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 التقديم

 واالزدهاراملستقبل يبدأ اآلن... ليبيا السالم 

تجده الكثير منا يتضايق أو ينقبض أو يستغرب عندما نتحدث عن املستقبل وفرصه وإمكانياته وبراحه. 

عن هذا الحاضر املزري وعن هذه الحالة  ذاغضب واستنكار في بعض األحيان، يسأل: "ماببعفوية، أو 

 السيئ؟ واملاض ياملزري  الحاضر هذا السيئة؟ كيف تحدثني أو تريدني أن أفكر في املستقبل وأنا حبيس 

، ولكن عندما 
ً
 ومنطقيا

ً
 االرتباطندرك  ،بين األشياء نبحث عن الروابطللوهلة األولى يبدو السؤال وجيها

 االرتباط بين املاض ي والحاضر. ندركما الحتمي بين الحاضر واملستقبل ك

 بل سيكون هو الحاضر في املستقبل.كما أن املستق ،الحاضر كان هو املستقبل في املاض ي

هكذا هي "دورة الحياة". املستقبل وما نريده في هذا املستقبل هو الدافع والعامل األساس ي الذي يشجعنا 

حقيقته البسيطة  هو في ،من ارتباط بموروث املاض يله بما  ،السيئويدفعنا إلى تغيير الحاضر. فتغيير الحاضر 

 تشكيل للمستقبل.

 رية بعيدة ال عالقة لها بحاضرنا.إن املستقبل ليس حالة منقطعة معزولة مثالية نظ

وملعالجة مشاكله وملواجهة  ،املستقبل هو ما نقوم به في حاضرنا من تخطيط وعمل وأداء لتحسين حاضرنا

 كون الوليد املنتظر ساعة والدته.له بكل ما نحلم به ليإنه الجنين الذي نحم   ه.ئمساو 

إذا قمنا بعمل واضح ومنظم وممنهج ومبني على أسس صحيحة ملعالجة الحاضر والواقع السيئ، فإننا في 

 
ً
 أفضل. الحقيقة نتعلم من املشاكل واألخطاء ونصنع مستقبال

  إذا استسلمنا للواقع والحاضر السيئ
ً
 وأكث فإننا، بدون أدنى شك، نصنع مستقبال

ً
ر قتامة وأكثر أكثر سوءا

.
ً
 وفسادا

ً
 انهيارا

 
ً
 وبعد غٍد وبعد عام و فاملستقبل سيأتي حتما

ً
 عقد وقرن.بعد هو غدا

 إنه أمر ال مفر منه.

 يمكنك أن تصنعه وتشارك في تشكيله، وإال سيصنعك ويجعل منك كم
ً
  ا

ً
  مهمال

ً
  وأمة

ً
مستقبلها ، يصنع منسية

 حولها.  الذين منها وتنافس ئإهمال أبنا

 



 ب
 

 ،املستقبل هو أملنا.. هو صديقنا.. هو فرصتنا.. هو إمكانيتنا للتغيير والفعل والعمل

 ،إنه فرصتنا للنجاح ولتجاوز آالمنا وفشلنا وإخفاقاتنا

 
ً
  املستقبل ليس خياال

ً
 ،وال رومانسيا

 ،املستقبل"املستقبل هو "ما سنكون عليه نحن في 

 .إنه نحن بعد عام أو عقد أو قرن 

 ،البد أن نصادق املستقبل وأن نحبه ونتطلع إليه

 ،البد ان نتفاعل معه ونفهمه

 ،البد أن نصنعه لنصنع أنفسنا فيه

 ،عندما نتحدث عن املستقبل

 .نتحدث عن الخروج من هذا الحاضر والواقع السيئ

 من الواقع
ً
 ،الحديث عن املستقبل ليس هروبا

 ،في وقت أفضل وظروف أفضل ،إنه مواجهة الواقع من أجل صناعة واقع جديد أفضل

 أفضل. أفضل وكوٍن  أفضل ودولٍة  إنه فرصة لحياة أفضل ومجتمٍع 

 ،".  إنه يبدأ اليوم وينطلق من حيث نريد أن نكون واالزدهاربالنسبة لنا املستقبل هو "مشروع ليبيا السالم 

 أن تكون. جبإنه ليبيا املستقبل كما ي

إنه إسهام من عقول ليبية أصيلة متسلحة باملعرفة والخبرة واملنظور االستراتيجي في عالم متطور، جمعها 

 و  
 
 أ

 
ر لها املسار وحفزها باألمل ومنظور املستقبل واالجتماعي االقتصاديرها املجلس الوطني للتطوير ط

 
، فسخ

 
م
 إى، واستفزها بالتحديات املحلية والعاملية، واستدعى رتج  امل

ها ج  او  مكانياتها االستراتيجية والتقنية، وز 

  ،بإمكانيات وفرص ليبيا كدولة
ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
بإمكانياتها الطبيعية من موارد وجغرافيا  ،اقتصاديا

 وعملي ،وطاقات بشرية شابة وفاعلة
ً
 حضاريا

ً
 مستقبليا

ً
 فأنتجت مشروعا

ً
مداه الزمني يبدأ من اليوم ويبني  ،ا

 ملستق
ً
.نموذجا

ً
ج والتطبيق، بين النظري يجمع هذا املشروع بين النموذ بل أفضل على مدى خمسة عشر عاما

االستراتيجي والتكتيكي. يتناول النموذج املطلوب لبناء الدولة الليبية الحديثة بجوانبها  بين والعملي،



 ت
 

 من منظور املصالح االستراتيجية واألمن القومي في بناء قدراتها  ،يكليةواله واالجتماعية االقتصادية
ً
منطلقا

 الدفاعية ومصالحها العليا وشراكاتها االستراتيجية.  

 والعشرين وما بعده.   الحاديتها عبر القرن اامتدادفي إنه مشروع لبناء دولة ليبيا لتكون ضاربة 

 بعدقإنه بوليصة التأمين ملستقبل أجيالنا ال
ً
 جيل.  ادمة جيال

 إنه بعبارة واحدة "املستقبل كما نريده وكما يجب أن يكون". 

 

 الطيب األمينفضيل محمد                                                        

 واالجتماعي االقتصادياملدير العام للمجلس الوطني للتطوير                                                    



 ث
 

 

 

 :فريق اإلشراف                    

 

 فضيل محمد األمــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن

 حمد خالد عبد هللا الغويلم

 اجــــــــد. رمضان السنوس ي بلح
 

 فريق العمل االقتصادي :                    
 

 رئيسا                    يـــــــــــــــــــــــمحمد سعيد التوات   

 عضوا                  يــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عمر الخروبـ    

 عضوا                  او ـــــــــتسام خليفة السيفاب                           

 عضوا متعاونا                خــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود علي مسيل                           

 



 ج
 

 

                   

 : فريق العمل االجتماعي الثقافي                   

 محمود علي مسيلخ                رئيسا

 عضوا              قيس أحمد بن غربيه

 سليمة أحمد القماطي              عضوا

 

 تنسيق وتنفيذ الوثيقة :                      

 

 قيس أحمد بن غربيه

 

 

 



 ح
 

 وهم:"ليبيا السالم واالزدهار" ة الرؤية الوطنية السادة الذين ساهموا في صياغ

ــــــــــــن 1 ـــــــــــــزة املقهور ـــأ. عــــــــــــــــــ 7 فضيل محمد األمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ـــام الشهيبي 8 محمد خالد عبد هللا الغويل 2  د. حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدريــــــــــــــــــــــــــــــــــس عبد الهاديد.  9 اجــــــــــد.رمضان السنوســـــــــي بلح 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4  الفيتوريمحمد مفتاح  حمزة 10 اديــــــــــــد. نجيب الحصـ

ــــــــــاملغيربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. زاهـــــــــــــــــــــــي  5  معيتيـقمصطفى أحمد  11 ــــــــــــيــــــ

 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب الزقلعيد.  12 ـــال العبيديـــــــــــــــــد. آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6

ــــــــــــــــــــخ 13  محمود علي مسيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 للسيدين: والعرفان الشكر  جزيل

 القايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ. مصعب 

 أ. أحمد لطفي خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 .مشروع امليثاق الوطني صناع السالم في صياغة ى ما بذلوه من جهد ومعهم فريقعل

 للسيدين:الشكر الجزيل والعرفان 

 د. محمد فياض

 م. محمد األسود

ركة فنية في بعض جوانب هذا العمل.على ما قدموه من مشا



 ز
 

 

 للسادة:كما نقدم الشكر والتقدير 

 د.علي إدريس د.يوسف الصواني خالد بعيج حمزة الفيتوري

 ي م.خالد الجفائر  م.محمد حمودة د.حسن األشلم م.أحمد الغابر

 د.محمد أبوسنينة ابراهيم الزحاف مهند الويفاتي مراد بلحاج

 د.بشير الصفصاف عزة املقهور  محمد الحويج ابراهيم لياس

 د.عبدهللا الحاس ي الفرجانيمحمد جالل  د.محمد السميعي

  

 على ما قدموه من مالحظات فنية حول هذا العمل.



 الخارطة الذهينة لوثيقة مشروع ليبيا السالم واالزدهار
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 ليبيا السالم واإلزدهار

 مشروع الحل تعريف املشكلة

 مشروع الرؤية الوطنية مشروع امليثاق الوطني

 التنفيذيالبرنامج 

 الجانب اإلجتماعي الجانب اإلقتصادي

 املقدمة

 الهدف العام

اساتيالس  

 الرؤية اإلقتصادية

 األهداف الرئيسية

 األهداف التفصيلية

معالجة آنية للقضايا اإلقتصادية العاجلة 

 الناتجة عن الصراع

هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور  صالحا

 أساس ي للقطاع الخاص

 تحقيق التنمية البشرية

نشر ثقافة الحوار املجتمعي بالقضايا 

 االقتصادية

خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي 

الى )تعزيز النمو والسيطرة على 

 التضخم والبطالة(

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي

بناء شراكات اقليمية ودولية على 

 أساس املصالح االقتصادية

 األهداف التفصيلية

 املقدمة

 الهدف العام

 السياسات

 الرؤية اإلجتماعية

الرئيسيةاألهداف   

 النزاعات من خال ملجتمع تؤسس مصالحة تحقیق

 والتمییز

 في املشترك السلمي العیش ومواثیق أسس ترسیخ

 عادل نظام ظل

 الحقوق  أصحاب وإنصاف االنتقالیة العدالة تحقیق

 تمییز دون 

 االجتماعي التنوع تستوعب جامعة وطنیة ھویة رسم

 والثقافي

 واالنتماء املواطنة قیم إعالء
 واالجتماعیة والتعلیمیة الصحیة الخدمات مستوى  رفع

 والسكن والعمل املعیشة من حسن مستوى  بلوغ
 الھشة للفئات مضمون  اجتماعي أمان شبكة تأسیس

 املستھلكین وحمایة الفساد مكافحة املرأة دور  وتعزیز األسري، التماسك على املحافظة

 حقوق  على واملحافظة النظیفة، البیئة دیمومة

 القادمة األجیال

 األخرى  املجتمعات وثقافات حضارات من االستفادة
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 :املستخدمة بالوثيقة املصطلحاتتعريف 

 التعريف املصطلح ت.

 هي الصورة التي يجب أن نكون عليها في املستقبل. الرؤية 1

 األهداف.هي بيان رسمي ملبدأ أو قاعدة ملا يجب أن يتبع للوصول إلى تحقيق  السياسات 2

 دف االستراتيجي الذي نود تحقيقه أهو اله الهدف الرئيس ي 3
ً
 خالل سنوات تنفيذ املشروع.لتحقيق الرؤية و الوصول إليه مستقبال

 ه مباردات. يعبر عن الهدف الرئيس ي وُصمم لتحقيقهو الهدف التشغيلي الذي  الهدف التفصيلي 4

 إطار زمني محدد. خاللهي التي ُصممت ألجل تحقيق األهداف وهي ذات مهام وعمليات تنفيذية  املبادرات 5

 .2030عمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان أن يتمتع جميع الناس بالسالم واإلزدهار بحلول عام تهي أهداف عاملية  املستدامةأهداف األمم املتحدة للتنمية  6

 هي مجمل السمات التي تميز الشخصية الليبية. )تم ذكره في الجانب االجتماعي كهوية وطنية( الهوية الليبية 7

8 
 اإلصالح الهيكلي

في البناء الهيكلي لإلقتصاد بشقيه الكلي والجزئي سواءا على مستوى رسم السياسات أو تغيير النمط هو التصحيح 

 .االقتصادي أو تحسين اإلجراءات التنظيمية واملؤسسية وبما يضمن النمو املستمر واملتوازن ويحقق الرفاهية لجميع املواطنين

 الحكومة من األفراد أو املؤسسات لتغطية العجز في ميزانيتها.هو حجم األموال التي أقترضتها  الدين العام 9
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 التعريف املصطلح ت.

 يش فيما بين األشخاص رغم وجود تباين واختالف في عدة خصائص.هو الع العيش السلمي املشترك .10

 لحقوق اإلنسان.هي مجموعة التدابير واإلجراءات املتخذة حيال قضايا تتعلق بإنتهاكات  العدالة االنتقالية .11

 هي مجمل الخصائص التي تمتاز بها األمة. الهوية الوطنية .12

 هي مجموعة من العناصر التي تجتمع في الفرد تقربه من وطنه سواء أكانت حقوق أو واجبات. املواطنة .13

 تجتمايياال ما  األ شبكة  .14
ن موتحررهم مجموعة من اآلليات واألنشطة املترابطة املستخدمة لتحقيق االستقرار لألفراد والجماعات هي 

 .العوز والحرمان والحاجة

 الفئات الهشة .15
مجموعة من السكان لهم خصائص وسمات تجعلهم معرضون للفقر أكثر من غيرهم مثل كبار السن وذوي 

 الفئات الخاصة وغيرهم.

 هو جملة من القواعد التي تحدد العالقة )الحقوق والواجبات( بين األفراد والدولة. تجتماييامليثاق اال  .16

 هي وثيقة تحمل في طياتها تذكير بمجموعة القيم واملعايير واملبادئ التي يجب اإللتزام بها.  مدونات السلوك .17

 الرقمنة .18
مد نموذج عمل مبتكر يعت عن طريق الخدماتإلى تقديم  تقنيات التحول الرقمي، واالنتقالتطبيق  هاد بصُيق

 .على التقنيات الرقمية
 

*************************************************************************************************** 
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 :املقدمة

  حوالي يمر الوطن بمرحلة مفصلية في تاريخه الحديث، هذه املرحلة تتطلب بناء دولة االستقالل الثانية بعد
ً
على أسس  ،منذ تأسيس دولة االستقاللسبعين عاما

 .البنيوية في مرحلة دولة االستقالل األولى وتفتح اآلفاق لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثةجديدة تراعي معالجة االختالالت 
 

 على خبرة متراكمة في تشخيص الواقع وفهم تفاصيله  "ليبيا السالم واالزدهار"وبمبادرة مجموعة من الليبيين تم صياغة مسودة مشروع وطني تحت اسم 
ً
تأسيسا

 بالتجارب الدولية الناجحة في إحداث النقالت النوعية املتميزة للدول واملجتمعات التي مرت بظروف مشابهة، وتداعياتهاومراحله وأسباب حدوث أزماته 
ً
، وإستئناسا

 على  استثمار 
ً
، ليبيا وأجيالهال  هرٍ أعد هذا املشروع إلستشراف مسقبٍل زا الفرص املتاحة لتجاوز التحديات املتنوعة والكثيرة التي تواجه مستقبل هذا الوطن، وإستنادا

 ي(.كا والتوازن بمفهومه الشامل )الفكري والثقافي واالجتماعي وامل القائم على الجدارة والكفاءة يؤسس لدولة املواطنة وتكافؤ الفرص
 

املشترك بين الليبيين، تستوعب التنوع، وتحافظ على النسيج، وتضمن الحقوق، هو الخطوة السلمي سس جديـدة للعيش مشروع وطني بأ إن االتفاق املجتمعي على

جوهرها  ،ستدامةم بها الليبيون  عم هللا التي حباهـم بها، دون استئثار، أو احتكار، أو استغالل، هدفهم خلق تنمية مكانية متوازنة شاركيتاألولى والهامة نحو املستقبل، 

 تامة غير منقوصة. منظمة بصالحياتاملسؤولة الحكم املحلي مؤسسات اإل سان، وحاضنتها املدن والقرى واألرياف دون استثناء، وأداتها 
 

عـدد مـن  تدخـلوتفكـك النسيـج االجتمـاعــي، و  كتجذر ثقافة املغالبة، واستمرار الحـروب األهليـة، وحـدة االنقسـام السياسـي، يـق هـذا الحلـم تحديـات كبيـرة،يواجـه تحق

ـة ونكـاف الدول الطامعـة، وغيل ،فسـاد، وتوافـد قوافل املهاجرينواالعتماد على ريع النفط وإدارتـه مركزيـا، وانتشـار وبـاء الفي الشأن املحلي، الـدول إقليميـا ودوليـا 

 التنظيمـات اإلرهابيـة، وغيرها من التحديات التي 
ً
 .تواجه ليبيا حاضرا ومستقبال

 

إلعادة قراءة الواقع ال بديل عن مواجهة هذه الصعوبات، ومقارعة التحديات، بشحذ الهمم، وشد العزم، واستحضار التضحيات، ومخاطبة الضمائر، ومناداة العقول، 

قوي ة في العيش الكريم بإنهاء الوضع الحالي والتوجه نحو التطور، وشعورهم الفرغبة الليبيين الراسخ واستشراف املستقبل، آخذين في االعتبار الفرص الكبيرة املتاحة.

 .والتداول السلمي كأساس لدولة املستقبل تمسكهم بالخيار الديموقراطيمانهم بالعيش املشترك، و بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وإي
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إحداث زيادة مهمة  فرصةالطبيعية، وحجم االحتياطات واألصول األجنبية، وارتفاع  سبة الشباب في التركيبة السكانية، و ن املوقع الجغرافي، والوفرة النسبية  للموارد إ

يالت لتشكاالناتج املحلي اإلجمالي، وغياب الحاضنة االجتماعية والثقافية للتنظيمات اإلرهابية و إمكانية النمو املرتفع واملستدام في ساهمة املرأة في سوق العمل، و في م

 مة الظروف لغرس القيم املحابية للتطور والحداثة والتنمية، وغير ذلك الكثير، هي فرص كبيرة تحتاج  إلدارة مقتدرة ومتطورة.ئاملسلحة غير النظامية، ومال 
 

انون عادل، وحاميها جيش هذه الطموحات السامية، ال غالب فيها إال الوطن واملواطن، وال مغلوب فيها إال الظلم والتخلف، ضامنها دستور راسخ املبادئ، وحاكمها ق

 .حديث، وموضوعها اإل سان، وعنوانها النماء والرخاء، وعمادها اقتصاد متنوع ومنفتحوطني 

لشراكات، ا ومواكبة املتغيرات، ومجاراة األحداث، وعقداملسلح، الصراع  إنهاء حالةه، فال سبيل لبناء الوطن إال بيتغير، والواقع يفرض نفساألحداث تتسارع، والعالم 

 لتحقيق او  لالستقرار والتنمية ، والتفرغ للمنافسة، بتنمية القدرات، واستثمار اإلمكانات، وتسخير الجهودي والتكامل االقليميالعالم قتصاداالواالندماج في 
ً
لهدف صوال

 ليبيا السالم واالزدهاراملنشود )
ً
  ( والتطلع لغد مشرق ألجيال تقود بلدا

ً
  متقدما

ً
 له. يفخرون بانتمائهم ومزدهرا

 

 ،ينشارك في صياغتها نخبة من األكاديميين والخبراء الليبي "مشروع ليبيا السالم واالزدهار"رؤية استشرافية ُسميت  من ن هذه الوثيقة )مسودة املشروع الوطني(تتكو 

 وخطة تنفيذية اقتصاديةشخصيات وطنية فكرية وسياسية واجتماعية، بمبادرة من  ،ميثاق وطني جرت مناقشته وتطويره على مراحل خالل السنوات املاضيةو 

 وسياسات و  اجتماعية
ً
راعي مو  مبادرات تنفيذية تفصيليةتضمنت أهدافا

ُ
ق زمني فاجهة القضايا اآلنية، وتؤسس لبرنامج متكامل على املدى املتوسط والبعيد ينفذ في أت

، وتميزت باآلتي:
ً
 على مدى خمسة عشر عاما

 .جميعال ها ملصلحةالى منظم ومراقب ل اتللخدم قدمتغيير دور الدولة من م -

 ترسيخ مبدأ الالمركزية والحكم املحلي. -

 والقطاع الخاص ومنظمات املجتمع املد ي. املؤسسات العامةممت على أساس الشراكة في التنفيذ بين صُ  -

 إعطاء دور أكبر لبرامج التعاون الدولي بما فيها إقامة الشراكات االقتصادية واالستراتيجية. -

 .لجهد ومواكبة الدول املتقدمةالتوسع في االستفادة من البرامج الرقمية وتقنيات البرمجة الحديثة الختصار الوقت وا -

 .2030لتنمية املستدامة األمم املتحدة لبرامج  تحقيق أهداف مراعاة -

 الوثيقة على العناوين الرئيسية التالية:هذه كما اشتملت  -
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 تعريف املشكلة. (1

 مشروع الحل. (2

 مشروع الرؤية الوطنية. (3

 مشروع امليثاق الوطني. (4

 األهداف الرئيسية، السياسات واملبادرات(.الجانب االقتصادي )الرؤية، الهدف العام،  (5

 الجانب االجتماعي )الرؤية، الهدف العام، األهداف الرئيسية، السياسات واملبادرات(. (6

 تضمنت الوثيقة املالحق اآلتية: -
ً
 أيضا

 الحلول.وهو تشخيص لألزمة الليبية من حيث األسباب والتداعيات والتحديات والفرص مع إقتراح جملة من (: 1ملحق رقم ) (1

.(2ملحق رقم ) (2
ً
 : وهو عرض ملخص حول االقتصاد الليبي وحاجته إلى اإلصالح هيكليا

 ، كما تضمن مؤشرات قياس جميع مبادرات خطة الجانب االقتصادي.مؤشرات قياس تحقيق أهداف رؤية الجانب االقتصادي : وتضمن(3ملحق رقم ) (3

 .لجانب االجتماعي(: ويتضمن مؤشات قياس تحقيق أهداف رؤية ا4ملحق رقم ) (4

 ل :(5ملحق رقم ) (5
ً
 لمناسبات الدولية والعاملية املعتمدة من األمم املتحدة وجامعة الدول العربية.وتضمن عرضا
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 تعريف املشكلة:

له وما عليه في  إلغاء سلفه، وإلقاء كل ماإصرار كل نظام على و  ،بتجـارب سياسيـة مختلفـة، وبأنظمـة حكـم متناقضـة 2020 و  1952مـرت ليبيا خـالل األعـوام ما بيـن 

 إلى ما انتهى إليه من سبقه.  في الغالب املهمالت، وإقامة نظام نقيض ينتهي 

كررة، وأن املالتجارب واألخطاء  ولعل قـراءة عميقة لألزمـات التي مـرت بها ليبيا، وتمر بها منـذ عشر سنوات، تستنتج التشابه في أسبـاب حدوثها، وعـدم االستفـادة من

 .اتزمت تلك األ هائية ملسبباالصراع لن يتوقف بغض النظر عن األشكال التي يتخذها، وعن شكل نظام الحكم وشعاراته ونواياه، ما لم توضـع الحلول الناجعة والن

 ولعل أهم املشتركات التي يمكن مالحظتها، تتمثل في اآلتي:

 على الصعيد السياس ي:

 لتضييـق على الخصـوم السياسييـن، وبالتالـي إلغـاء فكرة املعارضة السياسية.ـ حظـر العمل الحزبي، وا

 ـ نتج عن ذلك ضعفا شديدا في التجربة السياسية، وتراكماتها.

 ـ إبعاد النقابات عن املشاركة في الشأن العام، أدى إلى ضعف دورها مع مختلف األنظمة.

 ـ غياب كامل لفكرة التدوال السلمي للسلطة.

 سخ ثقافة املغالبة سبيال وحيدا للوصول إلى السلطة، مع إلغاء املغلوب ومصادرة حقوقه.ـ تر 

 قيم الحوار واملشاركة.إضعاف فرص تطور الثقافة املدنية و  على تضييقال. 
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 على الصعيد االقتصادي:

 إلـى تنويعـه ونمـوه واستدامته.يـؤدي و بمـا يخـدم االقتصـاد الليبي  الوطنية ـواردعوائد املـ عـدم االستفـادة مـن 

 ستدامة السياسية.، واستخدامها كأداة لال موارد الوطنيةـ التوظيف الخاطئ لل

 سياسات خاطئة.توجهات و ـ إضعاف دور القطاع الخاص من خالل اعتماد 

 على مختلف املستويات. والريع وآثارها السلبيةـ رسوخ ثقافة الغنيمة 

 على الصعيد االجتماعي:

 .ةالجغرافي قاليماأل بين السكانية والكثافة السكا ي التوزيع اختالل. 

 ـ هشاشة البنية االجتماعية في ظل غياب أسس توافقية راسخة للعيش املشترك.

 ـ استخدام التاريخ الشخص ي أو العائلي كأفضلية على اآلخرين.

 ـ ضعف الرعاية االجتماعية وخدماتها.

  .املجتمعيةضعف البرامج والنشاطات 

 ـ الفهم الخاطئ للعالقة مع اآلخر، على مستوى املجتمع املحلي أو املجتمعات األخرى.

 . استحسان اإلفالت من العقاب وتعطيل القانون.

الخطوات، والوقوع في نفـس األخطاء، حيث يتم إسقاط األنظمـة بسبـب فشلها، ثـم تشكـل حكومـات تقـدم أداء ذات ممارسة  تكرار  في السياسية تكمن مشكلة األنظمة

 ، يتسبب في إحباط شعبي يؤدي إلى إسقاط النظام، ثم العودة إلى األداء الضعيف، وهكذا.الناسضعيفـا ال يتناسـب مع طموحات 
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 مشروع الحل : 

 د تجارب استمرت سبعين سنـة، تبين للجميع أنها ستتكـرر إذا لم يتم فهم املشكلة وإيجاد الحلـول املناسبة لها، الفرصـة املتاحة تتمثلفي ليبيا اليوم، فرصة ثمينة بع

شكل وفهمه، النظر إلى ماهية املعمـق في الرغبة الواسعة إلنهاء املشاكـل املستمـرة واملزمنـة، وتتمثـل في وعـي األجيـال الجديـدة وحماسها للمستقبـل، تتمثل الفرصـة في 

يستفيد ديد يتجاوز املاض ي و تتمثل في املبادرات واملناقشات املستمرة إليجاد الحلول، تتمثل في الدعم الدولي املتواصل من أجل الخـروج مـن األزمـة ورسم مستقبل ج

 من تجاربه.

تؤسس للمستقبل املنشود، رؤيـة تساهـم كل املكونـات في صياغتهـا، ومناقشتهـا، وإقرارهـا، رؤيـة  الفرصـة في إنتـاج رؤيـة وطنية فقدتها ليبيا طيلة سبعين سنـة، رؤية

هي فيه ، مستقبل تنتسياسيـة واقتصاديــة واجتماعية وثقافية، رؤية ملستقبل يحمل مشروعه معه، مستقبل ال يقود إلـى املجهول، مستقبل مرسـوم بأيـدي أبنائه

 ة التـي أنتجـت الحاجة إلي التغيير في كل مرة،مستقبل يقودنا إلى السالم واالزدهار.املمارسـات التقليديـ

ين االجتماعيين والفاعل على هيئة ائتالف وطني يجمع بداخله كل الشخصيات السياسية بمختلف توجهاتهم لليبيينمنصـة وطنيـة سياسية جامعة  الفرصـة في تأسيـس

 ينهـي حالة الصراع  واالقتصاديين الذين يتوافقون على مشروع وطني
ً
املسلح ويؤسـس ملرحلـة جديـدة، حتى يمكـن صياغـة الحلم الليبي املشترك في برنامج إنقاذ وخاصة

ياسية األحزاب الس ينقل حالة االستقطاب السياس ي الحالي إلى مرحلـة عمل سياس ي توافقي مشتـرك لضمان االستقـرار، مع استمـرار اقتصادي واجتماعي ومؤسساتي، 

ا وأساسيا ر يكون دور املجتمع املد ي فيه حاض كمؤسسات سياسية منتجة للكوادر واألفكـار واملشروعـات التي تطـرح للتوافـق الوطني من خـالل منصة االئتالف الوطني

فيذه بشكل عته وتقويم تنومعبرا عن الضمير املجتمعي ،ويكون فيه دور النخب والكيانات السياسة معبرا عن العقل الجمعي الذي يتولى إنضاج املشروع الوطني  ومتاب

مستمر وبمشاركة كل أطياف املجتمع .
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 الـرؤيــــــــة الـوطنيـــــــــة

 

 واالزدهـــار.ليبيا السـالم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينصهـر املجتمـع الليبي بمكوناتـه االجتماعيـة والثقافيـة املحليـة، في بوتقة الهوية 

الواحدة الجامعة، يثريها التنوع، ويصونها السالم، تمتد جذورها عبر األرض 

 
ً
  والتاريـخ، تضمـن للجميـع عيشـا

ً
  مشتركا

ً
اة يقوم علـى مبـدأ املواطنة واملسـاو  كريما

ـم وتمنحهوعلى القيم اإلسالمية واإل سانية السامية،  الحقـوق الواجبات و فـي 

طيـة في دولـة مدنيـة ديمقرا، التكافـؤ والعدالـة في الفرص االقتصاديـة والسيـاسية

العدالـة  عادلـة ومزدهرة، تقـودهـا املؤسـسات ويســودهـا القـانـون، تتحقـق فيها

االجتماعيـة، ويستـديـم فيهـا األمـن والتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، 

بشراكات اقتصادية  جـع االبتكار، منفتحة على العالمتواكـب الحداثـة، وتش

متنوعة، وبما يمكن من املساهمة في إدامة استقرار البالد ومحيطها، واالندماج 

 والعشرين.في سياق القرن الحادي 
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 الوطني امليثاق مقترح

 (املشترك السلمي العيش أسس)

 أوال: الهويـــــة :

 ملحافظة عليه.اواللغوي واالجتماعي بتنوعه رصيدا مشتركا لكل الليبيين يجب  الهوية الليبية هي الجامعـة لكل مكونات املجتمع ويعد املوروث الحضاري والثقافي ـ  1

 اإلسالم هوية أساسية للمجتمع ومصدر أساس ي للتشريع بليبيا.  ـ 2

 ثانيا: املواطنة:

       بسبب الفكـر أو العـرق أو الجنس أو اللون أو لالعتبارات الثقافية أو االقتصادية  املواطنة حـق مقـدس وهو األسـاس الذي تبنى عليه الواجبات والحقوق، دون تمييز  ـ  1

 املذهبية أو اللغوية أو االنتماء السياس ي أو االجتماعي. أو 

 حروب.الكراهية والفرقة واليتـأسس املجتمع الليبي على املواطنـة، وقيـم اإلخاء والتسامح والتعـدد، واالعتراف باآلخر والقبول به، ونبذ التطرف والغلو والعنف و  ـ  2

 الحريات العامة والفردية مكفولة للجميع. ـ  3

 قانـون أو حكـم قضائـي وبتعويـض عـادل، ومـن حـق الجميـع ممارسـة األ شـطـــة امللكية الفرديـة مقدسـة ومصانـة وعـدم جواز املساس بامللكية الخاصة إال بموجب ـ  4

 االقتصادية  املسموح بها قانونا دون تمييز.      

 مقدراته وسمعته، وترسيخ قيم املواطنة والتسامح والتصالح في املجتمع. نتمـاء للوطـن والحـرص علىتضـع الدولة أسـس وقواعـد قانونيـة لتعميـق ثقافـة اال  .5

سـر الشهـداء واملفقودين وكذلك باملصابين بإعاقـات مستديمـة نتيجـة املواجهـات املسلحـة بغـض النظـر عـن انتمـاءاتهـم السياسية التامة أل رعاية البتتكفـل الدولـة  ـ 6

 واالجتماعية.

ذوي االحتيـاجـات الخاصـة مـن املسنيـن وذوي اإلعاقة وغيرهم وتتكفـل كذلك بعالج االثار ل بتنفيـذ شبكـة مناسبـة للرعاية والحماية االجتماعية تتكفـل الدولـة ـ  7

 األطفال والشباب والنساء .النفسية املترتبة على الصراعات املستمـرة في السنوات األخيرة وبشكل خاص تداعياتها على فئات 
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 ثالثا: الحكم الرشيد

رض ام القوة أو العنف لفلـيبيـا دولة مدنيـة يتـم تـداول السلطـة فيها سلميا بشكل ديمقراطي، ويحترم الجميع نتائج االنتخابـات، ويجـرم العمـل السري واستخد ـ  1

ـراف الحيـاد التـام بيـن كـل األطـو  ،ة النظام والدستور حمايبالدفاع عن الوطن وسيادته و  العسكريـة واألمنيـةتان األفكار أو الوصول إلى السلطـة، وتلتـزم املؤسـس

 السياسية.

 نظـام الحكم يجب أن يضمن فصل السلطات واعتماد الالمركزية كخيار في إدارة شؤون البالد. ـ  2

واالنصياع ألحكامها، ورفض أي نـوع مـن أنـواع إستيفـاء الحـق بالـذات، مع مراعـاة تأجيـل املطالبـة بالتعويضـــات  استقالليـة السلطة القضائية واحترامهاالتأكيـد على  ـ  3

 الخاصة إلى حين مرحلة االستقرار.

  التأكيـد على حريـة الرأي، وتجريم خطاب الكراهية بين أبناء الشعب الليبي ـ  4
ً
 وتجاه شعوب العالم عامة

ً
يثاق شرف إعالمي، يعزز الوفاق الوطني ، وفقا ملخاصة

 واملصالحة والتسامح واالعتدال والوسطية.

ة في شغل الوظائف واملناصب القيادي تجـريـم جمـيـع صـور وممارسـات الـفسـاد املالـي واإلداري وإسـاءة استخـدام السلـطـة واملحاصـصـة واإلخـالل بمبـادئ تكـافـؤ الفرص ـ  5

 ة تطبيـق أعلـى معاييـر الشفافيـة ومحاسبـة املخالفيـن مـن شـاغـلـي الوظائف العامة.واإلداريـة وضـرور 

كار رسم أو بغيـره وال مجـال إلحت الحـوار الديمقراطـي والتوافـق الوطنـي همـا األسـاس لبناء مستقبل الوطن، فليبيا للجميع وبالجميـع وال مجـال لفـرض الرأي بالسـالح ـ  6

 ن من أي طرف كان.مستقبل الوط

 رابعا: األمن الوطني:

 .ويجرم من يخالف ذلك يعد واجبا وطنيا يلتزم به كل الليبيين ه وحمايتهعن الدفاعو  ،وسيادته وسالمته وسلمه األهلي حافظـة على وحـدة التراب الليبياملـ 1

اظ على طن وللحفاالقانونـي، لبسـط األمن حماية للمو  طار ل تحتكـر الدولـة السـالح واستخـدام القـوة مـن خالل املؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية النظامية وفقا ل ـ  2

 .لسالح خارج إطار القانون اويجرم حمل  ،األمن الوطني وموارد البـالد والحـدود البريـة والبحريـة والجويـة

ومـا فـي حكمهـا ويعد املساس أو اإلعتداء على املوارد الطبيعية تهديدا مباشرا لألمن الوطني ويرفض والخاصة تجريـم اإلعتـداء علـى األمـالك واملـؤسـسـات العامـة  ـ  3

 رفضا قاطعا أي عمل يؤدي إلى تهديد تلك املوارد أو محاولة التحكم فيها خارج إطار شرعية الدولة.

 املخدرات والتهريب تعد أفعاال مجرمـة  تخل باألمن الوطني الليبي واإلقليمي والدولي.و اإلرهـاب والتطرف بكل أنواعه وتجارة السالح  ـ  4

 والدولية. نظمات اإلقليميةالتدخـل األجنبـي املباشـر وغير املباشر، وتنظم االتفاقيات واملعاهدات الرسمية أوجه التعاون مع الدول واملكل أشكال ومستويات تجريـم  ـ  5
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 تجريم استخدام السالح وسلطة األمر الواقع للحصول على أي مكاسب أو امتيازات. ـ  6

ملجاورة، ا، وبالتعاون مع املجتمع الدولي والدول واملواطنين اإللتـزام بالعمل على الحـد مـن الهجرة غير القانونية، من خالل تظافر جهود املؤسسات الرسمية واملدنيـة ـ  7

 ورفض أي شكل من أشكال التوطين، وإلغاء أي قرار أو اتفاق يخالف ذلك.

 خامسا: التنمية الشاملة املستديمة:

من تأسيس  هارات الشباب، لتمكينهمالتأكيـد على تطويـر نظـام التعليـم واعتبـاره الضامـن للتنميـة وتقـدم املجتمع واستحداث برامـج فعالـة لتأهيـل وتطويـر معـارف وم ـ  1

 وتطوير أ شطة اقتصادية مثمرة تضمن لهم وألسرهم مستقبال آمنا وزاهرا.

ستفيـد ي العامة، وتقوم الدولة باإلشراف على إدارة املوارد الطبيعية الوطنيـة كالنفـط والغـاز واملعـادن وامليـاه، وتنظيـم استعمالها بحيـث الليبيـون شركـاء في الثـروة ـ  2

قتصادية امج التنمية االمنها جميع الليبيين بشكل عادل، مع ترشيد استخدامها بما يحفظ حق األجيال القادمة، وتوظيفها على نحو أمثل لتنويع مصادر تمويل بر 

 واالجتماعية بالبالد.

مة، ـان والجغرافيا وحقوق األجيال القادالكفـاءة في إدارة املـوارد الطبيعيـة وعوائـدها بمـا يكفـل إحـداث تنميـة مكانيـة مستديمة شاملة ومتوازنـة، بمراعـاة معايير السك ـ  3

 املناطق النائية والحدودية.ومراعاة تنمية مناطق االنتاج ومكامن املوارد و 

 تقديـم الخدمـات واالحتياجـات األساسيـة للمواطنيـن فـي مناطقهـم وفـق مفاهيـم الالمركزية بما يكفل العدالة بين جميع املناطق. ـ  4

يشجع على و حقـق تكافـؤ الفـرص، ويرتكـز علـى رأس املـال البـشـري، تطويـر االقتصـاد الوطنـي ليصبـح تنافسيـا ومتنوعـا في النشـاط واملـوارد، وعادال بيـن املواطنيـن، ي ـ  5

 ويستخـدم املوارد الطبيعية بشكل يضمن الكفاءة االقتصادية واالستدامة املالية والبيئية.تدفق اإلستثمارات 

ق الدور الريادي في الحياة االقتصادية في ظل اقتصاد تنافس ي تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيـز دور القطاع الخاص بتطوير مؤسساتـه ليحق ـ  6

 عادل قائم على مبدأ املسؤولية االجتماعية.

 ية.للمـرأة دورها الفاعـل في التنمية االقتصادية واالجتماعية وعلى الدولة مسؤولية تمكينها من فرص االستثمار ومشاريع التنمية االقتصاد ـ  7

 لضرر اخاصـة بحمايـة الطفولـة ورعايتهـا ويحظـر استخـدام األطفال في مزاولة أعمال ال تتناسب مع قدراتهـم أو تعوق نموهم الطبيعي أو تلحق تعزيـز القوانيـن ال ـ  8

 بأخالقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.

 العمل على حماية البيئة والحد من التلوث واثاره. ـ  9

 التشريعات املتعلقة بمنع اإلحتكار وحماية امللكية الفكرية وتعزيز تنافسية اإلقتصاد .. تعزيز 10
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 سادسا: املصالحة الوطنية:

 ،قريـب منها والبعيـداحتواء الجميع في رحاب الوطن، وحشد القدرات، ومعالجة التصدعات االجتماعية، لتركيـز الجهـود نحـو املستقبـل وطـي صفحـات املاضـي ال ـ  1

 واالنتقائية. وتـرك تقييمهـا والحكـم عليهـا للتاريـخ من خالل عمـل املؤسسات األكاديمية املتخصصة، وفقا ملنهجيات علمية محايدة بعيدا عن الغرضية

 ، وضمان عودة جميع النازحين واملهجرين. ح املعتقلين السياسيين، ورد املظـالـم، وجـبـر الضـرر، وإطالق سرامفاهيم العدالة واالنصاف والعفوتطبيـق  ـ  2

 بها البالد. حرمـة الدمـاء واألعـراض واملمتلكـات واألمـوال العامـة والخاصـة وعـدم التمييـز بين  الضحايا الذين سقطوا نتيجة األحداث التي مرت ـ  3

، أو تسخير التشريعـات أو أيا مـن السلطـات كأدوات إلقصـاء كل مـن هو مختلف في فكره أو نبذ املغالبة، وتجريم استخدام السـالح، أو الترهيـب املـادي أو املعنـوي  ـ  4

 وجهة نظره وتجريم أساليب التخوين والتكفير والترويع.

 استيفاء الحق بالذات.الجرائم أيا  كانت  هي فردية عقوبتها فردية وال يجوز تعميمها على األسرة أو القبيلة أو املدينة أو املنطقة أو غيرها، كما ال يجوز  ـ  5

ومعلـومات أو التكفير أواألغتيال املعنوي، أو بث أخبـار أ تجريم استعمال املنابر الثقافية واإلعالمية والتعليمية والدينية للتحريض على العنف أو الكراهية، أو التخويـن ـ  6

 غير صحيحـة، أو التنابـز باأللقـاب وغيرها من أشكال التحريض والتصنيف واإلقصاء، التي تعمق الفرقة وتضرب النسيج االجتماعي.

منذ استقـالل البـالد وحتـى اآلن التعـرف علـى أماكـن دفنهـم  ،يال أو االخفاء القسري و االغتأه ربهم نتيجة القتال او التعذيب من حق أهالي كل الليبيين الذين لقوا وجـ ـ  7

التعرف على أسباب وظروف وفاتهم. ونظرا للوضع الحالي الحرج فإن الضرورة تحتم تأجيل التنفيذ في هذا الشأن الى و وزيـارة قبورهـم أو املطالبـة بنقـل رفاتهـم 

 مرحلة االستقرار.

 والتسامح ونبذ العنف خ قيم العفو لترسي وبرامج التربية الوطنية لنشر وتعزيز الثقافة املدنية وتنفيـذ االستراتيجيـات اإلعالميـة والثقافيـة والدينيـة والتعليميـة وضـع ـ  8

رواسـب الحقـد والغـل والكراهية من نفوس جيل الحاضر ومنع املادي واللفظي، ومحاربـة الدعـوات التـي تمجـد العنصـرية  والعصبية واإلرهـاب، وإزالة ما تراكـم من 

 انتقالها بأي شكل ألجيال املستقبل.
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 ي"التنفيذ برنامجال"

: الجانب االقتصادي
ً
 أوال
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/ التمهيد:
ً
 أوال

قسام حالة من الصراع واالنها السياس ي واالقتصادي واالجتماعي أدت إلى ئموعة من التغيرات الجذرية في بناتمر ليبيا منذ سنوات بمج

الحاد داخل املجتمع الليبي حول اتجاه هذه التغيرات لتحقيق طموحاتهم، يحدث ذلك بسبب عدم التوافق حول رؤية وطنية نحو 

مستقبل مشترك بين الليبيين. يمكن القول بأنه على الرغم من تردي األوضاع الراهنة وحجم وتنوع التحديات وصعوبة وخطورة 

ليبي الحالي ودرجة تعقيده العالية، مع كل ذلك فإن أمام ليبيا فرص كبيرة لالستفادة من دروس مرحلة سبعين سنة منذ املشهد ال

تأسيسها، ومعالجة جذور املشاكل التي أدت بالنتيجة الى هشاشة مؤسسات الدولة في ليبيا وفي مقدمتها معالجة أسباب الفشل والخلل 

 واالنطالق نحو آفاق املستقبل املشترك الواعد. ةراء اصالحات اقتصادية هيكلية جوهرية عميقالواضح في األداء االقتصادي بإج
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/ ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي:
ً
 ثانيا

، الى 2012مليار دينار ســنة  112عما كان عليه في الســنوات الســابقة )من حوالي  %50تذبذب مع توجه انكماشــ ي في الناتج املحلي اإلجمالي بحيث تراجع الى أقل من  .1

 (.2019مليار دينار سنة  68، والى حوالي 2015مليار دينار سنة  24أقل من 
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الى  2011من اجمالي املصـروفات العامة في الفترة من  %95التوسـع الكبير في اإلنفاق الجاري بحيث أصـبح يسـاوي تقريبا دخل النفط بالكامل ويسـتحوذ على حوالي  .2

، 2016مليار دينار ســـــــــــنة  1.5الى  2010من املوازنة العامة للدولة لســـــــــــنة  %58مليار دينار بنســـــــــــبة  29، مع تراجع حاد في اإلنفاق التنموي )االســـــــــــتثماري( من 2019

 .2019الى  2011خالل الفترة من  %11مليار دينار بنسبة متوسطة تقترب من  5وبمتوسط يقل عن 
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  سبة األبواب من امليزانية العامة

 2019الى  2007من سنة 

 املصدر: وزارة املالية
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من الناتج املحلي  %500أي مايعادل حوالي  2020مليار دينار بنهاية الربع األول من ســـــــــــــنة  200الســـــــــــــنوات األخيرة بحيث تجاوز ظهور وارتفاع الدين العام املحلي في  .3

من اإليرادات النفطية لذات الســـــــــــــنة، ومما يزيد اإلشـــــــــــــكاليات أن هذا الدين العام يوجه لتغطية ال جز املتنامي والكبير في  %700، وحوالي 2019اإلجمالي لســـــــــــــنة 

 االنفاق الجاري.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

11 12 

44 

80 

105 

134 

170 
187 

210

 -

 50

 100

 150

 200

 250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(2020-2012)الدين العام
يتقديرات املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماع

دينارمليار 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

 200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

تطور الدين العام مقارنة بـ االيرادات العامة خالل الفترة

(2012-2019)

الدين العام اإليرادات العامة

مليار دينار

تقديرات املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي



 

21 

 

 على جميع املواطنين بمــا يعــادل  .4
ً
 متنــاميــا

ً
دينــار للفرد  31746أنتج الــدين العــام املحلي دينــا

أضـــــــــــــعــاف نصـــــــــــــيــب الفرد من النــاتج املحلي  3وهو مــا يفوق  2020حتى نهــايــة شـــــــــــــهر ابريــل 

 
ً
فضـــــال عن كونه دين  اإلجمالي. إن خطورة هذا االمر تتمثل في غياب الوعي باملوضـــــوع أصـــــال

 .ناتج عن نفقات جارية استهالكية وليست نفقات استثمارية

تعـــدد أســـــــــــــعـــار الصـــــــــــــرف لألغراض املختلفـــة )أربـــاب األســـــــــــــر  األغراض التجـــاريـــة  األغراض  .5

الشـــــــــــخصـــــــــــية  توريدات الحكومة  تحويالت وزارة الخارجية ... الخ( مما أدى الى تشـــــــــــوهات 

للعملة األجنبية خاصــــة مع فرض قيود  الســــوداء اقتصــــادية كبيرة، وتشــــجيع تنامي الســــوق 

 من املصرف املركزي على الطلب للنقد األجنبي. 

خالل تســــــــع ســــــــنوات( مع شــــــــح الســــــــيولة لدى املصــــــــارف وتزايد كبير في تخزينها لدى بعض املواطنين والفاعلين  %100نمو متواصــــــــل في عرض النقود )زيادة  ســــــــبة  .6

)بما في  2019مليار دينار ســـــــنة  48الى حوالي  2010مليار دينار ســـــــنة  7.6العملة املتداولة )املطبوعة(، حيث ارتفعت من حوالي االقتصـــــــاديين، وارتفاع كبير في حجم 

 ذلك العملة املطبوعة من فرع املصرف املركزي بالبيضاء(.
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 لدى املصرف املركزي.عجز كبير في الحساب الجاري وميزان املدفوعات أدى الى تراجع ملحوظ في االحتياطي  .7

اع املصرفي وحسابات املؤسسة الليبية لالستثمار والقط للدولة غياب املعلومات املتعلقة بتحديد املركز املالي الحقيقي للدولة، كنتيجة لتأخر اقفال الحساب الختامي .8

 .ةسن 12وصناديق االستثمار والشركات االستثمارية منذ سنوات طويلة يصل بعضها إلى 

مليون برميل  1.6في كميات استخراج وتصدير النفط بوتيرة متكررة مع شبه االقفال الكامل لفترات طويلة أدت الى تناقص كميات استخراج النفط من  التذبذب .9

 سنة 
ً
 سنة  350الى أقل من  2012يوميا

ً
 سنة  1.1، والى حوالي 2015ألف برميل يوميا

ً
سائر مباشرة تقدر بحوالي ، أدى هذا التذبذب الى خ2019مليون برميل يوميا

 مليار دوالر )تمثل قيمة العوائد التي لم تتحقق نتيجة االقفال يضاف اليها ما تم سحبه من االحتياطي لتغطية االنفاق لذات الفترات(. 150

 ضعف توفر و شر البيانات االقتصادية واملالية فضال عن ضعف موثوقيتها. .10

سنة مثل )املسح االقتصادي واالجتماعي  مسح القوى العاملة  املسح الزراعي  املسح  15ات طويلة تجاوز بعضها غياب املسوحات االقتصادية األساسية لسنو  .11

 الصناعي  ...إلخ(.

املناسب  تواملؤشرات االقتصادية األساسية ونماذج املحاكاة املساعدة التخاذ القرارات االقتصادية السليمة في التوقي واإلستشرافية غياب الدراسات االحترافية .12

 بعد تقييم البدائل واملفاضلة فيما بينها على أساس أثارها الحالية واملستقبلية.

 استشراء الفساد في مختلف حلقات النشاط االقتصادي. .13

 على النشاط االقتصادي. .14
ً
 تجميد  شاط سوق املال والسجل العقاري لسنوات طويلة مما أثر سلبا

 على منتجات ال تحظى بالتنظيم والخبرة الالزمتين أثرت بشكل سلبي على نمو النشاط االقتصادي.  تشريع التضييق على االئتمان وقصر السوق  .15

 تخلف كبير في القطاع املصرفي واستشراء الفساد فيه، مع وجود أزمات حقيقية لعدة مصارف قد تدفعها الى اإلفالس والخروج من السوق. .16

 واضح على األداء االقتصادي في السنوات الخمس األخيرة. انقسام املؤسسات املالية والنقدية أثر بشكل سلبي .17
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/ دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي: 
ً
 ثالثا

وضعه الحالي تحديات جدية في امكانية بهشاشته و االقتصاد الليبي يواجه 

 ما يلي: ذلكولعل من أهم أسباب  ،االستدامة املالية

 ابينم كونه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط حيث تبلغ  سبة مساهمته حوالي (1

من إجمالي الصادرات،  %95من إجمالي اإليرادات العامة، وحوالي  98%

من الناتج املحلي اإلجمالي، نتج عن ذلك  (%73_%50)مابين حوالي و 

  من بينها:بالضرورة إشكاليات متعددة 

التذبذب في ايراداته ونفقاته وصادراته ووارداته وانتاجه واحتياطاته  1.1

النقدية وغيرها، وال يمكن للحكومة التأثير الفاعل في ضبط إيقاع 

سوق النفط العالمي وتحديد أسعاره الرتباطها بعوامل ومحددات 

 دولية تخرج في أغلبها عن تأثير حكومات الدول املصدرة للنفط.

 

عادل، فالنفط ثروة وطنية عامة تشمل جميع االجيال اقتصاد غير  2.1

 للمصالح )الحاضر واملستقبل( وال يحق ال 
ً
حد التصرف فيها وفقا

وفي االقتصادات الريعية النامية تقتصر االستفادة  .نية والخاصةاآل 

من الريع في جيل الحاضر بشكل غير مرشد وغير مستدام مما يؤدي 

 الى حرمان أجيال املستقبل من حقوقهم في الثروة الوطنية.

 

 النامية اقتصاد الدولة، ففي غا 3.1
ً
لب البلدان النفطية وخصوصا

يكون االقتصاد تابع للدولة بل هي املتحكمة فيه فيكون لها الدور 

األكبر في االقتصاد، حيث تقوم بتصدير النفط وتحويل العمالت 

 
ً
االجنبية الناتجة عنه إلى املجتمع عبر نافذة االنفاق العام وخصوصا

مام املالية العامة دون االهت االنفاق االستهالكي الجاري)التشغيلي( في

بكيفية استحداث مصادر اخرى لليرادات تعوض حقبة ما بعد 

 النفط.

اقتصاد اإلقصاء، الن االعتماد على النفط في تمويل االقتصاد  4.1

يسهم في إقصاء القطاعات األخرى )اإلنتاجية والخدمية واملعرفية(، 

 عن صعوبة رفع االيرادات الضريبية او خفض اال 
ً
 نفاق العامفضال

 االنفاق الجاري )االستهالكي( هذا من جانب ومن جانب 
ً
وخصوصا

آخر إقصاء القطاع الخاص وتهميشه كون الدولة هي املتحكمة في 

 عوائد الريع وتريد فرض سيطرتها على االقتصاد واملجتمع.

 

اقتصاد ينحو نحو االنفاق العسكري الباهظ، ان غالب الدول التي  5.1

ي قوى أعلى الريع تذهب لتحصين نفسها من يعتمد اقتصادها 

معارضة وذلك من خالل املبالغة في االنفاق االمني والدفاعي عبر 

بوابة االنفاق العام.
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 االعتماد شبه الكامل على ريع النفط الى مجموعة من االختالالت في القطاعات االقتصادية وهي:دى أ (2

 القطاع الحقيقي ومالمحها هي:االختالالت في  1.2

 حادي املورد.أاقتصاد  مرتفعة/ نسبة بطالةعالية/  نسبة تضخم معدالت نمو ضعيفة/

 االختالالت في القطاع الخارجي ومالمحها هي: 2.2

 /درجة اإلنكشاف اإلقتصادي املرتفعة. األجنبية ي االصول احتياط كلآت/ تراجع الصادرات/ أسعار النفط العاملية املتذبذبةاالرتباط ب

 االختالالت في قطاع املالية العامة ومالمحها هي: 3.2

 ترسيخ الريع./ دين العامحجم الارتفاع / عجز في امليزانية العامة/ االنفاق الجاري ارتفاع في /انخفاض االيرادات العامة

 االختالالت في القطاع النقدي ومالمحها هي:  4.2

داء القطاع املصرفي.آضعف / اختالل في سعر الصرف/ قيود عالية على االئتمان أدت الى تحييد التمويل املصرفي/ ارتفاع في املعروض النقدي

 وتحديات كبيرة منها:يواجه االقتصاد الليبي مخاطر  (3

االعتماد على النفط كمصـــــــدر شـــــــبه وحيد للدخل الحكومي مع تراجع أهميته النســـــــبية على املدى املتوســـــــط والبعيد عامليا لظهور بدائل الطاقة  1.3

 من جهة وتطور املحددات البيئة من جهة اخرى. 

والطلب بعد تطور تقنية استخراج النفط الصخري في السنوات األخيرة حيث تتجه الدول األكثر اختالل سوق النفط العالمي في جانبي العرض  2.3

 لتكون أكبر الدول إنتاجا للنفط )الواليات املتحدة   الصين(.
ً
 استهالكا

  امثلة ذلك:اآلثار السلبية املتنوعة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتجذر االقتصاد الريعي ومن  3.3

 ع في االنفاق الجاري، والتراجع في االنفاق االســـــــــــــتثماري العام والخاص، واالنكمامل في الناتج املحلي اإلجمالي، وارتفاع معدل البطالة التوســـــــــــــ

 وتنامي ظاهرة االحتكار.

 .الصراع املحموم على األصول واملوارد املالية للدولة 

 ي القطاعين العام والخاص.تفش ي ظاهرة الفساد وتحوله لثقافة عامة ف



 

25 

 

 .عدم اليقين أو ضعف االستدامة املالية 

 .ارتفاع في مستوى البطالة بنوعيها املقنعة واملكشوفة 

 ة العامة.يزانيوجود اختالالت بنيوية كضعف مساهمة املرأة، وضعف االستثمار، واختالل وانكمامل في الناتج، وارتفاع الدين املحلي ومستويات ال جز في امل 

  شــــــــاســــــــعا بين تذويب الثروة الوطنية نتيجة الســــــــتخراج النفط وبين خلق الثروتر 
ً
الدول ة، فســــــــخ مفاهيم خاطئة ومنها أن ليبيا دولة غنية حيث أن هناك فرقا

 الغنية هي تلك الدول القادرة على خلق الثروة من خالل ما تنتجه من معارف وسلع وخدمات.

  جاد  عمل يتحول املواطن في املجتمعات الريعية من خانة الفعل إلى خانة الطلب والنقد، مما يرفع ســــــــــقف التوقعات وتصــــــــــور تحقيقها في أجل قصــــــــــير وبدون

 اإلدارةمســــــــــتمر وفعال مشــــــــــترك من جميع املواطنين، وفي غياب تواصــــــــــل فعال بين املؤســــــــــســــــــــة الحكومية ومنظمات املجتمع املد ي تزداد حدة الضــــــــــغوط على 

 التنفيذية مما يشتت الجهود في تفاعالت جانبية تؤدي إلى ضياع الوقت وإهدار الطاقات دون تحقيق نتائج باملستوى املطلوب. 

 النشء،  يالقيم ف نتج عن الريع ثقافة اتكالية تبناها ورسـخها املجتمع، وهي ثقافة ال تبرز قدسـية وضـرورة العمل، وتحمل املسـؤولية، وال تعمل على غرس هذه

 
ً
نتج ازدراء واضــحا

ُ
للعمل اليدوي واملجهد وتعففا عن أ شــطة اقتصــادية كثيرة. كما افســدت الثقافة الريعية ثقافة العمل وأفرغت مفهوم العمل  خالفا لذلك ت

ة فهي دولة رخوة تشــــــــتري ســــــــكوت من مضــــــــمونه، فال وعي بتحســــــــين االنتاجية أو بإتقان العمل. الدولة ذاتها في املجتمعات الريعية تصــــــــبح ضــــــــحية هذه الثقاف

 داء.جية إضافية حقيقية أو تميز في اآل املواطن بمرتب أو بمكافأة أو عالوة أو ترقية دون وجود مبرر من إنتا

 (اإلنتاجية والعائد)ي العالقة بين املجهود واملردود غياب شبه كامل ف. 

 واملخدرات( أدى ذلك إلى تكوين عصــــابات جريمة منظمة ذات مصــــالح كبيرة تزيد وتتشــــابك  نمو كبير في التجارة غير املشــــروعة )تهريب الوقود والبشــــر والســــالح

 )بالداخل تتفاعل مع األحداث وتتحالف مع الشرعيات املتعددة( تربك حاضر ومستقبل البالد وتزيد من مخاطر تأخير تحقيق ا
ً
 ر.الستقراداخليا ودوليا

 كافأة وشراء الوالءات. شوء آليات وترسخ ممارسات استخدام الريع في م 

 د واملناخ املعادي بدااالستقالل املالي للدولة بمعزل عن القطاع الخاص وضرائبه يقوي قابليتها على ترويض معارضيها وتجنب املساءلة الحقيقية مما يعزز االست

 للمشاركة الديمقراطية ويعرقل  شوء وتطور آليات املراقبة واملحاسبة والتقويم.

 الرفاه تكريس دولة عن عوضا االجتماعي السلم وشراء الريعية الدولة مظاهر  تكريس . 
 (%70_ %60)ذي يتراوح مابين ال و منضمنه بأنه ليس علما الرسمي، االقتصاد مقابل يشكلها التي العالية النسبة و الظل اقتصاد . 
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  من حيث:يؤثر الريع على أداء املؤسسات 

 للحكومات بتجنب املساءلة ومقاومة التحديث.تدهور املؤسسات نظرا ألنه يسمح  -

 الستمالة الناخبين.على توسيع القطاعات العامة ين يادة مدة البقاء في السلطة وتشجيع السياسيز  -

 الكسب الريعي.بل على اإلنتاج شجع على إذا لم تكن املؤسسات توالسيما لكسب الريعي نحو التحول لتشجيع أصحاب األعمال الحرة اإلنتاجية  -

 تدهور كفاءة املرشحين الذين يسعون إلى تولي مناصب سياسية مع ما يرتبط بذلك من أداء ضعيف خاصة في الجوانب االقتصادية. -
 

 رابعا/ فوائد اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي:

 عالج التشوهات املوجودة في االقتصاد املحلي. .1

 رفع اإلنتاجية وتعزيز العالقة بين اإلنتاجية والعائد. .2

 تحقيق النمو االقتصادي الحقيقي واالستقرار االجتماعي. .3

 الوصول الى معدالت عالية للنمو االقتصادي. .4

 تنويع مصادر الدخل. .5

 ملعرفية(.جية واخدمية واالنتاتغيير دور الدولة باتجاه التشريع والتنظيم وشبكات االمان االجتماعي وإطالق امكانيات القطاع الخاص في املجاالت االقتصادية كافة )ال .6

 تخفيف وإزالة ال جز في ميزان املدفوعات واملوازنة العامة للدولة. .7

 التركيز على خلق الثروة وليس توزيع عوائد الريع. .8

 القضاء على البطالة وتخفيف حدة الفقر. .9

 مويل املوازنة العامة للدولة من جباية ضـــــرائب فائضاملســـــاهمة في تقوية البناء الديموقراطي من خالل الربط بين حق املواطنين في املشـــــاركة واملســـــاءلة واعتماد ت .10

 . شاط املواطنين
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/ مرتكزات القيام باإلصالح الهيكلي:
ً
 خامسا

  سترتكز على:إن الخطة التنفيذية لتحقيق رؤية ليبيا السالم واالزدهار في جانبها االقتصادي 

 .متوسط وطويل املدى املبادرةم مع التعامل مع القضايا االقتصادية العاجلة بحلول تنسج .1

 وهي:سنة بحيث ينفذ على ثالث مراحل زمنية متداخلة  15التأسيس لبرنامج إصالح هيكلي يتوقع أن يتطلب  .2

 سنوات.  3مرحلة االستقرار )وقف االنهيار(  -

 سنوات. 5مرحلة البناء )الدخول في تنفيذ أسس البناء االقتصادي الجديد(  -

 سنوات. 7متصاعدة ومستدامة( مرحلة النمو )تحقيق معدالت نمو  -

سنوات. سيؤدي ذلك على املدى القصير في زيادة االعتماد على  5مليون برميل خالل  2.5تدبير االستثمارات الالزمة لتطوير معدالت استخراج النفط للوصول الى  .3

ة البنى التحتية واالساسية واالجتماعية لتحقيق قاعدة ضروري القطاع النفطي بغرض تطوير القدرة التمويلية للنفاق التنموي )االستثماري( خاصة في قطاعات

 للنمو وللتنويع االقتصادي املنشود.

 من بداية تنفيذ  180مليار دينار )حوالي  250استهداف الوصول إلى ناتج محلي اجمالي في حدود  .4
ً
، وهو ما يتطلب متوسط املبادرةمليار دوالر( بعد خمسة عشر عاما

 .  %14، وللناتج غير النفطي حوالي %11.5للناتج املحلي االجمالي، بمتوسط معدل نمو سنوي للناتج النفطي حوالي  %12.5دود معدل نمو سنوي في ح

 ألحكام القانون رقم  .5
ً
لغرض توفير محفز للنمو وقاطرة للتنمية املستدامة تسهم في التنويع  2010لسنة  14إ شاء مناطق استثمارية حرة ذات طبيعة خاصة وفقا

 دوليين.  ين االقتصاديين الاالقتصادي وتوفر فرص العمل وتطور بيئة االعمال وتسهم في االندماج والتشبيك االقتصادي والشراكة االستراتيجية مع الفاعلي

 تطوير نموذج إلدارة عوائد املوارد النفطية تتوافق عليه القوى الفاعلة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. .6

املعرفية نتاجية و واإل تغيير دور الدولة من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها ملصلحة الجميع، حيث تكون الريادة للقطاع الخاص في القيام باأل شطة الخدمية  .7

 وفق برنامج انتقال مدروس لتفادي اآلثار السلبية ألي صدمة اقتصادية ذات بعد اجتماعي.

