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 أ
 

 التقديم

 واالزدهار املستقبل يبدأ اآلن... ليبيا السالم 

غضب واستنكار في بعض األحيان،  بالكثير منا يتضايق أو ينقبض أو يستغرب عندما نتحدث عن املستقبل وفرصه وإمكانياته وبراحه. تجده بعفوية، أو 

  واملاض ياملزري    الحاضرهذا  عن هذا الحاضر املزري وعن هذه الحالة السيئة؟ كيف تحدثني أو تريدني أن أفكر في املستقبل وأنا حبيس    ذايسأل: "ما

 السيئ؟

، ولكن عندما  
ً
 ومنطقيا

ً
االرتباط    ندركالحتمي بين الحاضر واملستقبل كما    االرتباط ندرك    ،بين األشياء  نبحث عن الروابطللوهلة األولى يبدو السؤال وجيها

 بين املاض ي والحاضر. 

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

إلى تغيير الحاضر. فتغ  الذي يشجعنا ويدفعنا  الدافع والعامل األساس ي  في هذا املستقبل هو  يير الحاضر  هكذا هي "دورة الحياة". املستقبل وما نريده 

 حقيقته البسيطة تشكيل للمستقبل. هو في ،من ارتباط بموروث املاض يله بما  ،السيئ

 رية بعيدة ال عالقة لها بحاضرنا. ثالية نظإن املستقبل ليس حالة منقطعة معزولة م

كون  نحلم به لي  الذي   ه. إنه الجنينئوملعالجة مشاكله وملواجهة مساو   ،املستقبل هو ما نقوم به في حاضرنا من تخطيط وعمل وأداء لتحسين حاضرنا

 الوليد املنتظر ساعة والدته. 

سس صحيحة ملعالجة الحاضر والواقع السيئ، فإننا في الحقيقة نتعلم من املشاكل واألخطاء ونصنع  إذا قمنا بعمل واضح ومنظم وممنهج ومبني على أ

 
ً
 أفضل. مستقبال

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

ً
.أكثر سوءا

ً
 وفسادا

ً
 ر قتامة وأكثر انهيارا



 ب
 

 
ً
 وبعد غٍد وبعد عام و ف املستقبل سيأتي حتما

ً
 عقد وقرن. بعد هو غدا

 إنه أمر ال مفر منه. 

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

ً
  مهمال

ً
  وأمة

ً
 حولها.    الذين من ها وتنافس ئ، يصنع مستقبلها إهمال أبنامنسية

 ،ا.. هو إمكانيتنا للتغيير والفعل والعملاملستقبل هو أملنا.. هو صديقنا.. هو فرصتن

 ،إنه فرصتنا للنجاح ولتجاوز آالمنا وفشلنا وإخفاقاتنا

 
ً
  املستقبل ليس خياال

ً
 ،وال رومانسيا

 ،املستقبل هو "ما سنكون عليه نحن في املستقبل"

 .إنه نحن بعد عام أو عقد أو قرن 

 ، البد أن نصادق املستقبل وأن نحبه ونتطلع إليه

 ،ان نتفاعل معه ونفهمه البد 

 ، البد أن نصنعه لنصنع أنفسنا فيه

 ،عندما نتحدث عن املستقبل 

 .نتحدث عن الخروج من هذا الحاضر والواقع السيئ

 من الواقع
ً
 ، الحديث عن املستقبل ليس هروبا

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



 ت
 

 أفضل. أفضل وكوٍن  أفضل ودولٍة  إنه فرصة لحياة أفضل ومجتمٍع 

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

 جب أن تكون.إنه ليبيا املستقبل كما ي

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

 
  االقتصاديرها املجلس الوطني للتطوير  ط

 واالجتماعي
م
امل املستقبل  ومنظور  باألمل  وحفزها  املسار  لها  ر 

ّ
فسخ واستدعى  رتج  ،  والعاملية،  املحلية  بالتحديات  واستفزها  االستراتيجية  إ ى،  مكانياتها 

   ،ها بإمكانيات وفرص ليبيا كدولةج  او  ة، وز  والتقني
ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
 ،بإمكانياتها الطبيعية من موارد وجغرافيا وطاقات بشرية شابة وفاعلة  ،اقتصاديا

 
ً
 وعمليا

ً
 حضاريا

ً
 مستقبليا

ً
 ملستق   ،فأنتجت مشروعا

ً
.مداه الزمني يبدأ من اليوم ويبني نموذجا

ً
يجمع هذا املشروع   بل أفضل على مدى خمسة عشر عاما

النموذ النظري والعملي،  بين  بين  الحديثة بجوانبها    بينج والتطبيق،  الليبية  الدولة  لبناء  املطلوب  النموذج  يتناول    االقتصادية االستراتيجي والتكتيكي. 

 من منظور املصالح االستراتيجية واألمن القومي في بناء قدراتها الدفاعية ومصالحها العليا وشراكاتها االستراتيجية.     ،والهيكلية واالجتماعية
ً
 منطلقا

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

 بعدادمة جيق إنه بوليصة التأمين ملستقبل أجيالنا ال
ً
 جيل.  ال

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

 

 الطيب األمين فضيل محمد                                                                                                                                    

 واالجتماعي   االقتصادياملدير العام للمجلس الوطني للتطوير                                                                                                                                     
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 :فريق اإلشراف                    

 

 فضيل محمد األمــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن 

 حمد خالد عبد هللا الغويل م

 اج ــــــــ د. رمضان السنوس ي بلح
 

 االقتصادي: فريق العمل                     
 

ـــــــــــــــــــــمحمد سعيد التوات     رئيسا                    يــ

 عضوا                   يــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عمر الخروبـ     

 عضوا                  او ــــــــ ـتسام خليفة السيفاب                                          

 عضوا متعاونا            خــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود علي مسيل                                           

 



   ج
 

 

                    

 :الثقافيفريق العمل االجتماعي                    

 محمود علي مسيلخ                رئيسا

 عضوا              قيس أحمد بن غربيه

 سليمة أحمد القماطي              عضوا

 

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

ــــــــن فضيل محمد  1 ــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــزة املقهور ـــأ. عــــــــــــــــــ 7 األمـ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــــــــ

ــــــــــــــــــام الشهيبيد.  8 محمد خالد عبد هللا الغويل  2  حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ د.رمضان السنوســـــــــي بلح 3  د. إدريــــــــــــــــــــــــــــــــــس عبد الهادي  9 اج ــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. نجيب  4  الفيتوري محمد مفتاح  حمزة 10 اديــــــــــــالحصـ

 معيتيـق مصطفى أحمد  11 ــــــــــــي ــــــــــــــــاملغيربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. زاهـــــــــــــــــــــــي  5

 د. غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب الزقلعي 12 ـــال العبيدي ـــــــــــــــــ آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  6

 مسيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ محمود علي  13
 



   ح
 

 للسيدين:  والعرفان الشكر  جزيل

 القايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أ. مصعب 

 أ. أحمد لطفي خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 .مشروع امليثاق الوطني صناع السالم في صياغة ه من جهد ومعهم فريقى ما بذل عل

 والعرفان للسيدين: الشكر الجزيل 

 د. محمد فياض 

 م. محمد األسود 

ركة فنية في بعض جوانب هذا العمل. ه من مشاا على ما قدم



 ز  
 

 

 كما نقدم الشكر والتقدير للسادة: 

 د.علي إدريس  الصوانيد.يوسف  خالد بعيجأ. حمزة الفيتوري أ.

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

 د.محمد أبوسنينة  ابراهيم الزحاف أ. مهند الويفاتي أ. مراد بلحاجأ.

 د.بشير الصفصاف  عزة املقهور أ. محمد الحويج أ. ابراهيم لياسأ.

 د.عبدهللا الحاس ي  محمد جالل الفرجانيأ. د.محمد السميعي 

  

 قدموه من مالحظات فنية حول هذا العمل. على ما 



I 

 

 

 جدول املحتويات 

 فحة لصا العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  

ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــدمـــ ـــــــ ــــــــقـــــ ـــ ـــــــــمـــ ــ  1 ـة الـ

ــــــف املشكلة ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  4 تعريـــ

 6 مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع الحل 

ـــال ـــــــ ــ ــــــــــ رؤيـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ  7 ة الوطنية ـ

 8 امليثاق الوطني  قترح م

  البرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامج التنفيــــــــــــــــــــــــــــذي 

 
ا
 12 / الجـــــــــــــــــــــانب القتصادي أول

ــــــــ ـــــيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــهــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــمـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــد الـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  13 ـــ

ـــيقتصادالا الرؤية  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  26 ة ـ

ــــالهدف الع ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ  26 ام ـــ

ــــاأله ـــــ ــ ــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  27 داف الرئيسية ـــ

ـــال ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــــسـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــيـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــاســـ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  28 ات ــــ

  املبادرات القتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 30 معالجات آنية للقضايا القتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع  .1

 31 آلنية ة ا االقتصادي معالجات للقضايا

 33 معالجات للقضايا االقتصادية ذات البعد االجتماعي

 34 معالجات لقضايا الحوكمة 

 35 ( تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة) خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى  .2

 36 تطوير إدارة املالية العامة 

 45 إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 53 إصالحات تجارية 

 56 لتحسين مناخ االستثمار إصالحات 



II 

 

 فحة لصا العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

 58 تحسين الحوكمة واإلدارة 

 61 صالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاصإ .3

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

 64 قطاع الطاقة  نتعظيم القيمة املحققة م

 66 عزيز دور ليبيا كمركز اقليمي في قطاع الطاقة ت

 67 طالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة إ

 69 ة التنمية االقتصاديةتطوير مساهمة الصناديق االستثمارية في عملي

 70 خدمات أساسية واجتماعية متطورة وشاملة 

 71 حماية الفئات الهشة 

 72 الستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد النفطية وتحقيق االستقرار املجتمعيا

 77 برامج تنمية وتعزيز أنشطة الريادة واالبتكار خالل  ن خلق فرص عمل م

 95 املال الطبيعي اقتصاد يحافظ على راس  .4

 96 طاقة نظيفة بأسعار معقولة 

 97 ةمدن ومجتمعات محلية ومستدام

 98 ضمان االستهالك واالنتاج املسؤوالن

 99 ير املناخي غاملساهمة في التصدي للت

 100 املحافظة على الحياة تحت املاء وفي البر 

 101 تحقيق التنمية البشرية  .5

 102 إعداد قوة عاملة ماهرة في سوق عمل تنافس ي 

 105 للجميع  (التعليم/الصحة/العمل) تاحة فرصا

 106 رغع متناهية الص ييرة واملتوسطة واملشار غع الص يخالل املشار  نخلق فرص العمل م

 107 املناسبة لالقتصاد (غير الليبية)جذب املواهب األجنبية 

 108 بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح القتصادية .6

 109 في تنفيذ البرنامج االقتصادي خدمة املصالح الوطنية بما يسهم



III 

 

 فحة لصا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال 

 110 ليبيا السالم واالزدهار  نالترويج لصورة ذهنية جديدة ع 

 111 االستراتيجيينعالقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار والشركاء 

 113 نشر ثقافة الحوار املجتمعي بالقضايا القتصادية  .7

 
ا
 115 جتماعي الجـــــــــــــــــــــانب ال  /ثانيا

ــــــــ ـــــيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــهــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــمـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــد الـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  116 ـــ

ــــيجتماع ال ا الرؤية  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  117 ة ـ

ــــالهدف الع ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ  118 ام ـــ

ــــاأله ـــــ ــ ــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  119 داف الرئيسية ـــ

ـــال ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــــسـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــيـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــاســـ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  120 ات ــــ

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جتماعاملبادرات ال 

 121 تحقيق مصالحة تؤسس ملجتمع خال من النزاعات والتمييز  .1

 122 سس املواطنة وتحصينها أتثبيت  

 123 املصالحة وتنظيمهاهيكلة أدوات 

 124 إنفاذ العفو واملصالحة وترسيخ ثقافة السالم 

 125 لم شمل الليبيين وبث روح األلفة بينهم 

 126 ترسيخ أسس ومواثيق العيش السلمي املشترك في ظل نظام عادل .2

 127 املشاركة املجتمعية في صياغة وثيقة العيش السلمي املشترك 

 128 لالمتثال قابلة ذات قيمة إصدار وثيقة 

 129 الليبيين ترسيخ مفاهيم العيش السلمي املشترك بين  

 130 احترام حقوق االنسان 

 131 تحقيق العدالة النتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز  .3

 132 اصدار قوانين عادلة

 133 يكلة أدوات تنفيذ العدالة ه

 134 لعفواتحقيق  



IV 

 

 فحة لصا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال 

 135 بناء الثقة بين ابناء املجتمع

 136 العقاب  منعدم اإلفالت 

 137 إصالح مؤسسات تحقيق العدالة

 138 تعويض الضحايا

 139 الجتماعي والثقافي رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع  .4

 140 التأكيد على البيانات الشخصية لليبيين والحرص على موثوقيتها 

 141 ترسيخ السلوكيات الوطنية 

 142 املحلية  الجماعاتإحياء مناسبات  

 143 املساواة في الحقوق والواجبات 

 144 تكافؤ الفرص أمام الجميع 

 145 االهتمام بالجاليات الليبية في الخارج 

 146 املواطنة والنتماءإعالء قيم   .5

 147 السلوكيات املنحرفة والتطرف   نحماية الشباب واألسرة م

 148 والعمل وتقديم الخدمة االجتماعية  ن تعزيز قيمة حب الوط

 149 واالستقرار  ن ترسيخ األم

 150 الحضاري  غرس قيم التسامح والرقي

 151 تفعيل الشراكة املجتمعية 

 152 طاقاتهم  ن تثقيف النشء واالستفادة م

 153 ن تنظيم الجاليات الليبية في الخارج وربطهم بالوط 

 154 املساواة في تقديم الخدمات دون تمييز 

 155 رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والجتماعية .6

 156 ية خدمات التعليمالالنهوض ب

 159 ة ي خدمات الصحالالنهوض ب

 161 االجتماعي والتضامن الضمان  خدمات النهوض ب



V 

 

 فحة لصا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال

 163 بلوغ مستوى حسن من املعيشة، والعمل، والسكن  .7

 164 تحسين مستوى الدخل 

 165 توفير االحتياجات األساسية 

 166 خلق فرص العمل 

 167 تحسين بيئة األعمال 

 168 قيمة العمل إعالء 

 169   نالسك  في احتياجاتتوازن إحداث 

 170 تأسيس شبكة امان اجتماعي مضمون للفئات الهشة .8

 171 العناية بالفئات الهشة 

 172 عية اجتم تقليص الفجوات االقتصادية بين الفئات اال 

 173 االقتصادية  تنمية فرص املشاركة

 174 تقريب الخدمات األساسية ملستحقيها 

 175 الخدمات ملختلف املناطق والفئات املجتمعية والعمرية الشمولية في تقديم 

 176 املحافظة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة  .9

 177 تلبية احتياجات األسرة والطفولة والشيخوخة 

 178 تفعيل دور اإلخصائيين االجتماعيين 

 179 تقوية دور مؤسسات الشؤون االجتماعية الحكومية واملدنية 

 180 الوقت للتعايش األسري  نمنح املزيد م 

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

 182 مكافحة الفساد وحماية املستهلكين  .10

 183 زرع الثقة في النظام العام

 184 نشر ثقافة املساءلة 

 185 الكسب غير املشروع فرص القضاء على 

 186 حقوق األجيال القادمةديمومة البيئة النظيفة، واملحافظة على  .11



VI 

 

 فحة لصا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال 

 187 االدارة املستديمة للمشروعات البيئية 

 188 التوعية بصيانة البيئة 

 189 حماية مصادر البيئة واملناخ 

 190 للموارد البيئيةوفير مصادر بديلة ت

 191 تطوير وإستدامة التنوع البيئي 

 192 الستفادة من حضارات وثقافات املجتمعات األخرى، وإثرائها .12

 193 مجاراة املجتمعات في التطوير وابتكار الحلول للمشكالت االجتماعية

 194 ير غاإلمكانات املتوفرة لدى ال  نم  االستفادة

 195 شتركة املالتجارب الناجحة للمساهمة في تطوير الحضارة   تصدير

 لثثا
ا
 196 جانب إعادة بناء النظام املؤسس ي  /ا

ــــــــ ـــــيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــهــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــمـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــد الـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  197 ـــ

 200 رؤية إعادة بناء النظام املؤسس ي 

ــــالهدف الع ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ  200 ام ـــ

  مبادرات إعادة بناء النظام املؤسس ي 

 201 تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات .1

 202 بينهم ترسيم مستويات السلطات الثالث بما يحقق الفصل فيما 

 203 ترسيخ ثقافة استقاللية السلطات

 204 التوجه إلى الحكومة الصغيرة  .2

 205 الحد من الترهل الحكومي

 206 ضمان استقرار وجودة اآلداء 

 207 تعزيز مبدأ الالمركزية في اإلدارة املحلية  .3

 208 تطوير وإصالح هيكلة اإلدارة املحلية

 209 تعزيز مبدأ التكامل لضمان تنمية محلية مستدامة 

 210 يل دور املنظمات غير الحكوميةعالشراكة مع القطاع الخاص وتف .4



VII 

 

 فحة صلا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال 

 211 إصالحات تشريعية وقانونية تضمن وتكمل آليات الشراكة 

 212 الشراكة وتفعيل دور املنظمات غير الحكوميةتحفيز ودعم برامج 

 213 ترسيخ مبدأ التنظيم والتوجيه والرقابة  .5

 214 إعادة هيكلة وتنظيم املؤسسات الرقابية الحكومية 

 215 إجراءات معززة لسلطة القانون 

 216 إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد .6

 217 الرشيدةإلزام املؤسسات بتطبيق مبادئ الحوكمة  

 218 رفع مستوى الوعي املجتمعي للوقاية من الفساد 

 219 التوجه إلى الحكومة الذكية  .7

 220 تطوير البنى التحتية 

 221 مواكبة التطورات وفتح آفاق التعاون 

 222 بناء القدرات البشرية .8

 223 تعزيز القيمة املضافة من رأس املال البشري 

 224 االستفادة من الخبرات وتفعيل االتفاقيات 

 225 تسمية املؤسسات 

 
ا
 247 جانب الدفاع  /رابعا

ــــــــ ـــــيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــهــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــمـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــد الـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  248 ـــ

ــــيدفاعلاالرؤية  ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  250 ةـ

ــــالهدف الع ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ  251 ام ـــ

ــــاأله ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  252 داف الرئيسية ــ

ـــال ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــــسـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــيـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــاســـ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  253 ات ــــ

  مبادرات الجانب الدفـــــــــــــاعــــــــــــــــــــي 

 255 معالجات للقضايا الدفاعية الناجمة عن النزاعات املسلحة  .1

 256 وضع حد لالقتتال بين الجماعات املسلحة  



VIII 

 

 فحة لصا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال 

 257 إزالة مخلفات الحرب 

 258 حماية األهداف الحيوية 

 259 تعزيز األمن الوطني في جانبه الدفاعي  .2

 260 صياغة مالمح استراتيجية لألمن الوطني الليبي في جانبها الدفاعي  

 261 تقييم وتقدير التهديدات األمنية التي تواجه حاضر ومستقبل ليبيا  

 263 إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع  .3

 264 صياغة مالمح العقيدة الدفاعية للدولة

 265 الدفاعيةوضع مالمح هيكلة املؤسسة 

 266 إعداد الدولة للدفاع  

 268 إصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة  .4

 269 صياغة مالمح العقيدة القتالية لقوات الدفاع الوطني  

 270 االستراتيجيتحديد حجم )قوام( قوات الدفاع الوطني في حالة السلم والحرب ونظام التعبئة والفتح  

 272 إعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة 

 274 صياغة أسس الستخدام القتالي لقوات الدفاع الوطني  .5

 275 صياغة استراتيجية وطنية لتشكيل االحتياطي االستراتيجي 

 في أطر الدولة  
ً
 )مؤسسيا( وتنمويا

ً
 277 إدماج املحاربين بنيويا

 278 موازنة الدفاع وتأمين احتياجات املؤسسة العسكرية  .6

 279 وضع أسس ومبادئ اإلنفاق العسكري 

 281 تياطي والتأمين اللوجستي  حوضع أسس اال 

 283 الشراكة والتعاون في املجال الدفاعي  .7

 284 وتبادل املعلومات توطيد أوجه التعاون مع دول الطوق 

 285 بناء شراكات إقليمية ودولية 

 286 التعاون والشراكة مع املؤسسات العامة والخاصة 

 287 وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية في املجال الدفاعي  .8



IX 

 

 فحة لصا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال 

 288 رسم اإلطار التنظيمي لتنفيذ الرؤية في مجال الدفاع  

 289 وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية في مجال الدفاع  

 
ا
 290 الجانب األمني  /خامسا

ــــــــ ـــــيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــهــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــمـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــد الـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  291 ـــ

ـــيمنأل االرؤية  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ  303 ة ـ

ــــالهدف الع ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ  304 ام ـــ

ــــاأله ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  305 داف الرئيسية ــ

ــــــال ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــسـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــيـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــاســـ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  306 ات ــــ

  مبادرات الجانب األمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 308 خلق مناخ أمن ومستقر  .1

 309 معالجة فوض ى السالح ومسبباته  

 310 مراجعة التشريعات وتحديثها 

 311 رفع درجة الوعي األمني 

 312 بناء عقيدة أمنية وطنية  .2

 313 تحديث مفهوم ودور األمن العام

 314 الحفاظ على النظام السياس ي  

 315 الرفع من كفاءة الشرطة واألجهزة األمنية للدفاع عن مكتسبات الشعب

 316 الشرطة واألجهزة األمنيةمشروعية عمل  .3

 317 مراجعة وتطوير قانون الشرطة والقوانين والقرارات املنشأة لألجهزة األمنية 

 318 اعادة بناء وهيكلة مؤسسات الشرطة واألجهزة األمنية  

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

 320 تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء   .4

 321 تطوير منظومة املعلومات والسيطرة في قطاع الشرطة واألجهزة األمنية  

 322 صياغة إطار عام للخطط والبرامج  



X 

 

 فحة لصا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال 

 324 املراقبة واملحاسبة والشفافية في قطاع الشرطة واألجهزة األمنية  

 325 تطوير الشراكة اإلستراتيجية والتعاون األمني  

 
ا
 326 جية سياسة الخار ال /سادسا

ــــــــ ـــــيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــهــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــمـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــد الـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  327 ـــ

 330 رؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السياسة الخارجية 

ــــالهدف الع ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ  331 ام ـــ

ــــاأله ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  332 الرئيسية داف ــ

ـــال ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــــسـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــيـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــاســـ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  333 ات ــــ

  مبادرات السياسة الخارجية 

 335 معالجة املسائل اآلنية في السياسة الخارجية في إطار األمن الوطني    .1

 336 إصالح التشريعات والقوانين املنظمة للعمل الخارجي  

 337 اإلصالح املؤسس ي وإعادة هيكلة أدوات العمل الخارجي 

 339 األمن الوطني  إطار صياغة محددات واستراتيجية السياسة الخارجية في  .2

 340 وضع محددات السياسة الخارجية

 342 ات الخارجية صياغة األسس االستراتيجية ملواجهة التهديد

 343 األمن الوطني رجية في إطار الدفاع ة الخاإعداد السياس .3

 344 داد السياسة الخارجية إع

 348 ة مع الدول قات متكافئقامة عالإ

 349 ل الخارجي صالح وإعادة هيكلة مؤسسات العم اإل  .4

 350 تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية ومؤسسات العمل الخارجي بما يتفق مع الرؤية الجديدة 

 351 ي والدبلوماس ي في الخارج طة العمل السياس رسم خار 

 مل  .5
ا
 في إرساء األمن والسلم تعزيز التعاون الدولي حماية

ا
 352 الدوليين صالح ليبيا العليا ومساهمة
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ً
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 : املقدمة

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

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

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

 بالتجارب الدولية  وأسباب حدوث أزماته وتداعياتها
ً
 على  ، وإستئناسا

ً
الناجحة في إحداث النقالت النوعية املتميزة للدول واملجتمعات التي مرت بظروف مشابهة، وإستنادا

، يؤسس لدولة  لليبيا وأجيالها    أعد هذا املشروع إلستشراف مسقبٍل زاهرٍ   الفرص املتاحة لتجاوز التحديات املتنوعة والكثيرة التي تواجه مستقبل هذا الوطن،  استثمار

 ي(. كانوالتوازن بمفهومه الشامل )الفكري والثقافي واالجتماعي وامل  القائم على الجدارة والكفاءة  ة وتكافؤ الفرصاملواطن
 

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

، جوهرها اإلنسان، مستدامة  بها الليبيون نعم هللا التي حباهـم بها، دون استئثار، أو احتكار، أو استغالل، هدفهم خلق تنمية مكانية متوازنة  يتشاركوالهامة نحو املستقبل،  

 املدن والقرى واألرياف دون استثناء، وأداتها مؤسسات الحكم املحلي املسؤولة بصالحيات منظمة تامة غير منقوصة.وحاضنتها 
 

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

املحلي،  إقليميـا ودوليـا   الشأن  الفي  وبـاء  وانتشـار  مركزيـا،  وإدارتـه  النفط  ريع  على  املهاجرينواالعتماد  وتوافـد قوافل  التنظيمـات  ونك،  فسـاد،  الطامعـة، وغيلـة  الدول  ـاف 

 
ً
 .اإلرهابيـة، وغيرها من التحديات التي تواجه ليبيا حاضرا ومستقبال

 

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

فرغبة الليبيين الراسخة في العيش الكريم بإنهاء الوضع الحالي والتوجه نحو التطور، وشعورهم القوي    ف املستقبل، آخذين في االعتبار الفرص الكبيرة املتاحة.واستشرا

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

يالت املسلحة الناتج املحلي اإلجمالي، وغياب الحاضنة االجتماعية والثقافية للتنظيمات اإلرهابية والتشكم في  ساهمة املرأة في سوق العمل، وإمكانية النمو املرتفع واملستدام

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

وطني ا جيش  مية، ال غالب فيها إال الوطن واملواطن، وال مغلوب فيها إال الظلم والتخلف، ضامنها دستور راسخ املبادئ، وحاكمها قانون عادل، وحاميه هذه الطموحات السا 

 .حديث، وموضوعها اإلنسان، وعنوانها النماء والرخاء، وعمادها اقتصاد متنوع ومنفتح

يتغير،   تتسارع، والعالم  نفس األحداث  بإنهاء حالةوالواقع يفرض  إال  الوطن  لبناء  املتغيرات، ومجاراة األحداث، وعقداملسلح،  الصراع    ه، فال سبيل  الشراكات،   ومواكبة 

 لتحقيق ا  ةلالستقرار والتنمي  ، والتفرغ للمنافسة، بتنمية القدرات، واستثمار اإلمكانات، وتسخير الجهودي والتكامل االقليميالعامل  واالندماج في االقتصاد 
ً
لهدف  وصوال

 ليبيا السالم واالزدهاراملنشود )
ً
  ( والتطلع لغد مشرق ألجيال تقود بلدا

ً
   متقدما

ً
 له.  يفخرون بانتمائهم ومزدهرا

 

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

تضمنت    اجتماعية  وخطة تنفيذية اقتصاديةشخصيات وطنية فكرية وسياسية واجتماعية،  بمبادرة من    ،وطني جرت مناقشته وتطويره على مراحل خالل السنوات املاضية

 وسياسات و 
ً
راعي مواجهة القضايا اآلنية، وتؤسس لبرنامج متكامل على املدى املتوسط والبعيد ينفذ في أ مبادرات تنفيذية تفصيليةأهدافا

ُ
فق زمني على مدى خمسة عشر  ت

، وتميزت باآلتي:
ً
 عاما

 . تغيير دور الدولة من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها ملصلحة الجميع -

 ترسيخ مبدأ الالمركزية والحكم املحلي. -

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

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

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

 . 2030لتنمية املستدامة األمم املتحدة لبرامج  تحقيق أهداف مراعاة -
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 الوثيقة على العناوين الرئيسية التالية:هذه كما اشتملت   -

 تعريف املشكلة.  (1

 مشروع الحل. (2

 مشروع الرؤية الوطنية.  (3

 مشروع امليثاق الوطني. (4

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

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

 تضمنت الوثيقة املالحق اآلتية: -
ً
 أيضا

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

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

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

 . تحقيق أهداف رؤية الجانب االجتماعي(: ويتضمن مؤشات قياس 4ملحق رقم ) (4

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

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

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

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

ولعل أهم املشتركات  .  اتهائية ملسببات تلك األزم لن يتوقف بغض النظر عن األشكال التي يتخذها، وعن شكل نظام الحكم وشعاراته ونواياه، ما لم توضـع الحلول الناجعة والن

 تي يمكن مالحظتها، تتمثل في اآلتي: ال

 على الصعيد السياس ي:

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

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

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

 ـ غياب كامل لفكرة التدوال السلمي للسلطة. 

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

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

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

 ستدامة السياسية. ، واستخدامها كأداة لال ـ التوظيف الخاطئ للموارد الوطنية

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

 على مختلف املستويات.  ـ رسوخ ثقافة الغنيمة والريع وآثارها السلبية

 على الصعيد االجتماعي: 

 .ةالجغرافي قاليم األ بين السكانية والكثافة السكاني التوزيع . اختالل

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

 ـ استخدام التاريخ الشخص ي أو العائلي كأفضلية على اآلخرين.

 ـ ضعف الرعاية االجتماعية وخدماتها.

  .ضعف البرامج والنشاطات املجتمعية

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

 من العقاب وتعطيل القانون. . استحسان اإلفالت  

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

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

بة لها، الفرصـة املتاحة تتمثل في الرغبة في ليبيا اليوم، فرصة ثمينة بعد تجارب استمرت سبعين سنـة، تبين للجميع أنها ستتكـرر إذا لم يتم فهم املشكلة وإيجاد الحلـول املناس

ي املبادرات  ة واملزمنـة، وتتمثـل في وعـي األجيـال الجديـدة وحماسها للمستقبـل، تتمثل الفرصـة في عمـق النظر إلى ماهية املشكل وفهمه، تتمثل فالواسعة إلنهاء املشاكـل املستمـر 

 اض ي ويستفيد من تجاربه. واملناقشات املستمرة إليجاد الحلول، تتمثل في الدعم الدولي املتواصل من أجل الخـروج مـن األزمـة ورسم مستقبل جديد يتجاوز امل 

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

ال يقود إلـى املجهول، مستقبل مرسـوم بأيـدي أبنائه، مستقبل تنتهي فيه املمارسـات التقليديـة واقتصاديــة واجتماعية وثقافية، رؤية ملستقبل يحمل مشروعه معه، مستقبل  

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

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

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

استمـرا مع  االستقـرار،  توافقي مشتـرك لضمان  إلى مرحلـة عمل سياس ي  الحالي  السياس ي  ينقل حالة االستقطاب  واجتماعي ومؤسساتي،  السياسية    ر اقتصادي  األحزاب 

يكون دور املجتمع املدني فيه حاضرا وأساسيا ومعبرا    الل منصة االئتالف الوطنيكمؤسسات سياسية منتجة للكوادر واألفكـار واملشروعـات التي تطـرح للتوافـق الوطني من خـ

ويم تنفيذه بشكل مستمر  عن الضمير املجتمعي ،ويكون فيه دور النخب والكيانات السياسة معبرا عن العقل الجمعي الذي يتولى إنضاج املشروع الوطني  ومتابعته وتق

وبمشاركة كل أطياف املجتمع . 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 ـرؤيــــــــة الـوطنيـــــــــة ال

 

 ليبيا السـالم واالزدهـــار.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهوية  بوتقة  في  املحليـة،  والثقافيـة  االجتماعيـة  بمكوناتـه  الليبي  املجتمـع  ينصهـر 

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

 والتاريـخ، تضمـن للجميـع  
ً
   عيشـا

ً
 مشتركا

ً
يقوم علـى مبـدأ املواطنة واملسـاواة     كريما

و فـي   السامية،  الحقـوق  الواجبات  واإلنسانية  اإلسالمية  القيم  وتمنحهـم  وعلى 

في دولـة مدنيـة ديمقراطيـة  ،  التكافـؤ والعدالـة في الفرص االقتصاديـة والسيـاسية

املؤسـسات   تقـودهـا  ومزدهرة،  العدالـة  عادلـة  فيها  تتحقـق  القـانـون،  ويســودهـا 

األمـن والتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة،   فيهـا  االجتماعيـة، ويستـديـم 

وتش الحداثـة،  العالمتواكـب  على  منفتحة  االبتكار،  اقتصادية    جـع  بشراكات 

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

 سياق القرن الحادي والعشرين.
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 الوطني  امليثاق مقترح

 املشترك( السلمي العيش )أسس

 أوال: الهويـــــة : 

 ين يجب املحافظة عليه. الهوية الليبية هي الجامعـة لكل مكونات املجتمع ويعد املوروث الحضاري والثقافي واللغوي واالجتماعي بتنوعه رصيدا مشتركا لكل الليبي ـ  1

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

 ثانيا: املواطنة:

أو   ات الثقافية أو االقتصاديةاملواطنة حـق مقـدس وهو األسـاس الذي تبنى عليه الواجبات والحقوق، دون تمييز بسبب الفكـر أو العـرق أو الجنس أو اللون أو لالعتبار   ـ    1

 املذهبية أو اللغوية أو االنتماء السياس ي أو االجتماعي. 

 اإلخاء والتسامح والتعـدد، واالعتراف باآلخر والقبول به، ونبذ التطرف والغلو والعنف والكراهية والفرقة والحروب. يتـأسس املجتمع الليبي على املواطنـة، وقيـم ـ  2

 الحريات العامة والفردية مكفولة للجميع.  ـ  3

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

 االقتصادية  املسموح بها قانونا دون تمييز.       

 لتصالح في املجتمع.تضـع الدولة أسـس وقواعـد قانونيـة لتعميـق ثقافـة االنتمـاء للوطـن والحـرص على مقدراته وسمعته، وترسيخ قيم املواطنة والتسامح وا .5

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

 واالجتماعية.

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

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

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

 الحيـاد التـام بيـن كـل األطــراف السياسية.، و النظام والدستور ة حمايبالدفاع عن الوطن وسيادته و  العسكريـة واألمنيـةتان الوصول إلى السلطـة، وتلتـزم املؤسـس

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

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

 الخاصة إلى حين مرحلة االستقرار. 

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

ً
 ، وفقا مليثاق شرف إعالمي، يعزز الوفاق الوطني واملصالحةخاصة

 والتسامح واالعتدال والوسطية.

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

 خالفيـن مـن شـاغـلـي الوظائف العامة. واإلداريـة وضـرورة تطبيـق أعلـى معاييـر الشفافيـة ومحاسبـة امل

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

 مستقبل الوطن من أي طرف كان. 

 رابعا: األمن الوطني: 

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

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

 لسالح خارج إطار القانون. ويجرم حمل ا ،الوطني وموارد البـالد والحـدود البريـة والبحريـة والجويـة

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

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

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

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

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

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

 خامسا: التنمية الشاملة املستديمة:

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

 وتطوير أنشطة اقتصادية مثمرة تضمن لهم وألسرهم مستقبال آمنا وزاهرا. 

بحيـث يستفيـد منها ـروة العامة، وتقوم الدولة باإلشراف على إدارة املوارد الطبيعية الوطنيـة كالنفـط والغـاز واملعـادن وامليـاه، وتنظيـم استعمالها  الليبيـون شركـاء في الث  ـ    2

تموي مصادر  لتنويع  أمثل  نحو  على  وتوظيفها  القادمة،  األجيال  حق  يحفظ  بما  استخدامها  ترشيد  مع  عادل،  بشكل  الليبيين  االقتصادية  جميع  التنمية  برامج  ل 

 واالجتماعية بالبالد. 

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

 رد واملناطق النائية والحدودية. ومراعاة تنمية مناطق االنتاج ومكامن املوا

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

ويشجع على تدفق  ن، يحقـق تكافـؤ الفـرص، ويرتكـز علـى رأس املـال البـشـري، تطويـر االقتصـاد الوطنـي ليصبـح تنافسيـا ومتنوعـا في النشـاط واملـوارد، وعادال بيـن املواطنيـ ـ  5

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

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

 قائم على مبدأ املسؤولية االجتماعية. 

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

بأخالقهم   لحق الضرر  ن الخاصـة بحمايـة الطفولـة ورعايتهـا ويحظـر استخـدام األطفال في مزاولة أعمال ال تتناسب مع قدراتهـم أو تعوق نموهم الطبيعي أو تتعزيـز القوانيـ  ـ    8

 أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.

 العمل على حماية البيئة والحد من التلوث واثاره.  ـ  9
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 التشريعات املتعلقة بمنع اإلحتكار وحماية امللكية الفكرية وتعزيز تنافسية اإلقتصاد . . تعزيز 10

 سادسا: املصالحة الوطنية:

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

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

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

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

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

 نظره وتجريم أساليب التخوين والتكفير والترويع.

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

معلـومات  ل املعنوي، أو بث أخبـار أو تجريم استعمال املنابر الثقافية واإلعالمية والتعليمية والدينية للتحريض على العنف أو الكراهية، أو التخويـن أو التكفير أواألغتيا ـ   6

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

ـى اآلن التعـرف علـى أماكـن دفنهـم وزيـارة منذ استقـالل البـالد وحت  ،و االغتيال أو االخفاء القسري ه ربهم نتيجة القتال او التعذيب أمن حق أهالي كل الليبيين الذين لقوا وجـ  ـ    7

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

املادي  خ قيم العفو والتسامح ونبذ العنف  لترسي   وبرامج التربية الوطنية لنشر وتعزيز الثقافة املدنية  الدينيـة والتعليميـةوضـع وتنفيـذ االستراتيجيـات اإلعالميـة والثقافيـة و   ـ    8

ومنع انتقالها بأي  فوس جيل الحاضر  واللفظي، ومحاربـة الدعـوات التـي تمجـد العنصـرية  والعصبية واإلرهـاب، وإزالة ما تراكـم من رواسـب الحقـد والغـل والكراهية من ن

 شكل ألجيال املستقبل. 
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 التنفيذي" البرنامج"

: الجانب االقتصادي 
ً
 أوال
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/ التمهيد:
ً
 أوال

ها السياس ي واالقتصادي واالجتماعي أدت إلى حالة من الصراع واالنقسام  موعة من التغيرات الجذرية في بنائتمر ليبيا منذ سنوات بمج

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

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

فإن أمام ليبيا فرص كبيرة لالستفادة من دروس مرحلة سبعين سنة منذ تأسيسها، ومعالجة جذور ودرجة تعقيده العالية، مع كل ذلك  

املشاكل التي أدت بالنتيجة الى هشاشة مؤسسات الدولة في ليبيا وفي مقدمتها معالجة أسباب الفشل والخلل الواضح في األداء االقتصادي  

 نطالق نحو آفاق املستقبل املشترك الواعد. واال  بإجراء اصالحات اقتصادية هيكلية جوهرية عميقة
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/ ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي:
ً
 ثانيا

ــابقة )من حوالي 50تذبذب مع توجه انكماشـــــ ي في الناتج املحلي اإلجمالي بحيث تراجع الى أقل من   .1 ــنة    112% عما كان عليه في الســـــنوات الســـ ، الى أقل 2012مليار دينار ســـ

 (.2019مليار دينار سنة    68، والى حوالي 2015مليار دينار سنة   24من  
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الى   2011% من اجمالي املصــــــــــروفات العامة في الفترة من 95ح يســــــــــاوي تقريبا دخل النفط بالكامل ويســــــــــتحوذ على حوالي التوســــــــــع الكبير في اإلنفاق الجاري بحيث أصــــــــــب .2

  ، وبمتوسط 2016مليار دينار سنة   1.5الى   2010% من املوازنة العامة للدولة لسنة 58مليار دينار بنسبة  29، مع تراجع حاد في اإلنفاق التنموي )االستثماري( من 2019

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

 2019الى   2007من سنة  

 املصدر: وزارة املالية 

18%

9%

58%

11%
5%

2010-2007

(الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب الثاني)السلع والخدمات 

(الباب الثالث)التنمية 

(الباب الرابع)الدعم 

ةالباب الخامس امليزانية الخاص

50%

16%

12%

22%

2018-2011

(الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب الثاني)السلع والخدمات 

(الباب الثالث)التنمية 

(الباب الرابع)الدعم 

53%

21%

10%

16%

2019 (الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب الثاني)السلع والخدمات 

(الباب الثالث)التنمية 

(الباب الرابع)الدعم 



 

 

17 

 

% من الناتج املحلي اإلجمالي  500أي مايعادل حوالي  2020دينار بنهاية الربع األول من ســـنة  مليار   200ظهور وارتفاع الدين العام املحلي في الســـنوات األخيرة بحيث تجاوز   .3

 ري.% من اإليرادات النفطية لذات السنة، ومما يزيد اإلشكاليات أن هذا الدين العام يوجه لتغطية العجز املتنامي والكبير في االنفاق الجا700، وحوالي  2019لسنة  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

11 12 

44 

80 

105 

134 

170 
187 

210

 -

 50

 100

 150

 200

 250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

دينارمليار

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

 200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

تطور الدين العام مقارنة بـ االيرادات العامة خالل الفترة

(2012-2019)

الدين العام اإليرادات العامة

مليار دينار

تقديرات املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي



 

 

18 

 

 على جميع املواطنين بمـا يعـادل    أنتج .4
ً
 متنـاميـا

ً
دينـار للفرد حتى    31746الـدين العـام املحلي دينـا

أضــــــــعاف نصــــــــيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي. إن  3وهو ما يفوق   2020نهاية شــــــــهر ابريل  

 فضـــــال عن كونه دين  ناتج عن نفقات  
ً
خطورة هذا االمر تتمثل في غياب الوعي باملوضـــــوع أصـــــال

 .استهالكية وليست نفقات استثمارية  جارية

ــاريــــة  األغراض  .5 ــــــر  األغراض التجــ ــة )أربــــاب األســـــــ ــــــرف لألغراض املختلفــ ــار الصـــــــ ــــــعــ تعــــدد أســـــــ

ــــــوهـــات   ــيـــة  توريـــدات الحكومـــة  تحويالت وزارة الخـــارجيـــة ... الخ( ممـــا أدى الى تشـــــــ ــــ ــــــخصـــــــ الشـــــــ

ــادية كبيرة، وتشـــجيع تنامي الســـوق   قيود من  للعملة األجنبية خاصـــة مع فرض    الســـوداءاقتصـ

 املصرف املركزي على الطلب للنقد األجنبي. 

ــبـة   .6 ــــ ــــــل في عرض النقود )زيـادة نســـــــ ــــــارف وتزايـد كبير في تخزينهـا لـدى بعض املواطنين والفـاعلين  100نمو متواصـــــــ ــــــيولـة لـدى املصـــــــ ــــــح الســـــــ ــــــنوات( مع شـــــــ ــــــع ســـــــ % خالل تســـــــ

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

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

وحسابات املؤسسة الليبية لالستثمار والقطاع املصرفي   للدولة  املعلومات املتعلقة بتحديد املركز املالي الحقيقي للدولة، كنتيجة لتأخر اقفال الحساب الختاميغياب   .8

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

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

 سنة    350الى أقل من    2012سنة  
ً
 سنة    1.1، والى حوالي  2015ألف برميل يوميا

ً
مليار   150حوالي  ، أدى هذا التذبذب الى خسائر مباشرة تقدر ب2019مليون برميل يوميا

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

 ضعف توفر ونشر البيانات االقتصادية واملالية فضال عن ضعف موثوقيتها.  .10

سنة مثل )املسح االقتصادي واالجتماعي  مسح القوى العاملة  املسح الزراعي  املسح    15ها  غياب املسوحات االقتصادية األساسية لسنوات طويلة تجاوز بعض  .11

 الصناعي  ...إلخ(.

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

 م البدائل واملفاضلة فيما بينها على أساس أثارها الحالية واملستقبلية.بعد تقيي

 استشراء الفساد في مختلف حلقات النشاط االقتصادي. .13

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

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

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

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

الليبي  يواجه   و االقتصاد  امكانية  بهشاشته  في  جدية  تحديات  الحالي  وضعه 

 ما يلي: ذلكولعل من أهم أسباب  ،االستدامة املالية

 مابين  كونه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط حيث تبلغ نسبة مساهمته حوالي (1

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

من الناتج املحلي اإلجمالي، نتج عن ذلك بالضرورة    ( %73%_50)مابين  حوالي  و 

   من بينها:إشكاليات متعددة 

التذبذب في ايراداته ونفقاته وصادراته ووارداته وانتاجه واحتياطاته   1.1

إيقاع  ضبط  في  الفاعل  التأثير  للحكومة  يمكن  وال  وغيرها،  النقدية 

ومحددا  بعوامل  الرتباطها  أسعاره  وتحديد  العاملي  النفط  ت  سوق 

 دولية تخرج في أغلبها عن تأثير حكومات الدول املصدرة للنفط.

 

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

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

وفي االقتصادات الريعية النامية تقتصر االستفادة    .نية والخاصةاآل 

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

 الى حرمان أجيال املستقبل من حقوقهم في الثروة الوطنية.

 

 النامية يكون  اقتصاد الدولة، ففي غا 3.1
ً
لب البلدان النفطية وخصوصا

االقتصاد تابع للدولة بل هي املتحكمة فيه فيكون لها الدور األكبر في 

االجنبية   العمالت  وتحويل  النفط  بتصدير  تقوم  حيث  االقتصاد، 

 االنفاق  
ً
الناتجة عنه إلى املجتمع عبر نافذة االنفاق العام وخصوصا

املالية العامة دون االهتمام بكيفية    االستهالكي الجاري)التشغيلي( في

 استحداث مصادر اخرى لليرادات تعوض حقبة ما بعد النفط.

اقتصاد اإلقصاء، الن االعتماد على النفط في تمويل االقتصاد يسهم   4.1

  
ً
في إقصاء القطاعات األخرى )اإلنتاجية والخدمية واملعرفية(، فضال

اال  خفض  او  الضريبية  االيرادات  رفع  صعوبة  العام  عن  نفاق 

جانب   ومن  جانب  من  هذا  )االستهالكي(  الجاري  االنفاق   
ً
وخصوصا

في  املتحكمة  هي  الدولة  كون  وتهميشه  الخاص  القطاع  إقصاء  آخر 

 عوائد الريع وتريد فرض سيطرتها على االقتصاد واملجتمع.

 

ن غالب الدول التي  اقتصاد ينحو نحو االنفاق العسكري الباهظ، ا 5.1

اقتصادها   أيعتمد  من  نفسها  لتحصين  تذهب  الريع  قوى  على  ي 

معارضة وذلك من خالل املبالغة في االنفاق االمني والدفاعي عبر بوابة  

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

 القطاع الحقيقي ومالمحها هي:االختالالت في  1.2

 حادي املورد. اقتصاد أ مرتفعة/ نسبة بطالةعالية/  نسبة تضخم معدالت نمو ضعيفة/

 االختالالت في القطاع الخارجي ومالمحها هي: 2.2

 /درجة اإلنكشاف اإلقتصادي املرتفعة.  األجنبية ي االصول احتياط  كلآ ت /تراجع الصادرات /املتذبذبةأسعار النفط العاملية االرتباط ب

 االختالالت في قطاع املالية العامة ومالمحها هي: 3.2

 الريع. ترسيخ  /دين العامارتفاع حجم ال  /عجز في امليزانية العامة  /االنفاق الجاري ارتفاع في /انخفاض االيرادات العامة 

 االختالالت في القطاع النقدي ومالمحها هي:  4.2

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

 يواجه االقتصاد الليبي مخاطر وتحديات كبيرة منها: (3

ن  االعتماد على النفط كمصـــــــــدر شـــــــــبه وحيد للدخل الحكومي مع تراجع أهميته النســـــــــبية على املدى املتوســـــــــط والبعيد عامليا لظهور بدائل الطاقة م 1.3

 جهة وتطور املحددات البيئة من جهة اخرى.  

ــــوق النفط العاملي في جانبي العرض والطلب بعد تطور تقنية اســـــــــــ  2.3 ــــنوات األخيرة حيث تتجه الدول األكثر اختالل ســـــــ ــــخري في الســـــــ تخراج النفط الصـــــــ

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

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

ــــــتثمـاري العـام والخـاص، واالنكمـاإل في النـاتج املحلي اإلجمـالي، وارتفـاع معـدل البطـالـة وتنـامي  التوســـــــــــــع في االنفـاق   • الجـاري، والتراجع في االنفـاق االســـــــ

 ظاهرة االحتكار.

 الصراع املحموم على األصول واملوارد املالية للدولة. •

عام والخاص.تفش ي ظاهرة الفساد وتحوله لثقافة عامة في القطاعين ال •
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 عدم اليقين أو ضعف االستدامة املالية. •

 ارتفاع في مستوى البطالة بنوعيها املقنعة واملكشوفة. •

 يزانية العامة.وجود اختالالت بنيوية كضعف مساهمة املرأة، وضعف االستثمار، واختالل وانكماإل في الناتج، وارتفاع الدين املحلي ومستويات العجز في امل •

 شاسعا بين تذويب الثروة الوطنية نتيجة الستخراج النفط وبين خلق الثروة، فالدول الغترسخ مفاهيم خاط  •
ً
نية هي تلك ئة ومنها أن ليبيا دولة غنية حيث أن هناك فرقا

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

ــــتمر    يتحول املواطن في املجتمعات الريعية من خانة الفعل إلى • ــــير وبدون عمل جاد مســـــــ ــــور تحقيقها في أجل قصـــــــ ــــقف التوقعات وتصـــــــ خانة الطلب والنقد، مما يرفع ســـــــ

ــة الحكومية ومنظمات املجتمع املدني تزداد حدة الضــــغوط على اإلدارة ا ــترك من جميع املواطنين، وفي غياب تواصــــل فعال بين املؤســــســ لتنفيذية مما يشــــتت  وفعال مشــ

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

ــية وضـــــــــرورة العمل، وتحمل املســـــــــؤولية، وال تعمل على غرس هذه • القيم في النشء، خالفا    نتج عن الريع ثقافة اتكالية تبناها ورســـــــــخها املجتمع، وهي ثقافة ال تبرز قدســـــــ

 
ً
ــحا نتج ازدراء واضــ

ُ
ــادية كثيرة. كما افســــدت الثقافة الريعية ثقافة العمل وأفرغت مفهوم العمل من مضــــمونه، للعمل اليدوي    لذلك ت واملجهد وتعففا عن أنشــــطة اقتصــ

أو واطن بمرتب أو بمكافأة  فال وعي بتحســين االنتاجية أو بإتقان العمل. الدولة ذاتها في املجتمعات الريعية تصــبح ضــحية هذه الثقافة فهي دولة رخوة تشــتري ســكوت امل

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

 .(اإلنتاجية والعائدي العالقة بين املجهود واملردود )غياب شبه كامل ف •

مصــــــالح كبيرة تزيد وتتشــــــابك داخليا   نمو كبير في التجارة غير املشــــــروعة )تهريب الوقود والبشــــــر والســــــالح واملخدرات( أدى ذلك إلى تكوين عصــــــابات جريمة منظمة ذات •

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

 نشوء آليات وترسخ ممارسات استخدام الريع في مكافأة وشراء الوالءات. •

عن القطاع الخاص وضرائبه يقوي قابليتها على ترويض معارضيها وتجنب املساءلة الحقيقية مما يعزز االستبداد واملناخ املعادي للمشاركة  االستقالل املالي للدولة بمعزل   •

 الديمقراطية ويعرقل نشوء وتطور آليات املراقبة واملحاسبة والتقويم.

 . ة الرفاه تكريس مظاهر الدولة الريعية وشراء السلم االجتماعي عوضا عن تكريس دول •
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 .  %(70% _60ذي يتراوح مابين )اقتصاد الظل و النسبة العالية التي يشكلها مقابل االقتصاد الرسمي، علما بأنه ليس منضمنه و ال •

 من حيث: يؤثر الريع على أداء املؤسسات  •

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

 الستمالة الناخبين.على توسيع القطاعات العامة ين البقاء في السلطة وتشجيع السياسييادة مدة ز  -

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

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

 رابعا/ فوائد اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي:

 عالج التشوهات املوجودة في االقتصاد املحلي.  .1

 رفع اإلنتاجية وتعزيز العالقة بين اإلنتاجية والعائد. .2

 واالستقرار االجتماعي. تحقيق النمو االقتصادي الحقيقي  .3

 الوصول الى معدالت عالية للنمو االقتصادي.  .4

 تنويع مصادر الدخل.  .5

 خدمية واالنتاجية واملعرفية(. تغيير دور الدولة باتجاه التشريع والتنظيم وشبكات االمان االجتماعي وإطالق امكانيات القطاع الخاص في املجاالت االقتصادية كافة )ال .6

 ي ميزان املدفوعات واملوازنة العامة للدولة. تخفيف وإزالة العجز ف .7

 التركيز على خلق الثروة وليس توزيع عوائد الريع.  .8

 القضاء على البطالة وتخفيف حدة الفقر.  .9

جباية ضــرائب فائض نشــاط    ة مناملســاهمة في تقوية البناء الديموقراطي من خالل الربط بين حق املواطنين في املشــاركة واملســاءلة واعتماد تمويل املوازنة العامة للدول .10

 .املواطنين
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/ مرتكزات القيام باإلصالح الهيكلي:
ً
 خامسا

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

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

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

 سنوات.    3مرحلة االستقرار )وقف االنهيار(  -

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

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

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

بنى التحتية واالساسية واالجتماعية لتحقيق قاعدة ضرورية للنمو وللتنويع  النفطي بغرض تطوير القدرة التمويلية للنفاق التنموي )االستثماري( خاصة في قطاعات ال

 االقتصادي املنشود. 

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

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

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

 الدوليين.   قتصادي وتوفر فرص العمل وتطور بيئة االعمال وتسهم في االندماج والتشبيك االقتصادي والشراكة االستراتيجية مع الفاعليين االقتصادييناال

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

فية وفق  من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها ملصلحة الجميع، حيث تكون الريادة للقطاع الخاص في القيام باألنشطة الخدمية واإلنتاجية واملعر تغيير دور الدولة   .7

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

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

 التناغم ما بين مكونات وأدوات السياسات االقتصادية.  .9

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

املتماســــكة تتضــــمن التعامل مع القضــــايا اآلنية العاجلة   اقع عملي من خالل حزمة من املبادراتتحقيق الرؤية االســــتناد إلى أهداف وســــياســــات واضــــحة تترجمها الى و يتطلب  

بشـــــكل تراكمي ومســـــتمر وتنتقل مراحل التنفيذ فيه بشـــــكل    البعيد، بحيث يكون تنفيذ املبادرة)املدى القصـــــير( وبشـــــكل منســـــجم مع تحقيق االهداف على املدى املتوســـــط و 

 سلس لتحقيق التطور والنمو املنشودين.

 عند إعداد هذه الرؤية وبرنامجها التنفيذي روعي ما يلي:

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

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

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

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

 .2030مراعاة أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لسنة   .5

 متابعة تنفيذ أهداف الرؤية باستخدام املؤشرات االقتصادية الدولية.    .6

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

  :
ً
 التنفيذي:  املبادرةمكونات  سابعا

 هدف عام. •

 أهداف رئيسية.  7 •

 هدف تفصيلي. 29 •

 . مبادرة 100 •

 .ومدى زمني لتنفيذ كل مبادرة •

 مع بيان الشركاء املحتملين في التنفيذ.  جهات املسؤولة عن تنفيذ كل مبادرةتحديد ال •
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 الرؤيــة الوطنيــة            

        تنافس ي ومستدام.و   متنوع اقتصاد                           الجانب االقتصادي          

 

 . تحقيق التنمية االقتصادية املستدامةالهـدف العـام                                                    
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 ة:الرئیسی األھداف

   . الرئيس ي األول: معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراعالهدف   -

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

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

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

 . الهدف الرئيس ي الخامس: تحقيق التنمية البشرية -

  .الهدف الرئيس ي السادس: بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية -

 .االقتصاديةالهدف الرئيس ي السابع: نشر ثقافة الحوار املجتمعي بالقضايا  -
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 :  السیاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

                                                                   

 التخفيف من أثر التشوهات االقتصادية.                                                               •

 سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة وفعالة.                                                              •

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

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

 االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو االقتصادي.                                                              •

 تبادلة.امل نافع املوالسعي لتحقيق   ة على توازن املصالحهرة قائمدبلوماسية ما                                                            •

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

1 
                                                                      الهدف الرئيس ي:                                                                                                               

 آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع    معالجات
 السياسة املقترحة: 

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

 

 مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة ت

 ديوان املحاسبة  مكافحة الفساد املالي  1

مكافحة الفساد  البنك وزارة املالية   الرقابة اإلدارية   هيئة 

منظمات املجتمع املدني    املركزي مجلس التطوير االقتصادي

 . البنك الدولي صندوق النقد الدولي املعنية 

 سنوات 1-15
التغيير التدريجي لدور الدولة والنموذج 

 االقتصادي السائد

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

 املدني   الهيئات املعنية بمنظمة األمم املتحدة  البنك الدولي    
 - سنوات 1-10

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

 املدني   جتمعمنظمات املاون مع دول الجوار(   )التع
 سنوات 1-3

الهدف الرئيس ي االول التفصيلي  انظر

 الخامس املبادرةالثاني 

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

 الدولي 
 - سنة  1-15

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

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

 التخطيط   املالية   القطاع الخاص
 - سنوات 1-5

7 

توحيد سعر الصرف وإعادة تقييم سياسته بحيث  

تعكس الواقع االقتصادي املحلي والقدرة التنافسية 

 الخارجية

 مصرف ليبيا املركزي 
وزارة التخطيط  وزارة املالية  وزارة االقتصاد والصناعة املجلس  

 الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي صندوق النقد الدولي 
 - سنوات 1-5



 

 

32 

 

 

                                                                السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                           القضاء على الفقر                                                                                                                                                                                      

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

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

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة  ت

8 

إعادة تنفيذ املشاريع التنموية املتوقفة  

مراعاة األولويات حسب األثر )  2011منذ 

 ( االقتصادي واالجتماعي والتنمية املتوازنة

 مجلس الوزراء
وزارة التخطيط األجهزة والشركات املنفذة  هيئة املشروعات 

 العامة القطاع الخاص  البلديات 
 سنوات 1-3

ادماج القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ وادماج مصادر  

التمويل األخرى غير امليزانية العامة وإدماج اإلدارة الدولية 

ومشروعاته لضمان الجودة    املبادرةاملتخصصة في إدارة 

 والتكلفة والزمن ونقل الخبرة للكوادر الليبية

9 
حماية األموال واألصول الليبية بالداخل 

 والخارج 
 مجلس الوزراء

وزارة املالية وزارة الخارجية  مصلحة  مصرف ليبيا املركزي  

األمالك العامة  املؤسسة الليبية لالستثمار   السجل العقاري   

 أو 
ً
الصناديق والبنوك والشركات االستثمارية اململوكة جزئيا

 للدولة   منظمات املجتمع املدني  بعثة األمم املتحدة 
ً
كليا

 بليبيا  البنك الدولي  الدول املضيفة لألصول  للدعم 

 - سنوات 1-3

10 
حماية املنشآت االقتصادية والحيوية من  

 اإلعتداءات 
 مجلس الوزراء

املؤسسة الوطنية للنفط  وزارة الدفاع وزارة الداخلية  

 منظمات املجتمع املدني  
 ستة أشهر 

 املياه محطات توليد الكهرباءالحقول واملوانئ النفطية مصادر 

 وخطوط النقل ومحطات التحويل املطارات املوانئ إلخ

11 

تحسين وتطوير الخدمات األساسية 

)مع التركيز على قطاع   واالجتماعية

 الكهرباء(

 مجلس الوزراء

وزارة الحكم املحلي  البلديات  وزارة املواصالت وزارة 

العامة للكهرباء  الشركة العامة الصحة وزارة التعليم  الشركة 

 للمياه والصرف الصحي  شركة االتصاالت القابضة 

 1رقم  املبادرة 3.6انظر الهدف التفصيلي  سنة 1-5

تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد  12

 العاملي وآثارها على االقتصاد الوطني 
 مجلس الوزراء

االقتصاد وزارة الحكم وزارة التخطيط وزارة املالية وزارة 

املحلي املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  

املؤسسة الليبية لالستثمار اتحاد غرف التجارة 

 والصناعة مجلس رجال االعمال منظمات املجتمع املدني 

 سنة  1

املجموعة االقتصادية في ليبيا عليها متابعة تطورات اآلثار التي 

ثارها قصيرة ومتوسطة وبعيدة املدى  تترتب على جائحة كورونا وآ

على االقتصاد الوطني، وتنفيذ ماتقرره من برامج واجراءات  

 لتخفيف اآلثار السلبية وتعظيم الفرص
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1 
 الهدف الرئيس ي:  

 معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع
 السياسة املقترحة: 

 التخفيف من أثر التشوهات االقتصادية  

 االجتماعي معالجات للقضايا االقتصادية ذات البعد  :الهدف التفصيلي 2.1

 

 الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

 مجلس الوزراء الحد من الفقر 1

وزارة االقتصاد  وزارة الشؤون االجتماعية  وزارة  

التخطيط  الهيئة العامة لألوقاف  منظمات 

 املجتمع املدني 

 - سنة  1-15

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

 منظمات املجتمع املدني
 سنوات1-10

بكافة  5انظر الى الهدف الرئيس ي رقم 

 أهدافه التفصيلية وبرامجه التنفيذية 

 مجلس الوزراء مكافحة الهجرة غير الشرعية 3

وزارة الداخلية   وزارة الخارجية  وزارة الدفاع    

مقصد الهجرة )االتحاد دول املصدر  ودول 

 األوروبي( 

 - سنة  1-15
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1 
                                    الهدف الرئيس ي:                                                                                                               

                       السياسة املقترحة:                                                                                                             الناتجة عن الصراعمعالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة 

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

 

 الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

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

2 

تطوير رؤية مستقبلية شاملة  

واالستراتيجيات والبرامج للدولة 

 التنفيذية

 مجلس الوزراء

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  وزارة التخطيط  

منظمات املجتمع املدني ذات العالقة   مجلس رجال  واالجتماعي 

األعمال  اتحاد غرف التجارة والصناعة   الجامعات ومراكز  

 البحوث املتخصصة   بيوت الخبرة الدولية

 - سنة 1

3 

ضمان التنسيق والتكامل  

واالنسجام بين مختلف أجهزة 

 الدولة 

 - سنة  1 املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي   وزارة التخطيط مجلس الوزراء

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

 املتحدة للدعم 
 - سنة  1



 

 

35 

 

 

 



 

 

36 

 

 

 

2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

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

 

 اإلجراءات  املبادرة  ت
الجهة  

 املنفذة 
 مالحظات املدة املقترحة الشركاء

1 

وتنويع تعظيم 

 اإليرادات 

 

الى   • والغاز  النفط  استخراج  معدالت  بزيادة  النفطية  اإليرادات  تعظيم 

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

 . التحتية للقطاع وتطوير االكتشافات املؤكدة(

رقم   • الضرائب  قانون  في  النظر  ضرائب    2010لسنة    7إعادة  بفرض 

 .تصاعدية على الدخل للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام

   .توسيع القاعدة الضريبية وااليراد الضريبي بمعدل ضرائب منخفض •

 . فرض ضرائب على العمالة الوافدة •

 . استبدال ضرائب الدخل بضريبة القيمة املضافة  •

ال • من  والحد  الجمركية  الرسوم  لتحصيل  مناسبة  ألية  تهرب  تنفيذ 

غير  والسلع  الفارهة  السلع  على  الجمركية  الرسوم  ورفع  الجمركي، 

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

إعادة النظر في الرسوم املقررة مقابل الخدمات العامة بحيث تتناسب مع   •

 نوعية الخدمة املقدمة.

مجلس  

 الوزراء

التخطيط   وزارة املالية   وزارة 

وزارة االقتصاد  املؤسسة  

الوطنية للنفط وزارة الحكم 

املحلي  البلديات مصلحتي  

الضرائب والجمارك  البنك  

 الدولي  صندوق النقد الدولي 

 - سنوات 1-10
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2 
 : الهدف الرئيس ي

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 تطوير إدارة املالية العامة  :الهدف التفصيلي 1.2 وفعالة 

 

 اإلجراءات  املبادرة   ت
الجهة  

 املنفذة 
 الشركاء

املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 
وتنويع تعظيم 

 اإليرادات 

أدوات اإلدارة املحلية تطوير أنظمة جباية اإليرادات املحلية من خالل  •

 واالستفادة من خدمات القطاع الخاص في جباية الرسوم املحلية والعامة. 

 استخدام األنظمة الذكية في الجباية.  •

 إلى تحقيق تمويالت  •
ً
إعادة تقييم استثمارات الصناديق السيادية وصوال

 سنوية للموازنة العامة من أرباح نشاط الصناديق. 

الشركات العامة بسداد التزاماتها املالية املقررة   وضع آلية مناسبة إللزام •

 لتمويل املوازنة العامة.

 متابعة تحصيل ديون ليبيا لدى الدول األخرى. •

مجلس  

 الوزراء

وزارة املالية   وزارة التخطيط   وزارة  

االقتصاد  املؤسسة الوطنية  

للنفط وزارة الحكم املحلي البلديات  

دي  املجلس الوطني للتطوير االقتصا 

مصلحتي الضرائب والجمارك  البنك  

 الدولي  صندوق النقد الدولي 

 - سنوات 1-10
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2 
 :  الهدف الرئيس ي

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة   

 تطوير إدارة املالية العامة  الهدف التفصيلي: 1.2 وفعالة 

 

 اإلجراءات  املبادرة  ت
الجهة  

 املنفذة 
 مالحظات املدة املقترحة الشركاء

2 

ترشيد اإلنفاق  

العام )إصالح 

نفقات الباب  

 األول( 

 

ــــــادرة منذ تجميد  • ـــ ــــــريعات املتعلقة بالزيادات في املرتبات الصــ ـــ   2011التشــ

 الى حين مراجعتها.

 مراجعة نظام املرتبات واصالحه بربطه بمؤشرات قياس األداء. •

ـــــتويين   • ـــ ـــ تقليص عدد املوظفين العـاملين بالجهـاز اإلداري للـدولة على املســ

واملحلي   زيــــــادة  املركزي  ــــــــــــــــــاهمــــــة في  للمسـ العمــــــل  ورديــــــات  نظــــــام  االنتــــــاجيــــــة واتبــــــاع 

 واالستفادة من االعداد الكبيرة من املوظفين.

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

ـــــ ي الليبي بـالخـارج وتقليص نفقـاتـه ومراجعـة   • ـــ ـــ تقليص التمثيـل الـدبلومـاســ

 جداول مرتباته. 

وظيفــة  تــدقيق منظومــة الرقم الوطني والتــأكــد من ربطهــا بــاملرتبــات في ال •

 العامة.

 حصر وتصنيف وتدقيق جميع االلتزامات القائمة على الباب األول . •

 مجلس الوزراء

وزارة املالية  وزارة التخطيط   وزارة  

العمل ديوان املحاسبة  مجلس 

التطوير االقتصادي  مصلحة األحوال 

املدنية  منظمة العمل الدولية  البنك 

 الدولي  صندوق النقد الدولي 

 - سنوات 1-10
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2 
 :  الهدف الرئيس ي

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 تطوير إدارة املالية العامة  الهدف التفصيلي: 1.2 وفعالة 

 

 اإلجراءات  املبادرة  ت
الجهة  

 املنفذة 
 الشركاء

املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

3 

ترشيد اإلنفاق  

العام )إصالح 

نفقات الباب  

 الثاني(

 

القطاع العام والخاص في مجال تقديم الخدمات  تحفيز الشراكة بين  •

 العمومية. 

مراجعة وتقليص عدد املؤسسات الحكومية وخاصة التي تقوم بأعمال   •

 متداخلة ومتكررة. 

وضع آلية علمية لتقدير ومتابعة نفقات الباب الثاني حسب مؤشرات  •

 األداء واألهداف. 

 الثاني. حصر وتصنيف وتدقيق جميع االلتزامات القائمة على الباب •

برمجة تنفيذ االلتزامات بعد تحديد أولويات وطرق التمويل والتنفيذ   •

 حسب األهمية ملا يتقرر االستمرار في تنفيذه.

 وضع آلية للتعامل مع االلتزامات التي يتقرر إلغاءها أو فسخها.  •

تنظيم وتطوير نظام فعال وشفاف للمشتريات الحكومية باالستفادة   •

 لية.من أفضل املمارسات الدو 

مجلس  

 الوزراء

وزارة املالية  وزارة االقتصاد  وزارة  

التخطيط املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي  مجلس رجال 

األعمال البنك الدولي  صندوق النقد 

 الدولي 

 - سنوات 1-10
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2 
 :  الهدف الرئيس ي

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

 السياسة املقترحة:  

سياسات اقتصادية متكاملة 

 تطوير إدارة املالية العامة  الهدف التفصيلي: 1.2 ومتناسقة وفعالة 
 

 مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

4 

ترشيد  

اإلنفاق العام  

)إصالح 

نفقات الباب 

 الثالث(

 

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

األحوال    –التخطيط العمراني   –السجل العقاري    –األمالك العامة    – االقتصادي مثل )اإلحصاء والتعداد  

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

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

 بنى األساسية واالجتماعية.مشاركة القطاع الخاص في تمويل وإدارة مشروعات ال •

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

 التنموية. 

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

 االستمرار في تنفيذها. 

 مل مع العقود التي يتقرر إلغاءها أو فسخها. وضع ألية للتعا •

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

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

 التنموية(. 

لدراسة بالداخل والخارج بما يؤدي إلى ترشيد النفقات وتطوير املؤسسات التعليمية بالداخل تنظيم االيفاد ل •

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

 التصنيف األكاديمي الدولي للكليات والجامعات. 

املوارد البشرية وتحفيز التوجه نحو الشهادات املهنية التخصصية  تخصيص مبالغ مناسبة لتنمية  •

 من الشهادات األكاديمية العليا. 
ً
 بدال

مجلس  

 الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة  

املالية  وزارة  

االقتصاد املصرف  

املركزي املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي  هيئة  

املشروعات العامة  مجلس 

البنك  رجال األعمال  

الدولي  بيوت الخبرة 

 الدولية

 - سنوات 1-10
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2 
 :  الهدف الرئيس ي

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة   

 تطوير إدارة املالية العامة  :الهدف التفصيلي 1.2 وفعالة 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

5 

ترشيد اإلنفاق العام  

)إصالح نفقات الباب  

 الرابع(

 

اصالح  • برنامج  تنفيذ 

واستخدام الدعم  

االلكترونية   البرامج 

 والذكية في ذلك. 

وتصنيف   • حصر 

جميع  وتدقيق 

القائمة على   االلتزامات 

 الباب الرابع.

على  • الدعم  اقتصار 

 الفئات املستحقة.

 مجلس الوزراء

وزارة االقتصاد  وزارة  

املالية   وزارة التخطيط   

املصرف املركزي املجلس  

الوطني للتطوير 

   االقتصادي واالجتماعي

مجلس رجال األعمال   

صندوق النقد الدولي    

 البنك الدولي 

 سنوات 1-10

قتصر الدعم في املرحلة النهائية  الغاء الدعم على مراحل بحيث ي  يتم

دوريا يراجع  أن  ويجب  املستحقة  الفئات  الفئات  و   ،على  تصنيف 

 املستحقة وفق املؤشرات االقتصادية واالجتماعية. 

دعم تمر عبر محطة استبدال الدعم السلعي  املرحلة االولى في الغاء ال

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

األهداف منها انهاء التهريب من خالل الوصول الى انهاء الفوارق ما بين  

الدعم  عن  الناتجة  التشوهات  وإزالة  واملحلي  العاملي  السعر 

الخ النقدية  بالسياسة  املتعلقة  الصرف واإلصالحات  بسعر  اصة 

وإلغاء منحة ارباب االسر وعالوة العائلة، واالستعانة بالخبرة الدولية  

املتوفرة لدى صندوق النقد الدولي في رسم وتنفيذ السياسة الخاصة  

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

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 تطوير إدارة املالية العامة  الهدف التفصيلي: 1.2 وفعالة 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

6 

تطوير إعداد  

وتنفيذ املوازنة  

 العامة للدولة 

تخطيط املوازنة  )

 وإعدادها( 

ربط األدوار والوظائف املنوطة بوزارتي املالية والتخطيط املتعلقة بإعداد ومتابعة تنفيذ  •

 امليزانية العامة. 

في   • الجارية  والنفقات  االستثمار  ميزانيتي  إعداد  أعمال  التنفيذية ضم  والجهات  الوزارات 

 بدمج القسمين املسؤولين عن اإلعداد.

 إعداد وثيقة عن استراتيجية امليزانية قبل البدء في إعدادها. •

امليزانية   • )أبواب  الجارية  النفقات  يضم  واحد  ميزانية  منشور  والتنموية  4-2-1إصدار   )

 (.3الباب -)االستثمارية

اإلدارة   • ألدوات  مناسبة  مبالغ  في  تخصيص  العدالة  مبدأ  تحقيق  بمراعاة  املحلية 

 املخصصات وتطبيق املعايير املالية عند التنفيذ واملتابعة. 

باإليرادات واملصروفات  • املتعلقة  املالية  البيانات  في  الدوري والشفافية  اإلفصاح والنشر 

 الحكومية واوجه وأماكن انفاقها. 

ا • للبيانات املتعلقة بشاغلي  العامة  اإلفصاح والنشر الدوري  ملناصب السيادية والقيادية 

والبعثات  العامة  والشركات  باملؤسسات  القيادية  والوظائف  الدبلوماسية  والبعثات 

 الدراسية وغيرها. 

 تغيير امليزانية العامة الى ميزانية باألهداف وتحديد مؤشرات األداء والقياس.  •

 وزارة املالية 

وزارة 

التخطيط املجلس 

الوطني للتطوير 

ي  االقتصاد

واالجتماعي ديوان 

املحاسبة  صندوق  

النقد الدولي  البنك  

 الدولي 

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

6 

تطوير إعداد  

وتنفيذ املوازنة  

 العامة للدولة 

تخطيط املوازنة  )

 وإعدادها( 

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

 يحقق الرؤية االقتصادية وأفضل املمارسات الدولية.

 تحديد حدود مرجعية لتخصيص املوارد املالية املتاحة على النفقات الجارية والتنموية)االستثمارية(.  •

 لألهداف واالولويات •
ً
 ومنحها األولوية في التخصيص وفقا

ً
 العامة.   حصر جميع االلتزامات والديون سنويا

 انشاء وحدة متخصصة في إدارة الدين العام في وزارة املالية. •

مختلف   • في  واملتابعة  بالتنفيذ  املعنية  واإلدارات  والتخطيط  املالية  لوزارتي  املؤسس ي  األداء  تطوير 

 املؤسسات العامة بما يحقق الرؤية االقتصادية وأفضل املمارسات الدولية.

كترونية الحديثة في اعداد وتنفيذ ومتابعة امليزانية واقفال الحسابات استخدام التقنيات الرقمية واالل •

 الختامية. 

تشكيل مجموعة عمل لوضع تبويب إداري وتبويب اقتصادي يستند إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة   •

 .2014لعام 

 إعداد وثيقة تتضمن تصميم مفاهيم نظام معلومات اإلدارة املالية الحكومية  •

 .ب اإلداري والتبويب االقتصادي الجديدين في إعداد املوازنة العامة للدولة وتنفيذهااستخدام التبوي •

حالة  • عن  تعبر  وواقعية  صحيحة  تاريخية  بيانات  الى  يستند  االقتصادي  للتنبؤ  رقمي  نموذج  اعتماد 

 االقتصاد الليبي.

 إعداد وثيقة تتضمن تصميم مفاهيم نظام معلومات اإلدارة املالية الحكومية  •

 رة املالية وزا

وزارة التخطيط املجلس 

الوطني للتطوير 

االقتصادي  

واالجتماعي ديوان  

املحاسبة  صندوق النقد 

 الدولي  البنك الدولي 

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

7 

تطوير إعداد  

وتنفيذ املوازنة  

 العامة للدولة 

الرقابة على تنفيذ )

 امليزانية( 

أساس   • على  املالية  االرتباطات  على  بالرقابة املوافقة  املاليين  املراقبين  قيام 

 االعتمادات املتاحة من امليزانية وقيدها في )سجل االعتماد(.  

 تطوير نظام املراجعة الداخلية واملراقب املالي.  •

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

مراحلها تطوير   • مختلف  على  املالية  بالرقابة  املتعلقة  واملمارسات  التشريعات 

 ومستوياتها بما يحقق الرؤية االقتصادية وأفضل املمارسات الدولية. 

