
 

 

حالة  من النتقالالبنك اإلفريقي للتنمية دعوة   : أألهليةما بعد الحرب لخطة التنمية في ليبيا 

 على اإلنتاجاالقتصاد القائم  إلى االقتصاد الريعي 

 

االقتصاد القائم  إلى حالة االقتصاد الريعي النتقال من ا ’‘عنوان التي جاءت تحت االقتصادية المذكرة في 

 مجموعة البنك االفريقي للتنمية ، قامت’’بعد الحرب األهلية لما ليبيا: خطة التنمية في  على اإلنتاج

في  لالنخراطاستعدادها لزاما إثر  ليبيا في تحدث أن يجب التي التغييرات وتحليلالتحوالت  باستعراض

و يتمثل هذا التغيير في االنتقال من  .األهليةعد الحرب لما باألجل   ةطويلالعملية التخطيط االقتصادي 

و   ،مؤسسات الوطنيةلل يفتقر في الغالبنظام كجزء من اقتصاد قائم بصورة أساسية على العائدات النفطية 

 بصورة متكاملة و شاملة.االقتصادية دولة جديدة تتحالف فيها المؤسسات بناء توجيه التنمية نحو مل على الع

    الجديدة. في ليبيا التخطيطلدعم جهود الالى حشد تهدف على جملة من التوصيات  لمذكرةتشتمل ا

مسألة تكتسب  ,المؤسسات و في هذا السياقخبرات المقام األول على ضرورة تحسين  المذكرة في ركزت

التي تمكنها من بلورة و تزويد الدولة بالوسائل الهامة  لضمانأهمية بالغة جمع البيانات تطوير قدرات 

  .التي تكون متاحة للجمهور للمعلومات مركزي جمعت توفيرو ويةالتنم صياغة السياسات

فرق تكوين الورقة إلى و تقترح  .االقتصاد مة حوكأساليب على مدى أهمية تحسين  تركز المذكرةكما أن 

تطبيق الالمركزية في االقتصاد الوطني و  ،السيادية االستثماريةوالصناديق الثروات عمل مستقلة إلدارة 

 حيثما كان ذلك ممكنا و قابال للتحقق .

خاصة القوانين الو تعزيز و نشر إعداد أما بخصوص بيئة قطاع األعمال في ليبيا، تشدد الورقة على أهمية 

الدولة ودعم الجهود الجارية التي تهدف الى اصالح القطاع  بيروقراطيةترشيد باالستثمار و العمل على 

 المصرفي.

بلورة واستعراض خطط فك  مذكرةتقترح ال و دور الدولة و القطاع الخاص،و تتناول الورقة في الختام 

خرى لدعم القطاع أمبادرات  بلورةإل من خالل إالقطاع النفطي و ال يتحقق ذلك  بمعزل عنارتباط الدولة 

شبكات متينة  بناء باإلضافة الى ةأخرى لتعزيز التنويع االقتصادي بصورة كبير خططعداد إالخاص و 

 للحماية االجتماعية.

من استحداث المؤسسات و اعطاء دفعة لها بعد عام على  بتداء  اتستعرض الورقة االشواط التي قطعتها ليبيا 

هذا التغيير ويرى أن مبادرة من هذا القبيل يمكن الى تبني و انتهاج لبنك كما يدعو ا انتهاء الحرب االهلية .

 الليبية.أن تسهم في تطوير الوضع القتصادي و االجتماعي للدولة 