 الهيكلية لتخفيف آثارها السلبية املحتملة. االقتصادية تعزيز شبكة الحماية االجتماعية تزامنا مع اإلصالحات .8

 التناغم ما بين مكونات وأدوات السياسات االقتصادية. .9

 فية واملعامالت املالية والنقدية والتجارية.ختلف الخدمات بما في ذلك املصر مام التقنيات الرقمية لسرعة تطوير استخد .10
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 التنفيذي: املبادرةسادسا/ 

املتماســــــكة تتضــــــمن التعامل مع القضــــــايا اآلنية  بادراتاقع عملي من خالل حزمة من امليتطلب تحقيق الرؤية االســــــتناد إلى أهداف وســــــياســــــات واضــــــحة تترجمها الى و 

نفيذ بشـــكل تراكمي ومســـتمر وتنتقل مراحل الت بادرةالبعيد، بحيث يكون تنفيذ املالعاجلة )املدى القصـــير( وبشـــكل منســـجم مع تحقيق االهداف على املدى املتوســـط و 

 فيه بشكل سلس لتحقيق التطور والنمو املنشودين.

 نامجها التنفيذي روعي ما يلي:عند إعداد هذه الرؤية وبر 

 الالت الهيكلية املتجذرة فيه.تحليل واقع االقتصاد الليبي وتطوره خالل السنوات املاضية واستخالص أبرز القضايا العاجلة، واالخت .1

 الليبي.ملختصين حول االقتصاد االستعانة بالعديد من الدراسات والبحوث والتقارير املحلية والدولية وتعليقات الخبراء وا .2

 قتصادها الكلي.دراسة تجارب الدول الغنية باملوارد الطبيعية )النفط والغاز( وطرق إدارة عوائد مواردها وا .3

 االطالع على تجارب ناجحة لعدد من الدول في إعداد استراتيجية اقتصادية وطنية. .4

 .2030مراعاة أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لسنة  .5

 الرؤية باستخدام املؤشرات االقتصادية الدولية.    متابعة تنفيذ أهداف .6

 التكامل مع الجوانب االجتماعية والثقافية واملؤسساتية للبرنامج التنفيذي الكلي للرؤية. .7

 :
ً
 التنفيذي: املبادرةمكونات سابعا
 من:التنفيذي  املبادرةيتكون 

 .هدف عام 

 7 .أهداف رئيسية 

 29 .هدف تفصيلي 

 100 مبادرة. 

  مبادرةومدى زمني لتنفيذ كل. 

 مع بيان الشركاء املحتملين في التنفيذ.  مبادرةجهات املسؤولة عن تنفيذ كل تحديد ال 
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 الرؤيــة الوطنيــة            

       .ومستدام تنافس يو  متنوعاقتصاد                           الجانب االقتصادي         

 

 .تحقيق التنمية االقتصادية املستدامة                                       الهـدف العـام             
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 ة:الرئیسی األھداف
  .الهدف الرئيس ي األول: معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع -

 .اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(الهدف الرئيس ي الثاني: خلق مناخ  -

 .اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص :الهدف الرئيس ي الثالث -

 .الهدف الرئيس ي الرابع: اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي -

 .الهدف الرئيس ي الخامس: تحقيق التنمية البشرية -

  .لهدف الرئيس ي السادس: بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصاديةا -

 .الهدف الرئيس ي السابع: نشر ثقافة الحوار املجتمعي بالقضايا االقتصادية -
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 : اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسیاس

                                                                   

 التخفيف من أثر التشوهات االقتصادية.                                                              •

 سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة وفعالة.                                                            •

 توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.                                                            •

 ات الغازات والحد من التلوث واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.وتخفيض انبعاث تعزيز كفاءة استخدام املوارد                                                            •

 االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو االقتصادي.                                                            •

 تبادلة.املنافع املوالسعي لتحقيق  ة على توازن املصالحهرة قائمدبلوماسية ما                                                            •

 مجتمع يساهم في صنع السياسات والبناء.                                                            •
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                                                              السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                          القضاء على الفقر                                                                                                          

1 
                                                                     الهدف الرئيس ي:                                                                                                               

 آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع   معالجات
 سياسة املقترحة:ال

 التخفيف من أثر التشوهات االقتصادية
 معالجات للقضايا االقتصادية اآلنية الهدف التفصيلي: 1.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرة ت

 ديوان املحاسبة مكافحة الفساد املالي 1

الفساد  البنك وزارة املالية   الرقابة اإلدارية   هيئة مكافحة 

منظمات املجتمع املد ي    املركزي مجلس التطوير االقتصادي

 . البنك الدولي صندوق النقد الدولي املعنية 

 سنوات 1-15
التغيير التدريجي لدور الدولة والنموذج 

 االقتصادي السائد

 مصرف ليبيا املركزي  وتمويل اإلرهاب مكافحة غسل وتهريب األموال 2
ديوان املحاسبة  مجلس التطوير االقتصادي منظمات املجتمع 

 املد ي   الهيئات املعنية بمنظمة األمم املتحدة  البنك الدولي   
 - سنوات 1-10

 مجلس الوزراء مكافحة التهريب السلعي 3
وزارة الداخلية  وزارة الخارجية   وزارة االقتصاد والصناعة

 املد ي  جتمعامل اون مع دول الجوار(   منظمات)التع
 سنوات 1-3

الهدف الرئيس ي االول التفصيلي  انظر 

 الخامس املبادرةالثا ي 

 املصرف املركزي  السيطرة على التضخم 4
وزارة املالية  وزارة االقتصاد  وزارة التخطيط صندوق النقد 

 الدولي
 - سنة 1-15

 التوسع في الخدمات واملنتجات املصرفية الرقمية  سنة 1 املصارف التجارية  ديوان املحاسبة  مؤسسات الخبرة الدولية املصرف املركزي  عالج مشكلتي املقاصة املصرفية والسيولة 5

 وزارة االقتصاد تقنين اقتصاد الظل 6
املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي   وزارة 

 التخطيط   املالية   القطاع الخاص
 - سنوات 1-5

7 

الصرف وإعادة تقييم سياسته بحيث توحيد سعر 

تعكس الواقع االقتصادي املحلي والقدرة التنافسية 

 الخارجية

 مصرف ليبيا املركزي 

وزارة التخطيط  وزارة املالية  وزارة االقتصاد 

والصناعة املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي صندوق النقد الدولي

 - سنوات 1-5
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                                                               السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                          القضاء على الفقر                                                                                                        

 السياسة املقترحة: الهدف الرئيس ي: معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع 1

 الهدف التفصيلي: معالجات للقضايا االقتصادية اآلنية 1.1 التخفيف من أثر التشوهات االقتصادية 
 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة بادرةامل ت

8 

إعادة تنفيذ املشاريع التنموية املتوقفة 

مراعاة األولويات حسب األثر ) 2011منذ 

 (االقتصادي واالجتماعي والتنمية املتوازنة

 مجلس الوزراء
وزارة التخطيط األجهزة والشركات املنفذة  هيئة املشروعات 

 العامة القطاع الخاص  البلديات 
 سنوات 1-3

ادماج القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ وادماج مصادر 

التمويل األخرى غير امليزانية العامة وإدماج اإلدارة الدولية 

ومشروعاته لضمان الجودة  املبادرةاملتخصصة في إدارة 

 والتكلفة والزمن ونقل الخبرة للكوادر الليبية

9 
حماية األموال واألصول الليبية بالداخل 

 والخارج
 لس الوزراءمج

وزارة املالية وزارة الخارجية  مصلحة مصرف ليبيا املركزي  

األمالك العامة  املؤسسة الليبية لالستثمار   السجل 

العقاري  الصناديق والبنوك والشركات االستثمارية اململوكة 

 للدولة   منظمات املجتمع املد ي  بعثة األمم 
ً
 أو كليا

ً
جزئيا

  ل املتحدة للدعم بليبيا  البنك الدولي  الدول املضيفة لألصو 

 - سنوات 1-3

10 
حماية املنشآت االقتصادية والحيوية من 

 اإلعتداءات
 مجلس الوزراء

املؤسسة الوطنية للنفط  وزارة الدفاع وزارة الداخلية  

 منظمات املجتمع املد ي 
 ستة أشهر

الحقول واملوا ئ النفطية مصادر املياه محطات توليد 

وخطوط النقل ومحطات  الكهرباء

 التحويل املطارات املوا ئ إلخ

11 

تحسين وتطوير الخدمات األساسية 

)مع التركيز على قطاع  واالجتماعية

 الكهرباء(

 مجلس الوزراء

وزارة الحكم املحلي  البلديات  وزارة املواصالت وزارة 

الصحة وزارة التعليم  الشركة العامة للكهرباء  الشركة 

 والصرف الصحي  شركة االتصاالت القابضة العامة للمياه

 1رقم  املبادرة 3.6انظر الهدف التفصيلي  سنة 1-5

تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد  12

 العاملي وآثارها على االقتصاد الوطني
 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة املالية وزارة االقتصاد وزارة الحكم 

االقتصادي واالجتماعي املحلي املجلس الوطني للتطوير 

املؤسسة الليبية لالستثمار اتحاد غرف التجارة 

 والصناعة مجلس رجال االعمال منظمات املجتمع املد ي

 سنة 1

املجموعة االقتصادية في ليبيا عليها متابعة تطورات اآلثار التي 

تترتب على جائحة كورونا وآثارها قصيرة ومتوسطة وبعيدة 

الوطني، وتنفيذ ماتقرره من برامج املدى على االقتصاد 

 واجراءات لتخفيف اآلثار السلبية وتعظيم الفرص
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1 
 الهدف الرئيس ي: 

 معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع
 املقترحة:السياسة 

 التخفيف من أثر التشوهات االقتصادية 

 معالجات للقضايا االقتصادية ذات البعد االجتماعي :الهدف التفصيلي 2.1

 

 الشركاء الجهة املنفذة بادرةامل ت
املدة 

 املقترحة
 مالحظات

 مجلس الوزراء الحد من الفقر 1

وزارة االقتصاد  وزارة الشؤون االجتماعية  وزارة 

التخطيط  الهيئة العامة لألوقاف  منظمات 

 املجتمع املد ي

 - سنة 1-15

 مجلس الوزراء الحد من مشكلة البطالة 2
وزارة العمل وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد  

 منظمات املجتمع املد ي
 سنوات1-10

بكافة  5انظر الى الهدف الرئيس ي رقم 

 أهدافه التفصيلية وبرامجه التنفيذية

 مجلس الوزراء مكافحة الهجرة غير الشرعية 3

وزارة الداخلية   وزارة الخارجية  وزارة الدفاع   

دول املصدر  ودول مقصد الهجرة )االتحاد 

 األوروبي(

 - سنة 1-15
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1 
                                                                                             الهدف الرئيس ي:                                                     

                      السياسة املقترحة:                                                                                                             معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع

 التخفيف من أثر التشوهات االقتصادية
 معالجات لقضايا الحوكمة الهدف التفصيلي: 3.1

 

 الشركاء الجهة املنفذة بادرةامل ت
املدة 

 املقترحة
 مالحظات

 معالجة التضخم في الجهاز االداري للدولة سنوات 5-1 هيئة مكافحة الفساد   الرقابة االدارية  األمم املتحدة مجلس الوزراء الفساد اإلداري مكافحة  1

2 

تطوير رؤية مستقبلية شاملة 

للدولة واالستراتيجيات والبرامج 

 التنفيذية

 مجلس الوزراء

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي وزارة التخطيط  

منظمات املجتمع املد ي ذات العالقة   مجلس واالجتماعي 

رجال األعمال  اتحاد غرف التجارة والصناعة   الجامعات 

 ومراكز البحوث املتخصصة   بيوت الخبرة الدولية

 - سنة1

3 

ضمان التنسيق والتكامل 

واال سجام بين مختلف أجهزة 

 الدولة

 مجلس الوزراء
املجلس الوطني للتطوير االقتصادي   وزارة التخطيط

 واالجتماعي
 - سنة 1

 مجلس الوزراء توحيد املؤسسات املنقسمة 4
م  بعثة األم املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

 املتحدة للدعم
 - سنة 1
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2 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(  

 سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة وفعالة 
 تطوير إدارة املالية العامة الهدف التفصيلي: 1.2

 

 اإلجراءات بادرةامل ت
الجهة 

 املنفذة
 مالحظات املدة املقترحة الشركاء

1 

وتنويع تعظيم 

 اإليرادات

 

  تعظيم اإليرادات النفطية بزيادة معدالت استخراج النفط والغاز الى

 )تكتيف االستثمار في اصالح تطوير البنى 
ً
الحد األقص ى املمكن فنيا

 .التحتية للقطاع وتطوير االكتشافات املؤكدة(

 بفرض ضرائب  2010لسنة  7النظر في قانون الضرائب رقم  إعادة

 .تصاعدية على الدخل للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام

 توسيع القاعدة الضريبية وااليراد الضريبي بمعدل ضرائب منخفض.   

 فرض ضرائب على العمالة الوافدة. 

 استبدال ضرائب الدخل بضريبة القيمة املضافة. 

 ناسبة لتحصيل الرسوم الجمركية والحد من التهرب تنفيذ ألية م

الجمركي، ورفع الرسوم الجمركية على السلع الفارهة والسلع غير 

 .الضرورية )كالسيارات الفارهة والسجائر، األلعاب النارية...إلخ(

  إعادة النظر في الرسوم املقررة مقابل الخدمات العامة بحيث تتناسب

 مع نوعية الخدمة املقدمة.

لس مج

 الوزراء

وزارة املالية   وزارة التخطيط   

وزارة االقتصاد  املؤسسة 

الوطنية للنفط وزارة الحكم 

املحلي  البلديات مصلحتي 

الضرائب والجمارك  البنك 

 الدولي  صندوق النقد الدولي

 - سنوات 1-10
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2 
 :الهدف الرئيس ي

  )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى  
 السياسة املقترحة:

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 تطوير إدارة املالية العامة :الهدف التفصيلي 1.2 وفعالة

 

 اإلجراءات بادرةامل  ت
الجهة 

 املنفذة
 الشركاء

املدة 

 املقترحة
 مالحظات

1 
وتنويع تعظيم 

 اإليرادات

  أنظمة جباية اإليرادات املحلية من خالل أدوات اإلدارة املحلية تطوير

 واالستفادة من خدمات القطاع الخاص في جباية الرسوم املحلية والعامة.

 .استخدام األنظمة الذكية في الجباية 

  إلى تحقيق تمويالت 
ً
إعادة تقييم استثمارات الصناديق السيادية وصوال

  شاط الصناديق. سنوية للموازنة العامة من أرباح

  وضع آلية مناسبة إللزام الشركات العامة بسداد التزاماتها املالية املقررة

 لتمويل املوازنة العامة.

 .متابعة تحصيل ديون ليبيا لدى الدول األخرى 

مجلس 

 الوزراء

وزارة املالية   وزارة التخطيط   وزارة 

االقتصاد  املؤسسة الوطنية 

 لبلدياتللنفط وزارة الحكم املحلي ا

 املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 مصلحتي الضرائب والجمارك  البنك 

 الدولي  صندوق النقد الدولي

 - سنوات 1-10
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2 
 : الهدف الرئيس ي

  خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 املقترحة:السياسة 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 تطوير إدارة املالية العامة الهدف التفصيلي: 1.2 وفعالة

 

 اإلجراءات بادرةامل ت
الجهة 

 املنفذة
 مالحظات املدة املقترحة الشركاء

2 

ترشيد اإلنفاق 

العام )إصالح 

نفقات الباب 

 األول(

 

 2011املرتبات الصـــادرة منذ  تجميد التشـــريعات املتعلقة بالزيادات في 

 الى حين مراجعتها.

 .مراجعة نظام املرتبات واصالحه بربطه بمؤشرات قياس األداء 

  تقليص عدد املوظفين العاملين بالجهاز اإلداري للدولة على املســتويين

واتبــــاع نظــــام ورديــــات العمــــل للمســـــــــــــــــاهمــــة في زيــــادة االنتــــاجيــــة املركزي واملحلي 

 الكبيرة من املوظفين. واالستفادة من االعداد

 .اتباع نظام عالوة البطالة في تقليص املوظفين الذين ال حاجة لخدماتهم 

  تقليص التمثيل الدبلوماســــ ي الليبي بالخارج وتقليص نفقاته ومراجعة

 جداول مرتباته. 

  تدقيق منظومة الرقم الوطني والتأكد من ربطها باملرتبات في الوظيفة

 العامة.

 جميع االلتزامات القائمة على الباب األول . حصر وتصنيف وتدقيق 

مجلس 

 الوزراء

وزارة املالية  وزارة التخطيط   وزارة 

العمل ديوان املحاسبة  مجلس 

التطوير االقتصادي  مصلحة 

األحوال املدنية  منظمة العمل 

الدولية  البنك الدولي  صندوق 

 النقد الدولي

 - سنوات 1-10
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2 
 : الهدف الرئيس ي

 السياسة املقترحة:  خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 تطوير إدارة املالية العامة الهدف التفصيلي: 1.2 وفعالة

 

 اإلجراءات بادرةامل ت
الجهة 

 املنفذة
 الشركاء

املدة 

 املقترحة
 مالحظات

3 

ترشيد اإلنفاق 

العام )إصالح 

نفقات الباب 

 الثاني(

 

  تحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تقديم الخدمات

 العمومية.

  مراجعة وتقليص عدد املؤسسات الحكومية وخاصة التي تقوم

 بأعمال متداخلة ومتكررة.

  الثا ي حسب وضع آلية علمية لتقدير ومتابعة نفقات الباب

 مؤشرات األداء واألهداف.

 .حصر وتصنيف وتدقيق جميع االلتزامات القائمة على الباب الثا ي 

  برمجة تنفيذ االلتزامات بعد تحديد أولويات وطرق التمويل والتنفيذ

 حسب األهمية ملا يتقرر االستمرار في تنفيذه.

 خها.وضع آلية للتعامل مع االلتزامات التي يتقرر إلغاءها أو فس 

  تنظيم وتطوير نظام فعال وشفاف للمشتريات الحكومية باالستفادة

 من أفضل املمارسات الدولية.

مجلس 

 الوزراء

وزارة املالية  وزارة االقتصاد  وزارة 

التخطيط املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي  مجلس رجال 

األعمال البنك الدولي  صندوق النقد 

 الدولي

 - سنوات 1-10
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 : الهدف الرئيس ي

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة( 

 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة 

 املالية العامةتطوير إدارة  الهدف التفصيلي: 1.2 ومتناسقة وفعالة
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات بادرةامل ت

4 

ترشيد 

اإلنفاق 

العام 

)إصالح 

نفقات الباب 

 الثالث(

 

  تخصيص مبالغ مالية مناسبة لتطوير األداء للمؤسسات املؤثرة في تهيئة الظروف الالزمة لتطوير األداء

 –التخطيط العمرا ي  –السجل العقاري  –األمالك العامة  –والتعداد االقتصادي مثل )اإلحصاء 

 الجمارك...إلخ( باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية. –الضرائب  –األحوال املدنية 

 .توفير تمويالت الزمة لقطاع الطاقة من خارج امليزانية بإصدار سندات صكوك حكومية 

 مشروعات البنى األساسية واالجتماعية. مشاركة القطاع الخاص في تمويل وإدارة 

  حصر وتصنيف وتدقيق جميع االلتزامات القائمة على الخزانة العامة املتعلقة باملشروعات والبرامج

 التنموية.

  برمجة تنفيذ االلتزامات بعد تحديد أولويات وطرق التمويل والتنفيذ حسب األهمية للعقود التي يتقرر

 االستمرار في تنفيذها. 

 ألية للتعامل مع العقود التي يتقرر إلغاءها أو فسخها. وضع 

 .تنظيم وتطوير نظام فعال وشفاف للتعاقدات الحكومية باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية 

  تطوير طرق إدارة البرامج واملشروعات التنموية وربطها مع إدارة االقتصاد الكلي )اإلدارة املتكاملة للبرامج

 التنموية(.

 م االيفاد للدراسة بالداخل والخارج بما يؤدي إلى ترشيد النفقات وتطوير املؤسسات التعليمية تنظي

 الحتياجاتها األكاديمية 
ً
بالداخل واقتصار االيفاد للدراسات العليا على الجامعات واملعاهد العليا فقط وفقا

 بمراعاة التصنيف األكاديمي الدولي للكليات والجامعات.

 سبة لتنمية املوارد البشرية وتحفيز التوجه نحو الشهادات املهنية التخصصية تخصيص مبالغ منا

 من الشهادات األكاديمية العليا.
ً
 بدال

مجلس 

 الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة 

املالية  وزارة 

االقتصاد املصرف 

املركزي املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي  هيئة 

املشروعات العامة 

ل األعمال    مجلس رجا

البنك الدولي  بيوت الخبرة 

 الدولية

 - سنوات 1-10
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2 
 : الهدف الرئيس ي

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 السياسة املقترحة:

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 املالية العامةتطوير إدارة  :الهدف التفصيلي 1.2 وفعالة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات بادرةامل ت

5 

ترشيد اإلنفاق العام 

)إصالح نفقات 

 الباب الرابع(

 

  تنفيذ برنامج اصالح

الدعم واستخدام 

البرامج االلكترونية 

 والذكية في ذلك.

  حصر وتصنيف

وتدقيق جميع 

االلتزامات القائمة على 

 الباب الرابع.

  اقتصار الدعم على

 الفئات املستحقة.

 مجلس الوزراء

وزارة االقتصاد  وزارة 

املالية   وزارة التخطيط  

املصرف املركزي املجلس 

الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي  

مجلس رجال األعمال  

صندوق النقد الدولي   

 البنك الدولي

 واتسن 1-10

قتصر الدعم في املرحلة النهائية يبحيث  الغاء الدعم على مراحل يتم

تصنيف الفئات و  ،على الفئات املستحقة ويجب أن يراجع دوريا

 املستحقة وفق املؤشرات االقتصادية واالجتماعية.

املرحلة االولى في الغاء الدعم تمر عبر محطة استبدال الدعم 

السلعي الى نقدي، في هذه املرحلة يجب مراعاة انها تحقق مجموعة 

من األهداف منها انهاء التهريب من خالل الوصول الى انهاء الفوارق 

ما بين السعر العالمي واملحلي وإزالة التشوهات الناتجة عن الدعم 

واإلصالحات املتعلقة بالسياسة النقدية الخاصة بسعر الصرف 

وإلغاء منحة ارباب االسر وعالوة العائلة، واالستعانة بالخبرة الدولية 

لدى صندوق النقد الدولي في رسم وتنفيذ السياسة املتوفرة 

 الخاصة برفع الدعم ومراحل الوصول الى ذلك. 
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2 
 الهدف الرئيس ي:

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة( 
 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 تطوير إدارة املالية العامة الهدف التفصيلي: 1.2 وفعالة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

6 

تطوير إعداد 

وتنفيذ املوازنة 

 العامة للدولة

تخطيط املوازنة )

 وإعدادها(

  عة تنفيذ ومتابربط األدوار والوظائف املنوطة بوزارتي املالية والتخطيط املتعلقة بإعداد

 امليزانية العامة.

  ضم أعمال إعداد ميزانيتي االستثمار والنفقات الجارية في الوزارات والجهات التنفيذية

 بدمج القسمين املسؤولين عن اإلعداد.

 .إعداد وثيقة عن استراتيجية امليزانية قبل البدء في إعدادها 

 ( والتنموية 4-2-1ب امليزانية إصدار منشور ميزانية واحد يضم النفقات الجارية )أبوا

 (.3الباب -)االستثمارية

  تخصيص مبالغ مناسبة ألدوات اإلدارة املحلية بمراعاة تحقيق مبدأ العدالة في

 املخصصات وتطبيق املعايير املالية عند التنفيذ واملتابعة.

 روفات صاإلفصاح والنشر الدوري والشفافية في البيانات املالية املتعلقة باإليرادات وامل

 الحكومية واوجه وأماكن انفاقها.

  اإلفصاح والنشر الدوري للبيانات املتعلقة بشاغلي املناصب السيادية والقيادية العامة

والبعثات الدبلوماسية والوظائف القيادية باملؤسسات والشركات العامة والبعثات 

 الدراسية وغيرها.

 حديد مؤشرات األداء والقياس.تغيير امليزانية العامة الى ميزانية باألهداف وت 

 وزارة املالية

وزارة 

التخطيط املجلس 

الوطني للتطوير 

االقتصادي 

واالجتماعي ديوان 

املحاسبة  صندوق 

النقد الدولي  البنك 

 الدولي

 - واتسن 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

 على التضخم والبطالة(خلق مناخ اقتصادي كلي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة 
 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 الهدف التفصيلي: تطوير إدارة املالية العامة 1.2 وفعالة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

6 

تطوير إعداد 

وتنفيذ املوازنة 

 العامة للدولة

املوازنة تخطيط )

 وإعدادها(

  تطوير التشريعات املالية املنظمة إلعداد وتنفيذ ومتابعة امليزانية العامة واقفال حساباتها الختامية

 بما يحقق الرؤية االقتصادية وأفضل املمارسات الدولية.

  ية(.والتنموية)االستثمار تحديد حدود مرجعية لتخصيص املوارد املالية املتاحة على النفقات الجارية 

  لألهداف واالولويات 
ً
 ومنحها األولوية في التخصيص وفقا

ً
حصر جميع االلتزامات والديون سنويا

 العامة.

 .ا شاء وحدة متخصصة في إدارة الدين العام في وزارة املالية 

 مختلف  عة فيتطوير األداء املؤسس ي لوزارتي املالية والتخطيط واإلدارات املعنية بالتنفيذ واملتاب

 املؤسسات العامة بما يحقق الرؤية االقتصادية وأفضل املمارسات الدولية.

  استخدام التقنيات الرقمية وااللكترونية الحديثة في اعداد وتنفيذ ومتابعة امليزانية واقفال الحسابات

 الختامية.

 ت مالية تشكيل مجموعة عمل لوضع تبويب إداري وتبويب اقتصادي يستند إلى دليل إحصاءا

 .2014الحكومة لعام 

 إعداد وثيقة تتضمن تصميم مفاهيم نظام معلومات اإلدارة املالية الحكومية 

 استخدام التبويب اإلداري والتبويب االقتصادي الجديدين في إعداد املوازنة العامة للدولة وتنفيذها. 

  ة وواقعية تعبر عن حالاعتماد نموذج رقمي للتنبؤ االقتصادي يستند الى بيانات تاريخية صحيحة

 االقتصاد الليبي.

 إعداد وثيقة تتضمن تصميم مفاهيم نظام معلومات اإلدارة املالية الحكومية 

 وزارة املالية

وزارة التخطيط املجلس 

الوطني للتطوير 

االقتصادي 

واالجتماعي ديوان 

املحاسبة  صندوق النقد 

 الدولي  البنك الدولي

 - واتسن 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

 خلق مناخ اقتصادي كلي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 املالية العامةالهدف التفصيلي: تطوير إدارة  1.2 وفعالة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

7 

تطوير إعداد 

وتنفيذ املوازنة 

 العامة للدولة

الرقابة على تنفيذ )

 امليزانية(

  قيام املراقبين املاليين بالرقابة املوافقة على االرتباطات املالية على أساس

 االعتمادات املتاحة من امليزانية وقيدها في )سجل االعتماد(. 

  .تطوير نظام املراجعة الداخلية واملراقب املالي 

 .توجيه الرقابة على تحقيق األهداف بدال من التركيز السائد على اإلجراءات 

  التشريعات واملمارسات املتعلقة بالرقابة املالية على مختلف مراحلها تطوير

 ومستوياتها بما يحقق الرؤية االقتصادية وأفضل املمارسات الدولية.

  تطوير مسارات الرقابة على تنفيذ اهداف امليزانية من خارج مؤسسات الدولة 

 وزارة املالية

ديوان وزارة التخطيط  

 املحاسبة مؤسسات املجتمع

 املد ي املعنية 

 - سنوات 1-5

8 

تطوير إعداد 

وتنفيذ املوازنة 

 العامة

الترتيبات )

املصرفية 

 الحكومية(

  إعادة هيكلة الحسابات املصرفية للخزانة لدى مصرف ليبيا املركزي لوضع

وتحويل جميع األرصدة املوجودة في حسابات  هيكل حساب الخزانة املوحد

 إلى حساب الخزانة املوحد. الوزارات لدى املصارف التجارية

  تعديل نظام املدفوعات ملنع التمويل املسبق لالعتمادات املتاحة لجميع

 أبواب امليزانية

 وزارة املالية
وزارة التخطيط املصرف 

 املركزي  ديوان املحاسبة 
 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي:

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة( 
 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 2.2 وفعالة
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 أوال تطوير سوق النقد-
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

إعادة هيكلة 

القطاع 

 املصرفي

اإلصالحات 

النقدية 

)البنك 

 املركزي(

 

 تعزيز دور البنك املركزي من خالل:

 .تعزيز دور لجنة السياسة النقدية 

  اعادة تنظيم السياسة االئتمانية بالقطاع املصرفي بوضع إطار يراعي

الفصل بين التمويالت الشخصية والتمويالت للمشروعات االقتصادية 

الصغيرة واملتوسطة والكبيرة في ظل العمل بمعدل الفائدة ومنتجات 

 الصيرفة املبتكرة. 

 ص ي.تطوير ادوات مساندة للمصارف في منح وتقيم االئتمان الشخ 

  تعزيز نظام تخصيص االئتمان على اساس موجه لخدمة األهداف الكلية

 للصالح االقتصادي وفق مراحله املختلفة.

 .تنظيم منتجات التمويل البنكي ووضع األسس الخاصة بممارستها 

  تحديد املعايير املطلوبة لتطوير وتعزيز املمارسات االحترازية في السياسة

رسات العاملية وتنظيم واعادة اصدار متطلبات النقدية، وفقا ألفضل املما

 حديثة لكفاية راس املال املصرفي واملالءة املصرفية والتركز االئتما ي 

واالستثمار بأدواته املختلفة النقدية وادوات راس ومعايير إدارة السيولة 

 املال )سندات، اذون خزينة، صكوك، أسهم(. 

 مصرف ليبيا املركزي 

صندوق النقد 

  بيوت الخبرة الدولي

 الدولية

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 2.2 وفعالة
 وتطوير سوق راس املالالهدف التفصيلي: إصالحات نقدية 

 أوال تطوير سوق النقد-

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

إعادة هيكلة 

القطاع 

 املصرفي

اإلصالحات 

النقدية )البنك 

 املركزي(

 

 .تطوير سوق ألذونات الخزانة ألغراض إدارة النقدية 

  واصدار العملة املحلية.تنظيم شامل لعمليات طباعة 

  العمل على الحصـــــــــول على تصـــــــــنيف ائتما ي لليبيا بعد اجراء اإلصـــــــــالحات

 األساسية واالعداد املناسب لذلك.

 .
ً
 استئناف مشاورات املادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي سنويا

  تعزيز دور صــــــــــــندوق ضــــــــــــمان أموال املودعين في التامين على أموالهم لدى

في تكوين احتياطاته باعتباره أحد دعامات االســــــــــــتقرار املصــــــــــــارف، ودعمه 

املــالي في الــدولــة، ممــا يطممن املتعــاملين مع القطــاع املصــــــــــــرفي ويعزز ثقتهم 

 فيه.

  امتثال املصـــــــــــارف للتشـــــــــــريعات املنظمة لعملها من ذلك على ســـــــــــبيل املثال

 )عقد جمعياتها العمومية واعتماد حساباتها الختامية(.

مصرف ليبيا 

 املركزي 

وزارة التخطيط  وزارة املالية 

  وزارة االقتصاد  املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي صندوق ضمان 

أموال املودعين  الصندوق 

 النقد الدولي

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة 

 2.2 ومتناسقة وفعالة
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال

 أوال تطوير سوق النقد-

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

2 

إعادة هيكلة القطاع 

 املصرفي

 )الجانب القانوني(

 

  تضمين تشريع يتعلق بكيفية تحقيق االستقرار واالستدامة املالية

 ومسؤوليات مختلف األطراف ذات العالقة بهذا املجال.

  إصالحات تشريعية تضمن فعالية عمل املصارف األجنبية في السوق

 الليبي للرفع من مستوى الخدمات واملنافسة.

 ذات تأسيس نيابة مصرفية تخصصية لتسريع البث في القضايا 

 العالقة.

 لسنة   46 بالقانون  املعدل  2005 لسنة 1 قم ر  املصارف قانون  مراجعة

 دورا للمركزي  ويعطى املركزي، للمصرف الحوكمة نظم يعزز  بما 2012

 . املالي رار االستق تحقيق في ُسياسياأ

مصرف ليبيا 

 املركزي 

املجلس األعلى 

للقضاء  مجلس 

الوزراء  ديوان 

املحاسبة  مجلس 

النواب صندوق 

 النقد الدولي

 سنوات 1-5

املجلس األعلى 

للقضاء هي الجهة 

املخولة بتأسيس 

النيابات بما فيها 

 املتخصصة
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2 
 الهدف الرئيس ي:

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة( 
 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 2.2 وفعالة
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال

 أوال تطوير سوق النقد-

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

3 

إعادة هيكلة 

القطاع املصرفي 

)الجانب 

 املؤسس ي(

  املصارف التجارية من قبل مؤسسات دولية مراجعة وتقويم لكافة

متخصصة وتقييم قدرتها املالية واملصرفية والتقنية وقياس كفاءة مجالس 

إداراتها واالدارات التنفيذية، وتوظيف املراجعات في اعادة الهيكلة والتطوير 

 ألفضل املمارسات الدولية.
ً
 املؤسس ي للقطاع املصرفي الليبي وفقا

 ملكية مصرف ليبيا املركزي للمصارف التجارية باعتباره سلطة  معالجة

 اشراف ورقابة بحيث يتم فصل امللكية عن اإلدارة.

 .تصحيح الخلل في نمط ملكية املصرف املركزي لبعض املصارف 

 .وضع برنامج لخصخصة القطاع املصرفي من خالل سوق األوراق املالية 

 مل وخدمات املصارف والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة الرقمية في ع

 الخدمات املصرفية الرقمية واملعامالت االلكترونية.

 .)تطبيق املعايير املصرفية الدولية الحديثة مثل )معايير بازل 

 .استحداث أسس جديدة لتصنيف الديون تتماش ى مع املعايير الدولية 

املصرف املركزي  

 املصارف التجارية

سوق األوراق املالية  

النقد  صندوق 

 الدولي  البنك الدولي

 - سنوات1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 2.2 وفعالة
 وتطوير سوق راس املالالهدف التفصيلي: إصالحات نقدية 

 أوال تطوير سوق النقد-
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

3 

إعادة هيكلة 

القطاع 

 املصرفي

)الجانب 

 املؤسس ي(

 .تطبيق معايير املحاسبة واملراجعة الدولية وضرورة النص عليها بقانون املصارف 

  وجود مراجع خارجي ألي مصرف يعمل في ليبيا.إلزام املصارف بوجوب 

  على الحصول على التصنيف االئتما ي للمصارف العاملة في ليبيا كجزء 
ً
العمل دوريا

 من عملية اإلصالح والتطوير بالقطاع املصرفي.

  تنظيم عمل األجهزة الرقابية واملصرفية التي تتولى متابعة أعمال املصارف لتفادي

 و التنازع في االختصاصات.التضارب أو التداخل أ

  ضرورة امتثال املصارف للتشريعات املنظمة لعملها من ذلك على سبيل املثال )عقد

 جمعياتها العمومية واعتماد حساباتها الختامية في مواعيدها(.

  تفعيل وحدات االمتثال باملصارف واعطائها دور أكبر في متابعة مختلف العمليات

ام بأحكام قانون املصارف والتعليمات الصادرة عن املصرفية والتأكد من االلتز 

 مصرف ليبيا املركزي.

 .املمارسة املسؤولة للسرية املصرفية وااللتزام بأحكام قانون املصارف بهذا الخصوص 

  وضع ضوابط صارمة لتولي الوظائف القيادية بالقطاع املصرفي، تتعلق بالقدرة

 .رفي بتوظيف كوادر قيادية مهنية دوليةوالكفاءة والنزاهة وتعزيز تطوير القطاع املص

مصرف ليبيا 

 املركزي 

املصارف 

التجارية مجلس النواب 

 ديوان املحاسبة 

 الرقابة اإلدارية هيئة 

مكافحة الفساد  

صندوق النقد الدولي   

البنك الدولي  بيوت 

 الخبرة الدولية

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(

 سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة وفعالة
2.2 

 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال

 ثانيا تطوير سوق راس املال -

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

4 

تطوير سوق 

صناعة 

)خلق التأمين 

بيئة وخدمات 

تأمينية مالئمة 

 لالستثمار(

 

 

  األجنبية بفتح فروع لها  وإعادة التأمين مينألشركات الت ذناال

 للعمل في سوق التأمين الليبي.

  هاوتصنيف التامينتبني املعايير الدولية لتقييم اداء شركات. 

  ،تقديم منتجات تأمينية تتالءم ورغبات املجتمع املحلي

 واحتياجات السوق اإلقليمي.

  ،وضع ضوابط صارمة لتولي الوظائف القيادية بقطاع التأمين

تتعلق بالقدرة والكفاءة والنزاهة وتعزيز تطوير القطاع بتوظيف 

 كوادر قيادية مهنية دولية.

 

 وزارة االقتصاد

شركات املركزي   املصرف

التأمين  سوق املال  بيوت 

 الخبرة الدولية

 - سنوات 1-5
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 الهدف الرئيس ي:

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 السياسة املقترحة:

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 2.2 وفعالة
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال

 ثانيا تطوير سوق راس املال-
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

5 

تطوير مؤسسات 

وصناديق 

االستثمار 

 السيادية 

  ات واالعتبار تقييم االستثمارات القائمة على ضوء املخاطر االقتصادية واملالية

املتعلقة بالعائد التخاذ القرارات املتعلقة بإعادة توظيف االستثمارات وبناء 

 املحفظة االستثمارية.

  تطوير االستفادة من األصول واألموال التابعة للصناديق االستثمارية املوظفة

 خاصة في تطوير البنى 
ً
بالسوق الدولي في املساهمة و أو ضمان االستثمار محليا

 التحتية األساسية واالجتماعية وإعادة االعمار.

  إعادة تنظيم الصناديق االستثمارية القائمة وتطوير أدائها املؤسس ي لتحقيق

األهداف التي أ شئت من اجلها وفي مقدمتها املساهمة في استقرار االقتصاد 

 الوطني وحفظ حقوق األجيال.

 مناس 
ً
 من استقاللية الصناديق الفصل بين امللكية واإلدارة بما يوفر قدرا

ً
با

ها وإرساء هيكل شفاف وسليم للحوكمة يكفل الضوابط هدافأ تحقيقلضمان 

 ألفضل املمارسات الدولية.
ً
 التشغيلية املالئمة وفقا

 .للممارسات الدولية بالخصوص 
ً
 االلتزام باإلفصاح والنشر لبيانات الصناديق وفقا

 ملناصب في صناديق االستثمار اعتماد الخبرة والكفاءة كشرط أساس ي لتولي ا

واالنفتاح على تكليف متخصصين دوليين في الوظائف القيادية في الصناديق 

 .لتطوير األداء االستثماري واملؤسس ي

 مجلس الوزراء

وزارة املالية وزارة 

التخطيط  وزارة 

االقتصاد  املؤسسة 

الليبية لالستثمار  

الصناديق االستثمارية 

 ء،املحلية )صندوق االنما

صندوق التقاعد، 

صندوق الجهاد، صندوق 

التضامن، صندوق 

التأمين الصحي، 

استثمارات جمعية 

الدعوة اإلسالمية، 

استثمارات األوقاف، 

شركة االستثمار الوطني( 

   صندوق النقد الدولي

 سنوات 1-5

توظيف أمثل 

للموارد املالية 

املتاحة، ومخاطر 

 أقل
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 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(

 سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة وفعالة
2.2 

 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال

 ثانيا تطوير سوق راس املال-
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

6 

تطوير سوق األوراق 

املالية )كفاءة سوق 

 األوراق املالية(

 .ألفضل املمارسات الدولية 
ً
 اعادة إطالق سوق املال وتطوير أدائه وفقا

  تسجيل جميع الشركات العاملة في القطاعات  والعمل على زيادة عمق السوق

 للمعايير الدولية االقتصادية في سوق املال
ً
 .وفقا

  دقة ب عن جميع الشركات األوراق املالية املعلومات الخاصة بسوق توفير

 وسرعة لكافة العمالء.

  التسعير.و كفاءة التشغيل  بتعزيز  تحقيق متطلبات السوق 

  القيادية بسوق األوراق املالية، تتعلق وضع ضوابط صارمة لتولي الوظائف

بالقدرة والكفاءة والنزاهة وتعزيز تطوير السوق بتوظيف كوادر قيادية مهنية 

 دولية.

 

 وزارة االقتصاد
املصرف املركزي صندوق 

 النقد الدولي
 - سنوات 1-5
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2 
                                                                                                                                                                                          الرئيس ي:                                   الهدف 

 والبطالة(خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم 

 :السياسة املقترحة

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 إصالحات تجارية: التفصيليالهدف  3.2 وفعالة
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

إصالحات 

التجارة 

 الداخلية

 

  تحســـين بيئة األعمال، وتبســـيط إجراءات تأســـيس الشـــركات، وتســـجيل العالمات

 االجراءات اإلدارية. واالستفادة من التقنيات الرقمية فيالوكاالت التجارية، و 

  املمارسات أفضلباالستفادة من  صندوق ضمان اإلقراض وتنظيم هيكلةإعادة 

 .الدولية

 ت األجنبيــة ومكــاتــب التمثيــل، إعــادة النظر في إجراءات تســــــــــــجيــل فروع الشــــــــــــركــا

 وتحديث األ شطة املسموح بممارستها، و سبة مشاركة املستثمر الوطني.

 تطوير مشروع شبكة التجارة الليبية. 

 .تفعيل مجلس املنافسة وفقا ألحكام القانون التجاري 

 .تقييم وإعادة تنظيم صندوق موازنة األسعار، ضمن برنامج معالجة الدعم 

 باالســـــــتفادة من أفضـــــــل املمارســـــــات  يم مركز تنمية الصـــــــادراتتقييم وإعادة تنظ

 .الدولية

 .إصدار  شرة دورية عن بيانات التجارة الداخلية 

 )وتحويل إعادة النظر في ســــــــــياســــــــــة الدعم الســــــــــلعي )املحروقات والكهرباء واملياه 

 .الدعم الى دعم نقدي

  على الفئات املستحقة بشكل  سبي 
ً
 لنسب وفقاقتصار الدعم النقدي مستقبال

ً
ا

 االستحقاق.

 وزارة االقتصاد

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة والزراعة   

مجلس رجال األعمال 

  صندوق النقد الليبي

الدولي  بيوت الخبرة 

 الدولية

 - واتسن 1-5
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 :الهدف الرئيس ي

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(

 :السياسة املقترحة

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 إصالحات تجارية :الهدف التفصيلي 3.2 وفعالة

 

 اإلجراءات املبادرة ت
الجهة 

 املنفذة
 الشركاء

املدة 

 املقترحة
 مالحظات

1 

إصالحات 

التجارة 

 الداخلية

 .تطوير أنظمة وأدوات حماية املستهلك 

  املنتج املحلي من خالل اعتماد أنظمة  جودة وتنافسية الرفع من مستوى

 جودة فعالة، وإعادة النظر في املواصفات القياسية الليبية.

 .اعتماد نظام معايرة وطني إلزامي 

 وزارة االقتصاد

اتحاد غرف التجارة والصناعة 

والزراعة   مجلس رجال األعمال 

  صندوق النقد الدولي  بيوت الليبي

 الخبرة الدولية

 - واتسن 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي:

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 السياسة املقترحة:

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 الهدف التفصيلي: إصالحات تجارية 3.2 وفعالة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

2 

إصالحات 

التجارة 

 الخارجية

 تطوير عمل املؤسسات املتعلقة بالتجارة واالستثمار باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية. 

 .دراسة األسواق الدولية بقصد ترشيد الواردات، وتنمية الصادرات 

 .تبسيط االجراءات الجمركية بما يتفق مع املعايير الدولية 

 نمية القدرات التصديرية ورفع  سب التبادل التجاري لت ةاستراتيجي تطوير شراكات. 

 املتخصصة واملشاركة في املعارض الدولية للترويج للمنتجات املحلية ملعارضتنشيط إقامة ا. 

 بيانات التجارة الخارجية بشكل دوري.لنشر اإلفصاح وال 

 افذة لتشجيع الصادرات.توعية املصدرين باملزايا والحوافز التي تمنحها التشريعات الن 

 .استكمال تنفيذ مشروع شبكة التجارة الليبية 

 .توفير ومعايرة املوازين واملقاييس باملنافذ الجمركية 

  إعادة النظر في املواصفات الليبية املتعلقة بالسلع والخدمات لتقريبها من املعمول به باالتحاد

 األوروبي وتبني املواصفات القياسية الدولية بالخصوص.

 .تطبيق االحكام املنظمة للوكاالت والعالمات التجارية بالتشريعات النافذة 

 . تخفيف القيود الكمية على الواردات بما يخدم املنتجات املحلية 

 خفض ال جز في امليزان التجاري غير النفطي.تنفيذ برنامج ل 

 .تقييم انضمام ليبيا ملنظمة التجارة العاملية 

 التجارية الثنائية والدولية في ظل الرؤية الجديدة.ات يمراجعة وتقييم االتفاق 

 وزارة االقتصاد

رئاسة الوزراء   وزارة الخارجية 

 اتحاد غرف التجارة والصناعة 

الزراعة  مجلس رجال األعمال  

صندوق النقد الدولي  البنك 

 الدولي   منظمة التجارة العاملية

 - سنوات 1-5
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                                                                                                                                                                                                                        الهدف الرئيس ي:              

 يز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعز 
 السياسة املقترحة:

 سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة وفعالة
 الهدف التفصيلي: إصالحات لتحسين مناخ االستثمار 4.2

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 
 تبسيط إجراءات

 االستثمار

 

  اإلجراءات ومدتها، من خالل نظام الشباك املوحد.خفض عدد 

 .خفض الرسوم املدفوعة لتأسيس املشروع 

 .خفض الحد األد ى لرأس املال لبدء املشروع 

 مساندة املستثمرين بالبيانات املتعلقة بأ شطتهم 

 وزارة االقتصاد

وزارة العمل وزارة املالية وزارة 

الحكم املحلي اتحاد غرف 

مجلس التجارة والصناعة 

رجال االعمال  النقابات 

املعنية املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي  منظمات املجتمع 

 املد ي املعنية  البنك الدولي

 - سنوات 1-5

2 

تبسيط التعامل مع 

التراخيص في بدء 

 تشغيل املشروع

 .العمل على خفض عدد وزمن اإلجراءات وتكلفة التراخيص لعمل املشروع 

  للمستثمر بالحصول على أكثر من ترخيص في مجاالت متعددة.السماح 

 .تبسيط وتسريع اإلجراءات املتعلقة بتوصيل الخدمات الالزمة للمشروع 

3 

مراجعة قانون 

 عالقات العمل

 وهيكل األجور 

 .ألفضل املمارسات الدولية 
ً
 تعديل شروط التعيين والتوظيف والفصل وفقا

  العمالة من غير األجور، والفصل من العمل لضمان مراجعة األجور، وتكلفة

 تطبيق أفضل املمارسات الدولية.

  استحداث نظام تسجيل الباحثين عن العمل، وإتاحة بياناتهم للمستثمرين

 وأصحاب األعمال.

  وضع آلية تتسم باملرونة لخلق توازن بين حدود األجور وبين مستوى

 املعيشة.

  األجور واإلقامة والتخصص.تنظيم العمالة الوافدة من حيث 
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 الهدف الرئيس ي:

 مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة( خلق

 السياسة املقترحة:

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 الهدف التفصيلي: إصالحات لتحسين مناخ االستثمار 4.2 وفعالة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

4 

تطوير الجهاز القضائي 

وتبسيط إجراءات 

 اإلفالس

 عند إغالق املشروع أو

 إنهاء العقود

 .إ شاء محاكم متخصصة للنظر في النزاعات االقتصادية 

 .تسريع إجراءات التقاض ي 

  خفض عدد اإلجراءات ومدتها والتكلفة الالزمة لتنفيذ حاالت

 اإلفالس عند إغالق املشروع.

  وفقا ألحكام القانون التجاري.تسوية أوضاع الشركات 

 وزارة االقتصاد

املجلس األعلى 

للقضاء وزارة 

العمل وزارة 

املالية وزارة 

العدل املصرف 

املركزي القطاع 

املصرفي اتحاد غرف 

التجارة 

والصناعة مجلس رجال 

االعمال  النقابات 

املعنية املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي  منظمات 

ملد ي املعنية  املجتمع ا

 البنك الدولي

 سنوات 1-5

املجلس األعلى 

للقضاء هي الجهة 

املخولة بتأسيس 

النيابات بما فيها 

 املتخصصة

 امللكية 5

  إعطاء الحق للمنشأة األجنبية املرخصة بموجب القانون تملك

 العقار ملمارسة األ شطة املصرح بها ولتوفير السكن للموظفين.

  املال االجنبي للمشروع بالكامل إضافة السماح بملكية رأس

 للمشروعات املشتركة.

 وزارة االقتصاد
 تعزيز حوكمه الشركات 6

  تطوير التشريعات لضمان شفافية الصفقات وتحديد مسئوليات

 املدير التنفيذي، ومقاضاة املديرين بسبب سوء اإلدارة. 

 تطوير التشريعات لضمان حماية صغار املساهمين تجاه سيطرة 

 حصص األغلبية.

7 

العمل على تسهيل 

 الحصول 

 على االئتمان

 .حماية الحقوق القانونية للمقرضين واملقترضين 

 .تعزيز دقة وشفافية املعلومات االئتمانية 

 .زيادة فرص اإلقراض املصرفي املوجه إلى القطاع الخاص 
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 الهدف الرئيس ي:

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 املقترحة:السياسة 

سياسات اقتصادية متكاملة 

 الهدف التفصيلي: تحسين الحوكمة واإلدارة 5.2 ومتناسقة وفعالة

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 
تطوير نظام إحصاء 

 وطني

  تطوير نظام الحسابات القومية وفق افضل املمارسات الدولية )معايير

 النقد الدولي (صندوق 

 ح املس-تنفيذ املسوحات املختلفة )التعداد العام للسكان واملبا ي

مسح التعليم والصحة .... -مسح القوى العاملة-اإلقتصادي االجتماعي

الخ(  وفق أفضل املمارسات الدولية وبصفة مستمرة وفق املتعارف 

 لكل منها.
ً
 عليه دوليا

 التعاون  والتنسيق  تفعيل دور املجلس الوطني للحصاء  لدعم

اإلحصائي وظيفته جمع البيانات من مصادرها املختلفة والعمل على 

 إصدار ها و شرها  بشكل رسمي.

  تطوير اآلداء املؤسس ي باالستفادة من افضل املمارسات الدولية للجهات

مصلحة -املعنية باإلحصاء وفي مقدمتها )الهيئة العامة للمعلومات

 ملعلومات في الوزارات والبلديات(.مراكز ا-اإلحصاء والتعداد

   .تحليل البيانات اإلحصائية وإصدار املؤشرات الدورية 

 .تدريب كوادر تتعامل بشكل محترف مع النظم اإلحصائية املختلفة 

 .إزالة العراقيل القانونية واإلدارية لتسهيل إعداد هذه اإلحصاءات 

 

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط   وزارة املالية   

وزارة االقتصاد   وزارة العمل   

املصرف املركزي  الهيئة العامة 

ديوان للمعلومات  

املحاسبة هيئة مكافحة 

الفساد الرقابة اإلدارية  

املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي 

 املنظمات الدولية واالجتماعي

صندوق النقد املتخصصة 

 يالبنك الدولالدولي  

 سنوات 1-5

يعمل بحرفية 

عالية ويستفيد 

من افضل 

املارسات الدولية 

ليكون مسانًد 

لرسم وتنفيذ 

وتقويم  

السياسات 

 العامة
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2 
 الهدف الرئيس ي:

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(
 السياسة املقترحة:

سياسات اقتصادية متكاملة 

 الهدف التفصيلي: تحسين الحوكمة واإلدارة 5.2 ومتناسقة وفعالة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

2 

 ةكمو وضع خطة لتعزيز الح

للمؤسسات  واإلدارة

 االقتصادية واملساندة

 تدابير لزيادة الشفافية واملساءلة في عمل الحكومةتعزيز ال 

 واملؤسسات العامة األخرى املعنية باالقتصاد.

 ألفضل املمارسات الدولية. طوير ت 
ً
 الجهات الرقابية وفقا

 .ربط نظام املرتبات والحوافز باإلنتاجية وجودة املخرجات 

  العمل على الوصول الى الحكومة الذكية واستعمال التقنية

تقنية سلسلة  مثلومتابعة تطوراتها الرقمية الحديثة 

التي توثق جميع التصرفات املالية  (Block Chain) الكتل

 واإلدارية ومن قام بها ومن أي جهاز، وصعوبة تغيير ذلك.

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي

ديوان املحاسبة هيئة مكافحة 

الفساد الرقابة 

اإلدارية منظمات املجتمع 

املد ي املعنية املنظمات 

ية املتخصصة البنك الدول

 الدولي

 - سنوات 1-5
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 السياسة املقترحة: خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة( الهدف الرئيس ي: 2

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة 

 وفعالة
 الهدف التفصيلي: تحسين الحوكمة واإلدارة 5.2

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

3 

 إصالح وتنظيم

هياكل  وتقليص

 الدولة

 .توحيد املؤسسات االقتصادية املنقسمة 

  ضرورة تسكين املوظفين على مالكات وظيفية وفق الحاجة الفعلية

للوظيفة العامة وتحديد الفوائض للتعامل معها وفق متطلبات املصلحة 

 والتشريعات.العامة 

  مراجعة القرارات الخاصة باستحداث مؤسسات وأجهزة حكومية خالل

العشر سنوات املاضية والتأكد من نجاعتها والحاجة اليها وعدم 

 التداخل والتكرار مع ما هو قائم وتحديد ما يدمج وما يلغى.

  التطوير املؤسس ي )االختصاصات والهياكل وأنظمة العمليات والتقنيات

 بناء القدرات البشرية( للوصول ألفضل املمارسات الدولية.الرقمية و 

  تركيز األولوية لتطوير األداء للمؤسسات املؤثرة في تهيئة الظروف الالزمة

 األمالك-املعلومات  –لتطوير األداء االقتصادي مثل )اإلحصاء والتعداد 

 –األحوال املدنية  –التخطيط العمرا ي  –السجل العقاري  –العامة 

 الجمارك...إلخ( باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية. –رائب الض

 برنامج تمليك الوحدات اإلنتاجية والخدمية  طوير وتسريعت

لرفع كفاءة تلك الوحدات وتحسين اقتصاديات ادارتها  )الخصخصة(

وجودة مخرجاتها باالستفادة من التجربة املحلية السابقة وأفضل 

 .املمارسات الدولية

 وزراء مجلس ال

املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي وزارة 

االقتصاد والصناعة وزارة 

العمل وزارة الحكم املحلي معهد 

التخطيط الجهات الحكومية 

اء )اإلحصاملعنية بأولوية التطوير 

األمالك -املعلومات  –والتعداد 

 –السجل العقاري  –العامة 

األحوال  –التخطيط العمرا ي 

 –الضرائب  – املدنية

الجمارك...إلخ(  البنك الدولي 

 وبنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-5
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد 

 1.3 تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.على 

 الهدف التفصيلي: 

تطوير مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني وصوال الى توسيع مشاركته واالعتماد عليه في القطاعات 

 اإلنتاجية والخدمية

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

برنامج متكامل 

لتسهيل ممارسة 

االعمال )يغطي 

 الجوانب التالية(:

 .برنامج تسهيل بدء النشاط التجاري 

  .برنامج توظيف العمال 

 .تسهيل استخراج تراخيص البناء 

 .برنامج تسهيل توصيل الكهرباء والخدمات ملؤسسات االعمال 

 .برنامج تسجيل امللكية 

 .برنامج الحصول على االئتمان  

 .برنامج إنفاذ العقود 

  .برنامج تسوية حاالت اإلفالس 

وزارة االقتصاد 

 والصناعة

وزارة املالية وزارة الحكم 

املحلي البلديات اتحاد عام غرف 

التجارة والصناعة مجالس رجال 

االعمال منظمات املجتمع املد ي 

املعنية البنك الدولي وبنوك التنمية 

 الدولية

 

 سنوات 1-5

املستهدف الوصول الى 

 مستوى متقدم ضمن

الخمسين االوائل في 

التصنيف العالمي 

ملمارسة االعمال الصادر 

 عن البنك الدولي

2 

فتح املجال أمام 

القطاع الخاص 

)املحلي والدولي 

 واملشترك(

  تطوير التشــــــــــــــريعـــات املنظمـــة لالســــــــــــــتثمـــار بـــاالســــــــــــــتفـــادة من أفضـــــــــــــــــل

 املمارسات الدولية.

 .تطوير الحوافز الضريبية املتعلقة بتشجيع االستثمار 

 .تنفيذ الشراكة بين القطاع العام والخاص 

  .تطبيق نظام الخصخصة باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية 

  إصـــــــدار التشـــــــريعات املتعلقة بالســـــــماح بإ شـــــــاء الصـــــــناديق التمويلية

 ورأس املال املغامر .

وزارة االقتصاد 

 والصناعة

وزارة املالية وزارة الحكم 

 املحلي البلديات اتحاد عام غرف

التجارة والصناعة مجالس رجال 

االعمال منظمات املجتمع املد ي 

املعنية البنك الدولي وبنوك التنمية 

 الدولية

 - سنوات 1-10
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص
 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي 

 1.3 مستقر.

 الهدف التفصيلي:

تطوير مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني وصوال الى توسيع مشاركته واالعتماد عليه في 

 القطاعات اإلنتاجية والخدمية
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

3 
تطوير القطاع 

 املالي

  متقدمة.تطوير سوق مالية 

  تحفيز املؤسسات املالية لدعم نمو

 القطاع الخاص. 

  ،تعزيز التخطيط املالي )التقاعد

 واالدخار، وما إلى ذلك(.

 مجلس الوزراء

وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي سوق املال هيئة الرقابة على أسواق 

االعمال مجلس املنافسة اتحاد غرف التجارة املال مجلس رجال 

 والصناعة البنك الدولي بنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-10

4 

تطوير وتفعيل 

املناطق التجارية 

الحرة وإنشاء 

مناطق استثمارية 

حرة ذات طبيعة 

 خاصة

 ( لســـنة 14تطبيق القانون رقم )2010 

 شـــــــــــــــــاء مـــــجـــــمـــــوعــــــة مـــــن املـــــنــــــاطـــــق بــــــإ

ذات الـطـبـيـعــــــة  االســـــــــــــتـثـمــــــاريــــــة الـحـرة

الخــــاصـــــــــــــــة توزع على مختلف منــــاطق 

ليبيا حســــــــــــب إمكانيات التنمية في كل 

منطقة للشـــــروع في تنفيذها وتشـــــغيلها 

وبمراعاة أن تســــــــتخدم هذه املقاربة في 

ا شــــاء مدن جديدة تســــتوعب أ شــــطة 

 إنتاجية وخدمية ومعرفية .

 مجلس الوزراء

عة  وزارة مجلس النواب وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصنا

املالية  وزارة الحكم املحلي  املصرف املركزي املؤسسة الوطنية 

للنفط التخطيط العمرا ي  األمالك العامة اتحاد غرف التجارة 

والصناعة مجلس رجال األعمال املؤسسة الليبية لالستثمار صناديق 

 االستثمار املحلية البنك الدولي بنوك التنمية الدولية

 سنوات1-10

نقل الخبرة  تسهم في

واملعرفة وتحقيق 

التنمية االقتصادية 

واالجتماعية واملكانية 

 .املنشودة
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3 

 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص

 

 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد 

 مستقر.على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي 
 الهدف التفصيلي: تعظيم القيمة املحققة من قطاع الطاقة 2.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

زيادة القدرة االستخراجية 

للنفط والغاز )الطاقة 

 اإلنتاجية(:

 

 تجديد البنى األساسية لقطاع النفط والغاز 

  والغاز بغرض إطالة عمرها تطوير حقول النفط

االحــتــيــــــاطــي وقــــــدرتــهــــــا االســــــــــــــتــخــراجــيــــــة  وزيــــــادة

عــــــن طــــــريــــــق تــــــوظــــــيــــــف أحــــــدث )إنــــــتــــــاجــــــيــــــتــــــهــــــا( 

 .تكنولوجيات االستخراج

  العمل على اكتشــــــاف حقول نفطية جديدة، من

 شــــــــأنها أن تســــــــهم في زيادة االحتياطيات النفطية

 ومعدالت االستخراج.

 إعادة النظر في قانون النفط وعقود املشاركة.  

  والتطوير  ســــــــــــتكشـــــــــــــــافالشــــــــــــروع في عمليـــات اال

 .للنفط الصخري 

 مجلس الوزراء

مجلس النواب  وزارة التخطيط وزارة 

االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  املؤسسة 

الوطنية للنفط  املؤسسة الليبية 

لالستثمار املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي القطاع املصرفي  

 

 سنوات 1-5

تهدف الوصول الى املس

معدل استخراج يومي ما 

مليون  2.5الى  2.25بين 

 برميل
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص

 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار 

 املحققة من قطاع الطاقةالهدف التفصيلي: تعظيم القيمة  2.3 تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

2 

مصادر  تطوير مساهمة

زيج املفي  الطاقة املتجددة

 وي الطاق

 

 تطوير قواعد بيانات وطنية ملصادر الطاقة املتجددة في ليبيا. 

 الحتيـــــاجـــــاتات املتجـــــددة لتوفير االطـــــاقـــــ تحفيز اســــــــــــتخـــــدام 

 التي تالئم ذلك. املناطقاالستخدامات و  الضرورية في

  تطوير املعايير والتشـــــــــــريعات ذات الصـــــــــــلة باملصـــــــــــادر الجديدة

 .واملتجددة للطاقة

  تشــــــــــــجيع االســــــــــــتثمار في الطاقات املتجددة للمســــــــــــتثمر املحلي

واالجنبي وتقديم التســــــــــهيالت املحفزة للمســــــــــتثمرين وضــــــــــمان 

 .دام املصادر املتجددةقروض املشاريع التي تدفع نحو استخ

  والتجهيزات  عــــداتاملاإلعفــــاء من الرســــــــــــوم والضــــــــــــرائــــب على

 .املتجددة اتالطاقاملتعلقة ب

  تحفيز القطــــاع الخــــاص لالســــــــــــتفــــادة من الفرص الواعــــدة في

مجـــــال الطـــــاقـــــات املتجـــــددة لتوفير الطـــــاقـــــة للســــــــــــوق املحلي 

 والتصدير للخارج.

 اقات خاصـــة بالطالوتوطين وإنتاج التقنيات  التحفيز على نقل

 املتجددة.

 مجلس الوزراء

مجلس النواب  وزارة االقتصاد 

والصناعة  وزارة املالية   املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي الهيئة العامة للبيئة  

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة مجلس رجال 

األعمال املؤسسة الليبية 

لالستثمار الجهاز التنفيذي للطاقات 

ددة صناديق االستثمار املتج

املحلية البنك الدولي بنوك التنمية 

 الدولية

 

 - سنوات 1-10

   الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص

 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي 

 الهدف التفصيلي: تعزيز دور ليبيا كمركز اقليمي في قطاع الطاقة 3.3 مستقر.حقيقي 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

تشجيع املستثمرين على اقامة 

مدن للصناعات والخدمات 

 املرتبطة بالطاقة 

 

  ا شاء مناطق ذات طبيعة خاصة في  2010لسنة  14االستفادة من القانون رقم

في مجال الطاقة ودراسة إمكانية تطبيقه على مناطق الحقول واملوا ئ واملنشآت 

 النفطية القائمة.

  توفير البيئة املالئمة واملشجعة لالستثمار في تطوير الصناعات البتروكيماوية

 واملوا ئ التصديرية.

  فروعها اإلقليمية في تشجيع وتحفيز شركات الطاقة الدولية ملمارسة  شاط

 ليبيا. 

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  

وزارة املالية وزارة الخارجية املؤسسة الوطنية 

للنفط املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد غرف 

 التجارة والصناعة

 - سنوات 1-10

2 
ي في اقليمالترويج لليبيا كمركز 

 قطاع الطاقة

 .إعداد خارطة استثمارية تبين مناطق وفرص االستثمار في مجال الطاقة 

 .إقامة املؤتمرات والندوات واملعارض املتعلقة بالطاقة 

  عرض الفرص واملزايــا التي تؤهــل ليبيــا لتكون مركز )إقليمي عــالمي( للطــاقــة مثــل

 ة األفريقية( واملخزون املتنوعاملوقع االســـــــــــتراتيجي القريب من األســـــــــــواق )األوروبي

 للطاقات املختلفة. 