 تطوير مسارات الرقابة على تنفيذ اهداف امليزانية من خارج مؤسسات الدولة   •

 وزارة املالية 

ديوان  وزارة التخطيط   

املحاسبة مؤسسات املجتمع 

 املدني املعنية  

 - سنوات 1-5

8 

تطوير إعداد  

وتنفيذ املوازنة  

 العامة 

الترتيبات  )

املصرفية 

 الحكومية( 

لوضع  • املركزي  ليبيا  لدى مصرف  للخزانة  املصرفية  الحسابات  هيكلة  إعادة 

املوحد الخزانة  حساب  في   هيكل  املوجودة  األرصدة  جميع  حسابات وتحويل 

 الوزارات لدى املصارف التجارية إلى حساب الخزانة املوحد.

تعديل نظام املدفوعات ملنع التمويل املسبق لالعتمادات املتاحة لجميع أبواب  •

 امليزانية 

 وزارة املالية 
وزارة التخطيط املصرف املركزي   

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

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 2.2 وفعالة 
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال  

 أوال تطوير سوق النقد-
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء املنفذة الجهة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

إعادة هيكلة 

القطاع 

 املصرفي 

اإلصالحات 

النقدية )البنك 

 املركزي( 

 

 تعزيز دور البنك املركزي من خالل:

 تعزيز دور لجنة السياسة النقدية.  •

يراعي  • إطار  بوضع  املصرفي  بالقطاع  االئتمانية  السياسة  تنظيم  اعادة 

االقتصادية   للمشروعات  والتمويالت  الشخصية  التمويالت  بين  الفصل 

ومنتجات  الفائدة  بمعدل  العمل  ظل  في  والكبيرة  واملتوسطة  الصغيرة 

 الصيرفة املبتكرة.  

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

الكلية   • األهداف  االئتمان على اساس موجه لخدمة  نظام تخصيص  تعزيز 

 للصالح االقتصادي وفق مراحله املختلفة.

 تنظيم منتجات التمويل البنكي ووضع األسس الخاصة بممارستها.  •

السياسة   • في  االحترازية  املمارسات  وتعزيز  لتطوير  املطلوبة  املعايير  تحديد 

رسات العاملية وتنظيم واعادة اصدار متطلبات  النقدية، وفقا ألفضل املما

االئتماني  والتركز  املصرفية  واملالءة  املصرفي  املال  راس  لكفاية    حديثة 

السيولة   إدارة  راس  ومعايير  وادوات  النقدية  املختلفة  بأدواته  واالستثمار 

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

 مصرف ليبيا املركزي 

صندوق النقد 

بيوت الخبرة   الدولي

 الدولية

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 2.2 وفعالة 
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 أوال تطوير سوق النقد-

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

إعادة هيكلة 

القطاع 

 املصرفي 

اإلصالحات 

النقدية )البنك 

 املركزي( 

 

 تطوير سوق ألذونات الخزانة ألغراض إدارة النقدية. •

 تنظيم شامل لعمليات طباعة واصدار العملة املحلية. •

ـــــالحــات  • ـــ ـــ ـــــنيف ائتمــاني لليبيــا بعــد اجراء اإلصــ ـــ ـــ ـــــول على تصــ ـــ ـــ العمــل على الحصــ

 األساسية واالعداد املناسب لذلك.

.استئناف مشاورات املادة الرابعة مع  •
ً
 صندوق النقد الدولي سنويا

ـــــمــــان أموال املودعين في التــــامين على أموالهم لـــدى   • ـــ ـــ ـــــنــــدوق ضــ ـــ ـــ تعزيز دور صــ

املصــارف، ودعمه في تكوين احتياطاته باعتباره أحد دعامات االســتقرار املالي 

 في الدولة، مما يطمئن املتعاملين مع القطاع املصرفي ويعزز ثقتهم فيه.

نظمة لعملها من ذلك على ســـبيل املثال )عقد  امتثال املصـــارف للتشـــريعات امل •

 جمعياتها العمومية واعتماد حساباتها الختامية(.

مصرف ليبيا  

 املركزي 

وزارة التخطيط  وزارة املالية    

وزارة االقتصاد  املجلس  

الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي صندوق ضمان  

أموال املودعين  الصندوق  

 النقد الدولي 

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 2.2 وفعالة 
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 أوال تطوير سوق النقد-

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

2 

إعادة هيكلة القطاع  

 املصرفي 

 )الجانب القانوني(

 

تضمين تشريع يتعلق بكيفية تحقيق االستقرار واالستدامة املالية   •

 ومسؤوليات مختلف األطراف ذات العالقة بهذا املجال.

املصارف األجنبية في السوق إصالحات تشريعية تضمن فعالية عمل  •

 الليبي للرفع من مستوى الخدمات واملنافسة. 

 تأسيس نيابة مصرفية تخصصية لتسريع البث في القضايا ذات العالقة. •

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

بما يعزز نظم الحوكمة للمصرف املركزي، ويعطى للمركزي دورا   2012

 . املالي رارفي تحقيق االستقياسيا ُسأ

مصرف ليبيا  

 املركزي 

املجلس األعلى  

للقضاء  مجلس  

الوزراء  ديوان  

املحاسبة  مجلس 

النواب صندوق  

 النقد الدولي 

 سنوات 1-5

املجلس األعلى  

للقضاء هي الجهة 

املخولة بتأسيس 

النيابات بما فيها 

 املتخصصة 
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2 
 الهدف الرئيس ي:

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 2.2 وفعالة 
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 أوال تطوير سوق النقد-

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

3 

إعادة هيكلة 

القطاع املصرفي  

)الجانب 

 املؤسس ي( 

مراجعة وتقويم لكافة املصارف التجارية من قبل مؤسسات دولية متخصصة   •

وتقييم قدرتها املالية واملصرفية والتقنية وقياس كفاءة مجالس إداراتها  

التنفيذية، وتوظيف املراجعات في اعادة الهيكلة والتطوير املؤسس ي  واالدارات 

 ألفضل املمارسات الدولية. 
ً
 للقطاع املصرفي الليبي وفقا

ملكية مصرف ليبيا املركزي للمصارف التجارية باعتباره سلطة اشراف  معالجة •

 ورقابة بحيث يتم فصل امللكية عن اإلدارة.

 تصحيح الخلل في نمط ملكية املصرف املركزي لبعض املصارف.  •

 وضع برنامج لخصخصة القطاع املصرفي من خالل سوق األوراق املالية.  •

مل وخدمات املصارف والتوسع في  استخدام التقنيات الحديثة الرقمية في ع •

 الخدمات املصرفية الرقمية واملعامالت االلكترونية. 

 تطبيق املعايير املصرفية الدولية الحديثة مثل )معايير بازل(.  •

 استحداث أسس جديدة لتصنيف الديون تتماش ى مع املعايير الدولية.  •

املصرف املركزي   

 املصارف التجارية 

سوق األوراق املالية   

النقد  صندوق 

 الدولي  البنك الدولي 

 - سنوات1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 2.2 وفعالة 
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 أوال تطوير سوق النقد-
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

3 

إعادة هيكلة 

 القطاع املصرفي 

)الجانب 

 املؤسس ي( 

 املحاسبة واملراجعة الدولية وضرورة النص عليها بقانون املصارف.تطبيق معايير  •

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

 على الحصول على التصنيف االئتماني للمصارف العاملة في ليبيا كجزء من   •
ً
العمل دوريا

 عملية اإلصالح والتطوير بالقطاع املصرفي.

األجهزة الرقابية واملصرفية التي تتولى متابعة أعمال املصارف لتفادي تنظيم عمل  •

 التضارب أو التداخل أو التنازع في االختصاصات. 

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

 جمعياتها العمومية واعتماد حساباتها الختامية في مواعيدها(. 

المتثال باملصارف واعطائها دور أكبر في متابعة مختلف العمليات تفعيل وحدات ا •

املصرفية والتأكد من االلتزام بأحكام قانون املصارف والتعليمات الصادرة عن مصرف  

 ليبيا املركزي. 

 املمارسة املسؤولة للسرية املصرفية وااللتزام بأحكام قانون املصارف بهذا الخصوص.  •

ائف القيادية بالقطاع املصرفي، تتعلق بالقدرة  وضع ضوابط صارمة لتولي الوظ •

 والكفاءة والنزاهة وتعزيز تطوير القطاع املصرفي بتوظيف كوادر قيادية مهنية دولية. 

مصرف ليبيا  

 املركزي 

املصارف  

التجارية مجلس النواب  

ديوان املحاسبة   

الرقابة اإلدارية هيئة   

مكافحة الفساد   

صندوق النقد الدولي    

لي  بيوت  البنك الدو 

 الخبرة الدولية

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي:

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

 اسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة وفعالة سي
2.2 

 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 ثانيا تطوير سوق راس املال -

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

4 

تطوير سوق  

صناعة التأمين  

)خلق بيئة  

وخدمات  

تأمينية مالئمة 

 لالستثمار(

 

 

األجنبية بفتح فروع لها    وإعادة التأمين  مين ألشركات الت ذن اال  •

 للعمل في سوق التأمين الليبي.

 . وتصنيفها تبني املعايير الدولية لتقييم اداء شركات التامين  •

تقديم منتجات تأمينية تتالءم ورغبات املجتمع املحلي، واحتياجات   •

 السوق اإلقليمي. 

لتولي الوظائف القيادية بقطاع التأمين،  وضع ضوابط صارمة  •

تتعلق بالقدرة والكفاءة والنزاهة وتعزيز تطوير القطاع بتوظيف  

 كوادر قيادية مهنية دولية. 

 

 وزارة االقتصاد 

شركات  املصرف املركزي  

التأمين  سوق املال  بيوت  

 الخبرة الدولية

 - سنوات 1-5
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2 
 الهدف الرئيس ي:

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 2.2 وفعالة 
 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 ثانيا تطوير سوق راس املال -

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

5 

تطوير مؤسسات  

وصناديق  

االستثمار  

 السيادية 

تقييم االستثمارات القائمة على ضوء املخاطر االقتصادية واملالية واالعتبارات  •

املتعلقة بالعائد التخاذ القرارات املتعلقة بإعادة توظيف االستثمارات وبناء املحفظة 

 االستثمارية.

االستفادة من األصول واألموال التابعة للصناديق االستثمارية املوظفة  تطوير  •

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

 التحتية األساسية واالجتماعية وإعادة االعمار.

إعادة تنظيم الصناديق االستثمارية القائمة وتطوير أدائها املؤسس ي لتحقيق  •

هداف التي أنشئت من اجلها وفي مقدمتها املساهمة في استقرار االقتصاد الوطني األ 

 وحفظ حقوق األجيال. 

 من استقاللية الصناديق لضمان   •
ً
 مناسبا

ً
الفصل بين امللكية واإلدارة بما يوفر قدرا

ها وإرساء هيكل شفاف وسليم للحوكمة يكفل الضوابط التشغيلية  هدافأ تحقيق

 أل 
ً
 فضل املمارسات الدولية. املالئمة وفقا

 للممارسات الدولية بالخصوص.  •
ً
 االلتزام باإلفصاح والنشر لبيانات الصناديق وفقا

اعتماد الخبرة والكفاءة كشرط أساس ي لتولي املناصب في صناديق االستثمار  •

واالنفتاح على تكليف متخصصين دوليين في الوظائف القيادية في الصناديق لتطوير  

 . ي واملؤسس ي األداء االستثمار 

 مجلس الوزراء

وزارة املالية وزارة  

التخطيط  وزارة  

االقتصاد  املؤسسة  

الليبية لالستثمار  

الصناديق االستثمارية  

املحلية )صندوق االنماء،  

صندوق التقاعد،  

صندوق الجهاد، صندوق  

التضامن، صندوق  

التأمين الصحي،  

استثمارات جمعية  

الدعوة اإلسالمية، 

اف،  استثمارات األوق

شركة االستثمار الوطني(  

 صندوق النقد الدولي   

 سنوات 1-5

توظيف أمثل  

للموارد املالية 

املتاحة، ومخاطر 

 أقل 
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 الهدف الرئيس ي:

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

 ومتناسقة وفعالة سياسات اقتصادية متكاملة 
2.2 

 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 ثانيا تطوير سوق راس املال -
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

6 

تطوير سوق األوراق 

املالية )كفاءة سوق 

 األوراق املالية( 

 ألفضل املمارسات الدولية.اعادة إطالق سوق املال  •
ً
 وتطوير أدائه وفقا

تسجيل جميع الشركات العاملة في القطاعات  والعمل على زيادة عمق السوق  •

 للمعايير الدولية االقتصادية في سوق املال
ً
 . وفقا

دقة وسرعة ب عن جميع الشركات األوراق املالية املعلومات الخاصة بسوق توفير  •

 لكافة العمالء.

 التسعير.و كفاءة التشغيل  بتعزيز متطلبات السوق تحقيق  •

وضع ضوابط صارمة لتولي الوظائف القيادية بسوق األوراق املالية، تتعلق   •

بالقدرة والكفاءة والنزاهة وتعزيز تطوير السوق بتوظيف كوادر قيادية مهنية  

 دولية. 

 

 وزارة االقتصاد 
املصرف املركزي صندوق  

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

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

 ومتناسقة وفعالة سياسات اقتصادية متكاملة 
 إصالحات تجارية التفصيلي: الهدف   3.2

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

إصالحات 

التجارة 

 الداخلية

 

ــجيل العالمات  • ــ ــركات، وتســ ــ ــيس الشــ ــ ــيط إجراءات تأســ ــ ــين بيئة األعمال، وتبســ ــ تحســ

 االجراءات اإلدارية. واالستفادة من التقنيات الرقمية فيالوكاالت التجارية، و 

باالســـــتفادة من أفضـــــل املمارســـــات    صـــــندوق ضـــــمان اإلقراض  وتنظيم  هيكلةإعادة  •

 .الدولية

ـــــجيــــل فروع   • ـــ ـــ ـــــرـكـــات األجنبيــــة ومكــــاتــــب التمثيــــل،  إعــــادة النظر في إجراءات تســ ـــ ـــ الشــ

 وتحديث األنشطة املسموح بممارستها، ونسبة مشاركة املستثمر الوطني.

 تطوير مشروع شبكة التجارة الليبية. •

 تفعيل مجلس املنافسة وفقا ألحكام القانون التجاري. •

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

ــــــادراتتقييم وإعا • ـــ ــــــات    دة تنظيم مركز تنمية الصــ ـــ ــــــل املمارســ ـــ ــــــتفادة من أفضــ ـــ باالســ

 .الدولية

 إصدار نشرة دورية عن بيانات التجارة الداخلية. •

ـــــلعي )املحروقـات والكهربـاء وامليـاه( • ـــ ـــ ــــــة الـدعم الســ ـــ ـــ ـــــيـاســ ـــ ـــ وتحويـل   إعـادة النظر في ســ

 .الدعم الى دعم نقدي

 على الفئات املســــتحقة بشــــكل •
ً
 لنســـب    اقتصــــار الدعم النقدي مســــتقبال

ً
نســــبي وفقا

 االستحقاق.

 وزارة االقتصاد 

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة والزراعة   مجلس 

رجال األعمال الليبي   

صندوق النقد الدولي  بيوت 

 الخبرة الدولية

 - سنوات 1-5
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 الهدف الرئيس ي: 

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

 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 إصالحات تجارية  الهدف التفصيلي: 3.2 وفعالة 

 

 اإلجراءات  املبادرة  ت
الجهة  

 املنفذة 
 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء 

1 

إصالحات 

التجارة 

 الداخلية

 تطوير أنظمة وأدوات حماية املستهلك. •

املنتج املحلي من خالل اعتماد أنظمة   جودة وتنافسية  الرفع من مستوى  •

 جودة فعالة، وإعادة النظر في املواصفات القياسية الليبية. 

 اعتماد نظام معايرة وطني إلزامي.  •

 وزارة االقتصاد 

اتحاد غرف التجارة والصناعة  

والزراعة   مجلس رجال األعمال 

الليبي  صندوق النقد الدولي  بيوت  

 الخبرة الدولية

 - سنوات 1-5
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 الهدف الرئيس ي:

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

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 التفصيلي: إصالحات تجارية الهدف  3.2 وفعالة 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

2 

إصالحات 

التجارة 

 الخارجية

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

 الواردات، وتنمية الصادرات. دراسة األسواق الدولية بقصد ترشيد  •

 تبسيط االجراءات الجمركية بما يتفق مع املعايير الدولية.  •

 . نمية القدرات التصديرية ورفع نسب التبادل التجاري لت ةاستراتيجي  تطوير شراكات •

 .املتخصصة واملشاركة في املعارض الدولية للترويج للمنتجات املحلية  ملعارض تنشيط إقامة ا •

 بيانات التجارة الخارجية بشكل دوري. لنشر اإلفصاح وال •

 توعية املصدرين باملزايا والحوافز التي تمنحها التشريعات النافذة لتشجيع الصادرات.  •

 استكمال تنفيذ مشروع شبكة التجارة الليبية. •

 توفير ومعايرة املوازين واملقاييس باملنافذ الجمركية.  •

لع والخدمات لتقريبها من املعمول به باالتحاد األوروبي إعادة النظر في املواصفات الليبية املتعلقة بالس •

 وتبني املواصفات القياسية الدولية بالخصوص.

 تطبيق االحكام املنظمة للوكاالت والعالمات التجارية بالتشريعات النافذة. •

 تخفيف القيود الكمية على الواردات بما يخدم املنتجات املحلية .  •

 يزان التجاري غير النفطي. خفض العجز في املتنفيذ برنامج ل •

 تقييم انضمام ليبيا ملنظمة التجارة العاملية.  •

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

 وزارة االقتصاد 

رئاسة الوزراء   وزارة الخارجية  

اتحاد غرف التجارة والصناعة   

الزراعة  مجلس رجال األعمال   

النقد الدولي  البنك صندوق 

 الدولي   منظمة التجارة العاملية 

 - سنوات 1-5
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     السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                الحد من أوجه عدم املساواة                                             العمل الالئق ونمو االقتصاد                        

 

2 
                                                                                                                        الهدف الرئيس ي:                                                                                                               

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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 
 تبسيط إجراءات

 االستثمار 

 

 خفض عدد اإلجراءات ومدتها، من خالل نظام الشباك املوحد. •

 خفض الرسوم املدفوعة لتأسيس املشروع. •

 خفض الحد األدنى لرأس املال لبدء املشروع. •

 بالبيانات املتعلقة بأنشطتهم مساندة املستثمرين  •

 وزارة االقتصاد 

وزارة العمل وزارة املالية وزارة  

الحكم املحلي اتحاد غرف 

التجارة والصناعة مجلس 

رجال االعمال  النقابات  

املعنية املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي  منظمات املجتمع 

 املدني املعنية  البنك الدولي

 - سنوات 1-5

2 

تبسيط التعامل مع  

التراخيص في بدء  

 تشغيل املشروع 

 العمل على خفض عدد وزمن اإلجراءات وتكلفة التراخيص لعمل املشروع. •

 السماح للمستثمر بالحصول على أكثر من ترخيص في مجاالت متعددة. •

 تبسيط وتسريع اإلجراءات املتعلقة بتوصيل الخدمات الالزمة للمشروع. •

3 

قانون مراجعة 

 عالقات العمل 

 وهيكل األجور 

 ألفضل املمارسات الدولية. •
ً
 تعديل شروط التعيين والتوظيف والفصل وفقا

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

 تطبيق أفضل املمارسات الدولية. 

للمستثمرين استحداث نظام تسجيل الباحثين عن العمل، وإتاحة بياناتهم  •

 وأصحاب األعمال.

 وضع آلية تتسم باملرونة لخلق توازن بين حدود األجور وبين مستوى املعيشة. •

 تنظيم العمالة الوافدة من حيث األجور واإلقامة والتخصص.  •
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

 السياسة املقترحة: 

سياسات اقتصادية متكاملة ومتناسقة  

 الهدف التفصيلي: إصالحات لتحسين مناخ االستثمار  4.2 وفعالة 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

4 

تطوير الجهاز القضائي  

وتبسيط إجراءات 

 اإلفالس

 عند إغالق املشروع أو

 إنهاء العقود

 إنشاء محاكم متخصصة للنظر في النزاعات االقتصادية.  •

 تسريع إجراءات التقاض ي.  •

خفض عدد اإلجراءات ومدتها والتكلفة الالزمة لتنفيذ حاالت  •

 اإلفالس عند إغالق املشروع.

 القانون التجاري.تسوية أوضاع الشركات وفقا ألحكام  •

 وزارة االقتصاد 
املجلس األعلى  

للقضاء وزارة 

العمل وزارة املالية وزارة 

العدل املصرف  

املركزي القطاع  

املصرفي اتحاد غرف 

التجارة 

والصناعة مجلس رجال 

االعمال  النقابات  

املعنية املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي  منظمات 

ة  املجتمع املدني املعني

 البنك الدولي 

 سنوات 1-5

املجلس األعلى  

للقضاء هي الجهة 

املخولة بتأسيس 

النيابات بما فيها 

 املتخصصة 

 امللكية  5

إعطاء الحق للمنشأة األجنبية املرخصة بموجب القانون تملك  •

 العقار ملمارسة األنشطة املصرح بها ولتوفير السكن للموظفين. 

االجنبي للمشروع بالكامل إضافة السماح بملكية رأس املال  •

 للمشروعات املشتركة. 

 وزارة االقتصاد 
 تعزيز حوكمه الشركات  6

تطوير التشريعات لضمان شفافية الصفقات وتحديد مسئوليات  •

 املدير التنفيذي، ومقاضاة املديرين بسبب سوء اإلدارة.  

تطوير التشريعات لضمان حماية صغار املساهمين تجاه سيطرة   •

 حصص األغلبية. 

7 

العمل على تسهيل  

 الحصول 

 على االئتمان 

 واملقترضين. حماية الحقوق القانونية للمقرضين  •

 تعزيز دقة وشفافية املعلومات االئتمانية.  •

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

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

سياسات اقتصادية متكاملة 

 التفصيلي: تحسين الحوكمة واإلدارة الهدف  5.2 ومتناسقة وفعالة 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 
تطوير نظام إحصاء  

 وطني

تطوير نظام الحسابات القومية وفق افضل املمارسات الدولية )معايير  •

 صندوق النقد الدولي ( 

العام   • )التعداد  املختلفة  املسوحات  واملبانيتنفيذ  املسح -للسكان 

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

الخ(  وفق أفضل املمارسات الدولية وبصفة مستمرة وفق املتعارف عليه  

 لكل منها.
ً
 دوليا

تفعيل دور املجلس الوطني للحصاء  لدعم التعاون  والتنسيق اإلحصائي  •

مصا من  البيانات  جمع  ها  وظيفته  إصدار  على  والعمل  املختلفة  درها 

 ونشرها  بشكل رسمي.

تطوير اآلداء املؤسس ي باالستفادة من افضل املمارسات الدولية للجهات  •

للمعلومات العامة  )الهيئة  مقدمتها  وفي  باإلحصاء  مصلحة -املعنية 

 مراكز املعلومات في الوزارات والبلديات(.-اإلحصاء والتعداد

 ئية وإصدار املؤشرات الدورية.   تحليل البيانات اإلحصا •

 تدريب كوادر تتعامل بشكل محترف مع النظم اإلحصائية املختلفة. •

 إزالة العراقيل القانونية واإلدارية لتسهيل إعداد هذه اإلحصاءات. •

 

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط   وزارة املالية   

وزارة االقتصاد   وزارة العمل   

امة  املصرف املركزي  الهيئة الع

للمعلومات  ديوان 

املحاسبة هيئة مكافحة  

الفساد الرقابة اإلدارية  املجلس  

الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي املنظمات الدولية 

املتخصصة صندوق النقد 

 الدولي  البنك الدولي 

 سنوات 1-5

يعمل بحرفية  

عالية ويستفيد  

من افضل 

املارسات الدولية 

ليكون مسانًد  

لرسم وتنفيذ 

تقويم  و 

 السياسات العامة
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 الهدف الرئيس ي:

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

سياسات اقتصادية متكاملة 

 الهدف التفصيلي: تحسين الحوكمة واإلدارة  5.2 ومتناسقة وفعالة 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

2 

 ةكمو وضع خطة لتعزيز الح

للمؤسسات  واإلدارة

 االقتصادية واملساندة

 تدابير لزيادة الشفافية واملساءلة في عمل الحكومةتعزيز ال •

 واملؤسسات العامة األخرى املعنية باالقتصاد. 

 ألفضل املمارسات الدولية.  طويرت •
ً
 الجهات الرقابية وفقا

 ربط نظام املرتبات والحوافز باإلنتاجية وجودة املخرجات. •

العمل على الوصول الى الحكومة الذكية واستعمال التقنية   •

 تقنية سلسلة الكتل مثلومتابعة تطوراتها الرقمية الحديثة 

(Block Chain)   التي توثق جميع التصرفات املالية واإلدارية

 ومن قام بها ومن أي جهاز، وصعوبة تغيير ذلك. 

املجلس الوطني  

للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي 

املحاسبة هيئة مكافحة  ديوان 

الفساد الرقابة 

اإلدارية منظمات املجتمع  

املدني املعنية املنظمات الدولية  

 املتخصصة البنك الدولي 

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

اقتصادية متكاملة ومتناسقة  سياسات 

 وفعالة 
 الهدف التفصيلي: تحسين الحوكمة واإلدارة  5.2

 

 مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

3 

  إصالح وتنظيم

هياكل   وتقليص

 الدولة

 توحيد املؤسسات االقتصادية املنقسمة.  •

وظيفية وفق الحاجة الفعلية ضرورة تسكين املوظفين على مالكات   •

للوظيفة العامة وتحديد الفوائض للتعامل معها وفق متطلبات املصلحة  

 العامة والتشريعات.

مراجعة القرارات الخاصة باستحداث مؤسسات وأجهزة حكومية خالل   •

العشر سنوات املاضية والتأكد من نجاعتها والحاجة اليها وعدم التداخل  

 تحديد ما يدمج وما يلغى.والتكرار مع ما هو قائم و 

التطوير املؤسس ي )االختصاصات والهياكل وأنظمة العمليات والتقنيات   •

 الرقمية وبناء القدرات البشرية( للوصول ألفضل املمارسات الدولية. 

تركيز األولوية لتطوير األداء للمؤسسات املؤثرة في تهيئة الظروف الالزمة  •

األمالك -املعلومات  –والتعداد  لتطوير األداء االقتصادي مثل )اإلحصاء

 –األحوال املدنية  –التخطيط العمراني  –السجل العقاري  –العامة 

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

  برنامج تمليك الوحدات اإلنتاجية والخدمية )الخصخصة( طوير وتسريعت •

ات ادارتها وجودة مخرجاتها  لرفع كفاءة تلك الوحدات وتحسين اقتصادي

 . باالستفادة من التجربة املحلية السابقة وأفضل املمارسات الدولية

 مجلس الوزراء 

املجلس الوطني للتطوير  

االقتصادي واالجتماعي وزارة  

االقتصاد والصناعة وزارة  

العمل وزارة الحكم املحلي معهد  

التخطيط الجهات الحكومية  

إلحصاء )ااملعنية بأولوية التطوير 

األمالك  -املعلومات  –والتعداد 

  –السجل العقاري  –العامة 

األحوال   –التخطيط العمراني 

 –الضرائب  –املدنية 

الجمارك...إلخ(  البنك الدولي 

 وبنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-5
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3 
 الهدف الرئيس ي: 

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

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد  

 1.3 على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر.
 الهدف التفصيلي:  

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

 اإلنتاجية والخدمية 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

برنامج متكامل  

لتسهيل ممارسة 

االعمال )يغطي  

 الجوانب التالية(: 

 برنامج تسهيل بدء النشاط التجاري. •

 برنامج توظيف العمال.  •

 تسهيل استخراج تراخيص البناء.  •

 برنامج تسهيل توصيل الكهرباء والخدمات ملؤسسات االعمال. •

 برنامج تسجيل امللكية.  •

  برنامج الحصول على االئتمان. •

 برنامج إنفاذ العقود. •

 برنامج تسوية حاالت اإلفالس.   •

وزارة االقتصاد  

 والصناعة 

وزارة املالية وزارة الحكم  

املحلي البلديات اتحاد عام غرف 

التجارة والصناعة مجالس رجال 

االعمال منظمات املجتمع املدني  

املعنية البنك الدولي وبنوك التنمية  

 الدولية

 

 سنوات 1-5

املستهدف الوصول الى  

  مستوى متقدم ضمن

الخمسين االوائل في 

التصنيف العاملي ملمارسة  

االعمال الصادر عن 

 البنك الدولي 

2 

فتح املجال أمام 

القطاع الخاص  

)املحلي والدولي 

 واملشترك(

ــة لالســـــــــــــتثمـــار بـــاالســـــــــــــتفـــادة من أفضــــــــــــــــل   • تطوير التشـــــــــــــريعـــات املنظمـ

 املمارسات الدولية.

 االستثمار.تطوير الحوافز الضريبية املتعلقة بتشجيع  •

 تنفيذ الشراكة بين القطاع العام والخاص. •

 تطبيق نظام الخصخصة باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية.  •

إصــــــــدار التشــــــــريعات املتعلقة بالســــــــماح بإنشــــــــاء الصــــــــناديق التمويلية   •

 ورأس املال املغامر .

وزارة االقتصاد  

 والصناعة 

وزارة املالية وزارة الحكم  

املحلي البلديات اتحاد عام غرف 

التجارة والصناعة مجالس رجال 

االعمال منظمات املجتمع املدني  

املعنية البنك الدولي وبنوك التنمية  

 الدولية

 - سنوات 1-10
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3 
 الهدف الرئيس ي:

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

اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة  توفير بيئة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي  

 1.3 مستقر. 

 الهدف التفصيلي:

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

 القطاعات اإلنتاجية والخدمية
 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء املنفذة الجهة  االجراءات  املبادرة  ت

 تطوير القطاع املالي  3

 تطوير سوق مالية متقدمة.  •

تحفيز املؤسسات املالية لدعم نمو   •

 القطاع الخاص. 

تعزيز التخطيط املالي )التقاعد،  •

 واالدخار، وما إلى ذلك(. 

 مجلس الوزراء

الوطني للتطوير وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  املجلس 

االقتصادي واالجتماعي سوق املال هيئة الرقابة على أسواق  

املال مجلس رجال االعمال مجلس املنافسة اتحاد غرف التجارة 

 والصناعة البنك الدولي بنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-10

4 

تطوير وتفعيل  

املناطق التجارية 

الحرة وإنشاء 

مناطق استثمارية 

  حرة ذات طبيعة

 خاصة

ـــــنة 14تطبيق القانون رقم ) • ـــ ـــ   2010( لســ

ـــــإ ـــــق  بــ ـــــاطــ ـــــنــ املــ ـــــن  مــ ـــــة  ـــــوعــ ـــــمــ ـــــجــ مــ ـــــاء  ـــ ـــ ـــ ـــ نشــ

الــحــرة ـــــة  ـــــاريــ ــــتــثــمــ ـــ ـــ ـــ ـــــة    االســ الــطــبــيــعــ ذات 

الخاصــــة توزع على مختلف مناطق ليبيا 

ـــب إمكانيات التنمية في كل منطقة  ـــ حســ

للشـــــروع في تنفيذها وتشـــــغيلها وبمراعاة 

أن تستخدم هذه املقاربة في انشاء مدن 

ــة  ــاجيـ ــة إنتـ ـــــطـ ـــ ـــ ـــــتوعـــب أنشــ ـــ ـــ ــديـــدة تســ جـ

 وخدمية ومعرفية .

 مجلس الوزراء

عة  وزارة املالية   مجلس النواب وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصنا

وزارة الحكم املحلي  املصرف املركزي املؤسسة الوطنية  

للنفط التخطيط العمراني  األمالك العامة اتحاد غرف التجارة 

والصناعة مجلس رجال األعمال املؤسسة الليبية لالستثمار صناديق  

 االستثمار املحلية البنك الدولي بنوك التنمية الدولية 

 سنوات1-10

نقل الخبرة  تسهم في

واملعرفة وتحقيق 

التنمية االقتصادية  

واالجتماعية واملكانية 

 . املنشودة 
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 
 

 السياسة املقترحة: 

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

1 

زيادة القدرة االستخراجية  

للنفط والغاز )الطاقة 

 اإلنتاجية(: 

 

 تجديد البنى األساسية لقطاع النفط والغاز •

تطوير حقول النفط والغــاز بغرض إطــالــة عمرهــا   •

ـــــادة ـــــة    وزيــ ــتــــخــــراجــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ االســ ـــــا  ـــــدرتــــهــ وقــ ـــــاطــــي  االحــــتــــيــ

عن طريق توظيف أحدث تكنولوجيات  )إنتاجيتها(  

 .االستخراج

ــــــاف حقول نفطيـة جـديـدة، من   • ـــ ـــ العمـل على اكتشــ

ـــــهم في زيـادة االحتيـاطيـات النفطيـة ـــ ـــ ـــــأنهـا أن تســ ـــ ـــ   شــ

 ومعدالت االستخراج.

 .  ط وعقود املشاركةإعادة النظر في قانون النف •

والتطوير للنفط  ســتكشــافالشــروع في عمليات اال  •

 .الصخري 

 مجلس الوزراء

مجلس النواب  وزارة التخطيط وزارة االقتصاد  

والصناعة  وزارة املالية  املؤسسة الوطنية  

للنفط  املؤسسة الليبية لالستثمار املجلس  

الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي القطاع  

  املصرفي 

 

 سنوات 1-5

املستهدف الوصول الى  

معدل استخراج يومي ما  

مليون  2.5الى  2.25بين 

 برميل 
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 

 السياسة املقترحة: 

اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار توفير بيئة 

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

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

2 

مصادر   تطوير مساهمة

زيج املفي  الطاقة املتجددة

 وي الطاق

 

 .تطوير قواعد بيانات وطنية ملصادر الطاقة املتجددة في ليبيا •

ــدام • ــ ـــــتخــ ـــ ـــ اســ ــاقــــــ   تحفيز  ــ االطــ لتوفير  ــددة  ــ ــــات  ات املتجــ ــاجــ ــ الحتيــ

 التي تالئم ذلك. املناطقاالستخدامات و  الضرورية في

ــادر   • ــ ـــ ـــ ــلة باملصــ ــ ـــ ـــ ــريعات ذات الصــ ــ ـــ ـــ الجديدة  تطوير املعايير والتشــ

 .واملتجددة للطاقة

ـــــتثمر املحلي   • ـــ ـــ ـــــتثمــار في الطــاقـات املتجــددة للمســ ـــ ـــ ـــــجيع االســ ـــ ـــ تشــ

ـــــمـان   ـــ ـــ ـــــتثمرين وضــ ـــ ـــ ـــــهيالت املحفزة للمســ ـــ ـــ واالجنبي وتقـديم التســ

 .قروض املشاريع التي تدفع نحو استخدام املصادر املتجددة

ــــب على   • ـــــرائــ ـــ ـــ والضــ ـــــوم  ـــ ـــ الرســ ــاء من  ــ ــــداتاملاإلعفــ والتجهيزات    عــ

 .ددةاملتج اتالطاقاملتعلقة ب

تحفيز القطاع الخاص لالستفادة من الفرص الواعدة في مجال  •

ــــــدير  ـــ ـــ ـــــوق املحلي والتصــ ـــ ـــ الطـاقـات املتجـددة لتوفير الطـاقـة للســ

 للخارج.

ـــــة بالطاقات وتوطين وإنتاج التقنيات    التحفيز على نقل • ـــ ـــ الخاصــ

 املتجددة.

 مجلس الوزراء

مجلس النواب  وزارة االقتصاد  

لس  والصناعة  وزارة املالية   املج

الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي الهيئة العامة للبيئة   

اتحاد غرف التجارة والصناعة مجلس 

رجال األعمال املؤسسة الليبية 

لالستثمار الجهاز التنفيذي للطاقات 

املتجددة صناديق االستثمار  

املحلية البنك الدولي بنوك التنمية  

 الدولية

 

 - سنوات 1-10
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 

 السياسة املقترحة: 

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة  

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

1 

تشجيع املستثمرين على اقامة 

مدن للصناعات والخدمات  

 املرتبطة بالطاقة 

 

في انشاء مناطق ذات طبيعة خاصة في   2010لسنة  14االستفادة من القانون رقم  •

تطبيقه على مناطق الحقول واملوانئ واملنشآت مجال الطاقة ودراسة إمكانية 

 النفطية القائمة. 

توفير البيئة املالئمة واملشجعة لالستثمار في تطوير الصناعات البتروكيماوية  •

 واملوانئ التصديرية. 

 تشجيع وتحفيز شركات الطاقة الدولية ملمارسة نشاط فروعها اإلقليمية في ليبيا.  •

 مجلس الوزراء 

ارة االقتصاد والصناعة  وزارة وزارة التخطيط وز 

املالية وزارة الخارجية املؤسسة الوطنية  

للنفط املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد غرف 

 التجارة والصناعة 

 - سنوات 1-10

2 
الترويج لليبيا كمركز اقليمي في 

 قطاع الطاقة 

 مناطق وفرص االستثمار في مجال الطاقة.إعداد خارطة استثمارية تبين  •

 إقامة املؤتمرات والندوات واملعارض املتعلقة بالطاقة. •

عرض الفرص واملزايــــا التي تؤهــــل ليبيــــا لتكون مركز )إقليمي عــــاملي( للطــــاقــــة مثــــل  •

ــــــــــــواق )األوروبيــة األفريقيــة( واملخزون املتنوع  ــــــــــــتراتيجي القريــب من األسـ املوقع االسـ

 للطاقات املختلفة.  

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

الدخول في شـــــــــراكات اســـــــــتراتيجية مع الشـــــــــركات العاملية الكبرى في تطوير مصـــــــــادر   •

 الطاقة في ليبيا.

 مجلس الوزراء 

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة 

املالية وزارة الخارجية املؤسسة الوطنية  

للنفط املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد غرف 

 التجارة والصناعة 

 

 - سنوات 1-5
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 

 السياسة املقترحة: 

اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة  توفير بيئة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة االجراءات  املبادرة  ت

1 

تشجيع االستثمار في  

القطاعات الواعدة  

)قطاع الخدمات مثل  

الخدمات اللوجستية  

والعقارات واالتصاالت  

والبنية التحتية  

الرقمي  واالقتصاد 

والتعدين   واملعرفي

والقطاعات اإلنتاجية 

 ....
ً
املنافسة اقتصاديا

 إلخ( 

 على قاعدة بيانات حديثة متطورة تســــــــاعد املســــــــتثمر على معرفة فرص   اعداد ونشــــــــر •
ً
خارطة اســــــــتثمارية اســــــــتنادا

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

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

 على االستثمار في هذه القطاعات.تشجيع القطاع الخاص  •

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

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

 ألفضـــــل املمارســـــات الدولية بما يســـــاعد على إعادة النظر في التشـــــريعات املنظمة للنشـــــاط العقاري   •
ً
وتطويرها وفقا

 توسيع مساهمة القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي وتشجيع االستثمار فيه.

 تشجيع إقامة الصناعات املتخصصة في مواد البناء.  •

 تنظيم السوق العقاري وتمويالته. •

لتحتيـة والنقـل واالتصــــــــــــــاالت وغيرهـا من القطـاعـات  توفير البيئـة املنـاســـــــــــــبـة لتنميـة االســـــــــــــتثمـار في مجـاالت البنيـة ا •

 الواعدة.

 تطوير السوق املالي بحيث يشجع املستثمرين على االستثمار في القطاعات الواعدة ويجذب االستثمارات الدولية. •

 باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية. تشجيع البحث والتطوير واالبتكار  •

 الالزمة. البشرية واملؤسساتية بناء القدرات •

 .حماية امللكية الفكريةتعزيز إجراءات  •

مجلس  

 الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد  

والصناعة وزارة املالية  وزارة العدل  

)النظر في التشريعات املنظمة  

للنشاط العقاري(   مصرف ليبيا  

املركزي  املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي  وزارة 

املواصالت )الشراكة في قطاع 

املواصالت او الخصخصة(  وزارة  

العمل )بناء القدرات(  القطاع  

املصرفي  مجلس رجال  

االعمال اتحاد غرف التجارة 

والصناعة منظمات املجتمع املدني  

املعنية البنك الدولي  بنوك التنمية  

 الدولية

 سنوات 1-3

 

 

 

 

 

- 
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 

 السياسة املقترحة: 

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة  

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

2 

 14تطبيق قانون رقم 

إلنشاء  2010لسنة 

مناطق استثمارية حرة 

ذات طبيعة خاصة مع 

التركيز على تطوير 

 القطاعات 
ً
 األسرع نموا

اسـتحداث مناطق ذات طبيعة خاصـة بمختلف انحاء  •

 
ً
ــا ـــ ـــ ــيســ ـــ ـــ ـــــب إمكانيات النمو لكل منطقة تأســ ـــ البالد حســ

 .على املخططات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

ـــتثمار في القطاعات الخدمية واإلنتاجية   • ـــجيع االســ تشــ

 باالستفادة من أفضل املمارسات الدولية. واملعرفية

 .إنشاء صندوق لضمان االستثمار •

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية وزارة 

الخارجية املؤسسة الوطنية للنفط املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

عة  البنك واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد غرف التجارة والصنا

 الدولي  بنوك التنمية الدولية 

 سنوات 1-10

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

69 

 

3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 

 السياسة املقترحة: 

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة  

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

1 

استحداث صناديق للبنية 

التحتية واالساسية واعادة 

يتم  االعمار في البلديات 

 تمويلها من املصادر التالية: 

تسييل جزء من أصول واموال املؤسسة الليبية لالستثمار في استثماراتها بالخارج   •

 التي يثبت عدم جدوى االستمرار فيها.

 والتنمية.مساهمة الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي   •

ــامن والجهاد والتأمين الصـــحي وشـــركة  • ــناديق االنماء والتقاعد والتضـ ــاهمة صـ مسـ

 االستثمار الوطني وشركة استثمار أموال املنتجين وجمعية الدعوة االسالمية.

 مساهمة البنوك وصناديق االستثمار الخاصة. •

 مساهمات دولية. •

 في حكمها.  املبالغ املحصلة من املسؤولية االجتماعية للشركات وما •

 للمعـايير الـدوليــة   •
ً
ـــــــــــــة تختـار وفقـا ــــــــــــصـ ــــــــــــنـاديق بـإدارة كفؤة ومتخصـ تـدار هـذه الصـ

 املتعارف عليها بغض النظر عن جنسية املديرين.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد  وزارة املالية    

مصرف ليبيا املركزي  املجلس الوطني للتطوير 

ليبية االقتصادي واالجتماعي  املؤسسة ال

لالستثمار  جميع الصناديق الواردة في 

اإلجراءات التنفيذية  وزارة الحكم املحلي   

 البنك الدولي  بنوك التنمية الدولية 

 - سنوات 1-3

2 

استحداث صندوق  

  لضمان االستثمار يتم

 تمويله من املصادر التالية: 

ــتها ليبيا للدول   • ــترجعة من القروض التي اقرضـ الخارجية األموال املسـ

 في سنوات سابقة.

ــة   • ــ ـــــســ ـــــتثمار اإلقليمية والدولية )مثل املؤســ ـــــمان االســ ـــــات ضــ ـــــســ مؤســ

 العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات(.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد  وزارة املالية   

مصرف ليبيا املركزي  املجلس الوطني للتطوير 

 االقتصادي واالجتماعي مصلحة األمالك

العامة السجل العقاري  املؤسسة الليبية  

لالستثمار   البنك الدولي  بنوك التنمية  

 الدولية

 - سنوات 1-3
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 
 

 السياسة املقترحة: 

اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة  توفير بيئة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي  

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

 

 االجراءات  املبادرة  ت
الجهة  

 املنفذة 
 مالحظات املدة املقترحة الشركاء

1 

واالجتماعية  رفع مستوى الخدمات األساسية 

تحسين   ،تحسين وتطوير الخدمات البيئية)

،  القدرة على الوصول إلى التعليم الجيد

حسين القدرة على االستفادة من الرعاية ت

  تحسين خدمة اإلمداد الكهربائي، الصحية

( بالعمل على تطوير  استدامتهاوضمان  واملائي

الشراكة بين القطاع الخاص والعام في هذه  

  الخدمات 
ً
اقتصاديا  و

ً
كلما كان ذلك مجديا

 الى االعتماد الكامل على القطاع  
ً
وصوال

 الخاص فيها. 

إعادة هيكلة الشــركات القائمة  •

 على الخدمات العامة.

ــراكة بين القطاع الخاص  • ــ ـــ ـــ الشــ

 والعام في هذه األنشطة.

 خصخصة الخدمات العامة.   •
 

 مجلس الوزراء

يط  وزارة الحكم املحلي  وزارة االقتصاد  وزارة املالية وزارة التخط

وزارة الشؤون االجتماعية  وزارة التعليم  وزارة الصحة  املجلس  

الشركة العامة للكهرباء  الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

 الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وزارة اإلسكان واملرافق  

ولي بنوك البنك الدمجلس رجال االعمال اتحاد غرف التجارة والصناعة 

 التنمية الدولية

 - سنوات 1-10
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 الهدف الرئيس ي:

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

لالستثمار توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة 

 تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر. 

 الهدف التفصيلي: حماية الفئات الهشة  7.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

1 

تصميم شبكة أمان  

 اجتماعي

 

إعادة هيكلة نظام التضامن   •

 االجتماعي وتقويته.

لحالة  إجراء دراسة شاملة  •

الفقر لغرض تصميم شبكة  

أمان اجتماعي تحمي السكان 

 األكثر فقرا. 

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  وزارة الحكم  

املحلي  وزارة الشؤون االجتماعية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

 نوك التنمية الدولية واالجتماعي صندوق النقد الدولي  البنك الدولي  ب

 سنوات 1-3

هناك برامج وإجراءات  

تفصيلية محددة في 

الجانب االجتماعي من  

التنفيذي ليبيا   املبادرة

 السالم واالزدهار
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 الرئيس ي:الهدف 

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

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد  

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

 

 اإلجراءات  املبادرة  ت
الجهة  

 املنفذة
 الشركاء

املدة 

 املقترحة 
 مالحظات

1 

تطوير نموذج  

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

هناك خيارات لتطوير نموذج جديد إلدارة عوائد النفط والغاز يسهم في 

استخدام العوائد ويحقق تنمية  تحقيق االستقرار املجتمعي ويرفع كفاءة 

 مكانية متوازنة ومستدامة وعادلة، من هذه الخيارات ما يلي:

من خالل تخصيصه على   تحويل دخل النفط إلى حقوق للمواطنين -أ

 النحو التالي:

مخصص للحكومة املركزية للقيام بواجباتها.                                                                                     -

مخصص للسلطات املحلية للقيام بواجباتها.                                                                                     -

جيال القادمة يحدد القانون إدارته واستثماره.                                                             مخصص لأل  -

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

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

 التحتية واألساسية واالجتماعية. 

مجلس  

 الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة  

االقتصاد والصناعة  وزارة  

املالية  وزارة الحكم املحلي  

املجلس الوطني للتطوير  

االقتصادي  

واالجتماعي صندوق النقد  

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

مات  الخبرة الدولية  منظ

املجتمع املدني املعنية  اتحاد 

غرف التجارة والصناعة   

 مجلس رجال االعمال 

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد  

 بأنه باإلمكان دمج عدد منها  
ً
أو مجموعة من الخيارات املذكورة علما

يترتب عليه  في نموذج واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجديد س

إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها من حيث التقسيمات املحلية 

واملركزية واختصاصاتها والعالقات الوظيفية البينية بينها، تجدر  

اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء شعبي على النموذج الجديد إلدارة  

عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن مشروع أي دستور قادم  

ليه باعتبار ان موضوع إدارة عوائد املوارد النفطية  لالستفتاء ع

 في إعادة بناء الدولة ومستقبلها .
ً
ان االنتقال من   موضوعا محوريا

النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج املستقبلي  

الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة طريق يتوقع ان 

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

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

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

تطوير نموذج  

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

 تأسيس مناطق اقتصادية حرة ذات طبيعة خاصة: -ب

 الناتج تعظيم ذات طبيعة خاصة يساهم في حـرة استثماريـة مناطـق إنشاء

وتطويـر القـدرات البشريـة املحليـة واألنظمـة التشريـعـيـة  اإلجمالي،املحلي 

 دائـرة وتوسيـع دخـلالـ رفـع مستـوى و  واإلداريــــــــة لتواكـب نظيراتهـا فـي العالـم،

لسنة  14يـق أحكام القانون بتطب وذلك  للجميـع، االقتصاديـة املشـاركـــة

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

 عـلـى  
ً
مختلف انحاء البالد حسب إمكانيـات النمـو لكـل منطقـة، تأسيـسا

املخطـطـات التخطيطيـة اإلقليميــة واإلقليميـة الفرعيـة، وإدخـال املؤسـسة 

تثـمــار املحلية كمستثمر وضامن  الليبيـة لالستثمـار وصنـاديـق االس

للمستثمرين الدوليين، كما يمكن استخدام النفط غير املستخرج أو جزء 

 من عوائده املستقبلية لضمان االستثمار بهذه املناطق.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة  

االقتصاد والصناعة  وزارة  

املالية  وزارة الحكم املحلي  

للتطوير  املجلس الوطني 

االقتصادي  

واالجتماعي صندوق النقد  

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

الخبرة الدولية  منظمات  

املجتمع املدني املعنية  

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال 

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد أو  

 بأنه باإلمكان دمج عدد منها في نموذج  مجموعة من الخيارات املذ
ً
كورة علما

واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجديد سيترتب عليه إعادة هيكلة 

الدولة ومؤسساتها من حيث التقسيمات املحلية واملركزية واختصاصاتها  

والعالقات الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء 

نموذج الجديد إلدارة عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن شعبي على ال

مشروع أي دستور قادم لالستفتاء عليه باعتبار ان موضوع إدارة عوائد 

 في إعادة بناء الدولة ومستقبلها . 
ً
 املوارد النفطية موضوعا محوريا

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج 

ملستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة طريق يتوقع ان  ا

 سنوات. 10الى  5تستغرق ما بين 

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

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 

 السياسة املقترحة: 

اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة  توفير بيئة 

لالستثمار تساعد على تحقيق نمو اقتصادي  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

تطوير نموذج  

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

 تقسيم اإليرادات النفطية على سبعة تصنيفات: - ت

 يتم االتفاق على نسبة كل منها، وهي:

 على جميع املواطنين بالتساوي  وزعيو  الحاضر الجيل مخصص -

                                                                                                                      .نهاية كل عام مباشر بشكل

 استثماره كيفية القانون  وينظم القادمة األجيال مخصص -

  -                                                                                               .لصالحهم

                                    .املحدودة الصالحيات ذات املصغرة املركزية الحكومةمخصص 

                                                                          .الواسعة بمهامها املحلية السلطاتمخصص  -

                                                                                    .النفط استخراج مناطقمخصص لتنمية  -

                                                                              .النفط عبور  مناطقمخصص لتنمية  -

 . النفط تصدير  أو و تطوير مناطقمخصص لتنمية  -

 مجلس الوزراء

تخطيط  وزارة  وزارة ال

االقتصاد والصناعة  وزارة  

املالية  وزارة الحكم املحلي  

املجلس الوطني للتطوير  

االقتصادي  

واالجتماعي صندوق النقد  

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

الخبرة الدولية  منظمات  

املجتمع املدني املعنية  

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال 

 سنوات 1-3

ألهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد أو  من ا

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

واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجديد سيترتب عليه إعادة هيكلة الدولة  

العالقات  ومؤسساتها من حيث التقسيمات املحلية واملركزية واختصاصاتها و 

الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء شعبي على  

النموذج الجديد إلدارة عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن مشروع أي 

دستور قادم لالستفتاء عليه باعتبار ان موضوع إدارة عوائد املوارد النفطية 

 في إعادة بناء الدولة ومس
ً
 تقبلها .موضوعا محوريا

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج 

املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة طريق يتوقع ان  

 سنوات.   10الى  5تستغرق ما بين 

 

 

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



 

 

75 

 

3 
 س ي:الهدف الرئي

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

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار 

 تساعد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستقر. 

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

تطوير نموذج  

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

اإلدارة املحلية لعوائد املوارد الطبيعية بحسب  - ث

 األقاليم:

يتـوفـر لـديـه مـن  يفتـرض هـذا املقتـرح قيـام كـل إقليـم بـإدارة مـا  

إقرار   لذلك  ويستلزم  عوائدها،  في  والتصرف  طبيعيـة  مـوارد 

مـع  وتنفيذية(  )تشريعية  واسعة  بصالحيات  مركزي  ال  نظام 

وجـود حكومـة مركزيـة موحـدة، تختص بالوظائف األساسيـة  

الخارجية، والعدل، والدفاع،   تتكـون من وزارات  والضروريـة 

لها واألمن، والبنية األساسي  التي تربط األقاليم، وتخصص  ة 

 نسبة محددة من عوائد كل إقليم.

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة  

االقتصاد والصناعة  وزارة  

املالية  وزارة الحكم املحلي  

املجلس الوطني للتطوير  

االقتصادي  

واالجتماعي صندوق النقد  

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

منظمات  الخبرة الدولية  

املجتمع املدني املعنية  

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال 

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد أو 

في  منها  عدد  دمج  باإلمكان  بأنه   
ً
علما املذكورة  الخيارات  من  مجموعة 

د سيترتب عليه إعادة نموذج واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجدي

واملركزية   املحلية  التقسيمات  حيث  من  ومؤسساتها  الدولة  هيكلة 

الى   اإلشارة  تجدر  بينها،  البينية  الوظيفية  والعالقات  واختصاصاتها 

ضرورة اجراء استفتاء شعبي على النموذج الجديد إلدارة عوائد املوارد  

لالستفتا قادم  دستور  أي  مشروع  ضمن  تضمينه  او  عليه النفطية  ء 

 في إعادة  
ً
باعتبار ان موضوع إدارة عوائد املوارد النفطية موضوعا محوريا

 بناء الدولة ومستقبلها .

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج  

املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة طريق يتوقع  

 سنوات.  10الى  5ان تستغرق ما بين 

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

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

توفير بيئة اقتصادية متنوعة ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

تطوير نموذج  

جديد إلدارة 

عوائد املوارد 

 النفطية

 الطبيعية: تحييد دخل النفط واملوارد  -ج

وذلك من خالل:                                                                                                      

                                            .وغيرها النرويج مثل الدول  بعض بتجارب االسترشاد

الثالث   خيارال أو األول )الحقوق االربعة( خيارال تنفيذ

                                                                                                  .)التصنيفات السبعة(

 كزية،واملر  املحلية للسلطات املوارد من جزء تخصيص

 الباقي ويخصص

 ذات الطبيعة الخاصة.  للمناطق مارثواست كضمان

املستخدمة في الدول  الناجحة أحد النماذجتبني  -ح

 . األخرى  النفطية

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة  

االقتصاد والصناعة  وزارة  

املالية  وزارة الحكم املحلي  

املجلس الوطني للتطوير  

االقتصادي  

واالجتماعي صندوق النقد  

الدولي  البنك الدولي  بيوت 

الخبرة الدولية  منظمات  

املجتمع املدني املعنية  

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة  مجلس رجال 

 االعمال 

 سنوات 1-3

من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج الجديد بتبني أحد أو  

 بأنه با
ً
إلمكان دمج عدد منها في نموذج  مجموعة من الخيارات املذكورة علما

واحد وفي كل األحوال فإن النموذج الجديد سيترتب عليه إعادة هيكلة الدولة  

ومؤسساتها من حيث التقسيمات املحلية واملركزية واختصاصاتها والعالقات  

الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء شعبي على  

ة عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن مشروع أي النموذج الجديد إلدار 

دستور قادم لالستفتاء عليه باعتبار ان موضوع إدارة عوائد املوارد النفطية 

 في إعادة بناء الدولة ومستقبلها .
ً
 موضوعا محوريا

ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج 

املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيتطلب تنفيذ خارطة طريق يتوقع ان  

 سنوات.   10الى  5تستغرق ما بين 
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 السياسة املقترحة:  الهدف الرئيس ي:اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص  3

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

 

 مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 
 

نشر وتعزيز  

ثقافة ريادة 

االعمال واالبتكار  

من اجل بناء  

االقتصاد القائم  

 على املعرفة   

اعداد  ومتابعة تنفيذ   -1.1

استراتيجية االتصال والترويج  

املتعلقة بنشر ثقافة ريادة 

 :االعمال واالبتكار

 

 اعداد االستراتيجية  ▪

 تدريب فرق االتصال والترويج   ▪

 والترويج اعداد مادة االتصال  ▪

 اعداد منظومات االتصال والترويج   ▪

 اعداد الخطة التنفيذية   ▪

    متابعة تنفيذ الخطة •

املجلس الوطني للتطوير  

 االقتصادي واالجتماعي 

العمل  االقتصاد  التخطيط  وزارة  وزارة  التعليم 

الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب  

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد  

 العليا  

البلديات  مفوضية املجتمع املدني   شركات  

 االتصاالت  االعالم والصحافة 

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس  

 رجال االعمال

الجمعيات   رصد الدولي لريادة االعمالامل 

واالتحادات والحرفية واملهنية والثقافية  

الجمعية الليبية   والفنية والرياضية 

الهية   الهيئة العامة لألوقاف   للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة   األمور 

انجاز   منظمة اليونيسف  منظمة  والعلوم 

 Junior Achievement ) الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5

 املؤشرات: 

 وثيق االستراتيجية  ▪

شخص من القطاعات ذات  100تدريب   ▪

 العالقة 

 ملصقات واعالنات بالشوارع  ▪

 اعالنات مرئية ومسموعة   ▪

 ورإل عمل : ▪

  2ورإل عمل على مستوى البلديات بواقع  -

 ورشة عمل سنويا

 2مناطق( بواقع  4ورإل عمل فرعية )  8  -

 ورإل عمل سنويا  

 ورإل عمل وطنية.  2 -

 مسابقات بلدية  وجغرافية ووطنية  ▪

 معارض بلدية وجغرافية  ووطنية  ▪

 موقع ويب للمشروع  ▪

 مواقع ويب لكل مكاتب التعليم واملدارس  ▪

 بوابة الكترونية للتعليم   ▪

 منصة تعليم عن بعد ▪

 حمالت الفيس بوك وتوتير   ▪

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

3 
 الهدف الرئيس ي:

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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز  

ثقافة ريادة 

االعمال واالبتكار  

من اجل بناء  

االقتصاد القائم  

 على املعرفة   

مشروع تعزيز ثقافة الريادة  واالبداع واالبتكار االجتماعي  ضمن  2.1

التنشئة االجتماعية  في مراحل  رياض االطفال والتعليم برامج 

 االساس ي  واملتوسط 

 تكوين االطار القانوني للمشروع  ▪

 اعداد االستراتيجية والخطة التنفيذية  للمشروع  ▪

 اعداد ادلة  التوجيه والتنفيذ واللوائح املنظمة للعمل  ▪

 اعداد ادلة التقييم واملتابعة .  ▪

ماعية واالبتكار  بالوزارة وبمكاتب  تاسيس وحدات للريادة االجت ▪

 التعليم في البلديات.

تحديث املناهج بما يواكب التطور التقني ومتطلبات االهداف   ▪

   الدولية للتنمية املستدامة

نظام  -اعداد االنشطة العملية املصاحبة للتعليم النظري  ▪

والتعليم  الجل حل  (Leaning by doing ) التعليم التطبيقي

وذلك لتعزيز ثقافة  (Problem solving education )املشاكل

 . االبتكار في مراحل مبكرة من التعليم

تأهيل املدرسين واملوجهين واالدارات املختصة بالجهات ذات   ▪

 العالقة بالتنشئة االجتماعية 

 تدريب املتطوعين املهتمين بأنشطة االبداع  والريادة واالبتكار  ▪

املجلس الوطني  

االقتصادي  للتطوير 

 + واالجتماعي

املجلس االعلى  

للعلوم والتكنولوجيا  

 واالبتكار

التعليم   االقتصاد  وزارة   وزارة   العمل  

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

للشباب  الوطني   املبادرة  العامة 

واملتوسطة   الصغرى  الهيئة    للمشروعات 

العلمي الجامعات واملعاهد الوطنية للبحث  

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املدني   

والصحافة  االتصاالت  االعالم  شركات 

والصناعة   التجارة  لغرف  العام  االتحاد 

الدولي   االعمال املرصد  رجال  مجلس 

االعمال واالتحادات   لريادة  الجمعيات 

والفنية  والثقافية  واملهنية  والحرفية 

للمصارف  الليبية  الجمعية   والرياضية  

العامة   الهية  لألوقاف   العامة  الهيئة 

األحمر  للكشافة  اولياء  الهالل 

والثقافة  للتربية  الوطنية  األمور اللجنة 

منظمة اليونيسف  منظمة انجاز   والعلوم 

الدولي  Junior Achievement ) الشباب 

worldwide) 

 سنوات 1-5

 املؤشرات: 

 املشروع   قرار تاسيس ▪

 تشكيل لجنة التوجيه  ▪

 وثيقة االستراييجية   ▪

 وثيقة الخطة التنفيذية  ▪

 وثيقة دليل التوجيه واالرشاد   ▪

 اللوائح  الننظيمية ▪

 وثيقة املتابعة والتقييم  ▪

 قرار تأسيس االدارة االلكترونية التعليمية  ▪

 قرار تاسيس البوابة االلكترونية التعليمية   ▪

 كار االجتماعية  في النظام التعليمي قرار تنظيم الريادة  واالبت ▪

 في النظام التعليمي    PISAقرار تنظيم نموذج  ▪

  في النظام التعليمي    STEM قرار تنظيم نموذج ▪

قرار بشأن تأسيس  وحدات واندية الريادة واالبتكار باملدارس   ▪

 والبلديات  

   قرار تاسيس جائزة االبتكار التعليمي ▪

 تم تصميم وتنفيذ البوابة االلكترونية التعليمية  ▪

 تم تصميم  وتنفيذ برنامج االدارة املدرسية االلكترونية  ▪

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

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

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز  

ثقافة ريادة 

االعمال  

واالبتكار من 

اجل بناء  

االقتصاد  

القائم على 

 املعرفة  

 

تأهيل االخصائين االجتماعيين  واملوجهين ومدراء املدارس   ▪

على برامج رعاية املتفوقين واملواهب وكذلك اصحاب االعاقة 

 واملتعثرين  

تأهيل  املتخصصين في املناهج الدراسية في كيقية تضمين   ▪

 مفاهيم الريادة واالبتكار في املقررات الدراسية   

ادراج  مهارات الحياة ، ومهارات التواصل وبرامج االبتكار   ▪

والريادة االجتماعية  في  مناهج وانشطة مراحل  رياض 

 االطفال والتعليم االساس ي واملتوسط  

حو االمية  االقتصادية واملالية في  مناهج  ادراج   مهارات م ▪

  وانشطة مراحل  رياض االطفال والتعليم االساس ي واملتوسط

 تاسيس البوابة االكترونية التعليمية   ▪

 تاسيس نظام االدارة املدرسية االلكترونية    ▪

تاسيس منصة تعليمية للتعليم عن بعد كاداة داعمة للنظام   ▪

ة وذلك لتحفيز  االساتذة  التعليم ومزودة بمكتبة الكتروني 

الطالب واولياء االمور الستخدام التكنولوجيا للتواصل 

   والتشبيك والعمل الجماعي.

املجلس الوطني للتطوير  

 +  االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  التخطيط   وزارة  وزارة  التعليم 

  حلي   الهيئة العامة للشباب الثقافة  الحكم امل

  الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  املبادرة

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد 

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املدني   شركات 

االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد العام  

لغرف التجارة والصناعة  مجلس رجال 

الجمعيات   صد الدولي لريادة االعمال االعمال املر 

واالتحادات والحرفية واملهنية والثقافية والفنية  

الهيئة    والرياضية  الجمعية الليبية للمصارف

الهالل  العامة لألوقاف  الهية العامة للكشافة 

اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية   األحمر 

منظمة اليونيسف  منظمة    والثقافة والعلوم 

 Junior Achievement ) انجاز الشباب الدولي

worldwide) 

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

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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال واالبتكار 

من اجل بناء 

االقتصاد القائم 

 على املعرفة  

 

ترسيخ  ثقافة  القيادة والعمل الجماعي والعمل التطوعي واملنافسة  في انشطة  •

 وبرامج  التعليم  في جميع املراحل.

   Coding  and digital games )التدريب  على برامج الترقيم وااللعاب الرقمية   •

 في التطبيقات املدرسية 

تاسيس نوادي الريادة واالبتكار في املدارس والقرى والبلديات لرعاية  ومتابعة  •

 املتفوقين واملواهب بشكل مستدام.

ما   • والوطنية  والبلدية  واملدرسية  الفصلية  املسابقات  املدارس  اجراء  بين 

 واملدرسين ذات العالقة بالنشطة االبداعية والريادية. 

 لنوادي الريادة واالبتكار  توفير معامل فاب الب •

 القيام  بمخيمات اندية الريادة واالبتكار املدرسية  املشتركة بين البلديات  •

اجراء املسابقات  العلمية والفكرية  والفنية والرياضية واالبداعية واملعارض   •

العالقة  امل ذات  الجمعيات  ومشاركة  الخاص  القطاع  من  بدعم  تخصصة 

 باالنشطة االبداعية والحرفية

واملراحل   • االدارية  املستويات  كل  وفق  التعليمي   االبتكار  جائزة  تاسيس 

 التعليمية .

املجلس الوطني  

للتطوير االقتصادي  

 +  واالجتماعي

املجلس االعلى  

للعلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار 

العمل  االقتصاد  التخطيط  وزارة  ة  التعليم وزار 

 الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

   الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  املبادرة

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد  

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املدني   شركات 

 االتحاد العام لغرف  االتصاالت  االعالم والصحافة

التجارة والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد 

الجمعيات واالتحادات   الدولي لريادة االعمال

والحرفية واملهنية والثقافية والفنية والرياضية   

الهيئة العامة لألوقاف    الجمعية الليبية للمصارف 

اولياء  الهالل األحمر  الهية العامة للكشافة 

 جنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم األمور الل

 ) منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب الدولي 

Junior Achievement worldwide) 

  سنوات 1-5

 



 

 

81 

 

 

 

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

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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء املنفذة الجهة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال  

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة

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

 املحافظة على الوقت ( للمدرسين والطالب على حد سواء 

 اسبوع الريادة واالبتكار ضمن انشطة الخطة التعليمية .اعتماد  •

 تاسيس املدن العلمية ومتاحف العلوم  •

تاسيس جائزة  وطنية وجوائز محلية للتميز التعليمي املنهي للمدرسين   •

 واملوجهين ومدراء املدارس. 

 تاسيس جائزة التميز  التنظيمي الفضل مدرسة  ريادية  •

 )وم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة ادراج برامج وانشطة تبسيط العل •

STEM)      وكذلك تطبيق نظامPISA   التابع ملنظمة التعاون االقتصادي

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

ادراج مهارات وتطبيقات برامج مايكروسوفت في الشق الثاني من مرحلة   •

 التعليم األساس ي. 

ج نظام  االعداد المتحانات كفاءة اللغات والبرمجيات واالحصاء في  ادرا •

 مرحلة التعليم املتوسط 

املجلس الوطني  

للتطوير االقتصادي  

 +  واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  التخطيط  وزارة  وزارة  التعليم 

 مة للشباب الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العا

   الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  املبادرة

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد  

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املدني   شركات 

االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد العام 

لغرف التجارة والصناعة  مجلس رجال 

الجمعيات    العمالاالعمال املرصد الدولي لريادة ا

واالتحادات والحرفية واملهنية والثقافية والفنية 

الهيئة   والرياضية  الجمعية الليبية للمصارف 

الهالل   العامة لألوقاف  الهية العامة للكشافة 

اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية  األحمر 

منظمة اليونيسف  منظمة   والثقافة والعلوم 

 Junior Achievement ) انجاز الشباب الدولي

worldwide) 

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

 

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

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز 

ثقافة ريادة 

االعمال  

واالبتكار من 

اجل بناء 

االقتصاد 

القائم على 

 املعرفة  

 

تنظيم الزيارات امليدانية للثانويات والجامعات واملعاهد العليا واملصانع   •

  واملصارف واملؤسسات الحكومية واالبرملانيةوالشركات 

تنظيم االجتماعات  الدورية  وورإل العمل املشتركة بين  املدرسين باملدارس   •

 الثانوية ونظراءهم بالجامعات  واملعاهد العليا 

 تنظيم املؤتمرات الوطنية املتعلقة بالريادة واالبتكار واالبداع .  •

 ية املشاركة الفاعلة في هذا املشروع تنمية قدرات منظمات دعم االعمال لكيف •

 تنمية قدرات منظمات املجتمع املدني   •

 القيام بالحمالت  والبرامج االعالمية املتخصصة  •

 اجراء لقاءات مرئية او مسموعة  مع املتميزين  •

 اعداد االشرطة  فيديو املرئية الشهرية املصاحبة  لتنفيذ هذه االنشطة  •

 طة الجماعية متابعة جميع املسابقات واالنش •

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 +  واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا  

 واالبتكار 

العمل  االقتصاد  التخطيط  الثقافة  وزارة  وزارة  التعليم 

الوطني   املبادرة الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

لبحث الهيئة الوطنية ل  للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات  مفوضية 

املجتمع املدني   شركات االتصاالت  االعالم والصحافة 

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس رجال  

الجمعيات    االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال

ة  واالتحادات والحرفية واملهنية والثقافية والفنية والرياضي

الهيئة العامة لألوقاف  الهية    الجمعية الليبية للمصارف 

اولياء األمور اللجنة   الهالل األحمر  العامة للكشافة 

منظمة اليونيسف    الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 Junior Achievement ) منظمة انجاز الشباب الدولي

worldwide) 

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

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

االهتمام بالعنصر البشري  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز  

ثقافة ريادة 

االعمال  

واالبتكار من 

اجل بناء  

االقتصاد  

القائم على 

 املعرفة  

 

على    3.1 القائم  االقتصاد  وقاطرة  الفكري  املال  لرأس  مولد  العالي   التعليم 

    :املعرفة

 تأسيس املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار •

 اعطاء استقاللية ادارية ومالية أوسع  للجامعات   •

الدراسة   • وبرامج  الكليات  وفتح  القبول   تحديد شروط  في  االستقاللية  الجامعات  اعطاء 

لية العليا  في الداخل والخارج والتعاون العلمي الدولي والشراكة العلمية مع الجامعات  املح

 والدولية.

 بأفضل املمارسات الدولية مثلتطوير لوائح الدراسة بالجامعات   •
ً
نظام االتحاد    استرشادا

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

والثانية االولى  السنوات  اكثر     (community college education )  في  الثانية  واملرحلة 

 .تخصصية وفي كل الكليات

املجلس الوطني للتطوير  

  االقتصادي واالجتماعي

+ 

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد   وزارة  وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني للمشروعات  املبادرة  العامة للشباب 

الهيئة الوطنية للبحث    الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

مفوضية املجتمع املدني   شركات   

االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد 

العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس  

 دة االعمالرجال االعمال املرصد الدولي لريا

الجمعيات واالتحادات والحرفية واملهنية  

والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

الهيئة العامة لألوقاف    الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  الهية العامة للكشافة 

األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

منظمة اليونيسف  منظمة انجاز   والعلوم 

 Junior Achievement ) لدوليالشباب ا

worldwide) 

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

 

 

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

االهتمام بالعنصر البشري  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز  

ثقافة ريادة 

االعمال  

واالبتكار من 

اجل بناء  

االقتصاد  

القائم على 

 املعرفة  

 

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

 ادراج مبدأ املنافسة على الكراس ي الجامعية بعد انتهاء املرحلة االولى  •

 ) تطوير منهجية التدريس في مرحلة التعليم الجامعي نحو نظام التعليم التطبيقي •

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

 واالبتكار واالختراع . لتعزيز مهارات الريادة 

 تحديث املناهج بما يواكب التطور التقني ومتطلبات االهداف الدولية للتنمية املستدامة    •

تطوير لوائح التدريس بمرحلة التعليم الجامعي لتشمل التدريب امليداني كمقررات ملزمة  •

 للتخرج   

ايا والحوافز املتعلقة اعداد  اللوائح واالدلة التنفيذية للتدريب امليداني وربطها باملز  •

 .بالطالب وقطاع االعمال العام والخاص

املجلس الوطني للتطوير  

  االقتصادي واالجتماعي

+ 

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد   وزارة  وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة 

الوطني للمشروعات  املبادرة  العامة للشباب 

الهيئة الوطنية للبحث    الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات 

مفوضية املجتمع املدني   شركات   

االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد 

العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس  

 رجال االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال

التحادات والحرفية واملهنية الجمعيات وا 

والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

الهيئة العامة لألوقاف    الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  الهية العامة للكشافة 

األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

منظمة اليونيسف  منظمة انجاز   والعلوم 

 Junior Achievement ) الشباب الدولي

worldwide) 
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االهتمام بالعنصر البشري  

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

 

 ت اإلجراءات  املبادرة  ت اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز  

ثقافة ريادة 

االعمال  

واالبتكار من 

اجل بناء  

االقتصاد  

القائم على 

 املعرفة  

 

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

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

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

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

 ع الخاص ومراكز االبحاث والجمعيات العلمية وبمشاركة القطا

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

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

 العلمي بالجامعات وربطه بتطويرالتنمية االقتصادية واالجتماعية  زيادة مخصصات  الدراسة العليا والبحث •

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

 تنظيم تعليم الريادة واالبتكار ضمن الهيكلة االدارية للجامعات   •

 ة لجميع الطالب ادراج مادة ريادة االعمال ضمن املقررات الدراسي •

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

 العالي. 

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

 .العالي 

 يس مراكز الريادة واالبتكار ومسرعات االعمال بالجامعات  تأس •

املجلس الوطني للتطوير 

 +  االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  التخطيط  وزارة  وزارة  التعليم 

 الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

   الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  املبادرة

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد  

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املدني   شركات 

االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف 

التجارة والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد 

التحادات الجمعيات وا  الدولي لريادة االعمال

والحرفية واملهنية والثقافية والفنية والرياضية   

الهيئة العامة لألوقاف    الجمعية الليبية للمصارف 

اولياء  الهالل األحمر  الهية العامة للكشافة 

 األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 ) منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب الدولي 
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االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو  

 االقتصادي 
 انشطة  الريادة واالبتكار  خالل  برامج تنمية وتعزيز من الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل  9.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز  

ثقافة ريادة 

االعمال  

واالبتكار من 

اجل بناء  

االقتصاد  

القائم على 

 املعرفة  

 

 تاسيس فاب الب بكل الكليات التطبيقة  •

  تحفيز  طلبة التعليم العالي لقيادة  نوادي االبتكار بالبلديات •

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

 بالجامعات  

 تاسيس  املكتبات االلكترونية بالجامعات وتطوير اليات النشر ااملعرفي والترجمة   •

 تدريب ادارات الجامعات والكليات واالساتذة   •

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

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

 Technological )التنمية  االقتصادية واالجتماعية وفق ما يعرف بالتجمعات التكنولوجية التنافسية 

Competitiveness  Clusters)   ومفهوم( Triple Helix System) 

 تاسيس املدن العلمية والتكنولوجية  ومتاحف العلوم بالجامعات  •

 تاسيس املختبرات  البحثية الوطنية ومراكز التميز العلمي  بالجامعات الكبرى الليبية . •

ية في ذلك مثل كرس ي تاسيس نظام الكراس ي العلمية املتخصصة والتعاون مع املنظمات الدولية واالقليم •

 اليونسكو املياه املعطل في جامعة طرابلس  

 تاسيس املرصد الوطني للتعليم العالي   •

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

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

 واالبتكار واالبداعي والترجمة والتأليف وربطها بجوائز وطنية  مجزية.

املجلس الوطني للتطوير 

 +  االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  وزارة  وزارة  التعليم 

املحلي   الهيئة التخطيط  الثقافة  الحكم 

الوطني للمشروعات   املبادرة العامة للشباب 

الهيئة الوطنية للبحث   الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات  

مفوضية املجتمع املدني   شركات   

االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد  

العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس رجال 

 رصد الدولي لريادة االعمالاالعمال امل

الجمعيات واالتحادات والحرفية واملهنية   

والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

الهيئة العامة لألوقاف     الليبية للمصارف 

اولياء  الهالل األحمر  الهية العامة للكشافة 

األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
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بالعنصر البشري كأساس االهتمام 

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز ثقافة  

ريادة االعمال  

واالبتكار من اجل 

بناء االقتصاد  

القائم على 

 املعرفة  

 

 

العلوم   • مجاالت  في  الوطني  العلمي  االوملبياد  نظام  تاسيس 

 والتكنولوجبا وربطه باملشاركات الدولية  واالقليمية . 

مع  • يتوافق  بما  الدورية  الدولية  العلمية  االنشطة  تنظيم 

 الدولية املعتمدةاالنشطة 

العلمية  • واملعارض  املؤتمرات  واملحاضرات  العمل  ورإل  تنظيم  

 التخصصية والوطنية واملشاركة في االنشطة الدولية املوازية لها. 

