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 ة ـــــــاملقدم

منتصف القرن املاض ي عالمة فارقة فيه بإعالن  . مرت عبر تاريخها الطويل بمراحل كان  شعب واإلرث ،اإلمكانيات واملواردالوطن والدولة ،التاريخ والجغرافيا ،ال  ليبيا

والتنمية واإلزدهار ،تعاقبت    استقاللها ،الذي وضع اللبنة األساس في بناء دولتها الحديثة والتي امتدت قرابة السبعة عقود ،كانت املحطات فيها عديدة نحو اإلستقرار 

،  واستقاللية القرار،  داف ،كلها ساعية لتحقيق السيادةوبالتالي السياسات واأله  ؤسسات واألدوات ،امل  املنهج والنظام ،  ،  والتوجه فيها أنظمة حكم اختلفت في الرؤية

 وبناء إرادة وطنية ذات عزيمة ملواجهة التحديات . 

 ودولة  إن
ً
وإستمرار وجودها ككيان فوق األرض    يستوجب مواجهة التهديدات التي تتجه للمساس بسيادتها ،ومصالحها ،وإستقرارها ،  ،  الواقع الذي تعيشه ليبيا كيانا

بتدخالت سافرة استغلت الشرخ العميق للنسيج اإلجتماعي للمجتمع  ،   وتحت الشمس ،والتي تستهدف زعزعة اإلرادة الوطنية لشعبها من أطراف عدة إقليمية ودولية

 لتلك النزاعات . كل ذلك حال دون تحقق الحلم بقيام الدولة  علونزوح في الداخل وهجرات خارجية ج  بكل مظاهره ،من إقتتال بين مكوناته ومدنه ،  الليبي
ً
ت منها وقودا

 .مع طوقه واإلقليم والعالمالذي أساسه العدل واألمن والسالم والتعاون وحسن الجوار  املنشودة التي يتطلع فيها الليبيون لبناء نظامهم الديمقراطي

 ،والذي تداعما يستشعر من خطر يحدق بالدولة الليبية والواقع املرير املعاش الذي قسم مؤسساتها وأكتنف حياة الليبيين في كل مناحيها  ف
ً
  ى اليوم وقد يكون غدا

 لإلستقرار ،يستوجب صياغة نلبدء في رحلة اإلتفاق و ع الدولة ووحدة مؤسساتها واجاإيجاد حلول له للمساعدة على إستر الجميع ألجل املساهمة في  
ً
رية لألمن  ظ صوال

تتم الليبي  ،وفق مفهوم ورؤية وأهداف واضحة لسياسات دفاعية وأمنية وعالقات دبلوماسية متضمنة  االوطني  للدولة  واملقبلة  الحالية  املرحلة  ش ى مع ضرورات 

لذود عنها ألجل أن تكون ليبيا دولة األمن والسالم والتعاون ،وأن تكون نقطة اإلستقرار في محيطها واإلقليم  املصالح الوطنية الحيوية للدولة في الداخل والخارج ،وا

 وركيزة لألمن والسلم الدوليين ،عمادها : 
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 .  يةوالخارج يةداخلدات الي هدتالدفاعية في مواجهة الاالجتماعية و قدرة الدولة على تأمين مصادر قوتها الداخلية السياسية واإلقتصادية و  .1

لدفاعية ،معتمدة على بناء القدرات وإستثمار اإلمكانات لخلق استقرار في ظل سياسات قادرة على مواجهة الواقع ،وإيجاد الحلول ملشاكله السياسية واألمنية وا .2

 نها اإلجتماعي.  تميز ليبيا الجغرافي ،وإرثها التاريخي ،وموروثها املؤسس ي الفاعل ،ومواردها املتاحة وفسيفساء مكو 

مي وغيره ،على أسس  إستراتيجية للسياسة الخارجية تحقق املصالح العليا للدولة بأهداف تخلق عالقات متوازنة مع محيطها العربي واإلفريقي واملتوسطي واإلسال  .3

 . بناء الذي يعزز التنمية واألمنالعدم التدخل في شئون الغير ،واإلحترام املتبادل ،والشراكة املؤسسة على إستقاللية القرار ،والتعاون 

4. ،
ً
والتخطيط املبكر للتعامل مع التهديدات وإختيار سيناريوهات الردع والتصدي ،وبتسخير    إعداد الدولة للدفاع وفق دراسة وفهم لطبيعة وبيئة املخاطر مسبقا

 اعية. وبتنسيق كامل بين مؤسساتها السياسية واألمنية والدف كل اإلمكانيات للمواجهة في حينها،

 

 ة:شكلامل

 ،أنظمتها التي تولت شأن حكمها تناقضت بين م  الحديثةدولة ليبيا  
ً
 وجزرا

ً
أدواتها  الى    مؤسساتها  وسمياتها  ،مرت بأعوام وسنين ،تجاربها كثيرة ومختلفة ،مدا

 ،اختلفت سياساتها وأهدافها ،وبالتالي لم تشتد
ً
على إرثها بعيوبه ،ولم    ي مخاضها عسير،لم تبق  ،اليوم  ها أزمات الدولة الليبية كما هو حال   وإن تشابهت شكال

 
ُ
ها لصنع الجديد لنظامها ،لكن األمل موجود ومشهود بين ظهرانيها إلستشراف الحلول لتغيير الواقع  اطتجعل من موروثها السند لإلصالح والبناء ،وتتعثر في خ

 كالتالي : سة الخارجيةجوانبها الدفاعية واألمنية والسيا ،والتي تتمثل مظاهر األزمة في

 الجانب الدفاعي"  " .1

 غياب العقيدة الدفاعية الشاملة املنبثقة من نظرية األمن الوطني الليبي . 1.1

 إنتفاء حقيقة وجود مؤسسة عسكرية قادرة على مواجهة التهديدات والتصدي لها وردعها .  2.1
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 مما خلق  لسالح بمختلف تصنيفاته بيد حامليه خارج مؤسسات الدولة ،اإنتشار  3.1
ً
 إلستقرار . ا   لألمن و زعزعة

لتنازع الشرعية والسلطة فيما بينهم، وبمبررات كمكافحة اإلرهاب    كل األطراف  تدخل سافر من دول إقليمية ودولية وعبر وكالء محليين ومرتزقة تستعملهم 4.1

 لصراٍع إقلالوالهجرة غير 
ً
 يمي ودولي.شرعية وغيرها ،مما زاد من عدد املتداخلين وجعل ليبيا موطأ

إلحياء ماتبقى وإصالح مايلزم وبناء الجديد وفق رؤية وأهداف تحقق    فيمن تعاقب على إدارة شأن املؤسسة العسكرية والدفاعية،   سياسيةإلرادة ال اإفتقاد   5.1

 السيادة واإلستقرار وتعزز الشعور باإلنتماء . 

 

 "الجانب األمني" الشرطة واألجهزة األمنية .2

 جعل من ليبيا  و واالستقرار ، رى املرادفة بشكل زعزع األمنخالشرطة واألجهزة األمنية األ  ة جهز تعطيل ممنهج أل  1.2
ً
 لجوار  عامال

ً
 واإلقليم . ها مهددا

   الوطنية .  النزاهةهيئة العزل السياس ي و مثل   وقرارات ينوذلك لوجود قوان ألمناعزل العناصر األمنية القادرة على تحقيق  2.2

 ساهم في تأزم الحالة األمنية . مما د،والتأخر الى اآلن في بناء الجدي،  التحتية لقطاع األمن في عمومه والتي تتسم بالهشاشة في أساسهاتدمير البنى  3.2

القيام بجمعه عقب أحداث   4.2 السالح بشكل كبير،وعدم  ،وتضاعفت    2011إنتشار  األمني  الفلتان  بمختلف أشكالها  بسببه  زاد من حالة  الجريمة  معدالت 

 للتدخل بأن تكون  ليبياعرض الرهاب، مما  اوطن  وأساليبها، و
ً
 في شؤونها. الخارجي هدفا

باالضافة لحالة الركود   ،  وعبث أطراف محلية باملصادر الرئيسية لالقتصاد الوطني،  تردي األمن املعيش ي للمواطن نتيجة تفاقم الوضع االقتصادي للدولة   5.2

 في اساسه .  ، وتأثيره على ماتبقى من اقتصاد محلي مترٍد  االقتصادي العاملي

 لكافة التهديدات التي تطال املجتمع عبر ما تتواله من مهام كج 6.2
ً
 وخارجيا

ً
مع املعلومات، ورصدها، حل األجهزة املخابراتية التي تتولى اإلنذار والتصدي داخليا

 د ما يستوجب حيالها، سبب في تفاقم وإنعدام لألمن السياس ي واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي . وتحليلها، وإعدا
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 "جانب السياسة الخارجية" .3

والبرامج الكفيلة  داف  افتقاد السياسة الخارجية الليبية لإلستراتيجية التي تستمد أطرها من مفهوم وعقيدة األمن الوطني الذي يحدد معاملها ،وتصنع منها األه 1.3

 بالحفاظ على سيادة الدولة ،وصون هيبتها واملكانة التي تمتعت بها في محطيها والعالم.

ملؤسسات  إنقسام مؤسسة الخارجية الليبية إلى مؤسستين تتنازعان إدارة شأن العمل السياس ي ،ودبلوماسيته نتيجة اإلنقسام السياس ي الحاد ،وتشظي ا 2.3

.    التشريعية والتنفيذية ،مما
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 حجم دورها في تنفيذ مايناط بها ،وأضعف تواصلها مع الدول األخرى جوارا

ال 3.3 وأد   الخارجية  سةسيا ضعف  و و الليبية  الدولة  فيه عن سيادة  تعبر  تامة  باستقاللية  إدارة شؤونها  في  التنفيذية  لإاتها  القرارات    تقيدها رادتها  من  بجملة 

 . صة بالحالة الليبية من والخاالصادرة عن مجلس األ 

   اخفاق 4.3
ً
في محيطها العربي واالسالمي واالفريقي واالقليمي والدولي والذي ساهمت من    السياسة الخارجية الليبية في استثمار موروث الدولة املتعاقب سياسيا

ذلك     أدىواالطر السياسية الفاعلة في السياسة الدولية.  االقليمية  خالله وعبر عقود متتالية بدور فعال ومساهم في انشاء العديد من املنظمات والتجمعات  

 . ريادة العمل بتلك املؤسسات الدور الذي كانت تتقلده ليبيا في  انحسار الى 

التي تستند على 5.3 في وضع السياسات واالهداف  الليبية  ليبيا من جغرافية هامة بموقعها املتميز  تقاعس وزارة الخارجية  وما تمتلكه من موارد    ، ما تتمع به 

 ن تكون مبعث تؤهلها أل   نوعهاقتصادية كبيرة مت 
ً
ومنطقة جذب لشركاء فاعلين وقادرين على املساهمة في    لتحول اقتصادي استثماري لها ولجوارها واالقليم  ا

  ألمر الذي ا البناء واالعمار والتنمية
ً
 واضح  أحدث خلال

ً
 .اهداف مؤثرة في العمل السياس ي الخارجي وبالتالي في مكانة الدولة الليبية في صياغة رؤية ذات ا

دى الى حدوث  أ التعاون مع املنظومة الدولية مما    ، وانكماشواالقليم خاصة في مجال التعاون الفنيتدني التعامل الثنائي بين ليبيا والدول االخرى في الجوار   6.3

 . تقلص حاد في دور ليبيا على املستوى الدولي وعدم االستفادة من االنشطة التنموية التي تقدمها املنظومة 
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 مشروع الحل:

بما  وكذلك من ناحية املضامين    مع منهجية تقديم املشروع؛  ،ل في مقاربة مفاهيمية للمسألةالذي نقدمه من ناحية الشكل ملا يجب أن يكون عليه الح  واملشروع

 إلى الرفاهية واإلزدهار.  ،على تقديم مالمح للقضايا الهامة التي بمعالجتها وتحقيق األهداف التي نسعى لها يؤكد
ً
 نصل إلى الهدف العام للمشروع تمهيدا

والناج واملحتملة  والوشيكة  القائمة  التهديدات  ملواجهة  الوطني  لألمن  إستراتيجية  بنائه على صياغة  في  يعتمد  الحل  أن مشروع  الصراعاتوبما    االقليمية   مة عن 

 . حلية ألجل السلطة والنفوذ واملالالنزاعات املوكذلك الناجمة عن  الدولية على وفي األراض ي الليبية،و 

           
ً
بنى رؤية الحل على أساس مواجهة التهديدات األمنية سواءً   ووفقا

ُ
بذلك كل ما    ىعنيو   ،"لإلرادة الوطنية"و تلك املهددة  أ   "للسيادة الوطنية"تلك املهددة    لذلك ت

أن   هبذلك كل ما من شأن  ىعنيكما  أي كان،من وعلى حق تقرير مصيرها وقرارها السياس ي دون إكراه أو أخذ اإلذن  من شأنه تشكيل خطر وجودي على كيان الدولة،

اال  الوجدان  النابعة من  الوطنية"  أو تجزئة "اإلرادة  تدمير  النسيج املجتماعي من خاليعمل على  الوطنية وتمزيق  اللحمة  األقليات    جتمعيل ضرب  وإعمال مسائل 

 .ليوإلى ما ذلك من تهديدات هجينة تمس الواقع الداخ ،شرعيةدة ،وتشجيع الهجرة غير ال الثقافية وتكريس الجهوية واملناطقية وإدخال أيدولوجيات دينية واف

  ،ةواألمني ،ةمع كافة هذه التهديدات لذا استوجب أن يتجه مشروع الحل في جوانبه الدفاعي  التعامل  وبشكل مباشروحيث أن مؤسسات الدولة التي من إختصاصها  

 السياسة الخارجية كما يلي : كذا و 

 

 / مشروع الحل في جانبه الدفاعي
ً
  :أوال

وقد يكون من نافل    ،موجوداتها من أفراد وعتاد ومقراتيتجه إلى إعادة بناء وتأهيل املؤسسة الدفاعية بعدما أثرت األحداث املتوالية وبشكل كبير على تكوينها وعلى  

 بنائها من جديد وعلى أسس جديدة؛
ً
% من القدرة العسكرية  75تدمير مايزيد عن    م في2011فقد كان لتدخل حلف "الناتو" وتجاوزه ملهامه في سنة    القول كان لزاما
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   الحكومات املتعاقبة  توليالنظام السياس ي لم    اسقاطوبعد    الليبية،
ً
نافذة ال تقر    جماعات ذلك وجود  إلى  أضف    ،بإعادة تنظيم وتفعيل املؤسسة الدفاعية  اهتماما

نقسام  ومما زاد في تردي أوضاع هذه املؤسسة في السنوات األخيرة اإل  ادة تأهيلها،وتعرقل أي جهود إلع  ،ضمن مؤسسات الدولةجيش وطني  اقامة بوجود بل تمانع في

 والحروب األهلية ،وتدويل املسألة الليبية. ، ة ،والدخول في النزاعات املسلحةوتعدد الكيانات املوازي ،املؤسس ي في الدولة الليبية

 بأن مشروع الحل ماهو إال حلحلة  
ً
 ومن ثم وضع األسس املتينة لبناء مؤسسة دفاعية تتناسب  مما تقدم يتضح جليا

ً
 وأمنيا

ً
األوضاع السابقة إلعادة استقرارها سياسا

 املؤسسة على أساس دستوري .  من السلطة السياسية  اليها وقادرة على تنفيذ املهام التي تسند مع درجة وطبيعة التهديدات،

 األهداف التالية:واملبادرات التي من خاللها يتم تحقيق    لذا يتضمن مشروع الحل في جانبه التنفيذي البرامج

 :دة بناء وتأهيل املؤسسة الدفاعيةاإلستقرار األمني وتهيئة الظروف إلعا .1

 إنهاء النزاعات املسلحة .  •

 إزالة مخلفات الحرب .  •

 حل مسألة التشكيالت املسلحة . •

 تعزيز السلم األهلي . •

 

 :إعادة هيكلة املؤسسة الدفاعية .2

 القوانين والتشريعات .  •

 املبادئ الحاكمة.  •

 مالمح العقيدة الدفاعية . •

 إعداد الدولة للدفاع . •
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 :إعادة هيكلة املؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني .3

 صياغة العقيدة القتالية لقوات الدفاع الوطني . •

 تحديد حجم القوات في حالة السلم والحرب .  •

 . "الفتح اإلستراتيجي وإستخدام قوات الدفاع الوطني" تحديد نظام التعبئة   •

 إعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة .  •

 

  :تشكيل اإلحتياطي اإلستراتيجي لقوات الدفاع الوطني .4

 سن قانون الخدمة الوطنية )خدمة العلم(. •

 إدماج املحاربين والتشكيالت املوازية كاحتياط استراتيجي للدفاع الوطني . •

 

  :القيادة والسيطرة وعالقة السياسة بالدفاع في الدولة .5

 مستويات القيادة السياسية واإلستراتيجية والعملياتية والتكتيكية .  •

 نظام إتخاذ القرار في السلم والحرب .  •

 هيكلة منظومة القيادة والسيطرة .  •
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 : موازنة الدفاع والتأمين اللوجستي للمؤسسة الدفاعية .6

 العسكري . أسس اإلنفاق  •

 آلية تأمين احتياجات قوات الدفاع الوطني . •

 

 :الشراكة االستراتيجية والتعاون الفني  .7

 .واالقليم  وتبادل املعلومات مع دول الطوق   العسكري  تحديد أوجه التعاون  •

 . تحقق مصالح متبادلة  اقليمية ودولية كاتابناء شر  •

 مع القطاع الخاص.  الفنيالخدمي و و  اللوجستي التعاون  •

 

/ مشروع الحل في جانبه األمني 
ً
 :ثانيا

اإفي   بمفاهيم  العمل  الوطنيأل طار  األ   ،من  للتهديدات  والتصدي  التعامل  جوهره  في  األمنيةإف  ،منيةوالذي  واألجهزة  للداخلية  يوكل     اآلخرى   نه 
ً
وظائفها    عالوة على 

)التهديدات الهجينة( باألخطار التي تهدد األمن املجتمعي بشكل عام من قبيل مكافحة      مهمة التصدي ملا يسمى  ،املواطنلى أمن  ع نفاذ القانون والسهر  إاألساسية في  

 وما في حكمها من تهديدات ومخاطر تمس تغيير الديموغرافية أو الصحة والبيئة.  ،والجريمة املنظمة العابرة للحدود ،هاب، والهجرة غير القانونيةر اإل 

)الال تماثلية( بحيث تعمل على توفير البيئة املالئمة واملناخ  األمنية املناطة بمواجهة هذه التهديدات    ةجهز ع الحل في إعاد النظر في كيفية تنظيم وتفعيل األ ويكمن مشرو 

 األمن واملستقر الذي يكفل للمواطن واملجتمع العيش الكريم بطمأنينة واستقرار. 
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وال يتم ذلك إال    ،والرفع من درجة الوعي األمني  ،وتفكيك الجماعات املسلحة  ،والتشريعات املنظمة، ومعالجة واقع فوض ى السالح  وال يتأتى ذلك إال بمراجعة القوانين

 بناًء على عقيدة أمنية وطنية لتكريس مشروعية عمل الشرطة واألجهزة األمنية وتعزيز دورها وقدرتها على األداء . 

 األهداف التالية: البرامج واملبادرات التي من خاللها يتم تحقيق منيلذا يتضمن مشروع الحل في جانبه األ 

 : )أمن الوطن وأمان املواطن(  مستقر و من آخلق مناخ  -1

 مراجعة التشريعات وتحديثها. •

 معالجة فوض ى السالح ومسبباته. •

 تفكيك الجماعات املسلحة والتشكيالت غير النظامية.  •

 رفع درجة الوعي األمني. •

 : أمنية وطنيةبناء عقيدة  -2

 مفهوم األمن العام.  وصياغة تحديث •

 . عامالحفاظ على النظام ال •

 . ومؤسسات الدولة مكتسبات الشعب تأمين وحماية •

 

 : مشروعية عمل الشرطة واألجهزة األمنيةتكريس  -3

 املنشأة لألجهزة األمنية. األخرى  مراجعة واعادة النظر في قانون الشرطة والقوانين •
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 الشرطة واألجهزة األمنية وهياكلها بما يتوافق وعقيدتها األمنية. اعادة بناء  •

 حياد املؤسسة األمنية )قطاع الشرطة واألجهزة األمنية األخرى( في العملية السياسية. •

 

 : تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء -4

 .الالزمة  الخطط والبرامج واعداد  قاعدة البياناتتحديث  •

 النظر في التنظيم الداخلي لقطاع الشرطة واألجهزة األمنية األخرى.  •

 املراقبة واملحاسبة والشفافية.  دور  تفعيل •

 ميزانيات قطاع الشرطة واألجهزة األمنية. ترشيد   •

 املؤسسة الشرطية وأجهزة األمن. ت معكااشر تحديد أسس ال  •
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 ثا
ً
 :السياسة  الخارجية مشروع الحل في جانب /لثا

راسة املشكل الذي تعانيه  ألجل اصالح فعال وجاد للسياسة الخارجية الليبية وفق مفهوم واضح البيان لعمل الدولة الليبية ينطلق من رؤية ثاقبة أخذة في صياغتها د

  ، ومقدراتها االقتصادية  ،يخوالتاري  ،في االعتبار موروث ليبيا الجغرافيوواضعة    ، وتقييمه وتقويمه في ظل املتغيرات الدولية التي يتعرض لها النظام االقليمي والدولي

وبمرجعية    ،واستشراف املستقبل الواعد  ،وحال الواقع املتجدد  ،لها مكانة فيما سبق  ىواالرث السياس ي الذي بن  ،والتنوع السكاني فيها املكون لنسيجها االجتماعي

 :فإنه من الضرورة يتوجب التالي لحل املشكل  ،صالح واهداف وسياسات الدولة داخليا وخارجياالذي تجسده م املصلحة الوطنية العليااساسها 

 : سس سياسات العمل الخارجي أوضع  -1

 تحديد أهداف السياسة الخارجية الليبية .  •

 تحديد ثوابت السياسة الخارجية واملبادئ االرشادية لها . •

 واملوارد االقتصادية .استثمار املوروث التاريخي والجغرافي  •

 إحياء اإلرث السياس ي الفاعل والدبلوماس ي املتعاقب للدولة الليبية .  •

 تشابك مع أجهزة الدولة   . يتنسيق السياسة الخارجية وفق منظور األمن الوطني  بما  •

 

 : في املجال الخارجي الليبية  أهداف السياسةتحقيق  -2

 تها. صون كيان الدولة والحفاظ على استقاللها وسياد •

 تدعيم هيبة ومكانة الدولة في الجوار واالقليم والعالم.  •
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 املساهمة في استقرار محيطها ودفع املهددات الخارجية التي قد تطال ليبيا واستعادة ثقة املجتمع الدولي ودعمه.  •

ة متوازنة تحقق األمن والسالم في إطار  تعزيز العالقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة والتضامن مع املجتمع الدولي لبناء عالقات دولي  •

 .الشرعية الدولية

بما يكفل االستفادة املثلى في تحقيق مصالح الدولة   في مختلف املجاالت بناء تعاون مثمر مع الدول في إطار ثنائي وإقليمي ودولي وتطوير اإلتفاقيات  •

 . ويساهم في السالم والتنمية

 .منية تكون الدولة قادرة من خاللها على التموضع في ظل املنافسة الدولية أة واقتصادية و يتكوين شراكات سياس •

 

   :لسياسة الخارجيةا وقيم ثوابت د إطار تحدي -3

 بناء عالقات ثنائية وإقليمية ودولية على أسس املساواة والتكافؤ في السيادة واملصالح املشتركة. •

 الشؤون الداخلية.ل في دخاإلحترام املتبادل وحسن الجوار وعدم الت •

 إحترام مبادئ الشرعية الدولية ومواثيقها وتبني نهج الخطاب السياس ي العقالني. •

 و التهديد بها دون وجه حق. أ فض النزاعات بالوسائل الدبلوماسية والسلمية وتبني نهج الدبلوماسية الوقائية واالمتناع عن استخدام القوة  •

 وتعزيز ثقافة الحوار. اإللتزام بتنفيذ التعهدات بإعادة الثقة  •

 . وتعزيز مفاهيم التعايش السلمي بين الثقافات نبذ اإلرهاب بكافة أشكاله والتمييز العنصري والتعصب والعنف والكراهية وإزدواجية املعايير •
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 إعداد السياسة الخارجية للدفاع:  -4

 تحديد األسس التي تبنى عليها السياسة الخارجية ألجل اإلعداد للدفاع .  •

 وضع اإلجراءات في السياسة الخارجية لدعم إعداد الدولة للدفاع .  •

 خطط إعداد أدوات تنفيذ السياسة الخارجية ألجل إعداد الدولة للدفاع . •

 تطوير أساليب تنفيذ اإلعداد السياس ي .  •

 

   :اإلطار التنفيذي للسياسة الخارجية -5

 الخارجي. العملالتنفيذية الستراتيجية  اتهداف والسياساأل توحيد مؤسسة العمل السياس ي بما يحقق وحدة  •

 الخارجية بما يتفق مع الرؤية الجديدة. لوزارة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي •

مني بما يتناسب مع طبيعة املهام واألهداف املناط بهم عايير التي يتطلبها العمل السياس ي والدبلوماس ي والقنصلي واأل املبناء الكوادر املؤهلة وفق  •

 تنفيذها. 

