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نبذة عن التقرير

ــج والتوصيــات املنبثقــة عــن  ــر ملخصــً للنتائ م هــذا التقري ُيقــدِّ
ــا،  االســتعراض املســتقل لصنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبي
والــذي ُأجــِري يف الفــرة مــن آذار/مــارس حتــى أيار/مايو 2018. 

وقــد اشــرك يف إعــداد هــذا االســتعراض خبــران مســتقالن: 

الســيد/ ديفيــد وود وهــو خبــر مســتقل يف جمــال الســالم، 
وقــد عمــل علــى نطــاٍق واســٍع يف جنــوب شــرق أوروبــا، واالحتــاد 
وشــمال  األوســط  الشــرق  ومنطقــة  الســابق،  الســوفياتي 
أفريقيــا. وهــو خبــر معــروف أيضــً يف جمــال مراعــاة ظــروف 
ــي.  ــك االجتماع ــي والتماس ــن اجملتمع ــق األم ــات، وحتقي النزاع
لبنــاء  دوليــة  خريــة  جلمعيــة  ســابق  ومديــر  مؤســس  وهــو 
الســالم، وقــد عمــل علــى نطــاٍق واســٍع يف ليبيــا منــذ عــام 

 .2012

د. غريغــوري ويلســون يشــغل منصــب مديــر لــدى شــركة ’أنتيليــز 
احملــدودة’. وهــو خبــر يف جمــال احلوكمــة وإصــالح القطــاع 
ــة  ــة اململك ــدى حكوم ــٍع ل ــاٍق واس ــى نط ــل عل ــد عم ــام. وق الع
املاليــة  واملؤسســات  املتحــدة،  األمم  ومنظومــة  املتحــدة، 
ــادي،  ــال االقتص ــة يف اجمل ــاون والتنمي ــة التع ــة، ومنظم الدولي
مشــاريع  يف  األخــرى،  األجنبيــة  احلكومــات  مــن  العديــد  ومــع 
العامــة،  واإلدارة  والتنظيمــي،  املؤسســي  التطويــر  تشــمل 

وعمليــات اإلنعــاش واالســتقرار يف فــرة مــا بعــد النــزاع. 

ــرا عــن امتنانهمــا جلميــع املشــاركني يف  يــود املؤلفــان أن ُيعبِّ
البحــوث التــي ُأجريــت لصالــح هــذا التقريــر، وال ســيما موظفــي 
ــدوق  ــة لصن ــات املانح ــي، واجله ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح برنام
الوطنيــة،  احلكومــة  وشــركاء  ليبيــا،  يف  االســتقرار  حتقيــق 
مــن  اســتفادت  التــي  يعيشــون يف املناطــق  الذيــن  وأولئــك 
املشــاريع التــي اضطلــع بهــا الصنــدوق. وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل 
أّن النتائــج التــي توصــل إليهــا هــذا التقريــر ليســت ســوى حتليــاًل 
ــر عــن آراء أيٍّ  ــر علــى أنهــا تعبِّ أجــراه اخلــراء وال ينبغــي أن ُتفسَّ
مــن اجلهــات املعنيــة يف صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا 
تناقضــات وقائعيــة  أو  أي أخطــاء  األبحــاث.  أو املشــاركني يف 

ــم.  ــني وحده ــأ املؤلف ــي خط ه
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 الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا
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ملخص تنفيذي

ة عن االستعراض معلومات أساسيَّ

النتائج الرئيسة

الغرض

المالمح الرئيسة للصندوق

االستقرار على المستوى المحلي

ـهج ّـَ الن

ُأطِلــق صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا يف شــهر نيســان/أبريل 2016 كوســيلٍة لدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي واالتفــاق السياســي الليبــي. 
ويســعى الصنــدوق إىل حتقيــق هــذه الغايــة مــن خــالل تدعيــم شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي لــدى اجلمهــور عــر اتخــاذ إجــراءات إمنائيــة تســتجيب 
ــن صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا مــن احلصــول علــى ترعــاٍت  الحتياجــات الليبيــني األكــر تضــررًا مــن احلــرب. وبحلــول نيســان/أبريل 2018، متكَّ
بقيمــة 63,035,881 دوالر أمريكــي  مــن 14 جهــة مانحــة )ُيشــار إليهــا جميعــً باســم جملــس إدارة مشــروع صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا( 
ــات  ــدة، الوالي ــة املتح ــرا، اململك ــج، سويس ــدا، الرنوي ــة، هولن ــا اجلنوبي ــان، كوري ــا، الياب ــا، إيطالي ــا، أملاني ــي، فرنس ــاد األوروب ــارك، االحت ــدا، الدمن - كن

املتحــدة األمريكيــة، وحكومــة ليبيــا.

يتــوىل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي تنفيــذ أنشــطة صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا. وبحلــول شــهر حزيران/يونيــو 2018، اضطلــع برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي بثــالث جــوالت مــن األنشــطة يف ســبع بلديــات: )1( بنغــازي وككلــة وأوبــاري؛ و)2( َســبها وِســرت؛ و)3( بنــي وليــد وطرابلــس. 
ــة  ــل البني ــادة تأهي ــى إع ــدوق عل ــاريع الصن ــل مش ــذ. وتعم ــد التنفي ــا 225 قي ــروًعا، منه ــه 64 مش ــا جمموع ــاز م ــدوق بإجن ــام الصن ــى اآلن، ق وحت
التحتيــة العامــة املتضــررة، مثــل املستشــفيات واملــدارس، وتوفــر املعــدات األساســية، مثــل ســيارات اإلســعاف ومضخــات امليــاه. وتهــدُف هــذه 

املشــاريع إىل تعزيــز قــدرة احلكومــة احملليــة وتطويــر عمليــات حمليــة إلدارة النزاعــات. 

ــغيلي ودوره يف  ــه؛ و)2( األداء التش ــة حتقيق ــي وإمكاني ــدف السياس ــة اله ــدى مالءم ــول: )1( م ــور ح ــئلة تتمح ــى أس ــتعراض عل ــذا االس ــتند ه يس
تنفيــذ األنشــطة وحتقيــق األهــداف.

ُوِضَعــت برامــج إمنائيــة كبــرة إضافيــة منــذ عــام 2016، مــع ظهــور حاجــة الحقــة لتمييــز عمــل الصنــدوق علــى نحــو أفضــل وتوضيــح قيمتــه 
املضافــة علــى نحــو أكــر وضوًحــا. وقــد تغــرت البيئــة التشــغيلية أيضــً منــذ عــام 2016. لذلــك تعــد هــذه اللحظــة مناســبة متامــً إلجــراء اســتعراٍض 

لعمــل صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا، وذلــك لضمــان مرونتــه وتكّيفــه ومالئمتــه للســياق الــذي ُأنشــئ مــن أجلــه. 

ــر املانحــون يف هــذا االســتعراض عــن التزامهــم بتمكــني الصندوق  د صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا بكونــه أداًة متعــددة املانحــني وقــد عبَّ يتفــرَّ
مــن مواصلــة حتقيــق النجــاح يف املهمــة التــي ُأنشــئ مــن أجلهــا. كمــا يعتــر الصنــدوق مشــروًعا رائــًدا لتوضيــح املقاصــد السياســية والعمليــة 

للمجتمــع الــدويل والشــركاء الليبيــني.

ســاعد صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا علــى حتقيــق االســتقرار يف بعــض املناطــق املســتهدفة، لكنــه مل يحقــق طموحاتــه يف مناطــق أخــرى. 
ــه ســاعد يف ترســيخ معايــر إداريــة وقانونيــة قويــة يف  ــه مشــروع غــر فاســد وأنَّ ُينَظــر بشــكٍل عــام إىل صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا علــى أنَّ
ــه مل يحقــق تقدمــً مباشــرًا يف حتقيــق هدفــه السياســي العــام يف تعزيــز شــرعية حكومــة  بيئــة سياســية صعبــة ومتأثــرة بالنزاعــات. ومــع ذلــك، فإنَّ
الوفــاق الوطنــي. وكان التقــدم احملــرز نحــو حتقيــق هــذا الهــدف غــر مباشــر، مــن خــالل معايــر اإلجنــاز املرتفعــة للمشــروعات، ومتكــني احلوكمــة 

الشــاملة واملراعيــة لظــروف النزاعــات. 

ــور  ــة أم ــة إىل جمل ــك احلاج ــا يف ذل ــا، مب ــة تعزيزه ــول كيفي ــدروس ح ــن ال ــدة م ــة مفي ــا جمموع ــتقرار يف ليبي ــق االس ــدوق حتقي ــة صن ــت جترب م قدَّ
منهــا: )1( ترتيبــات شــراكة أقــوى مــع املؤسســات الليبيــة التــي تعمــل علــى املســتوى الوطنــي؛ و)2( وضــع أهــداف واضحــة لتحقيــق االســتقرار علــى 
املســتوى احمللــي، مــع جتديــد الركيــز علــى تعزيــز اإلدارة احملليــة؛ و)3( حتديــد العمليــات أو املدخــالت لإلجــراءات الضروريــة لتحقيــق االســتقرار، 
ولكنهــا تقــع خــارج نطــاق أنشــطة الصنــدوق؛ و)4( الركيــز علــى عــدٍد أقــل مــن املناطــق واملشــاريع مــن أجــل تعظيــم اســتخدام املــوارد املتاحــة 
ــواٍت  ــٍج م ــع نه ــرارات؛ و)6( وض ــاذ الق ــلطة واتخ ــر للس ــض أك ــع تفوي ــات، م ــع العملي ــر جمي ــدرة ع ــادة يف الق ــا؛ و)5( زي ــاه اإلدارة عليه ــز انتب وتركي
ــار هــو أن  التخــاذ القــرارات واإلدارة ِمــن ِقبــل جملــس إدارة املشــروع، والشــركاء الليبيــني، وداخليــً يف برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي.  واخلــر السَّ

بعــض التغيــرات املوصــى بهــا يتــم تنفيذهــا بالفعــل ِمــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. 

باإلضافــة إىل ذلــك، ُرِفــع إىل جملــس إدارة املشــروع ضــرورة التفكــر بشــكٍل جماعــي يف الهــدف السياســي لـــصندوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا، 
بهــدف حتســينه وزيــادة تركيــزه.

ســاهَم صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا مســاهمًة بنــاءة يف حتقيــق االســتقرار احمللــي يف مناطــق اجلولــة األوىل – ككلــة )عــودة النازحــني(، 
أوبــاري )منــع العنــف(، وبنغــازي )الســيطرة املدنيــة علــى اإلدارة مقابــل الســيطرة العســكرية(. إالَّ أنَّ الصنــدوق مل يحقــق أثــرًا علــى صعيــد االســتقرار 
يف مناطــق اجلولــة الثانيــة )ِســرت وَســبها(. وتعــد املؤشــرات املبكــرة يف مناطــق اجلولــة الثالثــة إيجابيــة بالنســبة لطرابلــس وســلبية بالنســبة 

لبنــي وليــد.

ــتثناءات  ــض االس ــع بع ــتهدفة )م ــق املس ــر املناط ــد ع ــر فاس ــروع غ ــه مش ــى أنَّ ــا عل ــتقرار يف ليبي ــق االس ــدوق حتقي ــام إىل صن ــكٍل ع ــر بش ُينَظ
احملليــة( ويضــع معايــر إداريــة واستشــارية عاليــة يف تصميــم الرامــج وإجنازهــا. ويتــوازن ذلــك مــع تصــور مفــاده أن صنــدوق حتقيــق االســتقرار 
يف ليبيــا بطــيء جــًدا يف التعاقــد، رغــم وجــود مؤشــرات تــدل علــى ضــرورة إبــداء قــدر أعظــم مــن املرونــة أثنــاء عمليــة التعاقــد ملســايرة ديناميــات 

النزاعــات احملليــة، وملســاعدة البيئــة التجاريــة واالقتصاديــة احملليــة علــى االنتعــاش. 

ــذت وفقــً التفاقيــات جملــس إدارة املشــروع. ومــع ذلــك، يف بعــض  ُاخِتــرت أعمــال إعــادة التأهيــل بدقــة للمســاهمة يف حتقيــق االســتقرار وُنفِّ
حــاالت إعــادة التأهيــل: )1( مل تكــن تلــك األعمــال ظاهــرة للعيان/واســعة النطــاق بصــورٍة كافيــة؛ أو )2( مل تأخــذ البنيــة التحتيــة املســتهدفة إىل 
مرحلــة تقــدمي اخلدمــات؛ أو )3( مل تكــن مســتدامة. بالنســبة للمناطــق األكــر تأثــرًا باحلــرب )وهــي مدينــة ِســرت يف الغالــب( قــد ال يكــون التوزيــع 

املــايل املتفــق عليــه مــن جملــس إدارة املشــروع كافيــً لتحقيــق تأثــر االســتقرار املتوخــى حتقيقــه هنــاك.

ــة؛ و )2(  ــات احمللي ــع اجملتمع ــاج م ــى: )1( االندم ــات عل ــدرة البلدي ــز ق ــاري لتعزي ــازي وأوب ــي بنغ ــب مدينت ــً لتناس ــة خصيص ــر مصمم ــذت تداب ُاتِخ
توجيــه أنشــطة تثبيــت االســتقرار هنــاك. غــر أن صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا مل يركــز مباشــرًة علــى تعزيــز قــدرة البلديــات احملليــة وأدائهــا 

يف جميــع اجملــاالت، ممــا يعنــي أن بعــض الفــرص قــد ضاعــت لتعزيــز شــرعية اإلدارة احملليــة. 

ــدة  ــج األمم املتح ــر برنام ــة نظ ــرورة وجه ــل بالض ــا ال متث ــة عنه ــات الناجت ــج والتوصي ــي أنَّ النتائ ــذا يعن ــتقاًل. وه ــاًل مس ــتعراض عم ــذا االس ــد ه يع
ــم لتحفيــز التفكــر ِمــن ِقبــل جميــع األطــراف يف الصنــدوق  اإلمنائــي، أو جملــس إدارة مشــروع الصنــدوق، أو الشــركاء الليبيــني الوطنيــني. وقــد ُصمِّ

للنظــر يف كيفيــة جعــل الصنــدوق أكــر تأثــرًا يف هــذا النــزاع القائــم والبيئــة السياســية الصعبــة املوجــودة يف ليبيــا.

اضطلــع باالســتعراض خبــران استشــاريان مســتقالن وحرصــا علــى النظــر يف جممــل أعمــال الصنــدوق، مبــا يف ذلــك أداء برنامــج األمم املتحــدة 
اإلمنائــي، ودور جملــس إدارة املشــروع وجمموعــة كاملــة أخــرى مــن الشــركاء الليبيــني. ويف الواقــع، ال ميكــن النظــر يف أداء برنامــج األمم املتحــدة 

اإلمنائــي مبعــزٍل عــن الهيــكل العــام وترتيبــات احلوكمــة لــدى الصنــدوق ومــدى إســهامها جميعــً يف متكــني الصنــدوق مــن القيــام بأنشــطته.

ــن االســتعراض ثالثــة أجــزاء: )1( إجــراء تقييــم لتأثــر الصنــدوق مــن خــالل البعثــات امليدانيــة جلميــع املناطــق املســتهدفة باســتثناء َســبها؛  تضمَّ
و)2( إجــراء تقييــم تقنــي للقــدرات التشــغيلية؛ و)3( عقــد جلســات تشــاور مــع أعضــاء جملــس إدارة املشــروع. واألهــم مــن ذلــك، تقــدم التوصيــات 

الناجتــة عــن االســتعراض توليفــة متنوعــة مــن توقعــات جملــس إدارة املشــروع كمــا مت التعبــر عنهــا لفريــق االســتعراض املســتقل. 



9 صندوق حتقيق  االستقرار يف  ليبيا صندوق حتقيق  االستقرار يف  ليبيا 88

الدروس المستفادة

الدروس المستفادة

حتقيــق  صنــدوق  أّن  لــو  كمــا  يبــدو  احلــاالت،  بعــض  يف   •
بــداًل مــن  النــزاع‹  ›يف  ليبيــا يســعى للعمــل  االســتقرار يف 
ــز علــى التفــاوض حــول ديناميــات النــزاع  ›علــى النــزاع‹، ألنــه ركَّ

لضمــان تنفيــذ أنشــطة املشــروع و‹عــدم تعّرضهــا للضــرر‹، 
بــداًل مــن اســتخدام املشــاريع للمســاعدة يف بنــاء ســالٍم 
مســتدام – والــذي يعــد الهــدف األساســي جلهــود حتقيــق 
االســتقرار. وبالتــايل، لــن حتقــق األنشــطة احملليــة للصنــدوق 
مــن  واضــٍح  هــدٍف  إىل  تســتند  عندمــا  إال  املرجــو  النجــاح 
أهــداف حتقيــق االســتقرار علــى أن تكــون: )1( معــرة بوضــوٍح 
عــن نظرّيــة تغيــر حمليــة حــول كيفيــة إســهام الصنــدوق يف 
إدارة النــزاع )العمــل ›علــى النــزاع‹(، وذلــك لتعزيــز االســتقرار 
ذلــك  لتحقيــق  اخملتــارة  املشــاريع  مــع  متماشــيًة  و)2( 
ــب  ــا وتتطل ــٍد م ــية إىل ح ــداف سياس ــك األه ــد تل ــدف. وتع اله
يف  سياســيني/متخصصني  خــراء  مــن  متخصصــً  دعمــً 
وتنفيذهــا  لتحديدهــا  النزاعــات  ظــروف  مراعــاة  جمــال 

ومتابعتهــا.  

النــزاع‹  ›ُمراعيــً لظــروف  أيضــً علــى كونــه  النجــاح  يعتمــد   •
ــة  ــر البني ــات وتوف ــي العالق ــارية تبن ــة استش ــالل عملي ــن خ م
التحتيــة التــي تســاعد يف إدارة قضايــا النــزاع عنــد ظهورهــا، 
ســواًء مــن خــالل صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا أو مــن 
خارجــه. ويف تلــك احلــاالت التــي مت فيهــا تســليم امُلخــَرج 3 

ــرًا.  ــً كب ــرًا حملي ــدوق تأث ــق الصن ــل، حقَّ ــكٍل كام بش

هنــاك حاجــة لتعزيــز التواصــل االســراتيجي يف الصنــدوق   •
بنــاء  إلعــادة  اإليجابيــة  بالتدابــر  ترتبــط  كجهــة  وإبــرازه 
املناطــق واجملتمعــات التــي تضــررت بســبب احلــرب. وتعــد 
هــذه احلاجــة ضروريــة بغــض النظــر عــن الهــدف السياســي 
املتوخــى حتقيقــه.  يحتــاج جملــس إدارة املشــروع أيضــً إىل 
تقريــر مــا إذا كان يعمــل علــى الرويــج للصنــدوق وحتقيــق 
هدفــه السياســي حصرًيــا يف املناطــق املســتهدفة، أم 

أيضــً علــى املســتوى الوطنــي يف جميــع أنحــاء البــالد. 

الليبيــة  باملؤسســات  الصنــدوق  ربــط  عمليــة  تتطلــب   •
أرض  علــى  ملشــاريعه  الناجــح  التنفيــذ  )وكذلــك  الوطنيــة 
ذوي  الليبيــني  اخلدمــات  ملقدمــي  أكــر  مشــاركة  الواقــع( 
ــية  ــات السياس ــن الهيئ ــداًل م ــها، ب ــال نفس ــة يف األعم الصل
التــي تعمــل ملصلحتهــا اخلاصــة. علــى ســبيل املثــال، يجــب 
علــى الصنــدوق العمــل مــع الشــركة العامــة للكهربــاء يف 
ليبيــا عنــد جتديــد أجــزاء مــن البنيــة التحتيــة للطاقــة، ويجــب 

إبــراز هــذه العالقــة أمــام اجلمهــور واإلعــالن عنهــا.

إدارة  يف  الليبيــة  املدخــالت  توضيــح  إىل  حاجــة  هنــاك   •
مشــاريعه  وتنفيــذ  ليبيــا  يف  االســتقرار  حتقيــق  صنــدوق 
إعاقتهــا،  وعــدم  االســتقرار  مشــاريع  متكــني  لضمــان 
لتحقيــق  التشــاركية  الُنُهــج  تطبيــق  ضمــان  عــن  فضــاًل 

اســتثمار  إىل  ليبيــا  يف  االســتقرار  حتقيــق  صنــدوق  يحتــاُج   •
مــوارد أكــر يف قــدرة البلديــات علــى: )1( املشــاركة علــى 
إدارة  و)2(  وحتقيقــه؛  االســتقرار  تخطيــط  يف  ــال  فعَّ نحــو 
علــى  الركيــز  أي  اجملتمــع؛  مكونــات  جميــع  مــع  العالقــات 
الشــمولية.  وســيتعني موازنــة ذلــك مــع دعــم تنميــة القدرات 
علــى املــدى األطــول الــذي تقدمــه برامــج ومشــاريع أخــرى، 
ومعاجلــة القضايــا األخــرى مثــل الشــؤون املاليــة البلديــة 

والالمركزيــة. 

هنــاك حاجــة إىل العمــل علــى مشــاريٍع أكــر وأكــر وضوحــً   •
يف كل منطقــة مســتهدفة، حتــى ال تتشــتت املــوارد تشــّتتً 
ــاك  ــا أن هن ــى. كم ــد األقص ــا إىل احل ــول بأثره ــً، والوص مفرط
حاجــة للعمــل يف عــدد أقــل مــن املناطــق حتــى نتمكــن مــن 
إدارة ديناميــات  عــام وحتســني  أكــر بشــكٍل  تأثــٍر  حتقيــق 
النــزاع املوجــودة يف املناطــق املســتهدفة مــن الصنــدوق. 
وقــد يســاعد هــذا أيضــً علــى ضمــان توفــر مــوارد ماليــة أكــر 
ــا.  ــن غره ــر م ــم أك ــة للدع ــا احلاج ــون فيه ــي تك ــق الت للمناط

يف بعــض املناطــق، ال تكــون أنشــطة الصنــدوق كافيــة بحــد   •
ذاتهــا لتحقيــق تأثــر االســتقرار.  علــى ســبيل املثــال، عندمــا 
يكــون  عندمــا  أو  التوتــر،  ارتفــاع  إىل  التعويــض  غيــاب  يــؤدي 
تــؤدي احلكومــة  أو عندمــا  العنــف مســتمرًا )مثــل َســبها( 
احلــاالت،  هــذه  يف  ِســرت(.  )مثــل  ســلبًيا  دوًرا  احملليــة 
ســيتعني علــى جملــس إدارة املشــروع حتديــد العمليــات 
اإلضافيــة خــارج الصنــدوق التــي ميكــن اتخــاذ إجــراء حيالهــا. 

االســتقرار.  وســيكون هــذا التوضيــح علــى ثالثــة مســتويات: 
يكــون ذلــك مــن  )1( املســتوى االســراتيجي، ويحتمــل أن 
ــس إدارة  ــي يف جمل ــس الرئاس ــد للمجل ــدور املتزاي ــالل ال خ
يف  بوضــوح  حمــددة  ترتيبــات  خــالل  مــن  و)2(  املشــروع؛ 
ــط؛  ــً وزارة التخطي ــه حالي ــوم ب ــو دور تق ــيق، وه ــة التنس عملي
و)3( اتخــاذ القــرار التنفيــذي بشــأن تنفيــذ املشــاريع، وذلــك 
لقصــر املشــاركة يف هــذا املســتوى علــى الهيئــات الوطنيــة 

الصلــة.  ذات  العامــة  وشــبه  العامــة  اخلدمــات  لتقــدمي 

حتقيــق  صنــدوق  ألنشــطة  القانــوين  الوضــع  حتديــد  يجــب   •
االســتقرار يف ليبيــا.  يف الوقــت احلــايل، يعتقــد املوظفــون 
احملليــون يف الصنــدوق أنــه ال يوجــد أســاس واضــح للتصريح 
لهــم بالعمــل، ممــا يــؤدي إىل االرتبــاك علــى مســتوى البلديــات 
ــج األمم  ــة أو برنام ــة الليبي ــون احلكوم ــوا ميثل ــا إذا كان ــول م ح
املتحــدة اإلمنائــي أو كيــان آخــر ُيســمى 'صنــدوق حتقيــق 
تطلــب  العملــي،  املســتوى  علــى  ليبيــا'.  يف  االســتقرار 
البلديــات احملليــة احلصــول علــى تصريح للســماح للصندوق 
مبمارســة أنشــطته.  ومــع ذلــك، فــإنَّ األمــر يتطلــب دراســة 
متأنيــة حــول كيــف يتــم توفــر مثــل هــذا التصريــح ومــن الــذي 
مينحــه، وذلــك لضمــان أن يكــون الصنــدوق هيئــة متكينيــة 

وليــس ســببً يف إعاقــة أنشــطة حتقيــق االســتقرار. 

االستقرار على المستوى الوطني

مل ُيســهم الصنــدوق يف زيــادة الثقــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي يف املناطــق املســتهدفة أو يف الوعــي العام األوســع. وبــداًل من ذلك، كان ألنشــطة 
الصنــدوق أثــر إيجابــي يف اجملتمعــات املســتهدفة حــول املفاهيــم املتعلقــة بــاألمم املتحــدة )بــداًل مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي(، مــع 

وجــود أثــر إيجابــي ثانــوي حمــدود يعــود إىل اإلدارة احملليــة املدنيــة.  

ــه غــر واقعــي بالنظــر إىل البيئــة اخلارجيــة.  وبــدون التنفيــذ الكامــل لالتفــاق السياســي الليبــي، مبــا يف ذلــك موافقــة  أثبــت الهــدف السياســي أن
ل تأثــر  جملــس النــواب علــى حكومــة الوفــاق الوطنــي، فــإنَّ غايــة الهــدف السياســي للصنــدوق باتــت اآلن موضــع شــك. بالنظــر إىل هــذه البيئــة، حتــوَّ
ــم ألجلــه بوصفــه أداٍة لدعــم االتفــاق السياســي الليبــي مــن خــالل تعزيــز شــرعية حكومــة موحــدة، علــى األرجــح إىل  الصنــدوق مــن غرضــه امُلصمَّ

تعزيــز الشــرعية احملليــة يف أفضــل األحــوال.

وتفاقمــت هــذه العوامــل البيئيــة مــن خــالل اتبــاع نهــج تشــغيلي يركــز علــى قيــام برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بتنفيــذ مهامــه على نحو مســتقل، 
بــداًل مــن تطويــر شــراكات أكــر فائــدة مــع الــوكاالت الوطنيــة أو البلديــات احملليــة. اقتصــر االتصــال مــع الشــركاء الوطنيــني علــى اختيــار األهــداف، 
وإدارة األزمــات و 'مشــاركة املعلومــات'. لقــد أدرك فريــق مشــروع الصنــدوق حــدود هــذا النهــج وشــهدنا تطــورًا يف كيفيــة عملــه، مــع مشــاركة 

أفضــل مــع الــوكاالت الليبيــة الوطنيــة ذات الصلــة يف بنغــازي وطرابلــس. 

ــة  ــس النواب/احلكوم ــر جمل ــا تأث ــون فيه ــي يك ــق الت ــيما يف املناط ــة، ال س ــوزارات املركزي ــات وال ــني البلدي ــال ب ــادة االتص ــرة لزي ــرص كب ــاك ف هن
املؤقتة/اجليــش الوطنــي الليبــي أكــر حمدوديــة. ومــع ذلــك، مــن املهــم أال تكــون هــذه املشــاركة خمصصــة أو مــع مســؤولني أو إدارات معينــة. 
ــى  ــات أو عل ــً يف البلدي ــواء حملي ــادة، س ــرات يف القي ــاوز التغي ــا يتج ــق مب ــدوم وتتحق ــي ت ــمية، لك ــة ورس ــاركة منظم ــذه املش ــون ه ــي أن تك ينبغ

ــة.  ــوزارات اخملتص ــي يف ال ــتوى الوطن املس

أظهــرت املشــاورات املقاصــد اجلماعيــة ألعضــاء جملــس إدارة املشــروع وهــي أن صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا يجــب أن ُيســهم يف اإلدارة 
ــات  الوطنيــة املوحــدة لدعــم االتفــاق السياســي الليبــي. ويف الوقــت نفســه، كانــت هنــاك رغبــة عامــة يف االبتعــاد عــن منــوذج العمــل مــع البلدي
علــى وجــه احلصــر مــن أجــل تعزيــز املؤسســات الوطنيــة وقدراتهــا.  علــى هــذا النحــو، لــدى جملــس إدارة املشــروع اخليــار إمــا يف: )1( الركيــز علــى 
نحــو ضيــق علــى شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي؛ )2( أو الركيــز علــى نطــاٍق أوســع، وتعزيــز الوكاالت/املؤسســات الوطنيــة، ومســاعدتها علــى 

الوصــول إىل جميــع أنحــاء البــالد، ودعــم بنــاء الثقــة التــي تتخطــى االنقســامات. 

 23 فراير 2018، أوباري، ليبيا.
ممثلني عن التبو والعرب يف أوباري يناقشون األولويات التي من شأنها 

 أن تخدم جميع سكان املنطقة. مصدر
الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا 
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التوصيات الرئيسة

االعتبارات على المستوى االستراتيجي
االعتبارات الرئيسة على المستوى التشغيلي 

تأمالت يف مبادئ املشاركة

نوصي أيضً بتطبيق املبادئ التالية على أنشطة الصندوق املستقبلية: 

ــون  ــر أن يك ــذا األم ــب ه ــالم. ويتطل ــز الس ــى حتقيق/تعزي ــا عل ــال فيه ــذ األعم ــاعد تنفي ــي سيس ــق الت ــن املناط ــل م ــدد أق ــل يف ع العم  •
جملــس إدارة املشــروع أكــر انتقائيــة، بحيــث يتــم حتديــد منطقــة واحــدة فقــط إذا كان جملــس إدارة املشــروع قــادًرا علــى حتديــد هــدف 
اســتقرار حملــي لتوجيــه األنشــطة نحــوه وحتقيــق قيمــة مضافــة واضحــة مــن خاللــه باإلضافــة إىل غرهــا مــن أدوات املســاعدة. ينبغــي 

ــه ُمْنِصــف. أن يتابــع الصنــدوق تطّلعــه نحــو تقــدمي الدعــم بطريقــٍة متوازنــٍة يف جميــع أنحــاء البــالد، حتــى ُينظــر إليــه علــى أنَّ

وضــع أهــداف اســتقرار حملــي واضحــة، والتــي تضمــن عمــل الصنــدوق 'علــى النــزاع' والتــي حتــدد أيضــً االنتقــال إىل مــا بعــد 'االســتقرار'   •
ــداف  ــق األه ــل حتقي ــن أج ــتقرار'.  وم ــق االس ــطة 'حتقي ــال أنش ــدوق واكتم ــاح الصن ــدى جن ــى م ــم عل ــن احلك ــى ميك ــك حت ــرة، وذل مباش
احملليــة، قــد يحتــاج جملــس إدارة املشــروع إىل حتديــد العمليــات أو املدخــالت مــن خــارج الصنــدوق والتــي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات 

ــات(.  ــراء مفاوض ــار إج ــالق الن ــف إط ــا وق ــب فيه ــي يتطل ــاالت الت ــال، يف احل ــبيل املث ــى س ــمة )عل حاس

إجــراء تقييمات/تشــخيصات قبــل تخصيــص املــوارد. وهــذا عكــس املمارســة احلاليــة، حيــث يخصــص جملــس إدارة املشــروع حزمــة   •
ماليــة، ثــم تســعى عمليــة التقييــم إىل حتديــد املشــاريع التــي ميكــن تنفيذهــا يف إطــار تلــك احلزمــة.

ــتدامتها.  ــات(، واس ــدمي اخلدم ــى تق ــدرة عل ــة )الق ــا الوظيفي ــا، وفاعليته ــور لوجوده ــى إدراك اجلمه ــز عل ــع الركي ــطة م ــيع األنش توس  •
وســوف يبحــث الصنــدوق مســألة العمــل علــى عــدٍد أقــل مــن املواقــع، باإلضافــة إىل تنفيــذ مشــاريع أكــر وضوحــً وتأثــرًا أيضــً يف كل 
منطقــة مســتهدفة، بــداًل مــن نشــر مــوارده علــى نحــو يقلــل مــن فعاليتهــا. كمــا يســتلزم إتاحــة حــزٍم ماليــة أكــر عندمــا يقتضــي األمــر 

ــتقرار.  ــر االس ــق تأث لتحقي

النظــر يف توســيع نطــاق تركيــز الصنــدوق خــارج نطــاق البلديــات وتعزيــز قدرتــه علــى االســتجابة الســريعة: )1( بحيــث ميكــن أن تشــمل   •
املناطــق املســتهدفة أكــر مــن بلديــة واحــدة؛ و)2( الســماح بالركيــز علــى البنيــة التحتيــة االســراتيجية الرئيســة؛ و)3( متكــني 

الصنــدوق مــن االســتجابة بســرعٍة أكــر عندمــا يقتضــي األمــر.

د اجتاههــا. إذا اخِتــرت منطقــة مــا لعمــل الصنــدوق،  التأكــد مــن أنَّ األهــداف احملليــة للصنــدوق ُتؤثــر علــى املســاعدات الدوليــة وُتحــدِّ  •
فيجــب أن يصبــح الصنــدوق مبثابــة األداة األساســية للمســاعدة، وينبغــي تصميــم الرامــج األخــرى التــي تســتهدف املنطقــة بطريقــٍة 

ــدوق. ــدف الصن ــق ه ــهم يف حتقي ُتس

اإلدارة والدعــم املســتمر يف املناطــق املســتهدفة.  بالنظــر إىل طمــوح حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا، ســتحتاج كل منطقــة مســتهدفة   •
إىل إدارة ودعــم مســتمر مــن الصنــدوق. وســوف يتطلــب ذلــك وجــود مــدراء متخصصــني ومستشــارين سياســيني /خــراء يف حتقيــق 

ــتهدفة.  ــة مس ــكل منطق ــالم ل الس

تأمالت يف الهدف السياسي

ــع  ــدف أوس ــي، إىل ه ــاق الوطن ــة الوف ــروعية حكوم ــز مش ــن تعزي ــي م ــدف السياس ــل اله ــرُح حتوي ــغيلية، نق ــة التش ــاورات والبيئ ــتنادًا إىل املش اس
ــق: ــن طري ــدة، ع ــات إدارة موح ــً لرتيب نطاق

احلــد مــن خطــر جتزئــة الــوكاالت الوطنيــة يف القطاعــات الرئيســة )مثــل الصحــة والتعليــم( لتمكينهــا مــن مواصلــة العمــل يف جميــع أنحــاء . 1
البــالد؛ 

ــاء . 2 ــل بن ــن أج ــا م ــام بعمله ــة القي ــالد ملواصل ــاء الب ــع أنح ــل يف جمي ــي تعم ــة الت ــوزارات احلكومي ــاندة لل ــإلدارات املس ــالزم ل ــم ال ــدمي الدع تق
ــور؛  ــة اجلمه ــادة ثق ــة، وزي ــتوى الدول ــى مس ــق عل ــع املناط ــع جمي ــوى م ــات أق عالق

حماولة بناء الثقة بني أطراف النزاع قدر اإلمكان. وهذا يستتبع:. 3

رؤية أكر للمجلس الرئاسي بصفته موجهً لصندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا.  •

تنسيق أقوى بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوزارات التنفيذية.   •

إنشــاء شــراكة اســراتيجية بــني برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ووكاالت أو إدارات اخلدمــات الوطنيــة يف الــوزارات التنفيذيــة احلكوميــة   •
ــغيلي. ــتوى التش ــى املس ــة عل ــاء الدول ــع أنح ــل يف جمي ــي تعم الت

مشاركة أكر تنظيمً بني البلديات والوزارات املركزية.  •

حتسني التنسيق على املستوى احمللي، من خالل تعزيز القدرات يف البلديات.   •

الســعي إىل حتديــد الفــرص وبنائهــا إلجــراء حــوار شــامل بــني األطــراف املتنازعــة بشــأن حتقيــق االســتقرار وبنــاء الســالم احمللــي   •
العملــي. التنفيــذ  يف  والتوســط 

ينبغــي أن يســاهم هــذا التحــول يف بنــاء الثقــة يف احلكومــة بشــكٍل عــام مــن خــالل تعزيــز املفاهيــم العامــة حــول ›العدالــة‹ )الرغبــة يف معاملــة 
جميــع أطيــاف اجملتمــع علــى قــدم املســاواة( و ›األداء‹ )القــدرة علــى االســتجابة الحتياجــات اجملتمــع(.

هنــاك قضايــا تشــغيلية مهمــة تقــّوض جنــاح صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا وســتؤدي إىل منعــه مــن التوســع يف أنشــطته.  ومــع ذلــك، فــإنَّ 
جميــع هــذه القضايــا قابلــة للحــل، وقــد قامــت إدارة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بالفعــل باتخــاذ خطــوات ملعاجلــة القضايــا املثــارة.  

إجراءات فورية

إنشاء/توطيد الفهم الداخلي للغرض من صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا وكيفية عمله.  •

ضمان التفاين يف العمل وتفويض جميع اخلدمات اإلدارية، وقيام فريق الصندوق بعقد اجتماعات يومية التخاذ القرارات.  •

إنشــاء فريــق موســع مــن اخلــراء السياســيني /املتخصصــني يف حتقيــق االســتقرار القادريــن علــى إدارة عمليــة إجنــاز األهــداف   •
الوطنيــة. والشــراكات  احملليــة  السياســية 

مراجعة وثيقة املشروع والوثائق الداعمة املساعدة، مبا يف ذلك وضع دليل العمليات الشامل.  •

استعراض نظم املعلومات اإلدارية واستخدام قواعد بيانات املشروع ونظم املعلومات اجلغرافية، وطلب الدعم إذا لزم األمر.   •

طلب مشورة اخلراء بشأن صياغة خطة االتصاالت االسراتيجية.  •

إجراء تدقيق مستقل ألعمال الصندوق على النحو املطلوب.  •

وضــع مبــادئ توجيهيــة وإجــراءات تشــغيل موحــدة للتشــاور وترتيبــات للعمــل مــع الهيئــات العامــة وشــبه العامــة الليبيــة، واالســتفادة   •
ــا.  ــن أصوله م

إجراءات على املديني القصر واملتوسط

إصالح جميع عمليات إدارة املشاريع وتعزيزها.  •

إعادة هيكلة عملية صنع القرار بحيث يركز جملس إدارة املشروع على القضايا االسراتيجية.  •

توضيــح الوضــع القانــوين ملشــاريع الصنــدوق مــن خــالل الشــراكة املقرحــة، مــع وجــود تصــور واضــح للمســاهمة الليبيــة يف إدارة   •
وملكيتهــا. األصــول 

اســتخدام مشــريات مراعيــة لظــروف النــزاع تتضمــن الســلع واخلدمــات واألعمــال املدنيــة التــي تســاعد يف حتســني الفوائــد التــي تعــود   •
علــى االقتصــاد احمللــي.

مواءمة الرامج واملشروعات األخرى مع أنشطة الصندوق، داخلًيا يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخارجه.  •

السعي لتقليل الطلبات من اجلهات املانحة لوضع قيود على استخدام األموال.  •

التكليف بإجراء تقييم مستقل للقيمة مقابل املال.  •

وضــع مبــادئ توجيهيــة لتعزيــز قــدرة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي علــى االســتفادة مــن املــوارد املتأتيــة مــن صنــدوق حتقيــق   •
ليبيــا.  يف  االســتقرار 

 10 فراير 2018، ككلة )ليبيا(.
الالعب خميس عيسى يستعد للمشاركة يف أحد املباريات مرتديا مالبسه 

اجلديدة املقدمة من طرف صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا. مصدر 
الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا/ مالك املغربي

 18 يناير 2018، ككلة )ليبيا(.
حممد الشعفار )يف اجلانب األيسر( ومعاذ األطرش )يف اجلانب األمين( لدى مشاركتهم 

يف حصة تدريبية يف رياضة التايكواندو باستخدام املعدات الرياضية التي قدمها صندوق 
حتقيق االستقرار يف ليبيا إىل نادي ككلة الرياضي. مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي بليبيا/ مالك املغربي
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االنتقال والتسلسل الموصى به

ال يعــدو االنتقــال والتسلســل التــايل كونــه جمــرد اقــراح وســوف يحتــاج إىل النظــر فيــه بصــورٍة شــاملٍة ِمــن ِقبــل جميع الشــركاء 
يف صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيا. 

 المقدمة        

ــري  ــذي ُأج ــا، وال ــتقرار يف ليبي ــق االس ــدوق حتقي ــتقل لصن ــتعراض املس ــن االس ــة ع ــات املنبثق ــج والتوصي ــة النتائ ــذه الوثيق ــص ه ُتلخ
يف الفــرة مــن آذار/مــارس حتــى أيار/مايــو 2018. وال متثــل هــذه النتائــج والتوصيــات بالضــرورة وجهــات نظــر برنامــج األمم املتحــدة 
ــز التفكــر لــدى جميــع  مــت هــذه الوثيقــة لتحفي اإلمنائــي، أو جملــس إدارة مشــروع الصنــدوق أو شــركائه الوطنيــني الليبيــني.  بــل ُصمِّ
األطــراف يف الصنــدوق للنظــر يف كيفيــة جعــل الصنــدوق أكــر تأثــرًا يف هــذا النــزاع القائــم والبيئــة السياســية الصعبــة املوجــودة يف 

ليبيــا. 

ُأطِلــق صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا يف شــهر نيســان/أبريل 2016 كوســيلٍة لدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي واالتفــاق السياســي 
الليبــي. ويســعى الصنــدوق إىل حتقيــق هــذه الغايــة مــن خــالل تدعيــم شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي لــدى اجلمهــور عــر اتخــاذ إجــراءات 
ــن صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف  إمنائيــة تســتجيب الحتياجــات الليبيــني األكــر تضــررًا مــن احلــرب. وبحلــول نيســان/أبريل 2018، متكَّ
ــا مــن احلصــول علــى ترعــاٍت بقيمــة 63,035,881 دوالر أمريكــي  مــن 14 جهــة مانحــة )ُيشــار إليهــا جميعــً باســم جملــس إدارة  ليبي
مشــروع صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا( - كنــدا، الدمنــارك، االحتــاد األوروبــي، فرنســا، أملانيــا، إيطاليــا، اليابــان، كوريــا اجلنوبيــة، 

هولنــدا، الرنويــج، سويســرا، اململكــة املتحــدة، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وحكومــة ليبيــا.

يتــوىل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي تنفيــذ أنشــطة صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا. وبحلــول شــهر حزيران/يونيــو 2018، اضطلــع 
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بثــالث جــوالت مــن األنشــطة يف ســبع بلديــات: )1( بنغــازي وككلــة وأوبــاري؛ و)2( َســبها وِســرت؛ و)3( 
بنــي وليــد وطرابلــس. وحتــى اآلن، قــام الصنــدوق بإجنــاز مــا جمموعــه 64 مشــروًعا، منهــا 225 قيــد التنفيــذ. وتعمــل مشــاريع الصندوق 
ــيارات  ــل س ــية، مث ــدات األساس ــر املع ــدارس، وتوف ــفيات وامل ــل املستش ــررة، مث ــة املتض ــة العام ــة التحتي ــل البني ــادة تأهي ــى إع عل

اإلســعاف ومضخــات امليــاه. وتهــدُف هــذه املشــاريع إىل تعزيــز قــدرة احلكومــة احملليــة وتطويــر عمليــات حمليــة إلدارة النزاعــات. 

ــه؟ ــدوق حتقيق ــاول الصن ــذي يح ــتقرار ال ــدف االس ــو ه ــا ه ــني: )1( م ــؤالني التالي ــى الس ــة عل ــره إىل اإلجاب ــم يف جوه ــذا التقيي ــعى ه  يس
ــة لتحقيــق ذلــك الهــدف؟ حتقيقــً لهــذه الغايــة، ُأجــِري التقييــم مــن خــالل عمليتــني متوازيتني  )2( مــا هــو النمــوذج التشــغيلي األكــر فاعليَّ
ــة االســراتيجية لرنامــج الصنــدوق،  مّتتــا علــى نحــو منفصــل ِمــن ِقبــل خبريــن استشــاريني - اســتعراض اســراتيجي يركــز علــى الفاعليَّ

وإجــراء عمليــة تقييــم شــاملة تركــز علــى الكفــاءة التشــغيلية واالقتصــاد يف الصنــدوق.

ورغــم أّن هــذه التقييمــات ُأجِريــت علــى نحــو منفصــل إىل حــٍد كبــر، مت االتفــاق مــع جملــس إدارة املشــروع علــى عــرض جميــع النتائــج يف 
اســتعراض واحــد متكامــل. وبشــكٍل جماعــي، قــام االســتعراض االســراتيجي وعمليــة التقييــم الشــامل بإجــراء تقييــم للقضايــا التاليــة، 

والتــي مت التطــرق لهــا يف األقســام التاليــة مــن التقريــر: 

غرض وتصميم صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا.  •

نتائــج الصنــدوق علــى مســتوى النتائــج وامُلخَرجــات، مبــا يف ذلــك تأمــالت حــول مراعــاة ظــروف النــزاع، ومشــاركة النظــراء   •
الليبيــني الوطنيــني واملواءمــة مــع الرامــج األخــرى.

إجــراءات تنفيــذ أعمــال الصنــدوق، التــي تشــمل )يف جملــة أمــور( املشــريات والهندســة ومتويــل املشــاريع وتقــدمي   •
واالتصــاالت.  التقاريــر 

يعكــس هــذا التقييــم الواقــع ويستشــرف املســتقبل يف الوقــت نفســه.  يعنــي عكــس هــذا التقييــم للواقــع أنــه يعتمــد علــى   الــدروس 
ــة اجلولــة الثانيــة مــن  املســتفادة مــن جتربــة الصنــدوق حتــى تاريخــه؛ ويستشــرف املســتقبل ألنــه يوفــر منوذًجــا مقرًحــا لزيــادة فاعليَّ

جــوالت الصنــدوق اســتناًدا إىل تلــك الــدروس املســتفادة.

ــروع  ــس إدارة املش ــي، ودور جمل ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــك أداء برنام ــا يف ذل ــدوق، مب ــة الصن ــل جترب ــاول جمم ــك، تن ــن ذل ــم م األه
وجمموعــة كاملــة أخــرى مــن الشــركاء الليبيــني. ويف الواقــع، ال ميكــن النظــر يف أداء برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي مبعــزٍل عــن الهيــكل 

العــام وترتيبــات احلوكمــة لــدى الصنــدوق ومــدى إســهامها جميعــً يف متكــني الصنــدوق مــن القيــام بأنشــطته.

مــن املهــم مالحظــة أنــه ال ميكــن اعتبــار االســتعراض االســراتيجي أو عمليــة التقييــم مبثابــة تقييمــات كاملــة للرنامــج. ويرجــع ذلــك إىل 
القيــود املفروضــة علــى الوقــت والوصــول إىل الوثائــق والوصــول إىل املســتفيدين.

الجدول الزمنياإلجراء

إجناز 225 مشروعًا من مشاريع حتقيق االستقرار يف جميع املناطق، باستثناء َسبها 
)13 مشروعًا( بسبب تصاعد أعمال العنف هناك.

االلتزام بجوالت أخرى من األنشطة يف بنغازي وأوباري، و«إعادة تعيني« كاملة يف ِسرت 
بوصفها احملور األساسي ألعمال اجلولة الثانية من جوالت الصندوق.

جاري التنفيذ

تعزيز قدرات االستجابة السريعة للعمليات )املشرتيات، والتمويل، والتقارير الهندسية، 
إلخ(.

تعزيز قدرات االستجابة السريعة للفريق السياسي /خرباء حتقيق االستقرار.
تنفيذ التغيريات املطلوبة على هيكل إدارة املشروع وتفويض السلطة.

إنشاء نظم معلومات إدارة الربامج وحتديثها، وميكن أن تشمل نظم املعلومات 
اجلغرافية. 

املوافقة على اختصاصات خطة االتصاالت االسرتاتيجية وطلب عروض األسعار من 
الشركات املؤهلة.

املوافقة على اختصاصات التدقيق املايل للصندوق وطلب عروض األسعار من الشركات 
املؤهلة.

إجراءات فورية 
)بعضها بالفعل 

قيد اإلجناز(

االتفاق على أهداف االستقرار احمللي وغاياته لكل منطقة مستهدفة، قد يؤدي إىل إغفال 
بعض املناطق )إذا مل يتم حتديد األهداف(. ُأعِطَيت األولوية ملدينتي َسبها وِسرت. 

استعراض األهداف /الغايات واملوافقة عليها ِمن ِقبل جملس اإلدارة. 
الشهر األول والثاين

إجراء تقييم سريع لألعمال املطلوبة لتحقيق األهداف يف املناطق املستهدفة. ُأعِطَيت 
األولوية ملدينتي َسبها وِسرت.

إجراء تقييم متكامل ليشمل اإلدارة املدنية الشاملة واجلهود احمللية حلل النزاعات.
الشهر الثاين والثالث

صياغة وثيقة املشروع اجلديدة واملوافقة عليها. تضمني إطار منطقي جديد ومقاييس 
الشهر الثالثومؤشرات املنقحة.

الشروع يف إنشاء منوذج للشراكة من خالل إنشاء اتفاقية شراكة اسرتاتيجية )مبا 
يف ذلك مبادئ الشراكة( مع جميع الوكاالت وترتيبات التسليم الثنائية بني برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي والوكاالت املستهدفة.
الشهر الثالث

الشهر الثالث حتديد الوضع القانوين والعملية الالزمة للمدخالت الليبية يف اإلدارة.
والرابع

الشهر الرابعاملوافقة على خطة االتصاالت االسرتاتيجية.

االتصاالت الداخلية /التدريب والتحضري لتنفيذ وثيقة املشروع اجلديدة، مع صياغة الدليل 
الشهر الرابعالتشغيلي. 

إطالق اجلولة الثانية من جوالت الصندوق مع الرتكيز على مدينة ِسرت باعتبارها حجر 
الشهر الرابعالزاوية.
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ــن االســتعراض ثالثــة أجــزاء: )1( إجــراء تقييــم لتأثــر الصنــدوق مــن خــالل البعثــات امليدانيــة جلميــع املناطــق املســتهدفة  تضمَّ
 باســتثناء َســبها؛ و)2( إجــراء تقييــم تقنــي للقــدرات التشــغيلية مــن خــالل إجــراء مقابــالت مــع موظفــني يف طرابلــس وتونــس؛

 و)3( عقــد جلســات تشــاور مــع أعضــاء جملــس إدارة املشــروع والشــركاء الليبيــني. مت دعــم البحــث امليــداين مــن خــالل البحــث املكتبي 
للوثائــق املتاحــة، مبــا يف ذلــك وثيقــة املشــروع، ونتائــج املســح العــام الــذي ُنّفــذ بطلــب مــن الصنــدوق، وتقاريــر املشــروع، وســجالت 

املشــاريع ومنتجــات االتصاالت.

جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ جميــع النتائــج والتوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر تســتنُد إىل عمليــة اســتعراض للوثائــق وآراء استشــارية 
مســتقاة مــن جانــب كل مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وأعضــاء صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا.  وتشــمل التوصيــات جماالت 
ــا التــي تتطلــب املراجعــة يف ضــوء أي تغيــرات اســراتيجية  التحســني الفــوري وحتديــد جمــاالت املشــاكل احملتملــة وبعــض القضاي
ــراتيجي  ــر االس ــز األث ــات لتعزي ــة توصي ــدم الوثيق ــار، تق ــروع. باختص ــس إدارة املش ــه يف جمل ــق علي ــو املتف ــى النح ــدوق عل يف الصن
للصنــدوق وحتســني أدائــه التشــغيلي، مبــا يف ذلــك قائمــة بالتحســينات واملســارات املتوقعــة علــى املــدى القصــر واألطــول أجــاًل، 

والتــي يتفــق عليهــا كل مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وجملــس إدارة املشــروع. 

ركز االستعراض االسراتيجي على األسئلة الرئيسة التالية: 

مــا الهــدف السياســي الــذي ميكــن أن يســاهم فيــه صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا، ومــا هــي األهــداف الثانويــة األخــرى   •
ــدت؟  ــدوق، إن ٌوج ــا الصن ــل عليه ــب أن يعم ــي كان يج الت

مــا هــو النمــوذج املناســب لعمــل الصنــدوق، وإجــراءات تنفيــذ ذلــك النمــوذج )مبــا يف ذلــك االعتبــارات املتعلقــة بجملــة أمــور   •
ــات(؟ ــز والتوقع ــاق والركي ــا النط منه

كيف ميكن أن يصبح صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا أداًة لتعزيز دور حكومة الوفاق الوطني؟   •

ما هو لتوازن األفضل بني سرعة التنفيذ وإجراءات مراعاة ظروف النزاع واستدامة املشاريع؟   •

أعطــى االســتعراض االســراتيجي األولويــة لتحديــد األدلــة علــى تأثــر الصنــدوق والــدروس املســتفادة التــي ميكــن اســتخالصها مــن 
الكيفيــة التــي حتقــق بهــا ذلــك التأثــر؛ باإلضافــة إىل إجــراء حتليــل شــامل لنظرّيــة التغيــر وحتديــد التغيــرات التــي ميكــن إدخالهــا عليهــا 

ملســاعدة الصنــدوق علــى جعــل حتقيــق االســتقرار أعظــم أثــرًا. 

بــدأ االســتعراض االســراتيجي مبشــاوراِت داخليــة بــني فريــق املشــروع داخــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، تلتهــا جمموعــة مــن 
املشــاورات مــع 12 مــن أعضــاء جملــس إدارة املشــروع البالــغ عددهــم 14 عضــوًا. اســُتخدمت هــذه املشــاورات لتحديــد نقطــة الركيــز 
يف االســتعراض االســراتيجي، وحتديــد جمــاالت االهتمــام الرئيســة، وحتديــد جمموعــة مــن اخليــارات للصنــدوق والتــي ميكــن أخذهــا 

بعــني االعتبــار أثنــاء عمليــة التقييــم. 

رغــم أّن اختصاصــات االســتعراض االســراتيجي تنــص علــى إجــراء اســتعراض مكتبــي فقــط حــول تأثــر الصنــدوق، فقــد أظهــرت 
احملادثــات األوليــة مــع أعضــاء جملــس إدارة املشــروع أنَّ العمــل امليــداين احملــدود الــذي ينطــوي علــى إجــراء حمادثــات مباشــرة مــع 
املســتفيدين يعــد أمــًرا مرغوًبــا فيــه أيضــً. وعلــى هــذا النحــو، نفــذت عــدة مهــام ميدانيــة يف نهايــة املطــاف يف ســت مناطــق مــن 
ــبب  ــا بس ــبها متاًح ــول إىل َس ــن الوص ــرت(. ومل يك ــس وِس ــاري وطرابل ــة وأوب ــازي وككل ــد وبنغ ــي ولي ــبع )بن ــتهدفة الس ــق املس املناط
عــودة النــزاع العنيــف إىل املدينــة خــالل فــرة التقييــم. وجتــدُر اإلشــارة إىل أن الزيــارة امليدانيــة إىل ِســرت قــد فرضــت عليهــا قيــود أيضــً 

بســبب مشــكالت تتعلــق باألمــان واحلصــول علــى التصاريــح.  

مل يكــن االســتعراض االســراتيجي جمــرد تقييــم مســتقل للنتائــج واألهــداف ونظريــة التغيــر وحســب، بــل اســتفاد مــن نتائــج مناقشــة 
ميســرة مــع أعضــاء جملــس إدارة املشــروع وفيمــا بينهــم، مــن أجــل حتقيــق رؤيــة جماعيــة لألهــداف املســتقبلية.

تطلــع االســتعراض االســراتيجي أيضــً إىل إمكانيــة تضمــني حكومــة الوفــاق الوطنــي وممثليهــا يف عملــه، ال ســيما يف البعثــات 
امليدانيــة، لضمــان مشــاركة النتائــج والتوصيــات الــواردة فيــه، ولبنــاء خــرة حكوميــة يف تقييــم أنشــطة حتقيــق االســتقرار أيضــً. 
ــؤدي  ومــع ذلــك، اتُّفــق علــى أن إجــراء االســتعراض االســراتيجي ســيتم فقــط مــع ممثلــي حكومــة الوفــاق الوطنــي إىل احلــد الــذي ال ت
ــع جلســات مشــاورات مــع وزارة  ــَدت أرب ــة، ُعِق فيــه مشــاركتهم إىل إبطــاء عمليــة االســتعراض أو التقليــل مــن اســتقاللها. ويف النهاي
ــة  ــارات امليداني ــي( تلــك الزي ــِدَب مــن خــالل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ ــذي انُت التخطيــط، ورافــق أحــد موظفــي وزارة التخطيــط )وال

ــرت.  ــاري وِس ــة وأوب ــت يف ككل ــي أجري الت

االســتعراض  منهجيــة 
االستراتيجي

 30 أغسطس 2018، أوباري )ليبيا(.
جمموعة من النساء يتعلمن مهارات اخلياطة باستخدام معدات قدمها صندوق حتقيق 

 االستقرار يف ليبيا إىل مركز املرأة بأوباري.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا/ علي الشريف
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الشــامل  التقييــم  منهجيــة 
التشــغيلية صنــدوق للعمليــات  وتصميــم  غــرض 

ــا ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس تحقي
1.

تحقيق االستقرار في السياق الليبي

ركز التقييم الشامل على األسئلة الرئيسة التالية: 

إىل أي مــدى أثــرت مشــكالت التشــغيل والتنفيــذ علــى أعمــال الصنــدوق وأهــداف االســتقرار ونتائجــه؟ كيــف   •
ميكــن تكييــف تصميــم الصنــدوق لتعزيــز فاعليتــه يف هــذه املســتويات؟

هــل يتــم تنظيــم فريــق املشــروع اإلمنائــي ووظائــف الدعــم بالطريقــة املثلــى لدعــم هــدف الصنــدوق   •
ليبيــا؟ يف  االســتقرار  حتقيــق  يف  املتمثــل  وغرضــه 

هل جتري العمليات اليومية بسالسة، أو بالسالسة املتوقعة، يف السياق الليبي؟    •

كيــف ُتقــاَرن منجــزات صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا مــع وكاالت أخــرى تعمــل يف ليبيــا يف جمــاالت   •
مشــابهة؟ هــل توجــد معايــر أداء وخــرات مماثلــة مــع تدخــالت حتقيــق االســتقرار يف بلــدان أخــرى أو 

مماثلــة؟ ســياقات 

ما الذي ميكن أن يكون مطلوًبا لدعم منوذج تشغيلي جديد للصندوق؟  •

أعطــى التقييــم الشــامل األولويــة للموازنــة بــني احلاجــة يف اســتعجال إبــراز األعمــال املنجــزة، ويف تلبيــة تطلعــات 
املواطنــني مــن املشــاورات، واحلاجــة إىل اإلحاطــة الكافيــة بالوضــع لضمــان مراعــاة ظــروف النــزاع واســتدامة األصــول 

ــاؤها. ــي مت إنش الت

بــدأ التقييــم الشــامل بعقــد اجتمــاٍع مــع إدارة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي لفهــم املشــاكل التــي تواجــه صنــدوق 
حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا فيــا يتعلــق بالعمليــات. وكان الغــرض األساســي مــن هــذا االجتمــاع هــو حتديــد جمــاالت 
ــج  ــر برنام ــات ومدي ــج والعملي ــاء الرام ــِري ورؤس ــر الُقْط ــع املدي ــة م ــات فردي ــَدت اجتماع ــا ُعِق ــدوق. كم ــام الصن اهتم
ــلِّط  ــة. وُس ــة الريطاني ــة الدولي ــن وزارة التنمي ــدب م ــتقرار امُلنَت ــار االس ــا ومستش ــتقرار يف ليبي ــق االس ــدوق حتقي صن

ــً. ــر عمق ــق أك ــراء حتقي ــرة بإج ــا جدي ــدوق باعتباره ــام الصن ــاالت اهتم ــن جم ــد م ــى العدي ــوء عل الض

ــا للنجــاح، إال أنــه  ُتشــر اختصاصــات التقييــم الشــامل إىل أنــه يف الوقــت الــذي يعــد فيــه اإلجنــاز علــى األرض أمــًرا ضرورًي
ــة  ــى رأس قائم ــراتيجي عل ــتعراض االس ــر االس ــي تقري ــك، يأت ــدوق. لذل ــي للصن ــدف السياس ــق اله ــا لتحقي ــس كافًي لي
التقييــم الشــامل الــذي يــدرس األســئلة االســراتيجية حــول الهــدف السياســي للصنــدوق وعالقتــه باألهــداف األوســع 
لليبيــا. يتضمــن التقييــم الشــامل دراســة االســتعراض االســراتيجي ال ســيما حيــث يرتبــط منــوذج التشــغيل احلــايل 
بالقضايــا االســراتيجية. وإذا تغــرت االســراتيجية، والنهــج، ونظريــة التغيــر، فمــن املرجــح أن يحتــاج منــوذج التشــغيل 

ــر. إىل تطوي

ــذ  ــا التنفي ــج ويعالــج قضاي ــذي يتماشــى مــع اإلدارة القائمــة علــى النتائ اإلطــار املفاهيمــي لالســتعراض هــو اإلطــار ال
ــخاص  ــى األش ــار عل ــامل باختص ــم الش ــز التقيي ــر تركي ــتدامة. يش ــة واالس ــاءة والفاعليَّ ــة والكف ــارة إىل املالءم ــع اإلش م
ــة /االســراتيجيات املســتقبلية. ســوف تســاعد  ــط مــع االســراتيجية احلالي ــاكل إىل الرواب ــات واإلجــراءات والهي والعملي

ــتقبل. ــدوق يف املس ــدم الصن ــد تق ــل يف حتدي ــذه العوام ه

ــة زمنيــة حمــدودة  ــدًا بالضــرورة يف إطــار ميزاني ــة كان مقّي جتــدر اإلشــارة إىل أن مســتوى التحقيــق يف األســئلة الفردي
لالســتعراض.    ووفًقــا لذلــك، يف التوصيــات، هنــاك العديــد مــن اجملــاالت التشــغيلية التــي قــد تتطلــب مزيــًدا مــن 

ــل. التحلي

1.1

ُيقــدم هــذا القســم مــن التقريــر تقييمــً للنهــج احلــايل لالســتقرار الــذي يســعى الصنــدوق إىل حتقيقــه ونظرّيــة التغيــر التــي تدعــم ذلــك 
ــز االســتعراض  النهــج. ومبــا أن ’االســتقرار’ لــه غــرض سياســي علنــي مرتبــط بالســعي إىل إدارة أقــوى وإدارة النــزاع القائــم، فقــد ركَّ
علــى نحــو خــاص علــى إمكانيــة حتقيــق الهــدف السياســي الــذي مت حتديــده يف بدايــة عمــل الصنــدوق والبدائــل احملتملــة لــه. كمــا 
راعــى هــذا التأمــل الوضــع احلــايل للحــوار السياســي والســياق العــام للنــزاع يف ليبيــا. وعــالوًة علــى ذلــك، يحــاول هــذا القســم معرفــة 
مــا إذا كانــت امُلخَرجــات واألنشــطة املدرجــة يف أعمــال الصنــدوق هــي األقــدر علــى حتقيــق الهــدف السياســي، ســواء يف وضعهــا 

احلــايل أو مــع أيــة تعديــالت مســتقبلية.

ــاء  ــع أعض ــدة م ــاورات حماي ــل ومش ــراء حتلي ــالل إج ــن خ ــث م ــى البح ــة عل ــت مفتوح ــتعراض كان ــارة إىل أن روح االس ــم اإلش ــن امله م
جملــس إدارة املشــروع. وال يعكــس التحليــل املقــدم بالضــرورة موقــف االستشــاريني املســتقلني أو برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي 
أو أعضــاء جملــس إدارة املشــروع أو الشــركاء الليبيــني يف صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا. بــل يتطلــع هــذا التحليــل بــداًل مــن 
ذلــك إىل توفــر جمموعــة مــن اخليــارات التــي ميكــن اســتخدامها ِمــن ِقبــل أعضــاء جملــس إدارة املشــروع أثنــاء اتخــاذ قــرارات حــول 

الشــكل املســتقبلي للصنــدوق. 

ــل هدفهــا األساســي يف تســوية النزاعــات  "االســتقرار" هــو شــكل حمــدد مــن أشــكال املســاعدة يف النزاعــات الهشــة، التــي يتمثَّ
ــاة املدنيــة بعــد فــرة مــن العنــف.  ميكــن اســتخدام  لتمكــني حتقيــق االســتقرار الــكايف ملســاعدة املنطقــة علــى العــودة إىل احلي
أنشــطة حتقيــق االســتقرار لتعزيــز ’الســالم’ أو املســاهمة فيــه والــذي: )1( مت حتقيقــه مــن خــالل النصــر العســكري؛ أو )2( التفــاوض 
عــر الوســائل السياســية. ويف كلتــا احلالتــني، عــادة مــا يســعى نهــج االســتقرار إىل تعزيــز شــرعية الســلطة السياســية يف منطقــة 
تــت وجودهــا عســكريً )كمــا يف العــراق، بعــد طــرد دولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام، تنظيــم  مســتهدفة؛ إمــا الســلطة التــي ثبَّ

داعــش(، أو التــي نتجــت عــن صفقــة سياســية أو تســوية )كمــا هــو احلــال يف الســودان، دعمــً التفــاق الســالم الشــامل(. 

بهــذا املعنــى، فــإنَّ االســتقرار يعــد بوضــوٍح شــديد أمــرًا ’سياســيً’، حيــث يتــم اختيــار أنشــطته مــن أجــل التوصــل إىل نتيجــة حمــددة 
ــن  ــداًل م ــا(، ب ــة م ــل يف منطق ــو أفض ــى نح ــل عل ــى العم ــادرة عل ــات ق ــدى احلكوم ــون إح ــال، أن تك ــبيل املث ــى س ــاإلدارة )عل ــق ب تتعل

تقــدمي املســاعدة وفقــً للمبــادئ اإلنســانية أو علــى أســاس احلاجــة. 