واالتصاالت  • الكهرباء  مثل  الكبرى  االعمال  قطاعات  اشراك 

لالستثمار   الليبية  واملؤسسة  املركزي   واملصرف  والنفط 

القطاع الخاص في عضوية املجلس االعلى والجمعيات العلمية و 

 للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
 

املجلس الوطني للتطوير 

 +  االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

التعليم   الحكم املحلي    وزارة   وزارة   الثقافة   التخطيط   العمل  االقتصاد  

للشباب  العامة  واملتوسطة    املبادرة  الهيئة  الصغرى  للمشروعات     الوطني 

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات  مفوضية  

املجتمع املدني   شركات االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف 

االعمال لريادة  الدولي  االعمال املرصد  رجال  والصناعة  مجلس   التجارة 

والرياضية   الج  والفنية  والثقافية  واملهنية  والحرفية  واالتحادات  معيات 

للمصارف  الليبية  للكشافة   الجمعية  العامة  الهية  لألوقاف   العامة   الهيئة 

منظمة   اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم  الهالل األحمر 

الدولي الشباب  انجاز  منظمة   Junior Achievement ) اليونيسف  
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االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز ثقافة ريادة  

االعمال واالبتكار من اجل  

بناء االقتصاد القائم على  

 املعرفة  

 

 التعليم الثقني مصدر املهارات واداة الكفاءة االنتاجية 4.1 

 اعادة هيكلة التعليم التقتي وربطه بالتدريب امليداني   ▪

 اعداد اللوائح  واالدلة املنظمة للتدريب امليداني ▪

 تقديم الحوافز الداعمة للقطاع الخاص لترغيبه في  استقبال املتدربين   ▪

 اعادة النظر في منهجية تقييم التعليم التقني  ▪

تاسيس نظام التعليم  التقني املرخص دوليا بالشراكة مع القطاع الخاص   مثل )   ▪

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

 التكنولوجيا الرقمية وااللكترونية ( 

 تنظيم تعليم الريادة واالبتكار ضمن الهيكلة االدارية للهيئة  الوطنية للتعليم التقني. ▪

 تنظيم تعليم الريادة واالبتكار ضمن الهيكلة االدارية للكليات التقنية واملعاهد العليا  ▪

طالب بمرحلتي التعليم  ادراج مادة ريادة االعمال ضمن املقررات الدراسية لجميع ال ▪

 الثقني املتوسط والعالي 

(     ضمن املقررات Soft skillsادراج مادة مهارات الحياة واملهارات االدارية  )  ▪

 االساسية في السنوات االولى  من التعليم التقني  املتوسط والعالي. 

ادراج نظام  االعداد المتحانات كفاءة اللغات والبرمجيات واالحصاء  ولغات  ▪

 لكمبيوتر الحديثة في مرحلة التعليم الثني العالي .ا

  

املجلس الوطني  

للتطوير االقتصادي  

 +  واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  وزارة  وزارة  التعليم 

التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة 

عات الصغرى الوطني للمشرو  املبادرة للشباب 

الهيئة الوطنية للبحث   واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات  

مفوضية املجتمع املدني   شركات االتصاالت  

االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة  

والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد الدولي 

فية  الجمعيات واالتحادات والحر   لريادة االعمال

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

الهيئة العامة لألوقاف  الهية   الليبية للمصارف 

اولياء  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب   

 (Junior Achievement worldwide ) الدولي
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3 
 الهدف الرئيس ي:

 اصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص 

 السياسة املقترحة: 

االهتمام بالعنصر البشري  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز ثقافة  

ريادة االعمال  

واالبتكار من اجل 

بناء االقتصاد  

القائم على 

 املعرفة  

 

 تأسيس مراكز الريادة واالبتكار ومسرعات االعمال بالتعليم الثقني العالي  ▪

 تاسيس فاب الب في التعليم التقني املتوسط والعالي  ▪

 .بالبلدياتربط طلبة التعليم التقني بنوادي االبتكار  ▪

 تاسيس املرصد الوطني للتعليم الثقني   ▪

تأهيل  املتخصصين في املناهج الدراسية في كيقية تضمين مفاهيم الريادة واالبتكار في املقررات الدراسية  في  ▪

 مرحلتي التعليم التقني 

وانشطة مراحل   ادراج  مهارات الحياة ، ومهارات التواصل وبرامج االبتكار والريادة االجتماعية  في  مناهج ▪

 التعليم التقني 

 تاسيس نظام االدارة التعليمية االلكترونية   ▪

تاسيس منصة تعليمية للتعليم  التقني عن بعد كاداة داعمة للنظام التعليم ومزودة بمكتبة الكترونية وذلك   ▪

 جماعي. لتحفيز  االساتذة الطالب واولياء االمور الستخدام التكنولوجيا للتواصل والتشبيك والعمل ال

ترسيخ  ثقافة  القيادة والعمل الجماعي والعمل التطوعي واملنافسة  في انشطة وبرامج  التعليم  التعليم   ▪

 التقني  .

 في التطبيقات الدراسية    Coding  and digital gamesالتدريب  على برامج الترقيم وااللعاب الرقمية )  ▪

الوطنية ما بين املعاهد واملدرسين ذات العالقة بالنشطة اجراء املسابقات الفصلية واملدرسية والبلدية و  ▪

 االبداعية والريادية. 

 توفير معامل فاب الب  لنوادي الريادة واالبتكار  ▪

 القيام  بمخيمات اندية الريادة واالبتكار املشتركة بين املعاهد   بين البلديات   ▪

املجلس الوطني للتطوير 

 +  االقتصادي واالجتماعي

ى للعلوم املجلس االعل

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  التخطيط  وزارة  وزارة  التعليم 

 الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

   الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  املبادرة

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد  

املدني   العليا  البلديات  مفوضية املجتمع 

شركات االتصاالت  االعالم والصحافة  االتحاد  

العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس رجال 

الجمعيات    االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال

واالتحادات والحرفية واملهنية والثقافية والفنية 

الهيئة   والرياضية  الجمعية الليبية للمصارف 

الهالل   للكشافة  العامة لألوقاف  الهية العامة

اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية  األحمر 

منظمة اليونيسف  منظمة   والثقافة والعلوم 

 Junior Achievement ) انجاز الشباب الدولي

worldwide) 

 سنوات 1-5
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3 
 الهدف الرئيس ي:

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

االهتمام بالعنصر البشري كأساس  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 

نشر وتعزيز  

ثقافة ريادة 

االعمال  

واالبتكار من 

اجل بناء  

االقتصاد  

القائم على 

 املعرفة  

 

اجراء املسابقات  العلمية والفكرية  والفنية والرياضية واالبداعية   

املتخصصة بدعم من القطاع الخاص ومشاركة  واملعارض 

 الجمعيات ذات العالقة باالنشطة االبداعية والحرفية. 

تاسيس جائزة االبتكار التقني  وفق كل املستويات االدارية   ▪

 ومراحل التعليم التقني  .

تاسيس جائزة القيم االخالقية )  االخالص، الصدق،  ▪

للمدرسين  االحترام، املساعدة ، املحافظة على الوقت (

 والطالب على حد سواء 

اعتماد اسبوع الريادة واالبتكار ضمن انشطة الخطة   ▪

 التعليمية  ملراحل التعليم التقني 

 تاسيس متاحف التقنية ▪

تاسيس  نظام مسابقات  وجوائز التميز في كافة املجاالت  ▪

الدراسية االثقنية   في مجالت  االختراع واالبتكار واالبداعي 

 يف وربطها بجوائز وطنية  مجزية والترجمة والتأل

املجلس الوطني للتطوير  

 +  االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  التخطيط   وزارة  وزارة  التعليم 

 املبادرة الثقافة  الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

الهيئة الوطنية    الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

للبحث العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات  

مفوضية املجتمع املدني   شركات االتصاالت  االعالم   

والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  

 مجلس رجال االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال 

التحادات والحرفية واملهنية والثقافية  الجمعيات وا 

الهيئة    والفنية والرياضية  الجمعية الليبية للمصارف

 الهالل األحمر  العامة لألوقاف  الهية العامة للكشافة 

 اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 ) منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب الدولي 

Junior Achievement worldwide) 

 سنوات 1-5
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3 
 الهدف الرئيس ي:

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

االهتمام بالعنصر البشري كأساس  

 انشطة  الريادة واالبتكار  الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز  9.3 االقتصاديللنمو 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

2 

تطوير 

بيئة  

 االعمال 

 . تطوير التشريعات     1.2 

تطوير التشريعات املتعلقة بادماج اقتصاد   ▪

 الظل في االقتصاد الرسمي  

تطوير التشريعات املتعلقة باملسؤولية  ▪

 االجتماعية  

تطوير النشريعات املتعلقة بالجودة وتحسين   ▪

 االداء 

توحيد الرقمي االقتصادي املوحد وربطه   ▪

بالرقم الضريبي لكل املواطنين والرقم 

 الضريبي للشركات 

لوطني للتطوير االقتصادي  املجلس ا

 + واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا  

 واالبتكار

العمل  االقتصاد  التخطيط  الثقافة  وزارة  وزارة  التعليم 

الوطني   املبادرة الحكم املحلي   الهيئة العامة للشباب 

الهيئة الوطنية للبحث   للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات  مفوضية  

املجتمع املدني   شركات االتصاالت  االعالم والصحافة 

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس رجال   

الجمعيات واالتحادات   االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال 

جمعية  والحرفية واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  ال

الهيئة العامة لألوقاف  الهية العامة    الليبية للمصارف

اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية   الهالل األحمر  للكشافة 

منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشباب    والثقافة والعلوم 

 (Junior Achievement worldwide ) الدولي

 سنوات 1-5

راءات املتعلقة االج

  بتطوير تشريعات

ئة األعمال بي

تضمنتها برامج  

ارية  السياسة التج

وفقا للهدف 
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3 
 الهدف الرئيس ي:

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

البشري   االهتمام بالعنصر

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

2 

تطوير 

بيئة  

 االعمال 

 تطوير خدمات دعم االعمال  2.2 

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

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

 االقتصادي وخلق فرص العمل .واالبتكار في التنوع والنمو 

 تاهيل وتوعية املجتمع باهمية ريادة االعمال واالبتكار   ▪

 تأسيس مدارس االعمال.  ▪

 انشاء  حاضنات  ومراكز االعمال  بالبلديات    ▪

 تأسيس مراكز االبتكار التكنولوجية العالية التقنية   ▪

صصة بالقطاعات والشركات  الكبرى مثل  انشأء حاضنات االعمال  ومراكز االبتكار ومسرعات االعمال املتخ  ▪

 النفط والغاز والكهرباء واالتصاالت واملصارف والصحة والغذاء والبيئة والنقل. 

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

 والتسويق الداخلى واملحلي 

ة من خالل دعم تاسيس مراكز االختبارات املعتمدة  للمواد واملهن  وتدريب  تطوير خدمات  االعتماد والجود ▪

 وتأهيل العاملين فيها. 

املجلس الوطني للتطوير 

 +  االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  وزارة  وزارة  التعليم 

ئة التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي   الهي

الوطني للمشروعات   املبادرة العامة للشباب 

الهيئة الوطنية للبحث   الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد العليا  البلديات  

مفوضية املجتمع املدني   شركات االتصاالت  

االعالم والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة  

والصناعة  مجلس رجال االعمال املرصد الدولي 

الجمعيات واالتحادات والحرفية    ريادة االعمالل

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية 

الهيئة العامة لألوقاف  الهية   الليبية للمصارف 

اولياء  الهالل األحمر  العامة للكشافة 

 األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

ب  منظمة اليونيسف  منظمة انجاز الشبا 

 (Junior Achievement worldwide ) الدولي

  سنوات 1-5
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3 
 الهدف الرئيس ي:

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

االهتمام بالعنصر البشري كأساس  

 انشطة  الريادة واالبتكار  الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز  9.3 االقتصاديللنمو 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

2 
تطوير بيئة  

 االعمال 

تأسيس مركز املعلومات االقتصادية وربطه  ▪

 املتخصصة . بالشبكات الدولية 

 تطوير خدمات التحول الرقمي االقتصادي  ▪

دعم تاسيس منظمات املجتمع املدني العاملة في  ▪

مجال ريادة االعمال واالبتكارمن خالل التدريب  

و التعاقد معهم في تنفيذ انشطة الريادة  

 االجتماعية

انشاء املناطق التكنولوجية والصناعية   ▪

 واالقتصادية 

الدولي ونقل الخبرة  تكثيف التعاون الفني  ▪

 والتدريب وفتح االسواق الجديدة 

املجلس الوطني للتطوير  

 +  االقتصادي واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  االقتصاد  التخطيط  الثقافة  الحكم وزارة  وزارة  التعليم 

ت الصغرى  الوطني للمشروعا املبادرة املحلي   الهيئة العامة للشباب 

الهيئة الوطنية للبحث العلمي الجامعات واملعاهد العليا    واملتوسطة 

البلديات  مفوضية املجتمع املدني   شركات االتصاالت  االعالم  

والصحافة  االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  مجلس رجال 

ة الجمعيات واالتحادات والحرفي  االعمال املرصد الدولي لريادة االعمال 

الهيئة    واملهنية والثقافية والفنية والرياضية  الجمعية الليبية للمصارف

اولياء  الهالل األحمر  العامة لألوقاف  الهية العامة للكشافة 

منظمة اليونيسف    األمور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

 (Junior Achievement worldwide ) منظمة انجاز الشباب الدولي

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

3 
 الهدف الرئيس ي:

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

االهتمام بالعنصر البشري كأساس  

 انشطة  الريادة واالبتكار  الهدف التفصيلي:  خلق فرص عمل من خالل  برامج تنمية وتعزيز  9.3 االقتصاديللنمو 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

2 

تطوير 

بيئة  

 االعمال 

 الوصول للتمويل  3.2

 ومؤسسات تمويل رواد االعمال واملشروعات الصغرى واملتوسطة تطوير التشريعات املتعلقة بتنويع مصادر  ▪

 تأسيس صندوق ضمان االئتمان  ▪

 تطوير خدمات االيجار التمويلي  ▪

 تاسيس صناديق االستثمار التخصصبة الخاصة ▪

هذا   ▪ مزاولة  في  املدني  املجتمع  ومنظمات  الخاص  للقطاع  املجال  وفتح  الصغر  املتناهي  التمويل  خدمات  تأسيس 

 funds)  ( Microcredit Financing, and  Angel النشاط 

 تأسيس شركات وصناديق راس املال املغامر  ▪

 (Crowdfunding )تأسيس منصات التمويل الجماعي  ▪

 تأسيس وحدات دعم املشروعات الصغرى واملتوسطة باملصارف ▪

وفسح  (seed capital )وفق ما يعرف باملنح االنطالقية   (start-ups )تطوير خدمات  انشطة تمويل الشركات الناشئة   ▪

املجال للقطاع الحكومي و للشركات العامة  والخاصة بتسخير جزء من انشطة املسؤولية االجتماعية لتمويل رواد  

 االعمال .

 حام القطاع الخاص في ذلكتطوير برامج  التدريب املالي واملصرفي واق ▪

 تطوير خدمات مكتب معلومات االئتمان  ▪

 تطوير خدمات الدفع االلكتروني  ▪

 (Matchmaking investment sessions )تاسيس انشطة التشبيك بين املستثمرين ورواد االعمال الناجحين  ▪

 اقامة املؤتمرات وورإل العمل املتعلقة بتنمية خدمات التمويل.  ▪

املجلس الوطني  

وير االقتصادي  للتط

 +  واالجتماعي

املجلس االعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار 

العمل  وزارة  وزارة  التعليم املصرف املركزي  

االقتصاد  التخطيط  الثقافة  الحكم املحلي 

الوطني  املبادرة الهيئة العامة للشباب   

الهيئة   للمشروعات الصغرى واملتوسطة 

العلمي الجامعات واملعاهد  الوطنية للبحث 

العليا  البلديات  مفوضية املجتمع املدني   

شركات االتصاالت  االعالم والصحافة  

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  

مجلس رجال االعمال املرصد الدولي لريادة  

الجمعيات واالتحادات والحرفية   االعمال

واملهنية والثقافية والفنية والرياضية   

الهيئة العامة   جمعية الليبية للمصارف ال

الهالل  لألوقاف  الهية العامة للكشافة 

اولياء األمور اللجنة الوطنية للتربية  األحمر 

منظمة اليونيسف    والثقافة والعلوم 

 Junior ) منظمة انجاز الشباب الدولي

Achievement worldwide) 

  سنوات 1-5

 



 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 

 

4 
 الهدف الرئيس ي:

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي 

 السياسة املقترحة: 

تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات  

التوازن البيئي والتنوع  والحد من التلوث واملحافظة على 

 الهدف التفصيلي: طاقة نظيفة بأسعار معقولة  1.4 البيولوجي.

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة  ت

 مجلس الوزراء تشجيع االستثمار في مصادر الطاقة النظيفة 1

للتطوير االقتصادي  وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية   املجلس الوطني 

واالجتماعي الهيئة العامة للبيئة  اتحاد غرف التجارة والصناعة مجلس رجال 

األعمال املؤسسة الليبية لالستثمار الجهاز التنفيذي للطاقات املتجددة صناديق  

 االستثمار املحلية البنك الدولي بنوك التنمية الدولية 

 سنوات 1-10

انظر الى                 

،  3الهدف الرئيس ي 

، 3.2الهدف التفصيلي 

 2رقم  املبادرة

2 
اعتماد معايير جديدة لتسعيرة استهالك الكهرباء  

 )عالقة مناسبة بين التسعيرة واالستهالك(
 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي  الشركة العامة للكهرباء  مجلس رجال االعمال  اتحاد غرف التجارة 

 والصناعة 

 - سنوات 1-3

3 
اعتماد معايير استخدام التكنولوجيا الحديثة 

 لتوفير الطاقة النظيفة
 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة الشركة العامة للكهرباء املجلس الوطني 

للتطوير االقتصادي واالجتماعي  اتحاد غرف التجارة والصناعة مجلس رجال 

األعمال املؤسسة الليبية لالستثمار الجهاز التنفيذي للطاقات املتجددة صناديق  

 االستثمار املحلية البنك الدولي بنوك التنمية الدولية 

 - سنوات 1-3

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

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي 

 السياسة املقترحة: 

تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات  

واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع  والحد من التلوث 

 البيولوجي.
 الهدف التفصيلي: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة  2.4

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة  ت

تطوير معايير تخطيط املدن والتجمعات السكانية بحيث   1

 تراعي الجوانب البيئية
 الحكم املحلي  

وزارة التخطيط البلديات  التخطيط العمراني  وزارة االقتصاد  

والصناعة وزارة املواصالت  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي  الهيئة العامة للبيئة 

 -- سنوات 1-3

2 
التركيز على اقامة مناطق ومساحات خضراء داخل 

 املدن
 الحكم املحلي 

التخطيط  البلديات  التخطيط العمراني  املجلس الوطني للتطوير  وزارة 

 االقتصادي واالجتماعي  الهيئة العامة للبيئة 
 - سنوات 1-10

3 
تطوير معايير تصميم وتنفيذ املنازل بمراعاة توفر 

 الشروط الصحية والبيئية 
 الحكم املحلي 

والصناعة  املجلس وزارة التخطيط التخطيط العمراني وزارة االقتصاد 

 الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 1-10

 

 

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

تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات والحد  

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

 ضمان االستهالك واالنتاج املسؤوالن 

 

 مالحظات املقترحة املدة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم  ت.

1 
رسم السياسات الحكومية بحيث يتم اعادة تصميمها لتحفيز التحوالت في 

 أنماط اإلنتاج واالستهالك واالستثمار.
 وزارة االقتصاد والصناعة 

وزارة التخطيط وزارة املالية   املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  القطاع 

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

2 
تشجيع استخدام السلع االستهالكية املحافظة على البيئة مثل )السيارات  

 الكهربائية   الهجينة(.
 وزارة االقتصاد والصناعة 

االقتصادي  وزارة التخطيط وزارة املالية  الهيئة العامة للبيئة  املجلس الوطني للتطوير 

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

3 
منح ميزات لتشجيع اقامة الصناعات الصديقة للبيئة  )تشريعات   حوافز   

 ضريبية( .
 وزارة االقتصاد والصناعة 

االقتصادي وزارة التخطيط وزارة الحكم املحلي البلديات املجلس الوطني للتطوير 

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

4 

وضع ضوابط إلقامة الصناعات التي تستنزف املوارد الطبيعية النادرة 

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

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

 بتحمل مسؤولياتها البيئية . 

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

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

5 
تحفيز القطاع الخاص على اقامة مراكز بحثية تعنى بتطوير الصناعات  

 وانتاج سلع محافظة على البيئة 
 وزارة االقتصاد والصناعة 

الهيئة العامة للبيئة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  مجلس رجال األعمال  

 اتحاد غرف التجارة والصناعة.   
 - سنوات  1-5

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

7 
نشر ثقافة االنتاج واالستهالك املسؤوالن مثل ) استخدام الطافة 

 الكهربائية(  
 الهيئة العامة للثقافة واإلعالم 

االقتصادي واالجتماعي  الهيئة العامة للبيئة  وزارة الحكم املحلي  املجلس الوطني للتطوير 

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

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

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي 

 السياسة املقترحة 

تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات  

والحد من التلوث واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع  

 4.4 البيولوجي.
 الهدف التفصيلي

 التصدي للتغير املناخي املساهمة في 

 

 مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرة اسم  ت.

1 
وفق   املناخية  التغيرات  ملواجهة  وطني  برنامج  صياغة 

 اتفاقية املناخ 
 جلس الوزراءم

الهيئة العامة للبيئة   وزارة الزراعة  املجلس  

واالجتماعي الوطني للتطوير االقتصادي 

مجلس رجال األعمال   اتحاد غرف التجارة  

 والصناعة منظمات املجتمع املدني املعنية. 

 - سنوات 1-3

2 
التعاون الدولي مع الدول واملنظمات املعنية بالتغير  

 املناخي  
 وزارة الخارجية 

الهيئة العامة للبيئة  املجلس الوطني للتطوير 

رجال األعمال االقتصادي واالجتماعي  مجلس 

اتحاد غرف التجارة والصناعة   منظمات   

 املجتمع املدني املعنية. 

 - سنوات 1-10
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100 

 

4 
 الهدف الرئيس ي

 اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي 

 السياسة املقترحة 

تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الغازات  

والحد من التلوث واملحافظة على التوازن البيئي والتنوع  

 5.4 البيولوجي.
 الهدف التفصيلي

 الحياة تحت املاء وفي البر املحافظة على 
 

 مالحظات املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة املبادرة اسم  ت.

 الهيئة العامة للبيئة  صياغة استراتيجية وطنية للمحافطة على البيئة 1

وزارة التخطيط وزارة الحكم املحلي  املجلس  

الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

 منظمات املجتمع املدني املعنية.   

 - سنوات 1-3

 مجلس الوزراء تطوير قاعدة بيانات شاملة حول الوضع البيئي في ليبيا   2

الهيئة العامة للبيئة املجلس الوطني للتطوير 

واالجتماعي  منظمات املجتمع االقتصادي 

 املدني املعنية. 

 - سنوات 1-10

 الهيئة العامة للبيئة   إنشاء عدد من املحميات الطبيعية البرية والبحرية 3

وزارة التخطيط وزارة الحكم املحلي  املجلس  

الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

 منظمات املجتمع املدني املعنية.   

 - سنوات 1-10

4 

إدارة برامج بمشاركة منظمات املجتمع املدني املحلية 

والدولية املهتمة بالحفاظ على البيئة مثل )حمالت 

 البيئة( . التشجير، نشر ثقافة الحفاظ على 

 الهيئة العامة للبيئة 
وزارة الحكم املحلي  البلديات منظمات 

 املجتمع املدني املعنية.  
  سنوات 1-5

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

5 
 الهدف الرئيس ي:

 تحقيق التنمية البشرية 
 السياسة املقترحة: 

 االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو االقتصادي. 
 الهدف التفصيلي: إعداد قوة عاملة ماهرة في سوق عمل تنافس ي   1.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت. 

1 
إعداد قوة عاملة ماهرة في 

 سوق عمل تنافس ي   

استثمارات واسعة ملؤسسات القطاع العام والخاص في برامج التأهيل   •

توفير برامج تدريبية بحسب حاجة سوق العمل من خالل  والتدريب

 الحالية واملستقبلية. 

 االلتزام( في بيئة العمل. -الجودة -نشر ثقافة )املسؤولية  •

 وضع ضوابط لربط االنتاجية بالعائد.  •

 ضمان تكافؤ الفرص للحصول على عمل.  •

 .تقديم اإلرشاد الوظيفي للطلبة الدارسين وللباحثين عن عمل •

 انات للباحثين عن عمل ودراسة حاالتهم ملعالجتها.توفير اع •

 دراسة االحتياجات في سوق العمل الحالية واملستقبلية. •

 تحديد العرض والطلب من القوى العاملة والعوامل املؤثرة فيها. •

ضمان سالمة تطبيق نظم وتشريعات العمل والتعاون مع الهيئات  •

 .العربية والدولية في هذا املجال

 .لعمل من خالل مراقبة تطبيقات التشريعات واألنظمةتنظيم سوق ا •

 زيادة فرص العمل املناسبة للمرأة. •

 وزارة العمل 

وزارة العمل  الهيئة العامة للثقافة املجلس  

الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي مجلس رجال األعمال  منظمات 

 املجتمع املدني املعنية

 - سنوات 1-5
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                            القضاء على الفقر                                                                                                      

5 
 الهدف الرئيس ي:

 تحقيق التنمية البشرية 
 السياسة املقترحة: 

 االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو االقتصادي. 
 الهدف التفصيلي: إعداد قوة عاملة ماهرة في سوق عمل تنافس ي   1.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت. 

2 
 عالج البطالة في ليبيا 

 )املقنعة/الهيكلية( 

 ربط مستويات األجور مع كفاءة األداء.  •

 توحيد مستويات األجور األساسية في مؤسسات القطاع العام. •

 صرف املزايا واملكافآت ألصحاب األداء املتميز. •

 األداء(.مستوى  –تطوير أسلوب الرقابة اإلدارية على أداء املوظفين )الحضور  •

ظيفة العامة مع املسؤولية مراعاة تناسب مستوى االجور في مؤسسات الو  •

 وا
ً
 وكما

ً
 القطاع الخاص.  وبما ال يعرقل انتقال املوظفين إلى آلداء نوعا

يب املوظفين أو  التعيينات والتعاقدات الجديدة والتركيز على تدر  الحد من •

 .ورفع انتاجياتهم دائهمالعاملين لتحسين آ

 املين أو املوظفين الزائدين عن الحاجة.فصل الع  •

 خصخصة بعض القطاعات الخدمية بشكل جزئي أو كلي. •

 وزارة العمل 

وزارة العمل  الهيئة العامة  

للثقافة املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي مجلس رجال  

 األعمال  منظمات املجتمع املدني املعنية 

 - سنوات 1-10
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  الحد من أوجه عدم املساواة                                             الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية                                            القضاء على الفقر                                                                                                      

 

5 
 الهدف الرئيس ي:

 املساهمة في تحقيق التنمية البشرية 
 السياسة املقترحة: 

 االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو االقتصادي. 
 الهدف التفصيلي:  إعداد قوة عاملة ماهرة في سوق عمل تنافس ي   1.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

3 

رفع مستوى وكفاءة  

التدريب والتأهيل وإعادة     

تعزيز/تفعيل / دور  

مؤسسات التدريب  

 والتأهيل  

 

وضع ضوابط لحصول مؤسسات   •

إعداد وتأهيل القوى العاملة على  

 . الدعم 

ربط دعم مؤسسات اعداد القوى  •

العاملة بالتوظيف بما في ذلك  

  الجامعات.

 والتدريب.التطوير املستمر للتعليم  •

اصدار تقرير دوري عن الكفاءة  •

 الداخلية ملؤسسات التدريب. 

بين التخصصات   نقلزيادة مرونة الت •

 الدراسية. 

 وزارة العمل

منظمة العمل الدولية  منظمة العمل العربية  ملجلس رجال 

االعمال وزارة االقتصاد وزارة التعليم املجلس الوطني للتطوير 

 واالجتماعي   مجلس الوزراء   البنك الدولي االقتصادي 

 - سنوات 1-3
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 املساهمة في تحقيق التنمية البشرية   
 السياسة املقترحة: 

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

1 
تحسين جاهزية الشباب  

 لدخول سوق العمل 

اجراء دراســــات لتحديد العوائق التي تحول   •

 بين الشباب وسوق العمل.

 العمل.تأهيل الشباب للدخول إلى سوق  •

ــباب قبل   • ـــ ــع برامج وخطط تدريبية للشــ ـــ وضــ

مـن   ــــــط  تـخـرجـهـم  ـــ ـــ املـتـوســ الـتـعـلـيـم  ـــــل  مـراحــ

 .والعالي

 وزارة العمل

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي   منظمة العمل الدولية 

منظمات املجتمع املدني املحلية والدولية التي تقدم برامج تدريبية     

 البنك الدولي   وزارة املالية   وزارة االقتصاد 

 - سنوات 1-10

2 
زيادة مشاركة املرأة في 

 سوق العمل

ــغلها   • ــ ــنيف الوظائف املمكن شــ ــ تحديد وتصــ

 باإلناث.

 وضع برنامج لتأهيل الباحثات عن عمل.  •

ـــــجيع العمـل عن بعـد عن طريق تحـديـد   • ـــ ـــ تشــ

الوظائف التي يمكن أن يطبق عليها أسلوب 

ـــة   ــــدريبيــ تــ ــــة دورات  ــــامــ ــــد وإقــ بعــ ــــل عن  العمــ

ـــــاع   ـــــة والــقــطــ الــحــكــومــيــ ـــــاألجــهــزة  بــ ـــــة  وتــوعــويــ

ــلوب العمل عن  ـــ الخاص لتهيئتهم لقبول أســ

 بعد.

ـــــب   • ـــ ـــ ـــــنفـة حســ ـــ ـــ تطوير قواعـد البيـانـات املصــ

 النوع االجتماعي.

 وزارة العمل
منظمة العمل الدولية  منظمات املجتمع املدني املعنية بشؤون املرأة    

 البنك الدولي 
 - سنوات 1-3
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5 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  املساهمة في تحقيق التنمية البشرية 

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

1 

زيادة مساهمة املنشآت  

الصغيرة واملتوسطة في 

 االقتصاد 

 تشجيع وتمويل املنشآت الصغيرة. •

 زيادة نسبة املشتغلين لحسابهم الخاص. •

 .تأهيل املستثمرين الجدد •

 تشجيع وتطوير برامج االسرة املنتجة. •
 وزارة االقتصاد 

وزارة العمل املصرف املركزي املصارف التجارية مجلس 

رجال االعمال  زارة التخطيط  وزارة الحكم املحلي    

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  البنك 

 الدولي 

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

االهتمام بالعنصر البشري كأساس للنمو  

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

1 

استقطاب 

الكوادر الكفؤة 

 العاملية

 بكفاءة وفاعلية.ا يلبي احتياجات العمل بم أفضل املواهب واستقطابهاتحديد انسب و  •

ـــــتعــانــة   • ـــ ـــ ـــــبــة عبر برنــامج اإلقــامــة طويلــة االجــل واالســ ـــ ـــ ـــــتقطــاب املواهــب العــامليــة املنــاســ ـــ ـــ تطوير وتمكين آليــة اســ

 باملنصات االلكترونية للترويج واالجراءات.

ــــبة للمحافظة على املواهب ال • ــــنيف توفير البيئة املناســ ــــين التصــ ــــتقطبة من خالل العمل على تحســ عاملية املســ

 الدولي لليبيا في مجال استقطاب املواهب العاملية.

 وزارة العمل

وزارة االقتصاد   املجلس  

الوطني للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي 

 سنوات 1-10

- 

 

 

 

2 

تحسين ظروف 

العمل 

والظروف  

املعيشية 

افدين  للو

 

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

 تطوير نظام تسوية الخالفات العمالية للوافدين •

ــــــين أنظمة العمل وآليات التفتيش  • ــــــمن تحســ ــــــحة املهنية يتضــ ــــــالمة والصــ ــــــتراتيجي للســ إطالق برنامج وطني اســ

 اء شركات متخصصة بالتفتيش وتحسين العالقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وانش

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

 توفير بيئة سكنية مالئمة •

 توفير بيئة تعليمية تشملهم من خالل توفير خدمات التعليم لعوائلهم •

وعوائلهم من خالل تعزيز وزيادة األنشــطة واملناســبات الدورية دعم الفعاليات الرياضــية والترفيهية للوافدين   •

 مالئمة بلغاتهم

ــــيص برامج إعالمية   • ــجيع اندماج الوافدين وعوائلهم في املجتمع من خالل حمالت توعوية وثقافية وتخصــ ــ تشــ

عنى بذلك. 
ُ
 ت

 تنظيم العمالة الوافدة من حيث األجور واإلقامة والتخصص. •

 وزارة االقتصاد 
ل   وزارة التعليم   وزارة العم

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

 السياسة املقترحة:  بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية  

دبلوماسية ماهرة قائمة على توازن املصالح والسعي  

 تبادلة املنافع امل لتحقيق 
 االقتصادي املبادرةخدمة املصالح الوطنية بما يسهم في تنفيذ الهدف التفصيلي:  1.6

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

1 

وضع استراتيجية وطنية 

للسياسة الخارجية 

والتعاون الدولي لخدمة 

 االقتصادي  املبادرة

 

 تطوير التشريعات املتعلقة بالعمل الدبلوماس ي. •

 مراجعة االتفاقيات االقتصادية.  •

 الخارجية. إصالحات هيكلية وتنظيمية لوزارة  •

بناء القدرات ملنتسبي وزارة الخارجية واملؤسسات ذات   •

 العالقة.

 دراسة استحداث وزارة متخصصة للتعاون الفني الدولي.  •

تأسيس العمل الخارجي على تحقيق املنافع االقتصادية   •

 لليبيا.

 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط  وزارة املالية املصرف  

القتصاد والصناعة   وزارة العدل    املركزي  وزارة ا

 املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

 - سنوات 1-5
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية
 السياسة املقترحة: 

دبلوماسية ماهرة قائمة على توازن املصالح والسعي  

 لتحقيق املنافع املتبادلة 
 واالزدهار الهدف التفصيلي: الترويج لصورة ذهنية جديدة عن ليبيا السالم   2.6

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  االجراءات  املبادرة  ت

1 

تحديد الصورة الذهنية  

الجديدة عن ليبيا في  

 العالم

 التعاقد مع شركات عالقات عامة دولية تعمل على: •

إلعادة رسم صورة ذهنية ايجابية عن ليبيا  الدعاية والترويج  −

الرؤية االقتصادية املستقبلية باملشاركة  تسهم في تحقيق 

 الدولية.

الوصول الى جماعات الضغط املؤثرة داخل الدول املستهدفة  −

 بالشراكة االقتصادية. 

 مجهود دبلوماس ي واضح يسير في نفس االتجاه.  •

 قطاع خاص محلي مساند للمجهود الدبلوماس ي. •

 الدولية .املشاركة في املعارض واملسابقات )البطوالت(  •

انشاء جمعية أصدقاء ليبيا بمشاركة الخبرات املختلفة من ليبيين  •

 وأجانب من داخل وخارج ليبيا لتنشيط الدبلوماسية املوازية. 

 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط   وزارة 

االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي  مجلس رجال 

ل  اتحاد غرف التجارة والصناعة  االعما

 مؤسسات املجتمع املدني املعنية

 - سنوات 1-5
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية

 السياسة املقترحة: 

دبلوماسية ماهرة قائمة على توازن املصالح والسعي لتحقيق  

 االستراتيجيين الهدف التفصيلي: عالقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار والشركاء  3.6 املنافع املتبادلة 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة  ت

1 

اقامة مناطق استثمارية مشتركة 

ذات طبيعة خاصة )و/أو( حرة التي 

تشجع االستثمارات املشتركة 

 والتبادل التجاري مع هذه الدول 

 مجلس الوزراء

الخارجية  وزارة الحكم املحلي  املجلس الوطني وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة التخطيط  وزارة 

للتطوير االقتصادي واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد عام غرف التجارة 

والصناعة املؤسسة الليبية لالستثمار  صناديق االستثمار املحلية  املصارف املحلية  البنك الدولي   

 بنوك التنمية الدولية 

 - سنوات 1-10

2 
اقامة منتديات اقتصادية دورية  

 إقليمية ودولية في ليبيا  
 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد عام غرف التجارة والصناعة املؤسسة الليبية لالستثمار   

 ر املحلية  املصارف املحلية  البنك الدولي  بنوك التنمية الدوليةصناديق االستثما

 - سنوات 1-10

3 
عقد اتفاقيات شراكات اقتصادية  

 استراتيجية متنوعة
 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

االعمال اتحاد عام غرف التجارة والصناعة املؤسسة الليبية لالستثمار   واالجتماعي مجلس رجال 

 صناديق االستثمار املحلية  املصارف املحلية  البنك الدولي  بنوك التنمية الدولية

 - سنوات 1-10

4 

تكثيف الزيارات واللقاءات  

والتواصل املستمر واجتماعات  

اللجان العليا املشتركة على مستوى  

 الحكومات

 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط وزارة االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي مجلس رجال االعمال اتحاد عام غرف التجارة والصناعة املؤسسة الليبية لالستثمار   

 صناديق االستثمار املحلية  املصارف املحلية

 سنوات 1-10

تراتيجية للعمل الخارجي بناء اس

مؤسسة على املساهمة في تنفيذ  

الوطني ليبيا السالم   املبادرة

 واالزدهار
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6 
 الهدف الرئيس ي:

 بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية
 السياسة املقترحة: 

دبلوماسية ماهرة قائمة على توازن املصالح  

 االستراتيجيين الهدف التفصيلي: عالقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار والشركاء  3.6 والسعي لتحقيق املنافع املتبادلة 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  اإلجراءات  املبادرة  ت

5 
تطوير عالقات اقتصادية متميزة مع  

 الدول الكبرى 

فاقيات واملعاهدات تحصـــر وتقييم وتطوير اال •

 القائمة.

تشجيع الزيارات واللقاءات والتواصل املستمر   •

 املجتمعي(.على املستوى )الحكومي  

ــاديات   • ــتثمارات الليبية الى اقتصـــ توجيه االســـ

 الدول الكبرى الشريكة.

ــــتركة   • اقامة املنتديات واملعارض والندوات املشــ

 حول مختلف مجاالت االستثمار.

توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع الدول  •

 الكبرى والتكتالت االقتصادية.  

ــــيطها مع الدول  • ـــ ـــ ــــاء الغرف التجارية وتنشــ ـــ ـــ انشــ

 عية الكبرى.الصنا

 مجلس الوزراء

وزارة الخارجية  وزارة التخطيط وزارة  

االقتصاد والصناعة  املجلس الوطني للتطوير 

االقتصادي واالجتماعي مجلس رجال  

االعمال اتحاد عام غرف التجارة 

والصناعة املؤسسة الليبية لالستثمار  

 صناديق االستثمار املحلية  املصارف املحلية

 سنوات 1-10

استراتيجية للعمل  بناء

الخارجي مؤسسة على  

املساهمة في تنفيذ 

الوطني ليبيا   املبادرة

 السالم واالزدهار
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   االستهالك واالنتاج املسؤوالن                                                                               مدن ومجتمعات محلية مستدامة                                                                                                                                                                        

7 
 الهدف الرئيس ي:

 نشر ثقافة الحوار املجتمعي بالقضايا االقتصادية 

 السياسة املقترحة: 

 مجتمع يساهم في صنع السياسات والبناء 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة  ت

1 

املستدام في قضايا التنمية االقتصادية انشاء منصات للحوار املجتمعي 

ااملنصات  واالجتماعية يشارك فيها الليبيون بدون استثناء )مع التركيز على

فئتي  مشاركة   الحوارية بين القطاع العام والخاص واملجتمع املدني ودعم

الشباب واملرأة( للمساهمة في إثراء رؤية اقتصادية وطنية واستراتيجية 

 وتحديثها وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر. تنفيذية 

 

 مجلس الوزراء

وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  وزارة الحكم  

املحلي مصرف ليبيا املركزي املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

واالجتماعي الهيئة العامة للثقافة  مؤسسات املجتمع املدني املعنية 

االعمال اتحاد عام غرف التجارة والصناعة املؤسسة  مجلس رجال  

 الليبية لالستثمار

 - سنوات 1-10

2 

إجراء دراسات استطالعية حول آراء املجتمع في مختلف القضايا  

 االقتصادية.

 

املجلس الوطني للتطوير  

 االقتصادي واالجتماعي 

الهيئة العامة للمعلومات  معهد التخطيط  مراكز البحوث في  

الجامعات  مصلحة اإلحصاء والتعداد  مصرف ليبيا املركزي  مراكز  

املعلومات في القطاعات املعنية مؤسسات املجتمع املدني املعنية  

 بيوت الخبرة املحلية

 - سنوات 1-10

3 
استراتيجية إعالمية تساهم في نشر الوعي ورفع املستوى املعرفي حول  

 والرؤية املستقبلية وبرنامجها التنفيذي.الوضع االقتصادي الحالي 

املجلس الوطني للتطوير  

 االقتصادي واالجتماعي 

وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد والصناعة  وزارة املالية  وزارة الحكم  

 املحلي  الهيئة العامة للثقافة   وزارة التعليم
 - سنوات 1-10
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 التنفيذي" البرنامج"

: الجانب االجتماعي
ً
 ثانيا
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 املقدمة: 

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

،
ً
  12 لخدمة تفصيليا

ً
، هدفا

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

 ومبادرات  ، %23.6 وتمثـل التشريعي، للصـالح ومبادرات   ، % 45.6 للصالح الهيكلي، وتمثل  تنقسم املبادرات إلى أربعة أنواع، مبادرات

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

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

  االجتماعي الجانب           

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

 إلسالم.  السيـاسـي، تضمـن التعـدد وتحتـرم الخصـوصيـة، وتدين با                                                                                    

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

 عن الصراع والنزاع، وثقافة الغالب واملغلوب.                                                                                      

 االجتماعي ضامن للوحدة الوطنية.    فتاألسـرة نـواة املجتمـع، والتكا                                                                                    
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 إرساء واقع اجتماعي آمن، ومستقر، ومستديم، يضمن مستوى معيش ي جيد لجميع األفراد            الهـدف العـام :           

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

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

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

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

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

 .واالنتماء املواطنة قیم إعالء :الخامس  الھدف                                                     •

 .واالجتماعیة والتعلیمیة الصحیة الخدمات مستوى  رفع :السادس الھدف                                                     •

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

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

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

 .املستھلكين وحمایة الفساد مكافحة :العاشر الھدف                                                     •

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

 .األخرى  املجتمعات وثقافات حضارات من االستفادة :عشر  الثاني الھدف                                                     •

 

 

 

 



 

 

120 

 

 

 

 : السیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

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

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

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

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

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

 .األخرى  املجتمعات ومنافسة  والصحة التعلیم خدمات لتحسين األولویة إعطاء                                                                      •

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

 .واملعیشیة االجتماعیة أوضاعھم ومتابعة واملحتاجين بالعجزة الفائقة العنایة                                                                      •

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

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

 .علیھا املحافظة جھود ودعم بالبیئة، التوعیة تكثیف                                                                       •

 .معھا التعاون  وتعزیز والثقافات، الحضارات على االنفتاح                                                                      •
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1 
 الهدف الرئيس ي: 

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

اإللتزام بخيار املصالحة املجتمعية الوطنية، والتفاعل  

 1.1 مع جميع املبادرات 
 الهدف التفصيلي: 

 تثبيت أسس املواطنة وتحصينها

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
دسترة حقوق املواطنين  

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

2 
إستخدام املناهج التعليمية في  

 التنشئة على أداء الواجبات 
 وزارة التعليم 

االجتماعية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي وزارة الشؤون 

 واالجتماعي هيئة األوقاف مؤسسات املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1

3 
إصدار مدونات سلوك وطنية  

 للفئات االجتماعية والعمرية 

وزارة الشؤون  

 االجتماعية 

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي  مركز الدراسات 

 االجتماعية مؤسسات املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1

4 
إدراج القيم الوطنية في صياغة  

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

5 
مراجعة السياسات الوطنية  

 لصالح أسس املواطنة 
 مجلس الوزراء 

العدل وزارة الشؤون االجتماعية  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي وزارة 

 واالجتماعي 
 - سنوات 3 -1

   السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 

123 

 

1 
 الهدف الرئيس ي: 

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

اإللتزام بخيار املصالحة املجتمعية الوطنية، والتفاعل  

 2.1 مع جميع املبادرات 
 :الهدف التفصيلي

 هيكلة أدوات املصالحة وتنظيمها

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
إنشاء أداة رسمية مستقلة تعنى  

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

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

 - سنوات 3ـ  1 وزارة الحكم املحلي البلديات مؤسسات املجتمع املدني  هيئة املصالحة  تأسيس لجان محلية شعبية للمصالحة  2

3 
إستصدار تشريع خاص باملصالحة  

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

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

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

 االقتصادية 

6 
إنشاء لجان متابعة وطنية )برملانية أو  

 قضائية(
 مجلس النواب 

مجلس الوزراء املجلس األعلى للقضاء هيئة املصالحة مؤسسات املجتمع  

 املدني 
 - سنوات  3ـ -1

    السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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1 
 الهدف الرئيس ي: 

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

اإللتزام بخيار املصالحة املجتمعية الوطنية، والتفاعل  

 3.1 مع جميع املبادرات 
 الهدف التفصيلي: 

 إنفاذ العفو واملصالحة وترسيخ ثقافة السالم 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

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

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

3 

إجراء اإلصالحات التشريعية  

واملؤسسية الالزمة إلنفاذ العفو  

 ونشر السالم

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

4 
إنتاج برامج إذاعية تستعرض  

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

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

اإللتزام بخيار املصالحة املجتمعية الوطنية،  

 4.1 والتفاعل مع جميع املبادرات 
 الهدف التفصيلي: 

 لم شمل الليبيين وبث روح األلفة بينهم

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
تنظيم وتشجيع اللقاءات املحلية 

 ملختلف الفئات  واملجتمعية 
 هيئة املصالحة 

للتطوير املجلس الوطني أعضاء مجلس النواب وزارة الشؤون االجتماعية 

البلديات مؤسسات املجتمع الهيئة العامة لالعالم  االقتصادي واالجتماعي  

 املدني 

 - سنوات 10ـ -1

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

 مجلس الوزراء  تأسيس ملتقى دائم للحوار الوطني  3
املصالحة األحزاب السياسية اللجان البرملانية املختصة مؤسسات  هيئة 

 املجتمع املدني 
 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنوات  3-ـ 1
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

التشجيع على املشاركة في صياغة ميثاق وطني، وتقديم 

 1.2 التسهيالت الالزمة لذلك 
 :الهدف التفصيلي

 املشاركة املجتمعية في صياغة وثيقة العيش السلمي املشترك 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 

إجراء الدراسات وإستطالع الرأي  

العام حول القضايا املجتمعية  

 األساسية 

وزارة الشؤون  

 االجتماعية 

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي مصلحة اإلحصاء  

مراكز البحث  الهيئة العامة للعالم والتعداد الهيئة العامة للمعلومات 

 العلمي مؤسسات املجتمع املدني 

 - سنوات  3ـ -1

2 
حصر التجمعات السكانية ومعرفة 

 خصائصها

مصلحة اإلحصاء  

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

3 
وضع آليات ملساهمة الليبيين  

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

4 
التوسع في إقامة املنابر الحوارية  

 التوعية وبرامج 
 - سنوات  10 -1 مؤسسات املجتمع املدني األحزاب السياسية  وزارة الثقافة 
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2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

التشجيع على املشاركة في صياغة ميثاق وطني، وتقديم 

 2.2 التسهيالت الالزمة لذلك 
 الهدف التفصيلي

 قابلة للمتثال   إصدار وثيقة ذات قيمة

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

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

 واملدنية خبراء دوليين
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1

 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1 وزارة الداخلية وزارة العدل مؤسسات املجتمع املدني املراقبين  هيئة االنتخابات اإلستفتاء على وثيقة العيش املشترك  2

3 
وضع آلية ملراقبة االلتزام واالحتكام 

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

4 
اعتماد الوثيقة بشكل تشاركي بين  

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

5 
إشهار الوثيقة وإيداعها لدى املنظمات  

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

2 
 الهدف الرئيس ي: 

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

التشجيع على املشاركة في صياغة ميثاق وطني، وتقديم 

 3.2 التسهيالت الالزمة لذلك 
 :الهدف التفصيلي

 الليبيينترسيخ مفاهيم العيش السلمي املشترك بين 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 

إستحداث إدارة بوزارة الثقافة واملجتمع  

املدني تعنى بنشر وترسيخ مفاهيم  

 العيش السلمي املشترك 

 الثقافة وزارة العملوزارة  مجلس الوزراء 
 سنوات 3 -1

 

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
إقامة حمالت توعوية لنشر مفاهيم  

 العيش السلمي املشترك 
 - سنوات  10 -1 البلديات مؤسسات املجتمع املدني وسائل اإلعالم وزارة الثقافة 

3 

مراجعة التشريعات والسياسات 

واملناهج التعليمية بما يخدم ترسيخ  

 السلمي املشترك العيش 

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

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

التشجيع على املشاركة في صياغة ميثاق وطني، وتقديم 

 4.2 التسهيالت الالزمة لذلك 
 :الهدف التفصيلي

 احترام حقوق اإلنسان 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 

مراجعة التشريعات واللوائح والنظم  

األساسية العاملة لضمان توافقها مع  

 حقوق اإلنسان 

 وزارة العدل 
االقتصادي  الوزارات والجهات التابعة لها املجلس الوطني للتطوير 

 النقاباتاملراكز البحثية واالجتماعي 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1

2 
فتح قنوات آمنة بين األفراد والجهات  

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

 - سنوات  10 -1 وزارة العدل وزارة الثقافة البلديات مؤسسات املجتمع املدني  وزارة الثقافة  التوعية بحقوق االنسان إقامة حمالت  3

4 
وضع االلتزامات الدولية بحقوق  

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

 : السياسة املقترحة تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز 

إظهار االلتزام بأحكام القضاء وتنفيذها، وإعطاء األولوية لقضايا  

 االنتقالية. العدالة 
1.3 

 :الهدف التفصيلي

 إصدار قوانين عادلة

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
مراجعة التشريعات العاملة لضمان  

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

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

 االقتصادي واالجتماعي 
 - سنوات 3 -1

3 
إستطالع الرأي حول قضايا العدالة  

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

4 
إصدار قانون العدالة االنتقالية  

 بأغلبية الثلثين 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1 مجلس الوزراء مجلس النواب 
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3 
 الهدف الرئيس ي: 

 : السياسة املقترحة تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز 

إظهار االلتزام بأحكام القضاء وتنفيذها، وإعطاء األولوية 

 لقضايا العدالة االنتقالية. 
2.3 

 :الهدف التفصيلي

 هيكلة أدوات تنفيذ العدالة 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
إنشاء أداة مستقلة لتنظيم ومتابعة إجراءات  

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

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
تشكيل لجان مختصة للستماع والكشف عن  

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

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

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

 للتطوير االقتصادي واالجتماعي 
 سنوات 3 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

5 
تشكيل لجان مختصة لحصر املفقودين ومتابعة  

 ملفاتهم 
 - سنوات 3 -1 ية  البلديات األجهزة األمنية مؤسسات املجتمع املدنيوزارة الداخل وزارة العدل 

6 
إنشاء الوحدات القضائية الالزمة لقضايا العدالة  

 االنتقالية 
 سنوات 3 -1 مجلس الوزارء وزارة العدل  مجلس النواب 

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات
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3 
 الهدف الرئيس ي: 

 السياسة املقترحة:  تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز 

إظهار االلتزام بأحكام القضاء وتنفيذها، وإعطاء األولوية لقضايا  

 العدالة االنتقالية. 
3.3 

 :الهدف التفصيلي

 تحقيق العفو

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

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

 املدني 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1

2 
للمتابعة والتقويم  وضع آلية 

 واالمتثال 
 مجلس الوزراء 

وزارة العدل وزارة الداخلية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي 
 - سنوات 3 -1

3 
تقديم املزايا املشجعة على خيار  

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

 السياسة املقترحة:  تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز 

إظهار االلتزام بأحكام القضاء وتنفيذها، وإعطاء األولوية 

 االنتقالية. لقضايا العدالة 
4.3 

 :الهدف التفصيلي

 بناء الثقة بين أبناء املجتمع

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
وضع تدابير خاصة ملنع تكرار  

 االنتهاكات 
 - سنوات 3 -1 وزارة العدل مؤسسات املجتمع املدني مراكز حقوق االنسان  وزارة الداخلية 

2 
رفع السرية عن االنتهاكات وانزال 

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

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

4 
وضع معايير شفافة الختيار لجان  

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

5 
ضمان الحصول على التعويضات 

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

 السياسة املقترحة:  تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز 

إظهار االلتزام بأحكام القضاء وتنفيذها، وإعطاء األولوية 

 لقضايا العدالة االنتقالية. 
5.3 

 الهدف التفصيلي: 

 عدم اإلفالت من العقاب

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

إتخاذ االجراءات للتوقيع على   1

 االنضمام ملحكمة الجنايات الدولية

 مجلس الوزراء 
 سنوات 3 -1 مجلس النواب وزارة العدل 

 مراجعة التشريعات 

التي تفرضها بعض  معالجة القيود  2

 التشريعات كالتقادم وغيره 

 مجلس الوزراء 
 سنوات 3 -1 وزارة العدل 

 مراجعة التشريعات 

صياغة ميثاق اجتماعي بعدم حماية   3

 منتهكي العدالة وتقديمهم للمحاكمة 

مجلس الوزراء وزارة العدل املجلس الوطني للتطوير االقتصادي   هيئة املصالحة 

 نقابة املحامين واالجتماعي املجلس االعلى للقضاء
 سنوات 3 -1

- 
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3 
 الهدف الرئيس ي: 

 : السياسة املقترحة تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز 

إظهار االلتزام بأحكام القضاء وتنفيذها، وإعطاء األولوية لقضايا  

 العدالة االنتقالية. 
6.3 

 :الهدف التفصيلي

 تحقيق العدالة   إصالح مؤسسات

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
إعادة هيكلة مؤسسات إنفاذ القانون  

 للسياسة العامة املعتمدة
ً
 وفقا

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

2 
وقف املوظفين املتهمين أثناء  

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

3 
وضع آلية ملتابعة استقالل الهيئات 

 القضائية
 التشريعات مراجعة  سنوات 3 -1 مؤسسات املجتمع املدني  املجلس األعلى للقضاء مجلس النواب 

4 

وضع برامج جادة لتنمية قدرات  

العاملين خاصة في الجيش والشرطة  

 واملؤسسات االمنية والقضائية 

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

 السياسة املقترحة:  تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز 

إظهار االلتزام بأحكام القضاء وتنفيذها، وإعطاء األولوية لقضايا  

 العدالة االنتقالية. 
7.3 

 الهدف التفصيلي: 

 تعويض الضحايا 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
إنشاء صندوق خاص بتعويض  

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

2 
وضع آليات واضحة للتدقيق  

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

3 
تصميم وتنفيذ برامج اجتماعية  

 للضحايا وذويهم

وزارة الشؤون  

 االجتماعية 

وزارة الثقافة املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي هيئة  

 املصالحة مؤسسات املجتمع املدني 
 - سنوات  10 -1

4 
إنشاء وحدات استشارية خاصة  

 بالضحايا
 مجلس الوزراء 

وزارة الشؤون االجتماعية  وزارة الصحة  نقابة االخصائيين 

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

 : السياسة املقترحة رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي 

دعم وتقوية الثقاقات املحلية، واملشاركة في محافل املجتمعات  

 املحلية.
1.4 

 :التفصيليالهدف 

 التأكيد على البيانات الشخصية لليبيين والحرص على موثوقيتها

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

 إجراء املسوحات الوطنية الشاملة 1
مصلحة اإلحصاء  

 والتعداد 

وزارة العدل وزارة الداخلية مصلحة األحوال 

 املدنية البلديات مؤسسات املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1

2 

تحديث وتطوير منظومة الرقم  

الوطني وربطها بوحدات تقديم  

 الخدمات 

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

3 
حفظ الوثائق الرسمية والعرفية 

 بالسكان املتعلقة 

مصلحة األحوال  

 املدنية 
 - سنوات  10 -1 وزارة العدل املركز الوطني للمحفوظات

4 
تشريع عقوبات رادعة لحاالت  

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

 السياسة املقترحة:  رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي 

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

 :الهدف التفصيلي

 ترسيخ السلوكيات الوطنية 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

مراجعة وتطوير املناهج التعليمية   1

 لترسيخ السلوكيات الوطنية 
 وزارة التعليم 

وزارة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية هيئة األوقاف مؤسسات املجتمع 

 - سنوات 3 -1 املدني 

تكثيف البرامج االعالمية التوعوية   2

 لترسيخ السلوكيات الوطنية 
 - سنوات  10 -1 وزارة الثقافة هيئة األوقاف مؤسسات املجتمع املدني وسائل اإلعالم هيئة اإلعالم

اقتراح وتنفيذ الحمالت التطوعية   3

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

إصدار مدونات سلوك للمسؤولين   4

 وأعضاء هيئات التدريس 
 وزارة الثقافة 

وزارة الشؤون االجتماعية وزارة التعليم هيئة الرقابة االدارية هيئة  

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

إقامة مسابقة دولية سنوية لحفظ  5

 وتالوة القرآن الكريم 

الهيئة العامة  

 لألوقاف

مجلس الوزراء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات املجتمع 

 - سنوات  10 -1 املدني 
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4 
 الهدف الرئيس ي: 

 السياسة املقترحة:  رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي 

دعم وتقوية الثقاقات املحلية، واملشاركة في محافل  

 املجتمعات املحلية. 
3.4 

 :الهدف التفصيلي

 املحلية  جماعاتمناسبات الإحياء 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
إجراء مسح شامل للمناسبات  

 املحلية في ليبيا 

مصلحة اإلحصاء  

 والتعداد 
 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة البلديات مؤسسات املجتمع املدني 

2 
إلزام الجهات الرسمية باملشاركة في 

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

3 
تقديم التسهيالت الالزمة إلقامة 

 املناسبات املحلية 
 البلديات

وزارة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية القطاع  

 الخاص مؤسسات املجتمع املدني
 - سنوات  10 -1
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4 
 الهدف الرئيس ي: 

 السياسة املقترحة:  رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي 

دعم وتقوية الثقاقات املحلية، واملشاركة في محافل املجتمعات  

 املحلية.
4.4 

 الهدف التفصيلي: 

 املساواة في الحقوق والواجبات

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء املنفذة الجهة   املبادرةاسم   ت.

 - سنوات 3 -1 وزارة العدل األجهزة االمنية مؤسسات املجتمع املدني  وزارة الداخلية  إستحداث نظام للبالغ عن التمييز  1

2 
التقيد بااللتزامات الدولية في هذا  

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

3 
رسم خارطة وطنية )معيارية(لتوزيع 

 الخدمات 

الهيئة العامة  

 للمعلومات

وزارة الحكم املحلي املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي البلديات 
 - سنوات 3 -1

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

 : السياسة املقترحة رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي 

املحلية، واملشاركة في محافل املجتمعات  دعم وتقوية الثقاقات 

 املحلية.
5.4 

 الهدف التفصيلي: 

 تكافؤ الفرص أمام الجميع

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
دوات الالزمة للبالغ عن توفير األ 

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

2 
تعويض املناطق والفئات عن الفرص  

 الضائعة
 - سنوات 3 -1 وزارة التخطيط البلديات مجلس الوزراء 

3 
تعزيز االدارة املحلية املعنية بتقديم  

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

 : السياسة املقترحة رسم هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع االجتماعي والثقافي 

دعم وتقوية الثقاقات املحلية، واملشاركة في محافل املجتمعات  

 املحلية.
6.4 

 :الهدف التفصيلي

 االهتمام بالجاليات الليبية في الخارج

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
حصر وتوثيق الليبيين املقيمين  

 بالخارج 

مصلحة االحصاء  

 والتعداد 

واالجتماعي مصلحة  وزارة الخارجية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 األحول املدنية
 - سنوات  10 -1

 - سنوات  3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية  توحيد وتحسين االجراءات القنصلية 2

3 
إنشاء وحدات خاصة بالتواصل مع  

 وبين الجاليات 

وزارة الشؤون  

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

 السياسة املقترحة:  إعالء قيم املواطنة واالنتماء

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع املتميزين، وتكثيف األنشطة  

 الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف.
1.5 

 :الهدف التفصيلي

 السلوكيات املنحرفة والتطرفحماية الشباب واألسرة من 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 

إستحداث مكاتب الدعم  

النفس ي للشباب في املؤسسات  

 التعليمية 

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

 املؤسسات

2 
اقتراح وتنفيذ مبادرات حول  

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

3 

إقامة حمالت توعوية وندوات  

وورإل عمل ملكافحة  

 السلوكيات املنحرفة والتطرف 

 وزارة الثقافة 
االجتماعية وزارة العدل املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  وزارة الشؤون 

 واالجتماعي مؤسسات املجتمع املدني 
 - سنوات  10 -1

4 

معايرة مؤسسات اإلصالح  

والتأهيل وتطبيق اإلشتراطات  

 بشأنها 

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

 السياسة املقترحة:  إعالء قيم املواطنة واالنتماء 

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع املتميزين، وتكثيف  

 2.5 األنشطة الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف. 
 :الهدف التفصيلي

 قيمة حب الوطن والعمل وتقديم الخدمة االجتماعية تعزيز 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
تطوير التشريعات لصالح قيم  

 املواطنة واالنتماء 
 مجلس النواب 

وزارة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية وزارة التعليم هيئة االوقاف مؤسسات 

 املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1

2 
إستحداث جائزة التميز للمؤسسات  

 العامة والخاصة واملجتمع املدني 
 وزارة العمل 

وزارة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

 واالجتماعي مفوضية املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1

3 
االجتماعية إصدار دليل الخدمة 

 التطوعية 

وزارة الشؤون  

 االجتماعية 

وزارة الثقافة املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي البلديات مؤسسات املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1

4 
اعتماد نظام معدالت االداء في تقييم  

 العاملين 
 مجلس الوزراء 

الحكومة مؤسسات املجتمع  الجهات العامة واملشتركة الخاضعة لسلطة 

 املدني القطاع الخاص
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1

5 
 في 

ً
حصر املواطنين املتميزين خارجيا

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

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

 املؤسسات
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5 
 الهدف الرئيس ي 

 السياسة املقترحة:  إعالء قيم املواطنة واالنتماء

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع املتميزين، وتكثيف األنشطة  

 الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف.
3.5 

 :الهدف التفصيلي

 ترسيخ األمن واالستقرار

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
إنشاء نقاط رصد مناطقية للحالة  

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

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
تصميم وتنفيذ برامج لبناء قدرات 

 العناصر األمنية والشرطية 
 - سنوات  10 -1 وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة العدل  وزارة العمل 

3 

إصدار نشرات دورية عن الحالة  

األمنية ومجهود الجهات بشأنها  

 للستقرار  
ً
 وبث الطمأنينة دعما

 - سنوات  10 -1 وزارة الخارجية البلديات مؤسسات املجتمع املدني  وزارة الداخلية 

 

 

           امةمستد مدن ومجتمعات محلية                                                               السالم والعدل واملؤسسات القوية                                                                                                                                                    

 



 

 

150 

 

5 
 الهدف الرئيس ي: 

 : السياسة املقترحة إعالء قيم املواطنة واالنتماء

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع املتميزين، وتكثيف األنشطة  

 الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف.
4.5 

 الهدف التفصيلي: 

 الحضاري  غرس قيم التسامح والرقي

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء املنفذة الجهة   املبادرةاسم   ت.

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

2 
تضمين دور التسامح في املناهج  

 التعليمية 
 وزارة التعليم 

وزارة الشؤون االجتماعية مؤسسات املجتمع  الهيئة العامة لألوقاف

 املدني 
 - سنوات 3 -1

3 
تصميم وتنفيذ حمالت توعية  

 تشمل املساجد واملناسبات الدينية

الهيئة العامة  

 لألوقاف
 - سنوات  10 - 1 وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املدني

4 
وضع آلية إلشهار حاالت التسامح  

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

 املدني 
 - سنوات 3 -1
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5 
 الهدف الرئيس ي: 

 : السياسة املقترحة إعالء قيم املواطنة واالنتماء

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع املتميزين، وتكثيف األنشطة  

 الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف.
5.5 

 :الهدف التفصيلي

 الشراكة املجتمعيةتفعيل 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
مراجعة التشريعات لخلق شراكة  

 مجتمعية منظمة 
 مجلس النواب 

مجلس الوزراء اتحاد غرف التجارة والصناعة والرزراعة مؤسسات املجتمع 

 املدني 
 سنوات 3 -1

 مراجعة التشريعات 

2 
قنوات متطورة للمشاركة  فتح 

 املجتمعية 
 مؤسسات املجتمع املدني  البلديات

 سنوات  3 -1
- 

3 
تفعيل دور مجلس اآلباء  

 باملؤسسات التعليمية 
 مؤسسات املجتمع املدني  وزارة التعليم 

 سنوات  10 -1
- 

4 
إنشاء مجلس اجتماعي في كل نطاق  

 اداري وتنظيمه 
 مجلس الوزراء 

االجتماعية وزارة الحكم املحلي البلديات مؤسسات املجتمع وزارة الشؤون 

 املدني 
مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1

 املؤسسات
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5 
 الهدف الرئيس ي: 

 السياسة املقترحة:  إعالء قيم املواطنة واالنتماء

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع املتميزين، وتكثيف األنشطة  

 الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف.
6.5 

 :الهدف التفصيلي

 تثقيف النشء واالستفادة من طاقاتهم 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
توجيه دعم مالي مناسب للكشافة  

 واملرشدات 

وزارة الشباب  

 والرياضة 
 مجلس الوزراء مؤسسات املجتمع املدني القطاع الخاص 

مراجعة السياسات   سنوات  10 -1

 االقتصادية 

 وزارة الثقافة  إنشاء وتنظيم النوادي الصيفية  2
وزارة السياحة الكشافة واملرشدات مؤسسات املجتمع املدني القطاع 

 الخاص
مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1

 املؤسسات

3 

إعادة تنظيم النوادي االجتماعية  

والثقافية والرياضية،ومراجعة  

 بشأنهااللوائح والقرارات الصادرة 

وزارة الشباب  

 والرياضة 
 مجلس الوزراء مؤسسات املجتمع املدني القطاع الخاص 

 سنوات 3 -1
 مراجعة التشريعات 

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

 املدني 
مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1

 املؤسسات
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5 
 الهدف الرئيس ي: 

 السياسة املقترحة:  إعالء قيم املواطنة واالنتماء

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع املتميزين، وتكثيف األنشطة  

 الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف.
7.5 

 الهدف التفصيلي: 

 تنظيم الجاليات الليبية في الخارج وربطهم بالوطن 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء املنفذة الجهة   املبادرةاسم   ت.

1 
إنشاء وتحديث قاعدة بيانات  

 بالجاليات الليبية بالخارج 

مصلحة االحصاء  

 والتعداد 

وزارة الخارجية مصلحة األحوال املدنية املجلس الوطني للتطوير  

 االقتصادي واالجتماعي 
 سنوات  10 -1

- 

2 
وضع آلية واضحة وآمنة لالتصال  

 بالجهات املختصة بشؤون الجاليات
 وزارة االتصاالت واملعلوماتية  وزارة الخارجية 

 سنوات 3 -1
- 
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5 
 الهدف الرئيس ي: 

 : السياسة املقترحة إعالء قيم املواطنة واالنتماء

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع املتميزين، وتكثيف األنشطة  

 الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف.
8.5 

 :الهدف التفصيلي

 املساواة في تقديم الخدمات دون تمييز 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

1 
مراجعة التشريعات بما يضمن  

 عدم التمييز في تقديم الخدمات 
 جميع الوزارات مجلس الوزراء 

 سنوات 3 -1
 مراجعة التشريعات 

2 
وضع آليات موحدة لتقديم  

 الخدمات 
 الوزارات املختصة البلديات  الوزراء مجلس 

 سنوات 3 -1
- 

3 

فتح قنوات للبالغ عن حاالت  

التمييز في تقديم الخدمات ووضع 

 اآلليات املناسبة لذلك 

 وزارة االتصاالت واملعلوماتية  مجلس الوزراء 
 سنوات 3 -1

- 
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6 
 الهدف الرئيس ي: 

 السياسة املقترحة:  رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

إعطاء األولوية لتحسين خدمات التعليم والصحة ومنافسة  

 1.6 املجتمعات األخرى. 
 :التفصيليالهدف 

 النهوض بالخدمات التعليمية 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

تطوير وإجراء دراسات معمقة حول التعليم في  1

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

 املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1

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

 للتطوير االقتصادي واالجتماعي الجامعات املراكز البحثية 
 - سنوات 3 -1

تطوير وإقامة برامج تدريبية دورية متخصصة   3

 التعليمللعاملين في 
 - سنوات  10 -1 مؤسسات املجتمع املدني املراكز البحثية القطاع الخاص  وزارة التعليم

تصميم وإعتماد برامج إلكترونية موحدة  4

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

باالمتحانات وااليفاد تحديث اللوائح املتعلقة  5

 واملكافآت والجزاءات 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1 وزارة العدل  وزارة التعليم

 تنظيم برنامج للنقل الطالبي الجماعي  6
وزارة النقل 

 واملواصالت
 سنوات 3 -1 وزارة التعليم البلديات القطاع الخاص

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

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

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

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

 االقتصادية 

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

 التاريخية
 - سنوات 3 -1

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

مراجعة العقود املبرمة إلضافة مباني أو فصول تعليمية  12

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

 إعادة إعمار وصيانة املباني التعليمية   13
الهيئة العامة  

 للمشروعات
 سنوات 5 -1 جهاز تنمية املراكز اإلدارية 

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

تفعيل وتطوير  برامج التعاون مع املؤسسات اإلقليمية   14

 والدولية
 سنوات 5 -1 املدني وزارة الخارجية،مؤسسات املجتمع  وزارة التعليم

مراجعة السياسة  

 الخارجية

اعتماد وتطبيق الهياكل االدارية وتوصيف الوظائف   15

 باملؤسسات التعليمية 
 وزارة التعليم

وزارة العمل املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي نقابة 

 املعلمين نقابة أعضاء هيئات التدريس
 سنوات 3 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

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

اعتماد مواعيد ثابتة لبدء الدراسة   17

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

18 
تخصيص وقت كاف للمناشط الثقافية  

ورعاية املواهب داخل املؤسسات 

 التعليمية 

 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املدني اولياء االمور  وزارة التعليم

اعتماد اسس اختيار املعلمين واجراء   19

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

تغطية العجز النوعي في املعلمين ملختلف  20

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

21 
وضع آلية لربط املؤسسات التعليمية  

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

 السياسة املقترحة:  رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

إعطاء األولوية لتحسين خدمات التعليم والصحة  

 2.6 األخرى.ومنافسة املجتمعات 
 :الهدف التفصيلي

 ة يخدمات الصحالالنهوض ب

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  املبادرةاسم   ت.

تطوير وإجراء دراسات معمقة حول األوضاع الصحية في   1

 ليبيا
واالجتماعي الجامعات املراكز املجلس الوطني للتطوير االقتصادي  وزارة الصحة 

 البحثية هيئة البحوث مؤسسات املجتمع املدني
 - سنوات 3 -1

مراجعة لوائح وأنظمة املتابعة املتعلقة بالصحة   2

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

 سنوات 3 -1 صندوق التأمين نقابة األطباء نقابة الصيادلة القطاع الخاص  وزارة الصحة  اعتماد برنامج التأمين الصحي للعاملين في قطاع الصحة  3
مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

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

 البحثية النقابات
 - سنوات 3 -1

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

 - سنوات 5 -1 املدني القطاع الخاص وزارة العمل مؤسسات املجتمع  وزارة الصحة  تنفيذ برامج الرفع من كفاءة العاملين بقطاع الصحة 6

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

  سنوات 3 -1  وزارة االتصاالت واملعلوماتية القطاع الخاص  الهيئة العامة للمعلومات وزارة الصحة  رقمنة الخدمات الصحية في ليبيا 8

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

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

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

12 
إعادة النظر في الهيكل االداري وتوزيع االختصاصات 

 لقطاع الصحة في ليبيا
 سنوات 3 -1 وزارة العمل وزارة الحكم املحلي  وزارة الصحة 

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

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

 رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية
 السياسة املقترحة: 

املجتمعات  إعطاء األولوية لتحسين خدمات التعليم والصحة ومنافسة 

 3.6 األخرى. 
 : الهدف التفصيلي

 االجتماعي والتضامن الضمان   النهوض بخدمات

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة اسم  ت. 

تقديم وإعادة تنظيم املساعدات املقطوعة   1

 للمضمونين

وزارة الشؤون  

 - سنوات 3 -1 للمعلومات البلديات الهيئة العامة  االجتماعية

تقديم املساعدات النقدية ألجل الغذاء  2

 والسكن للمستحقين 

وزارة الشؤون  

 سنوات  10 -1 وزارة االقتصاد البلديات  االجتماعية
مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

إنشاء حاضنات للمشروعات االنتاجية   3

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

مراجعة هيكلة 

املؤسسات مراجعة 

 السياسات االقتصادية 

 برنامج الدعم التكميلي 4
وزارة الشؤون  

 سنوات 3 -1 البلديات مؤسسات املجتمع املدني  االجتماعية
مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

 سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة العدل  مجلس الوزراء النفقة والطالقإنشاء صندوق ضمان  5

مراجعة هيكلة 

املؤسسات مراجعة 

 السياسات االقتصادية 

إطالق برنامج الدعم الفني لتسويق منتجات  6

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

إطالق مبادرة صديق الضمان االجتماعي  7

 للوصول للمحتاج واملتعفف 

وزارة الشؤون  

 - سنوات  10 -1 وسائل اإلعالم مؤسسات املجتمع املدني االجتماعية
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 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  املبادرة اسم  ت. 