 رفع من كفاءة األداء الوظيفي للعاملين بالقطاع. والتطوير النظام اإلداري واملالي وتحديد آليات العمل وميكنته  •

ها والحاجة لتواجد السفارات والبعثات  لعمل السياس ي والدبلوماس ي بالخارج من خالل دراسة حجم العالقات الثنائية وتميز اة ط خار  رسمإعادة   •

 الدبلوماسية والقنصلية بدول العالم بما يخدم السياسة الخارجية الليبية ويحقق مصالحها. 

لتخطيط السياس ي والتعاون الدولي عالوة  لمجلس من قبيل  إنشاء آلية تخطيط للسياسة الخارجية للتعامل مع الثوابت واملتغيرات اإلقليمية والدولية  •

 ساسيين في التخطيط ووضع األهداف والسياسات. ألقاء سنوي يضم كل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كرافدين  عقد على
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 :لتعاون الدولياإلطار التنفيذي ل -6

 . الخارجيةاستحداث آلية تهتم بالتعاون الثنائي والدولي تكون بشكل مستقل أو جزء من الهيكل التنظيمي لوزارة  •

 . التعاون الثنائي بشقيه السياس ي والتقني األهمية التي يستوجبها إيالء •

 .سياسة واضحة للتعامل الدولي بما يحقق اندماج إيجابي مع املجتمع الدولي لحماية مصالح ليبيا ومستقبلها رسم •

 . قدمهاتالتنموية التي  برامجدور ليبيا في أنشطة املنظومة الدولية واالستفادة من اللالحاد  دني تجاوز الت •
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 ي"برنامج التنفيذ"ال
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ً
 "الجانب الدفاعي"أوال
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 أوال :التمهيد 

سياس ي، وإنتهاك للسيادة  أدت التغيرات الكبرى في تاريخ ليبيا املعاصر إلى انهيار كبير في مؤسسات الدولة، وإلى التدخل السافر االقليمي والدولي في املشهد ال 

 واألمنية. الوطنية، وهي نتيجة منطقية لتفكك وإنهيار املؤسسات الدفاعية  

بهدف تمكين الدولة من قيامها بوظائفها بإحتكارها إلدوات   مجال الدفاعوفي سياق مشروع ليبيا السالم  واالزدهار، نقدم رؤية وطنية إلعادة بناء "قوة الدولة" في 

   .أمنها الوطنيوصيانة وحماية كيان الدولة  العنف املشروع وبغرض فرض سيطرة الدولة على اقليمها، 

 

 :ملخص ملال 
ً
 ح الوضع الدفاعي: م ثانيا

في   .1 يعاني من قصور  لفترات طويلة  املأجيش مهمل  الجانب  العسكرية وخاصة  العقيدة  و واملعنوي   ادي وجه  الداخلي  ،  الصراع  انقسام    أدى  في  إلى 

   .املؤسسة العسكرية

 .قديمة ومن الجيل الثانيلجيش ا  لدى واألسلحة تاد العاغلب  .2

 . تدني الكفاءة  .3
ً
 وتدريبا

ً
 وتأهيال

ً
 القتالية ملوجودات املؤسسة العسكرية تنظيما

  ت رفض الهيكلة واالنضمام كأفراد تحبعضها ي،  نتج عنه تكون جماعات مسلحة  ن وخارج سلطة الدولةيبين املدني  أنواعهانتشار السالح بمختلف   .4

 سلطة الدولة. 

 هذه املقرات. من اعادة التمركز في   وحدات املؤسسة العسكريةإعاقة لقوات املسلحة ، و وقواعد ومواقع لوجستية  لمعسكرات من مقرات  فقدان .5
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شخصيات ال تنطبق  عليها الشروط املهنية    في املؤسسة العسكرية  قيادةوقرارات ترتب عنها تولي ال  بقانون  وخبرات سابقة  قيادات عسكرية  اقصاء   .6

   .والقانونية

على  اإلختصاصات والصالحيات  بين وزارة الدفاع ورئاسة األركان العامة مما أثر على تدني في األداء الوظيفي، وإرباك للعمل، وأنتج    الصراعتفاقم   .7

 مؤسسات فاشلة. 

غير .8 ا  التداخل  الشأن  يتولون  من  مابين  والتشريعي  العسكريةالدستوري  املؤسسة  و  السياس ي  العمل  في  املؤسسة    ،لعام  حيادية  عدم  عنه  ترتب 

 وتدخلها في الحياة السياسية .  ،وعدم خضوعها للسلطة املدنية ،العسكرية

 : دواعي إعادة
ً
 الهيكلة للمؤسسة الدفاعية:   ثالثا

 .سيادتهاالدفاع عن  حماية كيان الدولة و بما يكفل جانبه الدفاعي في  وطنيبناء األمن ال .1

 توحيد الجهود إلعادة بناء املؤسسة الدفاعية واألمنية في الدولة واإليفاء باستحقاقاتها. .2

 وحدة التراب الوطني. إرادة الدولة و يمكن من تكريساملؤسسة الدفاعية توحيد  .3

   .لها اء املهنية والقتاليةبما يتناسب مع عدد السكان ومتطلبات كفاءة األد عسكريةة ؤسس تنظيم مالكات امل .4

 شامل.ال من أل مفهوم افق  سياسة دفاعية و وضع  .5

 حسابات التوازن االستراتيجي. ترشيد اإلنفاق العسكري في السياسة الدفاعية املستحدثة اخذين في االعتبار  .6

 ادي في تكوين شراكات تقلل من التهديدات.إعطاء دور كبير للقوة الناعمة والتعاون االقتص  .7

 . ة الدفاعية في الدولةاملؤسستحقيق املطالبات الشعبية بتفعيل دور  .8

 .   (التقنيات والعلوم الحديثة) وطني املستجدة بما يفي بمتطلبات العمل الدفاعي العسكري مفاهيم االمن ال  العمل وفق .9

 ة. ــــــــــــــــــــــتجاوز إشكاليات املراحل السابق .10
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 : 
ً
 :اإلصالح الهيكلي مرتكزاترابعا

   .ممتد ألكثر من سبعة عقود مؤسس ي  موروث -1

 . التغيير املساهمة في قيادات عسكرية وطنية قادرة على -2

 . والتطوير  برامج التحديثلعتاد وأسلحة يمكن تطويعها  -3

 . خبرات عسكرية ميدانية شاركت في مهام قتالية متعددة -4

 خبرات وقدرات متراكمة في مواجهة التهديدات األمنية الالتماثلية. -5

 في البحوث والتقنيات العسكرية والدراسات االستراتيجية.  كفاءات خبرات و  -6
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                                الرؤيـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة              

   بناء منظومة دفاعية حديثة تحمي كيان الدولة                                       الدفاعـيالجـــــــــــــانب             
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   حماية كيان الدولة وسيادتها                           امـــــــــــــــــــــدف العــــــــــــــــــــــ الهـ            
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  ة:الرئیسی األھداف
 العاجلة  لدفاعيةالهدف الرئيس ي األول: معالجات آنية للقضايا ا                                               

 تعزيز األمن الوطني في جانبه الدفاعيالهدف الرئيس ي الثاني:                                                 

 للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع. صالح هيكلي إ  :الهدف الرئيس ي الثالث                                  

 .  للدفاع عن الدولة  الدفاع الوطنيإصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات    الهدف الرئيس ي الرابع:                                   

 .  قوات الدفاع الوطنيصياغة أسس اإلستخدام القتالي لالهدف الرئيس ي الخامس:                                   

 .  موازنة الدفاع وتأمين إحتياجات املؤسسة العسكرية:  سادس الهدف الرئيس ي ال                                   

 . : الشراكة والتعاون في املجال الدفاعي سابع الهدف الرئيس ي ال                   

 . الرؤية في املجال الدفاعي: وضع خارطة طريق لتنفيذ  ثامن الهدف الرئيس ي ال                    
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ــــــــــــــــــات :  السياســـــــــــــــــــــــــــــ

 إنهاء النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي   •

 سياسات دفاعية متكاملة ومتناسقة وفعالة   •

 مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية وخلق مناخ مالئم للتنمية   دفاعيةتوفير  بيئة  •

 األفراد باملؤسسة العسكرية  ببناء القدرات وتأهيل اإلهتمام •

 إدارة وتنظيم قوات املحاربين الحتواء االنفالتات األمنية والنزاعات املسلحة وتعزيز السلم األهلي  •

 ات التسلح واالقتصاد الوطني ترشيد اإلنفاق العسكري باملوازنة مابين متطلب  •

 اقعية في سياسات الدفاع  في مجال العالقات الدولية و اإللتزام بال •

 تعظيم القدرات وتقليل اإلنفاق واإلعتماد على الخارج  •

اقع األمني لتنفيذ الرؤية في مجال الدفاع  •  األخذ باشتراطات الو
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 امج واملبادراتالبر 
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 الناجمة عن النزاعات املسلحة   لدفاعيةآنية للقضايا امعالجات الهدف األول : 

 إنهاء النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي السياسة : 

 

 

 

 

 

 

وضع حد لإلقتتال بين . 1

الجماعات املسلحة

إزالة مخلفات الحرب. 2
حماية األهداف .3

الحيوية
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1 
 الهدف الرئيس ي:  

 لنزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي إنهاء ا:السياسة  العاجلة  لدفاعيةمعالجات آنية للقضايا ا

 وضع حد لإلقتتال بين الجماعات املسلحة :الهدف التفصيلي 1.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 وضع حد للنزاعات املسلحة 

العمل على إزالة األسباب الداخلية  •

 للنزاعات املسلحة 

العمل على إزالة األسباب الخارجية   •

 للنزاعات املسلحة 

األمم السلطة السياسية / بعثة  -

 املتحدة للدعم في ليبيا 

 

  سنة واحدة  الشركاء الدوليين

2 

 إدارة وتنظيم السالح وادماج املسلحين: 

 معالجة مسألة انتشار السالح.  •

 إعادة تأهيل املسلحين وإدماجهم.  •

  سنة واحدة 5+5 الدول الداعمة ألطراف النزاع/األمم املتحدة والتنفيذية التشريعيةات املؤسس -
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1 
 الهدف الرئيس ي:  

 لنزاعات املسلحة وإرساء السلم األهليإنهاء ا  : السياسة  العاجلة  لدفاعيةمعالجات آنية للقضايا ا

 إزالة مخلفات الحرب  :التفصيليالهدف   2.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 
إزالة مخلفات الحرب من مسارح األعمال 

 العسكرية

 وزارة الدفاع  -

 رئاسة األركان العامة  -

 مجلس الوزراء -

 الشركاء الدوليين -
 سنة واحدة

 

 

2 
معالجة أثار الحرب على األفراد )الدعم النفس ي 

 واالجتماعي(

وزارة الشؤون االجتماعية /وزارة  /وزارة الدفاع 

املؤسسة   التعليم /الهيئة العامة لألوقاف / 

 منظمات املجتمع املدني / الليبية لإلعالم

 

 مجلس الوزراء -

 املنظمات اإلقليمية والدولية  -
 سنوات 1-3

 إستراتيجية متوسطة املدى 

 رتبط مع الجانب االجتماعي للرؤية ت

3 

للمؤسسة   البنية التحتيةمعالجة أثار الحرب على 

) تأهيل للمناطق املتضررة من الحرب   العسكرية

وفق الهيكلية املقترحة للمؤسسة الدفاعية  

 (  قواعد بحرية وبرية وجوية -معسكرات 

 وزارة الدفاع -

   الوزارات املعنية -

 مجلس الوزراء -

 الشركاء الدوليين -
  سنة واحدة
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1 
 الهدف الرئيس ي:  

 لنزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي إنهاء ا:السياسة  العاجلة  لدفاعيةللقضايا امعالجات آنية 

 حماية األهداف الحيوية  :الهدف التفصيلي 3.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 حماية الحدود

 مكافحة اإلرهاب  •

 الجريمة املنظمة العابرة للحدود •

 قانونيةالهجرة غير  •

وزارة الدفاع /وزارة الداخلية واألجهزة 

 األمنية  

مجلس النواب / بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا 

 وزارة الخارجية/
 سنة واحدة

إن العمل بهذا البرامج يجب أن يبدأ  

بدون قيد و بشكل عاجل ومستمر 

 زمني 
 سنة واحدة واألجهزة األمنية وزارة الداخلية  وزارة الدفاع  حماية املنشآت الحيوية 2

 واحدة سنة وزارة الدفاع وزارة الداخلية واألجهزة األمنية  تأمين مؤسسات الدولة 3
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 تعزيز األمن الوطني في جانبه الدفاعي الهدف الثاني : 

 سياسات دفاعية متكاملة ومتناسقة وفعالة السياسة : 

 

صياغة مالمح استراتيجية واقعية لألمن . 1

الوطني الليبي في جانبها الدفاعي

ه تقدير التهديدات األمنية التي تواجتقييم و . 2

حاضر ومستقبل ليبيا
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 السياسة املقترحة:  جانبه الدفاعي تعزيز األمن الوطني في  الهدف الرئيس ي: 2

 سياسات دفاعية متكاملة ومتناسقة وفعالة

 )الحراك على الصعيد املحلي والدولي ملواجهة التهديدات(
 صياغة مالمح استراتيجية  لألمن الوطني الليبي في جانبها الدفاعي   :الهدف التفصيلي 1.2

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 صياغة اإلطار املفاهيمي لألمن الوطني الليبي

تحديد الهدف االستراتيجي لتحقيق  والذي يتضمن 

    NIفي جانبها الدفاعي املصلحة الوطنية العليا 

 الدولة الشاملة  قوى ل  االمن الوطني حمايةومكونات 

 *  CM األمن الوطني حماية للكتلة الحرجة .1

 الوطني لتعظيم القدرة الدفاعيةاألمن  .2

األمن الوطني لتعزيز السياسة الخارجية وحماية   .3

 مصالح الدولة

 E.Cاالمن الوطني حماية للقدرة االقتصادية للدولة  .4

 األمن الوطني حماية للقدرة العلمية .5

 األمن الوطني حماية لدستور البالد والحوكمة  .6

ة وقوة تجسيد إلرادو  عالء الروح الوطنيةإاألمن الوطني  .7

 الدولة الدفاعية 

8.  
ً
 وخارجيا

ً
 األمن الوطني في الجانب اإلعالمي داخليا

 السلطة السياسية  -

والتي   لجنة األمن الوطني )الخبراء( -

وزارة  /وزارة الخارجية  تتكون من 

 .  وزارة الداخلية/الدفاع 

 

  وزارة التخطيط/ وزارة االقتصاد

املؤسسة  /وزارة التعليم العالي /

 االوقاف /الليبية لإلعالم 

 املراكز البحثية  

 سابقة  مبادرات 

  سنة واحدة
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 تعزيز األمن الوطني في جانبه الدفاعي  الهدف الرئيس ي:  2
 السياسة املقترحة: 

 سياسات دفاعية متكاملة ومتناسقة وفعالة 

 التهديدات األمنية التي تواجه حاضر ومستقبل ليبيا ديرتقوتقييم    :الهدف التفصيلي 2.2 )الحراك على الصعيد املحلي والدولي ملواجهة التهديدات( 
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 تقدير فواعل ومفاعيل البيئة األمنية الداخلية )التهديدات  والعدائيات(: 

 . ةليبيالبيئة الاإلرهاب في التطرف و  تقييم ظاهرة  -

 تقدير عوامل ومظاهر الهجرة غير القانونية على األمن الوطني.  -

تهريب تجارة و  –تهريب السالح )تجارة و تقدير أثار الجريمة املنظمة والعابرة للحدود على األمن الوطني:  -

 هريب املخدرات(.تجارة وت  –البشر 

 تقدير اثار الجرائم االقتصادية على االمن الوطني. -

 يار منظومة القيم والشرخ االجتماعي على األمن الوطني.تقدير اثار انه -

 تقدير االثار املضرة بالبيئة والصحة العامة على األمن الوطني.  -

 تقدير دور االعالم في تشكيل الراي العام وتأثيره على األمن املجتمعي .   -

 

وزارة الدفاع /وزارة 

الداخلية واألجهزة األمنية  

وزارة الخارجية /وزارة  /

العدل /وزارة املالية /وزارة 

 املؤسسة الليبية لإلعالم /

مراكز البحوث  

اإلستراتيجية  

والدراسات 

املستقبلية /األمم 

املتحدة /املنظمات  

 اإلقليمية 

 سنة واحدة

تفعيل  يقترح 

مجلس األمن 

الوطني أو مافي 

 شاكلته  

2 

 تقدير فواعل ومفاعيل البيئة األمنية الخارجية : 

 الواقع الليبي. في وعلىتقييم العوامل الجيوسياسية الدولية وتفاعالتها  -

 وتفاعالتها مع الواقع الليبي.  دول الجوار واإلقليمتقييم عوامل وعالقات  -

 تحليل مصادر وطبيعة ودرجة خطورة التهديدات والعدائيات على حاضر ومستقبل ليبيا. -
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 تعزيز األمن الوطني في جانبه الدفاعي  الهدف الرئيس ي:  2
 السياسة املقترحة: 

 سياسات دفاعية متكاملة ومتناسقة وفعالة 

 تقدير التهديدات األمنية التي تواجه حاضر ومستقبل ليبياو تقييم    :الهدف التفصيلي 2.2 )الحراك على الصعيد املحلي والدولي ملواجهة التهديدات( 
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء املنفذة الجهة  البرنامج  ت

3 

 وضع االستنتاجات من تقييم وتصنيف التهديدات األمنية على األمن الوطني:

 ( الحالية واملستقبلية على األمن الوطني. Hybridالتهديدات األمنية الداخلية )الهجينة   -

 الوطني. التهديدات األمنية الخارجية الحالية واملستقبلية على األمن  -

 وضع املصفوفة العامة للتهديدات وصياغة االستنتاجات وتوظيفها ألجل بناء القدرة الالزمة لدرئها.