يف حــني أن هنــاك ُنُهــج خمتلفــة لتحقيــق ’االســتقرار’، إال أنهــا تتضمــن عموًمــا جمموعــة مــن األنشــطة التــي تبنــي الشــروط الهيكليــة 
املطلوبــة لتحقيــق برجمــة طبيعيــة للمشــاريع اإلمنائيــة. وميكــن أن تشــمل تلــك األنشــطة التــي تســاعد علــى منــع العنــف، واإلجراءات 
التــي حتمــي و/أو تعيــد بنــاء املؤسســات التــي تقــدم اخلدمــات األساســية، والتــي تعيــد بنــاء هيــاكل اإلدارة احملليــة والوطنيــة وتزيــد 

ثقــة اجلمهــور يف البيئــة واملؤسســات احملليــة /الوطنيــة.

ــق  ــاق لتحقي ــعة النط ــة واس ــاور حمتمل ــة حم ــم ثالث ــق التقيي د فري ــدَّ ح
االســتقرار يف البــالد بالنظــر إىل الســياق السياســي وســياق النــزاع يف 

ليبيــا )انظــر القســم رقــم 1-2 لتحليــٍل أكــر عمقــً(: 

ــز ’شــرعية’ الســلطة السياســية الوطنيــة. قــد يعنــي  تعزي  •
احلــوار  خــالل  مــن  عليهــا  متفــق  وطنيــة  ســلطة  هــذا 
السياســي.  ومــع ذلــك، ميكــن أن يعنــي ذلــك دعــم إحــدى 
القــوى السياســية الوطنيــة يف ســباقها ضــد منافســيها. 
ــن الســلطة السياســية  ويســتلزم ذلــك اتخــاذ تدابــر ُتمكِّ
خلــق  و/أو  البــالد  أنحــاء  جميــع  يف  التأثــر  مــن  الوطنيــة 
حيــث  مــن  الوطنيــة  الســلطة  عــن  إيجابــي  عــام  انطبــاع 
القــدرة علــى حتقيــق "العدالــة" )معاملــة جميــع أطيــاف 
اجملتمــع علــى قــدم املســاواة( و"األداء" )القــدرة علــى 

تلبيــة احتياجــات جميــع فئــات اجملتمــع(. 

الشكل 1: التركيز المحتمل لبرامج تحقيق 
االستقرار في السياق الليبي
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رت مؤخــًرا مــن اجلماعــات  ــرِّ ــز االســتقرار احمللــي يف أعقــاب أعمــال العنــف.  قــد يعنــي هــذا املناطــق التــي ُح تعزي  •
املتطرفــة املناهضــة للحكومــة. ومــع ذلــك، ميكــن أن يعنــي ذلــك املناطــق التــي ُزعــِزع اســتقرارها بســبب العنــف 
ــن احلكومــة احملليــة مــن العمــل و/أو جتعــل املنطقــة أكــر  العرقــي أو الطائفــي. وســيتطلب ذلــك اتخــاذ تدابــر ُتمكِّ

ــك األمــن البشــري.  ــة للعيــش، مثــل توفــر اخلدمــات األساســية، مبــا يف ذل قابلي

تعزيــز الثقــة بــني اجملموعــات املنقســمة املتنازعــة لدعــم الصفقــات السياســية وإدارة النزاعــات.  قــد يعنــي هــذا   •
التعامــل مــع اجلماعــات الوطنيــة املنقســمة للمســاعدة يف الوصــول إىل تســوية سياســية وطنيــة. وقــد يعنــي ذلــك 
أيضــً التعاطــي مــع اجلماعــات يف ســياق حملــي/دون وطنــي للمســاعدة يف احلــد مــن احتمــاالت العنــف. ويســتلزم 
ذلــك اتخــاذ تدابــر جتمــع بــني األطــراف املنقســمة مــن أجــل التفــاوض وإدارة احتياجاتهــم؛ أو التــي تعــَزز الثقــة يف 

ت للتفــاوض علــى الصفقــات /إدارة النزاعــات.  عدالــة وأداء العمليــات التــي ُأِعــدَّ

الهدف السياسي األويل للصندوق

ُأنِشــئ صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا كأداٍة لدعــم االتفــاق الليبــي السياســي الــذي جــرى توقيعــه يف مدينة الصخــرات املغربية 
ــل الغــرض مــن االتفــاق السياســي الليبــي يف  جوهــره يف إنشــاء هيئــة تنفيذيــة وتشــريعية  يف 17 كانــون األول /ديســمر 2015.  متثَّ
موحــدة مــن خــالل حــل النــزاع بــني جملــس النــواب واحلكومــة التابعــة لــه ومقرهــا يف مدينــة البيضــاء )‘احلكومــة املؤقتــة’(، واملؤمتــر 
الوطنــي العــام واحلكومــة التابعــة لــه ومقرهــا يف العاصمــة طرابلــس )‘حكومــة اإلنقــاذ’(.  وكان نهــج ’االتفــاق السياســي الليبــي’ 
يتمثــل يف موافقــة الطرفــني علــى جمموعــة مــن املؤسســات الوطنيــة: )1( جملــس تنفيــذي أساســي مت االتفــاق علــى أعضائــه يف 
عمليــة احلــوار، يتمّثــل يف اجمللــس الرئاســي؛ و)2( هيئــة استشــارية للمجلــس التشــريعي تتألــف مــن أعضــاء ســابقني يف املؤمتــر 
الوطنــي العــام، تتمّثــل يف اجمللــس األعلــى للدولــة؛ و)3( تأكيــد وضــع جملــس النــواب باعتبــاره اجلهــة التشــريعية الشــرعية للبــالد؛ 
ــل يف  ــواب، تتمث ــس الن ــا جمل ــق عليه ــي ويواف ــس الرئاس ــل اجملل ــن ِقب ــني ِم ــاء معين ــن أعض ــف م ــة تتأل ــة كامل ــة تنفيذي و)4( هيئ

حكومــة الوفــاق الوطنــي. 

ــزم  ــور. ويعت ــدى اجلمه ــي ل ــاق الوطن ــة الوف ــرعية حكوم ــز ش ــق تعزي ــن طري ــي ع ــي الليب ــاق السياس ــم االتف ــدوق إىل دع ــعى الصن س
ــة  الصنــدوق القيــام بذلــك مــن خــالل مســاعدة حكومــة الوفــاق الوطنــي علــى إثبــات قدرتهــا علــى االســتجابة بســرعة وفاعليَّ
ــات  ــا أولوي ــيكون له ــي، س ــاق الوطن ــة الوف ــل حكوم ــدء عم ــع ب ــرب. وم ــن احل ــدة م ــررة بش ــة املتض ــات احمللي ــات اجملتمع الحتياج
متعــددة، ورمبــا تفتقــر إىل املــوارد واخلــرات الالزمــة إلعــادة بنــاء املناطــق التــي تضــررت علــى نحــو كبــر، أو لتوطيــد الســلطة مــن 
خــالل هيــاكل اإلدارة احملليــة. وهكــذا عندمــا تســتجيب ببــطء الحتياجــات اجملتمعــات التــي تعيــش يف تلــك املناطــق، فســوف يتــم 
التشــكيك يف اهتمامهــا وقدرتهــا.  تبّيــن أن هــذا األمــر ميكــن أن يســبب ضــررًا كبــرًا حلكومــة الوفــاق الوطنــي علــى نحــو خــاص نظــًرا 
ألن بعــض اجملتمعــات مل تكــن تدعــم االتفــاق السياســي الليبــي بالكامــل، بــل حتــى إنهــا شــعرت أن ‘حكومــة اإلنقــاذ’ أو ‘احلكومــة 

املؤقتــة’ هــي التــي متثــل الســلطة الشــرعية للبــالد.

تلــك  الحتياجــات  بســرعٍة  اإلمنائــي(  املتحــدة  األمم  برنامــج  خــالل  )مــن  ليبيــا  يف  االســتقرار  حتقيــق  صنــدوق  يســتجيب  هكــذا 
اجملتمعــات مــن خــالل مشــاريع إصــالح البنيــة التحتيــة املتضــررة أو توفــر املعــدات األساســية، وُتْنَســب هــذه النتائــج إىل حكومــة 
الوفــاق الوطنــي. قــد يــؤدي هــذا بــدوره إىل خلــق تصــور لــدى اجلمهــور مفــاده أنَّ حكومــة الوفاق الوطنــي مهتمــة باالحتياجــات احمللية 
ــل يف تعزيــز شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن خــالل رفــع  ولديهــا القــدرة علــى االســتجابة لهــا. باختصــار، كان النهــج املّتبــع يتمثَّ
وعــي وإدراك اجلمهــور لقدرتهــا علــى حتقيــق ‘العدالــة’ )أي أنهــا مهتمــة باحتياجــات جميــع أطيــاف اجملتمــع مــن دون متييــز( و’األداء’ 
)لديهــا القــدرة علــى االســتجابة لتلــك االحتياجــات يف الوقــت املناســب(. وقــد مت الركيــز علــى زيــادة هــذه التصــورات ونشــرها حــول 
‘العدالــة’ مــن خــالل ‘مبــادئ املشــاركة’، التــي تتطلــب بدورهــا توازنــً يف اختيــار املناطــق، بحيــث يتــم توزيــع املناطــق املســتهدفة 

بالتســاوي يف جميــع أنحــاء البــالد وعلــى جميــع اجلماعــات السياســية املنقســمة. 

ســوف يــؤدي توطيــد شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن خــالل تعزيــز إدراك اجلمهــور لقدرتهــا علــى حتقيــق العدالــة وحســن األداء، 
إىل وجــود ســلطة وطنيــة فعليــة ملؤسســات االتفــاق السياســي الليبــي حيــث ميتــد تأثــر الهيئــات التنفيذيــة والتشــريعية علــى 

الهدف السياسي لصندوق تحقيق االستقرار في 
ليبيا وعالقته بالحوار السياسي

1.2

املســتوى اإلقليمــي وعلــى جميــع اجملموعــات يف البــالد، وبالتــايل ال تكــون هنــاك إدارات متنافســة )ســواء كانــت حمليــة أو مفروضــة 
مــن اخلــارج(.  

مــن املهــم أن نالحــظ أنَّ نهــج االســتقرار الــذي تبنــاه صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا بــدا أنــه يســعى إىل تعزيــز شــرعية حكومــة 
الوفــاق الوطنــي، ليــس يف املناطــق املســتهدفة وحســب، بــل علــى املســتوى الوطنــي أيضــً. ومــن اجلديــر بالذكــر أنَّ جملــس 
ــز الشــرعية )احملليــة والوطنيــة( يف  إدارة املشــروع يفكــر فيمــا إذا كان الصنــدوق يجــب أن يســتمر يف هــذا الركيــز املــزدوج لتعزي

املســتقبل. 

الشكل 2: حلقة إيجابية - المجتمعات المحلية والحكومة المحلية والحكومة المركزية

ــة  ــات احمللي ــني اجملتمع ــة ب ــل إيجابي ــة وص ــكيل حلق ــالل تش ــن خ ــي م ــاق الوطن ــة الوف ــرعية حكوم ــً ش ــدوق أيض ــزز الصن ــوف يع س
واحلكومــة احملليــة واحلكومــة الوطنيــة. وســتتم عمليــة اختيــار املشــاريع وتســليمها بطريقــٍة تشــاركية )بقيــادة الســلطة البلديــة يف 
كل منطقــة مســتهدفة ومبشــاركة قــادة اجملتمــع احمللــي(، واألهــم مــن ذلــك، تشــجيع املشــاركة وترتيبــات العمــل بــني الســلطة 
البلديــة ومؤسســات احلكومــة املركزيــة. هكــذا يــؤدي هــذا النهــج باإلضافــة إىل تعزيــز شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي إىل: )1( تعزيــز 
الشــرعية العامــة للحكومــة احملليــة، مــن خــالل االرتبــاط مبشــاريع صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا، وبالتــايل تعزيــز إدراك اجلمهــور 
ــز العالقــات اإليجابيــة بــني احلكومــة احملليــة واملركزيــة، مــن خــالل إظهــار اعتمادهــا عمليــً  لــكل مــن "العدالــة" و"األداء". و)2( تعزي

علــى بعضهــا البعــض يف ســبيل الشــرعية اجلماهريــة.

ميكــن أن نــرى باســتخدام النمــوذج املبــني يف الشــكل 1، أن تصميــم الصنــدوق أعطــاه تركيــًزا مزدوًجــا علــى مــا يلــي: )1( ’تعزيــز شــرعية 
الســلطة السياســية الوطنيــة’، ويف هــذه احلالــة فــإنَّ حكومــة الوفــاق الوطنــي هــي الســلطة املتفــق عليهــا ضمــن االتفاق السياســي 
الليبــي؛ و)2( "تعزيــز االســتقرار احمللــي يف أعقــاب أعمــال العنــف"، ولكــن بطريقــٍة متوازنــة يف جميــع أنحــاء البــالد واجملموعــات 
السياســية املنقســمة بــداًل مــن الركيــز علــى املناطــق األكــر تضــررًا. مــن املهــم مالحظــة أنَّ منــوذج الصنــدوق مل يركــز علــى نحــو 
مباشــر علــى ’بنــاء الثقــة بــني اجملموعــات السياســية املنقســمة يف النــزاع القائــم’؛ علــى الرغــم مــن أنــه ميكــن القــول بــأنَّ عمليــة 
ــوازن  ــار مت ــاء الثقــة علــى املســتوى الوطنــي )مــن خــالل اختي ــر غــر مباشــر علــى بن ــه ســيكون لهــا تأث تســليم املشــاريع اخلاصــة ب

للمناطــق املســتهدفة( وحمليــً )مــن خــالل تبنــي مقاربــة مراعيــة لظــروف النــزاع(. 
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السياق - احلوار السياسي، واالنقسام الوطني، والنزاع احمللي

يعتمــد جنــاح الصنــدوق يف حتقيــق هدفــه السياســي علــى التقــدم احملــرز يف االتفــاق السياســي الليبــي. علــى هــذا النحــو، ال ميكــن 
إجــراء تقييــم لنجــاح الصنــدوق بشــكٍل منفصــل عــن فهــم مرحلــة تنفيــذ االتفــاق السياســي الليبــي وســياق النــزاع األوســع يف ليبيــا. 
وباملثــل، يعتمــد جنــاح الصنــدوق أيضــً علــى إنشــاء حلقــة إيجابيــة بــني اجملتمعــات احملليــة واحلكومــة احملليــة واحلكومــة املركزيــة.  
وبالتــايل، يجــب أن يأخــذ التقييــم يف احلســبان ســر ترتيبــات احلكومــة احملليــة ووضعهــا وســياقات النــزاع احمللــي يف ليبيــا، التــي هــي 

جــزٌء مــن االتفــاق السياســي الليبــي. 

تنفيذ االتفاق السياسي الليبي

ــذ االتفــاق السياســي الليبــي بالكامــل حتــى اآلن. ُأنِشــئ اجمللــس الرئاســي، وُأعِلــن عــن اجمللــس األعلــى للدولــة، ومت التأكيــد  مل ُينفَّ
علــى جملــس النــواب باعتبــاره الهيئــة التشــريعية الشــرعية الوحيــدة. ومــع ذلــك، مل يــؤد ذلــك إىل الوصــول إىل حكومــة موحــدة، حيــث 
مل يوافــق جملــس النــواب علــى حكومــة الوفــاق الوطنــي التــي عينهــا اجمللــس الرئاســي. ومبــا أنــه مل يوافــق علــى منــح الثقــة حلكومــة 
الوفــاق الوطنــي، فــإنَّ جملــس النــواب ال يعــرف بشــرعيتها، بــل يواصــل االعــراف بشــرعية ’احلكومــة املؤقتــة’ يف الشــرق. وقــد جــرت 
حمــاوالت عديــدة ِمــن ِقبــل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وفريــق بعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا لتهيئــة الظــروف التــي ســيوافق 

فيهــا جملــس النــواب علــى منــح الثقــة حلكومــة الوفــاق الوطنــي؛ لكــن كل هــذه احملــاوالت مل تنجــح حتــى اآلن.

لــت  يف عهــد املمثــل اخلــاص لألمــني العــام حاليــً، غســان ســالمة، ُأعِلــن عــن خارطــة الطريــق يف 20 أيلول/ســبتمر 2017 والتــي حوَّ
ــل االتفــاق  ــواب علــى حكومــة الوفــاق الوطنــي، إىل: )1( تعدي ــز احلــوار السياســي مــن احلصــول علــى موافقــة جملــس الن حمــور تركي
ــية  ــات رئاس ــتوري، وانتخاب ــتفتاء دس ــو اس ــرك نح ــي؛ و)3( التح ــر وطن ــالل مؤمت ــن خ ــاج م ــة واإلدم ــاء الثق ــي، و)2( بن ــي الليب السياس
وبرملانيــة. وبالتــايل ميكــن تفســر رؤيــة خريطــة الطريــق بأنــه ميكــن أن تنشــأ حكومــة موحــدة بعــد االســتفتاء واالنتخابــات، علــى 

ــً.  ــا مقدم ــرام نتائجه ــع اح ــاق، م ــع النط ــٍم واس ــتند إىل دع ــات تس ــتفتاء /االنتخاب ــراض أنَّ االس اف

بالنظــر إىل الطبيعــة املتعــرة لالتفــاق الليبــي واســتمرار وجــود ’حكومــة مؤقتــة’ موازيــة يف الشــرق، بــداًل مــن تعزيــز شــرعية حكومــة 
واحــدة موحــدة، أصبــح صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا يف الواقــع أداًة لتعزيــز حكومــة الوفــاق الوطنــي يف اجتــاٍه مضــاٍد ’للحكومة 
املؤقتــة’. وبالتــايل، ميكــن القــول بــأنَّ الصنــدوق بارتباطــه الوثيــق بحكومــة الوفــاق الوطنــي ال يســاعد علــى التقــدم يف حتقيــق اتفــاق 

سياســي مســتدام، بــل ميكــن اعتبــاره يؤيــد جانًبــا واحــًدا يف االنقســام الوطنــي املســتمر.

ــً يف تنفيــذ خريطــة الطريــق، ســواًء يف الفــرة التــي تســبق  باإلضافــة إىل ذلــك، ليــس مــن الواضــح كيــف سيســاعد الصنــدوق حالي
االســتفتاء علــى الدســتور أو االنتخابــات الرئاســية /الرملانيــة. وينطبــق ذلــك بصفــٍة خاصــة يف حــال كانــت خارطــة الطريــق تســعى إىل 
ــه داعــٌم جلانــب واحــد. عــالوة علــى ذلــك،  بنــاء الثقــة واإلجمــاع عــر االنقســامات السياســية الرئيســة، بينمــا ُيْنَظــُر إىل الصنــدوق علــى أنَّ
مــن املهــم مالحظــة أنــه رغــم اســتمرار الــوزارات التنفيذيــة يف طرابلــس يف العمــل بعــد االنتخابــات، إال أنــه ليــس بالضــرورة أن تكــون 

هنــاك حكومــة مســتقبلية تناســب مســمى ’حكومــة الوفــاق الوطنــي’. 

وضع المؤسسات الوطنية

يف حــني أنَّ معظــم القــدرات اإلداريــة الوطنيــة موجــودة يف العاصمــة طرابلــس، مــع وجــود معظــم الــوزارات التنفيذيــة العاملــة هنــاك 
)علــى عكــس الطبيعــة احملــدودة يف الغالــب للمؤسســات املوازيــة التــي ُأنِشــئت يف الشــرق(، فــإنَّ هــذه الــوزارات واجهــت صعوبــات 
يف تطويــر السياســات الوطنيــة وتنفيذهــا يف الفــرة املمتــدة بــني عامــي 2015 -2017. ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل أنهــا اضطــرت 
إىل التوافــق مــع وضــع الدولــة املنقســم علــى نفســه، والتحديــات التــي يطرحهــا وجــود مؤسســات موازيــة يف الشــرق تتنافــس 
ت أزمــة الســيولة إىل احلــد مــن قــدرة الــوزارات علــى أداء وظائفهــا، ممــا يعنــي  باســتمرار علــى تطويــر السياســات وتنفيذهــا. وقــد أدَّ
أن الــوزارات التنفيذيــة غــر قــادرة علــى تنفيــذ الرامــج املقــررة )علــى ســبيل املثــال، خطــة جتديــد املــدارس التــي تشــرف عليهــا 

الوحــدة اخلاصــة بتجديــد املــدارس يف وزارة الربيــة والتعليــم(.

كانــت هنــاك بعــض املؤشــرات يف أواخــر عــام 2017 علــى أنَّ أداء الــوزارات التنفيذيــة يف طرابلــس بــدأ باالرتفــاع، خاصــًة مــع عــودة 
الشــركاء الدوليــني إىل منــوذج العالقــات الثنائيــة املباشــرة والدعــم الفنــي. لكــن مت تعليــق طرائــق املســاعدة هــذه يف عــام 2014، 

مــع تفضيــل املســاعدة املباشــرة لــإلدارة علــى مســتوى البلديــات. 

واجهــت املؤسســات التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا لهــا صعوبــات يف فــرض ســلطتها خــارج العاصمــة طرابلــس وضواحيهــا 
اجملــاورة مباشــرة منــذ الثــورة /احلــرب األهليــة التــي اندلعــت يف عــام 2011، مــع تصنيــف خمتلــف احلكومــات االنتقاليــة التــي 
تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا عــر ليبيــا كلهــا مبقولــة »حكومــات طرابلــس لطرابلــس«.  ويبــدو أن هــذا التوصيــف قــد حتقــق منــذ األزمــة 
ــا يف  ــرًا له ــس مق ــن طرابل ــذ م ــي تتخ ــات الت ــل املؤسس ــن ِقب ــان ِم ــم األحي ــدم يف معظ ــطء التق ــع ب ــام 2014، م ــية يف ع السياس
بنــاء عالقــات مــع الســلطات احملليــة البعيــدة عــن طرابلــس. وتظهــر هــذه الفجــوة بشــكِل خــاص مــع البلديــات األبعــد مــن الناحيــة 

ــرق(. ــواب يف الش ــس الن ــيطرة جمل ــة لس ــق اخلاضع ــار املناط ــي )دون اعتب ــوب الغرب ــًة يف اجلن ــس، وخاص ــن طرابل ــة ع اجلغرافي

مــرًة أخــرى، منــذ أواخــر عــام 2017، كانــت هنــاك مؤشــرات علــى وجــود قــدرة أكــر لــدى املؤسســات التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا 
لهــا علــى العمــل مــع البلديــات يف الغــرب والتأثــر فيهــا.  يف الواقــع، بــدا أنَّ أوائــل عــام 2018 متثــل نقطــة حتــول يف توطيــد الســلطة 
ــال يف  ــاء القت ــال، إنه ــبيل املث ــى س ــا )عل ــرب ليبي ــات يف غ ــى البلدي ــا عل ــرًا له ــس مق ــن طرابل ــذ م ــي تتخ ــات الت ــل املؤسس ــن ِقب ِم
مدينــة صراتــة، وزيــادة األمــن علــى طــول الطريــق الســاحلي الرئيــس بــني طرابلــس وتونــس(. ومــع ذلــك، يبــدو أن توطيــد الســلطة 

مل ميتــد إىل جنــوب غــرب ليبيــا.  

يف حــني أن املســاحة اخملصصــة للحكــم املــدين احمللــي أصبحــت مضغوطــة يف الشــرق، فــإنَّ منطقتــي غــرب ليبيــا وجنوبهــا 
ــي  ــية الت ــة السياس ــاب األزم ــي يف أعق ــراغ السياس ــلء الف ــن م ــت م ــا متكن ــث إنه ــة، حي ــلطات البلدي ــوذ الس ــادة يف نف ــهدتا زي ش
حدثــت يف عــام 2014، ويف اآلونــة األخــرة تشــجعوا أكــر نتيجــة لاللتــزام املتزايــد بالالمركزيــة التــي نــص عليهــا االتفــاق السياســي 
الليبــي.   وقــد كان هــذا علــى الرغــم مــن عــدم قدرتهــا علــى تقــدمي اخلدمــات احملليــة بفعاليــة، مــع تقــدم حمــدود مــع الالمركزيــة 
املاليــة والضعــف امللحــوظ يف تطبيــق القانــون )'فيمــا يتعلــق بنظــام اإلدارة احملليــة'(.  ال يعــّد التأثــر احمللــي للبلديــات إيجابيــً 
يف جميــع املناطــق، مــع وجــود عالقــات ضعيفــة بــني بعــض اجملالــس البلديــة واجملتمعــات التابعــة لهــا أو جــزء منهــا، أو تقويــض 
ــل ســبب الضعــف علــى مســتوى البلديــات يف االتفاقيــات  ســلطتها بســبب االنقســامات الداخليــة واحتــدام املنافســة. وغالبــً مــا يتمثَّ

ــاه. ــر أدن ــة - انظ ــون يف املنطق ــن يعيش ــخاص الذي ــني األش ــة ب ــة املرم ــة الضعيف االجتماعي

ومــع ذلــك، فــإنَّ معظــم قــرارات جملــس النــواب احمللــي: )1( أثبتــت أنهــا أكــر صلــة باملدنيــني يف أراضيهــا مــن الــوزارات التنفيذيــة 
يف العاصمــة طرابلــس؛ و)2( كانــت حمــور الدعــم واالهتمــام الدوليــني؛ علــى الرغــم مــن حــدوث حتــول، كمــا ذكرنــا، مؤخــرًا ِمــن ِقبــل 
اجملتمــع الــدويل والعــودة إىل عقــد ترتيبــات ثنائيــة مــع الــوزارات التنفيذيــة يف العاصمــة طرابلــس. وســوف تكــون االنتخابــات البلديــة 

املزمــع عقدهــا يف صيــف عــام 2018 مبثابــة اختبــار مهــم لوضــع البلديــات.  

يف أعقــاب األزمــة السياســية التــي حدثــت يف عــام 2014، كان هنــاك عــدد مــن املؤسســات /الهيئــات احلكوميــة والهيئــات العامــة 
ــود  ــتمرار وج ــية واس ــة السياس ــداد العملي ــن انس ــم م ــى الرغ ــا، عل ــا مًع ــا وغربه ــرق ليبي ــط ش ــتمرت يف رب ــي اس ــة الت ــبه العام /ش
ــة  ــتورية، وجلن ــة الدس ــزي، واللجن ــرف املرك ــة املص ــوكاالت احلكومي ــات /ال ــك املؤسس ــمل تل ــرق. وتش ــة' يف الش ــة املؤقت 'احلكوم
ــرًا  ــس مق ــن طرابل ــذ م ــي تتخ ــة الت ــوزارة الصح ــفيات ب ــاع املستش ــازي(، وقط ــة بنغ ــا يف مدين ــد مقره ــي يوج ــدين )الت ــع امل اجملتم
لهــا. وتشــمل الهيئــات العامــة وشــبه العامــة الشــركة العامــة للكهربــاء الليبيــة، واملؤسســة الوطنيــة للنفــط، واملؤسســة الليبيــة 
لالســتثمار والشــركة الليبيــة للريــد واالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات. ومــع ذلــك، فقــد أصبحــت بعــض هــذه الهيئــات جمــزأة بدرجــات 
متفاوتــة علــى امتــداد االنقســام بــني الشــرق والغــرب الليبــي؛ والبعــض اآلخــر يعــاين مــن ضغــوط االنقســام. ومــن أهــم األمثلــة علــى 
ــه ليــس هنــاك رغبــة باملزيــد مــن التجــزؤ اإلداري. هــذه االنقســامات إنشــاء 'البنــك املركــزي' الثــاين يف مدينــة بنغــازي. ومــن الواضــح أّن

عزل الشرق الليبي

َز وضــع اإلقليــم يف شــرق ليبيــا )مبــا يف ذلــك جنــوب شــرق ليبيــا(، اخلــارج عــن ســيطرة العاصمــة طرابلــس، ككيــاٍن اجتماعــي  تعــزَّ
ــبيل  ــى س ــة - عل ــية املنفصل ــات' السياس ــن 'املؤسس ــد م ــك باملزي ــاس ذل ــام 2014، ويق ــذ ع ــل من ــادي منفص ــي واقتص وسياس
املثــال، توجــد ’قــوات مســلحة’ قائمــة، وجتــارب عمليــة يف القطــاع النقــدي.  ولعــل األهــم مــن ذلــك، أنَّ هنــاك اآلن جتربــة لالنفصــال 
ــتقاللية  ــة االس ــم أنَّ »النزع ــت جتربته ــض، أثبت ــبة للبع ــرك. بالنس ــي مش ــار سياس ــودة إىل إط ــة يف الع ــع الرغب ــع تراج ــرق م يف الش
الــة«، مــع وجــود نظــرة ســلبية واســعة جتــاه اجمللــس الرئاســي /حكومــة الوفــاق الوطنــي يف الشــرق. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك  فعَّ
نظــرة ســلبية واســعة جتــاه اجملتمــع الــدويل بأنــه يقــدم دعًمــا غــر متــوازن لطرابلــس، وِمــْن َثــمَّ اتخــاذه جانًبــا معينــً يف النــزاع 

ــي.  ــي الوطن السياس

هنــاك أدلــة حمــدودة علــى تزايــد قــدرة املؤسســات البديلــة يف الشــرق علــى: )1( اتخــاذ مواقــف سياســية داخليــة وخارجيــة 
ــن  ــص م ــة تتقل ــإلدارة املدني ــة ل ــاحة اخملصص ــا املس ــك، رأين ــن ذل ــداًل م ــا. وب ــة وتقدميه ــات العام ــر اخلدم ــكة؛ و)2( تطوي متماس
خــالل: )1( عمليــات اجليــش الوطنــي الليبــي يف بنغــازي وأجدابيــا وِدرنــة؛ و)2( تعيــني رؤســاء البلديــات العســكرية علــى أســاس الوضــع 
الطــارئ الــذي نشــأ أثنــاء القتــال ضــد املتطرفــني اإلســالميني يف بنغــازي؛ و)3( إنشــاء ’هيئــة الســيطرة والقضــاء’  لتــويل بعــض مهــام 
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ــة إىل  ــر الرامي ــك يف التداب ــكرة كذل ــذه العس ــى ه ــول. وتتجل ــذ الدخ ــن يف مناف ــك إدارة األم ــا يف ذل ــرق، مب ــة’ يف الش ’وزارة الداخلي
تقليــص احليــز املتــاح حلريــة التعبــر وانتقــاد الســلطة.

ومــع ذلــك، هنــاك تنافــس مســتمر يف الشــرق حــول مــدى إمكانيــة تدخــل اجليــش يف الفضــاء املــدين. ويتجلــى ذلــك يف اإلجــراءات 
التــي اتخذتهــا 'احلكومــة املؤقتــة' وجملــس النــواب مــن أجــل الســيطرة علــى أعمــال اجليــش الوطنــي الليبــي، واملوقــف الــذي اتخــذه 
رؤســاء املــدن املدنيــني )يتجلــى ذلــك بوضــوح يف مدينــة طــرق(، وقضايــا احملاكــم التــي رفعــت ضــد اجليــش الوطنــي الليبــي بســبب 
االعتقــاالت واالحتجــاز دون اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، وزيــادة نشــاط اجملتمــع املــدين يف بنغــازي بعــد انتهــاء القتــال املفتــوح 

هنــاك.  

سباق السيطرة على البلديات المحلية

شــهدت الفــرة منــذ عــام 2014 قيــام اجليــش الوطنــي /'احلكومــة املؤقتــة' /جملــس النــواب بتعزيــز ســيطرتهم علــى البلديــات يف 
شــرق وجنــوب شــرق البــالد. كمــا حققــت حكومــة الوفــاق الوطنــي واجملموعــات السياســية /العســكرية املتحالفــة معهــا تقدًمــا يف 
جهــود تعزيــز ســلطتها يف الغــرب الليبــي )علــى ســبيل املثــال، بصــورٍة عســكرية يف ِســرت وصراتــة( أو أبرمــت اتفاقــات عمــل مــع 
ــه  ــدل علــى أنَّ ــا ي ــان وورشــفانة، علــى الرغــم مــن أنَّ انتشــار النزاعــات بــني اجملتمعــات احملليــة يف غــرب ليبي جمموعــات مثــل الزنت

ليــس ســوى صــراع للحفــاظ علــى هــذه الســلطة.

شــهد اجلنــوب الليبــي تنافًســا كبــًرا بــني حكومــة الوفــاق الوطنــي واجملموعــات املتحالفــة معهــا واجليش الوطنــي الليبــي /'احلكومة 
املؤقتــة' /جملــس النــواب، ســواًء مــن الناحيــة العســكرية )كمــا هــو احلــال يف القتــال حــول البنيــة التحتيــة للمطــارات يف منطقــة بــراك 
الشــاطئ وَســبها( ومــن خــالل القــوة الناعمــة )مــن خــالل اســتخدام أمــوال إعــادة التأهيــل لكســب الدعــم(. بالنظــر إىل توطيــد ســلطة 
حكومــة الوفــاق الوطنــي يف الغــرب والنخــب البديلــة يف الشــرق، هنــاك خطــر قــوي مــن زيــادة املنافســة علــى الســيطرة والتأثــر يف 

البلديــات اجلنوبيــة خــالل دورة العمــل املقبلــة لصنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا والتــي ستســتمر ملــدة عامــني. 

االستقرار المحلي والنزاع

تتألــف ليبيــا مــن كيانــات حمليــة يكــون لألفــراد فيهــا إحســاس قــوي بالهويــة احملليــة وفهــم مشــرك لكيفيــة اتخــاذ القــرارات احملليــة 
ــام  ــدين يف ع ــزاع امل ــورة /الن ــدالع الث ــذ ان ــة. من ــة احمللي ــية واألمني ــات السياس ــا بالرتيب ــن وصفه ــع. وميك ــرص /املناف ــع الف وتوزي
2011، اتســمت بعــض هــذه الرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة بالقــوة، والقــدرة علــى إدارة القضايــا الداخليــة وإظهــار التماســك 
اخلارجــي )علــى ســبيل املثــال يف طــرق، أو جفــرة، أو زوارة، أو مصراتــة(، يف حــني أنَّ بعضــً منهــا قــد انهــارت بســبب عــدم قــدرة 
اجملتمعــات املكونــة للســكان علــى الوصــول إىل حلــول وتفاهمــات، وغالبــً مــا كان يــؤدي ذلــك إىل العنــف )مثــل مــا حــدث يف َســبها، أو 

بنغــازي أو بنــي وليــد(. 

هنــاك ثــالث فئــات واســعة مــن االنقســامات التــي تــؤدي إىل انهيــار الرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة: )1( وقــوع نــزاع عرقــي /
قبلــي علــى الوصــول إىل الفــرص واملزايــا، وغالبــً مــا يثــار بســبب االختــالف حــول مــن لــه احلــق يف املطالبــة باجلنســية الليبيــة )علــى 
ســبيل املثــال، الُكفــرة، َســبها، أوبــاري(؛ و)2( االختــالف يف الــرأي حــول الثــورة )علــى ســبيل املثــال، بنــي وليــد(؛ و)3( وجهــات نظــر 
ــهدنا  ــام 2014، ش ــت يف ع ــي حدث ــية الت ــة السياس ــذ األزم ــرت(. من ــازي وِس ــال، بنغ ــبيل املث ــى س ــالم )عل ــول دور اإلس ــة ح خمتلف
تغــرات يف القــوة النســبية للرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة - ســواًء بشــكٍل إيجابــي )علــى ســبيل املثــال، بنــي وليــد( وبشــكٍل 

ســلبي )علــى ســبيل املثــال، ِمصراتــة(.

نــة( علــى الرتيبــات  مــن املهــم أن تعتمــد قــوة الهيــاكل احلكوميــة احملليــة )اجملالــس البلديــة املنتخبــة أو اجملالــس احملليــة املعيَّ
السياســية واألمنيــة احملليــة القائمــة. وعندمــا تكــون تلــك الرتيبــات قويــة، مييــل هيــكل احلكومــة احملليــة إىل العمــل علــى نحــو أكــر 
فعالّيــة. وعندمــا تكــون ضعيفــة، مييــل هيــكل احلكومــة احملليــة إىل عكــس انشــقاقات اجملتمــع واملبالغــة فيهــا. إنَّ تعزيــز هيــاكل 
احلكومــة احملليــة يســتلزم أيضــً تعزيــز الرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة التــي تدعمهــا – أي اآلليــات والعمليــات غــر الرســمية 
ــً  ــات وحدهــا ســيكون كافي ــة البلدي ــع الفــرص /املنافــع. وليــس صحيحــً أّن تقوي ــة وتوزي التــي يتــم مبوجبهــا اتخــاذ القــرارات الداخلي
إلدارة النزاعــات يف اجملتمــع. مــن املهــم مالحظــة أنَّ االنتخابــات البلديــة املقــررة يف صيــف عــام 2018 يحتمــل أن تكشــف     ضعــف 
الرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة وأن تــؤدي إىل العنــف إذا كان هنــاك شــعور بــأنَّ االنتخابــات أو اجملالــس البلديــة غــر عادلــة أو 

متحيــزة.   

الشكل 3، دور الترتيبات السياسية واألمنية المحلية والبلديات في إدارة النزاع

هنــاك لســر عمــل الرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة  تأثــرات فوريــة علــى الوضــع يف املناطــق احمليطــة بهــا، وهكــذا تظهــر 
قــوة تلــك الرتيبــات هنــاك علــى أرض الواقــع. وهــذا هــو احلــال خاصــة يف جنــوب ليبيــا. علــى ســبيل املثــال، كان للقتــال يف أوبــاري بــني 
التبــو والطــوارق )2014-2016( تأثــر علــى الوضــع يف منطقــة غــات، حيــث هاجــم مقاتلــو التبــو جتــار الطــوارق مــن منطقــة غــات أثنــاء 
بــت  ســفرهم علــى طــول طريــق غــات - أوبــاري. وباملثــل، تكــررت عمليــة مكافحــة تنظيــم داعــش يف عــام 2017 يف صراتــة، والتــي ألَّ

جمموعتــني مســلحتني حمليتــني ضــد بعضهمــا البعــض يف صرمــان مــن بــني جمموعــات متحالفــة مــع فصيلــي صراتــة.

ــداث  ــا ألح ــود بعضه ــي يع ــوب، والت ــرب واجلن ــيما يف الغ ــة، ال س ــات احمللي ــني اجملتمع ــة ب ــات املندلع ــن النزاع ــدٍد م ــا بع ــوج ليبي مت
وقعــت خــالل الثــورة /احلــرب األهليــة وفــرة القــذايف، منــا بعضهــا منــذ عــام 2011. وتتضمــن هــذه النزاعــات جمموعــة مــن القضايــا، 
ــة خــالل الفــرة األخــرة )تاورغــاء  ــة(، وأســئلة حــول العدال مثــل املظــامل التاريخيــة )كمــا هــو احلــال يف مدينتــي بنــي وليــد ومصرات
ــان- ــة )الزنت ــية احمللي ــات السياس ــى الدينامي ــيطرة عل ــاوالت الس ــش(، وحم ــة- القوالي ــي )ككل ــى األراض ــات عل ــة(، والنزاع - مصرات
غريــان(، والتحالــف مــع الثــورة )نالــوت - تيــج(، واملســألة العرقيــة )زوارة - اجلميــل( واجلرميــة )ورشــفانة - الزاويــة(. غالبــً مــا تتضمن 
هــذه النزاعــات عناصــر متعــددة وتتداخــل مــع بعضهــا البعــض. وتعــد تلــك النزاعــات متقلبــة بطبيعتهــا، مــع عــدم اســتبعاد وقــوع 

أعمــال عنــف بســببها.

إنَّ وجــود مثــل هــذه النزاعــات الشرســة بــني اجملتمعــات احملليــة، وخاصــًة يف الغــرب واجلنــوب، يعنــي أنــه قــد ال يكــون مــن املمكــن 
دائًمــا متابعــة االســتقرار يف بلديــة واحــدة مبعــزٍل عــن غرهــا. بــل قــد تنطــوي حمــاوالت حتقيــق االســتقرار يف إحــدى البلديــات علــى 
ــدة علــى ذلــك تاورغــاء، حيــث  أنشــطة موازيــة يف البلديــات اجملــاورة و/أو وســاطة وبنــاء الثقــة بــني تلــك املناطــق. ومــن األمثلــة اجليِّ
ــا.  ــة فيه ــة والتنمي ــع مصرات ــاطة م ــى وس ــوي عل ــتدامة أن تنط ــودة املس ــالل الع ــن خ ــتقرار م ــق االس ــاوالت لتحقي ــأن أي حم ــن ش م
ويف الوقــت نفســه، مــن املهــم اإلشــارة إىل أنــه قــد مت إحــراز تقــدم يف إيجــاد اتفاقــات عمــل يف عــدد مــن النزاعــات )مثــل اتفاقيــة 
ــد الوطنــي بســبب جتــارب الليبيــني يف  ــادة هــذه القــدرة علــى الصعي ــال نفوســة(، مدفوعــة بزي الطــرق املفتوحــة يف الغــرب / جب
القيــام بالوســاطة منــذ عــام 2011. وتوفــر خــرات الوســاطة املتناميــة يف البــالد قاعــدة للعمــل مــن خــالل تعزيــز كل مــن الرتيبــات 

السياســية واألمنيــة احملليــة داخليــً والعالقــات بــني اجملتمعــات احملليــة. 
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عامالن يقومان بصيانة سطح مدرسة الفتح بسرت 

بدعم من صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا.
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األهداف البديلة المحتملة 1.3
الخيارات المحتملة

ــاورات  ــاس املش ــى أس ــا عل ــتقرار يف ليبي ــق االس ــدوق حتقي ــة يف صن ــة احملتمل ــية البديل ــداف السياس ــن األه ــة م ــت جمموع ِصيَغ
األوليــة التــي ُعِقــَدت خــالل االســتعراض االســراتيجي والتحليــل الســياقي املفصــل أعــاله )اجلــدول 1(. وقــد ُوِضَعــت هــذه األهــداف 
ــا. وال  ــني يف ليبي ــدد املانح ــتقرار متع ــق االس ــج حتقي ــرض برنام ــر يف غ ــاعدة يف التفك ــك للمس ــة، وذل ــاف املنفتح ــروح االستكش ب

تســتبعد األهــداف بالضــرورة بعضهــا بعضــً، رغــم أن كل منهــا ينطــوي علــى خماطــر ومقايضــات. 

يف الشــكل 1، أي مــا إذا كانــت تلــك األهــداف تتطلــع يف املقــام األول إىل: )1( تعزيــز الســلطة السياســية الوطنيــة الشــرعية؛ أو )2( إعــادة 
إحــالل االســتقرار احمللــي يف أعقــاب أعمــال العنــف؛ أو )3( بنــاء الثقــة بــني اجملموعــات املنقســمة يف النزاع.

 

الشكل 4: الغرض من األهداف السياسية المنشودة

بعــض األهــداف شــاملة لعــدة قطاعــات. إنَّ اتبــاع نهــج االســتقرار الــذي يســعى إىل إحــداث تــوازن بــني الشــرعية املعــززة للحكومــة 
ــة  ــاء شــرعية احلكومــة املركزي ــار 3( ميكــن أن ُيســهم يف بن التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا لهــا مــع احلكــم احمللــي املعــزز )اخلي
ــز  ــار 5( إىل تعزي ــة )اخلي ــة احمللي ــود املصاحل ــزز جه ــذي يع ــتقرار ال ــج االس ــؤدي نه ــن أن ي ــل، ميك ــي. وباملث ــتقرار احملل ــز االس وتعزي

ــمة. ــات املنقس ــني اجملموع ــة ب ــاء الثق ــي وبن ــتقرار احملل ــة واالس ــة املركزي ــرعية احلكوم ش

ــز  ــة وتعزي ــية املتنافس ــب السياس ــني النخ ــور ب ــاء اجلس ــاول بن ــذي يح ــتقرار ال ــج االس ــد يف نه ــوي الوحي ــض الق ــل التناق ــر عام يظه
شــرعية احلكومــة املركزيــة. علــى ســبيل املثــال، إذا مت التنافــس علــى احلكومــة بــني النخــب السياســية، وأظهــر صنــدوق حتقيــق 
االســتقرار يف ليبيــا دعمــه ’حلكومــة مركزيــة’ تســيطر عليهــا جمموعــة واحــدة مــن النخــب )اخليــار 1 أو 2(، فمــن احملتمــل أال يســاعد 
ذلــك يف بنــاء الثقــة بــني األطــراف السياســية املنقســمة )اخليــار 6(. والعكــس صحيــح، قــد يأتــي بنــاء الثقــة بــني النخــب علــى حســاب 

تعزيــز شــرعية احلكومــة املركزيــة مــا مل ينتــج عــن عمليــة بنــاء الثقــة نفســها حكومــة مركزيــة متفــق عليهــا.

تأمالت في األهداف المنشودة

كشــفت املشــاورات التــي ُأجِرَيــت خــالل االســتعراض االســراتيجي عــن جمموعــة مــن االعتبــارات املهمــة ألعضــاء جملــس إدارة 
املشــروع، والتــي ينبغــي عكســها يف الهــدف املســتقبلي للصنــدوق.

اتخــذت أنشــطة الصنــدوق فعليــً حتــى اآلن منوذجــً يتبــع اخليــار رقــم 3. ويهــدُف الصنــدوق مــن خــالل ذلــك إىل تعزيــز مصداقيــة 
احلكومــة التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا لهــا يف اجتــاٍه مضــاٍد ’للحكومــة املؤقتــة’. وقــد ســعى الصنــدوق إىل حتقيــق ذلــك مــن خــالل 
ــذة ِمــن ِقَبِلــه إمنــا تتــم حتــت قيــادة حكومــة الوفــاق الوطنــي، ولكــن دون مشــاركٍة كبــرة مــن جانبهــا فعليــً  إظهــار أّن األنشــطة املنفَّ
يف إجنــاز املشــاريع علــى األرض، مــع الركيــز بقــدٍر أقــل علــى بنــاء عالقــات بــني حكومــة الوفــاق الوطنــي والبلديــات احملليــة. ومــع 
ذلــك، فــإنَّ هــذا الركيــز علــى مصداقيــة حكومــة الوفــاق الوطنــي مل يكــن متســاويً يف جميــع املناطــق. علــى ســبيل املثــال، اختــار 
جملــس إدارة املشــروع بنغــازي كمنطقــٍة مســتهدفة بســبب االحتياجــات املتعلقــة بالنــزاع يف هــذه املدينــة ورغبــًة مــن الصنــدوق 
ــروع  ــي يف املش ــاق الوطن ــة الوف ــدور حكوم ــج ل ــه الروي ــدوق ال ميكن ــن أنَّ الصن ــم م ــى الرغ ــرق؛ عل ــطته يف الش ــة أنش يف ممارس
هنــاك. يف هــذه احلالــة، أصبــح لتحقيــق االســتقرار احمللــي نفــس القــدر مــن األهميــة التــي يحملهــا بنــاء مصداقيــة حكومــة الوفــاق 

البيانالهدف المنشود

أن تصبح احلكومة التي تتخذ من 
طرابلس مقرًا لها أكر قدرة على 

بسط سلطتها 

)’الشرعية’، النوع 1(

يهدُف صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا إىل ضمان أن تكون احلكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا  لها 
ح فيه ’فوزها’ عند املنافسة مع النخب البديلة )واجلماعات اإلسالمية املتطرفة(. ويحقق  يف وضع ُيَرجَّ

الصندوق هذا الهدف من خالل تعزيز قدرة احلكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها على تنظيم 
البلديات املتحالفة معها )ورمبا أيضًا بسط سلطتها على البلديات غري املتحالفة معها( من حيث: )1( 

األداء الداخلي لـلحكومة نحو حتقيق االستقرار يف املناطق احمللية وحكمها؛ و)2( بناء عالقة عملية 
فّعالة مع البلديات لتنسيق عملية التخطيط وتقدمي اخلدمات.

ُينَظر إىل احلكومة التي تتخذ من 
طرابلس مقرًا لها على أنها أكر 

مصداقية ِمن ِقبل اجلمهور

)’الشرعية’، النوع 2(

يهدُف صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا إىل ضمان أن تكون احلكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها 
ح فيه ’فوزها’ عند املنافسة مع النخب البديلة )واجلماعات اإلسالمية املتطرفة(. ويحقق  يف موقٍع ُيَرجَّ

الصندوق هذا الهدف من خالل تعزيز سمعة احلكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها أمام عموم 
اجلماهري من خالل: )1( إبراز جميع إجراءات حتقيق االستقرار وإظهارها على أنها من إجناز احلكومة 

التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها )بصرف النظر عن دورها الفعلي(؛ و)2( تعزيز العالقات السياسية مع 
البلديات )والنخب السياسية احمللية(. ال يركز هذا اخليار على قدرات احلكومة التي تتخذ من طرابلس 

مقرًا لها أو عالقاتها الوظيفية مع البلديات.

لدى احلكومة التي تتخذ من طرابلس 
مقرًا لها شرعية معززة، لكنها 

متوازنة يف مقابل اإلدارة احمللية 
املعززة

يهدُف الصندوق إىل تعزيز شرعية احلكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها )من حيث السلطة و/
أو املصداقية( متى وأينما كان ذلك ممكنًا، لكن مع الرتكيز بشكٍل متساِو على تقدمي املساعدة لتلك 

املناطق اخلارجة من دائرة العنف، بغض النظر عما إذا كانت خاضعة لسيطرة /أو متحالفة مع طرابلس 
أو النخب البديلة. ويحقق الصندوق هذا الهدف من خالل السعي إىل تعزيز تقدمي اخلدمات احمللية، 

وهياكل اإلدارة وعملياتها )بداًل من الرتكيز على األفراد /اجملموعات يف احلكومة(.

حتسني تقدمي اخلدمات احمللية 
واإلدارة

سيتم فك االرتباط بني الصندوق واحلوار السياسي مع عدم إظهار دعم شرعية احلكومة التي تتخذ من 
طرابلس مقرًا لها أو أي غرض آخر. وبداًل من ذلك، فإنَّ اتخاذ القرارات بشأن مكان العمل وما يجب تنفيذه 

سيكون على أساس احلاجة كما حتددها اجلهات الدولية الفاعلة مع الشركاء احملليني الشرعيني. 
عندئٍذ ميكن حتقيق ’االستقرار’ من خالل تعزيز تقدمي اخلدمات احمللية، وهياكل اإلدارة وعملياتها )بداًل 

من الرتكيز على األفراد/اجملموعات يف احلكومة(.

 تعزيز عمليات املصاحلة احمللية       

يرّكز صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا على توفري موارد عملية لدعم جهود املصاحلة احمللية التي إما 
أن تعمل على تقوية: )1( ترتيبات سياسية وأمنية حملية يف منطقة مستهدفة )على سبيل املثال، 

القبائل واجملموعات اإلثنية يف َسبها(؛ أو العالقات بني املناطق اخملتلفة )مثل مصراتة - تاورغاء(. 
وميكن استخدام هذه املوارد إما لتحفيز االتفاقات وإبرامها، أو استخدامها لتنفيذ أجزاء من االتفاقية 

التي ينبغي اإلسراع يف توفري التمويل الالزم لها.

بناء اجلسور بني النخب السياسية 
املتنافسة

ال تتطلع أنشطة صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا إىل دعم احلكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، 
ولكن تتطلع بداًل من ذلك إىل بناء الثقة بني تلك احلكومة والنخب املتنافسة، كمساهمٍة من الصندوق 

يف الوصول إىل تسويٍة سياسية. على هذا النحو ُيقاس جناح الصندوق من خالل: )1( الدرجة التي تتعاون 
بها احلكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها والنخب البديلة يف تخطيط املساعدة وتقدميها يف 

املناطق املستهدفة؛ و)2( املساهمة التي يقدمها هذا التعاون يف إجناح احلوار السياسي.
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الوطنــي لــدى اجلمهــور.  

يجــب أن يظــل تركيــز الصنــدوق منصبــً علــى توفــر االســتقرار احمللــي يف األماكــن ذات احلاجــة القصــوى للمســاعدة، ويجــب حتســني 
منــوذج الصنــدوق مــن أجــل زيــادة تأثــره احمللــي. كان هــذا الركيــز علــى األماكــن ذات احلاجــة القصــوى املتصلــة بالنــزاع ُينظــر إليــه 
يف الواقــع كقيمــٍة مضافــة للصنــدوق مقابــل أدوات املســاعدة األخــرى. وهــذا يعنــي الركيــز علــى تعزيــز جــودة مشــاريع الصنــدوق 
)مــن حيــث إدراك اجلمهــور لوجودهــا، وفاعليتهــا الوظيفيــة ]القــدرة علــى تقــدمي اخلدمــات[ واســتدامتها - انظــر القســم رقــم 2.1 
ــة الوظيفيــة لرتيبــات اإلدارة احملليــة مــن أجــل تســهيل تقــدمي اخلدمــات  أدنــاه(. ولكنــه يســتلزم أيضــً تركيــًزا أكــر علــى تعزيــز الفاعليَّ
الشــاملة والرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة التــي تدعمهــا. إنَّ الركيــز علــى ’األماكــن ذات احلاجــة القصــوى’ يتطلــب أن يظــل 

الصنــدوق قــادرًا علــى العمــل علــى املســتوى الوطنــي، وأال يقتصــر عملــه علــى املناطــق التــي تدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي.  

يجــب أال يأتــي هــذا الركيــز املنصــب علــى حتقيــق االســتقرار احمللــي علــى حســاب امتــالك الصنــدوق لهــدٍف سياســٍي واضــح املعامل. 
يــرى أعضــاء جملــس إدارة املشــروع أنَّ الصنــدوق ال ينبغــي أن يفقــد تركيــزه ’السياســي’. وكان هنــاك اعــراف بأنــه نظــًرا للبيئــة 
اخلارجيــة، فــإنَّ الركيــز الضيــق علــى شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي لــن يــؤدي إىل مزيــٍد مــن احلــوار السياســي، وهنــاك اســتعداد 
للنظــر يف تركيــز أوســع لعمــل الصنــدوق. واألهــم مــن ذلــك، أنَّ هنــاك مطلــب متكــرر يف أن يكــون صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا 
أكــر متاشــًيا مــع عمــل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام /بعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا وأن يكــون داعمــً خلارطــة الطريــق التــي 
يســعى إىل إجناحهــا املمثــل اخلــاص لألمــني العــام. وميكــن القيــام بذلــك عــن طريــق اســتخدام مشــاريع حتقيــق االســتقرار كقاعــدٍة 
ــؤدي الهــدف األوســع إىل تقويــض حكومــة  ــاء الثقــة والتعــاون بــني األطــراف السياســية املنقســمة. ولكــن كان مــن الضــروري أال ي لبن
ــرت بعــض اجلهــات املانحــة عــن ارتياحهــا  الوفــاق الوطنــي احلــايل أو أيــة حكومــة مســتقبلية تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا لهــا؛ وقــد عبَّ

الســتمرار الركيــز الواضــح ِمــن ِقبــل الصنــدوق علــى شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي.

ــس  ــة يف طرابل ــوزارات التنفيذي ــال ال ــو فعَّ ــى نح ــدوق عل ــزز الصن ــروع أن يع ــس إدارة املش ــاء جمل ــرط أعض ــه، يش ــت نفس يف الوق
ــاء  ــم أعض ــل معظ ــن ِقب ــس ِم ــة يف طرابل ــوزارات التنفيذي ــرُف بال ــالد. وُيعَت ــاء الب ــع أنح ــل يف جمي ــى العم ــوزارات عل ــذه ال ــدرة ه وق
جملــس إدارة املشــروع باعتبارهــا تتألــف مــن الهيئــة التنفيذيــة الشــرعية يف ليبيــا. وكمــا ُذِكــَر يف مواضــع أخــرى، فــإنَّ معظــم 
الســفارات /اجلهــات املانحــة تعــود إىل منــاذج املســاعدة الثنائيــة مــع الــوزارات اخملتصــة يف طرابلــس. ومتاشــيً مــع هــذا االجتــاه، 
كان هنــاك فكــرة أخــرى مهمــة وهــي أنَّ الصنــدوق ال ينبغــي أن يركــز حصــرًا علــى تعزيــز قــدرات اإلدارة احملليــة وحســب، بــل ينبغــي أن 
تهــا الوظيفيــة أيضــً. وهــذا ينطــوي بــدوره  يعــزز قــدرة املؤسســات والــوكاالت الوطنيــة العاملــة علــى حتقيــق االســتقرار وزيــادة فاعليَّ

علــى اتبــاع نهــٍج أكــر تنســيقً للتطويــر املؤسســي للــوزارات التنفيذيــة ذات الصلــة وعالقتهــا باحلكومــة احملليــة. 

ــا  ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــات صن ــرص وتحدي ــع 1: ف المرب
كصنــدوق متعــدد المانحيــن

إنَّ وجــود صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا بحــد ذاتــه، وهــو اســتخدام 
ــيق  ــني التنس ــى حتس ــجع عل ــي، يش ــل اجلماع ــق التموي ــراتيجي لصنادي اس
ــن أن  ــا. وميك ــوارد وإدارته ــتهداف امل ــني اس ــة، وحتس ــات املانح ــني اجله ب
يعمــل الصنــدوق كمنصــٍة للجهــود املشــركة للجهــات املانحــة بشــأن إدارة 
ــا تفــرض خماطــر حمــددة، مثــل اخملاطــر  ــأن ليبي اخملاطــر، مــع االعــراف ب
التــي متــس بالســمعة واخملاطــر االئتمانيــة، جلميــع اجلهــات املانحــة. ويف 
الوقــت نفســه، فــإنَّ الوضــع الليبــي يــرز بشــدة الفــروق يف القــدرة علــى 
ــداول  ــب ج ــود، وترتي ــع القي ــل م ــز، والتعام ــدمي احلواف ــر، وتق ــل اخملاط حتم
اجلهــات  هــذه  ولــدى  املانحــة.  اجلهــات  جلميــع  االســراتيجية  األعمــال 
أولويــات خمتلفــة، مثــل حتقيــق الهــدف السياســي مقابــل حتقيــق االســتقرار 
احمللــي. كمــا تتبنــى اجلهــات املانحــة مواقــف خمتلفــة حــول مــا إذا كان علــى 
الصنــدوق الركيــز علــى نحــو خــاص علــى تعزيــز شــرعية حكومــة الوفــاق 
الوطنــي، أو علــى نطــاق أوســع يشــمل االتفــاق السياســي الليبــي وأدوات 
احلكومــة املركزيــة. وبالتــايل، يجــب أن يكــون الهــدف السياســي املنّقــح جيــًدا 

ــذه.  ــة ه ــر اخملتلف ــات النظ ــتيعاب    وجه ــة الس ــه الكفاي ــا في مب

تقدم هذه االعتبارات جمموعة من التحديات املرتبطة التي ينبغي أخذها يف احلسبان عند وضع الهدف السياسي املعدل: 

تعزيــز احلــوار السياســي مقابــل تعزيــز شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي. كمــا هــو موضــٌح يف الشــكل رقــم 4 أعــاله، فــإنَّ السياســة   •
التــي تدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي بصــورة واضحــة يف اجتــاٍه مضــاٍد ’للحكومــة املؤقتــة’ تهــدد بتقويــض الثقــة وجهــود التعــاون 
بــني األطــراف السياســية الوطنيــة املنقســمة بــداًل مــن بنائهــا. يحــدث هــذا ألنَّ هــذا النــوع مــن الدعــم: )1( ميكــن أن يؤجــج التنافــس 
بــني حكومــة الوفــاق الوطنــي و’احلكومــة املؤقتــة’ مــن أجــل التأثــر يف املناطــق احملليــة؛ و)2( ميكــن أن يعــزز االنطبــاع الســائد يف 

الشــرق أنَّ اجملتمــع الــدويل منحــاٌز جتــاه طرابلــس يف تعاملــه مــع احلــوار السياســي. 

تعزيــز حكومــة الوفــاق الوطنــي مقابــل زيــادة االســتقرار حمليــً. كان مــن األولويــات الواضحــة جمللــس إدارة املشــروع أن يبقــى   •
الصنــدوق أداًة وطنيــًة قــادرًة علــى العمــل يف األماكــن األكــر احتياًجــا إىل االســتقرار يف مرحلــة مــا بعــد توقــف أعمــال العنــف. ولكــن 
هنــاك خطــر مــن أن يــؤدي االرتبــاط الوثيــق بحكومــة الوفــاق الوطنــي، خاصــًة يف حالــة حتســني التواصــل االســراتيجي حــول هــذا الــدور 

ــرق. ــة يف الش ال ــات فعَّ ــدمي خدم ــى تق ــدوق عل ــدرة الصن ــط ق ــم 3.7(، إىل تثبي ــم رق ــر القس )انظ

زيــادة االســتقرار حمليــً مقابــل بنــاء قــدرات املؤسســات الوطنيــة. هنــاك إمكانيــة لنمــوذج يدعــم قــدرة املؤسســات الوطنيــة، عــر   •
إشــراكها يف مشــاريع الصنــدوق )بــداًل مــن إجنازهــا ِمــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وحــده(، إلبطــاء وتــرة اإلجنــاز وبالتــايل 
ــن دون  ــم 2، فم ــم رق ــٌح يف القس ــو موض ــا ه ــك، وكم ــع ذل ــي. وم ــتقرار احملل ــاء االس ــراع يف بن ــى اإلس ــدوق عل ــدرة الصن ــض ق تقوي
وجــود مشــاركة مناســبة مــع الــوكاالت /املؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة، فــإنَّ تأثــر االســتقرار احمللــي الــذي يســعى الصنــدوق إىل 

ــااًل و /أو مســتدامً بقــدر مــا ينبغــي لــه أن يكــون.  حتقيقــه لــن يكــون فعَّ

ــني  ــاون ب ــة والتع ــاء الثق ــى بن ــز عل ــؤدي الركي ــال أن ي ــاك احتم ــل، هن ــي. باملث ــوار السياس ــز احل ــل تعزي ــا مقاب ــتقرار حملًي ــادة االس زي  •
األطــراف السياســية املنقســمة إىل إبطــاء وتــرة اإلجنــاز، حيــث أنَّ األمــر قــد يســتغرق بعــض الوقــت لكــي تشــارك اجلهــات الفاعلــة 
ذات الصلــة يف حــواٍر هــادٍف حــول كيفيــة حتقيــق االســتقرار يف منطقــة معينــة وحتديــد التعــاون احملتمــل. ويف الواقــع، قــد ال يكــون 
ــل يف أن يــؤدي التحــول نحــو  مــن املمكــن إجــراء مثــل هــذا احلــوار علــى اإلطــالق يف بعــض املناطــق. عــالوًة علــى ذلــك، هنــاك خطــر يتمثَّ

ــة إىل إضعــاف موقــف حكومــة الوفــاق الوطنــي إزاء ’احلكومــة املؤقتــة’.  ــاء الثقــة املتبادل بن

الشكل 5: التحديات في مراجعة الهدف السياسي
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النموذج الحالي لصندوق تحقيق االستقرار 
في ليبيا )الصندوق 1.0(

1.4
ــل يف ’دعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي لرســيخ  تصــُف وثيقــة مشــروع الصنــدوق الغــرض املتوخــى حتقيقــه )التأثــر( بأنــه يتمثَّ
شــرعيتها بــني املواطنــني الليبيــني’، وأنــه ينبغــي حتقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل: )1( توفــر التأهيــل الســريع للبنيــة التحتيــة احليويــة؛ 
و)2( تعزيــز قــدرة البلديــات واملشــاركة بينهــا وبــني احلكومــة املركزيــة؛ و)3( دعــم الســلطات احملليــة للقيــام بــدوٍر أكــر فعاليــة يف 

بنــاء الســالم. لالطــالع علــى اخملطــط الكامــل للنمــوذج احلــايل، انظــر اجلــدول رقــم 2. 

نظرية التغير

إنَّ نظريــة التغيــر ودعــم ’مبــادئ املشــاركة’، التــي حتــدد املعايــر التــي يتــم بهــا اختيــار املناطــق املســتهدفة، نظريــة غــر واقعيــة 
ويصعــب قياســها، وتصــف عــدًدا كبــًرا مــن التغيــرات التــي ينبغــي أن يحققهــا املشــروع. وهنــاك أيضــً بعــض نقــاط الضعــف يف 
ــا وقــدرة الصنــدوق علــى التكيــف مــع التغــرات يف ذلــك الســياق. تشــمل  ــة العامــة بخصــوص الســياق يف ليبي االفراضــات النظري

النقــاط الرئيســة مــا يلــي: 

عدم شرح مفهوم ’الشرعية’ يف وثائق املشروع لذلك أصبح بالتايل غر قابل للقياس.  •

ــذ  ــال تنفي ــدم اكتم ــة ع ــي أو إمكاني ــاق الوطن ــة الوف ــع حكوم ــس م ــلطات تتناف ــود س ــبان وج ــر يف احلس ــة التغي ــذ نظرّي ال تأخ  •
الليبــي.  السياســي  االتفــاق 

ال تقــدم نظريــة التغيــر وصفــً كافيــً للتغــر املطلــوب يف احلكومــة احملليــة لتحقيــق االســتقرار. تتطلــب مبــادئ املشــاركة يف   •
الواقــع أن تكــون احلكومــة احملليــة يف املناطــق املســتهدفة ’مزاولــة ألعمالهــا’ )ويفــرض أن تكــون أيضــً ’شــرعية’( وملتزمــة 
بالســالم. نــادرًا مــا يكــون الوضــع علــى هــذه احلــال يف مناطــق النــزاع )أي املناطــق املســتهدفة ِمــن ِقبــل الصنــدوق(. لذلــك 
هنــاك حاجــة ألن تتضمــن وثيقــة املشــروع شــرحً كافيــً عــن املقصــود مبفهــوم ’املزاولــة ألعمالهــا’ أو ’الشــرعية’، ومــا هــي 

اخلطــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا يف حــال عــدم توفــر هاتــني الصفتــني يف احلكومــة احملليــة. 

يف ارتبــاٍط وثيــٍق مبــا ورد أعــاله، فــإنَّ نظرّيــة التغيــر ال تقــدم وصفــً مباشــرًا لطبيعــة االســتقرار احمللــي وكيفيــة حتقيقــه. إن   •
وثيقــة املشــروع عمومــً ال تربــط يف الواقــع علــى نحــو كاٍف بــني االســتقرار احمللــي وحتقيــق الهــدف السياســي الوطنــي.  

تــويل نظريــة التغيــر اهتمامــً كبــرًا ’بالقــدرات الفرديــة األكــر لتحليــل النزاعــات وصياغــة احللــول’. وال يوجــد ارتبــاط واضــح بــني   •
تلــك القــدرات والهــدف السياســي للمشــروع.

