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 التطورات األخيرة 
 

، واليصيريا  0202عيام  أبيريي كان الهجوم على طرابلس في  
المفروض على الموانئ والمصطات الرئيسية ليليطيفي  في  الي ي   

، ميين بييييين أزييطيير األ مييات 0202فيي  اييطيياايير/كييانييون اليي ييانيي  
السياسية واالقترا ية واإلنسانية الت  واجهتيهيا لييي يييا ميطي  عيام 

. وتييا اسييتييشيي ييا  األييير االقييتييرييا   فيي ييليييييا  فيي  عييام 0200
، حيث ت اطأ نمو إجمال  الطاتج المصل  الصقيق  بيصي   0202

%، وهو االنخفاض الي   أتيى بي ي  أن ايان اليو ي  0.2إلى 
يشي  بيانيتي ياق مسيتيقير، وأ ا   0202 – 0202ز ل عام  

% فيي  الييمييتييوسيي . وميي  تريياعيي  02.2قييييياسيي  لييلييطييمييو بييليي  
ميليييون  0.0المواجيهيات الي يسي يريية، تيراجي  إنيتيا  اليطيفي  مين 

إليى ميليييون بيرمييي   0202برمي  اوميا  يسم ر/كيانيون األول 
(، زانقا  لشريان حيييا  0)الش    0202اوميا ف  أبري /نيسان 

 االقترا . 
وعلى الرغا من ا تفاع إارا ات الطف  والرسوم المفرو ة عليى 
م ي ات الطق  األجط  ، ظلت المالية ال امة واق ة تصت  غ  

، حيث قي ها ا تفاع المرروفات وجميو هيا. وعيليى 0202ف  
وجه الخروص، واصلت فاتو   األجو  ا تفياعيهيا، عيليى نيصيو 
ي  س تضيخيا اليقيطياع الي يام واال تيفياع اليميتياااي  في  اليرواتي  
الصقيقية. واان من المم ن أن تيويون فيجيو  اليتيميويي  في  عيام 

مرتف ة للغاية، ليوال فيرض  سيوم عيليى مي ييي يات اليطيقي   0202
. وميين يييا، 0202%( فيي  سيي ييتييميي يير/أاييلييول 021االجييطيي يي  )

سيجيلييت اليمييوا نية فيائضيا  طيفييييفيا  بي ي  سيتيية أعيوام ميتييتياليييية ميين 
ان المصل  اللييي ي  بشي ي  طيفييي   ال جا. وانخفض إجمال  ال َّ

 % من إجمال  الطاتج المصل (.011ولوطه يظ  مرتف ا  )
عيجياا   يخيميا  ايرجي  إليى ا تيفياع  0202وت  س موا نة عيام 

المرروفات وجمو ها، ف  سياق أ مة صصية واقترا ية على 
الر ي ان المصل  وال الم ، األمر ال   أسيفير عين صي ميات 

ميا //ذاا ،  02 ربت ال رض والطلي  عيليى اليطيفي . وفي  
تقوم عيليى  0202اعتم ت ح ومة الوفاق الوطط  موا نة ل ام 

مليا   ايطيا  لييي ي   02.1مليا   اطا  لي   ) 02.0عجٍا ق  ه 
مليا   اطيا  لييي ي  ليليصي يومية اليمي قيتية(،  2.2لص ومة الوفاق و

% من إجمال  اليطياتيج اليميصيلي ، في  أعيليى عيجيا 22.9تم   
 0202على اإلط ق. وق  ت الموا نة إجمال  اإلارا ات ل ام 

% مين إجيميالي  اليطياتيج 22.2مليا   اطا  لي   ) 02.0بم ل  
المصل (، وهو ما يم   قرابة يلث حجا الي يام اليميا ي . ومين 

مليا ات  ايطيا  لييي ي  فيقي ،  9المتوق  أن تصقق عائ ات الطف  

. وت  و اإلارا ات غييير 0202أ  أق  من زمس عائ ات عام 
 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 اييطيا  لييييي يي ( مييفييرطيية فيي  الييتييفييا ل فيي   ييو   اتمييليييييا   1.0) 
السياق السياس  واالجيتيمياعي  واالقيتيريا   اليوزيييا، و ي ي  

 اإل ا   الضري ية والجمراية.
وبي يي  سيطييوات مين ا تييفياع الييتيضييخييا، انييخييفيض ميي  ير أسيي ييا  

بيالييتييوا   ميي  انيخييفيياض سيي يير  0202اليمييسييتييهييليوييييين فيي  عيام 
الرييرف فيي  السييوق الييمييوا ييية. حيييييث هيي يي  ميي  يير أسيي ييا  

، ميقيابي  0202% عيليى مي ا عيام 0.0المستهلويين بيميقي ا  
% ف  المتوس  ز ل الفتر  مين 00.9التضخا المرتف  ال ال  

. واان التضخا ق  ا تف  ز ل أول  ب يين 0202إلى  0209
% بصلول أبري /نيسان، م  ا تي ا  0.1، ف ل  0202من عام 