وزارة الدفاع /وزارة 

الداخلية واألجهزة األمنية  

وزارة الخارجية /وزارة  /

العدل /وزارة املالية /وزارة 

 املؤسسة الليبية لإلعالم /

مراكز البحوث  

اإلستراتيجية  

 والدراسات

املستقبلية /األمم 

املتحدة /املنظمات  

 اإلقليمية 

 سنة واحدة

يقترح تفعيل  

مجلس األمن 

الوطني أو مافي 

 شاكلته  
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 لمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاعل إصالح هيكليالهدف الثالث : 

 مالئم للتنميةتوفير  بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية وخلق مناخ السياسة : 

 

صياغة مالمح العقيدة . 1

للدولة( (Doctrineالدفاعية 

وضع مالمح هيكلة . 2

املؤسسة الدفاعية
إعداد الدولة للدفاع. 3
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع

 السياسة املقترحة: 

توفير  بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية 

 وخلق مناخ مالئم للتنمية  

 
 للدولة  (Doctrine) صياغة مالمح العقيدة الدفاعية  :الهدف التفصيلي 1.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 والتشريعات املتعلقة باملؤسسة الدفاعية: مراجعة املواد الدستورية 

 .دعم الهيئة الدستورية باملواد واملبادئ الحاكمة للجانب الدفاعي بالدستور  -

 مراجعة وإعتماد املواد الدستورية املتعلقة بالدفاع.  -

 إعتماد املبادئ الحاكمة للعمل املؤسس ي العسكري. -

 العسكرية.مراجعة وإعتماد التشريعات والقوانين  -

 السلطة التشريعية -

 الهيئة الدستورية  -

 وزارة الدفاع -

 رئاسة األركان -
 

 سنة واحدة 

 د إعتماد قاعدة دستورية بع

2 

 

 إعتماد عقيدة دفاعية للدولة الليبية: 

 محددات العقيدة الدفاعية. •

 تحقيق املصلحة الوطنية العليا.  -

 تحقيق األمن الوطني الليبي. -

 للدولة.تحقيق القوة الشاملة  -

 مضامين العقيدة الدفاعية:  •

مضامين سياسية ... )املبادئ العامة فيما يتعلق بقضايا السلم  -

 والحرب( 

مضامين فنية ... )املبادئ العسكرية إلستخدام قوات الدفاع الوطني       -

 املستوى اإلستراتيجي والعملياتي والتكتيكي( .ىعل

الدفاع  هذا البرنامج أعد وفق نظرية 

 الشامل
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع

 السياسة املقترحة: 

توفير  بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية 

 وخلق مناخ مالئم للتنمية  

 
 هيكلة املؤسسة الدفاعيةمالمح  وضع   :الهدف التفصيلي 2.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 هيكلة املؤسسة الدفاعية: 

 الدفاعية. إعتماد أسس تنظيم املؤسسة  -

 وزارة الدفاع( –القيادة السياسية للدفاع  )القيادة العليا  -

 إعتماد نظام اتخاذ القرار بالدفاع عن الدولة وتنفيذ املهام العسكرية.  -

 إعتماد نظام إدارة وتنفيذ السياسة الدفاعية. -

 وضع أسس ومعايير وأليات االنفاق العسكري )التسلح(. -

 ونظام الخدمة العسكرية. وضع أسس ومعايير وأليات التجنيد -

 . وضع مقترح هيكلة املؤسسة الدفاعية في الدولة -

 السلطة السياسية   -

 وزارة الدفاع -
 

 ان سنت -
إرساء   وإعتماده بعد يتم العمل به

 القواعد الدستورية 
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع

 السياسة املقترحة: 

بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية توفير  

 إعداد الدولة للدفاع  :الهدف التفصيلي 3.3   وخلق مناخ مالئم للتنمية
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 تحديد وصياغة مفهوم وأهداف ومراحل وخطة إعداد الدولة للدفاع:
: إعتماد مفهوم  •

ً
 وتشريعيا

ً
 "إعداد الدولة" للدفاع دستوريا

-  
ً
 "إعداد الدولة" للدفاع دستوريا

 "إعداد الدولة" للدفاع في القوانين والتشريعات.  -
 إعتماد أهداف إعداد الدولة للدفاع من قبيل:  •

 القدرة على صد العدوان املفاجئ على الدولة. -
 التحول من املالك السلمي إلى املالك الحربي. -
 إنتزاع املبادأة من العدو.  -
 ضد العدو. سلحالقدرة على االستمرارية في الصراع امل  -
 القدرة على تحمل ضربات العدو وبأقل خسائر.  -
 املحافظة على الروح املعنوية للشعب وبث روح االنتصار.  -

 إعتماد عناصر إعداد الدولة للدفاع. •
 إدارة السياسة الخارجية ألجل الدفاع عن الدولة. -
 لقوة العسكرية للدفاع.إعداد ا -
 إعداد مسارح األعمال القتالية للدفاع. -
 إعداد االقتصاد الوطني للمجهود الحربي. -
 إعداد أجهزة الدولة ملواجهة العدوان. -
 ملواجهة الحرب.  -

ً
 ومعنويا

ً
 وماديا

ً
 إعداد الشعب تنظيميا

 السلطة السياسة  -

 وزارة الدفاع -
 االستعانة باملبادرات السابقة   
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع
 السياسة املقترحة: 

توفير  بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية 

 إعداد الدولة للدفاع  :الهدف التفصيلي 3.3   وخلق مناخ مالئم للتنمية

 

 مالحظات املقترحةاملدة   الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 :تحديد وصياغة مفهوم وأهداف ومراحل وخطة إعداد الدولة للدفاع

 إعتماد مراحل إعداد الدولة للدفاع: •

 مرحلة إنتقالية.  -

 مرحلة بناء املؤسسة الدفاعية.  -

 مرحلة االستقرار والتطوير.  -

 وضع خطة إعداد الدولة للدفاع: •

 التخطيط واالعداد املسبق.   -

 التنظيم والتنسيق ما بين أجهزة الدولة.   -

 التوجيه واملتابعة.  -

 التنفيذ لخطة إعداد الدولة للدفاع. -

 السلطة السياسة  -

 وزارة الدفاع -
 االستعانة باملبادرات السابقة   
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع

 السياسة املقترحة: 

توفير  بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية 

   وخلق مناخ مالئم للتنمية
 إعداد الدولة للدفاع  :الهدف التفصيلي 3.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

2 

 

 الدولة للدفاع:إقرار مسؤوليات القيادة السياسية في إعداد 

 عناصر مسؤوليات القيادة السياسية:  •

 إعتماد مقترحات القيادة العسكرية. -

 إقرار الخطة العامة للدولة بكل مؤسساتها إلعداد الدولة للدفاع. -

 تحديد مهام األجهزة التنفيذية وإصدار التعليمات.  -

التوجيهات إقرار تقارير أجهزة الرقابة وتقرير املفتش العام وإصدار  -

 الالزمة.

 اإلشراف التام على تنفيذ الخطة العامة للدفاع عن الدولة. -

 تقييم تحقيق األهداف املرحلية في سبيل تحقيق الهدف العام.  -

 السلطة السياسية   -

 وزارة الدفاع -
  سنة واحدة -
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع

 السياسة املقترحة: 

توفير  بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية 

   وخلق مناخ مالئم للتنمية
 إعداد الدولة للدفاع  :الهدف التفصيلي 3.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

2 

 

 الدولة للدفاع:إقرار مسؤوليات القيادة السياسية في إعداد 

 إعتماد مقترحات وزارة الدفاع لتنسيق كافة األجهزة الحكومية ملواجهة العدائيات وتشمل: •

 .للدفاع عنها وضع اسلوب التعبئة العامة لكافة مؤسسات الدولة  -

 وضع مقترحات تطويع اقتصاد الدولة للمجهود الحربي. -

املجتمع املدني ملواجهة العدوان وضع نظام إعداد قطاعات الدفاع املدني ومتطلبات  -

 على الدولة.

تحقيق متطلبات املؤسسة العسكرية إلعداد اراض ي الدولة ألي إحتماالت لألعمال  -

 الحربية.

 تأمين متطلبات املؤسسة العسكرية من املوارد املادية واللوجستية. -

 تحديد املخزون االستراتيجي ومستوياته لسد احتياجات متطلبات املعركة.  -

 أسس وأسلوب الخطاب اإلعالمي لخدمة املجهود الحربي.وضع  -

 

 السلطة السياسية   -

 وزارة الدفاع -
   واحدة سنة 
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 إصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة الهدف الرابع : 

 اإلهتمام ببناء القدرات وتأهيل األفراد باملؤسسة العسكرية السياسة : 

  

صياغة مالمح العقيدة . 1

لقوات الدفاع القتالية 

.الوطني

قوات ( قوام)تحديد حجم . 2

م في حالة السلالدفاع الوطني

والحرب ونظام التعبئة 

.والفتح االستراتيجي

قوات الدفاع إعداد . 3

.للدفاع عن الدولةالوطني 
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة
 السياسة املقترحة: 

 اإلهتمام ببناء القدرات وتأهيل األفراد باملؤسسة العسكرية
 لقوات الدفاع الوطني صياغة مالمح العقيدة القتالية  :الهدف التفصيلي 1.4

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 : الدفاع الوطني لقوات صياغة مضامين العقيدة القتالية

 عقيدة قتالية دفاعية تعرضية.  •

 عقيدة قتالية طويلة األمد.  •

 عقيدة قتالية ذات ثالث انساق استراتيجية:   •

 الردع بالقوات العاملة. -النسق االول:  -

 التصدي باالحتياط االستراتيجي.  -النسق الثاني: -

 املقاومة املسلحة.  -النسق الثالث: -

 .  عقيدة قتالية تعتمد على حرية املناورة وقوة الصدمة •

 : الدفاع الوطنيوضع محددات صياغة مضامين العقيدة القتالية لقوات 

 تحديد الهدف السياس ي االستراتيجي للدولة. -

 وأنواع األسلحة املتوقع استخدامها. طبيعة الصراع املسلح املتوقع  -

 العاملة. قوات الدفاع الوطنيالكفاءة القتالية ل -

 حدود مسرح األعمال القتالية وطبيعته )جغرافيا وطبغرافيا األرض(. -

  IR4Cوالسيطرة  يادة منظومة الق -

 القوة البشرية للدولة وتنوعاتها )الديموغرافيات( ومدى تماسك النسيج االجتماعي .  -

 قوة وإمكانيات العدائيات املتوقعة.  -

 مدى التقدم العلمي والتقني في الدولة.  -

 الوضع االقتصادي في الدولة وإمكانيات دعم املجهود الحربي. -

 كات االستراتيجية.االوضع الجيوسياس ي والشر  -

 وزارة الدفاع  -

 رئاسة األركان العامة  -

 صنوف القوات -

  سنة واحدة -
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

 السياسة املقترحة:  إصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة

 اإلهتمام ببناء القدرات وتأهيل األفراد باملؤسسة العسكرية
2.4 

في حالة السلم والحرب ونظام   قوات الدفاع الوطنيتحديد حجم )قوام(  :الهدف التفصيلي

 تراتيجي سالتعبئة والفتح اال 
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 يراعي ما يلي: قوات الدفاع الوطني اتخاذ قرار لتحديد حجم 

   النسبة والتناسب مع عدد السكان   -

 النسبة مابين الصنوف والوحدات القتالية   -

 حجم اإلحتياط  -

 حجم االخطار والتهديدات التي تمس كيان الدولة في املستقبل املنظور.  -

-  .)
ً
 وتكتيكا

ً
 تلبية متطلبات املعركة الحديثة )عتادا

 تأمين استمرارية املعركة )طويلة األمد(. -

 رواح واملعدات.األخذ في االعتبار الخسائر املحتملة في األ  -

 السلطة السياسية  -

 وزارة الدفاع   -

 رئاسة األركان -

 صنوف القوات -

 

 وزارة الدفاع      

 سنتان
تصورنا للنسبة والتناسب من عدد  

 %( 2% الى 1السكان من )

2 

 وضع خطة ونظام التعبئة )النفير الحربي(: .1

 الحرب: نظام النفير العام والتحول من حالة السلم الى حالة  -

 نظام التعبئة الكلي.  •

 نظام التعبئة الجزئي )املناطقي( .  •

 ( الكاملةو العادية والزائدة نظام الطوارئ ودرجات اإلستعداد  وهي ) -

القيادة العليا لقوات  -

 الدفاع الوطني 

 رئاسة األركان -

 

 عند سنه يعتبر نظام ذو أوامر مستديمة  سنة واحدة
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

 السياسة املقترحة:  هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولةإصالح 

 اإلهتمام ببناء القدرات وتأهيل األفراد باملؤسسة العسكرية
2.4 

في حالة السلم والحرب ونظام   قوات الدفاع الوطنيتحديد حجم )قوام(  :الهدف التفصيلي

 تراتيجي سالتعبئة والفتح اال 
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

2 

 

 وضع خطة ونظام التعبئة )النفير الحربي(: .1

 خطة التعبئة )النفير العام(

 )استدعاء اإلحتياط(.  استكمال املالكات للنسبة العالية -

 وتشكيالت قتالية جديدة.تكوين وحدات  -

 . تعبئة جزئية للقطاعات املدنية والبنية التحتية -

القيادة العليا  -

لقوات الدفاع 

 الوطني 

 رئاسة األركان -

 

 وزارة الدفاع

 سنة واحدة

 

3 

 إعداد خطط االنفتاح االستراتيجي على أن تتضمن ما يلي: 

 األعمال القتالية.خطة حشد القوات على االتجاهات الرئيسية في مسرح  -

 خطة تمركز القوات الجوية في القواعد األمامية.  -

 خطة انفتاح القوات البحرية. -

 خطة احتالل القوات االستراتيجية والدفاع الجوي ملواقعها املحددة في الخطة.  -

 خطة انفتاح مراكز القيادة والسيطرة. -

 خطة انفتاح العناصر اللوجستية.   -

 رئاسة األركان   -

 صنوف القوات -
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة
 السياسة املقترحة: 

 اإلهتمام ببناء القدرات وتأهيل األفراد باملؤسسة العسكرية
 للدفاع عن الدولة  قوات الدفاع الوطنيإعداد  :التفصيليالهدف   3.4

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 

 للدفاع عن الدولة: قوات الدفاع الوطني إتخاذ اجراءات إعداد 

 التخطيط االستراتيجي إلستخدام القوة العسكرية للدفاع عن الدولة: -

 . قوات الدفاع الوطني وضع الفكرة االستراتيجية العامة والقرار االستراتيجي إلستخدام  ✓

ع فات البرية والبحرية والجوية والداوف القو نوضع الخطط االستراتيجية إلستخدام ص ✓

 االستراتيجي عن الدولة.

 خطة التعبئة واالنتشار االستراتيجي والتحشد في مسارح األعمال. ✓

 ستراتيجي واالستخبارات العسكرية. خطة االستطالع اال  ✓

 خطة التأمين الشامل للقوات. ✓

 خطة تنظيم القيادة والسيطرة االستراتيجية والعملياتية.  ✓

 خطة تنسيق التعاون بين صفوف القوات. ✓

 خطة الخداع االستراتيجي.  ✓

 خطة الدفاع املدني. ✓

رئاسة األركان   -

 العامة 

 العمليات املشتركة  -

  وزارة الدفاع
بالتنسيق مع هيئة السالمة  

 الوطنية  
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة
 السياسة املقترحة: 

 اإلهتمام ببناء القدرات وتأهيل األفراد باملؤسسة العسكرية
 إعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة  :الهدف التفصيلي 3.4

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

2 

 إجراءات تنظيم التعليم والتأهيل العسكري  -

 إعادة تأهيل الوحدات التعليمية العسكرية ✓

 تطوير مناهج العلوم العسكرية   ✓

 تحديث وتطبيق شروط القبول في الوحدات التعليمية  ✓

 إجراءات تنظيم التدريب القتالي واالعداد العملياتي: -

 )تدريب الوحدات(  إجراءات تخطيط وتنظيم التدريب القتالي ✓

 )تدريب التشكيالت( إجراءات تخطيط وتنظيم اإلعداد العملياتي ✓

 رئاسة األركان  -

 العمليات املشتركة   -
  

 الوحدة تعني كتيبة فما دون  -

 لواء فما فوق يعني التشكيل  -
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 صياغة أسس اإلستخدام القتالي لقوات الدفاع الوطني :  خامسالهدف ال

 سلحة وتعزيز السلم األهلي  السياسة : إدارة وتنظيم قوات املحاربين الحتواء االنفالتات األمنية والنزاعات امل 

 

طي صياغة إستراتيجية وطنية لتشكيل اإلحتيا. 1

االستراتيجي لقوات الدفاع الوطني

2 . 
ً
 )إدماج املحاربين بنيويا

ً
 في وتنموي( مؤسسيا

ً
ا

أطر الدولة
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5 
 الهدف الرئيس ي:  

 قوات الدفاع الوطنيصياغة أسس اإلستخدام القتالي ل

 السياسة املقترحة: 

إدارة وتنظيم قوات املحاربين الحتواء االنفالتات األمنية 

 صياغة استراتيجية وطنية لتشكيل االحتياطي االستراتيجي :الهدف التفصيلي 1.5 سلحة وتعزيز السلم األهلي  والنزاعات امل

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 االستراتيجية الوطنية لتشكيل االحتياطي االستراتيجي: 

 هدف االستراتيجية الوطنية:  -

 نظيم السالح وتحقيق السلم األهلي.تإدارة و  •

 املحاربين. إدماج  •

االستفادة القصوى من املوروث املؤسس ي من املؤسسة العسكرية السابقة   •

 )أفراد/عتاد/مقرات(

السلطة  -

 السياسية 

 وزارة الدفاع -

لجان  -

 املصالحة 

 

 سنة واحدة

يجب إعطاء اولوية لهذه 

 البرامج 

2 

 إصدار التشريعات املنظمة لتشكيل االحتياطي االستراتيجي: 

 العلم. قانون خدمة  -

 قانون النفير العام واستدعاء االحتياط.  -

 إصدار اللوائح ونظم التأهيل والتدريب وإعداد الكوادر. -

 إعداد اللوائح والنظم املتعلقة بوحدات وتشكيالت قوة االحتياط امللحقة بالقوات العاملة. -

التجمعات ووسائل املواصالت إصدار اللوائح والنظم املتعلقة بفترات االلتحاق وأماكن  -

 )خطة االستدعاء( 

السلطة  -

 التشريعية 

 وزارة الدفاع -

-  
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5 
 الهدف الرئيس ي:  

 قوات الدفاع الوطنيصياغة أسس اإلستخدام القتالي ل

 السياسة املقترحة: 

إدارة وتنظيم قوات املحاربين الحتواء االنفالتات األمنية 

 صياغة استراتيجية وطنية لتشكيل االحتياطي االستراتيجي :الهدف التفصيلي 1.5 سلحة وتعزيز السلم األهلي  والنزاعات امل

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

3 

 

 خطة إدارة وتنظيم السالح وتحقيق السلم األهلي: 

 وأماكن تداوله وتخزينه. حصر وتصنيف السالح والفئات املسيطرة عليه  -

إعتماد برنامج وطني إلعادة إدارة وتنظيم السالح بما يكفل تسليم االسلحة الثقيلة لقوات  -

 الدفاع الوطني.

 إعتماد برنامج وطني لتحقيق السلم األهلي من خالل تنمية الوعي املجتمعي. -

 حمل السالح الشخص ي وتجريم املخالفين. صإصدار قوانين تحدد تراخي -

 السلطة السياسية   -

 وزارة الدفاع -

 وزارة الداخلية  -

الهيئة العامة   -

 لألوقاف 

الهيئة العامة   -

 لإلعالم 

منظمات املجتمع  -

 املدني 

  سنة واحدة 
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5 
 الهدف الرئيس ي:  

 قوات الدفاع الوطنيصياغة أسس اإلستخدام القتالي ل

 السياسة املقترحة: 

إدارة وتنظيم قوات املحاربين الحتواء االنفالتات األمنية 

 في أطر الدولة  :الهدف التفصيلي 2.5 سلحة وتعزيز السلم األهلي  والنزاعات امل
ً
( وتنمويا

ً
 )مؤسسيا

ً
 إدماج املحاربين بنيويا

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

( في املؤسسات الدفاعية واألمنية القائمة وال
ً
 )مؤسسيا

ً
 : تي قد يتم استحداثها إدماج املحاربين بنيويا

 تكوين قاعدة بيانات عن املجموعات املسلحة على كافة مساحة الوطن.  -

القيام بالدراسات االستقرائية ملجموعات "العينة" من املحاربين ملعرفة  مدى تقبلهم ملسألة  -

 إدماجهم في مؤسسات الدولة.

 خطة إدماج املحاربين في املؤسسات الدفاعية والشرطية واألجهزة األمنية.  -

 . قد يتم استحداثهاخطة إدماج املحاربين في مؤسسات أمنية  -

 إمكانية إدماج املحاربين في شركات أمنية خاصة.  -

 السلطة السياسية  -

وزارتي الدفاع  -

 والداخلية 

 ث مراكز البحو  -

 الشركات األمنية  -
 سنتان  

يقترح إصدار قانون ينظم عمل 

 الشركات األمنية الخاصة 

2 

 في مؤسسات الدولة العامة والخاصة: 
ً
 إدماج املحاربين تنمويا

 .  وضع الدراسات التحليلية لسوق العمل وإعطاء األولوية للمحاربين  -

 املتعلقة باملشروعات الصغرى واملتوسطة. إشراك املحاربين وفق قدراتهم في برامج التنمية  -

 االستفادة من البرامج الدولية للتنمية املستدامة في إدماج املحاربين.  -

 على مستوى البلديات واألفرع. -
ً
 وِحَرفيا

ً
 عقد دورات تدريبية إلعداد املحاربين وتأهيلهم فنيا

 السلطة السياسية   -

وزارة اإلقتصاد   -

 والصناعة  

 وزارة العمل والتأهيل -

 بعثة األمم املتحدة -

املنظمات الدولية   -

 واإلقليمية 
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 الهدف السادس : موازنة الدفاع وتأمين إحتياجات املؤسسة العسكرية 

 السياسة : ترشيد اإلنفاق العسكري باملوازنة مابين متطلبات التسلح واالقتصاد الوطني 

 

وضع أسس ومبادئ اإلنفاق العسكري . 1
التأمين اإلحتياطي و وضع أسس .2

اللوجستي
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6 
 الهدف الرئيس ي:  

 موازنة الدفاع وتأمين احتياجات املؤسسة العسكرية

 :السياسة 

ترشيد اإلنفاق العسكري باملوازنة مابين متطلبات التسلح  

 واالقتصاد الوطني 

 
 وضع أسس ومبادئ االنفاق العسكري  :الهدف التفصيلي 1.6

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 أسس وأسلوب إعداد وإعتماد ميزانية الدفاع في الدولة:

 صياغة أسس ومسؤوليات وأليات إعداد ميزانية الدفاع.  -

 إلحتياجات املؤسسة العسكرية.  -
ً
 صياغة أسس إعداد تخمينات امليزانية وفقا

 إعتماد امليزانية السنوية للدفاع في امليزانية العامة للدولة. -

إعتماد أسلوب الرقابة على امليزانية وبما يتفق مع معايير الشفافية واملصداقية في 

 االنفاق العسكري.

السلطة  -

 السياسية 

 وزارة الدفاع  -

 رئاسة األركان   -

- -  
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6 
 الهدف الرئيس ي:  

 موازنة الدفاع وتأمين احتياجات املؤسسة العسكرية

 :السياسة 

باملوازنة مابين متطلبات التسلح  ترشيد اإلنفاق العسكري 

 وضع أسس ومبادئ االنفاق العسكري   الهدف التفصيلي: 1.6 واالقتصاد الوطني 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

2 

 

 إعتماد مبادئ اإلنفاق العسكري في الدولة:

 املبادئ الحاكمة لإلنفاق العسكري. -

 الوثيقة الدولية لإلنفاق العسكري كمرجعية بالدولة.إعتماد  -

 املحددات السياسية واالقتصادية واألمنية لإلنفاق العسكري: -

 الخطة االستراتيجية في الدفاع عن الدولة. •

 إتفاقيات التعاون العسكري وإمكانيات التزود باألسلحة والعتاد الحربي.  •

وإمكانية توفير االحتياجات القاعدة الصناعية والعلمية املحلية  •

 العسكرية.

 برامج الصيانة واالصالح والتطوير للمعدات واالسلحة.  •

 وزارة الدفاع  -

رئاسة األركان   -

 العامة 

 جهاز التصنيع  -

أطراف   -

اتفاقيات  

 التعاون  

 القطاع الخاص -

 الوثيقة الدولية رقم ).......(  
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 :السياسة  موازنة الدفاع وتأمين احتياجات املؤسسة العسكرية   الهدف الرئيس ي :  6

ترشيد اإلنفاق العسكري باملوازنة مابين متطلبات التسلح  

 واالقتصاد الوطني 
 التأمين اللوجستيو   اإلحتياطي وضع أسس  :الهدف التفصيلي 2.6

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

وضع أسس وقواعد التأمين اللوجستي ومستويات  

 اإلحتياط  

تحديد البنود األساسية من السلع واملؤن  •

واملحروقات ومستويات املخزون األدنى 

 واإلستراتيجي . 

أسس التأمني اإلداري والطبي والنقل واألشغال  •

 وعالقته بالعمليات والطوارئ . 

واملعدات  البنود األسياسية من العتاد والذخائر  •

 مع الصالحية والجاهزية .