املساعدات النقدية لترميم املنازل  إعداد وتنفيذ  8

 واملتضررين من الحروب 

وزارة الشؤون  

 االجتماعية

 وزارة التخطيط  وزارة املالية

  
 سنوات 5  -1

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

 برنامج تأهيل وتدريب ابناء املضمونين 9
وزارة الشؤون  

 االجتماعية

 وزارة العمل مؤسسات املجتمع املدني 

  
 - سنوات  10 -1

تشكيل لجان خبراء أهلية لتنمية وتطوير  10

 املجتمع املحلي والنهوض به
 وزارة الحكم املحلي 

 البلديات مؤسسات املجتمع املدني 

  
 - سنوات 3 -1

إستحداث وحدات اجتماعية تختص  11

 باالستشارات االسرية 
 وزارة الحكم املحلي 

 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة العمل

  
 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنوات 3 -1

تاسيس شبكات األمان االجتماعي للفقيرات  12

 واملحرومات

وزارة الشؤون  

 االجتماعية

 مؤسسات املجتمع املدني  البلديات

  
 - سنوات 3 -1

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

  
 مراجعة التشريعات  سنوات 5 -1
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7 
 الهدف الرئيس ي: 

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

االستمرار في تحسين مستوى املعيشة ومراجعته، وضمان 

 1.7 السكن الالئق، وتنمية فرص العمل. 
 الهدف التفصيلي: 

 تحسين مستوى الدخول 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

تصميم وإطالق برنامج وطني للمشروعات  1

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

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

إقرار برنامج واضح للقراض لألغراض  2

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

 التجارة
 سنوات 3 -1

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

بما  يةالتعليم  إعادة النظر في املنظومة 3

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

 الخاص النقابات منظمات املجتمع املدني 
 سنوات 3 -1

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

خصخصة قطاعات الخدمات واإلنتاج  4

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

والزراعة غرف التجارة والصناعة   
 سنوات  10 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

مجلس الوزراء وزارة االقتصاج وزارة االتصاالت واملعلوماتية هيئة   مجلس النواب سن التشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية  5

 املعلومات القطاع الخاص
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1

6 
القطاعين  إعادة النظر في نظام األجور في 

 العام والخاص

املجلس الوطني  

للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي 
 سنوات 3 -1 وزارة العمل وزارة املالية 

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 
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7 
 الهدف الرئيس ي: 

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

االستمرار في تحسين مستوى املعيشة ومراجعته، وضمان 

 2.7 السكن الالئق، وتنمية فرص العمل. 
 الهدف التفصيلي: 

 توفير االحتياجات األساسية 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

تنفيذ واستكمال مشروعات البنية األساسية خاصة   1

 في مشروعات املياه والصرف الصحي 

وزارة اإلسكان  

 واملرافق

 

 مجلس الوزراء وزارة التخطيط وزارة الحكم

 ملياه والصرف الصحي القطاع الخاصاشركة املحلي البلديات 

 سنوات 5 -1
السياسات  مراجعة 

 االقتصادية 

إقرار سياسة سكانية طويلة املدى لتلبية الطلب على   2

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

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

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

وضع مؤشر وطني لحصول مختلف الفئات على  4

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

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

 االقتصادية 

 إعادة تنظيم صندوق دعم الزواج  6
وزارة الشؤون  

مؤسسات املجتمع املدني  البلديات االجتماعية  سنوات 3 -1 
مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

 سنوات 3 -1 وزارة املالية وزارة الشؤون االجتماعية  مجلس الوزراء إقرار حد أدنى ملقابل املعيشة وضمان توفره  7
مراجعة السياسات  

 االقتصادية 
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7 
 الهدف الرئيس ي: 

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

االستمرار في تحسين مستوى املعيشة ومراجعته، وضمان 

 3.7 الالئق، وتنمية فرص العمل. السكن 
 الهدف التفصيلي: 

 خلق فرص العمل

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
وضع اآلليات املناسبة لتسجيل العاطلين  

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

2 
لتشغيل  وضع برنامج مراقبة صارم 

الليبيين في املشروعات االستثمارية 

 )عقود مشروعات( 

 - سنوات 3 -1 وزارة الداخلية البلديات  وزارة العمل

3 
إعادة هيكلة وتنظيم مصرف  

التنمية املصرف الريفي صندوق التحول  

 للنتاج 

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

4 
تحديد الخدمات التي تقوم الجهات 

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

 رسم الخارطة االستثمارية لليبيا  5
هيئة تشجيع االستثمار  

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

 االقتصادية 
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7 
 الهدف الرئيس ي:

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

االستمرار في تحسين مستوى املعيشة ومراجعته، وضمان السكن  

 4.7 الالئق، وتنمية فرص العمل.
 الهدف التفصيلي:

 تحسين بيئة األعمال 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

بمراجعة تشريعية لكل ما يتعلق القيام  1

 بإجراءات العمل العامة والخاصة

املجلس الوطني للتطوير  

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

2 
إنشاء بوابة إلكترونية بالتشريعات  

ومستجدات تنظيم واالجراءات 

 االعمال 

وزارة االقتصاد وزارة العمل املجلس الوطني للتطوير االقتصادي   الهيئة العامة للمعلومات

 واالجتماعي اتحاد غرف التجارة والصناعة 
 - سنوات 3 -1

تقييم وإعادة تنظيم مشروع شبكة   3

 ليبيا للتجارة

املجلس الوطني للتطوير  

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

 التجارة والصناعة 
 - سنوات 3 -1

إنشاء مراكز تنمية وحضانة األعمال   4

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

تنمية  تقييم وإعادة تنظيم مركز  5

 الصادرات 

املجلس الوطني للتطوير  

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

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

املعيشة ومراجعته، وضمان السكن الالئق، االستمرار في تحسين مستوى 

 5.7 وتنمية فرص العمل.
 الهدف التفصيلي:

 إعالء قيمة العمل 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
صياغة وإقرار مدونة سلوك العمل ملختلف  

 مستويات الوظائف العامة والخاصة 
 وزارة العمل 

الشؤون االجتماعية املجلس الوطني للتطوير  وزارة 

 االقتصادي واالجتماعي النقابات املهنية 
 - سنوات 3 -1

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

3 
تصميم حقائب تدريبية مجانية تتعلق بالعمل  

 كقيمة 
وزارة التعليم املجلس الوطني للتطوير االقتصادي   العمل وزارة  

 واالجتماعي الجامعات مؤسسات املجتمع املدني
 - سنوات 3 -1

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

5 
إذاعي دوري ُيعنى بقيم العمل  إنتاج برنامج  

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

6 
إنشاء جائزة سنوية للتميز الوظيفي 

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

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات
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7 
 الهدف الرئيس ي:

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

االستمرار في تحسين مستوى املعيشة ومراجعته، وضمان السكن  

 6.7 الالئق، وتنمية فرص العمل.
 الهدف التفصيلي: 

 إحداث توازن في احتياجات السكن 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1 وزارة االقتصاد سوق األوراق املالية القطاع الخاص وزارة اإلسكان واملرافق  تنظيم سوق االستثمار العقاري  1

2 
تخصيص أراض ي كافية للمشاريع 

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

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

 االقتصادية 

4 
تقييم وإعادة تنظيم صندوق ضمان  

 اإلقراض 

املجلس الوطني  

للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي 
 - سنوات 3 -1 وزارة املالية هيئة البحث العلمي 

5 
تقييم وإعادة تنظيم مصرف االستثمار  

 العقاري 

املجلس الوطني  

للتطوير االقتصادي  

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

 السياسة املقترحة:  تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة 

العناية الفائقة بالعجزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم  

 1.8 االجتماعية واملعيشية 
 الهدف التفصيلي: 

 العناية بالفئات الهشة 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة   الشركاء الجهة املنفذة  

 للفئات الهشة للكشف الصحيتنفيذ برنامج وطني  1
صندوق الضمان  

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

 إقامة ورإل عمل لتعزيز حقوق الفئات الهشة 2
صندوق الضمان  

 االجتماعي
 - سنوات  10 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املدني 

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

 التشريعات 

 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارات الصحة  التعليم التخطيط  وزارة الشؤن االجتماعية  إنشاء مجلس استشاري خاص ملتابعة قضايا الفئات الهشة 4

5 
تفعيل اللوائح املتعلقة بنسبة املشتغلين باملؤسسات  

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

مراجعة 

 التشريعات 

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

 املؤسسات

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

 الخاص
 - سنوات  10 -1
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8 
 الهدف الرئيس ي:

 املقترحة: السياسة  تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة 

العناية الفائقة بالعجزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم  

 2.8 االجتماعية واملعيشية 
 الهدف التفصيلي:

 عية اجتملفجوات االقتصادية بين الفئات اال تقليص ا

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

 تكلفة إنشاء أو تحديد أماكن ترفيهية أقل  1
وزارة اإلسكان  

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

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

 االقتصادية 

 سنوات 3 -1 وزارة التخطيط وزارة املالية وزارة العدل وزارة االقتصاد  مصلحة الجمارك  واإلنتاج مراجعة النظام الضريبي على الدخول   3
مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

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

5 
الوظائف والعطاءات اإللتزام باإلعالن عن  

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

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

 التشريعات 
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 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة تأسيس  

العناية الفائقة بالعجزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم  

 3.8 االجتماعية واملعيشية 
 الهدف التفصيلي:

 االقتصادية  تنمية فرص املشاركة

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

وفق سياسة   تقييم األصول العامة وخصخصتهاإعادة  1

 معتمدة
 مصلحة األمالك العامة

مجلس الوزراء وزارة املالية وزارة التخطيط وزارة االقتصاد هيئة  

 االستثمار وشؤون الخصخصة 
 سنوات 5 -1

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

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

 التشريعات 

 إعادة تنظيم سوق األوراق املالية  3
املجلس الوطني للتطوير  

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

والحصول على  تبسيط إجراءات تأسيس الشركات  4

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

مراجعة 

 التشريعات 

إطالق مواقع إلكترونية لتقديم خدمات تخص  5

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

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

تقييم وإعادة تنظيم صندوق اإلنماء االقتصادي   7

 واالجتماعي 

املجلس الوطني للتطوير  

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

 السياسة املقترحة:  تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة 

العناية الفائقة بالعجزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم  

 4.8 االجتماعية واملعيشية 
 الهدف التفصيلي:

 تقريب الخدمات األساسية ملستحقيها 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

اعتماد الخدمات اإللكترونية وتفعيلها في أقرب الوحدات   1

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

للوحدات االدارية نقل كافة االختصاصات املتعلقة بالخدمات  2

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

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

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

توفير اإلمكانات الالزمة لتقديم خدمات ذات جودة في مختلف  4

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

إقرار حوافز إضافية للعاملين على تقديم الخدمات في املناطق  5

 النائية 
 - سنوات 3 -1 يط وزارة املاليةوزارة الحكم املحلي وزارة التخط مجلس الوزراء

مراعاة الفئات الخاصة في مختلف الخدمات ومرافقها عند  6

 وضع شروط الوظائف واملشاركات الخارجية والدراسة وغيرها 
 مراجعة التشريعات  سنوات  10 -1 وزارة العمل مؤسسات املجتمع املدني القطاع الخاص  وزارة الشؤون االجتماعية 
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8 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون للفئات الهشة 

العناية الفائقة بالعجزة واملحتاجين ومتابعة أوضاعهم  

 5.8 االجتماعية واملعيشية 
 الهدف التفصيلي:

 الشمولية في تقديم الخدمات ملختلف املناطق والفئات املجتمعية والعمرية 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
اعتماد معايير توافقية لتخصيص التمويالت  

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

مراجعة السياسات  

 االقتصادية 

2 
التشريعات واللوائح التنفيذية  مراجعة 

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

3 
اعتماد مدونة سلوك للعاملين على تقديم  

 الخدمات 
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء مؤسسات املجتمع املدني وزاة العدل 

4 
عنى  

ُ
إنشاء وحدات إدارية خاصة في البلديات ت

 بخدمات الفئات الهشة 
 سنوات 3 -1 وزارة العمل البلديات نقابة االخصائيين االجتماعيين وزارة الحكم املحلي

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات
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9 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  املحافظة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة 

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة  

 1.9 األسرة كنواة للمجتمع 
 الهدف التفصيلي:

 األسرة والطفولة والشيخوخة تلبية احتياجات 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة   الشركاء الجهة املنفذة  

1 
وضع خطة العمل العربية للمسنين موضع  

 التنفيذ، ومتابعتها 
 - سنوات 5 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة الحكم املحلي البلديات  وزارة الشؤون االجتماعية 

2 
االلتزامات املترتبة على اتفاقية االمم  وضع 

 املتحدة للطفولة موضع التنفيذ، ومتابعتها 
 وزارة الشؤون االجتماعية 

مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة التخطيط مؤسسات  

 املجتمع املدني 
 - سنوات  10 -1

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

4 

تقييم وإعادة تنظيم مؤسسات التضامن  

االجتماعي )املسنين واألطفال مجهولي  

 النسب( 

املجلس الوطني للتطوير  

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية وزارة العمل مؤسسات املجتمع املدني 
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9 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  املحافظة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة 

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة  

 2.9 األسرة كنواة للمجتمع 
 الهدف التفصيلي:

 تفعيل دور اإلخصائيين االجتماعيين

 

املبادرة اسم  ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء  الجهة املنفذة  

1 
إستحداث وحدات إدارية خاصة بالخدمة  

 االجتماعية داخل املؤسسات املركزية واملحلية 
 سنوات 3 -1 الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء 

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
وضع خطة تدريبية مكثفة للخصائيين  

 االجتماعيين 
 وزارة العمل 

وزارة الشؤون االجتماعية  مؤسسات املجتمع املدني نقابة االخصائيين 

 االجتماعيين
 - سنوات 5 -1

3 
فتح الباب أمام تغيير مسار بعض الوظائف  

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

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

4 
إقامة حمالت توعية بدور االخصائيين  

 االجتماعيين 

وزارة الشؤون  

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

 السياسة املقترحة:  املحافظة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة 

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة  

 3.9 األسرة كنواة للمجتمع 
 الهدف التفصيلي:

 االجتماعية الحكومية واملدنيةتقوية دور مؤسسات الشؤون 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
إعادة هيكلة نظام الخدمة االجتماعية املدنية  

 والحكومية 

املجلس الوطني  

للتطوير االقتصادي  

 واالجتماعي 

 سنوات 5 -1 وزارة الشؤون االجتماعية البلديات
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
وضع معايير نموذجية ملؤسسات الخدمة  

 االجتماعية املدنية 

وزارة الشؤون  

 االجتماعية 
 - سنوات 3 -1 وزارة العمل مؤسسات املجتمع املدني 

3 
وضع مدونات سلوك ملقدمي الخدمات  

 االجتماعية 

وزارة الشؤون  

 االجتماعية 
 - سنوات 3 -1 االجتماعيين مؤسسات املجتمع املدني نقابة االخصائيين 

4 
إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتوظيف أو  

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

5 
خلق نظام ربط بين املؤسسات الحكومية  

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

 السياسة املقترحة:  املحافظة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة 

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة  

 4.9 األسرة كنواة للمجتمع 
 الهدف التفصيلي:

 للتعايش األسري منح املزيد من الوقت 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
تقييم وإعادة النظر في نظام ساعات العمل في  

 القطاعين العام والخاص 
 وزارة الشؤون االجتماعية مؤسسات املجتمع املدني  وزارة العمل 

 سنوات 3 -1

مراجعة لجنة  

 التشريعات 

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

مراجعة لجنة  

 التشريعات 

3 
،سيدات  

ً
إستحداث جائزة املرأة املتميزة )تربويا

 أعمال،إلخ( 
وزارة الشؤون  

 االجتماعية 
 املدني القطاع الخاصالجهات الحكومية مؤسسات املجتمع 

 سنوات 3 -1
- 
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9 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  املحافظة على التماسك األسري، وتعزيز دور املرأة 

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في الحياة العامة، ومعاملة  

 5.9 كنواة للمجتمع األسرة 
 الهدف التفصيلي:

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

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

 مراجعة لجنة التشريعات  سنوات 3 -1 االجتماعية وزارة الثقافة  املجتمع املدني وزارة العمل وزارة الشؤون  وزارة العدل  مراجعة التشريعات بما يخدم إبراز دور املرأة  1

إستحداث مكاتب أو إدارات في الوزارات واملؤسسات   2

 الحكومية تعنى باملرأة 
 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنوات 3 -1 الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء 

 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية  مجلس الوزراء  إنشاء املجلس الوطني للمرأة  3

 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة مؤسسات املجتمع املدني األحزاب السياسية  وزارة التعليم  إطالق مشروع التنشئة السياسية للمرأة  4

5  
ً
 وسياسيا

ً
 - سنوات 3 -1 الوزارات مؤسسات املجتمع املدني  الوزراء مجلس  وضع خطة واضحة لتمكين املرأة اقتصاديا

 مراجعة التشريعات  سنوات  10 -1 مجلس الوزراء وزارة العمل  مجلس النواب  تحديد نسب ملشاركة املرأة في سوق العمل، وقياسها  6
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10 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  مكافحة الفساد وحماية املستهلكين

استنكار مظاهر الفساد، واالنخراط في الجهود الرامية  

 1.10 ملكافحته، واإللتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة 
 الهدف التفصيلي:

 زرع الثقة في النظام العام 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
صياغة استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد  

 واإلعالن عنها 
 هيئة مكافحة الفساد

منظمات املجتمع املدني   الوزراء وزارة العدل مجلس 

 املنظمات الدوليةالنقابات 
 - سنوات 3 -1

2 
مواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية  

 االمم املتحدة ملكافحة الفساد 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية هيئة مكافحة الفساد  وزارة العدل 

3 
اعتماد مدونات سلوك ملختلف الوظائف 

واملستويات تتعلق بمعايير النزاهة في ممارسة  

 األعمال 

الهيئة الوطنية ملكافحة  

 الفساد
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء

 - سنوات  10 -1 وزارة الثقافة هيئة الرقابة اإلدارية وزارة االقتصاد  إنشاء حاضنات لجمعيات حماية املستهلك  4

5 
إطالق حملة وطنية ألداء القسم القانوني ملوظفي  

 القطاع العام
 - سنوات 3 -1 هيئة مكافحة الفساد مؤسسات املجتمع املدني  وزارة العمل 
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 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  مكافحة الفساد وحماية املستهلكين

استنكار مظاهر الفساد، واالنخراط في الجهود الرامية  

 2.10 ملكافحته، واإللتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة 
التفصيلي:الهدف   

 نشر ثقافة املساءلة 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

 وضع برامج توعية مكثفة ملخاطر الفساد  1
هيئة مكافحة  

 الفساد
 - سنوات 3 -1 وزارة االتصاالت واملعلوماتية وسائل اإلعالم مؤسسات املجتمع املدني 

2 
تدريبية للوقاية من الفساد  اعتماد حقائب 

 واإلبالغ عنه 
 - سنوات 3 -1 هيئة مكافحة الفساد الرقابة اإلدارية وزارة العمل 

3 
إنشاء وحدات إعالمية بالوحدات اإلدارية  

 وإلزامها بتقديم نشرات دورية 
 سنوات 3 -1 وزارة العمل هيئة اإلعالم مجلس الوزراء 

مراجعة هيكلية  

 املؤسسات

4 
حقائب تدريبية للصحفيين بشأن  اعتماد 

 املساءلة والتقص ي 

هيئة مكافحة  

 الفساد
 - سنوات 3 -1 هيئة اإلعالم مؤسسات املجتمع املدني

5 
استحداث آلية آمنة للبالغ عن قضايا وشبهات 

 الفساد

هيئة مكافحة  

 الفساد
 - سنوات 3 -1 األجهزة الرقابية مؤسسات املجتمع املدني 
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10 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  مكافحة الفساد وحماية املستهلكين

استنكار مظاهر الفساد، واالنخراط في الجهود الرامية  

 3.10 ملكافحته، واإللتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة 
التفصيلي:الهدف   

 غير املشروعالقضاء على فرص الكسب  

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

 وزارة العدل  مراجعة وتحديث الئحة العقود االدارية النافذة 1
مجلس الوزراء هيئة الرقابة اإلدارية ديوان املحاسبة هيئة املشروعات  

 العامة
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1

رقمنة ادوات الجباية )الكهرباء، املاء، الضرائب،  2

 الجمارك، إلخ( 
 الهيئة العامة للمعلومات

وزارة االتصاالت واملعلوماتية الشركة العامة للكهرباء الشركة العامة  

 للمياه مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك 
 - سنوات 3 -1

 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة التخطيط وزار ةالعدل  مجلس النواب املواصفات الليبية إعادة النظر في قانون  3

إلزام املسؤولين بمختلف املستويات بتقديم   4

 اإلقرارات املالية 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1 مجلس الوزراء مجلس النواب

بأجهزة الرقابة وضع برنامج تدريبي مكثف للعاملين  5

 ومكافحة الفساد

املجلس الوطني للتطوير  

 االقتصادي واالجتماعي 
 - سنوات 3 -1 ديوان املحاسبة الرقابة اإلدارية

تفعيل برامج واتفاقات استرداد املوجودات ضمن   6

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

الهيئة الوطنية ملكافحة  

 الفساد
 - سنوات  10 -1 الخارجية وزارة الداخليةوزارة 
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11 
 الهدف الرئيس ي:

 ديمومة البيئة النظيفة اآلمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة 
 السياسة املقترحة: 

تكثيف التوعية بأهمية البيئة، ودعم جهود املحافظة  

 1.11 عليها
 الهدف التفصيلي:

 االدارة املستديمة للمشروعات البيئية 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء الوزارات والجهات التابعة لها  الهيئة العامة للبيئة  صياغة استراتيجية وطنية للمحافظة على البيئة  1

مجلس الوزراء وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وزارة الحكم   الهيئة العامة للبيئة  وتفعيل مشروعات املحافظة على البيئة إستحداث  2

 املحلي 
 - سنوات 5 -1

 - سنوات 3 -1 وزارة االقتصاد البلديات  وزارة الحكم املحلي تطوير وتحسين مستوى إدارة النفايات 3

 - سنوات 5 -1 مجلس الوزراء الوزارات والجهات التابعة لها  الهيئة العامة للبيئة  املحافظة على النوعإطالق مشروع  4

5 
االستفادة من الشراكة مع الشركات النفطية في 

 اطالق مشروعات بيئية 
 - سنوات  10 -1 املؤسسة الوطنية للنفط الشركات النفطية  الهيئة العامة للبيئة 

6 
معلن لحمالت التشجير وزيادة  اعداد برنامج 

 املساحات الخضراء 

وزارة الزراعة والثروة  

 الحيوانية والبحرية
الهيئة العامة للبيئة الهيئة العامة للموارد املائية الجامعات مؤسسات 

 املجتمع املدني وسائل اإلعالم
 - سنوات  10 -1

7 
وضع برنامج بيئي خاص بمناطق انتاج وصناعة  

 واإلسمنت النفط 
مجلس الوزراء وزارة الصناعة الهيئة العامة للبيئة املؤسسة الوطنية   وزارة النفط والغاز 

 للنفط الشركات النفطية مؤسسات املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1
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11 
 الهدف الرئيس ي:

 ديمومة البيئة النظيفة األمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة 
 السياسة املقترحة: 

املحافظة  تكثيف التوعية بأهمية البيئة، ودعم جهود 

 2.11 عليها
 الهدف التفصيلي:

 التوعية بصيانة البيئة 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
وضع خطة متكاملة لنشر الوعي البيئي  

 عبر مختلف الوسائل 
والثروة الحيوانية والبحرية وسائل وزارة اإلتصاالت واملعلوماتية وزارة الزراعة  الهيئة العامة للبيئة 

 اإلعالم مؤسسات املجتمع املدني 
 - سنوات 3 -1

2 
إدراج مواد تعليمية لصيانة البيئة  

 ضمن املناهج الدراسية 
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة  وزارة التعليم 

 - سنوات 3 -1 والثروة الحيوانية والبحرية مؤسسات املجتمع املدني وزارة الزراعة  مجلس الوزراء  إستحداث يوم الشجرة الوطني  3
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11 
 الهدف الرئيس ي:

 ديمومة البيئة النظيفة األمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة 
 السياسة املقترحة: 

املحافظة  تكثيف التوعية بأهمية البيئة، ودعم جهود 

 3.11 عليها
 الهدف التفصيلي:

 حماية مصادر البيئة واملناخ 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
وضع برنامج وطني للحفاظ على املياه 

 وإستخداماتها 
 - سنوات 3 -1 الحيوانية والبحرية الهيئة العامة للبيئة وزارة الزراعة والثروة  هيئة املوارد املائية 

2 
حصر ومتابعة األراض ي الصالحة  

 للزراعة 

وزراة الزراعة والثروة  

 الحيوانية والبحرية
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء

3 
صياغة برنامج وطني ملواجهة التغيرات  

 املناخية وفق اتفاقية املناخ 
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة 

4 
إنشاء عدد من املحميات الطبيعية  

 البرية والبحرية 

وزارة الزراعة والثروة  

 الحيوانية والبحرية
 - سنوات 5 -1 الهيئة العامة للبيئة هيئة املوارد املائية مؤسسات املجتمع املدني 

5 
إستحداث وحدات خاصة ببيئة  

 الشواطئ 
 مجلس الوزراء 

لهيئة العامة للبيئة هيئة البحث  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ا

 العلمي 
مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1

 املؤسسات

6 
تحديد املخاطر واملواد الضارة واألوقات 

 املوسمية وحظرها 
 - سنوات 3 -1 وزارة الصناعة املؤسسة الوطنية للنفط الشركات النفطية  الهيئة العامة للبيئة 
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11 
 الهدف الرئيس ي:

 النظيفة األمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة ديمومة البيئة 
 السياسة املقترحة: 

تكثيف التوعية بأهمية البيئة، ودعم جهود املحافظة  

 4.11 عليها
 الهدف التفصيلي:

 للموارد البيئيةتوفير مصادر بديلة 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
إستضافة مؤتمر دولي للبيئة النظيفة  

 واالستفادة من مخرجاته 
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء  الهيئة العامة للبيئة 

2 
صياغة استراتيجية وطنية للتحول إلى  

 استخدام مصادر طاقة نظيفة 
 - سنوات 3 -1 الهيئة العامة للبيئة املؤسسة الوطنية للنفط مجلس الوزراء 

3 
تشريعي ُيعطي ميزات إجراء تعديل 

 خاصة ملشروعات الطاقة النظيفة
 مجلس الوزراء 

مجلس النواب الهيئة العامة للبيئة هيئة االستثمار وشؤون  

 الخصخصة املؤسسة الوطنية للنفط الشركة العامة للكهرباء
 مراجعة التشريعات  سنوات 3 -1
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11 
 الهدف الرئيس ي:

 ديمومة البيئة النظيفة األمنة، واملحافظة على حقوق األجيال القادمة 
 السياسة املقترحة: 

تكثيف التوعية بأهمية البيئة، ودعم جهود املحافظة  

 5.11 عليها
التفصيلي:الهدف   

 تطوير وإستدامة التنوع البيئي 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
تقييم وإعادة تنظيم مركز البذور  

 املحسنة 

املجلس الوطني للتطوير  

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 املدني وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية مؤسسات املجتمع 

 سنوات 3 -1 وزارة الصحة  هيئة البيئة  مؤسسات املجتمع املدني. مجلس الوزراء  تشكيل مجلس حماية وتحسين البيئة  2
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

3 
فرض قيود صارمة على الصيادين  

 ومستغلي املصادر الطبيعية 

وزارة الزراعة والثروة  

 الحيوانية والبحرية
 - سنوات 3 -1 الداخلية مؤسسات املجتمع املدنيوزارة 

مراجعة هيكلة  سنوات 3 -1 الهيئة العامة للبيئة  مجلس الوزراء  إنشاء مركز وطني للتنوع البيئي  4

 املؤسسات
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12 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  االستفادة من حضارات وثقافات املجتمعات األخرى 

 االنفتاح على الحضارات والثقافات، وتعزيز التعاون معها 
1.12 

 :التفصيليالهدف 

 مجاراة املجتمعات في التطوير وابتكار الحلول للمشكالت االجتماعية 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  

1 
تحديد مجاالت االستعانة باملنظمات والوكاالت  

 الدولية إلحداث التغيير املطلوب
 وزارة الشؤون االجتماعية 

الخارجية وزارة الثقافة وزارة التعليم مؤسسات وزارة 

 املجتمع املدني وسائل اإلعالم
 - سنوات 3 -1

2 
  إصدار تقرير دوري عن 

ً
التطور االجتماعي مقارنة

 بما حققته الدول األخرى 
 وزارة الشؤون االجتماعية 

وزارة الخارجية وزارة الثقافة املجلس الوطني للتطوير 

 واالجتماعي مؤسسات املجتمع املدنياالقتصادي 
 - سنوات  10 -1

 سنوات  10 -1 الوزارات والجهات التابعة لها مؤسسات املجتمع املدني  مجلس الوزراء  إحياء األيام العربية والدولية املعتمدة  3

مرفق قائمة باأليام 

املعتمدة من األمم 

املتحدة وجامعة 

 الدول العربية 

4 
الدراسات االجتماعية من  تقييم وتطوير مركز 

 خالل الشراكة الدولية 

املجلس الوطني للتطوير  

 االقتصادي واالجتماعي
 - سنوات 3 -1 وزارة الشؤون االجتماعية 
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12 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  االستفادة من حضارات وثقافات املجتمعات األخرى 

 االنفتاح على الحضارات والثقافات، وتعزيز التعاون معها 
2.12 

 الهدف التفصيلي:

 املتوفرة لدى الغيراإلستفادة من اإلمكانات 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة   الشركاء الجهة املنفذة  

1 
إنشاء مراكز ثقافية بالخارج وفق  

 ساحات ثقافية محددة 
 سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة الثقافة 

مراجعة هيكلة 

 املؤسسات

2 
تحديد االحتياجات ووضع برنامج  

 الخبراءتبادل 
 - سنوات 3 -1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة العمل  وزارة التخطيط 

3 
إستحداث برامج لتبادل املنح  

 الدراسية التعليمية والدراسية 
 - سنوات 3 -1 وزارة التخطيط وزارة الخارجية املنظمات الدولية وزارة التعليم 

4 
تبادل الفرص التدريبية والثقافية  

 والفنية 
 - سنوات  10 -1 وزارة العمل وزارة التعليم وزارة الخارجية وزارة الثقافة 

5 

توأمة املؤسسات االجتماعية  

والثقافية لتبادل الخبرات مع  

 مؤسسات الدول األخرى 

 - سنوات 5 -1 وزارة الخارجية  الوزارات املختصة 
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12 
 الهدف الرئيس ي:

 السياسة املقترحة:  االستفادة من حضارات وثقافات املجتمعات األخرى 

 االنفتاح على الحضارات والثقافات، وتعزيز التعاون معها 
3.12 

 :الهدف التفصيلي

 تصدير التجارب الناجحة للمساهمة في تطوير الحضارة املشتركة 

 

املبادرةاسم   ت.  مالحظات  املدة املقترحة   الشركاء الجهة املنفذة  

1 
تفعيل عضوية املؤسسات املعتمدة 

 على اإلنتاج الثقافي املحلي 
 - سنوات 3 -1 العمل مؤسسات املجتمع املدني وزارة الخارجية وزارة  وزارة الثقافة 

2 

وضع واعتماد جدول سنوي  

باملناسبات الخارجية الواجب  

 حضورها 

 - سنوات 3 -1 وزارة الثقافة وزارة الخارجية وزارة الشؤون االجتماعية  مجلس الوزراء 

3 
إنشاء قناة تلفزيونية )ثقافية(  

 موجهة 
 - سنوات 5 -1 الثقافة مؤسسات املجتمع املدنيوزارة  وزارة الخارجية 

4 

إنشاء صندوق وطني لدعم  

املشاركات الوطنية الخاصة في  

 املحافل الدولية 

 سنوات 3 -1 وزارة املالية وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة مجلس الوزراء 
مراجعة هيكلة 

 املؤسسات
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 "البرنامج التنفيذي"

: جانب لثثا
ً
 إعادة بناء النظام املؤسس ي ا
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 املقدمة: 

 في ظل غياب الدولة بمفهومها املؤسس ي املتعارف عليه في علم السياسية، حيث  
ً
عدم الثبات واالستقرار لكثير من هياكلها التنظيمية املتعاقبة أدى إلى أن  عانت ليبيا كثيرا

واضح املعالم، يتخذ من الدستور الذي يقره الليبيون   غياب الحد األدنى من املأسسة مما كان له من أثر خطير وسلبي على بناء دولة حقيقية مستقرة ذات نظام سياس ي

 له يمنح استقاللية تامة للسلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية ورقابة من الشعب عليها.
ً
 أساسا

 
ً
د الدولة وتحقيق األمن من الحاجة املاسة والوعي الكامل بضرورة أيجاد نظام سياس ي تكون لسلطته الدور املستمد من الشرعية التي منحها الدستور له ألداره موار  إنطالقا

للمجتمع متبعا في ذلك استراتيجية واضحة املعالم في  إلى أكبر قدر من املصالح الحيوية للدولة وبالتالي تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي ًً القومي بكافة جوانبه وصوال 

 طريقها بما يؤدي الى بناء دولة املؤسسات ونظام الحكم املحلى الالمركزي.  

الليبيينإو   من 
ً
الكريم ومس    لبناء دولتهم  يمانا العيش  في  ابنائها  الفرصة لجميع  تتيح  التي  السلطة،  السلمي على  املؤسسات والقانون والتداول  التعليم دولة  توى عالي من 

لالستثمار والحكم الرشيد،   والخدمات والرعاية الصحية واالجتماعية، وممارسة حقوقهم الكاملة تحت نظام ال مركزي موسع يمنح املشاركة الفاعلة في التنمية والتخطيط

 ألرادتهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة، كان وال بد من وضع خارطة واضحة املعالم
ً
، متضمنا  التشريعية و القضائية   لشكل وهيكلية الدولة ومؤسساتها التنفيذية و  وتحقيقا

 .املهام واالختصاصات لتلك املؤسسات والفصل بين السلطات مع ضمان التكامل بينهم
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 مرتكزات القيام باإلصالح املؤسس ي 

 )مشروع الحل( 

 من مبادئ رئيسية لصالح الشعب.اإلعالن الدستوري وتعديالته واالتفاق السياس ي وما تمخض عنه  •

 وجود قاعدة وأسعه من املؤسسات واألجهزة والهيئات العامة التي باإلمكان تهيئتها في عملية تطوير هيكلة الدولة بشكل سهل ومرن. •

 فراد املجتمع الليبي بضرورة بناء دولة حديثة.  أ ميثاق وطني بين  صياغة •

 ؤسس ي للدولة. الخبرات الوطنية املؤهلة في مجال البناء امل •

( والتي لم ترى  2010-2009التجارب السابقة التي تمت في هذا املجال وخصوصا تجربة املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي عامي ) •

 النور.  

 صالح الهيكلي املؤسس ي )املشكلة(دواعي اإل 

 ومؤسساتها.غياب الدستور الذي يؤسس لشكل الدولة ونظامها وسلطاتها  •

 عدم وجود بنية حقيقية مؤسساتية للدولة الليبية. •

 تدني وانعدام معدل النمو االقتصادي نتيجة للفوض ى املؤسساتية  •

 لية. جمود الحراك السياس ي الصحي داخل املجتمع مع توالي حكومات ضعيفة متتا •
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 املؤسس يصالح الهيكلي أهداف اإل 

 توازن أفضل بينها أفقيا ورأسيا ومع القطاع الخاص مع إقرار هيكل مبسط وأقل تسلسال وإتباع مرونة أكثر.أعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتحقيق  •

 تمكين املؤسسات من االضطالع بدور فعال ومتزايد في مساعدة املجتمع على بلوغ األهداف.  •

ن املؤسسات من االستجابة، على نحو أفضل في املستقبل. •
ّ
 يمك

 داف مماثلة  تعظيم دور القطاع الخاص بتوسيع التحالفات والشراكات واألنشطة املشتركة بينها وبين سائر مؤسسات الدولة التي تشارك وتسهم في بلوغ أه  •

د من الالمركزية وتطوير مبدأ  إعادة تنظيم شبكة اإلدارة املحلية والحكم املحلي لتعزيز القدرة على االستجابة الحتياجات الدعم السياس ي والفني من خالل املزي •

 .ارات املحلية املختلفةالتركيز على ترتيب األولويات على نحو أفضل وزيادة التجانس مع سائر األطراف الفاعلة والتوسع في االستفادة من التعاون فيما بين االد

 ا من خالل اقحام رأس املال الخاص املستثمر بشكل أكبر. االستغالل األقص ى للموارد املتاحة وذلك بتطبيق أسلوب أكثر مرونة في تخصيصهـا، السيم •

و   • املساءلة  مبدأ  تحديد  ثم  ومن  السلطات،  تفويض  في  والتوسع  اإلدارة  لتبسيط عمليات  املتزامن  التطبيق  مع  الهيكلية  تترافق اإلصالحات  تحفيز  أن  العمل على 

 . وتسهيل عمل الفرق متعددة التخصصاتاملوظفين واالرتقاء بفعالية في استخدام املوارد البشرية املهنية  

 

 

 



 

 

200 

 

 

 

 

 

 الرؤية والهدف العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء نظام مؤسس ي يستند إلى شرعية دستورية، يتسم بالديمومة 

والتوازن والتكامل ويخضع للرقابة واملساءلة، تمارس فيه  

ة، في ظل نظام ال  ومرونلسلطات اختصاصاتها باستقاللية ا

 مركزي موسع. 
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 الهدف األول 

 .تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات
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 مبدأ الفصل بين السلطات. عزيز ت الهدف الرئيس ي  1

 السياسة 
نظمة  

ُ
مراجعة وتطوير التشريعات امل

 . للسلطات الثالث والفصل فيما بينها
 الهدف التفصيلي  1.1

  فيما ترسيم مستويات السلطات الثالث بما يحقق الفصل

 .بينهم

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.1 
مراجعة تشريعات الدول األخرى حول آلية 

 فصل السلطات  
 - سنوات 3-1   املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراء   هيئة صياغة الدستور  مجلس النواب 

 - سنوات 3-1   املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراءمجلس النواب    هيئة صياغة الدستور  دسترة مبدأ الفصل بين السلطات وتحصينه. 2.1.1

 - سنوات 3-1   املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراءمجلس النواب    هيئة صياغة الدستور  دسترة وتأسيس محكمة دستورية.  3.1.1

4.1.1 
 
ً
مراجعة االتفاقات واملعاهدات الخارجية وفقا

 ملبدأ الفصل بين السلطات 
 - سنوات 3-1 الخارجيةوزارة  مجلس النواب 

5.1.1 
صياغة اختصاصات كل سلطة بشكل 

 حصري وواضح 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3-1   املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراء مجلس النواب 
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 . السلطاتعزيز مبدأ الفصل بين ت الهدف الرئيس ي  1

 السياسة 
نظمة  

ُ
مراجعة وتطوير التشريعات امل

 . للسلطات الثالث والفصل فيما بينها
 السلطات. ترسيخ ثقافة استقاللية  الهدف التفصيلي  2.1

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.1 
إقامة الندوات وورإل العمل ملعالجة  

 إشكاليات فصل السلطات 
 - سنوات 3-1 مجلس الوزراء  املجلس األعلى للقضاء  مجلس النواب 

2.1.1 

إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية للنواب  

والوزراء والقضاة واملسؤولين عن مبدأ  

 الفصل بين السلطات.

 - سنوات 3-1 مجلس الوزراء  املجلس األعلى للقضاء  مجلس النواب 

3.1.1 
والعلوم  لحقوق تطوير مناهج كليات ا

 السياسية بما يرسخ مبدأ فصل السلطات.
 - سنوات 3-1 املراكز البحثية  منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء 

4.1.1 
االستفادة من برامج التعاون الدولي لخدمة  

 وترسيخ الفصل بين السلطات 
 - سنوات 3-1 وزارة الخارجية  منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء 

5.1.1 
إشراك املنظمات غير الحكومية في مراقبة 

 االلتزام بالفصل بين السلطات 
 - سنوات 3-1 املجتمع املدني الجهات الرقابية  منظمات  مجلس التواب 
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 لثاني الهدف ا

 . التوجه إلى الحكومة الصغيرة
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 التوجه إلى الحكومة الصغيرة. الهدف الرئيس ي  2
 صدور التشريعات الالزمة.  السياسة 

 الحد من الترهل الحكومي.  الهدف التفصيلي  1.2

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء املنفذة الجهة   اسم البرنامج  ت.

1.1.2 
تأسيس واعتماد هيكل تنظيمي ُمصغر 

 للمؤسسات الحكومية
 - سنة  الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

2.1.2 

الحث على تطبيق الوصف  

والتوصيف الوظيفي للمؤسسات 

 واألجهزة الحكومية

 - سنة  التابعة لها الوزارات والجهات  مجلس الوزراء

 - سنة  وزارة املالية  مجلس الوزراء تطوير منظومة االزدواج الوظيفي  3.1.2

4.1.2 

استحداث نظام حوافز وضوابط  

للعمل في املناطق النائية في الوظائف  

 التخصصية 

 - سنة  الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

 - سنة  صندوق الضمان االجتماعي  منظمات املجتمع املدني  الوزراءمجلس  التحفيز على التقاعد املبكر 5.1.2

6.1.2 
التحفيز على التوجه إلى القطاع 

 الخاص
 - سنوات 3-1 وزارة العمل والتأهيل  القطاع الخاص  منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء
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 التوجه إلى الحكومة الصغيرة. الهدف الرئيس ي  2

 صدور التشريعات الالزمة.  السياسة 

 ضمان استقرار وجودة اآلداء. الهدف التفصيلي  2.2

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.2.2 
اعتماد تطبيق أنظمة الجودة الشاملة 

 الحكومية تباألجهزة واملؤسسا
 - سنوات 3-1 الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

2.2.2 
وضع واستحداث مؤشرات لقياس  

 اآلداء وإصدار التشريعات 
 مراجعة التشريعات  سنة  الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

3.2.2 
تحديث املناهج التعليمية بما ُيعزز  

 تحسين اآلداء وإعالء قيمة العمل
 - سنوات 3-1 وزارة التعليم  املراكز البحثية  منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء
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 لثالث الهدف ا

 تعزيز مبدأ الالمركزية في اإلدارة املحلية.  
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 تعزيز مبدأ الالمركزية في اإلدارة املحلية.  الهدف الرئيس ي  3

 السياسة 
الداعمة إصدار التشريعات واللوائح  

 للدارة املحلية. 
 تطوير وإصالح هيكلية اإلدارة املحلية.  الهدف التفصيلي  1.3

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.3 
مراجعة تشريعات الدول األخرى في الية   

 الحكم املحلي  
 - سنوات 3-1 - هيئة صياغة الدستور  

 - سنة   املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراءمجلس النواب    هيئة صياغة الدستور  دسترة الحكم املحلي وتحصينه  2.1.3

3.1.3 

إقرار وتنفيذ برامج مساعدة لتصميم  

واالختصاصات وصياغة  الهياكل 

اللوائح االدارية والفنية واملالية )تعاون  

 دولي(

 مجلس النواب
وزارة التخطيط وزارة الحكم املحلي الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات املجلس 

 الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي
 مراجعة التشريعات  سنة 

 مجلس النواب املحليةاملجلس األعلى للدارة تفعيل  4.1.3
وزارة الحكم املحلي  وزارة التعليم وزارة الصحة وزارة االقتصاد  وزارة املالية  

 منظمات املجتمع املدني
 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنة 

 مجلس الوزراء انشاء صندوق إقراض للتنمية املحلية  5.1.3

للتطوير   ي وزارة املالية وزارة االقتصاد وزارة التخطيط املجلس الوطن

االقتصادي واالجتماعي الهيئة الليبية لالستثمار  صندوق االستثمار  

الداخلي مجلس رجال االعمال  اتحاد غرفة التجارة والصناعة املنظمات  

 الدولية

 سنة 1-5

لتوفير تمويل متعدد  

املصادر يعمل على 

 اإليرادات البلدية 
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 تعزيز مبدأ الالمركزية في اإلدارة املحلية.  الهدف الرئيس ي  3
 السياسة 

إصدار التشريعات واللوائح الداعمة 

 تعزيز مبدأ التكامل لضمان تنمية محلية مستدامة  الهدف التفصيلي  2.3 للدارة املحلية. 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.2.3 

إجراء االستطالعات وعقد اللقاءات  

مع السكان للبدء في رسم الحدود  

 اإلدارية للوحدات 

 - سنوات 3-1   منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراءمجلس النواب    وزارة الحكم املحي

2.2.3 
رسم واعتماد سياسة وطنية للدارة  

 املحلية  
 مجلس الوزراء

مجلس الوزراء  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي   املنظمات الدولية  

 املختصة  
 - سنة 1-2

3.2.3 
ترسيم العالقة بين الوحدات اإلدارية 

 بمختلف مستوياتها 
 - سنة  وزارة الحكم املحلي وزارة العمل وزارة التخطيط وزارة العدل  مجلس الوزراء 

4.2.3 
بناء قدرات املجالس البلدية في 

 التخطيط االستراتيجي وإدارة املوارد 
 - سنة  املنظمات الدولية منظمات املجتمع املدني وزارة الحكم املحلي 

5.2.3 
تأهيل مجالس وإدارات الحكم املحلي  

 دولي()تعاون 
 - سنة  املنظمات الدولية منظمات املجتمع املدني وزارة الحكم املحلي 
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 لرابع الهدف ا

الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور املنظمات غير 

 . الحكومية
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 الهدف الرئيس ي  4
الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور املنظمات غير  

 تطوير التشريعات الحاكمة.  السياسة  الحكومية

 إصالحات تشريعية وقانونية تضمن وتكُفل آليات الشراكة. التفصيلي الهدف  1.4

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.4 
صياغة وإصدار تشريع خاص بتنظيم 

 الشراكة وتحديد مجاالتها 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3-1 مجلس الوزراء ديوان املحاسبة الرقابة اإلدارية مجلس النواب 

 - سنوات 3-1 وزارة االقتصاد  الهيئة العامة للثقافة  منظمات املجتمع املدني القطاع الخاص مجلس الوزراء  إصدار دليل إرشاد للشراكة   2.1.4

 - سنوات 3-1 املجتمع املدني  القطاع الخاصوزارة االقتصاد  منظمات  الهيئة العامة للثقافة  إعداد وتنفيذ خطة للتوعية وتطبيق الشراكة  3.1.4

4.1.4 
تطوير التشريعات التي تنظم عمل 

 املؤسسات غير الحكومية 
 مراجعة التشريعات  سنة  مجلس وزراء الهيئة العامة للثقافة 

5.1.4 
إقرار برامج حكومية لضمان استدامة 

 الشراكة 
 - سنة  القطاع الخاص  منظمات املجتمع املدني  مجلس وزراء 
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 الهدف الرئيس ي  4
الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور املنظمات غير  

 الحكومية
 تطوير التشريعات الحاكمة.  السياسة 

 الهدف التفصيلي  2.4
تحفيز ودعم برامج الشراكة وتفعيل دور املنظمات غير  

 الحكومية.

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج اسم   ت.

 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنوات 3-1 منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء  إنشاء وكالة وطنية لضمان االستثمار  1.2.4

2.2.4 
صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية للشراكة مع 

 القطاع الخاص  
 - سنوات 3-1 جميع الوزارات منظمات املجتمع املدني القطاع الخاص مجلس الوزراء 

3.2.4 
تطوير أنظمة الرقابة اإلدارية والفنية واملالية 

 بما يتناسب مع الشراكة 
 - سنوات 3-1 اإلدارية منظمات املجتمع املدني املنظمات الدولية املعنية ديوان املحاسبة الرقابة  مجلس الوزراء 

4.2.4 
تحديد وتنفيذ قائمة برامج احتياجات 

 التعاون لتحقيق شراكة فاعلة
 - سنوات 3-1 منظمات املجتمع املدني القطاع الخاص مجلس الوزراء 

5.2.4 
للعالن وتقديم   ةإنشاء منصة إلكتروني

 خدمات الشراكة 
 - سنوات 3-1 الهيئة العامة للثقافة  وزارة االقتصاد الهيئة للتوثيق واملعلومات  مجلس الوزراء  
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 الهدف الخامس 

 ترسيخ مبدأ التنظيم والتوجيه والرقابة. 
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 ترسيخ مبدأ التنظيم والتوجيه والرقابة.  الهدف الرئيس ي  5
 السياسة 

ترسيم الصالحيات واالختصاصات بين  

 هيكلة وتنظيم املؤسسات الرقابية الحكومية إعادة   الهدف التفصيلي  1.5 األجهزة الرقابية. 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.5 
إعادة النظر في اختصاصات املؤسسات والهيئات  

 الرقابية  الحكومية
 - سنة  3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها املنظمات الدولية  مجلس النواب 

2.1.5 
تحديد واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسات 

 الرقابية  والهيئات الحكومية
 - سنة  3-1 مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات التابعة لها املنظمات الدولية  مجلس النواب 

3.1.5 
تحديد واعتماد املالك الوظيفي للمؤسسات والهيئات  

 الرقابية  الحكومية
 - سنة  3-1 الوزراء جميع الوزارات والجهات التابعة لها املنظمات الدولية مجلس  مجلس النواب 

4.1.5 
تحديد واعتماد الوصف والتوصيف الوظيفي 

 الرقابية  للمؤسسات والهيئات الحكومية
 - سنة  3-1 مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات التابعة لها املنظمات الدولية  مجلس النواب 
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 ترسيخ مبدأ التنظيم والتوجيه والرقابة.  الهدف الرئيس ي  5
 السياسة 

ترسيم الصالحيات واالختصاصات بين  

 إجراءات معززة لُسلطة القانون. التفصيلي الهدف  2.5 األجهزة الرقابية. 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

 مراجعة التشريعات  سنة  3-1 مجلس الوزراء منظمات املجتمع املدني املنظمات الدولية  مجلس النواب  مراجعة التشريعات الرقابية واإلجرائية  1.2.5

 - سنة  3-1 األجهزة الرقابية املنظمات الدولية  مجلس النواب  أدلة رقابية ذات معايير دولية واضحة صياغة  2.2.5

3.2.5 
من كفاءة  الرفعتقييم املوارد البشرية و 

    العاملين في الجهات الرقابية
 - سنة  3-1 املدني املنظمات الدولية منظمات املجتمع األجهزة الرقابية جميع الوزارات   وزارة العمل والتأهيل 

 - سنة  3-1 مجلس النواب جميع الوزارات والجهات التابعة لها منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء  للقطاعات التنفيذية   صياغة أدلة إجراءات 4.2.5

 - سنة  3-1 لها منظمات املجتمع املدني منظمات املجتمع املدني جميع الوزارات والجهات التابعة  مجلس الوزراء  مدونة سلوك إعداد وصياغة  5.2.5

6.2.5 

تفعيل برامج واتفاقات استرداد  

املوجودات ضمن اتفاقية األمم  

 املتحدة ملكافحة الفساد 

الهيئة الوطنية ملكافحة 

 الفساد 
 - سنوات 10-1 وزارة الخارجية وزارة الداخلية
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 لسادس الهدف ا

 .إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد 
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 والوقاية من الفساد. إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة  الهدف الرئيس ي  6
 السياسة 

تقنين أساليب الحوكمة في 

 إلزام املؤسسات بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.  الهدف التفصيلي  1.6 املؤسسات. 
 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.6 
 إطالق حملة وطنية ألداء القسم القانوني ملوظفي

   القطاع العام
 - سنة  هيئة مكافحة الفساد مؤسسات املجتمع املدني  مجلس وزراء

 - سنوات 3-1 هيئة مكافحة الفساد وزارة العدل  مجلس الوزراء  مجلس النواب  صياغة استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد  2.1.6

3.1.6 
ت الوطنية وفق متطلبات مواءمة التشريعا

 ملكافحة الفساد  الدوليةاالتفاقيات 
 سنوات 3-1 مجلس الوزراء وزارة الخارجية هيئة مكافحة الفساد  مجلس النواب

مراجعة 

 التشريعات 

 سنوات 3-1 مجلس الوزراء مجلس النواب  بتقديم اإلقرارات املالية  إلزام املسؤولين  4.1.6
مراجعة 

 التشريعات 

 - سنوات 3-1 األجهزة الرقابية مؤسسات املجتمع املدني  هيئة مكافحة الفساد  الفساد استحداث آلية آمنة للبالغ عن 5.1.6

6.1.6 
 دارية النافذةمراجعة وتحديث الئحة العقود اإل 

 والقرارات الالحقة لها.
 وزارة العدل

مجلس الوزراء هيئة الرقابة اإلدارية ديوان املحاسبة هيئة  

 املشروعات العامة
 سنوات 1-3

مراجعة 

 التشريعات 

7.1.6 
دوات الجباية )الكهرباء، املاء، الضرائب، رقمنة أ

 الجمارك، إلخ( 
 الهيئة العامة للمعلومات 

وزارة االتصاالت واملعلوماتية الشركة العامة للكهرباء الشركة  

 العامة للمياه مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك
 - سنوات 1-3

 سنوات 3-1 العدل ة مجلس الوزراء وزارة التخطيط وزار  مجلس النواب  قانون املواصفات الليبية تحديث وتطوير 8.1.6
مراجعة 

 التشريعات 
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 إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد.  الهدف الرئيس ي  6
 تقنين أساليب الحوكمة في املؤسسات.  السياسة 

 رفع مستوى الوعي املجتمعي للوقاية من الفساد.  الهدف التفصيلي  2.6

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء املنفذة الجهة   اسم البرنامج  ت.

1.2.6 
إنشاء حاضنات لجمعيات حماية  

 املستهلك
 - سنوات 10-1 وزارة الثقافة هيئة الرقابة اإلدارية وزارة االقتصاد 

2.2.6 
وضع برامج توعية مكثفة ملخاطر  

 الفساد
 - سنوات 3-1 واملعلوماتية وسائل اإلعالم مؤسسات املجتمع املدني وزارة االتصاالت  هيئة مكافحة الفساد

3.2.6 
اعتماد حقائب تدريبية للوقاية من 

 الفساد واإلبالغ عنه 
 - سنوات 3-1 هيئة مكافحة الفساد الرقابة اإلدارية وزارة العمل

4.2.6 
إنشاء وحدات إعالمية بالوحدات  

 دوريةاإلدارية وإلزامها بتقديم نشرات 
 سنوات 3-1 وزارة العمل هيئة اإلعالم مجلس الوزراء

مراجعة هيكلية  

 املؤسسات
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 لسابع الهدف ا

 . التوجه إلى الحكومة الذكية
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 التوجه إلى الحكومة الذكية. الهدف الرئيس ي  7
 سن اللوائح والتشريعات.  السياسة 

 تطوير البنى التحتية.  الهدف التفصيلي  1.7

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء املنفذة الجهة   اسم البرنامج  ت.

1.1.7 
تحديد الخدمات املستهدفة للتحول الذكي وترتيبها 

 وإعادة النظر في متطلبات الحصول عليها
 - سنوات 3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

2.1.7 
استصدار التشريعات الالزمة العتماد الخدمات  

 ة اإللكتروني
 مراجعة التشريعات  سنوات 3-1 مجلس الوزراء مجلس النواب

3.1.7 
تحديد آلية االنتقال إلى الحكومة الذكية وإسنادها  

 لجهة مختصة 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

4.1.7 
لتقديم  تقييم وتطوير البنية التحتية الالزمة 

 الخدمات الذكية
 - سنوات 3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها  االتصاالت واملعلوماتية

5.1.7 
للخدمات    ةتصميم وتنفيذ بوابة ليبيا اإللكتروني

 واملعلومات 
 - سنوات 3-1 مجلس الوزراء االتصاالت واملعلوماتية
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 التوجه إلى الحكومة الذكية. الهدف الرئيس ي  7
 سن اللوائح والتشريعات.  السياسة 

 مواكبة التطورات وفتح آفاق التعاون.  الهدف التفصيلي  2.7

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج اسم   ت.

1.2.7 
تصميم وتنفيذ برامج توعوية بأهمية  

 الحكومة الذكية
 - سنوات 3-1 االتصاالت واملعلوماتية الهيئة العامة للمعلومات القطاع الخاص منظمات املجتمع املدني مجلس الوزراء

2.2.7 

إصدار دليل إرشادي للتحول 

والذكي للجهات املسؤولة   ياإللكترون

 عن تقديم الخدمات 

 - سنوات 3-1 االتصاالت واملعلوماتية الهيئة العامة للمعلومات القطاع الخاص منظمات املجتمع املدني مجلس الوزراء

3.2.7 

إنشاء مركز وطني لحفظ البيانات  

وتقديم املساعدة الفنية 

 للمستخدمين 

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

4.2.7 
جذب الخبرات لتنفيذ ومتابعة مشروع 

 الحكومة الذكية
 - سنوات 3-1 - مجلس الوزراء
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 لثامن الهدف ا

 .بناء القدرات البشرية
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 بناء القدرات البشرية.  الهدف الرئيس ي  8
 خلق شراكة فاعلة.  السياسة 

 البشري. تعزيز القيمة املضافة من رأس املال  الهدف التفصيلي  1.8

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

 - سنوات 3 املجتمع املدني  تاملعهد الوطني للدارة منظما وزارة العمل والتأهيل  تطوير قيادات القطاع العام  1.1.8

 - سنوات 4 منظمات املجتمع املدني   املشروعات الصغرى واملتوسطة وزارة العمل والتأهيل  تنمية املعارف املهنية املتخصصة  2.1.8

 - سنوات 5   جميع دواوين القطاعات العامة والبلديات وزارة العمل والتأهيل  تطوير املهارات اإلدارية )متنوعة(  3.1.8

 - سنوات 10 منظمات املجتمع املدني املعنية  وزارة الثقافة  إنشاء مكتبات إلكترونية    4.1.8

5.1.8 
تطوير وتحديث املراكز املهنية  

 والتدريبية 
 - سنوات 5 منظمات املجتمع املدني املعنية  وزارة العمل والتأهيل 

 - سنوات 3 منظمات املجتمع املدني املعنية  وزارة العمل والتأهيل  تأهيل الباحثين عن عمل  6.1.8
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 بناء القدرات البشرية.  الهدف الرئيس ي  8

 خلق شراكة فاعلة.  السياسة 

 االتفاقيات. االستفادة من الخبرات وتفعيل  الهدف التفصيلي  2.8

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

 - سنة 3-1 منظمات املجتمع املدني  املنظمات الدولية وزارة العمل والتأهيل  تطوير كفاءة املدربين املحليين 1.2.8

 - سنة 3-1 املدني  املنظمات الدوليةمنظمات املجتمع  وزارة العمل والتأهيل  تأهيل املدربين الجدد 2.2.8

3.2.8 
تطوير املراكز التدريبية واملهنية  

 القائمة
 - سنوات 3 منظمات املجتمع املدني املعنية  وزارة العمل والتأهيل 

4.2.8 
عقد شراكات مع املؤسسات الدولية 

 في مجال بناء القدرات 
 - سنة 3-1 املجتمع املدني  املنظمات الدوليةوزارة الخارجية  منظمات  وزارة العمل والتأهيل 
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 تسمية املؤسسات
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 ية نفيذالجهات الت ية قضائالالجهات  الجهات التشريعية 

 (1غرفة رقم )

 (2غرفة رقم )

 املجلس األعلى للقضاء

 املحكمة العليا 

 املحكمة الدستورية 

 املحاكم املدنية 

 الجمهورية رئيس 

 رئيس الوزراء

 )مجلس الوزراء(
املجلس األعلى للدارة 

 املحلية 

 املجاالت التنفيذية 

 التعليم

 الصحة 

 الصناعة 

 االقتصاد

 الطاقة

 الخارجية 

 املالية 

 االستثمار 

 الداخلية 

 األوقاف 

 اإلسكان واملرافق 

الزراعة والثروة الحيوانية  

 والبحرية

 الشؤون االجتماعية 

 العمل والتأهيل 

 املوارد املائية 

 املوارد الطبيعية 

 املواصالت والنقل 

 السياحة 

 الثقافة 

 اإلعالم 

 البيئة 

 اإلحصاء واملعلومات

عة 
تاب

 ال
ت

ها
لج

ا
 

 املحاكم الجنائية

 مصرف ليبيا املركزي 

 املحاسبة ديوان 

 الرقابة اإلدارية 

 هيئة مكافحة الفساد

 الهيئة العليا لالنتخابات

االتصاالت   العدل 

 واملعلوماتية 

 املحافظات 

 البلديات 

 املحالت 

 الشباب

 الرياضة
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 الجهات التشريعية: (1

 مصرف ليبيا املركزي.  -

 ديوان املحاسبة.  -

 الرقابة اإلدارية.  -

 هيئة مكافحة الفساد. -

 الهيئة العليا للنتخابات. -

 الجهات التنفيذية:  (2

 رئيس الجمهورية.  ✓

 مجلس الوزراء: يتكون من املؤسسات والجهات التالية:  ✓

 التعليم: .1

 اللجنة الوطنية للجامعات.  -

 الهيئة الوطنية للبحث العلمي.  -

 هيئة املناهج والتقويم والقياس.  -

 مصلحة التقنيات وصيانة املرافق التعليمية.  -

 اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. -

 هيئة التعليم التقني. -

 اللجنة الوطنية للتعليم الخاص.  -

 املؤسسات التعليمية. مركز ضمان جودة واعتماد   -

 املركز العام للتدريب وتطوير التعليم. -

 الصحة: .2

 الهيئة العامة للصحة. -

 مجلس التخصصات الطبية.  -
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 املركز الوطني ملكافحة األمراض.  -

 البرنامج الوطني لزراعة األعضاء. -

 معهد تنمية القوى العاملة الطبية. -

 املستشفيات الحكومية الكبرى.  -

 جهاز اإلمداد الطبي.  -

 جهاز خدمات اإلسعاف.  -

 املجلس الوطني لتحديد املسؤوليات الطبية.  -

 الصناعة: .3

 وزارة الصناعة.  -

 املؤسسة العامة للصناعة.  -

 الهيئة العامة للمناطق الصناعية. -

 مركز البحوث الصناعية.  -

 مركز الرقابة على األغذية واألدوية. -

 صندوق دعم الصناعات املحلية. -

 االقتصاد:  .4

 وزارة االقتصاد.  -

 س األعلى لخبراء التنمية املستدامة. املجل -

 الهيئة الليبية للتقييس.  -

 الهيئة الليبية لالعتماد.  -

 هيئة اإلشراف والرقابة على التأمين.  -

 مركز تنمية الصادرات.  -

 مصرف التنمية.  -
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 صندوق موازنة األسعار.  -

 البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة.  -

 الطاقة: .5

 املجلس األعلى للطاقة.  -

 هيئة الطاقة الذرية. -

 املؤسسة الوطنية للنفط. -

 هيئة الطاقات املتجددة. -

 الخارجية:  .6

 وزارة الخارجية.  -

 جهاز املراسم العامة.  -

 معهد الدراسات الدبلوماسية.  -

 صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.  -

 البعثات الدبلوماسية.  -

 املالية: .7

 وزارة املالية.  -

 مصلحة الضرائب.  -

 مصلحة الجمارك. -

 ابة على سوق املال. هيئة الرق -

 االستثمار:  .8

 املؤسسة الليبية لالستثمار الخارجي.  -

 صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي.  -

 الهيئة العامة للتمليك واالستثمار. -
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 الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي. -

 الداخلية:  .9

 وزارة األمن.  -

 جهاز األمن الوطني. -

 مكتب التحقيقات الوطني. -

 والجنسية مصلحة الجواات  -

 مصلحة األحوال املدنية  -

 هيئة السالمة الوطنية  -

 الشركة العامة إلستيراد السلع األمنية  -

 األوقاف:  .10

 الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الحج.  -

 صندوق الزكاة. -

 دار اإلفتاء الليبية.  -

 اإلسكان واملرافق:  .11

 وزارة اإلسكان واملرافق.  -

 هيئة اإلسكان.  -

 مصلحة املساحة.  -

 املدن. جهاز تنمية وتطوير   -

 هيئة تنظيم املرافق.  -

 مصلحة التسجيل العقاري وأمالك الدولة.  -

 جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق.  -

 مصلحة التخطيط العمراني.  -
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 مصرف اإلدخار واالستثمار العقاري. -

 الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية: .12

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.  -

 للثروة البحرية الهيئة العامة  -

 هيئة تنمية املناطق الزراعية  -

 هيئة إنتاج الحبوب  -

 جهاز تنمية وتطوير النخيل والزيتون  -

 البرنامج الوطني لتنمية الغطاء النباتي -

 مركز مكافحة اآلفات  -

 املصرف الريفي  -

 املصرف الزراعي -

 الشؤون االجتماعية:  .13

 وزارة الشؤون االجتماعية.  -

 جتماعي.الهيئة العامة لصندوق التضامن اال  -

 . صندوق التقاعد -

 الهيئة الليبية للغاثة. -

 دور رعاية العجزة واملسنين.  -

 مراكز إعادة تأهيل ذوي اإلعاقة.  -

 مراكز األمومة والطفولة.  -

 صندوق دعم الزواج.  -

 مركز الدراسات االجتماعية.  -
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 العمل والتأهيل:  .14

 وزارة العمل والتأهيل.  -

 مصلحة العمل والتأهيل.  -

 املنهي املتوسط. مراكز التعليم  -

 مراكز العمالة الوافدة.  -

 صندوق دعم وتوطين املعرفة.  -

 املوارد املائية:  .15

 وزارة املوارد املائية.  -

 جهاز النهر الصناعي.  -

 الهيئة العامة للسدود. -

 الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي.  -

 املوارد الطبيعية:  .16

 الهيئة العامة للتعدين واملناجم.  -

 املواصالت والنقل:  .17

 املواصالت والنقل. وزارة   -

 مصلحة النقل البري.  -
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ً
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 ة ـــــــاملقدم
والدولة،  ليبيا والجغرافيا،  الوطن  واإلرث،ال   التاريخ  واملوارد  شعب  بإعالن اإلمكانيات  فيه  فارقة  املاض ي عالمة  القرن  كان منتصف  بمراحل  الطويل  تاريخها  عبر  . مرت 

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

وبناء إرادة ،  واستقاللية القرار،  كلها ساعية لتحقيق السيادة  داف،وبالتالي السياسات واأله  املؤسسات واألدوات،  املنهج والنظام،   ،والتوجه أنظمة حكم اختلفت في الرؤية

 وطنية ذات عزيمة ملواجهة التحديات. 

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

سيج اإلجتماعي للمجتمع الليبي بكل بتدخالت سافرة استغلت الشرخ العميق للن ،  والتي تستهدف زعزعة اإلرادة الوطنية لشعبها من أطراف عدة إقليمية ودولية  الشمس،

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

 . سالم والتعاون وحسن الجوار مع طوقه واإلقليم والعالمالذي أساسه العدل واألمن وال يتطلع فيها الليبيون لبناء نظامهم الديمقراطي 

،ما يستشعر من خطر يحدق بالدولة الليبية والواقع املرير املعاإل الذي قسم مؤسساتها وأكتنف حياة الليبيين في كل مناحيها  ف
ً
الجميع    ىوالذي تداع   اليوم وقد يكون غدا

 ع الدولة ووحدة مؤسساتها والبدء في رحلة اإلتفاق و جا إيجاد حلول له للمساعدة على إستر ألجل املساهمة في 
ً
رية لألمن الوطني الليبي ظيستوجب صياغة ن للستقرار، صوال

وفق مفهوم ورؤية وأهداف واضحة لسياسات دفاعية وأمنية وعالقات دبلوماسية متضمنة املصالح الوطنية الحيوية  ش ى مع ضرورات املرحلة الحالية واملقبلة للدولة،اتتم

، وأن تكون نقطة اإلستقرار في محيطها واإلقليم وركيزة لألمن والسلم الدوليين   ا دولة األمن والسالم والتعاون،والذود عنها ألجل أن تكون ليبي  للدولة في الداخل والخارج،

 عمادها: 

 .يةوالخارج يةداخلدات الي هدتالدفاعية في مواجهة الاالجتماعية و قدرة الدولة على تأمين مصادر قوتها الداخلية السياسية واإلقتصادية و  .1

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

 ليبيا الجغرافي ،وإرثها التاريخي ،وموروثها املؤسس ي الفاعل ،ومواردها املتاحة وفسيفساء مكونها اإلجتماعي.  
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وغيره ،على أسس عدم   راتيجية للسياسة الخارجية تحقق املصالح العليا للدولة بأهداف تخلق عالقات متوازنة مع محيطها العربي واإلفريقي واملتوسطي واإلسالمي إست .3

 . مية واألمنالبناء الذي يعزز التنالتدخل في شئون الغير ،واإلحترام املتبادل ،والشراكة املؤسسة على إستقاللية القرار ،والتعاون 

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

 وبتنسيق كامل بين مؤسساتها السياسية واألمنية والدفاعية.  اإلمكانيات للمواجهة في حينها،

 ة:شكلامل

،  ،مرت بأعوام وسنين ،تجاربها كثيرة ومختلفة،  الحديثةدولة ليبيا  
ً
 وجزرا

ً
أدواتها وإن  الى    مؤسساتها  و سمياتها  أنظمتها التي تولت شأن حكمها تناقضت بين م   مدا

،
ً
ولم تجعل من    على إرثها بعيوبه،  يلم تبق  مخاضها عسير،  ،اليوم  هاأزمات الدولة الليبية كما هو حال   وبالتالي لم تشتد  اختلفت سياساتها وأهدافها،  تشابهت شكال

 ،  موروثها السند للصالح والبناء
ُ
والتي تتمثل    لكن األمل موجود ومشهود بين ظهرانيها إلستشراف الحلول لتغيير الواقع،  ها لصنع الجديد لنظامها، اطوتتعثر في خ

 كالتالي:  جيةجوانبها الدفاعية واألمنية والسياسة الخار  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

 مما خلق  لسالح بمختلف تصنيفاته بيد حامليه خارج مؤسسات الدولة،اإنتشار  3.1
ً
 إلستقرار.  لألمن وازعزعة

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

 لصراٍع إقليمي  شرعية وغيرها،الغير 
ً
 ودولي.مما زاد من عدد املتداخلين وجعل ليبيا موطأ

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

 . واإلستقرار وتعزز الشعور باإلنتماء

 



 

 

238 

 

 "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.   هامهددا

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

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

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

 للتدخل بأن تكون  ليبياعرض الرهاب، مما  اووطن 
ً
 في شؤونها.  الخارجي  هدفا

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

 ، وتأثيره على ماتبقى من اقتصاد محلي مترٍد في اساسه. ي العاملياالقتصاد 

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

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

 وإنعدام لألمن السياس ي واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي. وإعداد ما يستوجب حيالها، سبب في تفاقم  

 "جانب السياسة الخارجية" .3

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

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

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

.  وأضعف تواصل  مما حجم دورها في تنفيذ مايناط بها، والتنفيذية،
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 ها مع الدول األخرى جوارا

اتها التنفيذية في إدارة شؤونها باستقاللية تامة تعبر فيه عن سيادة الدولة وإرادتها لتقيدها بجملة من القرارات الصادرة عن  و الليبية وأد الخارجية سةسياضعف ال 3.3

 .مجلس األمن والخاصة بالحالة الليبية
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  اخفاق 4.3
ً
في محيطها العربي واالسالمي واالفريقي واالقليمي والدولي والذي ساهمت من خالله   السياسة الخارجية الليبية في استثمار موروث الدولة املتعاقب سياسيا

  انحسار ذلك  الى    أدى ياسة الدولية.  واالطر السياسية الفاعلة في الس االقليمية  وعبر عقود متتالية بدور فعال ومساهم في انشاء العديد من املنظمات والتجمعات  

 .الدور الذي كانت تتقلده ليبيا في ريادة العمل بتلك املؤسسات

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

 هلها ألن تكون مبعث كبيرة متنوعه تؤ 
ً
لتحول اقتصادي استثماري لها ولجوارها واالقليم ومنطقة جذب لشركاء فاعلين وقادرين على املساهمة في البناء واالعمار    ا

  ألمر الذي والتنمية ا
ً
 واضح أحدث خلال

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

ية مما أدى الى حدوث تقلص  تدني التعامل الثنائي بين ليبيا والدول االخرى في الجوار واالقليم خاصة في مجال التعاون الفني، وانكماإل التعاون مع املنظومة الدول 6.3

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

 ع الحل:مشرو 

على   بما يؤكدوكذلك 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.  ،تقديم مالمح للقضايا الهامة التي بمعالجتها وتحقيق األهداف التي نسعى لها
ً
 نصل إلى الهدف العام للمشروع تمهيدا

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

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

           
ً
بنى رؤية الحل على أساس مواجهة التهديدات األمنية سواءً   ووفقا

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

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

النابعة من الوجدان اال  النسيج املتدمير أو تجزئة "اإلرادة الوطنية"  الوطنية وتمزيق  اللحمة  الثقافية وتكريس    جتمعيجتماعي من خالل ضرب  وإعمال مسائل األقليات 

 .لي هديدات هجينة تمس الواقع الداخوإلى ما ذلك من ت ،شرعية دة ،وتشجيع الهجرة غير ال الجهوية واملناطقية وإدخال أيدولوجيات دينية واف
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كذا و   ،ةواألمني  ،ةمع كافة هذه التهديدات لذا استوجب أن يتجه مشروع الحل في جوانبه الدفاعي  التعامل  وحيث أن مؤسسات الدولة التي من إختصاصها وبشكل مباشر

 السياسة الخارجية كما يلي:

 / مشروع الحل في جانبه الدفاعي
ً
  :أوال

وقد يكون من نافل القول    ،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؛
ً
وبعد   % من القدرة العسكرية الليبية،75تدمير مايزيد عن    م في2011فقد كان لتدخل حلف "الناتو" وتجاوزه ملهامه في سنة    كان لزاما

   الحكومات املتعاقبة  توليالنظام السياس ي لم    اسقاط
ً
 نافذة ال تقر بوجود بل تمانع في  جماعات ذلك وجود  إلى  أضف    ،بإعادة تنظيم وتفعيل املؤسسة الدفاعية  اهتماما

 ، نقسام املؤسس ي في الدولة الليبيةومما زاد في تردي أوضاع هذه املؤسسة في السنوات األخيرة اإل   ادة تأهيلها،وتعرقل أي جهود إلع   ،ضمن مؤسسات الدولةجيش وطني    اقامة 

 بأن مشروع الحل ماهو إال حلحلة    والحروب األهلية ،وتدويل املسألة الليبية.،  ة ،والدخول في النزاعات املسلحةوتعدد الكيانات املوازي
ً
األوضاع السابقة مما تقدم يتضح جليا

 ومن ثم وضع األسس املتينة لبناء مؤسسة دفاعية تتناسب مع درجة وطبيعة التهديدات،
ً
 وأمنيا

ً
من السلطة   اليها  وقادرة على تنفيذ املهام التي تسند  إلعادة استقرارها سياسا

 األهداف التالية:واملبادرات التي من خاللها يتم تحقيق  لذا يتضمن مشروع الحل في جانبه التنفيذي البرامج املؤسسة على أساس دستوري . السياسية

 :اإلستقرار األمني وتهيئة الظروف إلعادة بناء وتأهيل املؤسسة الدفاعية .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 .  •

 .  ستراتيجي وإستخدام قوات الدفاع الوطني"تحديد نظام التعبئة "الفتح اإل  •

 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 .  •

  :والسيطرة وعالقة السياسة بالدفاع في الدولةالقيادة  .5

 مستويات القيادة السياسية واإلستراتيجية والعملياتية والتكتيكية .  •

 نظام إتخاذ القرار في السلم والحرب .  •

 هيكلة منظومة القيادة والسيطرة . •

 : موازنة الدفاع والتأمين اللوجستي للمؤسسة الدفاعية .6

 أسس اإلنفاق العسكري .  •

 مين احتياجات قوات الدفاع الوطني . آلية تأ •

 :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.  الفنيوالخدمي و  اللوجستي  التعاون  •
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/ مشروع 
ً
 :الحل في جانبه األمني ثانيا

 على وظائفها األساسية في في إطار العمل بمفاهيم األمن الوطني، والذي في جوهره التعامل والتصدي للتهديدات األمنية، فإنه يوكل للداخلية واألجهزة األمنية اآل 
ً
خرى عالوة

)التهديدات الهجينة( باألخطار التي تهدد األمن املجتمعي بشكل عام من قبيل مكافحة اإلرهاب، والهجرة إنفاذ القانون والسهر على أمن املواطن، مهمة التصدي ملا يسمى   

 غير القانونية، والجريمة املنظمة العابرة للحدود، وما في حكمها من تهديدات ومخاطر تمس تغيير الديموغرافية أو الصحة والبيئة. 

نظيم وتفعيل األجهزة األمنية املناطة بمواجهة هذه التهديدات )الالتماثلية( بحيث تعمل على توفير البيئة املالئمة واملناخ األمن ويكمن مشروع الحل في إعاد النظر في كيفية ت

 واملستقر الذي يكفل للمواطن واملجتمع العيش الكريم بطمأنينة واستقرار.

ع فوض ى السالح، وتفكيك الجماعات املسلحة، والرفع من درجة الوعي األمني، وال يتم ذلك إال بناًء  وال يتأتى ذلك إال بمراجعة القوانين والتشريعات املنظمة، ومعالجة واق

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

 األهداف التالية: لها يتم تحقيقالبرامج واملبادرات التي من خال منيلذا يتضمن مشروع الحل في جانبه األ 

 : خلق مناخ آمن ومستقر )أمن الوطن وأمان املواطن( -1

 مراجعة التشريعات وتحديثها. •

 معالجة فوض ى السالح ومسبباته. •

 تفكيك الجماعات املسلحة والتشكيالت غير النظامية.  •

 رفع درجة الوعي األمني. •

 : بناء عقيدة أمنية وطنية -2

 مفهوم األمن العام.  وصياغة تحديث •

 . عامالحفاظ على النظام ال •
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 . ومؤسسات الدولة مكتسبات الشعب تأمين وحماية •

 : تكريس مشروعية عمل الشرطة واألجهزة األمنية -3

 املنشأة لألجهزة األمنية. األخرى  مراجعة واعادة النظر في قانون الشرطة والقوانين •

 وهياكلها بما يتوافق وعقيدتها األمنية. اعادة بناء الشرطة واألجهزة األمنية  •

 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  •

 الداخلي لقطاع الشرطة واألجهزة األمنية األخرى. النظر في التنظيم  •

 املراقبة واملحاسبة والشفافية. تفعيل دور  •

 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

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

لتاريخي، ومقدراتها االقتصادية، والتنوع السكاني  وتقويمه في ظل املتغيرات الدولية التي يتعرض لها النظام االقليمي والدولي، وواضعة في االعتبار موروث ليبيا الجغرافي، وا

رجعية اساسها املصلحة الوطنية  فيها املكون لنسيجها االجتماعي، واالرث السياس ي الذي بنى لها مكانة فيما سبق، وحال الواقع املتجدد، واستشراف املستقبل الواعد، وبم

 ارجيا، فإنه من الضرورة يتوجب التالي لحل املشكل : العليا الذي تجسده مصالح واهداف وسياسات الدولة داخليا وخ

 وضع أسس سياسات العمل الخارجي :  -1

 تحديد أهداف السياسة الخارجية الليبية .  •

 تحديد ثوابت السياسة الخارجية واملبادئ االرشادية لها . •

 استثمار املوروث التاريخي والجغرافي واملوارد االقتصادية . •

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

 تنسيق السياسة الخارجية وفق منظور األمن الوطني  بما يتشابك مع أجهزة الدولة   .  •

 تحقيق أهداف السياسة الليبية في املجال الخارجي:  -2

 صون كيان الدولة والحفاظ على استقاللها وسيادتها.  •

 والعالم. تدعيم هيبة ومكانة الدولة في الجوار واالقليم  •

 املساهمة في استقرار محيطها ودفع املهددات الخارجية التي قد تطال ليبيا واستعادة ثقة املجتمع الدولي ودعمه.  •



 

 

245 

 

 لية.إطار الشرعية الدو  تعزيز العالقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة والتضامن مع املجتمع الدولي لبناء عالقات دولية متوازنة تحقق األمن والسالم في •

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

 السالم والتنمية.

