مؤتمر إفتراضي
مستقبل ليبيا االقتصادي :ما هي الرؤية؟ ما هي األولويات؟
 15-14يوليو2021
@MEDirections
#LibyaPlatform

المنظم العلمي:
د .فيرجيني كولومبيه | معهد الجامعة األوروبية

مقدمة
كيف يمكن تصور مستقبل االقتصاد الليبي اآلن وقد تم تشكيل حكومة موحدة ،ولكن مع بقاء بعض أسباب النزاع
حاضرة؟
ما هي األولويات االقتصادية التي يتوجب العمل عليها لضمان سالم وتنمية مستدامين؟ بينما هناك إدراك واسع حول
المشاكل التي تعم االقتصاد الليبي ،يفتقر الليبيون إلى رؤية موحدة حول نظام اقتصادي يجب اتباعه.
مر السنوات األخيرة ،ظهرت محاوالت عديدة لفتح نقاش بين الليبيين حول مستقبل هياكل الحكم في الدولة .إال
على ّ
ً
أن الخالف ال يزال قائما حول السبل المثلى إلجراء اإلصالح االقتصادي .عالوة على ذلك ،ظل مسار الحوار
االقتصادي بعيدا ً عن طاولة المفاوضات السياسية.
يجمع المؤتمر أكاديميين من مختلف البلدان والخلفيات :خبراء اقتصاديين ليبيين ،تكنوقراط وشخصيات سياسية،
وصناع سياسات دوليين لمناقشة الرؤى والحلول العملية لعملية إدارة االقتصاد الليبي بعد الصراع .ويعد المؤتمر
متابعة لورشات العمل المغلقة السابقة حول االقتصاد الليبي التي نظمها برنامج مسارات الشرق األوسط .ويستند
أيضا إلى سلسلة من األوراق البحثية بعنوان "الرؤية االقتصادية في زمن المراحل االنتقالية" ،والتي توضح سمات
وتحديات النماذج االقتصادية المطبقة في روسيا وماليزيا وإثيوبيا ورواندا وتشيلي ،إلثراء الخيارات السياسة
االقتصادية الليبية.
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البرنامج  14يوليو
14:15 – 14:00

تقديمات



18:30 – 14:15

فيرجيني كولومبيه | برنامج مسارات الشرق األوسط ،معهد الجامعة األوروبية
| صناع السالم  -ليبيا
مصعب القائد

ندوة مائدة مستديرة "الرؤية االقتصادية في زمن المراحل االنتقالية" (دعوة عامة)
ما الدروس التي يمكن لليبيا تعلّمها من التحوالت االقتصادية في بلدان أخرى شهدت حروبا ً أو
صراعات سياسية كبيرة؟ ما النموذج االقتصادي األمثل لليبيا :دولة تنموية أم ليبرالية أم بينهما؟
تجمع هذه المائدة المستديرة خبراء دوليين ساهموا في سلسلة "الرؤية االقتصادية في زمن المراحل
االنتقالية" .يشرحون السمات والتحديات التي تطرحها النماذج االقتصادية من إثيوبيا ورواندا وماليزيا
وتشيلي وروسيا من وجهة نظرهم .بغية تحفيز النقاش مع الخبراء وصناع القرار الليبيين حول
الخيارات المتعلقة باإلصالح االقتصادي وإعادة التأهيل في ليبيا ما بعد الصراع ،فضالً عن تأثيرها
المحتمل على السياسة والمجتمع.
إدارة الجلسة :لويجي ناربون | برنامج مسارات الشرق األوسط ،معهد الجامعة األوروبية
المحاورون:
د .مهاري مارو | معهد الجامعة األوروبية
في نقاش مع
السيد خالد الغويل | خبير مستقل

البروفيسور كرينغساك تشاريوننغونساك | معهد بناء األمة ،جامعة هارفارد
في تقاش مع
د .إسماعيل الشريف | مستشار سابق لشؤون التنمية واإلعمار في مجلس الرئاسة الليبي

د .أندرس أسلند | جامعة جورج تاون؛ منتدى العالم الحر -ستوكهولم
في نقاش مع
السيدة هالة بوقعيقيص | مركز جسور للدراسات والتنمية

البروفسور كالوديو سابيلي والبروفسور رودريغو فوينتيس | قسم االقتصاد ،الجامعة البابوية
الكاثوليكية في تشيلي
في نقاش مع
د .عاطف الحاسية | أكاديمي وعضو فريق العمل الخاص بالشؤون االقتصادية
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البرنامج  15يوليو
14:00 – 09:45

حوار سياسي من مستوى رفيع حول االقتصاد الليبي (دعوة خاصة)
"اإلصالحات االقتصادية :األولويات واالشتمال في العملية السياسية"
يضم هذا االجتماع المغلق شخصيات سياسية ليبية رفيعة ،وخبراء اقتصاديين ،ورجال أعمال ،وممثلين عن
المجتمع المدني ،لمناقشة كيفية تطبيق اإلصالحات االقتصادية وإعطائها األولوية .وتسلط الجلسة الضوء
على كيفية نقاش المشكالت االقتصادية ضمن العملية السياسية.
إدارة الجلسة:
 فيرجيني كولومبيه | معهد الجامعة األوروبية
| تشاتهام هاوس
 تيم إيتون
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