  .القيام بنشاط دبلوماس ي )تسويقي( يساهم في هذا التوجه 

 الدخول في شــــــراكات اســــــتراتيجية مع الشــــــركات العاملية الكبرى في تطوير مصــــــادر ـ

 الطاقة في ليبيا.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  

املالية وزارة الخارجية املؤسسة الوطنية وزارة 

للنفط املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد غرف 

 التجارة والصناعة

 

 - سنوات 1-5
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص

 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي 

 حقيقي مستقر.
 الهدف التفصيلي: إطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة 4.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

تشجيع االستثمار في 

القطاعات الواعدة 

)قطاع الخدمات مثل 

الخدمات اللوجستية 

والعقارات واالتصاالت 

والبنية التحتية 

الرقمي واالقتصاد 

والتعدين  واملعرفي

والقطاعات اإلنتاجية 

 ....
ً
املنافسة اقتصاديا

 إلخ(

  على قاعدة بيانات حديثة متطورة تســــاعد املســــتثمر على معرفة فرص  اعداد و شــــر 
ً
خارطة اســــتثمارية اســــتنادا

 والتي يتمتع االقتصاد الليبي فيها بميزة  سبية. االستثمار 
ً
 والقطاعات األسرع نموا

 .تعديل قوانين الخصخصة بما يساهم في تسريع تنفيذها وتطوير القطاعات املعنية 

  على االستثمار في هذه القطاعات.تشجيع القطاع الخاص 

 .تطوير تشريعات تنظيم وتحفيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام وفق معايير الجدوى االقتصادية 

 .تشجيع التمويل وتوفير الحوافز )االعفاءات والضمانات( للمشاريع املتعلقة باملجاالت الواعدة 

  ألفضل املمارسات الدولية بما يساعد على إعادة النظر في التشريعات املنظمة للنشاط العقاري 
ً
وتطويرها وفقا

 توسيع مساهمة القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي وتشجيع االستثمار فيه.

  .تشجيع إقامة الصناعات املتخصصة في مواد البناء 

 .تنظيم السوق العقاري وتمويالته 

 لتحتية والنقل واالتصـــــــــــــاالت وغيرها من القطاعاتتوفير البيئة املناســـــــــــــبة لتنمية االســـــــــــــتثمار في مجاالت البنية ا 

 الواعدة.

  تطوير الســـــــــــــوق املالي بحيث يشـــــــــــــجع املســـــــــــــتثمرين على االســـــــــــــتثمار في القطاعات الواعدة ويجذب االســـــــــــــتثمارات

 الدولية.

   باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية. تشجيع البحث والتطوير واالبتكار 

 الالزمة. البشرية واملؤسساتية بناء القدرات 

  حماية امللكية الفكريةتعزيز إجراءات. 

مجلس 

 الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد 

والصناعة وزارة املالية  وزارة 

العدل )النظر في التشريعات 

املنظمة للنشاط العقاري(   

مصرف ليبيا املركزي  املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي  وزارة املواصالت 

)الشراكة في قطاع املواصالت او 

الخصخصة(  وزارة العمل )بناء 

القدرات(  القطاع املصرفي  مجلس 

رجال االعمال اتحاد غرف التجارة 

والصناعة منظمات املجتمع املد ي 

املعنية البنك الدولي  بنوك التنمية 

 الدولية

1-3 

 سنوات

 

 

 

 

 

- 
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي وتنمية وتنويع 

 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي 

 حقيقي مستقر.
 الهدف التفصيلي: إطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة 4.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

2 

 14تطبيق قانون رقم 

إلنشاء  2010لسنة 

مناطق استثمارية حرة 

ذات طبيعة خاصة مع 

التركيز على تطوير 

 
ً
 القطاعات األسرع نموا

  اســــــــــــتحــداث منــاطق ذات طبيعــة خــاصـــــــــــــة بمختلف

انحـــاء البالد حســـــــــــــــب إمكـــانيـــات النمو لكـــل منطقـــة 

 على املخططــــات اإلقليميــــة 
ً
واإلقليميــــة تــــأســــــــــــيســــــــــــــــا

 .الفرعية

  تشــجيع االســتثمار في القطاعات الخدمية واإلنتاجية

 باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية. واملعرفية

 إ شاء صندوق لضمان االستثمار. 

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية وزارة 

وطني للتطوير الخارجية املؤسسة الوطنية للنفط املجلس ال

االقتصادي واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد غرف التجارة 

 والصناعة  البنك الدولي  بنوك التنمية الدولية

 سنوات 1-10

 

 

 

 

- 
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص

 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة 

تساعد على تحقيق نمو اقتصادي لالستثمار 

 حقيقي مستقر.
 الهدف التفصيلي: تطوير مساهمة الصناديق االستثمارية في عملية التنمية االقتصادية 5.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

استحداث صناديق للبنية 

التحتية واالساسية 

واعادة االعمار في 

يتم تمويلها من البلديات 

 املصادر التالية:

 تســــــــييل جزء من أصــــــــول واموال املؤســــــــســــــــة الليبية لالســــــــتثمار في اســــــــتثماراتها ـ

 بالخارج التي يثبت عدم جدوى االستمرار فيها.

  والتنمية.مساهمة الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي 

  مساهمة صناديق االنماء والتقاعد والتضامن والجهاد والتأمين الصحي وشركة

 االستثمار الوطني وشركة استثمار أموال املنتجين وجمعية الدعوة االسالمية.

 .مساهمة البنوك وصناديق االستثمار الخاصة 

 .مساهمات دولية 

 في حكمها. املبالغ املحصلة من املسؤولية االجتماعية للشركات وما 

  للمعايير الدولية 
ً
تدار هذه الصـــــــــــــناديق بإدارة كفؤة ومتخصـــــــــــــصــــــــــــــة تختار وفقا

 املتعارف عليها بغض النظر عن جنسية املديرين.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد  وزارة 

املالية   مصرف ليبيا املركزي  املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  

ليبية لالستثمار  جميع الصناديق املؤسسة ال

الواردة في اإلجراءات التنفيذية  وزارة الحكم 

 املحلي  البنك الدولي  بنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-3

2 

استحداث صندوق 

 لضمان االستثمار يتم

 تمويله من املصادر التالية:

  األموال املســــــــــــترجعــــــة من القروض التي اقرضــــــــــــتهــــــا ليبيــــــا للــــــدول

 في سنوات سابقة.الخارجية 

  مؤســـــســـــات ضـــــمان االســـــتثمار اإلقليمية والدولية )مثل املؤســـــســـــة

 العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات(.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد  وزارة 

املالية  مصرف ليبيا املركزي  املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي واالجتماعي مصلحة 

لسجل العقاري  املؤسسة األمالك العامة ا

الليبية لالستثمار   البنك الدولي  بنوك 

 التنمية الدولية

 - سنوات 1-3
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3 

 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص

 

 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة 

وجاذبة لالستثمار تساعد على تحقيق نمو 

 الهدف التفصيلي: خدمات أساسية واجتماعية متطورة وشاملة. 6.3 مستقر.اقتصادي حقيقي 

 

 االجراءات املبادرة ت
الجهة 

 املنفذة
 مالحظات املدة املقترحة الشركاء

1 

رفع مستوى الخدمات األساسية واالجتماعية 

 تحسين ،تحسين وتطوير الخدمات البيئية)

، القدرة على الوصول إلى التعليم الجيد

حسين القدرة على االستفادة من الرعاية ت

 تحسين خدمة اإلمداد الكهربائي، الصحية

( بالعمل على تطوير استدامتهاوضمان  واملائي

الشراكة بين القطاع الخاص والعام في هذه 

 
ً
 واقتصاديا

ً
الخدمات كلما كان ذلك مجديا

 الى االعتماد الكامل على القطاع 
ً
وصوال

 الخاص فيها.

  الشركات القائمة إعادة هيكلة

 على الخدمات العامة.

  الشــــــراكة بين القطاع الخاص

 والعام في هذه األ شطة.

   .خصخصة الخدمات العامة 

 

 مجلس الوزراء

وزارة االقتصاد  وزارة املالية وزارة التخطيط  وزارة الحكم املحلي  

وزارة الشؤون االجتماعية  وزارة التعليم  وزارة الصحة  املجلس 

الشركة العامة للكهرباء  للتطوير االقتصادي واالجتماعيالوطني 

  الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وزارة اإلسكان واملرافق 

البنك الدولي بنوك مجلس رجال االعمال اتحاد غرف التجارة والصناعة 

 التنمية الدولية

 - سنوات 1-10
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي وتنمية وتنويع 
 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار 

 تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.

 الهدف التفصيلي: حماية الفئات الهشة 7.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

تصميم شبكة أمان 

 اجتماعي

 

  إعادة هيكلة نظام التضامن

 االجتماعي وتقويته.

  إجراء دراسة شاملة لحالة

الفقر لغرض تصميم شبكة 

أمان اجتماعي تحمي السكان 

 األكثر فقرا.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  وزارة الحكم 

جتماعية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي املحلي  وزارة الشؤون اال 

 واالجتماعي صندوق النقد الدولي  البنك الدولي  بنوك التنمية الدولية

 سنوات 1-3

هناك برامج وإجراءات 

تفصيلية محددة في 

الجانب االجتماعي من 

التنفيذي ليبيا  املبادرة

 السالم واالزدهار
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي وتنمية وتنويع 
 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار 

 الهدف التفصيلي: االستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد النفطية وتحقيق االستقرار املجتمعي 8.3 تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

تطوير نموذج 

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

هناك خيارات لتطوير نموذج جديد إلدارة عوائد النفط والغاز يسهم في 

تحقيق االستقرار املجتمعي ويرفع كفاءة استخدام العوائد ويحقق 

 وعادلة، من هذه الخيارات ما يلي: تنمية مكانية متوازنة ومستدامة

تحويل دخل النفط إلى حقوق للمواطنين                                      -أ

 من خالل تخصيصه على النحو التالي:

مخصص للحكومة املركزية للقيام بواجباتها.                                                                                    -

مخصص للسلطات املحلية للقيام بواجباتها.                                                                                    -

جيال القادمة يحدد القانون إدارته واستثماره.                                                            مخصص لأل  -

مخصص للفئات الضعيفة )ذوي االحتياجات وما في حكمهم(.                                                             -

يئة أسهم قابلة للتداول، تشمل البنى حق املواطنين في تملك أصول الدولة على ه -

 التحتية واألساسية واالجتماعية. 

مجلس 

 الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة 

االقتصاد والصناعة  وزارة 

املالية  وزارة الحكم املحلي  

املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي 

واالجتماعي صندوق النقد 

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

منظمات الخبرة الدولية  

املجتمع املد ي املعنية  

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني 

 بأنه باإلمكان دمج 
ً
أحد أو مجموعة من الخيارات املذكورة علما

د عدد منها في نموذج واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجدي

سيترتب عليه إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها من حيث 

التقسيمات املحلية واملركزية واختصاصاتها والعالقات الوظيفية 

البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء شعبي على 

النموذج الجديد إلدارة عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن 

ء عليه باعتبار ان موضوع إدارة مشروع أي دستور قادم لالستفتا

 في إعادة بناء الدولة 
ً
عوائد املوارد النفطية موضوعا محوريا

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد  ومستقبلها .

النفطية الى النموذج املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب 

 سنوات.  10الى  5تنفيذ خارطة طريق يتوقع ان تستغرق ما بين 
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي 
 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد 

 الهدف التفصيلي: االستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد النفطية وتحقيق االستقرار املجتمعي 8.3 على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

تطوير نموذج 

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

تأسيس مناطق اقتصادية حرة ذات طبيعة  -ب

 خاصة:

 الناتج تعظيم ذات طبيعة خاصة يساهم في حـرة استثماريـة مناطـق إ شاء

وتطويـر القـدرات البشريـة املحليـة واألنظمـة التشريـعـيـة  اإلجمالي،املحلي 

 وتوسيـع دخـلالـ رفـع مستـوى و  واإلداريــــــــة لتواكـب نظيراتهـا فـي العالـم،

 14بتطبيـق أحكام القانون  وذلك للجميـع، االقتصاديـة املشـاركـــة دائـرة

على أن م لتأسيس مناطق استثمار ذات طبيعة خاصة. 2010لسنة 

 
ً
تشمل مختلف انحاء البالد حسب إمكانيـات النمـو لكـل منطقـة، تأسيـسا

عـلـى املخطـطـات التخطيطيـة اإلقليميــة واإلقليميـة الفرعيـة، وإدخـال 

املؤسـسة الليبيـة لالستثمـار وصنـاديـق االستثـمــار املحلية كمستثمر وضامن 

النفط غير املستخرج أو جزء للمستثمرين الدوليين، كما يمكن استخدام 

 من عوائده املستقبلية لضمان االستثمار بهذه املناطق.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة 

االقتصاد والصناعة  وزارة 

املالية  وزارة الحكم املحلي  

املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي 

واالجتماعي صندوق النقد 

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

الدولية  منظمات الخبرة 

املجتمع املد ي املعنية  

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد أو 

 بأنه باإلمكان دمج عدد منها في 
ً
مجموعة من الخيارات املذكورة علما

وذج الجديد سيترتب عليه إعادة نموذج واحد وفي كل األحوال فإن النم

هيكلة الدولة ومؤسساتها من حيث التقسيمات املحلية واملركزية 

واختصاصاتها والعالقات الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة 

اجراء استفتاء شعبي على النموذج الجديد إلدارة عوائد املوارد النفطية 

لالستفتاء عليه باعتبار ان  او تضمينه ضمن مشروع أي دستور قادم

 في إعادة بناء 
ً
موضوع إدارة عوائد املوارد النفطية موضوعا محوريا

 الدولة ومستقبلها .

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج 

املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة طريق يتوقع 

 سنوات. 10الى  5ين ان تستغرق ما ب
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح 

 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي 

 املجتمعيالهدف التفصيلي: االستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد النفطية وتحقيق االستقرار  8.3 حقيقي مستقر.

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

تطوير نموذج 

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

تقسيم اإليرادات النفطية على سبعة  -ت

 تصنيفات:

 يتم االتفاق على  سبة كل منها، وهي:

 على جميع املواطنين بالتساوي  وزعيو  الحاضر الجيل مخصص -

                                                                                                                     .نهاية كل عام مباشر  بشكل

 استثماره كيفية القانون  وينظم القادمة األجيال مخصص -

                                                                                               .لصالحهم

                                   .املحدودة الصالحيات ذات املصغرة املركزية الحكومةمخصص  -

                                                                         .الواسعة بمهامها املحلية السلطاتمخصص  -

                                                                                   .النفط استخراج مناطقمخصص لتنمية  -

                                                                             .النفط عبور  مناطقمخصص لتنمية  -

 .النفط تصدير أو و تطوير مناطقمخصص لتنمية  -

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة 

االقتصاد والصناعة  وزارة 

املالية  وزارة الحكم 

املحلي  املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي صندوق النقد 

الدولي  البنك الدولي  

الخبرة الدولية  بيوت 

منظمات املجتمع املد ي 

املعنية  اتحاد غرف 

التجارة والصناعة  مجلس 

 رجال االعمال

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد أو 

 بأنه باإلمكان دمج عدد منها في نموذج 
ً
مجموعة من الخيارات املذكورة علما

إن النموذج الجديد سيترتب عليه إعادة هيكلة واحد وفي كل األحوال ف

الدولة ومؤسساتها من حيث التقسيمات املحلية واملركزية واختصاصاتها 

والعالقات الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء 

شعبي على النموذج الجديد إلدارة عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن 

ور قادم لالستفتاء عليه باعتبار ان موضوع إدارة عوائد مشروع أي دست

 في إعادة بناء الدولة ومستقبلها .
ً
 املوارد النفطية موضوعا محوريا

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج 

املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة طريق يتوقع ان 

 سنوات.  10الى  5رق ما بين تستغ
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص
 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار 

 تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.

 ملجتمعيا الهدف التفصيلي: االستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد النفطية وتحقيق االستقرار  8.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

تطوير نموذج 

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

اإلدارة املحلية لعوائد املوارد الطبيعية  -ث

 بحسب األقاليم:

يفتـرض هـذا املقتـرح قيـام كـل إقليـم بـإدارة مـا يتـوفـر لـديـه 

مـوارد طبيعيـة والتصرف في عوائدها، ويستلزم لذلك مـن 

إقرار نظام ال مركزي بصالحيات واسعة )تشريعية وتنفيذية( 

مـع وجـود حكومـة مركزيـة موحـدة، تختص بالوظائف 

األساسيـة والضروريـة تتكـون من وزارات الخارجية، والعدل، 

، موالدفاع، واألمن، والبنية األساسية التي تربط األقالي

 وتخصص لها  سبة محددة من عوائد كل إقليم.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة 

االقتصاد والصناعة  وزارة 

املالية  وزارة الحكم املحلي  

املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي 

واالجتماعي صندوق النقد 

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

الخبرة الدولية  منظمات 

املعنية  املجتمع املد ي 

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد أو 

 بأنه باإلمكان دمج عدد منها في 
ً
مجموعة من الخيارات املذكورة علما

نموذج واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجديد سيترتب عليه إعادة 

كلة الدولة ومؤسساتها من حيث التقسيمات املحلية واملركزية هي

واختصاصاتها والعالقات الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى 

ضرورة اجراء استفتاء شعبي على النموذج الجديد إلدارة عوائد املوارد 

النفطية او تضمينه ضمن مشروع أي دستور قادم لالستفتاء عليه 

 في باعتبار ان موضو 
ً
ع إدارة عوائد املوارد النفطية موضوعا محوريا

 إعادة بناء الدولة ومستقبلها .

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى 

النموذج املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة 

 سنوات.  10الى  5طريق يتوقع ان تستغرق ما بين 

  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي وتنمية وتنويع 
 السياسة املقترحة:

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد 

 على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.
 الهدف التفصيلي: االستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد النفطية وتحقيق االستقرار املجتمعي 8.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

تطوير نموذج 

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

 تحييد دخل النفط واملوارد الطبيعية: -ج

وذلك من خالل:                                                                                                     

                                            .وغيرها النرويج مثل الدول  بعض بتجارب االسترشاد

الثالث  خيارال أو األول )الحقوق االربعة( خيار ال تنفيذ

                                                                                                  .)التصنيفات السبعة(

 واملركزية، املحلية للسلطات املوارد من جزء تخصيص

 الباقي ويخصص

 ذات الطبيعة الخاصة. للمناطق مارثواست كضمان

املستخدمة في  الناجحة أحد النماذجتبني  -ح

 .األخرى  الدول النفطية

 

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة 

االقتصاد والصناعة  وزارة 

املالية  وزارة الحكم املحلي  

املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي 

واالجتماعي صندوق النقد 

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

الخبرة الدولية  منظمات 

املجتمع املد ي املعنية  

اتحاد غرف التجارة 

جلس رجال والصناعة  م

 االعمال

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد أو 

 بأنه باإلمكان دمج عدد منها في نموذج 
ً
مجموعة من الخيارات املذكورة علما

واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجديد سيترتب عليه إعادة هيكلة 

املحلية واملركزية واختصاصاتها الدولة ومؤسساتها من حيث التقسيمات 

والعالقات الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء 

شعبي على النموذج الجديد إلدارة عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن 

مشروع أي دستور قادم لالستفتاء عليه باعتبار ان موضوع إدارة عوائد 

 في إعادة بناء الدولة ومستقبلها .املوارد النفطية موضوعا م
ً
 حوريا

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج 

املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة طريق يتوقع ان 

 سنوات.  10الى  5تستغرق ما بين 

  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة ي ودور أساس ي للقطاع الخاصالهدف الرئيس ي:اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصاد 3

 الريادة واالبتكارخالل  برامج تنمية وتعزيز ا شطة خلق فرص عمل من  الهدف التفصيلي:  9.3 االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو االقتصادي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

اعداد  ومتابعة تنفيذ  -1.1

استراتيجية االتصال والترويج 

املتعلقة بنشر ثقافة ريادة 

 :االعمال واالبتكار

 

 اعداد االستراتيجية 

  تدريب فرق االتصال والترويج 

 اعداد مادة االتصال والترويج 

  اعداد منظومات االتصال والترويج 

  اعداد الخطة التنفيذية 

 متابعة تنفيذ الخطة   

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي

العمل  االقتصاد  التخطيط   وزارة وزارة  التعليم 

الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب  

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد 

 العليا 

 البلديات  مفوضية املجتمع املد ي   شركات 

 االتصاالت  االعالم والصحافة 

 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس 

 رجال االعمال

الجمعيات   رصد الدولي لريادة االعمالامل 

 واملهنية والثقافية والحرفيةواالتحادات 

الجمعية الليبية  والفنية والرياضية 

الهية  لألوقاف الهيئة العامة   للمصارف

اولياء  األحمر الهالل   العامة للكشافة

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة  األمور 

انجاز  منظمة  منظمة اليونيسف  والعلوم 

 Junior Achievement ) الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5

 املؤشرات:

 وثيق االستراتيجية 

  شخص من القطاعات ذات  100تدريب

 العالقة

  ملصقات واعالنات بالشوارع 

  اعالنات مرئية ومسموعة 

 : ورمل عمل 

ورمل عمل على مستوى البلديات بواقع  -

 ورشة عمل سنويا 2

مناطق( بواقع  4ورمل عمل فرعية )  8  -

 ورمل عمل سنويا  2

 ورمل عمل وطنية. 2 -

 مسابقات بلدية  وجغرافية ووطنية 

 معارض بلدية وجغرافية  ووطنية 

 موقع ويب للمشروع 

  مواقع ويب لكل مكاتب التعليم واملدارس 

  بوابة الكترونية للتعليم 

 منصة تعليم عن بعد 

  حمالت الفيس بوك وتوتير 

  فيديو  50عدد 
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

3 
 الهدف الرئيس ي:

 وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي 
 :السياسة املقترحة

 االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز 9.3

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

مشروع تعزيز ثقافة الريادة  واالبداع واالبتكار االجتماعي   2.1

ضمن برامج التنشئة االجتماعية  في مراحل  رياض االطفال 

 والتعليم االساس ي  واملتوسط

  تكوين االطار القانو ي للمشروع 

  اعداد االستراتيجية والخطة التنفيذية  للمشروع 

  ئح املنظمة للعمل ااعداد ادلة  التوجيه والتنفيذ واللو 

 . اعداد ادلة التقييم واملتابعة 

  تاسيس وحدات للريادة االجتماعية واالبتكار  بالوزارة

 وبمكاتب التعليم في البلديات.

  بما يواكب التطور التقني ومتطلبات االهداف تحديث املناهج

   الدولية للتنمية املستدامة

  نظام  -اعداد اال شطة العملية املصاحبة للتعليم النظري

والتعليم  الجل حل  (Leaning by doing ) التعليم التطبيقي

وذلك لتعزيز ثقافة  (Problem solving education )املشاكل

 . ن التعليماالبتكار في مراحل مبكرة م

  تأهيل املدرسين واملوجهين واالدارات املختصة بالجهات ذات

 العالقة بالتنشئة االجتماعية 

  االبداع  والريادة بأ شطة تدريب املتطوعين املهتمين

 واالبتكار

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 + واالجتماعي

املجلس االعلى 

للعلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني  املبادرة العامة للشباب 

   الهيئةللمشروعات الصغرى واملتوسطة 

الوطنية للبحث العلمي الجامعات 

واملعاهد العليا  البلديات  مفوضية 

املجتمع املد ي   شركات االتصاالت 

حافة  االتحاد العام لغرف  االعالم والص

التجارة والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال

 الجمعيات واالتحادات والحرفية واملهنية 

والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

 الهيئة العامة لألوقاف   الليبية للمصارف

 الهالل األحمر  الهية العامة للكشافة 

 اللجنة الوطنية للتربية اولياء األمور 

 منظمة اليونيسف   والثقافة والعلوم 

 Junior ) منظمة انجاز الشباب الدولي

Achievement worldwide) 

 سنوات 1-5

 املؤشرات:

  قرار تاسيس املشروع 

  تشكيل لجنة التوجيه 

   وثيقة االستراييجية 

 وثيقة الخطة التنفيذية 

  وثيقة دليل التوجيه واالرشاد 

 الننظيمية  اللوائح 

  وثيقة املتابعة والتقييم 

  قرار تأسيس االدارة االلكترونية التعليمية 

  قرار تاسيس البوابة االلكترونية التعليمية 

 قرار تنظيم الريادة  واالبتكار االجتماعية  في النظام التعليمي 

  قرار تنظيم نموذجPISA   في النظام التعليمي 

 قرار تنظيم نموذج STEM    ظام التعليميفي الن  

  قرار بشأن تأسيس  وحدات واندية الريادة واالبتكار

 باملدارس والبلديات 

 قرار تاسيس جائزة االبتكار التعليمي   

  تم تصميم وتنفيذ البوابة االلكترونية التعليمية 

  تم تصميم  وتنفيذ برنامج االدارة املدرسية االلكترونية 

 تم تصميم منصة التعليم عن بعد  
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي وتنمية وتنويع  الهدف الرئيس ي: 3

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

 للنمو االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

 

  تأهيل االخصائين االجتماعيين  واملوجهين ومدراء املدارس

على برامج رعاية املتفوقين واملواهب وكذلك اصحاب 

 االعاقة واملتعثرين 

  تأهيل  املتخصصين في املناهج الدراسية في كيقية تضمين

 مفاهيم الريادة واالبتكار في املقررات الدراسية  

  ادراج  مهارات الحياة ، ومهارات التواصل وبرامج االبتكار

والريادة االجتماعية  في  مناهج وا شطة مراحل  رياض 

 االطفال والتعليم االساس ي واملتوسط 

 حو االمية  االقتصادية واملالية في  مناهج ادراج   مهارات م

وا شطة مراحل  رياض االطفال والتعليم االساس ي 

  واملتوسط

  تاسيس البوابة االكترونية التعليمية 

   تاسيس نظام االدارة املدرسية االلكترونية 

  تاسيس منصة تعليمية للتعليم عن بعد كاداة داعمة

  ة وذلك لتحفيز للنظام التعليم ومزودة بمكتبة الكتروني

االساتذة الطالب واولياء االمور الستخدام التكنولوجيا 

   للتواصل والتشبيك والعمل الجماعي.

املجلس الوطني للتطوير 

 + االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

حلي   الهيئة العامة التخطيط  الثقافة  الحكم امل

الوطني للمشروعات الصغرى  املبادرة للشباب 

  الهيئة الوطنية للبحث واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت 

 االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة 

صد الدولي والصناعة  مجلس رجال االعمال املر 

 الجمعيات واالتحادات والحرفية  لريادة االعمال

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

 الهيئة العامة لألوقاف  الهية  الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 انجاز الشباب الدولي منظمة اليونيسف  منظمة 

( Junior Achievement worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص الهدف الرئيس ي: 3

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو 

 االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد القائم 

 على املعرفة  

 

  ترسيخ  ثقافة  القيادة والعمل الجماعي والعمل التطوعي واملنافسة  في

 املراحل.ا شطة وبرامج  التعليم  في جميع 

  التدريب  على برامج الترقيم وااللعاب الرقمية( Coding  and digital games  

 في التطبيقات املدرسية

  تاسيس نوادي الريادة واالبتكار في املدارس والقرى والبلديات لرعاية  ومتابعة

 املتفوقين واملواهب بشكل مستدام.

 وطنية ما بين املدارس اجراء املسابقات الفصلية واملدرسية والبلدية وال

 واملدرسين ذات العالقة بالنشطة االبداعية والريادية.

 لنوادي الريادة واالبتكار  توفير معامل فاب الب 

 القيام  بمخيمات اندية الريادة واالبتكار املدرسية  املشتركة بين البلديات 

 عارض ملاجراء املسابقات  العلمية والفكرية  والفنية والرياضية واالبداعية وا

املتخصصة بدعم من القطاع الخاص ومشاركة الجمعيات ذات العالقة 

 باال شطة االبداعية والحرفية

  تاسيس جائزة االبتكار التعليمي  وفق كل املستويات االدارية واملراحل

 التعليمية .

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 + واالجتماعي

املجلس االعلى 

للعلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار

العمل  االقتصاد  التخطيط   وزارة وزارة  التعليم 

 الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

  الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  املبادرة

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد 

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املد ي   شركات 

عالم والصحافة  االتحاد العام لغرف االتصاالت  اال 

التجارة والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد 

 الجمعيات واالتحادات  الدولي لريادة االعمال

والحرفية واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  

 الهيئة العامة لألوقاف   الجمعية الليبية للمصارف

ياء اول الهالل األحمر  الهية العامة للكشافة 

 األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 )  منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب الدولي

Junior Achievement worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص الهدف الرئيس ي: 3

 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3 االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو االقتصادي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة

  االخالقية )  االخالص، الصدق، االحترام، املساعدة ، تاسيس جائزة القيم

 املحافظة على الوقت ( للمدرسين والطالب على حد سواء

 . اعتماد اسبوع الريادة واالبتكار ضمن ا شطة الخطة التعليمية 

  تاسيس املدن العلمية ومتاحف العلوم 

 نتاسيس جائزة  وطنية وجوائز محلية للتميز التعليمي املنهي للمدرسي 

 واملوجهين ومدراء املدارس.

  تاسيس جائزة التميز  التنظيمي الفضل مدرسة  ريادية 

  ادراج برامج وا شطة تبسيط العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة

( STEM)      وكذلك تطبيق نظامPISA   التابع ملنظمة التعاون االقتصادي

 لتقييم جودة نظام التعليم الليبي االساس ي واملتوسط.  (OECD )والتنمية 

   ادراج مهارات وتطبيقات برامج مايكروسوفت في الشق الثا ي من مرحلة

 التعليم األساس ي.

  ادراج نظام  االعداد المتحانات كفاءة اللغات والبرمجيات واالحصاء في

 مرحلة التعليم املتوسط

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 + جتماعيواال 

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني للمشروعات  املبادرة العامة للشباب 

  الهيئة الوطنية للبحث الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت 

 االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد الدولي 

 الجمعيات واالتحادات والحرفية  لريادة االعمال

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

اف  الهية  الهيئة العامة لألوق الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

  منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب الدولي

( Junior Achievement worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص الهدف الرئيس ي: 3

البشري كأساس  االهتمام بالعنصر 

 للنمو االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

 

  تنظيم الزيارات امليدانية للثانويات والجامعات واملعاهد العليا واملصا ع

  والشركات واملصارف واملؤسسات الحكومية واالبرملانية

  تنظيم االجتماعات  الدورية  وورمل العمل املشتركة بين  املدرسين باملدارس

 الثانوية ونظراءهم بالجامعات  واملعاهد العليا 

 . تنظيم املؤتمرات الوطنية املتعلقة بالريادة واالبتكار واالبداع 

  تنمية قدرات منظمات دعم االعمال لكيفية املشاركة الفاعلة في هذا املشروع 

  قدرات منظمات املجتمع املد ي تنمية 

  القيام بالحمالت  والبرامج االعالمية املتخصصة 

  اجراء لقاءات مرئية او مسموعة  مع املتميزين 

  اعداد االشرطة  فيديو املرئية الشهرية املصاحبة  لتنفيذ هذه اال شطة 

 متابعة جميع املسابقات واال شطة الجماعية 

 ياملجلس الوطني للتطوير االقتصاد

 + واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار

العمل  االقتصاد  التخطيط   وزارة وزارة  التعليم 

 ةاملبادر  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

  الهيئة الوطنية الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

ديات للبحث العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البل

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت  االعالم 

والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس 

 الجمعيات  رجال االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال

واالتحادات والحرفية واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  

لألوقاف  الهية  الهيئة العامة  الجمعية الليبية للمصارف

اولياء األمور اللجنة  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 منظمة اليونيسف   الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 Junior Achievement ) منظمة انجاز الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص الهدف الرئيس ي: 3

بالعنصر البشري االهتمام 

 كأساس للنمو االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

 

التعليم العالي  مولد لرأس املال الفكري وقاطرة االقتصاد القائم على  3.1

   :املعرفة

 تأسيس املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

  اعطاء استقاللية ادارية ومالية أوسع  للجامعات 

  اعطاء الجامعات االستقاللية في تحديد شروط القبول  وفتح الكليات وبرامج الدراسة

العليا  في الداخل والخارج والتعاون العلمي الدولي والشراكة العلمية مع الجامعات  

 املحلية والدولية.

  بأفضل املمارسات الدولية مثلاسترشاتطوير لوائح الدراسة بالجامعات 
ً
التحاد نظام ا دا

الكليات  املرحلة االولى وفق نظام فيه تكون  الذي  ( Bologna Process) بيو االور 

واملرحلة   (community college education ) معية في السنوات االولى والثانيةاملجت

 .الثانية اكثر تخصصية وفي كل الكليات

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي

+ 

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني  املبادرة العامة للشباب 

  الهيئة للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد 

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املد ي   

شركات االتصاالت  االعالم والصحافة 

 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 

 مجلس رجال االعمال املرصد الدولي 

 الجمعيات واالتحادات  لريادة االعمال

والحرفية واملهنية والثقافية والفنية 

 والرياضية  الجمعية الليبية للمصارف

هيئة العامة لألوقاف  الهية العامة  ال

اولياء  الهالل األحمر  للكشافة 

األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

 منظمة اليونيسف  منظمة انجاز  والعلوم 

 Junior Achievement ) الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 

 

 :السياسة املقترحة اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي وتنمية وتنويع  الهدف الرئيس ي: 3

االهتمام بالعنصر البشري 

 كأساس للنمو االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

 

   :التعليم العالي  مولد لرأس املال الفكري وقاطرة االقتصاد القائم على املعرفة 3.1

  ادراج مبدأ املنافسة على الكراس ي الجامعية بعد انتهاء املرحلة االولى 

 مرحلة التعليم الجامعي نحو نظام التعليم التطبيقي تطوير منهجية التدريس في ( 

Leaning by doing) والتعليم  الجل حل املشاكل( Problem solving education) 

 وذلك لتعزيز مهارات الريادة واالبتكار واالختراع .

  تحديث املناهج بما يواكب التطور التقني ومتطلبات االهداف الدولية للتنمية

 املستدامة  

 طوير لوائح التدريس بمرحلة التعليم الجامعي لتشمل التدريب امليدا ي كمقررات ت

 ملزمة للتخرج  

  اعداد  اللوائح واالدلة التنفيذية للتدريب امليدا ي وربطها باملزايا والحوافز املتعلقة

 .بالطالب وقطاع االعمال العام والخاص

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي

+ 

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني  املبادرة العامة للشباب 

  الهيئة للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد 

   جتمع املد يالعليا  البلديات  مفوضية امل

شركات االتصاالت  االعالم والصحافة 

 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 

 مجلس رجال االعمال املرصد الدولي 

 الجمعيات واالتحادات  لريادة االعمال

والحرفية واملهنية والثقافية والفنية 

 والرياضية  الجمعية الليبية للمصارف

العامة  الهيئة العامة لألوقاف  الهية 

اولياء  الهالل األحمر  للكشافة 

األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

 منظمة اليونيسف  منظمة انجاز  والعلوم 

 Junior Achievement ) الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5

 

 



 

88 

 

 

  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص الهدف الرئيس ي: 3

بالعنصر البشري االهتمام 

 كأساس للنمو االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 ت اإلجراءات املبادرة ت اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

 

 . اعادة هيكلة الدراسة العليا وربطها بالجامعات والكليات مباشرة بما في ذلك الدراسة العليا في الخارج 

   املباشر للدراسة العليا في الخارجدمج الئحة االيفاد بالئحة الدراسة العليا و الحد من االيفاد العشوائى  

  اعادة هيكلة الدراسة العليا في الخارج عن طريق الشراكة بين الجامعات الليبية  فيما بينها والجامعات الدولية

 (Erasmus, Horizon and Euro- Med )وفق نظام املجاالت والبرامج البحثية املرتبط بمدد زمنية على غرار برامج  

 ع الخاص ومراكز االبحاث والجمعيات العلميةوبمشاركة القطا

  وربطها بالبحث العلمي في الداخل من خالل  اعادة النظر في الية االلتحاق بالدراسة العليا في الداخل والخارج

 مسابقات تنافسية على مشروعات بحثية  ومنح مجزية لالساتذة  والطالب على حد سواء.

 العلمي بالجامعات وربطه بتطويرالتنمية االقتصادية واالجتماعية  زيادة مخصصات  الدراسة العليا والبحث 

 .تنظيم تعليم الريادة واالبتكار ضمن الهيكلة االدارية لوزارة التعليم والهيئات التابعة لها 

  تنظيم تعليم الريادة واالبتكار ضمن الهيكلة االدارية للجامعات 

 ة لجميع الطالبادراج مادة ريادة االعمال ضمن املقررات الدراسي 

   ادراج مادة مهارات الحياة واملهارات االدارية( Soft skills)      ضمن املقررات االساسية في السنوات االولى  من

 التعليم العالي.

  ادراج نظام  االعداد المتحانات كفاءة اللغات والبرمجيات واالحصاء  ولغات الكمبيوتر الحديثة في مرحلة التعليم

 .العالي 

 يس مراكز الريادة واالبتكار ومسرعات االعمال بالجامعات تأس 

املجلس الوطني للتطوير 

 + االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة 

شروعات الصغرى الوطني للم املبادرة للشباب 

  الهيئة الوطنية للبحث واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت 

 االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد الدولي 

والحرفية  الجمعيات واالتحادات  لريادة االعمال

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

 الهيئة العامة لألوقاف  الهية  الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 )  منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب الدولي

Junior Achievement worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص اصالح هيكلي الهدف الرئيس ي: 3

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو 

 االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

 

  تاسيس فاب الب بكل الكليات التطبيقة 

 تحفيز  طلبة التعليم العالي لقيادة  نوادي االبتكار بالبلديات  

  تاسيس وحدات  دعم امللكية الفكرية  والتراخيص التكنولوجية( Technology Transfer Centers )  

 بالجامعات 

  تاسيس  املكتبات االلكترونية بالجامعات وتطوير اليات النشر ااملعرفي والترجمة 

  تدريب ادارات الجامعات والكليات واالساتذة 

  تاسيس النظام الوطني للالبتكار ( national Innovation system)    وكذلك النظام االقليمي للالبتكار( 

regional innovation system)  وإشراك الجامعات في اعداد  االستراتيجيات والسياسات وبرامج وخطط

 Technological )التنمية  االقتصادية واالجتماعية وفق ما يعرف بالتجمعات التكنولوجية التنافسية 

Competitiveness  Clusters)   ومفهوم( Triple Helix System) 

 تاسيس املدن العلمية والتكنولوجية  ومتاحف العلوم بالجامعات 

 . تاسيس املختبرات  البحثية الوطنية ومراكز التميز العلمي  بالجامعات الكبرى الليبية 

 رس ي ية في ذلك مثل كتاسيس نظام الكراس ي العلمية املتخصصة والتعاون مع املنظمات الدولية واالقليم

 اليو سكو املياه املعطل في جامعة طرابلس 

  تاسيس املرصد الوطني للتعليم العالي 

  . تعزيز دور الجمعيات العلمية في توليد  وتطوير املعرفة  وربطها بالتنمية املجتمعية املستدامة 

 والعليا في مجالت  االختراع  تاسيس  نظام مسابقات  وجوائز التميز في كافة املجاالت الدراسية الجامعية 

 واالبتكار واالبداعي والترجمة والتأليف وربطها بجوائز وطنية  مجزية.

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي

+ 

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

ئة الهيالتخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   

الوطني  املبادرة العامة للشباب 

  الهيئة للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد 

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املد ي   

شركات االتصاالت  االعالم والصحافة 

 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 

لي لريادة  مجلس رجال االعمال املرصد الدو 

 الجمعيات واالتحادات والحرفية  االعمال

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  

 الهيئة العامة  الجمعية الليبية للمصارف

الهالل  لألوقاف  الهية العامة للكشافة 

اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية  األحمر 

 منظمة اليونيسف   والثقافة والعلوم 

 Junior ) لشباب الدوليمنظمة انجاز ا

Achievement worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 :السياسة املقترحة اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص الهدف الرئيس ي: 3

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

 للنمو االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار خالل  برامج تنمية وتعزيزمن الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال واالبتكار 

من اجل بناء 

االقتصاد القائم 

 على املعرفة  

 

 

  تاسيس نظام االوملبياد العلمي الوطني في مجاالت العلوم

 واالقليمية .والتكنولوجبا وربطه باملشاركات الدولية  

  تنظيم اال شطة العلمية الدولية الدورية بما يتوافق مع

 اال شطة الدولية املعتمدة

  تنظيم  ورمل العمل واملحاضرات املؤتمرات واملعارض العلمية

التخصصية والوطنية واملشاركة في اال شطة الدولية املوازية 

 لها.

  ت اشراك قطاعات االعمال الكبرى مثل الكهرباء واالتصاال

والنفط واملصرف املركزي  واملؤسسة الليبية لالستثمار  

والجمعيات العلمية والقطاع الخاص في عضوية املجلس االعلى 

 للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 

املجلس الوطني للتطوير 

 + االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

  االقتصاد  التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي العمل وزارة وزارة  التعليم 

  الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  املبادرة   الهيئة العامة للشباب 

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات  مفوضية 

املجتمع املد ي   شركات االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف 

 تجارة والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد الدولي لريادة االعمالال

 الجمعيات واالتحادات والحرفية واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  

  الهيئة العامة لألوقاف  الهية العامة للكشافة  الجمعية الليبية للمصارف

 منظمة  ثقافة والعلوم اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية وال الهالل األحمر 

 Junior Achievement ) اليونيسف  منظمة انجاز الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

 

 :السياسة املقترحة اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص الهدف الرئيس ي: 3

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

 للنمو االقتصادي
 ا شطة  الريادة واالبتكار برامج تنمية وتعزيزخالل  من الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز ثقافة ريادة 

االعمال واالبتكار من 

اجل بناء االقتصاد 

 القائم على املعرفة  

 

 االنتاجيةالتعليم الثقني مصدر املهارات واداة الكفاءة  4.1 

  اعادة هيكلة التعليم التقتي وربطه بالتدريب امليدا ي 

 اعداد اللوائح  واالدلة املنظمة للتدريب امليدا ي 

  تقديم الحوافز الداعمة للقطاع الخاص لترغيبه في  استقبال املتدربين 

  اعادة النظر في منهجية تقييم التعليم التقني 

  ليا بالشراكة مع القطاع الخاص   مثل ) تاسيس نظام التعليم  التقني املرخص دو

املصارف، صيانه السيارات ، الكهرباء، التكييف والتهوية ، تكنولوجيا البناء، 

 التكنولوجيا الرقمية وااللكترونية (

  تنظيم تعليم الريادة واالبتكار ضمن الهيكلة االدارية للهيئة  الوطنية للتعليم

 التقني.

 ر ضمن الهيكلة االدارية للكليات التقنية واملعاهد تنظيم تعليم الريادة واالبتكا

 العليا

  ادراج مادة ريادة االعمال ضمن املقررات الدراسية لجميع الطالب بمرحلتي

 التعليم الثقني املتوسط والعالي

  (  ادراج مادة مهارات الحياة واملهارات االداريةSoft skills ضمن املقررات     )

 ى  من التعليم التقني  املتوسط والعالي.االساسية في السنوات االول

  ادراج نظام  االعداد المتحانات كفاءة اللغات والبرمجيات واالحصاء  ولغات

 الكمبيوتر الحديثة في مرحلة التعليم الثني العالي .

  

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 + واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة التعليم  وزارة 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني للمشروعات  املبادرة العامة للشباب 

  الهيئة الوطنية للبحث الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت 

 االتحاد العام لغرف التجارة  االعالم والصحافة 

والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد الدولي 

 الجمعيات واالتحادات والحرفية  لريادة االعمال

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

 الهيئة العامة لألوقاف  الهية  الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 نة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم األمور اللج

 منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب 

 (Junior Achievement worldwide ) الدولي

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص

 السياسة املقترحة:

االهتمام بالعنصر البشري 

 ا شطة  الريادة واالبتكار الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز 9.3 كأساس للنمو االقتصادي
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال واالبتكار 

من اجل بناء 

االقتصاد القائم 

 على املعرفة  

 

  الريادة واالبتكار ومسرعات االعمال بالتعليم الثقني العاليتأسيس مراكز 

 تاسيس فاب الب في التعليم التقني املتوسط والعالي 

 ربط طلبة التعليم التقني بنوادي االبتكار بالبلديات. 

  تاسيس املرصد الوطني للتعليم الثقني 

 دراسية  دة واالبتكار في املقررات التأهيل  املتخصصين في املناهج الدراسية في كيقية تضمين مفاهيم الريا

 في مرحلتي التعليم التقني

   ادراج  مهارات الحياة ، ومهارات التواصل وبرامج االبتكار والريادة االجتماعية  في  مناهج وا شطة مراحل

 التعليم التقني

  تاسيس نظام االدارة التعليمية االلكترونية 

 عد كاداة داعمة للنظام التعليم ومزودة بمكتبة الكترونية تاسيس منصة تعليمية للتعليم  التقني عن ب

وذلك لتحفيز  االساتذة الطالب واولياء االمور الستخدام التكنولوجيا للتواصل والتشبيك والعمل 

 الجماعي. 

  ترسيخ  ثقافة  القيادة والعمل الجماعي والعمل التطوعي واملنافسة  في ا شطة وبرامج  التعليم  التعليم

 .  التقني

  ( التدريب  على برامج الترقيم وااللعاب الرقميةCoding  and digital games    في التطبيقات الدراسية 

  اجراء املسابقات الفصلية واملدرسية والبلدية والوطنية ما بين املعاهد واملدرسين ذات العالقة بالنشطة

 االبداعية والريادية.

  االبتكار توفير معامل فاب الب  لنوادي الريادة و 

   القيام  بمخيمات اندية الريادة واالبتكار املشتركة بين املعاهد   بين البلديات 

املجلس الوطني للتطوير 

 + االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني للمشروعات  املبادرة العامة للشباب 

  الهيئة الوطنية للبحث الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت 

 االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد الدولي 

 الجمعيات واالتحادات والحرفية  دة االعماللريا

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

 الهيئة العامة لألوقاف  الهية  الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب 

 (Junior Achievement worldwide ) الدولي

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص
 السياسة املقترحة:

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

 ا شطة  الريادة واالبتكار الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز 9.3 للنمو االقتصادي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال 

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

 

اجراء املسابقات  العلمية والفكرية  والفنية والرياضية  

الخاص واالبداعية واملعارض املتخصصة بدعم من القطاع 

 ومشاركة الجمعيات ذات العالقة باال شطة االبداعية والحرفية.

  تاسيس جائزة االبتكار التقني  وفق كل املستويات االدارية

 ومراحل التعليم التقني  .

  ،تاسيس جائزة القيم االخالقية )  االخالص، الصدق

االحترام، املساعدة ، املحافظة على الوقت ( للمدرسين 

 سواء والطالب على حد

  اعتماد اسبوع الريادة واالبتكار ضمن ا شطة الخطة

 التعليمية  ملراحل التعليم التقني

 تاسيس متاحف التقنية 

  تاسيس  نظام مسابقات  وجوائز التميز في كافة املجاالت

الدراسية االثقنية   في مجالت  االختراع واالبتكار واالبداعي 

 مجزيةوالترجمة والتأليف وربطها بجوائز وطنية  

املجلس الوطني للتطوير 

 + االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد  التخطيط   وزارة وزارة  التعليم 

 ادرةاملب الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

  الهيئة الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا الوطنية للبحث 

 البلديات  مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت 

 االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد الدولي لريادة 

 الجمعيات واالتحادات والحرفية واملهنية  االعمال

جمعية الليبية والثقافية والفنية والرياضية  ال

 الهيئة العامة لألوقاف  الهية العامة  للمصارف

اولياء األمور اللجنة الوطنية  الهالل األحمر  للكشافة 

 منظمة اليونيسف  منظمة  للتربية والثقافة والعلوم 

 Junior Achievement ) انجاز الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

3 
 الهدف الرئيس ي:

 اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصاصالح هيكلي وتنمية وتنويع 
 السياسة املقترحة:

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

 ا شطة  الريادة واالبتكار الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز 9.3 للنمو االقتصادي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

2 

تطوير 

بيئة 

 االعمال

 . تطوير التشريعات   1.2 

  تطوير التشريعات املتعلقة بادماج اقتصاد

 الظل في االقتصاد الرسمي 

  تطوير التشريعات املتعلقة باملسؤولية

 االجتماعية 

  تطوير النشريعات املتعلقة بالجودة وتحسين

 االداء

  توحيد الرقمي االقتصادي املوحد وربطه

بالرقم الضريبي لكل املواطنين والرقم 

 الضريبي للشركات 

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 + واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار

العمل  االقتصاد  التخطيط   وزارة وزارة  التعليم 

 املبادرة العامة للشباب  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة

  الهيئة الوطنية الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

للبحث العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت  االعالم 

والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس 

 الجمعيات  لريادة االعمالرجال االعمال املرصد الدولي 

واالتحادات والحرفية واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  

 الهيئة العامة لألوقاف  الهية  الجمعية الليبية للمصارف

اولياء األمور اللجنة  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 منظمة اليونيسف   الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 Junior Achievement ) اب الدوليمنظمة انجاز الشب

worldwide) 

 سنوات 1-5

راءات املتعلقة االج

بتطوير تشريعات 

ئة األعمال يب

تضمنتها برامج 

ارية السياسة التج

وفقا للهدف 

 ( 2الرئيس ي رقم ) 
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص
 السياسة املقترحة:

البشري  االهتمام بالعنصر 

 ا شطة  الريادة واالبتكار الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز 9.3 كأساس للنمو االقتصادي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

2 

تطوير 

بيئة 

 االعمال

 تطوير خدمات دعم االعمال  2.2 

  اعادة هيكلة مؤسسات دعم االعمال الحكومية وضرورة مساهمة القطاع الخاص في  وضع سياساتها

 وادارتها 

  تاهيل وتوعية  القطاعات  الحكومية ذات العالقة بتنمية بيئة االعمال   وتوعيتهم باهمية ريادة االعمال

 واالبتكار في التنوع والنمو االقتصادي وخلق فرص العمل .

 ة املجتمع باهمية ريادة االعمال واالبتكار تاهيل وتوعي 

  .تأسيس مدارس االعمال 

   ا شاء  حاضنات  ومراكز االعمال  بالبلديات 

   تأسيس مراكز االبتكار التكنولوجية العالية التقنية 

   ا شأء حاضنات االعمال  ومراكز االبتكار ومسرعات االعمال املتخصصة بالقطاعات والشركات  الكبرى

 فط والغاز والكهرباء واالتصاالت واملصارف والصحة والغذاء والبيئة والنقل.مثل الن

  تطوير خدمات غرف التجارة والصناعة والجمعيات املهنية من خالل برامج االستشارة والتدريب واملعارض

 والتسويق الداخلى واملحلي 

 ملعتمدة  للمواد واملهن  وتدريب تطوير خدمات  االعتماد والجودة من خالل دعم تاسيس مراكز االختبارات ا

 وتأهيل العاملين فيها.

املجلس الوطني للتطوير 

 + االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد   وزارة وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني للمشروعات  املبادرة العامة للشباب 

  الهيئة الوطنية للبحث الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت 

 االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف 

التجارة والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال

التحادات والحرفية واملهنية  الجمعيات وا

والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية الليبية 

 الهيئة العامة لألوقاف  الهية العامة  للمصارف

اولياء األمور اللجنة  الهالل األحمر  للكشافة 

 منظمة  الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 ) اليونيسف  منظمة انجاز الشباب الدولي

Junior Achievement worldwide) 

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص
 السياسة املقترحة:

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

 ا شطة  الريادة واالبتكار الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز 9.3 للنمو االقتصادي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

2 
تطوير بيئة 

 االعمال

  تأسيس مركز املعلومات االقتصادية وربطه

 بالشبكات الدولية املتخصصة .

 تطوير خدمات التحول الرقمي االقتصادي 

  دعم تاسيس منظمات املجتمع املد ي العاملة

في مجال ريادة االعمال واالبتكارمن خالل 

تنفيذ ا شطة التدريب و التعاقد معهم في 

 الريادة االجتماعية

  ا شاء املناطق التكنولوجية والصناعية

 واالقتصادية

  تكثيف التعاون الفني الدولي ونقل الخبرة

 والتدريب وفتح االسواق الجديدة

املجلس الوطني للتطوير 

 + االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

العمل  االقتصاد  التخطيط  الثقافة  الحكم رة  وزاوزارة  التعليم 

الوطني للمشروعات الصغرى  املبادرة املحلي   الهيئة العامة للشباب 

  الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد العليا واملتوسطة 

 البلديات  مفوضية املجتمع املد ي   شركات االتصاالت  االعالم 

لغرف التجارة والصناعة  مجلس رجال  والصحافة  االتحاد العام

 الجمعيات واالتحادات والحرفية  االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال

 واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر   الهيئة العامة لألوقاف  الهية العامة للكشافة 

 منظمة اليونيسف   األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 (Junior Achievement worldwide ) منظمة انجاز الشباب الدولي

 سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           العمل الالئق ونمو االقتصاد                             

3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص
 السياسة املقترحة:

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

 ا شطة  الريادة واالبتكار الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز 9.3 للنمو االقتصادي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

2 

تطوير 

بيئة 

 االعمال

 الوصول للتمويل 3.2

  االعمال واملشروعات الصغرى واملتوسطةتطوير التشريعات املتعلقة بتنويع مصادر ومؤسسات تمويل رواد 

 تأسيس صندوق ضمان االئتمان 

 تطوير خدمات االيجار التمويلي 

 تاسيس صناديق االستثمار التخصصبة الخاصة 

  تأسيس خدمات التمويل املتناهي الصغر وفتح املجال للقطاع الخاص ومنظمات املجتمع املد ي في مزاولة هذا

 funds)  ( Microcredit Financing, and  Angel النشاط 

 تأسيس شركات وصناديق راس املال املغامر 

  تأسيس منصات التمويل الجماعي( Crowdfunding) 

 تأسيس وحدات دعم املشروعات الصغرى واملتوسطة باملصارف 

  تطوير خدمات  ا شطة تمويل الشركات الناشئة( start-ups) طالقية وفق ما يعرف باملنح االن( seed capital) 

وفسح املجال للقطاع الحكومي و للشركات العامة  والخاصة بتسخير جزء من ا شطة املسؤولية االجتماعية 

 لتمويل رواد االعمال .

 تطوير برامج  التدريب املالي واملصرفي واقحام القطاع الخاص في ذلك 

 تطوير خدمات مكتب معلومات االئتمان 

 اللكترو يتطوير خدمات الدفع ا 

  تاسيس ا شطة التشبيك بين املستثمرين ورواد االعمال الناجحين( Matchmaking investment sessions) 

 .اقامة املؤتمرات وورمل العمل املتعلقة بتنمية خدمات التمويل 

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 + واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

 وزارة وزارة  التعليم املركزي   املصرف

العمل  االقتصاد  التخطيط  الثقافة  

 الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

الوطني للمشروعات الصغرى  املبادرة

  الهيئة الوطنية للبحث واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

 مفوضية املجتمع املد ي   شركات 

 االعالم والصحافة  االتحاد االتصاالت 

العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس 

 رجال االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال

 الجمعيات واالتحادات والحرفية واملهنية 

والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

 الهيئة العامة لألوقاف   الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  الهية العامة للكشافة 

األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

 منظمة اليونيسف  منظمة انجاز  والعلوم 

 Junior Achievement ) الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5
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4 
 الهدف الرئيس ي:

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي

 السياسة املقترحة:

تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات 

والحد من التلوث واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع 

 الهدف التفصيلي: طاقة نظيفة بأسعار معقولة 1.4 البيولوجي.

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرة ت

 مجلس الوزراء تشجيع االستثمار في مصادر الطاقة النظيفة 1

املالية   املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة

واالجتماعي الهيئة العامة للبيئة  اتحاد غرف التجارة والصناعة مجلس رجال 

األعمال املؤسسة الليبية لالستثمار الجهاز التنفيذي للطاقات املتجددة صناديق 

 االستثمار املحلية البنك الدولي بنوك التنمية الدولية

 سنوات 1-10

لى                انظر ا

، 3الهدف الرئيس ي 

، 3.2الهدف التفصيلي 

 2رقم  املبادرة

2 
اعتماد معايير جديدة لتسعيرة استهالك الكهرباء 

 )عالقة مناسبة بين التسعيرة واالستهالك(
 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

الشركة العامة للكهرباء  مجلس رجال االعمال  اتحاد غرف التجارة واالجتماعي  

 والصناعة

 - سنوات 1-3

3 
اعتماد معايير استخدام التكنولوجيا الحديثة 

 لتوفير الطاقة النظيفة
 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة الشركة العامة للكهرباء املجلس 

واالجتماعي  اتحاد غرف التجارة والصناعة مجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

رجال األعمال املؤسسة الليبية لالستثمار الجهاز التنفيذي للطاقات 

 املتجددة صناديق االستثمار املحلية البنك الدولي بنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-3

 السالم والعدل واملؤسسات القوية  الحياة في البر    مدن ومجتمعات محلية مستدامة    طاقة نظيفة وبأسعار معقولة    املياه النظيفة والنظافة الصحية
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4 
 الهدف الرئيس ي:

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي

 السياسة املقترحة:

تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات 

والحد من التلوث واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع 

 البيولوجي.
 الهدف التفصيلي: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة 2.4

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرة ت

تطوير معايير تخطيط املدن والتجمعات السكانية  1

 بحيث تراعي الجوانب البيئية
 الحكم املحلي 

االقتصاد وزارة التخطيط البلديات  التخطيط العمرا ي  وزارة 

والصناعة وزارة املواصالت  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي  الهيئة العامة للبيئة

 -- سنوات 1-3

2 
التركيز على اقامة مناطق ومساحات خضراء داخل 

 املدن
 الحكم املحلي

وزارة التخطيط  البلديات  التخطيط العمرا ي  املجلس الوطني للتطوير 

 واالجتماعي  الهيئة العامة للبيئةاالقتصادي 
 - سنوات 1-10

3 
تطوير معايير تصميم وتنفيذ املنازل بمراعاة توفر 

 الشروط الصحية والبيئية 
 الحكم املحلي

وزارة التخطيط التخطيط العمرا ي وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس 

 الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 1-10

 

 

 السالم والعدل واملؤسسات القوية  الحياة في البر    مدن ومجتمعات محلية مستدامة    طاقة نظيفة وبأسعار معقولة    النظيفة والنظافة الصحيةاملياه 
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 السياسة املقترحة : اقتصاد يحافظ على رأس املال الطبيعيالهدف الرئيس ي 4

الغازات والحد تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات 

 3.4 من التلوث واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
 الهدف التفصيلي

 ضمان االستهالك واالنتاج املسؤوالن
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
رسم السياسات الحكومية بحيث يتم اعادة تصميمها لتحفيز التحوالت 

 في أنماط اإلنتاج واالستهالك واالستثمار.
 وزارة االقتصاد والصناعة

وزارة التخطيط وزارة املالية   املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  القطاع 

 املصرفي مجلس رجال األعمال   اتحاد غرف التجارة والصناعة.
 - سنوات 1-3

2 
على البيئة مثل  تشجيع استخدام السلع االستهالكية املحافظة

 )السيارات الكهربائية   الهجينة(.
 وزارة االقتصاد والصناعة

وزارة التخطيط وزارة املالية  الهيئة العامة للبيئة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي  مجلس رجال األعمال   اتحاد غرف التجارة والصناعة.
 - سنوات 1-10

3 
الصناعات الصديقة للبيئة  )تشريعات   منح ميزات لتشجيع اقامة 

 حوافز  ضريبية( .
 وزارة االقتصاد والصناعة

وزارة التخطيط وزارة الحكم املحلي البلديات املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي  مجلس رجال األعمال   اتحاد غرف التجارة والصناعة.
 - سنوات 1-10

4 

التي تستنزف املوارد الطبيعية النادرة وضع ضوابط إلقامة الصناعات 

محليا أو املضرة بالبيئة مثل )زراعة املحاصيل التي تستهلك املياه بكثرة 

والزام   في بيئة محلية شحيحة املوارد املائية ( أو )صناعة اإلسمنت (

 املصا ع بتحمل مسؤولياتها البيئية .

 وزارة االقتصاد والصناعة
وزارة الزراعة  البلديات املجلس الوطني للتطوير االقتصادي الهيئة العامة للبيئة   

 واالجتماعي  مجلس رجال األعمال   اتحاد غرف التجارة والصناعة.
 - سنوات 1-3

5 
تحفيز القطاع الخاص على اقامة مراكز بحثية تعنى بتطوير الصناعات 

 وانتاج سلع محافظة على البيئة
 وزارة االقتصاد والصناعة

العامة للبيئة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  مجلس رجال الهيئة 

 األعمال   اتحاد غرف التجارة والصناعة.
 - سنوات 1-5

 - - - هيئة املوارد املائية وضع برنامج وطني للحفاظ على املياه وإستخداماتها 6

 شر ثقافة االنتاج واالستهالك املسؤوالن مثل ) استخدام الطافة  7

 الكهربائية( 
 الهيئة العامة للثقافة واإلعالم

الهيئة العامة للبيئة  وزارة الحكم املحلي  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

 دولي املعنية. مجلس رجال األعمال   اتحاد غرف التجارة والصناعة   منظمات املجتمع ال
 - سنوات 1-5

 السالم والعدل واملؤسسات القوية  الحياة في البر    مدن ومجتمعات محلية مستدامة    طاقة نظيفة وبأسعار معقولة    املياه النظيفة والنظافة الصحية
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4 
 الهدف الرئيس ي

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي

 السياسة املقترحة

استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات تعزيز كفاءة 

والحد من التلوث واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع 

 4.4 البيولوجي.
 الهدف التفصيلي

 املساهمة في التصدي للتغير املناخي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
صياغة برنامج وطني ملواجهة التغيرات املناخية وفق  

 اتفاقية املناخ
 جلس الوزراءم

الهيئة العامة للبيئة   وزارة الزراعة  املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

 مجلس رجال األعمال   اتحاد غرف التجارة 

 والصناعة منظمات املجتمع املد ي املعنية.

 - سنوات 1-3

2 
التعاون الدولي مع الدول واملنظمات املعنية بالتغير 

 املناخي 
 وزارة الخارجية

الهيئة العامة للبيئة  املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي  مجلس رجال 

األعمال   اتحاد غرف التجارة والصناعة   

 منظمات املجتمع املد ي املعنية.

 - سنوات 1-10
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4 
 الهدف الرئيس ي

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي

 السياسة املقترحة

تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات 

من التلوث واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع  والحد

 5.4 البيولوجي.
 الهدف التفصيلي

 املحافظة على الحياة تحت املاء وفي البر
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 الهيئة العامة للبيئة صياغة استراتيجية وطنية للمحافطة على البيئة 1

وزارة التخطيط وزارة الحكم املحلي  املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

  منظمات املجتمع املد ي املعنية. 

 - سنوات 1-3

2 
تطوير قاعدة بيانات شاملة حول الوضع البيئي في 

 ليبيا 
 مجلس الوزراء

الهيئة العامة للبيئة املجلس الوطني للتطوير 

 منظمات املجتمع االقتصادي واالجتماعي 

 املد ي املعنية.

 - سنوات 1-10

 الهيئة العامة للبيئة  إ شاء عدد من املحميات الطبيعية البرية والبحرية 3

وزارة التخطيط وزارة الحكم املحلي  املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

  منظمات املجتمع املد ي املعنية. 

 - سنوات 1-10

4 

بمشاركة منظمات املجتمع املد ي املحلية إدارة برامج 

والدولية املهتمة بالحفاظ على البيئة مثل )حمالت 

 التشجير،  شر ثقافة الحفاظ على البيئة( .

 الهيئة العامة للبيئة
وزارة الحكم املحلي  البلديات منظمات 

 املجتمع املد ي املعنية. 
  سنوات 1-5

 السالم والعدل واملؤسسات القوية  الحياة في البر    مدن ومجتمعات محلية مستدامة    طاقة نظيفة وبأسعار معقولة    املياه النظيفة والنظافة الصحية
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           القضاء على الفقر                                         

 

 

5 
 الهدف الرئيس ي:

 تحقيق التنمية البشرية

 السياسة املقترحة:

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو 

 الهدف التفصيلي: إعداد قوة عاملة ماهرة في سوق عمل تنافس ي   1.5 االقتصادي.
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت.