يبــدو أنَّ نظرّيــة التغيــر توحــي بــأنَّ الغــرض األساســي مــن الصنــدوق هــو تقليــص ’قــوة التعبئــة لــدى اجملموعــات املســلحة’.   •
لكــن ليــس مــن الواضــح كيــف سيســاهم هــذا األمــر يف حتقيــق هــدف الصنــدوق وال توجــد عمليــات واضحــة لقيــاس مــا إذا كان 

هــذا قــد حتقــق يف املناطــق املســتهدفة. 

امُلخَرجات واألنشطة

مــن املمكــن أن يوفــر وصــف الصنــدوق الــوارد يف القســم رقــم 1.2 األســاس ’لنظرّيــة التغيــر’ التــي تعكــس علــى نحــو أوضــح النيــة 
السياســية للمشــروع بصورتهــا القائمــة حالًيــا.

إذا كان صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا )مــن خــالل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي( يســتجيب بســرعٍة الحتياجــات   •
اجملتمعــات املتضــررة مــن احلــرب ويفعــل ذلــك علــى النحــو الــذي ُتعــزى فيــه النتائــج إىل حكومــة الوفــاق الوطنــي، فــإّن هــذا 
بــدوره قــد يــؤدي إىل إدراك إيجابــي لــدى اجلمهــور بــأّن حكومــة الوفــاق الوطنــي مهتمــة بنفــس القــدر بتوفــر االحتياجــات 

القــدرة علــى االســتجابة لهــا )'األداء'(. )’العدالــة’( ولديهــا  احملليــة 

إذا ُنّظمــت عمليــة اختيــار مشــاريع الصنــدوق وإجنازهــا بطريقــٍة تشــاركية، بقيــادة الســلطات البلديــة ومشــاركة قــادة اجملتمع   •
احمللــي، وتعــاون بــني احلكومــة احملليــة والوطنيــة يف هــذه العمليــة، فــإنَّ هــذا األمــر قــد يعــزز انطبــاع اجلمهــور حــول عدالــة 

احلكومــة احملليــة وحســن أدائهــا وســيؤدي إىل بنــاء عالقــات وظيفيــة أقــوى بــني الــوكاالت املركزيــة واحلكومــة احملليــة. 

الجدول 2: نظرية التغيير، والمبادئ ونتائج الوثيقة األصلية للمشروع 

نظرية التغير
على مستوى الهدف العام:

لــت احلكومــة دّفــة القيــادة عندمــا يتعلــق األمــر بتحديــد مفهــوم االســتقرار ومنهجــه وتركيــزه وهيــاكل عملــه؛ فــإنَّ جهــود حتقيــق  إذا توَّ  •  
واالســتدامة. باملشــروعية  وتتســُم  ليبيــة  قيــادة  بإشــراف  حينئــٍذ  تكــون  ســوف  االســتقرار 

إذا زاد شــعور األفــراد )1( بــأنَّ احلكومــة توّفــر لهــم األمــن املــادي واملؤسســي واملعيشــي بطريقــٍة منفتحــة وشــفافة وعادلــة وغــري متييزيــة؛   •  
و)2( أّنهــا تعمــل علــى تطويــر القــدرات لتحليــل النزاعــات وصياغــة احللــول املدعومــة مــن احلكومــة؛ فإّنهــم تدريجيــًا سيشــعرون بالتمكــني 
والقــدرة علــى أن يصبحــوا جنــودًا للتغيــري الســلمي وســيبدؤون يف التخطيــط واالســتثمارات طويلــة األجــل يف الســالم وســبل املعيشــة.

املتبادلــة؛ املســؤوليات  حتديــد  أساســها  علــى  يتــم  متواصلــة  مفاوضــات  جتــري  واحلكومــة  احملليــة  اجملتمعــات   )1( كانــت  إذا   •   
ومت )2( متكــني مؤسســات الدولــة مــن تقــدمي اخلدمــات التــي تطلبهــا اجملتمعــات احملليــة بطريقــٍة منفتحــة وشــفافة وعادلــة وغــري 
ــوة  ــن ق ــل م ــا يقل ــة، مم ــًا للحماي ــلحة طلب ــات املس ــى اجلماع ــادًا عل ــل اعتم ــكان أق ــيصبح الس ــًا وس ــتظهر تدريجي ــة س ــإّن الثق ــة؛ ف متييزي

ــات. ــك اجلماع ــدى تل ــة ل التعبئ

ــيتم  ــلمي، فس ــكٍل س ــزاع بش ــدرات إلدارة الن ــاء الق ــة؛ ومت )2( بن ــات احمللي ــات واجملتمع ــة والبلدي ــني احلكوم ــة ب ــة ثق ــرت )1( عالق إذا ظه  •  
األطــول. املــدى  علــى  والتنميــة  الســالم  وبنــاء  االســتقرار  حتقيــق  يف  املبــادرة  زمــام  أخــذ  مــن  الليبيــة  املعنيــة  األطــراف  متكــني 

على املستوى االسرتاتيجي:
إذا كانــت )1( احلكومــة والســلطات احملليــة لديهــا القــدرة علــى توفــري املزيــد مــن اخلدمــات ذات الصلــة مــن خــالل زيــادة وجودهــا يف مناطــق   •  
االســتقرار؛ ومت )2( االعــرتاف علــى نحــٍو متزايــد باحلكومــة والســلطات احملليــة كمقدمــي خدمــة رئيســيني؛ فســينظر عندهــا إىل وجــود 
احلكومــة والســلطات احملليــة علــى أنــه وجــود متكينــي، وســوف ينخفــض انعــدام األمــن املؤسســي الــذي يعــاين منــه الســكان، ولــن يحتاجــوا 

إىل اللجــوء إىل اســرتاتيجيات موازيــة حلمايتهــم والســعي لتحقيــق مصاحلهــم.

مبادئ املشاركة

التوازن اجلغرايف لتغطية املناطق من شرق ليبيا وجنوبها وغربها  .1  

بناء هيكل السلطة احمللية يف البلديات  .2  

التزام السلطة احمللية بالسالم والعملية السياسية  .3  

املنطقة املتضررة من و/أو عرضة للنزاع  .4  

إمكانية التعامل مع االحتياجات احملددة من خالل التدخالت سريعة األثر  .5  

استقرار الوضع األمني الكايف لتنفيذ األنشطة  .6  

أعلى تأثري أو قيمة حتفيزية للتدخل.  .7  

امُلخَرجات واألنشطة
إعادة تأهيل البنية التحتية األساسية التي دمرها النزاع وتقدمي الدعم الالزم الستعادة األعمال التجارية احليوية  .1  

دعم إعادة تأهيل البنية التحتية األساسية يف اجملتمعات املتضررة من النزاعات  1.1  
دعم استعادة األعمال التجارية احليوية إلحياء االقتصاد احمللي  1.2  

تعزيز فوري لقدرات البلديات  .2  
تعزيز قدرة البلديات من خالل االستعانة باخلرباء التقنيني  2.1  

تعزيز القدرة على حتليل النزاعات احمللية وتسهيل التفاوض والوساطة  .3  
مراقبة ديناميات النزاعات ودعم اجلهود احمللية حللها  3.1  

تطوير القدرات والنظم البلدية واجملتمعية إلدارة النزاعات وتعزيز السالم  3.2  
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يف حــني أنَّ امُلخَرجــات /األنشــطة قطـــعت شــوطً طويــاًل يف حتقيــق نظريــة التغيــر، فقــد بــرزت أيضــً جمــاالت كبــرة مــن التناقــض 
وغيــاب التطــرق لبعــض مكونــات نظريــة التغيــر كمــا مت توضيحهــا يف وثيقــة املشــروع مباشــرة يف أنشــطته. تشــمل النقــاط 

الرئيســة مــا يلــي:   

تطمــح نظريــة التغيــر إىل منــوذج لالســتقرار يقــوده الليبيــون، وبالتــايل يكــون شــرعيً ومســتدامً، مــن خــالل القيــادة احلكوميــة.   •
ومــع ذلــك، فباإلضافــة إىل مشــاركة اجمللــس الرئاســي /حكومــة الوفــاق الوطنــي يف اجتماعــات جملــس إدارة املشــروع، ال 

ــة. ــادة احلكومي ــني القي ــا لتمك ــراءات مت اتخاذه ــة إج ــى أي ــرات عل ــد مؤش توج

تصــف نظريــة التغيــر عمليــة التفــاوض بــني اجملتمعــات احملليــة واحلكومــات )التــي يفــرض أن تكــون حكومــة حمليــة( بأنهــا   •
ضروريــة، ولكنهــا ال تقــدم أنشــطة حمــددة لتمكــني ذلــك.

ال تتضمــن امُلخَرجــات /األنشــطة تدابــر كافيــة لتمكــني بنــاء عالقــات أقــوى بــني املؤسســات املركزيــة واملؤسســات احملليــة،   •
علــى الرغــم مــن أنَّ ذلــك مطلــوب بــكل وضــوح لتحقيــق النجــاح يف إجنــاز املشــاريع وحتقيــق االســتقرار علــى املــدى الطويــل. 
يقتصــر تطويــر العالقــات هــذه علــى شــرط ’تســهيل احلــوار بــني الســلطات احملليــة وحكومــة الوفــاق الوطنــي’ حتــت القســم 

رقــم 2.1.

كمــا ُذِكــَر يف القســم رقــم 2، مت إحــراز تقــدم حمــدود أو عــدم إحــراز أي تقــدم علــى اإلطــالق يف تنفيــذ نشــاطني مــن األنشــطة:   •
)1.2( دعــم اســتعادة األعمــال التجاريــة احليويــة إلحيــاء االقتصــاد احمللــي؛ و)2,1( تعزيــز قــدرة البلديــات مــن خــالل االســتعانة 

باخلــراء التقنيــني. 

الهدف السياسي

ــق علــى ’حكومــة الوفــاق الوطنــي’،  ــأّلا يركــز هــدف الصنــدوق )التأثــر( علــى نحــو ضّي ــاًء علــى نتائــج االســتعراض، ُيوصــى ب بن  -
ــع نطاقــه ليشــمل دعــم املؤسســات الوطنيــة والتحــركات نحــو الوصــول إىل اتفاقيــة سياســية مســتدامة.  ميكــن أن يكــون  بــل يوسِّ

ــو:  ــذا النح ــى ه ــدف عل اله

ُيســاهم صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا يف حتقيــق هــدف االتفــاق السياســي الليبــي املتمثــل يف ترتيــب إدارة موحــدة، وذلــك 
مــن خــالل: )1( متكــني وكاالت وإدارات اخلدمــة الوطنيــة يف الــوزارات اخملتصــة مــن االســتمرار يف تقــدمي اخلدمــات يف جميــع أنحــاء 
البــالد كهيئــات موحــدة، وبنــاء عالقــات مــع جميــع مناطــق الدولــة؛ و)2( تعزيــز النظــرة العامــة إىل قــدرة تلــك الهيئــات علــى حتقيــق 

’العدالــة’ و’األداء’؛ و)3( وخلــق فــرص لبنــاء الثقــة عــر االنقســامات يف النــزاع والعمــل علــى مشــاريع عمليــة لتحقيــق االســتقرار.

ســوف يتحقــق هــذا التأثــر مــن خــالل أهــداف النتائــج التاليــة املوازيــة، لتعكــس بشــكٍل أفضــل مســتويني مــن التأثــر املباشــر   -
ــية  ــة السياس ــاهمة يف العملي ــم 3( واملس ــدول رق ــة )اجل ــق احمللي ــتقرار املناط ــروع - اس ــن يف املش ــي الكام ــر السياس والتغ

ــم 4(. ــدول رق ــة )اجل الوطني

النموذج المعدل المحتمل )الصندوق 2.0( 1.5

اجلدول رقم 3: نتيجة االستقرار احمللي 

اجلدول رقم 4: نتيجة االستقرار الوطني

هدف النتيجة 1
حتقيق استقرار أكرب على املستوى احمللي يف املناطق املستهدفة من خالل إعادة تأهيل البنية التحتية 

واخلدمات احليوية املدفوعة بأهداف حتقيق االستقرار احملددة حمليًا، ومن خالل تعزيز احلكم املدين الشامل 
واجلهود احمللية حلل النزاعات.

نظرية التغير 

إذا اختريت مشاريع االستقرار بناًء على هدٍف واضح لكل منطقة مستهدفة وفهم ديناميات النزاعات احمللية، 
ومت دعمها بزيادة االستثمار يف قدرة اإلدارة املدنية الشاملة على إدارة االستقرار واجلهود احمللية حلل 

النزاعات.

ذة من خالل الصندوق من املرجح أن تسهم بشكٍل إيجابي يف حتقيق االستقرار  فإنَّ املشروعات املنفَّ
احمللي وضمان استدامته.

ومن املرجح أن تنشأ عالقات تتميز بالثقة )على أساس انطباعات ’العدالة’ و’األداء’( بني جمموعات اجملتمع 
احمللي من ناحية، وبني جمموعات اجملتمع احمللي والبلديات ومقدمي اخلدمات احلكومية اآلخرين من ناحية 

أخرى، مما يقلل من خطر العودة إىل العنف يف املستقبل.  

امُلخَرجات ونتائج األنشطة 

إصالح البنية األساسية الهامة يف املناطق املتأثرة بالنزاعات من أجل حتقيق هدف استقرار حملي   .1 
واضح.

حتديد هدف االستقرار وغاياته لكل منطقة مستهدفة.  1.1  

دعم إعادة تأهيل البنية التحتية الهامة التي تساعد على حتقيق أهداف حتقيق االستقرار   1.2  
احملددة.

زيادة قدرة البلديات )أو ترتيبات اإلدارة احمللية البديلة( وقادة اجملتمعات احمللية على إدارة االستقرار   .2  
وديناميات النزاع.

مراقبة ديناميات النزاعات ودعم حل النزاعات احمللية ومبادرات السالم.  1.1  

استنادًا إىل التقييمات، تعزيز القدرة على حتقيق االستقرار وإدارة السالم من خالل الدعم الفني   1.2  
لفريق ’حتقيق االستقرار /إجناز املشاريع’ يف كل بلدية من البلديات أو املوافقة على إنشاء 

ترتيبات مؤقتة لإلدارة لقيادة عملية حتقيق االستقرار. 

هدف النتيجة 2
تعزيز الوكاالت واإلدارات الوطنية للوزارات الرئيسة الضرورية لتحقيق االستقرار، ومقاومة االنقسامات على أسس 

سياسية، حتى تكون أكرث قدرة على العمل يف جميع أنحاء البالد، وتكون هناك ثقة أكرب يف قدرتها على حتقيق 
''العدالة’ و’األداء''.

نظرية التغير 

إذا توافقت الوكاالت الوطنية، ذات الصلة بجهود حتقيق االستقرار، على مقاربٍة مشرتكة لتحقيق االستقرار يف 
جميع أنحاء الدولة، ومت تشجيعها على اتباع ذلك النهج من خالل عقد شراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

ومت منحها درجة من الغطاء السياسي من اجلهات الدولية الفاعلة.

فإنَّه من املرجح أن تكون أنشطتها وأنشطة الصندوق أكرث تأثريًا يف حتقيق تأثريات االستقرار احمللي.

وستكون أقل عرضة لالنقسام على طول خطوط النزاع.

ومن املرجح أن تزيد من التعاون بني اجلهات الفاعلة بني أطراف النزاع.

امُلخَرجات ونتائج األنشطة 

إثبات قدرة الصندوق على عقد ’شراكة’ بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والهيئات الليبية ذات الصلة   .3 
باالستقرار للقيام بأنشطة حتقيق االستقرار يف جميع أنحاء ليبيا.

موافقة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكاالت الوطنية الليبية على املفهوم الليبي لالستقرار   3.1  
ونهجه وتركيزه وهياكله التشغيلية.

تعزيز قدرات الوكاالت الليبية على حتقيق االستقرار من خالل االستعانة باخلرباء التقنيني واإلرشاد   3.2  
والتوجيه ِمن ِقبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )الرتكيز على مكافحة الفساد، ومراعاة ظروف 

النزاع، والتخطيط التشاركي، وسرعة التأهيل، وإعادة اخلدمات األساسية(.

الوعي العام والثقة بشراكة الصندوق من خالل االتصاالت االسرتاتيجية والرتويج املستهدف   3.3  
لهذه الشراكة والرؤية.

)4( االلتزام، حيثما أمكن، مبشاركة وطنية أكرث شمواًل بشأن االستقرار يف قطاعات أو مواقع حمددة.  .4 

عقد دورات تخطيطية مفتوحة لتحقيق االستقرار يف املدن ذات األهمية احلاسمة )مثل بنغازي   4.1  
أو ِسرت أو َسبها(، حيث تلتقي فيها وتتفاعل السياسات والفاعلون السياسيون من األطراف 

املتنازعة.

دعم الوساطة بني األطراف املتنازعة على أساس املشروع أو القطاع حسب املطلوب لضمان   4.2  
حتقيق أهداف االستقرار.
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 27 نوفمر 2017، ككلة )ليبيا(.
أحد الطالب بصدد تعلم مهارات استخدام الكمبيوتر 
باعتماد أحد احلواسيب التي قدمها صندوق حتقيق 

 االستقرار يف ليبيا إىل جامعة ككلة.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

بليبيا/ مالك املغربي.

 21 مارس 2018، ككلة )ليبيا(.
فاطمة علي حممد تقوم بالتدريس باستخدام معدات 

قدمها صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا إىل مدرسة 
 املعرفة بككلة.

مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
بليبيا/ مالك املغربي
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مدى مالءمة النموذج المقترح

الهدف السياسي

ــل النمــوذج الــذي اقرحــه املستشــارون حتــواًل يف الهــدف السياســي مــن تعزيــز مشــروعية حكومــة الوفــاق الوطنــي، إىل هــدٍف  ُيمثِّ
ــم(  ــة والتعلي ــل الصح ــة )مث ــات الرئيس ــة يف القطاع ــوكاالت الوطني ــة ال ــر جتزئ ــن خط ــد م ــالل: )1( احل ــن خ ــد، م ــم املوح ــع للحك أوس
لتمكينهــا مــن مواصلــة العمــل يف جميــع أنحــاء البــالد؛ و)2( تقــدمي الدعــم الــالزم لــإلدارات املســاندة للــوزارات احلكوميــة التــي تعمــل 
يف جميــع أنحــاء البــالد ملواصلــة القيــام بعملهــا مــن أجــل بنــاء عالقــات أقــوى مــع جميــع املناطــق علــى مســتوى الدولــة، وزيــادة ثقــة 

اجلمهــور؛ و)3( وحماولــة بنــاء الثقــة بــني أطــراف النــزاع قــدر اإلمــكان.

ــة  ــات الليبي ــم املؤسس ــي تقس ــزي الت ــام املرك ــن النظ ــة ع ــة اخلارج ــوى الرافض ــة الق ــى مواجه ــوذج عل ــذا النم ــاعد ه ــي أن ُيس ينبغ
وتــؤدي إىل التجــزؤ املؤسســي؛ ممــا يســاعد علــى إبقــاء النســيج املؤسســي واإلداري لدولــة ليبيــا موحــدًا خــالل عمليــة املفاوضــات 

السياســية. كمــا يوفــر وســيلة ميكنهــا دعــم احلكومــة املوحــدة.

من املهم أن يعيد النموذج أيضً تركيز األنشــطة احمللية لتحقيق االســتقرار بحيث يكون لها غرض سياســي أكر وضوحً   
)بــداًل مــن أن يقتصــر علــى إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة أو توفــر الســلع األساســية( مــن خــالل وضــع أهــداف حتقيــق اســتقرار خاصــة 
باملنطقــة، ومــن خــالل الركيــز القــوي علــى مــا يلــي: )1( بنــاء ترتيبــات إدارة مشــروعة حمليــً وشــاملة للجميــع، إمــا عــن طريــق تعزيــز 
الســلطات البلديــة أو عــن طريــق وضــع ترتيبــات مؤقتــة؛ و)2( بالتــوازي مــع دعــم الرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة التــي توفــر 

الدعــم واملســاندة لهــا.

ــق  ــن املناط ــة م ــرعيتها يف كل منطق ــة وش ــة احمللي ــة للحكوم ــة الوظيفي ــب يف الفاعليَّ ــن كث ــر ع ــوذج التفك ــذا النم ــتلزم ه سيس
ــة /شــرعية احلكومــة  املســتهدفة. إذا كانــت املســتويات األساســية غــر موجــودة أو كان يبــدو الصنــدوق غــر قــادر علــى زيــادة فاعليَّ
احملليــة، فــإنَّ أنشــطة املشــروع لــن تــؤدي إىل حتقيــق نتائــج مســتدامة بــل إىل تفاقــم ديناميــات النــزاع. يف مثــل هــذه احلــاالت، يجــب 
أن يعمــل جملــس إدارة الصنــدوق علــى نحــو وثيــق مــع الــوكاالت احلكوميــة ذات الصلــة ملراجعــة اخليــارات اخلاصــة برتيبــات احلكومــة 
احملليــة البديلــة، مثــل وجــود حاكــم مــدين معــني مركزًيــا بصفــة مؤقتــة، أو وحــدة متخصصــة لتقــدمي اخلدمــات. هــذه الرتيبــات 
املؤقتــة ســتحل حمــل ترتيبــات احلكومــة احملليــة احلاليــة حتــى ميكــن تشــكيل حكومــة حمليــة عمليــة /شــرعية )علــى ســبيل املثــال 

علــى أســاس انتخابــات شــاملة(. 

التعامل مع نقاط الضعف في النموذج الحالي

يتضمــن النمــوذج املقــرح عمليــة تنظــم مشــاركة الــوكاالت الليبيــة ذات الصلــة باالســتقرار يف تطويــر مفهــوم ليبــي لهــذا االســتقرار 
ــى  ــاعد عل ــأنه أن يس ــن ش ــر م ــذا األم ــض. وه ــا البع ــن بعضه ــتقرار م ــق االس ــاريع حتقي ــذ مش ــات يف تنفي ــل املمارس ــم أفض وتعلُّ

ــا ومســتدامة. ــة شــرعية حملًي ضمــان أن تكــون هــذه العمليــة بقيــادة ليبّي

يحــاول النمــوذج االبتعــاد عــن الركيــز علــى ’الشــرعية’، التــي تتطلــب عنايــة أكــر يف تعريفهــا، ويحــاول بــداًل مــن ذلــك حتقيــق ثالثــة 
تغيــرات إيجابيــة يف الهيــاكل الوطنيــة: )1( أن تبقــى وطنيــة؛ )2( أن تكــون قــادرة علــى العمــل يف جميــع أنحــاء البــالد؛ و)3( أن تــؤدي 

ــز إدراك اجلمهــور جلهودهــا يف حتقيــق "العدالــة" و"األداء".  إىل تعزي

يتضمــن هــذا النمــوذج تركيــًزا ملموًســا علــى التواصــل االســراتيجي للشــراكة بــني برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي والــوكاالت الليبيــة 
ــى  ــدرة عل ــث الق ــن حي ــي م ــكٍل إيجاب ــا بش ــر إليه ــن أن ُيْنَظ ــور وميك ــل اجلمه ــن ِقب ــه ِم ــرف علي ــن التع ــمً’ ميك ــاره ’اس ــة باعتب املعني

ــا، بــداًل مــن أن يصطــف مــع حركــٍة سياســيٍة بعينهــا.  حتقيــق ’العدالــة ’ و’األداء’، وســوف يعمــل علــى توحيــد أركان الدولــة مًع

يشــمل النمــوذج تركيــز التعــاون بــني احلكومــة احملليــة والــوكاالت الوطنيــة مــن خــالل ’فريــق حتقيــق االســتقرار /تنفيــذ املشــاريع’ يف 
كل منطقــٍة مســتهدفة. وســتعمل هــذه الفــرق علــى توفــر نقطــة أساســية للتفاعــل التقنــي مــع الســلطات البلديــة )درس مهــم 
مســتفاد مــن جتربــة بنغــازي( خــالل فــرة عمــل الصنــدوق يف ليبيــا، وســتعمل أيضــً علــى برامــج التطويــر األخــرى التــي تســتمر بعــد 

انتهــاء عمــل الصنــدوق. 

التعامل مع التحديات 

تعزيــز احلــوار السياســي مقابــل تعزيــز شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي. ســيكون النهــج املتبــع هــو االســتمرار يف العمــل مــع 
املؤسســات التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا لهــا، ولكــن لــن يتــم القيــام بذلــك حتــت اســم ’حكومــة الوفــاق الوطنــي’. وميكــن حتقيــق ذلــك 
مــن خــالل العمــل مــع الهيئــات واإلدارات العامــة /شــبه العامــة التــي تواصــل العمــل يف جميــع أنحــاء البــالد، والتــي تعــر يف الواقــع عــن 
اســٍم ’وطنــٍي’ معــروف. وسيســتمر إدراج وزارات حكومــة الوفــاق الوطنــي لــدى الصنــدوق لكنهــا ســتؤدي دور التنســيق االســراتيجي 

مــن وراء الكواليــس. 

ــز قــوي علــى إيجــاد  ــَر أعــاله، ســيكون للنمــوذج املقــرح تركي ــً. كمــا ُذِك ــادة االســتقرار حملي ــل زي ــز حكومــة الوفــاق الوطنــي مقاب تعزي
فهــم عــام لــدى اجلمهــور بــأن صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا هــو شــراكة بــني الــوكاالت الوطنيــة املســؤولة عــن تقــدمي اخلدمــات 
ــان  ــى ضم ــاعد عل ــك أن يس ــأن ذل ــن ش ــي. وم ــاق الوطن ــة الوف ــرعية حكوم ــز ش ــس أداًة لتعزي ــي، ولي ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح وبرنام
الوصــول املســتمر إىل اجملتمعــات يف شــرق البــالد و/أو التــي تقــع حتــت نفــوذ جملــس النــواب /احلكومــة املؤقتــة /اجليــش الوطنــي 

الليبــي. 

ــات  ــً أنَّ املؤسس ــم 2 جلّي ــم رق ــوارد يف القس ــل ال ــح التحلي ــة. يوض ــات الوطني ــدرات املؤسس ــاء ق ــل بن ــً مقاب ــتقرار حملي ــادة االس زي
ــيتم  ــو، س ــذا النح ــى ه ــتدامة. وعل ــة ومس ال ــور وفعَّ ــة للجمه ــون مرئي ــان أن تك ــدوق لضم ــاريع الصن ــا يف مش ــي إدراجه ــة ينبغ الوطني
إشــراك املؤسســات ذات الصلــة مــن خــالل شــراكة يكــون فيهــا برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي مســؤواًل عــن إدارة الصنــدوق وتنفيــذ 
مشــاريعه؛ ولكــن بالتنســيق مــع املؤسســات ذات الصلــة والعمــل علــى بنــاء قدراتهــا )انظــر أدنــاه لالطــالع علــى اخلطــوط العريضــة 

لكيفيــة عمــل الشــراكة(.

زيــادة االســتقرار حملًيــا مقابــل تعزيــز احلــوار السياســي. ال ينبغــي أن يــؤدي امُلخــَرج الرابــع املقــرح )’املشــاركة الوطنيــة األكــر 
شــمواًل بشــأن االســتقرار يف قطاعــات أو مواقــع حمــددة’( إىل إبطــاء أنشــطة االســتقرار احملليــة أو تثبيطهــا. بــل ينبغــي بــداًل مــن ذلــك 
اســتخدام تلــك األنشــطة واملشــاريع كفرصــة، حيثمــا أمكــن، للحــوار حــول اجلهــود العمليــة لتحقيــق االســتقرار بطريقــة تبنــي الثقــة عــر 
ــة إذا قامــت احلكومــة التــي تتخــذ مــن طرابلــس  االنقســامات. علــى ســبيل املثــال، ســوف تكــون إعــادة اإلعمــار يف بنغــازي أكــر فاعليَّ
ــة إذا مل تدخــل  ــبها بفعالي ــات حتقيــق االســتقرار يف َس ــة بنغــازي. وباملثــل، ال ميكــن إجــراء عملي ــاءة مــع بلدي ــات بّن مقــرًا لهــا مبحادث

اجلهــات الفاعلــة ذات الصلــة يف اتفــاق بشــأن طرائــق التنفيــذ. 

الغرض من الشراكة وطبيعة عملها

يركــز التعديــل -املقــرح إدخالــه علــى عمــل الصنــدوق- علــى إنشــاء شــراكٍة بــني برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي والــوكاالت الوطنيــة 
يف القطاعــات الرئيســة ذات الصلــة بجهــود حتقيــق االســتقرار.  تشــمل هــذه الشــراكة الــوكاالت التــي تســتويف ثالثــة معايــر أساســية، 

وهــي: 

ال تتعارض مع االتفاق السياسي الليبي.  •

ُتمــارس عملهــا علــى مســتوى الدولــة وليســت مقســمة علــى أســس سياســية، أو تشــكل إدارات للــوزارات التنفيذيــة التــي   •
تعمــل يف جميــع أنحــاء البــالد علــى املســتوى التشــغيلي.

ــال  ــية أو أعم ــدات األساس ــر املع ــل أو توف ــادة التأهي ــال إع ــل أعم ــتقرار )مث ــق االس ــطة حتقي ــابهة ألنش ــطة مش ــذ أنش تنف  •
النفايــات(.  إدارة  مثــل  الرئيســة  اخلدمــات  تقــدمي 
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 17 سبتمر 2018، سرت )ليبيا(.
ممرضة تقوم بتشخيص أحد املرضى مبستشفى سرت بعد صيانته من طرف 

 صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا/عبد العظيم عجاج

 4 ديسمر 2017، ككلة )ليبيا(.
عدد من الطالب يزاولون دراستهم بجامعة ككلة التي قام صندوق حتقيق 

 االستقرار يف ليبيا بصيانتها. 
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا/ مالك املغربي.
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القطاعات املقرحة املهمة لتحقيق االستقرار موضحة يف الرسم البياين أدناه. 

الشكل 6: مثال على أعضاء الشراكة

تعتمــد مشــاركة كل شــريك يف منطقــة مســتهدفة علــى الســياق احمللــي واحتياجــات حتقيــق االســتقرار. ونبــني فيمــا يلــي بعــض 
منــاذج الــوكاالت الوطنيــة التــي قــد تالئــم املعايــر الثالثــة املقرحــة. تشــمل القطاعــات احملتملــة األخــرى الرياضــات الشــبابية 
)الشــركة الوطنيــة للبنيــة التحتيــة الرياضيــة واالســتثمار غــر مقســمة( أو اجملتمــع املــدين )مفوضيــة اجملتمــع املــدين غــر مقســمة 

ومقرهــا بنغــازي(.

ة الوظيفية الغرض والفاعليَّ

ستكون أمام الشراكة املهام التالية: 

وضع ترتيبات عمل رسمية تستند إىل مبادئ الشراكة املوحدة.  •

إجــراء تقييمــات مشــركة يف كل منطقــة مســتهدفة لتحديــد أهــداف إعــادة التأهيــل التــي تســاعد علــى حتقيــق أهــداف   •
االســتقرار. حتقيــق 

املوافقــة علــى املواصفــات الفنيــة للمــواد والعقــود التــي ســُتَرم ِمــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، وذلــك لضمــان   •
مالءمتهــا وصالحيتهــا واســتدامتها.

توفــر املــوارد الالزمــة لدعــم البنــود /العقــود التــي ســُتَرم ِمــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، مــن أجــل زيــادة تأثــر   •
اســتثمارات الصنــدوق إىل احلــد األقصــى.

املوافقــة علــى إطــالق عمليــة لبنــاء القــدرات املؤسســية يف اجملــاالت التــي تدعــم تنفيــذ مهــام الصنــدوق، مثــل منهجيــات   •
ــاركية.  ــج التش ــات، والُنُه ــروف النزاع ــاة ظ ــتقرار، ومراع ــق االس حتقي

رصد وتقييم أعمال إعادة التأهيل على املستوى الفني.   •

سيســاعد منــوذج الشــراكة يف معاجلــة بعــض مــن أهــم مشــاكل التنفيــذ التــي مل يتــم كشــفها يف التقييــم. أواًل، لــن ينّفــذ برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي أنشــطة ’االســتقرار’ مبعــزٍل عــن الــوكاالت الليبيــة، ولكــن بالشــراكة معهــا. وهــذا مــن شــأنه املســاعدة يف 
ــياقات  ــية يف س ــات األساس ــر اخلدم ــى توف ــادرة عل ــة وق ــة وذات صالحي ــة خمتص ــات الليبي ــي أنَّ املؤسس ــور الليب ــت للجمه أن يثب
ــق مــن األعمــال املنجــزة، فيمــا يتعلــق بالســمعة، مــع الــوكاالت الوطنيــة  النــزاع؛ وتســاعد علــى ضمــان مشــاركة أيــة مكاســب ُتحقَّ

الليبيــة والســلطات احملليــة.

ثانيــً، مــن خــالل مشــاركة أكــر للــوكاالت الليبيــة يف مرحلــة التقييــم، ويف حتديــد املواصفــات الفنيــة، ســيضمن الصنــدوق أّنً أعمــال 
إعــادة التأهيــل /والبنــود املتعاقــد عليهــا ســتكون مناســبة خلطــط قطاعيــة أوســع نطاقــً، وســتكون مالئمــة للغــرض ومســتدامة.

ثالًثــا، ســتضمن مشــاركة هــذه الــوكاالت أنَّ املــوارد احلاليــة )مثــل أمــوال املســئولية االجتماعيــة للشــركات أو برامــج إعــادة التأهيــل 
ــع  ــة باجلمي ــركة مرتبط ــال مش ــل أعم ــادة التأهي ــال إع ــون أعم ــث تك ــدوق، بحي ــم الصن ــة لدع ه ــة وموجَّ ــات( متاح ــة بالقطاع اخلاص

وأقــوى تأثــرًا. وهكــذا ميكــن أن يكــون الــكل أكــر مــن جممــوع أجزائــه.

35

 10 ديسمر 2017، سبها )ليبيا(.
عدد من العمال لدى قيامهم بصيانة مبيت الطالب بجامعة سبها 

 بدعم من صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا 
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المنطقة

عدد المشاريع

تركيز المشاريع
قيد التنفيذمكتملة

 في مرحلة
 تقديم

 العطاءات
المجموعقيد التطوير

قطاع التعليم واملياه والصرف الصحي.237315َسبها

قطاعات التعليم والصحة، وكذلك إزالة 7402031ِسرت
القمامة واملياه/الصرف الصحي. 

قطاعا الصحة والتعليم4212532بني وليد

طرابلس

030148151

الرعاية الصحية األولية والتعليم يف 
جميع البلديات، مدعومة باحتياجات البنية 

التحتية املشرتكة على نطاٍق أوسع، مثل 
املستشفيات وأنظمة الطرق وإدارة 

النفايات. 

المنطقة

عدد المشاريع

تركيز المشاريع
قيد التنفيذمكتملة

 في مرحلة
 تقديم

 العطاءات
المجموعقيد التطوير

1530018ككلة
القطاع الصحي واملدارس لتشجيع 

العودة. جتديد قاعات األلعــاب الرياضية يف 
اجملتمعات احملليــة.  

 بنغازي        

2530028

القطاع الصحي وقطاع التعليم وكذلك 
ممرات النقل املرئية للجمهور عرب املدينة 
)احلواجز واإلضاءة(. الرتكيز أيضًا على البنية 

التحتية اخلاصة باملياه /مياه اجملارير 
والكهرباء. 

أوباري
1130014

تركيز أساسي على مرافق التعليم كأداة 
من أدوات متكني العودة والدمج بني 

ثالث جمموعات من اجملموعات املكونة 
للسكان. تركيز ثانوي على املستشفى 

ومركز املرأة ومنطقة السوق. 

تقييم النتائج.2

مستوى الُمخَرجات 2.1

ــه يستكشــف  يحــاول هــذا القســم تقييــم نتائــج املشــروع علــى مســتوى امُلخَرجــات والتأثــر. أمــا علــى مســتوى امُلخَرجــات، فإنَّ
ــر، فهــو ينظــر إىل هدفــني بديلــني: )1( حتقيــق  مســتوى حتقيــق األهــداف احملــددة يف وثيقــة املشــروع. وأمــا علــى مســتوى التأث
’االســتقرار’ يف املناطــق املســتهدفة؛ و)2( تعزيــز شــرعية احلكومــة )احملليــة والوطنيــة علــى الســواء(. وقــد مت االتفــاق مــع برنامــج 

األمم املتحــدة اإلمنائــي يف بدايــة املشــروع علــى هــذه األهــداف البديلــة، نظــرًا لتعقيــد نظريــة التغيــر يف وثيقــة املشــروع. 

تصــُف وثيقــة املشــروع ثالثــة خمرجــات مباشــرة للمشــروع ينبغــي حتقيقهــا مــن خــالل أنشــطة املشــروع: )1( إصــالح البنيــة التحتيــة األساســية التــي 
دمرهــا النــزاع واســتعادة نشــاط األعمــال التجاريــة احليويــة؛ و)2( التعزيــز الفــوري لقــدرات البلديــات؛ و)3( تعزيــز القــدرة علــى حتليــل النزاعــات احملليــة 
وتســهيل التفــاوض والوســاطة. يقــدم هــذا القســم ملخًصــا موجــًزا خملرجــات املشــروع حتــت هــذه الفئــات الثــالث. وميكــن االطــالع علــى حتديــث كامــل 

للمخرجــات يف التقريــر الســنوي لعــام 2017. يركــز هــذا التحليــل بــداًل مــن ذلــك علــى الــدروس املســتفادة مــن النتائــج حتــى اآلن.  

الُمخَرج 1:  البنية التحتية األساسية واألعمال التجارية الحيوية       

اإلنجاز
م الصنــدوق مــا جمموعــه 64 مشــروًعا عــر املناطــق الســبعة املســتهدفة، مــع اســتمرار 21 مشــروًعا قيــد  بحلــول 1 حزيــران /يونيــو 2018، ســلَّ
ــدر  ــن مل تص ــل ولك ــددت بالفع ــد ح ــروعات ق ــي أن املش ــر )يعن ــد التطوي ــروًعا قي ــاءات و196 مش ــي العط ــة تلق ــروعات يف مرحل ــاِن مش ــذ، وثم التنفي
دعــوات لتقــدمي عطــاءات بشــأنها بعــد(. يقــدم اجلــدول التــايل ملخًصــا للمشــروعات التــي ُســلِّمت حســب املنطقــة. ورغــم تســليم جمموعــة متنوعــة مــن 
ــذة أو اجملــاالت  املشــاريع يف كل منطقــة مــن املناطــق املذكــورة، إال أّن عمــود ’تركيــز املشــاريع’ يف اجلــدول التــايل يصــف فقــط أهــم املشــاريع املنفَّ

التــي شــملتها يف كل منطقــة. 

الجدول رقم 5: ملخص عن مشاريع صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا

ــار مشــروعات امُلخــَرج 1 يف كل منطقــة علــى أســاس: )1( تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع؛ و)2( التقييمــات  يتــم اختي
ــج األمم  ــوم برنام ــة. يق ــة احمللي ــلطات البلدي ــاركة الس ــادة و/أو مبش ــت قي ــون حت ــل أن تك ــة، ويفض ــاورات العام ــة؛ و)3( املش التقني
املتحــدة اإلمنائــي بتحويــل تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع، والتقييمــات التقنيــة، واملشــاورات العامــة إىل قائمــة أولويــات 
يتــم عرضهــا علــى جملــس إدارة املشــروع للمراجعــة واالعتمــاد. وعلــى العمــوم، ُاخِتــرت معظــم مشــاريع امُلخــَرج 1 الناجتــة عــن هــذه 

العمليــة بشــكٍل جيــد، حيــث ســاعدت يف توفــر خدمــات حمليــة مهمــة وتقــدمي مســاهمات إيجابيــة لالســتقرار احمللــي. 

كان اختيــار املشــاريع يتســم بالقــوة عندمــا كانــت ُتســتخَدم مرحلــة التقييــم لوضــع هــدف اســتقرار واضــح وحتديــد املشــروعات التــي 
تســاعد علــى حتقيــق ذلــك الهــدف. وينطبــق ذلــك علــى مدينــة ككلــة، حيــث اقرحــت الدراســة األوليــة لتقييمــات االحتياجــات الركيــز 
علــى املشــاريع التــي تشــجع علــى العــودة، واقرحــت الدراســة أيضــً الركيــز علــى املشــاريع املفيــدة بنفــس القــدر للمكونــات الثالثــة 
)العــرب، والتبــو، والطــوارق( يف مدينــة أوبــاري. ميكــن القــول بــأنَّ مناقشــات جملــس إدارة املشــروع يف بنغــازي أدت أيضــً إىل هــدٍف 

ــن ِمــن ِقبــل اجليــش. متعــدد الغايــات - تقــدمي املســاعدة بطريقــٍة ال تدعــم رئيــس البلديــة امُلعيَّ

ــتقرار.  ــق االس ــة يف حتقي ــاريع ذات األولوي ــاهمة املش ــة مس ــح كيفي ــف يف توضي ــاك ضع ــتهدفة، كان هن ــق املس ــي املناط يف باق
ــه حتــى لــو ُســلِّمت جميــع املشــروعات املتفــق عليهــا لتحقيــق الهــدف املتوخــى، فإنهــا لــن تــؤدي بالضــرورة إىل ’زيــادة’  وهــذا يعنــي أنَّ
االســتقرار. يظهــر هــذا النقــص احملتمــل جليــً يف تأثــر االســتقرار يف َســبها، وِســرت، يليهمــا بنــي وليــد. كمــا كانــت هنــاك مشــكالت 
تهــا الوظيفيــة واســتدامتها )انظــر أدنــاه(، األمــر الــذي يقلــل أيضــً  أيضــً يف بعــض املشــاريع تتعلــق بــإدراك اجلمهــور لوجودهــا وفاعليَّ

مــن قدرتهــا علــى التأثــر يف حتقيــق االســتقرار.

ــل جملــس إدارة املشــروع مســؤولية متســاوية متامــً مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف حــاالت ضعــف اختيــار املشــاريع.  يتحمَّ
كانــت هنــاك حاجــة إىل أن يقــوم فريــق مشــروع الصنــدوق التابــع لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي باســتقصاء نتائــج التقييمــات 
ــة بشــكٍل جماعــي علــى جهــود حتقيــق  ــة تأثــر املشــاريع ذات األولوي واملشــاورات عــن كثــب، وأن يكــون هنــاك منطــق واضــح لكيفي
االســتقرار. ومــع ذلــك، كان ميكــن جمللــس اإلدارة أن يــؤدي دورًا أقــوى يف وضــع أهــداف االســتقرار احملليــة وأن يثبــت لرنامــج األمم 
ــذا  ــينات يف ه ــتؤدي التحس ــي. وس ــتقرار احملل ــق االس ــاهم يف حتقي ــة أن تس ــاريع ذات األولوي ــن للمش ــف ميك ــي كي ــدة اإلمنائ املتح
اجملــال إىل إعــادة تركيــز اجمللــس علــى القضايــا االســراتيجية، ويقــوم برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بتعيــني متخصصــني يف حتقيــق 

االســتقرار /إدارة النزاعــات لقيــادة عمــل التخطيــط مــن أجــل الربــط بــني أهــداف االســتقرار احملليــة واملشــاريع احملتملــة. 

األهــم مــن ذلــك، مل يشــارك الصنــدوق حتــى اآلن يف إعــادة تأهيــل األعمــال احليويــة الالزمــة إلنعــاش االقتصــاد احمللــي. املركــز 
التجــاري يف أوبــاري هــو االســتثناء الوحيــد. يف ليبيــا، تتــالءم برامــج اســتعادة األعمــال التجاريــة والتوظيــف بســهولٍة أكــر مــع الرامــج 
ــذ حتــت مظلــة حتقيــق االســتقرار. ويرجــع ذلــك جزئيــً إىل طبيعــة  التــي تدعــم التنميــة االقتصاديــة احملليــة أكــر مــن الرامــج التــي ُتنفَّ
تركيــز مشــاريع حتقيــق االســتقرار يف إطــار الصنــدوق )أعمــال إعــادة التأهيــل واملعــدات( وجزئيــً أيضً بســبب اجلــدول الزمنــي القصر 
نســبيً لتلــك املشــاريع )تســعة أشــهر إىل اثنــي عشــر شــهرًا(. علــى هــذا النحــو، قــرر فريــق مشــروع الصنــدوق عــدم الركيــز علــى 
تطويــر األعمــال. ومــع ذلــك، رمبــا كان مــن املمكــن معارضــة هــذا التوجــه إذا كان القائمــني علــى إجــراء تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة 
بحــاالت النــزاع والتقييمــات التقنيــة أكــر اطالعــً ومعرفــًة بطبيعــة القطــاع اخلــاص، واالقتصــاد، والرامــج املراعيــة لظــروف النزاعــات. 
يجــدُر بفريــق مشــروع الصنــدوق إعــادة النظــر والتأكــد مــا إذا كانــت عمليــة إعــادة تأهيــل األعمــال التجاريــة ذات األهميــة احملليــة حمــط 
ــراء  ــدوق إلج ــق الصن ــم إىل فري ــني وضمه ــراء متخصص ــتعانة بخ ــي االس ــال، فينبغ ــو احل ــذا ه ــتقبل.  إذا كان ه ــم يف املس ــز مه تركي

تقييمــات لالحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع والتقييمــات التقنيــة. 
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معرفة الجمهور بالمشاريع ونطاقها

ــبيل  ــى س ــروع. عل ــس إدارة املش ــات جمل ــً التفاقي ــذت وفق ــتقرار وُنفِّ ــق االس ــاهمة يف حتقي ــة للمس ــل بدق ــادة التأهي ــال إع ــرت أعم ُاخِت
املثــال، يف مدينــة أوبــاري، أظهــر التحليــل األويل أنَّ املــدارس واملستشــفيات ومنطقــة الســوق هــي مــوارد عامــة تســتفيد منهــا املكونــات 
الرئيســة يف اجملتمــع )التبــو، والطــوارق، والعــرب(، وبالتــايل مــن املرجــح أن تفيــد اجلميــع وتشــجع علــى حتســني العالقــات. يف العاصمــة 
نــت عمليــة التقييــم مــن حتديــد بنيــة حتتيــة أوســع نطاقــً وأكــر أهميــة للمدينــة بأكملهــا )مثــل مكــب النفايــات يف أبــو ســليم(،  طرابلــس، متكَّ
نــت مــن احلصــول علــى موافقــة البلديــات ملشــاريع إعــادة التأهيــل املشــركة هــذه مــن خــالل االلتــزام أيضــً بتجديــد مرافــق الرعايــة  ومتكَّ
دت املبــاين ذات األهميــة الكبــرة لقطــاع الصحــة، ويف الوقــت نفســه كان  الصحيــة األوليــة واملــدارس يف كل بلديــة. ويف مدينــة بنغــازي، ُجــدِّ

املشــروع مرئيــً ومعروفــً لــدى عامــة النــاس مــن خــالل أعمــال الصيانــة للطــرق الســريعة. 

شــملت املشــاريع أيضــً اســتخدامً كبــرًا للمعــدات، مبــا يف ذلــك ســيارات اإلســعاف وشــاحنات القمامــة واملولــدات الكهربائيــة ومعــدات 
امليــاه /الصــرف الصحــي ومعــدات املستشــفيات. ويف بعــض احلــاالت، مت توفــر هــذه املعــدات قبــل أعمــال إعــادة التأهيــل وذلــك إلدامــة 
الثقــة يف أعمــال الصنــدوق. وبالفعــل، تباطــأ تقــدمي املعــدات يف بنــي وليــد وتــدرج دخولهــا علــى فــرات متداخلــة بنــاًء علــى طلــٍب مــن 

وزارة التخطيــط لضمــان عــدم وجــود فجــوة كبــرة بــني توفــر املعــدات وبــدء مشــاريع إعــادة التأهيــل.

أظهــرت الزيــارات امليدانيــة بشــكٍل عــام معرفــة واســعة النطــاق باملشــروعات التــي قــام بهــا الصنــدوق مــع تعبــر عــن االمتنــان العميــق 
ــح  ــن توضي ــون م ــاورون احمللي ــن احمل ــاري. ومتكَّ ــة وأوب ــل ككل ــرة مث ــة الصغ ــات احمللي ــى اجملتمع ــة عل ــٍة خاص ــك بصف ــق ذل ــا. وينطب له
الفــرق الــذي أحدثتــه املشــاريع يف حياتهــم )مل أعــد بحاجــة إىل الذهــاب إىل طرابلــس لتلقيــح أطفــايل. يف الواقــع، تأتــي عائلتــي إىل هنــا، ككلــة( 

واجملتمــع األوســع )تعــد مشــاريع الصنــدوق نقطــًة مضيئــًة يف هــذه املنطقــة التــي دمرتهــا احلــرب. إنَّهــا تبعــُث فينــا األمــل، بنغــازي(. 

يف الوقــت نفســه، هنــاك شــعور يف بعــض املواقــع بــأن األعمــال احملــددة غــر مرئيــة بالقــدر الــكايف للجمهــور مــع تشــتت املــوارد تشــتتً 
مفرطــً علــى عــدٍد مــن املشــاريع. وقــد صــدر هــذا االنتقــاد مــن أعضــاء جملــس إدارة املشــروع، وممثلــي الســلطات احملليــة وأعضــاء 
اجملتمــع العاديــني يف املناطــق املســتهدفة. وُيقــرح بــداًل مــن ذلــك أن تركــز املــوارد علــى عــدٍد أقــل مــن األعمــال األكــر حجمــً والتــي لهــا 

صــدى أكــر يف الوعــي العــام. 

ــروعات  ــن املش ــر م ــدٍد أصغ ــى ع ــا عل ــن تركيزه ــداًل م ــددة، ب ــاريع متع ــر مش ــة ع ــوارد املالي ــتت امل ــوم لتش ــي مفه ــاس منطق ــد أس يوج
الكبــرة. ففــي اجملتمعــات املنقســمة، والتــي يتــم فيهــا حتديــد املشــاريع يف عمليــات شــاملة، يكــون هنــاك تركيــز علــى ضمــان شــعور 
جميــع أصحــاب املصلحــة احملليــني باالســتفادة. يف مدينــة مقســمة مثــل ِســرت، ميكن أن يــؤدي ذلك إىل حتد كبــر يف تركيز املشــاريع. يف 
بنــي وليــد، كانــت عمليــة حتديــد األولويــات تتألــف مــن تقســيم مباشــر لألوضــاع املاليــة بــني القطاعــات، دون اعتبــار كبــر ألثــر املشــروعات يف 
الوعــي العــام. وهــذا يعنــي أنــه يف بعــض احلــاالت، ُفِقــَدت الفــرص الســتخدام عمليــة حتديــد األولويــات يف التفــاوض علــى االختالفــات وحتديــد 
اجملــاالت ذات االهتمــام املشــرك؛ وبالتــايل بنــاء الثقــة واالســتقرار. ورمبــا كانــت مدينــة أوبــاري هــي املثــال األكــر جناًحــا يف عمليــة حتديــد 
األولويــات املســتخدمة لتحديــد املــوارد املشــركة. وتقــدم العاصمــة طرابلــس، علــى الرغــم مــن كونهــا ال تــزال يف مراحلهــا األوليــة، مثــااًل 
إيجابيــً آخــر، حيــث قــادت جلنــة إدارة األزمــات هنــاك عمليــة وســاطة بــني 13 بلديــة يف املدينــة لالتفــاق علــى األشــغال العامــة املشــركة. 

ــم  ــى الرغ ــال، عل ــبيل املث ــى س ــتهدفة. عل ــة مس ــات يف منطق ــم االحتياج ــل حج ــة يف مقاب ــدودة للغاي ــدوق حم ــروعات الصن ــا أن مش كم
مــن أنَّ املشــاريع التــي وقــع عليهــا االختيــار يف مدينــة أوبــاري كان لهــا تأثــٌر ملحــوٌظ علــى حتقيــق االســتقرار، فهــي تعــد مشــاريع التجديــد 
الوحيــدة بهــذا احلجــم التــي مت إجراؤهــا يف املدينــة، وكان مركــز املدينــة مدمــرًا وغــر مأهــول مثلمــا كان عليــه األمــر يف عــام 2016. وباملثــل، 
فــإنَّ الضــرر يف مدينــة بنغــازي يعــد خطــرًا كبــرًا لدرجــة أنَّ معظــم األعمــال غــر مرئيــة للمواطنــني، إال إذا كانــوا يعتمــدون علــى التحســينات 
التــي طــرأت علــى اخلدمــات )مثــل مستشــفى األشــعة(. مــن ناحيــٍة أخــرى، مــن املمكــن أن يكــون لهــا تأثــر كبــر مقابــل حجــم احلاجــة يف 
مناطــق مســتهدفة أصغــر مثــل ككلــة. تعتــر مدينــة ككلــة قصــة إيجابيــة بشــكٍل خــاص حيــث كان للصنــدوق تأثــٌر حتفيــزي علــى اجملتمــع 

احمللــي، الــذي أنشــأ صنــدوق إعــادة التأهيــل اخلــاص بــه مــن الترعــات العامــة.

ميكــن التعامــل مــع الركيــز علــى حتقيــق رؤيــٍة أكــر للمشــاريع لــدى اجلمهــور مــن خــالل االتفــاق علــى أهــداف االســتقرار اخلاصــة باملنطقــة 
والتــي توضــح بجــالء مــا يحــاول الصنــدوق حتقيقــه يف كل منطقــة.

ة الوظيفية )’االنتقال إلى مرحلة تقديم الخدمة’( الفاعليَّ

كمــا ُذِكــر آنًفــا، فقــد اخِتــرت معظــم مشــاريع الصنــدوق اختيــارًا جيــدًا. ومــع ذلــك، أثبــت عــدد مــن املشــاريع عــدم جناحــه يف نقــل البنيــة 
التحتيــة اخملتــارة إىل نقطــة تقــدمي اخلدمــات وفاعليتهــا الوظيفيــة بشــكٍل كامــل. علــى ســبيل املثــال، يف مدينــة أوبــاري، اســتثمر الصندوق 
يف أعمــال التجديــد اخلفيفــة )الدهانــات، إصــالح األبــواب والنوافــذ واجلــدران /الســقوف التــي تضــررت مــن احلــرب( يف املستشــفى 
الرئيــس وكذلــك توفــر املولــدات الكهربائيــة /ألــواح الطاقــة الشمســية. جنحــت املولــدات الكهربائيــة /ألــواح الطاقــة الشمســية يف توفــر 
اخلدمــات يف عنــر األمومــة وعنــر عــالج الِكلــى. ومــع ذلــك، فــإنَّ معظــم أقســام املستشــفى ال ُتســتخَدم يف الغالــب، مــع افتقــار أجنحتهــا 
ــرت  ــة ِس ــة يف مدين ــت مدرس م ــر، ُرمِّ ــال آخ ــات. يف مث ــدمي اخلدم ــي كاٍف لتق ــم طب ــد طاق ــه ال يوج ــك أن ــن ذل ــم م ــدات. األه ة واملع ــرَّ لألِس
جزئيــً مــن الداخــل فقــط، حتــى أنَّ أجــزاء مــن اجلــدران والســقوف ال تــزال تظهــر عليهــا عالمــات الضــرر الناجــم عــن احلــرب. ومــع ذلــك، يف 
كلتــا احلالتــني مت االنتهــاء مــن املشــاريع وفقــً للمواصفــات املتفــق عليهــا خــالل حتديــد األولويــات، واألهــم مــن ذلــك، باملواصفــات التــي وقع 
ــل مســؤولية متســاوية متامــً مــع برنامــج  عليهــا جملــس إدارة املشــروع. وهــذا يعنــي، كمــا ُذِكــر أعــاله، أنَّ جملــس إدارة املشــروع يتحمَّ

ــذة يف ’زيــادة’ االســتقرار يف بعــض املناطــق املســتهدفة.  األمم املتحــدة اإلمنائــي عــن إخفــاق املشــاريع املنفَّ

يف هــذه احلــاالت، فــإنَّ الركيــز علــى أعمــال التجديــد اخلفيفــة التــي ميكــن القيــام بهــا بســرعة يعنــي أنَّ هــذه املســائل املتعلقــة 
ــة الوظيفيــة مل تتــم معاجلتهــا بشــكٍل صحيــح. يف حالــة مستشــفى أوبــاري، أكــد عميــد البلديــة آنــذاك لفريــق الصنــدوق بأنــه قــادٌر  بالفاعليَّ
ــاري )وكذلــك معظــم  علــى التفــاوض لتوفــر الطاقــم الطبــي إذا مت إصــالح املستشــفى. ومــع ذلــك، فقــد تبــني أنَّ إدارة مستشــفى أوب
اخلدمــات الطبيــة يف اجلنــوب( عبــارة عــن مهمــة معقــدة للغايــة. ويف مثــل هــذه احلــاالت، ينبغــي أال تبــدأ املشــاريع أو ينبغــي عــدم ضــخ 

اســتثمارات كبــرة يف التخطيــط /التيســر بــني الســلطات احملليــة والــوكاالت الوطنيــة ذات الصلــة قبــل احلصــول علــى موافقتهــا. 

 -

ــذ  ــة تأخ ــر جوهري ــال أك ــة إىل أعم ــل اخلفيف ــادة التأهي ــال إع ــى أعم ــز عل ــن الركي ــال م ــة إىل االنتق ــج إىل احلاج ــذه النتائ ــُر ه ــدو، تش ــا يب كم
ــا إىل نقطــة العمــل - حيــث يتمكــن مــن تقــدمي اخلدمــة املطلوبــة. غــر أنَّ هــذا األمــر يتطلــُب مشــاركًة أكــر مــن الــوكاالت  مشــروًعا معيًن
الوطنيــة ذات الصلــة أثنــاء عمليــة التخطيــط. ويف بعــض احلــاالت، يتطلــب ذلــك أيضــً وســاطة كبــرة مــن جانــب كل مــن احلكومــة الوطنيــة 
وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. علــى ســبيل املثــال، يتطلــب جتديــد املستشــفى مشــاركة وكاالت الصحــة لضمــان توفــر املوظفــني 
املصلحــة.  أصحــاب  خمتلــف  بــني  والوســاطة  للتنســيق  أطــول  زمنيــة  مهلــة   ً أيضــ ذلــك  وســيتطلب  املعنيــني. 

مــن املهــم أن يتــم اتخــاذ خطــوات يف هــذا الصــدد، مــع بــدء فريــق الصنــدوق بالعمــل مــع الــوكاالت الوطنيــة علــى نحــو أكــر انتظاًمــا   -
ــاء الليبيــة  ــاء عمليــة التخطيــط وتســليم األعمــال. علــى ســبيل املثــال، يتواصــل أعضــاء الفريــق بانتظــام مــع الشــركة العامــة للكهرب أثن
حــول مواصفــات املــواد املشــراة كجــزٍء مــن املشــاريع التــي تتضمــن البنيــة التحتيــة الكهربائيــة )مثــل بنغــازي(. يف العاصمــة طرابلــس، 
قــام فريــق الصنــدوق بالتنســيق مــع وحــدة الرعايــة الصحيــة األوليــة لتخطيــط عمليــة جتديــد مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة يف 13 بلديــة 

يف املدينــة. 

ُتســتخَدم املعــدات املقدمــة مــن الصنــدوق يف معظــم احلــاالت علــى الفــور لصالــح اجملتمــع احمللــي، وخاصــًة تلــك التــي تتعلــق   -
بقطــاع الصحــة. وقــد ســاهمت املولــدات الكهربائيــة وألــواح الطاقــة الشمســية املقدمــة للمستشــفيات يف ضمــان توفــر اخلدمــات 
ــرات  ــوارئ وف ــاالت الط ــالل ح ــعاف خ ــيارات اإلس ــتخِدمت س ــة. واس ــة الكهربائي ــاع الطاق ــن انقط ــر ع ــض النظ ــتمر بغ ــكٍل مس ــة بش الطبي
ــا  ــدم إتاحته ــا وع ــي مت تخصيصه ــدات الت ــض املع ــول بع ــكاوى ح ــاك ش ــت هن ــظ، كان ــوء احل ــفى. ولس ــى إىل املستش ــل اجلرح ــزاع لنق الن
للمجتمــع بشــكٍل أوســع. يف مدينــة ِســرت، هنــاك اتهامــات بــأنَّ ســائقي ســيارات اإلســعاف يفرضــون رســومً علــى املرضــى لنقلهــم 
ــرف  ــن يش ــدات وم ــة رش املبي ــول إىل آل ــى الوص ــع عل ــراد اجملتم ــدرة أف ــول ق ــة ح ــاك آراء متباين ــاري، هن ــة أوب ــفى. يف مدين إىل املستش
علــى عمليــة الوصــول إليهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، مل يتــم بعــد تســليم شــاحنة جلمــع القمامــة مت شــراؤها لبلديــة أوبــاري وهــي حمتجــزة 
يف العاصمــة طرابلــس، علــى الرغــم مــن اعتقــاد فريــق الصنــدوق لفــرة مــن الزمــن أنــه مت تســليمها واســتخدامها. مل يكــن لــدى فريــق 
االســتعراض الوقــت الــكايف إلثبــات هــذه الشــكاوى والتحقيــق فيهــا علــى نحــو فــردي. ومــع ذلــك، فإنَّهــا تبــني بوضــوح احلاجــة إىل وضــع 

ــية.  ــد األساس ــذه القواع ــاع ه ــان اتب ــة لضم ــة الالزم ــراء املتابع ــتخدامها؛ وإج ــدات واس ــم يف املع ــية للتحك ــد أساس قواع

المربع 2: إلى أي مدى يمكن أن نذهب مع أعمال إعادة التأهيل؟ 

إىل أي مــدى ينبغــي علينــا أن نذهــب باالســتثمار يف موقــع معــني؟ إذا قــام 
الصنــدوق بتجديــد مبنــى مدرســة وتأكــد مــن أنَّ أثــاث املدرســة ســيكون 
ــه مل يتوفــر أي شــيء  أنَّ متاًحــا، فمــاذا ســيفعل الصنــدوق إذا تبــني الحقــً 
مــن هــذا؟  هــل ينبغــي علــى الصنــدوق بــداًل مــن ذلــك القيــام بإعــادة جتهيــز 
كامــل لــكل مرفــق، مــع األخــذ يف عــني االعتبــار أنــه يف هــذه احلالــة ميكــن أن 
يكــون هنــاك )مثــاًل( أربــع مــدارس ذات أثــاث حديــث المــع ومدرســة واحــدة مل 
متــس )رمبــا تكــون غــر صاحلــة لالســتعمال( بــداًل مــن خمــس مــدارس تعمــل 
باألثــاث القــدمي؟ مــا الــذي يتوقعــه الصنــدوق مــن املســتخدم النهائــي فيمــا 
يتعلــق باألثــاث الــذي حافــظ عليــه بعنايــة شــديدة انتظــارًا لليــوم الــذي يتــم فيــه 
ــاريع  ــط يف مش ــاركة فق ــدوق املش ــى الصن ــب عل ــل يج ــق؟ ه ــد املرف جتدي
تعمــل علــى متكــني املرفــق مــن تقــدمي خدمــة كافيــة أم يجــب علــى الصنــدوق 
العمــل وفًقــا لسياســة ومعايــر الــوزارة التنفيذيــة حتــى إذا طلبــت جتديــدات 
جزئيــة؟ أم هــل يجــب علــى الصنــدوق أن يتــواءم مــع سياســة األمم املتحــدة 
بشــأن الدعــم املدرســي علــى النحــو الــذي حددتــه اليونيســف؟ مــع أخــذ 
حالــة مستشــفى أوبــاري بعــني االعتبــار، هــل يســتطيع الصنــدوق أن يشــارك 
يف املفاوضــات حــول ميزانيــات املستشــفيات واملوظفــني، وهــي إجــراءات 

ــات؟  ــدمي اخلدم ــفى لتق ــة املستش ــدى مالءم ــان م ــة لضم ــتكون مطلوب س
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ــذة إىل حتســني مســتدام  ــؤدي املشــاريع املنفَّ ــاك دائمــً خماطــر أال ت إنَّ عــرض الصنــدوق لتقــدمي دعــم انتقــايل قصــر األجــل يعنــي أنَّ هن
يف اخلدمــات املقدمــة يف املناطــق املســتهدفة. يف الواقــع، تثبــت املشــاورات التــي أجريــت مــع املهندســني امليدانيــني واملنســقني 
ــال ’للمواصفــات القياســية’ التــي قــد  ــات تتعلــق باالســتدامة، منهــا: )1( االمتث ــق مشــروع الصنــدوق يواجــه عــدة حتدي امليدانيــني أنَّ فري
تكــون حمــددة حمليــً؛ و)2( قضايــا تركيــب املعــدات والضمــان؛ و)3( خطــط /عمليــات الصيانــة والتصليــح، علــى ســبيل املثــال، ضمــان أنَّ 

التكلفــة والنفقــات املتكــررة ميكــن الوفــاء بهــا. 

كانــت هنــاك حــوادث مل يتــم فيهــا اســتخدام املــواد التــي مت شــراؤها لصالــح مشــاريع الصنــدوق علــى الفــور ألنها ال تفــي باملواصفــات الفنية 
القياســية املعتمــدة يف القطــاع أو أنهــا ليســت معروفــة يف الســوق احملليــة. علــى ســبيل املثــال، ال ميكــن اســتخدام مولــد كهربائــي مت 
شــراؤه لصالــح مدينــة أوبــاري ألن كابالتــه ومرّحالتــه مل تكــن قياســية يف النظــام الكهربائــي الرئيــس للمستشــفى. ونتيجــًة لذلــك، اضطــر 
الصنــدوق إىل شــراء كابــالت /مرّحــالت إضافيــة. يف بعــض احلــاالت، قــد يــؤدي عــدم االلتــزام باملواصفــات القياســية احملليــة إىل عــدم القــدرة 
علــى صيانــة املعــدات أو تصليحهــا. ويرجــع ذلــك إىل أنَّ قطــع الغيــار ليســت متاحــة بســهولة، و /أو عــدم وجــود خــرة، أو وجودهــا علــى نحــو 
حمــدود للغايــة يف جمــال صيانــة املعــدات. وميكــن معاجلــة هــذه القضايــا عــن طريــق التنســيق الوثيــق مــع الــوكاالت الوطنيــة أثنــاء عقــد 

املناقصــة لضمــان أن تتضمــن كشــوف الكميــات املطلوبــة شــروطً تنــص علــى االلتــزام بتوفــر املواصفــات املالئمــة للســوق احملليــة.