 افسة الدولية.تكوين شراكات سياسية واقتصادية وأمنية تكون الدولة قادرة من خاللها على التموضع في ظل املن  •

 تحديد إطار ثوابت وقيم السياسة الخارجية:   -3

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

 اإلحترام املتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. •

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

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

 اإللتزام بتنفيذ التعهدات بإعادة الثقة وتعزيز ثقافة الحوار.  •

 العنصري والتعصب والعنف والكراهية وإزدواجية املعايير وتعزيز مفاهيم التعايش السلمي بين الثقافات. نبذ اإلرهاب بكافة أشكاله والتمييز  •

 إعداد السياسة الخارجية للدفاع:  -4

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

 وضع اإلجراءات في السياسة الخارجية لدعم إعداد الدولة للدفاع .  •

 طط إعداد أدوات تنفيذ السياسة الخارجية ألجل إعداد الدولة للدفاع .خ •

 تطوير أساليب تنفيذ اإلعداد السياس ي .  •
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 اإلطار التنفيذي للسياسة الخارجية:   -5

 توحيد مؤسسة العمل السياس ي بما يحقق وحدة األهداف والسياسات التنفيذية الستراتيجية العمل الخارجي. •

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

 املناط بهم تنفيذها.  بناء الكوادر املؤهلة وفق املعايير التي يتطلبها العمل السياس ي والدبلوماس ي والقنصلي واألمني بما يتناسب مع طبيعة املهام واألهداف •

 لرفع من كفاءة األداء الوظيفي للعاملين بالقطاع. تطوير النظام اإلداري واملالي وتحديد آليات العمل وميكنته وا •

ت الدبلوماسية  إعادة رسم خارطة العمل السياس ي والدبلوماس ي بالخارج من خالل دراسة حجم العالقات الثنائية وتميزها والحاجة لتواجد السفارات والبعثا •

 والقنصلية بدول العالم بما يخدم السياسة الخارجية الليبية ويحقق مصالحها. 

لي عالوة على عقد  إنشاء آلية تخطيط للسياسة الخارجية للتعامل مع الثوابت واملتغيرات اإلقليمية والدولية من قبيل مجلس للتخطيط السياس ي والتعاون الدو  •

 لقاء سنوي يضم كل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كرافدين أساسيين في التخطيط ووضع األهداف والسياسات.

 اإلطار التنفيذي للتعاون الدولي: -6

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

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

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

 تجاوز التدني الحاد لدور ليبيا في أنشطة املنظومة الدولية واالستفادة من البرامج التنموية التي تقدمها.  •
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 أوال :التمهيد 

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

 نتيجة منطقية لتفكك وإنهيار املؤسسات الدفاعية واألمنية.

ل الدفاع بهدف تمكين الدولة من قيامها بوظائفها بإحتكارها إلدوات العنف وفي سياق مشروع ليبيا السالم  واالزدهار، نقدم رؤية وطنية إلعادة بناء "قوة الدولة" في مجا

 املشروع وبغرض فرض سيطرة الدولة على اقليمها، وحماية كيان الدولة وصيانة أمنها الوطني. 

 :ملخص ملالمح الوضع الدفاعي: 
ً
 ثانيا

في   .1 قصور  من  يعاني  طويلة  لفترات  مهمل  وخاصةأ جيش  العسكرية  العقيدة  امل  وجه  املؤسسة  واملعنوي   ادي الجانب  في  انقسام  إلى  الداخلي   الصراع  وأدى   ،

 العسكرية.  

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

3.  . 
ً
 وتدريبا

ً
 وتأهيال

ً
 تدني الكفاءة القتالية ملوجودات املؤسسة العسكرية تنظيما

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

 هذه املقرات. من اعادة التمركز في   إعاقة وحدات املؤسسة العسكريةلقوات املسلحة ، و وقواعد ومواقع لوجستية  لمعسكرات من مقرات  فقدان .5

 .  شخصيات ال تنطبق  عليها الشروط املهنية والقانونية في املؤسسة العسكرية قيادةوقرارات ترتب عنها تولي ال بقانون  وخبرات سابقة ة قيادات عسكرياقصاء   .6

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

 فاشلة. 

لعسكرية، وعدم  التداخل غير الدستوري والتشريعي مابين من يتولون الشأن العام في العمل السياس ي و املؤسسة العسكرية، ترتب عنه عدم حيادية املؤسسة ا  .8

 خضوعها للسلطة املدنية، وتدخلها في الحياة السياسية . 
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 : دواعي إعادة الهيكلة للمؤسسة الدفاعية:  
ً
 ثالثا

 .بما يكفل حماية كيان الدولة والدفاع عن سيادتهاجانبه الدفاعي في  وطنيبناء األمن ال .1

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

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

   بما يتناسب مع عدد السكان ومتطلبات كفاءة األداء املهنية والقتالية لها. 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

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

 . ة الدفاعية في الدولةاملؤسستحقيق املطالبات الشعبية بتفعيل دور  .8

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

 ة. ــــــــــــــــــــــتجاوز إشكاليات املراحل السابق .10

 : مرتكزات اإلصالح الهيكلي:
ً
 رابعا

   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

 خبرات وكفاءات في البحوث والتقنيات العسكرية والدراسات االستراتيجية.  .6
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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 الدفاعي الهدف 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:  سادسالهدف الرئيس ي ال                                                     

 الهدف الرئيس ي السابع : الشراكة والتعاون في املجال الدفاعي .                                     

 ارطة طريق لتنفيذ الرؤية في املجال الدفاعي . الهدف الرئيس ي الثامن : وضع خ                                     
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ــــــــــــــــــات :  السياســـــــــــــــــــــــــــــ

 إنهاء النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي   •

 سياسات دفاعية متكاملة ومتناسقة وفعالة   •

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

 اإلهتمام ببناء القدرات وتأهيل األفراد باملؤسسة العسكرية •

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

 وازنة مابين متطلبات التسلح واالقتصاد الوطني ترشيد اإلنفاق العسكري بامل •

 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   لدفاعيةمعالجات آنية للقضايا االهدف األول : 

 السياسة : إنهاء النزاعات املسلحة وإرساء السلم األهلي 

 

 

 

 

 

 

وضع حد للقتتال 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 :التفصيليالهدف   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 

السياسية   بعثة األمم السلطة  -

 املتحدة للدعم في ليبيا 

 
  سنة واحدة  الشركاء الدوليين

2 

 إدارة وتنظيم السالح وادماج املسلحين: 

 معالجة مسألة انتشار السالح.  •

 إعادة تأهيل املسلحين وإدماجهم.  •

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

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

 إزالة مخلفات الحرب  :التفصيليالهدف   2.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 
مسارح األعمال إزالة مخلفات الحرب من 

 العسكرية

 وزارة الدفاع  -

 رئاسة األركان العامة  -

 مجلس الوزراء -

 الشركاء الدوليين -
 سنة واحدة

 

 

2 
معالجة أثار الحرب على األفراد )الدعم النفس ي 

 واالجتماعي(

وزارة الدفاع  وزارة الشؤون االجتماعية  وزارة  

املؤسسة   التعليم  الهيئة العامة لألوقاف   

   منظمات املجتمع املدني الليبية للعالم

 

 مجلس الوزراء -

 املنظمات اإلقليمية والدولية  -
 سنوات 1-3

 إستراتيجية متوسطة املدى 

 ترتبط مع الجانب االجتماعي للرؤية 

3 

معالجة أثار الحرب على البنية التحتية للمؤسسة  

العسكرية  ) تأهيل للمناطق املتضررة من الحرب 

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  لدفاعيةمعالجات آنية للقضايا ا

 حماية األهداف الحيوية  :الهدف التفصيلي 3.1

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 حماية الحدود

 مكافحة اإلرهاب  •

 املنظمة العابرة للحدودالجريمة  •

 الهجرة غير قانونية •

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  

بشكل عاجل ومستمر وبدون قيد 

 سنة واحدة وزارة الداخلية واألجهزة األمنية  وزارة الدفاع  الحيويةحماية املنشآت  2 زمني 

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

 السياسة : سياسات دفاعية متكاملة ومتناسقة وفعالة 

 

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:  تعزيز األمن الوطني في جانبه الدفاعي  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

والذي يتضمن تحديد الهدف االستراتيجي لتحقيق  

    NIاملصلحة الوطنية العليا في جانبها الدفاعي 

 الدولة الشاملة  قوى االمن الوطني حماية  لومكونات 

 *  CM األمن الوطني حماية للكتلة الحرجة .1

 األمن الوطني لتعظيم القدرة الدفاعية .2

وحماية  األمن الوطني لتعزيز السياسة الخارجية  .3

 مصالح الدولة

 E.Cاالمن الوطني حماية للقدرة االقتصادية للدولة  .4

 األمن الوطني حماية للقدرة العلمية .5

 األمن الوطني حماية لدستور البالد والحوكمة  .6

تجسيد إلرادة وقوة و  عالء الروح الوطنيةإاألمن الوطني  .7

 الدولة الدفاعية 

 وخار  .8
ً
 األمن الوطني في الجانب اإلعالمي داخليا

ً
 جيا

 السلطة السياسية  -

والتي   لجنة األمن الوطني )الخبراء( -

وزارة الخارجية  وزارة  تتكون من  

 .  الدفاع  وزارة الداخلية

 

  وزارة التخطيط  وزارة االقتصاد

املؤسسة   وزارة التعليم العالي  

 االوقاف الليبية للعالم  

 املراكز البحثية  

 مبادرات سابقة  

  سنة واحدة
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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 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. -

 تقدير اثار انهيار منظومة القيم والشرخ االجتماعي على األمن الوطني. -

 االثار املضرة بالبيئة والصحة العامة على األمن الوطني. تقدير  -

 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 للعالم  

وث  مراكز البح

اإلستراتيجية  

والدراسات 

املستقبلية  األمم 

املتحدة  املنظمات  

 اإلقليمية 

 سنة واحدة

يقترح تفعيل  

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 للعالم  

مراكز البحوث  

اإلستراتيجية  

 والدراسات

املستقبلية  األمم 

املتحدة  املنظمات  

 اإلقليمية 

 سنة واحدة

يقترح تفعيل  

مجلس األمن 

الوطني أو مافي 

 شاكلته  
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 الهدف الثالث : إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع

 مالئم للتنميةالسياسة : توفير  بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية وخلق مناخ 

 

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 

 بعد إعتماد قاعدة دستورية 

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 الشامل هذا البرنامج أعد وفق نظرية 
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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  

 
 وضع مالمح هيكلة املؤسسة الدفاعية :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(. -

 التجنيد ونظام الخدمة العسكرية.وضع أسس ومعايير وأليات  -

 . وضع مقترح هيكلة املؤسسة الدفاعية في الدولة -

 السلطة السياسية   -

 وزارة الدفاع -
 

 سنتان  -
يتم العمل به وإعتماده بعد إرساء  

 القواعد الدستورية 
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

 إصالح هيكلي للمؤسسة الدفاعية وإعداد الدولة للدفاع

 املقترحة: السياسة  

توفير  بيئة دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة مدنية ديمقراطية 

 إعداد الدولة للدفاع  :الهدف التفصيلي 3.3   وخلق مناخ مالئم للتنمية

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

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

ً
 وتشريعيا

ً
 إعتماد مفهوم "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. -
 املالك الحربي.التحول من املالك السلمي إلى  -
 إنتزاع املبادأة من العدو.  -
 القدرة على االستمرارية في الصراع املسلح ضد العدو. -
 القدرة على تحمل ضربات العدو وبأقل خسائر.  -
 املحافظة على الروح املعنوية للشعب وبث روح االنتصار.  -

 إعتماد عناصر إعداد الدولة للدفاع. •
 الدولة.إدارة السياسة الخارجية ألجل الدفاع عن  -
 إعداد القوة العسكرية للدفاع. -
 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 -
 باملبادرات السابقة االستعانة   
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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 املنفذة الجهة  البرنامج  ت

2 

 

 إقرار مسؤوليات القيادة السياسية في إعداد الدولة للدفاع:

 عناصر مسؤوليات القيادة السياسية:  •

 إعتماد مقترحات القيادة العسكرية. -

 إقرار الخطة العامة للدولة بكل مؤسساتها إلعداد الدولة للدفاع. -

 التنفيذية وإصدار التعليمات. تحديد مهام األجهزة  -

إقرار تقارير أجهزة الرقابة وتقرير املفتش العام وإصدار التوجيهات  -

 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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 الهدف الرابع : إصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة 

 السياسة : اإلهتمام ببناء القدرات وتأهيل األفراد باملؤسسة العسكرية 

  

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
 صياغة مالمح العقيدة القتالية لقوات الدفاع الوطني  :الهدف التفصيلي 1.4

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 : الوطنيالدفاع  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: -

 املناورة وقوة الصدمة . عقيدة قتالية تعتمد على حرية  •

 : الدفاع الوطنيوضع محددات صياغة مضامين العقيدة القتالية لقوات 

 تحديد الهدف السياس ي االستراتيجي للدولة.  -

 طبيعة الصراع املسلح املتوقع وأنواع األسلحة املتوقع استخدامها. -

 العاملة. قوات الدفاع الوطنيالكفاءة القتالية ل -

 ال القتالية وطبيعته )جغرافيا وطبغرافيا األرض(. حدود مسرح األعم -

  IR4Cمنظومة القيادة والسيطرة  -

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

 قوة وإمكانيات العدائيات املتوقعة.  -

 مدى التقدم العلمي والتقني في الدولة. -

 االقتصادي في الدولة وإمكانيات دعم املجهود الحربي. الوضع  -

 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 

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

 التعبئة والفتح االستراتيجي 

 

 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 

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

 التعبئة والفتح االستراتيجي 

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

2 

 

 وضع خطة ونظام التعبئة )النفير الحربي(: .1

 خطة التعبئة )النفير العام(

 )استدعاء اإلحتياط(.  العاليةاستكمال املالكات للنسبة  -

 تكوين وحدات وتشكيالت قتالية جديدة. -

 . 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: 

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

 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
 إعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة  :التفصيليالهدف   3.4

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 

 إتخاذ اجراءات إعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع عن الدولة:

 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  -

 التشكيل يعني لواء فما فوق  -



 

 

274 

 

 الهدف الخامس : صياغة أسس اإلستخدام القتالي لقوات الدفاع الوطني 

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

 

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 والنزاعات املسلحة وتعزيز السلم األهلي  

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 الوطنية لتشكيل االحتياطي االستراتيجي: االستراتيجية 

 هدف االستراتيجية الوطنية:  -

 نظيم السالح وتحقيق السلم األهلي.تإدارة و  •

 إدماج املحاربين.  •

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: 

 قانون خدمة العلم.  -

 قانون النفير العام واستدعاء االحتياط.  -

 إصدار اللوائح ونظم التأهيل والتدريب وإعداد الكوادر. -

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

إصدار اللوائح والنظم املتعلقة بفترات االلتحاق وأماكن التجمعات ووسائل املواصالت  -

 )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 املقترحةاملدة   الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

3 

 

 خطة إدارة وتنظيم السالح وتحقيق السلم األهلي: 

 حصر وتصنيف السالح والفئات املسيطرة عليه وأماكن تداوله وتخزينه.  -

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

 الدفاع الوطني.

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

 إصدار قوانين تحدد تراخيص حمل السالح الشخص ي وتجريم املخالفين. -

 السلطة السياسية   -

 وزارة الدفاع -

 وزارة الداخلية  -

الهيئة العامة   -

 لألوقاف 

الهيئة العامة   -

 للعالم 

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 والنزاعات املسلحة وتعزيز السلم األهلي  
ً
( وتنمويا

ً
 )مؤسسيا

ً
 إدماج املحاربين بنيويا

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

( في املؤسسات الدفاعية واألمنية القائمة والإدماج 
ً
 )مؤسسيا

ً
 : تي قد يتم استحداثها 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.  -

 خطة إدماج املحاربين في مؤسسات أمنية قد يتم استحداثها.  -

 إمكانية إدماج املحاربين في شركات أمنية خاصة.  -

 السلطة السياسية  -

وزارتي الدفاع  -

 والداخلية 

 البحوث مراكز  -

 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 .  -

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

 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 للنفاق العسكري. -

 الوثيقة الدولية للنفاق العسكري كمرجعية بالدولة.إعتماد  -

 املحددات السياسية واالقتصادية واألمنية للنفاق 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 للمداد 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 القوة اللوجستية هي

 تكون من :إعادة تنظيم القوات املسلحة وت

مركز تنظيم وادارة للتحكم في املخزون والصرف   •

 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. اإللتزام بالواقعية في سياسات الدفاع  في مجال العالقات الدولية                 1السياسة : 

 

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

 د أوجه التعاون مع دول الطوق وتبادل املعلومات 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

 التهديدات يكفل نزع 

 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 

 تراعى اإلعتبارات التالية  : 

 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 -

التدريب التخصص ي والتاهيل العالي في املجاالت الحديثة  -

 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

 التعاون والشراكة مع املؤسسات العامة والخاصة   :الهدف التفصيلي 3.7 الخارج 

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

 التعاون مع املؤسسات ومراكز البحوث العلمية: 

 تقديم البحوث والدراسات االستراتيجية واملستقبلية.  -

 تقديم االستشارات في املسائل ذات الطبيعة الخاصة.   -

 . املجاالت الحديثة واملتقدمةهيل العالي في أالتدريب 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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 الهدف الثامن : وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية في املجال الدفاعي 

 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 

 املقترحة: السياسة  

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 

 

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

 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( -

 السياسية السلطة  -

 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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

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

 إعداد خارطة الطريق إلعتمادها من اللجنة العليا. -

 أعمالها: تشكيل اللجان التخصصية واالشراف على  -

 لجنة البناء التنظيمي والهيكليات. * لجنة التشريعات والقوانين.             *                       

 لجنة التسليح واملشتريات.*        لجنة العالقات وشؤون األفراد.*                       

 لجنة العمليات والتدريب.*                      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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ً
 تمهيد  :أوال

ة في بناء مشــروعية ســياســية  ليس ثمة شــك بأن ما مرت به ليبيا عبر مراحلها الســياســية بمختلف أنواع وأشــكال أنظمتها الســياســية، أكد بالتجربة فشــل صــيغة الدولة األمني

 اجتماعية وبالتالي  و 
ً
ســـــــــتقرار والعنف التي كانت مظاهره  رات لعدم اإل خلق كل املبر وســـــــــبب  ،  مزدهر وتحقيق تنمية مســـــــــتدامة   اقتصـــــــــاد   اإلنســـــــــان وخلق  على بناء  أثر ســـــــــلبا

 ن.م وإلى اآل 2011واضحة منذ اللحظة التي أنطلقت فيها أحداث 

   فتقارإن  إ        
ً
املواطن، كان الركيزة    ألمن  مســـــــــتهحماية النظام وبالتبعية مال ل النظام الســـــــــياســـــــــ ي لتوظيفه وتوجيهه  قتصـــــــــارإو   الشـــــــــامل، من الوطنياأل فهوم  مل  الدولة ســـــــــابقا

، مما ترتب عليه خلق مؤســســات قد طغت على الحياة العامة بمختلف أوجهها وبشــكل غير قابل للمراقبة واملســائلة وبالتالي    األمنيةعقيدة البنيت عليه   تيواألســاس ال
ً
ســابقا

 متداخلة اإل   املحاسبة
ً
 في األخير )القانون( الذي ينحصر في التبعية واملسمى فقطتصاص ودون سياسات واضحة ينظمها دستور أو قانون و خوجعلها أيضا

ً
 . إن كان شكال

 :
ً
 :ملخص ملالمح الوضع األمني الحاليثانيا

 خلق    سنوات،  ا تمر به ليبيا منذمل  نتيجة
ً
    حاال

ً
وسوء    ،بشكل جعلها في ضعفو   ،نعكس على مؤسساتها الشرطية بمختلف تخصصاتها وكذلك األجهزة األمنية األخرى إأمنيا

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

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

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

 . الوطنية

 . و مرافق وتجهيزاتهامن مباني  للتدمير ملؤسسات الشرطة  البنى التحتية  عرض ت .3

 . ن الى أقل مستوياتهأسلحة وعتاد مراكز الشرطة واألجهزة األمنية اآلخرى للنهب والسطو من قبل جماعات مسلحة مما أوصل األمعدات و مو  آلياتتعرض  .4

    منتسبي الداخلية واألجهزة األمنية  أعداد  الكبير في   تضخمال .5
ً
 .متعاض كبير لدى املواطنينانعكس على الحالة األمنية بشكل س يء وسبب  ، إعناصر غير مؤهلة  إلتحاق و   كما

  وأجندات   من أطراف  الفوض ىأمد حالة    طالأ املهددات والتهديدات الداخلية والخارجية و   قرارات متسرعة مما ساهم في زيادةاألمن 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

 .رطية مما ترتب عليه استمرار حالة الفوض ىاألمنية والش  األجهزةشأن االشراف على   ولتاملؤسسات )الوزارات( التي ت ةكفاء  تدنى مستوى  .7
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  واعتبرتبأعداد شكلت أزمة كبيرة  وغيرها، املهاجرين غير الشرعيين من دول الطوق الليبي  توافد .8
 
وبؤرة تشكل خطورة من حيث   لجعلها دولة مقر ليبيا دولة ممر وهدف

 صحي   إلحداث تغيير ديمواغرافي، كما أن األعداد
ً
 هذه األعداد تشكل خطرا

ً
 وبيئيا

ً
 يمما ا

ً
 كبيرا

ً
 أمنيا

ً
 . شكل تهديدا

الليبية  خلقت .9 االطراف  بين  االقتتال  بإختالف مسمياتهالتواجد    موطأ  حالة  املتطرفة  الفكرية  التوجهات   سعي   اووالئاته  ا تهاوأنتمائ   عناصر من مختلف 
ً
لبناء قواعد    ا

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

ً
شركات أمنية  و وعبر وسطاء  أ  في الشأن الليبي مباشرة

 . بدعوى ) مكافحة األرهاب ( متخصصة 

درجة  وب  (   تجارة األسلحة   –هجرة غير شرعية  –مخدرات   – ة  سرق  – خطف    – قتل  ) زدياد معدالت الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها من  إرتباط حالة الفلتان األمني ب إ .10

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

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

قدرة قطاع األمن على املواجهة  ل  وضعفزاد من سوء حالة الالأمن    ، مماليها في شكل جريمة منظمة وهجرة غير شرعية وتنظيمات ارهابيةإخارجية لليبيا أدى إلنتقالها  

 .املطلوبة

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

 . والقضائيةوالتشريعية والرقابية   التنفيذية قبل السلطات لغياب املراقبة واملسائلة واملحاسبة من الشرطية واألمنية  ؤسساتامل فيتفش ي الفساد  .13

هزة األمنية األخرى  جات الداخلية تمثل في لجان أمنية وتشكيالت مسلحة تولت كل املهام املناطة بالوزارة ومؤسساتها واأل لقطاع الشرطة ومؤسس   ةل هجينائوجود بد .14

 الحفاظ على األمن بمختلف مستوياته.  جعلها غير قادرة علىودون أي أهلية تشريعية أو قانونية 

درة على إنفاذها، ولغياب فاعلية الجهاز القضائي، وعدم توفر األمن ألعضاءه، وملقاره، وتعرض العديد  تعطل القوانين الرادعة للجريمة والسلوك الالأخالقي لعدم الق .15

 لعدم إستباب األمن وتحقيق العدالة
ً
 وهاما

ً
 قويا

ً
 .من سلكه للغتياالت والخطف والتهديد، كله شكل في مجمله دافعا

 دور مؤسسات اإلصالح، مما جعلها أدوات لحجز الحرية وإنفاذ القانون من غير أهله وخلق مقار  اتخاذ تشكيالت مسلحة وتحت مسميات مختلفة وغير مشرعنة قانو  .16
ً
نا

 .كسجون سرية تمارس فيها ممارسات تتعارض مع اإلعالن الدستوري والقوانين املعمول بها ومواثيق حقوق اإلنسان

 بشكل غير قانوني ودون خضوعهم للتشريعات املنظمة للنشاط اإلقتصادي وما يترتب عنها.   الزراعية( -التجارية -استحواذ العمالة الوافدة على األنشطة )الحرفية  .17
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 :
ً
 دواعي إعادة الهيكلة:ثالثا

 صياغة مالمح نظرية األمن الوطني:  (1)

ـــير مفهوم األمن الوطني إلى القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين  ـــيادتها وإرادتها  يشـــــــ ـــياغة املالمح علينا مراعاة جملة من   -  كما ذكر في املقدمة-مقدراتها  و   ســـــــ فإنه لصـــــــ

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

ــــــادي واالعالم الهادف البنّ   بل  لوحدها  لم تعد ترتبط بالعوامل العســـــــــــــكرية فنظرية األمن الوطني ــــــة والتكنولوجيا والتعليم والنمو االقتصـــــــ ــــــياســـــــ اء وهذه  تعدته الى الســـــــ

 هي:األبعاد 

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

 والحد من التهميش السياس ي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وغيره.  ،على استيعاب وتضمين مواطنيها في الحياة السياسية  قدرة الدولةل

ى توفير  بدوره يصــل بقدرة الدولة عل هذا البعدو   ســتدامة،امل  املتكاملة و  البعد االقتصــادي: ويتم تحقيقه عبر حماية الثروات واملوارد املالية وتوفير عناصــر التنمية -ب

 ملواطنيهاالحياة الكريمة 

ــــــرطيـة إذا لم تكن مقرونـة بتطور   :  علومـاتي والســـــــــــــبرانيالبعـد امل -ج ــــــكريـة وأجهزة أمنيـة وشـــــــ تقني و    علمي  لم تعـد تقـاس قـدرة الـدولـة بمـا تمتلكـه من أعـداد قوات عســـــــ

 . يدهوتوظيف معلوماتي يعزز من دفاعاتها ضد التهديدات ويكون قادر على استشعار الخطر قبل تهد

حترام العادات والتقاليد للمكونات األخرى بغض  إو   ،من خالل قبول األخرجتمع البعد االجتماعي: ويتمثل في املحافظة على التعايش الســـــــــلمي بين جميع مكونات امل -د

 ويحافظ على السلم األهلي .  ق الشعور باألمانبما يحقالنظر عن الدين واملذهب والهوية و 

ــــــمنه  إبداع والثقافة بما ال يمس معتقدات و إل التفكير واالرأي واإلعالم و البعد الثقافي: ويرتكز على حرية   -ه ــــــتور وتضـــــــ ــــــرائع األخرين ووفق ما يأطره الدســـــــ نتماءات وشـــــــ

 .   القوانين واملواثيق الوطنية والدولية

،  وبالتالي فإن مســألة وجود نظرية لألمن الوطني الليبي واســتمرارها يرتبط بشــكل أســاســ ي بتأمين متطلبات تلك األبعاد بكل أشــكالها التي ذكر 
ً
في ســبيل الحفاظ على وت ســلفا

 دون تدخل في شـــؤون االخرين أو م
ً
ســـاهمة بأي شـــكل من األشـــكال في زعزعة اســـتقرار غيرها  ديمومة الدولة واســـتقرارها واســـتمراريتها وتأمين وســـائل ومتطلبات تطورها أيضـــا

 .  من الدول بل املساهمة بكل ما تملك في تحقيق أمن واستقرار جيرانها والسلم واألمن الدوليين
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 األمنية: و  الشرطية  د جهود املؤسساتيتوح (2)

نظامها  لوديمومة   ها،يجعلها قادرة على تحقيق االســـــــتقرار ل  ية للدولة،ألمننظرية االأســـــــاســـــــها ما ينبثق عن   الشـــــــرطة واألجهزة األمنية  ان بناء هيكلية فعالة ملؤســـــــســـــــات

 ز الوالء لدولته.واملساهمة في بناء مناخ قادر على التنمية والنمو االقتصادي والرفاهية وخلق وضع اجتماعي يشعر من خالله املواطن بانتمائه لوطنه ويعز   ،السياس ي

 :  ؤسس على ما يلي ذكره هو من أهم دواعي االصالح الهيكلي لقطاع األمنن توحيد الجهود بين تلك املؤسسات يإ  

تنسيق الجهود األمنية والدفاعية والسياسية ووضع السياسات  والذي يعمل مجلسه على    كون جزء رئيس في مكونات " األمن الوطني"بحيث يبناء قطاع األمن إعادة   -أ

 لتوحيدها.

ــتراتيجية لقطاع -ب    ،األمنو   الشـــــرطة وضـــــع خطة اســـ
ً
ــها الحفاظ على الدولة نظاما     ،أســـــســـ

ً
ــانومجتمعا  إنســـ

ً
ــالح  ،يا ــادية ومصـــ  لو   ،ومقدرات اقتصـــ

ً
ــونا ــيادتها وكرامة  صـــ ســـ

 مواطنيها.

ــبيك بين   -ج ــية(و   قطاع الشـــرطةالتشـ ــتركة فيما و إ  األجهزة األمنية ومؤســـســـات الدفاع )منظومة التفاعالت املؤســـسـ والتي   هابينكتشـــاف نقاط التقاطع واملســـاحات املشـ

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

 رادة:توحيد اال  (3)

ـــــبل من أجل بناء    ـــــعي بكل الســـــــ ــبيإالســـــــ ـــ ـــــرطة  رادة فاعلة ذات عزيمة لدى منتســـــــ  التهديدات لها ولقطاع الدفاع ولغيره من قطاعات الدولة هي األجهزة األمنية بأن و   الشـــــــ

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

 شكاالت املراحل السابقة:إتجاوز  (4)

ــابقة بمختلف تداعياتها وتعددها ال يتم تجاوزها مإأن  ــتند لعزيمة من أجل بناء أمن  إرادة و إووجود   ،ا لم يتم تحديدهاشـــكاالت املراحل السـ وطني   دارة فاعلة وقوية تسـ

 -: النظام، ولتجاوزها ضرورة التاليمستقرة  الكيان و   وحدةيحقق 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   الشرطة  تحديد دور  -ج
ً
  وتنفيذيا

ً
 .ستقرار والتنمية  تحقيق اإل على أمن الدولة واملواطن واملساهمة في   ةحفاظ ملا دستوريا
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 .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 تحقيق  إصـالح و حداث اإل إاألجهزة األمنية بو   بشـأن الشـرطةمسـؤولية صـناعة القرار السـياسـ ي   لتوليرادة الصـادقة  إل ا فيهم  توفرالدفع بمن ت -و

 ستقرار واألمن وخلق التنمية.اإل 

مباشـــرة أو    ؤونهوالنأي عن التدخل في شـــ ســـتقرار األمني للدولة  الدولية املتداخلة في الشـــأن الليبي بما يســـاهم في تحقيق اإل و    اإلقليمية  ســـاهمة األطرافالدعوة مل -ز

 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 الســـياســـ ي الذي    الشـــرطيةفي ليبيا حتى يومنا هذا االثر الكبير في تحديد مفاهيم مؤســـســـات الدولة   املتعاقبة  لقد كان للتغيرات الســـياســـية

على النظام الســـــــياســـــــ ي واســـــــتمرارية حكمه دون اســـــــتراتيجية   الحفاظدور تلك املؤســـــــســـــــات األمنية في تكريس  يتولى ادارة الدولة بكل قطاعاتها وبالتالي انعكس على 

في معارك ســــــياســــــية وأمنية أدت بالدولة الى وجود مهددات لها داخلية وخارجية كانت في الغنى عنها بل اضــــــعفت من وضــــــع الدولة   دخولهاضــــــحة املعالم ترتب عنها  و 

 له
ً
 أخر كان األحرى بها أن يكون سندا

ً
( وانعكس على وضع مواطنيها وبالتالي خلقت منه مهددا

ً
 واجتماعيا

ً
 )اقتصاديا

ً
 داخليا

ً
  من قبوله  ا في معارك البناء والتعمير بدال

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

 من مؤســـــســـــات أمنية كان 
َ
  تبنى عليها وبنظرية متكاملة  ســـــخة ( را  –فاعلة    –) صـــــحيحة   أمنيةوفق عقيدة   الذي يؤســـــسضـــــرورة خلق البديل   منوبالنظر إلى ما ُوِرث

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

 مطالب شعبية: -2

ــــــالح   ــــــري فردي أو جمـاعي لتحقيق الصـــــــ ــــــرورة لكـل جهـد بشـــــــ العـام للجميع. وهو معنى يعتبر األمن من أهم مطـالـب الحيـاة بـل ال تتحقق أهم مطـالبهـا اال بتوفيره حيـث يعتبر ضـــــــ

ــــب   ــــمان أمنه على حياته فحســـــــ ــــان بمجرد ضـــــــ ــــان وال يتوفر االمن لالنســـــــ ــــامل في حياة االنســـــــ ويته الفكرية والثقافية وعلى موارد حياته  يحتاج الى األمن على عقيدته وه بلشـــــــ

 املادية، وبالتالي فأمن بالده ينعكس عليه والعكس صحيح.
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ُ
كت اعراضــه من ِقَبِل أفراد وجماعات  هِ عت موارده وانتُ يِ فيها االنســان وضــُ   َد قِ ونتيجة ملا مرت به ليبيا خاصــة خالل العشــرية املاضــية وما رافقها من اقتتال وحروب متعاقبة ف

 وك
ً
ـــــات  يانات من الداخل والخارج جعلت األمن واألمان مطلب لكل مواطن ليبي حفاظا ـــــســـــــ ـــــعي الحثيث لبناء مؤســـــــ أمنية  و   شــــــــــــرطية  على وجوده ومقدراته وبالده وبالتالي الســـــــ

 بمختلف مهامها ونماذجها لتلبية تلك املطالب التي ال يتحقق أي تطور وازدهار وتنمية بدونها.

 رعاية أممية : -3

 في اســــــــتقالل ليبيا بإعالنه ســــــــنة 
ً
الدولة وما قدمته من مســــــــاعدات عند تأســــــــيســــــــها كان له األثر من خالل تواجد وعمل العديد من    بناءوبداية   1951كان لألمم املتحدة دورا

حيث ينص على  1977لســـــنة    32  197ة العامة  الوكاالت والصـــــناديق والبرامج املتخصـــــصـــــة، وقد تواجدت لها بعثة دائمة ومنســـــق مقيم يمارس صـــــالحيته وفق قرار الجمعي

 ترتيبات لتحقيق تنسيق أفضل لألنشطة التنفيذية الخاصة بالتنمية.  

للدعم تعمل بصـورة تعاونية مع كل الشـركاء داخل البالد وخارجها    2011  9  16فقد تم تأسـيس بعثة خاصـة بليبيا بتاريخ   2011ونتيجة ملا حدث في ليبيا من أحداث في سـنة  

 لدعم تقدم يفض ي إلى تحول حقيقي من بينها: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

منية والحاجة امللحة لذلك الدور من قبل واأل   الشــرطيةتها دور في إعادة هيكلة مؤســســات الدولة  ثوملا لألمن من دور كبير في تحقيق االســتقرار كان وال يزال لألمم املتحدة وبع

 عتباره داعمإالدولة الليبية ب
ً
،مهم  ا

ً
 أو   ا

ً
وبالتالي فإن   من تجارب األمم املتحدة التي حققت بها اســـــتقرار واضـــــح املعالم في عدد من الدول املشـــــابه حالتها للحالة الليبية  ســـــتفادة

ــات  (   5+5  )أخرها اجتماعات كان ملحاوالت واملبادرات األممية الســــابقة والالحقة هي من األهمية والتيكل ا للمســــاهمة في خلق خطة وســــياســــة تســــاعد وتســــترشــــد بها مؤســــســ

 الدولة الشرطية واألمنية في أعادة هيكلتها.

 عادة الهيكلة:إاألسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة في  -4

مكونات اجتماعية كقبائل أو مناطق  كســـــــــواء ســـــــــياســـــــــية كانت كأحزاب وتنظيمات أو   مجتماعاتهانزاعات داخلية وحروب بين أطراف ومكونات    تتجارب الدول التي خاضـــــــــ ل

لحدوث تلك املنازعات والحروب، فقد اســــــــتفادت تلك الدول للخروج من أزماتها التي عاشــــــــتها من    ذات تجمعات ســــــــكانية تتوفر فيها امكانيات وموارد اقتصــــــــادية كانت هدف

قليمية ودولية ســـــواء أكانت مؤســـــســـــات أو منظمات ومن بينهما منظمة التعاون االقتصـــــادي والتنمية  إتوحد الجهود الوطنية ألولئك الذين عاشـــــوا أزماتهم مع جهود أطراف  
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(OECDالتي أشــــارت إلى أ ) حتياجات األمنية داخل مجتمعاتها بطريقة تتوافق مع املعايير  صــــالح األمني هو: "الســــعي إلى زيادة قدرة الدول الشــــريكة على تلبية مجموعة اإل ن اإل

األمنية التقليدية على الدفاع   إصــــــالح القطاع األمني إلى ما هو أبعد من التركيز األضــــــيق للمســــــاعدات  يمتدة وســــــيادة القانون، حيث يمالســــــل حوكمةالديمقراطية ومبادئ ال

 ."وأجهزة األستخبارات وحفظ األمن"  أنتهى مفهوم املنظمة لألصالح

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

 وما   ، حيثيوم 100مليون مواطن رواندي خالل   2ي راح ضــحيتها التوتســ ي والت
ً
 واجتماعيا

ً
أســتشــعرت املعاناة الكبيرة نتيجة ذلك بتجم تدمير كل مقدرات الوطن اقتصــاديا

 بضــــرورة الخروج من كل ذلك ب
ً
ــيا رادة وعزيمة بمســــاعدة كل األطراف الخارجية التي قدمت يد العون لتجاوز تلك املعاناة وبناء دولة جديدة مســــتعينة بكل إترتب عنها ســــياســ

 .ما أفرزته تلك الدراسات والتوجيهات العملية وكان نتاجها رواندا الجديدة 

 في الحالة الليبية( ذا وبالرغم من عدم تشـــــــابه الحالة الليبية مع الحالة الرواندية )الذي في جل       
ً
 دوليا

ً
 في الحالة الرواندية وتدخال

ً
 إثنيا

ً
فإن األمر من األهمية  وهره  صـــــــراعا

ــــاد بحلولها قدر اإل  ــــترشـــــــ ــــابهة للحالة الليبية واألســـــــ ــــة لكل التجارب التي مرت بها الدول كحالة مشـــــــ ــــرطة  امللحة بمكان أن نولي األهتمام والدراســـــــ مكان في أعادة بناء قطاع الشـــــــ

   تقرار.سزة األمنية من أجل تجاوز مرحلة الحروب والصراعات إلى مرحلة البناء واإل 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  زي جهاز األمن املرك 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 وكل منهما يمارس مهامه باستقاللية في مناطقه كما أنها

 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

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

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

ختالف نسبها  إو واملعادلة بين مستويات املعيشة للفرد ونفقات األمن والدفاع وتحديد املصالح الحيوية في الداخل والخارج كلها مجتمعة بمنفسها ومستوى التنمية والن 

 . للدولة ية األمنجوهر النظرية هو 

 الشرطية واألمنية:  مهام األجهزةتحديد  (3

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

 .
ً
 وخارجيا

ً
 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

 .  ردعهادرئها و 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

 املحافظة على النظام السياس ي للدولة بكل سلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية. -ز
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 حفظ مكتسبات الدولة االقتصادية واالجتماعية. بما ي على عدم وقوعه  الداخل والعمل 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

 عتراضها ونقل املعركة إلى داخله. إمنع 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 جهود املؤسسات الشرطية واألمنية وتنسيقها توحيد -ل

 التصور العام لألجهزة: (4

 مجلس األمن الوطني:  -أ

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

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

لدولة الدفاعية واألمنية وتنسيق الجهود بين كافة  اسياسات مقترح إلستراتيجيات و  يتولى وضع ،  نشاء املجلس وتبعيته مباشرة لرئيس املجلسإوفق القانون الخاص ب 

 .  مؤسسات الدولة 

 وزارة الداخلية:  -ب

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

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

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

 الداخلية. 

 الشرطة الزراعية تتبع وزارة الزراعة. •

 تتبع وزارة الكهرباء.  ءشرطة الكهربا  •

 



 

 

302 

 

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

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

 :أجهزة أمنية ال تتبع وزارة الداخلية  -د

 جهاز الجمارك يتبع وزارة املالية. •

 جهاز الحرس البلدي يتبع وزارة الحكم املحلي. •

 املبادئ الحاكمة ألجهزة الشرطة واألجهزة األمنية األخرى: (5

 والدستور. الوالء للوطن  -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. ذالنأي عن ممارسة أي عمل سياس ي أو الدخول في تجا  -4

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

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

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

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

 

 

 



 

 

303 

 

 

 

           

 دولة املواطنة وسيادة القانون                          الرؤيـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة                                           

 الجـــــــــــــانب األمـــــــنـــــــــي                                                
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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  •

 املواءمة بين السياسات األمنية والشراكات الدولية  •
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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  •

 للشتراطات 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  ب الدوليةاإلستعانة 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  -

 الهيئة العامة للعالم  -

 الهيئة العامة للثقافة  -
 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
 ودور األمن العام 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 ىمن السنة األول

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
 للدفاع عن مكتسبات الشعب الرفع 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:  

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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

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

 األمنية . 
 هيئة الدستور  -

 وزارة الداخلية -

منظمات املجتمع  -

 املدني 

 املجالس املتخصصة   -

 

 سنة واحدة
مراجعة مسودة 

 الدستور 

 مراجعة وتطوير قوانين الشرطة واألجهزة األمنية  .  2

 البرملان   -

 وزارة الداخلية واألجهزة األمنية االخرى  -

 وزارة العدل  -

منظمات املجتمع  -

 املدني 

 املجالس املتخصصة -

من سنة واحدة الى 

 سنتين
- 

3 
الزام املؤسسات الشرطية واألجهزة األمنية بالخضوع للسلطات التنفيذية والقضائية 

 للدولة .
 السلطة السياسية  -

منظمات املجتمع  -

 املدني 

 الرأي العام -
 سنة واحدة

 برنامج دائم

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

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

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

 برنامج دائم سنة واحدة  - البرملان  - تفعيل لجان الرقابة البرملانية )االستماع(  القادرة على املسائلة واملتابعة .  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 
 اعادة بناء وهيكلة مؤسسات الشرطة واألجهزة األمنية    الهدف التفصيلي: 2.3

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  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 استحداث أليات على مستوى االدارة لتحقيق الشفافية واملسائلة •

 مجلس الوزراء -

 وزارة الداخلية -

 القضاء -

  ( سنوات3-1من ) املراكز البحثية  -

2 

 الحريات العامة : تطوير القوانين وتعزيز 

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

 ) التنصت واملتابعة لالتصاالت الهاتفية ووسائل التواصل االجتماعي ( . 

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

 الدستور واملواثيق الوطنية والعاملية لحقوق االنسان .

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  -

 العدل وزارة  -

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

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

 األمنية 

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

 السياسية العملية 

 

 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.املوا2أجهزة الدولة لتعزيز أداء الجانب األمني        . التنسيق بين 1السياسة  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 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 -

 

صاالت الهيئة العامة للت -

 واملعلوماتية

الهيئة العامة للمعلومات  -

 والتوثيق

 سنوات  3-1من 
التنسيق مع األجهزة املناظرة 

 في الدولة 

2 

 

 تطوير البنى التحتية ومنظومة السيطرة :

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

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

 واملتقاعدين منهم .

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

 .  الخدمة العامة للمواطن بالشكل املستهدفالوقت والجهد ويحسن األداء ويقدم 

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  •

 للتزويرال
ً
 .   تقنيات منعا

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

 .  اآلثار وتهريب

 

 وزارة الداخلية -

 
-  
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 الهدف الرئيس ي:  

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

 خطط والبرامج لل صياغة إطار عام  :الهدف التفصيلي  2.4

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

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

 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 

 

 لكوادر الشرطة واألجهزة األمنية :الرفع من املستوى العلمي  

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

 مراجعة وتطوير املناهج الدراسية بكليات ومعاهد الشرطة والجمارك   •

 والجمارك اختيار أفضل العناصر املؤهلة للتدريس بكليات ومعاهد الشرطة  •

 تطوير كليات ومعاهد الشرطة واملعاهد األمنية على أحدث مستوى: •

 تأهيل القادة ومتخدي القرار. -

 تأهيل الخبراء واألخصائيين.  -

 تأهيل العاملين والفنيين . -

 

 

 

 

 

 وزارة الداخلية -

 وزارة التعليم -

 وزارة املالية  -

-   
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4 
 الهدف الرئيس ي:  

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

 الهدف التفصيلي: صياغة إطار عام للخطط والبرامج  2.4

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 املالحظات 

3 

 الشرطة واألجهزة األمنية األخرى : تطوير الهياكل التنظيمية ألجهزة قطاع 

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

 مهامها  بما يتوافق مع أفضل املمارسات الدولية .

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

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

 للتطور املتالحق لألختصاصات . 

 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 -

األجهزة األمنية   -

 االخرى 

 وزارة املالية  -

مراكز   -

الدراسات 

 املتخصصة 

 

5 

 التعاون  األمني والفني مع املؤسسات األمنية االقليمية والدولية: 

 االتفاقيات لتبادل املعلومات والدراسات.عقد  •

 تبادل الخبرات والكوادر املتخصصة. •

 تفعيل االتفاقيات الثنائية والجماعية. •

 

 وزارة الداخلية -

األجهزة االمنية   -

 االخرى 

 وزارة الخارجية  -

 األمم املتحدة  -

املنظمات   -

 اإلقليمية 
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 الهدف الرئيس ي:  

 واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء تعزيز دور قطاع الشرطة  
 

 التنسيق بين أجهزة الدولة لتعزيز أداء الجانب األمني السياسة:

 املراقبة واملحاسبة والشفافية في قطاع الشرطة واألجهزة األمنية   :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( . 

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

 . مراجعة واقتراح التشريعات الالزمة ملن يملك صفة الضبط القضائي  •

 السلطة السياسية  -

 وزارة الداخلية -

 الرقابة اإلدارية -

 

 - منذ السنة األولى  النائب العام

2 

 : إنفاق امليزانيةاقبة واملحاسبة والشفافية في ر امل

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

 .  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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 الهدف الرئيس ي:  

 املواءمة بين السياسات األمنية والشراكات الدولية  السياسة: تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة األمنية وقدرتها على األداء 

 تطوير الشراكة اإلستراتيجية والتعاون األمني   :الهدف التفصيلي 4.4

 

 مالحظات املقترحةاملدة   الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 تطوير برامج التعاون األمني :

 تحديث قاعدة املعلومات والبيانات للتعاون األمني .  •

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

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

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

 وزارة الداخلية  -

 وزارة الخارجية  -

دول الطوق  

واإلقليم 

 واملجتمع الدولي 

 - منذ السنة األولى 

2 

  

 االستراتيجية على املستوى االقليمي والدولي :تطوير برامج الشراكات 

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

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

 التهديدات واملواجهة املشتركة . 
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ً
 التمهيد :أوال

يم واألهداف والبرامج واألدوات، مرت الدولة الليبية منذ تأسيسها قرابة السبعة عقود من مراحل وبإختالف ألنظمة الحكم لها، وبسياسات خارجية متباينة في الرؤى واملفاه

لذي استوجب أن امليراث الحضاري لليبيا بكل مكوناته الجغرافية والجيوسياسية والثقافية، وما تمتلكه من مقدرات اقتصادية ومقومات استثمارها، األمر الم تعكس ذلك  

املعالم تحدد أهدافها ونشاطاتها ونهج   يكون للدولة الليبية سياسة خارجية مرتكزة )على موروثها الحضاري ومستمدة في بناءها على نظرية األمن الوطني، ذات رؤية واضحة

رها الثنائية واإلقليمية والدولية بكل مؤسساتها ومنظماتها، وتكون قادرة على تحق
ُ
ط
ُ
أ يق أهدافها بما يعزز أمنها وسيادتها مؤسساتها التي تدير شأنها بما يجعلها فاعلة في 

م بكافة املواثيق واألعراف املنظمة للعالقات الدولية في أطر املعاملة باملثل واالحترام املتبادل ومساهمة في ويحافظ على استقاللها، وبتعاون مشترك بَناء مع غيرها، وبإلتزا

  تحقيق األمن والسلم الدوليين.

 :
ً
 سياسة الخارجية:ملخص ملالمح الثانيا

 دواعي إعادة الهيكلة:

 في السياسة الخار شهد العقد 
ً
 عليها، يضاف إليها التراكمات للسياسات عبر العقود  املاض ي من عمر الدولة الليبية تدهورا

ً
جية الليبية، كان للظروف التي عاشتها خالله تأثيرا

 وأصبح املاضية وما شاب تلك السياسات ودبلوماسيتها الكثير من األخطاء واملمارسات وخلق الكثير من األزمات مما أضعف دورها في أطرها املختلف
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
ت  ة ثنائيا

 لآلتي: 
ً
 محط تدخالت بما أسهم في أن تكون دولة رخوة إن لم تكن هشة، كانت نتيجة

 لقرار. غياب نظرية لألمن الوطني الذي تشكل السياسة الخارجية أحد أركانها وأداة من أدوات إنفاذها وفق رؤية تحقق األمن والسيادة واستقالل ا (1

ات املتعاقبة و وزاراتها التي تتولى إدارة الشأن السياس ي الخارجي في صياغة سياسات وأهداف تعتمد على ما لليبيا  اإلنقسام املؤسس ي في الدولة الليبية وضعف الحكوم  (2

مكن في مجملها من رسم سياسة خارجية تأخذ في 
ُ
 صياغتها تلك العوامل.من موقع جغرافي هام، وعامل جيوسياس ي مؤثر، وإمكانيات اقتصادية متجددة، وتنوع ثقافي، ت

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

 واإلزدواجية وإنعدام التأثير في أغلبها ( . 



 

 

328 

 

 بين املؤسسات الليبية املختلفة في ممارسة ذلك  محدودية التشريعات النافذة للعمل الدبلوماس ي و فيمن يتولى شأن العمل السياس ي ا (4
ً
 وإزدواجا

ً
لخارجي أوجد تداخال

 في اإلختصاصات مما أثر على سيادة الدولة الليبية وهيبتها.  
ً
 العمل وتضاربا

ن يتولى شأن إدارة العمل الخارجي قد سبب  إبرام السلطات الليبية في العقد األخير للعديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكوالت التعاون دون التنسيق مع م (5

 لهيبة الدولة . 
ً
 انتقاصا

 ترتب عليه  كان لقانون العزل السياس ي وقرارات هيئة النزاهة األثر الكبير في إبعاد العناصر ذات الكفاءة إلدارة العمل السياس ي والدبلوماس ي واأل  (6
ً
 وخارجيا

ً
مني داخليا

 في اآلداء وممارسة إساء
ً
 كبيرا

ً
 ات إلى الدبلوماسية الليبية.تدهورا

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

 والتأثير
ً
 ودوليا

ً
 فيه، والغياب الكبير في املنظمات اإلقليمية والدولية.  األسباب في عجز الدولة الليبية على صنع القرار السياس ي إقليميا

ولية التي بموجبها تصون حقوق الدولة  تقاعس الدولة الليبية الكبير بأدواتها ) وزارة الخارجية والتعاون الدولي ( في متابعة ومراجعة اإلتفاقيات واملعاهدات الثنائية والد  (8

 لتولي مراكز باملنظمات اإلقليمية والدولية أو منح دراسية ألبنائها أضاع  الليبية سواء أكانت قروض ممنوحة لدول أو  
ً
منح بمقابل أو وظائف تمنح للدولة الليبية فرصا

عت ألخذ املكانة في إدارة الشأن الدولي.  ُضّيِ
ً
 يستوجب إرجاعها وفرصا

ً
 على الدولة حقوقا

السياس ي بها، وبما ال يتناسب حجم ودور الدولة الليبية اآلن وذلك بدون رسم خارطة للعمل السياس ي   التوسع الالمبرر في فتح السفارات بمناطق ال جدوى من التواجد (9

 ورتب عليها إلتزامات كانت في الغنى عنها.
ً
 )السفارات(، وأرهق الدولة ماليا

 في إطاره العام بما يكفل مصالح  إنقاسم مؤسسات الدولة التي تتولى إدارة وشأن استثماراتها في الخارج وكذلك عملها الدعوي   (10
ً
 سياسيا

ً
والذي تمارس من خالله عمال

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

مجلس   –قادر على التخطيط للسياسات الخارجية على شكل ) مجلس تخطيط سياس ي   اإلبتعاد عن التخطيط املدروس في صياغة السياسات لغياب جسٍم متخصص (11

في الوصول إ القرار السياس ي  العامة واألهلية والتي تساهم مع صانع  البحث السياسة الجامعية  يتولى بمشاركة مراكز   ) لى استراتيجية عمادها  للسياسات الخارجية 

   .في إتخاذ قرارات لتحقيق أهداف الدولة وسيادتها وتحافظ عليهاقاعدة من البيانات واملعلومات والتحليالت 
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 ت االصالح الهيكلي:رتكزام
 للقارة اإلفريقية على البحر األبيض املتوسط، ومن (1

ً
  فذها الكبير الى أوروبا ، وحلقة الوصل بين مغرب تتمتع ليبيا بموقع جغرافي متميز وهام بتوسطها الشمال األفريقي الذي يجعلها بوابة

الدولة الليبية بسياستها الخارجية أن تكون    العرب ومشرقه، وبصحراءها املمتدة التي تشترك فيها مع غيرها من دول الطوق التي تجعلها الكبرى بين صحارى القارة، كل هذا التميز يؤهل

 في صناعة القرار الدولي وإ
ً
 رئيسيا

ً
 في العالقات اإلقليمية والدولية ومساهما

ً
 محوريا

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

 للنسان منذ القدم، عا (2
ً
 ملواردها،  كان وال يزال لطبيعة ليبيا، وموقعها اإلستراتيجي األثر الكبير في تكوين مكونها الجيوسياس ي، فقد كانت مالذا

ً
  إل فيها وال زال حياة كريمة، مستثمرا

ً
ومستقرا

 للتنوع اإلنساني القادر على بناء دولة 
ً
دون تميز وتمييز بين مكوناته التي تساهم في جميعها  له من آمازيغ وعرب وطوارق وتبو، شكلوا فسيفساء املكون السكاني لهذه االرض وخلق منها مكونا

 خالل سياسة خارجية بناءة.في بناء عالقات خارجية فاعلة وتعزز أواصرها مع املحيط، واإلقليم والعالم من 

 في صناعة سياستها   (3
ً
، ومرتكزا

ً
 وخارجيا

ً
 في بناء الدولة الليبية داخليا

ً
 هاما

ً
  إن املقدرات والثروات الطبيعية الليبية يجعلها رافدا

ً
الخارجية عبر كل املؤسسات التي تتولى شأن إدارتها استثمارا

 للغير بما يحقق التنمية 
ً
 ألهداف السياسة الخارجية في خلق مكانة للدولة الليبية ألجل بناء نظام دولي يسوده األ لتلك املوارد، واستقطابا

ً
 للجوار واملحيط وتحقيقا

ً
من  واإلزدهار واستقرارا

 والسالم.

 ساهم في بناء الحضارة اإلنسانية من خالل تنوع ثق (4
ً
 إنسانيا

ً
 ثقافيا

ُ
، يعتمد عليه  أنتج الطابع الجيوسياس ي لليبيا عبر آالف السنين، موروثا

ً
 وإسالميا

ً
 وإفريقيا

ً
 ومتوسطيا

ً
افات مكونه عربيا

عزيز العالقات العربية واإلفريقية واإلسالمية  في أية صياغة ألسس ومفاهيم ومبادئ السياسة الخارجية الليبية، وبما يعكس ذلك التنوع الذي يتشارك فيه مع املوقع الجغرافي في بناء وت

 والدولية. 

 فميراث الدولة اللي (5
ً
 ومؤثرا

ً
 مؤسسا

ً
ي صنع السياسة الدولية، بتكوينها  بية من خالل سياساتها الخارجية املتعاقبة منذ القرن الثامن عشر وحتى األن، فيه من املحطات التي كان للدولة دورا

واالتفاقيات واملعاهدات الثنائية واإلقليمية والدولية التي ساهمت في صياغة  لهيئاٍت ومنظمات إقليمية ودولية، كانت اللبنة الرئيسية في بنائها وتأسيسها وشد عضدها، كما أن للمواثيق  

سعي لتحقيق التنمية واالستقرار واألمن، كل ذلك  بنودها وإقرارها الدبلوماسية الليبية األثر الكبير والدافع للحفاظ على وحدة دول الجوار واإلقليم والعالم، وإرساء مبادئ السلم، وال

 استراتيجية لسياسة خارجية جيدة قادرة على الفعل والتأثير. يساهم في تأسيس 

اإلقليمية والدولية، ومن خالل منظمة األمم  السعي الدؤوب من الليبيين بمختلف مكوناتهم وإنتمائهم الفكري والسياس ي إلعادة وحدة بناء نظامهم السياس ي ومؤسساته وبمشاركة األطراف   (6

فإن اإلرادة الليبية عازمة على خلق دولة موحدة قادرة على صياغة سياسة خارجية بدبلوماسية واعدة تضع في أولوياتها مشاركة اآلخرين،    - التي تواجههم    وبالرغم من كل العراقيل  - املتحدة   

اصر الصداقة والتعاون والعيش املشترك دون تدخل  بشراكات سياسية واقتصادية ودفاعية عبر اتفاقيات ومعاهدات تضمن استقاللية القرار فيها وتحقق مصالحها الوطنية وبما يعزز أو 

 عن هيبة ومكانة ليبيا في الجوار واإلقليم والعالم.
ً
 في شئون الغير أو تنازال
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                   هادفة  في إطار التعاون املثمر متوازنة  وعالقات دولية دبلوماسية"      الرؤيـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة                                

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

 شتركـــــــة حقق املصالح املي كافة الـــــدول بما  اون معــــــاء عالقات تعـــــــــــــ وبن                                                

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

 

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

    .محددات واستراتيجية السياسة الخارجية صياغة            الهدف الرئيس ي الثاني:               

    . الوطني إعداد السياسة الخارجية للدفاع عن الدولة في إطار األمن         :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  •

 املواءمة بين الوسائل والغايات  في أبعادها الجيوسياسية .  •

 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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 املسائل اآلنية في السياسة الخارجية في إطار األمن الوطنيالهدف الرئيس ي األول: معالجة  

 السياسة   صيانة السيادة والوحدة الوطنية في إطار األمن الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
 الوطنية في إطار األمن الوطني :  صيانة السيادة والوحدة السياسة

 إصالح التشريعات والقوانين املنظمة للعمل الخارجي   الهدف التفصيلي: 1.1

 

 الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت
املدة  

 املقترحة 
 مالحظات

1 

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

 الخارجية باألمن الوطني . ربط السياسة  •

 إقرار مواد دستورية متعلقة بالتعاون في مجال األمن والسلم الدوليين .  •

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

 

 البرملان   -

 هيئة الدستور   -

  

املحكمة  -

 الدستورية

وزارة  -

 الخارجية 

 وزارة العدل  -

 سنة واحدة
للمحكمة الدستورية في كل مايتعلق الرجوع 

 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 :

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

 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 

 إعادة النظر في القرار السياس ي لالستثمارات الخارجية الليبية :  

 تقييم االستثمارات الخارجية من حيث املردود االقتصادي وبما يتوافق مع املردود السياس ي .   •

رسم خارطة لالستثمارات الخارجية وفق استراتيجية سياسية اقتصادية تعزز دور ليبيا في   •

 محطيها الخارجي  . 

 استخدام االستثمارات الخارجية بما يحقق املصلحة الوطنية العليا .   •

مجلس   -

 الوزراء 

وزارة   -

 الخارجية 

املؤسسات   -

االستثمارية  

 املتخصصة 

-  
من سنة الى  

 ثالث سنوات 
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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

 

 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 للعالم  -

جمعية الدعوة   -

 اإلسالمية 

- 
من سنة الى   

 ثالث سنوات  

إعادة النظر في جمعية الدعوة   -

 اإلسالمية وتبعيتها . 

اقتراح ستحداث هيئة للعالم   -

الخارجي تحت مسمى ) هيئة  

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

 السياسة : صياغة أسس جديدة للسياسة الخارجية الليــــبيــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة صياغة األسس االستراتيجية ملواجه

التهديدات الخارجية
وضع محددات السياسة الخارجية 
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:  صياغة أسس جديدة للسياسة الخارجية  السياسة محددات واستراتيجية السياسة الخارجية في إطار األمن الوطني  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 للغيراملتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في  الشؤون الاالحترام  . 
o دول نبذ استخدام القوة في العالقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لل  . 
 احترام اختيارات الشعوب ألنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية   ✓
ل على إخالء األراض ي الليبية من كافة  نبذ التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية والعم ✓

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

 صياغة األسس االستراتيجية ملواجهة التهديدات الخارجية    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

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

العمل بهذا البرنامج بشكل   -

 مستمر

تفعيل مجلس األمن الوطني   -

وتعزيز دوره في صيانة املصالح  

 الحيوية للدولة الليبية



 

 

343 

 

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

 مة بين الوسائل والغايات  في أبعادها الجيوسياسية  ءالسياسة   املوا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد السياسة 

الخارجية

إقامة عالقات 

متكافئة مع الدول 
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3 
 الهدف الرئيس ي:  

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

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

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

 

 عليها السياسية الخارجية ألجل اإلعداد للدفاع : تحديد األسس التي تبنى 

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

 املوقف الدولي وتأثيره على املوقف املحلي .  -

 املوقف اإلقليمي وتأثيره على املوقف املحلي . -

 واإللتزامات مع الدول األخرى .اإلتفاقيات واإلرتباطات السابقة  -

 القدرات الذاتية وإمكانية توظيفها .  -

 وزارة الخارجية 

 

الوزارات 

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

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

 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 : 

)سياسية  أمنية  عسكرية  إقتصادية  ثقافية( لدعم حراك عقد إتفاقيات  -

 الدولة في محيطها العاملي . 

 ضمان حياد مجموعة الدول املؤثرة .  -

 كسب دعم الدول التي لها وزن وثقل دولي . -

 كسب تأثير اإلعالم والراي العام العاملي .  -

 العمل على كسب تأييد املنظمات الدولية .  -

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

 ألعاقتها والتقليل من نتائجها .

 وضع خطط ملواجهة التغيرات في املواقف الدولية . -

 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: 

 مة بين الوسائل والغايات  في أبعادها الجيوسياسية 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 

 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر من سنة الى ثالث سنوات  املعنية 
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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 

 العمل بهذا البرنامج بشكل مستمر من سنة الى ثالث سنوات  املعنية 
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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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 الهدف الرئيس ي الرابع: اإلصالح وإعادة هيكلة مؤسسات العمل الخارجي 

 السياسة    سياسة خارجية بأدوات ذات كفاءة وفعالية عالية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

الدولة وضبط أدائها في إطار  

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 .  -

 مراعاة تموضع ليبيا الجيوسياس ي واستعادة دورها في العالقات االقليمية و الدولية .  -

 السلطة السياسية   -

 وزارة الخارجية   -

 وزارة التخطيط  -

مؤسسات  -

 العمل الخارجي 

الوزارات  -

 املعنية 

من سنة الى ثالث  

 سنوات  

 

2 

 : تخطيط للسياسة الخارجية الآلية  تطوير •

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

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

 والدولية .

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

 املتعلقة بالسياسات  -
ً
 ودوليا

ً
املشاركة الفعالة في ورإل العمل والندوات واملؤتمرات محليا

 الخارجية الليبية .   

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

 السنوي ( .

مراكز البحوث  

 والدراسات 
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 في  إرساء األمن والسلم الدوليين .  التعاون الدوليالهدف الرئيس ي الخامس: تعزيز 
ً
 ملصالح ليبيا العليا  و مساهمة

ً
 حماية

 

 مع املجتمع الدولي .الســــــــــــــــــياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  تعاون دولي فعال بما يحقق اندم
ً
 اج ليبيا إيجابيا

 

 

 

 

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  
   املتعلقة بالتعاون الدولي  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 
 ترقية وزيادة فاعلية التعاون الفني الدولي    الهدف التفصيلي: 2.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

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

 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 وورإل 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 
 الدولية املعنية بالتنمية    ومةتفعيل دور ليبيا في أنشطة املنظ   الهدف التفصيلي: 3.5

 

 مالحظات املدة املقترحة الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج  ت

1 

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

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

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

 اإلنسانية ملجابهة الكوارث والنكبات . تطوير سبل املساهمة في االعمال  -

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

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

واملعونات اإلنمائية واإلنسانية والطوعية املقدمة من الدولة، صياغة نظم وبرامج املساعدات  -

 واقتراح السبل الكفيلة لرفع كفاءة تلك املساعدات .

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

 واملعونات اإلنمائية واإلنسانية والطوعية . 

وزارة الخارجية   

 تعاون الدوليال

الوزارات  -

والهيئات  

 واملؤسسات 

غرف التجارة  -

والصناعة  

 والزراعة

 االتحادات املهنية 

  سنوات  3 – 1 
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم 

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

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

و لا للتغيرات  ،، اال ان مخاض االيام انتج حقيقةعدالةالديمقراطية  التي بدأت منذ األشهر األولى  العمليات االنتقالية السياسية واملتعددة   والى يومنا هذا كان  ،بأن كل 

وإنقسامفيه  العسر االخالقية،  للمنظومة  وتدني  الدولة،  ملؤسسات  التام  االنهيار  بحقيقة  واصطدمت  ومنها،   ا 
ً
  مجتمعي  ا

ً
 حادا

ً
وقبلية،   ا مناطقية،  صراعات  الى  أدى 

 عن النفوذ  
ً
 بحثا

ً
كان من شأنه تعميق األزمة، واعاقة اي تقدم   ، وهو مااملتطلعون للحرية  على حسابفيما بينها و وأيدلوجية، استغلتها اطراف داخلية وخارجية، متنافسة

 . نحو بناء الدولة املنشودة التي يتطلع لها كل  الليبيون 

 أن الحاجة امللحة والضرورة التي كانت في اعلى مستوياتها اجتمعتا على أن تنتج    إال      
ً
في كل كلمة وجملة، وسطر وصفحة،   ،الوارد  العمق في التحليلذلك    م، أسهيسرا

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

وفق رؤية اعتمدت على صياغة مالمح نظرية لألمن الوطني الليبي تنبثق عنها عقائد للمؤسسة األمنية وأجهزتها وللمؤسسة الدفاعية     ويقدمونها لصانعي السياسات في الداخل

 من قاعدة الفعل الى قمة صناعة القرار الوطني فيهما، كما أن تلك املالمح  والقتالية تحدد لها السياسات واألهداف وبالتالي تصنع املبادرات وال
ً
 هيكليا

ً
 إصالحا

ً
برامج محققة

 . دولة األمن وسيادة القانون يسعون ألن تكون ليبيا  تكون املرتكز الذي تتشارك فيه الدولة بسياسة خارجية متوازنة وبإطار من التعاون املثمر مع شركاء فاعلين

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

 .السلم الدوليين، ونقطة االستقرار في محيطها واقليمها، وركيزة في االمن و دولة سالم وازدهاربكل موروثها التاريخي واالنساني 
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 " 1ملحق رقم "
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: املقدمة:
ً
 أوال

 منذ تأسيس دولة االستقالل، على أسس جديدة   ابمرحلة مفصلية في تاريخه  تمر ليبيا
ً
الحديث، هذه املرحلة تتطلب بناء دولة االستقالل الثانية بعد حوالي سبعين عاما

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

ولى ي على مشروع وطني بأسس جديـدة للعيش السلمي املشترك بين الليبيين، تستوعب التنوع، وتحافظ على النسيج، وتضمن الحقوق، هو الخطوة األ إن االتفاق املجتمع

متوازنة، جوهرها اإلنسان، وحاضنتها  الليبيون نعم هللا التي حباهـم بها، دون استئثار، أو احتكار، أو استغالل، هدفهم خلق تنمية مكانية    بها   يتشاركوالهامة نحو املستقبل،  

 املدن والقرى واألرياف دون استثناء، وأداتها مؤسسات الحكم املحلي املسؤولة بصالحيات منظمة تامة غير منقوصة.

تفكـك النسيـج االجتمـاعــي، والتدخـل السلبـي لعـدد يواجـه تحقيـق هـذا الحلـم تحديـات كبيـرة، كتجذر ثقافة املغالبة، واستمرار الحـروب األهليـة، وحـدة االنقسـام السياسـي، و 

الدول الطامعـة، وغيلـة التنظيمـات اإلرهابيـة،   مـن الـدول إقليميـا ودوليـا واالعتماد على ريع النفط وإدارتـه مركزيـا، وانتشـار وبـاء الفسـاد، وتوافـد قوافل املهاجرين، ونكـاف 

. وغيرها من التحديات التي تواجه ليب
ً
 يا حاضرا ومستقبال

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

العيش الكريم بإنهاء الوضع الحالي والتوجه نحو التطور، وشعورهم القوي  واستشراف املستقبل، آخذين في االعتبار الفرص الكبيرة املتاحة. فرغبة الليبيين الراسخة في  

 قبل.بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وإيمانهم بالعيش املشترك، وتمسكهم بالخيار الديموقراطي والتداول السلمي كأساس لدولة املست 

االحتياطات واألصول األجنبية، وارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية، وفرصة إحداث زيادة مهمة في الطبيعية، وحجم    النسبية للمواردإن املوقع الجغرافي، والوفرة  

حة تنظيمات اإلرهابية والتشكيالت املسل مساهمة املرأة في سوق العمل، وإمكانية النمو املرتفع واملستدام في الناتج املحلي اإلجمالي، وغياب الحاضنة االجتماعية والثقافية لل

 مقتدرة ومتطورة.  تحتاج إلدارةغير النظامية، ومالئمة الظروف لغرس القيم املحابية للتطور والحداثة والتنمية، وغير ذلك الكثير، هي فرص كبيرة 

املناسبة لها، الفرصـة املتاحة تتمثل في الرغبة في ليبيا اليوم، فرصة ثمينة بعد تجارب استمرت سبعين سنـة، تبين للجميع أنها ستتكـرر إذا لم يتم فهم املشكلة وإيجاد الحلـول  

إلى ماهية املشكل وفهمه، تتمثل في املبادرات    الواسعة إلنهاء املشاكـل املستمـرة واملزمنـة، وتتمثـل في وعـي األجيـال الجديـدة وحماسها للمستقبـل، تتمثل الفرصـة في عمـق النظر

 ستقبل جديد يتجاوز املاض ي ويستفيد من تجاربه. ورسم م ، واملناقشات املستمرة إليجاد الحلول 
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، ومناقشتهـا، وإقرارهـا، رؤيـة سياسيـة الفرصـة في إنتـاج رؤيـة وطنية فقدتها ليبيا طيلة سبعين سنـة، رؤية تؤسس للمستقبل املنشود، رؤيـة تساهـم كل املكونـات في صياغتهـا

مشروعه معه، مستقبل ال يقود إلـى املجهول، مستقبل مرسـوم بأيـدي أبنائه، مستقبل تنتهي فيه املمارسـات التقليديـة   واقتصاديــة واجتماعية وثقافية، رؤية ملستقبل يحمل

 يقود إلى السالم واالزدهار. مرة، مستقبلالتغيير في كل  إلىالتـي أنتجـت الحاجة 

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

 .حديث، وموضوعها اإلنسان، وعنوانها النماء والرخاء، وعمادها اقتصاد متنوع ومنفتح

املسلح، ومواكبة املتغيرات، ومجاراة األحداث، وعقد الشراكات، واالندماج  إال بإنهاء حالة الصراع    ليبيااألحداث تتسارع، والعالم يتغير، والواقع يفرض نفسه، فال سبيل لبناء  

 لتحقيق الهد 
ً
  ستقرارالسالم واال   في ف املنشود  في اقتصادات العالم، والتفرغ للمنافسة، بتنمية القدرات، واستثمار اإلمكانات، وتسخير الجهود لالستقرار والتنمية وصوال

 يفخرون بانتمائهموالتطلع لغد مشرق ألجيال تقود بل
ً
 ومزدهرا

ً
 متقدما

ً
 له. دا

 لحل األزمة. 
ً
 األسباب والتداعيات والتحديات والفرص وتقترح مشروعا

ً
 لالزمة الليبية متضمنا

ً
 تشمل هذه الورقة تشخيصا

: تشخيص األزمة الليبي
ً
 : ةثانيا

ــارب  2020و 1952مــــــــرت ليبيا خــــــــالل األعــــــــوام ما بيــــــــن  سياسيــــــــة مختلفــــــــة، وبأنظمــــــــة حكــــــــم متناقضــــــــة، وإصرار كل نظام على إلغاء سلفه، وإلقاء كل ماله وما عليه في   بتجــــــ

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

لصراع  مـرت بها ليبيا، وتمر بها منـذ عشر سنوات، تستنتج التشابه في أسبـاب حدوثها، وعـدم االستفـادة من التجارب واألخطاء املكررة، وأن اولعل قـراءة عميقة لألزمـات التي  

 تلك األزمة.لن يتوقف بغض النظر عن األشكال التي يتخذها، وعن شكل نظام الحكم وشعاراته ونواياه، ما لم توضـع الحلول الناجعة والنهائية ملسببات  

 في اآلتي:ولعل أهم املشتركات التي يمكن مالحظتها، تتمثل 

 على الصعيد السياس ي:  ✓

 حظـر العمل الحزبي، والتضييـق على الخصـوم السياسييـن، وبالتالـي إلغـاء فكرة املعارضة السياسية.  -

 ـ نتج عن ذلك ضعفا شديدا في التجربة السياسية، وتراكماتها.  -
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 النقابات عن املشاركة في الشأن العام، أدى إلى ضعف دورها مع مختلف األنظمة.ـ إبعاد  -

 السلمي للسلطة.  التداول ـ غياب كامل لفكرة  -

 ـ ترسخ ثقافة املغالبة سبيال وحيدا للوصول إلى السلطة، مع إلغاء املغلوب ومصادرة حقوقه. -

 على الصعيد االقتصادي:  ✓

 تنويعـه ونمـوه واستدامته.  ويـؤدي إلـىعـدم االستفـادة مـن عوائد املـوارد الوطنية بمـا يخـدم االقتصـاد الليبي  -

 التوظيف الخاطئ للموارد الوطنية، واستخدامها كأداة لالستدامة السياسية.  -

 إضعاف دور القطاع الخاص من خالل اعتماد توجهات وسياسات خاطئة.  -

 والريع وآثارها السلبية على مختلف املستويات.   رسوخ ثقافة الغنيمة -

 على الصعيد االجتماعي:  ✓

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

 استخدام التاريخ الشخص ي أو العائلي كأفضلية على اآلخرين. -

 ضعف الرعاية االجتماعية وخدماتها.  -

 ى مستوى املجتمع املحلي أو املجتمعات األخرى.الفهم الخاطئ للعالقة مع اآلخر، عل -
 

ـــــــل حكومـــــــات تقـــــــدم أداء  تكمن مشكلة األنظمة السياسية في تكرار ممارسة ذات الخطوات، والوقوع في نفـــــــس األخطاء، حيث يتم إسقام األنظمـــــــة بسبـــــــب فشلها، ثـــــــم تشك

 إلى إسقام النظام، ثم العودة إلى األداء الضعيف، وهكذا.ضعيفـا ال يتناسـب مع طموحات الناس، يتسبب في إحبام شعبي يؤدي  

 لألزمة:األساسية  األسباب (1

 االتي: يبدأ الحل بفهم األسباب العميقة لألزمة وعدم االكتفاء بالتفاعل مع مظاهرها، وتعود أهم أسباب األزمة الليبية إلى 

االستقالل لغياب  شامل للتوافق على أسس ومبادئ حاكمة للعيش السلمي املشترك، األمر الذي أضعف بناء الدولة ومؤسساتها منذ الجتمعي املحوار ال غياب 1.1

 مرجعيتها املجتمعية األساسية.
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وتعميـق الفـروق االجتماعيـة، وإحـداث آثـاٍر ثقافيـة سلبيـة، وشكـل أداة   األسس التوافقية إلدارة عوائد النفط واملوارد الطبيعية ما أدى إلى ترسيخ املركزية،  غياب 2.1

 شهده البالد.مهمـة لـشــراء الوالءات، وأنتج الصراع املسلح الذي ت

 ثقافة املغالبة، حيث يلغي الغالب حقوق املغلوب.  تجذر 3.1

 الحالة الليبية واالرتهان لتوافقـات وتوازنــات ومصالح دولية وإقليمية. تدويل 4.1

 في غياب تحالف استراتيجي ليبي تاريخي مع ا تعدد 5.1
ً
.وتناقض مصادر التدخل الخارجي املباشر في القرار الليبي، خاصة

ً
 لدول املؤثرة دوليا

 :تــداعيـــاتلا-2 (2

 : أدت أسباب األزمة وتفاعالتها الى التداعيات اآلتية

 تشٍظ عميق وواسع للنسيج االجتماعي، وظهور وتوظيف النزاعات التاريخية.   1.2

 .ينـذر هــذا التحول الخطير في البناء االجتماعي واملؤسساتي بشبح التقسيم 2.2

 وتراجع معدل النمو السكاني، وتوطن املهاجرين.  جوهـري سيلقي بظـاللـه على التركيبـة الديمـوغرافية، بما في ذلك انحسارتغيـر  3.2

 الخدمات واملعيشة.  تدميـر ما تبقـى من بنيـة تحتيـة علـى كـل املستويـات، وتـدن مـروع فـي مستوى  4.2

 .بالوكالة(  )الحربالليبية  األراضـــي حـرب بيـن أطـراف إقليميـة ودولية علـىتحـول الخـالف الليبـي الداخلـي إلـى  5.2

 فوض ى انتشـار الســالح ودخــول أسلحـة نوعية متطورة، تزيد من أمد الصراع. 6.2

 زيــادة حــدة التدخــالت اإلقليميــة والدولية املباشــرة. 7.2

 نحسار هامش الحريات العامة.العودة ال  8.2
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 :لتحــديــــاتا (3

  وفيما يلي اســـتعراض ألهم وجود الكيان وتحديات اقتصـــادية وتحديات اجتماعية وتحديات مؤســـســـية وتحديات للحل الســـيا ـــ ي،   تم تصـــنيف التحديات الى تحديات

 هذه التحديات:

 تحديات وجود الكيان 1.3

 % من مساحة ليبيا غير آهلة بالسكان.99.5  وأكثر من(، 33:1سكان ليبيا إلى سكان دول الجوار )  نسبة .أ

 الديموغرافي املستمر بسبب الهجرة غير القانونية وتوطنها بما يؤثر على االمن الوطني. التغير .ب

 في أراٍض ليبية.  التاريخي دول الجوار عن حقها  لبعض التعبير الضمني .ج

 دوالر للفرد سنويا(.  450متوسط دخل الفرد باإلقليم )عدد من دول اإلقليم أقل من  الحاد في  التدني .د

 إلخ(.األموال ...  ، غسيلاملخدرات  ،السالح  ،عصابـات الجريمـة املنظمـة العابـرة للحدود التي تمتهن التجارة غير املشروعة )البشرلتوطـن  يشهد اإلقليم   .ه

نصرة اإلسالم واملسلمين في   –  في الجزائر  ـــــــ القاعدة شمال أفريقيا  لفي الصوما  ـــــــ الشباب  في نيجيريا  حـــــــرام بوكويم )عدد من التنظيمات اإلرهابية باإلقل  توطن .و

 ...إلخ(.داعش والقاعدة وأنصار الشريعة في دول مختلفة باإلقليم-إقليم ازواد بمالي

 ليبيا كممر رئيس ي للهجرة باتجاه شمال املتوسط. وقوع .ز

 دور األطراف املسلحـة، ودخـول أطـراف دولية جديدة على املشهد، وما يترتب على ذلك من تحد لفكرة الوحدة والسيادة الوطنية.  تنامـي .ح

ــى مــــــن مؤس  تعثــــــر .م ــار ما تبقــــ ــار السياســــــي وتصاعد حدة الصــــــراع املسلح، قــــــد يؤدي إلى انهيــــ سات الدولة وتشظي الوطن إلى جزر مفصولة ستكون مدعاة  املســــ

 ألطماع إقليمية.