1 
إعداد قوة عاملة ماهرة في 

 سوق عمل تنافس ي  

  استثمارات واسعة ملؤسسات القطاع العام والخاص في برامج التأهيل

توفير برامج تدريبية بحسب حاجة سوق العمل من خالل  والتدريب

 الحالية واملستقبلية.

  االلتزام( في بيئة العمل.-الجودة - شر ثقافة )املسؤولية 

 .وضع ضوابط لربط االنتاجية بالعائد 

 .ضمان تكافؤ الفرص للحصول على عمل 

 تقديم اإلرشاد الوظيفي للطلبة الدارسين وللباحثين عن عمل. 

 حثين عن عمل ودراسة حاالتهم ملعالجتها.توفير اعانات للبا 

 .دراسة االحتياجات في سوق العمل الحالية واملستقبلية 

 .تحديد العرض والطلب من القوى العاملة والعوامل املؤثرة فيها 

  ضمان سالمة تطبيق نظم وتشريعات العمل والتعاون مع الهيئات

 .العربية والدولية في هذا املجال

 الل مراقبة تطبيقات التشريعات واألنظمةتنظيم سوق العمل من خ. 

 .زيادة فرص العمل املناسبة للمرأة 

 وزارة العمل 

وزارة العمل  الهيئة العامة للثقافة املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي مجلس رجال األعمال  منظمات 

 املجتمع املد ي املعنية

 - سنوات 1-5
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 تحقيق التنمية البشرية

 السياسة املقترحة:

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو 

 الهدف التفصيلي: إعداد قوة عاملة ماهرة في سوق عمل تنافس ي   1.5 االقتصادي.
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت.

2 
 عالج البطالة في ليبيا

 )املقنعة/الهيكلية(

  األجور مع كفاءة األداء.ربط مستويات 

 .توحيد مستويات األجور األساسية في مؤسسات القطاع العام 

 .صرف املزايا واملكافآت ألصحاب األداء املتميز 

  مستوى  –تطوير أسلوب الرقابة اإلدارية على أداء املوظفين )الحضور

 األداء(.

  يةظيفة العامة مع املسؤولمراعاة تناسب مستوى االجور في مؤسسات الو 

 وا
ً
 وكما

ً
 القطاع الخاص. وبما ال يعرقل انتقال املوظفين إلى آلداء نوعا

 يب املوظفين أو التعيينات والتعاقدات الجديدة والتركيز على تدر  الحد من 

 .ورفع انتاجياتهم دائهمآالعاملين لتحسين 

 .فصل العاملين أو املوظفين الزائدين عن الحاجة 

  جزئي أو كلي.خصخصة بعض القطاعات الخدمية بشكل 

 وزارة العمل 

وزارة العمل  الهيئة العامة 

للثقافة املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي مجلس رجال 

 األعمال  منظمات املجتمع املد ي املعنية

 - سنوات 1-10



 

107 

 

  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           القضاء على الفقر                                         

 

5 
 الهدف الرئيس ي:

 املساهمة في تحقيق التنمية البشرية

 السياسة املقترحة:

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو 

 الهدف التفصيلي:  إعداد قوة عاملة ماهرة في سوق عمل تنافس ي   1.5 االقتصادي.
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

3 

رفع مستوى وكفاءة 

التدريب والتأهيل وإعادة    

تعزيز/تفعيل / دور 

مؤسسات التدريب 

 والتأهيل 

 

  مؤسسات وضع ضوابط لحصول

إعداد وتأهيل القوى العاملة على 

 . الدعم

  ربط دعم مؤسسات اعداد القوى

العاملة بالتوظيف بما في ذلك 

  الجامعات.

 .التطوير املستمر للتعليم والتدريب 

  اصدار تقرير دوري عن الكفاءة

 الداخلية ملؤسسات التدريب.

 بين التخصصات  نقلزيادة مرونة الت

 الدراسية.

 وزارة العمل

منظمة العمل الدولية  منظمة العمل العربية  ملجلس رجال 

االعمال وزارة االقتصاد وزارة التعليم املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي واالجتماعي   مجلس الوزراء   البنك 

 الدولي

 - سنوات 1-3
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 املساهمة في تحقيق التنمية البشرية  
 السياسة املقترحة:

 ياالقتصاداالهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو 
 الهدف التفصيلي: اتاحة فرص)التعليم الصحة العمل( للجميع 2.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

1 
تحسين جاهزية الشباب 

 لدخول سوق العمل

  اجراء دراســـــــــــــــــات لتحــــــديــــــد العوائق التي

 تحول بين الشباب وسوق العمل.

  للدخول إلى سوق العمل.تأهيل الشباب 

  وضــع برامج وخطط تدريبية للشــباب قبل

مراحــــــل التعليم املتوســــــــــــط تخرجهم من 

 .والعالي

 وزارة العمل

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي   منظمة العمل 

الدولية   منظمات املجتمع املد ي املحلية والدولية التي تقدم برامج 

 وزارة االقتصاد   البنك الدوليتدريبية  وزارة املالية   

 - سنوات 1-10

2 
زيادة مشاركة املرأة في 

 سوق العمل

  تحديد وتصــنيف الوظائف املمكن شــغلها

 باإلناث.

  .وضع برنامج لتأهيل الباحثات عن عمل 

  تشــــجيع العمل عن بعد عن طريق تحديد

الــوظــــــائــف الــتــي يــمــكــن أن يــطــبــق عــلــيــهــــــا 

أســــــــــــلوب العمـــل عن بعـــد وإقـــامـــة دورات 

تــــــدريبيــــــة وتوعويــــــة بــــــاألجهزة الحكوميــــــة 

والقطاع الخاص لتهيئتهم لقبول أســــــــــــلوب 

 العمل عن بعد.

  تطوير قواعد البيانات املصـــــــــــنفة حســـــــــــب

 النوع االجتماعي.

 وزارة العمل
منظمة العمل الدولية  منظمات املجتمع املد ي املعنية بشؤون املرأة 

   البنك الدولي
 - سنوات 1-3



 

109 

 

 

  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                           القضاء على الفقر                                         

 

5 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: البشريةاملساهمة في تحقيق التنمية 

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو 

 االقتصادي
 الهدف التفصيلي: خلق فرص العمل من خالل املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملشاريع املتناهية الصغر 3.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

املنشآت زيادة مساهمة 

الصغيرة واملتوسطة في 

 االقتصاد

 .تشجيع وتمويل املنشآت الصغيرة 

 .زيادة  سبة املشتغلين لحسابهم الخاص 

 تأهيل املستثمرين الجدد. 

 .تشجيع وتطوير برامج االسرة املنتجة 
 وزارة االقتصاد

وزارة العمل املصرف املركزي املصارف التجارية مجلس 

وزارة الحكم املحلي   رجال االعمال  زارة التخطيط  

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  البنك 

 الدولي

 - سنوات 1-10
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 السياسة املقترحة:                                                                                                                                                                                                                                                                    املساهمة في تحقيق التنمية البشرية  الهدف الرئيس ي:  5

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو 

 االقتصادي
 الهدف التفصيلي: جذب املواهب األجنبية )غير الليبية( املناسبة لالقتصاد 4.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

استقطاب 

الكوادر 

الكفؤة 

 العاملية

  بكفاءة وفاعلية.ا يلبي احتياجات العمل بم أفضل املواهب واستقطابهاا سب و تحديد 

  تطوير وتمكين آلية اســــــــــــتقطاب املواهب العاملية املناســــــــــــبة عبر برنامج اإلقامة طويلة االجل واالســــــــــــتعانة

 باملنصات االلكترونية للترويج واالجراءات.

 ف املستقطبة من خالل العمل على تحسين التصني توفير البيئة املناسبة للمحافظة على املواهب العاملية

 الدولي لليبيا في مجال استقطاب املواهب العاملية.

 وزارة العمل

وزارة االقتصاد   املجلس 

الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي

 سنوات 1-10

- 

 

 

 

2 

تحسين ظروف 

العمل 

والظروف 

املعيشية 

 للوافدين

 

  الوافدين )برامج للثقافة العمالية ودور االيواء للعمالة األجنبية(تحسين الشفافية حول حقوق 

 تطوير نظام تسوية الخالفات العمالية للوافدين 

  إطالق برنامج وطني اســـتراتيجي للســـالمة والصـــحة املهنية يتضـــمن تحســـين أنظمة العمل وآليات التفتيش

 كات متخصصة بالتفتيش وتحسين العالقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وا شاء شر 

  تطوير الخدمات املخصصة للوافدين بغرض تحسين اإلجراءات املعيشية لهم، وإصدار دليل خدمات 

 توفير بيئة سكنية مالئمة 

 توفير بيئة تعليمية تشملهم من خالل توفير خدمات التعليم لعوائلهم 

  تعزيز وزيادة األ شــــــــــــطة واملناســــــــــــبات دعم الفعاليات الرياضــــــــــــية والترفيهية للوافدين وعوائلهم من خالل

 الدورية مالئمة بلغاتهم

  تشــــــــــــجيع انـــدمـــاج الوافـــدين وعوائلهم في املجتمع من خالل حمالت توعويـــة وثقـــافيـــة وتخصــــــــــــيص برامج

عنى بذلك. 
ُ
 إعالمية ت

 .تنظيم العمالة الوافدة من حيث األجور واإلقامة والتخصص 

 وزارة االقتصاد
 وزارة العمل   وزارة التعليم

   منظمة العمل الدولية
 - سنوات 1-10
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية 

دبلوماسية ماهرة قائمة على توازن املصالح والسعي 

 تبادلةاملنافع امللتحقيق 
 االقتصادي املبادرةخدمة املصالح الوطنية بما يسهم في تنفيذ الهدف التفصيلي:  1.6

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

وضع استراتيجية وطنية 

للسياسة الخارجية 

والتعاون الدولي لخدمة 

 االقتصادي املبادرة

 

 .تطوير التشريعات املتعلقة بالعمل الدبلوماس ي 

 .مراجعة االتفاقيات االقتصادية 

  لوزارة الخارجية.إصالحات هيكلية وتنظيمية 

  بناء القدرات ملنتسبي وزارة الخارجية واملؤسسات ذات

 العالقة.

 .دراسة استحداث وزارة متخصصة للتعاون الفني الدولي 

  تأسيس العمل الخارجي على تحقيق املنافع االقتصادية

 لليبيا.

 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط  وزارة 

وزارة االقتصاد والصناعة املالية املصرف املركزي  

  وزارة العدل   املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي

 - سنوات 1-5
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 ء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصاديةبنا
 السياسة املقترحة:

دبلوماسية ماهرة قائمة على توازن املصالح والسعي 

 تبادلةاملنافع امللتحقيق 
 الهدف التفصيلي: الترويج لصورة ذهنية جديدة عن ليبيا السالم واالزدهار 2.6

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة االجراءات املبادرة ت

1 

تحديد الصورة الذهنية  

الجديدة عن ليبيا في 

 العالم

 :التعاقد مع شركات عالقات عامة دولية تعمل على 

  إلعادة رسم صورة ذهنية ايجابية عن ليبيا الدعاية والترويج

تسهم في تحقيق الرؤية االقتصادية املستقبلية باملشاركة 

 الدولية.

 جماعات الضغط املؤثرة داخل الدول  الوصول الى

 املستهدفة بالشراكة االقتصادية.

 .مجهود دبلوماس ي واضح يسير في نفس االتجاه 

 .قطاع خاص محلي مساند للمجهود الدبلوماس ي 

 . املشاركة في املعارض واملسابقات )البطوالت( الدولية 

 ا شاء جمعية أصدقاء ليبيا بمشاركة الخبرات املختلفة من ليبيين 

 وأجانب من داخل وخارج ليبيا لتنشيط الدبلوماسية املوازية.

 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط   وزارة 

االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي  مجلس رجال 

االعمال  اتحاد غرف التجارة والصناعة  

 مؤسسات املجتمع املد ي املعنية

 - تسنوا 1-5
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية

 السياسة املقترحة:

دبلوماسية ماهرة قائمة على توازن املصالح والسعي 

 الهدف التفصيلي: عالقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار والشركاء االستراتيجيين 3.6 تبادلةاملنافع امللتحقيق 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرة ت

1 

اقامة مناطق استثمارية مشتركة 

ذات طبيعة خاصة )و/أو( حرة التي 

تشجع االستثمارات املشتركة 

 والتبادل التجاري مع هذه الدول 

 مجلس الوزراء

 املجلس وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة التخطيط  وزارة الخارجية  وزارة الحكم املحلي 

الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد عام غرف التجارة 

والصناعة املؤسسة الليبية لالستثمار  صناديق االستثمار املحلية  املصارف املحلية  البنك 

 الدولي  بنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-10

2 
اقامة منتديات اقتصادية دورية 

 إقليمية ودولية في ليبيا 
 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد عام غرف التجارة والصناعة املؤسسة الليبية 

 ر املحلية  املصارف املحلية  البنك الدولي  بنوك التنمية الدوليةلالستثمار  صناديق االستثما

 - سنوات 1-10

3 
عقد اتفاقيات شراكات اقتصادية 

 استراتيجية متنوعة
 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

االعمال اتحاد عام غرف التجارة والصناعة املؤسسة الليبية واالجتماعي مجلس رجال 

 لالستثمار  صناديق االستثمار املحلية  املصارف املحلية  البنك الدولي  بنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-10

4 

تكثيف الزيارات واللقاءات 

والتواصل املستمر واجتماعات 

اللجان العليا املشتركة على مستوى 

 الحكومات

 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد عام غرف التجارة والصناعة املؤسسة الليبية 

 لالستثمار  صناديق االستثمار املحلية  املصارف املحلية

 سنوات 1-10

للعمل الخارجي بناء استراتيجية 

مؤسسة على املساهمة في تنفيذ 

الوطني ليبيا السالم  املبادرة

 واالزدهار
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية
 السياسة املقترحة:

دبلوماسية ماهرة قائمة على توازن املصالح 

 والشركاء االستراتيجيين الهدف التفصيلي: عالقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار  3.6 تبادلةاملنافع املوالسعي لتحقيق 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة اإلجراءات املبادرة ت

5 
تطوير عالقات اقتصادية متميزة مع 

 الدول الكبرى 

 فاقيات واملعاهداتتحصــر وتقييم وتطوير اال 

 القائمة.

  تشــــــــــــجيع الزيــــــارات واللقــــــاءات والتواصـــــــــــــــــل

 ي(.املجتمعاملستمر على املستوى )الحكومي  

  توجيه االسـتثمارات الليبية الى اقتصـاديات

 الدول الكبرى الشريكة.

  اقامة املنتديات واملعارض والندوات املشتركة

 حول مختلف مجاالت االستثمار.

  توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع الدول

 الكبرى والتكتالت االقتصادية. 

  ا شــــــاء الغرف التجارية وتنشــــــيطها مع الدول

 عية الكبرى.الصنا

 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط وزارة 

االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي مجلس رجال 

االعمال اتحاد عام غرف التجارة 

والصناعة املؤسسة الليبية لالستثمار  

 صناديق االستثمار املحلية  املصارف املحلية

 سنوات 1-10

استراتيجية للعمل  بناء

الخارجي مؤسسة على 

املساهمة في تنفيذ 

الوطني ليبيا  املبادرة

 السالم واالزدهار
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7 
 الهدف الرئيس ي:

  شر ثقافة الحوار املجتمعي بالقضايا االقتصادية

 السياسة املقترحة:

 مجتمع يساهم في صنع السياسات والبناء

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرة ت

1 

املجتمعي املستدام في قضايا التنمية االقتصادية انشاء منصات للحوار 

املنصات ا واالجتماعية يشارك فيها الليبيون بدون استثناء )مع التركيز على

ي فئتمشاركة   الحوارية بين القطاع العام والخاص واملجتمع املدني ودعم

الشباب واملرأة( للمساهمة في إثراء رؤية اقتصادية وطنية واستراتيجية 

 وتحديثها وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر. تنفيذية

 

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  وزارة 

الحكم املحلي مصرف ليبيا املركزي املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي الهيئة العامة للثقافة  مؤسسات املجتمع 

االعمال اتحاد عام غرف التجارة املد ي املعنية  مجلس رجال 

 والصناعة املؤسسة الليبية لالستثمار

 - سنوات 1-10

2 

إجراء دراسات استطالعية حول آراء املجتمع في مختلف القضايا 

 االقتصادية.

 

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي

الهيئة العامة للمعلومات  معهد التخطيط  مراكز البحوث في 

الجامعات  مصلحة اإلحصاء والتعداد  مصرف ليبيا املركزي  مراكز 

املعلومات في القطاعات املعنية مؤسسات املجتمع املد ي املعنية  

 بيوت الخبرة املحلية

 - سنوات 1-10

3 
استراتيجية إعالمية تساهم في نشر الوعي ورفع املستوى املعرفي حول 

 املستقبلية وبرنامجها التنفيذي.الوضع االقتصادي الحالي والرؤية 

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي

وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  وزارة 

 الحكم املحلي  الهيئة العامة للثقافة   وزارة التعليم
 - سنوات 1-10
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 ي"التنفيذ برنامجال"

: الجانب االجتماعي
ً
 ثانيا
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 املقدمة:

 59 تحقق مبادرة 300 تنفيذ وتستهدف املد ي، املجتمع ومؤسسات الخاص والقطـاع الحكومـة بين الشراكـة مبـدأ على الخطـة تقـوم

 
ً
، هدفا

ً
  12 لخدمة تفصيليا

ً
، هدفا

ً
 .واالزدهار السالم بلد ليبيا رؤية وتحقيق العام الهدف إلى للوصول  رئيسيا

 مبادراتو  ، %23.6 وتمثـل التشريعي، للصـالح مبادرات و  ، % 45.6 للصالح الهيكلي، وتمثل مبادراتإلى أربعة أنواع،  بادراتتنقسم امل

  اعتبارها في الخطة تضـع .%12وتمثل  والدراسات كاملسوحات أخـرى  مبادراتو  ، %18.6 تمثـل القـدرات لبنـاء
ً
 مستهدفات تحقيق أيضا

  12 مع هامبادرات فتتقاطع املستدامة، للتنمية املتحدة األمم
ً
 .األهداف تلك من هدفا
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 الرؤيــة الوطنيــة             

  االجتماعي جانبال           

                       ليبيا وطـن جميع الليبيين، بال تمييز، هويتها الوطنية التي تتجاوز االنتماء االجتمـاعـي، والتوجـه                                                          

 وتدين باإلسالم.  السيـاسـي، تضمـن التعـدد وتحتـرم الخصـوصيـة،                                                         

  يحظى املواطنون في ليبيا بفرص اقتصادية وسياسية متساوية، تحت مظلة                                                         
ً
  القانون العادل، بعيدا

 عن الصراع والنزاع، وثقافة الغالب واملغلوب.                                                         

   االجتماعي ضامن للوحدة الوطنية. فتاألسـرة نـواة املجتمـع، والتكا                                                         

 

 

   



 

121 

 

 

 

 

                                               

 األفرادإرساء واقع اجتماعي آمن، ومستقر، ومستديم، يضمن مستوى معيش ي جيد لجميع            الهـدف العـام :           

 دون تمييز، ويقوم على الشراكة بين مؤسسات الدولة واملجتمع املد ي والقطاع الخاص.                                  
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  :الرئیسیة األھداف

 .والتمیيز النزاعات من خال ملجتمع تؤسس مصالحة تحقیق :األول  الھدف                                                     •

 .عادل نظام ظل في املشترك السلمي العیش ومواثیق أسس ترسیخ :الثا ي الھدف                                                     •

 .تمیيز دون  الحقوق  أصحاب وإنصاف االنتقالیة العدالة تحقیق :الثالث الھدف                                                     •

 .والثقافي االجتماعي التنوع تستوعب جامعة وطنیة ھویة رسم :الرابع الھدف                                                     •

 .واالنتماء املواطنة قیم إعالء :الخامس الھدف                                                     •

 .واالجتماعیة والتعلیمیة الصحیة الخدمات مستوى  رفع :السادس الھدف                                                     •

 .والسكن والعمل املعیشة من حسن مستوى  بلوغ :السابع الھدف                                                     •

 .الھشة للفئات مضمون  اجتماعي أمان شبكة تأسیس :الثامن الھدف                                                     •

 .املرأة دور  وتعزیز األسري، التماسك على املحافظة :التاسع الھدف                                                     •

 .املستھلكين وحمایة الفساد مكافحة :العاشر الھدف                                                     •

 .القادمة األجیال حقوق  على واملحافظة النظیفة، البیئة دیمومة :عشر الحادي الھدف                                                     •

 .األخرى  املجتمعات وثقافات حضارات من االستفادة :عشر الثا ي الھدف                                                     •
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ـــــــــاتالسیاس  : ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املبادرات جمیع مع والتفاعل الوطنیة، املجتمعیة املصالحة بخیار االلتزام                                                                      •

 .لذلك الالزمة التسھیالت وتقدیم وطني، میثاق صیاغة على التشجیع                                                                      •

 .االنتقالیة العدالة لقضایا األولویة وإعطاء وتنفیذھا، القضاء بأحكام االلتزام إظھار                                                                      •

 .املحلیة املجتمعات محافل في واملشاركة املتنوعة، اللیبیة الثقافة وتقویة دعم                                                                      •

 .الھدف لبلوغ والتعلیمیة الثقافیة األ شطة وتكثیف املتميزین، وتشجیع الوطنیة بالقیم اإلشادة                                                                      •

 .األخرى  املجتمعات ومنافسة والصحة التعلیم خدمات لتحسين األولویة إعطاء                                                                      •

 .العمل فرص وتنمیة الالئق، السكن وضمان ومراجعتھ، املعیشة مستوى  تحسين في االستمرار                                                                      •

 .واملعیشیة االجتماعیة أوضاعھم ومتابعة واملحتاجين بال جزة الفائقة العنایة                                                                      •

 .للمجتمع كنواة األسرة ومعاملة العامة، الحیاة في املرأة بمشاركة االھتمام إبداء                                                                      •

 .والنزاھة الشفافیة بمبادئ وااللتزام ملكافحتھ، الدولیة الجھود في واالنخراط الفساد، مظاھر استنكار                                                                      •

 .علیھا املحافظة جھود ودعم یئة،بالب التوعیة تكثیف                                                                      •

 .معھا التعاون  وتعزیز والثقافات، الحضارات على االنفتاح                                                                      •

 

 



 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

1 
 الهدف الرئيس ي:

 يزوالتميتؤسس ملستقبل خال من النزاعات « وطنية»تحقيق مصالحة مجتمعية 
 :السياسة املقترحة

اإللتزام بخيار املصالحة املجتمعية الوطنية، والتفاعل 

 1.1 مع جميع املبادرات
 الهدف التفصيلي:

 تثبيت أسس املواطنة وتحصينها

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
دسترة حقوق املواطنين 

 وواجباتهم
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 هيئة صياغة الدستور مؤسسات املجتمع املد ي مجلس النواب

2 
إستخدام املناهج التعليمية في 

 التنشئة على أداء الواجبات
 وزارة التعليم

وزارة الشؤون االجتماعية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

 واالجتماعي هيئة األوقاف مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 3 -1

3 
إصدار مدونات سلوك وطنية 

 للفئات االجتماعية والعمرية

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  مركز الدراسات 

 االجتماعية مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 3 -1

4 
إدراج القيم الوطنية في صياغة 

 التشريعات بأنواعها
 مراجعة التشريعات سنوات 10 -1 وزاة العدل وزارة الشؤون االجتماعية النوابمجلس 

5 
مراجعة السياسات الوطنية 

 لصالح أسس املواطنة
 مجلس الوزراء

وزارة العدل وزارة الشؤون االجتماعية  املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1

 

   السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                                                                                                                                                                    



 

126 

 

1 
 الهدف الرئيس ي:

 تؤسس ملستقبل خال من النزاعات والتمييز« وطنية»تحقيق مصالحة مجتمعية 
 :السياسة املقترحة

اإللتزام بخيار املصالحة املجتمعية الوطنية، والتفاعل 

 2.1 مع جميع املبادرات
 :الهدف التفصيلي

 هيكلة أدوات املصالحة وتنظيمها

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
إ شاء أداة رسمية مستقلة تعنى 

 باملصالحة
 سنوات 3ـ -1 مجلس النواب  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي مجلس الوزراء

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
تأسيس لجان محلية شعبية 

 للمصالحة
 - سنوات 3ـ  1 املد يوزارة الحكم املحلي البلديات مؤسسات املجتمع  هيئة املصالحة

3 
إستصدار تشريع خاص باملصالحة 

 شرعية األدوات(-)توحيد املفاهيم
 مراجعة التشريعات سنوات 3ـ -1 مجلس الوزراء وزارة العدل  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي مجلس النواب

 - سنوات 3ـ  1 املصالحة الوطنية مؤسسات املجتمع املد يلجان  هيئة املصالحة تأطير دور الضحايا في برامج املصالحة 4

 سنوات 3 ــ 1 وزارة املالية وزارة الخارجية مؤسسات املجتمع املد ي القطاع الخاص مجلس الوزراء تدبير موارد كافية لبرامج املصالحة 5
مراجعة السياسات 

 االقتصادية

6 
إ شاء لجان متابعة وطنية )برملانية أو 

 قضائية(
 مجلس النواب

مجلس الوزراء املجلس األعلى للقضاء هيئة املصالحة مؤسسات املجتمع 

 املد ي
 - سنوات 3ـ -1
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1 
 الهدف الرئيس ي:

 تؤسس ملستقبل خال من النزاعات والتمييز« وطنية»تحقيق مصالحة مجتمعية 
 :السياسة املقترحة

اإللتزام بخيار املصالحة املجتمعية الوطنية، والتفاعل 

 3.1 املبادراتمع جميع 
 الهدف التفصيلي:

 إنفاذ العفو واملصالحة وترسيخ ثقافة السالم

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 مراجعة التشريعات سنوات 3ـ -1 مجلس الوزراء وزارة العدل هيئة املصالحة مؤسسات املجتمع املد ي مجلس النواب إستصدار تشريع بالعفو العام 1

 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات 3ـ -1 هيئة املصالحة وزارة العدل اتحاد غرف التجارة والصناعة مجلس الوزراء تأسيس صندوق جبر الضرر  2

3 

إجراء اإلصالحات التشريعية 

إلنفاذ العفو  واملؤسسية الالزمة

 و شر السالم

 مراجعة التشريعات سنوات 5ـ -1 املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعيمجلس الوزراء وزارة العدل   مجلس النواب

4 
إنتاج برامج إذاعية تستعرض 

 تجارب العفو ونتائجه
 - سنوات 3-ـ 1 وزارة الثقافة هيئة اإلعالم القطاع الخاص وسائل اإلعالم وزارة اإلعالم
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1 
 الهدف الرئيس ي:

 تؤسس ملستقبل خال من النزاعات والتمييز« وطنية»تحقيق مصالحة مجتمعية 
 :السياسة املقترحة

اإللتزام بخيار املصالحة املجتمعية الوطنية، 

 4.1 والتفاعل مع جميع املبادرات
 الهدف التفصيلي:

 لم شمل الليبيين وبث روح األلفة بينهم

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
ة حليتنظيم وتشجيع اللقاءات امل

 ملختلف الفئات واملجتمعية
 هيئة املصالحة

املجلس الوطني للتطوير أعضاء مجلس النواب وزارة الشؤون االجتماعية 

البلديات مؤسسات املجتمع الهيئة العامة لالعالم  االقتصادي واالجتماعي  

 املد ي

 - سنوات 10ـ -1

 مراجعة التشريعات سنوات 3ـ -1 مجلس النواب هيئة املصالحة مجلس الوزراء ترسيم يوم وطني للمصالحة 2

 مجلس الوزراء ينتأسيس ملتقى دائم للحوار الوط 3
هيئة املصالحة األحزاب السياسية اللجان البرملانية املختصة مؤسسات 

 املجتمع املد ي
 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات 3-ـ 1

 

 
 

 

 

 

 

   السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                                                                                                                                                                    



 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 

2 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة وأسس ومواثيق العيش السلمي املشترك بين الليبيين في ظل نظام عادل ترسيخ

التشجيع على املشاركة في صياغة ميثاق وطني، 

 1.2 وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك
 :الهدف التفصيلي

 املشترك املشاركة املجتمعية في صياغة وثيقة العيش السلمي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 

إجراء الدراسات وإستطالع الرأي 

العام حول القضايا املجتمعية 

 ساسيةاأل 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

 مصلحة اإلحصاء املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

مراكز البحث الهيئة العامة للعالم للمعلومات والتعداد الهيئة العامة 

 العلمي مؤسسات املجتمع املد ي

 - سنوات 3ـ -1

2 
حصر التجمعات السكانية ومعرفة 

 خصائصها

مصلحة اإلحصاء 

 والتعداد
 - سنوات 3ـ -1 وزارة الحكم املحلي الهيئة العامة للمعلومات البلديات القطاع الخاص

3 
الليبيين ليات ملساهمة آوضع 

 املقيمين بالخارج في صياغة الوثيقة
 - سنوات 3ـ -1 وزارة الخارجية الهيئة العامة للمعلومات هيئة االنتخابات

4 
التوسع في إقامة املنابر الحوارية 

 وبرامج التوعية
 - سنوات 10 -1 مؤسسات املجتمع املد ي األحزاب السياسية وزارة الثقافة

 

 

   السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                                                                                                                                                                    



 

131 

 

2 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة ترسيخ وأسس ومواثيق العيش السلمي املشترك بين الليبيين في ظل نظام عادل

التشجيع على املشاركة في صياغة ميثاق وطني، 

 2.2 وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك
 الهدف التفصيلي

 قابلة للمتثال إصدار وثيقة ذات قيمة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 هيئة املصالحة صياغة وثيقة للعيش السلمي املشترك 1
 الجهات الحكومية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

 واملدنية خبراء دوليين
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1

 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 الداخلية وزارة العدل مؤسسات املجتمع املد ي املراقبينوزارة  هيئة االنتخابات اإلستفتاء على وثيقة العيش املشترك 2

3 
وضع آلية ملراقبة االلتزام واالحتكام 

 حول الوثيقة
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة العدل هيئة املصالحة مؤسسات املجتمع املد ي مجلس النواب

4 
اعتماد الوثيقة بشكل تشاركي بين 

 الجهات الرسمية واملدنية
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 الجهات الرسمية واملدنية مجلس النواب

5 
إشهار الوثيقة وإيداعها لدى املنظمات 

 اإلقليمية والدولية
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية مجلس النواب
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   قوية السالم والعدل واملؤسسات ال                                                                                                                                                                                                                   

2 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: ترسيخ وأسس ومواثيق العيش السلمي املشترك بين الليبيين في ظل نظام عادل

التشجيع على املشاركة في صياغة ميثاق وطني، وتقديم 

 3.2 التسهيالت الالزمة لذلك
 :الهدف التفصيلي

 الليبيين بين املشترك السلمي العيش مفاهيم ترسيخ

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء املنفذةالجهة  املبادرةاسم  ت.

1 

إستحداث إدارة بوزارة الثقافة 

واملجتمع املد ي تعنى بنشر وترسيخ 

 مفاهيم العيش السلمي املشترك

 وزارة الثقافة وزارة العمل مجلس الوزراء
 سنوات 3 -1

 

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
حمالت توعوية لنشر مفاهيم إقامة 

 املشتركالعيش السلمي 
 - سنوات 10 -1 البلديات مؤسسات املجتمع املد ي وسائل اإلعالم وزارة الثقافة

3 

مراجعة التشريعات والسياسات 

واملناهج التعليمية بما يخدم ترسيخ 

 العيش السلمي املشترك

 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعيوزارة الثقافة  الوزارات املختصة
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2 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: ترسيخ وأسس ومواثيق العيش السلمي املشترك بين الليبيين في ظل نظام عادل

التشجيع على املشاركة في صياغة ميثاق وطني، 

 4.2 وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك
 :الهدف التفصيلي

 احترام حقوق اإل سان

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء املنفذةالجهة  املبادرةاسم  ت.

1 

مراجعة التشريعات واللوائح والنظم 

لضمان توافقها مع  األساسية العاملة

 حقوق اإل سان

 وزارة العدل
املجلس الوطني للتطوير االقتصادي الوزارات والجهات التابعة لها 

 النقاباتاملراكز البحثية  واالجتماعي
 التشريعاتمراجعة  سنوات 3 -1

2 
فتح قنوات آمنة بين األفراد والجهات 

 للبالغ عن اإلنتهاكات املختصة
 - سنوات 3 -1 الهيئة العامة للمعلومات األجهزة األمنية  مؤسسات املجتمع املد ي وزارة الداخلية

 - سنوات 10 -1 الثقافة البلديات مؤسسات املجتمع املد يوزارة العدل وزارة  وزارة الثقافة إقامة حمالت التوعية بحقوق اال سان 3

4 
وضع االلتزامات الدولية بحقوق 

 اال سان موضع التنفيذ
 مراجعة التشريعات سنوات 5 -1 وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة الخارجية مجلس الوزراء
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز

 األولوية وإعطاء وتنفيذها، القضاء بأحكام االلتزام إظهار 

 .االنتقالية العدالة لقضايا
1.3 

 :الهدف التفصيلي

 إصدار قوانين عادلة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
 لضمانمراجعة التشريعات العاملة 

 العدالة
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 هيئة املصالحة النقابات مؤسسات املجتمع املد ي وزارة العدل

 هيئة املصالحة دراسة التجارب الدولية 2
وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الخارجية املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1

3 
إستطالع الرأي حول قضايا العدالة 

 االنتقالية
 - سنوات  3-1 الهيئة العامة للمعلومات املراكز البحثية مؤسسات املجتمع املد ي وزارة العدل

4 
العدالة االنتقالية إصدار قانون 

 ثلثينبأغلبية ال
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 مجلس الوزراء مجلس النواب
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز

 ةاألولوي وإعطاء وتنفيذها، القضاء بأحكام االلتزام إظهار 

 .االنتقالية العدالة لقضايا
2.3 

 :الهدف التفصيلي

 هيكلة أدوات تنفيذ العدالة

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
إ شاء أداة مستقلة لتنظيم ومتابعة إجراءات 

 العدالة
 سنوات 3 -1 وزارة الداخلية وزارة العدل هيئة املصالحة مؤسسات املجتمع املد ي مجلس الوزراء

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
والكشف عن تشكيل لجان مختصة للستماع 

 الحقيقة
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة العدل األجهزة األمنية البلديات مجلس النواب

 - سنوات 10- 1 هيئة املصالحة مركز الدراسات التاريخية وزارة العدل توثيق اجراءات العدالة وأرشفتها وحفظها 3

 مجلس الوزراء تأسيس مراكز اعادة تأهيل الضحايا ومتابعتهم 4
وزارة العدل وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الثقافة املجلس الوطني 

 للتطوير االقتصادي واالجتماعي
 سنوات 3 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

5 
تشكيل لجان مختصة لحصر املفقودين ومتابعة 

 ملفاتهم
 - سنوات 3 -1 وزارة الداخلية  البلديات األجهزة األمنية مؤسسات املجتمع املد ي وزارة العدل

6 
إ شاء الوحدات القضائية الالزمة لقضايا 

 العدالة االنتقالية
 سنوات 3 -1 مجلس الوزارء وزارة العدل مجلس النواب

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات
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3 
 الرئيس ي:الهدف 

 السياسة املقترحة: تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز

 األولوية وإعطاء وتنفيذها، القضاء بأحكام االلتزام إظهار 

 .االنتقالية العدالة لقضايا
3.3 

 :الهدف التفصيلي

 تحقيق العفو

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 مجلس النواب اصدار قانون خاص بالعفو العام 1
وزارة العدل وزارة الشؤون االجتماعية البلديات مؤسسات املجتمع 

 املد ي
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1

2 
وضع آلية للمتابعة والتقويم 

 واالمتثال
 مجلس الوزراء

االقتصادي وزارة العدل وزارة الداخلية املجلس الوطني للتطوير 

 واالجتماعي
 - سنوات 3 -1

3 
تقديم املزايا املشجعة على خيار 

 العفو
 - سنوات 10 -1 وزارة العدل وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املد ي القطاع الخاص مجلس الوزراء
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز

 األولوية وإعطاء وتنفيذها، القضاء بأحكام االلتزام إظهار 

 .االنتقالية العدالة لقضايا
4.3 

 :الهدف التفصيلي

 بناء الثقة بين أبناء املجتمع

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
رار كوضع تدابير خاصة ملنع ت

 االنتهاكات
 - سنوات 3 -1 وزارة العدل مؤسسات املجتمع املد ي مراكز حقوق اال سان وزارة الداخلية

2 
رفع السرية عن االنتهاكات وانزال 

 العقوبات
 - سنوات 3 -1  مجلس الوزراء وزارة العدل املجلس االعلى للقضاء هيئة اإلعالم هيئة املصالحة

 - سنوات  10 -1 الجهات الرسمية واملدنية خبراء دوليين هيئة املصالحة صياغة سرد مشترك للماض ي 3

4 
وضع معايير شفافة الختيار لجان 

 االستماع والكشف عن الحقيقة
 - سنوات 3 -1 وزارة العدل هيئة املصالحة البلديات وسائل اإلعالم مجلس الوزراء

5 
على التعويضات ضمان الحصول 

 املناسبة
 - سنوات 10 -1 وزارة املالية اتحاد غرف التجارة والصناعةمؤسسات املجتمع املد ي مجلس الوزراء
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز

 األولوية وإعطاء وتنفيذها، القضاء بأحكام االلتزام إظهار 

 .االنتقالية العدالة لقضايا
5.3 

 الهدف التفصيلي:

 عدم اإلفالت من العقاب

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

إتخاذ االجراءات للتوقيع على  1

 االنضمام ملحكمة الجنايات الدولية

 سنوات 3 -1 مجلس النواب وزارة العدل مجلس الوزراء
 مراجعة التشريعات

معالجة القيود التي تفرضها بعض  2

 التشريعات كالتقادم وغيره

 سنوات 3 -1 وزارة العدل مجلس الوزراء
 مراجعة التشريعات

ميثاق اجتماعي بعدم حماية  صياغة 3

 منتهكي العدالة وتقديمهم للمحاكمة

مجلس الوزراء وزارة العدل املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  هيئة املصالحة

  نقابة املحامينواالجتماعي املجلس االعلى للقضاء
 سنوات 3 -1

- 

 
 

 

 

 

   السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                                                                                                                                                                    



 

140 

 

3 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز

 األولوية وإعطاء وتنفيذها، القضاء بأحكام االلتزام إظهار 

 .االنتقالية العدالة لقضايا
6.3 

 :الهدف التفصيلي

 تحقيق العدالة إصالح مؤسسات

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 

إعادة هيكلة مؤسسات إنفاذ 

 للسياسة العامة 
ً
القانون وفقا

 املعتمدة

 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات 5 -1 الوزارات والجهات التابعة لها مجلس الوزراء

2 
وقف املوظفين املتهمين أثناء 

 االجراءات
 - سنوات 10 -1 الرقابة اإلداريةوزارة الداخلية وزارة العدل وزارة العمل هيئة  مجلس الوزراء

3 
استقالل الهيئات  وضع آلية ملتابعة

 القضائية
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1  مؤسسات املجتمع املد ياملجلس األعلى للقضاء مجلس النواب

4 

وضع برامج جادة لتنمية قدرات 

العاملين خاصة في الجيش 

والشرطة واملؤسسات االمنية 

 والقضائية

 - سنوات 10 -1 وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة العدل األجهزة األمنية العملوزارة 
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3 
 :الهدف الرئيس ي

 السياسة املقترحة: تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز

 ضايالق األولوية وإعطاء وتنفيذها، القضاء بأحكام االلتزام إظهار 

 .االنتقالية العدالة
7.3 

 الهدف التفصيلي:

 تعويض الضحايا

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
إ شاء صندوق خاص بتعويض 

 الضحايا
 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات 3 -1 هيئة املصالحة اتحاد غرف التجارة والصناعة مجلس الوزراء

2 
وضع آليات واضحة للتدقيق 

 التعويضات ومراجعة
 - سنوات 3 -1 وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة الشؤون االجتماعية وزارة املالية هيئة املصالحة

3 
تصميم وتنفيذ برامج اجتماعية 

 للضحايا وذويهم

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

وزارة الثقافة املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي هيئة 

 املصالحة مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 10 -1

4 
إ شاء وحدات استشارية خاصة 

 بالضحايا
 مجلس الوزراء

وزارة الصحة  نقابة االخصائيين وزارة الشؤون االجتماعية  

 االجتماعيين مؤسسات املجتمع املد ي
 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات 3 -1
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4 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي

ات محافل املجتمع في واملشاركة املحلية، الثقاقات وتقوية دعم

 .املحلية
1.4 

 :الهدف التفصيلي

 التأكيد على البيانات الشخصية لليبيين والحرص على موثوقيتها

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 إجراء املسوحات الوطنية الشاملة 1
مصلحة اإلحصاء 

 والتعداد

وزارة العدل وزارة الداخلية مصلحة األحوال 

 املدنية البلديات مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 3 -1

2 

تحديث وتطوير منظومة الرقم 

الوطني وربطها بوحدات تقديم 

 الخدمات

وزارة الحكم 

 املحلي
 - سنوات 3 -1 الوزارات والجهات التابعة لها مصلحة األحوال املدتية البلديات

3 
حفظ الوثائق الرسمية والعرفية 

 املتعلقة بالسكان

مصلحة األحوال 

 املدنية
 - سنوات 10 -1 وزارة العدل املركز الوطني للمحفوظات

4 
تشريع عقوبات رادعة لحاالت 

 التالعب والتزوير
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة العدل مجلس النواب
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4 
 الهدف الرئيس ي:

 رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي
 السياسة املقترحة:

 .محافل املجتمعات املحلية في واملشاركة املحلية، الثقاقات وتقوية دعم
2.4 

 :الهدف التفصيلي

 ترسيخ السلوكيات الوطنية

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 مراجعة وتطوير املناهج التعليمية 1

 لترسيخ السلوكيات الوطنية
 وزارة التعليم

وزارة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية هيئة األوقاف مؤسسات 

 - سنوات 3 -1 املجتمع املد ي

 تكثيف البرامج االعالمية التوعوية 2

 لترسيخ السلوكيات الوطنية
 - سنوات 10 -1 األوقاف مؤسسات املجتمع املد ي وسائل اإلعالموزارة الثقافة هيئة  هيئة اإلعالم

 اقتراح وتنفيذ الحمالت التطوعية 3

 لتنمية السلوك الوطني
 - سنوات 10 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة التعليم مؤسسات املجتمع املد ي وزارة الثقافة

إصدار مدونات سلوك للمسؤولين  4

 وأعضاء هيئات التدريس
 وزارة الثقافة

وزارة الشؤون االجتماعية وزارة التعليم هيئة الرقابة االدارية هيئة 

 - سنوات 3 -1 مكافحة الفساد املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

إقامة مسابقة دولية سنوية لحفظ  5

 وتالوة القرآن الكريم

الهيئة العامة 

 لألوقاف

والصناعة والزراعة مؤسسات مجلس الوزراء اتحاد غرف التجارة 

 - سنوات 10 -1 املجتمع املد ي
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4 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي

محافل  في واملشاركة املحلية، الثقاقات وتقوية دعم

 .املحليةاملجتمعات 
3.4 

 :الهدف التفصيلي

 املحلية جماعاتمناسبات الإحياء 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
إجراء مسح شامل للمناسبات 

 املحلية في ليبيا

مصلحة اإلحصاء 

 والتعداد
 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة البلديات مؤسسات املجتمع املد ي

2 
إلزام الجهات الرسمية باملشاركة في 

 املناسبات املحلية
 - سنوات 10 -1 هيئة الرقابة االدارية املسؤولين بمختلف املستويات مجلس الوزراء

3 
تقديم التسهيالت الالزمة إلقامة 

 املناسبات املحلية
 البلديات

وزارة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية القطاع 

 املد يالخاص مؤسسات املجتمع 
 - سنوات 10 -1
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4 
 الرئيس ي:الهدف 

 السياسة املقترحة: رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي

ات محافل املجتمع في واملشاركة املحلية، الثقاقات وتقوية دعم

 .املحلية
4.4 

 الهدف التفصيلي:

 املساواة في الحقوق والواجبات

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 - سنوات 3 -1 وزارة العدل األجهزة االمنية مؤسسات املجتمع املد ي وزارة الداخلية نظام للبالغ عن التمييز حداثإست 1

2 
التقيد بااللتزامات الدولية في هذا 

 املجال
 مراجعة التشريعات سنوات 10 -1 الجهات الحكومية واملدنية مجلس الورزاء

3 
)معيارية(لتوزيع رسم خارطة وطنية 

 الخدمات

الهيئة العامة 

 للمعلومات

وزارة الحكم املحلي املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي البلديات
 - سنوات 3 -1

 - سنوات 3 -1 وزارة الداخلية وزارة العمل وزارة الخارجية وزارة العدل وضع آليات واضحة ملعاملة األجانب 4
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4 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي

ات محافل املجتمع في واملشاركة املحلية، الثقاقات وتقوية دعم

 .املحلية
5.4 

 الهدف التفصيلي:

 تكافؤ الفرص أمام الجميع

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
دوات الالزمة للبالغ عن توفير األ 

 الفرص
 - سنوات 3 -1 العمل وزارة اإلسكان واملرافق الوزارات املختصةوزارة  مجلس الوزراء

2 
تعويض املناطق والفئات عن 

 الفرص الضائعة
 - سنوات 3 -1 وزارة التخطيط البلديات مجلس الوزراء

3 
تعزيز االدارة املحلية املعنية بتقديم 

 الخدمات
 هيكلة املؤسساتمراجعة  سنوات 3 -1 الوزارات املختصة البلديات مجلس الوزراء
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4 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي

ات محافل املجتمع في واملشاركة املحلية، الثقاقات وتقوية دعم

 .املحلية
6.4 

 :الهدف التفصيلي

 االهتمام بالجاليات الليبية في الخارج

 

 املبادرةاسم  ت.
الجهة 

 املنفذة
 مالحظات املدة املقترحة الشركاء

1 
حصر وتوثيق الليبيين املقيمين 

 بالخارج

مصلحة االحصاء 

 والتعداد

وزارة الخارجية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي مصلحة 

 األحول املدنية
 - سنوات 10 -1

2 
توحيد وتحسين االجراءات 

 القنصلية
 - سنوات  3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية

3 
مع إ شاء وحدات خاصة بالتواصل 

 وبين الجاليات

وزارة الشؤون 

 االجتماعية
 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات  3 -1 وزارة الخارجية البلديات مؤسسات املجتمع املد ي
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: إعالء قيم املواطنة واالنتماء

 أل شطةا وتكثيف املتميزين، وتشجيع الوطنية بالقيم اإلشادة

 .الهدف لبلوغ والتعليمية الثقافية
1.5 

 :الهدف التفصيلي

 حماية الشباب واألسرة من السلوكيات املنحرفة والتطرف

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 

إستحداث مكاتب الدعم 

النفس ي للشباب في املؤسسات 

 التعليمية

 سنوات 3 -1 الشؤون االجتماعية وزارة التعليم نقابة االخصائيين االجتماعيينوزارة  مجلس الوزراء
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
اقتراح وتنفيذ مبادرات حول 

 األمن الفكري 
 - سنوات 10 -1 وزارة التعليم البلديات مؤسسات املجتمع املد ي وزارة الثقافة

3 

حمالت توعوية وندوات إقامة 

وورمل عمل ملكافحة 

 السلوكيات املنحرفة والتطرف

 وزارة الثقافة
املجلس الوطني للتطوير االقتصادي وزارة الشؤون االجتماعية وزارة العدل 

  مؤسسات املجتمع املد يواالجتماعي
 - سنوات 10 -1

4 

معايرة مؤسسات اإلصالح 

والتأهيل وتطبيق اإلشتراطات 

 بشأنها

 - سنوات  3 -1 اعلم مؤسسات املجتمع املد يوزارة العدل وزارة  وزارة الداخلية
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: إعالء قيم املواطنة واالنتماء

 وتكثيف ،املتميزين وتشجيع الوطنية بالقيم اإلشادة

 2.5 .الهدف لبلوغ والتعليمية الثقافية األ شطة
 :الهدف التفصيلي

 االجتماعيةتعزيز قيمة حب الوطن والعمل وتقديم الخدمة 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
تطوير التشريعات لصالح قيم 

 املواطنة واالنتماء
 مجلس النواب

وزارة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية وزارة التعليم هيئة 

 االوقاف مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 3 -1

2 
التميز للمؤسسات إستحداث جائزة 

 العامة والخاصة واملجتمع املد ي
 وزارة العمل

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي وزارة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية 

  مفوضية املجتمع املد يواالجتماعي
 - سنوات 3 -1

3 
إصدار دليل الخدمة االجتماعية 

 التطوعية

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي وزارة الثقافة 

  البلديات مؤسسات املجتمع املد يواالجتماعي
 - سنوات 3 -1

4 
اعتماد نظام معدالت االداء في 

 تقييم العاملين
 مجلس الوزراء

الجهات العامة واملشتركة الخاضعة لسلطة الحكومة مؤسسات املجتمع 

 املد ي القطاع الخاص
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1

5 
 في 

ً
حصر املواطنين املتميزين خارجيا

 مختلف املجاالت ومساندتهم
 - سنوات 10 -1 جميع الوزارات الجهات العامة والخاصة وزارة الخارجية

 سنوات  3 -1 وزارة الثقافة وزارة الحكم املحلي مصلحة اآلثار البلديات مجلس الورزاء إ شاء السجل القومي لآلثار الليبية 6
هيكلة مراجعة 

 املؤسسات
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5 
 الهدف الرئيس ي

 السياسة املقترحة: إعالء قيم املواطنة واالنتماء

 أل شطةا وتكثيف املتميزين، وتشجيع الوطنية بالقيم اإلشادة

 .الهدف لبلوغ والتعليمية الثقافية
3.5 

 :الهدف التفصيلي

 ترسيخ األمن واالستقرار

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
إ شاء نقاط رصد مناطقية 

 للحالة األمنية بمعناها الشمولي
 سنوات 10 -1 وزارة الدفاع وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الحكم املحلي البلديات وزارة الداخلية

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 

تصميم وتنفيذ برامج لبناء 

قدرات العناصر األمنية 

 والشرطية

 - سنوات 10 -1 وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة العدل العملوزارة 

3 

إصدار  شرات دورية عن الحالة 

األمنية ومجهود الجهات بشأنها 

 للستقرار 
ً
 وبث الطمأنينة دعما

 - سنوات 10 -1 وزارة الخارجية البلديات مؤسسات املجتمع املد ي وزارة الداخلية

 

 

         مدن ومجتمعات محلية مستدامة                                                               السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                                         

 



 

153 

 

5 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة واالنتماءإعالء قيم املواطنة 

 أل شطةا وتكثيف املتميزين، وتشجيع الوطنية بالقيم اإلشادة

 .الهدف لبلوغ والتعليمية الثقافية
4.5 

 الهدف التفصيلي:

 الحضاري  غرس قيم التسامح والرقي

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 مراجعة التشريعات سنوات  3-1 مجلس النواب مجلس الورزاء اليوم الوطني للتسامح ترسيم 1

2 
تضمين دور التسامح في املناهج 

 التعليمية
 وزارة التعليم

 وزارة الشؤون االجتماعية مؤسسات املجتمع الهيئة العامة لألوقاف

 املد ي
 - سنوات 3 -1

3 

تصميم وتنفيذ حمالت توعية 

واملناسبات تشمل املساجد 

 الدينية

الهيئة العامة 

 لألوقاف
 - سنوات 10 - 1 وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املد ي

4 
وضع آلية إلشهار حاالت التسامح 

 واإلشادة بها
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة البلديات مؤسسات املجتمع  هيئة املصالحة

 املد ي
 - سنوات 3 -1
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5 
 الرئيس ي:الهدف 

 :السياسة املقترحة إعالء قيم املواطنة واالنتماء

 أل شطةا وتكثيف املتميزين، وتشجيع الوطنية بالقيم اإلشادة

 .الهدف لبلوغ والتعليمية الثقافية
5.5 

 :الهدف التفصيلي

 تفعيل الشراكة املجتمعية

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
مراجعة التشريعات لخلق شراكة 

 مجتمعية منظمة
 مجلس النواب

مجلس الوزراء اتحاد غرف التجارة والصناعة والرزراعة مؤسسات املجتمع 

 املد ي
 سنوات 3 -1

 مراجعة التشريعات

2 
فتح قنوات متطورة للمشاركة 

 املجتمعية
 مؤسسات املجتمع املد ي البلديات

 سنوات  3 -1
- 

3 
مجلس اآلباء تفعيل دور 

 باملؤسسات التعليمية
 مؤسسات املجتمع املد ي وزارة التعليم

 سنوات 10 -1
- 

4 
إ شاء مجلس اجتماعي في كل 

 نطاق اداري وتنظيمه
 مجلس الوزراء

وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الحكم املحلي البلديات مؤسسات املجتمع 

 املد ي
مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1

 املؤسسات
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: إعالء قيم املواطنة واالنتماء

 طةاأل ش وتكثيف املتميزين، وتشجيع الوطنية بالقيم اإلشادة

 .الهدف لبلوغ والتعليمية الثقافية
6.5 

 :الهدف التفصيلي

 تثقيف النشء واالستفادة من طاقاتهم

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
للكشافة  مناسبتوجيه دعم مالي 

 واملرشدات

وزارة الشباب 

 والرياضة
 مجلس الوزراء مؤسسات املجتمع املد ي القطاع الخاص

مراجعة السياسات  سنوات 10 -1

 االقتصادية

 وزارة الثقافة النوادي الصيفيةوتنظيم إ شاء  2
املجتمع املد ي القطاع وزارة السياحة الكشافة واملرشدات مؤسسات 

 الخاص
مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1

 املؤسسات

3 

النوادي االجتماعية  إعادة تنظيم

،ومراجعة والثقافية والرياضية

 اللوائح والقرارات الصادرة بشأنها

وزارة الشباب 

 والرياضة
 مجلس الوزراء مؤسسات املجتمع املد ي القطاع الخاص

 سنوات 3 -1
 مراجعة التشريعات

 وزارة التعليم إ شاء مراكز لتنمية وتطوير املواهب 4
وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة القطاع الخاص مؤسسات املجتمع 

 املد ي
مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1

 املؤسسات
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: إعالء قيم املواطنة واالنتماء

 شطةاأل  وتكثيف املتميزين، وتشجيع الوطنية بالقيم اإلشادة

 .الهدف لبلوغ والتعليمية الثقافية
7.5 

 الهدف التفصيلي:

 تنظيم الجاليات الليبية في الخارج وربطهم بالوطن

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
 بيانات قاعدةوتحديث  إ شاء

 بالخارج الليبية اتالجاليب

مصلحة االحصاء 

 والتعداد

وزارة الخارجية مصلحة األحوال املدنية املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
 سنوات 10 -1

- 

2 

وضع آلية واضحة وآمنة لالتصال 

 بالجهات املختصة بشؤون

 الجاليات

 وزارة االتصاالت واملعلوماتية وزارة الخارجية
 سنوات 3 -1

- 
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 :السياسة املقترحة إعالء قيم املواطنة واالنتماء

 طةاأل ش وتكثيف املتميزين، وتشجيع الوطنية بالقيم اإلشادة

 .الهدف لبلوغ والتعليمية الثقافية
8.5 

 :الهدف التفصيلي

 املساواة في تقديم الخدمات دون تمييز

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

1 
مراجعة التشريعات بما يضمن 

 عدم التمييز في تقديم الخدمات
 جميع الوزارات مجلس الوزراء

 سنوات 3 -1
 مراجعة التشريعات

2 
وضع آليات موحدة لتقديم 

 الخدمات
 الوزارات املختصة البلديات مجلس الوزراء

 سنوات 3 -1
- 

3 

فتح قنوات للبالغ عن حاالت 

الخدمات ووضع التمييز في تقديم 

 اآلليات املناسبة لذلك

 وزارة االتصاالت واملعلوماتية مجلس الوزراء
 سنوات 3 -1

- 
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

ة منافسو  والصحة التعليم خدمات لتحسين األولوية إعطاء

 1.6 .املجتمعات األخرى 
 :الهدف التفصيلي

 النهوض بالخدمات التعليمية

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 تطوير وإجراء دراسات معمقة حول التعليم 1

 في ليبيا
وزارة الثقافة الجامعات املراكز البحثية هيئة البحوث والتكنولوجيا مؤسسات  وزارة التعليم

 املجتمع املد ي
 - سنوات 3 -1

االجتماعية وزارة الثقافة وزارة الحكم املحلي املجلس الوطني وزارة الشؤون  وزارة التعليم رسم استراتيجية للتعليم في ليبيا 2

 للتطوير االقتصادي واالجتماعي الجامعات املراكز البحثية
 - سنوات 3 -1

تطوير وإقامة برامج تدريبية دورية  3

 متخصصة للعاملين في التعليم
 - سنوات 10 -1 مؤسسات املجتمع املد ي املراكز البحثية القطاع الخاص وزارة التعليم

 برامج إلكترونية موحدة دتصميم وإعتما 4

 ملختلف املستويات االدارية بقطاع التعليم
 - سنوات 3 -1 الهيئة العامة للمعلومات وزارة التعليم

تحديث اللوائح املتعلقة باالمتحانات وااليفاد  5

 واملكافآت والجزاءات
 التشريعاتمراجعة  سنوات 3 -1 وزارة العدل وزارة التعليم

 الجماعي تنظيم برنامج للنقل الطالبي 6
وزارة النقل 

 سنوات 3 -1 وزارة التعليم البلديات القطاع الخاص واملواصالت
مراجعة السياسات 

 االقتصادية

 - سنوات 5 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة التعليم تنفيذ املشروع الوطني لرياض األطفال 7
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 مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

 - سنوات 3 -1 وزارة االتصاالت الهيئة العامة للمعلومات القطاع الخاص وزارة التعليم التعليم في ليبيا خدمات رقمنة 8

مراجعة السياسات  سنوات 3 -1 التأمين نقابة املعلمين القطاع الخاصوزارة الصحة صندوق  وزارة التعليم للعاملين في التعليم التأمين الصحي برنامج تنفيذ 9

 االقتصادية

 وزارة الشؤون االجتماعية مركز الدراسات الهيئة العامة لألوقاف وزارة التعليم تحديث وتطوير املناهج التعليمية 10

 التاريخية
 - سنوات 3 -1

 - سنوات 3 -1 وزارة التعليم وزارة الحكم املحلي)البلديات( القطاع الخاص مصلحة اإلحصاء املسح الجغرافي للمبا ي التعليمية 11

مراجعة العقود املبرمة إلضافة مبا ي أو فصول تعليمية  12

 جديدة
 - سنوات 3 -1 جهاز تنمية املراكز اإلدارية ديوان املحاسبة الرقابة اإلدارية وزارة التعليم

 إعادة إعمار وصيانة املبا ي التعليمية  13
الهيئة العامة 

 للمشروعات
 سنوات 5 -1 جهاز تنمية املراكز اإلدارية

مراجعة السياسات 

 االقتصادية

تفعيل وتطوير  برامج التعاون مع املؤسسات اإلقليمية  14

 والدولية
 سنوات 5 -1 وزارة الخارجية،مؤسسات املجتمع املد ي وزارة التعليم

مراجعة السياسة 

 الخارجية

اعتماد وتطبيق الهياكل االدارية وتوصيف الوظائف  15

 ملؤسسات التعليميةبا
 وزارة التعليم

وزارة العمل املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي نقابة 

 املعلمين نقابة أعضاء هيئات التدريس
 سنوات 3 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة وسائل اإلعالم وزارة التعليم تعليمية ثقافيةإ شاء قنوات  16
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 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  .ت

اعتماد مواعيد ثابتة لبدء الدراسة  17

 واالمتحانات والعطل املوسمية
 - سنوات  3 -1 وزارة التعليم وزارة العمل وزارة الخارجية البلديات مجلس الوزراء

18 
تخصيص وقت كاف للمناشط الثقافية 

داخل املؤسسات  ورعاية املواهب

 التعليمية

 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املد ي اولياء االمور  وزارة التعليم

اعتماد اسس اختيار املعلمين واجراء  19

 االختبارات الدورية
 - سنوات 3 -1 وزارة التعليم وزارة العمل نقابة املعلمين مجلس الوزراء

 املعلمين ملختلفتغطية ال جز النوعي في  20

 املراحل التعليمية
 - سنوات 5-1 وزارة العمل وزارة املالية وزارة التعليم

21 
وضع آلية لربط املؤسسات التعليمية 

 باألندية الرياضية واالجتماعية والثقافية
 - سنوات 3 -1 وزارة الشباب والرياضة،اللجنة األوليمبية مؤسسات املجتمع املد ي القطاع الخاص وزارة التعليم
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة: رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

 والصحة التعليم خدمات لتحسين األولوية إعطاء

 2.6 .منافسة املجتمعات األخرى و 
 :الهدف التفصيلي

 ةيخدمات الصحالالنهوض ب

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

وضاع الصحية تطوير وإجراء دراسات معمقة حول األ  1

 في ليبيا
املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي الجامعات املراكز  وزارة الصحة

 البحثية هيئة البحوث مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 3 -1

املتعلقة بالصحة مراجعة لوائح وأنظمة املتابعة  2

 املرتبطة بهاوالوظائف 
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 وزارة العدل وزارة العمل نقابة األطباء نقابة الصيادلة وزارة الصحة

قطاع التأمين الصحي للعاملين في برنامج اعتماد  3

 الصحة
 سنوات 3 -1 صندوق التأمين نقابة األطباء نقابة الصيادلة القطاع الخاص وزارة الصحة

مراجعة السياسات 

 االقتصادية

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي الجامعات املراكز  وزارة الصحة رسم استراتيجية للصحة في ليبيا 4

 البحثية النقابات
 - سنوات 3 -1

 - سنوات 10 -1 الهيئة العامة للمعلومات وزارة الصحة إ شاء قاعدة بيانات لألطباء الليبيين واألجانب 5

 - سنوات 5 -1 وزارة العمل مؤسسات املجتمع املد ي القطاع الخاص وزارة الصحة برامج الرفع من كفاءة العاملين بقطاع الصحةتنفيذ  6

 - سنوات 3 -1  البلدياتمركز تنمية وتطوير املراكز اإلدارية وزارة الصحة صيانة املستشفيات واملراكز الصحية 7
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 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

  سنوات 3 -1  وزارة االتصاالت واملعلوماتية القطاع الخاص الهيئة العامة للمعلومات وزارة الصحة ة في ليبيايالصحالخدمات رقمنة  8

 التشريعات مراجعة سنوات 3 -1 مجلس النواب وزارة الصحة مراجعة قوانين النقابات الطبية 9

 - سنوات 3 -1 مصلحة األحوال املدنية وزارة الصحة الوطني للرقم الصحي املبادرةتنفيذ  10

 - سنوات 5 -1 البلديات القطاع الخاص مؤسسات املجتمع املد ي وزارة الصحة تفعيل برنامج طبيب األسرة 11

12 
النظر في الهيكل االداري وتوزيع االختصاصات إعادة 

 الصحة في ليبيالقطاع 
 سنوات 3 -1 وزارة العمل وزارة الحكم املحلي وزارة الصحة

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

 - سنوات 3 -1 وزارة الصحة الجامعات املراكز البحثية وزارة التعليم تحديث املناهج التعليمية بالكليات الطبية 13
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6 
 دف الرئيس ي:اله

 رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية
 السياسة املقترحة:

منافسة املجتمعات و  والصحة التعليم خدمات لتحسين األولوية إعطاء

 3.6 .األخرى 
 :الهدف التفصيلي

 االجتماعيوالتضامن الضمان  النهوض بخدمات

 

 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

املساعدات املقطوعة  تقديم وإعادة تنظيم 1

 للمضمونين

وزارة الشؤون 

 - سنوات 3 -1 الهيئة العامة للمعلومات البلديات االجتماعية

املساعدات النقدية ألجل الغذاء  تقديم 2

 للمستحقين والسكن

وزارة الشؤون 

 سنوات 10 -1 وزارة االقتصاد البلديات االجتماعية
مراجعة السياسات 

 االقتصادية

لمشروعات االنتاجية إ شاء حاضنات ل 3

 للمضمونين
 سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة االقتصاد  البلديات املصارف التجارية مجلس الوزراء

مراجعة هيكلة 

املؤسسات مراجعة 

 السياسات االقتصادية

 لييبرنامج الدعم التكم 4
وزارة الشؤون 

 سنوات 3 -1 البلديات مؤسسات املجتمع املد ي االجتماعية
مراجعة السياسات 

 االقتصادية

 سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة العدل مجلس الوزراء صندوق ضمان النفقة والطالق إ شاء 5

مراجعة هيكلة 

املؤسسات مراجعة 

 السياسات االقتصادية

تسويق منتجات إطالق برنامج الدعم الفني ل 6

 سر املضمونة املنتجةاأل 
 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات  10 -1 اتحاد غرف التجارة والصناعة هيئة املعارض وزارة االقتصاد

صديق الضمان االجتماعي إطالق مبادرة  7

 للوصول للمحتاج واملتعفف

وزارة الشؤون 

 - سنوات 10 -1 وسائل اإلعالم مؤسسات املجتمع املد ي االجتماعية

 القضاء على الجوع   القضاء على الفقر       مدن ومجتمعات محلية مستدامة                                                                                                                               
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 مالحظات املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرةاسم  ت.