 وزارة الدفاع  -

 رئاسة األركان   -

 وزارة اإلقتصاد  -

 وزارة التخطيط  -

 وزارة املالية  -

 هيئة السالمة الوطنية  -

 سنة واحدة

إن اإلحتياطي اإلستراتيجي يجب  أن  

من عدد  نسبة احتياجات يغطي

 السكان 

2 

 خطط  التأمين اللوجستي واإلحتياطي

العامة لإلمداد وتحديد الدورة وضع الخطة  •

 املستندية مع املعايير واملواصفات الفنية . 

 اعتماد الئحة شروط املوردين مع الشركاء .  •

خطة الطوارئ خالل النفير والحرب وتعيين   •

 الشركاء االستراتيجيين . 

-  
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 :السياسة  موازنة الدفاع وتأمين احتياجات املؤسسة العسكرية   الهدف الرئيس ي :  6

ترشيد اإلنفاق العسكري باملوازنة مابين متطلبات التسلح  

 واالقتصاد الوطني 
 التأمين اللوجستيو   اإلحتياطي  وضع أسس  :الهدف التفصيلي 2.6

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

3 

 ن قوة مستحدثة تتعامل مع الواقع لحي هيالقوة اللوجستية 

 : تكون منإعادة تنظيم القوات املسلحة وت

لتحكم في املخزون والصرف  لمركز تنظيم وادارة  •

 والتواصل مع قيادة قوات الدفاع الوطني . 

 مخازن رئيسية للصرف الدوري واملوسمي والطوارئ .  •

واإلسعاف واآلليات للدعم  وحدات لألشغال العامة  •

 اللوجستي .

الصيانة واإلصالح الستالم املعدات غير صالحة   •

 وتجهيزها . 

 وزارة الدفاع  -

 رئاسة األركان -

 

 سنتان -
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 :الشراكة والتعاون في املجال الدفاعي  سابعالهدف ال

 تعظيم القدرات وتقليل اإلنفاق واإلعتماد على الخارج   .2               الدولية مجال العالقاتفي  سياسات الدفاع  اإللتزام بالواقعية في.   1 السياسة :

 

توطيد أوجه التعاون . 1

مع دول الطوق وتبادل 

املعلومات

التعاون والشراكة مع . 3

املؤسسات العامة 

والخاصة

بناء شراكات إقليمية . 2

ودولية
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اقعية في سياسات الدفاع  في مجال و اإللتزام بال :   السياسة   الهدف الرئيس ي: الشراكة والتعاون في املجال الدفاعي  7

 دول الطوق وتبادل املعلومات د أوجه التعاون مع توطي  :الهدف التفصيلي 1.7 العالقات الدولية  

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

ة مع دول الطوق بما  مناخ لتحقيق مصالح مشتركة وعادل خلق

 يكفل نزع التهديدات 

 ترسيم الحدود   -

 خطة الحماية املشتركة للحدود  -

 خلق مناطق استثمارية مشتركة باملناطق الحدودية   -
 السلطة السياسية  -

 وزارة الدفاع -

 رئاسة األركان   -

 حرس الحدود -

- - 
 

 

2 
 تكوين وتفعيل لجان تعاون وتبادل املعلومات  ملكافحة الجريمة

   واإلرهاب املنظمة العابرة للحدود وتجارة السالح
-   

3 

 ة  والعملياتي املشترك يدانياجراء مشاريع التدريب امل

 تفعيل املشاريع املشتركة )الثنائية(  -

 تفعيل املشاريع في إطار قدرة شمال أفريقيا  -

-   
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اقعية في سياسات الدفاع  في مجال :   السياسة   الهدف الرئيس ي: الشراكة والتعاون في املجال الدفاعي  7 اإللتزام بالو

 بناء شراكات إقليمية ودولية  :الهدف التفصيلي 2.7 العالقات الدولية  

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

في إطار الدفاع عن الدولة ،على أن  وإستراتيجيةبناء تحالفات إقليمية 

 اإلعتبارات التالية  : تراعى 

 السيادة الوطنية   -

 تحقيق مصالح الدولة -

 وزارة الدفاع  -

 وزارة الخارجية  -
 املنظمات اإلقليمية والدولية 

 
 

 

2 

 الدولية : االتفاقيات واملعاهدات  

 مكافحة اإلرهاب   -

 الجريمة املنظمة العابرة للحدود  -

 املشاريع والتدريبات املشتركة -

والتاهيل العالي في املجاالت الحديثة التدريب التخصص ي  -

 واملتقدمة.

التعاون في مجال التطوير والتقنيات املتقدمة في مجاالت   -

 التسليح 

  

3 

 التقنية والعلمية التعاون في مجال تطبيقات 

 االستشعار عن بعد   -

 الحرب اإللكترونية   -

 األمن السبراني  -
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تعظيم القدرات وتقليل اإلنفاق واإلعتماد على :  السياسة   الهدف الرئيس ي: الشراكة والتعاون في املجال الدفاعي  7

 املؤسسات العامة والخاصة  التعاون والشراكة مع   :الهدف التفصيلي 3.7 الخارج 

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 املؤسسات ومراكز البحوث العلمية: التعاون مع 

 تقديم البحوث والدراسات االستراتيجية واملستقبلية.  -

 تقديم االستشارات في املسائل ذات الطبيعة الخاصة.   -

 . هيل العالي في املجاالت الحديثة واملتقدمةأالتدريب التخصص ي والتالشراكة في مجاالت  -
 وزارة الدفاع  -

 رئاسة األركان -

 الجامعات   -

 املراكز البحثية  -

 سنة واحدة 

 

 

2 

 التعاون مع القطاع الخاص: 

 . (االمداد والتموين، النظافة العامة، أعمال الصيانة...إلخ ) في مجال الخدمات العامة -

 في مجال األعمال والصيانة الفنية املتقدمة. -

 مبدأ الخدمة بمقابل   القطاع الخاص  -
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 : وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية في املجال الدفاعي  ثامنالهدف ال

 السياسة : األخذ باشتراطات الواقع األمني لتنفيذ الرؤية في مجال الدفاع 

 

 

 

ي رسم اإلطار التنظيمي لتنفيذ الرؤية ف. 1

مجال الدفاع

وضع خارطة الطريق لتنفيذ الرؤية في. 2

مجال الدفاع
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8 
 الهدف الرئيس ي:  

 وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية في املجال الدفاعي 

 السياسة املقترحة: 

اقع األمني لتنفيذ  الرؤية في مجال األخذ باشتراطات الو

 رسم االطار التنظيمي لتنفيذ الرؤية في مجال الدفاع  :الهدف التفصيلي 1.8 الدفاع 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 تشكيل لجنة سيادية عليا لتنظيم اجراءات الرؤية وإعتماد خارطة طريق:  -

 قرار تشكيل اللجنة. •

 االختصاصات والصالحيات.  •

 املدى الزمني. •

 تشكيل لجنة رئيسية للمؤسسة الدفاعية )العقيدة الدفاعية/هيكلة املؤسسة الدفاعية(   -

 تشكيل لجنة رئيسية للمؤسسة العسكرية )العقيدة القتالية/هيكلة املؤسسة العسكرية( -

 السلطة السياسية  -

 وزارة الدفاع -

 رئاسة األركان العامة  -

  سنة واحدة -
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8 
 الهدف الرئيس ي:  

 وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية في املجال الدفاعي 

 السياسة املقترحة: 

اقع األمني لتنفيذ الرؤية في مجال  األخذ باشتراطات الو

 وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية في مجال الدفاع  :الهدف التفصيلي 2.8 الدفاع 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء املنفذة الجهة  البرنامج  ت

1 

 تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق واالشراف على تنفيذ الرؤية املعتمدة في مجال الدفاع:

 إعداد خارطة الطريق إلعتمادها من اللجنة العليا. -

 تشكيل اللجان التخصصية واالشراف على أعمالها:  -

 لجنة البناء التنظيمي والهيكليات. * لجنة التشريعات والقوانين.             *                       

 لجنة التسليح واملشتريات.*        لجنة العالقات وشؤون األفراد.*                       

 العمليات والتدريب. لجنة*                      لجنة التعليم والتأهيل.*                       

 * لجنة البنية التحتية للتمركزات.                 ون اللوجستية.ؤ لجنة الش*                      

 * لجان صفوف القوات )بحرية/جوية/برية/د.ح(                      

 

 وزارة الدفاع  -

 رئاسة األركان -
  

الجهة املعنية إدارة  

االستراتيجي  التخطيط 

 بوزارة الدفاع 
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 "الجانب األمني
ً
  ثانيا
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ً
 تمهيد  :أوال

ة في بناء مشــــروعية  ليس ثمة شــــك بأن ما مرت به ليبيا عبر مراحلها الســــياســــية بمختلف أنواع وأشــــكال أنظمتها الســــياســــية، أكد بالتجربة فشــــل صــــيغة الدولة األمني

 اجتماعية وبالتالي  و ســـــياســـــية  
ً
ســـــتقرار والعنف التي خلق كل املبررات لعدم اإل   وســـــبب  ،  مزدهر وتحقيق تنمية مســـــتدامة    اقتصـــــاد   اإلنســـــان وخلق  على بناء  أثر ســـــلبا

 ن.م وإلى اآل 2011كانت مظاهره واضحة منذ اللحظة التي أنطلقت فيها أحداث 
   فتقارإن  إ        

ً
املواطن، كان  منأل   مســـــــــتهحماية النظام وبالتبعية مال ل  النظام الســـــــــياســـــــــ ي لتوظيفه وتوجيهه  قتصـــــــــارإو   الشـــــــــامل، من الوطنيأل افهوم  مل  الدولة ســـــــــابقا

، مما ترتب عليه خلق مؤســـــــســـــــات قد طغت على الحياة العامة بمختلف أوجهها وبشـــــــكل غير قابل للمراقبة    األمنيةعقيدة البنيت عليه   تيالركيزة واألســـــــاس ال
ً
ســـــــابقا

 متداخلة اإل وجع  واملســائلة وبالتالي املحاســبة
ً
 في األخير )القانون( الذي ينحصــر في خلها أيضــا

ً
تصــاص ودون ســياســات واضــحة ينظمها دســتور أو قانون وإن كان شــكال

 . التبعية واملسمى فقط
 :
ً
 :ملخص ملالمح الوضع األمني الحاليثانيا

 خلق    ،سنوات  ا تمر به ليبيا منذمل  نتيجة
ً
    حاال

ً
 ، بشكل جعلها في ضعف و   ،الشرطية بمختلف تخصصاتها وكذلك األجهزة األمنية األخرى نعكس على مؤسساتها  إأمنيا

 التي تمنهج عمل تلك املؤسسات والهياكل وبالتالي نتج عنها: رؤية والسياساتوسوء أدارة وغياب للمنهجية وفقدان  لل

 سنوات. لعدةتعطل عمل مراكز الشرطة بشكل قد يكون كامل ودائم  .1

وقرارات  قانون العزل السياس ي،  لتطبيق  ألسباب عدة وغير مبررة    واألجهزة اآلخرى   ادارة تلك املراكز و   قيادة   القادرة علىو   الكفؤة  غياب وعزل العناصر  .2

 .الوطنية هيئة النزاهة 

 . ها تجهيزاتمرافق و   ومن مباني  تدميرلل ملؤسسات الشرطة  البنى التحتية  عرض ت .3

 . مما أوصل األمن الى أقل مستوياتهللنهب والسطو من قبل جماعات مسلحة  اآلخرى  مراكز الشرطة واألجهزة األمنية    عتادو حة  سل أعدات و مو   آليات  تعرض .4
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    منتسبي الداخلية واألجهزة األمنية  أعداد  الكبير في  تضخمال .5
ً
متعاض  انعكس على الحالة األمنية بشكل س يء وسبب  ، إعناصر غير مؤهلة  إلتحاقو   كما

 .  كبير لدى املواطنين

من  الفوض ىأمد حالة  طالأاملهددات والتهديدات الداخلية والخارجية و  ساهم في زيادةقرارات متسرعة مما  األمن الخارجي واألمن الداخلي ب ي جهاز حل   .6

 . مهدد للمحيط واالقليم الذي تتواجد به  و الخارج لجعل ليبيا دولة ال استقرار  لها عالقة بالداخل و وأجندات أطراف 

 األمنية والشرطية مما ترتب عليه استمرار حالة الفوض ى .  األجهزةشأن االشراف على   ولتاملؤسسات )الوزارات( التي ت ةكفاء  تدنى مستوى  .7

   تواعتبر بأعداد شكلت أزمة كبيرة    وغيرها،  املهاجرين غير الشرعيين من دول الطوق الليبي   توافد .8
 
وبؤرة تشكل    لجعلها دولة مقر  ليبيا دولة ممر وهدف

 هذه األعداد  إلحداث تغيير ديمواغرافي، كما أن خطورة من حيث األعداد
ً
 وبيئيا

ً
 صحيا

ً
 ي مما تشكل خطرا

ً
 كبيرا

ً
 أمنيا

ً
 .  شكل تهديدا

 سعي  ا ووالئاته  اته اوأنتمائ  عناصر من مختلف التوجهات الفكرية املتطرفة بإختالف مسمياتها تواجد  ل  موطأ   حالة االقتتال بين االطراف الليبية   خلقت .9
ً
  ا

ل   ،وبالتالي االنطالق إلى دول أخرى وزعزعة استقرارها  في ليبيا  االرهابية  البناء قواعد لتنظيماته  
ً
   يتدخل الدوللمما أوجد مبررا

ً
  في الشأن الليبي مباشرة

 . بدعوى ) مكافحة األرهاب ( شركات أمنية متخصصةو وعبر وسطاء  أ

تجارة    –هجرة غير شرعية    –مخدرات    –سرقة    –خطف    –قتل  )  زدياد معدالت الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها من  إرتباط حالة الفلتان األمني بإ .10

 سببت في خلق وضع اجتماعي ينذر  بحدوث مشاكل كبيرة سيعاني منها املجتمع الليبي كمهددات له ولدولته ألمد طويل. ، درجة كبيرة وب ( األسلحة

منها مناطق عدم استقرار وتواجد مهددات داخلية بها، وبالتالي    والذي جعلظروفهم املتعددة    نتيجة  دول الجوار وغيرهال  املتدهور   لوضع االقتصادي كان ل .11

 وضعف زاد من سوء حالة الالأمن    ، مماليها في شكل جريمة منظمة وهجرة غير شرعية وتنظيمات ارهابيةإمهددات خارجية لليبيا أدى إلنتقالها    أوجد

 . املطلوبة قدرة قطاع األمن على املواجهة ل

 الد به بمختلف انواعه ومسمياته من قبل أفراد وتنظيمات ودول كان له االثر على استمرار حالة الفوض ى.انتشار السالح واغراق الب .12

 والقضائية . والتشريعية والرقابية   التنفيذية قبل السلطات لغياب املراقبة واملسائلة واملحاسبة من الشرطية واألمنية  ؤسساتامل فيتفش ي الفساد  .13
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هزة  جلقطاع الشرطة ومؤسسات الداخلية تمثل في لجان أمنية وتشكيالت مسلحة تولت كل املهام املناطة بالوزارة ومؤسساتها واأل   ةل هجينائوجود بد .14

 الحفاظ على األمن بمختلف مستوياته.  جعلها غير قادرة علىاألمنية األخرى ودون أي أهلية تشريعية أو قانونية 

  ،وملقاره،  وعدم توفر األمن ألعضاءه   ،ولغياب فاعلية الجهاز القضائي   ،الالأخالقي لعدم القدرة على إنفاذهاتعطل القوانين الرادعة للجريمة والسلوك   .15

 لعدم إستباب األمن وتحقيق العدالة . 
ً
 وهاما

ً
 قويا

ً
 وتعرض العديد من سلكه لإلغتياالت والخطف والتهديد، كله شكل في مجمله دافعا

 دور مؤسسات اإلصالحتحت مسميات مختو تشكيالت مسلحة  اتخاذ   .16
ً
مما جعلها أدوات لحجز الحرية وإنفاذ القانون من غير    ،لفة وغير مشرعنة قانونا

 سجون سرية تمارس فيها ممارسات تتعارض مع اإلعالن الدستوري والقوانين املعمول بها ومواثيق حقوق اإلنسان . ك أهله وخلق مقار 

ودون خضوعهم للتشريعات املنظمة للنشاط اإلقتصادي وما  الزراعية( بشكل غير قانوني  -التجارية  -استحواذ العمالة الوافدة على األنشطة )الحرفية   .17

     يترتب عنها .
 

 :
ً
 دواعي إعادة الهيكلة:ثالثا

 صياغة مالمح نظرية األمن الوطني:  (1)

فإنه لصــياغة املالمح علينا مراعاة جملة   -  كما ذكر في املقدمة-مقدراتها  و  ســيادتها وإرادتها  يشــير مفهوم األمن الوطني إلى القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين  

ــــــ  فهي  من العنـاصـــــــــــــر واألبعـاد التي تتـأســـــــــــــس عليهـا نظريـة األمن الوطني   أبرزهـا القوة املعلومـاتيـةمن  ابكـة واملتزامنـة و تحتوي العـديـد من املتغيرات املترابطـة واملتشـــــــ

ــادي واالعالم الهادف    لوحدها  لم تعد ترتبط بالعوامل العســـكرية فنظرية األمن الوطني  ،والتقنية ــة والتكنولوجيا والتعليم والنمو االقتصـ ــياسـ بل تعدته الى السـ

 هي:اء وهذه األبعاد البن  

ة وحماية الشــرعية ملؤســســاتها التي يضــمنها مشــروعية البناء من خالل دســتور يختاره مواطنيها بكل حرية، البعد الســياســ ي: وهو االســتقرار الســياســ ي للدول -أ

 و 
ً
 والحد من التهميش السياس ي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وغيره.  ،قدرة الدولة على استيعاب وتضمين مواطنيها في الحياة السياسيةل  مترجما
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ــر التنمية -ب ــادي: ويتم تحقيقه عبر حماية الثروات واملوارد املالية وتوفير عناصــــ ــتدامةامل املتكاملة و  البعد االقتصــــ بدوره يصــــــل بقدرة الدولة   هذا البعدو   ،ســــ

 ملواطنيهاعلى توفير الحياة الكريمة  

ـــــبرانيعلوماتالبعد امل -ج ـــــرطية إذا لم تكن مقرونة بتطور  :  ي والســـــــ ـــــكرية وأجهزة أمنية وشـــــــ و  علمي لم تعد تقاس قدرة الدولة بما تمتلكه من أعداد قوات عســـــــ

 . تقني وتوظيف معلوماتي يعزز من دفاعاتها ضد التهديدات ويكون قادر على استشعار الخطر قبل تهديده

حترام العـــادات والتقـــاليـــد للمكونـــات  إو   ،من خالل قبول األخرجتمع  تعـــايش الســـــــــــــلمي بين جميع مكونـــات املالبعـــد االجتمـــاعي: ويتمثـــل في املحـــافظـــة على ال -د

 على السلم األهلي .  ويحافظ  ق الشعور باألمانبما يحقاألخرى بغض النظر عن الدين واملذهب والهوية و 

ــــــتور إوالثقــافــة بمــا ال يمس معتقــدات و بــداع  إل التفكير واو   مالرأي واإلعال البعــد الثقــافي: ويرتكز على حريــة   -ه ــــــرائع األخرين ووفق مــا يــأطره الــدســـــــ نتمــاءات وشـــــــ

 .   وتضمنه القوانين واملواثيق الوطنية والدولية

،  وبالتالي فإن مســـــــألة وجود نظرية لألمن الوطني الليبي واســـــــتمرارها يرتبط بشـــــــكل أســـــــاســـــــ ي بتأمين متطلبات تلك األبعاد بكل أشـــــــكالها التي ذكر 
ً
في ســـــــبيل  وت ســـــــلفا

 دون تدخل في شـــــؤون االخرين أو مســـــاهمة بأي شـــــك
ً
ل من األشـــــكال في الحفاظ على ديمومة الدولة واســـــتقرارها واســـــتمراريتها وتأمين وســـــائل ومتطلبات تطورها أيضـــــا

  .  زعزعة استقرار غيرها من الدول بل املساهمة بكل ما تملك في تحقيق أمن واستقرار جيرانها والسلم واألمن الدوليين

 األمنية: و  الشرطية  د جهود املؤسساتيتوح (2)

وديمومة   ها،يجعلها قادرة على تحقيق االســــــــتقرار ل ،ية للدولةنظرية األمنالأســــــــاســــــــها ما ينبثق عن    الشــــــــرطة واألجهزة األمنية  ان بناء هيكلية فعالة ملؤســــــــســــــــات

واملســــــــاهمة في بناء مناخ قادر على التنمية والنمو االقتصــــــــادي والرفاهية وخلق وضــــــــع اجتماعي يشــــــــعر من خالله املواطن بانتمائه لوطنه    ،نظامها الســــــــياســــــــ يل

 ويعزز الوالء لدولته.

 :  ن توحيد الجهود بين تلك املؤسسات يؤسس على ما يلي ذكره هو من أهم دواعي االصالح الهيكلي لقطاع األمنإ  

تنســــــيق الجهود األمنية والدفاعية والســــــياســــــية ووضــــــع  والذي يعمل مجلســــــه على   كون جزء رئيس في مكونات " األمن الوطني"بحيث يبناء قطاع األمن  إعادة   -أ

 السياسات لتوحيدها.
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   ،األمنو   الشــــــرطة  وضــــــع خطة اســــــتراتيجية لقطاع -ب
ً
    ،أســــــســــــها الحفاظ على الدولة نظاما

ً
 إنســــــانومجتمعا

ً
 صــــــونو  ،ادية ومصــــــالحومقدرات اقتصــــــ   ،يا

ً
ســــــيادتها  ل ا

 وكرامة مواطنيها.