 نبرة الدعوات االنفصالية من الداخل.  تصاعد .ي 

ية، مع غياب  تعدد أطراف التدخل الخارجي في ليبيا وفق مشــــــروعات تســــــتهدف خدمة مصــــــالحها املتناقضــــــة، التي في أغللها ال عالقة لها بخدمة املصــــــلحة الليب .ك

 بي الذي يخدم مصالح ومستقبل ليبيا والليبيين.  املشروع اللي
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 تحديات اقتصادية 2.3

ور على النفط كمصــدر شــبه وحيد للدخل الحكومي مع تراجع أهميته النســبية على املدى املتوســط والبعيد عامليا لظهور بدائل الطاقة من جهة وتط  االعتماد .أ

 املحددات البيئية من جهة اخرى. 

ــــــخري في الســـــــــــــ   اختالل .ب ــــــتخراج النفط والغـاز ال ـــــــ ــــــوق النفط العـاملي في جـانبي العرض والطلـب بعـد تطور تقنيـة اســـــــ نوات األخيرة حيـث تتجـه الـدول األكثر ســـــــ

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

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

ــــــتثمــاري العــام والخــاص، واالنكمــاو في النــاتج املحلي اإلجمــالي، وارتفــاع معــدل البطــالــة وتنــ   التوســـــــــــــع - امي ظــاهرة  في االنفــاق الجــاري، والتراجع في االنفــاق االســـــــ

 االحتكار.

 املحموم على األصول واملوارد املالية للدولة.  الصراع -

 اص.ظاهرة الفساد وتحوله لثقافة عامة في القطاعين العام والخ تفش ي -

 اليقين في االستدامة املالية. عدم -

 في مستوى البطالة بنوعيها املقنعة واملكشوفة.  ارتفاع -

 ية العامة.اختالالت بنيوية كضعف مساهمة املرأة، وضعف االستثمار، واختالل وانكماو في الناتج، وارتفاع الدين املحلي ومستويات العجز في امليزان  وجود -

ــعا بين تذويب الثروة الوطنية نتيجة الســــــــتخراج النفط وبين خلق الثروة، فالدول  مفاهيم خاطئة ومنها أن   ترســــــــخ - ــاســــــ  شــــــ
ً
ليبيا دولة غنية حيث أن هناك فرقا

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

اد  املواطن في املجتمعات الريعية من خانة الفعل إلى خانة الطلب والنقد، مما يرفع ســــــــقف التوقعات وتصــــــــور تحقيقها في أجل قصــــــــير وبدون عمل ج  يتحول  -

رة  دامســــــــتمر وفعال مشــــــــترك من جميع املواطنين، وفي غياب تواصــــــــل فعال بين املؤســــــــســــــــة الحكومية ومنظمات املجتمع املدني تزداد حدة الضــــــــغوم على اإل 

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



 

366 

 

ء، يم في النشعن الريع ثقافة اتكالية تبناها ورســخها املجتمع، وهي ثقافة ال تبرز قدســية وضــرورة العمل، وتحمل املســؤولية، وال تعمل على غرس هذه الق  نتج -

نتج ازدراء واضحا للعمل اليدوي واملجهد وتعففا عن أنشطة اقتصادية كثيرة. كما افسدت الثقافة الريعية ثقافة العمل وأفر 
ُ
غت مفهوم العمل خالفا لذلك ت

دولة رخوة تشـــــــتري ســـــــكوت  من مضـــــــمونه، فال وعي بتحســـــــين االنتاجية أو بإتقان العمل. الدولة ذاتها في املجتمعات الريعية تصـــــــبح ضـــــــحية هذه الثقافة فهي 

 املواطن بمرتب أو بمكافأة أو عالوة أو ترقية دون وجود مبرر من إنتاجية إضافية حقيقية أو تميز في األداء.

 شبه كامل في العالقة بين املجهود واملردود واإلنتاجية والعائد.  غياب -

د وتتشــابك  كبير في التجارة غير املشــروعة )تهريب الوقود والبشــر والســالح واملخدرات( أدى ذلك إلى تكوين عصــابات جريمة منظمة ذات مصــالح كبيرة تزي نمو .د

 )بالداخل تتفاعل مع األحداث وتتحالف مع الشرعيات املتعددة( تربك حاضر ومستقبل البالد وتزيد من مخاطر تأخير تح
ً
 قيق االستقرار.داخليا ودوليا

 آليات وترسخ ممارسات استخدام الريع في مكافأة وشراء الوالءات.  نشوء .ه

اخ  املالي للدولة بمعزل عن القطاع الخاص وضـــــــــرائبه يقوي قابليتها على ترويض معارضـــــــــيها وتجنب املســـــــــاءلة الحقيقية مما يعزز االســـــــــتبداد واملن  االســـــــــتقالل .و

 وء وتطور آليات املراقبة واملحاسبة والتقويم.املعادي للمشاركة الديمقراطية ويعرقل نش 

 تحديات اجتماعية  3.3

 النسيج االجتماعي. تفكك .أ

 الحـرب األهليــة وتراكم األحقاد املتولدة عنها، والتغيرات السلبية في منظومة القيم املجتمعية.    ستمرارا .ب

 الـفـســــاد.  فـشـيت .ج

 مستـوى التعليـم، وانتشـار التطـــــــــــرف. تدنـي .د

 مستوى السلوك وانتشار الظواهر الهدامة.  انحدار .ه

 تدنـي مستــوى املعيشــة، وانتشـــــار الـفـقــــــر. .و

 لألفضلية.  .ز
ً
 ظهـور واستمـرار الشرعيـات املستنـدة إلى التاريـخ الشخصـي أو العرقـي أو القبلـي، واعتبـارها معيارا

 ر ثقافة املغالبة، واستمـرار ممارسة العزل واالقصاء.تجذ .ح

 غيـاب الحــوار املجتمعــي الفعـال حول القضايا الرئيسية.   .م
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 التعدي على الحقوق والحريات العامة وانحسارها، خاصة الحق في التعبير.  استمرار  .ي 

 حيث اصبحت أداة رئيسية في الصراع.  ،وسائل التواصل واإلعالملالتوظيف السلبي  .ك

 تحديات مؤسسية 4.3

 تراجع متسارع في أداء وقدرات املؤسسات العامة. .أ

 .األساسية واالجتماعية عجـز كبير عن تقديـم الخدمـات .ب

 استمرار حالة االنقسام املؤسس ي. .ج

 ضعف شرعية املؤسسات السياسية القائمة. .د

 تفش ي الفساد في املؤسسات.بية مع  تعدد وتداخل أعمال األجهزة الرقا .ه

 تضخم في عدد العاملين وهياكل وأعداد املؤسسات العامة. .و

 تحديات للحل السياس ي 5.3

 واملخاتلة.بين جميع الليبيين تعززها رسوخ ثقافتي املغالبة   وأزمة ثقةتفكك اجتماعي   .أ

 املتبادل.عدم التعود على العمل الجماعي وغياب جوهر مفاهيم التفاوض والحوار والتنازل   .ب

 املشتركة.على املصلحة العليا   الخ(والجهوية والفئوية ...   )الشخصيةتغليب املصالح الضيقة   .ج

 املدى.دم االكتراث باملنظور االستراتيجي بعيد ارتكاز األطراف على النظرة البراغماتية اآلنية قصيرة املدى والتعامل التكتيكي االنتهازي، وع .د

 .واملصالحة الغائبة  "،إدارة وتنظيم السالح وادماج املسلحين املرتبط عضويا مع بناء الثقة "املفقودةغياب برامج   .ه

دوات تنفيذ مقاربة بناء الدولة تتمثل في رؤية توافقية،  أمقاربة الحلول التي تطرح في ليبيا مؤســـســـة على فكرة تقاســـم الســـلطة وليس بناء الدولة، فمعلوم ان  .و

ـــــيس على الكفاءة ومراعاة الت ـــــاوية امام القانون وفي الواجبات والحقوق، والتأســـــــ ـــــيخ املواطنة املتســـــــ ـــــروع وطني، وترســـــــ ـــــامل ) وميثاق ومشـــــــ وازن بمفهومه الشـــــــ

غياب املشــــــروع والتعامل  الفكري، الثقافي، االجتماعي، العرقي(  في تولي املهام، بينما مقاربة تقاســــــم الســــــلطة بأدواتها املتمثلة في املحاصــــــصــــــة وابعاد الكفاءة و 
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نتائج كارثية ماثلة للعيان. لذا فإن تكرار مقاربة تقاســـم الســـلطة   جربت عبر الســـنوات االخيرة في ليبيا وأدت الىالتي املجزأ مع القضـــايا وبطريقة ردود االفعال، 

 ملسلسل االنهيار الشامل.  
ً
 لن يكون اال تأجيال مؤقتا لصراع مسلح جديد وعنيف، واستمرارا

 بإطالق ثالثة مسـارات )سـيا ـ ي   .ز
ً
في غاية األهمية على مسـتقبل  أمني وعسـكري(، أي تناول موضـوعات متداخلة و  –اقتصـادي   –توجه الحل الدولي املتبع حاليا

 دون رؤية كلية جامعة يتوافق عليها الليبيون.  ليبيا بشكٍل مجزأ

 على مشـــــروع وطني لبناء الدولة وشـــــراكة طويلة املدى   .ح
ً
ــا  ومؤســـــســـ

ً
في تنفيذه  الصـــــراع الســـــيا ـــــ ي ســـــيعيد تدوير الصـــــراع املســـــلح في حال لم يكن االتفاق شـــــامال

 واالقتصاديين واالجتماعيين.وتطويره بين كل الفاعلين السياسيين  

 :الفرص (4

ــاعد على حل األزمة الليبية والوصـــــــــول بليبيا إلى بر األما   وفيما يلي اســـــــــتعراض ألهم ن، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا هناك الكثير من الفرص التي تســـــــ

 هذه الفرص:

 التي اسـتعملت خالل السـنوات املاضـية سـواء الوطنية أو 1.4
ً
القبلية أو الجهوية أو الدينية، واكتشـاف املواطنين ان تلك  سـقوم كل الشـعارات البراقة املوظفة سـياسـيا

. الصراع وهدفه وهوالشعارات لم تكن اال وسيلة لشد انتباههم بعيدا لتخفي خلفها جوهر  
ً
 السيطرة على املال العام والتحكم في ادارته ملصالح فئات قليلة جدا

 ارتفاع درجة الوعي عند اغلب املواطنين بما يحدث. 2.4

 رغبة أغلب مكونات املجتمع الليبي في إنهاء حالة الصراع املسلح املستمر. 3.4

 تنامي الوعي املجتمعي بالحاجة إلى ميثاق يحدد أسس العيش السلمي املشترك. 4.4

 املبــادرات لوقــف الحرب والذهاب إلى طاولة الحوار السيا  ي.تعدد  5.4

 هنت على الخيار العسكري.التغير الواضح في مواقف بعض الدول التي را 6.4

 حل في ليبيا.   تكليف بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا بقيادة مسارات الحوار السيا  ي واالقتصادي واألمني والعسكري للوصول الى توافق األطراف على 7.4

 التأكيد الدولي املستمر على أن الحل سيا  ي وليس عسكري في ليبيا. 8.4
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 التحول من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد الحقيقي، وترسيخ قيمة العمل.إمكانية   9.4

 االستفادة من موارد الدولة إلعادة هيكلة االقتصاد الوطني والسلطات املحلية واملركزية.إمكانية 10.4

 االستفادة من املوقع الجيوسيا  ي واملوارد املتاحة لعقد تحالفات وشراكات استراتيجية.إمكانية   11.4

 استثمار العائدات واالحتياطيات واألصول في تطوير وتنويع مصادر الدخل.إمكانية   12.4

 تعدد الرؤى واملشروعات الوطنية التي تهدف لبناء دولة املستقبل املأمول. 13.4
 

 
ً
 :األزمة لحل مقترحات: ثالثا

كما تهدف    التأسيس، هشــــاشــــة القواعد السابقة منذ الدولة الليبية املنشــــودة وفــــــــق منــــظــــور يعــــــــالــــــــجراسخة لتأسيس   بعــــد إلى وضــــع قواعد فيما املقتــــرحــــات الــــواردة تــــهدف

يتطلــــع إليــــه  ونقــــل ليبيا إلــــى املستقبــــل الــــذي    اإلقصاء، أو التهميش مــــا أنتجــــه الشعور بالظلم أو بــــمــــا فــــي ذلــــك اآلن، مسببــــات الصــــراع املتتــــالي واملستمــــــــر إلــــى للقضــــاء على

 .مندمجـة فـي القـرن الحـادي والعشريـن يسهـم أبنـاؤها بإيجابيـة فـي الحـضـــارة اإلنسـانيـةو مزدهـرة  و   عادلة  الليبيون في دولة مدنية ديمقراطية

ــــروع   تبني خالل ويتأتى ذلك من     ــــترك جمشـــــــ ــــادية واالجتماعية بحيث تشـــــــ ــــية واالقتصـــــــ ــــياســـــــ ميعها في ملكيته وتنفيذه وتقويمه ومتابعته  وطني تلتف حوله كل القوى الســـــــ

 :باآلتييتسم  وتطويره،

 والدولية.والصراعات املصلحية، واالرتهانات االقليمية    الـتي تتجاوز املصالح اآلنية، واألهــداف الـعـليـاالـتـأسيـس علـى القيـم الـوطنيــة السـامـيـة   -

 على ما هو إيجابي ويتفادى تكرار ما هو سلبي. ىاالستفــادة بـواقعيـة ومـوضــوعيـة مـن أهـم الـدروس فـي مـسـيـرة لـيبيـا مـــنــذ اسـتـقــاللـها، ليبن -

 املراحل السابقة. والسياسات املتبعة خالل  معالجة االختالالت البنيوية في تأسيس الدولة الليبية وتلك االختالالت الناتجة عن التوجهات -

 للتوجه نحو آفاق املستقبل الواعد.  التأسيسطــي الـصـفـحـات الـمـؤلـمــة والـمؤسـفـة، مـن الـحـاضر واملاض ي القريب والبعيد، و  -

ان تتحول  يقترح العودة الى صــــــيغة مؤتمر وطني شــــــامل )مؤتمر غدامس( لكل القوى املجتمعية الفاعلة الســــــياســــــية واالقتصــــــادية واالجتماعية والثقافية، و وفي ســــــبيل ذلك  

التي تحقق الرؤى الكلية    روعاتوالبرامج واملشــــ واالقتصــــادي واالمني والعســــكري( الى مســــارات فنية تفصــــيلية تعمل على تقديم االســــتراتيجيات    )الســــيا ــــ ياملســــارات الحالية  



 

370 

 

ــــــيس ليبيـا الجـديـدة وميثـاقهـا الوطني، ــــــع والـذي من املفترض ان يتوافق على الرؤيـة الكليـة لتـأســـــــ ــــــارات بمثـابـة   التي يتوافق عليهـا في املؤتمر الوطني املوســـــــ وتكون مخرجـات املســـــــ

 الرئيسية.خرائط الطريق واستراتيجيات التنفيذ في املجاالت  

ما كان هناك تنســــيق مســــتمر بين املســــارات لتبادل مســــودات املخرجات   إذاضــــمان التجانس بين مخرجات املســــارات، حيث تحكمها رؤية واحدة، خاصــــة  بهذا الشــــكل يمكن 

 والتأكد من تكاملها وتجانسها.

واملرحلة    ،واملرحلة الثانية مرحلة تمهيدية انتقالية  ،لحنهاء حالة الصـــــــــراع املســـــــــ مرحلة إاملرحلة األولى   أســـــــــاســـــــــية املرور بثالثة مراحل  نحو االســـــــــتقرار يســـــــــتوجب  الطريقإن 

 الخطة:  ، وللوصول الى هذه املرحلة يجب أن تكون هناك خطة متكاملة، وفيما يلي استعراض للعناصر األساسية لهذه  مرحلة االستقراروهي الثالثة واألخيرة  

 (:العيش املشترك / أسس حاكمة أسس  /عقد اجتماعي) وطني  ميثاق صياغة-1

 بضرورة
ً
 ويحافظ على وحدة ترا االلتفاف حول ميثاق وطني يعزز جهود املصالحة الوطنية ويحقق مصلحة ليبيا العليا، إيمانا

ً
من الثوابت    بها واستقالل إرادتها، وانطالقا

 
ً
 ملستقبل مشرق  الوطنية، وتمسكـا

ً
 :اآلتيةالحاكمة للقضايا  األسس واملبادئ القادمة، يقترح االتفاق على صياغةلألجيال بقيـم الـديـن اإلسـالمـي الحنيف، واستشرافا

 .الوطنية الهويـــة-1-1

 .الـمـــواطـنــــــــــة-1-2

   الرشيـد. الحكم-1-3

 ي.الوطن األمـــــن-1-4

  ة.ستدامالشاملة امل التنمية-1-5

 .الـــوطنـيــــة الـمصـالـحــــــــة-1-6

 :هيكلة االقتصاد الليبي إعادة -2

 تية: اآل ترتكز إعادة هيكلة االقتصاد الليبي على األسس
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سنوات. سيؤدي ذلك على املدى القصير في زيادة االعتماد على القطاع النفطي    5مليون برميل خالل    2.5معدالت استخراج النفط للوصول الى    تطوير-2-1

نمو وللتنويع  ساسية واالجتماعية لتحقيق قاعدة ضرورية للبغرض تطوير القدرة التمويلية لإلنفاق التنموي )االستثماري( خاصة في قطاعات البنى التحتية واأل 

 االقتصادي املنشود.  

القانون رقم    إنشاء -2-2  ألحكام 
ً
في    2010لسنة    14مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة وفقا للتنمية املستدامة تسهم  للنمو وقاطرة  لغرض توفير محفز 

االقتصادي والتشبيك  االندماج  في  االعمال وتسهم  بيئة  وتطور  العمل  وتوفر فرص  االقتصادي  االقتصاديين    التنويع  الفاعلين  مع  االستراتيجية  والشراكة 

 االقليميين والدوليين.  

 نموذج إلدارة عوائد املوارد النفطية تتوافق عليه القوى املجتمعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  تطوير-2-3

ون الريادة للقطاع الخاص في القيام باألنشطة الخدمية واإلنتاجية  دور الدولة من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها ملصلحة الجميع، حيث تك  تغيير-2-4

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

 شبكة الحماية االجتماعية تزامنا مع اإلصالحات الهيكلية لتخفيف آثارها السلبية املحتملة. تعزيز-2-5

 ما بين مكونات وأدوات السياسات االقتصادية. اغمالتن-2-6

 : وضع األسس لنظام الحكم املحلي-3

 مسـاوئ املركـزية، لقد
ً
  بينـت التجربـة املمتـدة منـذ ستين عامـا

ً
 االقتصـادي والخدمـي، أو علـى املستوى االجتماعي واملناطقي، األمـر الـذي  وإدارة، سواء على املستوى  قرارا

 .في دول العالم  النماذج الناجحة املطبقة إعـادة بنـاء الدولـة على أسـس سياسيـة واقتصاديـة حديثـة تتماش ى مع وجـب تـالفيـه عنـد

 محددة يستند إليها نموذج اإلدارة كما
ً
 :ومنها ،املحلية املناسب  أن ذلك يستلزم تبني أسسا

 للخيار االقتصادي الذي يتم تبنيه من بين خيارات إدارة عوائد املوارد الطبيعية املقترحة.  االستجابة-3-1

ا عـلـى   مـراعـاة-3-2
ً
 املتطلبات.  االستدامة ومواجهةالكثـافـة السـكـانـيـة والـفـرص التنمـويـة فـي كـل وحـدة محليـة حـرصـ

 مهام دون تخصيص.  اختصاصات الحكومة املركزية بشكل حصري، لتمارس الوحدات املحلية ما عداها من تحديد-3-3
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 وتمتعها بالشخصية االعتبارية املستقلة.  وعدم اعتبارها تابعة للمؤسسات املركزية، للمؤسسات املحلية،  )الذاتية(التامة    االستقاللية-3-4

 التكامل الوظيفي مع الحكومة املركزية ومؤسساتها.  تحقيق-3-5

 : املؤسسات األسس لتوحيد  وضع-4

ــر برنامــــــــج توحيــــــــد املؤســــــــسات املنقسمة ما يتم االتفاق عليه بشأن   األولى في ت حيح الوضع القائم، وتتمثل األخيرة وفقوإعادة بنائها بمرحلتين، تتمثل  من املتصــــــــور أن يمــــــ

 :إلنجاز املرحلة األولى كما تراعى األسس اآلتية ،الطبيعية املوارد إدارة عوائد نموذج

 ملعيار الكف اختيار-4-1
ً
 .جدارةاءة والالشخصيات املناسبة إلدارة املؤسسات العامة استنادا

 متوازنة وشفافة في عملية إعادة الهيكلة واإلدماج. تخطوا اتباع-4-2

   بطرابلس والبيضاء  املركزي   فرعي املصرف مـن  (املشروعـة)املصروفـات   علـى طريقـة تسويـة  االتفـاق-4-3
ً
 على نتائج املراجعة الدولية التي شرع في تنفيذها مؤخرا

ً
 .استنادا

 .واإلشراف التخطيط واقتصار مهامها على بتطبيق الالمركزية اإلدارية، الحكومة قيام-4-4

 عن تنظيم-4-5
ً
  .التجاذبات السياسية جيش عصري والءه للوطن بعيدا

 .والتكليفات واالنضبام وفق ضوابط تضمن امتثالها لألوامر واالحتياطية، العاملة في القوة بـهاالتشكيالت املسلحة واستيعا إدماج عملية تنظيم-4-6
 

 :األسس ملصالحة وطنية شاملة وضع-5

ــــك النسيـــج االجتماعـــي، والحـــرص عل ى عـــدم توريـــث الخـــالفـــات لألجيـــال املصـــالحة واجـــب وطني يشـــارك فيه الجميع دون استثناء أو إقصـــاء، وتهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى تماســ

 لألسس اآلتية  القادمة،
ً
 :وفقا

  .ت االجتماعية املتراكمةالجميـع في رحاب الوطـن، وحشـد القـدرات، ومعالجـة التصدعا احتـواء-5-1

ـــــــــزام-5-2 ـــــــــون العدالة االنتقالية وقانون  االلتــــــــ ــيين بتطبيق قانــــــــ ــياسـ والعســـكريين وضـــمان عودة جميع  العفو العام، ورد املظالم، وجبر الضـــرر، وإطالق ســـراح املعتقلين السـ

  .النازحين واملهجرين
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 .النزاع العامـة والخاصـة وعدم التمييز بين ضحاياالدمـاء واألعـراض واملمتلكـات واألمـوال   حرمـة-5-3

 من السلطات كأدوات إلقصاء كل من هو املغالبــــــة، وتجريــــــم استخــــــدام الســــــالح، أو الترهيــــــب الــــــمــــــادي أو املعنــــــوي، أو نبــــــذ-5-4
ً
مختلف، وتجريم   تسخيــــــر التشريعــــــات أو أيا

 .التخوين والتكفير والتهديد

 .ها فردية وال يجوز تعميمها، كما ال يجوز استيفاء الحق بالذاتفردية وعقوبت الجرائم-5-5

 .التنابـز باأللـقـاب أو الكراهية أو التخوين أو التكفير أو بث أخبار مكذوبة، أو استعمـال املنابـر الثقافيـة واإلعالميـة والتعليمية والدينية للتحريض على العنف تجريم-5-6

 .واإلرهاب العنف، ومحاربة دعوات العنصرية والعصبية العفـو والتسامـح ونبـــذ ت اإلعالميـة والثقافيـة والدينيـة والتعليميـة لترسيـخ قيـموتنفيـذ االستراتيجيـا وضـع-5-7

الحاالت   على كل ذلك  رفاته، ويسري واستــــالم جثمانه ونقل   معرفة مصيــــره عــــن مالبســــات قتــــل أو اغتيــــال أو تعذيــــــــب أو إخفــــاء أي مواطــــن ليبي، وحق أهله في الكشــــف-5-8

 .تنفيذه إلى مرحلة االستقرار منذ االستقالل، ويرجأ

 :واملؤثرة الدول الفاعلة األسس لشراكة استراتيجية مع وضع-6

 مســــتقرة ومزدهرة، تمكنها من مواجهة جملة منإلى جســــور متينة للعبور إلى مراحل   ليبيا تجارب الدول، ومن احتياج شــــراكات دولية اســــتراتيجية من  إقامة تنبع الحاجة إلى

 :اآلتي تحقيق تستهدفاملصلحة الوطنية وأن   علـى  اتووجـودها، علـى أن تؤسـس الشراكـوغيـر املباشـرة التي تهـدد استقـرارها   املباشـرة التحديات

 .قـاطــــــــــــــــــرة للـتـنـمـيـــــــة الـمـسـتـــدامــــة تكوين-6-1

 املعرفة وتطوير املوارد البشرية وتوفير فرص العمل.  نقل-6-2

 .محفزات النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية توفير-6-3

 في التنويع االقتصادي.  املساهمة-6-4

 سلبية املباشرة وغير املباشرة الناتجة عن عقود من االقتصاد الريعي وسنوات من الصراع املسلح.اآلثار االجتماعية والثقافية ال معالجة-6-5

 إدماج ليبيا في القرن الحادي والعشرين بتشريعاته وإدارته وثقافته.  تسهيل-6-6
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 اقتصادية تنموية.  نـمـط التدخـل الخـارجـي في الشأن الليبي مـن صـراع يؤجـج الحـرب إلى شـراكـة ومنافسة تغيـير-6-7

ــــــــن البالد من الوقوع في فخ توطن اإلرهاب وتنظيماته بتنظيم وتطوير القوات املســـلحة واألجهزة األمنية على أســـس االندماج والتك  املســـاهمة-6-8 ــــــــي تحصـــيــــــــ امل مع القوى  فــــــــ

 خدرات... إلخ(.وعة مثل تجارة البشر وتجارة املر غير املش   التجارة-الدولية واإلقليمية في مواجهة القضايا ذات االهتمام الدولي مثل )اإلرهاب  

 :وخارطة طريق للوصول إلى مرحلة االستقرار املسار الدستوري .7

  
ً
 دستوريأعلن املجلس الوطني االنتقالي إعالنا

ً
نهائيــــة   ، وقــــد تعــــرض هــــذا املسار للتعطيل والطعن واالختالف، ولم يصــــار إلــــى صيغــــةأي قبل تسع سنوات 2011  أغسطس في  ا

 :باآلتي النهائـي لشرعيـة الدولـة وقانونيـة مؤسساتهـا، وقـد اتسمـت هـذه املـرحـلـة املراحـل االنتقاليـة املتتاليـة لتدشـن حالـة االستقـرارمستقـرة تنهـي 

 .املتكررة التي لحقت باإلعالن الدستوري بسبب الخالفات السياسية  التعديالت-7-1

 .مرة اآلجال الدستورية وتمديدها أكثر من اماحتر  أمد املراحل االنتقالية، وعدم إطالة-7-2

 .املسار على أثرت القانونية واألحكام القضائية التي الطعون  تعدد-7-3

 .املخرجات أسلوب املقاطعة للتعبير عن عدم الرضا على انتهاج-7-4

 .الدستوري  إلى خلق أجسام موازية بسبب جمود املسار  اللجوء-7-5

الدستـــــــور، وأمـــــــام االعتراض   االستفتـــــــاء على مشـــــــروع  بشأن 2018  لسنة 6مشروع الدستور قد انتهت من أعمالها، وصدر القانون رقم التأسيسية لصياغةوحيـــــــث أن الهيئة  

 :اآلتيول تدور ح جهـة أخرى، فإن الخيارات املتاحة للوصول إلى الوضع الدستوري النهائي، املتكـرر علـى املسـودة مـن جهـة وعلى القـانـون من

 للبالد. في طرح املشروع لالستفتاء والقبول  املض ي-أ
ً
 بنتائجه، واعتباره دستورا

 .كقاعدة لالنتخابات التشريعية والرئاسية، مع تأجيل البث في مسودة الدستور  مشروع مؤقت من املسودة واعتماده  استخالص-ب

 .مسودة الدستور وعرضها لالستفتاء انتخابات تشريعية ورئاسية، يتم بعدها مراجعة وثيقة دستورية توافقية جديدة للذهاب إلى إصدار-ج

 



 

375 

 

: ال
ً
 :خـــاتمــةرابعا

املشـــترك املنشـــود .. تظل الثقة عالية في تجاوز ليبيا بجهود    الى املســـتقبل. على تجاوز املحنة واالنتقال من الواقع البائس  تظل الثقة عالية في قدرة الليبيين .. خاصـــة شـــبابهم .

ومن األلم الى  األفق، السـالم واالزدهار .. تظل الثقة عالية في الخروج من النفق الى شـعلها فيحالم  أاملاضـ ي و محن الحاضـر وبناء مسـتقبلها املنشـود وتحقيق   جميع ابنائها آالم

والشراكة الوطنية الواسعة بين كل االطراف والفاعلين السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين ..   ،بالعمل الجاد املؤسس على رؤية واضحة وخطط تنفيذية محترفة ،األمل

نجحت    الشــعوب التيللجميع .. على الليبيين اســتلهام العبر والدروس من تجارب    واملعقدة الظاهرةالطريق واملهام ليســت مســتحيلة وان ال تخفى الصــعوبات الكثيرة والكبيرة  

الليبيين عدم االســــــــتســــــــالم للواقع وتفادي الوقوع في فخ    على. و .  ندااورو   وتشــــــــيلي وجنوب افريقيا  محن كبيرة مثل املانيا واليابان وكوريا الجنوبية وســــــــنغافورة بعد في النهوض

خطط املســتقبل حيث تتحول حينها إلى دعوة لالســتســالم  رســم  الرؤى و   ليســت لصــياغةهي وســيلة هامة لفهم وتحليل الواقع لكنها  لســياســية التيااالنهزامية بحجة الواقعية  

املشترك املنشود وإيقاف هدر الوقت واملوارد في تصفية حسابات املاض ي وقضاياه، والتي   االنتصار على أنفسهم للولوج الى املستقبلتضل مهمة جميع الليبيين  واالنهزامية .. 

 بحســابات املســتقبل .. وتضــل مهمة الليبيين مجتمعين وضــع وتنفيذ مشــروع بناء دولة املســتقبل املشــترك وســد الفرا
ً
غ الذي ســمح ملشــروعات  مهما عظمت تضــل ضــئيلة جدا

على أرضــــــهم من خانة قيادة الفعل الى خانة ردود األفعال، حينها ســــــيكتشــــــف الليبيون ان خالص بالدهم بأيدوهم وبعملهم الجاد وجهدهم   التدخل الخارجي بتحويل الليبيين

 املتفاني في خدمة بناء مستقبلهم املشترك الواعد.
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 " 2ملحق رقم "
 عرض حول االقتصاد الليبي والحاجة إلى اإلصالح الهيكلي
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 االقتصاد الليبي والحاجة الى اإلصالح الهيكلي
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 مكونات العرض 

 ملخص لحالة االقتصاد الليبي.  ✓

 دواعي اإلصالح الهيكلي.  ✓

 اإلصالح الهيكلي. فوائد  ✓

 مرتكزات اإلصالح الهيكلي.  ✓

 نبذة موجزة عن البرنامج التنفيذي لإلصالح الهيكلي.  ✓

 خيارات مقترحة لنماذج جديدة إلدارة عوائد موارد النفط والغاز واملوارد الطبيعية. ✓
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

  112% عما كان عليه في السنوات السابقة )من حوالي 50انكماش ي في الناتج املحلي اإلجمالي بحيث تراجع الى أقل من تذبذب مع توجه  •

 (.2019مليار دينار سنة  46، والى حوالي 2015مليار دينار سنة  24، الى أقل من 2012مليار دينار سنة 
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ملالمح الوضع االقتصادي الحاليملخص   

% من اجمالي املصععععروفات العامة في 95التوسععععع الكبير في اإلنفاق ال اري بحيث أصععععبت رسععععاوي تقرطبا دخل النفط بال امل ووسععععتحوذ على حوالي  

% من املوازنة العامة للدولة لسعععععععععنة 58مليار دينار بنسعععععععععبة  29، مع تراجع حاد في اإلنفاق التنموي )االسعععععععععن ماري( من )2019الى   2011الفترة من  

 (.2019الى  2011% خالل الفترة من 5مليار دينار بنسبة متوسطة تقترب من  5، وبمتوسط يقل عن 2016مليار دينار سنة  1.5الى  2010
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي
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 نسبة األبواب من امليزانية العامة 

 2019الى  2007من سنة 

 املصدر: وزارة املالية

18%

9%

58%

11%
5%

2010-2007

(الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب ال اني)السلع والخدمات 

(الباب ال الث)التنمية 

(الباب الرابع)الدعم 

الباب الخامس امليزانية الخاصة

50%

16%

12%

22%

2018-2011

(الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب ال اني)السلع والخدمات 

(الباب ال الث)التنمية 

(الباب الرابع)الدعم 

53%

21%

10%

16%

2019 (الباب االول )األجور واملرتبات  

(الباب الثاني)السلع والخدمات 

(الباب الثالث)التنمية 

(الباب الرابع)الدعم 
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 تقسيمات الدين العام 

 املركزي وكذلك الدين الذي لم رسدد ملستحقيه بعد.يقصد بالدين العام في هذا العرض هو الدين املترتب على الخزانة العامة بشقيه الذي تم تموطله من املصرف  •

 تجدر اإلشارة الى التفرطق بين االلتزامات القائمة والدين العام فااللتزام هو دين مؤجل الى حين اجل سداده املرتبط بننفيذ االلتزام. •

 مليار دينار ليبي مصنف كاألتي: 210إجمالي دين عام يقدر بحوالي  •

 (.2020 -2013مليار دينار للفترة )ما قبل   70.4ملصرف املركزي )طرابلس( دين عام تم تموطله من ا  .1

 (.2020-2015مليار دينار )  57دين عام تم تموطله من  املصرف املركزي )البيضاء( بمبلغ يقدر بحوالي  .2

 لنشروعات صادرة وطقدر بحوالي  .3
ً
 تدقيقه من وزارة املالية( مقسم كاالتي:مليار دينار )لم يتم  82.7دين عام تم حصره ولم رسدد وقد نتج تنفيذا

 مليار دينار.   16.4  % من الراتب اإلجمالي رتب التزام يقدر بع 20بخصوص زطادة مرتبات العاملين بالوحدات اإلدارطة العامة بنسبة  2013لسنة   641قرار مجلس الوزراء رقم  ❖

  مليار دينار. 26.4 بشأن منحة العائلة رتب التزام يقدر بع  2013لسنة  27قانون رقم  ❖

 مليار دينار  12.9 زطادة مرتبات مننسبي القوات املسلحة رتب التزام يقدر بع   2013لسنة   441قم قرار مجلس الوزراء ر  ❖

 مليار دينار  4.1 % من املرتب األساس ي رتب التزام يقدر بع67بزطادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة  2013لسنة   642قرار مجلس الوزراء رقم  ❖

 دينار  مليون  118.4رتب التزام يقدر بع  2013لسنة  642فط تنفيذا للقرار اجمالي املبالغ املستحقة لقطاع الن ❖

 على أبواب امليزانية العامة: •
ً
 وبالتالي يكون الدين العام الذي لم يسدد ملستحقيه موزعا

 مليار دينار.  60الباب األول  ➢

 مليار دينار. 20.6الباب الثاني  ➢

 مليار دينار.  2الباب الرابع  ➢

ال توجد بيانات مت املة  2014وبعد االنقسام املؤسس ي في  2011و العقود والت ليفات املبرمة ما بعد  2011الباب ال الث سواء على العقود املتوقفة منذ هناك التزامات على  .4

 بشأنها وال بيانات عن الدين العام املترتب عليها. 
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الوضع االقتصادي الحاليملخص ملالمح   

أي ما رعادل حوالي    2020مليار دينار بنهاية الربع األول من سنة    200ظهور وارتفاع الدين العام املحلي في السنوات األخيرة بحيث تجاوز   •

اإلش اليات أن هذا الدين  % من اإليرادات النفطية لذات السنة، ومما يزطد  650، وحوالي  2019% من الناتج املحلي اإلجمالي لسنة  500

 العام يوجه لتغطية الع ز املتنامي والكبير في االنفاق ال اري.
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي
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االقتصادي الحاليملخص ملالمح الوضع   

مركزي طرابلس

34%

مركزي البيضاء

27%

دين عام لم يسدد

39%

2020تقسيمات الدين العام حتى سنة 

مركزي طرابلس

مركزي البيضاء

دين عام لم رسدد

مليار دينار70.4

مليار دينار82.7

مليار دينار57

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعيتقديرات
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

 على جميع املواطنين بما رعادل حوالي 
ً
 متناميا

ً
الفرد أم ال نصيب  5وهو ما يفوق  2020ألف دينار للفرد حتى نهاية شهر ابرطل  31أنتج الدين العام املحلي دينا

 فضال عن كونه ديٌن ناتج عن نفقات جارطة استهال
ً
كية وليست نفقات من الناتج املحلي اإلجمالي. إن خطورة هذا االمر تتم ل في غياب الوعي باملوضوع أصال

 .اسن مارطة

 

 

 

دينار 

 ليبي

1849 1938
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12874
16673

20880

25906
28065

30976

18959

12121
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6653

9321 9445
5676
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رد من مؤشر مقارنة متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي مع متوسط نصيب الف

( 2020الى 2012)الدين العام للسنوات 

نصيب الفرد من الدين العام نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي

تقديرات املجلس الوطني 
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69%

20%

11%

 ( بدون الدين العام املترتب على املركزي البيضاء)الدين العام 
ً
على أبواب امليزانية العامةموزعا

الباب األول  الباب ال اني  الباب الرابع

مليار دينار106

مليار دينار17

مليار دينار30

امل لس الوطني تقديرات

للتطوطر االقتصادي 

واالجتماعي

 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي
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ملالمح الوضع االقتصادي الحاليملخص   

% خالل تسع سنوات( مع شح السيولة لدى املصارف وتزايد  100نمو متواصل في عرض النقود )زطادة نسبة   •

كبير في تخزطنها لدى بعض املواطنين والفاعلين االقتصاديين، وارتفاع كبير في ح م العملة املتداولة )املطبوعة(،  

)بما في ذلك العملة    2019مليار دينار سنة    48الى حوالي    2010ليار دينار سنة  م  7.6حيث ارتفعت من حوالي  

 املطبوعة من فرع املصرف املركزي بالبيضاء(.

 

3.3
4.6

7.0

14.8
13.4

20.8

30.9

36.0

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

عملة خارج املصارف مليار 

دينار

19.7

34.2

45.0

57.9

69.0

78.6

111.3 111.1

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

(2ع)عرض النقود 
مليار 

مصرف ليبيا املركزي : املصدردينار
املصدر: مصرف ليبيا املركزي 
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 ملخص ملالمح الوضع االقتصادي الحالي

مليون   1.6بوتيرة متكررة مع شبه االقفال ال امل لفترات طوطلة أدت الى تناقص كميات استخراج النفط من  التذبذب في كميات استخراج وتصدير النفط   •

 سنة  
ً
 سنة    350الى أقل من    2012برميل يوميا

ً
 سنة    1.1، والى حوالي  2015ألف برميل يوميا

ً
، أدى هذا التذبذب الى خسائر 2019مليون برميل يوميا

ار دوالر )تم ل قيمة العوائد التي لم تتحقق ننيجة االقفال يضاف اليها ما تم سحبه من االحتياطي لتغطية االنفاق لذات ملي  150مباشرة تقدر بحوالي  

 الفترات(.

 انقسام املؤسسات املالية والنقدية أثر بش ل سلبي واضح على األداء االقتصادي في السنوات الخمس األخيرة.  •

 على النشاط االقتصادي.تجميد نشاط سوق املال والس ل العقاري  •
ً
 لسنوات طوطلة مما أثر سلبا

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

 رت بش ل سلبي على نمو النشاط االقتصادي. تشروع التضييق على االئتمان وقصر السوق على منتجات ال تحظى بالتنظيم والخبرة الالزمتين أث •

 استشراء الفساد في مختلف حلقات النشاط االقتصادي.  •

 ب. استمرارية التشوهات االقتصادية الناتجة عن سياسة الدعم املتبعة منذ عقود طويلة وتطورها في السنوات األخيرة مع ارتفاع ظاهرة التهري •

 ية فضال عن تذبذب اإلصدار للبيانات وضعف موثوقيتها.ضعف توفر ونشر البيانات االقتصادية واملال •

سنة مثل )املسح االقتصادي واالجتماعي/ مسح القوى العاملة/ املسح   15غياب املسوحات االقتصادية األساسية لسنوات طويلة تجاوز بعضها   •

 الزراعي/ املسح الصناعي/ ...إلخ(. 

افية واملؤشرات االقتصادية األ  • ساسية ونماذج املحاكاة املساعدة التخاذ القرارات االقتصادية السليمة في التوقيت املناسب  غياب الدراسات االحتر

 بعد تقييم البدائل واملفاضلة فيما بينها على أساس أثارها الحالية واملستقبلية. 
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 دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي

اد  االقتصاد الليبي هو اقتصاد هش وبوضعه الحالي يواجه تحديات جدية في ام انية االستدامة املالية ولعل من أهم أسباب ضعف وهشاشة االقتص كما هو معلوم فإن  •

 الليبي ما يلي: 

% من الناتج  73الصادرات، وحوالي    % من إجمالي95% من إجمالي اإليرادات العامة، وحوالي  98كونه اقتصاد روعي رعتمد على النفط حيث تبلغ نسبة مساهمته حوالي   •

 املحلي اإلجمالي، نتج عن ذلك بالضرورة إش اليات متعددة من بينها:  

سوق النفط العاملي وتحديد أسعاره    التذبذب في ايراداته ونفقاته وصادراته ووارداته وانتاجه واحتياطاته النقدية وغيرها، وال يمكن للح ومة التأثير الفاعل في ضبط إيقاع ✓

 رتباطها بعوامل ومحددات دولية تخرج في أغلبها عن تأثير ح ومات الدول املصدرة للنفط.ال 

 للمصالح االنية والخاق ✓
ً
اصة، وفي االقتصادات تصاد غير عادل، فالنفط ثروة وطنية عامة تشمل جميع االجيال )الحاضر واملستقبل( وال يحق الحد التصرف فيها وفقا

 ادة من الروع في جيل الحاضر بش ل غير مرشد وغير مستدام مما يؤدي الى حرمان أجيال املستقبل من حقوقهم في الثروة الوطنية. الروعية النامية تقتصر االستف

 النامية ي ون االقتصاد تابع للدولة بل هي املتحكمة فيه في ون لها الدور األكبر ف ✓
ً
تقوم بتصدير    ي االقتصاد، حيثاقتصاد الدولة، ففي غالب البلدان النفطية وخصوصا

 االنفاق االستهالكي ال اري)النشغيلي( في  
ً
املالية العامة دون االهتمام بكيفية  النفط وتحوطل العمالت االجنبية الناتجة عنه إلى امل تمع عبر نافذة االنفاق العام وخصوصا

 استحداث مصادر اخرى لإليرادات تعوض حقبة ما بعد النفط.

 عن صعوبة رفع االيرادات  اقتصاد اإلقصاء، الن االعتماد ع ✓
ً
لى النفط في تموطل االقتصاد رسهم في إقصاء القطاعات األخرى )اإلنتاجية والخدمية واملعرفية(، فضال

 االنفاق ال اري )االستهالكي( هذا من جانب ومن جانب آخر إقصاء القطاع الخاص وتهميشه كون الد
ً
مة في ولة هي املتحكالضرطبية او خفض االنفاق العام وخصوصا

 عوائد الروع وترطد فرض سيطرتها على االقتصاد وامل تمع.

ن خالل املبالغة في اقتصاد ينحو نحو االنفاق العسكري الباهظ، ان غالب الدول التي رعتمد اقتصادها على الروع تذهب لتحصين نفسها من اي قوى معارضة وذلك م ✓

 االنفاق االمني والدفاعي عبر بوابة االنفاق العام. 
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 وهي: دى االعتماد شبه ال امل على روع النفط الى مجموعة من االختالالت في القطاعات االقتصادية أ •

 

 

 

 دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي
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 دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي

 يواجه االقتصاد الليبي مخاطر وتحديات كبيرة منها: •

ن جهة وتطور املحددات  االعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل الح ومي مع تراجع أهميته النسبية على املدى املتوسط والبعيد عامليا لظهور بدائل الطاقة م  ✓

 البيئة من جهة اخرى.  

 لت ون أكبر  اختالل سوق النفط العاملي في جانبي العرض والطلب بعد تطور تقنية استخراج النفط الصخري في الس  ✓
ً
نوات األخيرة حيث تتجه الدول األكثر استهالكا

 الدول إنتاجا للنفط )الواليات املتحدة / الصين(. 

 اآلثار السلبية املتنوعة االقتصادية واالجتماعية وال قافية لتجذر االقتصاد الروعي ومن ام لة ذلك:   ✓

 لعام والخاص، واالنكماش في الناتج املحلي اإلجمالي، وارتفاع معدل البطالة وتنامي ظاهرة االحت ار. التوسع في االنفاق ال اري، والتراجع في االنفاق االسن ماري ا •

 الصراع املحموم على األصول واملوارد املالية للدولة.  •

 تفش ي ظاهرة الفساد وتحوله ل قافة عامة في القطاعين العام والخاص.   •

 عدم اليقين أو ضعف االستدامة املالية.  •

 مستوى البطالة بنوعيها املقنعة واملكشوفة. ارتفاع في  •

 يزانية العامة. وجود اختالالت بنيوطة كضعف مساهمة املرأة، وضعف االسن مار، واختالل وانكماش في الناتج، وارتفاع الدين املحلي ومستوطات الع ز في امل •

 شاسعا بين  •
ً
تذوطب الثروة الوطنية ننيجة الستخراج النفط وبين خلق الثروة، فالدول الغنية هي  ترسخ مفاهيم خاطئة ومنها أن ليبيا دولة غنية حيث أن هناك فرقا

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

عمل جاد مستمر   يتحول املواطن في امل تمعات الروعية من خانة الفعل إلى خانة الطلب والنقد، مما يرفع سقف التوقعات وتصور تحقيقها في أجل قصير وبدون  ✓

اإلدارة التنفيذية مما رشنت  وفعال مشترك من جميع املواطنين، وفي غياب تواصل فعال بين املؤسسة الح ومية ومنظمات امل تمع املدني تزداد حدة الضغوط على 

 ال هود في تفاعالت جانبية تؤدي إلى ضياع الوقت وإهدار الطاقات دون تحقيق نتائج باملستوى املطلوب.  
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 دواعي اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي

تبرز قدسية وضرورة العمل، وتحمل املسؤولية، وال تعمل على غرس هذه القيم في النشء، خالفا لذلك  نتج عن الروع ثقافة ات الية تبناها ورسخها امل تمع، وهي ثقافة ال  ✓

نتج ازدراء واضحا للعمل اليدوي وامل هد وتعففا عن أنشطة اقتصادية ك يرة. كما افسدت ال قافة الروعية ثقافة العمل وأفرغت مفهوم ال
ُ
عمل من مضمونه، فال وعي  ت

عالوة أو  و بإتقان العمل. الدولة ذاتها في امل تمعات الروعية تصبت ضحية هذه ال قافة فهي دولة رخوة تشتري س وت املواطن بمرتب أو بم افأة أو  بتحسين االنتاجية أ

 ترقية دون وجود مبرر من إنتاجية إضافية حقيقية أو تميز في األداء. 

 العائد. غياب شبه كامل في العالقة بين امل هود واملردود واإلنتاجية و  ✓

   نمو كبير في التجارة غير املشروعة )تهرطب الوقود والبشر والسالح واملخدرات( أدى ذلك إلى ت وطن عصابات جرطمة منظمة ذات مصالح كبيرة ✓
ً
تزطد وتنشابك داخليا ودوليا

 طر تأخير تحقيق االستقرار. )بالداخل تتفاعل مع األحداث وتتحالف مع الشرعيات املتعددة( تربك حاضر ومستقبل البالد وتزطد من مخا

 نشوء آليات وترسخ ممارسات استخدام الروع في م افأة وشراء الوالءات.  ✓

بداد واملناخ املعادي للمشاركة االستقالل املالي للدولة بمعزل عن القطاع الخاص وضرائبه يقوي قابليتها على تروطض معارضيها وتجنب املساءلة الحقيقية مما رعزز االسن ✓

 ة ووعرقل نشوء وتطور آليات املراقبة واملحاسبة والتقوطم.الديمقراطي

 من حيث:يؤثر الروع على أداء املؤسسات  ✓

 تدهور املؤسسات نظرا ألنه رسمت للح ومات بتجنب املساءلة ومقاومة التحديث.  •

 الستمالة الناخبين. على توسيع القطاعات العامة  ين زطادة مدة البقاء في السلطة وتش يع السياسي •

 الكسب الروعي. بل على اإلنتاج ش ع على إذا لم تكن املؤسسات توالسيما لكسب الروعي نحو التحول لتش يع أصحاب األعمال الحرة اإلنتاجية  •

 خاصة في ال وانب االقتصادية.تدهور كفاءة املرشحين الذين رسعون إلى تولي مناصب سياسية مع ما يرتبط بذلك من أداء ضعيف  •
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 فوائد االصالح الهيكلي 

 عالج النشوهات املوجودة في االقتصاد املحلي. ▪

 رفع اإلنتاجية وتعزطز العالقة بين اإلنتاجية والعائد. ▪

 تحقيق النمو االقتصادي الحقيقي واالستقرار االجتماعي.  ▪

 معدالت عالية للنمو االقتصادي.الوصول الى  ▪

 تنووع مصادر الدخل. ▪

تغيير دور الدولة باتجاه النشروع والتنظيم وشب ات االمان االجتماعي وإطالق ام انيات القطاع الخاص في امل االت االقتصادية كافة  ▪

 )الخدمية واالنتاجية واملعرفية(.

 ة للدولة. تخفيف وإزالة الع ز في ميزان املدفوعات واملوازنة العام ▪

 التركيز على خلق الثروة وليس توزوع عوائد الروع. ▪

 القضاء على البطالة وتخفيف حدة الفقر. ▪

ة  املساهمة في تقوطة البناء الديموقراطي من خالل الربط بين حق املواطنين في املشاركة واملساءلة واعتماد تموطل املوازنة العامة للدول ▪

 من جباية ضرائب فائض نشاط املواطنين. 



 

 
397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتكزات القيام باإلصالح الهيكلي 

 إن الخطة التنفيذية املقترحة لإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي ترتكز على:  •

 البرنامج متوسط وطوطل املدى.التعامل مع القضايا االقتصادية العاجلة بحلول تنس م مع  ✓

سنة بحيث ينفذ على ثالث مراحل زمنية متداخلة  15التأسيس لبرنامج إصالح هيكلي يتوقع أن يتطلب  ✓

 وهي:

 سنوات.  3مرحلة االستقرار )وقف االنهيار(  -

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

 سنوات. 7مرحلة النمو )تحقيق معدالت نمو متصاعدة ومستدامة(  -
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 املراحل الزمنية للتنفيذ: 

 ثالثا : مرحلة النمو 

 )طويلة املدى( 

 7 سنوات 

 ثانيا : مرحلة البناء 

  )متوسطة املدى(

 5 سنوات 

 أوال : مرحلة االستقرار  

  )قصيرة املدى( 

 3 سنوات 
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 مرتكزات القيام باإلصالح الهيكلي 

الى   ✓ النفط للوصول  سنوات. سيؤدي ذلك على املدى   5مليون برميل خالل    2.5تدبير االسن مارات الالزمة لتطوطر معدالت استخراج 

القصير في زطادة االعتماد على القطاع النفطي بغرض تطوطر القدرة التموطلية لإلنفاق التنموي )االسن ماري( خاصة في قطاعات البنى 

 الجتماعية لتحقيق قاعدة ضرورطة للنمو وللتنووع االقتصادي املنشود. التحتية واالساسية وا

رقم   ✓ القانون  ألح ام   
ً
وفقا خاصة  طبيعة  ذات  اسن مارطة  مناطق  للتنمية   2010لسنة    14إنشاء  وقاطرة  للنمو  محفز  توفير  لغرض 

االندماج والنشبيك االقتصادي والشراكة    املستدامة تسهم في التنووع االقتصادي وتوفر فرص العمل وتطور بيئة االعمال وتسهم في

 االستراتيجية مع الفاعليين االقتصاديين الدوليين.  

 تطوطر نموذج إلدارة عوائد املوارد النفطية تتوافق عليه القوى امل تمعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. ✓

ع، حيث ت ون الرطادة للقطاع الخاص في القيام باألنشطة تغيير دور الدولة من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها ملصلحة ال مي  ✓

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

 تعزطز شبكة الحماية االجتماعية تزامنا مع اإلصالحات الهي لية لتخفيف آثارها السلبية املحتملة. ✓

 ناغم ما بين م ونات وأدوات السياسات االقتصادية.الت ✓



 

 
400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التنفيذي 

واقع عملي من خالل حزمة من   • الى  ترجمتها  يتم  إلى أهداف وسياسات واضحة  االقتصادي االسنناد  برنامج اإلصالح  يتطلب تحقيق 

القصير( وبش ل منس م مع تحقيق االهداف على املدى املتوسط البرامج املتماسكة تتضمن التعامل مع القضايا اآلنية العاجلة )املدى  

 والبعيد، بحيث ي ون تنفيذ البرنامج بش ل تراكمي ومستمر وتنتقل مراحل التنفيذ فيه بش ل سلس لتحقيق التطور والنمو املنشودين. 

 عند إعداد هذا البرنامج التنفيذي روعي ما يلي: •

 ل السنوات املاضية واستخالص أبرز القضايا العاجلة، واالختالالت الهي لية املتجذرة فيه. تحليل واقع االقتصاد الليبي وتطوره خال ✓

 االستعانة بالعديد من الدراسات والبحوث والتقارطر املحلية والدولية وتعليقات الخبراء واملختصين حول االقتصاد الليبي.  ✓

 والغاز( وطرق إدارة عوائد مواردها واقتصادها الكلي. دراسة تجارب الدول الغنية باملوارد الطبيعية )النفط  ✓

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

 . 2030مراعاة أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لسنة   ✓

 متابعة تنفيذ أهداف الرؤطة باستخدام املؤشرات االقتصادية الدولية.     ✓

 ع ال وانب االجتماعية وال قافية واملؤسساتية للبرنامج التنفيذي الكلي. الت امل م ✓
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 مكونات البرنامج التنفيذي لإلصالح االقتصادي

 )اقتصاد متنوع وتنافس ي ومستدام(.        رؤطة البرنامج:                          ▪

 

 االقتصادية املستدامة(.الهدف العام للبرنامج:                )تحقيق التنمية  ▪

 

 األهداف الرئيسية: ▪

 معال ات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع.  ✓

 خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزطز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(. ✓

 اصالح هيكلي وتنمية وتنووع اقتصادي ودور أساس ي للقطاع الخاص.  ✓

 راس املال الطبيعي. املحافظة على  ✓

 تحقيق التنمية البشرطة.  ✓

 بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية.  ✓

 نشر ثقافة الحوار امل تمعي في القضايا االقتصادية  ✓
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 مكونات البرنامج التنفيذي

 املدني، امل تمع ومؤسسات الخاص والقطعاع الح ومعة بين الشراكعة مبعدأ علىبرنامج  ال قعومي ✓

 على    29مبادرة مفصلة إلى إجراءات تنفيذية تحقق    100حوالي   تنفيذ  ستهدفوو 
ً
 تفصيليا

ً
هدفا

 منها مع تحديد ال هات املسؤولة عن تنفيذها وبيان الشركاء املحتملين.  
ً
 مدى زمني لتنفيذ كال

 تتقاطعحيث   املستدامة، للتنمية املتحدة األمم مستهدفات تحقيق هاعتبار  في برنامج ال ضععي ✓

   13 مع مبادراته
ً
 .األهداف تلك من  هدفا
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معال ات للقضايا 

 االقتصادية

معال ات لقضايا 

 الحوكمة

معال ات للقضايا 

 االجتماعية

 معال ات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع. الهدف األول:  

 التفصيلية  األهداف
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 01 املالية العامة.تطوطر إدارة 

حات نقدية وتطوطر سوق إصال

 راس املال.
02 

 03 إصالحات تجارطة.

 إصالحات لتحسين مناخ

 االسن مار.
04 

 خلق مناخ اقتصادي كلي مستقر بما يؤدي الى )تعزطز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة(. الهدف ال اني: 

 التفصيلية  األهداف

 05 تحسين الحوكمة واإلدارة
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8

 

تعظيم القيمة املحققة من قطاع 

 الطاقة. 

تعزطز دور ليبيا كمركز اقليمي في 

 قطاع الطاقة. 

تطوطر مساهمة الصناديق االسن مارطة  

 في عملية التنمية االقتصادية.

إطالق قدرات القطاعات غير النفطية  

 الواعدة. 

0
7

 

خدمات أساسية واجتماعية متطورة  

 وشاملة. 

 ودور أساس ي للقطاع الخاص  تنمية وتنووع اقتصادياصالح هيكلي و الهدف ال الث: 

 ة األهداف التفصيل

فععي   طععوطععرتعع  الععخعععععععاص  الععقععطعععععععاع  مسعععععععععععععععععععاهععمعععععععة 

وصععوال الى االعتماد شععبه   االقتصععاد الوطني

اإلنتععععععاجيععععععة   القطععععععاعععععععات  في  عليععععععه  ال ععععععامععععععل 

 والخدمية.

 إدارة عوائد املوارد الطبيعية.

0
3
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 حماية الفئات الهشة. 

  

طاقة نظيفة بأسعار 

 معقولة

مدن ومجتمعات محلية  

 ومستدامة 

 الهدف الرابع:اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي 

 ة األهداف التفصيل

االستهالك واالنتاج  

 املسؤوالن

املساهمة في معالجة التغير  

 املناخي

املحافظة على الحياة تحت  

 املاء

 املحافظة على الحياة في البر 
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 الهدف الرابع:اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي 

 ة األهداف التفصيل

االستهالك واالنتاج  

 املسؤوالن

املساهمة في معالجة التغير  

 املناخي

املحافظة على الحياة تحت  

 املاء

 املحافظة على الحياة في البر 

  

طاقة نظيفة بأسعار 

 معقولة

مدن ومجتمعات محلية  

 ومستدامة 
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 املبادرات 

املواهب العاملية  استقطاب  

 املناسبة بفاعلية
 

9 
تعزيز ودعم ثقافة االبتكار  

 وريادة األعمال 
7 

تحسين جاهزية الشباب  

 لدخول سوق العمل 
5 

انشاء عالقة عمل بين خريجي  

املؤسسات التعليمية والقطاع  

الخاص تكون مبنية على مستوى 

 التدريب والخبرة 

3 

التأثير على توقعات الطالب  

تلقائي الى  ليتوجهوا بشكل 

التخصصات املطلوبة بسوق  

 العمل 

1 

تحسين ظروف العمل  

والظروف املعيشية  

افدين   للو
 

10 

زيادة مساهمة املنشآت  

الصغيرة واملتوسطة في  

 االقتصاد

8 
زيادة مشاركة املرأة في  

 سوق العمل 
6 

رفع مستوى وكفاءة التدريب  

والتأهيل وإعادة    تعزيز/تفعيل  

التدريب  دور مؤسسات  /

 والتأهيل 
 

4 

رفع إنتاجية العامل/ خفض  

افدة متدنية املهارة/  العمالة الو

 تنمية رأس املال البشري 

2 

  

  

تطوطر رأس املال البشري بما  

يتماش ى مع احتياجات سوق  

اتاحة فرص)التعليم/الصحة/   العمل 

 العمل( لل ميع 

تمكين خلق فرص العمل من  

خالل املشاروع الصغيرة  

واملتوسطة واملشاروع املتناهية  

 الصغر

املناسبة   جذب املواهب األجنبية 

 لالقتصاد 

 الهدف الخامس :تحقيق التنمية البشرطة

 ة األهداف التفصيل
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02 

01 

03 

التخطيط لسياسة خارجية مبنية على  

 تحقيق منافع اقتصادية 

تحسين الصورة الذهنية عن ليبيا   

دول ال وار  عالقات اقتصادية متميزة مع 

 والدول االقليمية 

 الهدف السادس:   بناء شراكات اقليمية ودولية على أساس املصالح االقتصادية

04 

عالقات اقتصادية خاصة مع الدول التي تجمعنا  

 بها قضايا مشتركة أو مصير مشترك 

05 

عالقات اقتصادية حاضرة وفاعلة على  

 املستوى الدولي مع التركيز على الدول الكبرى 

06 

التفعيل واالستفادة من املنظمات االقليمية  

 ومؤسساتها  

 ة األهداف التفصيل
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 املبادرات

 1 صياغة استراتيجية إعالمية تساهم في نشر ال قافة والوعي حول الوضع االقتصادي الحالي وماتهدف اليه الرؤطة 

في إثراء رؤطة اقتصادية وطنية . عقد مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش محلية رشارك فيها الليبيون بدون استثناء للمساهمة  2 

.  تش يع اقامة منتديات وملتقيات خاصة تناقش فيها الرؤطة ) ملتقى الشباب / املراة (  3 

 4 إجراء دراسات استطالعية حول آراء امل تمع في مختلف املسائل االقتصادية . 

 

2 1 

دور مختلف فئات 

 وأطياف امل تمع

التبني واملشاركة امل تمعية لتحقيق الرؤطةالهدف السابع :    

 التفصيلية  األهداف

 دور إعالمي مساند 
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 الخيار األول 

 حقوق للمواطنين تحويل دخل النفط إلى  

 من خالل تخصيصه على النحو التالي :

 مخصص للح ومة املركزطة للقيام بواجباتها.  .1

 مخصص للسلطات املحلية للقيام بواجباتها.  .2

 مخصص لألجيال القادمة يحدد القانون إدارته واسن ماره.  .3

ي لتغطيعة االحتيعاجعات األسعاسيعة )تعحعدد قيمتعه بشكعل دوري حسعب  يتضمن مخصص الح ومة والسلطات املحلية حق املواطنين في الحصول على دخل شهري يكفع .4

 العوضعععععع االقتصادي واإليرادات املحققة(. 

 مخصص للفئات الضعيفة ) ذوي االحتياجات وما في حكمهم(.  .5

 . واألساسية واالجتماعية حق املواطنين في تملك أصول الدولة على هيئة أسهم قابلة للتدوال، تشمل البنى التحتية  .6

 ثاني الخيار ال

 تأسيس املناطق االستثمارية ذات الطبيعة الخاصة 

املحليعة  املحلي اإلجمالي، وتطوطعر القعدرات البشرطعة   الناتج تعظيم اسن مارطعة ذات طبيعة خاصة رساهم في مناطعق إنشاء

لتواكعب نظيراتهعا فعي العالعم، النشروعععيعة واإلدارطععععععععة   االقتصاديعة املشعاركعععة دائعرة العدخعل وتوسيعع ورفعع مستعوى  واألنظمعة 

القانون   وذلك لل ميعع، أح ام  تشمل  2010لسنة    14بتطبيعق  أن  على  طبيعة خاصة.  ذات  اسن مار  مناطق  لتأسيس  م 

الب أنحاء  واإلقليميعة  مختلف  اإلقليميععة  التخطيطيعة  املخطعطعات  ععلعى   
ً
تأسيعسا منطقعة،  لكعل  النمعو  إم انيعات  الد حسب 

الفرعيعة، وإدخعال املؤسعسة الليبيعة لالسن معار وصنعاديعق االسن عمععار املحلية كمسن مر وضامن للمسن مرطن الدوليين، كما  

 من عوائده املستقبلية لضمان االسن مار بهذه املناطق. يمكن استخدام النفط غير املستخرج أو جزًء 
 

 

 

 

 

 
ً
إجمالي املخططات الحضرية في ليبيا وفقا

م 2030ملخططات الجيل الثالث حتى سنة 

 كم مربع( 1670حوالي )

من املساحة الكلية  1000من  1أي ما يعادل 

م باستحداث  2010لسنة  14باإلمكان االستفادة من القانون رقم  لليبيا.

عدد من املناطق االستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، في املناطق  

 غير األهلة بالسكان.   
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 النص رقم املادة 

بيئة اسن مارطة متميزة وجاذبة لالسن مارات الوطنية واألجنبية بصالحيات كاملة   2املادة 

 داخل حدود املنطقة 

املعامالت الرسمية إم انية تعدد اللغات املستخدمة في  5املادة   

محاكم جزئية وابتدائية واستئناف ومتخصصة للنظر باملنازعات باملنطقة ومركز   8املادة 

ة تحكيم خاص باملنطقة أو فرع باملنطقة ألحد مراكز التحكيم العاملي  

 نشاط مصرفي ومالي  10املادة 

 مصارف وشركات اسن مار وتموطل محلية ودولية  12املادة 

 سوق مالي متخصص  13املادة 

 حماية التدفق الحر لرؤوس األموال والعمالت من والى املنطقة 17املادة

 اإلعفاء من جميع الضرائب والرسوم املقرر بالدولة  21املادة 

حق االنتفاع باألراض ي داخل حدود املنطقة، والحق في إقامة وتملك املباني   26املادة 

 واملنشأة عليها 

اصدار منظومة تشروعية مت املة مع مراعاة املبادئ األساسية   للمنطقة حق 56املادة 

 )الدستور والقوانين األساسية للدولة( 

 

م 2010لسنة  14بعض مزايا القانون   
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 عوائد متوقعة من املناطق االستثمارية ذات الطبيعة الخاصة 

 اقتصادية 

 قاطرة للتنمية املستدامة/  محفز للنمو االقتصادي / املساهمة في التنويع االقتصادي الحقيقي/ توفير فرص عمل. 

 اجتماعية 

 معالجة األثار االجتماعية السلبية املباشرة وغير املباشرة التي يعاني منها املجتمع الليبي بسبب الوضع القائم. 

 ثقافية 

 إدماج ليبيا في القرن الحادي والعشرين بتشريعاته وإدارته وثقافته.

 أمنية 

الليبي من صراع سلبي إلى شراكة  تحصين البالد من الوقوع في فخ توطن اإلرهاب وتنظيماته/ تغيير نمط التدخل الخارجي في الشأن  

 ومنافسة اقتصادية تنموية.
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 الخيار الثالث 

 تقسيم اإليرادات النفطية على سبعة تصنيفات 

 يتم االتفاق على نسبة كل منها، وهي : 

 .مباشرنهاية كل عام بش ل  وطوزع على جميع املواطنين بالنساوي  الحاضر ال يل مخصص .1

 .لصالحهم اسن ماره كيفية  القانون  وطنظم القادمة  األجيال  مخصص .2

 .املحدودة الصالحيات ذات املصغرة املركزطة مخصص الح ومة  .3

 .الواسعة بمهامها املحلية مخصص السلطات .4

 .النفط استخراج مخصص لتنمية مناطق .5

 .النفط عبور  مخصص لتنمية مناطق .6

 .النفط تصدير و/أو تكرطر  مخصص لتنمية مناطق .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيفات  7التوزيع على   
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 الخيار الرابع 

 اإلدارة املحلية لعوائد املوارد الطبيعية بحسب األقاليم 

ام ال مركزي بصالحيات واسعة ) تشروعية وتنفيذية  يفتعرض هعذا املقتعرح قيعام كعل إقليعم بعإدارة معا يتعوفعر لعديعه معن معوارد طبيعيعة والتصرف في عوائدها، ووستلزم لذلك إقرار نظ

يم،  عدة، تختص بالوظائف األساسيعة والضرورطعة تتكعون من وزارات الخارجية، والعدل، والدفاع، واألمن، والبنية األساسية التي تربط األقال( معع وجعود ح ومعة مركزطعة موح

 وتخصص لها نسبة محددة من عوائد كل إقليم. 
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 الخيار الخامس 

 تحييد دخل النفط واملوارد الطبيعية  

 وذلك من خالل: 

 .وغيرها النروطج م ل الدول  بعض بتجارب االسترشاد .1

 .ال الث )التصنيفات السبعة( الخيار أو الخيار األول )حقوق املواطنين( تنفيذ .2

 ذات الطبيعة الخاصة.  للمناطق  واسن مار كضمان الباقي وطخصص واملركزطة،  املحلية للسلطات املوارد من جزء تخصيص .3

 

 

 

  –كندا  – م ل الواليات املتحدة إعادة النظر في ملكية الح ومة للموارد الطبيعية )النفط والغاز(، يمكن التفكير في بدائل باالسترشاد بالتجارب الدولية في دول نفطية 

 االمارات    –النروطج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحييد النفط 

 األربعة  الحقوق   خيار تنفيذ

   7  على التوزيع  خيار تنفيذ

  ت وضمانا كاستثمار يخصص والباقي واملركزي   املحلي الحكم  ألجسام املوارد  من جزء تخصيص

الخاصة  الطبيعة  ذات الحرة للمناطق  
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 بأنه باإلم ان دمج عدد منها 
ً
من األهمية تحقيق توافق مجتمعي على النموذج ال ديد بنبني أحد أو مجموعة من الخيارات املذكورة علما

ال ديد   النموذج  فإن  األحوال  كل  وفي  واحد  نموذج  املحلية  في  التقسيمات  حيث  من  ومؤسساتها  الدولة  هي لة  إعادة  عليه  سيترتب 

واملركزطة واختصاصاتها والعالقات الوظيفية البينية بينها، تجدر اإلشارة الى ضرورة اجراء استفتاء شعبي على النموذج ال ديد إلدارة 

عليه باعتبار ان موضوع إدارة عوائد املوارد النفطية موضوعا عوائد املوارد النفطية او تضمينه ضمن مشروع أي دستور قادم لالستفتاء  

 في إعادة بناء الدولة ومستقبلها
ً
 . محورطا

طلب تنفيذ خارطة طرطق  ان االنتقال من النموذج الحالي إلدارة عوائد املوارد النفطية الى النموذج املستقبلي الذي يتم التوافق عليه سيت 

 سنوات.   10الى  5يتوقع ان تستغرق ما بين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افق املجتمعي حول إدارة عوائد املوارد الطبيعية  التو

االستقرار . 1

االجتماعي واألمني

إعادة هي لة . 2

مؤسسات الدولة

ع التخلص من الري. 3

وأثاره السلبية 
االقتصادية 

واالجتماعية 

والثقافية
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" 3ملحق رقم "  

 مؤشرات قياس تحقيق أهداف رؤية الجانب االقتصادي
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 املؤشرات الرئيسية 

 املصدر  هدف ستامل  املحلية  القياس ات مؤشر 

 مؤشرات اإلنتاج  •

 . )نفطي/غير نفطي( الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية .1

 اإلجمالي . متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي   .2

 معدل نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  .3

 .  )نفطي/غير نفطي( النمو الحقيقي في الناتج املحلي اإلجماليمعدل  .4

 الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع الخاص . .5

 الجاريةنسبة مساهمة الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع الخاص الى الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار  .6

 الدخل القومي اإلجمالي  .7

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  .8

 إنتاج النفط  والغاز  .9

 متوسط اإلنتاج اليومي من النفط والغاز  .10

 املتوقع . والغاز مؤشر متوسط سعر النفط  .11

 املتوقعة .  والغاز مؤشر متوسط كمية إنتاج النفط .12

 مؤشرات اإلستثمار  •

 الثابت اإلجمالي   التكوين الراسمالي .13

 نسبة التكوين الرأسمالي الثابت االجمالي الى الناتج املحلي اإلجمالي  .14

 الرأسمالي الثابت االجمالي للقطاع ) العام/الخاص (الى الناتج املحلي اإلجمالي  نسبة التكوين .15

 لثابت اإلجمالينسبة التكوين الرأسمالي الثابت االجمالي للقطاع )العام /الخاص( الى التكوين الرأسمالي ا .16

 مؤشر اإلستثمار األجنبي املباشر  .17

 مؤشرات اإلنفاق اإلستهالكي الخاص   •

 الخاصاإلنفاق اإلستهالكي قيمة مؤشر  .18

 نسبة اإلنفاق اإلستهالكي الخاص إلى الناتج املحلي اإلجمالي  .19

 مؤشرات اإلدخار  •

 إجمالي املدخرات الحكومية   .20

 الدخل القومي اإلجمالي نسبة إجمالي املدخرات الحكومية إلى  .21

 إجمالي مدخرات القطاع الخاص . .22

 نسبة إجمالي مدخرات القطاع الحكومي إلى الدخل القومي اإلجمالي  .23

 األرقام القياسية   •

 الرقم القياس ي ألسعار املستهلك . .24

 املخفض الضمني للناتج املحلي اإلجمالي   .25

تصميم نموذج للتنبؤ االقتصادي يعطي قراءات 

وبما صحيحة للحالة االقتصادية في املستقبل 

على إتخاذ القرار السليم ومتابعة تحقيق يساعد 

 اهداف الرؤية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . املصرف املركزي  .1

 .وزارة املالية  .2

 . وزارة التخطيط .3

 والصناعة . وزارة االقتصاد .4

 وزارة العمل .  .5

 املؤسسة الوطنية للنفط. .6

 املؤسسة الليبية لإلستثمار  .7

 الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات. .8

 مصلحة اإلحصاء والتعداد.  .9

 ديوان املحاسبة . .10

 صندوق النقد الدولي .  .11

 البنك الدولي .  .12
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 الرقم القياس ي ألسعار النفط   .26

 الرقم القياس ي ألسعار الواردات   .27

 الرقم القياس ي ألسعار الصادرات  . .28

 معدل التضخم  •

 معدل التضخم وفقا السعار املستهلك . .29

 معدل التضخم وفقا للمخفض الضمني للناتج املحلي اإلجمالي . .30

 مؤشرات األجور  •

 ) القطاع العام /الخاص( متوسط األجور في اإلقتصاد  .31

 العام /الخاص(  )القطاعالحد األدني  لألجور  .32

 مؤشر مستويات املعيشة للسكان . .33

 مؤشرات السوق املالي )النقدية /املالية املصرفية( •

 النقود املصدرة .34

 )بمعناه الضيق/الواسع/الشامل( عرض النقود  .35

 )الرسمي /املوازي( سعر الصرف  .36

 ي لدى املصرف املركزي . االحتياطيات من النقد األجنب  .37

 املركزي رصيد الذهب لدى املصرف   .38

 رصيد الذهب التجاري لدى املصرف املركزي  .39

 قيمة األصول املحلية لدى املصرف املركزي  .40

 مؤشر الدين العام . .41

 مؤشرات املالية العامة  •

o  اإليرادات 

 جمالي اإليرادات الحكومية إ .42

 إجمالي اإليرادات السيادية  .43

 الخاص/األفراد( /إجمالي اإليرادات الضريبية )القطاع العام  .44

 إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية  .  .45

 . إجمالي إيرادات الصناديق السيادية .46

o   النفقات 

 إجمالي النفقات العامة  .47

 إجمالي نفقات كل باب من أبواب امليزانية العامة  .48

 نسبة التغير في إجمالي النفقات العامة  .49

 امليزانية العامة بواب نسبة التغير في اإلنفاق لكل باب من أ .50

 نسبة اإلنفاق الجاري الى اإلنفاق االستثماري   .51

 مؤشرات التجارة الخارجية •

 

 

 

 

 

تصميم نموذج للتنبؤ االقتصادي يعطي قراءات 

صحيحة للحالة االقتصادية في املستقبل وبما 

يساعد على إتخاذ القرار السليم ومتابعة تحقيق 

 اهداف الرؤية 
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 قيمة )الصادرات /الواردات(   .52

 صافي التجارة الخارجية . .53

 األهمية النسبية للتجارة الخارجية . .54

 التركيب السلعي )الصادرات/الواردات( . .55

 )للصادرات/الواردات( .التوزيع الجغرافي  .56

 مؤشرات ميزان املدفوعات  •

 التغير في األصول اإلحتياطية   .57

 صافي قيمة التحويالت من الخارج .  .58

 صافي قيمة الحساب الجاري . .59

 صافي قيمة حساب الرأسمالي .  .60

 صافي قيمة الحساب املالي . .61

 امليزان التجاري السلعي . .62

 صافي ميزان املدفوعات  .63

  مؤشرات القوى العاملة •

 مالي تقديرات القوى العاملة .إج .64

 معدل املشاركة الخام . .65

 إجمالي العاملين . .66

 معدل العمالة . .67

 معدل البطالة . .68

 نسبة اإلعالة اإلقتصادية  .69

 مؤشر القدرة االستيعابية لإلقتصاد . .70

 

 

 

 

تصميم نموذج للتنبؤ االقتصادي يعطي قراءات 

صحيحة للحالة االقتصادية في املستقبل وتساعد 

على إتخاذ القرار السليم ومتابعة تحقيق اهداف  

 الرؤية 

 

 

 املصدر  دف هستامل  الدولية  القياس ات مؤشر 

 .التصنيف اإلئتماني للدولة .1

 مؤشر الحوكمة الدولي .  .2

 العاملي . ؤشر اإلزدهارم .3

 مؤشر الشفافية الدولية . .4

 مؤشر التنافسية العاملي . .5

 مؤشر الدول الهشة )صندوق السالم( . .6

 مؤشر السالم . .7

 مؤشرالتماسك اإلجتماعي . .8

 

 

وكاالت التصنيف الدولية مثل  .1

 ( .ستاندرد أند بورز/مودز/)فيتش

 البنك الدولي .  .2

 عهد ليغاتوم .م .3

 منظمة الشفافية الدولية .  .4

 املنتدى اإلقتصادي العاملي . .5

 صندوق السالم . .6

 معهد اإلقتصاد والسالم . .7

 .املعهد الدولي للتنمية اإلدارية .8
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 مؤشرات قياس املبادرات 

 لهدف الرئيس ي معالجات آنية للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة عن الصراع ا

 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 مكافحة الفساد املالي 
 . مؤشر مدركات الفساد

الى   180صل أ عامليا من 170رفع مركز ليبيا من 

 ألفضل الدول في مجال مكافحة الفساد .  20املركز 
 .2018تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 

 الفساد اإلداري مكافحة 

 معهد بازل للحوكمة - . ملكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهابمؤشر بازل  مكافحة غسيل وتهريب األموال 

 .مؤشر مكافحة التهريب والتجارة غير شرعية مكافحة التهريب السلعي

دولة الى    84عامليا من أصل  84رفع مركز ليبيا من 

عامليا في مؤشر التهريب والتجارة غير   30املركز 

 مشروعة )أفضل دولة عربيا وأفريقيا( . 