املساعدات النقدية لترميم  إعداد وتنفيذ 8

 بو ين من الحر ر املنازل واملتضر 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

  وزارة التخطيطوزارة املالية

  
 سنوات 5  -1

مراجعة السياسات 

 االقتصادية

 برنامج تأهيل وتدريب ابناء املضمونين 9
وزارة الشؤون 

 االجتماعية

 العمل مؤسسات املجتمع املد يوزارة 

  
 - سنوات 10 -1

أهلية لتنمية وتطوير خبراء تشكيل لجان  10

 املجتمع املحلي والنهوض به
 وزارة الحكم املحلي

 البلديات مؤسسات املجتمع املد ي

  
 - سنوات 3 -1

إستحداث وحدات اجتماعية تختص  11

 باالستشارات االسرية
 وزارة الحكم املحلي

 الشؤون االجتماعية وزارة العملوزارة 

  
 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات 3 -1

شبكات األمان االجتماعي للفقيرات اسيس ت 12

 واملحرومات

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

  مؤسسات املجتمع املد يالبلديات

  
 - سنوات 3 -1

 وزارة الحكم املحلي تطوير وتفعيل دور مخاتير املحالت 13
 للتطوير االقتصادي واالجتماعي البلديات املجلس الوطني

  
 مراجعة التشريعات سنوات 5 -1
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7 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة بلوغ مستوى حسن من املعيشة، والعمل، والسكن

 نوضما ومراجعته، املعيشة مستوى  تحسين في االستمرار 

 1.7 .العمل فرص نميةوت الالئق، السكن
:الهدف التفصيلي  

 تحسين مستوى الدخول 

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

تصميم وإطالق برنامج وطني للمشروعات  1

 الصغرى واملتوسطة
 سنوات 5 -1 مجلس الوزراء مصرف ليبيا املركزي املصارف التجارية القطاع الخاص وزارة االقتصاد

مراجعة السياسات 

 االقتصادية

للقراض لألغراض إقرار برنامج واضح  2

 التجارية واالستثمارية
مجلس الوزراء مصرف ليبيا املركزي املصارف التجارية اتحاد غرف  وزارة االقتصاد

 التجارة
 سنوات 3 -1

مراجعة السياسات 

 االقتصادية

بما  يةالتعليم إعادة النظر في املنظومة 3

 يستجيب ملتطلبات سوق العمل
الشؤون االجتماعية املراكز البحثية القطاع   وزارةوزارة التعليم وزارة العمل

 الخاص النقابات منظمات املجتمع املد ي
 سنوات 3 -1

مراجعة السياسات 

 االقتصادية

خصخصة قطاعات الخدمات واإلنتاج  4

 وتجزئتها
وزار ة العدل وزارة االقتصاد هيئة االستثمار وشؤون الخصخصة اتحاد  مجلس الوزراء

والزراعةغرف التجارة والصناعة   
 سنوات 10 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

سن التشريعات الخاصة بالتجارة  5

 اإللكترونية
مجلس الوزراء وزارة االقتصاج وزارة االتصاالت واملعلوماتية هيئة  مجلس النواب

 املعلومات القطاع الخاص
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1

إعادة النظر في نظام األجور في القطاعين  6

 العام والخاص

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي
 سنوات 3 -1 وزارة العمل وزارة املالية

مراجعة السياسات 

 االقتصادية
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7 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة بلوغ مستوى حسن من املعيشة، والعمل، والسكن

 وضمان ومراجعته، املعيشة مستوى  تحسين في االستمرار 

 2.7 .العمل فرص نميةوت الالئق، السكن
:الهدف التفصيلي  

 توفير االحتياجات األساسية

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

تنفيذ واستكمال مشروعات البنية األساسية  1

 خاصة في مشروعات املياه والصرف الصحي

وزارة اإلسكان 

 واملرافق

 

 الحكممجلس الوزراء وزارة التخطيط وزارة 

 ملياه والصرف الصحي القطاع الخاصاشركة املحلي البلديات 

 سنوات 5 -1
مراجعة السياسات 

 االقتصادية

إقرار سياسة سكانية طويلة املدى لتلبية الطلب  2

 على السكن
 سنوات 3 -1 وزارة التخطيط وزارة اإلسكان واملرافق البلديات مجلس الوزراء

مراجعة السياسات 

 االقتصادية

 للقانون التجاري  3
ً
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وزارة االقتصاد تفعيل دور مجلس املنافسة وفقا

وضع مؤشر وطني لحصول مختلف الفئات على  4

 احتياجاتهم
 - سنوات 3 -1 الهيئة العامة للمعلومات البلديات وزارة التخطيط

 سنوات 3 -1 مجلس الوزراء البلديات وزارة الصحة الوطني التأمين الصحيتنفيذ برنامج  5
مراجعة السياسات 

 االقتصادية

 إعادة تنظيم صندوق دعم الزواج 6
وزارة الشؤون 

 سنوات 3 -1  مؤسسات املجتمع املد يالبلديات االجتماعية
مراجعة السياسات 

 االقتصادية

 سنوات 3 -1 وزارة املالية وزارة الشؤون االجتماعية مجلس الوزراء توفرهإقرار حد أد ى ملقابل املعيشة وضمان  7
مراجعة السياسات 

 االقتصادية
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7 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة بلوغ مستوى حسن من املعيشة، والعمل، والسكن

 وضمان ومراجعته، املعيشة مستوى  تحسين في االستمرار 

 3.7 .العمل فرص نميةوت الالئق، السكن
:الهدف التفصيلي  

 خلق فرص العمل

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
وضع اآلليات املناسبة لتسجيل العاطلين 

 عن العمل بشكل دوري
 - سنوات 3 -1 البلديات وزارة العمل

2 
وضع برنامج مراقبة صارم لتشغيل 

الليبيين في املشروعات االستثمارية 

 )عقود مشروعات(

الداخلية البلدياتوزارة  وزارة العمل  - سنوات 3 -1 

3 
إعادة هيكلة وتنظيم مصرف 

التنمية املصرف الريفي صندوق التحول 

 للنتاج

 - سنوات 3 -1 وزارة املالية وزارة العمل وزارة االقتصاد البلديات مجلس الوزراء

4 
تحديد الخدمات التي تقوم الجهات 

 الرسمية بشرائها عند اعتماد امليزانية
 - سنوات 3 -1 وزارة التخطيط الوزرات والجهات املمولة من امليزانية العامة املاليةوزارة 

 لليبيا رسم الخارطة االستثمارية 5
هيئة تشجيع االستثمار 

 سنوات 3 -1 وزارة االقتصاد وزا رة الحكم املحلي وشؤون الخصخصة
مراجعة السياسات 

 االقتصادية
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7 
:الرئيس يالهدف   

 :السياسة املقترحة بلوغ مستوى حسن من املعيشة، والعمل، والسكن

 كنالس وضمان ومراجعته، املعيشة مستوى  تحسين في االستمرار 

 4.7 .العمل فرص نميةوت الالئق،
:الهدف التفصيلي  

 تحسين بيئة األعمال

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
القيام بمراجعة تشريعية لكل ما 

يتعلق بإجراءات العمل العامة 

 والخاصة

املجلس الوطني للتطوير 

 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 مجلس النواب مجلس الوزراء وزارة العدل وزارة التخطيط وزارة االقتصاد االقتصادي واالجتماعي

2 
إ شاء بوابة إلكترونية بالتشريعات 

ومستجدات تنظيم واالجراءات 

 االعمال

وزارة االقتصاد وزارة العمل املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  الهيئة العامة للمعلومات

 واالجتماعي اتحاد غرف التجارة والصناعة
 - سنوات 3 -1

تقييم وإعادة تنظيم مشروع شبكة  3

 ليبيا للتجارة

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
االقتصاد وزارة املالية مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك اتحاد غرف وزارة 

 التجارة والصناعة
 - سنوات 3 -1

إ شاء مراكز تنمية وحضانة األعمال  4

 الناشئة
 - سنوات 5 -1 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة املراكز البحثية وزارة االقتصاد

تقييم وإعادة تنظيم مركز تنمية  5

 الصادرات

املجلس الوطني للتطوير 

 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة االقتصاد االقتصادي واالجتماعي
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7 
:الهدف الرئيس ي  

 بلوغ مستوى حسن من املعيشة، والعمل، والسكن
 :السياسة املقترحة

 ئق،الال  السكن وضمان ومراجعته، املعيشة مستوى  تحسين في االستمرار 

 5.7 .العمل فرص نميةوت
:الهدف التفصيلي  

 إعالء قيمة العمل

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
صياغة وإقرار مدونة سلوك العمل ملختلف 

 مستويات الوظائف العامة والخاصة
 وزارة العمل

االجتماعية املجلس الوطني للتطوير وزارة الشؤون 

 االقتصادي واالجتماعي النقابات املهنية
 - سنوات 3 -1

 - سنوات 10 -1 جميع الوزرارات والجهات التابعة لها مجلس الوزراء إحياء املناسبات املتعلقة بالعمل والعمال 2

3 
تصميم حقائب تدريبية مجانية تتعلق 

 بالعمل كقيمة
التعليم املجلس الوطني للتطوير االقتصادي وزارة  وزارة العمل

 واالجتماعي الجامعات مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 3 -1

 - سنوات 3 -1 وزارة العمل وزارة التعليم وزارة الشؤون االجتماعية الهيئة العامة لألوقاف صياغة خطاب ديني للرتقاء بقيمة العمل 4

5 
بقيم العمل إنتاج برنامج إذاعي دوري ُيعنى 

 وجودة األداء
 - سنوات 10 -1 اإلذاعات املسموعة واملرئية وزارة الثقافة

6 
إ شاء جائزة سنوية للتميز الوظيفي 

 واملؤسس ي
 سنوات 3 -1 النقابات املهنية مؤسسات املجتمع املد ي وزارة العمل

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات
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7 
:الهدف الرئيس ي  

 بلوغ مستوى حسن من املعيشة، والعمل، والسكن
 :السياسة املقترحة

 كنالس وضمان ومراجعته، املعيشة مستوى  تحسين في االستمرار 

 6.7 .العمل فرص نميةوت الالئق،
:الهدف التفصيلي  

 إحداث توازن في احتياجات السكن

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

 تنظيم سوق االستثمار العقاري  1
وزارة اإلسكان 

 واملرافق
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 وزارة االقتصاد سوق األوراق املالية القطاع الخاص

2 
للمشاريع  كافية تخصيص أراض ي

 السكنية
 - سنوات 5 -1 الوزراء وزارة التخطيط وزارة اإلسكان واملرافقمجلس  مصلحة أمالك الدولة

 سنوات 10 -1 مجلس الوزراء مصرف ليبيا املركزي املصارف التجارية املصارف التجارية منح القروض السكنيةالتوسع في  3
مراجعة السياسات 

 االقتصادية

4 
تقييم وإعادة تنظيم صندوق ضمان 

 اإلقراض

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 وزارة املالية هيئة البحث العلمي

5 
تقييم وإعادة تنظيم مصرف 

 االستثمار العقاري 

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 وزارة املالية  مصرف ليبيا املركزي هيئة البحث العلمي
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8 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة

العناية الفائقة بال جزة واملحتاجين ومتابعة 

 1.8 أوضاعهم االجتماعية واملعيشية
:الهدف التفصيلي  

 العناية بالفئات الهشة

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة 

 للفئات الهشة للكشف الصحيبرنامج وطني تنفيذ  1
صندوق الضمان 

 االجتماعي
 - سنوات 5 -1 وزارتي الصحة واألوقاف صندوقي الضمان والزكاة

 ورمل عمل لتعزيز حقوق الفئات الهشةإقامة  2
صندوق الضمان 

 االجتماعي
 - سنوات 10 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املد ي

 سنوات 3 -1 مجلس الوزراء مجلس النواب دسترة حقوق الفئات الهشة 3
مراجعة 

 التشريعات

4 
خاص ملتابعة قضايا الفئات  إ شاء مجلس استشاري 

 الهشة
 - سنوات 3 -1 التعليم التخطيط مجلس الوزراء وزارات الصحة  وزارة الشؤن االجتماعية

5 
تفعيل اللوائح املتعلقة بنسبة املشتغلين باملؤسسات 

 الحكومية من ذوي الفئات الخاصة
 سنوات 10 -1 مجلس الوزراء الرقابة اإلدارية وزارة العمل

مراجعة 

 التشريعات

 سنوات 5 -1 الشؤون االجتماعيةمجلس الوزراء وزارة  مجلس النواب تقييم وإصالح مؤسسات الرعاية االجتماعية 6
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

 وزارة الشؤون االجتماعية للفئات الهشة الالئق السكنضمان توفير  7
 وزارة الحكم املحلي وزارة التخطيط القطاع الهيئة العامة لألوقاف

 الخاص
 - سنوات 10 -1

 القضاء على الجوع    القضاء على الفقر                                                                                                                                                                                                               
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8 
:الرئيس يالهدف   

 :السياسة املقترحة تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة

العناية الفائقة بال جزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم 

 2.8 االجتماعية واملعيشية
:الهدف التفصيلي  

 عيةاجتملفجوات االقتصادية بين الفئات اال تقليص ا

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

 أماكن ترفيهية أقل تكلفة أو تحديد إ شاء 1
وزارة اإلسكان 

 واملرافق
 - سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الشباب والرياضة البلديات

 سنوات 3 -1 صندوق التأمين الصحي مجلس الوزراء تعميم برنامج التأمين الصحي ملختلف الفئات 2

مراجعة 

السياسات 

 االقتصادية

3 
مراجعة النظام الضريبي على الدخول 

 واإلنتاج
 سنوات 3 -1 وزارة التخطيط وزارة املالية وزارة العدل وزارة االقتصاد مصلحة الجمارك

مراجعة 

السياسات 

 االقتصادية

 - سنوات 5 -1 مجلس الوزراء مؤسسات املجتمع املد ي  وزارة العمل إعداد وتنفيذ برامج لتمكين املرأة من العمل 4

5 
اإللتزام باإلعالن عن الوظائف والعطاءات 

 وفرص الحصول على الخدمات
 - سنوات 10 -1 مجلس الوزراء الوزارات والجهات التابعة لها القطاع الخاص وزارة العمل

 سنوات 10 -1 التعليممجلس الوزراء وزارة  مجلس النواب إلزامية التعليم األساس ي 6
مراجعة 

 التشريعات
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8 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة اجتماعي مضمون للفئات الهشةتأسيس شبكة أمان 

العناية الفائقة بال جزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم 

 3.8 االجتماعية واملعيشية
:الهدف التفصيلي  

 االقتصادية تنمية فرص املشاركة

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

وفق  خصخصتهاالعامة و إعادة تقييم األصول  1

 سياسة معتمدة
 مصلحة األمالك العامة

مجلس الوزراء وزارة املالية وزارة التخطيط وزارة االقتصاد هيئة 

 االستثمار وشؤون الخصخصة
 سنوات 5 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

 سنوات 3 -1 والتخطيط واالقتصاد املصارف التجاريةمجلس الوزراء وزارات املالية  مصرف ليبيا املركزي  تبسيط إجراءات اإلقراض وتنويعه 2
مراجعة 

 التشريعات

 إعادة تنظيم سوق األوراق املالية 3
املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة املالية صندوق االنماء

تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على  4

 املختلفةتراخيص العمل 
 سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة العمل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وزارة االقتصاد

مراجعة 

 التشريعات

إطالق مواقع إلكترونية لتقديم خدمات تخص  5

 األ شطة االقتصادية
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة املالية وزارة االقتصاد وزارة االتصاالت واملعلوماتية

 - سنوات 3 -1 وزارات املالية،التخطيط،األوقاف املصارف التجارية صندوق التضامن االجتماعي تنظيم برنامج التمويل الجماعي 6

تقييم وإعادة تنظيم صندوق اإلنماء االقتصادي  7

 واالجتماعي

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 وزارة املالية وزارة االقتصاد الجامعات
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8 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة

العناية الفائقة بال جزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم 

 4.8 االجتماعية واملعيشية
:الهدف التفصيلي  

 األساسية ملستحقيهاتقريب الخدمات 

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

في أقرب الوحدات  اعتماد الخدمات اإللكترونية وتفعيلها 1

 اإلدارية
 مراجعة التشريعات سنوات 5 -1 الوزارات والجهات التابعة لها القطاع الخاص مجلس الوزراء

املتعلقة بالخدمات للوحدات نقل كافة االختصاصات  2

 االدارية املحلية
 سنوات 3 -1 مجلس الوزراء الوزارات والجهات التابعة لها وزارة الحكم املحلي

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

 للمعايير الدولية 3
ً
 - سنوات 5 -1 الوزارات والجهات التابعة لها البلديات وزارة الحكم املحلي حصر واستيفاء مرافق تقديم الخدمات وفقا

توفير اإلمكانات الالزمة لتقديم خدمات ذات جودة في  4

 مختلف املناطق
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة التخطيط وزارة املالية البلديات وزارة الحكم املحلي

إقرار حوافز إضافية للعاملين على تقديم الخدمات في  5

 املناطق النائية
 - سنوات 3 -1 املحلي وزارة التخطيط وزارة املاليةوزارة الحكم  مجلس الوزراء

6 
عند  مراعاة الفئات الخاصة في مختلف الخدمات ومرافقها

وضع شروط الوظائف واملشاركات الخارجية والدراسة 

 وغيرها

 مراجعة التشريعات سنوات 10 -1 وزارة العمل مؤسسات املجتمع املد ي القطاع الخاص وزارة الشؤون االجتماعية
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8 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة

العناية الفائقة بال جزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم 

 5.8 االجتماعية واملعيشية
:الهدف التفصيلي  

 الشمولية في تقديم الخدمات ملختلف املناطق والفئات املجتمعية والعمرية

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
معايير توافقية لتخصيص التمويالت اعتماد 

 لنظام الخدمات الحكومية
 سنوات 3 -1 مجلس النواب وزارة التخطيط وزارة املالية الهيئة العامة للمعلومات مجلس الوزراء

مراجعة السياسات 

 االقتصادية

2 
مراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية 

 املتعلقة بتقديم الخدمات املختلفة
 مراجعة التشريعات سنوات  3 -1  النقاباتمجلس النواب الوزارات والجهات التابعة لها وزارة العدل

3 
اعتماد مدونة سلوك للعاملين على تقديم 

 الخدمات
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء مؤسسات املجتمع املد ي وزاة العدل

4 
إ شاء وحدات إدارية خاصة في البلديات 

عنى بخدمات الفئات الهشة
ُ
 ت

 سنوات 3 -1 وزارة العمل البلديات نقابة االخصائيين االجتماعيين الحكم املحلي وزارة
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات
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9 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة املحافظة

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة 

 1.9 األسرة كنواة للمجتمع
:الهدف التفصيلي  

 تلبية احتياجات األسرة والطفولة والشيخوخة

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة 

1 
 موضعالعمل العربية للمسنين وضع خطة 

 التنفيذ، ومتابعتها

وزارة الشؤون 

 االجتماعية
 - سنوات 5 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة الحكم املحلي البلديات

2 
وضع االلتزامات املترتبة على اتفاقية االمم 

 املتحدة للطفولة موضع التنفيذ، ومتابعتها

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة التخطيط مؤسسات 

 املجتمع املد ي
 - سنوات 10 -1

 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 مجلس الوزراء مجلس النواب إستحداث تشريع خاص باألسرة الليبية 3

4 

تقييم وإعادة تنظيم مؤسسات التضامن 

االجتماعي )املسنين واألطفال مجهولي 

 النسب(

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي

وزارة الشؤون االجتماعية وزارة العمل مؤسسات املجتمع 

 املد ي
 - سنوات 3 -1
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9 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة املحافظة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة

العامة، ومعاملة إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة 

 2.9 األسرة كنواة للمجتمع
:الهدف التفصيلي  

 تفعيل دور اإلخصائيين االجتماعيين

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 

إستحداث وحدات إدارية خاصة بالخدمة 

االجتماعية داخل املؤسسات املركزية 

 واملحلية

 سنوات 3 -1 الوزارات والجهات التابعة لها مجلس الوزراء
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
وضع خطة تدريبية مكثفة للخصائيين 

 االجتماعيين
 وزارة العمل

وزارة الشؤون االجتماعية  مؤسسات املجتمع املد ي نقابة االخصائيين 

 االجتماعيين
 - سنوات 5 -1

3 
مام تغيير مسار بعض الوظائف أفتح الباب 

 لتقديم الخدمات االجتماعية
 سنوات 5 -1 مجلس الوزراء وزارة الشؤون االجتماعية وزارة العمل

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

4 
إقامة حمالت توعية بدور االخصائيين 

 االجتماعيين

وزارة الشؤون 

 االجتماعية
 - سنوات 10 -1 وزارة التعليم مؤسسات املجتمع املد ي وسائل اإلعالم
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9 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة التماسك األسري، وتعزيز دور املرأةاملحافظة على 

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة 

 3.9 األسرة كنواة للمجتمع
:الهدف التفصيلي  

 تقوية دور مؤسسات الشؤون االجتماعية الحكومية واملدنية

 

املبادرةاسم  ت. املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة   مالحظات 

1 
إعادة هيكلة نظام الخدمة االجتماعية 

 املدنية والحكومية

املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي

 سنوات 5 -1 وزارة الشؤون االجتماعية البلديات
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
وضع معايير نموذجية ملؤسسات الخدمة 

 االجتماعية املدنية

وزارة الشؤون 

 االجتماعية
 - سنوات 3 -1 وزارة العمل مؤسسات املجتمع املد ي

3 
وضع مدونات سلوك ملقدمي الخدمات 

 االجتماعية

وزارة الشؤون 

 االجتماعية
 - سنوات 3 -1 نقابة االخصائيين االجتماعيين مؤسسات املجتمع املد ي

4 
إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتوظيف أو 

 االجتماعييناالستعانة باألخصائيين 
 - سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية نقابة االخصائيين االجتماعيين مجلس الوزراء

5 
خلق نظام ربط بين املؤسسات الحكومية 

 واملدنية
 - سنوات 3 -1 وزارة العمل وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الثقافة مجلس الوزراء
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9 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة التماسك األسري، وتعزيز دور املرأةاملحافظة على 

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة 

 4.9 األسرة كنواة للمجتمع
:الهدف التفصيلي  

 منح املزيد من الوقت للتعايش األسري 

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
تقييم وإعادة النظر في نظام ساعات العمل في 

 القطاعين العام والخاص
 وزارة الشؤون االجتماعية مؤسسات املجتمع املد ي وزارة العمل

 سنوات 3 -1

مراجعة لجنة 

 التشريعات

 املجتمع املد يوزارة العمل وزارة الشؤون االجتماعية مؤسسات  مجلس الوزراء إستحداث اليوم الوطني لألسرة الليبية 2
 سنوات  3 -1

مراجعة لجنة 

 التشريعات

3 
،سيدات 

ً
إستحداث جائزة املرأة املتميزة )تربويا

 أعمال،إلخ(
وزارة الشؤون 

 االجتماعية
 الجهات الحكومية مؤسسات املجتمع املد ي القطاع الخاص

 سنوات 3 -1
- 
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9 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة املحافظة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة 

 5.9 األسرة كنواة للمجتمع
:الهدف التفصيلي  

 إبراز دور املرأة في مختلف املجاالت،وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

 مراجعة لجنة التشريعات سنوات 3 -1 وزارة العمل وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الثقافة  املجتمع املد ي وزارة العدل مراجعة التشريعات بما يخدم إبراز دور املرأة 1

الوزارات واملؤسسات إستحداث مكاتب أو إدارات في  2

 الحكومية تعنى باملرأة
 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات 3 -1 الوزارات والجهات التابعة لها مجلس الوزراء

 مراجعة هيكلة املؤسسات سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية مجلس الوزراء إ شاء املجلس الوطني للمرأة 3

 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املد ي األحزاب السياسية وزارة التعليم إطالق مشروع التنشئة السياسية للمرأة 4

 ضوضع خطة وا 5
ً
 وسياسيا

ً
 - سنوات 3 -1 الوزارات مؤسسات املجتمع املد ي مجلس الوزراء حة لتمكين املرأة اقتصاديا

 مراجعة التشريعات سنوات 10 -1 الوزراء وزارة العملمجلس  مجلس النواب تحديد  سب ملشاركة املرأة في سوق العمل، وقياسها 6
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10 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة مكافحة الفساد وحماية املستهلكين

 الرامية الجهود في واالنخراط ،الفساد مظاهر  استنكار 

 1.10 ، واإللتزام بمبادئ الشفافية والنزاهةملكافحته
:الهدف التفصيلي  

 زرع الثقة في النظام العام

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
صياغة استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد 

 واإلعالن عنها
 هيئة مكافحة الفساد

منظمات املجتمع املد ي  مجلس الوزراء وزارة العدل 

 املنظمات الدوليةالنقابات 
 - سنوات 3 -1

2 
ة اتفاقيمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات 

 االمم املتحدة ملكافحة الفساد
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية هيئة مكافحة الفساد وزارة العدل

3 
اعتماد مدونات سلوك ملختلف الوظائف 

واملستويات تتعلق بمعايير النزاهة في ممارسة 

 األعمال

الهيئة الوطنية ملكافحة 

 الفساد
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء

 - سنوات 10 -1 وزارة الثقافة هيئة الرقابة اإلدارية وزارة االقتصاد إ شاء حاضنات لجمعيات حماية املستهلك 4

5 
إطالق حملة وطنية ألداء القسم القانو ي ملوظفي 

 القطاع العام
 - سنوات 3 -1 هيئة مكافحة الفساد مؤسسات املجتمع املد ي وزارة العمل
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10 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة مكافحة الفساد وحماية املستهلكين

 الرامية الجهود في واالنخراط ،الفساد مظاهر  استنكار 

 2.10 ، واإللتزام بمبادئ الشفافية والنزاهةملكافحته
:الهدف التفصيلي  

  شر ثقافة املساءلة

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

 وضع برامج توعية مكثفة ملخاطر الفساد 1
هيئة مكافحة 

 الفساد
 - سنوات 3 -1 وزارة االتصاالت واملعلوماتية وسائل اإلعالم مؤسسات املجتمع املد ي

2 
اعتماد حقائب تدريبية للوقاية من الفساد 

 واإلبالغ عنه
 - سنوات 3 -1 هيئة مكافحة الفساد الرقابة اإلدارية وزارة العمل

3 
إ شاء وحدات إعالمية بالوحدات اإلدارية 

 وإلزامها بتقديم  شرات دورية
 سنوات 3 -1 وزارة العمل هيئة اإلعالم مجلس الوزراء

مراجعة هيكلية 

 املؤسسات

4 
اعتماد حقائب تدريبية للصحفيين بشأن 

 املساءلة والتقص ي

هيئة مكافحة 

 الفساد
 - سنوات 3 -1 هيئة اإلعالم مؤسسات املجتمع املد ي

5 
استحداث آلية آمنة للبالغ عن قضايا وشبهات 

 الفساد

هيئة مكافحة 

 الفساد
 - سنوات 3 -1 األجهزة الرقابية مؤسسات املجتمع املد ي
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10 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة مكافحة الفساد وحماية املستهلكين

 الرامية الجهود في واالنخراط ،الفساد مظاهر  استنكار 

 3.10 ، واإللتزام بمبادئ الشفافية والنزاهةملكافحته
:الهدف التفصيلي  

 غير املشروعالقضاء على فرص الكسب 

 

املبادرةاسم  ت. املقترحةاملدة  الشركاء الجهة املنفذة   مالحظات 

 وزارة العدل مراجعة وتحديث الئحة العقود االدارية النافذة 1
مجلس الوزراء هيئة الرقابة اإلدارية ديوان املحاسبة هيئة 

 املشروعات العامة
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1

رقمنة ادوات الجباية )الكهرباء، املاء، الضرائب،  2

 الجمارك، إلخ(
 للمعلوماتالهيئة العامة 

وزارة االتصاالت واملعلوماتية الشركة العامة للكهرباء الشركة العامة 

 للمياه مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك
 - سنوات 3 -1

 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة التخطيط وزار ةالعدل مجلس النواب إعادة النظر في قانون املواصفات الليبية 3

املسؤولين بمختلف املستويات بتقديم إلزام  4

 اإلقرارات املالية
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1 مجلس الوزراء مجلس النواب

وضع برنامج تدريبي مكثف للعاملين بأجهزة الرقابة  5

 ومكافحة الفساد

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 ديوان املحاسبة الرقابة اإلدارية

تفعيل برامج واتفاقات استرداد املوجودات ضمن  6

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

الهيئة الوطنية ملكافحة 

 الفساد
 - سنوات 10 -1 وزارة الخارجية وزارة الداخلية
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11 
:الهدف الرئيس ي  

 ديمومة البيئة النظيفة اآلمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة
 :السياسة املقترحة

 جهود ودعم البيئة، بأهمية التوعية تكثيف

 1.11 عليها املحافظة
:الهدف التفصيلي  

 االدارة املستديمة للمشروعات البيئية

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء الوزارات والجهات التابعة لها الهيئة العامة للبيئة صياغة استراتيجية وطنية للمحافظة على البيئة 1

والبحرية وزارة الحكم  مجلس الوزراء وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الهيئة العامة للبيئة ةالبيئاملحافظة على مشروعات إستحداث وتفعيل  2

 املحلي
 - سنوات 5 -1

 - سنوات 3 -1 وزارة االقتصاد البلديات وزارة الحكم املحلي تطوير وتحسين مستوى إدارة النفايات 3

 - سنوات 5 -1 مجلس الوزراء الوزارات والجهات التابعة لها الهيئة العامة للبيئة إطالق مشروع املحافظة على النوع 4

5 
االستفادة من الشراكة مع الشركات النفطية في 

 اطالق مشروعات بيئية
 - سنوات 10 -1 املؤسسة الوطنية للنفط الشركات النفطية الهيئة العامة للبيئة

6 
زيادة اعداد برنامج معلن لحمالت التشجير و 

 املساحات الخضراء

وزارة الزراعة والثروة 

 الحيوانية والبحرية
للبيئة الهيئة العامة للموارد املائية الجامعات مؤسسات الهيئة العامة 

 املجتمع املد ي وسائل اإلعالم
 - سنوات 10 -1

7 
وضع برنامج بيئي خاص بمناطق انتاج وصناعة 

 واإلسمنت النفط
مجلس الوزراء وزارة الصناعة الهيئة العامة للبيئة املؤسسة الوطنية  وزارة النفط والغاز

 النفطية مؤسسات املجتمع املد يللنفط الشركات 
 - سنوات 3 -1
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11 
:الهدف الرئيس ي  

 ديمومة البيئة النظيفة األمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة
 :السياسة املقترحة

 املحافظة جهود ودعم البيئة، بأهمية التوعية تكثيف

 2.11 عليها
:الهدف التفصيلي  

 التوعية بصيانة البيئة

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
وضع خطة متكاملة لنشر الوعي البيئي 

 عبر مختلف الوسائل
وزارة اإلتصاالت واملعلوماتية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية  الهيئة العامة للبيئة

 والبحرية وسائل اإلعالم مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 3 -1

2 
إدراج مواد تعليمية لصيانة البيئة 

 ضمن املناهج الدراسية
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة وزارة التعليم

 - سنوات 3 -1 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية مؤسسات املجتمع املد ي مجلس الوزراء إستحداث يوم الشجرة الوطني 3
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11 
:الهدف الرئيس ي  

 ديمومة البيئة النظيفة األمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة
 :السياسة املقترحة

 املحافظة جهود ودعم البيئة، بأهمية التوعية تكثيف

 3.11 عليها
:الهدف التفصيلي  

 حماية مصادر البيئة واملناخ

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
وضع برنامج وطني للحفاظ على املياه 

 وإستخداماتها
 - سنوات 3 -1 الهيئة العامة للبيئة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية هيئة املوارد املائية

2 
حصر ومتابعة األراض ي الصالحة 

 للزراعة

وزراة الزراعة والثروة 

 الحيوانية والبحرية
 - سنوات 3 -1 الوزراءمجلس 

3 
صياغة برنامج وطني ملواجهة التغيرات 

 املناخية وفق اتفاقية املناخ
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة

4 
إ شاء عدد من املحميات الطبيعية 

 البرية والبحرية

وزارة الزراعة والثروة 

 الحيوانية والبحرية
 - سنوات 5 -1 املوارد املائية مؤسسات املجتمع املد يالهيئة العامة للبيئة هيئة 

5 
إستحداث وحدات خاصة ببيئة 

 الشواطئ
 مجلس الوزراء

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الهيئة العامة للبيئة هيئة البحث 

 العلمي
مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1

 املؤسسات

6 
تحديد املخاطر واملواد الضارة 

 املوسمية وحظرهاواألوقات 
 - سنوات 3 -1 وزارة الصناعة املؤسسة الوطنية للنفط الشركات النفطية الهيئة العامة للبيئة
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11 
:الهدف الرئيس ي  

 البيئة النظيفة األمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمةديمومة 
 :السياسة املقترحة

 املحافظة جهود ودعم البيئة، بأهمية التوعية تكثيف

 4.11 عليها
:الهدف التفصيلي  

 للموارد البيئيةتوفير مصادر بديلة 

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
إستضافة مؤتمر دولي للبيئة النظيفة 

 واالستفادة من مخرجاته
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة

2 
صياغة استراتيجية وطنية للتحول إلى 

 استخدام مصادر طاقة نظيفة
 - سنوات 3 -1 الهيئة العامة للبيئة املؤسسة الوطنية للنفط مجلس الوزراء

3 
ُيعطي ميزات إجراء تعديل تشريعي 

 خاصة ملشروعات الطاقة النظيفة
 مجلس الوزراء

مجلس النواب الهيئة العامة للبيئة هيئة االستثمار وشؤون 

 الخصخصة املؤسسة الوطنية للنفط الشركة العامة للكهرباء
 مراجعة التشريعات سنوات 3 -1
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11 
:يالهدف الرئيس   

 ديمومة البيئة النظيفة األمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة
 :السياسة املقترحة

 املحافظة جهود ودعم البيئة، بأهمية التوعية تكثيف

 5.11 عليها
:الهدف التفصيلي  

 تطوير وإستدامة التنوع البيئي

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
تقييم وإعادة تنظيم مركز البذور 

 املحسنة

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية مؤسسات املجتمع املد ي

 سنوات 3 -1 وزارة الصحة  هيئة البيئة  مؤسسات املجتمع املد ي. مجلس الوزراء تشكيل مجلس حماية وتحسين البيئة 2
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

3 
فرض قيود صارمة على الصيادين 

 ومستغلي املصادر الطبيعية

وزارة الزراعة والثروة 

 الحيوانية والبحرية
 - سنوات 3 -1 وزارة الداخلية مؤسسات املجتمع املد ي

مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1 الهيئة العامة للبيئة مجلس الوزراء إ شاء مركز وطني للتنوع البيئي 4

 املؤسسات
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12 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة االستفادة من حضارات وثقافات املجتمعات األخرى 

االنفتاح على الحضارات والثقافات، وتعزيز التعاون 

 1.12 معها
 :الهدف التفصيلي

 مجاراة املجتمعات في التطوير وابتكار الحلول للمشكالت االجتماعية

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة 

1 
تحديد مجاالت االستعانة باملنظمات والوكاالت 

 الدولية إلحداث التغيير املطلوب

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

وزارة الخارجية وزارة الثقافة وزارة 

 التعليم مؤسسات املجتمع املد ي وسائل اإلعالم
 - سنوات 3 -1

2 
 التطور إصدار تقرير دوري عن 

ً
االجتماعي مقارنة

 بما حققته الدول األخرى 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

وزارة الخارجية وزارة الثقافة املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي مؤسسات املجتمع املد ي
 - سنوات 10 -1

 مجلس الوزراء إحياء األيام العربية والدولية املعتمدة 3
لها مؤسسات املجتمع الوزارات والجهات التابعة 

 املد ي
 سنوات 10 -1

مرفق قائمة باأليام 

املعتمدة من األمم 

املتحدة وجامعة 

 الدول العربية

4 
تقييم وتطوير مركز الدراسات االجتماعية من 

 خالل الشراكة الدولية

املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية
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12 
:الرئيس يالهدف   

 :السياسة املقترحة االستفادة من حضارات وثقافات املجتمعات األخرى 

 االنفتاح على الحضارات والثقافات، وتعزيز التعاون معها
2.12 

 :الهدف التفصيلي

 اإلستفادة من اإلمكانات املتوفرة لدى الغير

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة 

1 
إ شاء مراكز ثقافية بالخارج وفق 

 محددة ساحات ثقافية
 سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة الثقافة

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
وضع برنامج و تحديد االحتياجات 

 تبادل الخبراء
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة العمل وزارة التخطيط

3 
لتبادل املنح  إستحداث برامج

 الدراسية التعليمية والدراسية
 - سنوات 3 -1 وزارة التخطيط وزارة الخارجية املنظمات الدولية وزارة التعليم

4 
تبادل الفرص التدريبية والثقافية 

 والفنية
 - سنوات 10 -1 وزارة العمل وزارة التعليم وزارة الخارجية وزارة الثقافة

5 

 توأمة املؤسسات االجتماعية

والثقافية لتبادل الخبرات مع 

 مؤسسات الدول األخرى 

 - سنوات 5 -1 وزارة الخارجية الوزارات املختصة

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف        التعليم الجيد                                                                                                                                                                           
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 رعقد الشراكات لتحقيق األهداف                                                                                                                                                                                                                      

12 
:الهدف الرئيس ي  

 :السياسة املقترحة حضارات وثقافات املجتمعات األخرى االستفادة من 

 االنفتاح على الحضارات والثقافات، وتعزيز التعاون معها
3.12 

 :الهدف التفصيلي

 تصدير التجارب الناجحة للمساهمة في تطوير الحضارة املشتركة

 

املبادرةاسم  ت.  مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة 

1 
املؤسسات املعتمدة  عضوية تفعيل

 على اإلنتاج الثقافي املحلي
 - سنوات 3 -1 وزارة الخارجية وزارة العمل مؤسسات املجتمع املد ي وزارة الثقافة

2 

وضع واعتماد جدول سنوي 

باملناسبات الخارجية الواجب 

 حضورها

 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة وزارة الخارجية وزارة الشؤون االجتماعية مجلس الوزراء

3 
إ شاء قناة تلفزيونية )ثقافية( 

 موجهة
 - سنوات 5 -1 وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املد ي وزارة الخارجية

4 

إ شاء صندوق وطني لدعم 

املشاركات الوطنية الخاصة في 

 املحافل الدولية

 مجلس الوزراء
الشباب وزارة املالية وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الثقافة وزارة 

 والرياضة
 سنوات 3 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات
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 :
ً
 :املقدمةأوال

 منذ تأسيس دولة االستقالل، على أسس جديدة  ابمرحلة مفصلية في تاريخه تمر ليبيا
ً
الحديث، هذه املرحلة تتطلب بناء دولة االستقالل الثانية بعد حوالي سبعين عاما

 في مرحلة دولة االستقالل األولى وتفتح اآلفاق لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. والهيكلية تراعي معالجة االختالالت البنيوية

ق، هو الخطوة قو إن االتفاق املجتمعي على مشروع وطني بأسس جديـدة للعيش السلمي املشترك بين الليبيين، تستوعب التنوع، وتحافظ على النسيج، وتضمن الح

الليبيون نعم هللا التي حباهـم بها، دون استئثار، أو احتكار، أو استغالل، هدفهم خلق تنمية مكانية متوازنة، جوهرها اإلنسان،  بها يتشاركاألولى والهامة نحو املستقبل، 

 وحاضنتها املدن والقرى واألرياف دون استثناء، وأداتها مؤسسات الحكم املحلي املسؤولة بصالحيات منظمة تامة غير منقوصة.

ـل السلبـي ، والتدخالحلـم تحديـات كبيـرة، كتجذر ثقافة املغالبة، واستمرار الحـروب األهليـة، وحـدة االنقسـام السياسـي، وتفكـك النسيـج االجتمـاعــي يواجـه تحقيـق هـذا

فل املهاجرين، ونكـاف الدول الطامعـة، وغيلـة التنظيمـات لعـدد مـن الـدول إقليميـا ودوليـا واالعتماد على ريع النفط وإدارتـه مركزيـا، وانتشـار وبـاء الفسـاد، وتوافـد قوا

.
ً
 اإلرهابيـة، وغيرها من التحديات التي تواجه ليبيا حاضرا ومستقبال

 ءة الواقعإلعادة قراال بديل عن مواجهة هذه الصعوبات، ومقارعة التحديات، بشحذ الهمم، وشد العزم، واستحضار التضحيات، ومخاطبة الضمائر، ومناداة العقول، 

ور، وشعورهم القوي ه نحو التطواستشراف املستقبل، آخذين في االعتبار الفرص الكبيرة املتاحة. فرغبة الليبيين الراسخة في العيش الكريم بإنهاء الوضع الحالي والتوج

 التداول السلمي كأساس لدولة املستقبل.بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وإيمانهم بالعيش املشترك، وتمسكهم بالخيار الديموقراطي و 

الطبيعية، وحجم االحتياطات واألصول األجنبية، وارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية، وفرصة إحداث زيادة مهمة  النسبية للمواردإن املوقع الجغرافي، والوفرة 

ي الناتج املحلي اإلجمالي، وغياب الحاضنة االجتماعية والثقافية للتنظيمات اإلرهابية والتشكيالت في مساهمة املرأة في سوق العمل، وإمكانية النمو املرتفع واملستدام ف

 .مقتدرة ومتطورة تحتاج إلدارةاملسلحة غير النظامية، ومالئمة الظروف لغرس القيم املحابية للتطور والحداثة والتنمية، وغير ذلك الكثير، هي فرص كبيرة 

ة تتمثل حثمينة بعد تجارب استمرت سبعين سنـة، تبين للجميع أنها ستتكـرر إذا لم يتم فهم املشكلة وإيجاد الحلـول املناسبة لها، الفرصـة املتا في ليبيا اليوم، فرصة

ل وفهمه، في عمـق النظر إلى ماهية املشك في الرغبة الواسعة إلنهاء املشاكـل املستمـرة واملزمنـة، وتتمثـل في وعـي األجيـال الجديـدة وحماسها للمستقبـل، تتمثل الفرصـة

 ورسم مستقبل جديد يتجاوز املاض ي ويستفيد من تجاربه. ،ناقشات املستمرة إليجاد الحلول تتمثل في املبادرات وامل
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وإقرارهـا، رؤيـة  ، ومناقشتهـا،الفرصـة في إنتـاج رؤيـة وطنية فقدتها ليبيا طيلة سبعين سنـة، رؤية تؤسس للمستقبل املنشود، رؤيـة تساهـم كل املكونـات في صياغتهـا

 تقبل مرسـوم بأيـدي أبنائه، مستقبل تنتهي فيهسياسيـة واقتصاديــة واجتماعية وثقافية، رؤية ملستقبل يحمل مشروعه معه، مستقبل ال يقود إلـى املجهول، مس

 إلى السالم واالزدهار. يقود مستقبل ،مرةالتغيير في كل  إلىاملمارسـات التقليديـة التـي أنتجـت الحاجة 

ئ، وحاكمها قانون عادل، وحاميها جيش هذه الطموحات السامية، ال غالب فيها إال الوطن واملواطن، وال مغلوب فيها إال الظلم والتخلف، ضامنها دستور راسخ املباد

 .وطني حديث، وموضوعها اإلنسان، وعنوانها النماء والرخاء، وعمادها اقتصاد متنوع ومنفتح

إال بإنهاء حالة الصراع املسلح، ومواكبة املتغيرات، ومجاراة األحداث، وعقد الشراكات،  ليبيايفرض نفسه، فال سبيل لبناء األحداث تتسارع، والعالم يتغير، والواقع 

 ل
ً
السالم  فيود نشتحقيق الهدف املواالندماج في اقتصادات العالم، والتفرغ للمنافسة، بتنمية القدرات، واستثمار اإلمكانات، وتسخير الجهود لالستقرار والتنمية وصوال

 يفخرون بانتمائهم والتطلع ستقرار واال 
ً
 ومزدهرا

ً
 متقدما

ً
 له. لغد مشرق ألجيال تقود بلدا

 لحل األزمة.
ً
 األسباب والتداعيات والتحديات والفرص وتقترح مشروعا

ً
 لالزمة الليبية متضمنا

ً
 تشمل هذه الورقة تشخيصا

 :
ً
  :ةالليبي زمةاأل تشخيص ثانيا

سياسيــــة مختلفــــة، وبأنظمــــة حكــــم متناقضــــة، وإصرار كل نظام على إلغاء سلفه، وإلقاء كل ماله وما عليه في  بتجــــارب 2020و 1952مــــرت ليبيا خــــالل األعــــوام ما بيــــن 

 املهمالت، وإقامة نظام نقيض ينتهي في الغالب إلى ما انتهى إليه من سبقه.  

ـزمــــات التي مــــرت بها ليبيا، وتمر بها منــــذ عشر سنوات،  تستنتج التشابه في أسبــــاب حدو،ها، وعــــدم االستفــــادة من التجارب واألخطاء املكررة، وأن ولعل قــــراءة عميقة ل

 مة.سببات تلك األز الصراع لن يتوقف بغض النظر عن األشكال التي يتخذها، وعن شكل نظام الحكم وشعاراته ونواياه، ما لم توضـع الحلول الناجعة والنهائية مل

 في اآلتي:مالحظتها، تتمثل ولعل أهم املشتركات التي يمكن 

 :على الصعيد السياس ي 

 حظـر العمل الحزبي، والتضييـق على الخصـوم السياسييـن، وبالتالـي إلغـاء فكرة املعارضة السياسية. -

 ـ نتج عن ذلك ضعفا شديدا في التجربة السياسية، وتراكماتها. -

 رها مع مختلف األنظمة.ـ إبعاد النقابات عن املشاركة في الشأن العام، أدى إلى ضعف دو  -
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 السلمي للسلطة. التداول ـ غياب كامل لفكرة  -

 ـ ترسخ ثقافة املغالبة سبيال وحيدا للوصول إلى السلطة، مع إلغاء املغلوب ومصادرة حقوقه. -

 :على الصعيد االقتصادي 

 تنويعـه ونمـوه واستدامته. ويـؤدي إلـىعـدم االستفـادة مـن عوائد املـوارد الوطنية بمـا يخـدم االقتصـاد الليبي  -

 التوظيف الخاطئ للموارد الوطنية، واستخدامها كأداة لالستدامة السياسية. -

 إضعاف دور القطاع الخاص من خالل اعتماد توجهات وسياسات خاطئة. -

 رسوخ ثقافة الغنيمة والريع وآثارها السلبية على مختلف املستويات. -

 :على الصعيد االجتماعي 

 االجتماعية في ظل غياب أسس توافقية راسخة للعيش املشترك.هشاشة البنية  -

 استخدام التاريخ الشخص ي أو العائلي كأفضلية على اآلخرين. -

 ضعف الرعاية االجتماعية وخدماتها. -

 الفهم الخاطئ للعالقة مع اآلخر، على مستوى املجتمع املحلي أو املجتمعات األخرى. -
 

ـــــدم تكمن مشكلة األنظمة السياسية في تكرا ـــــات تقـ ـــــل حكومـ ـــــم تشكـ ـــــب فشلها، ثـ ـــــة بسبـ ـــــس األخطاء، حيث يتم إسقاظ األنظمـ ر ممارسة ذات الخطوات، والوقوع في نفـ

 أداء ضعيفـا ال يتناسـب مع طموحات الناس، يتسبب في إحباظ شعبي يؤدي إلى إسقاظ النظام، ثم العودة إلى األداء الضعيف، وهكذا.

 لألزمة:األساسية  األسباب (1

ـزمة وعدم االكتفاء بالتفاعل مع مظاهرها  االتي:وتعود أهم أسباب األزمة الليبية إلى  ،يبدأ الحل بفهم األسباب العميقة ل

شامل للتوافق على أسس ومبادئ حاكمة للعيش السلمي املشترك، األمر الذي أضعف بناء الدولة ومؤسساتها منذ االستقالل الجتمعي املحوار ال غياب 1.1

 مرجعيتها املجتمعية األساسية.لغياب 
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وتعميـق الفـروق االجتماعيـة، وإحـداث آثـاٍر ثقافيـة سلبيـة، وشكـل  األسس التوافقية إلدارة عوائد النفط واملوارد الطبيعية ما أدى إلى ترسيخ املركزية، غياب 2.1

 أداة مهمـة لـشــراء الوالءات، وأنتج الصراع املسلح الذي تشهده البالد.

 ثقافة املغالبة، حيث يلغي الغالب حقوق املغلوب. تجذر  3.1

 الحالة الليبية واالرتهان لتوافقـات وتوازنــات ومصالح دولية وإقليمية. تدويل 4.1

. تعدد 5.1
ً
 في غياب تحالف استراتيجي ليبي تاريخي مع الدول املؤثرة دوليا

ً
 وتناقض مصادر التدخل الخارجي املباشر في القرار الليبي، خاصة

 :تــداعيـــاتلا-2 (2

 :تيةزمة وتفاعالتها الى التداعيات اآلأدت أسباب األ 

 تشٍظ عميق وواسع للنسيج االجتماعي، وظهور وتوظيف النزاعات التاريخية.  1.2

 .جتماعي واملؤسساتي بشبح التقسيمينـذر هــذا التحول الخطير في البناء اال  2.2

 ملهاجرين.وتراجع معدل النمو السكاني، وتوطن ا تغيـر جوهـري سيلقي بظـاللـه على التركيبـة الديمـوغرافية، بما في ذلك انحسار  3.2

 الخدمات واملعيشة. تدميـر ما تبقـى من بنيـة تحتيـة علـى كـل املستويـات، وتـدن مـروع فـي مستوى  4.2

 .بالوكالة( )الحربالليبية  األراضـــي تحـول الخـالف الليبـي الداخلـي إلـى حـرب بيـن أطـراف إقليميـة ودولية علـى 5.2

 أسلحـة نوعية متطورة، تزيد من أمد الصراع.فوض ى انتشـار الســالح ودخــول  6.2

 زيــادة حــدة التدخــالت اإلقليميــة والدولية املباشــرة. 7.2

 نحسار هامش الحريات العامة.العودة ال  8.2
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 :لتحــديــــاتا (3

اض وفيما يلي اســـتعر وجود الكيان وتحديات اقتصـــادية وتحديات اجتماعية وتحديات مؤســـســـية وتحديات للحل الســـيا ـــ ي،  تم تصـــنيف التحديات الى تحديات

 هذه التحديات: ألهم

 تحديات وجود الكيان 1.3

 من مساحة ليبيا غير آهلة بالسكان. %99.5 وأكثر من(، 33:1سكان ليبيا إلى سكان دول الجوار ) نسبة .أ

 الديموغرافي املستمر بسبب الهجرة غير القانونية وتوطنها بما يؤثر على االمن الوطني. التغير  .ب

 في أراٍض ليبية. التاريخي دول الجوار عن حقها لبعض الضمني تعبير ال .ج

 دوالر للفرد سنويا(. 450الحاد في متوسط دخل الفرد باإلقليم )عدد من دول اإلقليم أقل من  التدني .د

 إلخ(...األموال . غسيل ،املخدرات ،السالح ،ن التجارة غير املشروعة )البشرعصابـات الجريمـة املنظمـة العابـرة للحدود التي تمتهلتوطـن اإلقليم  يشهد .ه

 املسلمينو نصرة اإلسالم  – في الجزائر ـ القاعدة شمال أفريقيا لالصومافي  ـ الشباب في نيجيريا حـرام بوكو عدد من التنظيمات اإلرهابية باإلقليم ) توطن .و

 ...إلخ(.باإلقليمالشريعة في دول مختلفة  وأنصار  والقاعدة داعش-بماليفي إقليم ازواد 

 ليبيا كممر رئيس ي للهجرة باتجاه شمال املتوسط. وقوع .ز

 دور األطراف املسلحـة، ودخـول أطـراف دولية جديدة على املشهد، وما يترتب على ذلك من تحد لفكرة الوحدة والسيادة الوطنية. تنامـي .ح

دعاة ماملســار السياســي وتصاعد حدة الصــراع املسلح، قــد يؤدي إلى انهيــار ما تبقــى مــن مؤسسات الدولة وتشظي الوطن إلى جزر مفصولة ستكون  تعثــر  .ظ

 ألطماع إقليمية.

 نبرة الدعوات االنفصالية من الداخل. تصاعد .ي

مع  بية،الليصـــــــلحة املالتي في أغلبها ال عالقة لها بخدمة  ،مشـــــــروعات تســـــــتهدف خدمة مصـــــــالحها املتناقضـــــــةارجي في ليبيا وفق تعدد أطراف التدخل الخ .ك

 . ليبيا والليبيينغياب املشروع الليبي الذي يخدم مصالح ومستقبل 
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 تحديات اقتصادية 2.3

على النفط كمصـــــدر شـــــبه وحيد للدخل الحكومي مع تراجع أهميته النســـــبية على املدى املتوســـــط والبعيد عامليا لظهور بدائل الطاقة من جهة  االعتماد .أ

 وتطور املحددات البيئية من جهة اخرى. 

ســــوق النفط العالمي في جانبي العرض والطلب بعد تطور تقنية اســــتخراج النفط والغاز الاــــخري في الســــنوات األخيرة حيث تتجه الدول األكثر  اختالل .ب

 لتكون أكبر الدول إنتاجا للنفط )الواليات املتحدة / الصين(.
ً
 استهالكا

 السلبية املتنوعة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتجذر االقتصاد الريعي ومن امثلة ذلك:  اآلثار  .ج

مي ظاهرة افي االنفاق الجاري، والتراجع في االنفاق االســـــــتثماري العام والخاص، واالنكمان في الناتج املحلي اإلجمالي، وارتفاع معدل البطالة وتن التوســـــــع -

 االحتكار.

 على األصول واملوارد املالية للدولة.املحموم  لصراعا -

 ظاهرة الفساد وتحوله لثقافة عامة في القطاعين العام والخاص. تفش ي -

 اليقين في االستدامة املالية. عدم -

 في مستوى البطالة بنوعيها املقنعة واملكشوفة. ارتفاع -

في الناتج، وارتفاع الدين املحلي ومســـــــتويات الاجز في امليزانية اختالالت بنيوية كضـــــــعف مســـــــاهمة املرأة، وضـــــــعف االســـــــتثمار، واختالل وانكمان  وجود -

 العامة.

 شـــــــــــاســـــــــــعا بين تذويب الثروة الوطنية نتيجة الســـــــــــتخراج النفط وبين خلق الثروة،  ترســـــــــــخ -
ً
مفاهيم خاطئة ومنها أن ليبيا دولة غنية حيث أن هناك فرقا

 ما تنتجه من معارف وسلع وخدمات.فالدول الغنية هي تلك الدول القادرة على خلق الثروة من خالل 

املواطن في املجتمعات الريعية من خانة الفعل إلى خانة الطلب والنقد، مما يرفع ســــــقف التوقعات وتصــــــور تحقيقها في أجل قصــــــير وبدون عمل  يتحول  -

مع املدني تزداد حدة الضـــــغوظ على جاد مســـــتمر وفعال مشـــــترك من جميع املواطنين، وفي غياب تواصـــــل فعال بين املؤســـــســـــة الحكومية ومنظمات املجت

 اإلدارة التنفيذية مما يشتت الجهود في تفاعالت جانبية تؤدي إلى ضياع الوقت وإهدار الطاقات دون تحقيق نتائج باملستوى املطلوب. 

ي ، وال تعمل على غرس هذه القيم فعن الريع ثقافة اتكالية تبناها ورســـــخها املجتمع، وهي ثقافة ال تبرز قدســـــية وضـــــرورة العمل، وتحمل املســـــؤولية نتج -

نتج ازدراء واضــحا للعمل اليدوي واملجهد وتعففا عن أنشــطة اقتصــادية كثيرة. كما افســدت الثقافة الريعية ثقافة الع
ُ
وأفرغت  ملالنشء، خالفا لذلك ت
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ت الريعية تصــبح ضــحية هذه الثقافة فهي دولة رخوة مفهوم العمل من مضــمونه، فال وعي بتحســين االنتاجية أو بإتقان العمل. الدولة ذاتها في املجتمعا

 تشتري سكوت املواطن بمرتب أو بمكافأة أو عالوة أو ترقية دون وجود مبرر من إنتاجية إضافية حقيقية أو تميز في األداء.

 شبه كامل في العالقة بين املجهود واملردود واإلنتاجية والعائد. غياب -

 دكبير في التجارة غير املشــــــــــروعة )تهريب الوقود والبشــــــــــر والســــــــــالح واملخدرات( أدى ذلك إلى تكوين عصــــــــــابات جريمة منظمة ذات مصــــــــــالح كبيرة تزي نمو  .د

 )بالداخل تتفاعل مع األحداث وتتحالف مع الشــــــرعيات املتعددة( تربك حاضــــــر ومســــــتقبل البالد وتزيد من مخاطر تأخير 
ً
قيق حت وتتشــــــابك داخليا ودوليا

 االستقرار.

 آليات وترسخ ممارسات استخدام الريع في مكافأة وشراء الوالءات. نشوء .ه

خ ااملالي للدولة بمعزل عن القطاع الخاص وضـرائبه يقوي قابليتها على ترويض معارضـيها وتجنب املسـاءلة الحقيقية مما يعزز االسـتبداد واملن االسـتقالل .و

 قل نشوء وتطور آليات املراقبة واملحاسبة والتقويم.املعادي للمشاركة الديمقراطية ويعر 

 تحديات اجتماعية 3.3

 النسيج االجتماعي. تفكك .أ

 الحـرب األهليــة وتراكم األحقاد املتولدة عنها، والتغيرات السلبية في منظومة القيم املجتمعية.   ستمرار ا .ب

 الـفـســــاد. فـشـيت .ج

 مستـوى التعليـم، وانتشـار التطـــــــــــرف. تدنـي .د

 مستوى السلوك وانتشار الظواهر الهدامة. انحدار  .ه

 تدنـي مستــوى املعيشــة، وانتشـــــار الـفـقــــــر. .و

 لـفضلي .ز
ً
 ة.ظهـور واستمـرار الشرعيـات املستنـدة إلى التاريـخ الشخصـي أو العرقـي أو القبلـي، واعتبـارها معيارا

 تجذر ثقافة املغالبة، واستمـرار ممارسة العزل واالقصاء. .ح

 غيـاب الحــوار املجتمعــي الفعـال حول القضايا الرئيسية.  .ظ

 التعدي على الحقوق والحريات العامة وانحسارها، خاصة الحق في التعبير. استمرار  .ي
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 حيث اصبحت أداة رئيسية في الصراع.  ،وسائل التواصل واإلعالملالتوظيف السلبي  .ك

 تحديات مؤسسية 4.3

 تراجع متسارع في أداء وقدرات املؤسسات العامة. .أ

 .األساسية واالجتماعية عجـز كبير عن تقديـم الخدمـات .ب

 استمرار حالة االنقسام املؤسس ي. .ج

 ضعف شرعية املؤسسات السياسية القائمة. .د

 بية مع تفش ي الفساد في املؤسسات.تعدد وتداخل أعمال األجهزة الرقا .ه

 تضخم في عدد العاملين وهياكل وأعداد املؤسسات العامة. .و

 تحديات للحل السياس ي 5.3

 واملخاتلة.بين جميع الليبيين تعززها رسوخ ثقافتي املغالبة  وأزمة ثقةتفكك اجتماعي  .أ

 املتبادل.وغياب جوهر مفاهيم التفاوض والحوار والتنازل عدم التعود على العمل الجماعي  .ب

 املشتركة.على املصلحة العليا  الخ(والجهوية والفئوية ...  )الشخصيةتغليب املصالح الضيقة  .ج

 ملدى.ا ارتكاز األطراف على النظرة البراغماتية اآلنية قصيرة املدى والتعامل التكتيكي االنتهازي، وعدم االكتراث باملنظور االستراتيجي بعيد .د

 .ة الغائبةواملصالح "،إدارة وتنظيم السالح وادماج املسلحين املرتبط عضويا مع بناء الثقة "املفقودةغياب برامج  .ه

دوات تنفيذ مقاربة بناء الدولة تتمثل في رؤية أالتي تطرح في ليبيا مؤســـــــــســـــــــة على فكرة تقاســـــــــم الســـــــــلطة وليس بناء الدولة، فمعلوم ان  مقاربة الحلول  .و

مفهومه ن بتوافقية، وميثاق ومشــــــروع وطني، وترســــــيخ املواطنة املتســــــاوية امام القانون وفي الواجبات والحقوق، والتأســــــيس على الكفاءة ومراعاة التواز 

اســـــــــــم الســـــــــــلطة بأدواتها املتمثلة في املحاصـــــــــــصـــــــــــة وابعاد الكفاءة وغياب الشـــــــــــامل ) الفكري، الثقافي، االجتماعي، العريي(  في تولي املهام، بينما مقاربة تق

جربت عبر الســـنوات االخيرة في ليبيا وأدت الى نتائج كارثية ماثلة للعيان. لذا فإن تكرار التي املشـــروع والتعامل املجزأ مع القضـــايا وبطريقة ردود االفعال، 

 ملسلسل االنهيار الشامل. مقاربة تقاسم السلطة لن يكون اال تأجيال مؤقتا لصر 
ً
 اع مسلح جديد وعنيف، واستمرارا
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 بإطالق ثالثة مســــــارات )ســــــيا ــــــ ي  .ز
ً
أمني وعســــــكري(، أي تناول موضــــــوعات متداخلة وفي غاية األهمية على  –اقتصــــــادي  –توجه الحل الدولي املتبع حاليا

 .دون رؤية كلية جامعة يتوافق عليها الليبيون  مستقبل ليبيا بشكٍل مجزأ

 على مشروع وطني لبناء الدولة وشراكة طويلة املدى  .ح
ً
 ومؤسسا

ً
ي تنفيذه فالصراع السيا  ي سيعيد تدوير الصراع املسلح في حال لم يكن االتفاق شامال

 وتطويره بين كل الفاعلين السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين.