  ها كتشــاف نقاط التقاطع واملســاحات املشــتركة فيما بينإو    األجهزة األمنية ومؤســســات الدفاع )منظومة التفاعالت املؤســســية(و   قطاع الشــرطةالتشــبيك بين   -ج

 لقواعد دستورية وقانونية تحدد مسؤولية كل منهم تجاه كل الت
ً
 هديدات.والتي تنطوي على وضوح أدوار ومجاالت عملها وسلطاتها وواجباتها أستنادا

 رادة:توحيد اال  (3)

ــبيإالســـــعي بكل الســـــبل من أجل بناء    التهديدات لها ولقطاع الدفاع ولغيره من قطاعات الدولة  األجهزة األمنية بأن  و   الشـــــرطة رادة فاعلة ذات عزيمة لدى منتســـ

 والتهديدات .  رادة ملواجهة تلك املهدداتوبالتالي ضرورة توحيد اإل   واحدة وتستهدف الدولة ونظامها ومواطنيها هي

 شكاالت املراحل السابقة:إتجاوز  (4)

 دارة فاعلة وقوية تسـتند لعزيمة من أجل بناء أمن  إرادة و إووجود   ،ما لم يتم تحديدهاشـكاالت املراحل السـابقة بمختلف تداعياتها وتعددها ال يتم تجاوزها  إأن 

 -:  النظام، ولتجاوزها ضرورة التاليمستقرة  الكيان و   وحدةوطني يحقق قيام دولة م

 من رؤية وأهداف النظام السياس ي الجديد.  تنبثقاألمن  و   الشرطة  ملؤسسات  منظومة حديثة  العمل على بناء -أ

 عتماده على املسؤولية واملهنية املطلقة والكفاءة.إكراه إلى يعتمد على اإل نتقال من نظام أمنياإل  -ب

 باعتبار أن دورها الرئيس  األجهزة األمنيةو   الشـــــــــرطة  تحديد دور  -ج
ً
  وتنفيذيا

ً
ســـــــــتقرار  تحقيق اإل على أمن الدولة واملواطن واملســـــــــاهمة في   ةحفاظ ملا  دســـــــــتوريا

 .والتنمية  

 .صالح  دور اإل بالتغيير و   األمنية التي ال تؤمن  بعض القيادات  بعادإ -د

 ج.تحرير األجهزة األمنية من سيطرة التنظيمات والكيانات السياسية والتشكيالت املسلحة في كل ما يتعلق بعملها ونشاطها في الداخل والخار  -ه

عادة البناء بما يكفل إصــالح و حداث اإل إاألجهزة األمنية بو   بشــأن الشــرطةمســؤولية صــناعة القرار الســياســ ي  لتوليرادة الصــادقة  إل ا فيهم  توفرالدفع بمن ت -و

 ستقرار واألمن وخلق التنمية.تحقيق اإل 
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ــاهمة األطرافالدعوة مل -ز ــاهم في تحقيق اإل و    اإلقليمية  ســــــ ــأن الليبي بما يســــــ ــتقرار  الدولية املتداخلة في الشــــــ   ؤونهاألمني للدولة والنأي عن التدخل في شــــــــ ســــــ

 مباشرة أو عبر وسطاء لهم بما قد يؤدي إلى زعزعته وجعل الدولة في وضع املهدد للجوار واألقليم واألمن الدولي.

 :
ً
 مقومات االصالح الهيكلي:رابعا

 املوروث املؤسس ي: -1

واالمنية وفق رؤية النظام السـياسـ ي   الشـرطيةر الكبير في تحديد مفاهيم مؤسـسـات الدولة  في ليبيا حتى يومنا هذا االث  املتعاقبة  لقد كان للتغيرات السـياسـية

على النظام الســــــــياســــــــ ي واســــــــتمرارية حكمه دون    الحفاظدور تلك املؤســــــــســــــــات األمنية في تكريس الذي يتولى ادارة الدولة بكل قطاعاتها وبالتالي انعكس على 

في معارك ســياســية وأمنية أدت بالدولة الى وجود مهددات لها داخلية وخارجية كانت في الغنى عنها بل اضــعفت    دخولهاســتراتيجية واضــحة املعالم ترتب عنها 

( وانعكس على وضـع مواطنيها وبالتالي
ً
 واجتماعيا

ً
 )اقتصـاديا

ً
 لها في معارك البناء    من وضـع الدولة داخليا

ً
 أخر كان األحرى بها أن يكون سـندا

ً
خلقت منه مهددا

 
ً
 اس ي أداة للقضاء عليه ويراه هو أداة للخالص من واقعه الذي يعاني منه.يألي مهدد يراه النظام الس    -املواطن   -  من قبوله والتعمير بدال

 من مؤســـســـات أمنية كان 
َ
تبنى وبنظرية متكاملة  راســـخة (   –فاعلة    –) صـــحيحة   أمنيةوفق عقيدة    الذي يؤســـسلبديل ضـــرورة خلق ا  منوبالنظر إلى ما ُوِرث

 وتعرقل تحقيق التنمية واإلزدهار .ستقرار  اإل سياسات وخطط وبرامج تكفل مواجهة أية مخاطر وتهديدات من شأنها زعزعة    عليها

 مطالب شعبية: -2

العام للجميع. وهو  يعتبر األمن من أهم مطالب الحياة بل ال تتحقق أهم مطالبها اال بتوفيره حيث يعتبر ضــــــــــرورة لكل جهد بشــــــــــري فردي أو جماعي لتحقيق الصــــــــــالح 

ويته الفكرية والثقافية وعلى موارد  يحتاج الى األمن على عقيدته وه بلمعنى شــامل في حياة االنســان وال يتوفر االمن لالنســان بمجرد ضــمان أمنه على حياته فحســب  

 حياته املادية، وبالتالي فأمن بالده ينعكس عليه والعكس صحيح.

 
ُ
ــية وما رافقها من اقتتال وحروب متعاقبة ف ــُ   َد قِ ونتيجة ملا مرت به ليبيا خاصــــــة خالل العشــــــرية املاضــــ ــان وضــــ ــه من ِقَبِل أفراد  هِ عت موارده وانتُ يِ فيها االنســــ كت اعراضــــ

 وجماعات وك
ً
ـــات   يانات من الداخل والخارج جعلت األمن واألمان مطلب لكل مواطن ليبي حفاظا ـــســـــــ ـــعي الحثيث لبناء مؤســـــــ   على وجوده ومقدراته وبالده وبالتالي الســـــــ

 أمنية بمختلف مهامها ونماذجها لتلبية تلك املطالب التي ال يتحقق أي تطور وازدهار وتنمية بدونها.و   شرطية
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 رعاية أممية : -3

 في اســـتقالل ليبيا بإعالنه ســـنة 
ً
الدولة وما قدمته من مســـاعدات عند تأســـيســـها كان له األثر من خالل تواجد وعمل العديد   بناءوبداية   1951كان لألمم املتحدة دورا

حيث   1977لســــنة    32/ 197ة العامة  من الوكاالت والصــــناديق والبرامج املتخصــــصــــة، وقد تواجدت لها بعثة دائمة ومنســــق مقيم يمارس صــــالحيته وفق قرار الجمعي

 ينص على ترتيبات لتحقيق تنسيق أفضل لألنشطة التنفيذية الخاصة بالتنمية.  

للدعم تعمل بصــــورة تعاونية مع كل الشــــركاء داخل البالد    2011/ 9/ 16فقد تم تأســــيس بعثة خاصــــة بليبيا بتاريخ   2011ونتيجة ملا حدث في ليبيا من أحداث في ســــنة  

 لدعم تقدم يفض ي إلى تحول حقيقي من بينها:وخارجها وذلك  

 نتقالية في مرحلة ما بعد الصراع تشمل الكل ال يستثنى منها أحد.إسياسة تشمل الجميع وعملية مشاركة   (1

 لحكم الرشيد املرتكز على األمن وسيادة القانون.ا (2

ــتقرار كان وال يزال لألمم املتحدة وبع ــات الدولة ثوملا لألمن من دور كبير في تحقيق االســ منية والحاجة امللحة لذلك الدور واأل   الشــــرطيةتها دور في إعادة هيكلة مؤســــســ

 عتباره داعمإمن قبل الدولة الليبية ب
ً
 مهم  ا

ً
 أو   ،ا

ً
ــتفادة ـــ ــابه حالتها للحالة    ســـــــ ـــ ــح املعالم في عدد من الدول املشـــــــ ـــ ــتقرار واضـــــــ ـــ من تجارب األمم املتحدة التي حققت بها اســـــــ

للمســـاهمة في خلق خطة وســـياســـة تســـاعد  (   5+5  )أخرها اجتماعات  كان ملحاوالت واملبادرات األممية الســـابقة والالحقة هي من األهمية والتيوبالتالي فإن كل ا الليبية

 وتسترشد بها مؤسسات الدولة الشرطية واألمنية في أعادة هيكلتها.

 

 عادة الهيكلة:إاألسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة في  -4

مكونات اجتماعية كقبائل أو كســــــــــواء ســــــــــياســــــــــية كانت كأحزاب وتنظيمات أو    مجتماعاتهانزاعات داخلية وحروب بين أطراف ومكونات    تالتي خاضــــــــــ تجارب الدول ل

تها التي ج من أزمامناطق ذات تجمعات ســكانية تتوفر فيها امكانيات وموارد اقتصــادية كانت هدف لحدوث تلك املنازعات والحروب، فقد اســتفادت تلك الدول للخرو 
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قليمية ودولية ســـــــــواء أكانت مؤســـــــــســـــــــات أو منظمات ومن بينهما منظمة التعاون  إعاشـــــــــتها من توحد الجهود الوطنية ألولئك الذين عاشـــــــــوا أزماتهم مع جهود أطراف  

حتياجات األمنية داخل مجتمعاتها  مجموعة اإل  صـالح األمني هو: "السـعي إلى زيادة قدرة الدول الشـريكة على تلبية( التي أشـارت إلى أن اإل OECDاالقتصـادي والتنمية )

إصالح القطاع األمني إلى ما هو أبعد من التركيز األضيق للمساعدات   يمتدة وسيادة القانون، حيث يمالسل حوكمةبطريقة تتوافق مع املعايير الديمقراطية ومبادئ ال

 ."ى مفهوم املنظمة لألصالحاألمنية التقليدية على الدفاع وأجهزة األستخبارات وحفظ األمن"  أنته

قبائل الهوتو ومن أفضـــــل األمثلة التي أســـــترشـــــدت بنصـــــائح ودراســـــات وأبحاث املنظمات هي دولة رواندا التي خرجت بعد حرب ضـــــروس بين األغلبية واألقلية بين        

  أســتشــعرت املعان  ، حيثيوم 100مليون مواطن رواندي خالل  2وقبائل التوتســ ي والتي راح ضــحيتها  
ً
اة الكبيرة نتيجة ذلك بحجم تدمير كل مقدرات الوطن اقتصــاديا

 بضـــــرورة الخروج من كل ذلك ب
ً
ــيا ــياســـ  وما ترتب عنها ســـ

ً
ــاعدة كل األطراف الخارجية التي قدمت يد العون لتجاوز تلك املعاناة وبناء دولة  إواجتماعيا رادة وعزيمة بمســـ

 .جديدة مستعينة بكل ما أفرزته تلك الدراسات والتوجيهات العملية وكان نتاجها رواندا الجديدة 

ــــابه الحالة الليبية مع الحالة الرواندية )الذي في ج ذال         في الحالة الليبية(  وبالرغم من عدم تشـــــــ
ً
 دوليا

ً
 في الحالة الرواندية وتدخال

ً
 إثنيا

ً
ــــراعا فإن األمر من  وهره  صـــــــ

مكان في أعادة بناء قطاع قدر اإل األهمية امللحة بمكان أن نولي األهتمام والدراسـة لكل التجارب التي مرت بها الدول كحالة مشـابهة للحالة الليبية واألسـترشـاد بحلولها  

   تقرار.سزة األمنية من أجل تجاوز مرحلة الحروب والصراعات إلى مرحلة البناء واإل الشرطة واألجه
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 :
ً
 ت االصالح الهيكلي:رتكزام خامسا

 وثيقة بيانات للموروث املؤسس ي: (1

 مالحظات  العدد الجهة التابعة لها  سم الجهات إ ت

 وزارة الداخلية/ مديريات األمن  مراكز الشرطة  1
على مستوى  

 الدولة 

           تقسيم املديريات حسب الهيكلية األدارية ملناطق الدولة 

 ( محافظات –بلديات  )

2 
أقسام املرور والتراخيص األدارة العامة  

 للمرور والتراخيص "شرطة املرور" 
 وزارة الداخلية/ مديريات األمن 

على مستوى  

 الدولة 

لها مكاتب حسب الفروع البلدية للبلديات أو املحافظات وتتبع   

 مباشرة ملديريات األمن 

 وزارة الداخلية/ مديريات األمن  دارة العامة للبحث الجنائي اإل  3
على مستوى  

 الدولة 

لها أقسام بمديريات األمن ومكاتب ووحدات بمراكز الشرطة وتتبع  

 مديراألدارة مباشرة 

 له فروع بالبلديات أو املحافظات  1 وزارة الداخلية  املركزي جهاز األمن  4

 له فروع بالبلديات أو املحافظات  1 وزارة الداخلية  جهاز مكافحة املخدرات  5

 له فروع بالبلديات أو املحافظات  1 وزارة الداخلية  جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية  6

7 
 جهاز الردع

 املنظمة( )مكافحة اإلرهاب والجريمة 

تشكيل مسلح له غطاء شرعي 

 من وزارة الداخلية  
1 

ختصاصات  إله مقر واحد بمدينة طرابلس ويتولى ممارسة عدة 

 منحت له بقرار من املجلس الرئاس ي 

 جهاز األمن الداخلي  8

 وزارة الداخلية 

 له فروع في كل مديريات األمن

 

1 

الجهاز منقسم إلى جهاز باملنطقة الغربية وأخر في املنطقة الشرقية  

معدوم باستقاللية في مناطقه كما أنها هوكل منهما يمارس مهام

 التواجد باملنطقة الجنوبية 
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 مالحظات  العدد الجهة التابعة لها  أسم الجهات  ت

 جهاز الشرطة الزراعية  9
  إ

ً
 وزارة الداخلية  –داريا

  
ً
 وزارة الزراعة  –فنيا

1  ____________________ 

 ء شرطة الكهربا  10
  إ

ً
 وزارة الداخلية  –داريا

  
ً
 وزارة الكهرباء  –فنيا

1  ____________________ 

 لها فروع حسب البلديات أو املحافظات ال تتبع مديريات األمن 1 وزارة الداخلية  هئية السالمة الوطنية  11

 1 وزارة الداخلية  مصلحة السجل املدني  12
تبعية عليا للوزارة وله  مالية و وهو مؤسسة لها إستقاللية فنية و 

 فروع حسب البلديات واملحافظات 

 ____________________  1 املالية وزارة  مصلحة الجمارك  13

 ____________________  1 الحكم املحلي وزارة  جهاز الحرس البلدي 14

 العامة جهاز املخابرات  15

 رئاسة الدولة 

 أو

 رئاسة مجلس الوزراء 

1 

يوجد جهازان أحدهما في املنطقة الغربية واآلخر في املنطقة  •

سوى مكاتب  الشرقية ال توجد له فروع في املنطقة الجنوبية

 صغيرة .

ملن يتولى رئاسة   2015كما ال توجد أي شرعية قانونية منذ  •

 
ً
 ختيار (. ) مصادقة البرملان على اإل  الجهازان تشريعيا
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 -: هي  ثالثعلى أن تراعى في تحديد مستوياتها    :ية في الدولةنظرية األمنالمالمح   (2

 ضد أي أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته أو انتمائه أو عقيدته الدينية. ... ردـــــــــــــــأمن الف -1

 ضد أي أخطار تهدد منظومة القيم املجتمعية و البيئة .  ... أمن املجتمع  -2

 .  ضد أي أخطار داخلية أو خارجية وبأي مستوى كان ... ةــــــــأمن الدول -3

بأن   القول  القوة  وبتعدد كل تلك املستويات فيمكن  القوة العسكرية واألمنية مطلوبة ولكن  الركيزة الرئيسية لألمن وأن  التركيز على قيمة األنسان وأمنه هو 

وقوة نصيب الفرد من الدخل القومي ودرجة نمو املجتمع، واملنظومة السياسية واالجتماعية التي تتيح لكل    االقتصادية وتأمين مصادرها ومواردها وامكانياتها، 

و واملعادلة بين مستويات املعيشة للفرد ونفقات األمن والدفاع وتحديد املصالح الحيوية في الداخل والخارج كلها  معبير عن نفسها ومستوى التنمية والنالناس الت

 .للدولة ية األمنجوهر النظرية ختالف نسبها هو  إمجتمعة ب

 الشرطية واألمنية:  مهام األجهزةتحديد  (3

لها، وكذلك    املمنوحةختصاص وفق القانون والقرارات الصادرة بشأنها والصالحيات  إوفق تخصصاتها وما يوكل لها من    واألجهزة األمنية  تختلف مهام الشرطة

.
ً
 وخارجيا

ً
 األجهزة األمنية املختصة ملمارسة مهامها في تأمين مصالح الدولة ومواطنيها داخليا

 األجهزة األمنية األخرى في التالي:جمال املهام املناطة باألجهزة الشرطية و إويمكن 

 .  وإنفاذ القانون  حفظ األمن العام -أ

 .  ردعهاها و ئدر مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وكشفها و  -ب

  . الدولية اإلقليمية و الدبلوماسية و  تتوفير األمن لكافة املؤسسات الحكومية والبعثا  -ج

 املحافظة على الحريات العامة بما يكفله القانون والدستور. -د

 خلق أمن مجتمعي يساهم في البناء والتنمية.  -ه

   القيام بكل األعمال التي تتطلبها حاالت الطوارئ ملواجهة األوبئة والكوارث االنسانية. -و
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 املحافظة على النظام السياس ي للدولة بكل سلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية. -ز

 حفظ مكتسبات الدولة االقتصادية واالجتماعية. بما ي الداخل والعمل على عدم وقوعه  في األمن كل ما من شأنه أن يستهدفمتابعة   -ح

 بكل أنواعها وأشكالها بما يدرء التهديدات التي قد تطال الدولة ونظامها ومواطنيها.ومعالجتها القيام بجمع املعلومات  -ط

 داخله.  عتراضها ونقل املعركة إلىإمنع العدو من ممارسة اية أعمال تجسسية وذلك ب  -ي 

 املساهمة في الرفع من وعي املواطن تجاه التهديدات واألخطار التي قد تواجهه.  -ك

 . مع املؤسسة العسكرية الدفاعية للحفاظ على الدولة وكيانها ضد أي تهديد هاوتنسيق جهود املؤسسات الشرطية واألمنية توحيد -ل

 

 التصور العام لألجهزة: (4

 

 مجلس األمن الوطني:  -أ

رئيس   –الداخلية  وزير  –وزير الخارجية   –السلطة التنفيذية )وفق ما ينص عليه الدستور( بعضوية كل من )وزير الدفاع  رئيس يكون له رئيس وهو رئيس الدولة أو  

ويكون له مستشار يسمى مستشار األمن الوطني   نشاء أو يستدعي لحضور جلساته( يصدر بشأنه قرار اإل ر خآأي عضو أو  –مستشار املجلس   –ز املخابرات  اجه

لدولة الدفاعية واألمنية وتنسيق  اسياسات مقترح إلستراتيجيات و يتولى وضع ،  نشاء املجلس وتبعيته مباشرة لرئيس املجلسإتحدد درجته وفق القانون الخاص ب

   .الجهود بين كافة مؤسسات الدولة 
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 وزارة الداخلية:  -ب

 دارية املعتمدة )بلديات أو محافظات( مديريات األمن العام في التقسيمات اإل  •

  –جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية   – ة حث الجنائيابجهاز امل –جهاز مكافحة املخدرات  –جهاز األمن الداخلي  –األجهزة املركزية )جهاز األمن املركزي   •

  ش وأي أجهزة أخرى يصدر ب (  هيئة السالمة الوطنية  –األحوال املدنية مصلحة   –از أمن املنافذ والحدود ه ج –مصلحة الجوازات والجنسية 
ً
أنها قرارا

 بتبعيتها لوزارة الداخلية.  

 الشرطة الزراعية تتبع وزارة الزراعة. •

 تتبع وزارة الكهرباء.  ءبا شرطة الكهر  •

 

 : ( جهاز األمن واملعلومات)جهاز املخابرات العامة أو  -ج

 تبعيته لرئيس الدولة مباشرة أو رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الوزراء( وفق ما ينص عليه الدستور.  •

 

 :أجهزة أمنية ال تتبع وزارة الداخلية  -د

 جهاز الجمارك يتبع وزارة املالية. •

 الحرس البلدي يتبع وزارة الحكم املحلي.جهاز  •
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 املبادئ الحاكمة ألجهزة الشرطة واألجهزة األمنية األخرى: (5

 الوالء للوطن والدستور.  -1

 ود عنها. ذالحفاظ على النظام السياس ي للدولة وعلى مقدراتها وصونها وال -2

 حماية مواطني الدولة واملقيمين بها وصون ممتلكاتهم وأعراضهم.  -3

 بات العملية السياسية. ذممارسة أي عمل سياس ي أو الدخول في تجا النأي عن  -4

 القبول بمبادئ الرقابة واملسائلة واملحاسبة بما ال يشكل أي خطر على األمن الوطني أو يعرض األجهزة لالختراق من قبل العدو. -5

 سيادة الدولة.  االلتزام بالخطط والسياسات واألهداف التي تضعها القيادة السياسية وتنفيذها بما يحقق -6

 تجريم املشاركة في أي عمل يستهدف تغيير النظام السياس ي أو االنقالب عليه.  -7

 باملجتمع في حاالت الكوارث الطبيعية والطوارئ والعمل االنساني بما يحقق تكاثف الجهود ملواجهتها.  اآلخرى مشاركة القطاعات  -8

 

 

 

 

 



 

 
77 

 

           

 دولة املواطنة وسيادة القانون                                 الرؤيـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة            

                                      ـيالجـــــــــــــانب األمـــــــنــــــــ           
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 أمن الوطن وأمان املواطن                   ام ـــــــــــــــــــــدف العــــــــــــــــــــــالهـ             
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 ةالرئیسی األھداف

 . خلق مناخ آمن ومستقرالهدف الرئيس ي األول:                                   

 .  بناء عقيدة أمنية وطنية الهدف الرئيس ي الثاني:                                   

 . مشروعية عمل الشرطة واألجهزة األمنية  :الهدف الرئيس ي الثالث                       

 الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على اآلداء.قطاع  تعزيز دور  الهدف الرئيس ي الرابع:                      
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ــــــــــــــــــات    السياســـــــــــــــــــــــــــــ

 . ثار النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهليآزالة إ  •

 أتباع سياسات حقيقية وهادفة لتحقيق األمن الوطني.  •

 .األجهزة األمنية  الشرطة و تهيئة املناخ السياس ي املالئم لعمل •

 . الجانب األمنيالتنسيق بين أجهزة الدولة لتعزيز أداء  •

 مة بين السياسات األمنية والشراكات الدولية ءاملوا •
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 امج واملبادراتالبر 
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  الهدف الرئيس ي األول: خلق مناخ أمن ومستقر 

 ثار النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي آزالة إالسياسة / 

 

معالجة فوض ى السالح .1

.ومسبباته

مراجعة التشريعات .2

.وتحديثها
.رفع درجة الوعي األمني.3
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 خلق مناخ أمن مستقر الهدف الرئيس ي:  1
 النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي إزالة آثار  :السياسة

 معالجة فوض ى السالح ومسبباته  الهدف التفصيلي: 1.1
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 

 وضع برنامج وطني إلدارة السالح وإدماج املحاربين : 

 .   النظاميةحصر التشكيالت والجماعات املسلحة غير النظامية وشبه  •

دعوة منتسبي كافة الجماعات املسلحة الى اإلندماج في مؤسسات الدولة التابعة  •

 لإلشتراطات املطلوبة .  لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية
ً
 وفقا

أيجاد فرص عمل وتدريب وتأهيل املنخرطين في تلك التشكيالت والجماعات  •

 .  املسلحة ودمجهم في املجتمع

في املنح والقروض املصرفية األنتاجية  تشكيالت السابقةأولوية أفراد ال مراعاة •

 .  والصناعية من خالل البنوك املخصصة لذلك

 واالندماج .تحديد مهلة زمنية محددة لتلك التشكيالت لحل نفسها  •

ة األسلحة ياز تفعيل القوانين التي تحدد املؤسسات واألفراد املخولة واملخولون بح •

 .بموجب التشريعات النافذة   تعمالهاونوعيتها واس

حل التشكيالت املشرعنة واملوازية لألجهزة األمنية وقفل مراكز التأهيل واإلصالح   •

 غير الخاضعة لسلطة الدولة . 