تقرير صحيفة اإليكونوميست )وحدة التحليل  

 . 2018واألبحاث( لسنة 

 .مؤشر التضخم )الرقم القياس ي ألسعار املستهلك( السيطرة على التضخم

من   .1 التضخم  على  لسنة   22.5السيطرة   %

  عند االنتهاء من % 5الى أن يكون أقل من  2020

 املبادرات. تنفيذ 

التنافسية .2 تقرير  في  الى و   الدخول  الوصول 

  20املركز 
 
 . كهدف نهائي عاملا

 املصرف املركزي / صندوق النقد الدولي . 

تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى  

 االقتصادي العاملي  )التوجد بيانات عن ليبيا( .

 . مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي عالج مشكلتي املقاصة املصرفية والسيولة
زل )اإلصدار األخير( لحوكمة آداء تطبيق معايير با

 القطاع املصرفي. 

مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي 

 توجد بيانات عن ليبيا(  )ال

 تقنين اقتصاد الظل 

الظل اقتصاد  وأساليب    مؤشر حجم  طرق  عدة  هناك 

 لقياسه منها : 

 مؤشر الفرق بين الدخل واإلنفاق .  .1

 ات سوق العمل ءإحصانتائج  .2

 املراجعة الضريبية . مؤشر  .3

 مؤشر التهرب الضريبي والطلب على النقود .  .4

% 70تشير  بعض التقديرات إلى نسبة حوالي 

ستنادا الى تحليالت استقرائية ملجموعة من إ

 الدراسات والتقارير املحلية .

 % كحد أقص ى. 10خفض النسبة إلى 

وزارة املالية/مصلحة الضرائب/مصلحة 

العامة للتوثيق  اإلحصاء والتعداد/الهيئة 

صندوق النقد الدولي / بيوت  واملعلومات/

 الخبرة الدولية . 

توحيد سعر الصرف وإعادة تقييم سياسته 

  بحيث تعكس الواقع االقتصادي املحلي

 .التنافسيةوقدرته 

 . سعر الصرف
الوصول إلى السعر التوازني الذي يحقق االستدامة 

 املالية.
 صندوق النقد الدولي . /مصرف ليبيا املركزي 
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

إعادة تنفيذ املشاريع التنموية املتوقفة منذ 

مراعاة األولويات حسب األثر  ) 2011

 (االقتصادي واالجتماعي والتنمية املتوازنة

عدد املشروعات/التصنيف النوعي واملكاني  

للمشروعات/قيمة املشروعات/املساهمة املحلية في  

 إدارة وتنفيذ املشروعات. 

تنفيذ املشروعات ذات الجدوى االقتصادية 

 واالجتماعية لتحسين مستوى الخدمات واملعيشة. 

هيئة املشروعات العامة/الجهات /مجلس الوزراء

 واألجهزة التنفيذية.

بالداخل حماية األموال واألصول الليبية 

 والخارج 

الحصر والتقييم املالي واالستثماري لألموال واألصول  

 العامة الليبية بالداخل والخارج. 

رفع مستوى العائد من األموال واألصول العامة 

 والحد من 
 
الليبية إلى املستويات املتعارف عليها دوليا

 الهدر الناتج عن التصرفات غير املهنية.

الية /مصرف ليبيا مجلس الوزراء / وزارة امل

صناديق  /املركزي / املؤسسة الليبية لإلستثمار

االستثمار والبنوك والشركات العامة/البنك 

 الدولي/بيوت الخبرة الدولية. 

حماية املنشآت االقتصادية والحيوية من 

 . اإلعتداءات
 عتداءات.مؤشر تقديرات الخسائر املترتبة على اإل 

االقتصادية للعمل على  تنبيه مؤسسات الدولة 

 . تخفيف حدة هذه الخسائر

مجلس الوزراء/وزارة الدفاع/وزارة الداخلية/وزارة 

الشركة /املؤسسة الوطنية للنفطاملواصالت/

 العامة للكهرباء. 

تحسين وتطوير الخدمات األساسية 

 . واالجتماعية

 .مؤشر البنية التحتية .1

 . مؤشر التعليم واملهارات .2

 .مؤشر الصحة .3

 .تبني تكنولوجيامؤشر  .4

الوصول الى املركز  و  الدخول في تقرير التنافسية

20  
 
 .كهدف نهائي عاملا

تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي  

 .العاملي )التوجد بيانات عن ليبيا(

 % من مجموع املواطنين3الفقراء  أن اليتجاوز  .مؤشر قياس مستوى خط الفقر في ليبيا . الحد من الفقر
توجد   البنك الدولي / صندوق النقد الدولي )ال

 .بيانات(

 مؤشر البطالة . الحد من مشكلة البطالة

بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية لسنة 

 % .17.3فإن نسبة البطالة في ليبيا تبلغ  2019

% كهدف 5الهدف تخفيض النسبة الى اقل من 

 للرؤية. نهائي 

 وزارة العمل 

 نقديرات منظمة العمل الدولية على موقع 

tradingeconomics.com 

 مؤشر مكافحة التهريب والتجارة غير شرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية 

دولة الى    84عامليا من أصل  84رفع مركز ليبيا من 

عامليا في مؤشر التهريب والتجارة غير   30املركز 

 دولة عربيا وأفريقيا( . مشروعة )أفضل  

تقرير صحيفة اإليكونوميست )وحدة التحليل  

 . 2018واألبحاث( لسنة 

 مؤشرات التنافسية . مكافحة الفساد اإلداري 

مؤشر تبني تكنولوجيا املعلومات   -

 واالتصاالت . 

 20الوصول الى املركز و  الدخول في تقرير التنافسية

 يعامل
 
 .كهدف نهائي ا

قتصادي  املنتدى االرئاسة الوزراء بالتعاون مع 

 .العاملي والبنك الدولي

 
تطوير رؤية مستقبلية شاملة للدولة 

 . واالستراتيجيات والبرامج التنفيذية



 
424 

 

 

 

 

 

ضمان التنسيق والتكامل واالنسجام بين  

 .مختلف أجهزة الدولة

 مؤشر املؤسسات .  -

 مؤشر النظام املالي . -

 مؤشر ديناميكية العمل .  -

 ويتكون من : مؤشر الحوكمة الدولي 

 إبداء الراي واملساءلة .  -

 مؤشر االستقرار السياس ي . -

 فعالية الحكومة  -

 الجودة التنطيمية .  -

 سيادة القانون .  -

 . السيطرة على الفساد -

 مؤشر الدول الهشة ويتكون من : 

 .لضغوط الديموغرافيةا -

ا -  الالجئون واملشردون داخلي 

 .التنمية االقتصادية املتفاوتة -

 .املظالم الجماعية  -

 .هجرة األكفاء خارج الدولة -

 الفقر والهبوط االقتصادي  -

 .شرعية الدولة -

 .الخدمات العامة -

 .حقوق اإلنسان ودور القانون  -

 .األجهزة األمنية -

 .انقسام النخب -

 .التدخل الخارجي -

 . توحيد املؤسسات املنقسمة

  من أصل  20من املركز 
 
كأكثر    178عامليا

  140الدول الهشة الى املركز 
 
 عامليا

 صندوق السالم  
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 )الهدف الرئيس ي : خلق مناخ اقتصادي مستقر بما يؤدي الى )تعزيز النمو والسيطرة على التضخم والبطالة

 الهدف التفصيلي : تطوير إدارة املالية العامة

 املصدر املستهدف القياس مؤشر  املبادرات 

 عظيم وتنويع اإليرادات ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسة الوطنية للنفط   حجم اإلستثمار الحالي في قطاع النفط 

)إنتاج(  حجم اإلستثمار السنوي املطلوب لزيادة إستخراج

 النفط للكمية املستهدفة 
 املؤسسة الوطنية للنفط  

 استخراج )إنتاج( النفط
  1.5قياس الزيادة السنوية ملعدالت استخراج النفط من 

 سنة . 15مليون برميل يوميا بعد  2.5مليون برميل يوميا الى 
 املؤسسة الوطنية للنفط 

 للنفطيةاملؤسسة الوطنية   متوسط سعر النفط 

 وزارة التخطيط وزارة املالية /  التنبؤ بسعر النفط 

الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع  النفطي )النسبة من الناتج    

 املحلي اإلجمالي (  

% من الناتج املحلي 50أن يمثل القطاع النفطي نسبة 

 اإلجمالي 
 وزارة التخطيط 

)استخراج  إيرادات الناتج املحلي اإلجمالي النفطي 

 صناعات نفطية(/
 وزارة املالية / وزارة التخطيط  مليار دينار  125أن يحقق إيراد 

 وزارة املالية  إجمالي اإليرادات السيادية  

 إجمالي اإليرادات الضريبية  
% من اإليرادات  50الوصول الى أن تمثل الضرائب نسبة 

 % من الناتج املحلي اإلجمالي 40و العامة 
 وزارة املالية بالتعاون مع وزارة التخطيط 

 وزارة التخطيط  قياس عدالة توزيع الدخل القومي  معامل جيني

 كفاءة النظام الجمركي 
أهداف  قياس مدى فعالية وتناسق السياسة التجارية مع 

 السياسة املالية /النقدية /االستثمار 

/الهيئة العامة  وزارة التخطيط  /وزارة االقتصاد 

للمعلومات والتوثيق/مصلحة اإلحصاء والتعداد  

. 

 .  مؤشر قياس الدخل )مسوحات مستوى املعيشة(

قياس مستوى عدالة توزيع الدخل على مختلف شرائح  

 املجتمع 

الهيئة العامة للمعلومات /وزارة التخطيط 

صندوق    والتوثيق/مصلحة اإلحصاء والتعداد/

 البنك الدولي النقد الدولي / 

 الجدوى االقتصادية

 ضمان جودة الخدمة .  .1

 تحقيق أرباح .  .2

 سعر خدمة مناسب مع مستويات املعيشة .3

 الشركة العامة للكهرباء  

 مصلحة املياه والصرف الصحي 

 شركة الخدمات العامة  
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 تعظيم وتنويع اإليرادات 

إستخدام التقنية في تحصيل اإليرادات ) الضرائب / رسوم  

 جباية(   /

 وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي  

يتكون من عدة مؤشرات  شفافية إدارة الصناديق السيادية

 :منها

 امليزانية . مؤشر شفافية  .1

 مؤشر اإلمتثال للتشريعات .  .2

مؤشر العمل وفق أسس علمية )رؤية /أهداف  .3

 برنامج عمل (   /

 مؤشر كفاءة اإلستثمارات .  .4

تعزيز مستوى شفافية إدارة الصناديق السيادية وتقييم  

 كفاءتها وقدرتها على تحقيق األهداف الخاصة بكل صندوق. 

 الوزراء مع مجلس 

Sovereign wealth fund institute 

 وزارة املالية - ديون ليبيا لدى الدول األخرى قيمة 

 

 

 

 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 ترشيد اإلنفاق العام

 )إصالح نفقات الباب األول(

الشراكة   منظمة/البنك الدولي /وزارة املالية  انيةيز توضيح مختلف اوجه اإليراد واإلنفاق في امل شفافية امليزانية 

 الدولية للميزانية . 

 

 كفاءة اإلنفاق الحكومي 

 

وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي   -

واملنتدى االقتصادي العاملي  )التوجد بيانات 

 عن ليبيا( . 

وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي   - متوسط األجور في اإلقتصاد املحلي 

 ومنظمة العمل العربية

 متوسط األجور في القطاع  العام . 

 متوسط األجور في القطاع الخاص . 

وزارة املالية /وزارة التخطيط / وزارة العمل  -

 والتأهيل /وزارة االقتصاد والصناعة  

وزارة املالية /وزارة التخطيط / وزارة العمل  - الحد األدنى لألجور .

 االقتصاد والصناعة والتأهيل /وزارة 
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 ترشيد اإلنفاق العام 

 )إصالح نفقات الباب الثاني( 

 

 وزارة املالية / البنك الدولي/منظمة الشراكة الدولية للميزانية . زانيةياإلنفاق في امل اإليراد و توضيح مختلف اوجه  مؤشر شفافية امليزانية 

 كفاءة اإلنفاق الحكومي مؤشر 
تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي  )التوجد بيانات  

 عن ليبيا( .

 ترشيد اإلنفاق العام 

 )إصالح نفقات الباب الثالث( 

 

 الدولي/منظمة الشراكة الدولية للميزانية .وزارة املالية / البنك  توضيح مختلف اوجه اإليراد واإلنفاق في امليزانية مؤشر شفافية امليزانية 

 مؤشر كفاءة اإلنفاق الحكومي 
تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي  )التوجد بيانات  -

 عن ليبيا( .

 وزارة التخطيط  - مؤشر نسبة اإلنفاق التنموي الى اإلنفاق الجاري 

 مؤشر البنية التحتية

 والتكنولوجيامؤشر العلم 

تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي  )التوجد بيانات  -

 عن ليبيا( .

 البنك الدولي 

 ترشيد اإلنفاق العام 

 )إصالح نفقات الباب الرابع( 

 مؤشر شفافية امليزانية 
 الدولي/منظمة الشراكة الدولية للميزانية .وزارة املالية / البنك  توضيح مختلف اوجه اإليراد واإلنفاق في امليزانية

 

 مؤشر كفاءة اإلنفاق الحكومي 
تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي  )التوجد بيانات  

 . عن ليبيا(

مؤشرات قياس الدخل والحماية اإلجتماعية  

 )مسوحات مستوى املعيشة( . 

 
 النقد الدولي  / البنك الدولي وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق 

تطوير إعداد وتنفيذ املوازنة  

 العامة للدولة

 تخطيط املوازنة وإعدادها()

 

  تقييم صندوق النقد / البنك الدولي
 وزارة املالية / وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي 

 الشراكة الدولية للميزانية . منظمة/البنك الدولي وزارة التخطيط//وزارة املالية  اإلنفاق في امليزانية توضيح مختلف اوجه اإليراد و  مؤشر شفافية امليزانية 

 مؤشر املؤسسات 
بيانات عن   تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي  )التوجد 

 ليبيا( / صندوق النقد الدولي / البنك الدولي 

تطوير إعداد وتنفيذ املوازنة  

 العامة للدولة

 الرقابة على تنفيذ امليزانية( )

 مؤشر شفافية امليزانية 
ميزانية / للوزارة املالية وديوان املحاسبة بالتعاون مع منظمة الشراكة الدولية  توضيح مختلف اوجه  اإليراد و اإلنفاق في امليزانية 

 صندوق النقد الدولي /البنك الدولي 

 مؤشر املؤسسات 

 
تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي  / صندوق النقد الدولي  

 البنك الدولي /

تطوير إعداد وتنفيذ املوازنة  

 العامة

 الترتيبات املصرفية الحكومية()

 مؤشر شفافية امليزانية 
مع منظمة الشراكة الدولية  ن وزارة املالية وديوان املحاسبة بالتعاو  توضيح مختلف اوجه اإليراد واإلنفاق في امليزانية

 لميزانية /صندوق النقد الدولي/ البنك الدوليل

 املنتدى االقتصادي العاملي تقرير التنافسية الصادر عن   مؤشر املؤسسات 
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 الهدف التفصيلي: إصالحات نقدية وتطوير سوق راس املال 

 أوال تطوير سوق النقد 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 إعادة هيكلة القطاع املصرفي 

 اإلصالحات النقدية )البنك املركزي( 

 

)مؤشرات  /البنك الدولي تقييم صندوق النقد الدولي

 القطاع املالي( 

 صندوق النقد الدولي 

 البنك الدولي 

 إصدار املؤشرات املتعلقة بأداء القطاع املصرفي مثل :  

 عرض النقود   .1

 سعر الصرف   .2

 الدين العام املصرفي   .3

 قيمة االحتياطات األجنبية لدى املصرف املركزي .  .4

 الدين العام املصرفي وغيرها  .5

 املصرفي قياس مستوى أداء القطاع 

 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  مصرف ليبيا املركزي 

 

مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي )التوجد بيانات عن   قياس مستوى أداء القطاع املصرفي  مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي 

 ليبيا(

 مؤشر ستاندرد آند بورز 

 مؤشر فيتش  

 مؤشر موديز 

الحصول على تصنيف إئتماني مستقرمن  

 هذه الوكاالت
 ستاندرد آند بورز -

 فيتش   -

 موديز  -

 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي     مؤشر املؤسسات 

 إعادة هيكلة القطاع املصرفي 

 )الجانب القانوني(

 الدوليصندوق النقد    تقييم صندوق النقد الدولي /البنك الدولي

 البنك الدولي 

إعادة هيكلة القطاع املصرفي )الجانب 

 املؤسس ي(

 تقييم صندوق النقد الدولي /البنك الدولي 

 تقييم بيت خبرة دولي

 صندوق النقد الدولي 

 البنك الدولي 

 طالل ابوغزالة وشركاه الدولية بيت الخبرة مثل

 ستاندرد آند بورز

 فيتش  

 موديز 

الحصول على تصنيف إئتماني من هذه  

 الوكاالت
 ستاندرد آند بورز -

 فيتش   -

 موديز  -

 ديوان املحاسبة /الرقابة اإلدارية/هيئة مكافحة الفساد   تقييم مؤسسات الرقابة املحلية 

 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي     مؤشر املؤسسات 
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 ثانيا تطوير سوق راس املال 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

)خلق  تطوير سوق صناعة التأمين 

بيئة وخدمات تأمينية مالئمة  

 لالستثمار(

   

تطوير مؤسسات وصناديق االستثمار 

 السيادية

 صندوق النقد الدوليرئاسة الوزراء بالتعاون مع   الدولي تقييم صندوق النقد 

 ديوان املحاسبة /الرقابة اإلدارية/هيئة مكافحة الفساد   تقييم مؤسسات الرقابة املحلية 

مؤشر شفافية إدارة الصناديق السيادية يتكون من  

 عدة مؤشرات منها 

 مؤشر شفافية امليزانية .  .1

 مؤشر اإلمتثال للتشريعات .  .2

مؤشر العمل وفق أسس علمية )رؤية /أهداف /  .3

 برنامج عمل (  

 مؤشر كفاءة اإلستثمارات .  .4

تعزيز مستوى شفافية إدارة الصناديق السيادية 

على تحقيق األهداف   وتقييم كفاءتها وقدرتها

 الخاصة بكل صندوق 

 معهد صندوق الثروة السيادية  رئاسة الوزراء مع

 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي   مؤشر املؤسسات 

تطوير سوق األوراق املالية )كفاءة  

 سوق األوراق املالية(

 بالتعاون مع صندوق النقد الدوليوزارة االقتصاد     تقييم صندوق النقد الدولي

 وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي  )مؤشرات القطاع املالي(تقييم البنك الدولي 

التوظيف األمثل للموارد املالية في  .1 مؤشر تطور سوق املال 

 االستثمارات األكثر إنتاجية . 

تشريعات منظمة للعمل وتحمي حقوق   .2

 املستثمرين. 

 تمويالت ألصحاب املشاريع الريادية .توفير  .3
 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 

تولي الكفاءات والخبرات للوظائف القيادية في سوق   مؤشر كفاءة سوق العمل  

 املال

  مؤشر تبني تكنولوجيا
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 إصالحات تجارية  ثالثا 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 التجارة الداخلية 

 مؤشر كفاءة السوق 

 توفير املنافسة الصحية بين املستثمرين . 

 دور الدولة في تسهيل حركة السلع والخدمات .

 معرفة طبيعة الطلب في السوق املحلي . 

وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع املنتدى االقتصادي  

 العاملي 

 مؤشر تبني تكنولوجيا

استخدام التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد 

 للمستثمرين مثل : 

إعداد موقع الكتروني لتسهيل الوصول الى  .1

 تسجيل الشركة وعالمتها .

من خالل  عرفة الفرص االستثمارية املتاحة م .2

 الوصول الى بيانات القطاعات .

 مؤشر سهولة ممارسة األعمال
عامليا واألخير عربيا الى  188أن تتقدم ليبيا من املركز 

 عامليا واألول عربيا .  25املركز 
 وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي

 مؤشر سلوك املستهلك والذي يتكون من : 

 مستوى مهارات املستهلك )الوعي( .  •

 مدى اإلملام بقوانين وتشريعات حماية املستهلك .  •

 والتفاعل بين املستهلكين . مستوى مشاركة التجارب  •

 
الهيئة العامة للتوثيق /وزارة االقتصاد والصناعة 

  بالتعاون مع  مصلحة اإلحصاء والتعداد //واملعلومات

 .  مؤسسات املجتمع املدني

 تقرير األيزو 

 

وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع املنظمة الدولية  

 للمعايير 

  )النفطي /غير النفطي( مؤشر امليزان التجاري 

الهيئة العامة للتوثيق /وزارة االقتصاد والصناعة 

منظمة التجارة مصلحة اإلحصاء والتعداد/./واملعلومات

 . العاملية

  مؤشر الحساب الجاري ) القيمة / النسبة من الناتج املحلي اإلجمالي(

  املحلي اإلجمالي (مؤشر امليزان التجاري )القيمة / النسبة من الناتج 

  مؤشر التركيب السلعي )للصادرات / الواردات( 

 تحديد الشركاء التجاريين   مؤشر التوزيع الجغرافي ) للصادرات / الواردات(  

  معدل نمو )الصادرات / الواردات( 

  اإليرادات الجمركية ) القيمة / النسبة من اإليرادات العامة (  

  معدل النمو لإليرادات الجمركية 
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 تقرير التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي     مؤشر املؤسسات 

  مؤشر التكنولوجيا 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 البنك الدولي   مؤشرات التجارة  التجارة الخارجية 

 يتكون من :   مؤشر املرونة العاملي

 قوة االقتصاد 

 نسبة املخاطر  

 جودة سالسل التوريد 

 FM globalشركة  

 املنظمة الدولية للمعايير   تقرير األيزو 

 للتجارة والتنمية )االنكتاد(وكالة األمم املتحدة   وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد( تقييم 

 

 

 جاالت التالية : من املمكن االستفادة من مركز التجارة الدولية التابعة لوكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية وكذلك منظمة التجارة العاملية في امل مالحظات: 

 دعم املشاريع الصغرى واملتوسطة .  .1

 تطوير من النظام الجمركي  .2

 جارة واالستثمار تقديم االستشارات والتوصيات في املجاالت املتعلقة بتشجيع الت .3
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 االستثمار رابعا إصالحات لتحسين مناخ 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 تبسيط إجراءات االستثمار

مؤشرات القطاع  

الخاص بحسب البنك 

مؤشر  الدولي وأهمها 

 سهولة ممارسة األعمال 

 البنك الدولي وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع  املحلية واألجنبية االستثماراتتشجيع 

 تبسيط التعامل مع التراخيص في بدء تشغيل املشروع 

 مراجعة قانون عالقات العمل وهيكل األجور 

 وير الجهاز القضائيتط

 وتبسيط إجراءات

العقود ء أو إنهااإلفالس عند إغالق املشروع   

 امللكية  

 الشركاتتعزيز حوكمة 

   االئتمان العمل على تسهيل الحصول على 
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 خامسا تحسين الحوكمة واإلدارة 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

نظام إحصائي يعمل  تطوير

بحرفية عالية ومساند لرسم 

 السياسات العامة

القرار الصحيح بناءا على   إتخاذ املستوى العام للقدرات اإلحصائية

 أسس علمية . 

مصلحة  /الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات  /وزارة التخطيط 

مركز / صندوق النقد الدولي /  البنك الدولي/اإلحصاء والتعداد 

ريب للدول  البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتد

 التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي .  اإلسالمية

الحوكمة   وضع خطة لتعزيز

 االقتصادية للمؤسسات واإلدارة

 واملساندة 

 

 

 

 

 

 مؤشر الحوكمة الدولي ويتكون من املؤشرات التالية :  .1

 إبداء الراي واملساءلة .  •

 مؤشر االستقرار السياس ي .  •

 فعالية الحكومة  •

 التنطيمية . الجودة  •

 سيادة القانون .  •

 السيطرة على الفساد  •

 مؤشر احترام القانون يتكون من املؤشرات التالية :  .2

القيود املفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة 

املفتوحة، والحقوق األساسية، والنظام واألمن العام، وقوة إنفاذ  

 .القانون، والعدالة املدنية، والعدالة الجنائية

 مؤشر اإلزدهار العاملي يتكون من املؤشرات التالية : .3

السالمة واألمن، الحرية الشخصية، العمل الحكومي، الرأسمال  

االجتماعي، بيئة االستثمار، ظروف العمل، الوصول إلى األسواق  

والبنية التحتية، جودة االقتصاد، ظروف املعيشة، الصحة، التعليم 

 .والبيئة

 للتنمية اإلداريةتقييم املنظمة العربية  .4

 مجلس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي   .1 ال توجد بيانات عن ليبيا 

 

منظمة مجتمع مدني محلية بالتعاون مع مشروع العدالة   .2

 العاملي

 

 

املجلس الوطني للتطوير اإلقتصادي واإلجتماعي بالتعاون مع  .3

 .  معهد ليغاتوم البريطاني

 

 

املجلس الوطني للتطوير اإلقتصادي واإلجتماعي بالتعاون مع  .4

 .  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

مصلحة اإلحصاء /الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات .5

 والتعداد .

 

 هياكل وتقليص صالح وتنظيمإ

 الدولة 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 . للقطاع الخاصصالح هيكلي وتنمية وتنويع اقتصادي ودور أساس ي إ :الهدف الرئيس ي

 تطوير مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني وصوال الى توسيع مشاركته واالعتماد عليه في القطاعات اإلنتاجية والخدمية.   :الهدف التفصيلي 

 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

برنامج متكامل   •

لتسهيل ممارسة 

 األعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتح املجال أمام  •

القطاع الخاص 

)املحلي والدولي 

 واملشترك( 

 املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وائتمان الصادرات    املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار 

 البنك الدولي   سهولة ممارسة األعمال  ات القطاع الخاص وأهمها مؤشرمؤشر 

 املنتدى االقتصادي العاملي    مؤشرات التنافسية العاملية 

 وال ستريت جورنال   الحرية االقتصادية اتمؤشر 

 وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد(  وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد( تقييم 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  مؤشر مخاطر اإلستثمار 

 بنك التنمية األفريقي   تقييم بنك التنمية األفريقي 

 صندوق النقد الدولي    تقييم صندوق النقد الدولي  

األجنبي املباشر التابعة ملؤسسة فاينانشل   مؤسسة اإلستثمار  مؤشر جذب اإلستثمار األجنبي املباشر 

 تايمز اللندنية

ا إلى االلتزام  مؤشر الثقة في االستثمار األجنبي املباشر  غرس الشععععععععععععور اإليجاثي لدى املسعععععععععععتثمرين اسعععععععععععتناد 

الحكومي القوي بعععالتنوع االقتصععععععععععععععععادي واالبتكعععار وتطوير البنيعععة 

 . التحتية وسهولة ممارسة األعمال

 كيرني األمريكية لإلستشارات شركة 

 يتكون من :   مؤشر املرونة العاملي

 قوة االقتصاد 

 نسبة املخاطر  

 جودة سالسل التوريد 

 

 FM globalشركة 

 مؤشرات جذب االستثمار )إعفاءات / تمويالت( 

 مؤشر حجم االستثمار القطاعية ) الفعلي / املستهدف ( 

الهيئة العامة للتوثيق والصناعة / وزارة االقتصاد 

 مصلحة اإلحصاء والتعداد . /واملعلومات

 املؤشر املركب للمخاطر القطرية يتكون من :

 مخاطر سياسية  

 مخاطر اقتصادية  

 مخاطر مالية 

 Political Risk Services مؤسسة تحقيق درجة مخاطر منخفضة جدا
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 القطاع املاليتطوير 

 تقييم القطاع املالي 

 

 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي املصرف املركزي  االستدامة املالية وسالمة النظام املالي في االقتصاد  تحقيق

 وزارة املالية بالتعاون مع البنك الدولي

املعهد العرثي  / صندوق النقد العرثيوزارة التخطيط بالتعاون مع  

 للتخطيط 

 مؤشر تطور سوق املال 

التوظيف األمثل للموارد املالية في االستثمارات   .1

 األكثر إنتاجية . 

 تشريعات منظمة للعمل وتحمي حقوق املستثمرين.  .2

 توفير تمويالت ألصحاب املشاريع الريادية  .3

 تقرير التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 

 مؤشر ستاندرد آند بورز 

 مؤشر فيتش  

 مؤشر موديز 

شجع على جذب يتحقيق مستوى تصنيف عالي 

 اإلستثمارات األجنبية 
 ستاندرد آند بورز -

 فيتش   -

 موديز  -

مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي )التوجد بيانات عن    مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج لألداء املصرفي 

 ليبيا(

 املركب للمخاطر القطرية يتكون من :املؤشر 

 مخاطر سياسية  

 مخاطر اقتصادية  

 مخاطر مالية

  Political Risk Servicesمؤسسة 

وتفعيل املناطق  تطوير 

 إنشاءالتجارية الحرة و 

مناطق استثمارية حرة 

 ذات طبيعة خاصة

 البنك الدولي   رات القطاع الخاص  مؤش

 املنتدى االقتصادي العاملي    مؤشرات التنافسية العاملية 

 وال ستريت جورنال   الحرية االقتصادية اتمؤشر 

 وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد(  وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد( تقييم 

 االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون   مؤشر مخاطر اإلستثمار 

 بنك التنمية األفريقي   تقييم بنك التنمية األفريقي 

 صندوق النقد الدولي    تقييم صندوق النقد الدولي  

مؤسسة اإلستثمار األجنبي املباشر التابعة ملؤسسة فاينانشل    مؤشر جذب اإلستثمار األجنبي املباشر 

 تايمز اللندنية
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

وتفعيل املناطق  تطوير 

 إنشاءالتجارية الحرة و 

مناطق استثمارية حرة 

 ذات طبيعة خاصة

ا إلى   مؤشر ثقة املستثمرين  غرس الشعور اإليجاثي لدى املستثمرين استناد 

االلتزام الحكومي القوي بالتنوع االقتصادي واالبتكار  

 األعمالوتطوير البنية التحتية وسهولة ممارسة 

 شركة كيرني األمريكية لإلستشارات 

 املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وائتمان الصادرات   تقييم مناخ اإلستثمار

 يتكون من :   مؤشر املرونة العاملي

 قوة االقتصاد 

 نسبة املخاطر  

 جودة سالسل التوريد 

 العاملية    FMكة شر  

الهيئة العامة للتوثيق  والصناعة / وزارة االقتصاد  الفعلي/ املستهدف(مؤشر تدفق االستثمار األجنبي ) 

 مصلحة اإلحصاء والتعداد . /واملعلومات

 املؤشر املركب للمخاطر القطرية يتكون من :

 مخاطر سياسية  

 مخاطر اقتصادية  

 مخاطر مالية 

 خدمات املخاطر السياسية   مؤسسة تحقيق درجة مخاطر منخفضة جدا 

 مؤشر ستاندرد آند بورز 

 مؤشر فيتش  

 مؤشر موديز 

 ستاندرد آند بورز - 

 فيتش   -

 موديز  -

 مؤشر إزدهار املناطق الحرة  يتكون من املؤشرات التالية :

 أفضل املمارسات   .1

 االبتكار  .2

 االستدامة  .3

للمناطق وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع املنظمة العاملية  

 الحرة
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 تعظيم القيمة املحققة من قطاع الطاقة الهدف التفصيلي :

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 زيادة القدرة االستخراجية

 اإلنتاجية( للنفط والغاز ) الطاقة

وود  استشارة دولية عاملية مثل  تقييم شركة 

 ماكنزي 

 املؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع بيون الخبرة الدولية  

 تطوير مساهمة مصادر 

 الطاقة املتجددة في املزيج 

 الطاقوي 

الوكالة الدولية وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع     تقرير آفاق الطاقة املتجددة 

 للطاقة املتجددة 

 البنك الدوليوزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع   تقرير) مؤشرات تنظيمية للطاقة املستدامة (

مؤشر جذب االستثمارات في مجال الطاقة 

 املتجددة 

 والصناعة وزارة االقتصاد 

املقررة  الضرائب والرسوم الجمركية قيمة مؤشر 

 مشاريع الطاقة املتجددة على 

 والصناعة وزارة االقتصاد /وزارة املالية  

املستثمرين على اقامة تشجيع  •

مدن للصناعات والخدمات  

 املرتبطة بالطاقة 

الترويج لليبيا كمركز اقليمي في   •

 قطاع الطاقة 

املنتدى  وزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع   مؤشرات التنافسية

 االقتصادي العاملي 

 البنك الدوليوزارة االقتصاد والصناعة بالتعاون مع   مؤشر سهولة ممارسة األعمال

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي بالتعاون    مؤشرات الحرية اإلقتصادية

 وال ستريت جورنال مع 

  

قدرات في مجال الطاقات املتجددة حيث أن ليبيا عضو في هذه الوكالة كما يمكن أيضا  باإلمكان التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة في إعداد برنامج للتعاون التقني وتقديم املشاورات الفنية وتدريب الكوادر وال  :مالحظة  

 مي للتنمية لغرض تمويل مشاريع الطاقة املتجددة في ليبيا . االستفادة من اتفاقية الشراكة بين الوكالة والبنك اإلسال 
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 إطالق قدرات القطاعات غير نفطية الواعدة  الهدف التفصيلي : 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

فععععي  • تشععععععععععععععععجععععيععععع االسععععععععععععععععتععععثععععمعععععععار 

القطعععاععععات الواععععدة )قطعععاع 

 الخدمات مثل

الخععدمعات اللوجسعععععععععععععتيععة والعقععارات  

 واالتصاالت والبنية التحتية

واملعععععععععععرفعععععي   العععععرقعععععمعععععي  واالقعععععتصعععععععععععععععععععاد 

والتعععععدين والقطععععاعععععات اإلنتععععاجيععععة  

 )املنافسة اقتصاديا إلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14تطبيق قانون رقم  •

مععنعععععععاطععق    2010لسععععععععععععععنعععععععة   إلنشعععععععععععععععععععاء 

استثمارية حرة ذات طبيعة خاصة 

مع التركيز على تطوير القطعععععاععععععات 

 األسرع نموا

 

 

 . 

 املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات   ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار املؤشر املركب 

 البنك الدولي   ات القطاع الخاص مؤشر 

 املنتدى االقتصادي العاملي   مؤشرات التنافسية العاملية

 وال ستريت جورنال   مؤشرات الحرية االقتصادية

 يتكون من :   العامليمؤشر املرونة 

 قوة االقتصاد  .1

 نسبة املخاطر   .2

 جودة سالسل التوريد  .3

 

 FM globalشركة 

مؤسسة اإلستثمار األجنبي املباشر التابعة ملؤسسة فاينانشل    مؤشر جذب اإلستثمار األجنبي املباشر 

 تايمز اللندنية

 منظمة الشفافية الدولية  مؤشر الشفافية الدولية 

 معهد ليجاتوم  اإلزدهار العاملي مؤشر 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  مؤشر مخاطر اإلستثمار 

 شركة كيرني األمريكية لإلستشارات   مؤشر ثقة املستثمرين 

 مؤشر الحوكمة الدولي ويتكون من املؤشرات التالية : 

 إبداء الراي واملساءلة .  .1

 مؤشر االستقرار السياس ي . .2

 فعالية الحكومة   .3

 الجودة التنطيمية .  .4

 سيادة القانون .  .5

 السيطرة على الفساد  .6

 

 البنك الدولي 

 مؤشر ستاندرد آند بورز 

 مؤشر فيتش  

 مؤشر موديز 

 ستاندرد آند بورز 

 فيتش

 موديز 

 والتنمية )االنكتاد(وكالة األمم املتحدة للتجارة   وكالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد( تقييم 

 .  جذب االستثمار )إعفاءات / تمويالت(  .1

 .  حجم االستثمار القطاعية ) الفعلي / املستهدف (  .2

 التقييم الكلي ملناخ اإلستثمار .3

 

 وزارة التخطيط  /والصناعةاملالية /وزارة االقتصاد وزارة 
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 الهدف التفصيلي : تطوير مساهمة صناديق اإلستثمارية في عملية التنمية االقتصادية  

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 استحداث صناديق للبنية 

التحتية واالساسية واعادة االعمار  

 في البلديات .

مؤشر قيمة ونسبة مساهمة كل صندوق من صناديق اإلستثمار في عملية 

 إعادة اإلعمار . 

 مؤشر تحديد أولويات املشاريع االستثمار .

 مؤشر كفاءة اإلدارة  

االستفادة من حجم األموال الضخمة  

بشكل أمثل    املعطلة أو التي التستثمر

 ..كذلك تخفيف العبء على امليزانية العامة .
 وزارة املالية / وزارة االقتصاد / وزارة التخطيط . 

 مؤشر شفافية إدارة الصناديق السيادية يتكون من عدة مؤشرات منها  

 مؤشر شفافية امليزانية .  .1

 مؤشر اإلمتثال للتشريعات .  .2

 برنامج عمل (   مؤشر العمل وفق أسس علمية )رؤية /أهداف / .3

 مؤشر كفاءة اإلستثمارات .  .4

 

 مجلس الوزراء / معهد صندوق الثروة السيادية

لضمان   استحداث صندوق 

 االستثمار

 

 مؤشر قيمة القروض التي اقرضتها ليبيا للخارج .

معرفة قيم األموال التي اقرضتها ليبيا للخارج 

 وزارة املالية لالستفادة منها كاموال شامنة لإلستثمار
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 الهدف التفصيلي : خدمات اساسية واجتماعية متطورة وشاملة

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

رفع مستوى الخدمات  

تحسين  (األساسية واالجتماعية 

وتطوير الخدمات البيئية،  

تحسين القدرة على الوصول لى  

،تحسين القدرة   التعليم الجيد

االستفادة من الرعاية  على

 . (  ... الخ الصحية

 : مؤشرات البنك الدولي وهي  .1

 . البنية التحتية . 1 .2

 . البيئة . 2 .3

 . التجارة .3 .4

 . التعليم .4 .5

 . التنمية اإلجتماعية . 5 .6

 . التنمية الحضرية . 6 .7

 . الحماية اإلجتماعية واأليدي العاملة . 7 .8

 . الزراعة والتنمية الريفية . 8 .9

 . الصحة . 9 .10

 . الطاقة والتعدين .10 .11

 . العلم والتكنولوجيا .11 .12

 . الفقر .  12 .13

 . القطاع العام .13 .14

 . القطاع الخاص .14 .15

 . القطاع املالي . 15 .16

 . تغير املناخ .  16 .17

 . فاعلية املعونة .17 .18

 

 البنك الدوليمجلس الوزراء بالتعاون مع 
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 الهدف التفصيلي : حماية الفئات الهشة 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 مؤشرات الفقر   .1 تصميم شبكة األمان االجتماعي 

 تقييم إدارة املخاطراالجتماعية    .2

وزارة االقنصاد والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي والبنك  % من مجموع السكان 2نسبة الفقراء أن ال يتجاوز 

 اإلفريقي للتنمية . 

تقييم صندوق النقد الدولي ملستويات الدخل واملعيشة وحالة 

 السكان 

 وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  

 وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  تقييم برامج الحماية االجتماعية 

 وزارة الشؤون اإلجتماعية بالتعاون مع اليونيسكو   برامج اليونيسكو للحماية االجتماعية 

 مؤشرات السكان والدخل والعمل . 

العمالة املاهرة ومستوى التعليم والصحة والحالة  مؤشر 

 االجتماعية للسكان وغيرها من املؤشرات .

وزارة الشؤون  وزارة التخطيط / /والصناعة  وزارة االقتصاد  

مصلحة /الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات  /اإلجتماعية 

 اإلحصاء والتعداد  

 قيمة الزكاة   .1

 واملساعدات العينية . قيمة الصدقات  .2

حصر قيمة الزكاة والصدقات وتوجيهها نحو مستحقيها  

ودعمهم في التأسيس ملشاريع متناهية الصغر تضمن لهم  

 دخول  

الهيئة العامة لألوقاف ومؤسسات املجتمع املدني ديوان  

 مجلس رجال األعمال /املحاسبة 

وزارة الشؤون اإلجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش    أرضية الحماية االجتماعية 

     إيبرت
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 الهدف التفصيلي: االستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد النفطية وتحقيق االستقرار املجتمعي 

 املصدر هدفستامل مؤشر القياس  بادرات امل

تطوير نموذج جديد إلدارة عوائد  

 املوارد النفطية 

 الحوكمة الدولي ويتكون من املؤشرات التالية : مؤشر 

 إبداء الراي واملساءلة .  .1

 مؤشر االستقرار السياس ي . .2

 فعالية الحكومة   .3

 الجودة التنطيمية .  .4

 سيادة القانون .  .5

 السيطرة على الفساد  .6

 

 البنك الدولي /مجلس الوزراء 

 مؤشر شفافية إدارة الصناديق السيادية يتكون من عدة مؤشرات منها  

 مؤشر شفافية امليزانية .  .1

 مؤشر اإلمتثال للتشريعات .  .2

 مؤشر العمل وفق أسس علمية )رؤية /أهداف / برنامج عمل (   .3

 مؤشر كفاءة اإلستثمارات .  .4

 

 معهد صندوق الثروة السيادية /مجلس الوزراء 

 ديوان املحاسبة /الرقابة اإلدارية/هيئة مكافحة الفساد   الرقابة املحلية تقييم مؤسسات 

 تصميم مؤشرات خاصة بالتفاعل املجتمعي مثل :

 كل خيار من خيارات إدارة العوائد .لالرأي العام  .1

 . خياراتالوعي في مؤسسات القطاع العام  والخاص بهذه ال  .2

 استطالعات الرأي و التوجه االقتصادي للمواطنين  .3

املجلس الوطني للتطوير اإلقتصادي واإلجتماعي بالتعاون مع وزارة   

الهيئة العامة للمعلومات /التخطيط ووزارة االقتصاد والصناعة 

الجامعات واملراكز البحثية  / والتوثيق/مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 .  ومنظمات املجتمع املدني 

 :  مؤشرات لقياس التالياستنادا الى النموذج النرويجي يمكن تصميم 

 أن تكون غير معقدة أو قابلة للتأويل .وضوح التشريعات و  .1

 حول املبادئ الرئيسية إلدارة النفط . واملجتمعي  السياس ي التوافق .2

شعععععععععععركات ليبيا عامة وخاصعععععععععععة في مجال النفط )التنقيب واالسعععععععععععتخراج والتكرير(   انخراط .3

 % من السوق .50بحصة ال تقل عن 

فصل السياسات والتشريعات والتخطيط املتعلق بالقطاع النفطي عن املصالح   .4

 اإلستثمارية للحكومة في هذا القطاع . 

 

امة  الهيئة الع/املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

التعاون مع   للمعلومات والتوثيق/مصلحة اإلحصاء والتعداد

 ومركز بحوث التنمية الدولية . املؤسسة الوطنية للنفط 
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 الهدف التفصيلي : خلق فرص عمل من خالل برامج تنمية وتعزيز أنشطة الريادة واإلبتكار  

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

تعزيز ودعم ثقافة اإلبتكار وريادة  

 األعمال 

 
 
 
 
 
 
 
 

 املؤشر العاملي لريادة األعمال ويتكون من :

 مستوى الوعي لدى رواد األعمال .1

 مدى إدراكهم للفرص في البيئة املحيطة .2

 مدى امتالكهم للقدرات الالزمة لبدء مشاريعهم الخاصة  .3

 .مدى خوفهم من عدم نجاح مشاريعهم الريادية .4

بالتعاون  واالجتماعي  املجلس الوطني للتطوير االقتصادي 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  مع 

املنظمة العربية لتكنولوجيا اإلتصال واملعلومات   /

املنظمة اإلسالمية للتربية /املرصد العاملي لريادة األعمال /

 . البنك الدولياليونيسكو/ /والعلوم والثقافة 

 مؤشرات التنافسية
التعاون بين املجلس الوطني للتطوير االقتصادي   

 واالجتماعي و املنتدى االقتصادي العاملي 

 تقييم املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
التعاون بين املجلس الوطني للتطوير االقتصادي   

 واالجتماعي و املنظمة العاملية للملكية الفكرية  

 نشر وتعزيز ثقافة ريادة 

االعمال واالبتكار من اجل بناء 

 االقتصاد القائم على املعرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات قياس االقتصاد القائم على املعرفة :

 مؤشرات البنك الدولي وتتكون من : .1

 الحافز االقتصادي و النظام املؤسس ي . •

 التعليم واملوارد البشرية . •

 تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت . •

 نظام اإلبتكار . •

 مؤشرات منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية وتتكون من : .2

 اإلقتصاد القائم على املعرفة . •

 تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت . •

 سياسات العلوم والتقنيات . •

 عوملة . ال •

 املخرجات والتأثير مثل )إجمالي براءات االختراع ( . •

  

 البنك الدولي   -

 . منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية -

 مركز بحوث التنمية الدولية . -

 اللجنة االقتصادية آلسيا واملحيط الهادي  -

 اإلتحاد األوروثي  -
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 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 وتعزيز ثقافة ريادة نشر 

االعمال واالبتكار من اجل بناء 

 االقتصاد القائم على املعرفة

 

 مؤشرات اللجنة االقتصادية آلسيا واملحيط الهادي وتتكون من :  .3

 بيئة األعمال . •

 بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .  •

 نظام اإلبتكار  •

 . تنمية املوارد البشرية  •

 مؤشرات املفوضية األوروبية إلقتصاد املعرفة وتتكون من :  .4

 مؤشر الخصائص والدوافع ومكوناته :  •

o . إنتاج ونشر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

o  . املوارد البشرية واملهارات واإلبداع 

o  . إنتاج املعرفة ونشرها 

o . اإلبتكار وريادة األعمال 

ع /اإلقتصاد القائم على  مؤشر املخرجات واألداء االقتصادي /املجتم •

 املعرفة ومكوناته :

o . املخرجات اإلقتصادية 

o  . األداء اإلجتماعي 

 مؤشر العوملة ومكوناته :  •

o . التجارة 

o  . إنتاج املعرفة ونشرها 

o  . املوارد البشرية 

  

 البرنامج األول أنظر الى املؤشرات في الهدف الرئيس ي الثالث الهدف التفصيلي األول  تطوير بيئة األعمال 

 

 ؤشرات السابق ذكرها مؤشرات مركبة من العديد من املؤشرات األخرى لم يتم ذكر إال املؤشرات الرئيسية منها فقط . املتعتبر كل  مالحظة : 
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 . الهدف الرئيس ي / اقتصاد يحافظ على راس املال الطبيعي 

 . الهدف التفصيلي / طاقة نظيفة بأسعار معقولة

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

تشجيع االستثمار في الطاقة  

 النظيفة

 مؤشر قيمة الضرائب على االستثمار في الطاقة النظيفة. .1

مؤشر قيمة الرسوم الجمركية على االالت واملعدات الخاصة باالستثمار في الطاقة  .2

 النظيفة .

 
 وزارة املالية .

 والصناعة . وزارة اإلقتصاد

 املؤشرات الفنية الخاصة بالطاقة النظيفة مثل :

 على دراسة جدوى اقتصادية(نوع الطاقة املتجددة التي ينبغي االستثمار بها  .1
 
  )بناءا

. 

 حجم الطلب املتوقع على الطاقة املتجددة . .2

 

الجهاز التنفيذي للطاقات املتجددة بالتعاون مع  

 املتجددة .الوكالة الدولية للطاقات 

 مؤشر العمالة املاهرة في مجال الطاقة النظيفة
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقات  وزارة العمل  

 املتجددة 

 مؤشر سهولة ممارسة األعمال في مجال الطاقة النظيفة

الهيئة العامة للبيئة/البنك الدولي / برنامج األمم  

/الوكالة الدولية للطاقات   املتحدة للبيئة

 املتجددة 

اعتماد معايير جديدة لتسعيرة 

 استهالك الكهرباء 

التسعيرة  قيمة مناسبة بين  )عالقة

 (. واالستهالك

 هناك العديد من املؤشرات املتعلقة بهذا البرنامج نذكر منها على سبيل املثال : 

 مؤشر تكلفة انتاج الواط الواحد من الكهرباء .  .1

 الواط الواحد من الكهرباء . مؤشر سعر  .2

 مؤشر حجم اإلنتاج الكلي للواط الواحد من الكهرباء في الساعة .  .3

 مؤشر حجم االستهالك الكلي للواط الواحد من الكهرباء في الساعة . .4

 مؤشر قيمة الدعم لقطاع الكهرباء .  .5

 

الشركة العامة للكهرباء / الهيئة العامة للتوثيق 

 اإلحصاء والتعداد . واملعلومات / مصلحة 

اعتماد معايير استخدام 

التكنولوجيا الحديثة لتوفير الطاقة  

 النظيفة

 مؤشر تطبيق معايير استخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة التظيفة .
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 الهدف التفصيلي : مدن ومجتمعات محلية ومستدامة  

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

معايير تخطيط املدن والتجمعات  تطوير 

 بحيث تراعي الجوانب البيئية السكانية

 التصنيف العاملي  لقابلية العيش .   .1

 مسح ميرسر لجودة الحياة .  .2

 مؤشر السعادة العاملي .  .3

مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .4

 لجودة الحياة . 

 مؤشر تنمية املدن   .5

   Economist Intelligence Unit .1 املواطنينتوفير بيئة صحية لجميع 

 شركة االستشارات العاملية "ميرسر" .  .2

 منظمة األمم املتحدة . .3

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية . .4

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية . .5

التركيز على اقامة مناطق ومساحات خضراء 

 املدن  داخل

 تطوير معايير تصميم وتنفيذ املنازل بمراعاة توفر

 الشروط الصحية والبيئية
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 الهدف التفصيلي : ضمان االستهالك واالنتاج املسؤوالن  

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

رسم السياسات الحكومية بحيث يتم اعادة 

التحوالت في أنماط اإلنتاج تصميمها لتحفيز 

 .واالستهالك واالستثمار

مؤشر تطوير السياسات الحكومية الخاصة بتحول أنماط اإلنتاج واإلستهالك  

 واإلستثمار

 

وزارة املالية /وزارة االقتصاد والصناعة  /وزارة 

التخطيط /الهيئة العامة للبيئة/هيئة املوارد املائية 

لدولي / برنامج األمم البنك ااملجلس العرثي للمياه //

املتحدة للبيئة /الوكالة الدولية للطاقات املتجددة   

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة /  /

البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية التابع  

 لليونيسكو 

تشجيع استخدام السلع االستهالكية 

 املحافظة على البيئة مثل

 السيارات الكهربائية الهجينة ( (

 البنية التحتية مثل )محطات الوقود الخاصة بالسيارات الكهربائية (  .1

 الخدمات مثل )إدارة النفايات( . .2

 السلع االستهالكية مثل )كمية استخدام أكياس البالستيك( .3

 

منح ميزات لتشجيع اقامة الصناعات 

 )الصديقة للبيئة )تشريعات حوافز ضريبية

  مؤشر اإلعفاءات الضريبية والجمركية على الصناعات الصديقة للبيئة

وضع ضوابط إلقامة الصناعات التي  

تستنزف املوارد الطبيعية النادرة محليا أو 

 املضرة بالبيئة . 

 مثل :

 مؤشر الضرائب والغرامات على الصناعات التي تستنزف املوارد الطبيعية .  .1

 االجتماعية لهذه الصناعات .مؤشر املسؤولية  .2

 

تحفيز القطاع الخاص على اقامة مراكز 

بحثية تعنى بتطوير الصناعات وانتاج سلع  

 محافظة على البيئة . 

  مؤشر حجم االستثمار في مجال تطوير وإنتاج السلع املحافظة على البيئة .

وضع برنامج وطني للحفاظ على املياه 

 وإستخداماتها

 مثل :

 مؤشر كمية استهالك املياه . .1

 مؤشر كمية املياه  املتوفرة . .2

 مؤشرات البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية . .3

 

نشر ثقافة االنتاج واالستهالك املسؤوالن  

 .  )الكهربائية مثل )استخدام الطافة

 املجتمعي بأهمية ترشيد الطاقة .مؤشر الوعي  .1

 مؤشر الوعي املجتمعي بأهمية استخدام الطاقة النظيفة . .2

مؤشر عدد الحمالت التوعوية ونوعيتها لنشر ثقافة املسؤولية املجتمعية في  .3

 استخدام الطاقة .

 
والطاقات املتجددة /  الشركة العامة للكهرباء

بالتعاون مع   الهيئة العامة للثقافة واإلعالم

 مؤسسات املجتمع املدني . 
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 الهدف التفصيلي : املساهمة في التصدي للتغيير املناخي  

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

صياغة برنامج وطني ملواجهة التغيرات املناخية وفق 

 اتفاقية املناخ
عدد البرامج املنفذة التي تحقق بنود   -

 اتفاقية املناخ

والقوانين املعنية بمواجهة التشريعات  -

 التغيرات املناخية

 

 اللجنة الدولية للتغيرات املناخية التابعة لألمم املتحدة  /الهيئة العامة للبيئة 

التعاون الدولي مع الدول واملنظمات املعنية  

 املناخي بالتغير

املعنية بالتغير املناخي   برامج التعاون الدولي

 التي تم تنفيذها على املستوى املحلي 

 

 

 الهدف التفصيلي : املحافظة على الحياة تحت املاء وفي البر 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

تطوير قاعدة بيانات شاملة حول الوضع البيئي في 

 ليبيا

 على سبيل املثال : 

 والبحري حجم التلوث البري  .1

التصنيف النوعي والكمي للحيوانات  .2

 والنباتات .

 عدد الغابات .3

 كمية املياه الجوفية .  .4

 انبعاثات الغازات الدفيئة . .5

نسبة الصحراء الى املساحة اإلجمالية   .6

 للبلد.

 . جودة الهواء في املدن واألرياف  .7

 

املجلس العرثي للمياه /املركز العرثي   /الهيئة العامة للبيئة /هيئة املوارد املائية 

لدراسة املناطق الجافة واألراض ي القاحلة /البنك الدولي / برنامج األمم املتحدة 

للبيئة /الوكالة الدولية للطاقات املتجددة  / منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم  

 عدد املحميات البرية / البحرية . .1 إنشاء عدد من املحميات الطبيعية البرية والبحرية  العاملي لتقييم املوارد املائية التابع لليونيسكو .  املتحدة / البرنامج

 نوعية / مساحة املحمية .  .2

 

إدارة برامج بمشاركة منظمات املجتمع املدني املحلية 

)حمالت والدولية املهتمة بالحفاظ على البيئة مثل 

 )التشجير، نشر ثقافة الحفاظ على البيئة

 ة عدد برامج الحفاظ على البيئة في كل سن .1

 تصنيف البرامج البيئية .  .2

 الوعي املجتمعي بالبيئة .  .3

التفاعل املجتمعي )قطاع عام وخاص  .4

ومؤسسات املجتمع املدني( مع القضايا  

 البيئية املحلية والدولية . 
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 الهدف الرئيس ي : تحقيق أهداف التنمية البشرية  

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

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

إعداد قوة عاملة ماهرة 

 في سوق عمل تنافس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ويتكون من  مستوى مهارة العمالةمؤشر  •

  -تقسيمهم حسب الجنس -أعدادهم (حملة الشهائد األكاديمية واملهنية .1

التصنيف حسب الشهادة   -جودة نظام التعليم  -املستوى العلمي 

 واملهارة والخبرة ( .

 مؤشر إرتباط مهارات وخبرات القوى العاملة بفرص العمل .  .2

 .  مؤشر اإلبتكار واإلبداع واملعرفة .3

 ساعات التدريب ( .  –مؤشر الخبرة مثل )ساعات العمل السابقة  .4

 الحد من عدم تطابق املهارات •

إيجاد قاعدة بيانات موثوقة لسوق العمل قابلة لتوفير البيانات املطلوبة  •

 في الوقت املناسب 

 رفع اإلنتاجية الكلية •

 تأهيل العمالة املحلية واكسابها مهارات وفق احتياجات سوق العمل  •

 فير عمالة مؤهلة ومدربة.تو  •

 تلبية احتياجات السوق من التخصصات واملهن التقنية والحديثة. •

 رفع كفاءة وأداء سوق العمل املحلي •

الحد من معدالت ونسب البطالة والفقر وتوزيع الفرص بمساواة وعدالة  •

 بين جميع الفئات والشرائح املهنية.

 االقتصادات املتقدمة.االرتقاء بإنتاجية العامل لتضاهي نظيره في  •

 زيادة خريجي برامج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  •

وزارة العمل والتأهيل / وزارة اإلقتصاد  

والصناعة /وزارة التعليم / البنك الدولي  

 منظمة العمل الدولية  /

مدى تطبيق معايير العمل الدولية في سوق العمل املحلي والتي تتكون من   •

: 

 الصحة والسالمة املهنية . .1

 الحد األدنى لألجور ووقت دفع األجور . .2

 القضاء على العمل القسري واإلجباري بما فيها عمالة األطفال . .3

 القضاء على جميع اشكال التمييز في التوظيف واملهنة .  .4

 ضمان حرية حركة وتبادل العمالة .  .5

من أي شكل من أشكال االستغالل  )مواطنين / أجانب( حماية العمال وأسرهم 

 اإلساءة وتوفير بيئة تشجع على العمل واإلنتاجية . أو

منظمة العمل   /وزارة العمل والتأهيل 

مفوضية األمم املتحدة لحقوق  / الدولية

 اإلنسان
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إعداد قوة عاملة ماهرة 

 في سوق عمل تنافس ي

 

 مؤشرات تنافسية سوق العمل مثل :  •

 حجم السوق . .1

 والتوجه نحو التصدير .  اإلنفتاح اإلقتصادي .2

 تنظيم أسواق املنتجات والقدرة على املنافسة . .3

 حجم القطاع العام ونموه السنوي .  .4

 حجم القطاع الخاص ونموه السنوي . .5

 أكثر القطاعات اإلقتصادية نموا . .6

 جمود سوق العمل .  .7

مؤشر جودة التوطين ) نسبة العاملين الليبيين الى األجانب / العاملين   .8

 الذكور الى اإلناث/ متوسط اإلستدامة الوظيفية / ...الخ(  

 مؤشر رضا العاملين .  .9

 مؤشر إرتباط مهارات القوى العاملة بفرص العمل .  .10

 مؤشر األجور في سوق العمل .  .11

 العامل . مؤشر الحماية القانونية لكل من صاحب العمل و  .12

 ممارسات التوظيف والطرد .  .13

 مؤشر ديناميكية العمل  .  .14

 مؤشر سهولة ممارسة األعمال .  .15

 عدد ساعات العمل .  .16

 ثقافة العمل واملسؤولية واإلنتاج .  .17

 التدريب املستمر للعمالة . .18

 ضبط سوق العمل .  .19

 توفر الخدمات املالية وأهمها )تحويالت العاملين (.  .20

 

والصناعة / وزارة وزارة االقتصاد 

التخطيط /وزارة العمل والتأهيل /  

 منظمات املجتمع املدني املعنية .

 : والذي يتكون على سبيل املثال منمؤشرات رئيسية عن سوق العمل في ليبيا  عالج البطالة 

 السكان في سن العمل .  .1

 معدل البطالة . .2

 نسبة البطالة املقنعة .  .3

 البطالة املقنعة .  القطاعات أو األعمال التي تتركز بها .4

 البطالة بين )الشباب / النساء( .  .5

 القوى العاملة . .  .6

 نمو العمالة وفرص العمل .  .7

 

وزارة العمل  وزارة االقتصاد والصناعة /

الهيئة العامة للمعلومات  والتأهيل /

  ثيق /مصلحة اإلحصاء والتعداد /والتو 

منظمة العمل الدولية / صندوق النقد  

الدولي / منظمة العمل العربية /  

 منظمات املجتمع املدني املعنية .
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 مستويات االجور والحد األدنى منها .   .8

 مستوى األجور في القطاع )العام / الخاص( .  .9

 مستوى األجور بحسب القطاعات اإلقتصادية .  .10

 مستوى االجور بحسب الجنس. .11

 مستوى األجور بالكفاءة واألداء واإلنتاجية .مدى ارتباط  .12

 ارتباط مستوى األجور بعدد ساعات العمل .  .13

 ثقافة العمل واملسؤولية واإلنتاج .  .14

 نوع العمل ....(  -الجنسيات –مهاراتها  –العمالة االجنبية )عددها  .15

 رفع مستوى وكفاءة 

التدريب والتأهيل و  

إعادة تعزيز/تفعيل /  

دور مؤسسات التدريب  

 والتأهيل  

 والخاصة بإعداد العاملين . أداء املؤسسات التعليمية واملهنية  .1

 جودة التعليم ومدى مواكبته للتطورات العلمية واملعرفية والتقنية . .2

 سهولة الحصول على التمويل ألغراض التدريب واكتساب املهارة .  .3

 توفر املنح لرفع مستوى التأهيل واملهارة .  .4

 تعزيز ثقافة العمل واملسؤولية .  .5

 

رة وزارة التخطيط /وزارة التعليم  / وزا

العمل والتأهيل / منظمات املجتمع  

 املدني املعنية .
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 الهدف التفصيلي : إتاحة فرص )التعليم / الصحة /العمل( للجميع 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 تحسين جاهزية الشباب 

 لدخول سوق العمل 

عدد ونوعية البرامج التدريبية )املتاحة / الالزمة( لتأهيل  .1

 )الشباب /الشابات( لدخول سوق العمل . 

 للحصول على فرصة العمل   .2
 
املتطلبات والعوائق األكثر انتشارا

 الالئق ) الخبرة /اللغة ..الخ( . 

في تدريب )الشباب /الشابات(  مساهمته القطاع الخاص  .3

 )منح / قروض ...( .  ودعمهم وتأهيلهم

 ريادة األعمال بين الشباب .  .4

 

/ وزارة التعليم   وزارة العمل والتاهيلوزارة اإلقتصاد والصناعة /

وزارة التخطيط /الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق / مصلحة  /

/منظمات  اإلحصاء والتعداد /املعهد العاملي للتنمية وريادة األعمال

 املتجتمع املدني املعنية .

 زيادة مشاركة املرأة في

 سوق العمل 

 حصة املراة في سوق العمل )كلي / قطاعي( . .1

لعامالت الى إجمالي القوى العاملة / الى عدد ونسبة النساء ا .2

 النسائية .   إجمالي القوى العاملة

 أكثر القطاعات التي تعمل بها النساء وأقلها . .3

مؤشر تصنيف األعمال والوظائف املناسبة للمراة العاملة في   .4

 ليبيا .

 مؤشر ريادة األعمال بين النساء .  .5

 مؤشر عدد سيدات األعمال وطبيعة إستثماراتهم . .6

تحديد العوائق التي تمنع مشاركة املراة في سوق العمل   .7

 )تشريعات /عوامل إجتماعية /ثقافية /دينية( .

 مؤشر الفجوة بين الجنسين .  .8

 عدد ونوعية البرامج التدريبية التي تستهدف النساء .  .9

حجم التمويالت والقروض املخصصة للنساء أو لألسر التي   .10

 تعولها النساء . 

 

اإلقتصاد والصناعة /وزارة العمل والتاهيل /وزارة التخطيط /  وزارة 

وزارة الدولة لشؤون املراة والتنمية املجتمعية/ا لهيئة العامة  

للمعلومات والتوثيق / مصلحة اإلحصاء والتعداد /املعهد العاملي  

 للتنمية وريادة األعمال /منظمات املتجتمع املدني املعنية . 

 

 

 

 

 



 
453 

 

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

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

زيادة مساهمة املنشآت  

الصغيرة واملتوسطة واملشاريع  

 املتناهية الصغر 

حصر املنشآت الصغيرة واملتوسطة مصنفة حسب النشاط   .1
 االقتصادي 

 العاملين في املنشآت الصغيرة واملتوسطة . حصر عدد  .2
 حصر الحوافز املالية وغير املالية املوجهة للمنشآت الصغيرة  .3
 لفرص العمل .  .4

 
 األنشطة األكثر نموا وتوفيرا

 التمويالت املقدمة من قبل املؤسسات املالية . .5

 

/  وزارة العمل والتأهيل /الهيئة العامة للمعلومات / وزارة االقتصاد والصناعة 

 مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 

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

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

استقطاب الكوادر الكفؤة العاملية  

 املناسبة

 مؤشر تنافسية املواهب الدولية  .1
 تقرير ترتيب املواهب العاملية   .2
 مؤشر توافر العمالة املاهرة   .3
 مؤشر توافر الخبرات اإلدارية والقيادية   .4
 مؤشر الجاهزية .5
 مؤشر أصحاب املواهب والخبرات  .6
 مؤشر جذب املواهب واملهارات   .7
 مؤشر جذب املواهب واستبقاءها   .8

 

 كلية إدارة األعمال الدولية "إنسياد" . .1
 املوارد البشرية في "سنغافورة" .معهد قيادة  .2
  .مجموعة "أديكو" العاملية الرائدة في حلول املوارد البشرية .3
 .ةمركز التنافسية العاملي التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلداري .4

تحسين ظروف العمل والظروف  

 املعيشية للوافدين 

 مؤشرات سياسية وأمنية . .1

 مؤشرات التنافسية . .2

 اإلزدهار العاملي . مؤشر  .3

 مؤشر الدول الهشة .  .4

 مؤشر الشفافية .  .5

 مؤشر جودة الحياة .  .6

 مؤشر سهولة ممارسة االعمال . .7

 مؤشرات التنمية البشرية .  .8
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 الهدف الرئيس ي : بناء شراكات إقليمية ودولية على أساس املصالح اإلقتصادية  

 الهدف التفصيلي : توظيف وتطوير العالقات الخارجية لخدمة البرنامج االقتصادي  

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

 وضع استراتيجية وطنية

للسياسة الخارجية والتعاون 

 الدولي لخدمة البرنامج االقتصادي

. 

 .  الحوكمة في الوزارة  اإلمتثال ألسس مؤشر .1

 الكفاءة والقدرات الخاصة بموظفي الوزارة . مؤشر مستوى  .2

 . الخارجية ملختلف مؤسسات الدولة مؤشر توحيد إتجاه السياسة .3

يتكون  ة ذات البعد اإلقتصادي السياسية الخارجي ات بناءمؤشر  .4

 من :

 ات التجارة الخارجية . مؤشر  •

 مؤشر اإلستثمار األجنبي املباشر .  •

 في الخارج .لوطني االستثمار ا •

التعاون مع القطاع الخاص املحلي في رسم أهداف اقتصادية   •

 للسياسة الخارجية .  

 جدوى اإلتفاقيات االقتصادية لخدمة أهداف الرؤية . .5

 

/وزارة  وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة الخارجية مجلس الوزراء /

/ املصرف الليبي الخارجي   التخطيط /املؤسسة الليبية لإلستثمار

 الصناديق السيادية / منظمات املجتمع املدني املعنية/

 تحديد الصورة الذهنية

 الجديدة عن ليبيا في العالم

 .(ستهدفةالصورة الذهنية )الحالية / امل .1

 .دولة كلطلوب التواصل معها في مؤشر تحديد جماعات الضغط امل  .2

) القطاع  الدبلوماسية الغير رسمية  مدى تفاعل أدوار و مؤشر .3

الخاص / الجامعات / املراكز الثقافية / منظمات املجتمع املدني /  

في رسم صورة ذهنية  شخصيات عامة / الجاليات )الليبية واألجنبية( 

 جديدة عن ليبيا . 

 

التخطيط / املجلس  مجلس  الوزراء /وزارة الخارجية / وزارة 

 الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي . 
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 الجوار والشركاء االستراتيجيين  الهدف التفصيلي : عالقات إقتصادية متميزة مع دول 

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

اقامة مناطق استثمارية مشتركة ذات  

طبيعة خاصة )و/أو( حرة التي تشجع 

االستثمارات املشتركة والتبادل التجاري مع  

 . هذه الدول 

 حجم التبادل التجاري . .1

 حجم االستثمارات املشتركة ونموها السنوي .  .2

 طبيعة االستثمارات .  .3

 

 وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة التخطيط

اقامة منتديات اقتصادية دورية إقليمية  

 ودولية في ليبيا 

 وطبيعتها .عدد املنتديات االقتصادية املقامة  .1

حجم التفاعل مع هذه املنتديات )عدد الحضور والشركات /   .2

 نوعية الحضور والشركات املستهدف( 

 مدى تحقيق هذه املنتديات ألهدافها .  .3

 

/املجلس  وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة التخطيط

 الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

قيات شراكات اقتصادية  عقد اتفا

 استراتيجية متنوعة 

 االستراتيجية .  االتفاقياتومجاالت عدد  .1

 تنفيذ االتفاقيات . نسب  .2

وزارة الخارجية / وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة  

 التخطيط 

 تكثيف الزيارات واللقاءات 

والتواصل املستمر واجتماعات اللجان 

 العليا املشتركة على مستوى 

 الحكومات 

 التمثيل الدبلوماس ي . مستوى  .1

كفاءة العمل الدبلوماس ي من خالل التواصل واللقاءات لبناء   .2

 شراكات وتحالفات إقليمية ودولية . 

 

وزارة الخارجية / وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة 

 التخطيط 

تطوير عالقات اقتصادية متميزة مع الدول 

 الكبرى 

 حجم التبادل التجاري . .1

 االستثمارات املشتركة ونموها السنوي . حجم  .2

 طبيعة االستثمارات .  .3

 عدد املنتديات واللقاءات االقتصادية .  .4

 عدد ومجاالت االتفاقيات االستراتيجية ونسب تنفيذها . .5

 التمثيل الدبلوماس ي  . مستوى  .6

دور وتفاعل الدبلوماسية الغير رسمية ) القطاع الخاص /   .7

الثقافية / منظمات املجتمع املدني /  الجامعات / املراكز 

 شخصيات عامة / الجاليات )الليبية واألجنبية( .

 

وزارة الخارجية / وزارة االقتصاد والصناعة /وزارة 

 التخطيط /منظمات املجتمع املدني املعنية
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 الهدف الرئيس ي : نشر ثقافة الحوار املجتمعي بالقضايا اإلقتصادية

 املصدر املستهدف مؤشر القياس  املبادرات 

انشاء منصات للحوار املجتمعي  

املستدام في قضايا التنمية 

 االقتصادية

واالجتماعية يشارك فيها الليبيون  

ي  ئتبدون استثناء )مع التركيز على ف

للمساهمة في ثراء  الشباب واملرأة ( 

رؤية اقتصادية وطنية واستراتيجية 

تنفيذية وتحديثها وتطويرها وتقويمها  

 .بشكل مستمر

ومستوى  توزيعها في مختلف مناطق ليبيا مواضيعها و و عدد منصات الحوار  .1

 تنظيمها .

عدد منصات الحوار اإللكترونية )مواقع إلكترونية / صفحات تواصل   .2

 اجتماعي ( .

ل هذه املنصات وماهي أهم القضايا االقتصادية التي ينبغي أن  راي املجتمع حو  .3

 تناقش .

 املنصات الحوارية . مدى تفاعل املسؤولين وصناع القرار والخبراء مع هذه  .4

مدى تفاعل القطاع الخاص املحلي ومؤسسات املجتمع املدني والجامعات  .5

 والشخصيات العامة مع هذه املنصات . 

 

الهيئة   /املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

العامة للمعلومات والتوثيق /مصلحة اإلحصاء والتعداد / 

الهيئة العامة للثقافة واإلعالم /منظمات املجتمع املدني  

 املعنية

إجراء دراسات استطالعية حول آراء  

مختلف القضايا   املجتمع في

 .االقتصادية

األهداف الرئيسية والتفصيلية والبرامج التنفيذية وما يجب أن  راي املجتمع في  .1

 يعدل أو يحذف أو يضاف . 

 راي املجتمع في اهم القضايا اإلقتصادية العاجلة . .2

 راي املجتمع في العالقات االقتصادية الدولية لليبيا . .3

 الجاليات الليبية . رأي وتوجهات .4

 
الهيئة   /املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

العامة للمعلومات والتوثيق /مصلحة اإلحصاء والتعداد / 

الهيئة العامة للثقافة واإلعالم /منظمات املجتمع املدني  

 املعنية

عالمية تساهم في نشر إاستراتيجية 

الوعي ورفع املستوى املعرفي حول  

رؤية الوضع االقتصادي الحالي وال

 .املستقبلية و برنامجها التنفيذي

 عدد الحمالت التوعوية ومستواها العلمي . .1

 مدى تقبل املجتمع للرؤية وبرنامجها التنفيذي . .2

دور السلطة الرابعة في رفع الوعي املجتمعي بالقضايا االقتصادية مثل )عدد   .3

عدد القنوات أو   /االقتصادية  قضاياالصحف و املجالت املتخصصة بال

عدد البرامج   /  البرامج التلفزيونية املتخصصة بالقضايا االقتصادية

 ( .االقتصادية ونسب مشاهدتها وقوة محتواها 

 

الهيئة   /املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

العامة للمعلومات والتوثيق /مصلحة اإلحصاء والتعداد / 

املجتمع املدني  الهيئة العامة للثقافة واإلعالم /منظمات  

 املعنية
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" 4ملحق رقم "  
 مؤشرات قياس تحقيق أهداف رؤية الجانب االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 .والتمییز النزاعات من خال ملجتمع تؤسس مصالحة تحقیق :األول  الھدف

املبادرة ر.  مؤشر القياس    األثر االجتماعي والثقافي   

      

املدى البعيد.الثقة واالطمئنان النفس ي على خلق   1.1.1  صدور دستور يتضمن الحقوق والواجبات بشكل عادل وواضح.   