 :الفرص (4

يلي اســـــــــتعراض  وفيمابر األمان،  ة والوصـــــــــول بليبيا إلىالكثير من الفرص التي تســـــــــاعد على حل األزمة الليبيبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا هناك 

 هذه الفرص: ألهم

 التي استعملت خالل السنوات املاضية سواء الوطنية أو القبلية أو الجهوية أو الدينية، واك 1.4
ً
اطنين ان تشاف املو سقوظ كل الشعارات البراقة املوظفة سياسيا

ليلة م في ادارته ملصــــالح فئات قالســــيطرة على املال العام والتحك الصــــراع وهدفه وهو تلك الشــــعارات لم تكن اال وســــيلة لشــــد انتباههم بعيدا لتخفي خلفها جوهر 

.
ً
 جدا

 ارتفاع درجة الوعي عند اغلب املواطنين بما يحدث. 2.4

 رغبة أغلب مكونات املجتمع الليبي في إنهاء حالة الصراع املسلح املستمر. 3.4

 تنامي الوعي املجتمعي بالحاجة إلى ميثاق يحدد أسس العيش السلمي املشترك. 4.4

 لوقــف الحرب والذهاب إلى طاولة الحوار السيا  ي.املبــادرات تعدد  5.4

 التغير الواضح في مواقف بعض الدول التي راهنت على الخيار العسكري. 6.4

 . في ليبيا حل تكليف بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا بقيادة مسارات الحوار السيا  ي واالقتصادي واألمني والعسكري للوصول الى توافق األطراف على 7.4

 التأكيد الدولي املستمر على أن الحل سيا  ي وليس عسكري في ليبيا. 8.4

 إمكانية التحول من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد الحقيقي، وترسيخ قيمة العمل. 9.4
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 االستفادة من موارد الدولة إلعادة هيكلة االقتصاد الوطني والسلطات املحلية واملركزية.إمكانية 10.4

 االستفادة من املوقع الجيوسيا  ي واملوارد املتاحة لعقد تحالفات وشراكات استراتيجية.إمكانية  11.4

 استثمار العائدات واالحتياطيات واألصول في تطوير وتنويع مصادر الدخل.إمكانية  12.4

 تعدد الرؤى واملشروعات الوطنية التي تهدف لبناء دولة املستقبل املأمول. 13.4
 

 
ً
ات :ثالثا  :األزمة لحل مقتـر

كما تهدف  التأسيس، هشـاشـة القواعد السابقة منذ راسخة لتأسيس الدولة الليبية املنشـودة وفــق منـظـور يعــالــج وضـع قواعدبعـد إلى  فيما املقتـرحـات الـواردة تـهدف

ونقـــل ليبيا إلـــى املستقبـــل الـــذي يتطلـــع إليـــه  اإلقصاء، أو التهميش الشعور بالظلم أومـــا أنتجـــه  بـــمـــا فـــي ذلـــك اآلن، مسببـــات الصـــراع املتتـــالي واملستمــــــر إلـــى للقضـــاء على

 .مندمجـة فـي القـرن الحـادي والعشريـن يسهـم أبنـاؤها بإيجابيـة فـي الحـضـــارة اإلنسـانيـةو مزدهـرة و  عادلة الليبيون في دولة مدنية ديمقراطية

تلتف حوله كل القوى الســــياســــية واالقتصــــادية واالجتماعية بحيث تشــــترك جميعها في ملكيته وتنفيذه وتقويمه ومتابعته  وطنيمشــــروع  تبني خالل ويتأتى ذلك من    

 :باآلتييتسم  وتطويره،

 والدولية.رتهانات االقليمية والصراعات املصلحية، واال  الـتي تتجاوز املصالح اآلنية، واألهــداف الـعـليـاالـتـأسيـس علـى القيـم الـوطنيــة السـامـيـة  -

 على ما هو إيجابي ويتفادى تكرار ما هو سلبي. ىليبناالستفــادة بـواقعيـة ومـوضــوعيـة مـن أهـم الـدروس فـي مـسـيـرة لـيبيـا مـــنــذ اسـتـقــاللـها،  -

 والسياسات املتبعة خالل املراحل السابقة. االختالالت الناتجة عن التوجهات معالجة االختالالت البنيوية في تأسيس الدولة الليبية وتلك -

 للتوجه نحو آفاق املستقبل الواعد. التأسيسطــي الـصـفـحـات الـمـؤلـمــة والـمؤسـفـة، مـن الـحـاضر واملاض ي القريب والبعيد، و  -

ن تتحول ايقترح العودة الى صيغة مؤتمر وطني شامل )مؤتمر غدامس( لكل القوى املجتمعية الفاعلة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، و وفي سبيل ذلك 

حقق الرؤى التي ت روعاتوالبرامج واملشـــــواالقتصـــــادي واالمني والعســـــكري( الى مســـــارات فنية تفصـــــيلية تعمل على تقديم االســـــتراتيجيات  )الســـــيا ـــــ ياملســـــارات الحالية 

ون مخرجات املسارات الوطني، وتكالكلية التي يتوافق عليها في املؤتمر الوطني املوسع والذي من املفترض ان يتوافق على الرؤية الكلية لتأسيس ليبيا الجديدة وميثاقها 

 الرئيسية.بمثابة خرائط الطريق واستراتيجيات التنفيذ في املجاالت 



 

211 

 

ما كان هناك تنســــــــيق مســــــــتمر بين املســــــــارات لتبادل مســــــــودات  إذابهذا الشــــــــكل يمكن ضــــــــمان التجانس بين مخرجات املســــــــارات، حيث تحكمها رؤية واحدة، خاصــــــــة 

 املخرجات والتأكد من تكاملها وتجانسها.

واملرحلة  ،هيدية انتقاليةمرحلة تمواملرحلة الثانية  ،حالة الصــــراع املســــلح نهاءمرحلة إاملرحلة األولى  أســــاســــية املرور بثالثة مراحل نحو االســــتقرار يســــتوجب الطريقإن 

  الخطة:، وللوصول الى هذه املرحلة يجب أن تكون هناك خطة متكاملة، وفيما يلي استعراض للعناصر األساسية لهذه مرحلة االستقراروهي الثالثة واألخيرة 

 (:العيش املشترك / أسس ـاكمة أسس /عقد اجتماعي)وطني  ميثاق صياغة-1

 بضرورة
ً
 ويحافظ على وحدة ترا االلتفاف حول ميثاق وطني يعزز جهود املصالحة الوطنية ويحقق مصلحة ليبيا العليا، إيمانا

ً
من الثوابت  بها واستقالل إرادتها، وانطالقا

 
ً
 ملستقبل مشر  الوطنية، وتمسكـا

ً
ـجيال ق بقيـم الـديـن اإلسـالمـي الحنيف، واستشرافا  :اآلتيةالحاكمة للقضايا  األسس واملبادئ القادمة، يقترح االتفاق على صياغةل

 .الوطنية الهويـــة-1-1

 .الـمـــواطـنــــــــــة-1-2

   الرشيـد. الحكم-1-3

 ي.الوطن األمـــــن-1-4

  ة.الشاملة املستدام التنمية-1-5

 .الـــوطنـيــــة الـمصـالـحــــــــة-1-6

 :هيكلة االقتصاد الليبي إعادة-2

 تية:اآل ترتكز إعادة هيكلة االقتصاد الليبي على األسس

سنوات. سيؤدي ذلك على املدى القصير في زيادة االعتماد على القطاع النفطي  5مليون برميل خالل  2.5معدالت استخراج النفط للوصول الى  تطوير -2-1

مو نساسية واالجتماعية لتحقيق قاعدة ضرورية للبغرض تطوير القدرة التمويلية لإلنفاق التنموي )االستثماري( خاصة في قطاعات البنى التحتية واأل 

 وللتنويع االقتصادي املنشود. 
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 ألحكام القانون رقم  إنشاء-2-2
ً
لغرض توفير محفز للنمو وقاطرة للتنمية املستدامة تسهم في  2010لسنة  14مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة وفقا

اديين والشراكة االستراتيجية مع الفاعلين االقتص التنويع االقتصادي وتوفر فرص العمل وتطور بيئة االعمال وتسهم في االندماج والتشبيك االقتصادي

 االقليميين والدوليين.  

 نموذج إلدارة عوائد املوارد النفطية تتوافق عليه القوى املجتمعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. تطوير -2-3

ون الريادة للقطاع الخاص في القيام باألنشطة الخدمية دور الدولة من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها ملصلحة الجميع، حيث تك تغيير -2-4

 واإلنتاجية واملعرفية وفق برنامج انتقال مدروس لتفادي اآلثار السلبية ألي صدمة اقتصادية ذات بعد اجتماعي.

 شبكة الحماية االجتماعية تزامنا مع اإلصالحات الهيكلية لتخفيف آثارها السلبية املحتملة. تعزيز -2-5

 ما بين مكونات وأدوات السياسات االقتصادية. اغمالتن-2-6

 :وضع األسس لنظام الحكم املحلي-3

 مسـاوئ املركـزية، لقد
ً
  بينـت التجربـة املمتـدة منـذ ستين عامـا

ً
 االقتصـادي والخدمـي، أو علـى املستوى االجتماعي واملناطقي، األمـر الـذي وإدارة، سواء على املستوى  قرارا

 .في دول العالم  النماذج الناجحة املطبقة إعـادة بنـاء الدولـة على أسـس سياسيـة واقتصاديـة حديثـة تتماش ى مع تـالفيـه عنـدوجـب 

 محددة يستند إليها نموذج اإلدارة املحلية املناسب كما
ً
 :ومنها ،أن ذلك يستلزم تبني أسسا

 للخيار االقتصادي الذي يتم تبنيه من بين خيارات إدارة عوائد املوارد الطبيعية املقترحة. االستجابة-3-1

ا عـلـى  مـراعـاة-3-2
ً
 املتطلبات. االستدامة ومواجهةالكثـافـة السـكـانـيـة والـفـرص التنمـويـة فـي كـل وحـدة محليـة حـرصـ

 مهام دون تخصيص. ارس الوحدات املحلية ما عداها مناختصاصات الحكومة املركزية بشكل حصري، لتم تحديد-3-3

 وتمتعها بالشخصية االعتبارية املستقلة. للمؤسسات املحلية، وعدم اعتبارها تابعة للمؤسسات املركزية، )الذاتية(التامة  االستقاللية-3-4

 التكامل الوظيفي مع الحكومة املركزية ومؤسساتها. تحقيق-3-5
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يد وضع-4  :املؤسسات األسس لتـو

ـــــــــسات املنقسمة ـــــــــد املؤسـ ـــــــــج توحيـ ـــــــــر برنامـ ـــــــــور أن يمـ ما يتم االتفاق عليه  وإعادة بنائها بمرحلتين، تتمثل األولى في تاحيح الوضع القائم، وتتمثل األخيرة وفق من املتصـ

لة األولى كما تراعى األسس اآلتية ،الطبيعية املوارد إدارة عوائد بشأن نموذج  :إلنجاز املـر

 ملعيار الكف اختيار-4-1
ً
 .جدارةاءة والالشخصيات املناسبة إلدارة املؤسسات العامة استنادا

 متوازنة وشفافة في عملية إعادة الهيكلة واإلدماج. خطوات اتباع-4-2

ـــــــاق-4-3 ـــــــة االتفـ ـــــــة تسويـ ـــــــى طريقـ ـــــــات  علـ ـــــــة)املصروفـ ـــــــن (املشروعـ  على نتائج املراجعة الدولية التي شرع في تنفيذها  بطرابلس والبيضاء املركزي  فرعي املصرف مـ
ً
استنادا

 
ً
 .مؤخرا

 .واإلشراف التخطيط واقتصار مهامها على بتطبيق الالمركزية اإلدارية، الحكومة قيام-4-4

 عن تنظيم-4-5
ً
  .التجاذبات السياسية جيش عصري والءه للوطن بعيدا

 .والتكليفات واالنضباظ وفق ضوابط تضمن امتثالها لـوامر واالحتياطية، العاملة في القوة واستيعابـهاالتشكيالت املسلحة  إدماج عملية تنظيم-4-6
 

 :األسس ملصالحة وطنية شاملة وضع-5

ى عــــدم توريــــث الخــــالفــــات املصــــالحة واجــــب وطني يشــــارك فيه الجميع دون استثناء أو إقصــــاء، وتهــــدف إلــــى الحفــــاظ علــــى تماســــــــك النسيــــج االجتماعــــي، والحــــرص عل

ـجيـال   لألسس اآلتية القادمة،ل
ً
 :وفقا

  .ت االجتماعية املتراكمةالجميـع في رحاب الوطـن، وحشـد القـدرات، ومعالجـة التصدعا احتـواء-5-1

ـــــــــــزام-5-2 ـــــــــــون العدالة االنتقالية وقانون  االلتـ والعسكريين وضمان عودة جميع  العفو العام، ورد املظالم، وجبر الضرر، وإطالق سراح املعتقلين السياسيين بتطبيق قانـ

  .النازحين واملهجرين

 .النزاع الخاصـة وعدم التمييز بين ضحاياالدمـاء واألعـراض واملمتلكـات واألمـوال العامـة و  حرمـة-5-3
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 من السلطات كأدوات إلقصاء كل من هو املغالبـــة، وتجريـــم استخـــدام الســـالح، أو الترهيـــب الـــمـــادي أو املعنـــوي، أو نبـــذ-5-4
ً
مختلف، وتجريم  تسخيـــر التشريعـــات أو أيا

 .التخوين والتكفير والتهديد

 .وال يجوز تعميمها، كما ال يجوز استيفاء الحق بالذاتفردية وعقوبتها فردية  الجرائم-5-5

 .التنابـز باأللـقـاب أو الكراهية أو التخوين أو التكفير أو بث أخبار مكذوبة، أو استعمـال املنابـر الثقافيـة واإلعالميـة والتعليمية والدينية للتحريض على العنف تجريم-5-6

 .واإلرهاب العنف، ومحاربة دعوات العنصرية والعصبية العفـو والتسامـح ونبـــذ يـة والثقافيـة والدينيـة والتعليميـة لترسيـخ قيـموتنفيـذ االستراتيجيـات اإلعالم وضـع-5-7

ـــــف-5-8 ـــــن ليبي، وحق أهله في الكشـ ـــــاء أي مواطـ ـــــب أو إخفـ ــــــ ـــــال أو تعذيـ ـــــل أو اغتيـ ـــــات قتـ ـــــن مالبسـ ـــــره عـ ـــــالم جثمانه ونقل رفاته، وي معرفة مصيـ  على كل ذلك سري واستـ

 .تنفيذه إلى مرحلة االستقرار الحاالت منذ االستقالل، ويرجأ

 :واملؤثرة الدول الفاعلة األسس لشراكة استراتيجية مع وضع-6

تمكنها من مواجهة جملة إلى جســور متينة للعبور إلى مراحل مســتقرة ومزدهرة،  ليبيا تجارب الدول، ومن احتياج شــراكات دولية اســتراتيجية من إقامة تنبع الحاجة إلى

 :اآلتي تحقي  تستهدفاملصلحة الوطنية وأن  علـى اتووجـودها، علـى أن تؤسـس الشراكـوغيـر املباشـرة التي تهـدد استقـرارها  املباشـرة التحديات من

 .قـاطــــــــــــــــــرة للـتـنـمـيـــــــة الـمـسـتـــدامــــة تكوين-6-1

 املعرفة وتطوير املوارد البشرية وتوفير فرص العمل.  نقل-6-2

 .محفزات النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية توفير -6-3

 في التنويع االقتصادي. املساهمة-6-4

 الصراع املسلح. اآلثار االجتماعية والثقافية السلبية املباشرة وغير املباشرة الناتجة عن عقود من االقتصاد الريعي وسنوات من معالجة-6-5

 إدماج ليبيا في القرن الحادي والعشرين بتشريعاته وإدارته وثقافته. تسهيل-6-6

 نـمـط التدخـل الخـارجـي في الشأن الليبي مـن صـراع يؤجـج الحـرب إلى شـراكـة ومنافسة اقتصادية تنموية. تغيـير -6-7
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رهاب وتنظيماته بتنظيم وتطوير القوات املسلحة واألجهزة األمنية على أسس االندماج والتكامل مع القوى فـي تحصيـن البالد من الوقوع في فخ توطن اإل  املساهمة-6-8

 وعة مثل تجارة البشر وتجارة املخدرات... إلخ(.ر غير املش التجارة-الدولية واإلقليمية في مواجهة القضايا ذات االهتمام الدولي مثل )اإلرهاب 

لة االستقراروخارطة  املسار الدستوري .7  :طري  للوصول إلى مـر

 
ً
 دستوريأعلن املجلس الوطني االنتقالي إعالنا

ً
ــــةأي قبل تسع سنوات 2011 أغسطس في ا ــــار إلـــــى صيغـ ــــذا املسار للتعطيل والطعن واالختالف، ولم يصـ ــــرض هـ  ، وقـــــد تعـ

 :باآلتي النهائـي لشرعيـة الدولـة وقانونيـة مؤسساتهـا، وقـد اتسمـت هـذه املـرحـلـة االستقـرارنهائيـة مستقـرة تنهـي املراحـل االنتقاليـة املتتاليـة لتدشـن حالـة 

 .املتكررة التي لحقت باإلعالن الدستوري بسبب الخالفات السياسية التعديالت-7-1

 .مرة اآلجال الدستورية وتمديدها أكثر من احترام أمد املراحل االنتقالية، وعدم إطالة-7-2

 .املسار على أثرت القانونية واألحكام القضائية التي الطعون  تعدد-7-3

 .املخرجات أسلوب املقاطعة للتعبير عن عدم الرضا على انتهاج-7-4

 .الدستوري إلى خلق أجسام موازية بسبب جمود املسار اللجوء-7-5

الدستــــــــــــــور، وأمــــــــــــــام  االستفتــــــــــــــاء على مشــــــــــــــروع بشأن 2018 لسنة 6القانون رقم مشروع الدستور قد انتهت من أعمالها، وصدر  وحيــــــــــــــث أن الهيئة التأسيسية لصياغة

 :اآلتيتدور ـول  جهـة أخرى، فإن الخيارات املتاحة للوصول إلى الوضع الدستوري النهائي، االعتراض املتكـرر علـى املسـودة مـن جهـة وعلى القـانـون من

 ب في طرح املشروع لالستفتاء والقبول  املض ي-أ
ً
 للبالد.نتائجه، واعتباره دستورا

 .كقاعدة لالنتخابات التشريعية والرئاسية، مع تأجيل البث في مسودة الدستور  مشروع مؤقت من املسودة واعتماده استخالص-ب

 .لالستفتاءمسودة الدستور وعرضها  انتخابات تشريعية ورئاسية، يتم بعدها مراجعة وثيقة دستورية توافقية جديدة للذهاب إلى إصدار -ج
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: ال
ً
 :خـــاتمــةرابعا

اوز ليبيا املشـــترك املنشـــود .. تظل الثقة عالية في تج الى املســـتقبلتظل الثقة عالية في قدرة الليبيين .. خاصـــة شـــبابهم .. على تجاوز املحنة واالنتقال من الواقع البائس 

 ألفق،االسـالم واالزدهار .. تظل الثقة عالية في الخروج من النفق الى  شـعبها فيحالم أاملاضـ ي و محن الحاضـر وبناء مسـتقبلها املنشـود وتحقيق  جميع ابنائها آالمبجهود 

والشـــــــــــــراكة الوطنية الواســـــــــــــعة بين كل االطراف والفاعلين الســـــــــــــياســـــــــــــيين  ،بالعمل الجاد املؤســـــــــــــس على رؤية واضـــــــــــــحة وخطط تنفيذية محترفة ،ومن األلم الى األمل

العبر  للجميع .. على الليبيين اســــــــــــتلهام واملعقدة الظاهرةواالقتصــــــــــــاديين واالجتماعيين .. الطريق واملهام ليســــــــــــت مســــــــــــتحيلة وان ال تخفى الصــــــــــــعوبات الكثيرة والكبيرة 

الليبيين  علىو  .. ندااورو  وجنوب افريقياوتشيلي  محن كبيرة مثل املانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة دبع في النهوضنجحت  الشعوب التيوالدروس من تجارب 

خطط رسم و  الرؤى ليست لصياغةهي وسيلة هامة لفهم وتحليل الواقع لكنها  السياسية التيعدم االستسالم للواقع وتفادي الوقوع في فخ االنهزامية بحجة الواقعية 

ملنشـــود وإيقاف هدر ا املشـــترك االنتصـــار على أنفســـهم للولوج الى املســـتقبلتضـــل مهمة جميع الليبيين املســـتقبل حيث تتحول حينها إلى دعوة لالســـتســـالم واالنهزامية .. 

 بحسابات املستقبل ،الوقت واملوارد في تصفية حسابات املاض ي وقضاياه
ً
مشروع  تنفيذو  وضع مجتمعين وتضل مهمة الليبيين .. والتي مهما عظمت تضل ضئيلة جدا

حينها  ،ردود األفعال بناء دولة املســــــتقبل املشــــــترك وســــــد الفراغ الذي ســــــمح ملشــــــروعات التدخل الخارجي بتحويل الليبيين على أرضــــــهم من خانة قيادة الفعل الى خانة

 لهم املشترك الواعد.باني في خدمة بناء مستقسيكتشف الليبيون ان خالص بالدهم بأيديهم وبعملهم الجاد وجهدهم املتف

************************************************************************************************************************************************************ 
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الوضع االقتصادي الحاليملخص ملالمح   

عما كان عليه في السنوات السابقة )من حوالي  %50تذبذب مع توجه انكماش ي في الناتج املحلي اإلجمالي بحيث تراجع الى أقل من  •

 (.2019مليار دينار سنة  46، والى حوالي 2015مليار دينار سنة  24، الى أقل من 2012مليار دينار سنة  112
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

من اجمالي املصروفات العامة  %95التوسع الكبير في اإلنفاق الجاري بحيث أصبح يساوي تقريبا دخل النفط بالكامل ويستحوذ على حوالي 

من املوازنة العامة للدولة  %58مليار دينار بنستتتتتتتتتبة  29)االستتتتتتتتتن ماري( من )، مع تراجع حاد في اإلنفاق التنموي 2019الى  2011في الفترة من 

الى  2011خالل الفترة من  %5مليار دينار بنستتتتتتبة متوستتتتتتطة تقترب من  5، وبمتوستتتتتتط يقل عن 2016مليار دينار ستتتتتتنة  1.5الى  2010لستتتتتتنة 

2019.) 
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي
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 نسبة األبواب من امليزانية العامة

 2019الى  2007من سنة 

 املصدر: وزارة املالية
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5%
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(الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب ال اني)السلع والخدمات 
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(الباب الرابع)الدعم 

الباب الخامس امليزانية الخاصة

50%

16%

12%

22%

2018-2011

(الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب ال اني)السلع والخدمات 

(الباب ال الث)التنمية 

(الباب الرابع)الدعم 

53%

21%

10%

16%

2019
(الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب الثاني)السلع والخدمات 

(الباب الثالث)التنمية 

(الباب الرابع)الدعم 
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 تقسيمات الدين العام

  بشقيه الذي تم تمويله من املصرف املركزي وكذلك الدين الذي لم يسدد ملستحقيه بعد.يقصد بالدين العام في هذا العرض هو الدين املترتب على الخزانة العامة 

 .تجدر اإلشارة الى التفريق بين االلتزامات القائمة والدين العام فااللتزام هو دين مؤجل الى حين اجل سداده املرتبط بننفيذ االلتزام 

  كاألتي: مليار دينار ليبي مصنف 210إجمالي دين عام يقدر بحوالي 

 (.2020 -2013مليار دينار للفترة )ما قبل  70.4دين عام تم تمويله من املصرف املركزي )طرابلس(  .1

 (.2020-2015مليار دينار )  57دين عام تم تمويله من  املصرف املركزي )البيضاء( بمبلغ يقدر بحوالي  .2

 لنشريعات صادرة ويقدر ب .3
ً
 مليار دينار )لم يتم تدقيقه من وزارة املالية( مقسم كاالتي: 82.7حوالي دين عام تم حصره ولم يسدد وقد نتج تنفيذا

  مليار  16.4  من الراتب اإلجمالي رتب التزام يقدر بت  %20بخصوص زيادة مرتبات العاملين بالوحدات اإلدارية العامة بنسبة  2013لسنة  641قرار مجلس الوزراء رقم

 دينار.

  مليار دينار. 26.4 بشأن منحة العائلة رتب التزام يقدر بت  2013لسنة  27قانون رقم  

  مليار دينار 12.9 زيادة مرتبات مننسبي القوات املسلحة رتب التزام يقدر بت  2013لسنة  441قرار مجلس الوزراء رقم 

  مليار دينار 4.1 من املرتب األساس ي رتب التزام يقدر بت %67فط بنسبة بزيادة مرتبات العاملين بقطاع الن 2013لسنة  642قرار مجلس الوزراء رقم 

  دينار مليون  118.4رتب التزام يقدر بت  2013لسنة  642اجمالي املبالغ املستحقة لقطاع النفط تنفيذا للقرار 

 :على أبواب امليزانية العامة 
ً
 وبالتالي يكون الدين العام الذي لم يسدد ملستحقيه موزعا

  مليار دينار. 60األول الباب 

  مليار دينار. 20.6الباب الثاني 

  مليار دينار. 2الباب الرابع 

ال توجد بيانات  2014وبعد االنقسام املؤسس ي في  2011و العقود والتكليفات املبرمة ما بعد  2011هناك التزامات على الباب ال الث سواء على العقود املتوقفة منذ  .4

 عن الدين العام املترتب عليها. متكاملة بشأنها وال بيانات
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

أي ما يعادل حوالي  2020مليار دينار بنهاية الربع األول من سنة  200ظهور وارتفاع الدين العام املحلي في السنوات األخيرة بحيث تجاوز  •

من اإليرادات النفطية لذات السنة، ومما يزيد اإلشكاليات أن هذا الدين  %650، وحوالي 2019من الناتج املحلي اإلجمالي لسنة  500%

 العام يوجه لتغطية العجز املتنامي والكبير في االنفاق الجاري.
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

مركزي طرابلس

34%

مركزي البيضاء

27%

دين عام لم يسدد

39%

2020تقسيمات الدين العام حتى سنة 

مركزي طرابلس

مركزي البيضاء

دين عام لم يسدد

مليار دينار70.4

مليار دينار82.7

مليار دينار57

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعيتقديرات
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69%

20%

11%

 ( بدون الدين العام املترتب على املركزي البيضاء)الدين العام 
ً
على أبواب امليزانية العامةموزعا

الباب األول  الباب ال اني  الباب الرابع

مليار دينار106

مليار دينار17

مليار دينار30

املجلس الوطني تقديرات

للتطوير االقتصادي 

واالجتماعي

 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

 على جميع 
ً
 متناميا

ً
أم ال نصيب  5وهو ما يفوق  2020ألف دينار للفرد حتى نهاية شهر ابريل  31املواطنين بما يعادل حوالي أنتج الدين العام املحلي دينا

 فضال عن كونه ديٌن ناتج عن نفقات جارية 
ً
كية وليست استهالالفرد من الناتج املحلي اإلجمالي. إن خطورة هذا االمر تتم ل في غياب الوعي باملوضوع أصال

 .نفقات اسن مارية
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

  أسعار الصرف لألغراض املختلفة )أرباب األسر /األغراض التجارية/ األغراض تعدد

الشخصية /توريدات الحكومة /تحويالت وزارة الخارجية ... الخ( مما أدى الى تشوهات 

اقتصادية كبيرة، وتشجيع تنامي السوق املوازي للعملة األجنبية خاصة مع فرض قيود من 

 األجنبي. املصرف املركزي على الطلب للنقد 

  عجز كبير في الحساب الجاري وميزان املدفوعات أدى الى تراجع ملحوظ في االحتياطي لدى

 املصرف املركزي.

  غياب املعلومات املتعلقة بتحديد املركز املالي الحقيقي للدولة، كننيجة لتأخر اقفال الحساب

مار يق االسن الختامي وحسابات املؤسسة الليبية لالسن مار والقطاع املصرفي وصناد

 سنوات.  12والشركات االسن مارية منذ سنوات طويلة يصل بعضها إلى 
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

  خالل تسع سنوات( مع شح السيولة لدى املصارف وتزايد  %100نمو متواصل في عرض النقود )زيادة نسبة

املواطنين والفاعلين االقتصاديين، وارتفاع كبير في حجم العملة املتداولة كبير في تخزينها لدى بعض 

)بما في  2019مليار دينار سنة  48الى حوالي  2010مليار دينار سنة  7.6)املطبوعة(، حيث ارتفعت من حوالي 

 ذلك العملة املطبوعة من فرع املصرف املركزي بالبيضاء(.
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صادي الحاليملخص ملالمح الوضع االقت  

  التذبذب في كميات استخراج وتصدير النفط بوتيرة متكررة مع شبه االقفال الكامل لفترات طويلة أدت الى تناقص كميات استخراج النفط من

 سنة  1.6
ً
 سنة  350الى أقل من  2012مليون برميل يوميا

ً
 سنة مليون برميل  1.1، والى حوالي 2015ألف برميل يوميا

ً
، أدى هذا 2019يوميا

مليار دوالر )تم ل قيمة العوائد التي لم تتحقق ننيجة االقفال يضاف اليها ما تم سحبه من االحتياطي  150التذبذب الى خسائر مباشرة تقدر بحوالي 

 لتغطية االنفاق لذات الفترات(.

 قتصادي في السنوات الخمس األخيرة.انقسام املؤسسات املالية والنقدية أثر بشكل سلبي واضح على األداء اال 

 .على النشاط االقتصادي 
ً
 تجميد نشاط سوق املال والسجل العقاري لسنوات طويلة مما أثر سلبا

 .تخلف كبير في القطاع املصرفي واسنشراء الفساد فيه، مع وجود أزمات حقيقية لعدة مصارف قد تدفعها الى اإلفالس والخروج من السوق 

 االئتمان وقصر السوق على منتجات ال تحظى بالتنظيم والخبرة الالزمتين أثرت بشكل سلبي على نمو النشاط االقتصادي.  تشريع التضييق على 

 .استشراء الفساد في مختلف حلقات النشاط االقتصادي 

 يرة مع ارتفاع ظاهرة استمرارية التشوهات االقتصادية الناتجة عن سياسة الدعم املتبعة منذ عقود طويلة وتطورها في السنوات األخ

 التهريب.

 .ضعف توفر ونشر البيانات االقتصادية واملالية فضال عن تذبذب اإلصدار للبيانات وضعف موثوقيتها 

  سنة مثل )املسح االقتصادي واالجتماعي/ مسح القوى العاملة/  15غياب املسوحات االقتصادية األساسية لسنوات طويلة تجاوز بعضها

 ح الصناعي/ ...إلخ(.املسح الزراعي/ املس

 غياب الدراسات االحترافية واملؤشرات االقتصادية األساسية ونماذج املحاكاة املساعدة التخاذ القرارات االقتصادية السليمة في التوقيت 

 املناسب بعد تقييم البدائل واملفاضلة فيما بينها على أساس أثارها الحالية واملستقبلية.
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 دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي

ضعف وهشاشة كما هو معلوم فإن االقتصاد الليبي هو اقتصاد هش وبوضعه الحالي يواجه تحديات جدية في امكانية االستدامة املالية ولعل من أهم أسباب  •

 االقتصاد الليبي ما يلي:

من  %73من إجمالي الصادرات، وحوالي  %95من إجمالي اإليرادات العامة، وحوالي  %98كونه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط حيث تبلغ نسبة مساهمته حوالي  •

 الناتج املحلي اإلجمالي، نتج عن ذلك بالضرورة إشكاليات متعددة من بينها: 

  انتاجه واحتياطاته النقدية وغيرها، وال يمكن للحكومة التأثير الفاعل في ضبط إيقاع سوق النفط العالمي وتحديد التذبذب في ايراداته ونفقاته وصادراته ووارداته و

 أسعاره الرتباطها بعوامل ومحددات دولية تخرج في أغلبها عن تأثير حكومات الدول املصدرة للنفط.

 للمصالح االنية والخاصة، وفي االقتصادات تصاد غير عادل، فالنفط ثروة وطنية عامة تشمل جميع االجيال )الحاق 
ً
اضر واملستقبل( وال يحق الحد التصرف فيها وفقا

 طنية.في الثروة الو الريعية النامية تقتصر االستفادة من الريع في جيل الحاضر بشكل غير مرشد وغير مستدام مما يؤدي الى حرمان أجيال املستقبل من حقوقهم 

 النامية يكون االقتصاد تابع للدولة بل هي املتحكمة فيه فيكون لها الدور األكبر في االقتصاد، حيث تقوم اقتصاد الدولة، ففي غالب الب 
ً
لدان النفطية وخصوصا

 االنفاق االستهالكي الجاري)النشغي
ً
ية العامة دون لي( في املالبتصدير النفط وتحويل العمالت االجنبية الناتجة عنه إلى املجتمع عبر نافذة االنفاق العام وخصوصا

 االهتمام بكيفية استحداث مصادر اخرى لإليرادات تعوض حقبة ما بعد النفط.

  
ً
عن صعوبة رفع اقتصاد اإلقصاء، الن االعتماد على النفط في تمويل االقتصاد يسهم في إقصاء القطاعات األخرى )اإلنتاجية والخدمية واملعرفية(، فضال

 االنفاق الجاري )االستهالكي( هذا من جانب ومن جانب آخر إقصاء القطاع الخاص وتهميشه كون الدولة هي االيرادات الضريبية او خفض االنفاق ا
ً
لعام وخصوصا

 املتحكمة في عوائد الريع وتريد فرض سيطرتها على االقتصاد واملجتمع.

  تذهب لتحصين نفسها من اي قوى معارضة وذلك من خالل اقتصاد ينحو نحو االنفاق العسكري الباهظ، ان غالب الدول التي يعتمد اقتصادها على الريع

 املبالغة في االنفاق االمني والدفاعي عبر بوابة االنفاق العام.
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 وهي:دى االعتماد شبه الكامل على ريع النفط الى مجموعة من االختالالت في القطاعات االقتصادية أ 

 

 

 دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي
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 دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي

 :يواجه االقتصاد الليبي مخاطر وتحديات كبيرة منها 

 ور ن جهة وتطاالعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل الحكومي مع تراجع أهميته النسبية على املدى املتوسط والبعيد عامليا لظهور بدائل الطاقة م

 املحددات البيئة من جهة اخرى. 

 لتكون اختالل سوق النفط العالمي في جانبي العرض والطلب بعد تطور تقنية استخراج النفط الصخري في الس 
ً
 نوات األخيرة حيث تتجه الدول األكثر استهالكا

 أكبر الدول إنتاجا للنفط )الواليات املتحدة / الصين(.

  :اآلثار السلبية املتنوعة االقتصادية واالجتماعية وال قافية لتجذر االقتصاد الريعي ومن ام لة ذلك 

 لعام والخاص، واالنكماش في الناتج املحلي اإلجمالي، وارتفاع معدل البطالة وتنامي ظاهرة االحتكار.التوسع في االنفاق الجاري، والتراجع في االنفاق االسن ماري ا •

 الصراع املحموم على األصول واملوارد املالية للدولة. •

 تفش ي ظاهرة الفساد وتحوله ل قافة عامة في القطاعين العام والخاص.  •

 عدم اليقين أو ضعف االستدامة املالية. •

 مستوى البطالة بنوعيها املقنعة واملكشوفة.ارتفاع في  •

 امة.يزانية العوجود اختالالت بنيوية كضعف مساهمة املرأة، وضعف االسن مار، واختالل وانكماش في الناتج، وارتفاع الدين املحلي ومستويات العجز في امل •

 شاسعا بين تذو  •
ً
يب الثروة الوطنية ننيجة الستخراج النفط وبين خلق الثروة، فالدول الغنية ترسخ مفاهيم خاطئة ومنها أن ليبيا دولة غنية حيث أن هناك فرقا

 .هي تلك الدول القادرة على خلق الثروة من خالل ما تنتجه من معارف وسلع وخدمات

  ر أجل قصير وبدون عمل جاد مستميتحول املواطن في املجتمعات الريعية من خانة الفعل إلى خانة الطلب والنقد، مما يرفع سقف التوقعات وتصور تحقيقها في

مما  لتنفيذيةوفعال مشترك من جميع املواطنين، وفي غياب تواصل فعال بين املؤسسة الحكومية ومنظمات املجتمع املدني تزداد حدة الضغوط على اإلدارة ا

 املطلوب.  يشنت الجهود في تفاعالت جانبية تؤدي إلى ضياع الوقت وإهدار الطاقات دون تحقيق نتائج باملستوى 
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 دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي

 ء، خالفا القيم في النش نتج عن الريع ثقافة اتكالية تبناها ورسخها املجتمع، وهي ثقافة ال تبرز قدسية وضرورة العمل، وتحمل املسؤولية، وال تعمل على غرس هذه

نتج ازدراء واضحا للعمل 
ُ
اليدوي واملجهد وتعففا عن أنشطة اقتصادية ك يرة. كما افسدت ال قافة الريعية ثقافة العمل وأفرغت مفهوم العمل من مضمونه، لذلك ت

مكافأة ب أو بواطن بمرتفال وعي بتحسين االنتاجية أو بإتقان العمل. الدولة ذاتها في املجتمعات الريعية تصبح ضحية هذه ال قافة فهي دولة رخوة تشتري سكوت امل

 أو عالوة أو ترقية دون وجود مبرر من إنتاجية إضافية حقيقية أو تميز في األداء.

 .غياب شبه كامل في العالقة بين املجهود واملردود واإلنتاجية والعائد 

 يا مة ذات مصالح كبيرة تزيد وتنشابك داخلنمو كبير في التجارة غير املشروعة )تهريب الوقود والبشر والسالح واملخدرات( أدى ذلك إلى تكوين عصابات جريمة منظ

 )بالداخل تتفاعل مع األحداث وتتحالف مع الشرعيات املتعددة( تربك حاضر ومستقبل البالد وتزيد من مخاطر تأخير تحقيق االستقرا
ً
 ر.ودوليا

 .نشوء آليات وترسخ ممارسات استخدام الريع في مكافأة وشراء الوالءات 

  بمعزل عن القطاع الخاص وضرائبه يقوي قابليتها على ترويض معارضيها وتجنب املساءلة الحقيقية مما يعزز االسنبداد واملناخ املعادي االستقالل املالي للدولة

 للمشاركة الديمقراطية ويعرقل نشوء وتطور آليات املراقبة واملحاسبة والتقويم.

  من حيث:يؤثر الريع على أداء املؤسسات 

 ألنه يسمح للحكومات بتجنب املساءلة ومقاومة التحديث.تدهور املؤسسات نظرا  •

 الستمالة الناخبين.على توسيع القطاعات العامة ين زيادة مدة البقاء في السلطة وتشجيع السياسي •

 ب الريعي.الكسبل على اإلنتاج شجع على إذا لم تكن املؤسسات توالسيما لكسب الريعي نحو التحول لتشجيع أصحاب األعمال الحرة اإلنتاجية  •

 تدهور كفاءة املرشحين الذين يسعون إلى تولي مناصب سياسية مع ما يرتبط بذلك من أداء ضعيف خاصة في الجوانب االقتصادية. •
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 فوائد االصالح الهيكلي

 .عالج النشوهات املوجودة في االقتصاد املحلي 

  العالقة بين اإلنتاجية والعائد.رفع اإلنتاجية وتعزيز 

 .تحقيق النمو االقتصادي الحقيقي واالستقرار االجتماعي 

 .الوصول الى معدالت عالية للنمو االقتصادي 

 .تنويع مصادر الدخل 

 ية دتغيير دور الدولة باتجاه النشريع والتنظيم وشبكات االمان االجتماعي وإطالق امكانيات القطاع الخاص في املجاالت االقتصا

 كافة )الخدمية واالنتاجية واملعرفية(.

 .تخفيف وإزالة العجز في ميزان املدفوعات واملوازنة العامة للدولة 

 .التركيز على خلق الثروة وليس توزيع عوائد الريع 

 .القضاء على البطالة وتخفيف حدة الفقر 

  في املشاركة واملساءلة واعتماد تمويل املوازنة العامة املساهمة في تقوية البناء الديموقراطي من خالل الربط بين حق املواطنين

 للدولة من جباية ضرائب فائض نشاط املواطنين.
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القيام باإلصالح الهيكليمرتكزات   

 إن الخطة التنفيذية املقترحة لإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي ترتكز على:  •

 .التعامل مع القضايا االقتصادية العاجلة بحلول تنسجم مع البرنامج متوسط وطويل املدى 

 سنة بحيث ينفذ على ثالث مراحل زمنية  15لب التأسيس لبرنامج إصالح هيكلي يتوقع أن يتط

 متداخلة وهي:

 سنوات.  3مرحلة االستقرار )وقف االنهيار(  -

 سنوات.   5تنفيذ أسس البناء االقتصادي الجديد(  مرحلة البناء )الدخول في -

 سنوات. 7مرحلة النمو )تحقيق معدالت نمو متصاعدة ومستدامة(  -
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 املراحل الزمنية للتنفيذ:

 ثالثا : مرحلة النمو

 )طويلة املدى(

 7 سنوات

 ثانيا : مرحلة البناء 

  )متوسطة املدى(
 5 سنوات

 أوال : مرحلة االستقرار 

  )قصيرة املدى(
 3 سنوات
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القيام باإلصالح الهيكليمرتكزات   

  سنوات. سيؤدي ذلك على املدى  5مليون برميل خالل  2.5االسن مارات الالزمة لتطوير معدالت استخراج النفط للوصول الى تدبير

القصير في زيادة االعتماد على القطاع النفطي بغرض تطوير القدرة التمويلية لإلنفاق التنموي )االسن ماري( خاصة في قطاعات البنى 

 عية لتحقيق قاعدة ضرورية للنمو وللتنويع االقتصادي املنشود. التحتية واالساسية واالجتما

  ألحكام القانون رقم 
ً
لغرض توفير محفز للنمو وقاطرة للتنمية  2010لسنة  14إنشاء مناطق اسن مارية ذات طبيعة خاصة وفقا

الشراكة ماج والنشبيك االقتصادي و املستدامة تسهم في التنويع االقتصادي وتوفر فرص العمل وتطور بيئة االعمال وتسهم في االند

 االستراتيجية مع الفاعليين االقتصاديين الدوليين.  

 .تطوير نموذج إلدارة عوائد املوارد النفطية تتوافق عليه القوى املجتمعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 تكون الريادة للقطاع الخاص في القيام باألنشطة  تغيير دور الدولة من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها ملصلحة الجميع، حيث

 الخدمية واإلنتاجية واملعرفية وفق برنامج انتقال مدروس لتفادي اآلثار السلبية ألي صدمة اقتصادية ذات بعد اجتماعي.

 .تعزيز شبكة الحماية االجتماعية تزامنا مع اإلصالحات الهيكلية لتخفيف آثارها السلبية املحتملة 

 ا بين مكونات وأدوات السياسات االقتصادية.التناغم م 



 

242 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التنفيذي

  يتطلب تحقيق برنامج اإلصالح االقتصادي االسنناد إلى أهداف وسياسات واضحة يتم ترجمتها الى واقع عملي من خالل حزمة من

منسجم مع تحقيق االهداف على املدى  البرامج املتماسكة تتضمن التعامل مع القضايا اآلنية العاجلة )املدى القصير( وبشكل

املتوسط والبعيد، بحيث يكون تنفيذ البرنامج بشكل تراكمي ومستمر وتنتقل مراحل التنفيذ فيه بشكل سلس لتحقيق التطور 

 والنمو املنشودين.

 :عند إعداد هذا البرنامج التنفيذي روعي ما يلي 

 اضية واستخالص أبرز القضايا العاجلة، واالختالالت الهيكلية املتجذرة فيه.تحليل واقع االقتصاد الليبي وتطوره خالل السنوات امل 

 .االستعانة بالعديد من الدراسات والبحوث والتقارير املحلية والدولية وتعليقات الخبراء واملختصين حول االقتصاد الليبي 

  عوائد مواردها واقتصادها الكلي.دراسة تجارب الدول الغنية باملوارد الطبيعية )النفط والغاز( وطرق إدارة 

 .االطالع على تجارب ناجحة لعدد من الدول في إعداد استراتيجية اقتصادية وطنية 

  2030مراعاة أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لسنة. 

    .متابعة تنفيذ أهداف الرؤية باستخدام املؤشرات االقتصادية الدولية 

 ة وال قافية واملؤسساتية للبرنامج التنفيذي الكلي.التكامل مع الجوانب االجتماعي 
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 مكونات البرنامج التنفيذي لإلصالح االقتصادي

                         :اقتصاد متنوع وتنافس ي ومستدام(.      رؤية البرنامج( 

 

 .)الهدف العام للبرنامج:                )تحقيق التنمية االقتصادية املستدامة 

 

  الرئيسية:األهداف 

 .معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع 

 .)خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة 

 .اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 

 .املحافظة على راس املال الطبيعي 

 بشرية.تحقيق التنمية ال 

 .بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية 

 نشر ثقافة الحوار املجتمعي في القضايا االقتصادية 
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 مكونات البرنامج التنفيذي

 املجتمع ومؤسسات الخاص والقطتاع الحكومتة بين الشراكتة مبتدأ علىبرنامج ال قتومي 

  29مبادرة مفصلة إلى إجراءات تنفيذية تحقق  100حوالي  تنفيذ ستهدفيو  املدني،
ً
هدفا

 منها مع تحديد الجهات املسؤولة عن تنفيذها وبيان 
ً
 على مدى زمني لتنفيذ كال

ً
تفصيليا

 الشركاء املحتملين. 

 تتقاطعحيث  امة،املستد للتنمية املتحدة األمم مستهدفات تحقيق اعتباره في برنامجال ضتعي 

   13 مع مبادراته
ً
 .األهداف تلك من هدفا
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معالجات للقضايا 

 االقتصادية

معالجات لقضايا 

 الحوكمة

معالجات للقضايا 

 االجتماعية

 معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع.الهدف األول: 

 التفصيلية األهداف
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 01 تطوير إدارة املالية العامة.

سوق حات نقدية وتطوير إصال 

 راس املال.
02 

 03 إصالحات تجارية.

 إصالحات لتحسين مناخ
 االسن مار.

04 

 خلق مناخ اقتصادي كلي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(.الهدف ال اني: 

 التفصيلية األهداف

 05 تحسين الحوكمة واإلدارة
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تعظيم القيمة املحققة من قطاع 

 الطاقة.

تعزيز دور ليبيا كمركز اقليمي في 

 قطاع الطاقة.

 حماية الفئات الهشة.

تطوير مساهمة الصناديق االسن مارية 

 في عملية التنمية االقتصادية.

إطالق قدرات القطاعات غير النفطية 

 الواعدة.

0
7

 

خدمات أساسية واجتماعية متطورة 

 وشاملة.

 ودور أساس ي للقطاع الخاص تنمية وتنويع اقتصادياصالح هيكلي و الهدف ال الث: 

 ةاألهداف التفصيل

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتتتة القطتتتتتتاع الختتتتتتاص في  طوير ت

وصتتتتتتتتتتتتتوال الى االعتمتتتاد  االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد الوطني

شبه الكامل عليه في القطاعات اإلنتاجية 

 والخدمية.

 إدارة عوائد املوارد الطبيعية.

0
3
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طاقة نظيفة بأسعار 

 معقولة

مدن ومجتمعات محلية 
 ومستدامة

 الهدف الرابع:اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي

 ةاألهداف التفصيل

االستهالك واالنتاج  

 املسؤوالن

املساهمة في معالجة التغير  

 املناخي

املحافظة على الحياة تحت  

 املاء

املحافظة على الحياة في  
 البر
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 الهدف الرابع:اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي

 ةاألهداف التفصيل

االستهالك واالنتاج  

 املسؤوالن

املساهمة في معالجة التغير  
 املناخي

املحافظة على الحياة تحت  
 املاء

املحافظة على الحياة في  
 البر

  

طاقة نظيفة بأسعار 

 معقولة

مدن ومجتمعات محلية 
 ومستدامة
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 املبادرات

استقطاب املواهب العاملية 

 املناسبة بفاعلية

 

9 
تعزيز ودعم ثقافة 

 االبتكار وريادة األعمال
7 

تحسين جاهزية الشباب 

 العمللدخول سوق 
5 

انشاء عالقة عمل بين خريجي 

املؤسسات التعليمية والقطاع 

الخاص تكون مبنية على 

 مستوى التدريب والخبرة

3 

التأثير على توقعات الطالب 

ليتوجهوا بشكل تلقائي الى 

التخصصات املطلوبة بسوق 

 العمل

1 

تحسين ظروف العمل 

والظروف املعيشية 

 للوافدين

 

10 

 زيادة مساهمة املنشآت

الصغيرة واملتوسطة في 

 االقتصاد

8 
زيادة مشاركة املرأة في 

 سوق العمل
6 

رفع مستوى وكفاءة التدريب 

والتأهيل وإعادة    تعزيز/تفعيل 

/ دور مؤسسات التدريب 

 والتأهيل

 

4 

رفع إنتاجية العامل/ خفض 

العمالة الوافدة متدنية املهارة/ 

 تنمية رأس املال البشري 

2 

  

  

تطوير رأس املال البشري بما 

يتماش ى مع احتياجات سوق 

 العمل
اتاحة فرص)التعليم/الصحة/ 

 العمل( للجميع

تمكين خلق فرص العمل من 

خالل املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة واملشاريع املتناهية 

 الصغر

املناسبة  جذب املواهب األجنبية
 لالقتصاد

 الهدف الخامس:تحقيق التنمية البشرية

 ةالتفصيلاألهداف 



 

251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

01 

03 

التخطيط لسياسة خارجية مبنية على 

 تحقيق منافع اقتصادية

تحسين الصورة الذهنية عن ليبيا   

عالقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار 

 والدول االقليمية

 الهدف السادس:   بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية

04 

اقتصادية خاصة مع الدول التي عالقات 

 تجمعنا بها قضايا مشتركة أو مصير مشترك

05 

عالقات اقتصادية حاضرة وفاعلة على 

 املستوى الدولي مع التركيز على الدول الكبرى 

06 

التفعيل واالستفادة من املنظمات االقليمية 

 ومؤسساتها 

 ةاألهداف التفصيل
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 املبادرات

 1 صياغة استراتيجية إعالمية تساهم في نشر ال قافة والوعي حول الوضع االقتصادي الحالي وماتهدف اليه الرؤية 

فيها الليبيون بدون استثناء للمساهمة في إثراء رؤية اقتصادية وطنية .عقد مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش محلية يشارك   2 

.  تشجيع اقامة منتديات وملتقيات خاصة تناقش فيها الرؤية ) ملتقى الشباب / املراة (  3 

ة . إجراء دراسات استطالعية حول آراء املجتمع في مختلف املسائل االقتصادي  4 

 

2 1 

دور مختلف فئات 

 وأطياف املجتمع

التبني واملشاركة املجتمعية لتحقيق الرؤيةالهدف السابع :   

 التفصيلية األهداف

 دور إعالمي مساند 



 

253 
 

 الخيار األول 

 حقوق للمواطنينتحويل دخل النفط إلى 

 من خالل تخصيصه على النحو التالي :

 مخصص للحكومة املركزية للقيام بواجباتها. .1

 مخصص للسلطات املحلية للقيام بواجباتها. .2

 مخصص لألجيال القادمة يحدد القانون إدارته واسن ماره. .3

ي لتغطيتة االحتيتاجتات األستاسيتة )تتحتدد قيمتته بشكتل دوري يتضمن مخصص الحكومة والسلطات املحلية حق املواطنين في الحصول على دخل شهري يكفت .4

 حستب التوضتتتتتع االقتصادي واإليرادات املحققة(.

 مخصص للفئات الضعيفة ) ذوي االحتياجات وما في حكمهم(. .5

 .واالجتماعيةواألساسية  حق املواطنين في تملك أصول الدولة على هيئة أسهم قابلة للتدوال، تشمل البنى التحتية .6

 ثانيالخيار ال

 تأسيس املناطق االستثمارية ذات الطبيعة الخاصة

املحلي اإلجمالي، وتطويتر القتدرات البشريتة املحليتة  الناتج تعظيم اسن ماريتة ذات طبيعة خاصة يساهم في مناطتق إنشاء

 االقتصاديتة املشتاركتتتة دائترة التدختل وتوسيتع ورفتع مستتوى  النشريتعتيتة واإلداريتتتتتتتتة لتواكتب نظيراتهتا فتي العالتم،واألنظمتة 

م لتأسيس مناطق اسن مار ذات طبيعة خاصة. على أن تشمل 2010لسنة  14بتطبيتق أحكام القانون  وذلك للجميتع،

 عتلتى املخطتطتات التخطيطيتة اإلقليميتتة واإلقليميتة مختلف أنحاء البالد حسب إمكانيتات ا
ً
لنمتو لكتل منطقتة، تأسيتسا

الفرعيتة، وإدختال املؤستسة الليبيتة لالسن متار وصنتاديتق االسن تمتتار املحلية كمسن مر وضامن للمسن مرين الدوليين، كما 

 ة لضمان االسن مار بهذه املناطق.يمكن استخدام النفط غير املستخرج أو جزًء من عوائده املستقبلي
 

 

 

 

 

 
ً
إجمالي املخططات الحضرية في ليبيا وفقا

م 2030ملخططات الجيل الثالث حتى سنة 

 كم مربع( 1670حوالي )

من املساحة الكلية  1000من  1أي ما يعادل 

م 2010لسنة  14االستفادة من القانون رقم باإلمكان  لليبيا.

باستحداث عدد من املناطق االستثمارية ذات الطبيعة 

 الخاصة، في املناطق غير األهلة بالسكان.  
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 النص رقم املادة

بيئة اسن مارية متميزة وجاذبة لالسن مارات الوطنية واألجنبية بصالحيات كاملة  2املادة 

 داخل حدود املنطقة

 إمكانية تعدد اللغات املستخدمة في املعامالت الرسمية 5املادة 

محاكم جزئية وابتدائية واستئناف ومتخصصة للنظر باملنازعات باملنطقة  8املادة 

 ومركز تحكيم خاص باملنطقة أو فرع باملنطقة ألحد مراكز التحكيم العاملية

 نشاط مصرفي ومالي 10املادة 

 مصارف وشركات اسن مار وتمويل محلية ودولية 12املادة 

 سوق مالي متخصص 13املادة 

 حماية التدفق الحر لرؤوس األموال والعمالت من والى املنطقة 17املادة

 اإلعفاء من جميع الضرائب والرسوم املقرر بالدولة 21املادة 

حق االنتفاع باألراض ي داخل حدود املنطقة، والحق في إقامة وتملك املباني  26املادة 

 واملنشأة عليها

تشريعية متكاملة مع مراعاة املبادئ األساسية للمنطقة حق اصدار منظومة  56املادة 

 )الدستور والقوانين األساسية للدولة(

م2010لسنة  14بعض مزايا القانون   
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 عوائد متوقعة من املناطق االستثمارية ذات الطبيعة الخاصة

 اقتصادية

 ستدامة/  محفز للنمو االقتصادي / املساهمة في التنويع االقتصادي الحقيقي/ توفير فرص عمل. قاطرة للتنمية امل

 اجتماعية

 معالجة األثار االجتماعية السلبية املباشرة وغير املباشرة التي يعاني منها املجتمع الليبي بسبب الوضع القائم.

 ثقافية

 إدماج ليبيا في القرن الحادي والعشرين بتشريعاته وإدارته وثقافته.

 أمنية

لى إتحصين البالد من الوقوع في فخ توطن اإلرهاب وتنظيماته/ تغيير نمط التدخل الخارجي في الشأن الليبي من صراع سلبي 

 شراكة ومنافسة اقتصادية تنموية.
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 الخيار الثالث

 تقسيم اإليرادات النفطية على سبعة تصنيفات

 يتم االتفاق على نسبة كل منها، وهي : 

 .مباشرنهاية كل عام بشكل ويوزع على جميع املواطنين بالنساوي  الحاضر الجيل مخصص .1

 .لصالحهم اسن ماره كيفية القانون  وينظم القادمة األجيال مخصص .2

 .املحدودة الصالحيات ذات املصغرة املركزية مخصص الحكومة  .3

 .الواسعة بمهامها املحلية مخصص السلطات .4

 .النفط استخراج مخصص لتنمية مناطق .5

 .النفط عبور  مخصص لتنمية مناطق .6

 .النفط تصدير و/أو رتكري مخصص لتنمية مناطق .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيفات 7التوزيع على   
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 الخيار الرابع

 اإلدارة املحلية لعوائد املوارد الطبيعية بحسب األقاليم 

ية ال مركزي بصالحيات واسعة ) تشريعام يفتترض هتذا املقتترح قيتام كتل إقليتم بتإدارة متا يتتوفتر لتديته متن متوارد طبيعيتة والتصرف في عوائدها، ويستلزم لذلك إقرار نظ

ألمن، والبنية األساسية التي وتنفيذية ( متع وجتود حكومتة مركزيتة موحتدة، تختص بالوظائف األساسيتة والضروريتة تتكتون من وزارات الخارجية، والعدل، والدفاع، وا

 تربط األقاليم، وتخصص لها نسبة محددة من عوائد كل إقليم.
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 الخيار الخامس

 تحييد دخل النفط واملوارد الطبيعية 

 وذلك من خالل:

 .وغيرها النرويج م ل الدول  بعض بتجارب االسترشاد .1

 .ال الث )التصنيفات السبعة( الخيار أو الخيار األول )حقوق املواطنين( تنفيذ .2

 ذات الطبيعة الخاصة. للمناطق واسن مار كضمان الباقي ويخصص واملركزية، املحلية للسلطات املوارد من جزء تخصيص .3
 

 

 

 –كندا  –حدة م ل الواليات املتإعادة النظر في ملكية الحكومة للموارد الطبيعية )النفط والغاز(، يمكن التفكير في بدائل باالسترشاد بالتجارب الدولية في دول نفطية 

 االمارات  –النرويج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحييد النفط

 األربعة الحقوق  خيار تنفيذ

   7 على التوزيع خيار تنفيذ

 وضمانات كاستثمار يخصص والباقي واملركزي  املحلي الحكم ألجسام املوارد من جزء تخصيص

الخاصة الطبيعة ذات الحرة للمناطق  
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 بأنه باإلمكان دمج عدد 
ً
من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بنبني أحد أو مجموعة من الخيارات املذكورة علما

سيترتب عليه إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها من حيث التقسيمات منها في نموذج واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجديد 

املحلية واملركزية واختصاصاتها والعالقات الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء شعبي على النموذج الجديد 

عليه باعتبار ان موضوع إدارة عوائد املوارد إلدارة عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن مشروع أي دستور قادم لالستفتاء 

 في إعادة بناء الدولة ومستقبلها
ً
 .النفطية موضوعا محوريا

نفيذ خارطة طلب تان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيت

 سنوات.  10الى  5طريق يتوقع ان تستغرق ما بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************************************** 

 التوافق املجتمعي حول إدارة عوائد املوارد الطبيعية

االستقرار ت. 1

االجتماعي واألمني

إعادة هيكلة . 2

مؤسسات الدولة

التخلص من . 3

بية الريع وأثاره السل

االقتصادية 

واالجتماعية 

والثقافية
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"3ملحق رقم "  

 مؤشرات قياس تحقيق أهداف رؤية الجانب االقتصادي
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 املؤشرات الرئيسية

 املصدر هدفستامل املحلية القياس اتمؤشر 

  مؤشرات اإلنتاج 

 . )نفطي/غير نفطي( الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية .1

 متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي . .2

 معدل نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  .3

 . )نفطي/غير نفطي( النمو الحقيقي في الناتج املحلي اإلجماليمعدل  .4

 الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع الخاص . .5

 خاص الى الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةنسبة مساهمة الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع ال .6

 الدخل القومي اإلجمالي  .7

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  .8

 إنتاج النفط  والغاز .9

 متوسط اإلنتاج اليومي من النفط والغاز .10

 املتوقع . والغاز  مؤشر متوسط سعر النفط  .11

 املتوقعة . والغاز  مؤشر متوسط كمية إنتاج النفط .12

 اإلستثمار مؤشرات 

 التكوين الراسمالي الثابت اإلجمالي  .13

 نسبة التكوين الرأسمالي الثابت االجمالي الى الناتج املحلي اإلجمالي .14

 الرأسمالي الثابت االجمالي للقطاع ) العام/الخاص (الى الناتج املحلي اإلجمالي نسبة التكوين .15

/الخاص( الى التكوين الرأسمالي الثابت نسبة التكوين الرأسمالي الثابت االجمالي للقطاع )العام  .16

 اإلجمالي

 مؤشر اإلستثمار األجنبي املباشر .17

  مؤشرات اإلنفاق اإلستهالكي الخاص 

 الخاصاإلنفاق اإلستهالكي قيمة مؤشر  .18

 نسبة اإلنفاق اإلستهالكي الخاص إلى الناتج املحلي اإلجمالي  .19

 مؤشرات اإلدخار 

 إجمالي املدخرات الحكومية  .20

 املدخرات الحكومية إلى الدخل القومي اإلجمالينسبة إجمالي  .21

 إجمالي مدخرات القطاع الخاص . .22

 نسبة إجمالي مدخرات القطاع الحكومي إلى الدخل القومي اإلجمالي .23

  األرقام القياسية 

 الرقم القياس ي ألسعار املستهلك . .24

 املخفض الضمني للناتج املحلي اإلجمالي  .25

تصميم نموذج للتنبؤ االقتصادي يعطي قراءات 

 وبماصحيحة للحالة االقتصادية في املستقبل 

على إتخاذ القرار السليم ومتابعة تحقيق يساعد 

 اهداف الرؤية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . املصرف املركزي  .1

 .وزارة املالية  .2

 . وزارة التخطيط .3

 والصناعة . وزارة االقتصاد .4

 وزارة العمل . .5

 املؤسسة الوطنية للنفط. .6

 املؤسسة الليبية لإلستثمار .7

 الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات. .8

 مصلحة اإلحصاء والتعداد. .9

 ديوان املحاسبة . .10

 صندوق النقد الدولي . .11

 البنك الدولي . .12
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 الرقم القياس ي ألسعار النفط  .26

 الرقم القياس ي ألسعار الواردات  .27

 الرقم القياس ي ألسعار الصادرات  . .28

 معدل التضخم 

 معدل التضخم وفقا السعار املستهلك . .29

 معدل التضخم وفقا للمخفض الضمني للناتج املحلي اإلجمالي . .30

  مؤشرات األجور 

 ) القطاع العام /الخاص(متوسط األجور في اإلقتصاد  .31

 العام /الخاص( )القطاعالحد األدني  لألجور  .32

 مؤشر مستويات املعيشة للسكان . .33

 )مؤشرات السوق املالي )النقدية /املالية املصرفية 

 النقود املصدرة .34

 )بمعناه الضيق/الواسع/الشامل(عرض النقود  .35

 )الرسمي /املوازي(سعر الصرف  .36

 ي لدى املصرف املركزي .االحتياطيات من النقد األجنب .37

 رصيد الذهب لدى املصرف  املركزي  .38

 رصيد الذهب التجاري لدى املصرف املركزي  .39

 قيمة األصول املحلية لدى املصرف املركزي  .40

 مؤشر الدين العام . .41

  مؤشرات املالية العامة 

o اإليرادات 
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 املبادراتمؤشرات قياس 

 لهدف الرئيس ي معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراعا

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 مكافحة الفساد املالي
 .مؤشر مدركات الفساد

الى   180صل أ عامليا من 170رفع مركز ليبيا من 

 ألفضل الدول في مجال مكافحة الفساد . 20املركز 
 .2018تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 

 الفساد اإلداري مكافحة 

 معهد بازل للحوكمة - .مؤشر بازل ملكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب مكافحة غسيل وتهريب األموال

 .شرعيةمؤشر مكافحة التهريب والتجارة غير  مكافحة التهريب السلعي

دولة الى  84عامليا من أصل  84رفع مركز ليبيا من 

عامليا في مؤشر التهريب والتجارة غير  30املركز 

 مشروعة )أفضل دولة عربيا وأفريقيا( .

تقرير صحيفة اإليكونوميست )وحدة التحليل 

 . 2018واألبحاث( لسنة 

 .هلك(مؤشر التضخم )الرقم القياس ي ألسعار املست السيطرة على التضخم

لسنة  % 22.5السيطرة على التضخم من  .1

عند االنتهاء  %5الى أن يكون أقل من  2020

 املبادرات.تنفيذ  من

الوصول الى و  الدخول في تقرير التنافسية .2

  20املركز 
 
 .كهدف نهائي عاملا

 املصرف املركزي / صندوق النقد الدولي .

تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى 

)التوجد بيانات عن   االقتصادي العالمي

 ليبيا( .

 .مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي عالج مشكلتي املقاصة املصرفية والسيولة
تطبيق معايير بازل )اإلصدار األخير( لحوكمة آداء 

 القطاع املصرفي.

مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي 

 توجد بيانات عن ليبيا( )ال 

 الظلتقنين اقتصاد 

هناك عدة طرق وأساليب  مؤشر حجم اقتصاد الظل

 لقياسه منها :

 مؤشر الفرق بين الدخل واإلنفاق . .1

 ات سوق العملءإحصانتائج  .2

 مؤشر املراجعة الضريبية . .3

 مؤشر التهرب الضريبي والطلب على النقود . .4

 %70تشير  بعض التقديرات إلى نسبة حوالي 

ملجموعة من ستنادا الى تحليالت استقرائية إ

 الدراسات والتقارير املحلية .

 كحد أقص ى. %10خفض النسبة إلى 

وزارة املالية/مصلحة الضرائب/مصلحة 

اإلحصاء والتعداد/الهيئة العامة للتوثيق 

صندوق النقد الدولي / بيوت واملعلومات/

 الخبرة الدولية .