ال تــدرج أعمــال الركيــب للمعــدات املشــراة بشــكٍل روتينــي يف عمليــة املشــريات، ممــا يعنــي أنَّ املعــدات ميكــن أن تصــل إىل املنطقــة 
املســتهدفة وتبقــى غــر مســتخدمة لفــرٍة مــن الزمــن بســبب عــدم التعاقــد مــع أي مــن الــوكاالت احملليــة لركيبهــا. وباملثــل، يف حــني 
ــً باســتخدام اتفــاق واحــد طويــل األجــل للشــراء، واتفــاق آخــر  ــات، فــإنَّ هيــكل عمليــة الشــراء التــي تتــم أحيان أنَّ املعــدات تأتــي مــع ضمان
ــة  ــني عملي ــدوق يف تضم ــر الصن ــي أن ينظ ــة. ينبغ ال ــر فعَّ ــات غ ــل الضمان ــؤدي إىل جع ــد ي ــا، ق ــل ليبي ــل داخ ــث للنق ــاق ثال ــم اتف ــحن، ث للش
الشــراء متطلبــات أقــوى ألعمــال الركيــب والضمانــات. وقــد يكــون لهــذا األمــر فائــدة إضافيــة تتمثــل يف الرويــج للشــركات احملليــة، التــي 
مــن املرجــح أن تكــون متاحــة علــى األرض وجاهــزة للقيــام بأعمــال الركيــب والتصليــح مبوجــب الضمــان؛ علــى الرغــم مــن أنَّ تكلفــة الشــراء 

مــن خــالل هــذه الشــركات قــد تكــون أعلــى. 

فيمــا يتعلــق بالصيانــة /اخلدمــة، يف اآلونــة األخــرة يف بنــي وليــد، قالــت إحــدى املؤسســات املســتفيدة )الشــركة العامــة للميــاه والصــرف 
الصحــي( إنهــا تفتقــر إىل توفــر التكاليــف املتكــررة إلطــارات الشــاحنات، علــى الرغــم مــن أن لديهــا املــال واملهــارات الالزمــة للصيانــة 
الروتينيــة.  لذلــك قــام الصنــدوق برصــد مبلــغ خمصــص إلطــارات الشــاحنات يف تلــك الشــركة.  غــر أن هــذا يختلــف عــن الصيانــة التعاقديــة، 
التــي حتتــاج أيضــً إىل التأكــد مــن املعــدات املشــراة. علــى ســبيل املثــال، شــمل جتديــد مستشــفى األشــعة يف بنغــازي إصالحــات خاصــة 
بعمليــة تركيــب جهــاز عــالج كيميائــي متقــدم. ومــع ذلــك، يتطلــب هــذا الركيــب صيانــة وخدمــة دوريــة، وهــو أمــر غــر مضمــون بالضــرورة 

يف ميزانيــة املستشــفى.

لــن ُتغّطــى قضيــة االســتدامة تغطيــة كاملــة أثنــاء عمليــة املراجعــة التقنيــة وضمــان اجلــودة التــي جتريهــا حاليــً شــركة استشــارات كطــرف 
ثالــث بتكليــٍف مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي والتــي تركــز علــى تنفيــذ األعمــال املدنيــة فقــط. ســوف ُتدعــم عمليــة فهــم املشــكالت 
املتعلقــة باالســتدامة بالعقــد املســتقبلي اخلــاص بالرصــد والتقييــم واملبــني يف امُلخــَرج 3 والــذي ســيقدم بعــض األدلــة للمســاعدة يف 

وضــع منــوذج للتشــغيل املســتدام.

 توصيات حول البنية التحتية األساسية
واألعمال التجارية الحيوية

اإلنجاز

ُيوصــى بــأن يــدرس الصنــدوق عــن كثــب نتائــج تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع والتقييمــات التقنيــة واملشــاورات   •
لضمــان مســاهمة املشــاريع ذات األولويــة علــى نحــو جماعــي يف حتقيــق االســتقرار. وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل وضــع صياغــة 
أكــر قــوة لغــرض أنشــطة الصنــدوق يف كل جمــاٍل مســتهدف، مــن خــالل إعــادة تركيــز جملــس إدارة مشــروع علــى القضايــا األكــر 

ــتهدفة.  ــٍة مس ــكل منطق ــات ل ــتقرار /إدارة النزاع ــق االس ــني يف حتقي ــني متخصص ــراتيجية وتعي اس

إعــادة النظــر والتأكــد مــا إذا كانــت عمليــة إعــادة تأهيــل األعمــال التجاريــة ذات األهميــة احملليــة حمــط تركيــز مهــم يف املســتقبل. إذا   •
كان هــذا هــو احلــال، فينبغــي االســتعانة بخــراء متخصصــني أكــر اطالعــً ومعرفــًة بطبيعــة القطــاع اخلــاص، واالقتصــاد، والرامــج 
املراعيــة لظــروف النزاعــات وضمهــم إىل فريــق الصنــدوق إلجــراء تقييمــات لالحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع والتقييمــات التقنيــة.

معرفة الجمهور بمشاريع الصندوق

ُيوصــى بــأن يركــز الصنــدوق علــى عــدٍد أقــل مــن املشــاريع الكبــرة يف كل منطقــٍة مســتهدفة، بــداًل مــن تشــتيتها علــى نحــو أكــر   •
مــن الــالزم. وســيرتب علــى ذلــك زيــادة االســتثمار يف الوســاطة بــني اجملموعــات اخملتلفــة خــالل مرحلــة التقييــم لبنــاء اجلســور 

ــركة.  ــة املش ــد املصلح وحتدي

ُيوصــى بــأن يخصــص جملــس إدارة املشــروع مبلًغــا أكــر مــن املــال لــكل منطقــٍة مســتهدفة، وأن يكــون حجــم التمويــل املتــاح لــكل   •
منطقــة متناســًبا مــع احلاجــة، بحيــث يكــون تأثــر الصنــدوق أكــر مقارنــة بحجــم االحتياجــات.

ــوارد  ــتغالل امل ــا اس ــن خالله ــن م ــي ميك ــرق الت ــد الط ــالل حتدي ــن خ ــز’، م ــر احملفِّ ــة ‘األث ــم خط ــة التقيي ــن مرحل ــأن تتضم ــى ب ُيوص  •
احملليــة.  االحتياجــات  علــى  بنــاًء  احملليــة  والفــرص 

ة الوظيفية الفاعليَّ

ــة  ــذ البني ــة تأخ ــر جوهري ــال أك ــة إىل أعم ــد اخلفيف ــال التجدي ــن أعم ــدوق م ــز الصن ــروع تركي ــس إدارة املش ــّول جمل ــأن يح ــى ب ُيوص  •
اخلدمــة'.  تقــدمي  'مرحلــة  إىل  اخملتــارة  التحتيــة 

ــة  ــاء مهل ــً إعط ــك أيض ــيتطلب ذل ــدوق. وس ــاريع الصن ــط ملش ــر يف التخطي ــة دور أك ــة املعني ــوكاالت الوطني ــون لل ــأن يك ــى ب ُيوص  •
الــوكاالت.  بــني  والوســاطة  للتفــاوض  أطــول  زمنيــة 

بالنســبة لــكل قطعــة مــن املعــدات التــي مت شــراؤها، ُيوصــى بــأن تكــون هنــاك خطــة متفــق عليهــا مســبًقا لوصــول أفــراد اجملتمــع   •
احمللــي إليهــا واســتخدامها، مبــا يف ذلــك حتديــد مــا هــي املعــدات /ومــن ميلكهــا ويديــر عمليــة الوصــول إليهــا. يخضــع تنفيــذ 

هــذه اخلطــط للمراقبــة. 

االستدامة

ينبغــي إشــراك الــوكاالت املســؤولة عــن تقــدمي اخلدمــات ذات الصلــة وإدارات الــوزارة اخملتصــة يف مرحلــة التخطيــط، بحيــث ميكــن   •
االســتعانة بآرائهــم يف وضــع املواصفــات اخلاصــة باملعــدات املشــراة.

النظــر يف وضــع متطلبــات خاصــة بأعمــال الركيــب والضمــان والصيانــة /التصليــح يف طلبــات تقــدمي العطــاءات أثنــاء عمليــة   •
الشــراء. قــد ينتــج عــن ذلــك عــروض أســعار أكــر تكلفــة، ولكنــه ميكــن أن يوفــر شــركة قــادرة علــى إتاحــة الدعــم املســتمر للمعــدات 
املشــراة. وقــد يكــون لهــذا املطلــب فائــدة إضافيــة تتمثــل يف تفضيــل الشــركات احملليــة املوجودة علــى األرض لتقــدمي اخلدمات 

ــة.  املطلوب

ُيوصــى بــأن ينظــر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف احلاجــة إىل إجــراء 'دراســة اســتدامة' منفصلــة تهــدُف إىل إجــراء تقييــم منهجــي   •
ــة الوظيفيــة للمشــروعات الفرعيــة املكتملــة وأنــواع العمليــات وأنشــطة الصيانــة التــي يقدمهــا الشــركاء، وتكاليفهــا،  حــول الفاعليَّ
وإجمــايل الفجــوة التمويليــة، والعوامــل األساســية التــي تؤثــر علــى القــرارات احملليــة للحفــاظ علــى املشــاريع الفرعيــة )أو التــي ال تؤثــر 

فيهــا(، وحتديــد القيــود الرئيســة التــي متنــع املشــاريع املكتملــة مــن تلقــي عمليــات /صيانــة كافيــة. 
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الُمخَرج 2:  تعزيز فوري لقدرات البلديات        

اإلنجاز

ــة  ــى جمل ــز عل ــي ترك ــتقرار - الت ــق االس ــطة حتقي ــة إلدارة أنش ــات احمللي ــن: )1( البلدي ــدرات كل م ــة ق ــى تنمي ــل عل ــدوق للعم ــم الصن ُصمِّ
أمــور منهــا وظائــف الهندســة واإلدمــاج والتنســيق التشــاركي والتخطيــط وامليزنــة والتنفيــذ واملراقبــة؛ و)2( املســاعدة يف التنســيق بــني 
البلديــات احملليــة والســلطات الوطنيــة؛ و)3( دعــم االتصــاالت لــدى البلديــات احملليــة للمســاعدة يف ‘توضيــح التوقعــات، وتشــجيع التفاعــل 

اإليجابــي، وتعزيــز إدراك اجلمهــور ملشــاريع الصنــدوق’. 

أدرك التصميــم األصلــي للمشــروع بــأن املســاعدة يف بنــاء القــدرات علــى املــدى املتوســط إىل الطويــل للبلديــات هــو خــارج نطــاق عمــل 
ــي  ــم التقن ــل الدع ــَرج لتموي ــذا امُلخ ــتخَدم ه ــود أن ُيس ــايل، كان املقص ــر. وبالت ــريعة األث ــالت س ــى التدخ ــه عل ــز بطبيعت ــذي يرك ــدوق، ال الصن
قصــر األجــل للبلديــات، وتعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات الناشــئة خــالل فــرة حتقيــق االســتقرار مــن خــالل توفــر اخلــراء التقنيــني 

والتدريــب، بنــاًء علــى خطــط بنــاء القــدرات لــدى البلديــات.

تنفيــذ املوازنــة مــن  يتبــني  تاريخــه. كمــا  للغايــة حتــى  2 حمــدودة  للُمخــَرج  املــوارد  احلــظ، ظلــت اجلهــود املبذولــة حلشــد   لســوء 
)%13 يف عــام 2016، و%60 يف عــام 2017، و%31 يف 2018(؛ ممــا يعنــي أنَّ املدخــالت كانــت ضئيلـــة مــن حيــث إجمــايل املبالــغ 
ــة  ــة للحكوم ــاالت احمللي ــيق واالتص ــدرة التنس ــى ق ــل عل ــليمها بالفع ــرى تس ــي ج ــالت الت ــزت املدخ ــد ركَّ ــر. وق ــذ املبك ــة والتنفي اخملصص

الوطنيــة، بــداًل مــن إعطــاء دفعــة للقــدرات البلديــة يف املناطــق املســتهدفة.  

قدرات البلديات المحلية

ــط  ــد خط ــك ال توج ــدرات. لذل ــات للق ــية و/أو تقييم ــات مؤسس ــكان، وال ألي احتياج ــة يف أي م ــدرات البلدي ــوات يف الق ــل للفج ــَر أي حتلي مل ُيج
ــة  ــروع بداي ــدأ املش ــث ب ــَرج 1 حي ــى امُلخ ــز عل ــبب الركي ــدث بس ــر مل يح ــذا األم ــدو أنَّ ه ــر. ويب ــت احلاض ــة يف الوق ــة بالبلدي ــدرات اخلاص للق
بطيئــة، وكذلــك بســبب عــدم وجــود موظفــني متفرغــني للُمخــَرج 2. يف الواقــع، ال يوجــد لــدى امُلخــَرج 2 قيــادة تقنيــة أو 'مناصــر' لــه بــني 
املوظفــني الدوليــني أو الوطنيــني. باإلضافــة إىل ذلــك، تتســُم طرائــق تقــدمي اخلــرة التقنيــة لليبيــا علــى املســتوى احمللــي خــارج العاصمــة 

طرابلــس بانعــدام الوضــوح، خاصــًة يف املناطــق األكــر تضــررًا مــن النــزاع. 

ــداًل مــن توفــر اخلــراء التقنيــني  ــاري، ولكــن مــن خــالل اإلرشــاد والتوجيــه ب ــاء القــدرات يف مدينتــي بنغــازي وأوب ــذت جهــود حمــدودة لبن ُنفِّ
وخمططــات التدريــب اخملصصــة. ففــي أوبــاري، أســهم شــريك امُلخــَرج 3، املتمثــل يف مبــادرة التغيــر الســلمي وشــراكة الســالم 
االجتماعــي احملليــة التــي أنشــأها، يف تســهيل تعيــني ’نائــب عميــد بلديــة’ مــن مكــون الطــوارق يف البلديــة ثــم دعــم البلديــة للتواصــل مــع 
مكــون الطــوارق والعمــل معهــم. كان هــذا ضرورًيــا يف كســب دعــم مكــون الطــوارق للصنــدوق ولبنــاء الثقــة يف البلديــة. وباملثــل، ســّهلت 
ــاء  ــت أثن ــي وقع ــف الت ــوادث العن ــالل ح ــو خ ــون التب ــادة مك ــع ق ــاش م ــة النق ــي احمللي ــالم االجتماع ــراكة الس ــلمي وش ــر الس ــادرة التغي مب
ــدوق  ــال الصن ــاح أعم ــً يف جن ــرًا هام ــاري عنص ــات يف أوب ــاج وإدارة األزم ــم لإلدم ــذا الدع ــاه(. كان ه ــر أدن ــدوق )انظ ــاريع الصن ــليم مش تس

ــة. ــة البلدي ــز مكان وتعزي

ــاء قــدرة اإلدارة علــى إدارة  ــة بنغــازي كان أساســيً لبن وباملثــل، فــإنَّ االتصــال املســتمر بــني منســق الصنــدوق وإدارة املشــاريع يف بلدي
ــت  ــي تبع ــرى الت ــة األخ ــاعدة الدولي ــاريع املس ــع مش ــا اإلدارة م ــت به ــي تفاعل ــة الت ــك يف الطريق ــى ذل ــتقرار. ويتجل ــق االس ــاريع حتقي مش
الصنــدوق )مثــل برنامــج االســتقرار املمــول مــن االحتــاد األوروبــي، والــذي يتــم تنفيــذه ِمــن ِقبــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة، وبرنامــج 
ــذ ِمــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي(؛ علــى ســبيل املثــال، يف احــرام ممارســات املشــريات  تعزيــز القــدرة علــى الصمــود املنفَّ
واملشــاركة اإليجابيــة يف املشــاورات العامــة. األهــم مــن ذلــك، وبســبب هــذا الرتيــب اإلرشــادي، بنــت إدارة املشــروع عالقــة حتــدي )إيجابية( 
ــذة بقيــادة مدنيــة وفوائدهــا.  ــن ِمــن ِقبــل اجليــش، يف التصــدي الحتمــاالت التدخــل وتوضيــح طبيعــة الرامــج املنفَّ مــع عميــد البلديــة املعّي

يعمــل الصنــدوق اليــوم أيضــً علــى تلبيــة االحتياجــات التــي حددتهــا بلديــات َســبها وِســرت، بعــد أن أدرك أّن املشــكلة تكمــن يف التنســيق. 
أيضــً، يف املشــاورات األخــرة التــي جربــت يف بنــي وليــد، طلــب اجمللــس احمللــي توفــر التدريــب املناســب لكنــه مل يحــدد بعــد اجملــاالت 
ــات احملليــة  ــز قــدرات البلدي ــا مل يركــز مباشــرًة علــى تعزي التــي يجــب أن يركــز عليهــا التدريــب. غــر أنَّ صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبي

وأدائهــا يف جميــع اجملــاالت، ممــا يعنــي أن بعــض الفــرص قــد ضاعــت لتعزيــز شــرعية اإلدارة احملليــة.

ال يوجــد ســبب جوهــري لعــدم إعــادة تنشــيط الدعــم املقــدم لتنميــة القــدرات البلديــة مــن خــالل االســتثمار يف النظــم والعمليــات، وتوفــر 
اخلــرات التقنيــة وبرامــج التدريــب ذات الصلــة. يف الواقــع، تعــد قضيــة دعــم شــركاء احلكومــة احملليــة قضيــة قويــة ومهمــة. وينطبــق ذلــك 
بصفــٍة خاصــة علــى احلــاالت التــي يقــوم فيهــا الصنــدوق بإعــادة الركيــز علــى االســتقرار احمللــي مــن خــالل تعزيــز دور احلكومــة احملليــة 
والرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة التــي تقــوم عليهــا اإلدارة احملليــة. وبخــالف التنميــة التقليديــة، فــإنَّ التحســينات يف اإلدارة تعتــر 
الــة القــدرة علــى نحــو أفضــل علــى معاجلــة  اســتثمارات يف جمــال األمــن، مبعناهــا األشــمل. ولــدى مؤسســات اإلدارة الشــرعية والفعَّ
املظــامل التــي غالبــً مــا تــؤدي إىل العنــف، ويــؤدي قيامهــا بذلــك إىل احملافظــة علــى املكاســب اإلمنائيــة التــي ميكــن فقدانهــا إذا وقــع نــزاع 

عنيــف.

مــن األفضــل تقــدمي دعــم القــدرات مــن خــالل ’فريــق حتقيــق االســتقرار /إجنــاز املشــاريع’ يف كل منطقــٍة مســتهدفة. وســتعمل هــذه 
الفــرق علــى توفــر نقطــة أساســية للتفاعــل التقنــي مــع الســلطات البلديــة )درس مهــم مســتفاد مــن جتربــة بنغــازي( خــالل فــرة عمــل 
الصنــدوق يف ليبيــا، ولرامــج التطويــر األخــرى التــي ستســتمر بعــد انتهــاء عمــل الصنــدوق أيضــً.  كمــا ســتكون فــرق حتقيــق االســتقرار /

إجنــاز املشــاريع هــي الشــريك عنــد إجــراء حتليــل للفجــوات واالتفــاق علــى خطــة خمصصــة لتعزيــز القــدرات لــكل منطقــة. 

التنسيق بين حكومة الوفاق الوطني والبلديات

كمــا ُذِكــَر يف القســم رقــم 1، بينمــا تشــر وثيقــة املشــروع إىل احلاجــة إىل تنســيق قــوي بــني احلكومــة احملليــة والوطنيــة، فهــي ال تقــدم 
تفاصيــل حــول كيفيــة حــدوث ذلــك. وعلــى هــذا النحــو، مل يكــن هنــاك دليــل إرشــادي واضــح ميكــن لفريــق املشــروع اتباعــه لتنفيــذ عمليــة 

ــم’ لوصــف طــرق ووســائل التنســيق املتبعــة لــدى الصنــدوق.  ، ال جنــد أفضــل مــن مصطلــح ‘عمليــة التعلُّ التنســيق املطلوبــة. وِمــْن َثــمَّ

يف مناطــق املرحلــة األوىل املســتهدفة )ككلــة وبنغــازي وأوبــاري(، كان التنســيق بــني الــوزارات والبلديــات التــي تتخــذ مــن طرابلــس 
ــن  ــة م ــاركة متقطع ــى مش ــر عل ــذا األم ــر ه ــني، اقتص ــك احل ــى ذل ــات. وحت ــد األولوي ــاورات حتدي ــى مش ــب عل ــر يف الغال ــا يقتص ــرًا له مق
ــادة مشــاركة وزارة التخطيــط يف أعمــال  وزارة التخطيــط. وكان هنــاك حتــول بطــيء يف هــذه املمارســة خــالل املرحلتــني 2 و3، مــع زي
التخطيــط والتنســيق والوســاطة وإدارة األزمــات. وبــرز هــذا التفاعــل بوضــوح يف ِســرت وبنــي وليــد، وكذلــك يف العاصمــة طرابلــس علــى 
وجــه اخلصــوص. وقــد انعكــس هــذا االرتفــاع يف نشــاط التنســيق ِمــن ِقبــل وزارة التخطيــط يف زيــادة مشــاركة املهندســني واملنســقني 
ــة  ــات الالزم ــع املواصف ــاريع ووض ــط املش ــون إىل تخطي ــم يتطلع ــث إنه ــة، حي ــة الوطني ــع وكاالت اخلدم ــدوق م ــني للصن ــني التابع امليداني

ــة الصحيــة األوليــة يف طرابلــس - انظــر أعــاله(.  ــاء الليبيــة يف بنغــازي، ووحــدة الرعاي )علــى ســبيل املثــال، الشــركة العامــة للكهرب

يف طرابلــس، رأت وزارة التخطيــط أنــه مــن الضــروري اعتمــاد منــوذج جديــد /خمتلــف مــع تنســيق ومشــاركة أكــر بكثــر ِمــن ِقبــل الــوكاالت 
الوطنيــة ذات الصلــة. وكانــت هــذه املشــاركة أكــر صعوبــة يف َســبها بالنظــر إىل بعدهــا وديناميــات النزاعــات احملليــة هنــاك.

كانــت مدينــة بنغــازي هــي املــكان الوحيــد الــذي مل يكــن فيــه أي اتصــال جوهــري بــني الــوزارات التنفيذيــة يف طرابلــس والبلديــة احملليــة. 
وقــد وافــق جملــس إدارة املشــروع مقدًمــا علــى وجــوب معاملــة بنغــازي معاملــة خمتلفــة نظــًرا لســياق النــزاع احمللــي والســيطرة التــي 
ميارســها هنــاك جملــس النــواب /’احلكومــة املؤقتــة’ /اجليــش الوطنــي الليبــي. هــذا يعنــي أنَّ مشــاريع الصنــدوق يف بنغــازي مل يكــن 
مطلوبــً منهــا املســاهمة يف تعزيــز شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي، وبالتــايل مل يكــن هنــاك أي ســعي يف بنغــازي للرويــج لــدور حكومــة 
الوفــاق الوطنــي يف الصنــدوق ومل تشــارك املؤسســات التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقرًا لها بشــكٍل مباشــر يف تنســيق تســليم املشــاريع.  
ومــع ذلــك، ال تــزال بنغــازي تقــدم منوذًجــا إيجابًيــا للتنســيق احمللــي بالطريقــة التــي عملــت بهــا إدارة مشــاريع البلديــة عــن كثــب مــع برنامــج 

األمم املتحــدة اإلمنائــي لتمكــني تســليم املشــاريع. 

ــل  ــراتيجي. ومتثَّ ــيق االس ــز التنس ــة تعزي ــة لكيفي ــة منظم ــد خط ــط، ال توج ــاركة وزارة التخطي ــرة يف مش ــادة األخ ــذه الزي ــن ه ــم م بالرغ
ــا  ــى إدارة عالقاته ــط عل ــاعدة وزارة التخطي ــات ملس ــؤون البلدي ــال لش ــار اتص ــني مستش ــى اآلن يف تعي ــذ حت ــذي اتخ ــس ال ــراء الرئي اإلج
ــح اإلدارة  ــة إىل توضي ــاك حاج ــك، هن ــع ذل ــة. وم ــة هام ــدرة إضافي ــاء ق ــذا يف بن ــال ه ــار االتص ــني مستش ــهم تعي ــد أس ــات. وق ــع البلدي م
التنفيذيــة /إدارة املهــام ملستشــار االتصــال بــني برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ووزارة التخطيــط. تتواصــل املناقشــات لزيــادة قــدرة 
وزارة التخطيــط للتنســيق مــن خــالل تعيــني موظفــني معتمديــن إضافيــني. وكمــا ُذِكــَر يف مواضــع أخــرى مــن هــذا التقريــر، مــن األفضــل أن 
تعمــل وزارة التخطيــط علــى تفريــغ موظفــني حاليــني لهــذه املهمــة وإذا مت انتــداب املوظفــني فينبغــي أن تكــون طبيعــة اإلدارة التنفيذيــة 

/إدارة املهــام واضحــة منــذ البدايــة.

يف حــني أنَّ التنســيق بشــكٍل عــام يفضــل أن يكــون مــع وزارة تنفيذيــة واحــدة، فــإنَّ النمــوذج املقــرح يف القســم رقــم 1 يتوخــى إقامــة 
شــراكة بــني برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وجمموعــة مــن الــوكاالت العامــة /شــبه العامــة وإدارات الــوزارات التنفيذيــة ذات الصلــة 
ــة مــن  بجهــود حتقيــق االســتقرار. وســتكون هنــاك حاجــة لوضــع صيغــة تنظــم التنســيق بــني شــراكة تســليم املشــاريع هــذه وكل بلدي
البلديــات. ينبغــي أن تكــون هــذه الشــراكة متعلقــة بتســليم املشــاريع بــداًل مــن االعتبــارات االســراتيجية ذات الصلــة لــكل بلديــة. وبعــد 
ــة للعمــل كنقطــة رئيســة  ــَرق ’حتقيــق االســتقرار /تســليم املشــاريع’ البلدي ــة بنغــازي، قــد يبــدو مــن املناســب إنشــاء أو متكــني ِف جترب
للتنســيق احمللــي. وميكــن للموظفــني العاملــني يف فــرع وزارة التخطيــط، املوجوديــن يف جميــع البلديــات، القيــام بــدور مفيــد يف 
ــت  ــة حت ــرق الواقع ــتهدفة يف الش ــق املس ــا يف املناط ــون ممكًن ــد ال يك ــك ق ــن أنَّ ذل ــم م ــى الرغ ــي؛ عل ــتوى احملل ــى املس ــيق عل التنس

ــي. ــي الليب ــش الوطن ــة’ /اجلي ــة املؤقت ــواب /’احلكوم ــس الن ــيطرة جمل س
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دعم االتصاالت

كمــا ُذِكــَر يف القســم األول، فــإنَّ وثيقــة املشــروع ونظرّيــة التغيــر ال توضحــان مــا إذا كان يجــب علــى الصنــدوق أن يتطلــع إىل تعزيــز شــرعية 
حكومــة الوفــاق الوطنــي حصــرًا يف املناطــق املســتهدفة، أم يف الوعــي العــام األوســع أيضــً. وبينمــا يركــز وصــف امُلخــَرج 2 علــى 'دعــم 
االتصــاالت لصالــح البلديــات' وال يتضمــن إشــارة إىل دعــم القــدرات للســلطات الوطنيــة، فقــد جــرت حماولــة يف الواقــع لالســتثمار علــى كال 

املســتويني. 

علــى الصعيــد احمللــي، ســعى الصنــدوق لتدعيــم قــدرات املســؤولني اإلعالميــني امللحقــني بالبلديــات املســتهدفة، مــن خــالل التدريــب 
والتواصــل. وقــد مت تدريــب هــؤالء املســؤولني اإلعالميــني يف حدثــني تدريبيــني يف عــام 2017 )كانــون الثــاين /ينايــر وحزيــران /يونيــو(، مــع 
ــز التدريــب والتوجيــه علــى كيفيــة وصــف أعمــال الصنــدوق  تلقــي الدعــم املســتمر مــن فريــق االتصــاالت املركــزي التابــع لـــلصندوق. وقــد ركَّ
يف النشــرات الصحفيــة احملليــة، وكذلــك يف كيفيــة جمــع ونشــر قصــص عــن التجــارب اإلنســانية املثــرة لالهتمــام واملتعلقــة مبشــروعات 
ــن ِقبــل الصنــدوق  ــً مــن خــالل الصحفيــني /املصوريــن املمولــني ِم ــا. وقــد تلقــى املســئولون اإلعالميــون دعمــً إضافي الصنــدوق يف ليبي

واملكلفــني بإعــداد مــواد إعالميــة متعلقــة بالصنــدوق. 

تختلــف قــدرة املســؤولني اإلعالميــني والتزامهــم )بعضهــم يعمــل لــدى البلديــات منــذ زمــن طويــل( اختالفــً كبــرًا. ومــع ذلــك، فهــي عموًمــا 
خــرة علــى املســتوى األساســي مــع القليــل مــن املعرفــة بوظائــف اإلدارة احلديثــة لوســائل اإلعــالم، وهــي ضعيفــة بشــكٍل خــاص فيمــا 
يتعلــق بوســائط التواصــل االجتماعــي وإمكانياتهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، يرفــض بعــض املســؤولني اإلعالميــني فكــرة الرويــج لــدور حكومــة 
ــا بســبب اخلــوف مــن  ــا بســبب قناعــات سياســية شــخصية، وأحياًن الوفــاق الوطنــي والســلطات التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا لهــا، أحياًن
االنعكاســات الشــخصية مــن جانــب اجملتمــع احمللــي املعــارض حلكومــة الوفــاق الوطنــي - األهــم مــن ذلــك أن هــذه القضيــة ليســت 

مقتصــرة علــى بنغــازي والشــرق فقــط. 

ــال والواضــح هــو مظهــر مــن مظاهــر اإلدارة الرشــيدة. إنَّ جميــع موظفــي برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي واملستشــارين  االتصــال الفعَّ
املرتبطــني باملشــروع يعــّدون يف الواقــع ‘ســفراء’ للصنــدوق وبالتــايل يتعــني عليهــم العمــل قــدر املســتطاع علــى هــذا املوضــوع وفقــً 
لنــٍص متفــق عليــه مــع الصنــدوق. وقــد واجــه املهندســون واملنســقون امليدانيــون علــى وجــه اخلصــوص صعوبــات يف التعبــر عــن الهويــة 
وإيصــال الرســائل األساســية للمشــروع، وفاقــم ذلــك الســياقات اخملتلفــة ومســتويات الفهــم احمللــي ألعمــال الصنــدوق. ومــرًة أخــرى، 
يــردد أحياًنــا بعــض املهندســني واملنســقني امليدانيــني يف العمــل علــى تعزيــز دور حكومــة الوفــاق الوطنــي والســلطات التــي تتخــذ مــن 

طرابلــس مقــرًا لهــا بســبب القناعــات السياســية الشــخصية و/أو اخلــوف مــن التداعيــات االجتماعيــة.

يف حــني أنَّ املســؤولني اإلعالميــني واملهندســني واملنســقني امليدانيــني قــد يكونــون قلقــني بشــأن االتصــال بــدور الســلطات املركزيــة 
ــز  ــر إىل تركي ــك، وبالنظ ــى ذل ــالوة عل ــدوق 2.0. ع ــرح للصن ــوذج املق ــع النم ــق م ــذا القل ــع ه ــح أن يراج ــن املرج ــج، فم ــطة الرنام يف أنش
الصنــدوق 2.0 علــى حتديــد أهــداف واضحــة لالســتقرار احمللــي يف كل منطقــٍة مســتهدفة، ســيكون مــن املهــم وضــع خطــط اتصــاالت 
خاصــة بــكل منطقــة يف إطــار خطــة اتصــاالت اســراتيجية شــاملة جديــدة. وميكــن أن تتضمــن هــذه اخلطــط أســلوًبا متدرًجــا يف االتصــاالت، 
ــي  ــدف السياس ــق اله ــتهداًفا لتحقي ــر اس ــائل أك ــال رس ــل إرس ــع قب ــى اجملتم ــع عل ــود بالنف ــال تع ــاز أعم ــدوق يف إجن ــدأ الصن ــث يب بحي
للصنــدوق )املتمثــل حالًيــا يف تعزيــز دور حكومــة الوفــاق الوطنــي(. قــد يســاعد ذلــك علــى تهدئــة خمــاوف املســؤولني اإلعالميــني 
ــح  ــل الصال ــن أج ــل م ــدوق يعم ــال، إذا كان الصن ــبيل املث ــى س ــة - عل ــات االجتماعي ــأن التداعي ــني بش ــقني امليداني ــني واملنس واملهندس

العــام، فقــد يكــون هنــاك قبــول أكــر ألهدافــه السياســية.

علــى املســتوى الوطنــي، حــاول الصنــدوق إنشــاء روابــط اتصــاالت مــع مكتــب وحــدة االتصــاالت يف رئاســة اجلمهوريــة. ومــع ذلــك، مل تكــن 
الوحــدة متقبلــة للمشــاركة يف أنشــطة التواصــل اخلاصــة بالصنــدوق. 

باختصــار، هنــاك حاجــة حيويــة إلعــادة النظــر يف عنصــر االتصــاالت االســراتيجية للمشــروع مبجــرد االتفــاق علــى االجتــاه االســراتيجي 
املعــدل.   

تعزيز فوري لقدرات البلديات 
قدرات البلديات المحلية

النظــر يف تعيــني قائــد تقنــي لفريــق مشــروع الصنــدوق املكلــف ببنــاء القــدرات احملليــة، إمــا مــن املوظفــني احلاليــني أو مــن خــالل   •
ــتقرار. ــق االس ــال حتقي ــة يف جم ــد خلفي ــذا القائ ــون له ــب أن يك ــد. يج ــني جدي تعي

حتديد خيارات لكيفية تقدمي اخلرة التقنية إىل ليبيا على مستوى البلديات، وخاصة يف يف املناطق األكر تضررًا من النزاع.    •

وينبغــي أن يتــم حتديــد ذلــك يف االختصاصــات مــع الوكالــة الوطنيــة الرئيســة الشــريكة. إنشــاء أو دعــم فريــق ‘حتقيــق االســتقرار /  •
تســليم املشــاريع’ يف كل بلديــة مــن البلديــات حتــى يكــون لديهــا مركــز تنســيق ملشــاريع حتقيــق االســتقرار )مبــا يف ذلــك اجلوانــب 

املتعلقــة باإلدمــاج ومراعــاة ظــروف النــزاع /إدارة األزمــات( وكجهــة اســتالم رئيســة لدعــم القــدرات. 

ضمان وضع خطة مصممة خصيصً لتعزيز القدرات عند بدء عمل الصندوق يف منطقة حملية جديدة.   •

التنسيق بين البلديات والسلطات الوطنية

ُيوصــى بــأن يقــوم فريــق الصنــدوق بتطويــر عمليــة منظمــة للتنســيق االســراتيجي بــني البلديــات والســلطات الوطنيــة. وينبغــي أن   •
يتــم حتديــد ذلــك يف االختصاصــات مــع الوكالــة الوطنيــة الرئيســة الشــريكة. يجــب أال ينزلــق هــذا التنســيق االســراتيجي إىل التدخــل 

يف تســليم املشــروعات. 

النظــر بعنايــة يف صيغــة التنســيق بشــأن تســليم املشــروعات بــني شــركاء العمــل )برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي والهيئــات   •
العامــة /شــبه العامــة ذات الصلــة وإدارات الــوزارات اخملتصــة( والبلديــات. ميكــن أن تــؤدي ِفــَرق ‘حتقيــق االســتقرار /تســليم 
املشــاريع’ العاملــة علــى مســتوى البلديــات دورًا مفيــدًا يف هــذا الصــدد. يف بعــض البلديــات، قــد يتضمــن التنســيق احمللــي دوًرا 

للممثــل احمللــي لــوزارة التخطيــط.

دعم االتصاالت

توضيــح نقطــة الركيــز اخلاصــة بأنشــطة االتصــاالت. هــل ينبغــي علــى الصنــدوق أن يؤثــر علــى إدراك اجلمهــور ملشــروعاته حصــرًا   •
يف املناطــق املســتهدفة، أم يف الوعــي العــام األوســع أيضــً. 

ــادة تكثيــف أنشــطة التدريــب واإلرشــاد والتوجيــه للمســؤولني اإلعالميــني احملليــني. وقــد يتطلــب ذلــك قــدرًا أكــر مــن القــدرات  زي  •
املتوفــرة لــدى فريــق االتصــاالت املركــزي مبقــر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي.

وضــع اتصاالت داخلية حول غــرض الصنــدوق وعملياتــه، وكذلــك وضــع مبادئ توجيهية حول كيفيــة شــرح طبيعــة عمــل الصنــدوق   •
للجهــات اخلارجيــة وعقــد دورات تدريبيــة يف هــذا اإلطــار.  

وضــع خطــط االتصــاالت احملليــة لــكل منطقــة مســتهدفة مــع اتبــاع نهــج متــدرج للرســائل، بحيــث يبــدأ الصنــدوق بتنفيــذ مشــاريع   •
ــتهداًفا. ــر اس ــراتيجية أك ــائل اس ــال رس ــدء يف إرس ــل الب ــع قب ــى اجملتم ــع عل ــود بالنف تع
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الُمخَرج 3:  تعزيز القدرة على تحليل النزاعات المحلية وتسهيل التفاوض والوساطة       

اإلنجاز

منطقــة،  كل  يف  احملليــة  النزاعــات  إدارة  علــى  احملليــة  واجملتمعــات  الســلطات  قــدرات  بنــاء  يف  ــل  يتمثَّ مــزدوج  هــدف   3 للُمخــَرج 
واملســاعدة علــى ضمــان مراعــاة ظــروف النــزاع للمشــروع الشــامل اخلــاص بالصنــدوق. يحتــوي امُلخــَرج علــى ثــالث جمموعــات متوازيــة 
مــن األنشــطة: )1( رصــد ديناميــات النــزاع وجهــود اتخــاذ القــرار، باعتبارهــا األداة الرئيســة ملراعــاة ظــروف النــزاع والتخطيــط احمللــي اجليــد؛ 
ــال القــدرات  ــر قــدرات اجملتمــع علــى إدارة النزاعــات )علــى ســبيل املث ــة؛ و)3( تطوي ــة إلدارة النزاعــات احمللي ــر القــدرات البلدي و)2( تطوي

ــة(.  ــة للبلدي اخلارجي

ــاري وِســرت وبنغــازي؛  ــذ امُلخــَرج 3 مــن خــالل عــدة شــركاء تنفيذيــني وعــدة طرائــق للتنفيــذ: مبــادرة التغيــر الســلمي يف ككلــة وأوب ُينفَّ
ــا مــع  وقــد قدمــت شــركة ’أكتيــس اســراتيجي’ يف طرابلــس وبنــي وليــد؛ ويف َســبها مــن خــالل املؤسســة احملليــة منظمــة فــزان ليبي
معهــد الواليــات املتحــدة للســالم، دعمــً إضافيــً لبنــاء قــدرات منظمــة فــزان ليبيــا.  أمــا يف حالــة طرابلــس، ففــي حــني أّن امُلخــَرج 3 بــدأ 
مــع شــركة ’أكتيــس اســراتيجي’ خــالل مرحلــة تقييــم االحتياجــات بعــد انتهــاء النــزاع، فقــد انتقلــت طرابلــس الحقــً لتكــون حتــت رعايــة جلنــة 

إدارة األزمــات يف طرابلــس أثنــاء الوســاطة بــني البلديــات الثالثــة عشــر وهــي اآلن يف مرحلــة غــر واضحــة املعــامل.

ــذة مــن خــالل عمليــة تنافســية. وقــد الحــظ الشــركاء املنفــذون الثالثــة  ُيــرم برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي تعاقداتــه مــع اجلهــات املنفَّ
أنَّ بعــض اإلجــراءات املتعلقــة باملشــريات كانــت بطيئــة للغايــة. وبســبب إجــراءات متعلقــة بالتوقيــت، شــعر الشــركاء املنفذيــن يف بعــض 
األحيــان بضغــوط شــديدة لتســليم العمــل املطلــوب بســرعة واضطــروا إىل عــدم تنفيــذ أوامــر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي عندمــا كانــت 
ــر التعاقــد مــع منظمــة فــزان ليبيــا ومعهــد الواليــات املتحــدة للســالم حتــى أنَّ  توجــد مشــكلة تتعلــق بالعجــز يف القــدرة علــى التســليم. تأخَّ
معهــد الواليــات املتحــدة للســالم دعــم منظمــة فــزان ليبيــا مــن مصــادر متويــل أخــرى بانتظــار وصــول دعــم الصنــدوق، وهــو تصــرٌف تشــعر 

إدارة الصنــدوق جتاهــه بغايــة االمتنــان.  

دت أولويــات املشــروع يف طرابلــس  أدت مشــاكل التعاقــد إىل وجــود بعــض التناقضــات يف تطبيــق نهــج امُلخــَرج 3. األهــم مــن ذلــك، ُحــدِّ
ــات  ــراء تقييم ــل إج ــً قب ــروع أيض ــات املش دت أولوي ــدِّ ــبها، ُح ــي َس ــة. فف ــة /احمللي ــالم البلدي ــاكل الس ــاء هي ــل إنش ــبها قب ــد وَس ــي ولي وبن
ــة أكــر إلخفــاق مشــاريع الصنــدوق يف حتقيــق االســتقرار  ــاك احتمالي ــزاع. يف هــذه احلــاالت، هن ــة لالحتياجــات املتعلقــة بحــاالت الن خارجي
احمللــي، أو حتــى أســوأ مــن ذلــك يف أن تخلــق النــزاع، ألنَّ اختيــاره مل يتبــع تقييًمــا شــاماًل لتأثــر تلــك املشــاريع علــى ديناميــات النــزاع 
ــر.  ــا التوت ــود فيه ــي يس ــاالت الت ــبة إلدارة احل ــالم مناس ــاكل س ــود هي ــدم وج ــة ع ــع احتمالي ــتقرار( م ــة يف االس ــاهمة احملتمل ــايل، املس )وبالت

 كشــفت املشــاورات التــي جــرت أثنــاء االســتعراض االســراتيجي أنَّ معظــم أعضــاء جملــس إدارة املشــروع ال يفهمــون الغــرض مــن 
امُلخــَرج 3، وكيــف يرتبــط بامُلخَرجــني 1 و2، أو أهميتــه لتحقيــق االســتقرار احمللــي أو الوطنــي. ومــن بعــض النواحــي، فــإنَّ االنطبــاع املعطــى 
هــو أنَّ هــذا امُلخــَرج ُينظــر إليــه كوســيلٍة لضمــان عــدم توقــف اإلمــداد الالحــق للمعــدات واألعمــال املدنيــة. ومــع ذلــك، يوضــح القســم رقــم 
ج 3 أساســي لنجــاح املشــروع، وعندمــا ال يتــم تنفيــذه بشــكٍل صحيــح: )1( ســيكافح الصنــدوق مــن أجــل تســليم املشــاريع  2 أنَّ امُلخــرَ

ــال؛ و)2( احتمــال تراجــع تأثــر الصنــدوق إىل حــد كبــر. بشــكٍل فعَّ

مراقبة ديناميات النزاع لتخطيط المشاريع ومراعاة ظروف النزاع

كان هنــاك جنــاح متبايــن يف مراقبــة ديناميــات النــزاع. ُأجِريــت تقييمــات االحتياجــات املتعلقة بحــاالت النزاع بواســطة مبادرة التغير الســلمي 
جلميــع مناطــق اجلولــة األوىل )بنغــازي، ككلــة، وأوبــاري(. ومــن بــني مناطــق اجلولــة الثانيــة، ُأجــِري تقييــم لالحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع 
ملدينــة ِســرت بواســطة مبــادرة التغيــر الســلمي، ولكــن مل يتــم إجــراء تقييــم لَســبها بســبب التأخــر يف التعاقــد مــع منظمــة فــزان ليبيــا /
معهــد الواليــات املتحــدة للســالم )اســتخدم برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي التحليــل الداخلــي كحــٍل مؤقــت(. يف مناطــق اجلولــة الثالثــة، 
ُأجِريــت تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع يف كٍل مــن بنــي وليــد وطرابلــس ِمــن ِقبــل شــركة ’أكتيــس اســراتيجي’؛ ومــع ذلــك، 
مل تركــز هــذه التقييمــات تركيــزًا قويــً علــى فهــم ديناميــات النــزاع وإنشــاء هيــاكل الســالم، إمنــا ركــزت علــى املشــاريع احملتملــة للُمخــَرج 
ــر علــى املنشــأة )األخــذ  1. األهــم مــن ذلــك، ركــزت توصيــات شــركة ’أكتيــس’ علــى كيفيــة التأكــد مــن أنَّ ديناميــات النزاعــات احملليــة ال تؤث
ــة  ــة املطلوب ــي اإلجــراءات اإلضافي ــتدام، ومــا ه ــالم مس ــاء س ــتخدام املنشــأة لبن ــة اس ــد كيفي ــن حتدي ــداًل م ــزاع'( ب ــل 'يف الن ــج العم مبنه
مــن خــارج نطــاق الصنــدوق أيضــً مــن أجــل حتقيــق االســتقرار )األخــذ مبنهــج العمــل 'علــى النــزاع'(. إنَّ الفائــدة مــن تبنــي منهجيــة قياســية 
لتقييــم االحتياجــات بعــد انتهــاء النــزاع، والتــي تغطــي إجــراءات مراعــاة ظــروف النــزاع وحتقيــق االســتقرار علــى نطــاٍق أوســع )أي خــارج نطــاق 

الصنــدوق(، والتــي تعــد أمــرًا مهمــً ينبغــي علــى فريــق مشــروع الصنــدوق النظــر فيــه وأخــذه بعــني االعتبــار. 

يف جميــع احلــاالت التــي ُأجريــت فيهــا، ُأدِرجــت النتائــج الــواردة مــن تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع يف حتديــد أولويــات 
مشــروعات امُلخــَرج 1. ومــع ذلــك، فــإنَّ التحليــالت اخلاصــة بككلــة وبنغــازي وأوبــاري وِســرت أســفرت أيضــً عــن عــدد مــن التوصيــات 
ــة  ــتقرار يف منطق ــادة االس ــة لزي ــر احتمالي ــدوق أك ــاريع الصن ــون مش ــان أن تك ــروع لضم ــس إدارة املش ــالل: )1( جمل ــن خ ــا م ــر فيه للنظ
مســتهدفة؛ و)2( برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي لضمــان أن يكــون الصنــدوق مراعيــً لظــروف النزاعــات أثنــاء تأديــة عملــه. علــى ســبيل 
املثــال، يف أوبــاري، شــملت هــذه التوصيــات إنشــاء ‘مكتــب أمــني املظــامل املتعلقــة بالوظائــف’ لتعزيــز انطبــاع اجلمهــور حــول النزاهــة يف 
التعامــل مــع فــرص العمــل )توصيــة جمللــس إدارة املشــروع(، واملرونــة يف عمليــة املشــريات ليكــون هنــاك شــعور بــأنَّ عقــود ومواقــف 
ــي(.  ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــة لرنام ــي )توصي ــع احملل ــات اجملتم ــر جمموع ــادل ع ــو ع ــى نح ــا عل ــم توزيعه ــي يت ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح برنام

مــت إىل جملــس إدارة املشــروع، فلــم يتــم النظــر فيهــا ِمــن ِقبــل أعضــاء جملــس إدارة املشــروع بســبب  بالنســبة إىل التوصيــات التــي ُقدِّ
ميلهــم إىل الركيــز علــى اختيــار مشــاريع إعــادة التأهيــل. وقــام برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بحــذف بعــض التوصيــات مــن حزمــة 
التوصيــات املقدمــة إىل جملــس إدارة املشــروع، حيــث شــعر أنهــا إمــا طموحــة للغايــة أو خــارج نطــاق عمــل الصنــدوق. هــذا الركيــز علــى 
تفاصيــل التســليم )اختيــار مشــاريع إعــادة التأهيــل( بــداًل مــن الرؤيــة االســراتيجية )ماهيــة اإلجــراءات املطلوبــة خللــق االســتقرار( يــدل 
علــى أهميــة إعــادة تركيــز جملــس إدارة املشــروع علــى القضايــا االســراتيجية أي علــى ‘الصــورة الكبــرة’. ونتيجــًة لعــدم اهتمــام جملــس 
د أولوياتهــا يف تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع التــي أجرتهــا شــركة  إدارة املشــروع بتوصيــات حتقيــق االســتقرار، مل ُتحــدَّ
ــل هــذا األمــر خطــأ كبــرًا يف توجيــه  ــات أعمــال إعــادة التأهيــل. ُيمثِّ ــد أولوي ــداًل مــن ذلــك علــى حتدي ’أكتيــس اســراتيجي’، والتــي ركــزت ب

اســتخدام تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع. 

يف حالــة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، كانــت هنــاك رغبــة مؤسســية حمــدودة يف التحلــي باملرونــة مــع املمارســة العامليــة لرنامــج 
ــى  ــي عل ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــز برنام ــني أنَّ تركي ــد. يف ح ــريات والتعاق ــأن املش ــال( بش ــبيل املث ــى س ــي )عل ــدة اإلمنائ األمم املتح
ــه مــن الضــروري استكشــاف تدابــر مبتكــرة  ــه ُمنِصــف وغــر فاســد، فإنَّ املعايــر أمــر مهــم لضمــان أن ينظــر اجلمهــور إىل الصنــدوق علــى أنَّ
ــزاع والتحليــالت  ــَرت يف تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت الن ــزاع التــي ُأث ــة بشــأن مراعــاة ظــروف الن تســتجيب للتوصيــات اجلوهري
األخــرى التــي ُأجِريــت لصالــح الصنــدوق. يف حالــة أوبــاري، ميكــن القــول بــأنَّ اإلخفــاق يف النظــر يف كيفيــة تنفيــذ توصيــات مراعــاة ظــروف 

النــزاع يف التقييــم األصلــي لالحتياجــات بعــد انتهــاء النــزاع أدى إىل الهجــوم علــى املهنــدس وأحــد مواقــع البنــاء.

ــق  ــة للتحق ــالت املتابع ــن حتلي ــة م ــل جمموع ــب ب ــزاع وحس ــاالت الن ــة بح ــات املتعلق ــة لالحتياج ــات األولي ــَرج 3 التقييم ــن امُلخ ــج ع مل ينت
ــض  ــات'(. يف بع ــل االرتباط ــم 'حتلي ــً باس ــا أحيان ــار إليه ــً )ُيش ــزاع أيض ــروف الن ــاة ظ ــات مراع ــد احتياج ــزاع وحتدي ــات الن ــدم دينامي ــن تق م
املناطــق، ُأجِريــت هــذه التقييمــات بطريقــٍة تشــاركية للغايــة. يف حــني أنَّ هــذه الطريقــة القائمــة علــى املشــاركة هــي فكــرة جيــدة مــن 
حيــث املبــدأ، إال أنهــا فرضــت ضغًطــا كبــًرا علــى شــركاء التســليم وأثقلــت كاهــل احملاوريــن احملليــني )ممــا ســاهم يف حــدوث ‘إجهــاد 
يف التحليــل’ احمللــي(. وباإلضافــة إىل ذلــك، رمبــا كان هنــاك اجتــاه يف امُلخــَرج 3 لكــي ينظــر إليــه برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بوصفــه 
وســيلة الســتقاء معلومــات عــن الســياق احمللــي، وقــد يكــون هــذا علــى حســاب الشــركاء الذيــن يخصصــون الوقــت إلنشــاء هيــاكل الســالم 

احملليــة وتشــغيلها. 

ــا ضمــان أن تكــون العمليــات القياســية للبرنامــج  المربــع 3: كيــف يمكنن
اإلنمائــي مراعيــة لظــروف النزاعــات؟ 

ــه ُينَظــر إليــه علــى أنــه غر فاســد  تتمثــل إحــدى النقــاط القويــة للصنــدوق يف أنَّ
ــار،  ــا. باختص ــه وإجنازه ــم براجم ــة يف تصمي ــة عالي ــر ائتماني ــع معاي ــه يض وأن
يثــق الليبيــون يف عدالــة الصنــدوق فيمــا يتعلــق بكيفية إبــرام العقــود والتعامل 
ــن  ــاين م ــي تع ــات الت ــض اجملتمع ــك، يف بع ــع ذل ــات. وم ــراد واجلماع ــع األف م
ــن  ــد م ــة إىل التأك ــاك حاج ــة، هن ــة احمللي ــية واألمني ــات السياس ــف الرتيب ضع
أنَّ لديهــا فرصــً متكافئــة  أنَّ اجملموعــات يف األطــراف املتنازعــة تشــعر 
للوصــول إىل الوظائــف والعقــود املمنوحــة ِمــن ِقبــل الصنــدوق. إذا مل يكــن 
ــروعات  ــليم مش ــاء تس ــف أثن ــال عن ــدوث أعم ــال ح ــاك احتم ــك، فهن ــر كذل األم
الصنــدوق )كمــا هــو احلــال يف أوبــاري(، بــل قــد يقلــل الصنــدوق مــن االســتقرار 
الكلــي. عــالوة علــى ذلــك، قــد ُتفَقــد فرص توحيــد اجملموعــات املقســمة مًعا 
يف إجنــاز مشــروعات الصنــدوق )علــى ســبيل املثــال، مــن خــالل العمــل مًعــا 
ــق  ــل فري ــن ِقب ــرص ِم ــر /الف ــذه اخملاط ــد ه ــن حتدي ــاءات(. وميك ــاء اإلنش أثن
مشــروع الصنــدوق والشــركاء املتعاقــد معهــم أثنــاء تقييــم االحتياجــات بعــد 
انتهــاء النــزاع وداخــل امُلخــَرج 3. يف الوقــت احلــايل، ال توجــد وســيلة ميكــن أن 
يقــدم بهــا التحليــل توصيــات تتعلــق باملشــريات التقنيــة وعمليــات التعاقــد. 
كيــف ميكــن ملثــل هــذا التحليــل تقــدمي توصياتــه للمشــريات /التعاقــد؟ هــل 
هنــاك خطــر مــن أن تــؤدي حمــاوالت ‘نشــر التوعيــة’ باملشــريات /التعاقــد إىل 

تقليــل الثقــة يف الصنــدوق بشــكٍل عــام؟ 
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كان اســتخدام الشــركاء اخلارجيــني إلجــراء تقييمــات االحتياجــات املتعلقــة بحــاالت النــزاع وحتليــل املتابعــة أمــرًا أساســيً يف بدايــة عمــل 
الصنــدوق، حيــث كانــت قــدرة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وإمكانيــة وصولــه إىل املناطــق املســتهدفة يّتســمان باحملدوديــة. وقــد 
يكــون الوقــت مناســًبا للنظــر يف إعــادة هــذه املهمــة ‘لصاحــب الشــأن’؛ أي إىل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. وهــذا مــن شــأنه أن 
يســاعد برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي علــى التخطيــط بشــكٍل أفضــل لكيفيــة اســتخدام نتائــج التحليــل التــي مت التوصــل إليهــا. إذا متــت 
االســتعانة مبصــادر خارجيــة إلجــراء مثــل هــذا التحليــل، فقــد يكــون مــن األفضــل إجــراؤه بشــكٍل منفصــل عــن تلــك املنظمــات التــي تنشــئ 
هيــاكل الســالم احملليــة وتدعمهــا. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد علــى ضمــان تخصيــص مــوارد كافيــة لهيــاكل الســالم احملليــة هــذه، بــداًل 

مــن االجنــرار إىل حتليــل يكــون يف املقــام األول لصالــح موظفــي مشــروع الصنــدوق.

قدرة البلديات على إدارة النزاعات المحلية

ــاك  ــد هن ــد يوج ــَرج 3، مل يع ــليم امُلخ ــريكة لتس ــات الش ــن املنظم ــة م ــع جمموع ــد م ــد تعاق ــي ق ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــا أنَّ برنام مب
ــل يف بنــاء القــدرات  نهــج متســق يف كيفيــة بنــاء القــدرات البلديــة إلدارة النزاعــات احملليــة. اتخــذت مبــادرة التغيــر الســلمي نهجــً يتمثَّ
البلديــة مــع نهــج اجملتمــع احمللــي مــن خــالل شــراكة الســالم االجتماعــي احملليــة التــي تؤسســها يف كل جمــال. وتتكــون كل شــراكة 
ســالم اجتماعــي حمليــة مــن أعضــاء البلديــات وقــادة اجملتمــع احمللــي اآلخريــن، الذيــن يتــم تدريبهــم /توجيههــم يف منهجيــة التماســك 
ــر  ــا التوت ــود فيه ــي يس ــاالت الت ــل احل ــى حتلي ــم عل ــر قدراته ــى تطوي ــز عل ــي ترك ــة’(،  الت ــة احمللي ــي والتنمي ــالم االجتماع ــي )’الس االجتماع
م أي دعــم لتعزيــز قــدرة بلديــة بنغــازي علــى إدارة النــزاع، حيــث إنَّ أنشــطة ’امُلخــَرج 3’ مت  وإدارتهــا مــن خــالل العمليــات الشــاملة. ومل ُيقــدَّ

تعليقهــا فعليــً هنــاك بعــد إجــراء تقييــم االحتياجــات بعــد انتهــاء النــزاع.

مل يتــم التعاقــد مــع شــركة 'أكتيــس اســراتيجي' لبنــاء القــدرات البلديــة يف بنــي وليــد، حيــث قامــت جلنــة إدارة األزمــات بتأديــة هــذا الــدور 
مؤقتــً. يف َســبها، كان كل مــن منظمــة فــزان ليبيــا /معهــد الواليــات املتحــدة للســالم مــا زاال يطــوران نهجهمــا يف وقــت التقييــم )يف 

الواقــع، قــد يتغــر هــذا النهــج بشــكٍل كبــر بعــد تصاعــد أعمــال العنــف مؤخــرًا(.

ــن املنســق امليــداين وضابــط االتصــال لشــؤون البلديــات مــن توطيــد العالقــة مــع جلنــة إدارة  قــد يكــون مثــال طرابلــس مثــااًل مفيــدًا. متكَّ
األزمــات يف طرابلــس وعمــال معهــا للتوســط يف الوصــول إىل اتفــاٍق بــني البلديــات الثالثــة عشــر    يف طرابلــس حــول كيفيــة توزيــع األمــوال 
اخملصصــة لطرابلــس ضمــن أعمــال صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا. ويزعــم أنَّ هــذه هــي املناســبة األوىل التــي مت فيهــا اجلمــع بــني 
البلديــات الثالثــة عشــر للتخطيــط لالحتياجــات املشــركة؛ ويحتمــل أن توفــر نقطــة دخــول إىل االتفــاق علــى نهــج لبنــاء القــدرات املشــركة 

يف إدارة النزاعــات للبلديــات الثالثــة عشــر مــن خــالل جلنــة إدارة األزمــات يف طرابلــس. 

بشــكٍل عــام، يبــدو أنَّ هنــاك نقــص يف االســتثمار يف قــدرة البلديــات علــى إدارة النزاعــات وبنــاء االســتقرار، وهــو مــا يعكــس التقــدم 
الــة يف احتضــان اجملتمــع  احملــدود يف حتقيــق امُلخــَرج 2. يف حــني أنَّ عمليــة شــراكة الســالم االجتماعــي احملليــة ميكــن أن تكــون فعَّ
احمللــي وغــره مــن اجملتمعــات للعمــل معــً علــى حــل القضايــا املتعلقــة بالنزاعــات )وقــد ثبــت بالفعــل جناحهــا - أنظــر أدنــاه(، ينبغــي أن 
يحــدد الصنــدوق احلــد األدنــى مــن املتطلبــات /املعايــر لتطويــر البلديــات يف هــذا اإلطــار. وينبغــي أن تكــون جميــع املؤسســات املتعاَقــد 

معهــا مطالبــة بتســليم هــذا احلــد األدنــى مــن املتطلبــات /املعايــر بغــض النظــر عــن منهجيتهــا الفرديــة. 

قدرة المجتمع المحلي على إدارة النزاعات

علــى غــرار قــدرات البلديــات، ميكــن أن يكــون لــكل منظمــة متعاَقــد معهــا منهجيــة خمتلفــة لالرتقــاء بقــدرة اجملتمــع احمللــي علــى إدارة 
النزاعــات. مــن الناحيــة العمليــة، مل يتــم إجــراء مثــل هــذه األنشــطة إال ِمــن ِقبــل مبــادرة التغيــر الســلمي مــن خــالل منهــج شــراكة الســالم 
االجتماعــي احملليــة اخلاصــة بهــا. ويبــدو أنَّ هــذه املنهجيــة قــد حققــت جناًحــا كبــًرا يف اجلمــع بــني فئــات اجملتمــع اخملتلفــة لفهــم 

القضايــا احملليــة واملشــاكل الشــائعة يف ككلــة وأوبــاري، لكــن جناحهــا كان حمــدودًا يف ِســرت. 

يف ككلــة، ســاعدت عمليــة شــراكة الســالم االجتماعــي احملليــة يف تشــكيل عالقــة قويــة عــر األطــراف املتنازعــة بــني املوالــني حلكومــة 
الوفــاق الوطنــي واملناهضــني لهــا فيمــا يتعلــق بكيفيــة إدارة السياســة احملليــة والفــرص اإلمنائيــة.  يف أوبــاري، ســاعدت عمليــة شــراكة 
الســالم االجتماعــي احملليــة علــى نــزع فتيــل التوتــرات احملليــة مــع مقاتلــي التبــو الســابقني )مــا يســمى بـــ ‘حتالــف الشــباب’( علــى 
تخصيــص العقــود وفــرص العمــل )علــى الرغــم مــن أنَّ احلــل املتفــق عليــه بطبيعتــه قصــر األجــل(، وســاعدت للتوســط يف قضايــا العقــود 
ورمبــا منــع العــودة إىل العنــف. يف ِســرت، رغــم أنَّ شــراكة الســالم االجتماعــي احملليــة اســتغرقت وقًتــا لتجميــع الزخــم )جزئًيــا ألنهــا كانــت 
ــة ومســؤولني  ــا العقــود وبــدأت يف توفــر مســاحة لعميــد البلدي نــت اآلن مــن التوســط يف بعــض قضاي ــة(، متكَّ خــارج املدينــة يف البداي

آخريــن ملناقشــة قضايــا االســتقرار احملليــة. 

ــق  ــر القل ــا يث ــإنَّ م ــو، ف ــذا النح ــى ه ــي. عل ــتقرار احملل ــق االس ــاهمة يف حتقي ــَرج 3 يف املس ــة امُلخ ــبي أهمي ــاح النس ــذا النج ــح ه يوض
ــات الســالم اجملتمعيــة يف بنــي وليــد وَســبها وطرابلــس. ويشــر الوضــع  ــات /عملي ــاء آلي هــو عــدم وجــود برامــج واضحــة حتــى اآلن لبن
ــه ســتكون هنــاك حاجــة  االســتثنائي يف بنغــازي إىل أنــه مــن املفهــوم ملــاذا مل يتــم إنشــاء آليــة /عمليــة مماثلــة هنــاك، علــى الرغــم مــن أنَّ
يف نهايــة املطــاف إلدارة خمتلــف االنقســامات والقضايــا املتعلقــة بالنــزاع يف املدينــة )علــى ســبيل املثــال، إمكانيــة عــودة األشــخاص 

ــً(.  املشــردين داخلي

ــرف  ــلمي، يف ص ــر الس ــادرة التغي ــل مب ــن ِقب ــة ِم ــة، املتبع ــي احمللي ــالم االجتماع ــراكة الس ــة ش ــة ملنهجي ــب الرئيس ــد اجلوان ــل أح يتمثَّ
املنــح الصغــرة لتمكــني أنشــطة بنــاء الســالم مــن القيــام بدورهــا. هنــاك بعــض التداخــل بــني هــذه املنــح ومشــروعات الصنــدوق، حيــث 
اســُتخِدمت )علــى ســبيل املثــال( منــح برنامــج شــراكة الســالم االجتماعــي احملليــة لتجديــد مســاحات للحــوار االجتماعــي أو لتوفــر 
التدريــب. يف وقــت إجــراء االســتعراض، مل يتــم إنشــاء عمليــات خاصــة باملنــح احملليــة لبنــاء الســالم يف بنغــازي )بســبب الســياق هنــاك(، 
وَســبها )حيــث كانــت منظمــة فــزان ليبيــا ومعهــد الواليــات املتحــدة للســالم مــا زاال يف بدايتهمــا(، وبنــي وليــد وطرابلــس )حيــث مل يكــن 

قــد مت التوقيــع علــى العقــود للُمخــَرج 3 لألنشــطة التــي تلــي تقييــم االحتياجــات بعــد انتهــاء النــزاع(. 

مــن املهــم أيضــً أن نالحــظ أنَّ إحــدى القيــم املضافــة لنمــوذج التعاقــد مــن الباطــن تنــص علــى وجــود منســق حمايــد خمتلــف يتميــز عــن 
الصنــدوق وعــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، بــداًل مــن قيــام األخــر بإعــداد عمليــات الســالم احملليــة مباشــرة. ولســوء احلــظ، فــإنَّ 
احلــدود بــني برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي والشــركاء املنفذيــن للُمخــَرج 3 أصبحــت غــر واضحــة يف بعــض األحيــان. يعــود ذلــك جزئيــً 

إىل كــون الشــركاء املنفذيــن أكــر بــروزًا ووضوحــً أمــام عامــة النــاس. 
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 21 مارس 2018، ككلة )ليبيا(.
طالب يتعلمون وهم يلعبون مبدرسة املعرفة بككلة. قام صندوق حتقيق االستقرار 

 يف ليبيا بتزويد املدرسة بعدد من املعدات واألثاث.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا/ مالك املغربي 



51 صندوق حتقيق  االستقرار يف  ليبيا

تعزيز القدرة على تحليل النزاعات المحلية وتسهيل 
التفاوض والوساطة

اإلنجاز

عدم التعهد بتنفيذ أنشطة امُلخَرجني 1 و 2 قبل امُلخَرج 3.   •

مراقبة ديناميات النزاع لتخطيط المشاريع ومراعاة ظروف النزاع

ُيوصــى بــأن يتبنــى فريــق مشــروع الصنــدوق منهجيــة قياســية لتقييــم االحتياجــات بعــد انتهــاء النــزاع تغطــي إجــراءات مراعــاة ظروف   •
ــة  ــذه الطريق ــتخدام ه ــب اس ــزات(. يج ــل /التجهي ــادة التأهي ــاريع إع ــارج مش ــع )أي خ ــاٍق أوس ــى نط ــتقرار عل ــق االس ــزاع وحتقي الن

ــزاع. ــاء الن ــد انته ــات بع ــم االحتياج ــراء تقيي ــا إلج ــد معه ــة املتعاَق ــن اجله ــر ع ــض النظ ــال بغ ــية يف كل جم القياس

تركيــز اجتماعــات جملــس إدارة املشــروع علــى التدابــر املوصــى بهــا لبنــاء االســتقرار )أي خــارج مشــاريع إعــادة التأهيــل /  •
التأهيــل.  إعــادة  مشــاريع  اختيــار  مــن  بــداًل  التجهيــزات(، 

استكشــاف التدابــر اإلبداعيــة التــي تســمح لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بالــرد علــى توصيــات مراعــاة ظــروف النــزاع الرئيســة   •
مــع عــدم اإلخــالل باإلجــراءات القياســية. 