 الرراع ونقص اإلم ا ات. 
وال تاال ال ملة اللي ية ت ان  ف  السوق الموا ية، نظرا  الن ي ام 
اليقين السياس  وع م االستقرا  على مستوا االقترا  الويلي . 
وظ  الس ر الرسم  لررف ال اطا  اللي   مقاب  ال وال  عيطي  

% 0.0، مييطييخييفييضييا  بييطييسيي يية 0202فيي  أغسييطييس/ذ   0.12
. وليوين سيوق 0202مقا نة بما اان عيليييه في  أغسيطيس/ذ  

الريرف اليمييوا ييية ايي ييييرا  مييا تييخييتيليي  عين األسيي يا  الييرسيمييييية. 
، وإن سيهيي  علىلمبيلال ل ل  فياسيتيصي او  سيوم اليطيقي  األجيطي ي  

وال سيييميا ليليوا  ات األسياسييية   –الصرول على الطق  األجط ي  
لويطيه أ ا إليى تيقيا   مسيتيمير بييين أسي يا    –وإعانات األسر 

الرييرف الييمييوا ييية والييرسييمييييية الييخييا يي يية لييلييضييرائيي ، حيييييث 
لييييي ييييية  ات اييطييا   2.0انييخييفييضييت أسيي ييا  السييوق الييمييوا ييية ميين 

 اييطييا ات لييييي ييييية لييليي وال  عييام  1.2إلييى  0202لييليي وال  عييام 
% في  أغسيطيس/091. وزفضت أس ا  الرسوم إليى 0202

م  التقا   المستيمير في  سي ير الريرف اليميوا    0202ذ  
ميي  السيي يير الييرسييميي  الييخييا يي  لييلييضييرائيي . وبسيي يي   يي يي  
أساسيات االقترا  الول ، ونقص صا  ات الطيفي ، وانيخيفياض 
أسيي ييا  الييطييفيي  اليي ييالييمييييية، والييقيييييو  الييمييفييرو يية عييلييى ميي ييييي ييات 
الي يميي ت األجيطيي ييية مين جيياني  مرييرف ليييي يييا اليميراييا ، فيقيي  

% ميين قيييييمييتييه فيي  21اليي اييطييا  الييلييييي يي  فيي  السييوق الييمييوا ييية 
 ، لييييييييييييييييي ييييييييليييييييي 0202الييييييييطييييييييريييييييي  األول ميييييييين عييييييييام 

 .0202 اطا ات لي ية لل وال  ف  أغسطس/ذ   9.02
، واص  حسا  المي يامي ت اليجيا يية تسيجييي  0202وف  عام 

فوائض لل ام ال الث عيليى اليتيوالي . وييرجي  هي ا اليفيائيض إليى 
استمرا  مررف لي يا المراا  ف  سياسة الص  مين مي يروض 
ال ميلية الري ي ية وقريره عيليى اليوا  ات األسياسييية فيقي . ايميا 
أسهمت  ييا   عيائي ات اليميصيروقيات في  هي ا اليفيائيض. وعيليى 
الرغا من فائض اليصيسيا  اليجيا  ، انيخيفيضيت االحيتييياطيييات 

 ليبيا

 م  ل نمو إجمال  الطاتج المصل   / ليبيا .  2الشكل إنتا  الطف   / ليبيا .  1الشكل

 المر  : سلطات ال ل .  المر  : إ ا   م لومات الطاقة األمري ية. 

ت رض االقترا  اللي   م زرا  إلى أ ب  ص مات 
مت ازلة: صراع ا ي  زانق للطشاط االقترا  ، 

وإغ ق حقول الطف  ال   عط  الطشاط االقترا   
مر   ال ز  الرئيس  ف  ال   ، وانخفاض أس ا  
الطف  ال   تس   ف  تراج  ال ز  الطاتج من إنتا  

كو ونا )الت  ف روسبالطف  ف  الصقول ال اقية، وجائصة 
وفا  حتى  21إصابة م ا   و 13112تس  ت ف  

(، األمر ال   اه   االقترا  0202أغسطس/ذ  
بالماي  من الض  . ل ا بات  رو يا  التوص  إلى ح  

سياس  لتطفي  اإلص حات المطلوبة من أج  تصقيق 
 نمو يقو ه القطاع الخاص وزلق فرص عم .
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األجييطيي ييييية ليي ا مرييرف لييييي يييييا الييمييراييا  بييصييلييول نييهيياييية عييام 
. وأسييهييا الييتييراجيي  الييهييائيي  فيي  االسييتيي ييمييا ات األجييطيي ييييية 0202

أيضا  ف  الضغوط الميفيرو ية عيليى  0201الم ا ر  مط  عام 
 االحتياطيات األجط ية. 