تطبيق القوانين والتشريعات الرادعة التي تجرم استعمال األسلحة بدون   •

 . تراخيص

ر  شاساعدت في معالجة فوض ى انتالسابقة والتي  الدولية باإلستعانة بكل التجار  •

 .  ع والحروب األهليةصراالسالح في حاالت ال

 مجلس الوزراء -

 وزارة الداخلية -

 وزارة الدفاع -

 وزارة العدل  -

 

 الوزارات املعنية  -

 وزارة العمل والتأهيل -

 املصارف املتخصصة  -

 البعثة األممية  -

 الشركاء الدوليين -

 سنوات 1-3

ينبغي إنجاز هذا البرنامج  -

املرحلة التمهيدية خالل 

 )اإلنتقالية( . 

التشكالت والجماعات   -

املسلحة غير النظامية و  

 شبه النظامية 
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 خلق مناخ أمن مستقر الهدف الرئيس ي:  1
 إزالة آثار النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي  :السياسة

 مراجعة التشريعات وتحديثها  الهدف التفصيلي:  2.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 
اختيار لجان متخصصة من ذوي الخبرة ملراجعة القوانين والتشريعات املنظمة لعمل 

 الشرطة واألجهزة األمنية التي تساهم وتخلق استقرار أمني للمجتمع وإستحداث ما يعززه
 مجلس الوزراء -

 وزارة الداخلية -

 وزراة العدل -

 بعثة األمم املتحدة -

 الشركاء الدوليين -

 املراكز البحثية  -

 2 تعطى لها أولوية في اية برامج  - سنوات 1-3
تفعيل دور مؤسسات ومراكز البحث املتخصصة في عمليات التحول السياس ي واألمني بما 

 يخدم تقديم توصيات ملن يتولون شأن صياغة التشريعات وتحديثها

3 
همة في مراجعة التشريعات القانونية ملؤسسات سااألمم املتحدة للماإلستعانة بدور 

 السابقة  الدول  قطاع الشرطة واألمن واالستفادة من تجارب
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 خلق مناخ أمن مستقر الهدف الرئيس ي:  1
 إزالة آثار النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي  :السياسة

 الوعي األمنيرفع درجة   :الهدف التفصيلي 3.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 
تطوير املناهج الدراسية في كليات ومعاهد الشرطة وقطاع األمن بما يعزز ويرفع درجة 

 الوعي والكفاءة .
 وزارة الداخلية -

 

 

 الشركاء الدوليين -

 سنوات  3

 

تفعيل اإلتفاقيات األمنية   -

 الثنائية والدولية  

 البرنامج دائم  -
2 

إقامة دورات تدريبية تأهيلية بشكل دائم لكل العاملين بقطاع الشرطة على إختالف 

 درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية . 

3 

 ئ:رفع الوعي األمني في الجامعات وعند النش 

التعليم اإلبتدائي واملتوسط حول التربية دراسية في مراحل الحصة التفعيل  •

 الوطنية ويندرج من ضمنها الوعي األمني لدى املواطن ورفع مستواه . 

اعداد الدراسات االجتماعية والثقافية واالمنية من قبل مراكز البحث   •

 . املتخصصة وخاصة الجامعات لالستعانة بها في برامج رفع الوعي االمني ونشره

 وزارة الداخلية -

 رة التعليموزا -
 وزارة الشؤون اإلجتماعية   -

 4 البرنامج دائم   -
زيادة البرامج املرئية واملسموعة واستغالل وسائل التواصل االجتماعي في الرفع من وعي 

 وزارة الداخلية  - وثقافة األمن املجتمعي بكافة مستوياته . 

 وزارة اإلعالم  -

 لهيئة العامة لإلعالم ا -

 لهيئة العامة للثقافة ا -
 اقامة الندوات والحلقات الدراسية الثقافية الذي يساهم في سرعة تحقيق االستقرار .  5

6 
مشاركة املؤسسات االقليمية والدولية في الدور التثقيفي والتوعوي للرفع من مستوى 

 الوعي األمني  .

 وزارة الداخلية  -

 وزارة الخارجية  -
 الدوليينالشركاء  -
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 الهدف الرئيس ي الثاني: بناء عقيدة أمنية وطنية 

 السياسة / أتباع سياسات حقيقية وهادفة لتحقيق األمن الوطني.

 

 

 

 

 

األمنودور تحديث مفهوم. 1

.العام

الحفاظ على النظام . 2

.السياس ي

الرفع من كفاءة ودور . 3

الشرطة واألجهزة األمنية 

لدفاع عن مكتسبات ل

.الشعب
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2 
 الهدف الرئيس ي:  

 بناء عقيدة أمنية وطنية 
أتباع سياسات حقيقية وهادفة لتحقيق األمن : السياسة

 الوطني
 األمن العام  ودور  تحديث مفهوم  :الهدف التفصيلي 1.2

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 تطوير مفهوم األمن العام : 

 .  ترسيخ مفهوم أن االنسان هو أساس بناء الدولة وأمنه يعزز أمن الدولة •

تقديمها للجميع و  ،(قوامها خدمة املواطن في الداخل والخارجخدمة عامة ) •

 .   تمييزبمساواة دون 

•  . 
ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
 األمن وحدة واحدة ال تتجزأ سياسيا

 األمن مسؤولية فردية وجمعية أفراد ومؤسسات متضامنة .  •

 املحافظة على الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون . •

 وزارة الداخلية  -
 مجلس األمن الوطني  -

 األجهزة األمنية االخرى  -

 برنامج دائم األولىمن السنة 

2 

 تعزيز دور الشرطة واألجهزة األمنية في خدمة املجتمع : 

 العمل بمبدأ )الشرطة في خدمة املجتمع( . •

 ترقية املمارسات الحضارية في إنفاذ القانون . •

في تحقيق بناء املجتمع وصيانته وتحقيق  لشرطة واألجهزة األمنيةتفعيل دور ا •

 . التعايش السلمي 

 تعزيز الحوار بين قطاع الشرطة واألجهزة األمنية ومؤسسات املجتمع املدني . •

 وزارة الداخلية -

 مجلس األمن الوطني  -

 األجهزة األمنية االخرى   -

 منظمات املجتمع املدني -
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2 
 الهدف الرئيس ي:  

 وطنية بناء عقيدة أمنية  
أتباع سياسات حقيقية وهادفة لتحقيق األمن : السياسة

  الوطني

 الحفاظ على النظام السياس ي  :الهدف التفصيلي 2.2

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 
والقضائية ( وفق  االلتزام بكل ما يصدر عن مؤسسات الدولة السياسية ) التشريعية والتنفيذية 

 صحيح الدستور والقوانين والتشريعات .

 وزارة الداخلية  -
مجلس األمن  -

 الوطني 
 السنة األولى 

وجوب العمل به بصفة مستمرة 

 وبشكل دائم 

2 
العمل بقانون تجريم أي محاولة أو املشاركة في أي عمل يقوض النظام السياس ي في الدولة 

 ومؤسساتها . 

3 
الحماية الالزمة للجموع  في االعتصام والتظاهر وابداء الرأي  ودعم الحريات في املجتمع  بما توفير 

 يخوله القانون ويعزز الديموقراطية . 

 تسخير كل امكانيات الشرطة واالجهزة االمنية لحماية الدولة ومؤسساتها وفق الدستور  4
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 الهدف الرئيس ي:   2

 بناء عقيدة أمنية وطنية 
أتباع سياسات حقيقية وهادفة لتحقيق األمن : السياسة

  الوطني
 لدفاع عن مكتسبات الشعب لالرفع من كفاءة الشرطة واألجهزة األمنية   الهدف التفصيلي: 3.2

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

 .  أداء دورها بناء قدرات وكوادر الشرطة واألجهزة األمنية بما يجعلها قادرة على 1

 مجلس الوزراء -

 وزارة الداخلية -

 وزارة املالية  -

 الشركاء الدوليين  

 
 السنة األولى  

تفعيل اإلتفاقيات األمنية الثنائية  

 والدولية

 

2 
تقييم البنى التحتية لجهاز الشرطة واألجهزة األمنية العداد ما يلزم من اعادة البناء والتطوير للرفع 

 من مستوى األداء ملواجهة أي خطر  . 

 الشرطة واألجهزة األمنية ألداء دورها والرفع من فعاليتها .خلق البيئة املناسبة لكل عناصر  3

4 
توفير كل االمكانيات وامليزانيات الالزمة إلنفاذ القانون واملساهمة في التصدي ألي محاولة مساس 

 بالدولة وممتلكاتها . 
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 الهدف الرئيس ي الثالث: مشروعية عمل الشرطة واألجهزة األمنية 

 تهيئة املناخ السياس ي املالئم لعمل الشرطة  و األجهزة األمنية   السياسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون في قانوتطوير مراجعة . 1

الشرطة والقوانين 

زة والقرارات املنشأة لألجه

.األمنية

وهيكلة اعادة بناء :  . 2

ة الشرطة واألجهز مؤسسات 

األمنية

حياد املؤسسة األمنية. 3

قطاع الشرطة واألجهزة )

ية في العمل( األمنية األخرى 

.السياسية
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

الشرطة         تهيئة املناخ السياس ي املالئم لعمل  :السياسة مشروعية عمل الشرطة واألجهزة األمنية 

 األجهزة األمنية  و
 قانون الشرطة والقوانين والقرارات املنشأة لألجهزة األمنية   وتطويرمراجعة    الهدف التفصيلي: 1.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 
أجهزة الشرطة واألجهزة   مقترح الدستور للعقيدة األمنية واملبادئ الحاكمة لعمل تضمين 

 . األمنية  
 هيئة الدستور  -

 وزارة الداخلية -

املجتمع منظمات  -

 املدني 

 املجالس املتخصصة   -

 

 سنة واحدة
مراجعة مسودة 

 الدستور 

 .  األجهزة األمنية و قوانين الشرطة وتطوير مراجعة  2

 البرملان   -

 واألجهزة األمنية االخرى وزارة الداخلية  -

 وزارة العدل  -

 املجتمعمنظمات  -

 املدني 

 املجالس املتخصصة -

من سنة واحدة الى 

 سنتين
- 

3 
املؤسسات الشرطية واألجهزة األمنية بالخضوع للسلطات التنفيذية والقضائية الزام 

 للدولة .
 السلطة السياسية  -

املجتمع منظمات  -

 املدني 

 الرأي العام -

 سنة واحدة

 برنامج دائم

4 
املراجعة السنوية) الدورية ( ملا يصدر من مناشير وكتيبات منظمة ملهام وواجبات الشرطة 

 األمنية . واألجهزة 
 سنة واحدة  - وزارة الداخلية واألجهزة األمنية االخرى  -

 برنامج دائم من حينها  - السلطة السياسية  - . الشرطية واألجهزة األمنية للمحاسبة والرقابة  املؤسساتخضوع  5

 برنامج دائم واحدةسنة   - البرملان  - .  لة واملتابعةائالقادرة على املس )االستماع(  تفعيل لجان الرقابة البرملانية 6
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 مشروعية عمل الشرطة واألجهزة األمنية 
تهيئة املناخ السياس ي املالئم لعمل الشرطة                   :السياسة

 و األجهزة األمنية 
 الشرطة واألجهزة األمنية   اتؤسسم وهيكلة اعادة بناء  الهدف التفصيلي: 2.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء املنفذة الجهة  البرنامج  ت

1 

 

 

 إصالح هيكلي لكل أجهزة الشرطة واألجهزة األمنية في إطار األمن الوطني :

 . االعداد للبناء املرحلي ألجهزة الشرطة واألجهزة األمنية بحرفية   •

 استخدام مناسب للموارد .  •

 واملحاسبة واملسائلةاستحداث أليات على مستوى االدارة لتحقيق الشفافية  •

 مجلس الوزراء -

 وزارة الداخلية -

 القضاء -

  ( سنوات3-1من ) املراكز البحثية  -

2 

 تطوير القوانين وتعزيز الحريات العامة : 

           صياغة قوانين تحدد االجراءات القانونية املراعية لحقوق االنسان بشأن املتابعة األمنية   •

 ) التنصت واملتابعة لالتصاالت الهاتفية ووسائل التواصل االجتماعي ( . 

اعادة النظر في قانون الحبس والحبس االحتياطي بما يتوافق والحقوق التي يكفلها مقترح   •

 يق الوطنية والعاملية لحقوق االنسان .الدستور واملواث

التقييم واعادة البناء لكل مؤسسات االصالح بما يتالئم وتوفير الظروف االنسانية القانونية   •

 ملن يحتجز بها سواء لفترة الحبس االحتياطي أو قضاء العقوبة . 

 مجلس النواب -

 مجلس الوزراء  -

 وزارة الداخلية  -

 وزارة العدل  -

  ( سنوات 3-1من )  -
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

األجهزة   الشرطة و تهيئة املناخ السياس ي املالئم لعمل السياسة: مشروعية عمل الشرطة واألجهزة األمنية 

 األمنية 

3.3 
حياد املؤسسة األمنية )قطاع الشرطة واألجهزة األمنية األخرى( في   الهدف التفصيلي:

 العملية السياسية 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 
يحق ملنتسبي قطاع الشرطة بمختلف تخصصاتهم واألجهزة األمنية  التصديق على الدستور 

 وتعديالته وممارسة حق العمل النقابي فقط .
  - وزارة الداخلية -

 هذا البرنامج عمل دائم من السنة األولى

2 
تجريم للخاضعين لقانون الشرطة والقوانين املنشئة لألجهزة األمنية  من ممارسة  العمل السياس ي  

 وفق ملا ينص عليه مقترح الدستور .  
  - السلطة القضائية -
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 الهدف الرئيس ي الرابع: تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء

 مة بين السياسات األمنية والشراكات الدولية ء.املوا2        أجهزة الدولة لتعزيز أداء الجانب األمنيالتنسيق بين . 1:  السياسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطوير منظومة . 1

ي املعلومات والسيطرة ف
ة قطاع الشرطة واألجهز 

.األمنية

صياغة إطار عام . 2

.لخطط والبرامجل

ة املراقبة واملحاسب.  3

في قطاعوالشفافية
ية الشرطة واألجهزة األمن

تطوير الشراكة . 4

ون اإلستراتيجية والتعا
.األمني 
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4 
 الهدف الرئيس ي: 

 التنسيق بين أجهزة الدولة لتعزيز أداء الجانب األمني السياسة: تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء 

 تطوير منظومة املعلومات والسيطرة في قطاع الشرطة واألجهزة األمنية  :الهدف التفصيلي 1.4

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 تطوير منظومة املعلومات :  

 .  األفراد بكافة املعلومات من الرقم الوطني حتى الحالة الصحيةتحديث قاعدة بيانات عن  •

 .  تقييم املعلومات بما يمكن من مواجهة أي اختراق ملؤسسات األمن في كافة مستوياته •

 . (IT)بناء قدرات األفراد بما يكفل ويتماش ى مع مستجدات العصر في مجال تقنية املعلومات  •

 وزارة الداخلية -

 

الهيئة العامة لإلتصاالت  -

 واملعلوماتية

الهيئة العامة للمعلومات  -

 والتوثيق

 سنوات  3-1من 
التنسيق مع األجهزة املناظرة 

 في الدولة 

2 

 

 ومنظومة السيطرة :تطوير البنى التحتية 

  دراسة شاملة لكل البنى التحتية لقطاع الشرطة  •
ً
واألجهزة األمنية لإليفاء بمتطلباتها  ابتداءا

العاملين  من الزي الخاص لها الى املؤسسة التي تتولى الرعاية الصحية واالجتماعية 

 واملتقاعدين منهم .

امليكنة والتقنية الحديثة بما يوفر  استحداث أنموذج جديد ملراكز الشرطة يعتمد على  •

 .  الوقت والجهد ويحسن األداء ويقدم الخدمة العامة للمواطن بالشكل املستهدف

االعتماد على التطور التقني في عمل الشرطة امليداني بأحدث التقنيات )كشرطة املرور   •

 .  ومراكز الترخيص( وبناء منظومة مترابطة لجميع مناطق الدولة

استحداث منظومة متطورة ألصدار جوازات السفر ووثائق اثبات الهوية تعتمد على أعلى  •

 للتزوير
ً
 .   التقنيات منعا

  توفير األجهزة التقنية الالزمة ملواجهة •
ً
العملة عمليات تزوير  الجريمة املنظمة وخاصة

 .  اآلثار وتهريب

 

 وزارة الداخلية -

 
-  
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 الهدف الرئيس ي:  

 التنسيق بين أجهزة الدولة لتعزيز أداء الجانب األمنيالسياسة: الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء تعزيز دور قطاع 

 خطط والبرامج لل طار عامصياغة إ   :الهدف التفصيلي  2.4
 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 الشرطة بكافة مستوياتها واألجهزة األمنية : وضع خطط تنفيذية للقطاع األمني بشقيه 

 رسم السياسة العامة للقطاع األمني . •

 وضع خارطة طريق للبرنامج التنفيذي لقطاع الشرطة واألجهزة األمنية . •

السلطة  -

 السياسية 

وزارة الداخلية  -

 واألجهزة األمنية 

 األمم املتحدة -

من السنة  

 األولى 

األمم املتحدة ) اإلستفادة من  

تجاربها في الحاالت املشابهة في 

 الحالة الليبية (  

2 

 

 الرفع من املستوى العلمي  لكوادر الشرطة واألجهزة األمنية : 

 اعادة تأهيل الكوادر التي انتسبت للقطاع والتي لم تتلقى دورات دراسية وتدريبية ألداء مهامها •

 مراجعة وتطوير املناهج الدراسية بكليات ومعاهد الشرطة والجمارك  •

 اختيار أفضل العناصر املؤهلة للتدريس بكليات ومعاهد الشرطة والجمارك •

 تطوير كليات ومعاهد الشرطة واملعاهد األمنية على أحدث مستوى: •

 تأهيل القادة ومتخدي القرار.  -

 تأهيل الخبراء واألخصائيين.  -

 العاملين والفنيين . تأهيل  -

 

 

 

 

 

 وزارة الداخلية -

 وزارة التعليم -

 وزارة املالية  -

-   
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

 تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء 
 السياسة:التنسيق بين أجهزة الدولة لتعزيز أداء الجانب األمني 

 والبرامج الهدف التفصيلي: صياغة إطار عام للخطط  2.4

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 املالحظات 

3 

 تطوير الهياكل التنظيمية ألجهزة قطاع الشرطة واألجهزة األمنية األخرى : 

مراجعة الهياكل التنظيمية ألجهزة قطاع الشرطة واألجهزة األمنية األخرى بما يضمن مالئمتها وطبيعة   •

 يتوافق مع أفضل املمارسات الدولية .مهامها  بما 

 االستفادة وتوظيف ما توفره األمم املتحدة واملؤسسات الدولية واالقليمية من برامج لتطوير هياكل القطاع .  •

  
ً
تطوير برامج تضمن املرونة واالستدامة للهياكل التنظيمية لقطاع الشرطة واألجهزة األمنية مراعاة

 لألختصاصات . للتطور املتالحق 

 وزارة الداخلية  -

 اإلجهزة األمنية  -

 وزارة املالية   -

مراكز   -

الدراسات 

 املتخصصة 

 االمم املتحدة  -

  3الى  1من 

 سنوات 
 

4 

 

 

 

 استحداث مراكز دراسات متخصصة استراتيجية:

 دراسة املخاطر والتهديدات واستشرافها.  •

 تطوير السياسات والبرامج.  •

 

 وزارة الداخلية -

  األمنيةاألجهزة  -

 االخرى 

 وزارة املالية  -

مراكز   -

الدراسات 

 املتخصصة 

 

5 

 التعاون  األمني والفني مع املؤسسات األمنية االقليمية والدولية:

 عقد االتفاقيات لتبادل املعلومات والدراسات.  •

 تبادل الخبرات والكوادر املتخصصة. •

 تفعيل االتفاقيات الثنائية والجماعية.  •

 

 الداخليةوزارة  -

األجهزة االمنية   -

 االخرى 

 وزارة الخارجية  -

 األمم املتحدة  -

املنظمات   -

 اإلقليمية 
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

 تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء 
 

 التنسيق بين أجهزة الدولة لتعزيز أداء الجانب األمني السياسة:
 قطاع الشرطة واألجهزة األمنية والشفافية في املراقبة واملحاسبة    :الهدف التفصيلي 3.4

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 املراقبة واملحاسبة والشفافية في تنفيذ القوانين : 

تطوير برامج املراجعة واملتابعة والتدقيق ألداء قطاع الشرطة واألجهزة األمنية بما يستجيب للممارسة   •

 الديمقراطية )جلسات االستماع للجان مجلس النواب( . 