النظــر يف إجــراء حتليــل النزاعــات ’داخليــً’ يف برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، مــع إمكانيــة االســتعانة بالشــركاء الوطنيــني. إذا متــت   •
االســتعانة مبصــادر خارجيــة إلجــراء مثــل هــذا التحليــل، فقــد يكــون مــن األفضــل إجــراؤه بشــكٍل منفصــل عــن تلــك املنظمــات التــي 

تنشــئ هيــاكل الســالم احملليــة وتدعمهــا.

قدرة البلديات على إدارة النزاعات المحلية

يجــب علــى الصنــدوق حتديــد احلــد األدنــى مــن املتطلبــات /املعايــر لتمكــني البلديــات مــن إدارة النزاعــات )رمبــا كجــزٍء مــن امُلخــَرج   •
ــض  ــر بغ ــات /املعاي ــن املتطلب ــى م ــد األدن ــذا احل ــليم ه ــة بتس ــا مطالب ــد معه ــات املتعاَق ــع املؤسس ــون جمي ــي أن تك 2(. وينبغ

ــة. ــا الفردي ــن منهجيته ــر ع النظ

قدرة المجتمع المحلي على إدارة النزاعات

يجــب علــى الصنــدوق حتديــد احلــد األدنــى مــن املتطلبــات /املعايــر لقــدرة اجملتمــع احمللــي علــى إدارة النزاعــات. وينبغــي أن تكون   •
جميــع املؤسســات املتعاَقــد معهــا مطالبــة بتســليم هــذا احلــد األدنــى مــن املتطلبــات /املعايــر بغــض النظــر عــن منهجيتهــا 

الفرديــة.

وضــع خطــط لكيفيــة بنــاء قــدرة اجملتمــع علــى إدارة الصــراع حيــث مل يتــم بعــد إنشــاء آليات/عمليــات )بنــي وليــد وبنغــازي وســبها   •
وطرابلــس(.

ُيوصــى باالســتمرار يف صــرف املنــح الصغــرة، مــع ضــرورة توضيــح األســاس املنطقــي لذلــك واملســاهمة املتوقعــة لهــذه املنــح   •
ــة  ــك دراســات احلال يف حتقيــق االســتقرار احمللــي. وســيكون مــن الضــروري حتســني االتصــاالت حــول اســتخدام املنــح مبــا يف ذل

ــة.  ــاءات الرئيس واإلحص

ــه يف حالــة دعــم أطــراف ثالثــة لـــلصندوق، ينبغــي توضيــح دور التيســر احملايــد التــي تقــوم بــه هــذه األطــراف ألصحــاب  ُيوصــى بأنَّ  •
املصلحــة احملليــني مــن خــالل التواصــل املنتظــم معهــم. 

مستوى الُمخَرجات
االستقرار المحلي

2.2

يقــدم هــذا القســم تقييمــً لالســتقرار يف كل منطقــة مســتهدفة مــن الصنــدوق. يقــوم بذلــك مــن خــالل: )1( احلكــم علــى تأثــر مشــاريع الصنــدوق 
علــى احليــاة اجملتمعيــة؛ و)2( مقارنــة حالــة الرتيــب السياســي واألمنــي احمللــي يف كل منطقــة مســتهدفة يف بدايــة عمــل الصنــدوق ويف وقــت 

التقييــم، واملســاهمة التــي قدمتهــا أنشــطة الصنــدوق يف التوصــل إىل الرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة.

كمــا ُذِكــَر يف املقدمــة، يســتند التقييــم الــوارد أدنــاه ويف القســم 2.3 إىل العمــل امليــداين احملــدود يف جميــع املناطــق املســتهدفة يف َســبها، 
ــل  ــدوق )مث ــاركني يف الصن ــع املش ــخصية م ــالت ش ــة مقاب ــارات امليداني ــت الزي ــد تضمن ــث. وق ــرة البح ــالل ف ــة خ ــات عنيف ــن نزاع ــت م ــي عان والت
أعضــاء اجمللــس البلــدي، وأعضــاء شــراكة الســالم االجتماعــي احملليــة، وزعمــاء القبائــل، واملســتفيدين، مثــل مديــري املــدارس /املستشــفيات(، 
وحيثمــا أمكــن جمموعــات الركيــز غــر املنظمــة املشــاركة يف املشــروع وكذلــك املقيمــني العاديــني. علــى هــذا النحــو، ال ميكــن اعتبــار هــذا التقييم 
مبثابــة تقييــم كامــل للمشــروع. يوجــد تقريــر منفصــل يتنــاول الزيــارات امليدانيــة بشــكٍل أكــر تفصيــاًل ميكــن توفــره بنــاًء علــى طلــب أعضــاء برنامــج 

األمم املتحــدة اإلمنائــي وجملــس إدارة املشــروع. 

بنغازي

مساعدة اإلدارة المدنية

تأثير مشاريع الصندوق - خلق نموذج يحتذى ِمن ِقبل برامج المساعدات الدولية األخرى

منــذ عــام 2014، واجــه اجملتمــع الــدويل صعوبــات يف جهــود تقــدمي املســاعدة إىل بنغــازي، والشــرق بشــكٍل عــام، نظــرًا ملــا يلــي: )1( االنقســام املبدئــي 
بــني ’حكومــة اإلنقــاذ’ و’احلكومــة املؤقتــة’ ومــا تــاله مــن عجــز ’حكومــة الوفــاق الوطنــي’ عــن بســط ســلطتها علــى الشــرق، ممــا قــد يتطلــب تأســيس عالقــات 
ــى  ــرعية عل ــاء الش ــز /إضف ــن تعزي ــوف م ــة؛ و)3( التخ ــات الدولي ــع املنظم ــاط م ــول االرتب ــت ح ــي من ــوف’ الت ــة اخل ــة’؛و)2( ’ثقاف ــة املؤقت ــع ’احلكوم ــل م عم

ــن ِمــن ِقبــل اجليــش.  الســيطرة العســكرية يف البلديــة، مــن خــالل تقــدمي املســاعدة بالشــراكة مــع البلديــة يف ظــل ســيطرة عميــد البلديــة امُلعيَّ

ــم  ــت معظ ــم، كان ــراء التقيي ــت إج ــات. ويف وق ــذه التحدي ــق به ــات تتعل ــِري مفاوض ــة ُيج ــة دولي ــروع برعاي ــا أول مش ــتقرار يف ليبي ــق االس ــدوق حتقي كان صن
ــذة علــى أرض الواقــع. ويوجــد إدراك لــدى اجلمهــور بوجودهــا  مشــاريع الصنــدوق قــد اكتملــت، وهــي فعليــً متثــل أعمــال املشــاريع اجلوهريــة الوحيــدة املنفَّ
ــلم  ــط ’يس ــن فق ــدوق مل يك ــأنَّ الصن ــم ب ــن رأيه ــون ع ــاورون احمللي ــر احمل ــع، عبَّ ــق. يف الواق ــة’ بح ــً مضيئ ــاريع ’نقاط ــذه املش ــر ه ــا وُتعت ــر ألهميته وتقدي
ى ذلــك إىل تطّلــع جمموعــات حمليــة للعمــل مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي والصنــدوق. علــى ســبيل  مشــاريع تنمويــة’ بــل كان أيضــً غــر فاســد. وقــد أدَّ
املثــال، تواصلــت جامعــة بنغــازي مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي للمســاعدة يف إعــادة بنــاء اجلامعــة، باســتخدام األمــوال التــي ُجِمعــت مباشــرة ِمــن 
ِقبــل اجلامعــة نفســها. مــن املهــم أن يكــون الدعــم الــذي يقدمــه برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف إعــادة بنــاء اجلامعــة حتــت رعايــة الصنــدوق. واألهــم 
مــن ذلــك، أصبــح الصنــدوق منوذجــً ُيحتــذى ِمــن ِقبــل برامــج املســاعدات الدوليــة األخــرى )مثــل برنامــج االســتقرار املمــول مــن االحتــاد األوروبــي، والــذي يتــم 
ــذ ِمــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي(. وهــذا يعنــي أن هــذه  تنفيــذه ِمــن ِقبــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة، وبرنامــج تعزيــز القــدرة علــى الصمــود املنفَّ

الرامــج أصبــح لديهــا منــوذج ملتابعــة كيفيــة عملهــا مــع البلديــة والتفــاوض علــى التحديــات الثالثــة املذكــورة أعــاله.

علــى الرغــم مــن تأثــره اإليجابــي، مل يكــن مســتوى التمويــل املتــاح مــن الصنــدوق ملدينــة بنغــازي متناســًبا مــع حجــم احلاجــة بعــد انتهــاء القتــال املفتــوح 
يف املدينــة. ينبغــي علــى جملــس إدارة املشــروع أن ينظــر يف إطــالق جولــة ثانيــة مــن األنشــطة يف بنغــازي للبنــاء علــى األســس اجليــدة التــي مت وضعهــا 

حتــى اآلن. 

التأثير على الترتيب السياسي واألمني المحلي - المساءلة واالحترافية في البلدية

ــدة  ــات مؤي ــني جمتمع ــة ب ــل املدين ــر داخ ــام كب ــاك انقس ــدوق. وكان هن ــل الصن ــدء عم ــد ب ــي عن ــي احملل ــي واألمن ــب السياس ــف الرتي ــازي بضع ــرت بنغ تأثَّ
لعمليــة الكرامــة وأخــرى مناهضــة لهــا، ولكــن مت تهجــر أغلبيــة هــذه الفئــة األخــرة إىل الغــرب مــع تقــدم احلــرب. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك منافســة مســتمرة 
حــول مقــدار التأثــر الــذي ميكــن أن يتمتــع بــه اجليــش يف اإلدارة املدنيــة؛ داخــل البلديــة، ولكــن علــى نطــاٍق أوســع يف مؤسســات اإلدارة التــي مت تشــكيلها 

يف الشــرق. 

مل يســتثمر صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا يف القــدرات احملليــة لتحليــل النزاعــات /صياغــة احللــول. وبعــد إجــراء تقييــم االحتياجــات بعــد انتهــاء النــزاع، 
اســة يف املدينــة. ومــع  تقــرر تعليــق أنشــطة مبــادرة التغيــر الســلمي يف امُلخــَرج 3، نظــرًا للحيــز احملــدود للعمــل املتعلــق بقضيــة بنــاء الســالم احلسَّ
ذلــك، فقــد ســاهم املشــروع يف الســيطرة املدنيــة علــى البلديــة مــن خــالل: )1( اتبــاع نهــج تشــاركي؛ و)2( تطبيــق معايــر عاليــة يف تســليم املشــاريع؛ 
و)3( ترتيــب العمــل مــع إدارة املشــاريع. ونظــرًا ألهميــة الصنــدوق ألعمــال إعــادة التأهيــل يف بنغــازي، فقــد مــارس الصنــدوق الضغــط علــى عميــد البلديــة 

ــن ِمــن ِقبــل اجليــش لدعــم هــذه النهــج ولتمكــني تنفيــذ املشــروع أمــام اجليــش الوطنــي الليبــي. امُلعيَّ
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ــة العنــف املفتــوح )انظــر 2.3( حيــث اســتفادت املؤسســات  زت التصــورات الســائدة لــدى عامــة النــاس عــن ’احلكومــة املؤقتــة’ يف بنغــازي منــذ نهاي تعــزَّ
ــة  ــض الثق ــح أن تنخف ــن املرج ــة، م ــات العام ــينات يف اخلدم ــة والتحس ــاء امللموس ــادة البن ــدون إع ــك، ب ــع ذل ر’. وم ــرِّ ــة امُلح ــن ’نعم ــرق م ــة يف الش املوازي
العامــة يف ’احلكومــة املؤقتــة’ وأدائهــا يف املســتقبل القريــب. يناضــل جملــس النــواب /احلكومــة املؤقتــة /اجليــش الوطنــي الليبــي بشــكٍل جماعــي لتطويــر 
ــاء املدينــة، ومل تكــن احملــاوالت الراميــة إىل احلصــول علــى أمــوال دوليــة حتــى اآلن مثمــرة )علــى ســبيل املثــال، تــدين نســبة املشــاركة  برنامــج إلعــادة بن
الدوليــة يف املؤمتــر الــدويل ’إعــادة إعمــار بنغــازي' خــالل شــهر أيــار /مايــو(. كمــا يعتمــد تقــدمي اخلدمــات يف بنغــازي علــى إشــراك الهيئــات العامــة وشــبه 
ــي  ــي الليب ــش الوطن ــة /اجلي ــة املؤقت ــواب /احلكوم ــس الن ــتطيع جمل ــايل ال يس ــس – وبالت ــودة يف طرابل ــوزارات املوج ــن إدارات ال ــاًل ع ــة، فض ــة الوطني العام
ــي يف  ــدوٍر أساس ــالع ب ــدوق يف االضط ــتمر الصن ــن أن يس ــك، ميك ــًة لذل ــم. ونتيج ــازي مبفرده ــة يف بنغ ــات املطلوب ــم االحتياج ــع حج ــل م ــاطة التعام ببس

االســتجابة الحتياجــات مــا بعــد انتهــاء النــزاع، وقــد توفــر هــذه األهميــة حافــًزا للحــوار بــني خمتلــف الشــرائح والتعــاون يف إعــادة بنــاء املدينــة. 

ككلة

 تمكين عودة محدودة لألشخاص المشردين داخليًا

تأثير مشاريع الصندوق - الخدمات ذات األهمية الحاسمة لعودة األشخاص المشردين داخليًا وتأثير ’تحفيزي’ محلي

طــرَح تقييــم االحتياجــات بعــد انتهــاء النــزاع، الــذي ُأجــري يف بدايــة عمــل الصنــدوق يف ككلــة، تســاؤالت حــول مــدى قــدرة الصنــدوق علــى تهيئــة   -
الظــروف لعــودة األشــخاص املشــردين داخليــً، حيــث إنَّ الكثريــن منهــم ال يؤيــدون العــودة بالنظــر إىل الفــرص اجلديــدة اإلضافيــة املتاحــة لهــم يف العاصمــة 
ت الســلطة البلديــة والزعمــاء  )ُأســِكن معظــم األشــخاص املشــردين داخليــً القادمــني مــن ككلــة يف منطقــة طريــق املطــار يف طرابلــس(. ومــع ذلــك، أصــرَّ

التقليديــون علــى أنَّ ‘العــودة ســتتبع إعــادة التأهيــل’، لــذا أعطــى الصنــدوق األولويــة للمشــاريع التــي نظــر إليهــا علــى أنهــا ستشــجع علــى العــودة. 

عــاد النازحــون بأرقــاٍم كبــرة، مــن حــوايل 400 أســرة يف بدايــة عمــل الصنــدوق يف ككلــة إىل 1600 أســرة يف نهايــة عــام 2017. أي مــا يقــرب مــن   -
ــات  ــر خدم ــالل توف ــن خ ــني م ــودة النازح ــة يف ع ــاهمة رئيس ــدوق مس م الصن ــدَّ ــة(. ق ــام البلدي ــرب )أرق ــدالع احل ــل ان ــا قب ــة م ــكان يف مرحل ــن الس %30 م
ــه عامــل مهــم يف  صحيــة وتعليميــة حيويــة، والتــي بدونهــا مــا كانــت العائــالت قــد قبلــت العــودة إىل املدينــة. عــالوًة علــى ذلــك، ُيشــار إىل الصنــدوق علــى أنَّ
ــه مت التحقــق منهــا(. ومــع ذلــك،  إنشــاء صنــدوق اجتماعــي مــواٍز اســتطاع جمــع 1.8 مليــون دينــار ليبــي وجتديــد خمــس مــدارس )مالحظــة: تقــول البلديــة أنَّ
فــإنَّ نقــص امليــاه وعــدم وجــود برنامــج لتعويــض األفــراد مــن أجــل مســاعدة العائــالت علــى إعــادة بنــاء منازلهــم )وبالتــايل القــدرة علــى العيــش يف املدينــة( 
ــا متكــررًا للصنــدوق،  يعطــي انطباعــً بأنهــا تعيــق املزيــد مــن العــودة. متثــل مســألة كيفيــة التعامــل مــع التعويــض وإعــادة تأهيــل املبــاين الشــخصية حتدًي

ض علــى نطــاق أوســع حمــاوالت ليبيــا لبنــاء ســالم مســتدام بعــد العنــف احمللــي.   وتقــوِّ

التأثير على الترتيب السياسي واألمني المحلي - تعزيز التشاور وممارسات المساءلة

كان الرتيــب السياســي واألمنــي احمللــي قوًيــا نســبًيا عنــد بــدء عمــل الصنــدوق، مقارنــًة باملناطــق املســتهدفة األخــرى. ومــع ذلــك، فقــد نشــأت   -
بعــض اخلالفــات حــول عــودة األشــخاص املشــردين داخليــً وتفــاوت االســتعداد للتعامــل مــع اجملتمعــات احملليــة املتنازعــة )علــى ســبيل املثــال، الزنتــان 
ــم  ــي يدع ــع احملل ــن اجملتم ــر م ــزء كب ــود ج ــع وج ــي م ــاق الوطن ــة الوف ــم حكوم ــألة دع ــق مبس ــا يتعل ــرًا فيم ــامً كب ــة انقس ــم املدين ــش(. وتنقس والقوالي
'حكومــة اإلنقــاذ'. ووفًقــا لنتائــج االســتطالع، فــإنَّ %14 مــن أفــراد اجملتمــع احمللــي يثقــون بحكومــة اإلنقــاذ يف بدايــة عمــل الصنــدوق و%32 يعتقــدون 
نــه مــن تطبيــق اإلجــراءات التــي ال  أنهــا تــؤدي أداًء جيــًدا. عــالوًة علــى ذلــك، يتبــع عميــد البلديــة )الــذي يؤيــد ‘حكومــة اإلنقــاذ’( أســلوًبا عســكرًيا للقيــادة ميَكِ

ــًلا.  ــا كام ــي دعًم ــع احملل ــا اجملتم يدعمه

ــاء  ــرت أثن ــي ج ــطة الت ــة النش ــاءلة اجملتمعي ــاور واملس ــالل التش ــن خ ــر م ــو كب ــى نح ز عل ــزَّ ــد تع ــي ق ــي احملل ــي واألمن ــب السياس ــدو أنَّ الرتي يب  -
تنفيــذ أعمــال الصنــدوق، وهــي: )1( الدوائــر االنتخابيــة كبــرة الســن والشــابة؛ )2( املوجــودون يف ككلــة واألشــخاص املشــردون داخليــً يف طرابلــس؛ 
و)3( املعســكرات املؤيــدة واملعارضــة حلكومــة الوفــاق الوطنــي. قــد تكــون الشــراكة قــد ســاعدت يف التوصــل إىل اتفــاق مبــادئ إلشــراك املرشــحني يف 
االنتخابــات القادمــة بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا مؤيديــن /معارضــني للحكومــة. ومــع ذلــك، مل تســتخدم أنشــطة امُلخــَرج 3 حتــى اآلن للركيــز علــى األســئلة 

ــش.   ــان والقوالي ــا الزنت ــن بينه ــور م ــة أم ــع جمل ــزاع م ــة' للن 'الصعب

أوباري 

تعزيز العالقات المجتمعية ومنع العنف

تأثير مشاريع الصندوق - عودة األشخاص المشردين داخليًا، والعالقات بين األطراف المتنازعة، وتركيز المشاريع ’اإلنمائية’      

تشــُر املؤشــرات الرئيســة إىل أنَّ الســياق يف أوبــاري قــد اســتقر اســتقرارًا كبــرًا منــذ بــدء عمــل الصنــدوق. أواًل، عــادت أغلبيــة األشــخاص املشــردين داخليــً 
ــوا  ــى اآلن بق ــودوا حت ــن مل يع ــد أنَّ الذي ــة(. وُيعتَق ــام البلدي ــا )أرق ــرب فيه ــدالع احل ــل ان ــا قب ــة م ــكان يف مرحل ــن الس ــوايل %80 م ــتقرار ح ــع اس ــدة، م إىل البل
ى  بعيــدًا عنهــا ألنَّ بيوتهــم ليســت صاحلــة للســكن ومل تتوفــر مــوارد إلعــادة تأهيــل املنــازل الشــخصية )إمــا مــن خــالل الصنــدوق أومــن خــالل أدوات أخــرى(. أدَّ
ى بــدوره إىل زيــادة عــدد الطــالب الذيــن يدرســون مــن 4000 يف  الصنــدوق دورًا رئيســً يف التشــجيع علــى العــودة مــن خــالل جتديــد املــدارس، األمــر الــذي أدَّ
عــام 2016 إىل 6797 يف وقــت إجــراء التحليــل. يوفــر هــذا الرقــم دليــاًل اســتدالليً حمتمــاًل ملســاهمة الصنــدوق يف التشــجيع علــى العــودة، حيــث إنَّ العائــالت 

الــة. مل تكــن لتعــود مــن دون وجــود مرافــق تعليميــة فعَّ

ــا اإلمنائيــة )مثــل برامــج دعــم الزراعــة واألعمــال التجاريــة  ــز الســكان مــن منــع العنــف ودعــم إعــادة التأهيــل الطــارئ إىل االهتمــام بالقضاي ل تركي ــً، حتــوَّ  ثاني
الصغــرة(. ويرجــُع ذلــك إىل ارتفــاع اإلحســاس باألمــان اجلســدي حيــث أثبتــت عمليــات إدارة النــزاع جناًحــا نســبًيا يف إدارة العنــف )انظــر أدنــاه( والشــعور بــأنَّ 
ــرات.  ــً للتوت ــببً رئيس ــض س ــة التعوي ــُل قضي ــة، تظ ــة ككل ــرار قضي ــى غ ــه عل ــة أنَّ ــم مالحظ ــن امله ــك، م ــع ذل ــا؛ وم ــاء به ــد مت الوف ــانية’ ق ــات ‘اإلنس االحتياج

ــَرج 1(.  ــالل امُلخ ــن خ ــانية’ )م ــات اإلنس ــَرج 3( وإدارة ‘االحتياج ــالل امُلخ ــن خ ــزاع )م ــات إدارة الن ــز عملي ــس يف تعزي ــدور رئي ــدوق ب ــع الصن اضطل

مــع ذلــك، ال تــزال هنــاك بعــض قضايــا االســتقرار الهامــة بحاجــة للتعامــل معهــا. أوًلا، يظــل مركــز أوبــاري مدمــًرا نســبًيا، مــع بقــاء املبــاين التــي قــام الصنــدوق 
بإصالحهــا حماطــة ببنيــة حتتيــة تالفــة /مدمــرة. والنتيجــة هــي أنَّ املركــز ال يــزال مهجــورًا نســبيً، مــع انتقــال معظــم األعمــال التجاريــة والنشــاط اجملتمعــي 
إىل ضواحــي املدينــة. وثانيــً، يعتمــد االســتقرار يف أوبــاري اعتمــادًا كبــرًا علــى الســياق األوســع يف اجلنــوب، وخاصــًة علــى القتــال يف َســبها. ويرجــُع ذلــك يف 
املقــام األول إىل تأثــر العنــف يف َســبها علــى أســعار الســلع يف أوبــاري. هنــاك أيضــً احتمــال ثــاٍن بــأنَّ العنــف يف َســبها قــد يزيــد مــن التوتــرات داخــل أوبــاري، ال 
ســيما أنَّ هنــاك جمموعــات كبــرة مواليــة جمللــس النــواب /’احلكومــة املؤقتــة’ /اجليــش الوطنــي الليبــي يف املدينــة. مــن املهــم أيضــً مالحظــة أنَّ معظــم 
ــً إىل ســوء فهــم عمــل  ــة. ويرجــع ذلــك جزئي ــة واحــدة إضافيــة علــى األقــل مــن مشــاريع الصنــدوق يف املدين ــن لديهــم توقعــات حــول تنفيــذ جول احملاوري
الصنــدوق )حيــث يتــم اخللــط بــني ثالثــة مســتويات مــن األولويــات لثــالث جــوالت مــن املشــاريع(، ويرجــع ذلــك جزئيــً إىل أنَّ الصنــدوق مل يحــدد ‘إجــراءات النجــاح’ 
ــن البلديــة احملليــة /القــادة احملليــون مــن معرفــة متــى يتحقــق االســتقرار، أو خطــة انتقــال مــن حتقيــق االســتقرار إىل برجمــة طبيعيــة للمشــاريع  التــي متَكِ

اإلمنائيــة. 

التأثير على التوافق السياسي واألمني المحلي - تعزيز التعاون لمنع العنف

ــع عنــف  ــاري واندل ــو، والطــوارق، واألهــايل العــرب. وقــد انهــار الرتيــب السياســي واألمنــي احمللــي يف أوب ــات رئيســة هــي: التب ــاري مــن ثــالث مكون تتألــف أوب
طــال أمــده بــني مكــوين التبــو والطــوارق مــن 2014 إىل 2016. ورغــم أنَّ مكــون العــرب مل يشــارك مباشــرًة يف القتــال، إال أنَّ عالقاتــه مبكــون الطــوارق تدهــورت 
بســبب تأثــر القتــال عليهــم. بعــد االتفــاق علــى وقــف إطــالق النــار يف عــام 2016 وقبــل بــدء عمــل الصنــدوق، ُاتِخــذت خطــوات حمليــة إلعــادة بنــاء هــذا االتفــاق 
السياســي مــع الركيــز علــى إدارة األزمــات مــن خــالل التعــاون بــني شــيوخ مــن مكــوين التبــو والطــوارق وشــيوخ مــن مكــون العــرب يف جلنــة مشــركة مــن كبــار 

الســن. 

ــواب  ــس الن ــون جملل ــك املوال ــة( وأولئ ــدي مصرات ــي )أو مؤي ــاق الوطن ــة الوف ــن حلكوم ــك املؤيدي ــني أولئ ــمة ب ــة منقس ــة أنَّ املدين ــً مالحظ ــم أيض ــن امله م
/'احلكومــة املؤقتــة' /اجليــش الوطنــي الليبــي. يف الواقــع، جــرت حمــاوالت مــن جملــس النــواب /'احلكومــة املؤقتــة' /اجليــش الوطنــي الليبــي بنــاء عالقــات 

مــن خــالل توفــر التمويــل للمدينــة )مبــا يف ذلــك إعــادة بنــاء مطــار أوبــاري( وهنــاك مؤشــرات علــى أنَّ بعــض اجلماعــات املســلحة قــد تتلقــى الدعــم. 

زت أهميــة إطــار العمــل وحتفيــز التعــاون إلدارة القضايــا / أســهم املشــروع يف إجنــاح االتفــاق السياســي واألمنــي مــن خــالل تقــدمي فائــدة ملموســة عــزَّ
ه حتالــف  األزمــات احلرجــة، مبــا يف ذلــك: )1( توفــر األمــن يف املستشــفى، كشــرٍط مســبق ألعمــال الرميــم؛ و)2( حــل مســألة الهجــوم العنيــف الــذي شــنَّ
الشــباب التابــع ملكــون التبــو علــى املنســق التابــع للصنــدوق وأحــد مواقــع البنــاء؛ واألهــم مــن ذلــك )3( منــع التصعيــد إىل العنــف بــني الطوائــف بعــد إطــالق النــار 
علــى حمطــة الوقــود يف أوبــاري. األهــم مــن ذلــك، توجــد اآلن جمموعــة مــن املنتديــات باإلضافــة إىل عمليــة خاصــة بــإدارة األزمــات لتتفاعــل فيهــا املكونــات 
الثالثــة مــع بعضهــا البعــض. ومــن بــني هــذه األمــور احليويــة تــرز أيضــً أهميــة اجمللــس االجتماعــي املتكامــل امللحــق بالبلديــة. يف حــني أنَّ عمليــة إدارة 
األزمــات ال تــزال متنــع حــوادث العنــف وجتــد احللــول املناســبة لهــا، يشــارُك اجمللــس االجتماعــي يف جمموعــة واســعة مــن القضايــا اإلمنائيــة التــي تضطلــع 

بهــا البلديــة.

تتمثــل أهــم حماذيــر هــذه الصــورة اإليجابيــة عموًمــا يف بعــض املمارســات التــي ال تراعــي ظــروف النــزاع فيمــا يتعلــق باملشــريات والتعاقــدات. فقــد هاجــم 
’حتالــف الشــباب’ التابــع ملكــون التبــو املنســق التابــع للصنــدوق وموقــع بنــاء حيــث كان ُيعتَقــد أنَّ عمليــات التوريــد /التعاقــد تتعامــل بصــورة متييزيــة ضــد 
ــاء  ــد انته ــات بع ــم األويل لالحتياج ــار التقيي ــد أش ــوارق. وق ــون الط ــرب ومك ــون الع ــاوية كمك ــل متس ــرص عم ــى ف ــل عل ــو مل يحص ــون التب ــو، وأنَّ مك ــون التب مك
النــزاع إىل أنَّ ذلــك كان خطــرًا وأوصــى بــأن تضمــن جميــع العقــود توفــر وظائــف /فــرص عــر املكونــات الثالثــة؛ ومــع ذلــك، مل يكــن ذلــك ممكنــً بســبب معايــر 
ــت  ــزاع’(. جنح ــروف الن ــاة ظ ــاريع ومراع ــط املش ــزاع لتخطي ــات الن ــة دينامي ــم ’مراقب ــر قس ــي )انظ ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــا برنام ــي يتبعه ــريات الت املش
جلنــة شــراكة الســالم االجتماعــي احملليــة وجلنــة القــادة املشــركة يف التوســط لــدى ’حتالــف الشــباب’ واملوافقــة علــى حــل وســط حيــث قامــت الشــركات 
املتعاَقــد معهــا علــى التعاقــد مــع الشــركات التابعــة ملكــون التبــو مــن الباطــن لتنفيــذ األعمــال الصغــرة. ومــع ذلــك، فــإنَّ ’حتالــف الشــباب’ يعتقــد أيضــً 
أنَّ الوســاطة نتــج عنهــا اتفــاق يقضــي بإســناد عقــود مباشــرة للشــركات التابعــة ملكــون التبــو خــالل ’اجلولــة التاليــة’ مــن أنشــطة حتقيــق االســتقرار. إذا مل 

تتحقــق هــذه العقــود، فهنــاك احتمــال لعــودة العنــف. 
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َسبها 

 عدم وجود هدف واضح لجهود تحقيق االستقرار

تأثير مشاريع الصندوق - عدم وجود صلة واضحة بين المشاريع وجهود تحقيق االستقرار

ــم تأثــر الصنــدوق يف َســبها عــن ُبْعــد بســبب عــدم إمكانيــة الســفر إىل املنطقــة نظــرًا لزيــادة العنــف  ــه، مقارنــًة باملناطــق األخــرى، ُقيِّ مــن املهــم مالحظــة أنَّ
يف املدينــة يف نيســان /أبريــل وأيــار /مايــو. ومــا زال الصنــدوق يف مرحلــٍة مبكــرة مــن تلقــي العطــاءات وإبــرام التعاقــدات، مــع تســليم مشــاريع حمــدودة 
عنــد إجــراء التقييــم )قاعــات احملاضــرات اجلامعيــة /الســكن اجلامعــي، املركــز الطبــي، وثالجــات حفــظ اجلثــث يف املشــرحة(. اســتؤنف العنــف علــى نطــاق 
ى إىل توقــف مؤقــت ألنشــطة املشــروع. وبالنظــِر إىل املرحلــة املبكــرة للصنــدوق يف َســبها  واســع يف َســبها يف نيســان /أبريــل وأيــار /مايــو 2018، ممــا أدَّ
وتعليقهــا بســبب العنــف، مل يكــن مــن املمكــن تقييــم األثــر الفعلــي ملشــروعات الصنــدوق هنــاك. ومــع ذلــك، ليــس مــن الســابق ألوانــِه طــرح تســاؤالت حــول 
ــة احملتملــة ملشــاريع خمتــارة يف املســاهمة يف االســتقرار. يف الواقــع، العــودة إىل العنــف ُتثــر تســاؤالت حــول تصميــم أعمــال الصنــدوق يف َســبها.  الفاعليَّ
فليــس مــن الواضــح كيــف ســيكون مبقــدور الصنــدوق املســاعدة يف حتقيــق اتفــاق سياســي حملــي، أو ضمــان التوصــل إىل اتفــاق سياســي بــني األطــراف 

- وهــو الهــدف األساســي لرنامــج 'االســتقرار'.

ــل يف إيجــاد طــرق للعمــل ‘يف النــزاع’ )تنفيــذ املشــاريع دون عوائــق يســببها وقــوع  يبــدو أنَّ النهــج الــذي اتبعــه فريــق مشــروع الصنــدوق يف َســبها قــد متثَّ
أعمــال عنــف( بــداًل مــن العمــل علــى ‘النــزاع’ )اســتخدام املشــاريع ملنــع احتماليــة وقــوع أعمــال عنــف(. ُيوصــى بشــدة بــأن يتــم تعليــق جميــع األنشــطة يف 
َســبها حتــى يتوافــر لــدى فريــق مشــروع الصنــدوق رؤيــة واضحــة حــول تأثــر مشــاريع الصنــدوق لتحقيــق االســتقرار هنــاك؛ وإال لــن يقتصــر األمــر فقــط علــى 

إخفــاق الصنــدوق يف حتقيــق االســتقرار، إمنــا أيضــً قــد يــؤدي القتــال إىل اإلضــرار بالبنيــة التحتيــة واملعــدات التــي يوفرهــا الصنــدوق.

التأثير على الترتيب السياسي واألمني المحلي - عدم وجود عملية راسخة لتعزيز االتفاق السياسي واألمني المحلي

ــت يف موجــات  كان الرتيــب السياســي واألمنــي احمللــي ضعيًفــا للغايــة عنــد بــدء عمــل الصنــدوق، مــع انــدالع جمموعــة مــن النزاعــات العرقيــة والقبليــة جتلَّ
عنــف منتظمــة منــذ الثــورة /النــزاع املــدين يف عــام 2011. وبالتــايل، تعــد مســألة الســيطرة علــى البلديــة غايــة يف األهميــة عنــد التعامــل مــع هــذا االنقســام. 
باإلضافــة إىل ذلــك، أصبحــت َســبها احملــور الرئيــس للنــزاع بــني طرابلــس /مصراتــة وجملــس النــواب /’احلكومــة املؤقتــة’ /اجليــش الوطنــي الليبــي مــن أجــل 

بســط الســيطرة علــى اجلنــوب. 

ــل يف غيــاب وجــود اتفــاق سياســي إلنهــاء القتــال )كمــا هــو احلــال يف ككلــة مــع  هنــاك فــارق هــام بــني َســبها واملناطــق املســتهدفة مــن الصنــدوق يتمثَّ
ــرت، أو  ــش يف ِس ــم داع ــى تنظي ــوص عل ــان املرص ــة البني ــوات عملي ــار ق ــل انتص ــادي )مث ــكري أح ــار عس ــوارق( أو انتص ــو والط ــني التب ــاري ب ــان، أو يف أوب الزنت
ــُن مــن حتقيــق االســتقرار يف  ــه مل يكــن هنــاك ســالم ميَكِ انتصــار اجليــش الوطنــي الليبــي علــى جملــس بنغــازي الثــوري وحلفائــه يف بنغــازي(. هــذا يعنــي أنَّ
ــه مــن املرجــح تكــرار العنــف بســبب التنافــس بــني الغــرب والشــرق علــى  املدينــة. يف الواقــع، أظهــرت املؤشــرات عنــد بــدء عمــل الصنــدوق يف َســبها أنَّ

النفــوذ احمللــي.   

المربع 4: مراعاة ظروف النزاع وتحقيق االستقرار 

تنطــوي مراعــاة ظــروف النــزاع علــى مــا يلــي: ‘اكتســاب فهــم ســليم للتفاعــل 
ــلبية  ــرات الس ــل التأث ــى تقلي ــل عل ــياق والعم ــطة والس ــني األنش ــاه ب ــي االجت ثنائ
ــات / ــن أولوي ــد، ضم ــى ح ــزاع إىل أقص ــل يف الن ــة للتدخ ــرات اإليجابي ــادة التأث وزي

أهــداف )واليــة( املنظمــة’ )كونســورتيوم مراعــاة ظــروف النــزاع، ورقــة بحثيــة 
ــه لكــي تكــون منظمــة / أنَّ 2009(. وهــذا يعنــي  حــول املقارنــات املعياريــة، 
ــه  ــى أن ــه عل ــر إىل نفس ــاوز النظ ــب أن يتج ــات، يج ــروف النزاع ــً لظ ــروًعا مراعي مش
يعمــل ‘يف النــزاع’، وبالتــايل يتطلــع إىل تقليــل خماطــر أن يتعــارض النــزاع مــع 
أنشــطته وضمــان أال تســبب أنشــطته أي ضــرر. وبــداًل مــن ذلــك، يجــب علــى 
ــه يعمــل ‘علــى النــزاع’، وِمــْن َثــمَّ  املنظمــة /املشــروع أن ينظــر إىل نفســه علــى أنَّ
يتطلــع إىل املســاعدة بنشــاط يف منــع العنــف وحتقيــق ســالم مســتدام يف إطــار 
ــزاع’ حيــث يســتلزم االســتقرار  ــدى الصنــدوق تفويــض بالعمــل علــى ‘الن ــه. ل واليت
العمــل علــى منــع وتقليــل احتماليــة العنــف وبنــاء شــرعية احلكومــة كمؤسســة 

ــا.  ــوق به موث

مت املضــي قدمــً يف اختيــار أولويــات الصنــدوق وتســليم أعمــال /معــدات إعــادة التأهيــل قبــل تنفيــذ أنشــطة امُلخــَرج 3 )ويرجــع ذلــك جزئيــً إىل بــطء وتــرة 
التعاقــد مــع شــريك امُلخــَرج 3 املتمثــل يف منظمــة فــزان ليبيــا، علــى النحــو املذكــور أعــاله(. تقــوم البلديــة بــدور حاســم يف اختيــار أنشــطة الصنــدوق؛ علــى 
الرغــم مــن مشــاركة بعــض ممثلــي اجملموعــات يف عمليــة االختيــار مــن خــالل جلســة مشــاورات عقــدت يف تونــس. بالنظــر إىل ديناميــات النــزاع املعقــدة 
ــل فشــاًل حاســمً يف التسلســل الصحيــح  داخــل اجملتمــع احمللــي، والــدور الــذي تضطلــع بــه ســيطرة البلديــة علــى هــذه الديناميــات، فــإنَّ هــذا األمــر ُيمثِّ
للرامــج؛ ميكــن أن يــؤدي إىل تفاقــم التوتــرات نظــرًا لعــدم التفكــر بعنايــة كافيــة مــن خــالل صيــغ التشــاور وآليــات االتصــال املتبعــة لــدى الصنــدوق. وعلــى هــذا 
النحــو، ال يبــذل الصنــدوق جهــودًا كافيــة ملراعــاة ظــروف النــزاع يف إدارة كيفيــة ممارســته ألنشــطته يف َســبها. قــد يكــون جــزء مــن الضغــط للتقــدم يف 
أنشــطة امُلخــَرج 1 نــاجت عــن مطالبــات جملــس إدارة املشــروع باإلســراع يف تســليم املشــاريع. مــن املهــم أن يفهــم جميــع املعنيــني يف الصنــدوق، مبــا يف 

ذلــك جملــس إدارة املشــروع، خماطــر تنفيــذ مشــاريع الصنــدوق دون ضمــان مراعــاة ظــروف النــزاع.

ــه ال توجــد رؤيــة واضحــة لكيفيــة تنفيــذ أنشــطة الصنــدوق ككل )مبــا يف ذلــك امُلخَرجــات 1 و2 و3( للمســاهمة يف حتقيــق  لعــل األهــم مــن ذلــك هــو أنَّ
االســتقرار، أي كيــف سُتســهم يف معاجلــة الضعــف الكامــن يف االتفــاق السياســي واألمنــي احمللــي؟ هــل ســيقوم الصنــدوق بذلــك مــن خــالل تعزيــز قــدرات 
إدارة النــزاع يف البلديــة؟ هــل سيســعى للتوصــل إىل وقــف إلطــالق النــار أو ضمــان اســتمراره؟ هــل ســيطلب مشــاركة أكــر مــن جانــب حكومــة الوفــاق الوطنــي 
ــاء حملًيــا؟ وإىل أن يتــم اإلجابــة علــى هــذه األســئلة، ويتــم وضــع رؤيــة لكيفيــة عمــل الصنــدوق علــى  والســلطات البديلــة يف الشــرق، بحيــث تضطلــع بــدوٍر بنَّ

النــزاع يف َســبها، ُيوصــى بــأن تتوقــف جميــع األنشــطة يف املدينــة. 

ِسرت 

استبعاد تحقيق االستقرار بسبب عدم مالئمة المشاريع وضعف البلدية

تأثير مشاريع الصندوق - المشاريع غير مالئمة لحجم االحتياجات المحلية

مــن املهــم مالحظــة أنَّ التقييــم الــذي ُأجــِري ملدينــة ِســرت كان يف معظمــه ‘عــن ُبْعــد’. ورغــم إجــراء زيــارة ميدانيــة إىل ِســرت، إال أنهــا مل تســمح   -
بإجــراء حمادثــات مــع اجلهــات املعنيــة بخــالف قــوات عمليــة البنيــان املرصــوص. يف وقــت التقييــم، كانــت ِســرت يف مرحلــة مبكــرة نســبيً مــع االنتهــاء مــن 
ســبعة مــن أصــل 31 مشــروعً خمطــط لتنفيذهــا يف املدينــة: توصيــل ســيارات إســعاف، وشــاحنة جلمــع القمامــة، وحمــارق النفايــات الطبيــة، باإلضافــة 
إىل إعــادة تأهيــل خمــس مــدارس. تأخــرت املشــاريع بســبب نشــوب نزاعــات حــول العقــود )حيــث متتلــك إحــدى الشــركات بالفعــل عقــدًا لتجديــد مبنــى جــرى 
اختيــاره أثنــاء مرحلــة حتديــد األولويــات(، وأيضــً بســبب القبــض علــى عميــد البلديــة ثــم اإلفــراج عنــه الحقــً، والــذي مل يقبــل األولويــة األصليــة علــى النحــو املتفــق 
عليــه أثنــاء غيابــه. مبــا أنَّ 24 مشــروًعا مــا زالــت قيــد التنفيــذ، فمــن الصعــب تقييــم التأثــر النهائــي الفعلــي علــى جهــود حتقيــق االســتقرار. ومــع ذلــك، فــإنَّ 
املؤشــرات املبكــرة تشــر إىل أنَّ مشــاريع الصنــدوق، بشــكٍل فــردي وجماعــي، ليســت مناســبة لغــرض تعزيــز االســتقرار احمللــي وقــد يكــون لهــا يف الواقــع 

أثــر ضــار مــن خــالل تقويــض شــرعية احلكومــة احملليــة والوطنيــة بــداًل مــن تعزيزهــا.

أواًل، ألنَّ حجــم االحتيــاج بعــد احلــرب ضــد تنظيــم داعــش أكــر بكثــر مــن مبلــغ 7.64 مليــون دوالر اخملصــص للمنطقــة. يف حــني أنَّ هــذا املســتوى   -
ــه ســوف يصــارع ليكــون لــه تأثــر حقيقــي  ض لدرجــة أقــل مــن األضــرار الناجتــة عــن احلــرب )مثــل أوبــاري أو ككلــة(، فإنَّ مــن التمويــل مناســب جملتمــع أصغــر تعــرَّ
يف ِســرت. وينطبــق ذلــك بصفــٍة خاصــة يف احلــاالت التــي تخفــق فيهــا املشــاريع اخملتــارة للوفــاء مبعايــر ‘الفاعليــة وإدراك اجلمهــور لوجودها واســتدامتها’ 
)انظــر القســم 2-10(. تتســم املــوارد التــي خصصهــا الصنــدوق ملدينــة ِســرت بتشــتتها املفــرط علــى عــدٍد مــن املشــاريع التــي لــن تكــون بالضــرورة مرئيــة 
ــم املبنــى  هــت بالفعــل انتقــادات كبــرة إىل أعمــال إعــادة التأهيــل التــي ُأجرِيــت يف مدرســة ‘الفتــح’؛ حيــث ُرمِّ وظاهــرة ألفــراد اجملتمــع. يف هــذا الصــدد، ُوجِّ
جزئيــً فقــط مــع تــرك أضــرار كبــرة مرتبطــة باحلــرب.  ثالثــً، كانــت هنــاك ادعــاءات بإســاءة اســتخدام ســيارات اإلســعاف املقدمــة مــن الصنــدوق، حيــث إنَّ 
ســائقي ســيارات اإلســعاف متهمــون بفــرض رســوم لنقــل املرضــى إىل املستشــفيات. مل يتمكــن فريــق االســتعراض مــن التحقــق بشــكٍل مســتقل مــن هــذه 
االتهامــات. ومــع ذلــك، فــإنَّ االتهامــات نفســها تثــر الشــكوك يف الوعــي العــام فيمــا يتعلــق بنزاهــة الصنــدوق وأدائــه. ميكــن لنقــاط الضعــف الثــالث هــذه أن 

تقــود الســكان احملليــني للتســاؤل حــول فائــدة الصنــدوق، فضــاًل عــن اســتعداد احلكومــة احملليــة والوطنيــة لتلبيــة احتياجاتهــم. 

ُيوصــى بــأن يقــوم الصنــدوق بإعــادة تنظيــم أنشــطته يف ِســرت )مــع االســتمرار يف تنفيــذ االلتزامــات احلاليــة(، بحيــث: )1( يكــون العمــل علــى نطــاق   -
أوســع؛ و)2( يضمــن ‘إدراك اجلمهــور والفاعليــة الوظيفيــة واالســتدامة’ للمشــاريع الفرديــة؛ و)3( لضمــان املســاءلة والتحكــم يف كيفيــة اســتخدام املــوارد. 
ــه مــع زيــادة املــوارد ســيكون هنــاك ضغــط أكــر مــن  وجتــدُر اإلشــارة إىل أنَّ زيــادة حجــم العمليــات يف ِســرت ميكــن أن تنطــوي علــى خماطــر كبــرة. ذلــك ألنَّ
ــم داعــش يف  ــال ضــد تنظي ــت تشــارك يف القت ــك بشــكٍل خــاص علــى اجلماعــات التــي كان ــة لالســتفادة منهــا. وينطبــق ذل ــة واخلارجي اجملموعــات الداخلي
مدينــة ِســرت وعائــالت أولئــك الذيــن لقــوا مصرعهــم خــالل هــذا القتــال. علــى هــذا النحــو، قــد يكــون مــن املفيــد إعــادة ترتيــب أولويــات التدخــل يف ِســرت حتــت 

رعايــة برنامــج إقليمــي )لتشــمل مصراتــة علــى ســبيل املثــال(. 

التأثير على الترتيب السياسي واألمني المحلي - الحاجة إلى إنشاء حكومة شرعية محلية

شــهدت ِســرت انهيــارًا كامــاًل لالتفــاق السياســي واألمنــي احمللــي منــذ انــدالع الثــورة /النــزاع املــدين يف عــام 2011، مــع ظهــور عــدد مــن   -
خطــوط االنقســام الهامــة: )1( بــني اجلماعــات املؤيــدة واملناهضــة للثــورة؛ و)2( بــني اجلماعــات املؤيــدة لطرابلــس واملواليــة جمللــس النــواب /'احلكومــة 
املؤقتة'/اجليــش الوطنــي الليبــي؛ و)3( بــني اجملموعــات املناهضــة لتنظيــم داعــش ومصراتــة. يتســم الســياق يف ِســرت بالتعقيــد الشــديد بســبب عــدد 
ــل  ــاك مي ــة، هن ــوط القبلي ــول اخلط ــى ط ــة عل ــك بدق ــق ذل ــا ال ينطب ــة(. وبينم ــل 23 جمموع ــى األق ــاك )عل ــم هن ــي تقي ــات الت ــول اجملموع ــن مي ــل وتباي القبائ
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لــدى بعــض القبائــل للوجــود علــى جانــب واحــد أو آخــر مــن جوانــب هــذه االنقســامات. علــى ســبيل املثــال، قبيلــة معــدان مؤيــدة بوجــٍه عــام للثــورة، ومواليــة 
لطرابلــس، ومناهضــة لتنظيــم داعــش. وقبيلــة الفرجــان بوجــٍه عــام مؤيــدة للثــورة، ومواليــة جمللــس النــواب /’احلكومــة املؤقتــة’ /اجليــش الوطنــي الليبــي، 

ــش. ــم داع ــة لتنظي ومناهض

ولعــل األهــم مــن ذلــك، منــذ عــام 2011، رأت العائــالت يف ِســرت أّن احلكومــة احملليــة أصبحــت ُتحَكــم ِمــن ِقبــل جمموعــة أو أخــرى مــن اجملموعــات املتنازعــة 
ــم  ــعروا بأنَّه ــً، وش ــا تدريجي ــرى تقييده ــة ج ــة والتعليمي ــات الديني ــاء، وأنَّ احلري ــاق القض ــارج نط ــدام خ ــال واإلع ــة لالعتق ــوا عرض ــم أصبح ــة، وأنَّه يف املدين
معزولــون عــن احلكومــة الوطنيــة. وقــد وفــرت هــذه األمــور أرضيــة خصبــة لتمكــني اجلماعــات اإلســالمية املتطرفــة مــن الســيطرة علــى املدينــة. اســتمر 
هــذا االجتــاه بعــد انتهــاء العمليــة العســكرية ضــد تنظيــم داعــش مــع: )1( ازديــاد نفــوذ مصراتــة يف شــؤون اإلدارة احملليــة، وانقســام البلديــة وعجزهــا عــن 
التصــرف بأســلوب خاضــع للمســاءلة وأكــر متثيــاًل؛ و)2( بــروز طائفــة متنوعــة مــن تهديــدات األمــن البشــري؛ و)3( وجــود أدلــة علــى قيــام اجلماعــات املســلحة 
باالســتيالء علــى املرافــق الدينيــة والتعليميــة. باختصــار، أصبحــت احلكومــة احملليــة يف ِســرت غــر شــرعية وال تــؤدي وظيفتهــا؛ والســياق يف املدينــة ميهــد 

الطريــق للجماعــات اإلســالمية املتطرفــة للظهــور مــن جديــد. 

يعتمــد االســتقرار يف ِســرت علــى تأســيس ترتيــب حكومــي حملــي ’جيــد مبــا فيــه الكفايــة’ وموثــوق بــه مــن جميــع األطــراف وقــادر علــى فــرض املســاءلة 
املدنيــة علــى األطــراف األمنيــة. لســوء احلــظ، فــإنَّ النهــج احلــايل يعمــل علــى مواجهــة التحــدي املتمثــل يف فشــل احلكومــة احملليــة /قضايــا األمــن البشــري 
مــن أجــل احلصــول علــى مســاحة كافيــة لتنفيــذ املشــاريع املتفــق عليهــا مــع جملــس إدارة املشــروع. يبــدو هــذا النهــج جمــددًا نهــج ’العمــل يف النــزاع’ 
ومــن غــر املرجــح أن يــؤدي إىل حتقيــق االســتقرار. ُيوصــى، أثنــاء إعــادة ترتيــب أولويــات الصنــدوق يف ِســرت، بالنظــر إىل كيــف ميكــن للصنــدوق املســاعدة يف 
إنشــاء أو تعزيــز إدارة حمليــة رشــيدة. وســيتطلب حتقيــق ذلــك اتصــااًل وثيقــً بالــوكاالت احلكوميــة، وقــوات عمليــة البنيــان املرصــوص )التــي ينبغــي اســتيعابها 
اســتيعابً كافيــً يف أي اتفــاق بشــأن احلكومــة احملليــة( وقــادة اجملتمــع احمللــي، وقــد ينطــوي علــى تعليــق اجمللــس البلــدي وإنشــاء ترتيــب حكومــي حملــي 

مؤقــت. 

أنشــأ امُلخــَرج 3 يف الصنــدوق شــراكة ســالم اجتماعــي حمليــة لِســرت. تأسســت شــراكة الســالم االجتماعــي احملليــة يف األصــل خــارج املدينــة خــالل فــرة 
القتــال املفتــوح، ولكنهــا اآلن تقيــم يف املدينــة وتضــم عضويــن نشــطني يف البلديــة. ويف حــني أنَّهــا ال تــزال ضعيفــة نســبًيا وهنــاك عالمــات اســتفهام حــول 
صفتهــا التمثيليــة، فقــد أثبتــت فائدتهــا يف إدارة بعــض التوتــرات حــول مشــروع الصنــدوق؛ واألهــم مــن ذلــك قضايــا التعاقــدات. ومــع ذلــك، ينبغــي الركيــز 
علــى القضايــا األوســع نطاقــً مــن جمــرد تنفيــذ مشــاريع الصنــدوق، بحيــث يكــون لهــا تأثــر أكــر يف تعزيــز العالقــات عــر االنقســامات الثالثــة املذكــورة أعــاله.

بني وليد 

 عدم وجود تركيز واضح ألعمال الصندوق 

تأثير مشاريع الصندوق - عدم وجود ارتباط جيد لعملية اختيار المشاريع باالستقرار

خــالل اجتمــاع جملــس إدارة الصنــدوق الــذي ُعِقــد يف حزيــران /يونيــو 2018، مت االتفــاق علــى أن تكــون بنــي وليــد وطرابلــس والُكفــرة ودرنــة مناطــق 
مســتهدفة ملشــاريع حتقيــق االســتقرار التــي يضطلــع بهــا الصنــدوق يف ليبيــا. ويف وقــت التقييــم، ُســلِّمت بعــض املعــدات )ســيارات اإلســعاف واملولــدات 
الكهربائيــة(، ولكــن كان هنــاك 28 مشــروًعا مــا يــزال معلقــً. علــى هــذا النحــو، ال ميكــن احلكــم علــى األثــر النهائــي الفعلــي لهــذه املشــاريع. ومــع ذلــك، فــإنَّ 
احملادثــات مــع موظفــي مشــروع الصنــدوق واملســتفيدين يف بنــي وليــد وأعضــاء جملــس إدارة املشــروع تكشــف عــن عــدم رضاهــم عمومــً عــن اختيــار 
ــل أحــد الشــواغل الرئيســة يف أنَّ امليزانيــة اخملصصــة لبنــي  املشــاريع، وقــدرة هــذه املشــاريع علــى اإلضافــة اجلماعيــة لتحقيــق مزيــٍد مــن االســتقرار. يتمثَّ
ــمت بالتســاوي بــني اخلدمــات العامــة احملليــة )علــى ســبيل املثــال، الصحــة والتعليــم وإدارة النفايــات ومــا إىل ذلــك( إلرضــاء تطلعــات موظفــي  وليــد قــد ُقسِّ

م أيــة أســباب قويــة تفســر ســبب اختيــار هــذه املشــاريع بعينهــا. ويرتبــط ذلــك بعــدم وجــود هــدف اســتقرار عــام للمنطقــة.   احلكومــة احملليــة. مل ُتقــدَّ

التأثير على الترتيب السياسي واألمني المحلي - عدم وجود خطة واضحة لكيفية تحسين االتفاق السياسي واألمني المحلي

ــس  ــرض جمل ــر 2012 وف ــرين األول /أكتوب ــهر تش ــع يف ش ــذي اندل ــزاع ال ــب الن ــد عق ــي ولي ــة يف بن ــا للغاي ــي ضعيًف ــي احملل ــي واألمن ــب السياس كان الرتي
حملــي مؤيــد للثــورة مــن طرابلــس. وكان االنقســام األكــر أهميــة بــني األقليــة يف اجملتمــع احمللــي التــي تدعــم الثــورة، واألغلبيــة املتشــككة جتاههــا عمومــً. 
منــذ عــام 2012، ظهــر النــزاع جليــً يف الســلطة املتنــازع عليهــا بــني اجمللــس احمللــي واجمللــس االجتماعــي؛ مــع امتــالك األول للســلطة القانونيــة وامتــالك 
الثــاين للســلطة االجتماعيــة. باإلضافــة إىل النــزاع احمللــي، كان جمتمــع بنــي وليــد متشــكًكا عمومــً يف احلكومــة املركزيــة، حيــث كان هنــاك شــعور بــأنَّ املؤمتر 
ــه بشــن عمليــة عســكرية يف بنــي وليــد عــام 2012 حتــت ضغــط مــن مصراتــة، وبالتــايل مل يكــن مــن املمكــن الوثــوق بهــا ملراعــاة  الوطنــي العــام هــو الــذي وجَّ

مصالــح املدينــة. وبســبب توتــرات النــزاع، مل جتــر انتخابــات البلديــات يف عــام 2014 وال توجــد بلديــة يف هــذه املنطقــة.

تراجعــت هــذه التوتــرات )ســواء داخــل بنــي وليــد أو مــع احلكومــة املركزيــة( مبــرور الوقــت، وبــرز أهــم تغيــر يف هــذا الشــأن يف املوافقــة علــى إنشــاء صنــدوق 
ــا.  إلعــادة إعمــار املدينــة بــني عامــّي 2014/2013،  ونتيجــًة لذلــك بحلــول عــام 2017، تعاونــت اجملالــس االجتماعيــة واحملليــة يف جمموعــة مــن القضاي
الــة للســالم االجتماعــي احمللــي، وكان هنــاك  باإلضافــة إىل ذلــك، كانــت مبــادرة التغيــر الســلمي ناشــطة بالفعــل يف بنــي وليــد بعــد أن أقامــت شــراكة فعَّ
عــدد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين األساســية اضطلعــت بــدور إيجابــي يف املســاعدة علــى إدارة العالقــات اجملتمعيــة )وأهمهــا منظمــة ‘الســالم’(. ويف 

وقــت إطــالق عمــل الصنــدوق يف عــام 2017، كان الرتيــب السياســي واألمنــي احمللــي قوًيــا نســبًيا. 

نظــرًا لوجــود ترتيــب سياســي وأمنــي حملــي قــوي نســبيً واســتفادة املدينــة مــن برنامــج ناجــح لتحقيــق االســتقرار )مــع عــدم وجــود احتياجــات إعــادة تأهيــل 
واضحــة مرتبطــة باحلــرب(، فليــس مــن الواضــح ملــاذا وقــع االختيــار علــى بنــي وليــد كأولويــة بالنســبة للصنــدوق. إنَّ اإلســهام احملتمــل الرئيــس الــذي ميكــن 
ــل يف متهيــد الطريــق لالنتخابــات البلديــة احملليــة و /أو تعزيــز العالقــات مــع الســلطات املركزيــة، نظــرًا  أن يقدمــه الصنــدوق لتعزيــز االســتقرار احمللــي يتمثَّ
ــس إدارة  ــدوق أو جمل ــروع الصن ــق مش ــل فري ــن ِقب ــي ِم ــكٍل جل ــداف بش ــذه األه ــح ه ــك، مل ُتوضَّ ــع ذل ــة. وم ــية يف املدين ــة السياس ــام بالعزل ــعور الع للش
نهــا مــن االنخــراط  املشــروع، وبالتــايل فــإنَّ أنشــطة الصنــدوق ال تســاعد حاليــً يف هــذا الصــدد. جتــدُر اإلشــارة إىل أنَّ وزارة التخطيــط تعتقــد أنَّ الصنــدوق مكَّ
ــن  ــطة ال ميك ــم أنَّ األنش ــة. رغ ــة املركزي ــع احلكوم ــة م ــات الهيكلي ــن يف العالق ــذا التحس ــرر ه ــك، مل يتك ــع ذل ــد؛ وم ــي ولي ــادة يف بن ــع الق ــر م ــكٍل مباش بش
إيقافهــا يف بنــي وليــد، ألنَّ هــذا التصــرف مــن شــأنه اإلضــرار بعالقــات الصنــدوق وســمعته، ُيوصــى بــأن يضــع فريــق مشــروع الصنــدوق هدًفــا حملًيــا لتحقيــق 

االســتقرار ميكــن حتقيقــه مــع األخــذ يف االعتبــار املــوارد املتاحــة للُمخَرجــني 2 و3. 

طرابلس 

 نموذج جديد يعمل عبر البلديات لتعزيز الخدمات المشتركة

تأثير مشاريع الصندوق - ترسي مشاريع البنية التحتية عبر البلديات نموذًجا جديًدا في العمل

تعــد طرابلــس أحــدث منطقــة مســتهدفة ِمــن ِقبــل الصنــدوق، ومل يكــن قــد ُســلِّمت أيــة مشــاريع يف املدينــة وقــت إجــراء التقييــم. يوفــر تركيــز الصنــدوق 
يف طرابلــس منوذًجــا جديــًدا مــن ناحيتــني مهمتــني للغايــة. أواًل، يعمــل املشــروع عــر 13 بلديــة يف طرابلــس مــن خــالل موازنــة احتياجــات إعــادة التأهيــل 
احليويــة املشــركة )املستشــفيات، والطــرق الســريعة، وأنظمــة امليــاه، وأنظمــة الصــرف الصحــي( مــع إعــادة تأهيــل املــدارس ومرافــق الرعايــة الصحيــة 
األوليــة يف كل بلديــة. وتعــد هــذه هــي املــرة األوىل التــي يقــدم فيهــا الصنــدوق احتياجــات إعــادة التأهيــل عــر البلديــات. ويتطلــب هــذا األمــر قــدرًا كبــرًا مــن 
التفــاوض مــع البلديــات الثــالث عشــرة التــي وافقــت فقــط علــى املشــاريع املشــركة بســبب احلوافــز املقدمــة مــن املــدارس /وحــدات الرعايــة الصحيــة 

األوليــة.

ثانيــً، ال تعــد طرابلــس مــن املناطــق التــي شــهدت عنفــً كبــرًا يف اآلونــة األخــرة، وال تعــاين مــن بنيــة حتتيــة متضــررة مــن احلــرب مثلمــا هــو احلــال يف بنغــازي، 
وككلــة، وأوبــاري، وَســبها، وِســرت )انظــر أعــاله الوضــع يف بنــي وليــد(. بــداًل مــن ذلــك، تركــز مشــروعات الصنــدوق علــى التأثــر علــى اخلدمــات العامــة لعــدٍد 

الســكان املتزايــد يف طرابلــس )انظــر أدنــاه(.

التأثير على الترتيب السياسي واألمني المحلي - إمكانية زيادة التعاون في تقديم الخدمات

ــد العالقــات يف املدينــة ووضعهــا كعاصمــة للبــالد. يتأثــر  يختلــف الســياق يف طرابلــس عــن أجــزاء أخــرى مــن البــالد نظــرًا حلجــم الســكان وعــدد البلديــات وتعقُّ
الرتيــب السياســي واألمنــي احمللــي مبــا يلــي: )1( وجــود جماعــات مســلحة ذات حتالــف سياســي تعمــل يف الغالــب خــارج هيــاكل املســاءلة احملليــة؛ و)2( 
الزيــادة يف عــدد الســكان بســبب وصــول أشــخاص مشــردين داخليــً مــن مناطــق متضــررة مــن النــزاع، وكذلــك املهاجريــن الداخليــني الذيــن انتقلــوا بســبب 
ضعــف الفــرص االقتصاديــة يف بلداتهــم األصليــة. بشــكٍل عــام، يتســم االتفــاق السياســي واحمللــي بالضعــف، مــع حمدوديــة التعــاون بــني البلديــات، وبــني 

البلديــات واحلكومــة املركزيــة يف االســتجابة للضغــوط علــى اخلدمــات احملليــة بســبب الزيــادة الســكانية.

قــد تشــكل العمليــة التــي تأسســت حتــت رعايــة الصنــدوق، حيــث وافقــت مبوجبهــا البلديــات الثــالث عشــرة والــوكاالت احلكوميــة املركزيــة على حزمة مشــاريع 
مشــركة، ســابقة حتســني التعــاون حــول كيفيــة التعامــل مــع الضغــوط علــى اخلدمــات احملليــة. وميكــن لهــذا األمــر أن يعمــل علــى: )1( تعزيــز التخطيــط 
اجلماعــي والتعامــل مــع االحتياجــات داخــل طرابلــس؛ و)2( إدارة التوتــرات الداخليــة التــي قــد تصبــح أكــر خطــورة مــع انخفــاض اخلدمــات املتاحــة. ُيوصــى 
باســتخدام فريــق مشــروع الصنــدوق للُمخَرجــني 2 و3 مــن أجــل حتقيــق أهــداف حتقيــق االســتقرار هــذه. علــى وجــه اخلصــوص، هنــاك فرصــة لتطويــر الفهــم 

العــام للتعــاون بــني بلديــات طرابلــس، وبالتــايل حتســني ثقــة اجلمهــور يف قــدرة هــذه الهيئــات علــى العمــل معــً مــن أجــل حتقيــق األولويــات اجملتمعيــة.  
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 30 أغسطس 2018، أوباري )ليبيا(.
زهرة بشر بصدد تعلم مهارات اخلياطة مبركز املرأة باوباري والذي قام صندوق 

حتقيق االستقرار يف ليبيا بصيانته وتزويده مبعدات. مصدر الصورة: مكتب برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا/ علي الشريف 

 10 فراير 2018، ككلة )ليبيا(.
عدد من العبي نادي كرة الطائرة بككلة لدى مشاركتهم يف أحد املنافسات مبالبس 

 قدمها صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا إىل نادي ككلة الرياضي.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا/ مالك املغربي
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توصيات االستقرار المحلية

توصيات خاصة بكل منطقة )مرتبة حسب األولوية(

ِســرت – إعــادة ترتيــب عمــل الصنــدوق يف املدينــة. يســتلزُم هــذا األمــر تنفيــذ االلتزامــات احلاليــة، ولكــن يف الوقــت نفســه وضــع   •
ــت  ــب مؤق ــاء ترتي ــة وإنش ــل البلدي ــق عم ــي تعلي ــد يعن ــذا ق ــة. وه ــة قوي ــاء إدارة مدني ــق بإنش ــة يتعل ــح للمدين ــتقرار واض ــدف اس ه
ــذة ِمــن ِقبــل  لــإلدارة. وينبغــي توفــر أمــوال إضافيــة لتحقيــق هــذا الهــدف، مــع الركيــز علــى إدراك اجلمهــور للمشــاريع املنفَّ

تهــا الوظيفيــة واســتدامتها.   الصنــدوق وضمــان فاعليَّ

َســبها - تعليــق جميــع املشــاريع يف املدينــة حتــى يكــون لــدى فريــق مشــروع الصنــدوق رؤيــة واضحــة ألثــر األنشــطة علــى   •
ــي  ــذ ال ينبغ ــا، فعندئ ــة بينه ــط واضح ــاء رواب ــن إنش ــن املمك ــن م ــف. إذا مل يك ــع العن ــاعدة يف من ــا املس ــف ميكنه ــتقرار، وكي االس

األعمــال.  تنفيــذ  اســتئناف 

بنغــازي – ميكــن ربــط االلتــزام باجلولــة الثانيــة مــن املشــاريع يف بنغــازي لالســتجابة حلجــم احلاجــة هنــاك؛ بعمليــة بنــاء الثقــة عــر   •
االنقســامات السياســية الوطنيــة، ولتعزيــز قــدرة املؤسســات التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا لهــا علــى العمــل يف الشــرق الليبــي.