توحيد سعر الصرف وإعادة تقييم سياسته 

 االقتصادي املحليبحيث تعكس الواقع 

 .التنافسيةوقدرته 

 .سعر الصرف
الوصول إلى السعر التوازني الذي يحقق االستدامة 

 املالية.
 صندوق النقد الدولي . /مصرف ليبيا املركزي 
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

إعادة تنفيذ املشاريع التنموية املتوقفة منذ 

األثر مراعاة األولويات حسب ) 2011

 (االقتصادي واالجتماعي والتنمية املتوازنة

عدد املشروعات/التصنيف النوعي واملكاني 

للمشروعات/قيمة املشروعات/املساهمة املحلية في 

 إدارة وتنفيذ املشروعات.

تنفيذ املشروعات ذات الجدوى االقتصادية 

 واالجتماعية لتحسين مستوى الخدمات واملعيشة.

شروعات /هيئة املمجلس الوزراء

 العامة/الجهات واألجهزة التنفيذية.

حماية األموال واألصول الليبية بالداخل 

 والخارج

الحصر والتقييم املالي واالستثماري لألموال واألصول 

 العامة الليبية بالداخل والخارج.

رفع مستوى العائد من األموال واألصول العامة 

 
 
الحد و  الليبية إلى املستويات املتعارف عليها دوليا

 من الهدر الناتج عن التصرفات غير املهنية.

مجلس الوزراء / وزارة املالية /مصرف ليبيا 

اديق /صناملركزي / املؤسسة الليبية لإلستثمار

االستثمار والبنوك والشركات العامة/البنك 

 الدولي/بيوت الخبرة الدولية.

حماية املنشآت االقتصادية والحيوية من 

 .اإلعتداءات
 عتداءات.تقديرات الخسائر املترتبة على اإل مؤشر 

تنبيه مؤسسات الدولة االقتصادية للعمل على 

 .تخفيف حدة هذه الخسائر

مجلس الوزراء/وزارة الدفاع/وزارة 

املؤسسة الوطنية الداخلية/وزارة املواصالت/

 /الشركة العامة للكهرباء.للنفط

تحسين وتطوير الخدمات األساسية 

 .واالجتماعية

 .البنية التحتية مؤشر  .1

 .مؤشر التعليم واملهارات .2

 .مؤشر الصحة .3

 .مؤشر تبني تكنولوجيا .4

ز الوصول الى املركو  الدخول في تقرير التنافسية

20  
 
 .كهدف نهائي عاملا

تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى 

 .االقتصادي العالمي )التوجد بيانات عن ليبيا(

 من مجموع املواطنين %3أن اليتجاوز الفقراء  .الفقر في ليبيامؤشر قياس مستوى خط  .الحد من الفقر
 توجد البنك الدولي / صندوق النقد الدولي )ال 

 .بيانات(

 مؤشر البطالة .الحد من مشكلة البطالة

بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية لسنة 

 . %17.3فإن نسبة البطالة في ليبيا تبلغ  2019

كهدف  %5من الهدف تخفيض النسبة الى اقل 

 نهائي للرؤية.

 وزارة العمل

 نقديرات منظمة العمل الدولية على موقع 

tradingeconomics.com 

 مؤشر مكافحة التهريب والتجارة غير شرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية

دولة الى  84عامليا من أصل  84رفع مركز ليبيا من 

عامليا في مؤشر التهريب والتجارة غير  30املركز 

 مشروعة )أفضل دولة عربيا وأفريقيا( .

تقرير صحيفة اإليكونوميست )وحدة التحليل 

 . 2018واألبحاث( لسنة 

 مؤشرات التنافسية .مكافحة الفساد اإلداري 

مؤشر تبني تكنولوجيا املعلومات  -

 واالتصاالت .

 الوصول الى املركز و  الدخول في تقرير التنافسية

 يعامل 20
 
 .كهدف نهائي ا

 قتصادياملنتدى االرئاسة الوزراء بالتعاون مع 

 .العالمي والبنك الدولي

 
تطوير رؤية مستقبلية شاملة للدولة 

 .واالستراتيجيات والبرامج التنفيذية
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ضمان التنسيق والتكامل واالنسجام بين 

 .مختلف أجهزة الدولة

 مؤشر املؤسسات . -

 مؤشر النظام املالي . -

 مؤشر ديناميكية العمل . -

 الدولي ويتكون من :مؤشر الحوكمة 

 إبداء الراي واملساءلة . -

 مؤشر االستقرار السياس ي . -

 فعالية الحكومة -

 الجودة التنطيمية . -

 سيادة القانون . -

 .السيطرة على الفساد -

 مؤشر الدول الهشة ويتكون من :

 .لضغوط الديموغرافيةا -

ا -  الالجئون واملشردون داخلي 

 .التنمية االقتصادية املتفاوتة -

 .جماعيةاملظالم ال  -

 .هجرة األكفاء خارج الدولة -

 الفقر والهبوط االقتصادي -

 .شرعية الدولة -

 .الخدمات العامة -

 .حقوق اإلنسان ودور القانون  -

 .األجهزة األمنية -

 .انقسام النخب -

 .التدخل الخارجي -

 .توحيد املؤسسات املنقسمة

  من أصل  20من املركز 
 
كأكثر   178عامليا

  140الدول الهشة الى املركز 
 
 عامليا

 صندوق السالم 
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 )الهدف الرئيس ي : خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة

 الهدف التفصيلي : تطوير إدارة املالية العامة

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 عظيم وتنويع اإليراداتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسة الوطنية للنفط  حجم اإلستثمار الحالي في قطاع النفط

حجم اإلستثمار السنوي املطلوب لزيادة إستخراج )إنتاج( 

 النفط للكمية املستهدفة
 املؤسسة الوطنية للنفط 

 )إنتاج( النفطاستخراج 

 1.5قياس الزيادة السنوية ملعدالت استخراج النفط من 

 15مليون برميل يوميا بعد  2.5مليون برميل يوميا الى 

 سنة .

 املؤسسة الوطنية للنفط

 املؤسسة الوطنية للنفطية  متوسط سعر النفط

 وزارة التخطيطوزارة املالية /  التنبؤ بسعر النفط

الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع  النفطي )النسبة من   

 الناتج املحلي اإلجمالي ( 

من الناتج املحلي  %50أن يمثل القطاع النفطي نسبة 

 اإلجمالي
 وزارة التخطيط

)استخراج  إيرادات الناتج املحلي اإلجمالي النفطي 

 /صناعات نفطية(
 / وزارة التخطيطوزارة املالية  مليار دينار 125أن يحقق إيراد 

 وزارة املالية  إجمالي اإليرادات السيادية  

 إجمالي اإليرادات الضريبية 
من اإليرادات  %50الوصول الى أن تمثل الضرائب نسبة 

 من الناتج املحلي اإلجمالي  %40و العامة 
 وزارة املالية بالتعاون مع وزارة التخطيط

 وزارة التخطيط القوميقياس عدالة توزيع الدخل  معامل جيني

 كفاءة النظام الجمركي
قياس مدى فعالية وتناسق السياسة التجارية مع أهداف 

 السياسة املالية /النقدية /االستثمار

/الهيئة  وزارة التخطيط  /وزارة االقتصاد 

العامة للمعلومات والتوثيق/مصلحة اإلحصاء 

 والتعداد .

 . املعيشة(مؤشر قياس الدخل )مسوحات مستوى 

قياس مستوى عدالة توزيع الدخل على مختلف شرائح 

 املجتمع 

/الهيئة العامة للمعلومات وزارة التخطيط 

 صندوق  والتوثيق/مصلحة اإلحصاء والتعداد/

 البنك الدوليالنقد الدولي / 

 الجدوى االقتصادية

 ضمان جودة الخدمة . .1

 تحقيق أرباح . .2

 املعيشةسعر خدمة مناسب مع مستويات  .3

 الشركة العامة للكهرباء 

 مصلحة املياه والصرف الصحي

 شركة الخدمات العامة 
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 تعظيم وتنويع اإليرادات

إستخدام التقنية في تحصيل اإليرادات ) الضرائب / 

 رسوم / جباية( 

 وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي  

يتكون من عدة  شفافية إدارة الصناديق السيادية

 :مؤشرات منها

 امليزانية .مؤشر شفافية  .1

 مؤشر اإلمتثال للتشريعات . .2

مؤشر العمل وفق أسس علمية )رؤية  .3

 /أهداف / برنامج عمل ( 

 مؤشر كفاءة اإلستثمارات . .4

تعزيز مستوى شفافية إدارة الصناديق السيادية وتقييم 

كفاءتها وقدرتها على تحقيق األهداف الخاصة بكل 

 صندوق.
 الوزراء معمجلس 

Sovereign wealth fund institute 

 وزارة املالية - ديون ليبيا لدى الدول األخرى قيمة 

 

 

 

 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 ترشيد اإلنفاق العام

 )إصالح نفقات الباب األول(

 /منظمةالبنك الدولي /وزارة املالية  يةانيز توضيح مختلف اوجه اإليراد واإلنفاق في امل شفافية امليزانية

 الشراكة الدولية للميزانية .

 

 كفاءة اإلنفاق الحكومي

 

وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي  -

واملنتدى االقتصادي العالمي  )التوجد 

 بيانات عن ليبيا( .

وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي  - متوسط األجور في اإلقتصاد املحلي 

 ومنظمة العمل العربية

 األجور في القطاع  العام .متوسط 

 متوسط األجور في القطاع الخاص .

وزارة املالية /وزارة التخطيط / وزارة العمل  -

 والتأهيل /وزارة االقتصاد والصناعة 

وزارة املالية /وزارة التخطيط / وزارة العمل  - الحد األدنى لألجور .

 والتأهيل /وزارة االقتصاد والصناعة
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 ترشيد اإلنفاق العام

 )إصالح نفقات الباب الثاني(

 

 وزارة املالية / البنك الدولي/منظمة الشراكة الدولية للميزانية . يةزانياإلنفاق في املاإليراد و توضيح مختلف اوجه  مؤشر شفافية امليزانية

 مؤشر كفاءة اإلنفاق الحكومي
الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي  )التوجد تقرير التنافسية  

 بيانات عن ليبيا( .

 ترشيد اإلنفاق العام

 )إصالح نفقات الباب الثالث(

 

 وزارة املالية / البنك الدولي/منظمة الشراكة الدولية للميزانية . توضيح مختلف اوجه اإليراد واإلنفاق في امليزانية مؤشر شفافية امليزانية

 كفاءة اإلنفاق الحكوميمؤشر 
تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي  )التوجد  -

 بيانات عن ليبيا( .

 وزارة التخطيط - مؤشر نسبة اإلنفاق التنموي الى اإلنفاق الجاري 

 مؤشر البنية التحتية

 مؤشر العلم والتكنولوجيا

االقتصادي العالمي  )التوجد تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى  -

 بيانات عن ليبيا( .

 البنك الدولي

 ترشيد اإلنفاق العام

 )إصالح نفقات الباب الرابع(

 مؤشر شفافية امليزانية
 وزارة املالية / البنك الدولي/منظمة الشراكة الدولية للميزانية . توضيح مختلف اوجه اإليراد واإلنفاق في امليزانية

 

 اإلنفاق الحكوميمؤشر كفاءة 
تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي  )التوجد  

 . بيانات عن ليبيا(

مؤشرات قياس الدخل والحماية اإلجتماعية 

 )مسوحات مستوى املعيشة( .

 
 وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  / البنك الدولي

تطوير إعداد وتنفيذ املوازنة 

 العامة للدولة

 تخطيط املوازنة وإعدادها()

 

  تقييم صندوق النقد / البنك الدولي
 وزارة املالية / وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي

 مؤشر شفافية امليزانية
 الشراكة الدولية للميزانية /منظمةالبنك الدولي /وزارة التخطيط/وزارة املالية  توضيح مختلف اوجه اإليراد و اإلنفاق في امليزانية

. 

 مؤشر املؤسسات
تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي  )التوجد بيانات عن  

 ليبيا( / صندوق النقد الدولي / البنك الدولي

تطوير إعداد وتنفيذ املوازنة 

 العامة للدولة

 الرقابة على تنفيذ امليزانية()

 شفافية امليزانية مؤشر 
ية / ميزانللوزارة املالية وديوان املحاسبة بالتعاون مع منظمة الشراكة الدولية  توضيح مختلف اوجه  اإليراد و اإلنفاق في امليزانية

 صندوق النقد الدولي /البنك الدولي

 مؤشر املؤسسات

 
د النقتقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي  / صندوق 

 الدولي /البنك الدولي

تطوير إعداد وتنفيذ املوازنة 

 العامة

 الترتيبات املصرفية الحكومية()

 مؤشر شفافية امليزانية
توضيح مختلف اوجه اإليراد واإلنفاق في 

 امليزانية

مع منظمة الشراكة الدولية  ن وزارة املالية وديوان املحاسبة بالتعاو 

 البنك الدولي لميزانية /صندوق النقد الدولي/ل

 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي  مؤشر املؤسسات
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 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال

 أوال تطوير سوق النقد

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 إعادة هيكلة القطاع املصرفي

 اإلصالحات النقدية )البنك املركزي(

 

)مؤشرات  /البنك الدولي تقييم صندوق النقد الدولي

 القطاع املالي(

 صندوق النقد الدولي 

 البنك الدولي

 إصدار املؤشرات املتعلقة بأداء القطاع املصرفي مثل : 

 عرض النقود  .1

 سعر الصرف  .2

 الدين العام املصرفي  .3

 قيمة االحتياطات األجنبية لدى املصرف املركزي . .4

 املصرفي وغيرهاالدين العام  .5

 قياس مستوى أداء القطاع املصرفي

 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا املركزي 

 

مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي )التوجد بيانات عن  قياس مستوى أداء القطاع املصرفي مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي

 ليبيا(

 بورزمؤشر ستاندرد آند 

 مؤشر فيتش 

 مؤشر موديز

الحصول على تصنيف إئتماني مستقرمن 

 هذه الوكاالت
 ستاندرد آند بورز -

 فيتش  -

 موديز -

 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي    مؤشر املؤسسات

 إعادة هيكلة القطاع املصرفي

 )الجانب القانوني(

 صندوق النقد الدولي   الدوليتقييم صندوق النقد الدولي /البنك 

 البنك الدولي

إعادة هيكلة القطاع املصرفي )الجانب 

 املؤسس ي(

 تقييم صندوق النقد الدولي /البنك الدولي 

 تقييم بيت خبرة دولي

 صندوق النقد الدولي 

 البنك الدولي

 طالل ابوغزالة وشركاه الدولية بيت الخبرة مثل

 ستاندرد آند بورز

 فيتش 

 موديز

الحصول على تصنيف إئتماني من هذه 

 الوكاالت
 ستاندرد آند بورز -

 فيتش  -

 موديز -

 ديوان املحاسبة /الرقابة اإلدارية/هيئة مكافحة الفساد  تقييم مؤسسات الرقابة املحلية

 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي    مؤشر املؤسسات
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 ثانيا تطوير سوق راس املال

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

)خلق تطوير سوق صناعة التأمين 

بيئة وخدمات تأمينية مالئمة 

 لالستثمار(

   

تطوير مؤسسات وصناديق االستثمار 

 السيادية

 صندوق النقد الدوليرئاسة الوزراء بالتعاون مع   تقييم صندوق النقد الدولي

 ديوان املحاسبة /الرقابة اإلدارية/هيئة مكافحة الفساد  تقييم مؤسسات الرقابة املحلية

مؤشر شفافية إدارة الصناديق السيادية يتكون من 

 عدة مؤشرات منها 

 مؤشر شفافية امليزانية . .1

 مؤشر اإلمتثال للتشريعات . .2

مؤشر العمل وفق أسس علمية )رؤية /أهداف /  .3

 برنامج عمل ( 

 مؤشر كفاءة اإلستثمارات . .4

شفافية إدارة الصناديق السيادية  تعزيز مستوى 

وتقييم كفاءتها وقدرتها على تحقيق األهداف 

 الخاصة بكل صندوق 

 معهد صندوق الثروة السيادية  رئاسة الوزراء مع

 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي  مؤشر املؤسسات

تطوير سوق األوراق املالية )كفاءة 

 املالية(سوق األوراق 

 وزارة االقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي   تقييم صندوق النقد الدولي

 وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي  )مؤشرات القطاع املالي(تقييم البنك الدولي 

التوظيف األمثل للموارد املالية في  .1 مؤشر تطور سوق املال

 االستثمارات األكثر إنتاجية .

تشريعات منظمة للعمل وتحمي حقوق  .2

 املستثمرين.

 توفير تمويالت ألصحاب املشاريع الريادية . .3
 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي

تولي الكفاءات والخبرات للوظائف القيادية في  مؤشر كفاءة سوق العمل 

 سوق املال

  مؤشر تبني تكنولوجيا
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 إصالحات تجارية ثالثا 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 التجارة الداخلية

 مؤشر كفاءة السوق 

 توفير املنافسة الصحية بين املستثمرين .

 دور الدولة في تسهيل حركة السلع والخدمات .

 معرفة طبيعة الطلب في السوق املحلي .

وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع املنتدى 

 االقتصادي العالمي

 مؤشر تبني تكنولوجيا

استخدام التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد 

 للمستثمرين مثل :

إعداد موقع الكتروني لتسهيل الوصول الى  .1

 تسجيل الشركة وعالمتها .

من خالل عرفة الفرص االستثمارية املتاحة م .2

 الوصول الى بيانات القطاعات .

 مؤشر سهولة ممارسة األعمال
عامليا واألخير عربيا الى  188أن تتقدم ليبيا من املركز 

 عامليا واألول عربيا . 25املركز 
 وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي

 مؤشر سلوك املستهلك والذي يتكون من :

 . )مستوى مهارات املستهلك )الوعي 

 . مدى اإلملام بقوانين وتشريعات حماية املستهلك 

 . مستوى مشاركة التجارب والتفاعل بين املستهلكين 

 
الهيئة العامة للتوثيق /وزارة االقتصاد والصناعة 

 بالتعاون مع /مصلحة اإلحصاء والتعداد /واملعلومات

 . مؤسسات املجتمع املدني

 تقرير األيزو 

 

وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع املنظمة الدولية  

 للمعايير

  امليزان التجاري )النفطي /غير النفطي(مؤشر 

الهيئة العامة للتوثيق /وزارة االقتصاد والصناعة 

منظمة التجارة /مصلحة اإلحصاء والتعداد/.واملعلومات

 . العاملية

  مؤشر الحساب الجاري ) القيمة / النسبة من الناتج املحلي اإلجمالي(

  الناتج املحلي اإلجمالي (مؤشر امليزان التجاري )القيمة / النسبة من 

  مؤشر التركيب السلعي )للصادرات / الواردات(

 تحديد الشركاء التجاريين  مؤشر التوزيع الجغرافي ) للصادرات / الواردات( 

  معدل نمو )الصادرات / الواردات(

  اإليرادات الجمركية ) القيمة / النسبة من اإليرادات العامة ( 

  النمو لإليرادات الجمركيةمعدل 

 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي    مؤشر املؤسسات

  مؤشر التكنولوجيا
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 البنك الدولي  مؤشرات التجارة التجارة الخارجية

 يتكون من :  مؤشر املرونة العالمي

 قوة االقتصاد 

 نسبة املخاطر 

 جودة سالسل التوريد

 FM globalشركة  

 املنظمة الدولية للمعايير  تقرير األيزو 

 وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد(  وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد( تقييم 

 

 

 جاالت التالية :من املمكن االستفادة من مركز التجارة الدولية التابعة لوكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية وكذلك منظمة التجارة العاملية في امل مالحظات:

 دعم املشاريع الصغرى واملتوسطة . .1

 تطوير من النظام الجمركي .2

 جارة واالستثمار تقديم االستشارات والتوصيات في املجاالت املتعلقة بتشجيع الت .3
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 رابعا إصالحات لتحسين مناخ اإلستثمار

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 تبسيط إجراءات االستثمار

مؤشرات القطاع 

الخاص بحسب البنك 

مؤشر الدولي وأهمها 

 سهولة ممارسة األعمال

 البنك الدوليوزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع  تشجيع اإلستثمارات املحلية واألجنبية

 تبسيط التعامل مع التراخيص في بدء تشغيل املشروع

 مراجعة قانون عالقات العمل وهيكل األجور 

 وير الجهاز القضائيتط

 وتبسيط إجراءات

 اإلفالس عند إغالق املشروع أوإنهاء العقود

 امللكية 

 الشركاتتعزيز حوكمة 

 العمل على تسهيل الحصول على اإلئتمان 
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 خامسا تحسين الحوكمة واإلدارة 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

نظام إحصائي يعمل  تطوير 

بحرفية عالية ومساند لرسم 

 السياسات العامة

 علىإتخاذ القرار الصحيح بناءا  املستوى العام للقدرات اإلحصائية

 أسس علمية .

/مصلحة الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات/  وزارة التخطيط 

ز مرك/ صندوق النقد الدولي /  البنك الدولي/اإلحصاء والتعداد 

البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 

 التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي . اإلسالمية

الحوكمة  وضع خطة لتعزيز

 االقتصادية للمؤسسات واإلدارة

 واملساندة

 

 

 

 

 

 من املؤشرات التالية :مؤشر الحوكمة الدولي ويتكون  .1

 . إبداء الراي واملساءلة 

 . مؤشر االستقرار السياس ي 

  فعالية الحكومة 

 . الجودة التنطيمية 

 . سيادة القانون 

 السيطرة على الفساد 

 مؤشر احترام القانون يتكون من املؤشرات التالية : .2

القيود املفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة 

وق األساسية، والنظام واألمن العام، وقوة إنفاذ املفتوحة، والحق

 .القانون، والعدالة املدنية، والعدالة الجنائية

 مؤشر اإلزدهار العالمي يتكون من املؤشرات التالية : .3

السالمة واألمن، الحرية الشخصية، العمل الحكومي، الرأسمال 

االجتماعي، بيئة االستثمار، ظروف العمل، الوصول إلى األسواق 

والبنية التحتية، جودة االقتصاد، ظروف املعيشة، الصحة، 

 .التعليم والبيئة

 تقييم املنظمة العربية للتنمية اإلدارية .4

 مجلس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي  .1 ال توجد بيانات عن ليبيا 

 

منظمة مجتمع مدني محلية بالتعاون مع مشروع العدالة  .2

 العالمي

 

 

اإلقتصادي واإلجتماعي بالتعاون املجلس الوطني للتطوير  .3

 . مع معهد ليغاتوم البريطاني

 

 

املجلس الوطني للتطوير اإلقتصادي واإلجتماعي بالتعاون  .4

 . مع املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

/مصلحة اإلحصاء الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات .5

 والتعداد .

 

 هياكل وتقليص صالح وتنظيمإ

 الدولة

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 .صالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصإ :الرئيس ي الهدف

 تطوير مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني وصوال الى توسيع مشاركته واالعتماد عليه في القطاعات اإلنتاجية والخدمية.  :الهدف التفصيلي

 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

  برنامج متكامل

لتسهيل ممارسة 

 األعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فتح املجال أمام

القطاع الخاص 

)املحلي والدولي 

 واملشترك(

 املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وائتمان الصادرات   املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار

 البنك الدولي  سهولة ممارسة األعمال ات القطاع الخاص وأهمها مؤشر مؤشر 

 املنتدى االقتصادي العالمي   مؤشرات التنافسية العاملية 

 وال ستريت جورنال  الحرية االقتصادية اتمؤشر 

 وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد(  وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد( تقييم 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  اإلستثمار مؤشر مخاطر 

 بنك التنمية األفريقي  تقييم بنك التنمية األفريقي

 صندوق النقد الدولي   تقييم صندوق النقد الدولي 

مؤسسة اإلستثمار األجنبي املباشر التابعة ملؤسسة فاينانشل   مؤشر جذب اإلستثمار األجنبي املباشر

 تايمز اللندنية

ا إلى االلتزام  مؤشر الثقة في االستثمار األجنبي املباشر غرس الشععععععععور اإليجااي لدى املسعععععععتثمرين اسعععععععتناد 

الحكومي القوي بعععالتنوع االقتصععععععععععععععععادي واالبتكعععار وتطوير البنيعععة 

 . التحتية وسهولة ممارسة األعمال

 شركة كيرني األمريكية لإلستشارات

 يتكون من :  مؤشر املرونة العالمي

 قوة االقتصاد 

 نسبة املخاطر 

 جودة سالسل التوريد

 

 FM globalشركة 

 مؤشرات جذب االستثمار )إعفاءات / تمويالت( 

 مؤشر حجم االستثمار القطاعية ) الفعلي / املستهدف (

الهيئة العامة للتوثيق والصناعة / وزارة االقتصاد 

 /مصلحة اإلحصاء والتعداد .واملعلومات

 للمخاطر القطرية يتكون من : املؤشر املركب

 مخاطر سياسية 

 مخاطر اقتصادية 

 مخاطر مالية 

 Political Risk Services مؤسسة تحقيق درجة مخاطر منخفضة جدا
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 تطوير القطاع املالي

 تقييم القطاع املالي

 

االستدامة املالية وسالمة النظام املالي في  تحقيق

 االقتصاد

 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي املصرف املركزي 

 وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي

املعهد / صندوق النقد العرايوزارة التخطيط بالتعاون مع  

 العراي للتخطيط

 مؤشر تطور سوق املال

للموارد املالية في االستثمارات التوظيف األمثل  .1

 األكثر إنتاجية .

 تشريعات منظمة للعمل وتحمي حقوق املستثمرين. .2

 توفير تمويالت ألصحاب املشاريع الريادية  .3

 تقرير التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي

 مؤشر ستاندرد آند بورز

 مؤشر فيتش 

 مؤشر موديز

شجع على جذب يتحقيق مستوى تصنيف عالي 

 اإلستثمارات األجنبية
 ستاندرد آند بورز -

 فيتش  -

 موديز -

مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي )التوجد بيانات عن   مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي

 ليبيا(

 املؤشر املركب للمخاطر القطرية يتكون من :

 مخاطر سياسية 

 مخاطر اقتصادية 

 مخاطر مالية

  Political Risk Servicesمؤسسة 

 وتفعيل املناطقتطوير 

 إنشاءالتجارية الحرة و 

مناطق استثمارية 

حرة ذات طبيعة 

 خاصة

 البنك الدولي  رات القطاع الخاص مؤش

 املنتدى االقتصادي العالمي   مؤشرات التنافسية العاملية 

 وال ستريت جورنال  الحرية االقتصادية اتمؤشر 

 وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد(  وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد( تقييم 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  مؤشر مخاطر اإلستثمار

 بنك التنمية األفريقي  تقييم بنك التنمية األفريقي

 صندوق النقد الدولي   تقييم صندوق النقد الدولي 

مؤسسة اإلستثمار األجنبي املباشر التابعة ملؤسسة فاينانشل   مؤشر جذب اإلستثمار األجنبي املباشر

 تايمز اللندنية
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 وتفعيل املناطقتطوير 

 إنشاءالتجارية الحرة و 

مناطق استثمارية 

حرة ذات طبيعة 

 خاصة

ا إلى  مؤشر ثقة املستثمرين غرس الشعور اإليجااي لدى املستثمرين استناد 

االلتزام الحكومي القوي بالتنوع االقتصادي واالبتكار 

 وتطوير البنية التحتية وسهولة ممارسة األعمال

 شركة كيرني األمريكية لإلستشارات

 لضمان اإلستثمار وائتمان الصادراتاملؤسسة العربية   تقييم مناخ اإلستثمار

 يتكون من :  مؤشر املرونة العالمي

 قوة االقتصاد 

 نسبة املخاطر 

 جودة سالسل التوريد

 العاملية   FMكة شر  

الهيئة العامة للتوثيق  والصناعة / وزارة االقتصاد  مؤشر تدفق االستثمار األجنبي ) الفعلي/ املستهدف(

 اإلحصاء والتعداد ./مصلحة واملعلومات

 املؤشر املركب للمخاطر القطرية يتكون من :

 مخاطر سياسية 

 مخاطر اقتصادية 

 مخاطر مالية 

 خدمات املخاطر السياسية  مؤسسة تحقيق درجة مخاطر منخفضة جدا 

 مؤشر ستاندرد آند بورز

 مؤشر فيتش 

 مؤشر موديز

 ستاندرد آند بورز - 

 فيتش  -

 موديز -

 املناطق الحرة  يتكون من املؤشرات التالية :مؤشر إزدهار 

 أفضل املمارسات  .1

 االبتكار  .2

 االستدامة .3

وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع املنظمة العاملية للمناطق  

 الحرة
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 تعظيم القيمة املحققة من قطاع الطاقةالهدف التفصيلي :

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 القدرة االستخراجيةزيادة 

 اإلنتاجية( للنفط والغاز ) الطاقة

وود استشارة دولية عاملية مثل  تقييم شركة 

 ماكنزي 

املؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع بيون الخبرة  

 الدولية 

 تطوير مساهمة مصادر

 الطاقة املتجددة في املزيج

 الطاقوي 

الوكالة الدولية وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع    تقرير آفاق الطاقة املتجددة

 للطاقة املتجددة

 البنك الدوليوزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع   تقرير) مؤشرات تنظيمية للطاقة املستدامة (

مؤشر جذب االستثمارات في مجال الطاقة 

 املتجددة

 والصناعة وزارة االقتصاد 

املقررة  الضرائب والرسوم الجمركية قيمة مؤشر 

 مشاريع الطاقة املتجددةعلى 

 والصناعة وزارة االقتصاد /وزارة املالية  

  تشجيع املستثمرين على اقامة

مدن للصناعات والخدمات 

 املرتبطة بالطاقة

  الترويج لليبيا كمركز اقليمي في

 قطاع الطاقة

املنتدى  وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع   مؤشرات التنافسية

 االقتصادي العالمي

 البنك الدوليوزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع   مؤشر سهولة ممارسة األعمال

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي بالتعاون   مؤشرات الحرية اإلقتصادية

 وال ستريت جورنالمع 

  

قدرات في مجال الطاقات املتجددة حيث أن ليبيا عضو في هذه الوكالة كما يمكن باإلمكان التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة في إعداد برنامج للتعاون التقني وتقديم املشاورات الفنية وتدريب الكوادر وال :مالحظة  

 مي للتنمية لغرض تمويل مشاريع الطاقة املتجددة في ليبيا .أيضا االستفادة من اتفاقية الشراكة بين الوكالة والبنك اإلسال 
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 إطالق قدرات القطاعات غير نفطية الواعدة الهدف التفصيلي : 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

  تشععععععععععععععععععجععععيععععع االسععععععععععععععععععتععععثععععمعععععععار فععععي

القطعععاععععات الواععععدة )قطعععاع 

 الخدمات مثل

الخدمات اللوجسععععععععععععععتية والعقارات 

 والبنية التحتيةواالتصاالت 

واالقعععععتصعععععععععععععععععععععاد العععععرقعععععمعععععي واملعععععععععععرفعععععي 

والتعععععدين والقطععععاعععععات اإلنتععععاجيععععة  

 )املنافسة اقتصاديا إلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14تطبيق قانون رقم 

إلنشعععععععععععععععععععععاء منعععععععاطق  2010لسععععععععععععععنعععععععة 

اسععععععععععععععععتععثععمعععععععاريعععععععة حععرة ذات طععبععيععععععععععة 

خعععععععاصعععععععععععععععععععععة معع العتعركعيعز ععلعى تعطعوير 

 القطاعات األسرع نموا

 

 

 . 

 املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات  االقتصادية ملناخ االستثماراملؤشر املركب ملكونات السياسات 

 البنك الدولي  ات القطاع الخاصمؤشر 

 املنتدى االقتصادي العالمي  مؤشرات التنافسية العاملية

 وال ستريت جورنال  مؤشرات الحرية االقتصادية

 يتكون من :  مؤشر املرونة العالمي

 قوة االقتصاد  .1

 نسبة املخاطر  .2

 جودة سالسل التوريد .3

 

 FM globalشركة 

مؤسسة اإلستثمار األجنبي املباشر التابعة ملؤسسة فاينانشل   مؤشر جذب اإلستثمار األجنبي املباشر

 تايمز اللندنية

 منظمة الشفافية الدولية  مؤشر الشفافية الدولية

 ليجاتوممعهد   مؤشر اإلزدهار العالمي

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  مؤشر مخاطر اإلستثمار

 شركة كيرني األمريكية لإلستشارات  مؤشر ثقة املستثمرين

 مؤشر الحوكمة الدولي ويتكون من املؤشرات التالية :

 إبداء الراي واملساءلة . .1

 مؤشر االستقرار السياس ي . .2

 فعالية الحكومة  .3

 الجودة التنطيمية . .4

 سيادة القانون . .5

 السيطرة على الفساد .6

 

 البنك الدولي

 مؤشر ستاندرد آند بورز

 مؤشر فيتش 

 مؤشر موديز

 ستاندرد آند بورز 

 فيتش

 موديز

 وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد(  وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد( تقييم 

 . جذب االستثمار )إعفاءات / تمويالت(  .1

 . حجم االستثمار القطاعية ) الفعلي / املستهدف (  .2

 التقييم الكلي ملناخ اإلستثمار .3

 

 / وزارة التخطيطوالصناعةاملالية /وزارة االقتصاد وزارة 
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 الهدف التفصيلي : تطوير مساهمة صناديق اإلستثمارية في عملية التنمية االقتصادية 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 استحداث صناديق للبنية

التحتية واالساسية واعادة 

 االعمار في البلديات .

مؤشر قيمة ونسبة مساهمة كل صندوق من صناديق اإلستثمار في عملية 

 إعادة اإلعمار .

 مؤشر تحديد أولويات املشاريع االستثمار .

 مؤشر كفاءة اإلدارة 

من حجم األموال الضخمة االستفادة 

املعطلة أو التي التستثمر  بشكل أمثل 

..كذلك تخفيف العبء على امليزانية العامة 

. 

 وزارة املالية / وزارة االقتصاد / وزارة التخطيط .

 مؤشر شفافية إدارة الصناديق السيادية يتكون من عدة مؤشرات منها 

 مؤشر شفافية امليزانية . .1

 يعات .مؤشر اإلمتثال للتشر  .2

 مؤشر العمل وفق أسس علمية )رؤية /أهداف / برنامج عمل (  .3

 مؤشر كفاءة اإلستثمارات . .4

 

 مجلس الوزراء / معهد صندوق الثروة السيادية

لضمان  استحداث صندوق 

 االستثمار

 

 مؤشر قيمة القروض التي اقرضتها ليبيا للخارج .

معرفة قيم األموال التي اقرضتها ليبيا 

لالستفادة منها كاموال شامنة للخارج 

 لإلستثمار

 وزارة املالية
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 الهدف التفصيلي : خدمات اساسية واجتماعية متطورة وشاملة

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

رفع مستوى الخدمات 

األساسية واالجتماعية 

تحسين وتطوير الخدمات (

البيئية، تحسين القدرة على 

 التعليم الجيدالوصول لى 

 االستفادة ،تحسين القدرة على

 .( ... الخ من الرعاية الصحية

 :مؤشرات البنك الدولي وهي  .1

 . البنية التحتية .1 .2

 . البيئة .2 .3

 . التجارة .3 .4

 . التعليم .4 .5

 . التنمية اإلجتماعية .5 .6

 . التنمية الحضرية .6 .7

 . الحماية اإلجتماعية واأليدي العاملة .7 .8

 والتنمية الريفية .. الزراعة 8 .9

 . الصحة .9 .10

 . الطاقة والتعدين .10 .11

 . العلم والتكنولوجيا .11 .12

 . الفقر . 12 .13

 . القطاع العام .13 .14

 . القطاع الخاص .14 .15

 . القطاع املالي .15 .16

 . تغير املناخ . 16 .17

 . فاعلية املعونة .17 .18

 

 البنك الدوليمجلس الوزراء بالتعاون مع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283 
 

 حماية الفئات الهشةالهدف التفصيلي : 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 مؤشرات الفقر  .1 تصميم شبكة األمان االجتماعي

 تقييم إدارة املخاطراالجتماعية   .2

وزارة االقنصاد والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي  من مجموع السكان %2أن ال يتجاوز نسبة الفقراء 

 والبنك اإلفريقي للتنمية .

تقييم صندوق النقد الدولي ملستويات الدخل واملعيشة 

 وحالة السكان

 وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  

 وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  تقييم برامج الحماية االجتماعية

 بالتعاون مع اليونيسكووزارة الشؤون اإلجتماعية   برامج اليونيسكو للحماية االجتماعية

 مؤشرات السكان والدخل والعمل .

مؤشر العمالة املاهرة ومستوى التعليم والصحة والحالة 

 االجتماعية للسكان وغيرها من املؤشرات .

وزارة وزارة التخطيط // والصناعة وزارة االقتصاد  

الهيئة العامة للتوثيق / الشؤون اإلجتماعية 

 /مصلحة اإلحصاء والتعداد واملعلومات

 قيمة الزكاة  .1

 قيمة الصدقات واملساعدات العينية . .2

حصر قيمة الزكاة والصدقات وتوجيهها نحو مستحقيها 

ودعمهم في التأسيس ملشاريع متناهية الصغر تضمن لهم 

 دخول 

الهيئة العامة لألوقاف ومؤسسات املجتمع املدني ديوان 

 /مجلس رجال األعمال املحاسبة 

وزارة الشؤون اإلجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش   أرضية الحماية االجتماعية

    إيبرت
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 الهدف التفصيلي: االستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد النفطية وتحقيق االستقرار املجتمعي

 املصدر هدفستامل مؤشر القياس بادراتامل

عوائد تطوير نموذج جديد إلدارة 

 املوارد النفطية

 مؤشر الحوكمة الدولي ويتكون من املؤشرات التالية :

 إبداء الراي واملساءلة . .1

 مؤشر االستقرار السياس ي . .2

 فعالية الحكومة  .3

 الجودة التنطيمية . .4

 سيادة القانون . .5

 السيطرة على الفساد .6

 

 البنك الدولي /مجلس الوزراء 

 مؤشر شفافية إدارة الصناديق السيادية يتكون من عدة مؤشرات منها 

 مؤشر شفافية امليزانية . .1

 مؤشر اإلمتثال للتشريعات . .2

 مؤشر العمل وفق أسس علمية )رؤية /أهداف / برنامج عمل (  .3

 مؤشر كفاءة اإلستثمارات . .4

 

 / معهد صندوق الثروة السياديةمجلس الوزراء 

 ديوان املحاسبة /الرقابة اإلدارية/هيئة مكافحة الفساد  املحلية تقييم مؤسسات الرقابة

 تصميم مؤشرات خاصة بالتفاعل املجتمعي مثل :

 كل خيار من خيارات إدارة العوائد .لالرأي العام  .1

 . خياراتالوعي في مؤسسات القطاع العام  والخاص بهذه ال .2

 استطالعات الرأي و التوجه االقتصادي للمواطنين  .3

املجلس الوطني للتطوير اإلقتصادي واإلجتماعي بالتعاون مع وزارة  

/الهيئة العامة للمعلومات التخطيط ووزارة االقتصاد والصناعة 

الجامعات واملراكز البحثية / والتوثيق/مصلحة اإلحصاء والتعداد

 . ومنظمات املجتمع املدني 

 :  اس التاليمؤشرات لقياستنادا الى النموذج النرويجي يمكن تصميم 

 أن تكون غير معقدة أو قابلة للتأويل .وضوح التشريعات و  .1

 حول املبادئ الرئيسية إلدارة النفط . واملجتمعي السياس ي التوافق .2

شعععععركات ليبيا عامة وخاصعععععة في مجال النفط )التنقيب واالسعععععتخراج والتكرير(  انخراط .3

 من السوق . %50بحصة ال تقل عن 

والتخطيط املتعلق بالقطاع النفطي عن املصالح فصل السياسات والتشريعات  .4

 اإلستثمارية للحكومة في هذا القطاع .

 

 /الهيئة العامةاملجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

التعاون مع  للمعلومات والتوثيق/مصلحة اإلحصاء والتعداد

 ومركز بحوث التنمية الدولية .املؤسسة الوطنية للنفط 
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 الهدف التفصيلي : خلق فرص عمل من خالل برامج تنمية وتعزيز أنشطة الريادة واإلبتكار 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

تعزيز ودعم ثقافة اإلبتكار وريادة 

 األعمال

 
 
 
 
 
 
 
 

 املؤشر العالمي لريادة األعمال ويتكون من :

 مستوى الوعي لدى رواد األعمال .1

 للفرص في البيئة املحيطةمدى إدراكهم  .2

 مدى امتالكهم للقدرات الالزمة لبدء مشاريعهم الخاصة .3

 .مدى خوفهم من عدم نجاح مشاريعهم الريادية .4

تعاون بالواالجتماعي  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل مع 

اإلتصال املنظمة العربية لتكنولوجيا  /البحري 

املنظمة /املرصد العالمي لريادة األعمال واملعلومات /

لبنك االيونيسكو/ /اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

 . الدولي

 مؤشرات التنافسية
التعاون بين املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي و املنتدى االقتصادي العالمي

 الفكرية تقييم املنظمة العاملية للملكية
التعاون بين املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي و املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 نشر وتعزيز ثقافة ريادة

االعمال واالبتكار من اجل بناء 

 االقتصاد القائم على املعرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات قياس االقتصاد القائم على املعرفة :

 وتتكون من :مؤشرات البنك الدولي  .1

 . الحافز االقتصادي و النظام املؤسس ي 

 . التعليم واملوارد البشرية 

 . تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

 . نظام اإلبتكار 

 مؤشرات منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية وتتكون من : .2

 . اإلقتصاد القائم على املعرفة 

 . تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

 تقنيات .سياسات العلوم وال 

  . العوملة 

 . ) املخرجات والتأثير مثل )إجمالي براءات االختراع 

  

 البنك الدولي  -

 . منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية -

 مركز بحوث التنمية الدولية . -

 اللجنة االقتصادية آلسيا واملحيط الهادي  -

 اإلتحاد األورواي -
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 نشر وتعزيز ثقافة ريادة

االعمال واالبتكار من اجل بناء 

 االقتصاد القائم على املعرفة

 

 مؤشرات اللجنة االقتصادية آلسيا واملحيط الهادي وتتكون من : .3

 . بيئة األعمال 

 . بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  نظام اإلبتكار 

  تنمية املوارد البشرية. 

 األوروبية إلقتصاد املعرفة وتتكون من :مؤشرات املفوضية  .4

 : مؤشر الخصائص والدوافع ومكوناته 

o . إنتاج ونشر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

o . املوارد البشرية واملهارات واإلبداع 

o . إنتاج املعرفة ونشرها 

o . اإلبتكار وريادة األعمال 

 ئم على مؤشر املخرجات واألداء االقتصادي /املجتمع /اإلقتصاد القا

 املعرفة ومكوناته :

o . املخرجات اإلقتصادية 

o . األداء اإلجتماعي 

 : مؤشر العوملة ومكوناته 

o . التجارة 

o . إنتاج املعرفة ونشرها 

o . املوارد البشرية 

  

 أنظر الى املؤشرات في الهدف الرئيس ي الثالث الهدف التفصيلي األول البرنامج األول  تطوير بيئة األعمال 

 

 ؤشرات السابق ذكرها مؤشرات مركبة من العديد من املؤشرات األخرى لم يتم ذكر إال املؤشرات الرئيسية منها فقط . املتعتبر كل  مالحظة :
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 .الهدف الرئيس ي / اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي

 .الهدف التفصيلي / طاقة نظيفة بأسعار معقولة

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

تشجيع االستثمار في الطاقة 

 النظيفة

 مؤشر قيمة الضرائب على االستثمار في الطاقة النظيفة. .1

مؤشر قيمة الرسوم الجمركية على االالت واملعدات الخاصة باالستثمار في  .2

 الطاقة النظيفة .

 
 وزارة املالية .

 وزارة اإلقتصاد والصناعة .

 مثل :املؤشرات الفنية الخاصة بالطاقة النظيفة 

 على دراسة جدوى نوع الطاقة املتجددة التي ينبغي االستثمار بها  .1
 
)بناءا

 . اقتصادية(

 حجم الطلب املتوقع على الطاقة املتجددة . .2

 

الجهاز التنفيذي للطاقات املتجددة بالتعاون مع 

 الوكالة الدولية للطاقات املتجددة .

 مؤشر العمالة املاهرة في مجال الطاقة النظيفة
بالتعاون مع الوكالة الدولية وزارة العمل  

 للطاقات املتجددة

 مؤشر سهولة ممارسة األعمال في مجال الطاقة النظيفة

الهيئة العامة للبيئة/البنك الدولي / برنامج  

/الوكالة الدولية للطاقات  األمم املتحدة للبيئة

 املتجددة

اعتماد معايير جديدة لتسعيرة 

 استهالك الكهرباء

ة التسعير قيمة مناسبة بين  )عالقة

 (.واالستهالك

 هناك العديد من املؤشرات املتعلقة بهذا البرنامج نذكر منها على سبيل املثال :

 مؤشر تكلفة انتاج الواط الواحد من الكهرباء . .1

 مؤشر سعر الواط الواحد من الكهرباء . .2

 الساعة .مؤشر حجم اإلنتاج الكلي للواط الواحد من الكهرباء في  .3

 مؤشر حجم االستهالك الكلي للواط الواحد من الكهرباء في الساعة . .4

 مؤشر قيمة الدعم لقطاع الكهرباء . .5

 

الشركة العامة للكهرباء / الهيئة العامة للتوثيق 

 واملعلومات / مصلحة اإلحصاء والتعداد .

اعتماد معايير استخدام 

التكنولوجيا الحديثة لتوفير الطاقة 

 النظيفة

 مؤشر تطبيق معايير استخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة التظيفة .
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 الهدف التفصيلي : مدن ومجتمعات محلية ومستدامة 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

تطوير معايير تخطيط املدن والتجمعات 

 بحيث تراعي الجوانب البيئية السكانية

 التصنيف العالمي  لقابلية العيش .  .1

 مسح ميرسر لجودة الحياة . .2

 مؤشر السعادة العالمي . .3

مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .4

 لجودة الحياة .

 مؤشر تنمية املدن  .5

  Economist Intelligence Unit .1 توفير بيئة صحية لجميع املواطنين

 شركة االستشارات العاملية "ميرسر" . .2

 منظمة األمم املتحدة . .3

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية . .4

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية . .5

التركيز على اقامة مناطق ومساحات خضراء 

 املدن داخل

تطوير معايير تصميم وتنفيذ املنازل بمراعاة 

 والبيئيةالشروط الصحية  توفر 
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 الهدف التفصيلي : ضمان االستهالك واالنتاج املسؤوالن 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

رسم السياسات الحكومية بحيث يتم اعادة 

تصميمها لتحفيز التحوالت في أنماط اإلنتاج 

 .واالستهالك واالستثمار

الخاصة بتحول أنماط اإلنتاج واإلستهالك مؤشر تطوير السياسات الحكومية 

 واإلستثمار

 

وزارة املالية /وزارة االقتصاد والصناعة  /وزارة 

التخطيط /الهيئة العامة للبيئة/هيئة املوارد 

البنك الدولي / املجلس العراي للمياه /املائية /

برنامج األمم املتحدة للبيئة /الوكالة الدولية 

األغذية والزراعة  للطاقات املتجددة  / منظمة

التابعة لألمم املتحدة / البرنامج العالمي لتقييم 

 املوارد املائية التابع لليونيسكو

تشجيع استخدام السلع االستهالكية 

 املحافظة على البيئة مثل

 السيارات الكهربائية الهجينة ( (

 البنية التحتية مثل )محطات الوقود الخاصة بالسيارات الكهربائية ( .1

 الخدمات مثل )إدارة النفايات( . .2

 السلع االستهالكية مثل )كمية استخدام أكياس البالستيك( .3

 

منح ميزات لتشجيع اقامة الصناعات 

 )الصديقة للبيئة )تشريعات حوافز ضريبية

  مؤشر اإلعفاءات الضريبية والجمركية على الصناعات الصديقة للبيئة

وضع ضوابط إلقامة الصناعات التي 

تستنزف املوارد الطبيعية النادرة محليا أو 

 املضرة بالبيئة .

 مثل :

 مؤشر الضرائب والغرامات على الصناعات التي تستنزف املوارد الطبيعية . .1

 مؤشر املسؤولية االجتماعية لهذه الصناعات . .2

 

تحفيز القطاع الخاص على اقامة مراكز 

بحثية تعنى بتطوير الصناعات وانتاج سلع 

 على البيئة .محافظة 

  مؤشر حجم االستثمار في مجال تطوير وإنتاج السلع املحافظة على البيئة .

وضع برنامج وطني للحفاظ على املياه 

 وإستخداماتها

 مثل :

 مؤشر كمية استهالك املياه . .1

 مؤشر كمية املياه  املتوفرة . .2

 مؤشرات البرنامج العالمي لتقييم املوارد املائية . .3

 

االنتاج واالستهالك املسؤوالن نشر ثقافة 

 . )الكهربائية مثل )استخدام الطافة

 مؤشر الوعي املجتمعي بأهمية ترشيد الطاقة . .1

 مؤشر الوعي املجتمعي بأهمية استخدام الطاقة النظيفة . .2

مؤشر عدد الحمالت التوعوية ونوعيتها لنشر ثقافة املسؤولية املجتمعية  .3

 في استخدام الطاقة .

 
والطاقات املتجددة /  العامة للكهرباءالشركة 

بالتعاون مع  الهيئة العامة للثقافة واإلعالم

 مؤسسات املجتمع املدني .
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 الهدف التفصيلي : املساهمة في التصدي للتغيير املناخي 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

صياغة برنامج وطني ملواجهة التغيرات املناخية وفق 

 اتفاقية املناخ
عدد البرامج املنفذة التي تحقق بنود  -

 اتفاقية املناخ

التشريعات والقوانين املعنية بمواجهة  -

 التغيرات املناخية

 

 اللجنة الدولية للتغيرات املناخية التابعة لألمم املتحدة /الهيئة العامة للبيئة 

التعاون الدولي مع الدول واملنظمات املعنية 

 املناخي بالتغير 

 املعنية بالتغير املناخي برامج التعاون الدولي

 التي تم تنفيذها على املستوى املحلي

 

 

 الهدف التفصيلي : املحافظة على الحياة تحت املاء وفي البر

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

تطوير قاعدة بيانات شاملة حول الوضع البيئي في 

 ليبيا

 على سبيل املثال :

 التلوث البري والبحري حجم  .1

التصنيف النوعي والكمي للحيوانات  .2

 والنباتات .

 عدد الغابات .3

 كمية املياه الجوفية . .4

 انبعاثات الغازات الدفيئة . .5

نسبة الصحراء الى املساحة اإلجمالية  .6

 للبلد.

 .جودة الهواء في املدن واألرياف  .7

 

ي املجلس العراي للمياه /املركز العرا /الهيئة العامة للبيئة /هيئة املوارد املائية 

لدراسة املناطق الجافة واألراض ي القاحلة /البنك الدولي / برنامج األمم املتحدة 

للبيئة /الوكالة الدولية للطاقات املتجددة  / منظمة األغذية والزراعة التابعة 

 كو .يسلألمم املتحدة / البرنامج العالمي لتقييم املوارد املائية التابع لليون
 عدد املحميات البرية / البحرية . .1 إنشاء عدد من املحميات الطبيعية البرية والبحرية

 نوعية / مساحة املحمية . .2

 

إدارة برامج بمشاركة منظمات املجتمع املدني املحلية 

والدولية املهتمة بالحفاظ على البيئة مثل )حمالت 

 )التشجير، نشر ثقافة الحفاظ على البيئة

برامج الحفاظ على البيئة في كل عدد  .1

 ةسن

 تصنيف البرامج البيئية . .2

 الوعي املجتمعي بالبيئة . .3

التفاعل املجتمعي )قطاع عام وخاص  .4

ومؤسسات املجتمع املدني( مع القضايا 

 البيئية املحلية والدولية .
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 الهدف الرئيس ي : تحقيق أهداف التنمية البشرية 

 الهدف التفصيلي : إعداد قوة عاملة ماهرة في سوق عمل تنافس ي 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

إعداد قوة عاملة 

ماهرة في سوق عمل 

 تنافس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ويتكون من مستوى مهارة العمالةمؤشر : 

تقسيمهم حسب الجنس -أعدادهم (األكاديمية واملهنيةحملة الشهائد  .1

التصنيف حسب الشهادة  -جودة نظام التعليم  -املستوى العلمي  -

 واملهارة والخبرة ( .

 مؤشر إرتباط مهارات وخبرات القوى العاملة بفرص العمل . .2

 مؤشر اإلبتكار واإلبداع واملعرفة . .3

 ات التدريب ( .ساع –مؤشر الخبرة مثل )ساعات العمل السابقة  .4

 الحد من عدم تطابق املهارات 

  إيجاد قاعدة بيانات موثوقة لسوق العمل قابلة لتوفير البيانات املطلوبة

 في الوقت املناسب

 رفع اإلنتاجية الكلية 

 تأهيل العمالة املحلية واكسابها مهارات وفق احتياجات سوق العمل 

 .توفير عمالة مؤهلة ومدربة 

  من التخصصات واملهن التقنية والحديثة.تلبية احتياجات السوق 

 رفع كفاءة وأداء سوق العمل املحلي 

  الحد من معدالت ونسب البطالة والفقر وتوزيع الفرص بمساواة

 وعدالة بين جميع الفئات والشرائح املهنية.

 .االرتقاء بإنتاجية العامل لتضاهي نظيره في االقتصادات املتقدمة 

  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيازيادة خريجي برامج العلوم 

وزارة العمل والتأهيل / وزارة اإلقتصاد 

والصناعة /وزارة التعليم / البنك 

 الدولي / منظمة العمل الدولية

  مدى تطبيق معايير العمل الدولية في سوق العمل املحلي والتي تتكون

 من :

 الصحة والسالمة املهنية . .1

 األجور .الحد األدنى لألجور ووقت دفع  .2

 القضاء على العمل القسري واإلجباري بما فيها عمالة األطفال . .3

 القضاء على جميع اشكال التمييز في التوظيف واملهنة . .4

 ضمان حرية حركة وتبادل العمالة . .5

من أي شكل من أشكال )مواطنين / أجانب( حماية العمال وأسرهم 

 واإلنتاجية .اإلساءة وتوفير بيئة تشجع على العمل  االستغالل أو 

منظمة العمل  /وزارة العمل والتأهيل 

مفوضية األمم املتحدة / الدولية

 لحقوق اإلنسان
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إعداد قوة عاملة 

ماهرة في سوق عمل 

 تنافس ي

 

 : مؤشرات تنافسية سوق العمل مثل 

 حجم السوق . .1

 اإلنفتاح اإلقتصادي والتوجه نحو التصدير . .2

 تنظيم أسواق املنتجات والقدرة على املنافسة . .3

 حجم القطاع العام ونموه السنوي . .4

 حجم القطاع الخاص ونموه السنوي . .5

 أكثر القطاعات اإلقتصادية نموا . .6

 جمود سوق العمل . .7

مؤشر جودة التوطين ) نسبة العاملين الليبيين الى األجانب / العاملين  .8

 الذكور الى اإلناث/ متوسط اإلستدامة الوظيفية / ...الخ( 

 مؤشر رضا العاملين . .9

 فرص العمل .مؤشر إرتباط مهارات القوى العاملة ب .10

 مؤشر األجور في سوق العمل . .11

 مؤشر الحماية القانونية لكل من صاحب العمل والعامل . .12

 ممارسات التوظيف والطرد . .13

 مؤشر ديناميكية العمل  . .14

 مؤشر سهولة ممارسة األعمال . .15

 عدد ساعات العمل . .16

 ثقافة العمل واملسؤولية واإلنتاج . .17

 التدريب املستمر للعمالة . .18

 مل .ضبط سوق الع .19

 توفر الخدمات املالية وأهمها )تحويالت العاملين (. .20

 

وزارة االقتصاد والصناعة / وزارة 

التخطيط /وزارة العمل والتأهيل / 

 منظمات املجتمع املدني املعنية .

والذي يتكون على سبيل املثال مؤشرات رئيسية عن سوق العمل في ليبيا  عالج البطالة

 :من

 السكان في سن العمل . .1

 معدل البطالة . .2

 نسبة البطالة املقنعة . .3

 القطاعات أو األعمال التي تتركز بها البطالة املقنعة . .4

 البطالة بين )الشباب / النساء( . .5

 القوى العاملة . . .6

 نمو العمالة وفرص العمل . .7

 

وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة 

الهيئة العامة العمل والتأهيل /

للمعلومات والتوثيق /مصلحة اإلحصاء 

منظمة العمل الدولية /  والتعداد /

صندوق النقد الدولي / منظمة العمل 

منظمات املجتمع املدني العربية / 

 املعنية .
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 مستويات االجور والحد األدنى منها .  .8

 مستوى األجور في القطاع )العام / الخاص( . .9

 بحسب القطاعات اإلقتصادية .مستوى األجور  .10

 مستوى االجور بحسب الجنس. .11

 مدى ارتباط مستوى األجور بالكفاءة واألداء واإلنتاجية . .12

 ارتباط مستوى األجور بعدد ساعات العمل . .13

 ثقافة العمل واملسؤولية واإلنتاج . .14

 نوع العمل ....( -الجنسيات –مهاراتها  –العمالة االجنبية )عددها  .15

 رفع مستوى وكفاءة

التدريب والتأهيل و 

إعادة تعزيز/تفعيل / 

ر مؤسسات دو 

 التدريب والتأهيل 

 أداء املؤسسات التعليمية واملهنية والخاصة بإعداد العاملين . .1

 جودة التعليم ومدى مواكبته للتطورات العلمية واملعرفية والتقنية . .2

 سهولة الحصول على التمويل ألغراض التدريب واكتساب املهارة . .3

 توفر املنح لرفع مستوى التأهيل واملهارة . .4

 ثقافة العمل واملسؤولية .تعزيز  .5

 

وزارة التخطيط /وزارة التعليم  / وزارة 

العمل والتأهيل / منظمات املجتمع 

 املدني املعنية .
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 الهدف التفصيلي : إتاحة فرص )التعليم / الصحة /العمل( للجميع

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 تحسين جاهزية الشباب

 العمللدخول سوق 

عدد ونوعية البرامج التدريبية )املتاحة / الالزمة( لتأهيل  .1

 )الشباب /الشابات( لدخول سوق العمل . 

 للحصول على فرصة العمل  .2
 
املتطلبات والعوائق األكثر انتشارا

 الالئق ) الخبرة /اللغة ..الخ( .

في تدريب )الشباب /الشابات(  مساهمته القطاع الخاص  .3

 )منح / قروض ...( . ودعمهم وتأهيلهم

 ريادة األعمال بين الشباب . .4

 

وزارة العمل والتاهيل / وزارة التعليم وزارة اإلقتصاد والصناعة /

/وزارة التخطيط /الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق / مصلحة 

 اإلحصاء والتعداد /املعهد العالمي للتنمية وريادة األعمال

 /منظمات املتجتمع املدني املعنية .

 زيادة مشاركة املرأة في

 سوق العمل

 حصة املراة في سوق العمل )كلي / قطاعي( . .1

عدد ونسبة النساء العامالت الى إجمالي القوى العاملة / الى  .2

 النسائية .  إجمالي القوى العاملة

 أكثر القطاعات التي تعمل بها النساء وأقلها . .3

ي املة فمؤشر تصنيف األعمال والوظائف املناسبة للمراة الع .4

 ليبيا .

 مؤشر ريادة األعمال بين النساء . .5

 مؤشر عدد سيدات األعمال وطبيعة إستثماراتهم . .6

تحديد العوائق التي تمنع مشاركة املراة في سوق العمل  .7

 )تشريعات /عوامل إجتماعية /ثقافية /دينية( .

 مؤشر الفجوة بين الجنسين . .8

 النساء .عدد ونوعية البرامج التدريبية التي تستهدف  .9

حجم التمويالت والقروض املخصصة للنساء أو لألسر التي  .10

 تعولها النساء .

 

وزارة اإلقتصاد والصناعة /وزارة العمل والتاهيل /وزارة التخطيط 

/ وزارة الدولة لشؤون املراة والتنمية املجتمعية/ا لهيئة العامة 

 العالميللمعلومات والتوثيق / مصلحة اإلحصاء والتعداد /املعهد 

 للتنمية وريادة األعمال /منظمات املتجتمع املدني املعنية .
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 الهدف التفصيلي: خلق فرص العمل من خالل املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملشاريع املتناهية الصغر

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

زيادة مساهمة املنشآت 

الصغيرة واملتوسطة واملشاريع 

 املتناهية الصغر

حصر املنشآت الصغيرة واملتوسطة مصنفة حسب النشاط  .1
 االقتصادي

 حصر عدد العاملين في املنشآت الصغيرة واملتوسطة . .2
حصر الحوافز املالية وغير املالية املوجهة للمنشآت  .3

 الصغيرة
 لفرص العمل . .4

 
 األنشطة األكثر نموا وتوفيرا

 املالية .التمويالت املقدمة من قبل املؤسسات  .5

 

/ وزارة العمل والتأهيل /الهيئة العامة للمعلومات /  وزارة االقتصاد والصناعة 

 مصلحة اإلحصاء والتعداد

 

 الهدف التفصيلي: جذب املواهب األجنبية )غير الليبية( املناسبة لالقتصاد

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

استقطاب الكوادر الكفؤة العاملية 

 املناسبة

 مؤشر تنافسية املواهب الدولية  .1
 تقرير ترتيب املواهب العاملية  .2
 مؤشر توافر العمالة املاهرة  .3
 مؤشر توافر الخبرات اإلدارية والقيادية  .4
 مؤشر الجاهزية .5
 مؤشر أصحاب املواهب والخبرات  .6
 مؤشر جذب املواهب واملهارات  .7
 مؤشر جذب املواهب واستبقاءها  .8

 

 الدولية "إنسياد" .كلية إدارة األعمال  .1
 معهد قيادة املوارد البشرية في "سنغافورة" . .2
  .مجموعة "أديكو" العاملية الرائدة في حلول املوارد البشرية .3
 .ةمركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلداري .4

تحسين ظروف العمل والظروف 

 املعيشية للوافدين

 مؤشرات سياسية وأمنية . .1

 التنافسية .مؤشرات  .2

 مؤشر اإلزدهار العالمي . .3

 مؤشر الدول الهشة . .4

 مؤشر الشفافية . .5

 مؤشر جودة الحياة . .6

 مؤشر سهولة ممارسة االعمال . .7

 مؤشرات التنمية البشرية . .8
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 الهدف الرئيس ي : بناء شراكات إقليمية ودولية على أساس املصالح اإلقتصادية 

 الهدف التفصيلي : توظيف وتطوير العالقات الخارجية لخدمة البرنامج االقتصادي 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

 وضع استراتيجية وطنية

للسياسة الخارجية والتعاون 

الدولي لخدمة البرنامج 

 . االقتصادي

 . الحوكمة في الوزارة اإلمتثال ألسس مؤشر  .1

 والقدرات الخاصة بموظفي الوزارة .مؤشر مستوى الكفاءة  .2

الخارجية ملختلف مؤسسات  مؤشر توحيد إتجاه السياسة .3

 .الدولة

 يتكون ة ذات البعد اإلقتصادي السياسية الخارجي ات بناءمؤشر  .4

 من :

  ات التجارة الخارجية .مؤشر 

 . مؤشر اإلستثمار األجنبي املباشر 

 في الخارج .لوطني االستثمار ا 

  التعاون مع القطاع الخاص املحلي في رسم أهداف اقتصادية

 للسياسة الخارجية . 

 جدوى اإلتفاقيات االقتصادية لخدمة أهداف الرؤية . .5

 

 وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة الخارجية مجلس الوزراء /

/وزارة التخطيط /املؤسسة الليبية لإلستثمار / املصرف الليبي 

 الخارجي /الصناديق السيادية / منظمات املجتمع املدني املعنية

 تحديد الصورة الذهنية

 الجديدة عن ليبيا في العالم

 .(ستهدفةالصورة الذهنية )الحالية / امل .1

 .دولة كلطلوب التواصل معها في مؤشر تحديد جماعات الضغط امل .2

) القطاع الدبلوماسية الغير رسمية  مدى تفاعل أدوار و  مؤشر .3

الخاص / الجامعات / املراكز الثقافية / منظمات املجتمع املدني / 

في رسم صورة شخصيات عامة / الجاليات )الليبية واألجنبية( 

 ذهنية جديدة عن ليبيا .