ووفييقييا  لييمييسيين مشييتييرد بييييين اليي ييطيي  اليي وليي  وبييرنييامييج األغيي ييية 
ال الم ، أجر  عي ير اليهيواتي  اليميصيميولية في  أكيتيوبير/تشيريين 

، واجهت  ريصة ا ير  مين 0202وأبري /نيسان  0202األول 
األسر الم يشية ف  لي يا ألوانا  مت     من الصرمان، حتيى مين 
ق   ظهو  جائصة او ونا. واان ييليث اليميسيتيجييي ييين قي  عيانيوا 
من قط  المرافق ال امة ف  الشهر السابق للمسن، ولا اتمي ين 
نر  المستجي ين من الوصول إلى حسابها المريرفي  أو ليا 
اتم طوا من سص  أموالها ز ل األ هر ال ي يية السيابيقية، وليا 

% على اليميوا  اليغي ائييية اليمي عيمية مين اليصي يومية. 92يصر  
وم   يا   حاالت فيرو/ او ونا، فمن المرجن أن تيا ا  هي ه 

 الظروف ت هو ا  عما اانت ف  ال  الصين. 
 
 
 
 اآلفاق المستقبلية 
 

ف  ظ  غيا  أ  تصسن ملمو/ عليى أ ض اليواقي ، سيتيا ا  
هاوية االنص ا  االقترا   عمقيا. وإاا اسيتيمير اني ي ام اليقي   ، 
أو مصي و ايتيهيا الشي اي  ، عيليى إنيتيا  اليطيفي  واليتيري اير زي ل 

، على الرغا من الجهو  األزير  0202الفتر  المت قية من عام 
 السييتيي ييطيياف اإلنييتييا ، فييميين الييمييتييوقيي  أال تييطييتييج لييييي يييييا سييوا 

 ، 0202ميلييييون بيرميييي  ايومييييا  فيي  اليميتييوسي  في  عيام  2.02
ي ي  إنيتيا  الي يام اليميا ي . ونيتيييجية ليهي ا، مين  وهو أق  مين سب

% هي ا 10المتوق  أن اطومش إجمال  الطاتج المصل  بيميقي ا  
 0202(. وتي يي يس اليميوا نية اليميي يتيمي   لي يام 0الي يام )الشي ي  

جائيا  ه ا الو   الوزيا، حيث تيا اليتيطي ي  بي يجيا هيو األكي ير 
ف  السيطيوات األزييير . وبياليمي ي  مين اليميتيوقي  أن يري  عيجيا 

  0202اليييمييي يييامييي ت اليييجيييا يييية إليييى أ قيييام فيييليييوييييييية فييي  عيييام 
(. وبالتالي ، سيتيتيراجي  االحيتييياطيييات بريو   أكي ير 0)الج ول 

هيي ا اليي ييام. وفيي   ييو  الييتييقييليي ييات الشيي ايي  ، وصيي ييوبيية الييتييطيي يي  
بمص  ات االتجاهات االقترا ية، فمن غير اليمي يقيول إصي ا  

 توق ات أب   من األفق اآلن . 
 
 
 
 المخاطر والتحديات 
 

يمي  ميياان اليميخياطير عيليى اآلفياق االقيتيريا يية إليى االتيجياه 
السل  ، وبرو   عالية أك ر من اليمي يتيا . فيأوال ، اي ي و السي م 
واالسيتيقيرا  بي يييي   اليميطييال، في   يو  األجيطيي ات اليمييتيضيا بيية 
لل ل ان األجط ية الت  ت عيا األطيراف اليرئيييسييية اليميشيا اية في  
الصر  من أج  السلطة وال رو ، وهو ميا مين  يأنيه أن اي زير 
الت اف  واالستقرا . وق  يستمر انقطاع إنيتيا  اليطيفي  وتري ايره 
لفتر  أطول، م  ميا ايتيرتي  عيليى الي  مين عيواقي  اقيتيريا يية 
واجتماعية وزيييمية. وييانيييا ، اي    االنيتيشيا  اليميسيتيمير لي ي وا 
كو ونا ف  أو وبا إلى ت طي  ا  مين الي يرض واليطيلي  عيليى 
السل  األساسية. وق  ت ان  ليي يييا مين انيخيفياض اليطيلي  عيليى 
الطف ، على نصو ا    إلى انخفاض  زلها. ومن الميمي ين أن 
تيييواجيييه أيضيييا  انيييخيييفيييا يييا  فييي  إمييي ا ات اليييمييي ييي ات، والسيييلييي  

ق تيقي ييا و االسته كية الطهائيية، األمير الي   مين  يأنيه أن يي ي
الخ مات، وياي  من  ائقة الشي ي . وييالي يا ، سيتيا ا  صي يوبية 
احتوا  ع وا او ونا، م  انتشا ها ف  لي يا، ف  ظ  اليتي هيو  
السري  ف  الطظام الرص . وف  وقت إع ا  ه ه الم ار ، اان 
اليتييريي ييييي  اليي ييسيي يير ، وحشيي  اليي ييتييا  اليي ييسيي يير  والييقييوات لييويي  
الييجييانيي ييييين حييول سييرت سيي يي ييا  فيي  تيي ييايييا الييمييخيياطيير السييليي ييييية 

 المستق لية. 

 التغير السطو  بالطس ة الم وية ما لا اب َار غير ال ( ) م  رات ذفاق االقترا  الول  والفقر  / ليبيا  2 الجدول
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