أوبــاري - االلتــزام بتنفيــذ مشــاريع إضافيــة يف أوبــاري، مــع الركيــز علــى إعــادة مركــز املدينــة إىل احليــاة الطبيعيــة. وينبغــي أن تكــون   •
لهــذه اجلولــة الثانيــة مــن األنشــطة عمليــة خــروج واضحــة املعــامل لنهايــة أنشــطة حتقيــق االســتقرار، وذلــك إلدارة التوقعــات يف 

ــي.  ــع احملل اجملتم

بنــي وليــد– تســليم املشــاريع املتفــق عليهــا يف املدينــة. ومــع ذلــك، ُيوصــى بــأن يحــدد فريــق مشــروع الصنــدوق هــدف اســتقرار   •
حملــي بّنــاء ميكــن حتقيقــه بالنظــر إىل املــوارد املتاحــة يف امُلخَرجــني 2 و3.

طرابلــس - حتديــد هــدف حتقيــق االســتقرار يف طرابلــس بشــكٍل أكــر وضوًحــا، مبــا يتماشــى مــع فــرص تعزيــز التخطيــط /  •
االســتجابات اجلماعيــة وإدارة التوتــرات بــني اجملتمعــات احملليــة. ُيوصــى باســتخدام فريــق مشــروع الصنــدوق للُمخَرجــني 2 و3 مــن 

ــذه. ــتقرار ه ــق االس ــداف حتقي ــق أه ــل حتقي أج

ككلة - وقف أنشطة الصندوق يف املدينة، ألنَّه ميكن اعتبار أنَّ هدف حتقيق االستقرار احمللي قد حتقق بالفعل.   •

توصيات شاملة

ُيوصــى بــأن يكــون لــكل منطقــة مســتهدفة مــن الصنــدوق هــدف اســتقرار حملــي واضــح يعــر بجــالء عــن نظريــة تغيــر حمليــة حــول   •
ــزاع' يف  ــى الن ــدوق 'عل ــل الصن ــك أن يعم ــيضمن ذل ــتقرار.  س ــز االس ــك لتعزي ــات، وذل ــدوق يف إدارة النزاع ــاهمة الصن ــة مس كيفي

ــة.  ــة احمللي ــية واألمني ــات السياس ــة والرتيب ــز اإلدارة املدني ــاص لتعزي ــام خ ــالء اهتم ــي إي ــتهدفة. ينبغ ــق املس املناط

بالنســبة إىل املناطــق اخلارجــة حديثــً مــن النــزاع، قــد يكــون مــن الضــروري إيصــال أنشــطة الصنــدوق إليهــا بســرعٍة أكــر. باإلضافــة   •
إىل ذلــك، يجــدُر مبجلــس إدارة املشــروع العمــل علــى تعزيــز قــدرة الصنــدوق علــى ســرعة التعامــل مــع املناطــق األخــرى يف حالــة 

نشــوب قتــال فيهــا و/أو وقــف إطــالق النــار )آليــة اســتجابة ســريعة(.

ينبغــي أن ينظــر جملــس إدارة املشــروع يف الصنــدوق يف كيفيــة اتخــاذ إجــراءات خــارج نطــاق أنشــطة الصنــدوق إذا كانــت ضروريــة   •
ــات(.  ــر التعويض ــل توف ــي )مث ــتقرار احملل ــق االس لتحقي

ينبغــي أن ينظــر جملــس إدارة املشــروع يف الصنــدوق يف تنظيــم أنشــطة الصنــدوق بحيــث ميكن أن تشــمل املنطقة املســتهدفة   •
أكــر مــن بلديــة واحــدة. قــد يكــون هــذا ضرورًيــا الســتدامة تأثــرات االســتقرار. 

يوجــد دليــل علــى حتقيــق الصنــدوق لتأثــر قــوي يف بعــض املناطــق املســتهدفة. ســاهَم صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا مســاهمًة بنــاءة 
يف حتقيــق االســتقرار احمللــي يف مناطــق اجلولــة األوىل – ككلــة )عــودة النازحــني(، أوبــاري )منــع العنــف(، وبنغــازي )الســيطرة املدنيــة علــى اإلدارة 
مقابــل الســيطرة العســكرية(. إالَّ أنَّ الصنــدوق مل يحقــق أثــرًا علــى صعيــد االســتقرار يف مناطــق اجلولــة الثانيــة )ِســرت وَســبها(. وتعــد املؤشــرات 

املبكــرة يف مناطــق اجلولــة الثالثــة إيجابيــة بالنســبة لطرابلــس وســلبية بالنســبة لبنــي وليــد.

ــه يضــع معايــر إداريــة قويــة لتنفيــذ الرنامــج. ُينَظــر بشــكٍل عــام إىل صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا  ــه غــر فاســد وأنَّ ُينظــر إىل الصنــدوق علــى أنَّ
ــه مشــروع غــر فاســد عــر املناطــق املســتهدفة )مــع بعــض االســتثناءات احملليــة( ويضــع معايــر إداريــة واستشــارية عاليــة يف تصميــم  علــى أنَّ
الرامــج وإجنازهــا. ويتــوازن ذلــك مــع تصــور مفــاده أنَّ صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا بطــيء جــًدا يف التعاقــد، رغــم وجــود مؤشــرات تــدل علــى 
ــة علــى  ــة احمللي ــة التجاري ــة، وملســاعدة البيئ ــات النزاعــات احمللي ــة التعاقــد ملســايرة دينامي ــاء عملي ــة أثن ــداء قــدر أعظــم مــن املرون ضــرورة إب

االنتعــاش. 

أهميــة تعزيــز الرتيبــات السياســية واألمنيــة احملليــة واإلدارة احملليــة. عندمــا ترتبــط أنشــطة الصنــدوق ارتباًطــا وثيًقــا بالرتيبــات السياســية 
ــول دون  ــات وحت ــذه االتفاق ــرعية ه ــزز ش ــع تع ــى أرض الواق ــة عل ــاريع ملموس ــاز مش ــالل إجن ــن خ ــا م ــدوق تعزيزه ــن للصن ــة، ميك ــة احمللي واألمني
ــر  ــة أك ــاك فرص ــة، فهن ــة احمللي ــية واألمني ــات السياس ــة الرتيب ــدوق تقوي ــكان الصن ــط. إذا كان بإم ــوار’ فق ــل احل ــن أج ــوار م ــر ‘للح ــا إىل مناب حتوله
ــة  ــة حملي ــات حكومي ــود ترتيب ــى وج ــي عل ــتقرار احملل ــد االس ــك، يعتم ــة إىل ذل ــي. باإلضاف ــتقرار احملل ــة االس ــة لتقوي ــينات املبذول ــة التحس لدميوم
شــاملة وخاضعــة للمســاءلة، والتــي تنظــر إليهــا اجملتمعــات احملليــة بشــكٍل إيجابــي مــن حيــث ‘العدالــة’ و‘األداء’. هــذا يعنــي أنَّ الصنــدوق ينبغــي 
أن تكــون لديــه خطــة مطــورة حــول كيفيــة قيامــه بتقويــة احلكومــة احملليــة يف كل منطقــة مســتهدفة. وبــدون هــذه التحســينات، ســيكون مــن 
الصعــب حتقيــق االســتقرار يف املناطــق املســتهدفة. وقــد يعنــي هــذا يف بعــض احلــاالت، مثــل ِســرت علــى األرجــح، إنشــاء هيــاكل إدارة حمليــة 

مؤقتــة.  

مراعــاة ظــروف النــزاع وحتديــد هــدف لالســتقرار احمللــي. يف بعــض األحيــان، يبــدو األمــر وكأنَّ الصنــدوق يحــاول العمــل ‘يف النــزاع’ بــداًل مــن العمــل  
ــه يحــاول تســليم املشــاريع مــن خــالل التفــاوض علــى ديناميــات النــزاع، بــداًل مــن اســتخدام تســليم املشــاريع للمســاعدة  ‘علــى النــزاع’، مــن حيــث أنَّ
يف إدارتهــا. مــن املهــم أن يكــون هنــاك حتــول ثقــايف داخــل الصنــدوق، حيــث يركــز التخطيــط علــى كيفيــة بنــاء الســالم بــداًل مــن االقتصــار علــى ‘عــدم 
إحلــاق الضــرر’. وسيســاعد ذلــك الصنــدوق بشــكٍل كبــر يف حتديــد أهــداف االســتقرار احمللــي لــكل منطقــة مســتهدفة، والتــي تعــر بوضــوح عــن 

نظريــة تغيــر حمليــة لكيفيــة مســاهمة الصنــدوق يف إدارة النــزاع، وذلــك لتعزيــز االســتقرار.

ــدوق  ــدى الصن ــتهداف ل ــق االس ــض مناط ــت بع ــتقرار. كان ــدم االس ــاالت ع ــع ح ــل م ــه يف التعام ــدوق ومرونت ــرعة الصن ــول س ــتفهام ح ــات اس عالم
مســتقرة نســبيً لفــرة مــن الزمــن )مثــل ككلــة وبنــي وليــد(، يف حــني أنَّ البعــض اآلخــر خــرج مؤخــرًا مــن النــزاع )أوبــاري( أو كانــت ال تــزال يف حالــة نــزاع 
ــت حــدة العنــف فيهــا مؤخــرًا وتوجــد  عندمــا ُاتِخــذ القــرار بإدراجهــا )ِســرت وبنغــازي(. ويف الوقــت نفســه، مل يســتجب الصنــدوق ملناطــق أخــرى خفَّ
فيهــا عالقــات متوتــرة بــني جمموعــات اجملتمــع احمللــي مــن ناحيــة، وبــني جمموعــات اجملتمــع احمللــي واحلكومــة التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا 
لهــا مــن ناحيــة أخــرى )مثــل منطقــة ورشــفانة(. بالنســبة إىل املناطــق اخلارجــة حديثــً مــن النــزاع، قــد يكــون مــن الضــروري إيصــال أنشــطة الصنــدوق 
إليهــا بســرعٍة أكــر. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــدُر مبجلــس إدارة املشــروع العمــل علــى تعزيــز قــدرة الصنــدوق علــى ســرعة التعامــل مــع املناطــق 

األخــرى يف حالــة نشــوب قتــال فيهــا و/أو وقــف إطــالق النــار.

تأمــالت حــول كيفيــة حتقيــق االســتقرار عنــد احلاجــة إىل اتخــاذ إجــراءات خــارج نطــاق الصنــدوق. تعــد أعمــال إعــادة التأهيــل مســاهمة مهمــة يف 
حتقيــق االســتقرار. ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذه األعمــال ال تعالــج الدوافــع الكامنــة وراء النــزاع، بــل إنَّ االســتثمارات ميكــن أن يثبــت عــدم اســتدامتها إذا 
ــذي ُأجــِري يف املناطــق املســتهدفة األوىل )بنغــازي وككلــة  ــل ال ــال علــى ذلــك(. شــمل التحلي ــً يف َســبها مث ــر حالي ــال الدائ اســتؤنف العنــف )القت
ــاري( توصيــات بشــأن اإلجــراءات غــر التأهيليــة الالزمــة لضمــان حتقيــق االســتقرار ومنــع العــودة إىل العنــف؛ وبــدون ذلــك كان هنــاك إحســاس  وأوب
ــول باعتبارهــا خارجــة عــن نطــاق الصنــدوق - علــى  ــات بالقب ــن تكــون مســتدامة. مل حتــظ هــذه التوصي ــة ل ــة التحتي ــل البني ــأن جهــود إعــادة تأهي ب
ســبيل املثــال االتفاقــات املتعلقــة بالتعويضــات أو عقــود حراســة حقــول النفــط. مــا هــي األدوات املتوفــرة داخــل الصنــدوق للتعامــل مــع مثــل هــذه 
القضايــا؟ كيــف ميكــن للصنــدوق إبــرام شــراكة مــع برامــج أخــرى ميكنهــا العمــل بشــكٍل مباشــر علــى األمــور املتعلقــة بالوســاطة /إدارة النزاعــات؟

اعتمــاد اســتدامة اســتثمارات الصنــدوق يف املناطــق املســتهدفة علــى ديناميــات النــزاع يف البلديــات اجملــاورة. يضطلــع الصنــدوق بأنشــطة 
حتقيــق االســتقرار علــى مســتوى البلديــات، حتــى يكــون هنــاك شــركاء شــرعيني حمليــني. واالســتثناء مــن ذلــك هــو طرابلــس، التــي تعتــر مبثابــة 
‘وحــدة اســتقرار’ نظــرًا للطبيعــة املرابطــة لالحتياجــات يف البلديــات الثــالث عشــرة. ومــع ذلــك، فــإنَّ ديناميــات النــزاع عابــرة حلــدود البلديــات، مــع 
احتمــال اعتمــاد العنــف يف أحــد املناطــق علــى أحــداث وقعــت يف منطقــة أخــرى يف الغالــب. علــى ســبيل املثــال، يؤثــر القتــال احلــايل يف َســبها علــى 
ســبل العيــش يف أوبــاري مــن خــالل ارتفــاع األســعار، وقــد يــؤدي انتشــار العنــف يف َســبها إىل زيــادة التوتــر يف أوبــاري. يف الواقــع، ميكــن يف بعــض 
احلــاالت أن يتــم إيقــاف مشــاريع الصنــدوق أو إعاقــة تســليمها يف املــدن احمليطــة التــي تشــعر بأحقيتهــا يف أن تتســاوى يف االســتفادة مــن تلــك 
املشــاريع. ويصــدق هــذا بوجــه خــاص علــى مــا حــدث يف َســبها حيــث مت احتجــاز ســلع تابعــة للصنــدوق يف املدينــة كانــت متجهــة إىل أوبــاري؛ وهنــاك 
ــل يف تدخــالت األطــراف اخلارجيــة لوقــف املشــاريع يف ِســرت، إذا شــعروا بأنهــم ال يســتفيدون منهــا. مــا هــي ‘وحــدة االســتقرار’  خطــر آخــر يتمثَّ
املناســبة؟ هــل يخطــط الصنــدوق لتعزيــز قدرتــه علــى تنفيــذ أنشــطة حتقيــق االســتقرار علــى نطــاق أوســع مــن مســتوى البلديــات )هــل تصلــح أن 

تكــون طرابلــس حالــة اختبــار مهمــة يف هــذا الســياق(؟

الدروس المستفادة
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مستوى الُمخَرجات 
شرعية الحكومة الوطنية

2.3
 يقــدم هــذا القســم تقييمــً ملســاهمة الصنــدوق يف تعزيــز شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي - الهــدف السياســي للصنــدوق. 

ويتم ذلك عن طريق تقييم تأثر الصندوق على ثالثة أنواع من العالقات املوضحة يف الشكل 2 - بني:

اجملتمع احمللي واحلكومة احمللية )البلدية أو من ميثلها(، وفًقا ملفاهيم ‘العدالة’ و‘األداء’.  •

اجملتمع احمللي ومؤسسات احلكومة املركزية التي تتخذ من طرابلس مقًرا لها، وفًقا ملفاهيم ‘العدالة’ و‘األداء’.  •

ــتويات  ــاس مس ــى أس ــا(، عل ــن ميثله ــة أو م ــة )البلدي ــة احمللي ــا واحلكوم ــًرا له ــس مق ــن طرابل ــذ م ــي تتخ ــات الت املؤسس  •

العمــل.  وترتيبــات  املشــاركة 

يعتمــد التقييــم املقــدم علــى البعثــات امليدانيــة، واملشــاورات مــع أعضــاء جملــس إدارة املشــروع وإدارة فريــق الصنــدوق؛ وكذلــك 
ــه )كمــا هــو  نتائــج االســتطالعات التــي أجراهــا فريــق مشــروع الصنــدوق كأســاٍس لنظــام الرصــد والتقييــم. مــن املهــم مالحظــة أنَّ
ــي يف  ــاق الوطن ــة الوف ــرعية حكوم ــزز ش ــأنه أن يع ــن ش ــدوق م ــا إذا كان الصن ــق مب ــا يتعل ــوح فيم ــدم وض ــاك ع ــاله(، هن ــح أع موض
املناطــق املســتهدفة فقــط، أم علــى الصعيــد الوطنــي أيضــً. يركــز هــذا التقييــم يف املقــام األول علــى مســتوى شــرعية حكومــة 

ــتهدفة.  ــق املس ــي يف املناط ــاق الوطن الوف

االنطباع العام لدى الجمهور عن حكومة الوفاق الوطني 
 الثقة واألداء والشرعية

يجــري الصنــدوق اســتقصاءات حــول انطباعــات اجلمهــور كل ســتة أشــهر، للوقــوف علــى التغيــرات يف املوقــف جتــاه حكومــة الوفــاق 
الوطنــي وغرهــا مــن اجلهــات الفاعلــة السياســية الوطنيــة واحملليــة، مقابــل خــط األســاس الــذي مت تأسيســه قبــل الشــروع يف 
أنشــطة الصنــدوق. تشــمل تلــك االســتقصاءات مناطــق اجلولــة األوىل املســتهدفة، بنغــازي، ككلــة، وأوبــاري، باإلضافــة إىل ثالثــة 
مواقــع أخــرى )البيضــاء، وغريــان، وَســبها( وذلــك لتقييــم األثــر اإلضــايف الــذي قــد يحدثــه الصنــدوق علــى االنطباعــات العامــة.  وعملــت 
االســتقصاءات علــى قيــاس مؤشــرين مفيديــن  ‘للشــرعية’: )1( الثقــة )بوصفهــا مؤشــرًا علــى العدالــة(؛ و)2( االنطباعــات العامــة 
لــدى اجلمهــور حــول األداء. ومــع ذلــك، ال ميكــن اســتخدام نتائــج االســتقصاءات الســتخالص اســتنتاجات قويــة حــول عمــل الصنــدوق، 
حيــث إنَّهــا ال تغطــي جميــع املناطــق املســتهدفة ومل يتــم االنتهــاء مــن جميــع املشــاريع يف تلــك املناطــق املســتهدفة املدرجــة 

بشــكٍل كامــل.  

ُتظهــر نتائــج االســتقصاءات زيــادة عامــة يف تقييــم أداء 
حكومــة الوفــاق الوطنــي والثقــة جتاههــا يف اجملتمعــات 
احملليــة يف غــرب ليبيــا. ومــع ذلــك، فــإنَّ مؤشــرات الثقــة 
واألداء علــى حــد ســواء عنــد مســتوى منخفــض للغايــة يف 
الشــرق وخمتلطــة بالنســبة للجنــوب. وعلــى النقيــض مــن 
ذلــك، فــإنَّ تقييمــات األداء والثقــة يف ‘احلكومــة املؤقتــة’ 
يف  منخفضــة  ولكنهــا  الشــرق  يف  عــاٍل  مســتوى  علــى 
ــات  ــة للبلدي ــرات األداء والثق ــن مؤش ــوب. تتباي ــرب واجلن الغ
تبــني  وال  االســتقصاءات.  شــملتها  التــي  املناطــق  عــر 
قــد  الصنــدوق  مشــاريع  كانــت  إذا  مــا  بوضــوح  النتائــج 
أثــرت علــى انطباعــات اجلمهــور حــول األداء أو الثقــة؛ نظــرًا 
ألن االجتاهــات هــي نفســها بشــكٍل عــام عــر املناطــق 
الشــرق  يف  الســيطرة  حتــت  والواقعــة  املســتهدفة 
واجلنــوب والغــرب. أيضــً، ُتظهــر نتائــج االســتقصاءات أنَّ 
حــول  واالنطباعــات  الثقــة  مــن  أفضــل  مســتويات  وجــود 
ــز  ــرورة إىل تعزي ــؤدي بالض ــي ال ت ــاق الوطن ــة الوف أداء حكوم

شــرعيتها. 
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 المجتمع المحلي - حكومة الوفاقالمجتمع المحلي - البلدية
حكومة الوفاق الوطني - البلديةالوطني

انطباع إيجابي لدى اجلمهور عن اإلجراءات 
البلدية املرتبطة بالصندوق

مل يتمكن الصندوق من التنسيق مع 
السلطات البلدية على مستوى اإلدارة حتى 
ال يعزز موقف عميد البلدية امُلعيَّن ِمن ِقبل 

اجليش. وتتمثل اسرتاتيجية الصندوق يف 
تعزيز تقدمي اخلدمات واإلدارة احمللية اجليدة 

من خالل التنسيق مع إدارة املشاريع. 
وقد أثبت هذا التوجه جناحه حيث ينظر إىل 
املشاريع املرتبطة بالصندوق على أنها 

غري فاسدة. أما تلك املشاريع التي تنفذها 
البلدية بنفسها ليست كذلك. وهذا األمر 

يدفع البلدية إىل تكرار املعايري التي يتبعها 
الصندوق يف املشاريع األخرى. زادت الثقة 
يف البلدية من %36 إىل %71؛ واالنطباعات 

اإليجابية حول األداء من %62 إىل %73. ورمبا 
ساهم الصندوق يف حتقيق هذه النتيجة 

اإليجابية. 

إلغاء هدف تعزيز شرعية حكومة الوفاق 
الوطني يف بنغازي

اتخذ جملس إدارة املشروع قرارًا يف 
بداية التخطيط لبنغازي متثَّل يف إلغاء ربط 

املساعدة املقدمة من الصندوق بحكومة 
الوفاق الوطني. وعلى هذا النحو، مت االتفاق 

يف بنغازي على رسالة عامة منفصلة 
مفادها أنَّ األعمال التي يتم القيام بها هي: 

‘مقدمة من الصندوق وبتنفيذ من برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وبدعم من اجملتمع 
الدويل’. كان هناك حتسن طفيف يف الثقة 
العامة يف حكومة الوفاق الوطني )%1 إىل 
%4(، ولكن ال يوجد دليل متاح يثبت أنَّ هذا 

التغيري كان مدفوًعا بأنشطة الصندوق. 
يف الواقع، زادت الثقة يف السلطات 

الشرقية أيضًا من %30 إىل %66؛ وارتفعت 
االنطباعات اإليجابية حول األداء من %36 إىل 

%62. قد يكون هذا جزئيًا نتيجة انتهاء القتال 
يف بنغازي. 

عدم مشاركة حكومة الوفاق الوطني يف 
التخطيط والتنفيذ

نظرًا للسياق السياسي يف الشرق، مل 
تشارك حكومة الوفاق الوطني يف تخطيط 

األعمال /السلع وتسليمها كما كان األمر 
يف مناطق أخرى. وكان ذلك مهمًا بالنسبة 

لسالمة موظفي برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي واملتعاقدين معه، ولتمكني تسليم 

املشاريع. ومع ذلك، فقد يكون لها تأثري 
على حتقيق االستقرار من حيث انخفاض 

نفقات حكومة الوفاق الوطني ودعمها 
ألعمال /معدات إعادة التأهيل يف بنغازي، 

والتي يحتمل أن تتوسع على مستوى 
منطقة الشرق الليبي. 

ومع ذلك، شارك برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي مع الهيئات العامة وشبه العامة 

الوطنية، فضاًل عن إدارات الوزارات، يف 
التخطيط ألنشطة الصندوق. وشمل ذلك 

الشركة العامة للكهرباء الليبية وقطاع 
املستشفيات يف وزارة الصحة؛ مما يدل 

على أنَّه من املمكن العمل مع املؤسسات 
الوطنية يف الشرق. 

املشاركة الكبرة للبلديات مل تؤّد إىل مزيٍد 
من الثقة

تولَّت البلدية دفة القيادة فيما يتعلق 
جت لها  بالتخطيط ملشاريع الصندوق وروَّ
على نطاٍق واسع داخل اجملتمع احمللي، 
وذلك جزئيًا من أجل املساعدة يف إقناع 

األشخاص املشردين داخليًا بالعودة إىل 
ككلة. وبالتايل، أصبح دور البلدية أكرث وضوحًا 
وخضوعها للمساءلة ِمن ِقبل اجملتمعات 

احمللية على نحو يتجاوز معظم مناطق 
التسليم األخرى. ومع ذلك، يتوازن هذا مع 
انخفاض الثقة يف السلطات البلدية )61٪ 

إىل ٪49( وتقييمات األداء )54٪ 35٪-(، 
والذي يرجع رمبا إىل اتباع عميد البلدية أسلوًبا 

عسكرًيا للقيادة. 

تساؤالت حول تأثر الصندوق يف تعزيز 
االنطباع العام حول حكومة الوفاق الوطني 

يف ككلة

هناك مؤشرات خمتلطة حول تأثري الصندوق 
يف زيادة شرعية احلكومة يف ككلة. رغم 

أنَّها مل تشارك من البداية، ظهرت حكومة 
الوفاق الوطني بشكٍل علني يف ككلة، 

األمر الذي أسهم يف ربطها ظاهريًا ورمزًيا 
ذت هناك. ومع ذلك، يشري  باألعمال التي ُنفِّ

احملاورون احملليون إىل الصندوق كمشروع 
‘برنامج األمم املتحدة اإلمنائي’ ويعتقدون 

أنَّ حكومة الوفاق الوطني حتاول االستفادة 
من عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 

ويتجلى ذلك يف انخفاض تقييمات أداء 
حكومة الوفاق الوطني )%32 إىل %16(. يف 
الوقت نفسه، زادت الثقة يف حكومة الوفاق 

الوطني بشكٍل عام يف ككلة من %31 إىل 
 .51%

ضعف عالقات العمل وخماوف من عدم 
وفاء حكومة الوفاق الوطني بتعهداتها

تتميز بلدية ككلة بارتباطها الوثيق بحكومة 
الوفاق الوطني من بني مناطق االستهداف 
األوىل )على الرغم من أنها تستضيف دائرة 

كبرية من مؤيدي حكومة ‘اإلنقاذ’(. ومع ذلك، 
فقد رأت البلدية أنَّ حكومة الوفاق الوطني 

ووزارة التخطيط مل تضطلع بدوٍر نشٍط يف 
املشروع، مشرية إىل أنَّ »وزارة التخطيط 

ذة  حتاول اآلن أن تنسب فضل األعمال املنفَّ
ِمن ِقبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

إىل نفسها«. يرجُع هذا اإلحباط جزئيًا إىل 
التأكيد على أنَّ وزارة التخطيط قد التزمت 

بتقدمي متويل مساٍو للذي يقدمه الصندوق 
يف ككلة. تدعي البلدية أنَّ هذا االلتزام قد 
أثر على القرارات التي اتخذت بشأن حتديد 

األولويات. ومع ذلك، مل يتم توفري التمويل بعد.
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 8 يوليو 2018، طرابلس )ليبيا(.
أحد العمال يقوم برسم حدود لالنطالق يف 

صيانة مدرسة جنزور الغربية بدعم من 
 صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا.

مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي بليبيا/ مالك املغربي
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عالقة أقوى بني البلدية والطوارق. توجد 
أدلة على أنَّ البلدية ُينَظر إليها على أنَّها 

ة حمدودة الفاعليَّ

قبل الشروع يف تنفيذ أعمال الصندوق، 
شعر مكون الطوارق يف أوباري أنَّه معزول 

عن البلدية حيث مل يكن ممثاًل بأعضاء 
ع الصندوق على إنشاء عملية  منتخبني. شجَّ

ى  تشاور رسمية مع مكون الطوارق، مما أدَّ
إىل تعيني ممثل للطوارق كعضو غري مصوت 

يف اجمللس البلدي وحدث حتسن ملحوظ 
يف العالقات. ومع ذلك، عانت البلدية من 

نظرة سلبية عامة بسبب االقتتال الداخلي 
يف اجمللس البلدي من أجل السيطرة. 

ويتمثَّل ذلك يف انخفاض الثقة )%20 إىل 
%16( وتقييمات األداء )%15 إىل 11%(. 
اجملتمع اآلن متفائل بتعيني عميد بلدية 

جديد وجملس اجتماعي مرتبط. 

عدم وجود حتسن ملحوظ يف شرعية 
حكومة الوفاق الوطني يف أوباري

ال يوجد دليل على أنَّ أعمال إعادة التأهيل 
التي يضطلع بها الصندوق قد زادت من 

شرعية حكومة الوفاق الوطني حمليًا، 
مع انخفاض مؤشر الثقة )%15 إىل 8%( 

واالنطباع اإليجابي العام حول األداء )12% 
إىل %8(. ميكن تفسري ذلك جزئيًا بسبب 

املشاركة احملدودة حلكومة الوفاق الوطني 
يف أنشطة الصندوق. ومع ذلك، هناك 
عوامل سببية أخرى: )1( املنافسة من 

جملس النواب /’احلكومة املؤقتة’ /اجليش 
الوطني الليبي يف أوباري من خالل مشاريع 

موازية؛ و)2( البيئة غري اآلمنة على نطاق 
أوسع يف اجلنوب الغربي، مع وقوع أحداث 

عنف يف َسبها ومنطقة براك الشاطئ 
ت على مستوى الثقة لدى اجلمهور يف  أثرَّ

أوباري. تتجلى أهمية هذه العوامل من خالل 
انخفاض مؤشر الثقة يف ‘احلكومة املؤقتة’ 
)من %20 إىل %8(، الذي رمبا يرجُع إىل فهم 

اجلمهور للدور الذي لعبته املنافسة بني 
حكومة الوفاق الوطني والشرق يف حتريك 

أعمال العنف.

ُبْعد حكومة الوفاق الوطني عن بلدية أوباري 
مقارنة بالبلديات األكر قربً

ضاعت فرصة كانت متاحة لزيادة التعاون 
بني البلدية وحكومة الوفاق الوطني. وقد 

يرجع هذا جزئيًا إىل أنَّ أوباري كانت واحدة من 
ز عالقات  مناطق التسليم األوىل، قبل أن ُتعزَّ
العمل مع حكومة الوفاق الوطني من خالل 

وزارة التخطيط. ومع ذلك، يعود ذلك أيضًا 
إىل ُبْعد املسافة من البلدية؛ وعلى ما يبدو 

عدم قدرة /أو عدم وجود مصلحة لدى 
املؤسسات التي تتخذ من طرابلس مقرًا 

لها للتعامل مع بلدية أوباري. وهذا يشمل 
التخطيط الشامل، مع إشراك املؤسسات 
املركزية، والقضايا التقنية مثل إزالة األلغام 

)حيث مل يكن املركز الليبي لألعمال املتعلقة 
باأللغام وخملفات احلروب مشرتكا بشكٍل 

مباشر يف األنشطة التي مت القيام بها(. 

عالمات استفهام حول خضوع البلدية 
للمساءلة أثناء حتديد األولويات

تعاين بلدية َسبها من انقسام عميق بسبب 
عات فيها، والتي  وجود عدد من التصدَّ

انعكست أيضًا على تكوين البلدية وأدائها. 
دت أولويات مشاريع الصندوق  وقد ُحدِّ

قبل تنفيذ أنشطة امُلخَرج 3 وإنشاء صيغ 
التشاور وآليات االتصال املطلوبة )كما حدث 

يف أوباري(. ارتفع تقييم األداء )%9 إىل %15(؛ 
لكن هذا كان قبل أحداث العنف األخرية. 

من املبكر جدًا انعكاس التحسينات يف 
انطباع اجلمهور عن حكومة الوفاق الوطني

مازال تسليم أنشطة /معدات التجديد 
اخلاصة بالصندوق يف مرحلٍة مبكرة، ومن 

غري املمكن التعرف على تأثريها على انطباع 
اجلمهور عن حكومة الوفاق الوطني حمليًا. 

ومع ذلك، زادت الثقة يف حكومة الوفاق 
الوطني )%19 - %37( وتقييمات األداء 

)%14 - %28( خالل فرتة إجراء االستقصاء. 
يف الوقت نفسه، بقيت الثقة يف ‘احلكومة 
املؤقتة’ ثابتة عند %20-17. جتدُر اإلشارة 
إىل أنَّ هذه الزيادة حدثت قبل أحداث العنف 

األخرية. 

ُبْعد حكومة الوفاق الوطني عن بلدية َسبها 
مقارنة بالبلديات األكر قربً

يحتمل أن تكون َسبها تعاين يف الوقت 
احلاضر من حمدودية املشاركة ِمن ِقبل 
السلطات املركزية خالل تخطيط /تنفيذ 

مشاريع حتقيق االستقرار التي يضطلع بها 
الصندوق كما حدث يف مدينة أوباري. على 

الرغم أيضًا من أنَّ إمكانية التعاون الوثيق قد 
تقوضت أيضًا بسبب التوترات املستمرة يف 

منطقة َسبها. 
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ضعف البلدية بسبب التمثيل احملدود، 
واالنقسامات الداخلية، وحمدودية 

السلطة، وحتديات تسليم املشاريع

إنَّ البلدية يف ِسرت ضعيفة بشكٍل ال 
يصدق. خالل الفرتة التي سبقت تأثري أنصار 

الشريعة وتنظيم داعش، كانت البلدية متأثرة 
مبصراتة بشدة. باإلضافة إىل ذلك، يبدو أنَّ 

ثالثة فقط من أعضاء البلدية منخرطون 
يف عملها. وبالنظر إىل أنَّ ِسرت منطقة 

عسكرية تسيطر عليها قوات عملية البنيان 
املرصوص، ومع وجود بعض اجلماعات 

املسلحة املؤثرة يف القضايا املدنية 
)مثل الكتيبة 604(، فإنَّ البلدية لديها 

سلطة حملية حمدودة. لذلك فإن عالقاتها 
باجملتمع احمللي ضعيفة. ورمبا أصبح 
موقف البلدية أكرث ضعًفا بسبب حتديات 

تسليم املشاريع )انظر إىل اليمني(. 

من املرجح أن حتد حتديات التسليم من 
االنطباع العام اإليجابي عن حكومة الوفاق 

الوطني

شهدت أنشطة الصندوق يف بدايتها عدًدا 
من حتديات التسليم التي من احملتمل أن 
ض الثقة يف كل من السلطات البلدية  تقوِّ

وحكومة الوفاق الوطني: )1( كانت هناك 
مشكالت يف تضارب العقود، مما يعني أنَّ 

بعض أعمال إعادة التأهيل كانت مهددة 
باإليقاف ومل يتم تسليمها؛ و)2( االنتقاد 

بأنَّ بعض أعمال إعادة التأهيل للمدارس ال 
متّكن من تقدمي اخلدمات؛ و)3( اتهامات بأنَّ 

سائقي سيارات اإلسعاف يفرضون رسومًا 
على املواطنني لنقلهم إىل املستشفيات. 

رغم أنَّ كل هذه القضايا مل يتم التحقق منها 
بعد، إال أنَّها لديها القدرة على تقليل الثقة 

يف قدرة البلدية وحكومة الوفاق الوطني.

عالقات عمل قوية نسبيً بفضل النهج 
الذي اتبعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي /

اجلهات املانحة

رغم أنَّ البلدية ضعيفة وكان هناك حتديات 
يف تسليم املشاريع، إال أنَّ النهج الذي 

اتبعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي /
اجلهات املانحة ساهم يف العمل من خالل 

التحديات يف تعزيز عالقات العمل بني البلدية 
وحكومة الوفاق الوطني. على سبيل املثال: 

ر عميد البلدية عن رغبته يف  )1( عندما عبَّ
تغيري قائمة األولويات، أحال برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي األمر إىل حكومة الوفاق 

الوطني التخاذ القرار؛ و)2( مت وقف أعمال 
إعادة التأهيل إىل حني تنفيذ أنشطة إزالة 

األلغام، األمر الذي أرغم البلدية واملركز الليبي 
لألعمال املتعلقة باأللغام وخملفات احلروب 

على بناء عالقة عمل بينهما. ونتيجًة لذلك، 
تتمتع بلدية ِسرت، بعد بلدية طرابلس، 

بأكرث العالقات الوظيفية مع حكومة الوفاق 
الوطني بالرغم من حتديات النزاع. 

إمكانية إسهام أنشطة الصندوق يف إنشاء 
هيئة حملية منتخبة

يوجد يف مدينة بني وليد سلطتان 
متنافستان: )1( اجمللس احمللي الذي 

عينته طرابلس بعد نزاع 2012؛ و)2( 
جملس اجتماعي، ُيمثِّل جمتمع بني وليد 
بشكٍل أفضل وله سلطة اجتماعية. لقد 
استتبعت أنشطة الصندوق يف بني وليد 

حتى اآلن إجراء مفاوضات دقيقة بني 
اجمللسني، استنادًا إىل الثقة التي ُبنَيت منذ 

عام 2013 يف حني أنَّ الصندوق ال ميكن أن 
يزيد ثقة اجلمهور يف السلطات احمللية، 

نظرًا إىل انقسامها، فإنَّ طريقة تسليم 
املشاريع ميكن أن تسهم يف تعزيز الثقة 

بني هذه الهيئات وحتى يف خلق مساحة 
إلجراء االنتخابات البلدية احمللية. 

اخلوف من الرويج لدور حكومة الوفاق 
الوطني واحلاجة إىل التواصل التسلسلي

يف حني ما تزال جهود تسليم أعمال /
معدات إعادة التأهيل التي يضطلع بها 

الصندوق يف مرحلة مبكرة نسبيًا، مل 
تتضمن أنشطة أو مناسبات تسليم 

املشاريع أية إشارة إىل حكومة الوفاق 
الوطني حمليًا. ويرجُع هذا األمر إىل خشية 

املنسق امليداين التابع لربنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي من أنَّ اإلشارة إىل حكومة 

الوفاق الوطني ستتسبب يف إغالق 
األنشطة واإلضرار بالعالقات الشخصية. على 
هذا النحو، يلزم اتباع نهج اتصال متسلسل، 

حيث ال تتم اإلشارة إىل دور حكومة الوفاق 
الوطني على الفور، ولكن بشكٍل متزايد كلما 
مت تسليم األعمال /املعدات وكان اجلمهور 

/النخبة احمللية أكرث قدرة على التفكري 
اإليجابي جتاه الرسائل اخلاصة بالرتويج لدور 

حكومة الوفاق الوطني.  

تعزيز العالقات بني حكومة الوفاق الوطني 
والبلدية

أتاح املشروع فرصة لعقد دورات تخطيط 
منفصلة بني الهيئات املتنافسة يف 

بني وليد )اجمللس احمللي واجمللس 
االجتماعي( وبني حكومة الوفاق الوطني من 

خالل وزارة التخطيط. هناك فرصة للبناء على 
هذه اجللسات التخطيطية املنفصلة. 

ومع ذلك، من املهم أن تكون أية عالقات 
مع السلطات املركزية هيكلية وليست 

خمصصة وشخصية، وال تقتصر على 
مؤسسة مركزية واحدة. 
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ال يعمــل الصنــدوق يف الوقــت احلاضــر علــى تعزيــز شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي، ســواًء يف املنطقــة املســتهدفة أو لــدى اجلمهــور األوســع. 
مل تــؤد أعمــال الصنــدوق إىل زيــادة الثقــة يف أداء حكومــة الوفــاق الوطنــي، أو اإلدراك العــام حــول هــذا األداء، يف املناطــق املســتهدفة. وبــداًل 
مــن ذلــك، يف املناطــق التــي يكــون للصنــدوق فيهــا تأثــر واضــح علــى حتقيــق االســتقرار - أوبــاري وككلــة وبنغــازي - كان ألنشــطته تأثــر إيجابــي 
علــى انطباعــات اجلمهــور )بــداًل مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي(، مــع وجــود تأثــر ثانــوي حمــدود يعــود إىل اإلدارة املدنيــة احملليــة. ورغــم بــذل 
بعــض اجلهــود الرويجيــة للربــط بشــكٍل مباشــر بــني حكومــة الوفــاق الوطنــي وبــني الصنــدوق يف ككلــة، مت تقويــض هــذا األمــر بســبب حمدوديــة 
املشــاركة ِمــن ِقبــل املؤسســات الليبيــة.  وكانــت اجلهــود الرويجيــة التــي تركــز علــى دور حكومــة الوفــاق الوطنــي أكــر حمدوديــة يف أوبــاري وغائبــة 
يف بنغــازي، ومــن الســابق ألوانــه احلكــم علــى تأثرهــا يف بنــي وليــد وَســبها وطرابلــس، رغــم أنَّ املؤشــرات ليســت إيجابيــة. أيضــً، مل تعلــن حكومــة 
الوفــاق الوطنــي عــن دورهــا بشــكٍل منفصــل عــن الصنــدوق للجمهــور األوســع يف ليبيــا. وبــداًل مــن ذلــك، اتخــذ برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي زمــام 

املبــادرة للتعريــف بعمــل الصنــدوق ويبــدو أنَّ ‘األمم املتحــدة’ مرتبطــة بشــكٍل وثيــق بالصنــدوق يف أذهــان الليبيــني امللمــني بعملــه يف ليبيــا. 

ــك  ــة )وكذل ــة الوطني ــات الليبي ــدوق باملؤسس ــط الصن ــة رب ــب عملي ــة. تتطل ــات الوطني ــراك املؤسس ــى إش ــة واألداء( عل ــرعية )العدال ــد الش تعتم
ــات  ــن الهيئ ــداًل م ــها، ب ــال نفس ــة يف األعم ــني ذوي الصل ــات الليبي ــي اخلدم ــر ملقدم ــاركة أك ــع( مش ــى أرض الواق ــاريعه عل ــح ملش ــذ الناج التنفي
السياســية التــي تعمــل ملصلحتهــا اخلاصــة. يعــرف الليبيــون جيــدًا متــى يتــم تنفيــذ األعمــال ِمــن ِقبــل الــوكاالت الليبيــة ومتــى يتــم تنفيذهــا ِمــن ِقبــل 

املنظمــات الدوليــة. ومــن احملتمــل أن يكــون حملــاوالت ربــط األنشــطة باحلكومــة، عندمــا ال تكــون مشــاركة فيهــا بشــكٍل مباشــر، تأثــر ســلبي.

احلاجــة إىل وجــود مشــاركة أكــر تنظيمــً بــني البلديــات والــوزارات التنفيذيــة املركزيــة. أثبتــت التجربــة حتــى اآلن وجــود فــرص كبــرة لزيــادة االتصــال 
بــني البلديــات والــوزارات التنفيذيــة املركزيــة، ال ســيما يف املناطــق التــي يكــون فيهــا تأثــر جملــس النــواب /''احلكومــة املؤقتــة'' /اجليــش الوطنــي 
الليبــي حمــدوًدا بدرجــة أكــر. فعلــى ســبيل املثــال، تطــورت قنــوات اتصــال مفيــدة بــني بلديــات طرابلــس وبنــي وليــد وككلــة وِســرت. ينبغــي علــى 
فريــق مشــروع الصنــدوق أن يضــع يف اعتبــاره فــرص بنــاء مثــل هــذه املشــاركة. ومــع ذلــك، مــن املهــم أال تكــون هــذه املشــاركة خمصصــة أو 
مــع مســؤولني أو إدارات فرديــة. ينبغــي أن تكــون هــذه املشــاركة منظمــة ورســمية، لكــي تــدوم وتتحقــق مبــا يتجــاوز التغيــرات يف القيــادة، ســواء 

حمليــً يف البلديــات أو علــى املســتوى الوطنــي يف الــوزارات اخملتصــة. 

ــي يف  ــاق الوطن ــة الوف ــرعية حكوم ــز ش ــى تعزي ــدوق عل ــدرة الصن ــد ق ــرب. تعتم ــوب والغ ــرق واجلن ــا يف الش ــر جناًح ــر أك ــج املتغ ــون النه ــد يك ق
املناطــق املســتهدفة علــى الســياق احمللــي، خصوصــً فيمــا يتعلــق بتأثــر جملــس النــواب /''احلكومــة املؤقتــة'' /اجليــش الوطنــي الليبــي. وتعــد 
حكومــة الوفــاق الوطنــي هــي القــوة السياســية املهيمنــة يف الغــرب، ويســيطر جملــس النــواب /''احلكومــة املؤقتــة'' /اجليــش الوطنــي الليبــي 
يف الشــرق، بينمــا تتنافــس اجلهتــان حاليــً علــى اجلنــوب. وبإمــكان حكومــة الوفــاق الوطنــي أن تشــارك بشــكٍل مباشــر يف أنشــطة الصنــدوق يف 
املناطــق املواليــة لهــا )الغــرب(، مــع الرويــج لدورهــا علــى نطــاق واســع حملًيــا. أمــا يف املناطــق غــر املواليــة حلكومــة الوفــاق الوطنــي )اجلنــوب 
والشــرق(، فقــد يكــون الرتبــاط الصنــدوق بحكومــة الوفــاق الوطنــي علــى مســتوى السياســة تأثــر ســلبي. يف هــذه املناطــق، تبــني الــدروس 

ــة.   املســتفادة أنَّ اتبــاع نهــج خمتلــف مــن املرجــح أن يكــون أكــر فاعليَّ

حــدود االنخــراط يف حــرب ‘شــعارات’ عنــد التنافــس علــى منطقــة مــا. يتنافــس علــى اجلنــوب حاليــً حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن ناحيــة وجملــس 
ــل النهــج الرئيــس للصنــدوق يف هــذه املناطــق بشــكٍل كبــر  النــواب /''احلكومــة املؤقتــة'' /اجليــش الوطنــي الليبــي مــن ناحيــة أخــرى. ويتمثَّ
ــج  ــي بنتائ ــج يأت ــذا النه ــاري، أنَّ ه ــيما يف أوب ــداين، ال س ــل املي ــت العم ــد أثب ــي. وق ــاق الوطن ــة الوف ــدوق بحكوم ــاريع الصن ــاط مش ــج الرتب يف الروي
ــه يخلــق انطباعــً مفــاده أنَّ حكومــة الوفــاق الوطنــي تتطلــع إىل تأمــني موقعهــا اخلــاص ضــد منافســيها، بــداًل مــن االســتجابة الحتياجــات  عكســية ألنَّ
املواطنــني العاديــني. علــى هــذا النحــو، قــد يــؤدي الركيــز الشــديد علــى الرويــج حلكومــة الوفــاق الوطنــي إىل مزيــٍد مــن عــدم الثقــة يف املؤسســات 
ــة يف ربــط الصنــدوق مبؤسســات احلكومــة املركزيــة، دون الرجــوع إىل االنقســام السياســي، وبالتــايل إثبــات أنَّ  ــل النهــج األكــر فاعليَّ املركزيــة. يتمثَّ

املؤسســات املركزيــة تركــز علــى تقــدمي خدمــات غــر متحيــزة للمجتمعــات احملليــة كافــة. 

تعميــق عالقــات العمــل مــع الــوكاالت الوطنيــة يف الشــرق. أثبتــت التجربــة حتــى اآلن أنَّ الصنــدوق ميكــن أن ينجــز مشــاريعه يف الشــرق عندمــا يتبــع 
أســلوب عمــل ينطــوي علــى إشــراك مؤسســات وطنيــة علــى مســتوى 'غــر متعلــق بالسياســة' - علــى ســبيل املثــال، الشــركة العامــة للكهربــاء 
الليبيــة أو وحــدة املستشــفيات يف وزارة الصحــة. ويف الواقــع، يعــد العمــل مــع هــذه الــوكاالت يف الشــرق أمــرًا ضروريــً لتعزيــز دورهــا كمؤسســات 

وطنيــة وملنــع املزيــد مــن االنقســامات داخلهــا. 

احلاجــة إىل خطــط ترويجيــة مصممــة خصيصــً لــكل منطقــة علــى حــدة. صــاغ الصنــدوق رســالة ترويجيــة حمــددة ألعمالــه يف بنغــازي نتيجــة لفــك 
ــع  ــن األجن ــون م ــد يك ــك، ق ــع ذل ــد. وم ــج موح ــن نه ــر م ــع أك ــدوق يتب ــدو أنَّ الصن ــرى، يب ــق أخ ــاك. يف مناط ــي هن ــاق الوطن ــة الوف ــه بحكوم ارتباط
 وضــع خطــط ترويجيــة مصممــة خصيًصــا للرويــج لــدور حكومــة الوفــاق الوطنــي )أو املؤسســات املركزيــة إذا مت اعتمــاد النمــوذج املقــرح
للصنــدوق 2.0( يف النشــاط األكــر فائــدة لبنــاء االنطباعــات اإليجابيــة )علــى ســبيل املثــال، بعــد أن يتــم تســليم بعــض األعمــال(. هــل بإمــكان 
الصنــدوق وضــع اســراتيجيات اتصــاالت متداخلــة تهــدف إىل اإلشــارة إىل حكومــة الوفــاق الوطنــي، اعتمــادًا علــى مســتوى العــداء جتاههــا /الدعــم 

ــطة؟ ــة األنش ــا يف بداي ــدم له املق

الدروس المستفادة

 المجتمع المحلي - حكومة الوفاقالمجتمع المحلي - البلدية
حكومة الوفاق الوطني - البلديةالوطني

ذ أية أنشطة، ومن السابق ألوانه  مل ُتنفَّ
احلكم على تأثري الصندوق على العالقات بني 

اجملتمعات احمللية والبلديات. 

ذ أية أنشطة، ومن السابق ألوانه  مل ُتنفَّ
احلكم على تأثري الصندوق على العالقات بني 

حكومة الوفاق الوطني واجملتمعات احمللية.

ز دور  التنسيق املبكر بني البلديات عزَّ
حكومة الوفاق الوطني

هناك إمكانات كبرية لوقوع نزاع بني البلديات 
وسوء فهم أثناء تخطيط وتسليم مشاريع 

الصندوق، نظرًا لوجود 13 بلدية. وقد قامت 
وزارة التخطيط )من خالل االستشاري 

املمول ِمن ِقل الصندوق/برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي( باتخاذ خطوات مهمة 

إلدارة هذه التحديات من خالل التواصل 
الثنائي مع كل بلدية على حدة وعقد جلسة 
تخطيط مشرتكة بني جميع رؤساء البلديات 

الثالث عشرة والسلطات املركزية. وقد مت 
هذا التنسيق والوساطة بالشراكة مع جلنة 

إدارة األزمات يف طرابلس. 

باإلضافة إىل ذلك، شاركت مؤسسات 
حكومية مركزية بشكٍل أكرب يف التخطيط 

ملشاريع الصندوق يف طرابلس. على 
سبيل املثال، عمل فريق مشروع الصندوق 

بشكٍل وثيق مع قطاع الرعاية الصحية 
األولية يف وزارة الصحة لضمان أن تكون 

أعمال جتديد وحدات الرعاية الصحية األولية 
متناسبة مع اسرتاتيجيتها اإلمنائية. 
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ــي  ــاق الوطن ــة الوف ــرعية حكوم ــني ش ــة حتس ــدم إمكاني ع
أن  ــح  ُيرجَّ وحدهــا.  التأهيــل  إعــادة  أعمــال  خــالل  مــن 
تكــون البيئــة األمنيــة األوســع عامــًلا حاســًما عندمــا يحكــم 
الليبيــون علــى عدالــة وأداء )وبالتبعيــة شــرعية( حكومــة 
الوفــاق الوطنــي. علــى ســبيل املثــال، لــن يكــون النجــاح 
يف أوبــاري مســتداًما إذا مــا اســتمر القتــال يف َســبها. 
قابــاًل  َســبها  يف  النجــاح  يكــون  لــن  ذلــك،  علــى  عــالوة 
خــذ خطــوات لتحقيــق وقــف دائــم إلطــالق  للتحقيــق مــا مل ُتتَّ
النــار. هــذا يــدل علــى احلاجــة إىل اتخــاذ جمموعــة واســعة 
مــن اإلجــراءات لبنــاء شــرعية حكومــة الوفــاق الوطنــي كلمــا 
أمكــن ذلــك. مــا هــي األدوات املتوفــرة داخــل الصنــدوق 
للتعامــل مــع دوافــع العنــف؟ كيــف ميكــن للصنــدوق إبــرام 
شــراكة مــع برامــج أخــرى ميكنهــا العمــل بشــكٍل مباشــر 

علــى األمــور املتعلقــة بالوســاطة /إدارة النزاعــات؟

التنســيق مــع الــوكاالت األخــرى. يف بعــض املواقــع، هنــاك 
الصنــدوق،  مــع  بالتــوازي  تعمــل  برامــج دوليــة متعــددة 
وهــذا  االســتقرار.  حتقيــق  إىل  تهــدف  بأنشــطة  وتقــوم 
أجــل  مــن  احملليــة  القــدرات  تعزيــز  مشــروع  يشــمل 
املتحــدة  األمم  لرنامــج  التابــع  والتعــايف  الصمــود 
اإلمنائــي. إنَّ وجــود مشــاريع دوليــة متعــددة ال يعــد جمــرد 
مســألة تنســيق.  نظــرًا ألنَّ هــذه املشــاريع ليــس لهــا 
إىل  الصنــدوق  يســعى  الــذي  السياســي  الهــدف  نفــس 
ض جهــود الصنــدوق إذا مل  حتقيقــه، فإنَّهــا ميكــن أن تقــوِّ
تتبــع االجتــاه االســراتيجي نفســه. عــالوة علــى ذلــك، ميكن 
أن يكــون لهــا تأثــر يف احلــد مــن انطباعــات اجلمهــور فيمــا 
يتعلــق بالثقــة واألداء يف املؤسســات احملليــة /املركزية، 
مــن  أكــر  الرامــج  إذا كان حجــم وســرعة تســليم هــذه 
عــدم  بســبب  جزئيــً  الصنــدوق؛  برامــج  وســرعة  حجــم 
إعاقــة أعمالهــا مبتطلبــات العمــل مــع احلكومــة املركزيــة 
ولصاحلهــا.  ميكــن حتســني التنســيق بــني برامــج األمم 
املتحــدة مــن خــالل التنســيق التقنــي احملّســن بــني البعثــة 
والرنامــج والــوكاالت املتخصصــة. للتأكــد مــن تكاملهــا، 
يف  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  بــإدراج  ُيوصــى 
هــذه اجملموعــة، ذلــك ألنَّ جميــع هــذه األطــراف تعمــل 
بــال شــك علــى بنــاء العالقــات اإلنســانية وحتقيــق االســتقرار 
وتنفيــذ املشــاريع اإلمنائيــة األطــول أجــاًل. ومــع ذلــك، فمــن 
الضــروري أيضــً أن يتحمــل أعضــاء جملــس إدارة املشــروع 
مســؤولية مطالبتهــا باتبــاع الرامــج املمولــة ِمــن ِقبلهــم 
األهــداف االســراتيجية لرنامــج الصنــدوق يف املناطــق 
املســتهدفة. وقــد تســاعد مذكــرات التفاهــم الثنائيــة مــع 

الشــركاء الرئيســيني يف هــذا الصــدد. 

توصيات بشأن شرعية الحكومة الوطنية
ــاس  ــدوق 2.0( ُتق ــة الصن ــر يف حال ــي آخ ــدف سياس ــرعية’ )أو ه ــت ’الش ــا إذا كان ــدوق م ــس إدارة الصن ر جمل ــرِّ ــروري أن ُيق ــن الض م  •

فقــط داخــل املناطــق املســتهدفة أو علــى مســتوى الدولــة ككل أيضــً. 

هنــاك حاجــة لتعزيــز التواصــل االســراتيجي يف الصنــدوق وإبــرازه كجهــة ترتبــط بالتدابــر اإليجابية إلعادة بنــاء املناطــق واجملتمعات   •
التــي تضــررت بســبب احلــرب. وتعــد هــذه احلاجــة ضروريــة بغــض النظــر عــن الهــدف السياســي املتوخــى حتقيقــه. 

تتطلــب عمليــة ربــط الصنــدوق باملؤسســات الليبيــة الوطنيــة )وكذلــك التنفيــذ الناجــح ملشــاريعه علــى أرض الواقــع( مشــاركة أكــر   •
ــة. ــا اخلاص ــل ملصلحته ــي تعم ــية الت ــات السياس ــن الهيئ ــداًل م ــها، ب ــال نفس ــة يف األعم ــني ذوي الصل ــات الليبي ــي اخلدم ملقدم

ُيوصــى بإيــالء االهتمــام لتحديــد فــرص بنــاء املشــاركة املنظمــة والرســمية بــني البلديــات والــوزارات التنفيذيــة. لــن يكــون النمــوذج   •
القياســي لهــذه املشــاركة ناجًحــا. 

ُيوصــى بــأال تنطــوي حمــاوالت بنــاء شــرعية احلكومــة علــى االنخــراط يف ‘حــرب ترويجيــة’ تتنافــس مبوجبهــا حكومــة الوفــاق الوطنــي   •
ــد  ــة مــن خــالل التأكي ــة بشــكٍل أكــر فاعليَّ مــع حكومــات بديلــة، ال ســيما يف الشــرق أو اجلنــوب. ســُتبنى شــرعية احلكومــة املركزي

ــتقرار.  ــاء االس ــة يف بن ــات الوطني ــى دور املؤسس ــوة عل بق

اعتمــاد نهــج متغــر لبنــاء الشــرعية يف جميــع أنحــاء البــالد، وهــذا يتوقــف علــى مســتوى تأثــر جملــس النــواب /‘احلكومــة املؤقتــة’ /  •
ــة. ــج احمللي ــط الروي ــر يف خط ــذا األم ــس ه ــب أن ينعك ــي. يج ــي الليب ــش الوطن اجلي

ــتقرار  ــاء االس ــة لبن ــل كافي ــادة التأهي ــال إع ــون أعم ــا ال تك ــرى عندم ــات األخ ــات واملنظم ــع العملي ــدوق م ــاون الصن ــة تع ــد كيفي حتدي  •
والشــرعية. 

د اجتاههــا. إذا اخِتــرت منطقــة مــا لعمــل  التأكــد مــن أنَّ األهــداف احملليــة للصنــدوق ُتؤثــر علــى املســاعدات الدوليــة وُتحــدِّ  •
الصنــدوق، فيجــب أن يصبــح الصنــدوق مبثابــة األداة األساســية للمســاعدة، وينبغــي تصميــم الرامــج األخــرى التــي تســتهدف 
املنطقــة بطريقــٍة ُتســهم يف حتقيــق هــدف الصنــدوق. ينبغــي أن تتحمــل اجلهــات املانحــة املســؤولية عــن ضمــان التــزام الرامــج 
التــي متولهــا باملســاهمة يف حتقيــق أهــداف حتقيــق االســتقرار التــي يســعى الصنــدوق إىل حتقيقهــا يف املناطــق املســتهدفة. 

ــة بتحقيــق االســتقرار تضــم برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، ومكتــب  ُيوصــى بإنشــاء جمموعــة عمــل تابعــة لــألمم املتحــدة معني  •
األمم املتحــدة خلدمــات املشــاريع، واملنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومنظمــة األمم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، وغرهــا حســب 

ــة. ــانية يف اجملموع ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــي مكت ــد ممثل ــراك أح ــً إش ــي أيض ــاء. ينبغ االقتض

ميكــن حتقيــق تنســيق أكــر للمناطــق احملليــة مــن خــالل توقيــع مذكــرات تفاهــم حمليــة مــع شــركاء رئيســيني آخريــن مثــل شــركة   •
كيمونكــس )الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة /مكتــب املبــادرة االنتقاليــة(. 
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 4 أبريل 2018، أوباري )ليبيا(.
طالب يغنون بأحد الفصول الدراسية. قام صندوق حتقيق االستقرار بتزويد 

 املدرسة بفصول دراسية مسبقة الصنع.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا/ علي الشريف

 18 فراير 2018، بني وليد )ليبيا(.
عدد من عمال النظافة يقومون بتنظيف الشوارع باستخدام أحد سيارات جمع 

 القمامة التي قدمها صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا إىل بلدية بني وليد.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا

 18 أبريل 2018، بني وليد )ليبيا(.
ممرضون يقومون بإسعاف السيد عبد املنعم عبد اجمليد باستخدام أحد 

سيارات االسعاف املقدمة من طرف صندوق حتقيق االستقرار يف ليبيا. 
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا / مالك املغربي 
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أساليب العمل.3

نموذج التشغيل  3.1
إدارة المشاريع وعملية صنع القرار

الرقابة االستراتيجية

ــإدارة املشــاريع وعمليــة صنــع القــرار. يتكــون هيــكل الرقابــة يف الرنامــج  يطــرح منــوذج التشــغيل احلــايل مشــكالت فيمــا يتعلــق ب
مــن جملــس إدارة املشــروع الــذي يضطلــع مبهــام اإلدارة العامــة للصنــدوق. يوفــر جملــس إدارة املشــروع التوجيــه االســراتيجي 
ــس إدارة  ــاء جمل ــات أعض ــع أولوي ــى م ــدوق تتماش ــالل الصن ــن خ ــة م ــالت املمول ــون التدخ ــن أن تك ــدوق ويضم ــى الصن ــراف عل واإلش
ــن(  املشــروع وأولويــات احلكومــة. يشــرك يف رئاســة جملــس إدارة املشــروع ممثــل عــن اجمللــس الرئاســي )أو املمثــل امُلعيَّ
واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام /املمثــل املقيــم لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. وميكــن دعــوة ممثلــي احلكومــات اآلخريــن ِمــن 
نــت وثيقــة املشــروع األصليــة أنَّ هــؤالء األعضــاء املؤقتــني  ِقبــل ممثــل اجمللــس الرئاســي علــى أســاس مؤقــت عنــد احلاجــة. وقــد بيَّ
ــددة يف  ــة حم ــا مصلح ــرى له ــة أخ ــط، أو وزارة تنفيذي ــة، ووزارة التخطي ــإلدارة احمللي ــى ل ــس األعل ــم اجملل ــن بينه ــون م ــن أن يك ميك
مشــروع فرعــي ينفــذه الصنــدوق. باإلضافــة إىل ذلــك، قــد تتــم دعــوة البلديــات أيضــً للحضــور عنــد عقــد اجتمــاع جملــس إدارة 

ــات.  ــددة يف البلدي ــالت حم ــة تدخ ــروع ملناقش املش

ــروع.   ــس إدارة املش ــني يف جمل ــاء كامل ــة أعض ــي مبثاب ــون دوالر أمريك ــن ملي ــر م ــاهم بأك ــي تس ــة الت ــات املانح ــع اجله ــر جمي تعت
متتلــك جميــع اجلهــات التــي تســاهم بأقــل مــن 1 مليــون دوالر أمريكــي مقعــًدا واحــًدا يف جملــس إدارة املشــروع، وتختــار جهــة 
واحــدة مــن بينهــم لتمثيلهــا يف جملــس إدارة املشــروع؛ حتــى اآلن، تقــع سويســرا فقــط ضمــن هــذه الفئــة، لــذا فهــي عضــو 
ــمَّ فــإنَّ أعضــاء جملــس إدارة املشــروع احلاليــني هــم كنــدا والدمنــارك واالحتــاد األوروبــي  ــْن َث يف جملــس إدارة املشــروع أيضــً. وِم
وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا واليابــان وكوريــا وهولنــدا والرنويــج وسويســرا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة، باإلضافــة 
إىل ممثــل اجمللــس الرئاســي، وممثــل بعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. مــن املفهــوم أنَّ قطــر 

ــروع. ــس إدارة املش ــتنضم إىل جمل ــايل س ــي وبالت ــون دوالر أمريك ــغ 2 ملي ــً مببل ــاهم أيض ستس

يل املتمثــل يف عقــد  ــه إال أربــع مــرات فقــط،  وبالتــايل مل يحقــق هدفــه األوَّ حتــى تاريخــه، مل يعقــد جملــس إدارة املشــروع اجتماعات
ــالع  ــة وإط ــات الدوري ــن االجتماع ــد م ــد املزي ــم يف عق ــن رغبته ــروع ع ــس إدارة املش ــاء جمل ــرب أعض ــد أع ــة. وق ــات فصلي اجتماع
موظفيهــم الرئيســيني بشــكٍل دوري علــى املســائل التقنيــة. وقــد أدرك بعــض أعضــاء جملــس إدارة املشــروع أيضــً أنَّهــم شــاركوا 
يف مناقشــات وعمليــات تفصيليــة لصنــع القــرار األمــر الــذي قلــل مــن تركيزهــم علــى القضايــا االســراتيجية. خططــت إدارة املشــروع 

بالفعــل لتلبيــة هــذه االحتياجــات مــن خــالل: 

بدء االجتماعات التقنية ووضع خطة ملا تبقى من عام 2018 وعقد اجتماع يف أول يوم خميس من كل شهر.  •

وضع مواعيد تقديرية لالجتماعات 12 شهًرا مقدًما والسعي إىل االلتزام بتلك املواعيد.   •

مت اتخــاذ قــرارات بشــأن اختيــار املناطــق املســتهدفة بتوافــق اآلراء حتــى اآلن؛ علــى الرغــم مــن وجــود قــدر كبــر مــن النقــاش حــول 
بعــض املناطــق املســتهدفة احملتملــة )علــى ســبيل املثــال إمكانيــة إطــالق جولــة ثانيــة مــن أنشــطة الصنــدوق يف بنغــازي(. 
ــض  ــد بع ــاريع. توج ــار املش ــع واختي ــات يف املوق ــى املوافق ــول عل ــة احلص ــم عملي ــً يف دع ــروع أيض ــس إدارة املش ــتعان مبجل ُيس
األدلــة علــى أنَّ هــذه املشــاركة علــى وجــه اخلصــوص متثــل عائقــً أمــام التســليم الســريع ملشــاريع الصنــدوق. وقــد يقــوم جملــس 
إدارة املشــروع أيضــً بدراســة املشــاريع، وإبــداء رأيــه، حــول جوانــب برنامــج مــا مقــرح لتنفيــذ املشــاريع يف مــكان آخــر غــر املــكان 
املقــرح لهــا يف امُلخــَرج 1. علــى ســبيل املثــال، األمــور املتعلقــة بالتدابــر اإلضافيــة التــي يتعــني اتخاذهــا لتحقيــق االســتقرار يف 
ــز جملــس إدارة املشــروع حتــى اآلن أكــر علــى اختيــار مشــاريع امُلخــَرج 1 بــداًل مــن هــذه املســائل  منطقــة مــا. ومــع ذلــك، فقــد ركَّ

ــراتيجية.         االس

التخطيط التقني والتنسيق مع النظراء الوطنيين

مــن الواضــح أنَّ نيــة الصنــدوق تتمثــل يف جعــل الشــركاء احلكوميــني يشــعرون بأنَّهــم قــد استشــروا واســتعني بآرائهــم يف اجلهود 
ــم ومل تكــن  التــي يضطلــع بهــا الصنــدوق، وأنَّ احلكومــة تــؤدي دورهــا؛ ومــع ذلــك، ال يعــدوا الصنــدوق حتــى اآلن عــن كونــه عمليــة تَعلُّ
جتربتــه سلســة متاًمــا. وهــو يف حقيقتــه عبــارة عــن شــراكة بــني اجلهــات املانحــة واألمم املتحــدة واجمللــس الرئاســي الليبــي، 
ــالل  ــدوق خ ــه يف الصن ــن رأي ــر ع ــه( التعب ــوب عن ــن ين ــي )أو م ــس الرئاس ــكان اجملل ــي. وبإم ــي الليب ــاق السياس ــا االتف ــا حدده كم
اجتماعــات جملــس إدارة املشــروع. ومــع ذلــك، فــإنَّ وثيقــة املشــروع وموادهــا الفرعيــة ال تعــزو دوًرا واضًحــا للنظــراء الوطنيــني يف 

التخطيــط التقنــي وتنســيق مشــاريع الصنــدوق.