 تطوير البرامج الكفيلة بضمان وصول شكاوى ومطالب املواطنين فيما يتعلق بالشأن األمني .  •

 . زمة ملن يملك صفة الضبط القضائي مراجعة واقتراح التشريعات الال  •

 السلطة السياسية  -

 وزارة الداخلية -

 الرقابة اإلدارية -

 

 - منذ السنة األولى  النائب العام

2 

 : إنفاق امليزانيةاقبة واملحاسبة والشفافية في ر امل

أفضل اعادة هيكلة امليزانيات بما يضمن تحقيق االستغالل األمثل للموارد املخصصة للقطاع وفق  •

 .  املعايير الدولية

تطوير برامج املراقبة واملحاسبة والشفافية ملكافحة أي أوجه للفساد األداري واملالي بالقطاع واألجهزة   •

 .   األمنية

 السلطة السياسية  -

 وزارة الداخلية  -

 ديوان املحاسبة  -
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

 مة بين السياسات األمنية والشراكات الدولية ء املوا السياسة: األداء تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على  

  تطوير الشراكة اإلستراتيجية والتعاون األمني  :الهدف التفصيلي 4.4

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 تطوير برامج التعاون األمني :

 والبيانات للتعاون األمني . تحديث قاعدة املعلومات  •

 استحداث أدارات متخصصة للتعاون األمني مع األجهزة املشابهة في الدول الشقيقة و الصديقة . •

تفعيل املشاركة لقطاع الشرطة واألجهزة األمنية باملجالس واملؤسسات العربية األمنية والدولية املتخصصة بما   •

 وتحديث وتطوير القطاع .يضمن االستفادة من هذه املشاركات في تجديد 
 السلطة السياسية   -

 وزارة الداخلية  -

 وزارة الخارجية  -

دول الطوق  

واإلقليم 

 واملجتمع الدولي 

 - منذ السنة األولى 

2 

  

 تطوير برامج الشراكات االستراتيجية على املستوى االقليمي والدولي :

 االرهاب، الجريمة املنظمة، الهجرة غير الشرعية...( . مواجهة القضايا األمنية الكبرى العابرة للحدود )مكافحة  •

تطوير البرامج واالتفاقيات األمنية التي تحقق تبادل معلوماتي وتقني وتدريبي مع شركاء قادرين على خفض  •

 التهديدات واملواجهة املشتركة . 
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ً
 التمهيد :أوال

م واألهداف والبرامج  اهيواملف  ى سياسات خارجية متباينة في الرؤ بالسبعة عقود من مراحل وبإختالف ألنظمة الحكم لها، و   الليبية منذ تأسيسها قرابةالدولة    مرت

ومقومات استثمارها، األمر  وسياسية والثقافية، وما تمتلكه من مقدرات اقتصادية  يواألدوات، لم تعكس ذلك امليراث الحضاري لليبيا بكل مكوناته الجغرافية والج

نظرية األمن الوطني، ذات رؤية واضحة املعالم تحدد    على  بناءهاالذي استوجب أن يكون للدولة الليبية سياسة خارجية مرتكزة )على موروثها الحضاري ومستمدة في  

التي تدير شأنها بما  اتأهدافها ونشاط  الثنائية  يها ونهج مؤسساتها  رها 
ُ
ط
ُ
أ في  ، وتكون قادرة على تحقيق  اومنظماته  ا واإلقليمية والدولية بكل مؤسساتهجعلها فاعلة 

املواثيق واألعراف املنظمة للعالقات الدولية في أطر املعاملة    افةأهدافها بما يعزز أمنها وسيادتها ويحافظ على استقاللها، وبتعاون مشترك بَناء مع غيرها، وبإلتزام بك

  ة في تحقيق األمن والسلم الدوليين. باملثل واالحترام املتبادل ومساهم

 

 :
ً
 :سياسة الخارجيةملخص ملالمح الثانيا

 دواعي إعادة الهيكلة:

 في السياسة الخارجية الليبية، كان للظروف التي عاشتها خالله تأثيشهد العقد  
ً
 املاض ي من عمر الدولة الليبية تدهورا

ً
عبر  سياسات  ل تراكمات لال  يضاف إليها ،  اعليه  را

  أضعف دورها في أطرها املختلفة  مما  زمات  خلق الكثير من األ و   مارساتودبلوماسيتها الكثير من األخطاء وامل  اتتلك السياس   شابوما    العقود املاضية
ً
  ثنائيا

ً
وإقليميا

 وأصبحت محط تدخالت بما أسهم في أن تكون دولة رخوة إن لم تكن هشة،
ً
 جينت كانت ودوليا

ً
 لآلتي:  ة

 من الوطني الذي تشكل السياسة الخارجية أحد أركانها وأداة من أدوات إنفاذها وفق رؤية تحقق األمن والسيادة واستقالل القرار. غياب نظرية لأل  (1
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  وزاراتها التي تتولى إدارة الشأن السياس ي الخارجي في صياغة سياسات وأهداف تعتمد   ضعف الحكومات املتعاقبة واإلنقسام املؤسس ي في الدولة الليبية و   (2

 
ُ
سياسة خارجية تأخذ   رسم ن في مجملها من  مكعلى ما لليبيا من موقع جغرافي هام، وعامل جيوسياس ي مؤثر، وإمكانيات اقتصادية متجددة، وتنوع ثقافي، ت

 في صياغتها تلك العوامل. 

مخرجات وممارسات ضعيفة  )  عدم القدرة على خلق البرامج جعل السياسة الخارجية    ترتب عنه إفتقاد األهداف الواضحة في العمل السياس ي الخارجي   (3

 . (  دام التأثير في أغلبهاعوتتسم بالتخبط واإلزدواجية وإن

التشريعات (4 الدبلوماس ي  النافذة  محدودية  الخارجو    للعمل  السياس ي  العمل  يتولى شأن      يفيمن 
ً
 وإزدواجا

ً
تداخال في بين  أوجد  الليبية املختلفة  املؤسسات 

 في 
ً
  سيادة الدولة الليبية وهيبتها. ثر علىمما أ  اإلختصاصاتممارسة ذلك العمل وتضاربا

  دون التنسيق مع من يتولى شأن إدارة العمل الخارجي  تفاقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكوالت التعاون المن ا   لعديدل  الليبية في العقد األخير  ات السلط  إبرام (5

 لهيبة الدولة . قد سبب
ً
 انتقاصا

 دارة العمل السياس ي والدبلوماس ي واألمني  إل إبعاد العناصر ذات الكفاءة  في  األثر الكبير    قانون العزل السياس ي وقرارات هيئة النزاهةكان ل (6
ً
 وخارجيا

ً
  داخليا

 في اآل 
ً
 كبيرا

ً
 ت إلى الدبلوماسية الليبية. اساءإ داء وممارسة ترتب عليه تدهورا

السياسة الخارجية    متابعة وتنفيذهشاشة البناء الهيكلي ملؤسسة إدارة العمل السياس ي والدبلوماس ي وضعف اإلدارات السياسية والفنية املناط بها أن تتولى   (7

  أحد األسبابكان 
ً
  في عجز الدولة الليبية على صنع القرار السياس ي إقليميا

ً
 كبير في املنظمات اإلقليمية والدولية.ال الغيابو   ،والتأثير فيه ودوليا

في متابعة ومراجعة اإلتفاقيات واملعاهدات الثنائية والدولية التي بموجبها تصون  (  وزارة الخارجية والتعاون الدولي  )    تها وابأد   الكبير  تقاعس الدولة الليبية  (8

 بل أو وظائف تمنح للدولة الليبية فرصقاقروض ممنوحة لدول أو منح بمحقوق الدولة الليبية سواء أكانت  
ً
لتولي مراكز باملنظمات اإلقليمية والدولية أو    ا

 منح دراسية ألبنائها أضاع على الدولة حقوق
ً
 ستوجب إرجاعها وفرص ي  ا

ً
 عت ألخذ املكانة في إدارة الشأن الدولي.ي ِ ضُ  ا

طة للعمل  ار الدولة الليبية اآلن وذلك بدون رسم خ  حجم ودور   ال يتناسب بما  و   ،ق ال جدوى من التواجد السياس ي بهاالتوسع الالمبرر في فتح السفارات بمناط  (9

 ورتب عليها إلتزامات كانت في الغنى عنها. أرهقو  ،السياس ي )السفارات(
ً
 الدولة ماليا
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 في إطاره العام بما يكفل  من خاللهتمارس   ذي وكذلك عملها الدعوي والإنقاسم مؤسسات الدولة التي تتولى إدارة وشأن استثماراتها في الخارج  (10
ً
 سياسيا

ً
عمال

 والتنسيق بين مؤسسات الدولة بما يخدم املصلحة الوطنية . مصالح الدولة، أدى إلى تشتت السياسات واألهداف وضعف اآلداء وبالتالي إنعدام الشراكة 

   

على شكل ) مجلس تخطيط سياس ي لسياسات الخارجية  لتخطيط  لعلى ا  جسٍم متخصص قادر   لغيابياسات  اإلبتعاد عن التخطيط املدروس في صياغة الس  (11

واألهلية والتي تساهم مع صانع القرار السياس ي في الوصول إلى    العامة  يتولى بمشاركة مراكز البحث السياسة الجامعيةمجلس للسياسات الخارجية (    –

   .استراتيجية عمادها قاعدة من البيانات واملعلومات والتحليالت في إتخاذ قرارات لتحقيق أهداف الدولة وسيادتها وتحافظ عليها

 

 ت االصالح الهيكلي:رتكزام

   الذيموقع جغرافي متميز وهام بتوسطها الشمال األفريقي  بتتمتع ليبيا   (1
ً
أوروبا    الىومنفذها الكبير    ،لقارة اإلفريقية على البحر األبيض املتوسطل  يجعلها بوابة

كل هذا  ،  القارة  تجعلها الكبرى بين صحارى التي  شرقه، وبصحراءها املمتدة التي تشترك فيها مع غيرها من دول الطوق  م ، وحلقة الوصل بين مغرب العرب و 

 في صناعة القرار الدولي وإدارة ش أن تكون   الدولة الليبية بسياستها الخارجية  ؤهلالتميز ي
ً
 رئيسيا

ً
 في العالقات اإلقليمية والدولية ومساهما

ً
 محوريا

ً
نه  ؤو العبا

 عبر مؤسساتها ومن خالل هيئات ومنظمات وهياكل العمل السياس ي الدولي.

 لإلنسان منذ القدم، عاش فيها وال زال حياة  قد  ف  ،الكبير في تكوين مكونها الجيوسياس ي  ثراألاإلستراتيجي  وموقعها    ،ياكان وال يزال لطبيعة ليب (2
ً
كانت مالذا

  
ً
 ملواردها، ومستقرا

ً
 للتنوع اإلنو من آمازيغ وعرب وطوارق وتبو، شكلوا فسيفساء املكون السكاني لهذه االرض وخلق منها مكله كريمة، مستثمرا

ً
ساني القادر  نا

بناء عالقات خارجية فاعلة وتعزز أواصرها مع املحيط، واإلقليم والعالم من خالل    فيعها  يعلى بناء دولة دون تميز وتمييز بين مكوناته التي تساهم في جم

 . ءةسياسة خارجية بنا 
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 في بناء الدولة  يإن املقدرات والثروات الطبيعية الليبية   (3
ً
 هاما

ً
 في صناعة سياستها الخارجية عبر كل املؤسسات  جعلها رافدا

ً
، ومرتكزا

ً
 وخارجيا

ً
الليبية داخليا

 للغير بما يحقق التنمية واإل 
ً
 لتلك املوارد، واستقطابا

ً
 ل زدهار واستقرار التي تتولى شأن إدارتها استثمارا

ً
 ألهداف السياسة الخارجية  ا

ً
لجوار واملحيط وتحقيقا

 م. بناء نظام دولي يسوده األمن والسال جل أل في خلق مكانة للدولة الليبية  

 ساهم في بناء الحضارة اإلنسانية من خالل تنوع ثقافات مك (4
ً
 إنسانيا

ً
 ثقافيا

ُ
    هونأنتج الطابع الجيوسياس ي لليبيا عبر آالف السنين، موروثا

ً
 ومتوسطيا

ً
عربيا

أية صياغة ألسس ومفاهيم ومبادئ السيا في  ، يعتمد عليه 
ً
 وإسالميا

ً
الليبيةوإفريقيا التنوع الذي يتشارك فيه مع املوقع    ،سة الخارجية  وبما يعكس ذلك 

 الجغرافي في بناء وتعزيز العالقات العربية واإلفريقية واإلسالمية والدولية. 

 في يراث الدولة الليبية من خالل سياساتها الخارجية املتعاقبة منذ القرن الثامن عشر وحتى األن، فيه من املحطات التي كان للم (5
ً
 ومؤثرا

ً
 مؤسسا

ً
دولة دورا

كانت اللبنة الرئيسية في بنائها وتأسيسها وشد عضدها، كما أن للمواثيق واالتفاقيات    ،قليمية ودوليةإومنظمات    هيئاٍت ل  تكوينهاب  ،صنع السياسة الدولية

ة الليبية األثر الكبير والدافع للحفاظ على وحدة دول الجوار  واملعاهدات الثنائية واإلقليمية والدولية التي ساهمت في صياغة بنودها وإقرارها الدبلوماسي 

والسعي لتحقيق التنمية واالستقرار واألمن، كل ذلك يساهم في تأسيس استراتيجية لسياسة خارجية جيدة قادرة    ،وإرساء مبادئ السلم  ،واإلقليم والعالم

 ل والتأثير. ععلى الف

  ة اإلقليمي  األطراف  وإنتمائهم الفكري والسياس ي إلعادة وحدة بناء نظامهم السياس ي ومؤسساته وبمشاركةالسعي الدؤوب من الليبيين بمختلف مكوناتهم   (6

ة الليبية عازمة على خلق دولة موحدة قادرة على صياغة  رادفإن اإل   -  التي تواجههم  راقيلوبالرغم من كل الع  -    ومن خالل منظمة األمم املتحدة   ة،والدولي

تقاللية  سياسة خارجية بدبلوماسية واعدة تضع في أولوياتها مشاركة اآلخرين، بشراكات سياسية واقتصادية ودفاعية عبر اتفاقيات ومعاهدات تضمن اس

 عن هيبة ومكانة ليبيا في الصداقة والتعاون والعيأواصر  القرار فيها وتحقق مصالحها الوطنية وبما يعزز  
ً
ش املشترك دون تدخل في شئون الغير أو تنازال

 الجوار واإلقليم والعالم.
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                  هادفة  في إطار التعاون املثمر متوازنة وعالقات دولية دبلوماسية"                               الرؤيـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة   

 الى تحقيق اإلستقرار واألمن"                                                         السياسة الخارجية
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 في املحافل الدولية،  ليبياكانة  استعادة التوازن للقرار الوطني وم"                   ام ـــــــــــــــــــــ دف العــــــــــــــــــــــالهـ 

 ة ـــــــشتركحقق املصالح املي دول بما ـــــكافة ال اون معــــــاء عالقات تعـــــــــــــ وبن                                                

 والسيادة الوطنية " املتبادل حترام ال على اساس ا                                               
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  ة:الرئیسی األھداف

 

  . في إطار األمن الوطنيمعالجة املسائل اآلنية في السياسة الخارجية               الهدف الرئيس ي األول: 

    .محددات واستراتيجية السياسة الخارجية صياغة              الهدف الرئيس ي الثاني: 

    . إعداد السياسة الخارجية للدفاع عن الدولة في إطار األمن الوطني         :الهدف الرئيس ي الثالث

 . اإلصالح وإعادة هيكلة مؤسسات العمل الخارجي          الهدف الرئيس ي الرابع: 

 في  إرساء األمن والسلم الدوليين  التعاون الدوليتعزيز       خامس:الهدف الرئيس ي ال
ً
 ملصالح ليبيا العليا  و مساهمة

ً
 .  حماية
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ــــــــــــــــــات :   السياســـــــــــــــــــــــــــــ

 . صيانة السيادة والوحدة الوطنية في إطار األمن الوطني •

 .  الليــــبيــــــةصياغة أسس جديدة للسياسة الخارجية   •

 .  مة بين الوسائل والغايات  في أبعادها الجيوسياسيةءاملوا  •

 .  سياسة خارجية بأدوات ذات كفاءة وفعالية عالية •

 مع املجتمع الدولي .  •
ً
 تعاون دولي فعال بما يحقق اندماج ليبيا إيجابيا
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 امج واملبادراتالبر 
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 معالجة املسائل اآلنية في السياسة الخارجية في إطار األمن الوطنيالهدف الرئيس ي األول: 

 صيانة السيادة والوحدة الوطنية في إطار األمن الوطنيالسياسة / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعمل إصالح التشريعات والقوانين املنظمة ل

الخارجي

ات اإلصالح املؤسس ي وإعادة هيكلة أدو 

العمل الخارجي 
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 معالجة املسائل اآلنية في السياسة الخارجية في إطار األمن الوطني:  الهدف الرئيس ي 1
 صيانة السيادة والوحدة الوطنية في إطار األمن الوطني  : السياسة

 إصالح التشريعات والقوانين املنظمة للعمل الخارجي   الهدف التفصيلي: 1.1

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 لآلتي : اعتماد مواد حاكمة في الدستور تحدد عالقات ليبيا الخارجية وفقا 

 ربط السياسة الخارجية باألمن الوطني .  •

 األمن والسلم الدوليين .  في مجالالتعاون  واد دستورية متعلقة بإقرار م •

 .  تحديد آليات ومستويات اتخاذ القرار السياس ي في السياسة الخارجية   •

 

 البرملان   -

 هيئة الدستور   -

  

املحكمة  -

 الدستورية

وزارة  -

 الخارجية 

 وزارة العدل  -

 سنة واحدة
الرجوع للمحكمة الدستورية في كل مايتعلق 

 باملواد الحاكمة . 

2 

تطوير قانون تنظيم العمل في السلك الدبلوماس ي والقنصلي بما يتناسب مع التغييرات الحاصلة في  و  إعادة النظر  

 الحالة الليبية وفقا ألفضل املمارسات الدولية كالتالي :

 لتطبيق العمل في السلك الدبلوماس ي والقنصلي .صياغة مدونة سلوك  •

 معالجة اآلثار السلبية لقانون العزل السياس ي وقرارات هيئة النزاهة .  •

 تفعيل لجان االستماع باملؤسسة التشريعية .  •

 البرملان   -

 مجلس الوزراء -

 وزارة الخارجية   -

 

 وزارة العدل  -

  3 – 1من 

 سنوات 

 

3 

 بما يتماش ى مع املصلحة الوطنية العليا وفقا لآلتي :ومذكرات التفاهم  واالتفاقيات  املعاهدات  في  إعادة النظر 

 املعاهدات واالتفاقيات الثنائية و اإلقليمية والدولية .  •

 أمنية ( .  –االتفاقيات ومذكرات التفاهم االستراتيجية )عسكرية  •

   ...( .  -زراعة  –تعليم  –االتفاقيات ومذكرات التفاهم الفنية املتخصصة ) صحة  •

-   
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 معالجة املسائل اآلنية في السياسة الخارجية في إطار األمن الوطني:  الهدف الرئيس ي 1
 :  صيانة السيادة والوحدة الوطنية في إطار األمن الوطني  السياسة

 .اإلصالح املؤسس ي وإعادة هيكلة أدوات العمل الخارجي    الهدف التفصيلي: 2.1

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 للتالي :  
ً
 توحيد مؤسسات  الخارجية الليبية وفقا

 القرار السيادي في السياسة الخارجية . توحيد اتخاذ   •

 العمل على توحيد اإلنقسام املؤسس ي في الخارجية .  •

السلطة  

 السياسية 

بعثة الدعم  

 ألمم املتحدة   

  سنة واحدة 

2 

 معالجة الوضع الراهن في عدد كل من :   

 التضخم في كوادر  وزارة الخارجية . •

 العاملين بها  . التضخم في عدد السفارات وكوادر  •

 التضخم في عدد العاملين في ممثليات ليبيا من ) منظمات أقليمية ودولية ( .  •

وزارة  

 الخارجية 

الجهات  

العامة  

ذات 

 العالقة 

3 

 الليبية :    الستثمارات الخارجيةإعادة النظر في القرار السياس ي ل

 .   سياس ي وبما يتوافق مع املردود ال قتصاديتقييم االستثمارات الخارجية من حيث املردود اال •

تعزز دور ليبيا في   اقتصاديةرسم خارطة لالستثمارات الخارجية وفق استراتيجية سياسية   •

 .   محطيها الخارجي

 استخدام االستثمارات الخارجية بما يحقق املصلحة الوطنية العليا .   •

مجلس   -

 الوزراء 

وزارة   -

 الخارجية 

-  
من سنة الى  

 ثالث سنوات 
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املؤسسات   -

االستثمارية  

 املتخصصة 

 معالجة املسائل اآلنية في السياسة الخارجية في إطار األمن الوطني:  الهدف الرئيس ي 1
 :  صيانة السيادة والوحدة الوطنية في إطار األمن الوطني  السياسة

 .اإلصالح املؤسس ي وإعادة هيكلة أدوات العمل الخارجي    الهدف التفصيلي: 2.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

4 

 إعادة بناء العمل الدعوي واإلعالم الخارجي في السياسة الخارجية  :  

 تقييم وتطوير برامج واستثمارات جمعية الدعوة اإلسالمية .  •

تقييم وتطوير برامج  مراكز البحوث وصناعة الرأي ونشاطات اإلعالم  •

 الخارجي . 

 مجلس الوزراء   -

 وزارة الخارجية   -

 الهبئة العامة لإلعالم  -

جمعية الدعوة   -

 اإلسالمية 

- 
من سنة الى   

 ثالث سنوات  

إعادة النظر في جمعية الدعوة   -

 اإلسالمية وتبعيتها . 

اقتراح ستحداث هيئة لإلعالم   -

الخارجي تحت مسمى ) هيئة  

 االستعالمات ( . 
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 في إطار األمن الوطني  الخارجيةصياغة محددات واستراتيجية السياسة : الهدف الرئيس ي الثاني

 صياغة أسس جديدة للسياسة الخارجية الليــــبيــــــة: السياسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة صياغة األسس االستراتيجية ملواجه

التهديدات الخارجية
وضع محددات السياسة الخارجية 
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:  صياغة أسس جديدة للسياسة الخارجية  السياسة في إطار األمن الوطني  محددات واستراتيجية السياسة الخارجية صياغة الهدف الرئيس ي :  2

 الليــــبيــــــة 
   وضع محددات السياسة الخارجية     الهدف التفصيلي: 1.2

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 :السياسة الخارجية الليبية  ثوابت
 .   بناء عالقات ثنائية ودولية على أسس املساواة و التكافؤ في السيادة واملصالح املشتركة •
 تبني نهج الخطاب السياس ي العقالني .  •
 العمل و الحرص على استقرار اسواق النفط العاملية .  •

 السعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خالل اقتصاديات السوق . •
نبذ االرهاب بكافة اشكاله والتمييز العنصري والتعصب والعنف والكراهية وازدواجية املعايير   •

 لتعايش السلمي بين الثقافات .وتعزيز مفاهيم ا
 االلتزام بمبدأ عدم االنحياز ونبذ املحاور واالحالف التي تخل باالمن والسلم الدوليين  •
 احترام مبادئ الشرعية الدولية ومواثيقها : •

o  تعزيز مبادئ األمن والسلم الدوليين على أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول 
o  داخلية للغيرالشؤون ال االحترام املتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في  . 
o دول نبذ استخدام القوة في العالقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لل  . 

 احترام اختيارات الشعوب ألنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية   ✓
بية والعمل على إخالء األراض ي الليبية نبذ التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية اللي ✓

 من كافة التواجد العسكري األجنبي . 
 العمل الجاد على رفع ليبيا من قرار الفصل السابع .  ✓

o . تعزيز حق الشعوب في تقرير املصير وحقوقها املشروعة في الدفاع عن النفس 

o  والثنائية . اإللتزام بقواعد القانون الدولي واملعاهدات واملواثيق الدولية 

 السلطة السياسية   -

 وزارة الخارجية  -
 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر سنة واحدة  
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:  صياغة أسس جديدة للسياسة الخارجية  السياسة في إطار األمن الوطني  محددات واستراتيجية السياسة الخارجية صياغة  الهدف الرئيس ي : 2

 الليــــبيــــــة 
 وضع محددات السياسة الخارجية     التفصيلي:الهدف  1.2

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

2 

 : فض النزاعات بالوسائل  الدبلوماسية والسلمية  

 . تبني نهج الدبلوماسية الوقائية  •

 . نبذ وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل باالمن والسلم الدوليين  •

 . التأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين الدول  •

 االلتزام بتنفيذ التعهدات وبناء الثقة وتعزيز ثقافة الحوار . •

 

 السلطة السياسية   -

 وزارة الخارجية  -
 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر سنة واحدة    
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 في إطار األمن الوطني  محددات واستراتيجية السياسة الخارجية صياغة : الهدف الرئيس ي 2
 صياغة أسس جديدة للسياسة الخارجية الليــــبيــــــة  : السياسة

 األسس االستراتيجية ملواجهة التهديدات الخارجية صياغة    الهدف التفصيلي: 2.2

 

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

  ذات العالقة رصد وتحديد التحديات والتهديدات  األمنية
ً
 ودوليا

ً
 :    باملتغيرات السياسية إقليميا

للسياسة  الجيوسياسية ) الحدود / املساحة / السكان (   رصد وتحديد التحديات و التهديدات •

 الخارجية الليبية . 