 

التخطيط / املجلس  مجلس  الوزراء /وزارة الخارجية / وزارة

 الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي .
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 الجوار والشركاء االستراتيجيين الهدف التفصيلي : عالقات إقتصادية متميزة مع دول 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

اقامة مناطق استثمارية مشتركة ذات 

طبيعة خاصة )و/أو( حرة التي تشجع 

االستثمارات املشتركة والتبادل التجاري 

 . مع هذه الدول 

 حجم التبادل التجاري . .1

 حجم االستثمارات املشتركة ونموها السنوي . .2

 طبيعة االستثمارات . .3

 

 وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة التخطيط

اقامة منتديات اقتصادية دورية إقليمية 

 ودولية في ليبيا

 وطبيعتها .عدد املنتديات االقتصادية املقامة  .1

حجم التفاعل مع هذه املنتديات )عدد الحضور والشركات /  .2

 نوعية الحضور والشركات املستهدف(

 مدى تحقيق هذه املنتديات ألهدافها . .3

 

/املجلس  وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة التخطيط

 الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

قيات شراكات اقتصادية عقد اتفا

 استراتيجية متنوعة

 االستراتيجية . االتفاقياتومجاالت عدد  .1

 تنفيذ االتفاقيات .نسب  .2

وزارة الخارجية / وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة  

 التخطيط

 تكثيف الزيارات واللقاءات

والتواصل املستمر واجتماعات اللجان 

 العليا املشتركة على مستوى 

 الحكومات

 التمثيل الدبلوماس ي . مستوى  .1

كفاءة العمل الدبلوماس ي من خالل التواصل واللقاءات لبناء  .2

 شراكات وتحالفات إقليمية ودولية .

 

وزارة الخارجية / وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة 

 التخطيط

تطوير عالقات اقتصادية متميزة مع الدول 

 الكبرى 

 حجم التبادل التجاري . .1

 املشتركة ونموها السنوي .حجم االستثمارات  .2

 طبيعة االستثمارات . .3

 عدد املنتديات واللقاءات االقتصادية . .4

 عدد ومجاالت االتفاقيات االستراتيجية ونسب تنفيذها . .5

 التمثيل الدبلوماس ي  . مستوى  .6

دور وتفاعل الدبلوماسية الغير رسمية ) القطاع الخاص /  .7

املجتمع املدني / الجامعات / املراكز الثقافية / منظمات 

 شخصيات عامة / الجاليات )الليبية واألجنبية( .

 

وزارة الخارجية / وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة 

 التخطيط /منظمات املجتمع املدني املعنية
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 الهدف الرئيس ي : نشر ثقافة الحوار املجتمعي بالقضايا اإلقتصادية

 املصدر املستهدف مؤشر القياس املبادرات

انشاء منصات للحوار املجتمعي 

املستدام في قضايا التنمية 

 االقتصادية

واالجتماعية يشارك فيها الليبيون 

ي تئبدون استثناء )مع التركيز على ف

الشباب واملرأة ( للمساهمة في ثراء 

رؤية اقتصادية وطنية واستراتيجية 

تنفيذية وتحديثها وتطويرها وتقويمها 

 .بشكل مستمر

ى ومستو توزيعها في مختلف مناطق ليبيا مواضيعها و و عدد منصات الحوار  .1

 تنظيمها .

عدد منصات الحوار اإللكترونية )مواقع إلكترونية / صفحات تواصل  .2

 اجتماعي ( .

راي املجتمع حول هذه املنصات وماهي أهم القضايا االقتصادية التي ينبغي  .3

 أن تناقش .

 املنصات الحوارية . ر والخبراء مع هذهمدى تفاعل املسؤولين وصناع القرا .4

مدى تفاعل القطاع الخاص املحلي ومؤسسات املجتمع املدني والجامعات  .5

 والشخصيات العامة مع هذه املنصات .

 

يئة / الهاملجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

العامة للمعلومات والتوثيق /مصلحة اإلحصاء والتعداد / 

للثقافة واإلعالم /منظمات املجتمع املدني الهيئة العامة 

 املعنية

إجراء دراسات استطالعية حول آراء 

مختلف القضايا  املجتمع في

 .االقتصادية

راي املجتمع في األهداف الرئيسية والتفصيلية والبرامج التنفيذية وما يجب  .1

 أن يعدل أو يحذف أو يضاف .

 العاجلة .راي املجتمع في اهم القضايا اإلقتصادية  .2

 راي املجتمع في العالقات االقتصادية الدولية لليبيا . .3

 الجاليات الليبية . رأي وتوجهات .4

 
يئة / الهاملجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

العامة للمعلومات والتوثيق /مصلحة اإلحصاء والتعداد / 

الهيئة العامة للثقافة واإلعالم /منظمات املجتمع املدني 

 املعنية

عالمية تساهم في نشر إاستراتيجية 

الوعي ورفع املستوى املعرفي حول 

الوضع االقتصادي الحالي والرؤية 

 .املستقبلية و برنامجها التنفيذي

 عدد الحمالت التوعوية ومستواها العلمي . .1

 مدى تقبل املجتمع للرؤية وبرنامجها التنفيذي . .2

املجتمعي بالقضايا االقتصادية مثل )عدد دور السلطة الرابعة في رفع الوعي  .3

/ عدد القنوات أو االقتصادية  قضاياالصحف و املجالت املتخصصة بال

عدد البرامج  /  البرامج التلفزيونية املتخصصة بالقضايا االقتصادية

 ( .االقتصادية ونسب مشاهدتها وقوة محتواها 

 

يئة اله/ املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

العامة للمعلومات والتوثيق /مصلحة اإلحصاء والتعداد / 

الهيئة العامة للثقافة واإلعالم /منظمات املجتمع املدني 

 املعنية
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"4ملحق رقم "  
 مؤشرات قياس تحقيق أهداف رؤية الجانب االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .والتمییز النزاعات من خال ملجتمع تؤسس مصالحة تحقیق :األول  الھدف

املبادرة ر.  مؤشر القياس   األثر االجتماعي والثقافي  

      

الثقة واالطمئنان النفس ي على املدى البعيد.خلق   1.1.1  صدور دستور يتضمن الحقوق والواجبات بشكل عادل وواضح.   

الذاتي بأداء الواجبات.االلتزام     
انخفاض نسب الفساد اإلداري واملالي ومستويات التهرب من أداء 

 الواجبات.
 2.1.1 

التقييم ومستوى االنضباط.تطابق الفهم ومعايير  وتعميمها.السلوك صدور مدونات       3.1.1 

وترسيخ ثقافة القيمة الوظيفيةانتشار   4.1.1  عدد التشريعات التي تتضمن القيم الوطنية أو الحث عليها.   

السياسات على كافة املشروعات والبرامج.انعكاس  املواطنة منها.صدور نتائج مراجعة السياسات الوطنية وبيان       5.1.1 

جهود املصالحة الوطنية.توحيد   1.2.1  تأسيس أداة مستقلة تعنى باملصالحة الوطنية.   

جهود املصالحة وتحقيق مشاركة مجتمعية.تعميق   2.2.1  االنتهاء من تأسيس لجان شعبية للمصالحة.   

على إرادة املصالحة واستقرار أدواتهاالتأكيد  باملصالحة الوطنية. صدور تشريع خاص      3.2.1 

التدخل في مسار املصالحة وإشعار الضحايا بدورهم.منع   4.2.1  إصدار تنظيم بدور الضحايا في املصالحة.   

برنامج املصالحة وعدم تعثره ماليا.استمرار  .املصالحةحصول الجهات التنفيذية على التمويل الالزم لبرامج       5.2.1 

وضمان الشخصيات املشاركة.األدوات استقرار   6.2.1  صدور قرارات بتسمية اللجان واختصاصاتها.   

عن اإلرادة بالعفو، وترسيخ ثقافته ومحاكاته.التعبير   1.3.1  صدور تشريع بالعفو العام.   

وبعث الثقة في الحصول على تعويض قانوني عادلضمان   2.3.1  صدور قرارات بإنشاء وتنظيم صندوق جبر الضرر.   

العفو. برنامج االطمئنان املجتمعي لالجراءات واملؤسسات املناط بها تيسير   3.3.1  صدور التعديالت التشريعية والهيكلية املتعلقة بإنفاذ العفو.   

ثقافة العفو واملصالحة وردع منتهكي الحقوق.نشر   4.3.1  بث البرامج اإلذاعية املتعلقة بمجريات ونتائج العفو واملصالحة.   

الجليد وردم هوة الفرقة. إذابة  بين الفئات املختلفة. كافية إقامة لقاءات شعبية      1.4.1 

مناسبة تجتمع فيها املبادرات وتدفع بجهود املصالحة.خلق   2.4.1  صدور تشريع بتحديد يوم وطني للمصالحة.   

إجراءات تأسيس ملتقى وطني للحوار. استكمال   جعل الحوار عادة وثقافة واستشراف املشكالت قبل وقوعها.   3.4.1 
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 .عادل نظام ظل في املشترك السلمي العیش ومواثیق أسس ترسیخ :الثاني الھدف

 ر. املبادرة  مؤشر القياس   األثر االجتماعي والثقافي

      

املشتركات املجتمعية والقضايا الجديرة باملعالجة.كشف   1.1.2  القضايا املجتمعية.استكمال الدراسات حول    

كافة املناطق والفئات ومراعاة خصوصيتها.إشراك   2.1.2  ستكمال حصر التجمعات السكانية ومكوناتها.ا   

في املشاركة. الشموليةتحقيق   3.1.2  إقرار آليات ملساهمة املقيمين بالخارج في صياغة وثيقة العيش املشترك.   

ونضوجها.إلى كافة اآلراء الوصول   4.1.2  رصد إقامة عدد مقبول من املنابر السياسية املتنوعة.   

اجتماعي وسياس ي.استقرار   1.2.2  نشر وثيقة موحدة للعيش السلمي املشترك.   

على شرعية مجتمعية للوثيقة.الحصول   2.2.2  إجراء استفتاء حول وثيقة العيش السلمي املشترك.   

وحل أي نزاع بشأنها.من انتهاك الوثيقة الحد   3.2.2  آلية احتكام حول وثيقة العيش املشترك.صدور    

إرادة دافعة لصياغة دستور دائم.تحقيق   4.2.2  اعتماد وثيقة العيش السلمي املشترك.   

املستند وخلق ثقة دولية في اإلرادة الداخلية.موثوقية   5.2.2  املعنية.إيداع وثيقة العيش السلمي املشترك لدى املنظمات    

ثقافة العمل املؤسس ي.نشر   1.3.2  صدور قرار بإنشاء إدارة حكومية معنية بنشر ثقافة العيش املشترك.   

الفهم الشعبي للعيش السلمي املشترك وإدراك أهميته.توحيد   2.3.2  إقامة عدد كاف من الحمالت التوعوية بمفهوم العيش السلمي املشترك.   

ظهور أداة للتهميش أو اإلقصاء أو التمييز. االطمئنان لعدم  3.3.2  خلو التشريعات والسياسات واملناهج من أي مؤشر على وجود تمييز أو حرمان أو تفضيل.    

الطمأنينة حول ضمان حقوق اإلنسان.بعث   1.4.2  استكمال مراجعة التشريعات حول قضايا حقوق اإلنسان.   

متابعة البالغات.باالهتمام والجدية في الشعور   2.4.2  الن عن عناوين موثوقة لشكاوى حقوق اإلنسان.اإلع   

 3.4.2  إقامة عدد كاف من حمالت التوعية حول حقوق اإلنسان.   توحيد الفهم وزيادة الوعي بحقوق اإلنسان.

على الثقة املحلية والدولية في إدارة الدولة.الحصول   4.4.2  حقوق اإلنسان في ليبيا.صدور تقارير دولية بتحسن أوضاع    

 
 
 
 
 
 



 

 

 .تمییز دون  الحقوق  أصحاب وإنصاف االنتقالیة العدالة تحقیق :الثالث الھدف

 ر. املبادرة  مؤشر القياس   األثر االجتماعي والثقافي

      

 1.1.3  استكمال مراجعة التشريعات ملصلحة العدالة.   الثقة في التشريعات املحلية.حصول 

 2.1.3  نشر دراسات عن تجارب الدول في العدالة االنتقالية.   الطمأنينة واألمل حول جدوى العدالة االنتقالية.بعث 

 3.1.3  تنفيذ استطالع أو أكثر للرأي حول قضايا العدالة االنتقالية.   إلبداء اآلراء، والوصول إلى املشتركات.فرصة 

 4.1.3  إقرار صدور قانون العدالة بأغلبية عالية.   ضمان النفاذ وعدم االعتراض والطعن.

 1.2.3  صدور قرار بإنشاء أداة تنظيم ومتابعة إجراءات العدالة.   تأطير العمل والجهود وضمان تنفيذ العدالة.

 2.2.3  .لكشف الحقيقة صدور قرارات بإنشاء لجان االستماع   بعث الثقة في لجان االستماع.

 3.2.3  إسناد اختصاص توثيق إجراءات العدالة لجهة مختصة.   وعدم ضياع الحقوق.التأكد من االهتمام 

 4.2.3  صدور قرار بإنشاء مراكز إلعادة تأهيل الضحايا.   حصول التضامن املجتمعي والوقاية من املضاعفات.

 5.2.3  إصدار قرار بتشكيل لجان حصر املفقودين ومتابعتهم.   الشعور بالتضامن وأهمية األشخاص.

 6.2.3  صدور قرارات بإنشاء وحدات قضائية خاصة بالعدالة االنتقالية.   إنجاز قضايا العدالة االنتقالية في أقل وقت للوصول إلى حالة االستقرار.

 1.3.3  صدور قانون خاص بالعفو العام.   عودة املهجرين واالفراج عن السجناء واستقرار الحياة االجتماعية.

 2.3.3  إصدار آليات ملتابعة وتقويم إجراءات العدالة االنتقالية.   على الثقة في االجراءات وتصحيح أي انحراف.الحفاظ 

 3.3.3  تحديد نوع املزايا ومستحقيها.   التشجيع على العفو ونشر ثقافته.

 1.4.3  اإلنسان.اإلعالن عن تدابير خاصة ملنع انتهاك حقوق    الحد من التجاوز والتفرقة والغلبة.

 2.4.3  وضع آلية لفرز ونشر االنتهاكات والعقوبات املنزلة باملخالفين.   منع تكرار الحاالت وإنزال العقوبة املعنوية باملخالفين وتفادي االنتقام.

 3.4.3  االتفاق على صيغة موحدة لسردية املاض ي.   إنهاء الخالفات والتصالح مع املاض ي.

 4.4.3  .للحقيقة صدور املعايير املناسبة الختيار لجان االستماع   ومن ثم بعث الثقة في لجان االستماع.حصول الشفافية 

 5.4.3  إقرار ضوابط إلزامية بتعويض الضحايا.   إزالة املخاوف من عدم الحصول على الحقوق أو تضييعها.

 1.5.3  التوقيع على اتفاقية روما بشأن محكمة الجنايات الدولية.   االنخراط في إجراءات املجتمع الدولي كجزء من منظومته.

 2.5.3  مراجعة وصدور تعديالت على القيود القانونية ملالحقة املتهمين.   القضاء على ثقافة اإلفالت من العقاب بموجب القانون.

 3.5.3  متوافق عليه بشأن عدم حماية منتهكي العدالة.نشر ميثاق اجتماعي    االطمئنان ملا تنفذه الدولة وبعث الثقة في إجراءاتها.
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 1.6.3  صدور قرارات إعادة الهيكلة ملؤسسات إنفاذ القانون.   االطمئنان ملؤسسات الدولة واللجوء إليها بدل االستيفاء بالذات.

 2.6.3  ملصلحة العدالة االنتقالية.صدور قرارات بوقف املتهمين من املوظفين    ضمان عدم التدخل والتأثير على مجريات العدالة.

 3.6.3  القضائية. الهيئات ستقاللال  إصدار آلية متابعة واضحة   ترسيخ ثقافة عدم التدخل في القضاء من أي سلطة على املدى البعيد.

 4.6.3  املجال األمني حول استعمال سلطاتهم.إقامة دورات نوعية للعاملين في    بعث الثقة في رجال الجيش واألمن واعتبارهم جزء من منظومة االستقرار.

 1.7.3  صدور تشريع بإنشاء صندوق تعويض ضحايا النزاع.   التأكيد على أهمية الصندوق وضمان استمراره.

 2.7.3  إقرار آليات للتدقيق ومراجعة التعويضات.   محاربة الفساد والتأكد من إنفاق املخصصات ملستحقيها، وتحقيق العدالة.

 3.7.3  إقامة برامج اجتماعية متنوعة للضحايا وذويهم.   استيعاب الضحايا وإدماجهم في محيطهم االجتماعي.

 4.7.3  صدور قرارات إنشاء وحدات استشارية تخص الضحايا.   التضامن مع املتضررين وتعافيهم وإحياء دورهم في املجتمع.

 

 .والثقافي االجتماعي التنوع تستوعب جامعة وطنیة ھویة رسم :الرابع الھدف

بادرةر. امل  مؤشر القياس   األثر االجتماعي والثقافي  

      

 1.1.4  ظهور نتائج املسوحات الوطنية املتعلقة بالسكان.   املساعدة في صياغة هوية شاملة.

 2.1.4  املختلفة باستخدام الرقم الوطني.عدد اإلجراءات    املساواة في الحصول على الخدمات وتحسين بيئة وحدات تقديم الخدمة.

 3.1.4  صدور تقارير بوجود إرشيف وطني متعلق بالسكان.   حفظ الذاكرة الوطنية وتوفير مرجعية للبحث والدراسة.

 4.1.4  صدور تشريع بعقوبات رادعة ملزوري الهوية.   ردع املخالفين والحد من من حاالت تزوير الهوية. 

 1.2.4  توزيع مناهج جديدة على املؤسسات التعليمية.   مفاهيم سليمة. تربية النشء على

 2.2.4  ارتفاع نسبة البرامج التوعوية في خارطة البرامج الدورية.   نشر الثقافة والتفاعل معها، وتوحيد الخطاب.

 3.2.4  التي ترسخ السلوك الوطني.تنفيذ عدد كاف من البرامج التطوعية    توجيه الطاقات والجهود تجاه األعمال النافعة.

 4.3.4  صدور مدونات سلوك للمسؤولين وأعضاء هيئات التدريس وتعميمها.   توحيد املفاهيم وخلق ثقافة مشتركة على أسس علمية.

 5.3.4  إقامة املسابقة القرآنية سنويا.   تأكيد الهوية اإلسالمية للمجتمع الليبي.

 1.4.4  صدور نشرة باملناسبات املحلية الليبية.   كجزء من الثقافة والهوية الليبية. االعتياد على وجود املناسبات

 2.4.4  حصر حضور املسؤولين ملختلف املحافل املحلية.   بث الشعور باالهتمام بهذه املناسبات.

 3.4.4  تسهيل إقامة املناسبات املحلية.صدور تقارير حكومية بشأن    التأكيد على أن الحكومة مرتبطة باملجتمع وليست منفصلة عنه.



 

 

 1.5.4  اإلعالن عن عناوين وآلية اإلبالغ عن التمييز.   الحد من حاالت التمييز وإنصاف الضحايا.

 2.5.4  صدور تقارير دولية عن تطور ليبيا في املساواة بين األفراد.   إحداث نقلة في الوعي املجتمعي بشأن املساواة.

 3.5.4  نشر الخارطة الوطنية املتعلقة بتقديم الخدمات في مختلف املناطق.   بين املواطنين. تحقيق املساواة

 4.5.4  ة األجانب.لصدور قواعد وآليات معام   ضمان حقوق األجانب وخلق بيئة جاذبة.

 1.6.4  أدوات اإلبالغ، وانعدام الشكاوى حولها.إلتزام املؤسسات بتوفير    توفير معيار لقياس حاالت التمييز ونشره لبيان تحسن الوضع العام.

 2.6.4  وضع قواعد ملزمة لتعويض من فاتتهم الفرص ألسباب موضوعية.   الحد من حاالت التظلم والدعاوى واستقرار النظام العام.

 3.6.4  وفقا لتقارير األجهزة الرقابية.تقديم الخدمات في مختلف املناطق بنفس الكفاءة    تعميم املنافع االجتماعية والثقافية النوعية.

 1.7.4  صدور اإلحصاءات الدورية النوعية لليبيين املقيمين بالخارج.   تنمية الشعور باالنتماء وإتاحة فرص املشاركة للجميع.

 2.7.4  صدور دليل باإلجراءات املوحدة لتقديم الخدمات القنصلية.   تحقيق العدالة وضمان توفير الخدمة دون تمييز.

   الحفاظ على التماسك الوطني واالستفادة من املقيمين في الخارج.
صدور قرارات بإنشاء  وحدات فاعلة للتواصل الشعبي بين الليبيين بالداخل 

 والخارج.
 3.7.4 

 

 .واالنتماء املواطنة قیم إعالء :الخامس الھدف

 ر. املبادرة  مؤشر القياس   األثر االجتماعي والثقافي

      

 1.1.5  إستصدار قرار باستحداث مكاتب لدعم الشباب نفسيا باملؤسسات التعليمية.   تخليص النشء من آثار الصراع.

 2.1.5  عدد املستفيدين من برنامج األمن الفكري.   تحصين الشباب من األفكار املتطرفة والهدامة.

 3.1.5  إقامة عدد من الحمالت التوعوية ملكافحة السلوكيات املنحرفة والتطرف.   اعتبارها محل نبذ.إبداء االهتمام، والحد من ظهور السلوكيات واإلبقاء على 

 4.1.5  صدور تنظيم نموذجي ملؤسسة اإلصالح والتأهيل.   الحفاظ على مستوى املؤسسات وقياسه.

 1.2.5  البرنامج.صدور تشريعات تستجيب ملتطلبات    تحقيق املشاركة املجتمعية والتفاعل .

 2.2.5  صدور قرار بتنظيم جائزة التميز املؤسس ي.   خلق جيل جديد يؤمن بالقيم الوطنية ويلتزم بها.

 3.2.5  صدور دليل الخدمة االجتماعية التطوعية..   إعالء مستوى الخدمة االجتماعية على أسس علمية.

 4.2.5  اعتماد برنامج معدالت األداء في إجراء تقييم العاملين.   إعادة األهمية للوظيفة العامة وشغلها من مستحقيها.

 5.2.5  إنشاء منظومة وطنية للمتميزين في الخارج.   تنمية الشعور باالنتماء.
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 6.2.5  صدور قرار إنشاء السجل القومي لآلثار.   الحفاظ على الهوية الوطنية.

 1.2.5  عدد نقاط الرصد األمني وتوزيعها الجغرافي.   الحفاظ على األمن واستشعار املخاطر قبل وقوعها.

 2.2.5  عدد البرامج ونوعها وعدد املستفيدين من التدريب وتوزيعهم الجغرافي.   زيادة القدرات األمنية املحلية.

 3.2.5  االلتزام بمواعيد إصدار النشرات األمنية وديمومتها.   نشر الوعي والحصول على مشاركة مجتمعية.

 1.3.5  إستصدار قرار لترسيم اليوم الوطني للتسامح.   تجديد حالة التسامح والدفع باملبادرات ومراجعتها.

 2.3.5  توزيع عدد من املناهج الجديدة على املؤسسات التعليمية حول التسامح والرقي.   خلق نشء يؤمن بقيم التسامح ويعكسها على الحياة االجتماعية والثقافية.

 3.3.5  إقامة حمالت  التوعية وعدد املشاركين وتوزيعها الجغرافي.   االرتباط بين الواجب الديني وبين الواجبات الوطنية.

 4.3.5  عدد حاالت التسامح التي يتم إظهارها.   تحويل التسامح إلى عادة اجتماعية.

 1.4.5  التشريعات لخلق شراكة مجتمعية. االنتهاء من مراجعة   ترسيخ وتنظيم املشاركة املجتمعية وتأطيرها.

 2.4.5  اإلعالن عن تنظيم املشاركات املجتمعية وفق متطلبات املرحلة واألهداف.   االستفادة املتبادلة بين املؤسسات واملجتمع.

 3.4.5  صدور تنظيم ملجالس اآلباء باملؤسسات التعليمية.   تحقيق املشاركة بين املؤسسات واملجتمع.

 4.4.5  صدور قرارات إنشاء مجالس اجتماعية في الدوائر املحلية.   إعطاء البعد االجتماعي دوره املناسب.

 1.5.5  نسبة اإلنفاق الحكومي وغير الحكومي على الكشافة واملرشدات.   التشجيع على االنخراط في األنشطة املنظمة.

 2.5.5  نسبة الزيادة السنوية في النوادي الصيفية/صدور كراسة مواصفات.   الحفاظ على الشباب ووضع برامج منتظمة لرعايتهم.

 3.5.5  صدور تنظيم للنوادي االجتماعية والرياضية يلبي متطلبات الرؤية.   تحقيق استقرار في أكثر األنشطة جذبا للشباب.

 4.5.5  وتطوير املواهب. صدور قرارات إنشاء مراكز لتنمية   خلق مواقع ومناخ جيد لالستفادة من الطاقات.

 1.6.5  صدور قاعدة بيانات حول الجالية الليبية بالخارج.   الحفاظ على بيانات الليبيين املقيمين بالخارج.

 2.6.5  اإلعالن عن عناوين لخدمة الجاليات في الخارج.   تنمية الشعور باالنتماء.

 1.7.5  من مراجعة وتعديل التشريعات بخلوها من التمييز في تقديم الخدمات. االنتهاء   خلق مجتمع خال من التمييز والشعور بالظلم.

 2.7.5  صدور دليل باإلجراءات املوحدة لتقديم الخدمات.   بعث الشعور باملساواة.

 3.7.5  اإلعالن عن آليات لإلبالغ عن التمييز في تقديم الخدمات.   خلق أداة يلجأ إليها املتضررون.

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 .واالجتماعیة والتعلیمیة الصحیة الخدمات مستوى  رفع :السادس الھدف
 ر. املبادرة  مؤشر القياس   األثر االجتماعي والثقافي

      

 1.1.6  صدور عدد من الدراسات والبحوث العلمية.   اتخاذ اإلجراءات على أسس صحيحة.

 2.1.6  استراتيجية للتعليم في ليبيا.صدور    انعكاس النتائج على العملية التعليمية.

 3.1.6  عدد البرامج التدريبية املنفذة/عدد املتدربين وتوزيعهم الجغرافي.   تنمية قدرات مقدمي الخدمة بما يعكس جودتها.

 4.1.6  صدور برامج ونماذج إلكترونية.   ضمان الحقوق وسرعة إنجاز األعمال.

 5.1.6  صدور التحديثات التشريعية للوائح االمتحانات وااليفاد واملكافآت والجزاءات.   ضمان املساواة وتكافؤ الفرص. 

 6.1.6  إطالق مشروع النقل الطالبي.   الحفاظ على النشء واملحافظة على الوقت.

 7.1.6  استكمال مشروع رياض األطفال وفق النتائج املعتمدة.   االرتقاء بمستوى رياض األطفال ومخرجاتها.

 8.1.6  معدالت تنفيذ اإلجراءات بعد الرقمنة.   تسهيل الحصول على الخدمة والحفاظ على الوقت والجهد وخفض التكاليف.

 9.1.6  عدد العاملين بقطاع التعليم املستفيدين من التأمين الصحي.   املساواة في تقديم الخدمة.

 10.1.6  توزيع املناهج التعليمية املحدثة.   والثقافي.تحسين املخرجات بما ينعكس على تحسين املستوى االجتماعي 

 11.1.6  إطالق نتائج املسح الجغرافي للمباني التعليمية إلكترونيا.   الحفاظ على أمالك الدولة ومنع التعدي والحد من ثقافة االستيالء.

 12.1.6  مراجعة العقود املبرمة إلضافة املباني أو الفصول التعليمية الجديدة.صدور نتائج    تفديم خدمة أفضل، والحد من كثافة الفصول وما يترتب عليها.

 13.1.6  عودة الحياة الطبيعية داخل املباني التعليمية بعد صيانتها   املساواة في بيئة الدراسة.

 14.1.6  ة.اإلقليمية والدوليتنفيذ بنود اإلتفاقيات والبرامج التعاونية مع املؤسسات    االندماج مع مستوى املحيط الدولي.

 15.1.6  صدور وصف وتوصيف الوظائف للمؤسسات التعليمية.   الحصول على مخرجات جيدة.

 16.1.6  بث البرامج اإلذاعية التعليمية والتثقيفية.   توسيع أدوات االستفادة وتعويض القصور.

 17.1.6  زمني ثابت لبدء الدراسة واالمتحانات والعطل املوسمية.صدور جدول    تنظيم الحياة االجتماعية والحرص على املواعيد.

 18.1.6  نسبة املشاركة في األنشطة الثقافية/عدد املناشط / االلتزام بإقامة األنشطة املعتمدة.   االستفادة من الطاقات في مجاالتها املناسبة.

 19.1.6  الختيار املعلمين واملعلمات.صدور دليل ملعايير محلية    تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.

 20.1.6  نسبة الزيادة في التغطية السنوية ملعلمي ومعلمات املراحل التعليمية.   تعميم الخدمة ملختلف السكان.
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 21.1.6  عدد االتفاقات بين املؤسسات التعليمية واألندية الرياضية وعدد املستفيدين.   خلق رابط بين التعليم والحياة العامة.

 1.2.6  صدور عدد من الدراسات والبحوث العلمية حول الصحة العامة.   تنفيذ إجراءات بمرجعية سليمة.

 2.2.6  صدور التحديثات التشريعية للوائح وأنظمة املتابعة والعقوبات.   تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وإيقاع الجزاءات الرادعة.

 3.2.6  عدد املستفيدين من تغطية التأمين الصحي للعاملين في الصحة.   املساواة في تقديم الخدمات الطبية.

 4.2.6  صدور استراتيجية للصحة في ليبيا.   االطمئنان إلى وجود رؤية مستقبلية واضحة لقطاع الصحة.

 5.2.6  واألجانب. إطالق قاعدة بيانات لألطباء الليبيين   تغطية العجز في املناطق والحاالت العاجلة كاألوبئة والكوارث.

 6.2.6  عدد البرامج التدريبية املنفذة/عدد املتدربين وتوزيعهم الجغرافي.   رفع الكفاءة واالستفادة من القدرات.

 7.2.6  عودة الحياة الطبيعية داخل املستشفيات واملراكز الصحية.   املساواة والعدالة في بيئة العمل وتقديم الخدمة.

 8.2.6  معدالت تنفيذ اإلجراءات إلكترونيا.   والجهد وترشيد النفقات.الحفاظ على الوقت 

 9.2.6  صدور تحديثات قوانين النقابات الطبية.   مواكبة التشريعات للتطورات العلمية واالجتماعية.

 10.2.6  الوطنية. صدور قاعدة بيانات لألرقام الصحية   التشجيع على متابعة الحالة الصحية والتقليل من األخطاء الطبية.

 11.2.6  عدد املستفيدين ونسبة األطباء إلى لكل أسرة.   االهتمام بالبيئة األسرية واكتشاف الحاالت قبل تفاقمها.

 12.2.6  صدور قرار بالهيكل التنظيمي للصحة في ليبيا.   الوضوح في االختصاصات وتقريب الخدمة.

 13.2.6  توزيع املناهج التعليمية الجديدة على الكليات الطبية.   مواكبة التطورات وتحسين نوع املخرجات.

 1.3.6  عدد املستفيدين من املساعدات املقطوعة وتوزيعهم الجغرافي.   ردم الهوة بين الفئات والقضاء على الفقر.

 2.3.6  وتوزيعهم الجغرافي.عدد املستفيدين من مساعدات الغذاء والسكن    ردم الهوة بين الفئات والقضاء على الجوع.

 3.3.6  عدد املشروعات املستفيدة من الحضانة وتوزيعها الجغرافي.   تنمية قدرات الفئات الهشة خارج القطاع العام.

 4.3.6  عدد املستفيدين من خدمات املوقع االكتروني.   تحقيق العدالة في وصول خدمات الفئات الهشة.

 5.3.6  عدد الحاالت املستفيدة من صندوق ضمان النفقة وتوزيعها الجغرافي.   املتعثرين.تغطية عجز التغطية لدى 

 6.3.6  عدد املشروعات املستفيدة من تسويق املنتجات  وتوزيعها الجغرافي.   خلق فرص عمل خارج القطاع الحكومي.

 7.3.6  املستفيدين عبر برنامج صديق الضمان.التقارير الدورية وعدد    الوصول إلى املحتاجين بمختلف الوسائل.

 8.3.6  عدد املستفيدين من مساعدات ترميم املنازل وتوزيعهم الجغرافي.   بعث الثقة وتفادي رفع الدعاوى.

 9.3.6  عدد البرامج التدريبية/عدد املتدربين وتوزيعهم الجغرافي.   رفع القدرات واالستفادة من الطاقة البشرية.

 10.3.6  صدور قرارات تشكيل وتنظيم لجان الخبراء األهلية.   االستفادة من كافة اإلمكانات وتحقيق املشاركة.



 

 

 11.3.6  إستصدار قرار إنشاء وحدات إدارية استشارية لألسرة.   الشعور باالهتمام والحد من ظاهرة الشعوذة والدجل.

 12.3.6  واملحرومات وتوزيعهم الجغرافي.عدد املستفيدات من الفقيرات    تقريب الخدمة.

 13.3.6  نشاطات مخاتير املحالت والتقارير الصادرة بشأنهم.   تقريب الخدمة والتقليل من التكاليف.

 

 .والسكن والعمل املعیشة من حسن مستوى  بلوغ :السابع الھدف

بادرةر. امل  مؤشر القياس   األثر االجتماعي والثقافي  

      

 1.1.7  عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتوزيعها النوعي والجغرافي.   اآلفاق أمام الباحثين عن الفرص.فتح 

 2.1.7  صدور تنظيم متكامل لإلقراض التجاري.   الوضوح واإلقبال على االقتراض واالستثمار.

 3.1.7  األجنبية.انخفاض نسب البطالة وأعداد العمالة    الثقة في النظام التعليمي.

 4.1.7  عدد الخدمات التي تمت خصخصتها.   خلق فرص عمل خارج القطاع الحكومي.

 5.1.7  صدور قوانين وتشريعات حول التجارة اإللكترونية.   الحفاظ على الوقت والجهد وخفض التكاليف.

   الشعور باملساواة واإلقبال على العمل.
 حديد الحد األدنى املناسب ملقابلاملعايير املعتمدة وتتناسب الجهد مع األجر وفق 

 العمل في القطاعين العام والخاص.
 6.1.7 

 1.2.7  عدد مشروعات املياه والصرف الصحي وتوزيعها الجغرافي.   توفير البنية األساسية لالستقرار.

 2.2.7  السكنية.نسبة الزيادة في املشاريع    توفير أهم متطلبات الحياة االجتماعية.

 3.2.7  صدور قرار بتسمية مجلس املنافسة ومباشرة عمله.   تحقيق االستقرار في السوق على مستوى توفير االجتياجات واستقرار األسعار.

 4.2.7  اعتماد مؤشر الحصول على الخدمات وتعميمه.   تعميم الفائدة وخلق بيئة جاذبة.

 5.2.7  املستفيدين من تغطية التأمين الصحي وتوزيعهم الجغرافي.عدد    تحقيق أهم متطلبات الحياة.

 6.2.7  صدور قرار إعادة تنظيم صندوق الزواج.   اإلسهام في تحقيق االستقرار االجتماعي.

 7.2.7  وكيفية توفيره. صدور قرار بالحد األدنى للمعيشة   القضاء على الجوع والحد من الفقر وخلق ثقة في الحكومة والحصول على تأييد برامجها.

 1.3.7  صدور النشرات الدورية بحصر العاطلين عن العمل.   الشعور باالهتمام وتحقيق الشفافية.

 2.3.7  عدد العاملين في املشروعات االستثمارية ومشروعات عقود الحكومة.   خلق فرص عمل خارج الوظيفة العامة.

 3.3.7  صدور هيكلة جديدة للمصرف الريفي وصندوق التحول لالنتاج ومصرف التنمية.   صناعية وزراعية وخدمية.تنويع أدوات الحصول على قروض انتاجية 
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 4.3.7  صدور امليزانية بقيمة الخدمات التي تشتريها الحكومة وأجهزتها.   خلق فرص للعمل.

 5.3.7  استمثارية.صدور خارطة    منح فرص أكبر ملساهمة القطاع الخاص وتحسين مستوى املعيشة.

 1.4.7  صدور التعديالت التشريعية الخاصة بالعمل.   خلق بيئة قانونية منظمة وضامنة.

 2.4.7  بدء البوابة االكترونية في العمل.   التقليل من الجهد واإلنفاق.

 3.4.7  شبكة ليبيا للتجارة.صدور قرار بإعادة تنظيم    االستفادة من مشروع رائد في تنظيم التجارة والحد من الفساد.

 4.4.7  عالن عن إنشاء مراكز تنمية األعمال الناشئة.اإل    مد يد املساعدة ألصحاب املشروعات وخلق فرص جديدة للعمل.

 5.4.7  صدور قرار بإعادة تنظيم مركز تنمية الصادرات.   خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل.

 1.5.7  صدور مدونة سلوك العمل بشكل عام.   العمل.توحيد املفاهيم والرفع من قيمة 

 2.5.7  عدد املناسبات التي تم إحياؤها.   إحياء قيمة العمل والعاملين.

 3.5.7  عدد الجهات املستفيدة من حقائب التدريب.   التشجيع على التدرب وتسهيل مهمة املدربين وتقليل التكلفة.

 4.5.7  إلقاء الخطاب في املناسبات املختلفة.   الحياتية.ربط الوظيفة الدينية بالوظيفة 

 5.5.7  إذاعة البرامج اإلذاعي واستمراره.   زيادة الوعي ومتابعة تقييم أوضاع العمل.

 6.5.7  منح الجائزة واستمرار تقديمها.   تمييز األعمال وإعطاء دفع للمحاكاة.

 1.6.7  تنظيم سوق االستثمار العقاري. صدور قرارت تخص   تشريع وتنظيم سوق العقارات.

 2.6.7  صدور تخصيصات ألراض ي جديدة لالستثمار العقاري.   توفير أهم متطلبات االستقرار االجتماعي.

 3.6.7  عدد القروض التي تم منحها.   تسهيل الحصول على القروض.

 4.6.7  صدور قرار بإعادة تنظيم صندوق ضمان اإلقراض.   تشجيع الشركات على الحصول على قروض استثمار عقاري وتوفير السكن.

 5.6.7  صدور قرار بإعادة تنظيم مصرف االدخار.   التوسع في توفير املساكن.

 .الھشة للفئات مضمون  اجتماعي أمان شبكة تأسیس :الثامن الھدف

  األثر االجتماعي والثقافي
 

 
بادرةر. امل  مؤشر القياس  

      

 1.1.8  عدد املستفيدين من برنامج الكشف الصحي وتوزيعهم الجغرافي.   التكاليف واالهتمام بالفئة األقل قدرة على االهتمام بالصحة.تخفيض 

 2.1.8  عدد ورش عمل حول تعزيز حقوق الفئات الهشة وعدد الحاضرين وصفاتهم.   التعريف بالفئات الهشة ووضع برامج واضحة ملساعدتهم.



 

 

 3.1.8  صدور دستور يتضمن حقوق الفئات الهشة.   الشعور باالنتماء.تنمية 

 4.1.8  صدور قرار إنشاء املجلس االستشاري للفئات الهشة.   وضع برامج هادفة ومفيدة.

 5.1.8  اصة.الخصدور قرارات ملزمة بتفعيل لوائح املشتغلين في املؤسسات من ذوي الفئات    تحقيق العدالة وتنمية الشعور باملواطنة.

 6.1.8  عدد مؤسسات الرعاية التي تم تقييمها وإصالحها.   خلق بيئة منتجة وفعالة.

 7.2.8  عدم وجود عشوائيات أو سكن غير صحي.   الحد من الشعور بالتهميش والقضاء على بيئة منتجة لألمراض البشرية واالجتماعية.

 1.2.8  نسبة الزيادة في املنشآت الترفيهية ذات التكلفة املحدودة وأعداد روادها.   الرعاية الكاملة ملختلف الفئات دون تمييز.

 2.2.8  عدد املستفيدين من تغطية التأمين الصحي من الفئات الهشة.   الرعاية الكاملة ملختلف الفئات دون تمييز.

 3.2.8  التشريعية على ضرائب الدخول واإلنتاج.صدور التعديالت    الرفع من مستوى الفئات الهشة وضمهم للفئة املتوسطة.

 4.2.8  صدور خطة عمل وطنية لتمكين املرأة من العمل.   إحداث توازن في املشاركة املجتمعية.

 5.2.8  صدور قرارات ملزمة لإلعالن عن الوظائف والعطاءات وفرص الحصول على الخدمات.   تعويض القصور في الخدمات األخرى كاالتصاالت وغيرها.

 6.2.8  صدور قانون بإلزامية التعليم األساس ي.   ضمان الحد األدنى من الحصول على التعليم الالزم.

 1.3.8  صدور تقرير عن تقييم األصول العامة وبرنامج لتخصيص ماتقرر تخصيصه.   زيادة فرص العمل وتجويد الخدمات.

 2.3.8  الئحة محدثة بشأن إجراءات اإلقراض وآليات تنويعه.صدور    تحقيق الشفافية واالطمئنان لالجراءات.

 3.3.8  صدور قرارات إعادة تنظيم سوق األوراق املالية.   خلق بيئة تنافسية وتنويع التمويل.

 4.3.8  املختلفة.صدور الئحة محدثة إلجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص    تبسيط االجراءات والحفاظ على الوقت والجهد.

 5.3.8  تفعيل املواقع االكترونية للجهات املختصة بتقديم الخدمات لألنشطة االقتصادية.   تبسيط االجراءات والحفاظ على الوقت والجهد.

 6.3.8  صدور تشريع بتنظيم التمويل الجماعي.   تنويع فرص العمل وزيادة االنتاجية.

 7.3.8  صدور قرارات بإعادة هيكلة صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي.   الصندوق التنافسية.تحسين بيئة العمل وتنمية قدرات 

 1.4.8  تغطية كافة املناطق بالخدمات االكترونية.   تقريب الخدمات من مستحقيها.

 2.4.8  إستصدار قرارات نقل اختصاصات املركز إلى الوحدات املحلية.   تقريب الخدمات من مستحقيها.

 3.4.8  نشر قائمة ملرافق تقديم الخدمات املطابقة للمعايير.   خلق بيئة منافسة ألدوات الحكم املحلي.

 4.4.8  صدور دليل باإلجراءات املوحدة لتقديم الخدمات العامة.   املساواة في تقديم الخدمات.

 5.4.8  بشأن الحوافز واإلضافي. صدور لوائح تنفيذية جديدة   إعطاء قيمة للعمل واألجر مقابل الجهد.

   تعزيز الشعور باالنتماء والتضامن األهلي.
إستصدار قرارات إلزامية  تراعي متطلبات الفئات الخاصة في شروط الوظائف 

 والفرص.
 6.4.8 
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 1.5.8  نشر أسس ومعايير تمويل نظام الخدمات الحكومي.   نشر ثقافة الشفافية وإتاحة املعلومات.

 2.5.8  صدور القرارات واللوائح املحدثة املتعلقة بتقديم الخدمات.   القصور والتأكد من خلوها من التمييز وغيره.معالجة 

 3.5.8  صدور مدونات سلوك العاملين بتقديم الخدمات وتعميمها.   تجويد الخدمة وصوال إلى حالة الرضا.

 4.5.8  صدور قرارات بإنشاء الوحدات اإلدارية الخاصة بالفئات الهشة بالبلديات.   البرامج الخاصة بهم.العناية بأقل الفئات قدرة وتحديث بيانتهم ومتابعة 

 

 .املرأة دور  وتعزیز األسري، التماسك على املحافظة :التاسع الھدف

  األثر االجتماعي والثقافي
 

 
بادرةر. امل  مؤشر القياس  

      
 1.1.9  املؤشرات املعتمدة بخطة العمل العربية للمسنين.   املصلحة املحلية. االندماج في الجهود املشتركة وتحقيق

 2.1.9  تقارير متابعة التنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للطفولة.   االندماج في الجهود املشتركة وتحقيق املصلحة املحلية.

 3.1.9  باألسرة.صدور تشريع خاص    تعزيز دور األسرة في حل املشكالت االجتماعية.

 4.1.9  صدور قرارات بإعادة هيكلة مؤسسات التضامن االجتماعي.   التوافق مع الرؤية االجتماعية وتحقيق االستقرار االجتماعي.

 1.2.9  صدور قرارات باستحداث وحدات للخدمة االجتماعية وعددها.   الرصد املبكر للمشكالت االجتماعية ومعالجتها.

 2.2.9  عدد املتدربين وعدد البرامج التدريبية لالخصائيين االجتماعيين.   اختيار العناصر وتقديم الخدمة الالئقة.الجدية في 

 3.2.9  عدد املوظفين الذين تم تغيير مسارهم قياسا باملستهدف.   تغطية العجز والتخفيف من ترهل القطاعات األخرى.

 4.2.9  عدد ونوع حمالت التوعية بدور االخصائيين االجتماعية وتوزيعها الجغرافي.   الخدمة، ونشر ثقافة املشاركة.املشاركة املجتمعية في مساعدة مقدمي 

 5.3.9  صدور قرارات بإعادة هيكلة نظام الخدمة االجتماعية.   معالجة القصور في النظام القائم وإقرار نظام خال من التمييز أو التهميش أو عدم املساواة.

 6.3.9  صدور معايير موحدة لنموذج املؤسسة االجتماعية.   معايير قياس موحدة وإحداث منافسة بين وحدات تقديم الخدمة. وضع

 7.3.9  تعميم مدونات سلوك مقدمي الخدمة االجتماعية.   توحيد املفاهيم وقيام األعمال على أسس علمية.

 8.3.9  نسبة االخصائيين في الوحدات اإلدارية لكل موظف.   واالنتاجي.خلق بيئة عمل مناسبة واستقرار العمل اإلداري 

 9.3.9  إصدار منشور ينظم العالقة بين املؤسسات االجتماعية الحكومية واملدنية.   املحافظة على دور كل الوحدات الخاصة واألهلية والحكومية وتحقيق الشراكة فيما بينها.

 1.4.9  صدور مواقيت جديدة للعمل تلبي هدف البرنامج.   وأوقات التفرغ لألسرة.إحداث توازن بين أوقات العمل 

 2.4.9  صدور تشريع بتخصيص يوم سنوي لألسرة الليبية.   تنمية الشعور بأهمية األسرة والترابط االجتماعي.



 

 

 3.4.9  املتميزة وممارسته.صدور تنظيم لجائزة املرأة    إعطاء أهمية متزايدة ألهمية دور املرأة في املجتمع.

 1.5.9  صدور التعديالت الالزمة في التشريعات بشأن دور املرأة.   تجاوز القصور في التشريعات بما يخدم هدف إشراك املرأة.

 2.5.9  صدور قرارات باستحداث وحدات تعنى باملرأة داخل املؤسسات.   الوصول إلى حالة التوازن في املشاركة بين الجنسين.

 3.5.9  صدور قرار بتأسيس املجلس الوطني للمرأة.   تنمية الشعور باالنتماء وتعزيز الدور.

 4.5.9  اإلعالن عن مشروع التنشئة السياسية للمرأة وانطالقه.   خلق أجيال قادرة على ممارسة العمل السياس ي املحترف ومواجهة االستحقاقات.

 5.5.9  اإلعالن عن خطة تمكين املرأة اقتصاديا وسياسيا ونشر تفاصيلها.   إدماج املرأة على أسس واضحة ومتواصلة.

 6.5.9  بلوغ نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى الضعف.   تحسين مستوى املعيشة، ونشر ثقافة املسؤولية.

 .املستھلكین وحمایة الفساد مكافحة :العاشر الھدف

  األثر االجتماعي والثقافي
 

 
 ر.املبادرة  مؤشر القياس

      

 1.1.10  اإلعالن عن استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد ونشرها.   مكافحة الفساد على أسس علمية ومستمرة.

 2.1.10  صدور تقارير بتوافق التشريعات الوطنية مع متطلبات االتفاقية الدولية.   إنجاز املتطلبات الوطنية والتقدم في تصنيف مدركات الفساد.

 3.1.10  تعميم مدونات سلوك النزاهة على املستهدفين.   تغيير نمط السلوك االجتماعي وفقا لرؤية واضحة.

 4.1.10  عدد الجمعيات املؤسسة لغرض حماية املستهلك وتوزيعها الجغرافي.   نشر ثقافة املشاركة املجتمعية.

 10 .5.1  اليمين.عدد املوظفين الذين أدوا    خلق حالة من االلتزام الذاتي.

 10 .1.2  عدد برامج التوعية واملستفيدين منها.   توجيه الجهود للمساهمة في حل املشكالت.

 10 .2.2  عدد املتدربين ونوعية البرامج التدريبية للوقاية من الفساد واإلبالغ عنه.   تطوير املختصين وتحقيق الفائدة من توظيفهم.

 10 .3.2  عدد الحقائب التدريبية وعدد املستفيدين من قطاع اإلعالم.   برامج مكافحة الفساد.خفض تكاليف التدريب ونشر 

 10 .4.2  صدور قرارات بإنشاء وحدات إعالم بكل املؤسسات الحكومية.   خلق مناخ من الشفافية والتعاطي مع املعلومات.

 10 .5.2  جهات مختصة لإلبالغ عن الفساد. صدور عناوين آمنة من   التشجيع على اإلبالغ عن حاالت الفساد.

 10 .1.3  صدور تعديل لالئحة العقود اإلدارية يتناسب مع املعايير.   الحد من حاالت الفساد وخلق بيئة قانونية نظيفة. 

 10 .2.3  استخدام أدوات إلكترونية في دفع رسوم مقابل الخدمات.   الحد من التهرب والحفاظ على الوقت والجهد.
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 10 .3.3  صدور تعديل لقانون املواصفات الليبية.   الحد من التزوير ومنع الفساد.

 10 .4.3  إعالن الجهة املكلفة باستكمال واستيفاء اإلقرارات.   نشر ثقافة الشفافية وسهولة محاسبة املسؤولين.

 10 .5.3  من األجهزة الرقابية وتوزيعهم الجغرافي.عدد املتدربين    تنمية القدرات البشرية للعاملين في مجال مكافحة الفساد.

 10 .6.3  استعراض التقارير الدورية عن استرداد املوجودات.   االستفادة من األموال املسترجعة في تنفيذ البرامج الوطنية.

 
 
 
 
 
 
 

 .القادمة األجیال حقوق  على واملحافظة النظیفة، البیئة دیمومة :عشر الحادي الھدف

االجتماعي والثقافياألثر  بادرةر. امل  مؤشر القياس     

      

 1.1.11  اإلعالن عن استراتيجية وطنية للمحافظة على البيئة.   تنفيذ برامج مبنية على أسس علمية ضمن خطة واضحة.

 11 .2.1  عدد املشروعات املنجزة في مجال البيئة وتوزيعها الجغرافي.   الشعور باالهتمام باملحيط.

 11 .3.1  عدد مشروعات إدارة النفايات وتوزيعها الجغرافي.   القضاء على ظاهرة متكررة وما يترتب عنها من مضاعفات.

 11 .4.1  اإلعالن عن مشروع وطني للمحافظة على األنواع البيئية.   نشر ثقافة املسؤولية عن البيئة.

 11 .5.1  عدد املشروعات البيئية التي تساهم الشركات النفطية فيها وتوزيعها الجغرافي.   لدورها.االستفادة من خبرة الشركات في هذا املجال، واالطمئنان 

 11 .6.1  اإلعالن عن مواعيد حمالت التشجير وتفاصيلها.   االنخراط الشعبي في البرامج املشتركة.

 11 .7.1  البيئية في مناطق استخراج النفط.اإلعالن عن املستهدف من املشروعات    تحسين محيط استخراج النفط وحمايته.

 1.2.11  اإلعالن عن خطة لنشر الوعي البيئي ونشرها.   نشر ثقافة جديدة تتعلق بالبيئة وأهمية املساهمة في الحفاظ عليها.

 11 .2.2  توزيع مناهج جديدة تتضمن مواد لصيانة البيئة.   خلق نشء يعرف دوره في الحفاظ على بيئته.

 11 .3.2  صدور قرار بترسيم يوم وطني للشجرة.   إعطاء الشجرة بعدا وطنيا.

 1.3.11  صدور تشريعات واعتماد برامج للحفاظ على املورد املائي.   الحفاظ على أهم املوارد وضمان ديمومته.

 11 .2.3  الزراعية ومتابعتها.إجراء تخريط وطني لألراض ي    مواجهة ظاهرة الزحف العمراني على األراض ي الزراعية.

 11 .3.3  صدور التقارير بشأن االجراءات املتخذة في مواجهة تغير املناخ.   االنخراط في الجهود الدولية ملواجهة تغير املناخ.



 

 

 11 .4.3  عدد املحميات البيئية وتوزيعها الجغرافي.   خلق بيئة نظيفة وحسنة ومستديمة.

 11 .5.3  عدد وحدات بيئة الشواطئ  وتوزيعها الجغرافي.   واالستفادة من ثرواتها.االهتمام بالشواطئ 

 11 .6.3  صدور قرارات ملزمة بتحديد املخاطر واملواد الضارة املمنوع استخدامها.   الحد من حدوث األضرار البيئية. 

 1.4.11  وتحويل مخرجاته إلى برنامج عمل.إنجاز استضافة املؤتمر الدولي    االستفادة من خبرات الدول املتقدمة.

 11 .2.4  إنتاج الطاقة باستخدام البدائل.   تحقيق الوفر وإنفاقه في مشروعات أخرى.

 11 .3.4  صدور تشريع بميزات مستحقة ملشروعات البيئة النظيفة.   التشجيع على إقامة مشروعات صديقة للبيئة.

 1.5.11  صدور تنظيم ملركز البذور املحسنة.   تحسين البذور.االستفادة من التطور الحاصل في 

 11 .2.6  صدور قرار بتشكيل مجلس وطني لحماية البيئة.   خلق بوثقة الستيعاب الجهود املتعلقة بالبيئة.

 11 .3.6  صدور تشريع بالعقوبات الواجبة على مخالفي النظام البيئي.   استقرار الحياة البيئية واملحافظة عليها.

 11 .4.6  صدور قرار بإنشاء مركز وطني للتنوع البيئي.   الحفاظ على البيئة الوطنية ووضع البرامج الالزمة لديمومتها.

 .األخرى  املجتمعات وثقافات حضارات من االستفادة :عشر الثاني الھدف

  األثر االجتماعي والثقافي
 

 
بادرةر. امل  مؤشر القياس  

      

 1.1.12  عدد البرامج ونوع املنظمات التي يستعان بها لحل املشكالت االجتماعية.   باالنتماء لعالم أكبر.الشعور 

 12 .2.1  صدور التقارير عن املحيط االجتماعي.   االندماج مع العالم ومواكبة تطوره.

 12 .3.1  التي تم إحياؤها.عدد األيام واملناسبات الدولية    تحقيق االندماج مع املحيط اإلقليمي والدولي.

 12 .4.1  صدور قرارات بإعادة تنظيم مركز الدرسات االجتماعية.   خلق بوثقة لصهر األفكار والجهود وتنمية الحياة االجتماعية.

 12 .1.2  صدور قرار بتحديد الساحات املستهدفة بإنشاء مراكز ثقافية.   خلق قنوات للتواصل الثقافي الرسمي والشعبي.

 12 .2.2  إعداد ونشر خطة سنوية باالحتياج للخبراء الدوليين.   تحقيق االستفادة من املحيط الدولي ونقل املعرفة منه.

 12 .3.2  عدد املنح الدراسية واملستفيدين منها وتوزيعهم الجغرافي.   تنمية القدرات البشرية.
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 12 .4.2  واملستفيدين منها وتوزيعهم الجغرافي.عدد البرامج التدريبية    تنمية القدرات البشرية.

 12 .5.2  عدد املؤسسات التي قامت بالتوأمة ونوع املؤسسات األجنبية املختارة.   تطوير عمل املؤسسات الوطنية.

 12 .1.3  عدد العضويات املفعلة املدنية والحكومية.   التواصل واالندماج واالستفادة.

 12 .2.3  جدولة املناسبات الخارجية وتحديد الجهات الواجب حضورها.   وتحقيق النتائج. العمل بشكل منظم ومترابط

 12 .3.3  ظهور القناة ضمن باقات القنوات التلفزيونية.   نشر الثقافة الوطنية واإلسهام في الحضارة البشرية.

 12 .4.3  بإنشاء وتنظيم صندوق دعم املشاركات الخارجية.صدور قرار    انعكاس التعاون على الحياة االجتماعية والثقافية وتطويرها.

*********************************************************************************************************** 
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 املناسبات الدولية املعتمدة من الجمعية العامة لألمم املتحدة

 ت املناسبة التاريخ ت املناسبة التاريخ

 1 اليوم العالمي للغة بريل. يناير   04 20 اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. أبريل  02

 2 اليوم الدولي للتعليم. يناير  24 21 اليوم الدولي للتوعية باأللغام. أبريل  04

 3 اليوم العالمي للسرطان. فبراير  04 22 اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسالم. أبريل  06

 4 اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم. فبراير  11 23 يوم الصحة العالمي. أبريل  07

 5 اليوم العالمي لإلذاعة. فبراير  13 24 اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار. أبريل 21

 6 العالمي للعدالة االجتماعية.اليوم  فبراير  20 25 اليوم الدولي ألمنا األرض. أبريل  22

 7 اليوم الدولي للغة األم. فبراير  21 26 اليوم العالمي للكتاب وحقوق املؤلف. أبريل  23

 8 يوم االنعدام التام للتمييز. مارس  01 27 اليوم الدولي لتعددية األطراف والدبلوماسية من أجل السالم. أبريل  24

 9 اليوم العالمي لإلحياء البرية. مارس  03 28 للمالريا.اليوم العالمي  أبريل  25

 10 اليوم الدولي للمرأة.  مارس  08 29 اليوم العالمي للملكية الفكرية. أبريل  26

 11 اليوم الدولي للسعادة. مارس  20 30 اليوم العالمي للصحة والسالمة في مكان العمل. أبريل  28

 12 اليوم الدولي للقضاء على التميز العنصري. مارس  21 31 للصحافة.اليوم العالمي  مايو  03

 13 اليوم العالمي للشعر. مارس  21 32 اليوم العالمي للطيور املهاجرة. مايو  11

 14 اليوم العالمي ملتالزمة داون. مارس  21 33 اليوم الدولي للعيش معا في سالم. مايو  16

 15 اليوم الدولي للغابات. مارس  21 34 اليوم الدولي للضوء. مايو  16

 16 اليوم العالمي للمياه. مارس  22 35 اليوم العالمي للنحل. مايو  20

 17 اليوم العالمي للسل. مارس  24 36 اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.  مايو  21

 18 اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة. مارس  24 37 اليوم الدولي للتنوع البيولوجي.   مايو  22

 19 اليوم العالمي للتضامن مع املوظفين املحتجزين. مارس  25 38 اليوم الدولي لحفظة السالم. مايو  29

. للجانب االجتماعي ( 12( للهدف الرئيس ي رقم )  1( للهدف التفصيلي رقم )  3الجدول يخص البرنامج رقم )   
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 ت املناسبة التاريخ ت املناسبة التاريخ

 39 اليوم العالمي لالمتناع عن تعاطي التبغ. مايو 31 63 يوم الشباب الدولي. أغسطس 12

 40 اليوم العالمي للوالدين. يونيو  01 64 اليوم العالمي للعمل اإلنساني. أغسطس 19

 41 اليوم العالمي للدراجة الهوائية. يونيو  03 65 اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجاللهم. أغسطس 21

 42 اليوم الدولي لضحايا العدوان من األطفال األبرياء. يونيو  04 66 اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري. أغسطس 30

 43 اليوم العالمي للبيئة. يونيو  05 67 اليوم الدولي للعمل الخيري. سبتمبر 05

 44 اليوم العالمي ملكافحة الصيد غير القانوني. يونيو  05 68 ملحو األمية .اليوم الدوي  سبتمبر 08

 45 اليوم العالمي لسالمة األغذية. يونيو  07 69 اليوم العالمي ملنع االنتحار. سبتمبر 10

 46 اليوم العالمي ملكافحة عمل األطفال . يونيو  12 70 اليوم الدولي للديمقراطية. سبتمبر 15

 47 اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. يونيو  14 71 اليوم الدولي للمساواة في األجر. سبتمبر 18

 48 اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة املسنين. يونيو  15 72 اليوم الدولي للسالم . سبتمبر 21

 49 ملكافحة التصحر والجفاف .اليوم العالمي  يونيو  17 73 اليوم الدولي للغات اإلشارة. سبتمبر 23

 50 يوم فن الطبخ املستدام. يونيو  18 74 اليوم الدولي لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية. سبتمبر 26

 51 اليوم العالمي لالجئين. يونيو  20 75 يوم املالحة البحرية العالمي.  سبتمبر 26

 52 األمم املتحدة للخدمة العامة.يوم  يونيو  23 76 يوم السياحة العالمي. سبتمبر 27

 53 اليوم الدولي لألرامل. يونيو  23 77 اليوم الدولي لتعميم االنتفاع باملعلومات. سبتمبر 28

 54 اليوم الدولي للبحارة. يونيو  25 78 اليوم الدولي للترجمة. سبتمبر 30

 55 لألمم املتحدة ملساندة ضحايا التعذيب.اليوم الدولي  يونيو  26 79 اليوم الدولي للمسنين. أكتوبر 01

 56 يوم املؤسسات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة يونيو  27 80 اليوم الدولي للعنف.  أكتوبر 02

 57 اليوم الدولي للعمل البرملاني. يونيو  30 81 اليوم العالمي للمعلمين.  أكتوبر 05

 58 اليوم العالمي للسكان. يوليو  11 82 اليوم العالمي للبريد. أكتوبر 09

 59 اليوم العالمي ملهارات الشباب. يوليو  15 83 اليوم العالمي للصحة النفسية. أكتوبر 10

 60 اليوم العالمي للشطرنج. يوليو  20 84 اليوم الدولي للطفلة. أكتوبر 11

 61 العالمي اللتهاب الكبد.اليوم  يوليو  28 85 اليوم العالمي للطيور املهاجرة . أكتوبر 12

 62 اليوم الدولي للصداقة. يوليو  30 86 اليوم الدولي للحد من الكوارث. أكتوبر 13
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 ت املناسبة التاريخ ت املناسبة التاريخ

 87 اليوم الدولي للمرأة الريفية.  أكتوبر 15 100 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة. نوفمبر 25

 88 يوم األغذية العالمي . أكتوبر 16 101 اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني . نوفمبر 29

 89 اليوم الدولي للقضاء على الفقر. أكتوبر 17 102 اليوم العالمي لإليدز. ديسمبر 01

 90 اليوم العالمي لإلحصاء. أكتوبر 20 103 اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة. ديسمبر 03

 91 اليوم العالمي للمدن. أكتوبر 31 104 اليوم الدولي للمصارف . ديسمبر 04

اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم املرتكبة  نوفمبر 02 105 يوم املتطوعين من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية . ديسمبر 05

 ضد الصحافيين.

92 

 93 اليوم العالمي للعلم لصالح السالم والتنمية . نوفمبر 10 106 اليوم العالمي للتربة. ديسمبر 05

 94 اليوم العالمي ملرض ى السكر. نوفمبر 14 107 يوم الطيران املدني الدولي. ديسمبر 07

 95 اليوم الدولي للتسامح. نوفمبر 16 108 اليوم الدولي ملكافحة الفساد. ديسمبر 09

 96 اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق. نوفمبر 17 109 يوم حقوق اإلنسان . ديسمبر 10

 97 يوم التصنيع في أفريقيا . نوفمبر 20 110 اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة . ديسمبر 12

 98 اليوم العالمي للطفل. نوفمبر 20 111 يوم اللغة العربية . ديسمبر 18

 99 اليوم العالمي للتلفزيون. نوفمبر 21 112 اليوم الدولي للمهاجرين . ديسمبر 18
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 املناسبات املعتمدة من جامعة الدول العربية

 ت املناسبة التاريخ ت املناسبة التاريخ

 1 يوم السالم يناير  01 9 يوم األرصاد الجوية مارس 23 

 2 اليوم العربي ملحو األمية يناير  08 10 يوم املسرح مارس  27

 3 يوم الطفل العربي يناير  15 11 أسبوع املرور العربي أبريل  05

 4 اليوم العربي للجمارك يناير  26 12 يوم الصحة أبريل  07

 5 يوم التبرع بالدم فبراير 13 13 يوم امللكية الفكرية أبريل  26

 6 يوم املعلم العربي فبراير 25 14 يوم التنوع الثقافي مايو  28

 7 اليوم العربي للمكتبة مارس 10 15 العربي للمرشدة العربيةاليوم  نوفمبر  01

 8 يوم عيد األم مارس 21 16 يوم األسرة العربية ديسمبر  07

. للجانب االجتماعي ( 12( للهدف الرئيس ي رقم )  1( للهدف التفصيلي رقم )  3الجدول يخص البرنامج رقم )   

 

 

 

 

 