ت وزارة التخطيــط هــذا الــدور بحكــم الواقــع، جزئيــً كنتيجــة لتعيــني وزيــر التخطيــط ِمــن ِقبــل اجمللــس الرئاســي يف جملــس إدارة  أدَّ
املشــروع. وتؤكــد وزارة التخطيــط علــى ســلطتها للقيــام بهــذا الــدور علــى أســاس اتفاقيــة الدولــة الدائمــة املوقعــة مــع برنامــج 
ــة.   ــوزارات التنفيذي ــني ال ــيق ب ــط والتنس ــاعدة يف التخطي ــا يف املس ــل واليته ــي تتمث ــام 1978، والت ــي يف ع ــدة اإلمنائ األمم املتح
تتــم استشــارة وزارة التخطيــط وإشــراكها يف أنشــطة الصنــدوق، لكنهــا اتخــذت أيضــً تدابــر مباشــرة للتدخــل يف تنفيــذ مشــاريع 
ــة’ املدخــالت التــي  ــا نفــس الفهــم املتعلــق ‘مباهي الصنــدوق. ال يتشــاطر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ووزارة التخطيــط دائًم
يجــب أن توفرهــا وزارة التخطيــط يف مســائل التخطيــط /التنســيق التقنــي، خصوصــً فيمــا يتعلــق ‘بتوقيــت’ هــذه املدخــالت 
و‘كيفيتهــا’. وميكــن أن يــؤدي هــذا األمــر إىل اإلحبــاط واالرتبــاك مــن كال اجلانبــني، حتــى عندمــا تكــون املدخــالت مفيــدة لهــدف التأثــر 

علــى االســتقرار الــذي يســعى الصنــدوق إىل حتقيقــه.

يحتــاج برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي إىل نظــر حكومــي للمســاعدة يف التخطيــط االســراتيجي، وبالتنســيق مــع الــوزارات التنفيذية 
والســلطات احملليــة )حيــث توجــد تلــك العالقــات بالفعــل(. قــد تكــون وزارة التخطيــط هــي اجلهــة املناســبة لذلــك التنســيق، 
ــل  ــك ممث ــا يف ذل ــروع، مب ــس إدارة املش ــإنَّ جمل ــك، ف ــع ذل ــى اآلن. وم ــروع حت ــا يف املش ــا وخلفيته ــر إىل واليته ــً بالنظ خصوص
اجمللــس الرئاســي، يحتــاج إىل املوافقــة علــى ‘مــن’ يضطلــع بهــذا الــدور التنســيقي، و‘مــا’ هــي القضايــا التــي ســيغطيها، و‘متــى’ 
ميكــن أن تتدخــل احلكومــة يف عمليــة صنــع القــرار و’ كيــف ‘. يجــب أن يتــم توضيــح ذلــك بشــكٍل جلــي يف االختصاصــات وإدراجــه يف 
دليــل العمليــات اجلديــد. ومــع ذلــك، ال ينبغــي لهــذا الــدور االســراتيجي /التخطيطــي والتنســيقي أن يؤثــر علــى التنفيــذ املباشــر 
للمشــروع ِمــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. مــن املهــم أيضــً، متاشــيً مــع مبــادئ النمــوذج املقــرح، أن يكــون هــذا الــدور 

التنســيقي ‘خلــف الكواليــس’ حتــى ال يســرعي انتبــاه اجلمهــور. 

طريقة التنفيذ

ــذ.  ــل النمــوذج التشــغيلي احلــايل يف طريقــة التنفيــذ املباشــر حيــث يتــوىل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي دور الشــريك املنفِّ يتمثَّ
ــا  ــة وتطبيقه ــالت املطلوب ــع املدخ ــة جمي ــؤولية تعبئ ــة، مبس ــذه الطريق ــالل ه ــن خ ــي، م ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــع برنام يضطل
الشــاملة  اإلداريــة  املســؤولية  اإلمنائــي  املتحــدة  األمم  برنامــج  يتــوىل  املتوقعــة.  امُلخَرجــات  إىل  الوصــول  أجــل  مــن  ــة  بفاعليَّ
ــة.  ــه اخلاص ــررة لعمليات ــراءات املق ــات واإلج ــع السياس ــع جمي ــه أن يتب ــب علي ــك، يج ــى ذل ــاًء عل ــروع. وبن ــذ املش ــن تنفي ــاءلة ع واملس

ــة.  ــذ الوطني ــود التنفي ــالل جه ــن خ ــاريع م ــذ املش ــن تنفي ــة م ــات الليبي ــن املؤسس ــات ال ُيمكِّ ــام إدارة املعلوم ــح أنَّ نظ ــن الواض م
وعلــى الرغــم مــن قصــور طريقــة التنفيــذ املباشــر، يرغــب جميــع أعضــاء جملــس إدارة املشــروع واملستشــارين الليبيــني يف 
ــع  ــة ووض ــات الليبي ــع املؤسس ــراكات م ــر الش ــة لتطوي ــائل البديل ــة الوس ــة لدراس ــر إىل احلاج ــذا األم ــر ه ــا. ويش ــتمرار تطبيقه اس
مبــادئ الشــراكة اجلديــدة. يف الوقــت احلــايل، ال يتوافــق منــوذج التشــغيل مــع الواقــع املوجــود علــى األرض؛ فليبيــا هــي يف احلقيقــة 
ــة يف متكــني الصنــدوق مــن تســليم مشــاريعه  ــمة’. وبالتــايل، ينبغــي أن يكــون النمــوذج التشــغيلي املعــدل أكــر فاعليَّ دولــة ‘ُمَقسَّ

ــكل األطــراف واالنقســامات السياســية واملؤسســية.  عــر كل ت

ــكٍل  ــط بش ــات، ترتب ــلع واخلدم ــر الس ــاريع، أو توف ــج واملش ــدمي الرام ــا تق ــن خالله ــي م ــج اإلمنائ ــن للرنام ــي ميك ــرعة الت إنَّ الس
طبيعــي باإلجــراءات التشــغيلية الرئيســة للمشــريات والتوظيفــات واملدفوعــات املاليــة وتتوقــف عليهــا. وتكــون الســرعة التــي تتــم 
ــة عندمــا تعتمــد أهميــة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ومصداقيتــه بشــكٍل كبــر علــى التســليم  بهــا هــذه العمليــات أكــر فاعليَّ
ــدى  ــدوق. كان ل ــروع يف الصن ــس إدارة املش ــة وجمل ــة الليبي ــام احلكوم ــدوق أم ــبة إىل الصن ــال بالنس ــو احل ــا ه ــً، كم ــدد زمني احمل
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بالفعــل جمموعــة مــن السياســات واإلجــراءات التــي يطلــق عليهــا ‘املســارات الســريعة’ تســتخدم 
عنــد وقــوع األزمــات ومــع ذلــك، مل تعــد هــذه السياســات واإلجــراءات موجــودة بعــد أن ُأدِرجــت يف السياســات واإلجــراءات الســائدة. 
ــرى  ــراءات أخ ــد إج ــي. ال توج ــٍر طبيع ــريعة كأم ــغيلية س ــراءات تش ــتخدم إج ــي أن يس ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــكان برنام ــك، بإم لذل
ميكــن اســتخدامها يف هــذا الشــأن. يجــب علــى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي اســتخدام اإلجــراءات احلاليــة إىل أقصــى حــد ممكــن 

مــن املرونــة والتكيــف. 

مل يقــم برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بعــد بإعــداد دليــل خمصــص لعمليــات املشــروع. ينبغــي معاجلــة هــذا األمــر علــى وجــه 
الســرعة. ميكــن أن تصــف حمتويــات الدليــل أهــداف الرنامــج وتوفــر اللوائــح /املبــادئ التوجيهيــة /القواعــد /النمــاذج جلميــع 
ــل الغــرض الرئيــس منهــا يف تعزيــز  العمليــات واإلجــراءات التــي تشــمل البلديــات والــوزارات التنفيذيــة واجملتمعــات احملليــة. يتمثَّ
ــة يف تنفيــذ الرامــج. كمــا سيســاعد إعــداد الدليــل علــى الرويــج للمشــروع.  االتســاق والشــفافية واملســاءلة والكفــاءة والفاعليَّ
فــة بشــكٍل مناســب مــع الســياق  وإىل جانــب اإلشــارة إىل اإلجــراءات التشــغيلية املوحــدة لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، املكيَّ
ــراءات  ــلوكية أو إج ــد س ــمل أي قواع ــددة، تش ــغيلية حم ــادئ تش ــة مبب ــى قائم ــات عل ــل العملي ــوي دلي ــع أن يحت ــن املتوق ــي، م الليب
خاصــة بالصنــدوق. مــع وجــود العديــد مــن اجلهــات املانحــة املســاِهمة يف الصنــدوق، قــد تكــون هنــاك حاجــة للوصــول إىل حلــول 

وســط مــن أجــل االتفــاق علــى مبــادئ التشــغيل األساســية وينبغــي املوافقــة عليهــا وإدراجهــا يف دليــل العمليــات.



71 صندوق حتقيق  االستقرار يف  ليبيا صندوق حتقيق  االستقرار يف  ليبيا 70

كمــا ُذِكــَر يف القســم 1، ُيوصــى بــأن ينتقــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي إىل العمــل بالشــراكة مــع وكاالت تقــدمي اخلدمــات، 
ــة يف تنفيــذ املشــاريع. ومــع ذلــك، يجــب موازنــة املشــاركة  وذلــك مــن أجــل حتقيــق الهــدف السياســي العــام وأن يكــون أكــر فاعليَّ
املتزايــدة للــوكاالت العامــة وشــبه العامــة الليبيــة يف عمليــات الصنــدوق مــع احلاجــة إىل االســتمرار يف طريقــة التنفيــذ املباشــر 
لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. ُتعِطــي طريقــة التنفيــذ املباشــر كاًل مــن الشــركاء احملليــني واجلهــات املانحــة الطمأنينــة بــأنَّ 
األمــوال ُتنَفــق علــى نحــو صحيــح علــى الســلع واخلدمــات املناســبة، وبالتــايل يســتمر الركيــز علــى مكافحــة الفســاد واحملاســبة 
احملليــة. ويســاعد هــذا بالفعــل يف بنــاء الثقــة مــع اجملتمعــات احملليــة واملقاولــني احملليــني مــن حيــث تنفيــذ املشــاريع. يضــع 
نهــج املشــريات واإلدارة املتبــع لــدى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي معايــر مل يســبق لهــا مثيــل يف ليبيــا، ويعــد الشــركاء 
الليبيــون مبتدئــون نســبيً عندمــا يتعلــق األمــر بالتعــاون الــدويل. إنَّ االنتقــال إىل العمــل مــع الــوكاالت العامــة وشــبه العامــة وإدماجهــا، 
ــألة  ــذه املس ــيكون له ــى األرض. وس ــودة عل ــياقات املوج ــي الس ــة تراع ــة وافي ــاج إىل دراس ــوف يحت ــا، س ــن أصوله ــتفادة م واالس
األخــرة تأثــرات علــى النمــوذج التشــغيلي وســتتطلب وضــع بروتوكــوالت ومؤشــرات تشــغيل واضحــة للتشــاور وترتيبــات العمــل مــع 

الشــركاء املعنيــني.

دور مدير المشروع، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والخدمات ’المشتركة’  

ــج األمم  ــروع وبرنام ــر املش ــن مدي ــه كل م ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــون ال ــا يك ــادًة م ــدوق، ع ــروع الصن ــل مش ــد مث ــروٍع معق يف مش
ــوارد  ــى م ــة عل ــة الكامل ــة اليومي ــروع الرقاب ــر املش ــارس مدي ــع أن مي ــً ويتوق ــركة’  مفهوم ــات ’املش ــي واخلدم ــدة اإلمنائ املتح
املشــروع، مبــا يف ذلــك األمــوال واملوظفــني وبرنامــج العمــل واملســائل التقنيــة، وبالطبــع مســؤولية حتقيــق أهــداف املشــروع، 
مــع خضوعــه آلليــات الرقابــة املؤسســية احملــددة. ال ينطبــق املوقــف نفســه متامــً علــى الصنــدوق. اعتمــد برنامــج األمم املتحــدة 
ــور  ــة أم ــن يف جمل ــي تتضم ــة – الت ــغيلية والتقني ــطة التش ــم األنش ــم إدارة معظ ــث تت ــركة حي ــات’ املش ــة ‘اخلدم ــي سياس اإلمنائ
ــري  ــب الُقْط ــل املكت ــن ِقب ــية – ِم ــارات الهندس ــم واالستش ــد والتقيي ــاالت والرص ــرية واالتص ــوارد البش ــريات وامل ــل واملش التموي
ل هــذه اخلدمــات مــن امليزانيــات اخملتلفــة  لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، مــع رفــع العمليــات تقاريرهــا إىل رئيــس العمليــات. ُتمــوَّ
ــرة  ــادة م ــعر ع ــى الس ــاق عل ــم االتف ــروع. يت ــتخدمها املش ــي يس ــة الت ــدار اخلدم ــتند إىل مق ــة تس ــبة مئوي ــب بنس ــاريع املكت ملش
واحــدة يف الســنة، أو ملــرات أكــر إذا لــزم األمــر. وهــذا أمــر منطقــي للغايــة، ويعمــل بشــكٍل أفضــل، فعندمــا يكــون لــدى املكتــب 
الُقْطــري عــدة مشــاريع صغــرة ال تســتطيع علــى نحــو فــردي حتمــل تكاليــف تعيــني موظــف بــدوام كامــل لوظيفــة حمــددة. ُيعــرف 
النظــام يف برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي باســم تقديــر تكاليــف املشــاريع املباشــرة. ويف بعــض احلــاالت، يدعــم هــذا أيضــً 

ــدة. ــاريع املعق ــة يف املش ــات املانح ــاركة اجله مش

رغــم ذلــك، تســبَّب نهــج اخلدمــات املشــركة الــذي يتبعــه برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف حــدوث مشــكالت يف تســليم 
مشــاريع الصنــدوق، مــع حــدوث تأخــرات يف جميــع اجملــاالت التشــغيلية ألســباب خمتلفــة. مل يقتصــر األمــر علــى عــدم توفــر عــدد 
كاف مــن املوظفــني لتحمــل الزيــادة يف عــبء العمــل، ولكــن ميكــن ملديــر املشــروع أن يــرى: )1( أنَّ املوظفــني، الذيــن مت تعيينهــم 
للعمــل يف عــدة مشــاريع، غــر متاحــني للعمــل يف مشــاريع الصنــدوق يف الوقــت املناســب؛ أو )2( أنَّ األولويــة قــد أعطيــت خلدمــة 

االلتزامــات املؤسســية اخلاصــة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي علــى حســاب متطلبــات مشــاريع الصنــدوق.    

ــن موظفــو املشــروع طــوال مــدة املشــروع حتــت  للمقارنــة، يف األوســاط التجاريــة ويف مشــروع مماثــل مــن ناحيــة احلجــم، ُيعيَّ
ــخ(، مدعومــني عــادة بنائــب متفــرغ للرنامــج  ــة، ال ــد البعث ــق، رئيــس العمــال، قائ ــد الفري ــر املشــروع )قائ اإلدارة املباشــرة ملدي
ــغيلي  ــي والتش ــم التقن ــر الدع ــركة بتوف ــر الش ــرون يف مق ــون آخ ــوم موظف ــني. ويق ــراء التقني ــة إىل اخل ــات، باإلضاف ــب للعملي ونائ
حســب احلاجــة. مــن احملتمــل أن تكــون شــركة كيمونكــس هــي املقارنــة األقــرب يف ليبيــا، والتــي تعمــل حلســاب الوكالــة األمريكيــة 
للتنميــة الدوليــة /مكتــب املبــادرة االنتقاليــة، ورمبــا أيضــً الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل التــي تنفــذ املشــاريع حلســاب احلكومــة 
األملانيــة. ال ُيوصــى عــادة باســتخدام نهــج اخلدمــات املشــركة يف هــذه احلالــة، حيــث يجــب أن يكــون الركيــز علــى تســليم 
املشــاريع واتخــاذ قــرارات واضحــة مــع تــرك إدارة غالبيــة الشــؤون اليوميــة ملديــر املشــروع. ال ينبغــي أن ينطــوي تنفيــذ هــذا النهــج 
علــى مشــكالت ألن الصنــدوق يحصــل علــى متويــل كاٍف اليــوم ليتمكــن مــن ســداد مســتحقات جميــع املوظفــني التقنيــني وموظفــي 
العمليــات بنســبة %100 والذيــن ميكنهــم بعــد ذلــك منــح اهتمامهــم الكامــل للصنــدوق وســيكون مقرهــم يف مكتــب طرابلــس 

التابــع لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي.  

ــدون  ــرفع املتعاق ــج. وس ــة النتائ ــي وملكي ــل اجلماع ــني العم ــى حتس ــً عل ــذا أيض ــروع ه ــرغ للمش ــق املتف ــج الفري ــيعمل نه س
اخلارجيــون تقاريرهــم إىل مديــر فريــق امُلخَرجــات التقنيــة اخملتــص. وســوف يكــون علــى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي االســتمرار 
يف توفــر ضمــان اجلــودة والتوجيــه اإلداري الشــامل واإلشــراف مــن خــالل كبــار املوظفــني الرئيســني – يقــوم منســق الرنامــج 
بتقــدمي الدعــم الــالزم للمشــاكل التقنيــة )إذا لــزم األمــر( ويقــدم رئيــس العمليــات الدعــم للمشــاكل املتعلقــة بالعمليــات )إذا لــزم 
األمــر(. يتحمــل املديــر الُقْطــري املســؤولية يف نهايــة املطــاف عــن تســليم مشــاريع الصنــدوق وبالتــايل، فهــو مســؤول أيضــً عــن 

ــادة الدعــم حســب احلاجــة. تخصيــص موظفــني إضافيــني للخدمــات املشــركة و /أو زي

تنظيم المشروع وعملية التوظيف

مــت وثيقــة املشــروع األصليــة خمططــً تنظيميــً عامــً )الشــكل رقــم 7( منوذجيــً ملشــروع مــن نوعيــة ’تنميــة املناطــق  قدَّ
احملليــة’، يتبنــى كمــا ُذِكــر آنفــً نهجــً مشــركً خلدمــات املشــاريع.

                                        الشكل 7: الهيكل التنظيمي للصندوق في وثيقة المشروع 

خــالل عامــّي 2016 و2017، أصبــح مــن الواضــح أنَّ مســتويات التوظيــف غــر كافيــة، وأنَّ هنــاك حاجــة إىل مــلء املزيــد مــن الوظائــف 
الشــاغرة، وســوف يتطلــب هــذا األمــر وجــود خمطــط تنظيمــي أكــر شــمواًل وأكــر وضوحــً. يبــدو أنَّ الفرصــة مل ُتنتهــز لتحقيــق ‘زيــادة 
يف الدعــم’.  يعــد هــذا أمــر مثــرًا للدهشــة حقــً بالنظــر إىل أنَّ األمم املتحــدة يف ليبيــا اعتــرت الصنــدوق ‘برناجًمــا حيوًيــا’. باإلضافــة 
إىل ذلــك، كانــت مــدة التعيينــات األوليــة لكثــٍر مــن املوظفــني قصــرة للغايــة )عــدد كبــر مــن تعيينــات مؤقتــة /عقــود مدتهــا ثالثــة 
ــً(.  ــر وضوح ــي األك ــم ه ــد والتقيي ــاالت والرص ــة )االتص ــات الرئيس ــرات يف التعيين ــاك تأخ ــت هن ــط( وكان ــهر فق ــتة أش ــهر أو س أش
مت تعيــني مســؤول االتصــاالت بتوقيــت متأخــر )حزيــران /يونيــو 2017( وال تــزال مســتويات التوظيــف غــر كافيــة ملقــدار العمــل 

املطلــوب.  

يف حــني ال ميكــن تصميــم خمطــط تنظيمــي كامــل قبــل أن تتضــح طريقــة اإلدارة، وإذا كان مديــر املشــروع ال يتحكــم يف املــوارد 
ــه يف الواقــع ال ميكــن أن يتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن تســليم املشــروع.  ويوجههــا أو يتخــذ القــرارات التقنيــة الرئيســة، فإنَّ

مجلس إدارة مشروع تحقيق االستقرار )األعضاء المصوتون(

أعضاء مصوتون آخرون

الشركاء الرئيسون املساهمون يف 
التمويل

الرؤساء المشاركون
املمثل املقيم /املدير الُقْطري 

لرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

رئيس الوزراء أو من ينوب عنه

الحوار بين حكومة الوفاق الوطني والبلديات بترتيٍب من الصندوق
ممثل حكومة الوفاق الوطني، والبلديات املعنية و 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

فريق العمليات )تونس(
مدير عمليات

أخصائي مشريات
مساعد إداري /مايل

التحقق من المشروع
وحدة دعم الرامج يف برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي

فريق المشروع
مستشار االستقرار )تونس(

4 اإلدارة اإلقليمية - أخصائيو تنمية )ليبيا(
1 مهندس إشراف )تونس(

مهندسون مدنيون ملراقبة مواقع العمل )ليبيا(
موظف مكلف بإعداد التقارير/ موظف اتصاالت )ليبيا(

أخصائي متابعة وتقييم )تونس، ٪50(
منسق برامج )تونس، ٪90(

موظف أمن )٪90(

مدير تحقيق 
االستقرار
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ــدة  ــج األمم املتح ــري لرنام ــب الُقْط ــدوق، واملكت ــني. إنَّ الصن ــني متخصص ــارين تقني ــتقرار مستش ــق االس ــاريع حتقي ــب مش تتطل
اإلمنائــي علــى نطــاٍق أوســع، حمظوظــان باالســتفادة مــن خدمــات كبــر مستشــارين منتــدب مــن حكومــة اململكــة املتحــدة 
ومتخصــص يف جمــال حتقيــق االســتقرار. ُتســَتخدم مدخــالت املستشــار حالًيــا عــر مكتــب برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي أيضــً،  
علــى الرغــم مــن أنَّهــا غالًبــا مــا تتمحــور حــول أنشــطة الصنــدوق. نرحــب بهــذه املدخــالت ونأمــل أن تســتمر. إنَّ اخلــرة التــي يقدمهــا 
هــذا اخلبــر ال تتــم مــن خــالل منصــب تنفيــذي بنظــام التفــرغ الكامــل يف الوقــت احلــايل، مــع أنَّ هــذا النــوع مــن اخلــرة ينبغــي أن يكــون 
بنظــام التفــرغ الكامــل يف الصنــدوق. وبــدون مدخــالت املستشــار التــي يقدمهــا إىل الصنــدوق حتــى اآلن، ســيكون املشــروع أقــل 
حتــى مــن وضعــه احلــايل علــى املســتوى التقنــي. وكمــا هــو احلــال اليــوم، غالبــً مــا يتــم إقصــاء املســائل التقنيــة مبقتضيــات تتعلــق 
ــر االفتقــار إىل اخلــرة التقنيــة ذات الصلــة مبجــال حتقيــق االســتقرار جزئيــً انخفــاض التقــدم احملــرز  باملســائل التشــغيلية. قــد ُيفسِّ
ج رقــم 2. يجــب توفــر املزيــد مــن القــدرات املتعلقــة بتحقيــق االســتقرار، ومــع ذلــك، ينبغــي أن يواصــل املستشــار  يف امُلخــرَ

املنتــدب مــن اململكــة املتحــدة تقــدمي الدعــم التقنــي علــى نطــاٍق واســع للُمخَرجــات الثــالث. 

ــددة  ــداف حم ــق أه ــق لتحقي ــن املناط ــل م ــدٍد أق ــى ع ــل عل ــوذج 2.0 للعم ــدوق يف النم ــة للصن ــز املقرح ــادة الركي ــر إىل إع بالنظ
ــروف  ــاة ظ ــي ومراع ــتقرار السياس ــراء االس ــن خ ــع م ــق أوس ــاء فري ــة إىل بن ــً حاج ــاك أيض ــي، هن ــتقرار احملل ــق االس ــوح لتحقي بوض
ــكل منطقــة مســتهدفة. نحــث أعضــاء جملــس إدارة  ــق أن يتيــح وجــود إدارة مســتمرة خمصصــة ل ــزاع. ومــن شــأن هــذا الفري الن
املشــروع علــى إدراك احلاجــة إىل االســتثمار يف املهــارات الشــخصية التــي مــن شــأنها أن جتعــل اســتثمارات البنيــة التحتيــة 

‘الصلبة’ أكر استدامة. 

ــر  ــام 2018 بأك ــنوية لع ــل الس ــة العم ــايل خلط ــدف امل ــد زاد اله ــة، فق ــال املدني ــتثمار يف األعم ــرة يف االس ــادة كب ــود زي ــرًا لوج نظ
مــن الضعــف، وبســبب الضغــط احملتمــل لزيــادة نســبة تســليم املشــاريع يف العــام املقبــل، واســتمرار االســتعانة باملصــادر 
اخلارجيــة مــن داخــل الدولــة لتقــدمي اخلدمــات الهندســية، هنــاك حاجــة أيضــً لتعزيــز القــدرة اإلشــرافية الهندســية. وباملثــل، كمــا 
ــزال يعــاين مــن نقــص يف املوظفــني. ــم يف املشــروع ال ي ــاه يف القســم 3.6، فــإنَّ عنصــر الرصــد والتقييــم والتعلُّ هــو موضــح أدن

ــأنَّ  ــر’، ب ــون باخل ــة ’ملتزم ــي منظم ــات، وه ــي اخلدم ــن مقدم ــث م ــرف ثال ــالل ط ــن خ ــم م ــد معه ــون متعاق ــون وطني ــاد موظف أف
ــي أو  ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــح برنام ــون لصال ــوا يعمل ــا إذا كان ــم م ــدم معرفته ــان، لع ــض األحي ــارض’ يف بع ــعور ‘بالتع ــم ش لديه
ز هــذا الشــعور مــن خــالل تســاؤالت طرحهــا أصحــاب  وزارة التخطيــط أو حكومــة الوفــاق الوطنــي أو رمبــا احلكومــة احملليــة. وقــد تعــزَّ
املصلحــة احملليــني حــول طبيعــة دور املوظفــني الوطنيــني املتعاقــد معهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، وجــد املوظفــون الوطنيــون 
ــدة  ــج األمم املتح ــن برنام ــن كل م ــام م ــة /إدارة امله ــي اإلدارة التنفيذي ــا تأت ــً م ــة، وغالب ــر واضح ــل إدارة غ ــهم يف سالس أنفس

ــان.  ــض األحي ــة يف بع ــام متناقض ــذه امله ــت ه ــة(. كان ــط أو البلدي ــني )وزارة التخطي ــراء الوطني ــي والنظ اإلمنائ

إعداد التقارير عن المشروعات 

أعــرب جميــع اخلــراء االستشــاريني تقريًبــا عــن رغبتهــم يف إدخــال حتســينات علــى عمليــة إعــداد التقاريــر اخلاصــة باملشــروعات. 
ومــن املقــرر أن يصــدر التقريــر الســنوي قريبــً وســيقدم بالتأكيــد حملــة أوضــح عــن األداء املــايل لعــام 2017. عــادة مــا ُيصــِدر 
ــه يتــم مشــاركة قــدر كبــر مــن املعلومــات  املشــروع حتديثــات شــهرية حــول التقــدم احملــرز وعنــد مراجعــة هــذه التحديثــات تبــني أنَّ
حــول التقــدم احملــرز مــع جملــس إدارة املشــروع، ورغــم ذلــك متيــل التحديثــات إىل الركيــز بشــكٍل واضــح علــى امُلخــَرج 1، وبدرجــٍة 

أقــل بكثــر علــى امُلخَرجــني 2 و3. وجتــدُر اإلشــارة إىل أنَّ التقاريــر املتعلقــة بامُلخــَرج 3 صــدرت عــن منظمــات شــريكة.

ــم وقســم االتصــاالت يف هــذا التقريــر مســألة إعــداد التقاريــر وإدارة املعــارف وتبــادل  يتنــاول كل مــن قســم الرصــد والتقييــم والتعلُّ
املعلومــات. مــع حتســن عمليــة إعــداد التقاريــر، يجــب علــى املشــروع مبــرور الوقــت، تطويــر ســجل واضــح لقــرارات التصميــم 
وســجالت التكيــف والتنفيــذ يف الســياقات اخملتلفــة. يعــد هــذا الســجل مســتودع هــام للمعرفــة املتولــدة مــن الصنــدوق. وميكــن 
ــة لظــروف  ــة أمــور، ‘التعامــل مــع الفســاد’، و‘املشــاريع الهندســية املراعي أن تشــمل منتجــات املعرفــة املســجلة، ضمــن جمل
ــاعد  ــا سيس ــة’. كم ــرعية احمللي ــول ‘الش ــث ح ــً بح ــا أيض ــئة’، ورمب ــة الناش ــة الالمركزي ــانية’، و‘معاجل ــارات اجلنس ــات واالعتب النزاع

حتديــث دليــل العمليــات املقــرح علــى تلبيــة احلاجــة إىل معلومــات حــول العمليــات القياســية والسياســات وأســاليب العمــل.

توصيات خاصة بنموذج التشغيل
إدارة المشاريع وعملية صنع القرار

ينبغــي أن تركــز اجتماعــات جملــس إدارة املشــروع علــى القــرارات االســراتيجية رفيعــة املســتوى فقــط، وأن ُتعَقــد بصــورة نصــف   •
ــر مواعيدهــا إال عنــد وجــود ظــروف خمففــة.  ســنوية أو ربــع ســنوية كمــا تقررهــا األغلبيــة، وأن ُيحَتفــظ مبحاضرهــا، وال ُتغيَّ

ينبغــي أن ُتجــرى جميــع املناقشــات التقنيــة ضمــن الفريــق التقنــي العامــل لــدى الصنــدوق وأن ُتعقــد املــداوالت داخــل هــذا الفريــق   •
ــً.  ــر تنظيم ــة أك بطريق

ينبغــي أن يوافــق جملــس إدارة املشــروع علــى اختصاصــات دور التخطيــط /التنســيق الوطنــي االســراتيجي، مبــا يف ذلــك حتديــد   •
ــذه  ــدث ه ــن أن حت ــى’ ميك ــيق، و‘مت ــا التنس ــن أن يغطيه ــي ميك ــا الت ــا’ القضاي ــيقي، و‘م ــدور التنس ــذا ال ــيضطلع به ــذي س ــن’ ال ‘م
املدخــالت الوطنيــة و‘كيــف’. ومــع ذلــك، ال ينبغــي لهــذا الــدور االســراتيجي /التخطيطــي والتنســيقي أن يؤثــر علــى التنفيــذ املباشــر 

ــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. للمشــروع ِم

طريقة التنفيذ

وضــع مبــادئ توجيهيــة وإجــراءات تشــغيل موحــدة للتشــاور وترتيبــات للعمــل مــع الهيئــات العامــة وشــبه العامــة الليبية، واالســتفادة   •
مــن أصولهــا. 

ــغيل  ــروف التش ــا لظ ــة ومالءمته ــة القائم ــة واملالي ــط اإلداري ــة الضواب ــي فاعليَّ ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــتعرض برنام ــي أن يس ينبغ  •
احلاليــة، بافــراض إعــادة العمليــات إىل ليبيــا )مــن املفهــوم أن املديــر الُقْطــري قــد اقــرح بالفعــل إجــراء هــذا االســتعراض، وبالتــايل 

ــل(. ــس اإلدارة املقب ــاع جمل ــه الجتم ــز ورفع ــر موج ــداد تقري ــع إع ــتمر، م ــي أن يس ينبغ

ينبغي االستعانة بقدرات إضافية لوضع دليل للعمليات بأثر فوري.   •

 تنظيم المشروع وعملية التوظيف

ينبغــي التأكــد مــن أنَّ جميــع املوظفــني الذيــن مت حتديدهــم يف الهيــكل التنظيمــي للمشــروع، يتعاملــون يف املقــام األول مــع مديــر   •
مشــروع الصنــدوق ويخضعــون للمســاءلة عــن تقــدمي اخلدمــات. 

ينبغــي اســتكمال وضــع خمطــط تنظيمــي كامــل، مــع ربــط كل وظيفــة ممولــة مــن الصنــدوق بالتسلســل اإلداري املنصــوص   •
عليــه. ُيوصــى بــأن يعِطــي جملــس إدارة املشــروع موافقتــه بشــكٍل دوري علــى مســتوى التوظيــف املقــرح والهيــكل التنظيمــي 

للصنــدوق. 

ينبغــي تعزيــز القــدرة التقنيــة للمشــروع علــى الفــور. وتشــمل الوظائــف احملــددة مهنــدس )كبــر مهندســني( )تعيــني دويل(،   •
ومستشــار حتقيــق االســتقرار مــن ذوي اخلــرة يف عمليــات حتقيــق االســتقرار، وتنميــة القــدرات، واحلكومــة احملليــة )تعيــني دويل( 
ــم، ومنســق مــن ذوي اخلــرة يف عمليــات حتقيــق االســتقرار )تعيــني دويل(. ومديــر متفــرغ متخصــص يف الرصــد والتقييــم والتعلُّ

ينبغــي توظيــف فريــق أوســع مــن اخلــراء املتخصصــني يف جمــاالت حتقيــق االســتقرار والسياســة ومراعــاة ظــروف النزاعــات. ومــن   •
شــأن هــذا الفريــق أن يتيــح وجــود إدارة مســتمرة خمصصــة لــكل منطقــة مســتهدفة.

ينبغي النظر يف احلاجة إىل تكوين فريق موسع لالتصاالت.   •

ينبغــي توضيــح املركــز الوظيفــي واإلدارة التنفيذيــة /إدارة املهــام للموظفــني الوطنيــني، وارتباطهــم برنامــج األمم املتحــدة   •
الوطنيــني.  بنظرائهــم  مقارنــة  اإلمنائــي 

إعداد التقارير عن املشروعات  •

ــنة، ينبغــي إلدارة املشــروع أن ُتصــِدر منتجــات تعليميــة بشــكٍل  اســتجابة للطلــب املتكــرر للحصــول علــى معلومــات تقنيــة حمسَّ  •
منهجــي حــول القضايــا التقنيــة الرئيســة يف امُلخَرجــات الثالثــة وتعميــم هــذه املنتجــات علــى أصحــاب املصلحــة.
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تنفيذ عمليات المشتريات واألعمال الهندسية 3.2
يتمّتــع موظفــو اخلدمــات الهندســية واملشــريات باخلــرة يف خدمــات األمم املتحــدة وأنظمتهــا املتعلقــة مبجــايل الهندســة 
واملشــريات. ومــع ذلــك، فقــد كافحــت كل مــن وحــدة اخلدمــات الهندســية ووحــدة املشــريات ملواكبــة حجــم العمــل يف الصنــدوق 
منــذ بــدء املشــروع. وقــد أســهمت التحســينات األخــرة املدخلــة علــى عمليــات األعمــال الهندســية واملشــريات يف إعطــاء انطبــاع 
إيجابــي للغايــة يف ليبيــا مفــاده أنَّ التعاقــد مــن خــالل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، رغــم بطئــه، يّتســم بالشــفافية والعدالــة. وقــد 
ــادة عــدد العطــاءات للمشــروعات املنفــردة، ممــا يزيــد بالطبــع مــن عــبء العمــل  علــى املوظفــني مــن حيــث  أدى هــذا األمــر إىل زي

العطــاءات املــراد تقييمهــا.

ــان بشــكٍل مشــرك، وهــي التســعر  ــان املذكورت ــا أخــرى تواجههــا الوحدت ــاك قضاي ــة عــدد املوظفــني، هن باإلضافــة إىل عــدم كفاي
ــع  ــج واس ــان الروي ــاء، وضم ــني البن ــر قوان ــعار، وتغ ــة /األس ــة للتكلف ــرات وطني ــر مؤش ــدم توف ــواد، وع ــر امل ــة، وتواف ــات العمل وتقلب

ــان.   ــض األحي ــي األداء يف بع ــني ضعيف ــاركة مقاول ــدة، ومش ــات املزاي ــاق لعملي النط

وحدة المشتريات

ــذا  ــام 2017، زاد ه ــول ع ــد. وبحل ــي واح ــف وطن ــد وموظ ــف دويل واح ــريات موظ ــدة املش ــل يف وح ــام 2016، كان يعم ــف ع يف منتص
العــدد إىل موظَفْيــن دوليــني مــع بعــض الدعــم االستشــاري قصــر األجــل. ويف عــام 2018، ينضــم إىل فريــق العمــل موظَفْيــن إضافيــني 
للمشــريات وســيبدآن العمــل قريبــً، علــى الرغــم مــن أنَّ توظيفهمــا قائــم أصــاًل علــى أســاس عقــود استشــارية قصــرة األجــل. توفــر 
الوحــدة خدمــة واحــدة جلميــع مشــاريع املكتــب الُقْطــري لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي مبــا يف ذلــك املشــروعان الرئيســان - 
الصنــدوق ومشــروع تعزيــز القــدرات احملليــة مــن أجــل الصمــود والتعــايف املمــول مــن االحتــاد األوروبــي. هــذا يعنــي أنَّ الوحــدة غــر 
خمصصــة لعمــل الصنــدوق وحــده. هنــاك عــدد مــن األســباب للتأخــر يف املشــريات. وأظهــرت املشــاورات الشــاملة أنَّ األســباب 

الرئيســة للتأخــر يف عمليــة املشــريات لــدى الصنــدوق تتمثــل فيمــا يلــي:

املوافقــات – ُتعتَمــد جميــع مشــاريع الصنــدوق مــن جملــس إدارة املشــروع،  ووزارة التخطيــط، والبلديــة ذات الصلــة، وإذا   •
لــزم األمــر، الــوزارة التنفيذيــة ذات الصلــة )مثــل وزارة الربيــة والتعليــم ووزارة الصحــة وغرهمــا(. وال تتــم مزامنــة العمليــة 
مباشــرة. ذلــك ألنَّهــا ليســت عمليــة آليــة مؤمتتــة؛ بــل عمليــة ورقيــة. وبالتــايل، ســيكون ألمتتــة بعــض العمليــات فائــدة 

كبــرة.

ــج األمم  ــة أنَّ برنام ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــط عل ــان بالتخب ــض األحي ــبق يف بع ــط املس ــم التخطي ــبق – يتس ــط املس التخطي  •
املتحــدة اإلمنائــي بإمكانــه أن يســتخدم، وهــو يســتخدم بالفعــل، إجــراءات ‘التخطيــط املســبق للمشــريات’. وبــدون 
ــن  ــه ل ــح أن ــك يتض ــن ذل ــا.  وم ــط لعمله ــدة التخطي ــى الوح ــب عل ــن الصع ــيكون م ــريات، س ــق للمش ــط دقي ــود تخطي وج

يكــون هنــاك مشــكلة تذكــر إذا  كانــت وحــدة املشــريات مكرســة للصنــدوق فقــط.

يتعلــق  فيمــا  بالعكــس(  )والعكــس  امليدانيــة  الهندســة  موظفــي  مــع  مشــاكل  الوحــدة  واجهــت   - املواصفــات   •
باملواصفــات الصحيحــة لألعمــال املدنيــة وشــراء الســلع. وتعــود هــذه املشــكلة أيضــً جزئيــً إىل الوقــت الــذي يســتغرقه 
ــدة  ــت األمم املتح ــي أصبح ــل الت ــة األج ــات طويل ــع االتفاق ــات   وتوقي ــى املواصف ــة عل ــون للموافق ــتخدمون النهائي املس

تعتمــد عليهــا.   

قضايا املوارد البشرية - والتأخر يف تعيني استشاري الصندوق.  •

يتيــح نظــام املناقصــة اإللكرونيــة اجلديــد يف نظــام ’أطلــس’  فرصــًة كبــرًة إلتاحــة التشــغيل اآليل علــى شــبكة اإلنرنــت للمشــروع، 
ــب  ــً يف مكات ــذي يجــري تنفيــذه حالي ــات تقــدمي العطــاءات مــن بدايتهــا إىل نهايتهــا.  وميكــن لهــذا النظــام، ال وخصوصــً إلدارة عملي
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف جميــع أنحــاء العــامل، أن يوفــر التســجيل الذاتــي ملقدمــي العطاءات، وحتســني الســرية، وحتســني 
عمليــة مراجعــة احلســابات والشــفافية. وتبــدو التحســينات املدخلــة علــى العمليــة والكفــاءة احملتملــة للتكاليــف مبشــرة للغايــة. 

كمــا ميكــن للنظــام إصــدار أنــواع خمتلفــة مــن تقاريــر التوريــد والتســليم التــي تطلبهــا اجلهــات املانحــة.

بشــكٍل عــام، أظهــرت التقييمــات امليدانيــة أنَّ عمليــة الشــراء رغــم اســتغراقها وقتــً طويــاًل تتســم بالشــفافية وانعــدام الفســاد. يف 
ــه ليــس مرنــً مبــا فيــه  الوقــت نفســه، واجــه الصنــدوق عــدًدا مــن حتديــات مراعــاة ظــروف النزاعــات املتعلقــة باملشــريات. أواًل، ثبــت أنَّ
الكفايــة ملراعــاة تأثــر الشــراء علــى ديناميــات النــزاع احمللــي. كان الوضــع علــى هــذا النحــو يف أوبــاري، حيــث أملــت إجــراءات مراعــاة 
ع العقــود والفــرص علــى نحــو ‘عــادل’ بــني مكونــات اجملتمــع احمللــي. ثانيــً، ضاعــت  ــوزَّ ظــروف النــزاع التــي مت اتخاذهــا هنــاك بــأنَّ ُت
الفــرص لتطويــر االقتصــاد احمللــي أو تعزيــز العالقــات القائمــة حاليــً مــع املقاولــني. علــى ســبيل املثــال، مت اإلعــالن عــن املشــريات 

حصريــً باللغــة اإلجنليزيــة بــداًل مــن اللغــة العربيــة. 

وحدة الخدمات الهندسية

تتســم وحــدة اخلدمــات الهندســية، التــي يعمــل بهــا موظفــون دوليــون، بصغــر احلجــم، ويوجــد بهــا حالًيا شــخصان فقــط يف تونس. 
ــذ  ومــن املقــرر أن تنتقــل الوحــدة إىل طرابلــس قريبــً. وقــد أظهــر العمــل مــن تونــس علــى مــدار العامــني املاضيــني أنَّ العمــل قــد ُنفِّ
عــن ُبْعــد وأنَّ جميــع الزيــارات امليدانيــة للمواقــع واألعمــال امليدانيــة ذات الصلــة يقــوم بهــا املهندســون الليبيــون املتعاقــدون مــن 
خــالل منظمــة ’ملتزمــون باخلــر’، الطــرف الثالــث مــزود اخلدمــة. وجتــدُر اإلشــارة إىل أنَّ املهندســَين يخدمــان أيضــً جميــع مشــاريع 

املكتــب الُقْطــري. لذلــك فهمــا غــر مكرَســني متاًمــا ملشــروع الصنــدوق أيضــً.

ــاك  ــت هن ــث كان ــني، حي ــني امليداني ــة باملهندس ــة اخلاص ــادرات التدريبي ــض املب ــون يف بع ــارك املهندس ــك، يش ــة إىل ذل باإلضاف
مشــاكل يف ضمــان توظيــف مهندســني مؤهلــني ومناســبني. ويــرون مــن خــالل تقييماتهــم أنَّ جــودة أعمــال املهندســني 
امليدانيــني آخــذة يف االرتفــاع والتحّســن، ومــع ذلــك يعتقــد كل مــن املهندســني امليدانيــني والوحــدة الهندســية أنَّ املزيــد مــن 
التدريــب أمــر ضــروري. يعتقــد املهندســون أنَّ دليــل العمليــات ســيكون ذا فائــدة كبــرة للمشــروع وســوف يســاعد جميــع موظفــي 
اخلدمــات الهندســية وموظفــي املشــروع. كمــا شــعروا أنَّهــم أكــر مــن اســتفاد مــن دليــل العمليــات الشــامل بســبب عــدم 
معرفتهــم حــول الكثــر مــن عمليــات املشــروع، مبــا يف ذلــك املســائل املتعلقــة بالتصميــم املفاهيمــي، وعلــى وجــه اخلصــوص 
أهــداف وعالقــات امُلخَرجــني 3/2 بســبب تركيزهــم علــى امُلخــَرج 1. وقــد تســببت االتصــاالت مــع املوقــع أيضــً يف حــدوث مشــاكل 

بســبب ضعــف االتصــال بشــبكة اإلنرنــت.

ــس  ــية يف تون ــدة الهندس ــن الوح ــتقاة م ــة اآلراء املس ــن صح ــت م ــون بالتثب ــقون امليداني ــون واملنس ــون امليداني ــام املهندس ق
ض املهندســون امليدانيــون للمشــاكل نفســها التــي يواجههــا املهندســون املتمركــزون يف تونــس  والتحقــق مــن صحتهــا. وتعــرَّ
ولكــن مــع وجــود حتّيــز ميــداين واضــح. ُيعــدُّ املهندســون امليدانيــون واملنســقون امليدانيــون الوجــه العــام األكــر شــيوًعا للمشــروع 
الــذي يتعامــل مــع الســلطات احملليــة واجملتمعــات وشــركات البنــاء. إنَّهــم يعانــون مــن مشــاكل تتعلــق ‘بالوضــع’ املتصــور عنهــم، 
األمــر الــذي يســلط الضــوء علــى القضايــا املتعلقــة بهويــة املشــروع والتــي ســيتم مناقشــتها مبزيــٍد مــن التفصيــل يف األقســام 
املتعلقــة باالســراتيجية واالتصــاالت. وأفــاد املهندســون بأنهــم يشــعرون بتضــارب يف بعــض األحيــان بســبب تســاؤالت وجههــا 
لهــم خمتلــف أصحــاب املصلحــة - هــل يعملــون لــدى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي أم وزارة التخطيــط أم حكومــة الوفــاق الوطنــي 

أم رمبــا احلكومــة احملليــة؟ مــن الواضــح أنَّ هــذا التصــّور مهــم يف بعــض الســياقات مــن حيــث الشــرعية واألمــن.

ــق  ــا يتعل ــدة فيم ــا األمم املتح ــي تفرضه ــود الت ــى القي ــل عل ــدف التحاي ــر’ به ــون باخل ــة ’ملتزم ــل منظم ــن ِقب ــني ِم ــن املوظف ُيعيَّ
برنامــج األمم املتحــدة  الرغــم مــن كونهــم ليســوا موظفــني متعاقديــن مــع  البــالد.  وعلــى  بأعــداد املوظفــني واحلركــة يف 
اإلمنائــي، إال أنَّهــم يــؤدون دوًرا حيوًيــا يف املشــروع. فــإىل جانــب كونهــم عيونــً وآذاًنــا علــى األرض، ميتلــك املهندســون امليدانيــون 
ــة  ــهم يف مطابق ــذي ُيس ــر ال ــأنه إىل اإلدارة، األم ــم بش ــدمي آرائه ــي وتق ــياق الليب ــم الس ــى فه ــدرة عل ــون الق ــقون امليداني واملنس
الفهــم الثقــايف  ‘للغــة’ التنميــة التــي يتبّناهــا برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. هــذا باإلضافــة إىل تأديتهــم لــدوٍر حمــورٍي يف إدارة 
ــن يف فهــم هــذه املهــام وإدارتهــا أن ُيســاعد  الديناميــات احملليــة وأيــة توتــرات تنشــأ أثنــاء املشــروع. ومــن شــأن التدريــب احملسَّ

علــى االرتقــاء بأدائهــم. 

واجــه املهندســون امليدانيــون واملنســقون امليدانيــون أيضــً مشــاكل تتعلــق بانعــدام األمــن الوظيفــي، مــع تلقــي بعضهــم لعقــود 
عمــل متكــررة قصــرة األجــل ومتتابعــة علــى نحــو غــر متوقــع. وعلــى الرغــم مــن تأثــر هــذا األمــر علــى معنويــات املوظفــني، ال يــزال 

ــه مفيــد للمشــروع.          معــدل دوران املوظفــني منخفضــً بشــكٍل ملحــوظ، األمــر الــذي أثبــت أنَّ

المعايير االجتماعية والبيئية وضمان الجودة

ــع  ــق يف جمي ــي ُتطّب ــة الت ــة والبيئي ــا االجتماعي ــأن القضاي ــة بش ــره اخلاص ــاته ومعاي ــي سياس ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــدى برنام ل
املشــاريع. وتهــدُف جميــع الرامــج إىل تطبيــق املبــادئ األساســية حلقــوق اإلنســان واملســاواة بــني اجلنســني واالســتدامة البيئيــة. 
ــي  ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــة برنام ــل برجم ــع مراح ــي يف جمي ــكٍل منهج ــة بش ــة والبيئي ــتدامة االجتماعي ــع االس ــل م ــم التعام ويت
ــة كلمــا أمكــن ذلــك وخفضــه إىل احلــد األدنــى  ــم العمــل علــى جتنــب إحلــاق أي ضــرر حمتمــل باألفــراد والبيئ ــة.  ويت بطريقــة متكامل

ــاره وإدارتــه. وتخفيــف آث

د  ــل ســجل خماطــر املشــروع قلــب نظــام ضمــان اجلــودة يف برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ويديــره مديــر املشــروع. وقــد حــدَّ ُيمثِّ
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي معايــر جــودة الرجمــة التــي يجــب االلتــزام بهــا، حســب معيــار اجلــودة، ويطبقهــا علــى املشــروع 
والكفــاءة  والرصــد،  واإلدارة  االجتماعيــة،  االقتصاديــة  واحلالــة  واألهميــة،  االســراتيجية،  هــي:  واملعايــر  األقــل.  علــى  ســنوًيا 
ــة واالســتدامة وامللكيــة الوطنيــة. مل تكتمــل مهمــة ضمــان اجلــودة هــذه حتــى اليــوم. قــد تكــون النتائــج واإلجــراءات التــي  والفاعليَّ

مت تســجيلها يف ســجل خماطــر املشــروع جــزًءا مفيــًدا مــن التقاريــر الربــع ســنوية.
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توصيات بشأن تنفيذ عمليات المشتريات واألعمال 
الهندسية

وحدة المشتريات

حتقيــق أقصــى اســتفادة مــن االســتثناءات املتاحــة، وإجــراءات املســار الســريع، وأبســط اخليــارات وأقصرهــا للحصــول علــى   •
اخلدمــات. 

يجــب علــى املوظفــني العاملــني يف الصنــدوق، واملمولــني مــن أمــوال الصنــدوق، الركيــز علــى عمــل الصنــدوق ورفــع تقاريرهــم إىل   •
رئيــس مشــروع الصنــدوق. وُيتوقــع وجــود بعــض املرونــة يف هــذا الرتيــب حيــث إنَّ بعــض موظفــي وحــدة املشــريات لديهــم خــرة 

حمــددة ميكــن االســتفادة منهــا يف مشــروع ليبــي آخــر، ولكــن الوقــت احملــدد لهــا ســيحتاج إىل إعــادة موازنــة. 

ــراء.  ــات الش ــذ عملي ــتهدفة لتنفي ــة مس ــداول زمني ــدوق وج ــريات الصن ــة ملش ــوذج خط ــي من ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــدى برنام ل  •
ُيوصــى بااللتــزام بهــذه القوالــب واملبــادئ التوجيهيــة حيثمــا أمكــن، وتوفــر التدريــب عليهــا للمهندســني امليدانيــني واملنســقني 

امليدانيــني، ومشــاركتها مــع أعضــاء جملــس إدارة املشــروع إذا طلبــوا ذلــك. 

يرفــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي تقاريــره إىل جملــس إدارة املشــروع عــن مــدى ســرعة اســتخدام نظــام املناقصــات اإللكرونيــة   •
’أطلــس’ يف الصنــدوق والفوائــد املرجــوة منــه. وينبغــي أن يشــر التقريــر إىل كيفيــة تنظيــم التدريــب للمقاولــني احملليــني وغرهــم 

مــن الشــركاء. 

من أجل تنفيذ نظام املناقصة اإللكرونية، ُيوصى بتصميم وتنفيذ برنامج تدريب موازي للعاملني واملتعاقدين مع الصندوق.  •

ينبغي إعطاء األولوية للمقاولني احملليني املؤهلني مسبقً ألعمال ذات قيمة مرتفعة.   •

اســتخدام مشــريات مراعيــة لظــروف النــزاع مــن الســلع واخلدمــات واألعمــال املدنيــة للمســاعدة يف إدارة التوتــرات اجملتمعيــة   •
ــل يف وضــع برامــج  وحتســني الفوائــد التــي تعــود علــى االقتصــاد احمللــي. إنَّ مفتــاح تعزيــز املشــريات احملليــة وتشــجيعها يتمثَّ
تدريبيــة للشــركات احملليــة إلنتــاج ســلع وخدمــات تلبــي املعايــر واملتطلبــات احلديثــة. كمــا يســتتبع ذلــك ضمــان إجــراء املشــريات 
ــق  ــً حتقي ــك أيض ــتتبع ذل ــد يس ــاالت، ق ــض احل ــة. ويف بع ــركات احمللي ــل الش ــن ِقب ــا ِم ــول إليه ــهل الوص ــث يس ــة بحي ــة العربي باللغ
التــوازن بــني عمليــات املناقصــة املفتوحــة مــع الــرؤى احملليــة حــول كيفيــة فهــم توزيــع العقــود وتأثرهــا علــى النزاعــات احملليــة. 

الوحدة الهندسية

تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي منتظم وموجه لصالح املهندسني امليدانيني واملنسقني امليدانيني.  •

أثناء صياغة دليل العمليات املقرح، ينبغي استشارة املؤسسات املالية وفرق املراقبة فيما يتعلق بالنطاق واحملتوى.  •

ــود  ــً لعق ــل وفق ــون العم ــن يواصل ــك الذي ــا أولئ ــة؛ أم ــود فردي ــر’ إىل عق ــون باخل ــة ’ملتزم ــن منظم ــود م ــل العق ــر يف نق ــي النظ ينبغ  •
منظمــة ’ملتزمــون باخلــر’ يجــب أن يوفــر لهــم األمــن الوظيفــي وواجــب العنايــة علــى نحــو متزايــد.

المعايير االجتماعية والبيئية وضمان الجودة

ينبغــي أن يحــدد ســجل اخملاطــر لــدى الصنــدوق بوضــوح خماطــر املعايــر االجتماعيــة والبيئيــة وتصنيــف اخملاطــر، مــع الركيــز علــى   •
األكــر أهميــة والتدابــر التــي مت اتخاذهــا ملعاجلتهــا. يجــب احــرام إجــراءات ضمــان اجلــودة وااللتــزام بهــا. 

تمويل المشاريع 3.3
إدارة الجهات المانحة

ــذ الصنــدوق حتــى اليــوم مــا قيمتــه 12 مليــون دوالر أمريكــي مــن األعمــال واملعــدات )امُلخــَرج 1( يف ســتة مواقــع، مــن أصــل 24.2  نفَّ
صــت لتلــك املواقــع، وأنفــق 21 مليــون دوالر أمريكــي بشــكٍل عــام منــذ إطالقــه يف أيــار /مايــو 2016. وحصــل  مليــون دوالر أمريكــي ُخصِّ
الصنــدوق علــى تصريــح بالعمــل يف ســتة مواقــع أخــرى، مــع ميزانيــة إضافيــة متوقعــة تبلــغ حــوايل 24 مليــون دوالر أمريكــي لألعمــال 
ــة  ــة. وبطبيع ــراء منفصل ــة ش ــات و28 عملي ــوف الكمي ــن كش ــدواًل م ــدار 21 ج ــل إص ــن العم ــة األوىل م ــت اجلول ــد تطلب ــدات. وق واملع
ى هــذا العمــل إىل انشــغال مهندَســني وموظَفــني يف املشــريات بشــكٍل كامــل خــالل األشــهر اخلمســة عشــر األوىل مــن  احلــال، أدَّ

املشــروع )وكان ذلــك قبــل بــدء مشــروع تعزيــز القــدرات احملليــة مــن أجــل الصمــود والتعــايف املمــول مــن االحتــاد األوروبــي(. 

 الميزانية المعتمدة ُمخَرجات الصندوق
2016

)%( تنفيذ الميزانيةالميزانية المستخدمة

%13,165,2154,727,54136 امُلخَرج 1       

%13   289,473  2,248,440امُلخَرج 2 

%43  469,167  1,082,000امُلخَرج 3 

الدعم اإلداري 
العام)8%(

1,319,688  438,894  33%

%17,815,7835,925,07533اجملموع 

 الميزانية المعتمدة ُمخَرجات الصندوق
2017

)% تنفيذ الميزانيةالميزانية المستخدمة

%8,808,5048,165,04493 امُلخَرج 1       

%1,813,0001,085,69560امُلخَرج 2 

%3,267,3851,707,73952امُلخَرج 3 

الدعم اإلداري 
العام)8%(

1,111,111   876,67979%

%15,000,00011,835,15772اجملموع 

 الميزانية المعتمدة ُمخَرجات الصندوق
2018

 تنفيذ الميزانية كما فيالميزانية المستخدمة
 شهر نيسان/أبريل

)%(

%4,029,66652  7,790,683 امُلخَرج 1       

%536,81231     1,734,859امُلخَرج 2 

%889,6329     10,291,118امُلخَرج 3 

الدعم اإلداري 
العام)8%(

1,585,333     436,48928%

%28 21,401,9935,892,599اجملموع 
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ــا  ــدت به ــي تعه ــات الت ــق 2 االلتزام ــح امللح ــي.  يوض ــون دوالر أمريك ــن 69.58 ملي ــً ع ــدوق حالي ــة للصن ــدة اخملصص ــد األرص تزي
ــرح  ــدوق. واق ــة للصن ــة مطابق ــاهمة ليبي ــع مس ــروع توق ــس إدارة املش ــظ أنَّ جمل ــدوق.  يالح ــة للصن ــة اخملتلف ــات املانح اجله
ــي يف 12  ــني دوالر أمريك ــة 5 مالي ــة بقيم ــاهمة حكومي ــرت مس ــد ظه ــاص. وق ــاع اخل ــاهمات القط ــدوق ملس ــجيع الصن ــً تش أيض
نيســان/أبريل 2018. أقــر جملــس إدارة الصنــدوق أنَّ كل شــريك مســاهم يف الصنــدوق قــد يكــون لديــه قيــوده ومتطلباتــه 
اخلاصــة علــى اســتخدام أموالــه. وميكــن للجهــات املانحــة تخصيــص أموالهــا لتحقيــق ُمخَرجــات حمــددة. يوضــح امللحــق 3 كيفيــة 
ــروع  ــس إدارة املش ــدوق وجمل ــروع الصن ــق مش ــن فري ــات. ويضم ــك الترع ــة بتل ــددة املرتبط ــروط احمل ــوال والش ــص األم تخصي
التقيــد الكامــل بــأي قيــود ُتفــَرض علــى كيفيــة اســتخدام أمــوال اجلهــات املانحــة، علــى الرغــم مــن أنَّ هــذا األمــر يزيــد مــن تكاليــف 
املعامــالت ويلغــي بعــض الفوائــد املتصــورة للتمويــل اجلماعــي. ويعــد جتميــع األمــوال بهــذه الصــورة احلقيقيــة دليــاًل هامــً علــى 

توافــق اآلراء بــني اجلهــات املانحــة.

التقارير المالية والتدقيق

يحتــوي امللحــق 4 علــى آخــر تقريــر مــايل صــدر عــن الصنــدوق يف 30 نيســان /أبريــل. علــى الرغــم مــن توفــر األمــوال األساســية لــدى 
ــه يف عــام 2016، مت إنفــاق ٪33 فقــط  الصنــدوق، ال يــزال تنفيــذ امليزانيــة منخفًضــا، ولكنــه يف ازديــاد. يوضــح اجلــدول رقــم 7 أنَّ
مــن إجمــايل امليزانيــة يف خطــة العمــل الســنوية، ولكــن هــذا الرقــم ارتفــع إىل مــا يقــرب مــن ٪72 يف عــام 2017. وقــد التــزم برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي التزامــً تامــً بالوفــاء بالتزاماتــه بــكل وضــوح يف خطــط عملــه األوليــة لكنــه مل يحقــق أهدافــه فيمــا يتعلــق 
بتســليم املشــاريع. بلــغ إجمــايل اإلنفــاق علــى امُلخــَرج 2، منــذ أيلــول /ســبتمر 2016، 1.37 مليــون دوالر أمريكــي فقــط. وســتكون 
هنــاك حاجــة لبــذل جهــود كبــرة مــن أجــل توســيع نطــاق األمــوال اخملصصــة للُمخــَرج 2 وإنفاقهــا علــى نحــو يدعــم امُلخــَرج 1 نظــرًا 
ألنَّ هــذا امُلخــَرج األخــر سيســتخدم دائمــً غالبيــة أمــوال الرنامــج. يبلــغ اإلنفــاق املســتهدف لعــام 2018 مــا قيمتــه 21.4 مليــون 
ــل هــدف اإلنفــاق الســنوي خلطــة العمــل  دوالر أمريكــي، ويتبقــى مــن املــوارد املتاحــة مبلغــً قــدره 26.67 مليــون دوالر أمريكــي. ُيمثِّ
املقرحــة والبالــغ 21.4 مليــون دوالر أمريكــي تقريًبــا ضعــف النفقــات مقارنــًة بعــام 2017 وســيتطلب ذلــك زيــادة الكميــة مــن حيــث 

القــدرة علــى التنفيــذ. 

طلــب أعضــاء جملــس إدارة املشــروع أيضــً إضافــة املزيــد مــن التفاصيــل يف التقاريــر املاليــة. ويرفــع املشــروع حاليــً تقاريــره 
بنــاًء علــى معايــر امليزانيــة املتبعــة لــدى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، لكــن اجلهــات املانحــة حتتــاج إىل مزيــد مــن التفاصيــل 
وســتكون اســتفادتها أكــر إذا ُرِفعــت تقاريــر امليزانيــة حســب النشــاط واملوقــع. وميكــن حتقيــق ذلــك باســتخدام ’أطلــس’ برنامــج 
ــام،  ــة إىل النظ ــات امليزاني ــع بيان ــال جمي ــادة إدخ ــم إع ــس’، ث ــكيل ’أطل ــادة تش ــب إع ــر يتطل ــذا األم ــن ه ــي، لك ــدة اإلمنائ األمم املتح
ــراء  ــدوَق بإج ــروع الصن ــة املش ــزم وثيق ــة. ُتل ــوع جاري ــذا املوض ــول ه ــات ح ــت املناقش ــا زال ــاط. م ــب النش ــات حس ــجيل النفق وتس
ــا.  حتــى اآلن مل يحــدث هــذا ولكــن مت وضــع تصــورات واضحــة لاللتــزام بهــذا  تدقيــق ســنوي ِمــن ِقبــل شــركة تدقيــق معتمــدة دولًي

األمــر. 

توصيات تمويل المشروع
إدارة الجهات المانحة

ة املعونة، ُيوصى بتقليص الطلبات لفرض قيود على استخدام األموال. متاشيً مع االلتزامات الدولية للجهات املانحة بشأن فاعليَّ  •

التقارير المالية والتدقيق

ُيوصــى بــأن يواصــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي العمــل علــى تســجيل نفقــات املشــاريع علــى نظــام ’أطلــس’ حســب نشــاط امليزانيــة   •
ــتقبل.  ــر يف املس ــداد التقاري ــدل إع وأن يع

ُيوصى باتخاذ خطوات فورية إلجراء التدقيق املستقل املطلوب من الصندوق.  •

القيمة مقابل المال 3.4
طلــب االســتعراض أيضــً النظــر يف الكيفيــة التــي أســهمت بهــا عمليــات الصنــدوق يف حتقيــق القيمــة مقابــل املــال، وكيــف أســهمت 
املقايضــات يف املوازنــة بــني الســرعة والســعر. مــن الطبيعــي أن يشــعر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بالقلــق مــن أنَّ إدارة 
الرنامــج تتابــع االنطباعــات العامــة لــدى اجلمهــور حــول االنضبــاط والقيمــة مقابــل املــال يف الصنــدوق. يأخــذ االســتعراض كنقطــة 
ــة  ــة ملنظم ــة التابع ــاعدة اإلمنائي ــة املس ــه جلن ــذي حددت ــو ال ــى النح ــال، عل ــل امل ــقيمة مقاب ــً للـ ــواًل عموم ــً مقب ــه تعريف ــالق ل انط
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي: ‘اجلمــع األمثــل بــني التكلفــة التــي متتــد علــى كامــل العمــر االفراضــي للمشــروع واجلــودة 

)أو املالءمــة للغــرض( للوفــاء مبتطلبــات املســتخدم’.  