 التهديدات األمنية ) التدخل الخارجي / اإلرهاب / الجريمة املنظمة ( . رصد وتحديد التحديات و  •

رصد وتحديد التحديات والتهديدات االقتصادية ) نهب الثروات / التعدي على املناطق االقتصادية   •

 الليبية ( . 

 

 السلطة السياسية  -

 وزارة الخارجية  -

جهاز املخابرات  -

 العامة

 

مجلس األمن  -

 الوطني 

الوزرات السيادية   -

 املتخصصة  

 سنة واحدة

 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر

2 

   ذات العالقة التحديات والتهديدات  األمنيةصياغة استراتيجية ملواجهة 
ً
باملتغيرات السياسية إقليميا

 
ً
 :    ودوليا
 بعين االعتبار مأسسة  •

ً
آليات اتخاذ وصنع  صناعة القرار االستراتيجي في السياسة الخارجية أخذا

 وتخطيط وتنفيذ ومتابعة القرار . 
 توظيف املعطيات الجيواستراتيجية وآليات التعاون الدولي . •
 ملبدأ الشراكة االستراتيجية   •

ً
 تعزيز التفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية وفقا

قليمية ( بما يضمن إعادة الدور  تفعيل املوروث املؤسس ي الخارجي ) الهيئات واملنظمات الدولية واال •
 الفعال لليبيا في املحافل الدولية واالقليمية . 

العمل بهذا البرنامج بشكل   -

 مستمر

تفعيل مجلس األمن الوطني   -

وتعزيز دوره في صيانة املصالح  

 الحيوية للدولة الليبية
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 إطار األمن الوطني إعداد السياسة الخارجية للدفاع عن الدولة في الهدف الرئيس ي الثالث: 

   في أبعادها الجيوسياسيةبين الوسائل والغايات   مةءاملواالسياسة / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد السياسة 

الخارجية

إقامة عالقات 

متكافئة مع الدول 
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 السياسة املقترحة:  في إطار األمن الوطني عن الدولةلدفاع لالخارجية  إعداد السياسة 

 الجيوسياسية مة بين الوسائل والغايات  في أبعادها  ءا املو 
 إعداد السياسة الخارجية   :الهدف التفصيلي 1.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 تحديد األسس التي تبنى عليها السياسية الخارجية ألجل اإلعداد للدفاع : 

 املجال الدولي .تحديد األهداف اإلستراتيجية التي تحقق املصلحة الوطنية العليا في  -

 . املوقف الدولي وتأثيره على املوقف املحلي  -

 .املوقف اإلقليمي وتأثيره على املوقف املحلي  -

 اإلتفاقيات واإلرتباطات السابقة واإللتزامات مع الدول األخرى . -

 . القدرات الذاتية وإمكانية توظيفها   -

 وزارة الخارجية 

 

الوزارات 

 املعنية  
 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر سنوات من سنة الى ثالث 
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 في إطار األمن الوطني  عن الدولة لدفاعللسياسة الخارجية إعداد ا  
 السياسة املقترحة: 

 مة بين الوسائل والغايات  في أبعادها الجيوسياسية ءاملوا 

 إعداد السياسة الخارجية   :الهدف التفصيلي 1.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

2 

 

 وضع اإلجراءات في السياسة الخارجية لدعم إعداد الدولة للدفاع : 

( لدعم حراك /ثقافية عسكرية /إقتصاديةأمنية /عقد إتفاقيات )سياسية / -

 الدولة في محيطها العاملي . 

 مجموعة الدول املؤثرة . ضمان حياد  -

 كسب دعم الدول التي لها وزن وثقل دولي . -

 كسب تأثير اإلعالم والراي العام العاملي .  -

 العمل على كسب تأييد املنظمات الدولية .  -

العمل على إضعاف املوقف السياس ي للدولة )الدول( املعادية وإتخاذ مايلزم  -

 ألعاقتها والتقليل من نتائجها .

 ة التغيرات في املواقف الدولية .وضع خطط ملواجه  -

 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر من سنة الى ثالث سنوات  الوزارات املعنية  وزارة الخارجية 
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 لسياسة الخارجية للدفاع عن الدولة في إطار األمن الوطني إعداد ا   
 السياسة املقترحة: 

 والغايات  في أبعادها الجيوسياسية مة بين الوسائل  ءاملوا 

 إعداد السياسة الخارجية   :الهدف التفصيلي 1.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

3 

 

 :خطط إعداد أدوات تنفيذ السياسة الخارجية ألجل إعداد الدولة للدفاع 

 برامج إعداد البعثات الدبلوماسية   -

 برامج إعداد أجهزة جمع املعلومات )األمن الخارجي( .  -

 برامج إعداد الراي العام العاملي )الدعاية واإلعالم( .  -

 برامج إعداد العالقات اإلقتصادية الدولية .  -

 برامج إعداد امللحقين العسكريين )البعثات العسكرية(  -

 وزارة الخارجية 
الوزارات 

 املعنية 
 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر من سنة الى ثالث سنوات 
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 لسياسة الخارجية للدفاع عن الدولة في إطار األمن الوطني إعداد ا   
 السياسة املقترحة: 

 الوسائل والغايات  في أبعادها الجيوسياسية مة بين ءاملوا 

 إعداد السياسة الخارجية   :الهدف التفصيلي 1.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

4 

 

 :تطوير أساليب تنفيذ اإلعداد السياس ي  

القرارات  اإلعداد العلمي واملنهي ملجموعة العمل الخارجي  )مطبخ إعداد  -

 السياسية( . 

 تنسيق السياسات والقرارات مابين الخارجية والدفاع وأجهزة الدولة االخرى . -

 تأكيد الحضور الفاعل في املحافل الدولية .  -

الزيارات الرسمية وجلسات العمل والحوارات لشرح القضايا الوطنية   -

   والسياسات العامة لكسب املواقف الدولية .

 الخارجية وزارة 
الوزارات 

 املعنية 
 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر من سنة الى ثالث سنوات 
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 :   املقترحة    السياسة لسياسة الخارجية للدفاع عن الدولة في إطار األمن الوطنيإعداد ا الهدف الرئيس ي  3

 مة بين الوسائل والغايات  في أبعادها الجيوسياسية ءاملوا  
  إقامة عالقات متكافئة مع الدول     التفصيلي:الهدف  2.3

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 إقامة عالقات ثنائية ودولية  ترسخ مبدأ املساواة و التكافؤ في املصالح املشتركة   •

 مراجعة وتقييم وعقد االتفاقيات الثنائية .  -

 تعزيز دور وحضور  ليبيا في املنظمات االقليمية والدولية .  -

 وازدواجية املعايير . نبذ االرهاب بكافة اشكاله والتمييز العنصري والتعصب والعنف والكراهية  •

 صياغة استراتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب . -

 .   إعداد برامج وزيادة فاعلية التنسيق في مكافحة االرهاب على الصعيدين االقليمي والدولي  -

 .مفاهيم التعايش السلمي بين الثقافات  املساهمة في البرامج التي ترسخ -

تفعيل دور ليبيا في حركة عدم االنحياز، و تكثيف البرامج الداعية الى نبذ املحاور واالحالف التي تخل  •

 باالمن والسلم الدوليين . 

 . في التعامل بين الدول  على أسس أكثر شفافيةو  ،مبادئ األمن والسلم الدوليين  املساهمة في العمل وفق -

االحترام املتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون تعزز  االلتزام بتطبيق االتفاقيات والعهود التي  -

 . داخلية للغيرال

 تكثيف البرامج الساعية للحد من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية  •

 العمل على إخالء األراض ي الليبية من كافة التواجد العسكري األجنبي .  -

 سابع . العمل الجاد على رفع ليبيا من قرار الفصل ال -

 الوزارات املعنية   وزارة الخارجية 
من سنة الى  

 ثالث سنوات
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 اإلصالح وإعادة هيكلة مؤسسات العمل الخارجي الهدف الرئيس ي الرابع: 

 سياسة خارجية بأدوات ذات كفاءة وفعالية عالية   السياسة /
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة تطوير الهيكل التنظيمي لوزار 

الخارجية ومؤسسات العمل 

الخارجي بما يتفق مع الرؤية 

الجديدة

رسم خارطة العمل السياس ي 
والدبلوماس ي بالخارج 
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 اإلصالح وإعادة هيكلة مؤسسات العمل الخارجي    الهدف الرئيس ي :  4
 

سياسة خارجية بأدوات ذات كفاءة وفعالية : السياسة

 عالية
 تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية ومؤسسات العمل الخارجي بما يتفق مع الرؤية الجديدة   الهدف التفصيلي: 1.4

 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

صياغة الهيكلية الكفؤة التي تحقق األهداف املرجوة من وزارة الخارجية و   •
 مؤسسات العمل الخارجي : 

 النظر وتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية . إعادة  -
إعادة النظر وتطوير الهياكل التنظيمية الخاصة بمؤسسات العمل الخارجي   -

 وعالقتها بوزارة الخارجية . 
 إعادة النظر وتطوير الهيكل التنظيمي للتعاون الدولي وعالقته بوزارة الخارجية .  -

 

 وزارة الخارجية   -
مؤسسات 

 الخارجيالعمل 

من سنة الى ثالث   

 سنوات  

تصحيح العالقة بين مؤسسات  

وضبط أدائها في إطار   الدولة

التسلسل اإلداري والتشريعات  

 النافذة .

2 

تطوير النظام اإلداري واملالي وتحديد آليات العمل وميكنته والرفع من كفاءة   •
 بمؤسسات العمل الخارجي :األداء الوظيفي للعاملين 

 العمل وتطوير تشريعات تولي الوظائف بالسلك الدبلوماس ي .  -
 .تطوير النظم اإلدارية  مراجعة و  -
 . املالية مراجعة و تطوير النظم   -

 

 

3 

  مؤسسات العمل الخارجي الكوادر وبناء القدرات وإعادة تأهيل العاملين بإعداد   •
 ة الجديدة :يبما يستجيب للهيكلو 

 تفعيل دور املعهد الدبلوماس ي إلعادة تأهيل وإعداد الكوادر الدبلوماسية .  -
 بناء القدرات لكافة العاملين في مؤسسات العمل الخارجي ) التنمية البشرية ( .  -
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سياسة خارجية بأدوات ذات كفاءة وفعالية   : السياسة اإلصالح وإعادة هيكلة مؤسسات العمل الخارجي  الهدف الرئيس ي :  4

 عالية
 رسم خارطة العمل السياس ي والدبلوماس ي بالخارج     الهدف التفصيلي: 2.4

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 : العالقات الثنائية والدولية  وتقييمدراسة  •

 .  فتح السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليةوضع معايير وضرورات ل -

 تحديد  حجم التعاون لتحقيق املصالح الوطنية الليبية بالخارج .  -

 في العالقات االقليمية و الدولية .  هاواستعادة دور مراعاة تموضع ليبيا الجيوسياس ي  -

 السلطة السياسية   -

 وزارة الخارجية   -

 وزارة التخطيط  -

مؤسسات  -

 العمل الخارجي 

الوزارات  -

 املعنية 

من سنة الى ثالث  

 سنوات  

 

2 

 : تخطيط للسياسة الخارجية الآلية  تطوير •

 ) الجيوسياسية ( . الثوابت واملتغيرات االقليمية والدولية  للتعامل مع أسس ومعاييروضع  -

ضرورة إنشاء كيان للتخطيط السياس ي والتعاون الدولي والتشبيك مع املراكز البحثية املحلية    -

 والدولية .

 االستفادة في التخطيط من الخبرات الليبية العاملة في مجال السياسة الخارجية .  -

 املتعلقة بالسياسات  -
ً
 ودوليا

ً
املشاركة الفعالة في ورش العمل والندوات واملؤتمرات محليا

 الخارجية الليبية .   

الليبيين  ) ملتقى السفراء عقد لقاءات تضم السفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية   -

 السنوي ( .

مراكز البحوث  

 والدراسات 
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 في  إرساء األمن والسلم الدوليين  التعاون الدوليتعزيز الهدف الرئيس ي الخامس: 
ً
 ملصالح ليبيا العليا  و مساهمة

ً
 . حماية

 

 مع املجتمع الدوليتعاون دولي فعال بما يحقق اندماج ليبيا إيجاب   :ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياســــــــــــــــــالس
ً
 .  يا

 

 

 

 

رسم وصياغة 
السياسات املتعلقة 

بالتعاون الدولي 

ترقية وزيادة فاعلية 

التعاون الفني الدولي

تفعيل دور ليبيا في 

أنشطة املنظومة الدولية 

املعنية بالتنمية 
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 ملصال  التعاون الدوليتعزيز الهدف الرئيس ي : 5
ً
 في  إرساء  و    ح ليبيا العلياحماية

ً
األمن  مساهمة

   : السياسة  والسلم الدوليين 
ً
تعاون دولي فعال بما يحقق اندماج ليبيا إيجابيا

 مع املجتمع الدولي  
   التعاون الدولي ب املتعلقة السياسات رسم وصياغة  الهدف التفصيلي: 1.5

 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 :  تتضمن آلية التعاون الثنائي والدولي صياغة استراتيجية لتنظيم  •

 التعاون الدولي .  رؤية وأهدافوضع   -

 واستقالليته .  ة لضبط وتنظيم التعاون الدوليالالزم  اتتشريعالإصدار   -

 اقتراح الهيكلية املناسبة لضبط وتنظيم التعاون الدولي .  -

 البشرية واملادية لتفعيل دور التعاون الدولي .   توفير املوارد -

 وزارة الخارجية/ التعاون الدولي  
الوزارات واملؤسسات 

 والهيئات 

 سنوات  3 – 1

استحداث "وكالة وطنية للتعاون  

 الدولي" 

2 

 الثنائية والجماعية :   قتصاديةالعالقات اال فعيلت •

 .  والتنميةاإلعمار  إعادة  استقطاب االستثمارات الخارجية و  -
تقييم وتفعيل االتفاقيات االقتصادية الثنائية والجماعية بما يساهم في خلق   -

 عالقات متوازنة . 

تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء الفاعلين الدوليين بما يعزز   -

 االقتصاد الوطني . 

وزارة الخارجية/ التعاون   -

 الدولي 

 وزارة االقتصاد   -

 وزارة املالية   -

مكاتب التعاون في  -

الوزارات ذات  

 العالقة  

غرف التجارة  -

والصناعة  

 والزراعة

 االتحادات املهنية  -
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 ملصال  التعاون الدوليتعزيز الهدف الرئيس ي : 5
ً
 في  إرساء  و    ح ليبيا العلياحماية

ً
األمن  مساهمة

   : السياسة  والسلم الدوليين 
ً
تعاون دولي فعال بما يحقق اندماج ليبيا إيجابيا

 مع املجتمع الدولي  
   املتعلقة بالتعاون الدولي  السياسات رسم وصياغة  الهدف التفصيلي: 1.5

 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

3 

 الحكومية األخرى : تفعيل آلية تنسيق العالقات مع الوزارات واألجهزة  •

برمجة وضبط عالقات التعاون الدولي و املكاتب املعنية بهذا التعاون بالهيئات واملؤسسات  -

 العامة .

متابعة أعمال اللجان املشتركة في مجال التعاون الدولي بالتنسيق مع املكاتب  املعنية  في   -

 الوزارة، والجهات املختصة بالدولة.

 

التعاون  وزارة الخارجية/ 

 الدولي 

مكاتب التعاون في  -

الوزارات ذات  

 العالقة  

غرف التجارة  -

والصناعة  

 والزراعة

 االتحادات املهنية 

  سنوات 3 – 1
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 ملصال   التعاون الدوليتعزيز   الهدف الرئيس ي : 5
ً
 في  إرساء  و    ح ليبيا العلياحماية

ً
األمن  مساهمة

   : السياسة والسلم الدوليين 
ً
تعاون دولي فعال بما يحقق اندماج ليبيا إيجابيا

 مع املجتمع الدولي 
 التعاون الفني الدولي  ترقية وزيادة فاعلية   الهدف التفصيلي: 2.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 والدولية: وتحليل أنشطة التعاون الفني التي تقدمها املنظمات والهيئات اإلقليمية  حصر •

 الخارجية. تقديرأبعاد التعاون الدولي في عالقات ليبيا  -

حصر ومتابعة برامج وأنشطة املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ذات الطابع الفني مع   -

 الحكومية. املؤسسات والهيئات واألجهزة 

إعداد الدراسات والبحوث ذات العالقة بأنشطة التعاون الفني مع املنظمات والهيئات   -

 والدولية. اإلقليمية 

عونات الفنية التي تقدمها األمم املتحدة تنظيم ومتابعة وتنسيق سبل االستفادة من امل -

 الحكومية. والوكاالت واملنظمات املتخصصة، بالتنسيق مع املؤسسات والهيئات واألجهزة 

تنظيم وعقد اللقاءات وورش العمل لرفع كفاءة وبناء قدرات املعنيين بالتعاون الفني الدولي في   -

 الوزارات واألجهزة الحكومية. 

الخارجية/  وزارة 

 التعاون الدولي

مكاتب التعاون  -

في الوزارات 

 ذات العالقة 

غرف التجارة  -

والصناعة  

 والزراعة

 االتحادات املهنية 

  سنوات  3 – 1 
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 الهدف الرئيس ي :  5

 ملصال  التعاون الدوليتعزيز   
ً
 في  إرساء   و   ح ليبيا العليا حماية

ً
 األمن والسلم الدوليين مساهمة

   : السياسة
ً
تعاون دولي فعال بما يحقق اندماج ليبيا إيجابيا

 مع املجتمع الدولي 
 التنمية  ب الدولية املعنية  ومةتفعيل دور ليبيا في أنشطة املنظ   الهدف التفصيلي: 3.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 . دور ليبيا في أنشطة املنظومة الدولية واالستفادة من البرامج التنموية التي تقدمها الرفع من •

 في مختلف املجاالت. هاوتوطين ونقل املعرفة التعاون الدولي في مجال البحث العلمي  -

 .  2030التضامن مع جهود األمم املتحدة في مكافحة الفقر والجهل وتحقيق التنمية املستدامة  -

 . ملجابهة الكوارث والنكبات  نسانيةفي االعمال اإل ةاملساهمتطوير سبل  -

حصر املساعدات واملعونات اإلنمائية واإلنسانية والطوعية الحكومية وغير الحكومية املقدمة من  -

 
ً
 . ذات العالقة بالتنسيق مع الجهات بما يحقق من تأسيس قاعدة للبيانات الدولة وتحديثها سنويا

املساعدات واملعونات اإلنمائية واإلنسانية والطوعية املقدمة من الدولة،  مجراصياغة نظم وب -

 واقتراح السبل الكفيلة لرفع كفاءة تلك املساعدات .

الستشارات الفنية ألجهزة الدولة واملنظمات غير الحكومية املعنية بتقديم املساعدات  وضع نظم ل -

 .  والطوعيةواملعونات اإلنمائية واإلنسانية 

وزارة الخارجية/  

 التعاون الدولي

الوزارات  -

والهيئات  

 واملؤسسات 

غرف التجارة  -

والصناعة  

 والزراعة

 االتحادات املهنية 

  سنوات  3 – 1 
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم 

سقوط النظام أثنائها وانهيار  ل، كان  رى تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كبمن    2011هي رؤية تقوم على تحليل معمق ملا أدت اليه أحداث سنة    السالم       

 بأن املجتمع الليبي بكافة مكوناته سيبني دولته بنفسه  ليبيااملؤسسات السمة الرئيسة ملجرياتها، وبالتالي انهيار الدولة، ولتدخل بعدها  
ً
 ، مرحلة اخرى كان التفاؤل كبيرا

والى    ،بأن كل العمليات االنتقالية السياسية واملتعددة التي بدأت منذ األشهر األولى للتغيرات  ،، اال ان مخاض االيام انتج حقيقةدالةعالديمقراطية و لاعلى أسس  

كان هذا  وإنقسام   العسر  يومنا  االخالقية،  للمنظومة  وتدني  الدولة،  ملؤسسات  التام  االنهيار  بحقيقة  واصطدمت  ومنها،   فيها 
ً
  مجتمعي  ا

ً
 حادا

ً
الى صراعات    ا أدى 

 عن النفوذ  
ً
 بحثا

ً
كان من شأنه تعميق    ، وهو مااملتطلعون للحرية  على حسابفيما بينها و مناطقية، وقبلية، وأيدلوجية، استغلتها اطراف داخلية وخارجية، متنافسة

   . األزمة، واعاقة اي تقدم نحو بناء الدولة املنشودة التي يتطلع لها كل  الليبيون 

تنتج    إال       أن  اعلى مستوياتها اجتمعتا على  في  كانت  التي  والضرورة  امللحة  الحاجة   أن 
ً
التحليل، أسه ذلك  يسرا في  كلمة وجملة، وسطر    ،الوارد  العمق  في كل 

، ضمن هذا الجهد املتواضع الذي ليس الكمال صفته، بل محاولة جادة ممن استشعروا الخطر الذي يهدد أمنهم،  
ً
وأمن شعبهم وبالدهم،  وصفحة، وسياسة وهدفا

وفق رؤية اعتمدت على صياغة مالمح نظرية لألمن الوطني الليبي تنبثق عنها عقائد للمؤسسة األمنية     ويقدمونها لصانعي السياسات في الداخل  ،لصياغة افكارهم

 من قا
ً
 هيكليا

ً
 إصالحا

ً
عدة الفعل الى قمة صناعة  وأجهزتها وللمؤسسة الدفاعية والقتالية تحدد لها السياسات واألهداف وبالتالي تصنع املبادرات والبرامج محققة

يسعون ألن    يهما، كما أن تلك املالمح تكون املرتكز الذي تتشارك فيه الدولة بسياسة خارجية متوازنة وبإطار من التعاون املثمر مع شركاء فاعلينالقرار الوطني ف

 . دولة األمن وسيادة القانون تكون ليبيا 

ليبيا  متكاملة تنشد االكتمال بالعزيمة واالصرار، ممن يريدون أن تكون  لصياغة رؤية    رؤى بين ومع غيرها من اليحدوا الجميع في أن تجد الرؤية مكانها    األمل       

 ، ونقطة االستقرار في محيطها واقليمها، وركيزة في االمن والسلم الدوليين . دولة سالم وازدهاربكل موروثها التاريخي واالنساني  الجديدة