ــه يجــب تقييــم  ــه يوجــد إجمــاع قــوي علــى أنَّ رغــم وجــود اختالفــات طفيفــة يف معاجلــة القيمــة مقابــل املــال مــن حالــة إىل أخــرى، إال أنَّ
القيمــة مقابــل املــال باســتخدام ثالثــة معايــر رئيســة:

ــى  ــر عل ــة )أي دون التأث ــج املتوقع ــة بالنتائ ــف دون التضحي ــورات يف التكالي ــق وف ر حتقي ــذَّ ــك إذا تع ــق ذل ــاد. يتحق االقتص  •
ــة(. الفاعليَّ

ــج  ــة بالنتائ ــة، دون التضحي ــر ضروري ــف غ ــد تكالي ــب تكب ــايل جتن ــات، وبالت ــيط العملي ر تبس ــذَّ ــك إذا تع ــق ذل ــاءة. يتحق الكف  •
ــة(. بالفاعليَّ املســاس  دون  )أي  املتوقعــة 

ــج’  ــر ‘النتائ ــم تفس ــياق، يت ــذا الس ــالت. يف ه ــة املدخ ــرر تكلف ــج ت ــة النتائ ــت تكلف ــك إذا كان ــق ذل ــة. يتحق ــة التكلف فاعليَّ  •
أحياًنــا بوصفهــا تأثــر وبوصفهــا نتيجــة أحيانــً أخــرى. ومــع ذلــك، فــإنَّ كونهــا مفرطــة يف التوجيــه فيمــا يتعلــق مبســتوى 
ــة التكلفــة. لذلــك، قــد يكــون مــن األفضــل  النتائــج املقــرر تقييمهــا ميكــن أن تــؤدي إىل إهمــال جوانــب مهمــة مــن فاعليَّ

ــج.  ــن الرنام ــودة م ــية املقص ــد األساس ــا الفوائ ــرض باعتباره ــذا الغ ــج’ له ــد ‘النتائ حتدي

ــة )حتقيــق النتائــج املرجــوة( عــادة كمعيــار للقيمــة مقابــل املــال. ومــع ذلــك، فهــي ليســت معيــارًا مــن نــوع االقتصــاد  ُتطــرح الفاعليَّ
ــال ال ميكــن أن  ــة لتعريــف االقتصــاد والكفــاءة. إنَّ أي برنامــج أو مشــروع غــر فعَّ والكفــاءة وفاعلّيــة التكلفــة. ُيســتخَدم مفهــوم الفاعليَّ
ــه ال يحقــق حتــى النتائــج املرجــوة منــه يف  يعطــي قيمــة جيــدة مقابــل املــال، ليــس بســبب التكاليــف العاليــة أو غــر الضروريــة إمنــا ألنَّ
املقــام األول. وبالتــايل، ليــس مــن الضــروري أن نســأل مــا إذا كانــت تكلفــة تلــك النتائــج مقبولــة أم ال. لهــذا الســبب، نعتــر أن القيمــة 

ــة التكلفــة(. مقابــل املــال يف ســياق الصنــدوق تعنــي أن يكــون لديــك ثالثــة معايــر )االقتصــاد والكفــاءة وفاعليَّ

القيمة مقابل المال في سياق الصندوق

ــة والنتائــج املقصــودة تعتــر أساســية بالنســبة إىل القيمــة مقابــل املــال، يجــب علــى إطــار القيمــة مقابــل املــال للرنامــج  ألن الفاعليَّ
ــل مصــدر هــذه املعلومــات عــادة يف إطــار ســجل  الفــردي أن يأخــذ يف االعتبــار النتائــج املتوقعــة املنشــودة لهــذا الرنامــج. يتمثَّ
الرنامــج )أو إطــار النتائــج( ونظريــة التغيــر األساســية. تنطبــق املفاهيــم الرئيســة لـــلقيمة مقابــل املــال علــى الصنــدوق حاليــً علــى 

النحــو التــايل:

ر وجــود طريقــة خلفــض تكاليــف مدخــالت الرنامــج دون املســاس بقــدرة الصنــدوق  االقتصــاد.  يتحقــق االقتصــاد إذا تعــذَّ  •
ــالم. ــة للس ــة احمللي ــة التحتي ــاء البني ــات، وبن ــدرات البلدي ــر ق ــة، أو تطوي ــة ذات األولوي ــة التحتي ــلع والبني ــر الس ــى توف عل

ــى  ــدوق عل ــدرة الصن ــاس بق ــج دون املس ــات الرنام ــيط عملي ــة لتبس ــود طريق ر وج ــذَّ ــاءة إذا تع ــق الكف ــاءة.  تتحق الكف  •
التحتيــة احملليــة للســالم. البنيــة  البلديــات، وبنــاء  أو تطويــر قــدرات  توفــر الســلع والبنيــة األساســية ذات األولويــة، 

ــة مــن حيــث التكلفــة إذا كانــت النتائــج اجملمعــة للمشــروع )أي الســلع والبنيــة األساســية  ــة التكلفــة. تتحقــق الفاعليَّ فاعليَّ  •
ذات األولويــة، أو تنميــة قــدرات البلديــات، وحتســني البنيــة التحتيــة للســالم( تســتحق تكلفــة املدخــالت املســتخدمة يف 

إنتاجهــا. 

نهج التحليل وتقديم التقارير عن االقتصاد والكفاءة

ــة. مــن حيــث املبــدأ، ميكــن حتليــل  كمــا ذكرنــا، يــدور االقتصــاد والكفــاءة حــول حتقيــق وفــورات يف التكاليــف دون التأثــر علــى الفاعليَّ
نطــاق توفــر التكلفــة علــى مســتويني.

يتعلــق املســتوى األول بقــرارات التصميــم الرئيســة املتعلقــة بالرنامــج؛ أي مــا إذا كانــت هنــاك بدائــل لتوفــر التكاليــف للخيــارات 
الرئيســة التــي اتخذهــا الرنامــج، مثــل التنفيــذ املباشــر مــن جانــب الســلطات احملليــة )التنفيــذ الوطنــي( واجلوانــب الرئيســة لــإلدارة 
عــن ُبْعــد. ال ميكــن تقييــم املســتوى األول يف هــذا االســتعراض ألن قــرارات القيمــة مقابــل املــال عاليــة املســتوى مــن هــذا النــوع قــد 
مت التحقــق منهــا بالفعــل خــالل عمليــة املوافقــة علــى وثيقــة املشــروع. ال ميكــن تغيــر هــذه األنــواع مــن القــرارات عاليــة املســتوى 
ــه ُيوصــى مبواصلــة نهــج برنامــج إدارة املعلومــات ِمــن ِقبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، فــإنَّ العديــد مــن  بســهولة. أيضــً، مبــا أنَّ

مشــغلي التكاليــف يتبعــون ذلــك القــرار.
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يتعلــق املســتوى الثــاين بأنشــطة وخطــوات حمــددة داخــل الرنامــج حســب التصميــم. علــى ســبيل املثــال، مــا إذا كانــت هنــاك بدائــل 
أخــرى لتوفــر تكاليــف تصميــم املشــاريع، أو تعديــالت يف عمليــة الشــراء. مل يقــم برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بعــد بإجــراء أي 
اســتعراض منهجــي وتفصيلــي للـــقيمة مقابــل املــال يف املشــروع. ولذلــك فقــد حــان الوقــت للقيــام بهــذا اإلجــراء بشــكٍل أعمــق 
بحيــث ميكــن طمأنــة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي واألطــراف املعنيــة الليبيــة واجلهــات املانحــة بــأنَّ القيمــة مقابــل املــال متثــل 

اعتبــارًا يؤخــذ يف احلســبان يف كل مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ املشــروع. 

يف الوقت احلايل، ميكن قول ما يلي:

تســتند تكاليــف املوظفــني األساســيني لــدى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي إىل النظــام املوحــد للرواتــب والبــدالت   •
واالســتحقاقات الــذي تطبقــه األمم املتحــدة والصناديــق والرامــج املرتبطــة بهــا ومعظــم وكاالتهــا املتخصصــة وذات 

ــف. ــذه التكالي ــر ه ــن تغي ــة.  ال ميك الصل

ــا للتكاليــف الواقعيــة. وقــد وضــع  تتيــح ســنوات عمــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف ليبيــا للفريــق فهًمــا متعمًق  •
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي مقارنــات بــني منظمــة ’ملتزمــون باخلــر’ وعقــود اخلدمــات واتفاقيــة االستشــارات 
الدوليــة ومعــدالت رســوم االستشــارات الوطنيــة مقابــل أســعار الســوق واإليــرادات الســابقة للمستشــارين. مل ترتفــع 
الدوليــة، واتفاقيــة االستشــاريني  باخلــر’، واتفاقيــة االستشــارات  ’ملتزمــون  الصنــدوق ومنظمــة  معــدالت رســوم 
الوطنيــني مقابــل اخلدمــات التــي يؤدونهــا يف املشــروع حتــى اآلن، ومــن غــر املرجــح أن ترتفــع. تعــد معــدالت الرســوم 
التــي يتقاضاهــا برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ومنظمــة ’ملتزمــون باخلــر’، واتفاقيــة االستشــارات الدوليــة، واتفاقيــة 
االستشــاريني الوطنيــني تنافســية مقابــل املعــدالت املعياريــة األخــرى لعقــود مماثلــة. وتعــد معــدالت رســوم منظمــة 

ــة. ــع الرامــج الليبي ’ملتزمــون باخلــر’ مشــابهة ملثيالتهــا يف جمي

ــود  ــز اجله ــة، ترك ــرق فاعليَّ ــر الط ــدوق بأك ــة بالصن ــات خاص ــلع أو خدم ــليم س ــي بتس ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــام برنام ــان قي لضم
احلاليــة علــى مــا يلــي:

تنفيــذ اإلجــراءات الهندســية وإجــراءات املشــريات اجملربــة واملوثــوق بهــا مــن قبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي،   •
مــع االعــراف بوجــود بعــض التحســينات املطلوبــة )انظــر أعــاله(.

إجــراء مقارنــة املثــل باملثــل بــني االستشــاريني الدوليــني األعلــى تكلفــة واملستشــارين التقنيــني اإلقليميــني واحملليــني   •
ــة مــن حيــث املــوارد دون حــدوث خســائر غــر معقولــة يف جــودة  األقــل تكلفــة لضمــان االســتخدام األكــر فاعليَّ

االستشــارات ويف جــودة ُمخَرجــات الصنــدوق يف نهايــة األمــر.

ــواق  ــني واألس ــات احمللي ــزودي اخلدم ــن م ــتفادة م ــعى إىل االس ــً، أن يس ــك ممكن ــا كان ذل ــدوق، كلم ــى الصن ــي عل ينبغ  •
احملليــة للحصــول علــى الســلع بأســعار تنافســية.

فيمــا يتعلــق بإعــادة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي إىل طرابلــس، قــد يكــون هنــاك احتمــال لتحقيــق وفــورات يف التكلفة   •
ــه ســيتم تكبــد تكاليــف علــى املــدى القصــر يف عمليــة نقــل املوظفــني. مــن  علــى املــدى الطويــل، علــى الرغــم مــن أنَّ
املرجــح أن ُيســهم العمــل مــن خــالل املقــر الرئيــس يف طرابلــس يف حتســني جــودة تســليم املشــاريع مــع تراجــع 
احلاجــة إىل اإلدارة عــن ُبْعــد. وســتحتاج هــذه املعادلــة إىل أن ُتــدَرس بعنايــة يف ضــوء املســائل األمنيــة الســائدة وغرهــا 

مــن األمــور التشــغيلية مبجــرد اتخــاذ اخلطــوة.

الة لتقلبات العملة.  اإلدارة الفعَّ  •

ــات املقدمــة  الســيطرة علــى تكاليــف اإلدارة يف بيئــة صعبــة ومكلفــة للغايــة. تشــر تكاليــف اإلدارة، اســتناًدا إىل البيان  •
مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، إىل وجــود رقــم يف املنطقــة يبلــغ %34 وهــو يعــد رقمــً منخفضــً بالنســبة للوضــع 

الهــش واملتضــرر مــن النــزاع. ومــع ذلــك، يعــود هــذا األمــر علــى األرجــح نتيجــة النخفــاض مســتويات التوظيــف. 

توصيات القيمة مقابل المال
ينبغي إصدار تكليف بإجراء تقييم مستقل للقيمة مقابل املال واالستعداد لضمان التحديثات الدورية لتقييم القيمة مقابل املال.  •

األمن، وواجب العناية، وقواعد السلوك   3.5
األمن وواجب العناية

يؤثــر كل مــن األمــن وواجــب العنايــة علــى العمليــات. ويعتــران حتديــً أساســيً ملوظفــي األمم املتحــدة أثنــاء العمــل يف بيئــة 
عاليــة اخملاطــر حيــث يؤثــر األمــن وواجــب العنايــة علــى املســتوى التنظيمــي واإلداري والشــخصي. وفيمــا يتعلــق بالصحــة النفســية 
واالجتماعيــة واملــوارد البشــرية واإلدارة، خلــص تقريــر  صــدر حديثــً عــن األمم املتحــدة إىل أنَّ هنــاك نقــٌص يف العنايــة واالســتعداد 
ــى  ــول عل ــى احلص ــم عل ــدم قدرته ــني بع ــاط املوظف ــرر يف إحب ــوع املتك ــل املوض ــة. ومتثَّ ــات معين ــني يف بعث ــر املوظف ــل نش قب
ــق االســراتيجي  م الفري ــد. ونتيجــًة لذلــك، قــدَّ ــد ومركــز العمــل اجلدي ــة عــن اخملاطــر يف دورهــم اجلدي ث معلومــات دقيقــة وحمدَّ
ــة  ــتوى املنظوم ــى مس ــة عل ــة إلزامي ــات اطالعي ــد جلس ــار، وعق ــل االنتش ــا قب ــة م ــة مبرحل ــة اإلدارة املتعلق ــر حزم ــات لتطوي توصي
حــول القــدرة علــى الصمــود، وإجــراء تدريــب حمــدد للمديريــن يف البيئــات شــديدة اخلطــورة. ال شــك يف أنَّ انتقــال املكتــب الُقْطــري 
إىل طرابلــس ســينطوي علــى حتديــات متعــددة فيمــا يتعلــق باألمــن وواجــب العنايــة وليــس فقــط لنقــل املوظفــني. نرحــب بتحــركات 
فريــق اإلدارة العليــا لــألمم املتحــدة وقــرار جملــس األمــن يف اآلونــة األخــرة برفــع حالــة اإلخــالء، ولكــن مــن املرجــح أن تظــل هنــاك 
قيــود كبــرة علــى احلركــة مــن دون تغيــر. وينبغــي أن يتوقــع أعضــاء جملــس إدارة املشــروع فــرة انتقاليــة وتعديــاًل لألوضــاع مــع 

انتقــال العمليــات إىل ليبيــا.

يجــب موازنــة تكاليــف نقــل العمليــات إىل طرابلــس مقابــل حتســني القــدرة علــى إدارة املشــروع وتنفيــذه. ســوف يتكّبــد املشــروع 
بعــض التكاليــف املباشــرة علــى املــدى القصــر نتيجــة لالنتقــال إىل طرابلــس، متوازنــة مــع اإلقامــة التــي مل تعــد مطلوبــة يف تونــس.

ســوف يتعــني دمــج بعــض موظفــي برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي الليبيــني علــى املــدى الطويــل يف الفريــق. واألهــم مــن ذلــك، 
ال يخضــع املهندســون امليدانيــون واملنســقون امليدانيــون إلجــراءات األمــن وواجــب العنايــة املتبعــة لــدى برنامــج األمم املتحــدة 
ــايل، مــن الطبيعــي أن تكــون لديهــم  اإلمنائــي. ومــع ذلــك، فهــؤالء يعتــرون جــزًءا ال غنــى عنــه يف فريــق مشــروع الصنــدوق. وبالت
ــة  ــوالت أمني ــا بروتوك ــس لديه ــا، لي ــون لديه ــي يعمل ــل الت ــة العم ــر’، جه ــون باخل ــة ’ملتزم ــدو أنَّ منظم ــن ويب ــأن األم ــاوف بش خم
الــة مطبقــة علــى األرض. ال يتــم إجــراء عمليــات تفتيــش منتظمــة علــى إجــراءات األمــن والســالمة للموظفــني، وهــذا مــا ينبغــي  فعَّ

معاجلتــه.   

قواعد السلوك و‘الحماية’

تتميــز مدونــة قواعــد الســلوك املتبعــة لــدى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي  بالنزاهــة الثابتــة التــي ال حتيــد. وتطبــق هــذه املدونــة 
علــى جميــع موظفــي برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي )بغــض النظــر عــن املنصــب أو املســتوى(، واالستشــاريني، ومقــاويل اخلدمــة، 
واملتطوعــني، واملتدربــني. ومــن املتوقــع أن يلتــزم اجلميــع بهــذه املدونــة أثنــاء العمــل مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. وقــد 
أوردت األخبــار ووســائل اإلعــالم االجتماعيــة مؤخــرًا عــن ادعــاءات باالعتــداء اجلنســي والبلطجــة والتحــرش والتخويــف يف قطــاع 
ى ذلــك إىل إجــراء حتقيقــات برملانيــة واتخــاذ إجــراءات ِمــن ِقبــل عــدد مــن املنظمــات غــر  املســاعدات. يف اململكــة املتحــدة، أدَّ
احلكوميــة والشــركات التجاريــة.  ويتبــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي سياســة تقــوم علــى عــدم التســامح إطالقــً فيمــا يتعلــق 
باحلمايــة مــن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي. ومــع ذلــك، فــإنَّ اليقظــة املســتمرة مطلوبــة لضمــان املراقبــة الدائمــة 

للخضــوع لهــذه السياســة. 

يعتــر هــذا االســتعراض فرصــًة جيــدة لتذكــر موظفــي الصنــدوق بــأنَّ مــن مســؤولية اجلميــع، ســواء كانــوا متعاقديــن أو موظفــني، 
اإلبــالغ عــن أي ســوء تصــرف أو خــرق لقواعــد الســلوك التــي قــد يعلــم بهــا العاملــون يف الصنــدوق. وينطبــق ذلــك بصفــٍة خاصــة علــى 

عمليــة االنتقــال مــرة أخــرى وممارســة مهــام العمــل مباشــرة مــن ليبيــا. 

توصيات حول األمن، وواجب العناية، وقواعد السلوك
األمن وواجب العناية

ُيوصى بأن يوافق أعضاء جملس إدارة املشروع على خطة انتقال حمددة التكاليف لنقل عمليات الصندوق إىل طرابلس.  •

ُيوصــى بــأن يســتعرض برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ترتيبــات األمــن وترتيبــات واجــب العنايــة جلميــع املوظفــني غــر املتعاقديــن   •
مــع الرنامــج اإلمنائــي، والتشــاور مــع املوظفــني حســب االقتضــاء. 

قواعد السلوك و'الحماية'

عقــد جلســات تعريفيــة داخليــة حــول مدونــة قواعــد الســلوك جلميــع املوظفــني الوطنيــني والدوليــني، مــع وضــع إجــراءات للتمكــني   •
مــن اإلبــالغ عــن أي ســوء ســلوك أو خــرق للمدونــة قــد يعلــم بــه العاملــون يف الصنــدوق.
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الرصد والتقييم والتعلُّم 3.6
ــم باعتبــاره عنصــرًا أساســيً لنجــاح الصنــدوق. ويتطلــب نظــام الرصــد  ينظــر هــذا االســتعراض إىل نظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ
ــال واملالئــم جمــع البيانــات وتخزينهــا وحتليلهــا واســتخدامها، وليــس فقــط مــن أجــل إصــدار تقاريــر للجهــات  ــم الفعَّ والتقييــم والتعلُّ
تــه وإدارتهــا  ــال واملالئــم بتمكــني برنامــج الصنــدوق مــن تقييــم فاعليَّ ــم الفعَّ املانحــة. ويســمح نظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ
ــم وليــس إىل نظــام  ــم مــن املمارســة. مــن هنــا، سُيشــر التقريــر إىل نظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ وإثباتهــا، واألهــم مــن ذلــك التعلُّ

ــم. ــد والتقيي الرص

ــني  ــراءات تعي ــديد يف إج ــطء ش ــع ب ــة، م ــر متزن ــم غ ــم والتعلُّ ــد والتقيي ــام الرص ــع نظ ــدوق م ــه الصن ــذي اتبع ــج ال ــة النه ــت بداي كان
ــهر  ــت يف ش ــات ِصيَغ ــم أنَّ االختصاص ــدوق. ورغ ــي للصن ــكل التنظيم ــدرج يف الهي ــو م ــا ه ــم كم ــم والتعلُّ ــد والتقيي ــي الرص موظف
أيلــول /ســبتمر 2016، مل يشــغل أحــد هــذه الوظيفــة إال يف تشــرين الثــاين /نوفمــر 2017. ومت إجــراء التعيــني أيضــً لتقــدمي الدعم 
للمكتــب الُقْطــري، لذلــك مل يتوفــر املوظــف للعمــل بــدوام كامــل لــدى الصنــدوق حتــى اآلن. ومــع ذلــك، فــإنَّ الصنــدوق بحاجــٍة ماســة 
ــم وكفــاءات  ــم، لتشــمل خطــة خمصصــة للرصــد والتقييــم والتعلُّ إىل إدخــال حتســينات مهمــة علــى نظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ
لديهــا اخلــرة يف عمليــات حتقيــق االســتقرار. وال يعنــي هــذا األمــر أنَّ املكتــب الُقْطــري ال ميكنــه االســتفادة مــن نظــام الرصــد 
ــم عــر جمموعــة الرامــج التــي يضطلــع بتنفيذهــا يف ليبيــا. ســوف يكــون هنــاك فوائــد كبــرة لربــط نظــام التقييــم  والتقييــم والتعلُّ
ــم عــر الصنــدوق، ومشــروع تعزيــز القــدرات احملليــة مــن أجــل الصمــود والتعــايف املمــول مــن االحتــاد األوروبــي، وحتســني  والتعلُّ
احلــوار بــني املوظفــني التقنيــني الُقْطريــني. ومــع ذلــك، ال ينبغــي أن يتحــول ذلــك إىل عمليــة اختيــار بــني نهــج وآخــر؛ فهنــاك حاجــة إىل 
كليهمــا خاصــة بالنظــر إىل اتســاع نطــاق املســؤولية املؤسســية لــدى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي فيمــا يتعلــق بنظــام الرصــد 

ــم.     والتقييــم والتعلُّ

ــم إىل وجــود قــدر ضئيــل للغايــة مــن االســتعداد لوضــع اســراتيجية  ُيشــر عــدم الركيــز املبدئــي علــى نظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ
ــم، مــع وجــود نقــص يف البيانــات األساســية  )باســتثناء النتائــج ومســتوى التأثــر( وبالتــايل  أو خطــة خاصــة بالرصــد والتقييــم والتعلُّ
ــة الصنــدوق ومشــاريعه يف نهايــة املطــاف.  حمدوديــة القــدرة علــى تتبــع التنفيــذ وامُلخَرجــات بشــكٍل منهجــي، أو لقيــاس فاعليَّ
ــه ال يوجــد  ــم تعنــي أنَّ الوضــع احلــايل ال ميكــن التحكــم فيــه وال ميكــن ضمــان اســتدامته. فأوجــه القصــور يف الرصــد والتقييــم والتعلُّ
ــم. وبعبــارٍة أخــرى، مــن دون بيانــات أساســية  ــم’ – أي الضلــع الثالــث مــن أضــالع نظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ منهــج منتظــم ‘للتعلُّ
ــني أداء  ــن حتس ــث ميك ــك؟’ بحي ــام بذل ــل للقي ــرق أفض ــاك ط ــل هن ــؤال ‘ه ــرح س ــتحيل ط ــن املس ــا، م ــة جلمعه ــيلة واضح ووس
ــم  ــد والتقيي ــرات الرص ــية أو مؤش ــات أساس ــود بيان ــار إىل وج ــق باالفتق ــر ال يتعل ــذا األم ــال إنَّ ه ــد يق ــي. ق ــكٍل منهج ــدوق بش الصن
ــم الرئيســة لتتبــع التقــدم احملــرز، إمنــا يتعلــق أكــر بنقــص املوظفــني العاملــني يف املشــروع - املهــارات والوقــت املتــاح  والتعلُّ
لطــرح هــذه األســئلة علــى خمتلــف املســتويات باســتمرار. غالبــً مــا تكــون البيانــات لنــادرة علــى أي حــال يف األوضــاع الهشــة 
واملتأثــرة بالنــزاع، وليبيــا ليســت اســتثناًء. ويتطلــب هــذا األمــر مســتوى أعلــى مــن املســتوى املعتــاد مــن املــوارد اخملصصــة لنظــام 

ــم؛ وهــي حقيقــة معــرف بهــا ِمــن ِقبــل معظــم اجلهــات املانحــة. الرصــد والتقييــم والتعلُّ

ــم. مــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي أن  ــم جانبــً أساســيً ومتكامــاًل مــن اســراتيجية الرصــد والتقييــم والتعلُّ ينبغــي أن يشــكل التعلُّ
ــم وإصــدار منتجــات تعليميــة ووضــع خطــة لتبــادل  ــم خطــة تفصيليــة للتعلُّ تتضمــن اســراتيجية الصنــدوق للرصــد والتقييــم والتعلُّ
ــً  م ــح تعلُّ ــام يتي ــن أنَّ النظ ــد م ــع التأك ــات، م ــطة وامُلخَرج ــع األنش ــى تتب ــوح عل ــر الطم ــي أال يقتص ــا. وينبغ ــة وإدارته ــذه املعرف ه

ــن جانــب جميــع اجلهــات الفاعلــة. ــً ِم حقيقي

م.  وتشمل ما يلي:         على الرغم من هذه املشاكل، يوجد لدى الصندوق بعض اللبنات األساسية لنظام الرصد والتقييم والتعلُّ

م لتحديث حتليل النزاعات من خالل امُلخَرج 3.  يوجد منهج منظَّ  •

ــم مــن خــالل  التعاقــد جــاٍر مــع طــرف ثالــث ملراقبــة األعمــال املدنيــة وضمــان اجلــودة وعقــد آخــر للرصــد والتقييــم والتعلُّ  •
ــَرج 3. امُلخ

ــم، ويوجــد موظــف واحــد يعمــل علــى هــذا النظــام )علــى الرغــم مــن أنَّ هــذا  توجــد ميزانيــة كافيــة للرصــد والتقييــم والتعلُّ  •
ــر أعــاله، غــر متفــرغ متامــً للصنــدوق(.  املوظــف، كمــا ُذِك

ــم  ــا تصمي ــم به ــي يت ــة الت ــى الطريق ــر عل ــوم تؤث ــا الي ــا ليبي ــي متثله ــني الت ــدم اليق ــة وع ــة الديناميكي ــإنَّ البيئ ــم، ف ــور التعلُّ ــن منظ م
ــم.  األهــم مــن ذلــك، يجــب أن تكــون اإلدارة عاليــة االســتجابة والتكيــف مــع  عمليــات التخطيــط واإلدارة والرصــد والتقييــم والتعلُّ
هــذه الظــروف. يوضــح اســتعراض القضايــا االســراتيجية أنَّ هنــاك حاجــة ملواجهــة التعقيــد املتأصــل وعــدم اليقــني يف حتقيــق 
ــم األكــر مرونــة علــى:  االســتقرار و‘القيــام باألمــور بطريقــة خمتلفــة قليــاًل’. ُيوصــي التقريــر بــأن تعمــل دورة الرصــد والتقييــم والتعلُّ
)1( تطويــر وإعــادة صياغــة فهــم املشــكالت التــي يتــم مواجهتهــا بشــكٍل متكــرر، وبنــاء قاعــدة أدلــة لنهــج الصنــدوق، مبــا يف ذلــك 
نظريــة التغيــر أو مــا يأتــي بعدهــا )ألن النظريــة األصــل كانــت طموحــة ويصعــب قياســها(، وحتديــد التدخــالت األخــرى ذات الصلــة؛ 
و)2( مواصلــة حتليــل االفراضــات الرئيســة للمشــروع، والتحقــق مــن صحــة التصميــم وقيــاس النتائــج باســتمرار. ويعنــي هــذا مــن 
الناحيــة العمليــة التعــاون مــع الشــركاء )مبــا يف ذلــك جملــس إدارة املشــروع( للتحقــق بانتظــام مــن حمافظــة األهــداف والغايــات 
علــى أهميتهــا، مــع تعديــل اســراتيجيات التنفيــذ وتنقيحهــا باســتمرار اســتجابًة للظــروف املتغــرة والــرؤى اجلديــدة. وتعــد اآلراء 

املســتقاة بشــأن حتليــالت النــزاع، وجهــود الوســاطة، والفهــم السياســي، أمــرًا أساســيً وحموريــً لهــذه اجلهــود.

تكتســب مبــادئ الرجمــة التواؤميــة وإدارة املشــاريع بعــض اجلاذبيــة عنــد الــوكاالت املانحــة والشــركاء املنفذيــن. يســتخدم نهــج 
ــل التحــدي يف إدراج طــرق جديــدة  اإلدارة التواؤميــة املعلومــات والــدروس املســتفادة إلدخــال تعديــالت أثنــاء دورة الرنامــج. ويتمثَّ
للعمــل يف الوقــت الــذي تتبــع فيــه القواعــد واألنظمــة واإلجــراءات املشــروعة لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي واجلهــات املانحــة.

ــم.  ــم والتعلُّ ــد والتقيي ــام الرص ــم نظ ــة يف دع ــات اجلغرافي ــم املعلوم ــن دور نظ ــتفادة م ــر يف االس ــدوق أن تفك ــكان إدارة الصن بإم
ــز  ــروع تعزي ــذ يف مش ــد التنفي ــطة قي ــل األنش ــا، مث ــم خرائطه ــة ورس ــطة ذات الصل ــم األنش ــً يف فه ــك أيض ــاعد ذل ــن أن يس ميك
ــم  القــدرات احملليــة مــن أجــل الصمــود والتعــايف. وسُيســهم دمــج نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف أنشــطة الرصــد والتقييــم والتعلُّ
يف جعــل ربــط أو دمــج املعلومــات التــي يصعــب ربطهــا بــأي وســيلة أخــرى أمــرًا ممكنــً. ومــع نظــم املعلومــات اجلغرافيــة، ميكــن 
ــم اســتخدام مزيــج مــن املتغــرات احملــددة لبنــاء املتغــرات اجلديــدة وحتليلهــا. يســاعد عــرض  ملوظفــي الرصــد والتقييــم والتعلُّ
البيانــات يف شــكل خريطــة علــى فهــم أهميــة املــكان والزمــان واجلهــة املعنيــة. بــدء العمــل مــن اآلن ســوف يرتــب عليــه جنــي 

الفوائــد يف وقــٍت الحــق.

ــذي  ــا ال ــول م ــروع ح ــس إدارة املش ــات جمل ــى نظري ــاًء عل ــني بن ــدم اليق ــن ع ــة م ــة عالي ــادًة إدارة درج ــروع ع ــذ املش ــمل تنفي يش
ميكنــه حتقيــق نتائــج التأثــر املطلوبــة. ال توجــد إجابــات ‘صحيحــة’ علــى هــذه األســئلة وال توجــد أفضــل املمارســات احملــددة ســلفً 
يف تدخــالت حتقيــق االســتقرار. وبالتــايل، فــإنَّ حتديــد التدابــر الصحيحــة للصنــدوق يتطلــب مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســني أواًل 

االتفــاق علــى مــا يحاولــون حتقيقــه وأفضــل طريقــة لتحقيقــه، وهــذا هــو جزئيــً موضــوع االســتعراض الشــامل.

بالنســبة ألعضــاء جملــس إدارة املشــروع، قــد يكــون مــن املفيــد اعتمــاد عــدد قليــل مــن مؤشــرات األداء الرئيســة عاليــة املســتوى. 
فبإمــكان هــذه املؤشــرات أن توفــر املعلومــات علــى نحــو أكــر وضوًحــا جلميــع أصحــاب املصلحــة يف املشــروع بحيــث ميكــن اتخــاذ 
أفضــل القــرارات حــول اإلجــراءات املطلوبــة لتصحيــح /حتســني تنفيــذ املشــروع. وقــد يرغــب جملــس إدارة املشــروع يف الركيــز 
ــا  ــك، رمب ــن ذل ــداًل م ــم. ب ــتفيدين وأنواعه ــدد املس ــات، أو ع ــطة وامُلخَرج ــم األنش ــرعة /حج ــا، وس ــات وجودته ــوع امُلخَرج ــى تن عل
يكــون املزيــج املثــايل جمللــس إدارة املشــروع هــو التأثــرات األكــر اســراتيجية لتصــورات املواطنــني، والشــرعية، واالســتقرار 
ــة مثــل القيمــة مقابــل املــال، والنهوض  احمللــي، واإلدمــاج السياســي، إلــخ، مــع تركيــز إدارة املشــروع علــى املشــاريع األكــر فاعليَّ

باخلدمــات، وتســليم املشــاريع الفرعيــة إلــخ، ورفــع التقاريــر إىل جملــس إدارة املشــروع بصــورة دوريــة أيضــً.

تشــكل مؤشــرات األداء الرئيســة اجملموعــة األساســية مــن التدابــر التــي يتــم تطبيقهــا لتتبــع التقــدم احملــرز يف املشــروع. 
ــًة حــول اإلطــار املنطقــي للصنــدوق. ومــع ذلــك، قــد ال  فيمكنهــا جميعــً أن تشــكل أهــم جــزء مــن أداة إدارة أداء املشــروع، مرّتب
ــى  ــك، ُيوص ــن ذل ــداًل م ــيكي.  ب ــي الكالس ــار املنطق ــع اإلط ــايل م ــو مث ــى نح ــة عل ــدوق متطابق ــة للصن ــرات األداء الرئيس ــون مؤش تك
ببنــاء مؤشــرات األداء الرئيســة حــول النســخة املنقحــة مــن نظريــة التغيــر. وســيكون مــن املفيــد تســهيل هــذا اإلجــراء مــن خــالل 

ــى: ــروع عل ــس إدارة املش ــاعدة جمل مس

االتفاق على أهداف التأثر طويلة األجل.   •

إجــراء اختيــارات حــول األنشــطة وامُلخَرجــات متوســطة األجــل لتحقيــق األهــداف طويلــة األجــل - أي مــا الــذي يجــب القيــام   •
ــرات؟ ــراء التغي ــه أواًل إلج ب

ــن جملــس إدارة املشــروع مــن تتبــع األداء نحــو أهــداف التأثــر املذكــورة - أي  ــز ميكِّ يتبــع ذلــك إنشــاء نظــام قيــاس مركَّ  •
ــوة؟ ــج املرج ــق النتائ ــل يحق ــه وه ــام ب ــا للقي ــا خططن ــاًل م ــذ فع ــل ننف ه

مبجــرد أن يضــع جملــس إدارة املشــروع أهــداف التأثــر طويلــة األجــل للمشــروع، وكيــف يــرى اجمللــس إمكانيــة   •
حتقيقهــا مــن خــالل دورة نظريــة التغيــر، ســيصبح اختيــار كيفيــة متابعــة التقــدم مبؤشــرات األداء الرئيســة املناســبة 

أكــر وضوًحــا.

ــم بشــكٍل مســتقل يف كل منطقــة  نظــرًا ألهميــة التأثــر علــى املســتوى احمللــي، مــن الضــروري أن يتــم إجــراء الرصــد والتقييــم والتعلُّ
ــاله أن  ــورة أع ــات املذك ــروف النزاع ــاة ظ ــة /مراع ــتقرار /السياس ــق االس ــال حتقي ــعة يف جم ــرة املوس ــن للخ ــتهدفة. وميك مس

ــم علــى املســتوى احمللــي.  تــؤدي دورًا رئيســً يف نظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ

مــع اتســاع نطــاق عمــل الصنــدوق، قــد تكــون أحــد اخليــارات املتاحــة أمــام جملــس إدارة املشــروع أن يــدرس مــا إذا كان مــن 
ــم. وميكــن أن تكــون هــذه اخلدمــة علــى مســتوى  املناســب توفــر خدمــة اســراتيجية مســتقلة متاًمــا لنظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ
الصنــدوق أو علــى مســتوى حمفظــة مشــاريع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي. وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن أن يقــدم املقــاول 
ــاركة  ــم مش ــات لتقيي ــل املمارس ــً ألفض ــم وفق ــم والتعلُّ ــد والتقيي ــطة الرص ــم أنش ــة تصمي ــول كيفي ــادات ح ــً إرش ــتقل أيض املس
ــل البديــل يف  ــم. يتمثَّ املــرأة يف الصنــدوق ولضمــان دمــج املنظــور اجلنســاين يف تصميــم الرنامــج وأدوات الرصــد والتقييــم والتعلُّ
االســتثمار علــى نحــو كبــر يف القــدرات الداخليــة والقيــام بذلــك يف أقــرب فرصــة. وإذا تقــرر التعاقــد مــع جهــات خارجيــة لتقــدمي 
ــة  ــل التابع ــَرق العم ــع ِف ــروع، وم ــق املش ــع فري ــة م ــاالت قوي ــة اتص ــاك عالق ــون هن ــب أن تك ــم، فيج ــم والتعلُّ ــد والتقيي ــة الرص خدم
للمكتــب الُقْطــري إذا كانــت تلــك اخلدمــة قائمــة علــى جمموعــٍة مــن املشــاريع. وســيكون مــن الظلــم أن نتوقــع مــن برنامــج األمم 
ــال للتســليم بــداًل مــن  ــم داعمــة بشــكٍل فعَّ املتحــدة اإلمنائــي إجنــاز تســليم املشــاريع مــا مل تكــن وظيفــة الرصــد والتقييــم والتعلُّ

اعتبارهــا مهمــة تدقيــق خارجيــة بحتــة. 
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توصيات خاصة بالرصد والتقييم والتعلُّم
م لديه ويربطها بأهداف تعليمية واضحة للمشروع.  ُيوصى بأن يعزز الصندوق أنشطة الرصد والتقييم والتعلُّ  •

ــم للصنــدوق مبــا  ُيوصــى بــأن يقــوم برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بإتاحــة موظفــني متخصصــني يف الرصــد والتقييــم والتعلُّ  •
يتماشــى مــع الهيــكل التنظيمــي للصنــدوق. مــن الناحيــة املثاليــة، ســيقوم الصنــدوق بتعيــني مديــر متخصــص يف إدارة املعرفــة 

ــم. ونظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ

ــم مــن خــالل دمــج نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف أنشــطة  ُيوصــى بتقويــة عمليــة إعــداد التقاريــر ونظــام الرصــد والتقييــم والتعلُّ  •
ــم. وسُيســهم هــذا الدمــج يف جعــل ربــط أو دمــج املعلومــات التــي يصعــب ربطهــا بــأي وســيلة أخــرى أمــرًا  الرصــد والتقييــم والتعلُّ

ــً. ممكن

ــم خاصــة باملنقطــة املســتهدفة للمســاعدة يف قيــاس جهــود حتديــد األهــداف  ُيوصــى بتطويــر عمليــات رصــد وتقييــم وتعلُّ  •
مســتهدفة.  منطقــة  بــكل  اخلاصــة 

ُيوصــى باعتمــاد عــدد قليــل مــن مؤشــرات األداء الرئيســة عاليــة املســتوى لــكل منــوذج مــن منــاذج التغيــر الوطنيــة واحملليــة، لدعم   •
تقــدمي التقاريــر إىل جملــس إدارة املشــروع. فبإمــكان هــذه املؤشــرات أن توفــر املعلومــات علــى نحــو أكــر وضوًحــا جلميــع أصحــاب 

املصلحــة يف املشــروع بحيــث ميكــن اتخــاذ أفضــل القــرارات حــول اإلجــراءات املطلوبــة لتصحيــح /حتســني تنفيــذ املشــروع.

ــم ســيضيف قيمــة إىل نظــام  ُيوصــى بإجــراء تقييــم حــول مــا إذا كان وجــود خدمــة اســراتيجية مســتقلة متامــً للرصــد والتقييــم والتعلُّ  •
ــارية  ــة استش ــاء جمموع ــار يف إنش ــا يف االعتب ــب أخذه ــي يج ــكار الت ــدى األف ــل إح ــدوق. تتمثَّ ــل الصن ــم داخ ــم والتعلُّ ــد والتقيي الرص
للتقييــم. ومــن شــأن هــذه اجملموعــة أن تقــدم املشــورة إىل جملــس إدارة املشــروع الــذي ســيحتاج إىل النظــر يف القــرارات 
املســتقبلية بشــأن التقييــم أو نظــام التقييــم أو وظيفــة التقييــم. ميكــن تشــكيل هــذه اجملموعــة مــن جلنــة توجيهيــة للتقييــم، أو 

ممولــني رئيســني، أو جمموعــة إدارة داخــل املشــروع.

االتصاالت 3.7
االتصاالت االستراتيجية

االتصــاالت االســراتيجية هــي اتصــاالت ذات غــرض حمــدد، تتــم لتحقيــق أهــداف وتأثــرات حمــددة ومتفــق عليهــا وقابلــة للقيــاس، 
‘االتصــاالت  تشــر  االســتعراض،  ألغــراض  الصنــدوق.  إنشــاء  مــن  والهــدف  الغــرض  لتحقيــق  الدعــم  تعبئــة  احلالــة  هــذه  ويف 
االســراتيجية’ إىل الطريقــة التــي يتــم بهــا توصيــل السياســات واإلجــراءات إىل اجلمهــور )احمللــي والــدويل(، مــن أجــل بنــاء حتالــف مــن 
األفــراد املســتعدين لدعــم النتائــج املرجــوة مــن الصنــدوق. يعــد االتصــال االســراتيجي الناجــح جــزًءا ال يتجــزأ مــن عمليــة تســليم 

ــا. ــراتيجية خلفه ــود اس ــدون وج ــالق وب ــى اإلط ــراتيجيًة عل ــاالت اس ــد االتص ــاريعه. وال تع ــدوق ملش الصن

ومــع ذلــك، فقــد واجــه عنصــر االتصــاالت يف املشــروع بعــض الصعوبــات علــى الرغــم مــن دوره احليــوي. لعــدٍد مــن األســباب 
الوجيهــة، مل تكــن هنــاك اســراتيجية لالتصــاالت يف حــد ذاتهــا يف بدايــة عمــل الصنــدوق. ويف عــام 2016، وضــَع مشــروع 
الصنــدوق خطــة لتوصيــل خمــس رســائل رئيســة تهــدُف إىل دعــم الهــدف السياســي املتمثــل يف تعظيــم قــدرة حكومــة الوفــاق 
الوطنــي علــى اكتســاب الشــرعية، مــع حتديــد اجلماهــر املســتهدفة ووســائل إيصــال تلــك الرســائل.  تعــرت تلــك اخلطــة عندمــا 
ــه مــن املســتحيل تعيــني األفــراد األساســيني. وبالتــايل، مل يتبــقَّ مــن هــذه اجلهــود اســراتيجية لالتصــاالت إمنــا خطــة لتعظيــم  ثبــت أنَّ

ــي.  ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــي عل ــكٍل أساس ــز بش ــدوق ترك ــطة الصن ــور ألنش إدراك اجلمه

ــه يتــم إعــداد العديــد مــن منتجــات االتصاالت مبــا يف ذلــك التحديثــات الشــهرية، ومتابعات  رغــم عــدم وجــود اســراتيجية واضحــة، فإنَّ
وســائل اإلعــالم )مبــا يف ذلــك وســائل التواصــل االجتماعــي(، والبيانــات الصحفيــة، وأخبــار موجــزة عــن األحــداث الدائــرة يف املدينــة. 
ورمبــا يكــون أفضــل وصــف حلالــة االتصــاالت احلاليــة هــو أنَّهــا ‘عمليــة تهــدف إىل إرســال رســائل معينــة، وال تقــوم علــى اســراتيجية 

عمــل واضحــة’. 

االتصاالت الخارجية

ــدف  ــل ه ــة. ويتمثَّ ــاب املصلح ــن أصح ــد م ــات للعدي ــر املعلوم ــة إىل توف ــبب احلاج ــً بس ــد أيض ــي بالتعقي ــيق اخلارج ــم التنس يتس
الصنــدوق بشــكٍل رئيــس يف إدارة التنســيق مــع املشــاريع ذات األنشــطة املماثلــة. ويشــمل ذلــك تبــادل املعلومــات حــول 
الــدروس املســتفادة، ومعايــر اختيــار املوقــع، ورســم خرائــط لألنشــطة وحتديــد مواقــع إعــادة التأهيــل، ومتكــني جمموعــات القــوى 
نفســها أو جمموعــات أخــرى يف اجملتمــع، والتنســيق بشــأن تنميــة قــدرات املنفذيــن احملليــني، وتنســيق العالقــات مــع النظــراء 
الرئيســني يف احلكومــة الليبيــة مبــا يف ذلــك الــوزارات التنفيذيــة ذات املســؤوليات الرئيســة يف عمليــة تقــدمي اخلدمــات. وميكــن 
لفريــق االتصــاالت املســاهمة يف الكيفيــة التــي يتــم بهــا حتســني ذلــك التنســيق. كمــا ميكــن للموقــع اإللكــروين اخملصــص حصريــً 
للصنــدوق مــع حمتــوى ترويجــي مناســب أن يحــل بعــض قضايــا االتصــاالت باإلضافــة إىل دعــم وظيفــة الشــبكة اإللكرونيــة الداخليــة 

)اإلنرانــت( للمســاعدة يف تبــادل املعلومــات وحتقيــق الشــفافية ألصحــاب املصلحــة الرئيســني.

االتصاالت الداخلية

ــا املتعلقــة باالتصــاالت والتنســيق الداخلــي لكــن تصحيحهــا يتــم بســهولة. وقــد ظهــرت  يواجــه الصنــدوق بوضــوح بعــض القضاي
بعــض املشــكالت بســبب متطلبــات اإلدارة عــن ُبْعــد وانتشــار املواقــع علــى نطــاٍق واســع، باإلضافــة إىل قضايــا أخــرى تعكــس احلاجــة 
إىل إرضــاء العديــد مــن أصحــاب املصلحــة إىل جانــب متطلبــات توجيــه جميــع االتصــاالت مــن خــالل وزارة التخطيــط. وهنــاك مشــكالت 
أخــرى حتــدث داخلًيــا بســبب عــدم الركيــز علــى تنظيــم معلومــات املشــروع ومقارنتهــا يف صيغــة قابلــة لالســتخدام، وبالتــايل 

القــدرة علــى فحــص هــذه البيانــات وعرضهــا واســتخدامها ألغــراض العــرض التقدميــي.

توصيات خاصة باالتصاالت
االتصاالت االستراتيجية

ُيوصــى ببــدء العمــل يف وضــع خطــة جديــدة لالتصــاالت االســراتيجية مبــا يتماشــى مــع االســتعراضات التــي متــت علــى اســراتيجية   •
الصنــدوق.

االتصاالت الخارجية

ُيوصى بتصميم وصيانة موقع إلكروين خمصص حصريً للصندوق مع وظيفة إنرانت.  •

االتصاالت الداخلية

ُيوصــى باســتثمار الوقــت والطاقــة يف تنظيــم قاعــدة بيانــات مناســبة للمشــروع مــع بعــض الوظائــف األساســية لنظــام املعلومــات   •
اجلغرافيــة.
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طالب يزاولون الدراسة مبدرسة القرأنية التي قام صندوق حتقيق 

 االستقرار يف ليبيا بصيانتها.
مصدر الصورة: مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بليبيا 
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إدارة المخاطر والتخطيط للطوارئ 3.8
دور الجهات المانحة

ــا بحــد ذاتــه، وهــو اســتخدام اســراتيجي لصناديــق التمويــل اجلماعــي، يشــجع علــى  إنَّ وجــود صنــدوق حتقيــق االســتقرار يف ليبي
ــود  ــٍة للجه ــدوق كمنص ــل الصن ــن أن يعم ــا. وميك ــوارد وإدارته ــتهداف امل ــني اس ــة، وحتس ــات املانح ــني اجله ــيق ب ــني التنس حتس
املشــركة للجهــات املانحــة بشــأن إدارة اخملاطــر، مــع االعــراف بــأن ليبيــا تفــرض خماطــر حمــددة، مثــل اخملاطــر التــي متــس 
بالســمعة واخملاطــر االئتمانيــة، جلميــع اجلهــات املانحــة. ُيــِرز الواقــع اليومــي للعمــل يف ليبيــا بشــكٍل واضــح االختالفــات يف 
القــدرة علــى تقبــل اخملاطــر، واحلوافــز، والقيــود، وجــداول األعمــال االســراتيجية جلميــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة وميكــن أن يكــون 
ــر علــى احللــول التقنيــة املفضلــة. وبالتــايل، ميكــن للجهــات املانحــة اســتخدام عــدد مــن  لــه تأثــر أيضــً علــى االجتاهــات التــي تؤث

ــا. ــة لدعــم وكاالت األمم املتحــدة يف إدارة اخملاطــر يف احلــاالت الهشــة مثــل ليبي ــر العملي التداب

ينبغــي أن يســتند دور الصنــدوق، املطــروح كنهــٍج مشــرٍك بــني اجلهــات املانحــة، علــى التقــارب بــني اخليــارات السياســية، وعلــى 
األخــص فيمــا يتعلــق باألهــداف االســراتيجية املتبعــة يف ســياٍق معــني، ونهــج تفــادي اخلطــر، وطبيعــة العالقــة التــي تســعى 
ــل  اجلهــات املانحــة إىل إبرامهــا مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف هــذه احلالــة. وبــدون ذلــك، ســيكون هنــاك خطــر يتمثَّ
يف تقويــض أيــة حلــول تقنيــة مشــركة تختــار اجلهــات املانحــة اعتمادهــا علــى نحــو مشــرك وتلــك احللــول التــي يتبناهــا برنامــج 
ــل األمــر األبــرز هنــا يف درجــة تعــاون الصنــدوق مــع الســلطات املركزيــة واحملليــة ومراكــز الســلطة  األمم املتحــدة اإلمنائــي. ويتمثَّ
احملليــة األخــرى.  وقــد تســببت اخملاطــر املتعلقــة مبســائل الســمعة حتــى اآلن يف صعوبــة تنفيــذ أعمــال الصنــدوق، ال ســيما فيما 
يتعلــق بتوصيــل دورهــا السياســي. باإلضافــة إىل ذلــك، كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن حــاالت النــزاع األخــرى، هنــاك أيضــً خطــر دائــم 

مــن االنخــراط مــع أصحــاب املصلحــة الذيــن لديهــم روابــط بجماعــات مســلحة.

إدارة المخاطر

يحتفــظ الصنــدوق بســجل للمخاطــر /حتليــل اخملاطــر مت حتديثــه آخــر مــرة يف 28 شــباط /فرايــر 2018. ومــع ذلــك، مل يعــد هــذا 
الســجل كافيــً نســبيً نظــرًا حلجــم اخملاطــر التــي تواجههــا ليبيــا. علــى الرغــم مــن أنَّ البعــض قــد يعتــره كافيــً لالســتخدام كأداة 
إدارة يوميــة. يف الوقــت احلــايل، يتنــوع عمــل ســجل اخملاطــر ابتــداًء مــن اخملاطــر، وتأثــر املشــروع، ووصــواًل إىل خماطــر أنشــطة 
املشــروع )التســليم(. يف حــني أنَّ اخملاطــر املصنفــة علــى أنهــا ‘اســراتيجية’ تعتــر عاليــة املســتوى، فإنَّهــا تتعامــل مــع خماطــر 
ــة املشــروع بــداًل مــن اخملاطــر املتعلقــة بالتطلعــات األوســع نطاقــً )اســتقرار ليبيــا( خــارج نطــاق املشــروع. ومــع  تتعلــق بفاعليَّ
ذلــك، وبالنظــر إىل الطمــوح املرتبــط باملشــروع، فــإنَّ ‘االســتقرار’ علــى مســتوى أعلــى ليــس بعيــد املنــال. باختصــار، يجــب تقييــم 
جمموعــة كاملــة وشــاملة مــن اخملاطــر ومراقبتهــا مــع الركيــز بشــكٍل خــاص علــى اخملاطــر ذات التأثــر الكبــر /عاليــة التأثــر. مــع 

عــودة العمليــات إىل ليبيــا، فــإنَّ هــذه املهمــة ينبغــي أن متّثــل األولويــة. 

نظــرًا للتحديــات الشــديدة يف ميــدان العمــل، قــد يكــون مــن املفيــد للمشــروع اتبــاع نهــج أكــر انتظامــً يف إدارة اخملاطــر مــن 
خــالل تبنــي النهــج املفاهيمــي اخلــاص مبنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي إلدارة اخملاطــر يف الــدول الهشــة. 
ــزاع، وفشــل التنميــة، واألزمــة اإلنســانية(،  ــة، والعــودة إىل الن وينقســم هــذا النهــج إىل ‘اخملاطــر الســياقية’ )خماطــر فشــل الدول
و‘اخملاطــر الرناجميــة’ )اخملاطــر التــي تواجــه موظفــي الرنامــج يف ميــدان العمــل، وخماطــر الفشــل يف حتقيــق أهــداف الرنامج 
وغاياتــه، وخماطــر التســبب يف إحــداث ضــرر مــن خــالل التدخــالت(، و‘اخملاطــر املؤسســية’ )خماطــر علــى مقــدم املعونــة، مثــل 
األمــن، والفشــل االئتمــاين، وفقــدان الســمعة، واألضــرار السياســية احملليــة(. وقــد يكــون هــذا النهــج أكــر شــمواًل مقارنــًة بالنهــج 
املعتــاد لــدى األمم املتحــدة املتمّثــل يف النظــر إىل التصنيفــات االســراتيجية والسياســية والتشــغيلية والتنظيميــة واملاليــة بشــكٍل 

منفصــل.

ــون  ــد يك ــذا، ق ــه. ل ــراتيجية بطبيعت ــر اس ــه أك ــي كون ــتوى احملل ــى املس ــة عل ــه الكفاي ــا في ــورًا مب ــر متط ــار إدارة اخملاط ــد إط ال يع
مــن املفيــد وضــع إطــار إلدارة خماطــر يكــون أكــر حمليــًة لــكل موقــع مــن خــالل امُلخــَرج 3، بحيــث ميكــن فهــم القضايــا واخملاطــر 

احملليــة وإعــداد التقاريــر بشــكٍل واضــح.

التخطيط للطوارئ

ليــس لــدى مشــروع الصنــدوق حاليــً ‘خطــط طــوارئ’ حمــددة. بشــكٍل عــام، ال تقــوم األمم املتحــدة بوضــع خطــط طــوارئ خملاطــر 
ــط  ــة التخطي ــا مرحل ــم تتبعه ــتوياتها. ث ــة ومس ــر املصنف ــق اخملاط ــاس حتق ــى أس ــد عل ــتويات التهدي ــب مس ــن حس ــا ولك بعينه
املتعلــق باألمــن )تدابــر التخفيــف، وفــرض قيــود علــى احلركــة، وتعليــق البعثــات، واالنتقــال إىل موقــع آخــر، واإلجــالء، ومــا إىل ذلــك(. 
ومــن املرجــح أن يقــوم مكتــب برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف هــذه احلالــة باتبــاع نهــج متجــدد يف ‘تخطيــط األهميــة احليويــة 
ــر  ــق األم ــا يتعل ــدر م ــد. وبق ــك التهدي ــار ذل ــة يف إط ــة الالزم ــتويات الرجم ــد ومس ــتويات التهدي ــع مس ــل م ــث يتعام ــج’ بحي للرنام
بعمليــات التخطيــط اخلاصــة بــاألمم املتحــدة، فــإنَّ التأثــر ســيعتمد علــى التهديــد الــذي يشــّكله هــذا األمــر لعمــل األمم املتحــدة 
ــه ‘برنامــج ذو أهميــة حيويــة مــن  يف ليبيــا. وقــد تضّمــن تقييــم فريــق األمم املتحــدة الُقْطــري لعــام 2016 تصنيفــً للصنــدوق علــى أنَّ
الفئــة األوىل 1’، وقــد تصــّدرت البعثــات املتعلقــة بالصنــدوق تصنيــف األهميــة احليويــة لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي أكــر مــن أي 
مشــروع آخــر. يف حــني أنَّ معظــم اآلراء قــد تــرى أنَّ تصنيــف الصنــدوق ينبغــي أن يكــون بعــد اإلجــراءات اإلنســانية العاجلــة يف حالــة 
ــتقرار  ــة االس ــى رأس قائم ــدوق عل ــع الصن ــراره بوض ــح يف ق ــى األرج ــٌق عل ــي ُمِح ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــإنَّ برنام ــة، ف ــدوث أزم ح

اخلاصــة بــه وفــوق املشــاريع اإلمنائيــة األخــرى.

توصيات بالتخطيط للمخاطر والطوارئ
ُيوصــى بتقييــم جمموعــة كاملــة وشــاملة مــن اخملاطــر ومراقبتهــا مــع الركيــز بشــكٍل خــاص علــى اخملاطــر ذات التأثــر الكبــر /  •

عاليــة التأثــر. وقــد أصبحــت هــذه املهمــة أولويــة مــع اســتمرار عــودة العمليــات إىل ليبيــا. 

ُيوصــى بالنظــر يف اعتمــاد النهــج املفاهيمــي املطبــق لــدى منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي إلدارة   •
اخملاطــر يف الــدول الهشــة.

ــأن يشــرع شــركاء برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وشــركاء امُلخــَرج 3 يف وضــع إطــار حملــي إلدارة اخملاطــر مــن أجــل  ُيوصــى ب  •
تســجيل أثــر ديناميــات النــزاع احملليــة بعنايــة.

8787 صندوق حتقيق  االستقرار يف  ليبيا

 2 ديسمر 2017، ككلة )ليبيا(
أحد املمرضني بصدد تلقيح طفل مبركز ككلة الصحي الذي قدمه صندوق 

 حتقيق االستقرار يف ليبيا لبلدية ككلة.
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االعتبارات الجنسانية والصندوق  3.9
تنــاول هــذا التقريــر مــدى اســتجابة الصنــدوق لالحتياجــات اخملتلفــة للفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال. ال يوجــد حتــى اآلن حتليــل 
ــم األســباب اجلذريــة لعــدم املســاواة  جنســاين حمــدد مت إجــراؤه لصالــح الصنــدوق. ويعنــي ذلــك أنَّ الصنــدوق ليــس لديــه حتليــل يقيِّ
يف جميــع اجلوانــب )االجتماعيــة، السياســية، االقتصاديــة، إلــخ( وكذلــك االعتبــارات اجلنســانية - التــي تعنــي اهتمامــات املــرأة 
والرجــل والقضايــا واخلــرات املتعلقــة بتصميــم أعمــال الصنــدوق وتخطيطهــا وتنفيذهــا. يبــدو أنَّ النســاء مل يؤديــن حتــى اآلن دوًرا 
مهًمــا بشــكٍل خــاص يف مشــروع الصنــدوق علــى الرغــم مــن أنَّ إنشــاء مركــز املــرأة يف أوبــاري يســتحق بعــض االهتمــام. هنــاك 
إمكانــات الســتخدام املركــز كمســاحٍة آمنــة ألغــراض متعــددة، تتضمــن يف جملــة أمــور التدريــب املهنــي الــذي قــد يســاعد املــرأة 

علــى تأســيس أنشــطتها اخلاصــة لتــدّر عليهــا الدخــل. 

ــا بإنفــاق نســبة مئويــة معينــة علــى  ال حتتــوي وثيقــة مشــروع الصنــدوق علــى مؤشــرات املســاواة بــني اجلنســني وال حتــدد التزاًم
األنشــطة اجلنســانية.  وهــذا أمــر مثــر للدهشــة بالنظــر إىل أنَّ املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة يقعــان يف صميــم برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي والواليــة اإلمنائيــة للعديــد مــن اجلهــات املانحــة. وإىل جانــب كــون املســاواة بــني اجلنســني مســألة حقــوق 
إنســان، فهــي أيضــً حمــرٌك للتقــدم اإلمنائــي. علــى الصعيــد املؤسســي، لــدى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي اســراتيجية 
ــني  ــاواة ب ــاج املس ــان إدم ــد لضم ــٍع جي ــي يف وض ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــد برنام ــني )2014-2017(، ويع ــني اجلنس ــاواة ب للمس
اجلنســني ومتكــني املــرأة يف كل جانــب مــن جوانــب عمــل الصنــدوق. وميتلــك برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بالفعــل أدوات مفيــدة 

لضمــان إدمــاج املنظــور اجلنســاين يف تصميــم املشــروع وتخطيــط العمــل.

ــة بإدمــاج حقــوق اإلنســان واحلمايــة واالعتبــارات اجلنســانية والشــمول أثنــاء حتديــد أولويــات األنشــطة  تلتــزم وثيقــة املشــروع األوليَّ
وتسلســلها. ويحتــوي اإلطــار املنطقــي للصنــدوق أيضــً علــى مؤشــر يتعلــق باملــرأة علــى وجــه التحديــد حــول مســتوى النشــاط، 
وتقــوم أداة الرصــد /التقييــم احلاليــة، علــى مســتوى امُلخَرجــات والتأثــر )دراســة اســتقصائية(، بجمــع البيانــات املصنفــة حســب 
نــوع اجلنــس وحتليــل النتائــج حســب نــوع اجلنــس )مبــا يف ذلــك التقييــم يف كل مرحلــة الفــرق بــني ردود الرجــال والنســاء(.  لذلــك، 
علــى مســتوى امُلخَرجــات والتأثــر، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أهــداف حمــددة لتصــورات النســاء، فــإنَّ التحليــل يتســم بالدقــة يف 
الركيــز علــى منظــور املســاواة بــني اجلنســني. عــالوًة علــى ذلــك، يف حــني أنَّ الصنــدوق ال يحتــوي علــى عناصــر خاصــة باملنظــور 
ــه مــن املتوقــع أن يكــون لشــركاء الصنــدوق يف تنفيــذ امُلخــَرج 3 جانًبــا قوًيــا يف  اجلنســاين يف نظريــة التغيــر احلاليــة، إال أنَّ
ــب  دت فيج ــدِّ ــد ُح ــات ق ــا أنَّ التوقع ــن مب ــني ولك ــال للتحس ــرك جم ــذا إىل ت ــذ ه ــؤدي تنفي ــد ي ــني.  وق ــمل كال اجلنس ــم يش منهجيته
الوفــاء بهــا. ومــن اجلديــر باملالحظــة أيضــً أنَّ األمــوال )واملؤشــرات(اخملصصة ِمــن ِقبــل وزارة اخلارجيــة األمريكيــة تشــمل أيضــً 

عــدة أهــداف أخــرى ملشــاركة املــرأة.

ــه يجــري حاليــً بــذل جهــود لتعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف حتليــل النــزاع يف هيــاكل الســالم احملليــة ومــن  مــن املعــروف أنَّ
خــالل مبــادرة ثانيــة بشــأن إمكانيــة إنشــاء شــبكات للمــرأة مــن أجــل حتقيــق الســالم احمللــي يف إطــار الصنــدوق. تســتحق هــذه 
اجلهــود اإلشــادة والتشــجيع. وباملثــل، فــإنَّ نظــام الرصــد والتقييــم /الرصــد والتحقــق الــذي متولــه الواليــات املتحــدة، والــذي يلتــزم 
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي باســتخدامه كجــزٍء مــن اتفاقيــة التمويــل، َيِعــُد أيضــً بتقــدمي بيانــات مصنفــة حســب نــوع اجلنــس 
بشــأن االســتفادة مــن املرافــق التــي مت جتديدهــا.  مل يتــم التعامــل مــع هــذه القضيــة حتــى اآلن، وال يوجــد حتــى خــط أساســي ليتــم 

البنــاء عليــه. ومــع ذلــك، يرحــب الصنــدوق بتوليــد بعــض البيانــات اجلديــدة.

يف اخلتــام، هنــاك جمــال لتحســني تعامــل الصنــدوق مــع االعتبــارات اجلنســانية. يعمــل املفهــوم اجلنســاين الــذي وضعــه برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي مؤخــرًا بشــأن القضايــا اجلنســانية  علــى مــا يلــي: )1( إعــداد إطــار ملواجهــة التحديــات اجلنســانية لشــركاء 
امُلخــَرج 3؛ و)2( النظــر يف إمكانيــة إنشــاء شــبكات نســائية مــن أجــل حتقيــق الســالم احمللــي مرتبطــة بالصنــدوق - قــد تســاعد يف 
حتقيــق هــذا الهــدف. وُيوصــى باســتعراض خطــة عمــل الصنــدوق يف ضــوء االلتزامــات الشــاملة لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي 
وكذلــك االلتزامــات اخلاصــة مبشــاريع بعينهــا، وينبغــي متابعــة املبــادرات احلاليــة بقــوة.  ويشــُر حضــور اليونيســف، ومنظمــة األمم 
ــق  ــي وفري ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــع لرنام ــار التاب ــن الكب ــة للمهاجري ــة االجنليزي ــم اللغ ــج تعلي ــروع برنام ــرأة، ومش ــدة للم املتح
الشــراكة بــني اجلنســني يف منظمــة األمم املتحــدة إىل أنَّ هــذا االســتعراض الضــروري ميكــن االضطــالع بــه دون اللجــوء إىل أي دعــم 
ــً أن  ــح أيض ــن املرج ــانية. وم ــارات اجلنس ــأن االعتب ــة بش ــة التقني ــادئ التوجيهي ــن املب ــة م ــة إضافي ــع جمموع ــاري دويل لوض استش
ــة يف تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين مــن خــالل دعــم العمــل الــذي بــدأه الشــركاء األفــراد بــداًل مــن  يكــون الصنــدوق أكــر فاعليَّ

الركيــز علــى وضــع مبــادئ توجيهيــة تقنيــة جديــدة.  

توصيات خاصة باالعتبارات الجنسانية
ُيوصــى باســتعراض خطــة عمــل الصنــدوق يف ضــوء االلتزامــات الشــاملة لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وكذلــك االلتزامــات اخلاصــة   •

ــا.  ــاريع بعينه مبش

ُيوصــى بدمــج اعتبــارات التوعيــة بالقضايــا اجلنســانية ومراعــاة املنظــور اجلنســاين بشــكٍل كامــل يف جميــع أنشــطة مشــاريع الصندوق   •
كضــرورة ملحــة. وينبغــي تشــجيع املبــادرات، مثــل إنشــاء شــبكات املــرأة مــن أجــل حتقيــق الســالم احمللــي املرتبطــة بالصنــدوق. 
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