الذاتي بأداء الواجبات. االلتزام     
انخفاض نسب الفساد اإلداري واملالي ومستويات التهرب من أداء 

 الواجبات.
 2.1.1 

وتعميمها. السلوك صدور مدونات    تطابق الفهم ومعايير التقييم ومستوى االنضباط.    3.1.1 

وترسيخ ثقافة القيمة الوظيفيةانتشار   4.1.1  عدد التشريعات التي تتضمن القيم الوطنية أو الحث عليها.    

السياسات على كافة املشروعات والبرامج.انعكاس   5.1.1  صدور نتائج مراجعة السياسات الوطنية وبيان املواطنة منها.    

املصالحة الوطنية. جهود توحيد   1.2.1  تأسيس أداة مستقلة تعنى باملصالحة الوطنية.    

جهود املصالحة وتحقيق مشاركة مجتمعية. تعميق   2.2.1  االنتهاء من تأسيس لجان شعبية للمصالحة.    

على إرادة املصالحة واستقرار أدواتها التأكيد   3.2.1  صدور تشريع خاص باملصالحة الوطنية.    

التدخل في مسار املصالحة وإشعار الضحايا بدورهم.منع   4.2.1  إصدار تنظيم بدور الضحايا في املصالحة.    

برنامج املصالحة وعدم تعثره ماليا. استمرار  . املصالحةحصول الجهات التنفيذية على التمويل الالزم لبرامج       5.2.1 

املشاركة. األدوات وضمان الشخصيات استقرار   6.2.1  صدور قرارات بتسمية اللجان واختصاصاتها.    

عن اإلرادة بالعفو، وترسيخ ثقافته ومحاكاته. التعبير   1.3.1  صدور تشريع بالعفو العام.   

وبعث الثقة في الحصول على تعويض قانوني عادل ضمان    2.3.1  صدور قرارات بإنشاء وتنظيم صندوق جبر الضرر.    

العفو. برنامج االطمئنان املجتمعي لالجراءات واملؤسسات املناط بها تيسير  3.3.1  صدور التعديالت التشريعية والهيكلية املتعلقة بإنفاذ العفو.   

ثقافة العفو واملصالحة وردع منتهكي الحقوق. نشر   4.3.1  بث البرامج اإلذاعية املتعلقة بمجريات ونتائج العفو واملصالحة.    

الجليد وردم هوة الفرقة. إذابة  بين الفئات املختلفة. كافية إقامة لقاءات شعبية      1.4.1 

مناسبة تجتمع فيها املبادرات وتدفع بجهود املصالحة. خلق   2.4.1  صدور تشريع بتحديد يوم وطني للمصالحة.    

 3.4.1  استكمال إجراءات تأسيس ملتقى وطني للحوار.   جعل الحوار عادة وثقافة واستشراف املشكالت قبل وقوعها.
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 .عادل نظام ظل في املشترك السلمي العیش ومواثیق أسس ترسیخ :الثاني الھدف

 ر. املبادرة  مؤشر القياس    األثر االجتماعي والثقافي 

      

املشتركات املجتمعية والقضايا الجديرة باملعالجة.كشف   1.1.2  الدراسات حول القضايا املجتمعية. استكمال    

كافة املناطق والفئات ومراعاة خصوصيتها. إشراك   2.1.2  ستكمال حصر التجمعات السكانية ومكوناتها. ا   

في املشاركة.  الشموليةتحقيق   3.1.2  إقرار آليات ملساهمة املقيمين بالخارج في صياغة وثيقة العيش املشترك.   

كافة اآلراء ونضوجها. إلى الوصول   4.1.2  رصد إقامة عدد مقبول من املنابر السياسية املتنوعة.    

اجتماعي وسياس ي. استقرار   1.2.2  نشر وثيقة موحدة للعيش السلمي املشترك.   

على شرعية مجتمعية للوثيقة.الحصول   2.2.2  إجراء استفتاء حول وثيقة العيش السلمي املشترك.   

انتهاك الوثيقة وحل أي نزاع بشأنها. من الحد   3.2.2  آلية احتكام حول وثيقة العيش املشترك.صدور    

إرادة دافعة لصياغة دستور دائم.تحقيق   4.2.2  اعتماد وثيقة العيش السلمي املشترك.    

املستند وخلق ثقة دولية في اإلرادة الداخلية.موثوقية   5.2.2  املشترك لدى املنظمات املعنية. إيداع وثيقة العيش السلمي    

ثقافة العمل املؤسس ي.نشر   1.3.2  صدور قرار بإنشاء إدارة حكومية معنية بنشر ثقافة العيش املشترك.   

الفهم الشعبي للعيش السلمي املشترك وإدراك أهميته. توحيد   2.3.2  املشترك.إقامة عدد كاف من الحمالت التوعوية بمفهوم العيش السلمي    

 3.3.2  خلو التشريعات والسياسات واملناهج من أي مؤشر على وجود تمييز أو حرمان أو تفضيل.     االطمئنان لعدم ظهور أداة للتهميش أو اإلقصاء أو التمييز. 

الطمأنينة حول ضمان حقوق اإلنسان. بعث   1.4.2  اإلنسان.استكمال مراجعة التشريعات حول قضايا حقوق    

باالهتمام والجدية في متابعة البالغات.الشعور   2.4.2  الن عن عناوين موثوقة لشكاوى حقوق اإلنسان.اإلع   

 3.4.2  إقامة عدد كاف من حمالت التوعية حول حقوق اإلنسان.   توحيد الفهم وزيادة الوعي بحقوق اإلنسان. 

والدولية في إدارة الدولة.على الثقة املحلية الحصول   4.4.2  صدور تقارير دولية بتحسن أوضاع حقوق اإلنسان في ليبيا.   

 
 
 
 
 
 



 .تمییز  دون  الحقوق  أصحاب وإنصاف االنتقالیة العدالة تحقیق :الثالث الھدف

 ر. املبادرة  مؤشر القياس    األثر االجتماعي والثقافي 

      

 1.1.3  استكمال مراجعة التشريعات ملصلحة العدالة.   التشريعات املحلية.الثقة في حصول 

 2.1.3  نشر دراسات عن تجارب الدول في العدالة االنتقالية.    الطمأنينة واألمل حول جدوى العدالة االنتقالية. بعث 

 3.1.3  حول قضايا العدالة االنتقالية. تنفيذ استطالع أو أكثر للرأي    إلبداء اآلراء، والوصول إلى املشتركات.فرصة 

 4.1.3  إقرار صدور قانون العدالة بأغلبية عالية.    ضمان النفاذ وعدم االعتراض والطعن.

 1.2.3  صدور قرار بإنشاء أداة تنظيم ومتابعة إجراءات العدالة.   تأطير العمل والجهود وضمان تنفيذ العدالة.

 2.2.3  .لكشف الحقيقة  صدور قرارات بإنشاء لجان االستماع   االستماع. بعث الثقة في لجان 

 3.2.3  إسناد اختصاص توثيق إجراءات العدالة لجهة مختصة.    التأكد من االهتمام وعدم ضياع الحقوق.

 4.2.3  الضحايا.صدور قرار بإنشاء مراكز إلعادة تأهيل    حصول التضامن املجتمعي والوقاية من املضاعفات.

 5.2.3  إصدار قرار بتشكيل لجان حصر املفقودين ومتابعتهم.    الشعور بالتضامن وأهمية األشخاص.

 6.2.3  صدور قرارات بإنشاء وحدات قضائية خاصة بالعدالة االنتقالية.    إنجاز قضايا العدالة االنتقالية في أقل وقت للوصول إلى حالة االستقرار.

 1.3.3  صدور قانون خاص بالعفو العام.    املهجرين واالفراج عن السجناء واستقرار الحياة االجتماعية. عودة 

 2.3.3  إصدار آليات ملتابعة وتقويم إجراءات العدالة االنتقالية.    الحفاظ على الثقة في االجراءات وتصحيح أي انحراف. 

 3.3.3  املزايا ومستحقيها.تحديد نوع    التشجيع على العفو ونشر ثقافته.

 1.4.3  اإلعالن عن تدابير خاصة ملنع انتهاك حقوق اإلنسان.   الحد من التجاوز والتفرقة والغلبة.

 2.4.3  باملخالفين.وضع آلية لفرز ونشر االنتهاكات والعقوبات املنزلة    منع تكرار الحاالت وإنزال العقوبة املعنوية باملخالفين وتفادي االنتقام. 

 3.4.3  االتفاق على صيغة موحدة لسردية املاض ي.    إنهاء الخالفات والتصالح مع املاض ي. 

 4.4.3  .للحقيقة صدور املعايير املناسبة الختيار لجان االستماع   حصول الشفافية ومن ثم بعث الثقة في لجان االستماع. 

 5.4.3  إقرار ضوابط إلزامية بتعويض الضحايا.   الحقوق أو تضييعها.إزالة املخاوف من عدم الحصول على 

 1.5.3  التوقيع على اتفاقية روما بشأن محكمة الجنايات الدولية.    االنخراط في إجراءات املجتمع الدولي كجزء من منظومته. 

 2.5.3  تعديالت على القيود القانونية ملالحقة املتهمين. مراجعة وصدور    القضاء على ثقافة اإلفالت من العقاب بموجب القانون.

 3.5.3  نشر ميثاق اجتماعي متوافق عليه بشأن عدم حماية منتهكي العدالة.    االطمئنان ملا تنفذه الدولة وبعث الثقة في إجراءاتها. 

 1.6.3  قرارات إعادة الهيكلة ملؤسسات إنفاذ القانون. صدور    االطمئنان ملؤسسات الدولة واللجوء إليها بدل االستيفاء بالذات. 
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 2.6.3  صدور قرارات بوقف املتهمين من املوظفين ملصلحة العدالة االنتقالية.    ضمان عدم التدخل والتأثير على مجريات العدالة.

 3.6.3  القضائية.  الهيئات ستقاللال  متابعة واضحةإصدار آلية    ترسيخ ثقافة عدم التدخل في القضاء من أي سلطة على املدى البعيد. 

 4.6.3  إقامة دورات نوعية للعاملين في املجال األمني حول استعمال سلطاتهم.    بعث الثقة في رجال الجيش واألمن واعتبارهم جزء من منظومة االستقرار. 

 1.7.3  صندوق تعويض ضحايا النزاع. صدور تشريع بإنشاء    التأكيد على أهمية الصندوق وضمان استمراره. 

 2.7.3  إقرار آليات للتدقيق ومراجعة التعويضات.    محاربة الفساد والتأكد من إنفاق املخصصات ملستحقيها، وتحقيق العدالة. 

 3.7.3  إقامة برامج اجتماعية متنوعة للضحايا وذويهم.    استيعاب الضحايا وإدماجهم في محيطهم االجتماعي. 

 4.7.3  صدور قرارات إنشاء وحدات استشارية تخص الضحايا.   التضامن مع املتضررين وتعافيهم وإحياء دورهم في املجتمع. 

 

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

بادرةر. امل  مؤشر القياس    األثر االجتماعي والثقافي   

      

 1.1.4  ظهور نتائج املسوحات الوطنية املتعلقة بالسكان.   املساعدة في صياغة هوية شاملة. 

 2.1.4  عدد اإلجراءات املختلفة باستخدام الرقم الوطني.   املساواة في الحصول على الخدمات وتحسين بيئة وحدات تقديم الخدمة.

 3.1.4  صدور تقارير بوجود إرشيف وطني متعلق بالسكان.   والدراسة. حفظ الذاكرة الوطنية وتوفير مرجعية للبحث 

 4.1.4  صدور تشريع بعقوبات رادعة ملزوري الهوية.    ردع املخالفين والحد من من حاالت تزوير الهوية.  

 1.2.4  توزيع مناهج جديدة على املؤسسات التعليمية.    تربية النشء على مفاهيم سليمة. 

 2.2.4  ارتفاع نسبة البرامج التوعوية في خارطة البرامج الدورية.    الثقافة والتفاعل معها، وتوحيد الخطاب.نشر 

 3.2.4  تنفيذ عدد كاف من البرامج التطوعية التي ترسخ السلوك الوطني.   توجيه الطاقات والجهود تجاه األعمال النافعة.

 4.3.4  صدور مدونات سلوك للمسؤولين وأعضاء هيئات التدريس وتعميمها.    أسس علمية. توحيد املفاهيم وخلق ثقافة مشتركة على 

 5.3.4  إقامة املسابقة القرآنية سنويا.    تأكيد الهوية اإلسالمية للمجتمع الليبي. 

 1.4.4  املحلية الليبية. صدور نشرة باملناسبات    االعتياد على وجود املناسبات كجزء من الثقافة والهوية الليبية. 

 2.4.4  حصر حضور املسؤولين ملختلف املحافل املحلية.   بث الشعور باالهتمام بهذه املناسبات. 

 3.4.4  صدور تقارير حكومية بشأن تسهيل إقامة املناسبات املحلية.    التأكيد على أن الحكومة مرتبطة باملجتمع وليست منفصلة عنه. 

 1.5.4  اإلعالن عن عناوين وآلية اإلبالغ عن التمييز.    التمييز وإنصاف الضحايا.الحد من حاالت 



 2.5.4  صدور تقارير دولية عن تطور ليبيا في املساواة بين األفراد.    إحداث نقلة في الوعي املجتمعي بشأن املساواة.

 3.5.4  املتعلقة بتقديم الخدمات في مختلف املناطق.نشر الخارطة الوطنية    تحقيق املساواة بين املواطنين. 

 4.5.4  ة األجانب.لصدور قواعد وآليات معام   ضمان حقوق األجانب وخلق بيئة جاذبة. 

 1.6.4  حولها.إلتزام املؤسسات بتوفير أدوات اإلبالغ، وانعدام الشكاوى    توفير معيار لقياس حاالت التمييز ونشره لبيان تحسن الوضع العام. 

 2.6.4  وضع قواعد ملزمة لتعويض من فاتتهم الفرص ألسباب موضوعية.    الحد من حاالت التظلم والدعاوى واستقرار النظام العام. 

 3.6.4  الرقابية. تقديم الخدمات في مختلف املناطق بنفس الكفاءة وفقا لتقارير األجهزة    تعميم املنافع االجتماعية والثقافية النوعية. 

 1.7.4  صدور اإلحصاءات الدورية النوعية لليبيين املقيمين بالخارج.    تنمية الشعور باالنتماء وإتاحة فرص املشاركة للجميع. 

 2.7.4  صدور دليل باإلجراءات املوحدة لتقديم الخدمات القنصلية.   تحقيق العدالة وضمان توفير الخدمة دون تمييز. 

 3.7.4  صدور قرارات بإنشاء  وحدات فاعلة للتواصل الشعبي بين الليبيين بالداخل والخارج.    على التماسك الوطني واالستفادة من املقيمين في الخارج. الحفاظ 

 

 .واالنتماء املواطنة قیم إعالء :الخامس الھدف

 ر. املبادرة  مؤشر القياس    األثر االجتماعي والثقافي 

      

 1.1.5  إستصدار قرار باستحداث مكاتب لدعم الشباب نفسيا باملؤسسات التعليمية.    النشء من آثار الصراع.تخليص 

 2.1.5  عدد املستفيدين من برنامج األمن الفكري.    تحصين الشباب من األفكار املتطرفة والهدامة.

 3.1.5  إقامة عدد من الحمالت التوعوية ملكافحة السلوكيات املنحرفة والتطرف.    اعتبارها محل نبذ.إبداء االهتمام، والحد من ظهور السلوكيات واإلبقاء على 

 4.1.5  صدور تنظيم نموذجي ملؤسسة اإلصالح والتأهيل.    الحفاظ على مستوى املؤسسات وقياسه. 

 1.2.5  البرنامج. صدور تشريعات تستجيب ملتطلبات    تحقيق املشاركة املجتمعية والتفاعل . 

 2.2.5  صدور قرار بتنظيم جائزة التميز املؤسس ي.    خلق جيل جديد يؤمن بالقيم الوطنية ويلتزم بها. 

 3.2.5  صدور دليل الخدمة االجتماعية التطوعية..    إعالء مستوى الخدمة االجتماعية على أسس علمية. 

 4.2.5  اعتماد برنامج معدالت األداء في إجراء تقييم العاملين.    مستحقيها.إعادة األهمية للوظيفة العامة وشغلها من 

 5.2.5  إنشاء منظومة وطنية للمتميزين في الخارج.    تنمية الشعور باالنتماء. 

 6.2.5  صدور قرار إنشاء السجل القومي لآلثار.   الحفاظ على الهوية الوطنية. 

 1.2.5  عدد نقاط الرصد األمني وتوزيعها الجغرافي.   املخاطر قبل وقوعها. الحفاظ على األمن واستشعار 
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 2.2.5  عدد البرامج ونوعها وعدد املستفيدين من التدريب وتوزيعهم الجغرافي.    زيادة القدرات األمنية املحلية.

 3.2.5  األمنية وديمومتها. االلتزام بمواعيد إصدار النشرات    نشر الوعي والحصول على مشاركة مجتمعية. 

 1.3.5  إستصدار قرار لترسيم اليوم الوطني للتسامح.   تجديد حالة التسامح والدفع باملبادرات ومراجعتها.

 2.3.5  التسامح والرقي.توزيع عدد من املناهج الجديدة على املؤسسات التعليمية حول    خلق نشء يؤمن بقيم التسامح ويعكسها على الحياة االجتماعية والثقافية. 

 3.3.5  إقامة حمالت  التوعية وعدد املشاركين وتوزيعها الجغرافي.    االرتباط بين الواجب الديني وبين الواجبات الوطنية. 

 4.3.5  عدد حاالت التسامح التي يتم إظهارها.    تحويل التسامح إلى عادة اجتماعية. 

 1.4.5  االنتهاء من مراجعة التشريعات لخلق شراكة مجتمعية.    املجتمعية وتأطيرها. ترسيخ وتنظيم املشاركة 

 2.4.5  اإلعالن عن تنظيم املشاركات املجتمعية وفق متطلبات املرحلة واألهداف.    االستفادة املتبادلة بين املؤسسات واملجتمع.

 3.4.5  ملجالس اآلباء باملؤسسات التعليمية. صدور تنظيم    تحقيق املشاركة بين املؤسسات واملجتمع.

 4.4.5  صدور قرارات إنشاء مجالس اجتماعية في الدوائر املحلية.   إعطاء البعد االجتماعي دوره املناسب. 

 1.5.5  نسبة اإلنفاق الحكومي وغير الحكومي على الكشافة واملرشدات.   التشجيع على االنخراط في األنشطة املنظمة. 

 2.5.5  نسبة الزيادة السنوية في النوادي الصيفية/صدور كراسة مواصفات.    الحفاظ على الشباب ووضع برامج منتظمة لرعايتهم.

 3.5.5  صدور تنظيم للنوادي االجتماعية والرياضية يلبي متطلبات الرؤية.    تحقيق استقرار في أكثر األنشطة جذبا للشباب.

 4.5.5  صدور قرارات إنشاء مراكز لتنمية وتطوير املواهب.    لالستفادة من الطاقات.خلق مواقع ومناخ جيد 

 1.6.5  صدور قاعدة بيانات حول الجالية الليبية بالخارج.    الحفاظ على بيانات الليبيين املقيمين بالخارج. 

 2.6.5  الخارج. اإلعالن عن عناوين لخدمة الجاليات في    تنمية الشعور باالنتماء. 

 1.7.5  االنتهاء من مراجعة وتعديل التشريعات بخلوها من التمييز في تقديم الخدمات.   خلق مجتمع خال من التمييز والشعور بالظلم.

 2.7.5  صدور دليل باإلجراءات املوحدة لتقديم الخدمات.    بعث الشعور باملساواة. 

 3.7.5  اإلعالن عن آليات لإلبالغ عن التمييز في تقديم الخدمات.    خلق أداة يلجأ إليها املتضررون. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 .واالجتماعیة والتعلیمیة الصحیة الخدمات مستوى  رفع :السادس الھدف
 ر. املبادرة  مؤشر القياس    األثر االجتماعي والثقافي 

      

 1.1.6  والبحوث العلمية. صدور عدد من الدراسات    اتخاذ اإلجراءات على أسس صحيحة. 

 2.1.6  صدور استراتيجية للتعليم في ليبيا.    انعكاس النتائج على العملية التعليمية. 

 3.1.6  عدد البرامج التدريبية املنفذة/عدد املتدربين وتوزيعهم الجغرافي.    تنمية قدرات مقدمي الخدمة بما يعكس جودتها. 

 4.1.6  صدور برامج ونماذج إلكترونية.    األعمال.ضمان الحقوق وسرعة إنجاز 

 5.1.6  صدور التحديثات التشريعية للوائح االمتحانات وااليفاد واملكافآت والجزاءات.   ضمان املساواة وتكافؤ الفرص.  

 6.1.6  إطالق مشروع النقل الطالبي.    الحفاظ على النشء واملحافظة على الوقت.

 7.1.6  استكمال مشروع رياض األطفال وفق النتائج املعتمدة.    رياض األطفال ومخرجاتها. االرتقاء بمستوى 

 8.1.6  معدالت تنفيذ اإلجراءات بعد الرقمنة.   تسهيل الحصول على الخدمة والحفاظ على الوقت والجهد وخفض التكاليف.

 9.1.6  املستفيدين من التأمين الصحي. عدد العاملين بقطاع التعليم    املساواة في تقديم الخدمة. 

 10.1.6  توزيع املناهج التعليمية املحدثة.    تحسين املخرجات بما ينعكس على تحسين املستوى االجتماعي والثقافي.

 11.1.6  التعليمية إلكترونيا. إطالق نتائج املسح الجغرافي للمباني    الحفاظ على أمالك الدولة ومنع التعدي والحد من ثقافة االستيالء. 

 12.1.6  صدور نتائج مراجعة العقود املبرمة إلضافة املباني أو الفصول التعليمية الجديدة.    تفديم خدمة أفضل، والحد من كثافة الفصول وما يترتب عليها.

 13.1.6  صيانتهاعودة الحياة الطبيعية داخل املباني التعليمية بعد    املساواة في بيئة الدراسة. 

 14.1.6  تنفيذ بنود اإلتفاقيات والبرامج التعاونية مع املؤسسات اإلقليمية والدولية.    االندماج مع مستوى املحيط الدولي.

 15.1.6  صدور وصف وتوصيف الوظائف للمؤسسات التعليمية.    الحصول على مخرجات جيدة.

 16.1.6  البرامج اإلذاعية التعليمية والتثقيفية. بث    توسيع أدوات االستفادة وتعويض القصور. 

 17.1.6  صدور جدول زمني ثابت لبدء الدراسة واالمتحانات والعطل املوسمية.    تنظيم الحياة االجتماعية والحرص على املواعيد.

 18.1.6  الثقافية/عدد املناشط / االلتزام بإقامة األنشطة املعتمدة.نسبة املشاركة في األنشطة    االستفادة من الطاقات في مجاالتها املناسبة. 

 19.1.6  صدور دليل ملعايير محلية الختيار املعلمين واملعلمات.    تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.

 20.1.6  التعليمية. نسبة الزيادة في التغطية السنوية ملعلمي ومعلمات املراحل    تعميم الخدمة ملختلف السكان. 

 21.1.6  عدد االتفاقات بين املؤسسات التعليمية واألندية الرياضية وعدد املستفيدين.   خلق رابط بين التعليم والحياة العامة. 

 1.2.6  صدور عدد من الدراسات والبحوث العلمية حول الصحة العامة.   تنفيذ إجراءات بمرجعية سليمة. 

 2.2.6  صدور التحديثات التشريعية للوائح وأنظمة املتابعة والعقوبات.   وتكافؤ الفرص وإيقاع الجزاءات الرادعة. تحقيق العدالة 
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 3.2.6  عدد املستفيدين من تغطية التأمين الصحي للعاملين في الصحة.    املساواة في تقديم الخدمات الطبية. 

 4.2.6  صدور استراتيجية للصحة في ليبيا.    لقطاع الصحة. االطمئنان إلى وجود رؤية مستقبلية واضحة 

 5.2.6  إطالق قاعدة بيانات لألطباء الليبيين واألجانب.   تغطية العجز في املناطق والحاالت العاجلة كاألوبئة والكوارث. 

 6.2.6  املتدربين وتوزيعهم الجغرافي. عدد البرامج التدريبية املنفذة/عدد    رفع الكفاءة واالستفادة من القدرات.

 7.2.6  عودة الحياة الطبيعية داخل املستشفيات واملراكز الصحية.    املساواة والعدالة في بيئة العمل وتقديم الخدمة.

 8.2.6  معدالت تنفيذ اإلجراءات إلكترونيا.    الحفاظ على الوقت والجهد وترشيد النفقات.

 9.2.6  صدور تحديثات قوانين النقابات الطبية.    التشريعات للتطورات العلمية واالجتماعية. مواكبة 

 10.2.6  صدور قاعدة بيانات لألرقام الصحية الوطنية.    التشجيع على متابعة الحالة الصحية والتقليل من األخطاء الطبية. 

 11.2.6  عدد املستفيدين ونسبة األطباء إلى لكل أسرة.   تفاقمها.االهتمام بالبيئة األسرية واكتشاف الحاالت قبل 

 12.2.6  صدور قرار بالهيكل التنظيمي للصحة في ليبيا.   الوضوح في االختصاصات وتقريب الخدمة.

 13.2.6  توزيع املناهج التعليمية الجديدة على الكليات الطبية.    مواكبة التطورات وتحسين نوع املخرجات.

 1.3.6  عدد املستفيدين من املساعدات املقطوعة وتوزيعهم الجغرافي.    ردم الهوة بين الفئات والقضاء على الفقر.

 2.3.6  عدد املستفيدين من مساعدات الغذاء والسكن وتوزيعهم الجغرافي.   ردم الهوة بين الفئات والقضاء على الجوع. 

 3.3.6  عدد املشروعات املستفيدة من الحضانة وتوزيعها الجغرافي.    القطاع العام. تنمية قدرات الفئات الهشة خارج 

 4.3.6  عدد املستفيدين من خدمات املوقع االكتروني.    تحقيق العدالة في وصول خدمات الفئات الهشة. 

 5.3.6  وتوزيعها الجغرافي. عدد الحاالت املستفيدة من صندوق ضمان النفقة    تغطية عجز التغطية لدى املتعثرين. 

 6.3.6  عدد املشروعات املستفيدة من تسويق املنتجات  وتوزيعها الجغرافي.    خلق فرص عمل خارج القطاع الحكومي.

 7.3.6  التقارير الدورية وعدد املستفيدين عبر برنامج صديق الضمان.    الوصول إلى املحتاجين بمختلف الوسائل.

 8.3.6  عدد املستفيدين من مساعدات ترميم املنازل وتوزيعهم الجغرافي.   وتفادي رفع الدعاوى. بعث الثقة 

 9.3.6  عدد البرامج التدريبية/عدد املتدربين وتوزيعهم الجغرافي.   رفع القدرات واالستفادة من الطاقة البشرية.

 10.3.6  قرارات تشكيل وتنظيم لجان الخبراء األهلية. صدور    االستفادة من كافة اإلمكانات وتحقيق املشاركة. 

 11.3.6  إستصدار قرار إنشاء وحدات إدارية استشارية لألسرة.   الشعور باالهتمام والحد من ظاهرة الشعوذة والدجل. 

 12.3.6  عدد املستفيدات من الفقيرات واملحرومات وتوزيعهم الجغرافي.   تقريب الخدمة.

 13.3.6  نشاطات مخاتير املحالت والتقارير الصادرة بشأنهم.    الخدمة والتقليل من التكاليف.تقريب 



 

 .والسكن والعمل املعیشة من حسن مستوى  بلوغ :السابع الھدف

بادرةر. امل  مؤشر القياس    األثر االجتماعي والثقافي   

      

 1.1.7  املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتوزيعها النوعي والجغرافي.عدد    فتح اآلفاق أمام الباحثين عن الفرص.

 2.1.7  صدور تنظيم متكامل لإلقراض التجاري.   الوضوح واإلقبال على االقتراض واالستثمار.

 3.1.7  انخفاض نسب البطالة وأعداد العمالة األجنبية.    الثقة في النظام التعليمي. 

 4.1.7  عدد الخدمات التي تمت خصخصتها.   القطاع الحكومي.خلق فرص عمل خارج 

 5.1.7  صدور قوانين وتشريعات حول التجارة اإللكترونية.    الحفاظ على الوقت والجهد وخفض التكاليف.

   الشعور باملساواة واإلقبال على العمل.
العمل  األدنى املناسب ملقابلحديد الحد تناسب الجهد مع األجر وفق املعايير املعتمدة وت

 في القطاعين العام والخاص. 
 6.1.7 

 1.2.7  عدد مشروعات املياه والصرف الصحي وتوزيعها الجغرافي.   توفير البنية األساسية لالستقرار. 

 2.2.7  نسبة الزيادة في املشاريع السكنية.    توفير أهم متطلبات الحياة االجتماعية. 

 3.2.7  صدور قرار بتسمية مجلس املنافسة ومباشرة عمله.    االستقرار في السوق على مستوى توفير االجتياجات واستقرار األسعار.تحقيق 

 4.2.7  اعتماد مؤشر الحصول على الخدمات وتعميمه.    تعميم الفائدة وخلق بيئة جاذبة.

 5.2.7  التأمين الصحي وتوزيعهم الجغرافي.عدد املستفيدين من تغطية    تحقيق أهم متطلبات الحياة. 

 6.2.7  صدور قرار إعادة تنظيم صندوق الزواج.    اإلسهام في تحقيق االستقرار االجتماعي.

 7.2.7  توفيره. صدور قرار بالحد األدنى للمعيشة وكيفية    القضاء على الجوع والحد من الفقر وخلق ثقة في الحكومة والحصول على تأييد برامجها. 

 1.3.7  صدور النشرات الدورية بحصر العاطلين عن العمل.    الشعور باالهتمام وتحقيق الشفافية. 

 2.3.7  عدد العاملين في املشروعات االستثمارية ومشروعات عقود الحكومة.    خلق فرص عمل خارج الوظيفة العامة. 

 3.3.7  صدور هيكلة جديدة للمصرف الريفي وصندوق التحول لالنتاج ومصرف التنمية.    صناعية وزراعية وخدمية. تنويع أدوات الحصول على قروض انتاجية 

 4.3.7  صدور امليزانية بقيمة الخدمات التي تشتريها الحكومة وأجهزتها.    خلق فرص للعمل. 

 5.3.7  خارطة استمثارية. صدور    منح فرص أكبر ملساهمة القطاع الخاص وتحسين مستوى املعيشة. 

 1.4.7  صدور التعديالت التشريعية الخاصة بالعمل.   خلق بيئة قانونية منظمة وضامنة. 
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 2.4.7  بدء البوابة االكترونية في العمل.   التقليل من الجهد واإلنفاق.

 3.4.7  بإعادة تنظيم شبكة ليبيا للتجارة.صدور قرار    االستفادة من مشروع رائد في تنظيم التجارة والحد من الفساد.

 4.4.7  عالن عن إنشاء مراكز تنمية األعمال الناشئة. اإل    مد يد املساعدة ألصحاب املشروعات وخلق فرص جديدة للعمل. 

 5.4.7  صدور قرار بإعادة تنظيم مركز تنمية الصادرات.    خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل.

 1.5.7  صدور مدونة سلوك العمل بشكل عام.    املفاهيم والرفع من قيمة العمل.توحيد 

 2.5.7  عدد املناسبات التي تم إحياؤها.    إحياء قيمة العمل والعاملين. 

 3.5.7  عدد الجهات املستفيدة من حقائب التدريب.   التشجيع على التدرب وتسهيل مهمة املدربين وتقليل التكلفة. 

 4.5.7  إلقاء الخطاب في املناسبات املختلفة.   الوظيفة الدينية بالوظيفة الحياتية. ربط 

 5.5.7  إذاعة البرامج اإلذاعي واستمراره.    زيادة الوعي ومتابعة تقييم أوضاع العمل.

 6.5.7  منح الجائزة واستمرار تقديمها.    تمييز األعمال وإعطاء دفع للمحاكاة. 

 1.6.7  صدور قرارت تخص تنظيم سوق االستثمار العقاري.   سوق العقارات.تشريع وتنظيم 

 2.6.7  صدور تخصيصات ألراض ي جديدة لالستثمار العقاري.   توفير أهم متطلبات االستقرار االجتماعي.

 3.6.7  عدد القروض التي تم منحها.    تسهيل الحصول على القروض.

 4.6.7  صدور قرار بإعادة تنظيم صندوق ضمان اإلقراض.    قروض استثمار عقاري وتوفير السكن. تشجيع الشركات على الحصول على 

 5.6.7  صدور قرار بإعادة تنظيم مصرف االدخار.   التوسع في توفير املساكن. 

 . الھشة للفئات مضمون  اجتماعي أمان شبكة تأسیس :الثامن الھدف

  األثر االجتماعي والثقافي 
 
 

القياس مؤشر  بادرةر. امل    

      

 1.1.8  عدد املستفيدين من برنامج الكشف الصحي وتوزيعهم الجغرافي.   تخفيض التكاليف واالهتمام بالفئة األقل قدرة على االهتمام بالصحة. 

 2.1.8  وعدد الحاضرين وصفاتهم.عدد ورش عمل حول تعزيز حقوق الفئات الهشة    التعريف بالفئات الهشة ووضع برامج واضحة ملساعدتهم. 

 3.1.8  صدور دستور يتضمن حقوق الفئات الهشة.    تنمية الشعور باالنتماء. 

 4.1.8  صدور قرار إنشاء املجلس االستشاري للفئات الهشة.   وضع برامج هادفة ومفيدة. 

 5.1.8  لوائح املشتغلين في املؤسسات من ذوي الفئات الخاصة. صدور قرارات ملزمة بتفعيل    تحقيق العدالة وتنمية الشعور باملواطنة. 



 6.1.8  عدد مؤسسات الرعاية التي تم تقييمها وإصالحها.    خلق بيئة منتجة وفعالة. 

 7.2.8  عدم وجود عشوائيات أو سكن غير صحي.    الحد من الشعور بالتهميش والقضاء على بيئة منتجة لألمراض البشرية واالجتماعية. 

 1.2.8  نسبة الزيادة في املنشآت الترفيهية ذات التكلفة املحدودة وأعداد روادها.   الرعاية الكاملة ملختلف الفئات دون تمييز. 

 2.2.8  عدد املستفيدين من تغطية التأمين الصحي من الفئات الهشة.    الرعاية الكاملة ملختلف الفئات دون تمييز. 

 3.2.8  صدور التعديالت التشريعية على ضرائب الدخول واإلنتاج.   الفئات الهشة وضمهم للفئة املتوسطة. الرفع من مستوى 

 4.2.8  صدور خطة عمل وطنية لتمكين املرأة من العمل.   إحداث توازن في املشاركة املجتمعية. 

 5.2.8  ملزمة لإلعالن عن الوظائف والعطاءات وفرص الحصول على الخدمات.صدور قرارات    تعويض القصور في الخدمات األخرى كاالتصاالت وغيرها. 

 6.2.8  صدور قانون بإلزامية التعليم األساس ي.    ضمان الحد األدنى من الحصول على التعليم الالزم.

 1.3.8  ماتقرر تخصيصه. صدور تقرير عن تقييم األصول العامة وبرنامج لتخصيص    زيادة فرص العمل وتجويد الخدمات. 

 2.3.8  صدور الئحة محدثة بشأن إجراءات اإلقراض وآليات تنويعه.    تحقيق الشفافية واالطمئنان لالجراءات.

 3.3.8  صدور قرارات إعادة تنظيم سوق األوراق املالية.    خلق بيئة تنافسية وتنويع التمويل.

 4.3.8  صدور الئحة محدثة إلجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص املختلفة.   والجهد.تبسيط االجراءات والحفاظ على الوقت 

 5.3.8  تفعيل املواقع االكترونية للجهات املختصة بتقديم الخدمات لألنشطة االقتصادية.    تبسيط االجراءات والحفاظ على الوقت والجهد.

 6.3.8  صدور تشريع بتنظيم التمويل الجماعي.   االنتاجية. تنويع فرص العمل وزيادة 

 7.3.8  صدور قرارات بإعادة هيكلة صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي.    تحسين بيئة العمل وتنمية قدرات الصندوق التنافسية. 

 1.4.8  تغطية كافة املناطق بالخدمات االكترونية.    تقريب الخدمات من مستحقيها.

 2.4.8  إستصدار قرارات نقل اختصاصات املركز إلى الوحدات املحلية.    تقريب الخدمات من مستحقيها.

 3.4.8  نشر قائمة ملرافق تقديم الخدمات املطابقة للمعايير.    خلق بيئة منافسة ألدوات الحكم املحلي.

 4.4.8  لتقديم الخدمات العامة.صدور دليل باإلجراءات املوحدة    املساواة في تقديم الخدمات. 

 5.4.8  صدور لوائح تنفيذية جديدة بشأن الحوافز واإلضافي.   إعطاء قيمة للعمل واألجر مقابل الجهد.

 6.4.8  إستصدار قرارات إلزامية  تراعي متطلبات الفئات الخاصة في شروط الوظائف والفرص.    تعزيز الشعور باالنتماء والتضامن األهلي.

 1.5.8  نشر أسس ومعايير تمويل نظام الخدمات الحكومي.   نشر ثقافة الشفافية وإتاحة املعلومات.

 2.5.8  صدور القرارات واللوائح املحدثة املتعلقة بتقديم الخدمات.    معالجة القصور والتأكد من خلوها من التمييز وغيره. 

 3.5.8  مدونات سلوك العاملين بتقديم الخدمات وتعميمها. صدور    تجويد الخدمة وصوال إلى حالة الرضا.
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 4.5.8  صدور قرارات بإنشاء الوحدات اإلدارية الخاصة بالفئات الهشة بالبلديات.    العناية بأقل الفئات قدرة وتحديث بيانتهم ومتابعة البرامج الخاصة بهم. 

 

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

  األثر االجتماعي والثقافي 
 
 

بادرةر. امل  مؤشر القياس   

      
 1.1.9  املؤشرات املعتمدة بخطة العمل العربية للمسنين.    االندماج في الجهود املشتركة وتحقيق املصلحة املحلية.

 2.1.9  التنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للطفولة.تقارير متابعة    االندماج في الجهود املشتركة وتحقيق املصلحة املحلية.

 3.1.9  صدور تشريع خاص باألسرة.   تعزيز دور األسرة في حل املشكالت االجتماعية. 

 4.1.9  صدور قرارات بإعادة هيكلة مؤسسات التضامن االجتماعي.    التوافق مع الرؤية االجتماعية وتحقيق االستقرار االجتماعي.

 1.2.9  صدور قرارات باستحداث وحدات للخدمة االجتماعية وعددها.    املبكر للمشكالت االجتماعية ومعالجتها.الرصد 

 2.2.9  عدد املتدربين وعدد البرامج التدريبية لالخصائيين االجتماعيين.    الجدية في اختيار العناصر وتقديم الخدمة الالئقة.

 3.2.9  عدد املوظفين الذين تم تغيير مسارهم قياسا باملستهدف.   القطاعات األخرى.تغطية العجز والتخفيف من ترهل 

 4.2.9  عدد ونوع حمالت التوعية بدور االخصائيين االجتماعية وتوزيعها الجغرافي.   املشاركة املجتمعية في مساعدة مقدمي الخدمة، ونشر ثقافة املشاركة. 

 5.3.9  صدور قرارات بإعادة هيكلة نظام الخدمة االجتماعية.    القائم وإقرار نظام خال من التمييز أو التهميش أو عدم املساواة. معالجة القصور في النظام 

 6.3.9  صدور معايير موحدة لنموذج املؤسسة االجتماعية.    وضع معايير قياس موحدة وإحداث منافسة بين وحدات تقديم الخدمة.

 7.3.9  تعميم مدونات سلوك مقدمي الخدمة االجتماعية.    املفاهيم وقيام األعمال على أسس علمية. توحيد 

 8.3.9  نسبة االخصائيين في الوحدات اإلدارية لكل موظف.   خلق بيئة عمل مناسبة واستقرار العمل اإلداري واالنتاجي. 

 9.3.9  إصدار منشور ينظم العالقة بين املؤسسات االجتماعية الحكومية واملدنية.   والحكومية وتحقيق الشراكة فيما بينها. املحافظة على دور كل الوحدات الخاصة واألهلية 

 1.4.9  صدور مواقيت جديدة للعمل تلبي هدف البرنامج.    إحداث توازن بين أوقات العمل وأوقات التفرغ لألسرة. 

 2.4.9  صدور تشريع بتخصيص يوم سنوي لألسرة الليبية.    والترابط االجتماعي.تنمية الشعور بأهمية األسرة 

 3.4.9  صدور تنظيم لجائزة املرأة املتميزة وممارسته.    إعطاء أهمية متزايدة ألهمية دور املرأة في املجتمع.

 1.5.9  الالزمة في التشريعات بشأن دور املرأة. صدور التعديالت    تجاوز القصور في التشريعات بما يخدم هدف إشراك املرأة. 

 2.5.9  صدور قرارات باستحداث وحدات تعنى باملرأة داخل املؤسسات.    الوصول إلى حالة التوازن في املشاركة بين الجنسين. 



 3.5.9  صدور قرار بتأسيس املجلس الوطني للمرأة.    تنمية الشعور باالنتماء وتعزيز الدور. 

 4.5.9  اإلعالن عن مشروع التنشئة السياسية للمرأة وانطالقه.    أجيال قادرة على ممارسة العمل السياس ي املحترف ومواجهة االستحقاقات.خلق 

 5.5.9  اإلعالن عن خطة تمكين املرأة اقتصاديا وسياسيا ونشر تفاصيلها.    إدماج املرأة على أسس واضحة ومتواصلة. 

 6.5.9  بلوغ نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى الضعف.    املعيشة، ونشر ثقافة املسؤولية. تحسين مستوى 

 .املستھلكین وحمایة الفساد مكافحة  :العاشر الھدف

  األثر االجتماعي والثقافي 
 
 

 ر.املبادرة   مؤشر القياس 

      

 1.1.10  استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد ونشرها.اإلعالن عن    مكافحة الفساد على أسس علمية ومستمرة. 

 2.1.10  صدور تقارير بتوافق التشريعات الوطنية مع متطلبات االتفاقية الدولية.    إنجاز املتطلبات الوطنية والتقدم في تصنيف مدركات الفساد.

 3.1.10  النزاهة على املستهدفين.تعميم مدونات سلوك    تغيير نمط السلوك االجتماعي وفقا لرؤية واضحة. 

 4.1.10  عدد الجمعيات املؤسسة لغرض حماية املستهلك وتوزيعها الجغرافي.   نشر ثقافة املشاركة املجتمعية. 

 10 .5.1  عدد املوظفين الذين أدوا اليمين.    خلق حالة من االلتزام الذاتي.

 10 .1.2  برامج التوعية واملستفيدين منها.عدد    توجيه الجهود للمساهمة في حل املشكالت.

 10 .2.2  عدد املتدربين ونوعية البرامج التدريبية للوقاية من الفساد واإلبالغ عنه.    تطوير املختصين وتحقيق الفائدة من توظيفهم. 

 10 .3.2  املستفيدين من قطاع اإلعالم.عدد الحقائب التدريبية وعدد    خفض تكاليف التدريب ونشر برامج مكافحة الفساد.

 10 .4.2  صدور قرارات بإنشاء وحدات إعالم بكل املؤسسات الحكومية.   خلق مناخ من الشفافية والتعاطي مع املعلومات.

 10 .5.2  صدور عناوين آمنة من جهات مختصة لإلبالغ عن الفساد.    التشجيع على اإلبالغ عن حاالت الفساد. 

 10 .1.3  صدور تعديل لالئحة العقود اإلدارية يتناسب مع املعايير.    الحد من حاالت الفساد وخلق بيئة قانونية نظيفة.  

 10 .2.3  استخدام أدوات إلكترونية في دفع رسوم مقابل الخدمات.    الحد من التهرب والحفاظ على الوقت والجهد.

 10 .3.3  تعديل لقانون املواصفات الليبية. صدور    الحد من التزوير ومنع الفساد. 

 10 .4.3  إعالن الجهة املكلفة باستكمال واستيفاء اإلقرارات.    نشر ثقافة الشفافية وسهولة محاسبة املسؤولين. 

 10 .5.3  الجغرافي.عدد املتدربين من األجهزة الرقابية وتوزيعهم    تنمية القدرات البشرية للعاملين في مجال مكافحة الفساد.
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 10 .6.3  استعراض التقارير الدورية عن استرداد املوجودات.    االستفادة من األموال املسترجعة في تنفيذ البرامج الوطنية. 

 
 
 
 
 
 
 

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

القياس مؤشر    األثر االجتماعي والثقافي  بادرةر. امل    

      

 1.1.11  اإلعالن عن استراتيجية وطنية للمحافظة على البيئة.    تنفيذ برامج مبنية على أسس علمية ضمن خطة واضحة. 

 11 .2.1  عدد املشروعات املنجزة في مجال البيئة وتوزيعها الجغرافي.    الشعور باالهتمام باملحيط. 

 11 .3.1  عدد مشروعات إدارة النفايات وتوزيعها الجغرافي.    متكررة وما يترتب عنها من مضاعفات.القضاء على ظاهرة 

 11 .4.1  اإلعالن عن مشروع وطني للمحافظة على األنواع البيئية.    نشر ثقافة املسؤولية عن البيئة. 

 11 .5.1  املشروعات البيئية التي تساهم الشركات النفطية فيها وتوزيعها الجغرافي.عدد    االستفادة من خبرة الشركات في هذا املجال، واالطمئنان لدورها. 

 11 .6.1  اإلعالن عن مواعيد حمالت التشجير وتفاصيلها.    االنخراط الشعبي في البرامج املشتركة. 

 11 .7.1  مناطق استخراج النفط. اإلعالن عن املستهدف من املشروعات البيئية في    تحسين محيط استخراج النفط وحمايته. 

 1.2.11  اإلعالن عن خطة لنشر الوعي البيئي ونشرها.   نشر ثقافة جديدة تتعلق بالبيئة وأهمية املساهمة في الحفاظ عليها.

 11 .2.2  توزيع مناهج جديدة تتضمن مواد لصيانة البيئة.    خلق نشء يعرف دوره في الحفاظ على بيئته. 

 11 .3.2  صدور قرار بترسيم يوم وطني للشجرة.   الشجرة بعدا وطنيا. إعطاء 

 1.3.11  صدور تشريعات واعتماد برامج للحفاظ على املورد املائي.    الحفاظ على أهم املوارد وضمان ديمومته. 

 11 .2.3  الزراعية ومتابعتها. إجراء تخريط وطني لألراض ي    مواجهة ظاهرة الزحف العمراني على األراض ي الزراعية. 

 11 .3.3  صدور التقارير بشأن االجراءات املتخذة في مواجهة تغير املناخ.    االنخراط في الجهود الدولية ملواجهة تغير املناخ. 

 11 .4.3  عدد املحميات البيئية وتوزيعها الجغرافي.   خلق بيئة نظيفة وحسنة ومستديمة. 

 11 .5.3  عدد وحدات بيئة الشواطئ  وتوزيعها الجغرافي.   بالشواطئ واالستفادة من ثرواتها. االهتمام 

 11 .6.3  صدور قرارات ملزمة بتحديد املخاطر واملواد الضارة املمنوع استخدامها.    الحد من حدوث األضرار البيئية.  



 1.4.11  املؤتمر الدولي وتحويل مخرجاته إلى برنامج عمل. إنجاز استضافة    االستفادة من خبرات الدول املتقدمة.

 11 .2.4  إنتاج الطاقة باستخدام البدائل.   تحقيق الوفر وإنفاقه في مشروعات أخرى.

 11 .3.4  صدور تشريع بميزات مستحقة ملشروعات البيئة النظيفة.    التشجيع على إقامة مشروعات صديقة للبيئة. 

 1.5.11  صدور تنظيم ملركز البذور املحسنة.    التطور الحاصل في تحسين البذور. االستفادة من 

 11 .2.6  صدور قرار بتشكيل مجلس وطني لحماية البيئة.    خلق بوثقة الستيعاب الجهود املتعلقة بالبيئة. 

 11 .3.6  مخالفي النظام البيئي. صدور تشريع بالعقوبات الواجبة على     استقرار الحياة البيئية واملحافظة عليها. 

 11 .4.6  صدور قرار بإنشاء مركز وطني للتنوع البيئي.    الحفاظ على البيئة الوطنية ووضع البرامج الالزمة لديمومتها. 

 .األخرى  املجتمعات وثقافات حضارات من االستفادة :عشر الثاني الھدف

  األثر االجتماعي والثقافي 
 
 

بادرةر. امل  مؤشر القياس   

      

 1.1.12  عدد البرامج ونوع املنظمات التي يستعان بها لحل املشكالت االجتماعية.    الشعور باالنتماء لعالم أكبر. 

 12 .2.1  صدور التقارير عن املحيط االجتماعي.   االندماج مع العالم ومواكبة تطوره. 

 12 .3.1  األيام واملناسبات الدولية التي تم إحياؤها. عدد    تحقيق االندماج مع املحيط اإلقليمي والدولي.

 12 .4.1  صدور قرارات بإعادة تنظيم مركز الدرسات االجتماعية.    خلق بوثقة لصهر األفكار والجهود وتنمية الحياة االجتماعية. 

 12 .1.2  املستهدفة بإنشاء مراكز ثقافية. صدور قرار بتحديد الساحات    خلق قنوات للتواصل الثقافي الرسمي والشعبي.

 12 .2.2  إعداد ونشر خطة سنوية باالحتياج للخبراء الدوليين.    تحقيق االستفادة من املحيط الدولي ونقل املعرفة منه. 

 12 .3.2  عدد املنح الدراسية واملستفيدين منها وتوزيعهم الجغرافي.   تنمية القدرات البشرية.

 12 .4.2  عدد البرامج التدريبية واملستفيدين منها وتوزيعهم الجغرافي.   القدرات البشرية.تنمية 

 12 .5.2  عدد املؤسسات التي قامت بالتوأمة ونوع املؤسسات األجنبية املختارة.   تطوير عمل املؤسسات الوطنية. 

 12 .1.3  املدنية والحكومية. عدد العضويات املفعلة    التواصل واالندماج واالستفادة. 
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 12 .2.3  جدولة املناسبات الخارجية وتحديد الجهات الواجب حضورها.   العمل بشكل منظم ومترابط وتحقيق النتائج. 

 12 .3.3  ظهور القناة ضمن باقات القنوات التلفزيونية.   نشر الثقافة الوطنية واإلسهام في الحضارة البشرية.

 12 .4.3  صدور قرار بإنشاء وتنظيم صندوق دعم املشاركات الخارجية.    التعاون على الحياة االجتماعية والثقافية وتطويرها. انعكاس 
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 " 5ملحق رقم "
 املعتمدة من األمم املتحدة وجامعة الدول العربية األيام واملناسبات الدولية والعاملية
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 املناسبات الدولية املعتمدة من الجمعية العامة لألمم املتحدة

 ت املناسبة  التاريخ ت املناسبة  التاريخ

 1 اليوم العاملي للغة بريل.  يناير     04 20 التوحد.اليوم العاملي للتوعية بمرض  أبريل  02

 2 اليوم الدولي للتعليم. يناير   24 21 اليوم الدولي للتوعية باأللغام.  أبريل  04

 3 اليوم العاملي للسرطان.  فبراير   04 22 اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسالم. أبريل  06

 4 اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم. فبراير   11 23 العاملي. يوم الصحة  أبريل  07

 5 اليوم العاملي لإلذاعة. فبراير   13 24 اليوم العاملي لإلبداع واالبتكار. أبريل 21

 6 اليوم العاملي للعدالة االجتماعية. فبراير   20 25 اليوم الدولي ألمنا األرض. أبريل  22

 7 اليوم الدولي للغة األم. فبراير   21 26 اليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف. أبريل  23

 8 يوم االنعدام التام للتمييز. مارس  01 27 اليوم الدولي لتعددية األطراف والدبلوماسية من أجل السالم.  أبريل  24

 9 لإلحياء البرية. اليوم العاملي   مارس  03 28 اليوم العاملي للمالريا.  أبريل  25

 10 اليوم الدولي للمرأة.   مارس  08 29 اليوم العاملي للملكية الفكرية. أبريل  26

 11 اليوم الدولي للسعادة.  مارس  20 30 اليوم العاملي للصحة والسالمة في مكان العمل.  أبريل  28

 12 للقضاء على التميز العنصري. اليوم الدولي   مارس  21 31 اليوم العاملي للصحافة. مايو   03

 13 اليوم العاملي للشعر.  مارس  21 32 اليوم العاملي للطيور املهاجرة.  مايو   11

 14 اليوم العاملي ملتالزمة داون. مارس  21 33 اليوم الدولي للعيش معا في سالم.  مايو   16

 15 للغابات.اليوم الدولي   مارس  21 34 اليوم الدولي للضوء. مايو   16

 16 اليوم العاملي للمياه. مارس  22 35 اليوم العاملي للنحل. مايو   20

 17 اليوم العاملي للسل.  مارس  24 36 اليوم العاملي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.   مايو   21

 18 في معرفة الحقيقة. اليوم العاملي للحق  مارس  24 37 اليوم الدولي للتنوع البيولوجي.    مايو   22

 19 اليوم العاملي للتضامن مع املوظفين املحتجزين.  مارس  25 38 اليوم الدولي لحفظة السالم. مايو   29

. للجانب االجتماعي ( 12( للهدف الرئيس ي رقم )  1( للهدف التفصيلي رقم )  3الجدول يخص البرنامج رقم )   
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 ت املناسبة  التاريخ ت املناسبة  التاريخ

 39 اليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ.  مايو  31 63 يوم الشباب الدولي.  أغسطس  12

 40 اليوم العاملي للوالدين. يونيو   01 64 اليوم العاملي للعمل اإلنساني.  أغسطس  19

 41 العاملي للدراجة الهوائية.اليوم  يونيو   03 65 اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجاللهم. أغسطس  21

 42 اليوم الدولي لضحايا العدوان من األطفال األبرياء.  يونيو   04 66 اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري. أغسطس  30

 43 اليوم العاملي للبيئة. يونيو   05 67 اليوم الدولي للعمل الخيري.  سبتمبر  05

 44 اليوم العاملي ملكافحة الصيد غير القانوني.  يونيو   05 68 األمية . اليوم الدوي ملحو  سبتمبر  08

 45 اليوم العاملي لسالمة األغذية. يونيو   07 69 اليوم العاملي ملنع االنتحار. سبتمبر  10

 46 اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال . يونيو   12 70 اليوم الدولي للديمقراطية.  سبتمبر  15

 47 اليوم العاملي للمتبرعين بالدم. يونيو   14 71 اليوم الدولي للمساواة في األجر. سبتمبر  18

 48 اليوم العاملي للتوعية بشأن إساءة معاملة املسنين.  يونيو   15 72 اليوم الدولي للسالم . سبتمبر  21

 49 ملكافحة التصحر والجفاف .اليوم العاملي   يونيو   17 73 اليوم الدولي للغات اإلشارة.  سبتمبر  23

 50 يوم فن الطبخ املستدام. يونيو   18 74 اليوم الدولي لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية.  سبتمبر  26

 51 اليوم العاملي لالجئين. يونيو   20 75 يوم املالحة البحرية العاملي.   سبتمبر  26

 52 األمم املتحدة للخدمة العامة.يوم  يونيو   23 76 يوم السياحة العاملي. سبتمبر  27

 53 اليوم الدولي لألرامل. يونيو   23 77 اليوم الدولي لتعميم االنتفاع باملعلومات.  سبتمبر  28

 54 اليوم الدولي للبحارة.  يونيو   25 78 اليوم الدولي للترجمة. سبتمبر  30

 55 الدولي لألمم املتحدة ملساندة ضحايا التعذيب. اليوم  يونيو   26 79 اليوم الدولي للمسنين.  أكتوبر  01

 56 يوم املؤسسات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة يونيو   27 80 اليوم الدولي للعنف.   أكتوبر  02

 57 اليوم الدولي للعمل البرملاني.  يونيو   30 81 اليوم العاملي للمعلمين.   أكتوبر  05

 58 اليوم العاملي للسكان.  يوليو   11 82 للبريد. اليوم العاملي   أكتوبر  09

 59 اليوم العاملي ملهارات الشباب.  يوليو   15 83 اليوم العاملي للصحة النفسية.  أكتوبر  10

 60 اليوم العاملي للشطرنج.  يوليو   20 84 اليوم الدولي للطفلة. أكتوبر  11

 61 اليوم العاملي اللتهاب الكبد.  يوليو   28 85 اليوم العاملي للطيور املهاجرة .  أكتوبر  12

 62 اليوم الدولي للصداقة. يوليو   30 86 اليوم الدولي للحد من الكوارث. أكتوبر  13
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 ت املناسبة  التاريخ ت املناسبة  التاريخ

 87 اليوم الدولي للمرأة الريفية.   أكتوبر  15 100 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة.  نوفمبر  25

 88 يوم األغذية العاملي . أكتوبر  16 101 اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .  نوفمبر  29

 89 اليوم الدولي للقضاء على الفقر.  أكتوبر  17 102 اليوم العاملي لإليدز.  ديسمبر  01

 90 اليوم العاملي لإلحصاء. أكتوبر  20 103 اإلعاقة.اليوم الدولي لألشخاص ذوي  ديسمبر  03

 91 اليوم العاملي للمدن.  أكتوبر  31 104 اليوم الدولي للمصارف . ديسمبر  04

املرتكبة  اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم  نوفمبر  02 105 يوم املتطوعين من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية . ديسمبر  05

 ضد الصحافيين. 

92 

 93 اليوم العاملي للعلم لصالح السالم والتنمية .  نوفمبر  10 106 اليوم العاملي للتربة. ديسمبر  05

 94 اليوم العاملي ملرض ى السكر.  نوفمبر  14 107 يوم الطيران املدني الدولي. ديسمبر  07

 95 اليوم الدولي للتسامح. نوفمبر  16 108 اليوم الدولي ملكافحة الفساد.  ديسمبر  09

 96 اليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق.  نوفمبر  17 109 يوم حقوق اإلنسان .  ديسمبر  10

 97 يوم التصنيع في أفريقيا . نوفمبر  20 110 اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة . ديسمبر  12

 98 اليوم العاملي للطفل.  نوفمبر  20 111 يوم اللغة العربية . ديسمبر  18

 99 اليوم العاملي للتلفزيون.  نوفمبر  21 112 اليوم الدولي للمهاجرين .  ديسمبر  18
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 املناسبات املعتمدة من جامعة الدول العربية

 ت املناسبة  التاريخ ت املناسبة  التاريخ

 1 يوم السالم  يناير   01 9 يوم األرصاد الجوية  مارس 23 

 2 اليوم العربي ملحو األمية  يناير   08 10 يوم املسرح  مارس  27

 3 يوم الطفل العربي  يناير   15 11 أسبوع املرور العربي  أبريل  05

 4 اليوم العربي للجمارك  يناير   26 12 يوم الصحة أبريل  07

 5 يوم التبرع بالدم  فبراير  13 13 يوم امللكية الفكرية  أبريل  26

 6 يوم املعلم العربي  فبراير  25 14 التنوع الثقافي يوم  مايو   28

 7 اليوم العربي للمكتبة  مارس 10 15 اليوم العربي للمرشدة العربية  نوفمبر   01

 8 يوم عيد األم  مارس 21 16 يوم األسرة العربية ديسمبر   07

. للجانب االجتماعي ( 12  ( للهدف الرئيس ي رقم ) 1( للهدف التفصيلي رقم )  3الجدول يخص البرنامج رقم )   
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 السلطة التشريعية املركزية:اختصاصات   (1

سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة ،والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية واملوازنة العامة للدولة ،ويمارس    تتولى  : (1الغرفة رقم )(1.1

 ويمارس اإلختصاصات التالية: .الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويتولى املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية

 التشريعات والقوانين وإقرار املوازنة العامة.سن  .1

 . افتتاح الدورة االنتخابية .2

 . الدعوة النتخاب رئيس الجمهورية .3

 .أداء رئيس الجمهورية للقسم .4

 . االستماع إلى خطب الرؤساء .5

 . االستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن املسائل ذات الطابع الوطني املهم .6

 يوخ والنواب(. )الش  للمجلسين ةعقد جلسات تشاوري  .7

في الحاالت   ويجتمع اجتماعا استثنائيا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور ، أو بطلب من ثلث عدد أي من املجلسين ، وذلك .8

 :اآلتية

   املوافقة على إعالن حالة الحرب، أو إنهائها. .أ

 إقرار حالة الطوارئ واألحكام العرفية.  .ب

 إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة. املوافقة على  .ت

 النظر في جدول أعمال محددة. .ث

 :في املواضيع التالية وذلكمن مجلس النواب إلقرارها أو التعديل   إليهتولى مراجعة مشاريع القوانين التي يتوجب إحالتها ت :(2الغرفة رقم )(2.1
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 . النظام املالي للدولة .1

 . الحكم املحلى .2

   .الجنسية والهجرة .3

 .االنتخابات .4

   .الثروات الطبيعية والبيئة .5

  .مقترحات التعديالت الدستورية .6

محافظ مصرف    –رؤساء وأعضاء الهيآت الدستورية املستقلة  –املصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشان الوظائف ) أعضاء املحكمة الدستورية  .7

ق املصالح العليا للدولة، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية في حالة  ليبيا املركزي ونائبه وذلك وفق معايير االستحقاق والجدارة لتحقي 

 إقرار املحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس بشكل دائم.
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 :حليةالسلطة التشريعية املاختصاصات   (2

 : املستوى املحلي )اإلدارة الوسطى(

 إختيار  رئيس مجلس املحافظة.  .1

 حافظة. املأمانة مجلس  إختيار  .2

 تشكيل لجانه التخصصية.  .3

 تجميع قرارات وتوصيات البلديات الواقعة في نطاقها بشأن وضع ومناقشة بنود جدول أعمالها، وإحالتها إلى مجلس النواب.  .4

 لخطط واملشروعات املطلوب تنفيذها. صياغة القرارات املحلية للبلديات على مستوى املحافظة، وإحالتها إلى املجلس التنفيذي للمحافظة لوضعها ضمن ا .5

 سن اللوائح والقرارات وتحديد النظم واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتسيير األعمال، والتي ال يتعدى سريانها القانوني نطاق املحافظة. .6

 إختيار رئيس املجلس التنفيذي للمحافظة. .7

 ن اعضاء املجلس التنفيذي للمحافظة قبل إحالتها لرئاسة الوزراء إلصدار القرار الالزم. املصادقة على مقترح  رئيس املجلس التنفيذي للمحافظة بشان تعيي .8

 لقرارات البلدياتمنح املوافقة على البرنامج التنفيذي املقدم من املجلس التنفيذي لل .9
ً
 .محافظة تنفيذا

 متابعة تنفيذ ما تقرره البلديات  داخل نطاق املحافظة. .10

 التنفيذي للمحافظة، أو رئيسها أو أحد أعضائها. استجواب املجلس  .11

 مساءلة املختارين منه، وقبول استقاالتهم وإعفائهم من مهامهم املختارين لها.  .12

الحكم املحلي( بالعزل  بتنظيم أجهزة  تشكيل لجان للتحقيق في املخالفات التي ترتكب من قبل رئيس وأعضاء املجلس التنفيذي للمحافظة في حالة مخالفة أحكام )القانون املتعلق   .13

 أو اإلحالة على الجهات القضائية أو الرقابية بحسب األحوال. 

 إعتماد توزيع ميزانية املحافظة املقترحة من املجلس التنفيذي  للمحافظة. .14

 املراجعة املالية.   متابعة تنفيذ امليزانية ومطابقة الصرف مع التشريعات النافذة وإقرار الحساب الختامي للمحافظة بعد مراجعتها من جهاز .15

 تشكيل لجان نوعية لدراسة بعض القضايا ذات إهتمام املجلس من بين أعضائه أو من ذوي الخبرة من الخبراء واملستشارين.  .16

العزل وال يجوز إعادة  وع  يجوز ملجلس املحافظة بقرار مسبب عزل أي من أعضائه في أي وقت وأن تكون هذه القرارات بأغلبية ثلثي األعضاء دون احتساب صوت العضو موض .17

 إختيار من تم عزله مرة أخرى سواء بمجلس للمحافظة أو املجلس التنفيذي للمحافظة التابع لها أو غيرها من املحافظات. 
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 يةالتنفيذ السلطة (2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرئاس .1

 . الحكومة املركزية .2

 ى. ــــــــــاإلدارة الوسط .3

 ة. ـــــــــــــــــــاإلدارة املحلي .4
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 اختصاصات السلطة التنفيذية:

ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور، هو املمثل الدولة في عالقاتها الخارجية،    ويعلن الحرب،  هو القائد األعلى للقوات املسلحة،  :الجمهورية((الرئاسة )رئيس  1.1

 ويختص رئيس الجمهورية باملسائل اآلتية:

 ، واعتماد تأليف الحكومة وإجراء التعديالت الوزارية. تعيين رئيس الوزراء .1

 السياسات العامة للسلطة التنفيذية. تحديد وتوجيه  .2

 .الدستور   التي ينص عليها، وبالشروط  الدعوة لالستفتاء في الحاالت .3

 مع تحديد املسائل التي تتناولها.  ،لجلسات استثنائية  (1الغرفة رقم )دعوة مجلس  .4

 .واألمر بنشرها في الجريدة الرسمية إصدار القوانين، .5

 . اقتراح مشروعات القوانين .6

 . االتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية، وفق القانون إبرام  .7

 . واملنظمات الدولية ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول اعتماد   .8

 . وفق القانون  منح األوسمة واألنواط .9

 واملؤسسات التابعة لها.  في الوظائف العليا برئاسة الدولة واإلعفاء   التعيين .10

 . األحكام العرفية، وفق أحكام الدستور إعالن حالة الطوارئ، وطلب إعالن  .11

 أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.  .12
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 (الحكومة املركزية:2.1

 ، وتختص باالختصاصات التالية:تتكون من رئيس الوزراء والوزراء التابعين له

 الوزراء:  رئيس 1.2.1

 تأليف الحكومة، وترأس جلساتها، واقتراح إدخال التعديالت عليها. ●

 تسيير الحكومة، واإلشراف على أعمالها.  ●

 ختصاصاتهم و مسؤولياتهم املباشرة. إتنسيق مهام أعضاء الحكومة دون املساس ب ●

 الوزراء: سمجل 2.2.1

 . تنفيذ السياسة العامة ●

 املحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق املواطنين، وضمان احترام القوانين، واألنظمة.  ●

 . القوانيناقتراح مشروعات   ●

 .داد مشروع قانون املوازنة العامةإع ●

 .عداد مشروع الخطة العامة للدولةإ ●

 إنشاء، وحل، ودمج املرافق، واملؤسسات، والهيأت واملصالح، والشركات العامة.  ●

 .تها، واإلشراف عليها، ومتابعتهاتنظيم إدارات الدولة، ومؤسساتها، وأجهز  ●

 .املرافق العامة في نطاق اختصاصهإصدار اللوائح التنفيذية، والتنظيمية، ولوائح الضبط وتنظيم   ●

 تعيين وكالء الوزارات، واملناصب العليا في الحكومة، على أساس مبادئ تكافؤ الفرص، واالستحقاق، والشفافية، وفق ما يحدده القانون.  ●

 دولية، وفق معايير النزاهة، واالستحقاق، والجدارة، وتحقيق املصالح العليا للدولة.تعيين السفراء، وممثلي الدولة لدى املنظمات ال ●
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 حكومة املركزية التنفيذية:(ال13.

 التالية: الفنية ويختصون باملهام ، هالوزارات التابعين لو   مجلس الوزراء تتكون من 

 في مجال التعليم:  .1

 .املعتمدة ة يالدول يير املعا وفق املستجدات ومواكبة التعليمية املناهج وضع .1

 .ومخرجات تياوعمل مدخالت من  يةميالتعل ةيالعمل مكونات يمتقو   .2

 قياس اآلداء وتقويمه وتطوير باستمرار.  .3

4. .
ً
 توفير املعدات واألجهزة الفنية الخاصة باملرافق التعليمية مع مراعاة الجودة والحداثة وصيانتها دوريا

.إعداد واقتراح الخطط  .5
ً
 والبرامج التنفيذية الالزمة ألعمال الصيانة واملحافظة على املرافق التعليمية وصيانتها دوريا

 تصميم ووضع الخرائط واملواصفات الفنية للمرافق التعليمية.  .6

 اإلشراف على عمليات تركيب الورش واملعدات التدريبية واألجهزة والبرامج الالزمة للعمليات التعليمية وتطويرها.  .7

. ج ومواءمة البرامج التعليمية بالبرامج التعليمية العربية والدولية بما يتناسب مع املتطلبات املحلية وتصيميمها وإعدادها ونشرها إلكإنتا .8
ً
 ترونيا

 دعم البحوث املبتكرة والتنافسية في كافة العلوم. .9

 اكتشاف املواهب ورعايتهم ودعم القدرات الوطنية.  .10

 العمليات التعليمية ومخرجاتها.   إقامة املؤتمرات العلمية بخصوص .11

 للبحث العملي.  .12
ً
 تقديم الجوائز والدعم املادي تشجيعا

 . املادي الدعم ميوتقد ية البحث والبرامج الخطط اعتماد خالل  من وذلك  املختلفة يةالعلم االختصاصات ذات يةالبحث املراكز  يف والدراسات البحوث ومتابعة دارةإ .13

 تعليمية. ال سساتؤ امل ف املستمر  م يوالتعل ُبعد عن  التعلم تنياتق  إدخال على العمل .14

 .يةوالدول  يةاملحل واملعلومات يقالتوث مراكز مع  والتعاون   ميالتعل أهداف يخدم  بما بالخارج  يةميعلتال سسات ؤ امل مع التعاون  .15

 .يةوالبشر  ية املاد ومتطلباتها جاتهايااحتديد  وتح هاير بتطو  لةيالكف  املقترحات وإعداد الكليات واملعاهد  عمل سير على  اإلشراف  .16

 .واملعاهد ت ياللكل املناهج بكافة املتعلقة والنماذج  العمل اتيموتعل والخطط والقواعد األنظمة  مشروعات وإعداد ضعو  .17

 يا.والتكنولوج العلوم يف املستجدات  ألحدث وفقا ها ير تطو  على والعمل ية الدراس واملقررات ملناهج تقديم ا .18

 تحديد السياسات الخاصة بقبول الطالب في الكليات واملعاهد الليبية.  .19
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 .متابعة وتقييم وتقويم العمل االداري بالكليات واملعاهد والتأكد من تنفيذها للخطط والبرامج واملناهج التعليمية والتدريبية املعتمدة .20

 ة املقترحات والدراسات إلى برامج تنفيذية. إعداد الدراسات واألبحاث التي من شأنها دعم العملية التعليمية وترجم .21

 يفية من تعيين ونقل وندب وإعارة وإستقالة.الوظ  باإلجراءات  علقيت ما  كل ف بالجامعات يدينواملع يسالتدر  لجنة  أعضاء ونؤ ش متابعة .22

 إعداد الدراسات والتقارير املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكليات واملعاهد.  .23

 إعداد التقارير السنوية عن متطلبات وإحتياجات الكليات واملعاهد من أعضاء التدريس والعاملين في التخصصات املختلفة.  .24

 متابعة شؤون الطالب بالكليات واملعاهد ودراسة أهم املعوقات والصعوبات وحلحلة املشكالت التي تواجههم.  .25

 العليا بالداخل واقتراح الحلول للصعوبات التي تواجههم. االهتمام ومتابعة الطالب الدارسين للدراسات   .26

 تبادل الدراسات واألبحاث مع الجامعات العربية والدولية لغرض االستفادة من خبراتهم في جميع التخصصات.   .27

 متابعة تنفيذ اللوائح والتشريعات املنظمة إليفاد الطلبة للدراسة في الداخل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .28

 قتراح امليزانيات الالزمة إلنجاح الدراسات العليا بالداخل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.ا .29

 التوثيق اإللكتروني لكافة البيانات واملعلومات حول طالب الدراسات العليا الدراسين بالداخل. .30

 له التعليمية. إعداد املقترحات والخطط والبرامج ورسم السياسات لتطوير التعليم في ليبيا بجميع مراح .31

 تحديد الكميات املطلوبة من الكتب واملذكرات املنهجية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .32

 ي بكافة مراحله وتخصصاته وإعداد البرامج الكفيلة بتطويره وتوفير اإلمكانات الالزمة له.  نهاإلشراف على التعليم امل .33

 اعتماد نتائج التعليم بجميع مراحله التعليمية.  .34

 تمام ببرامج التعليم املستمر بجميع مراحله وتخصصاته.االه .35

 فتح آفاق التعاون مع املؤسسات اإلعالمية والقنوات التعليمية في تنفيذ برامج التعليم املنزلي.  .36

 تعليم املنزلي واملفتوح واقتراح الحلول واملعالجات الالزمة. الداسة املشاكل والصعوبات الت تواجه العملية التعليمة ب .37

 اركة مع املراكز البحثية في الدراسات املتعلقة لتطوير العلمية التعليمية. املش .38

 منح التراخيص الالزمة ملزاولة نشاط فتح املؤسسات التعليمية الخاصة ومتابعتها وتقييمها أعمالها ومخرجاتها وتقويمها.  .39

 جتها. دراسة املشكالت التي تواجه مؤسسات رياض األطفال واقتراح الحلول الالزمة ملعال  .40

 التي تواجه مؤسسات رياض األطفال واقتراح املعالجات املناسبة لذلك.  املشكالت ةدراس .41
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 إعداد كراسة مواصفات للمؤسسات التعليمية الخاصة. .42

 منح اإلذن للجاليات األجنبية بفتح مدارس لها وفق اللوائح املنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .43

 والتطوير املستمر والتقويم واالعتماد بين األكاديميين والجامعيين. نشر ثقافة الجودة  .44

 اقتراح السياسات العامة لتقويم اآلداء وضمان جودة املؤسسات التعليمية.  .45

 ان جودة املخرجات التعليمية. مض دة موحد ذات أسس ومعايير وشروط لإنشاء نظام جو  .46

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 

 

 

 الجودة املعتمدة. اعتماد برامج املؤسسات التعليمية وفق معايير   .47

 في التعليم وتطوير آدائهم.  للعاملينالتدريبية  والبرامج    الخططوتنفيذ  تراحاق .48

 التعاون مع الهيئات واملنظمات العربية والدولية في سبيل تطوير وتحديث نظام جودة واعتماد املؤسسات التعليمية.  .49

 املستويات املطلوبة لتحقيق الجودة وتوفير األدلة اإلرشادية لذلك.تقديم املقترحات للمؤسسات التعليمية فيما يخص تحقيق  .50

 معادلة واعتماد املؤهالت العلمية. .51
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 الصحة: في مجال  .2

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 
 

 نظم وضوابط وسياسة صحية عامة تهدف إلى حماية املواطنين وتقدم خدمات عالية الجودة في مجال الصحة والبيئة. وضع  (1

 إعداد الخطط والبرامج لتطوير الخدمات الصحية.  (2

 دراسة الصعوبات واملشاكل التي تواجه القطاع الصحي واقتراح املعالجات والحلول.  (3

 ين في املرافق الصحية العامة. إعداد الخطط والبرامج التدريبية للعامل (4

 وضع املواصفات الخاصة الحتياجات املختبرات الطبية من أجهزة ومعدات.  (5

6)  .
ً
 متابعة تنفيذ السياسات الدوائية املعتمدة دوليا

 اعتماد الشهادات التي تصدرها مصانع األدوية الوطنية ملنتجاتها ومراقبة جودة ونوعية األدوية املصنعة. (7

 توفير مخزون استراتيجي من اإلمداد الطبي. وضع معايير  (8

 وضع القائمة النمطية لبنود االمداد الطبي ومراجعتها بشكل دوري. (9

 القيام بالبحوث والدراسات املتعلقة بسوء التغذية واألمراض املصاحبة. (10

 متابعة برنامج التطعيم العام وتقييمه وتقويمه. (11

 والبرامج الوقائية والعالجية لها.  االهتمام بالصحة املدرسية ومتابعة تنفيذ الخطط (12

 تأهيل األطباء ومنحهم شهادات متخصصة عليا في مجال تخصصاتهم.  (13

 تطوير األنظمة التعليمية الطبية بما يتماش ى مع التطورات العاملية. (14

 متابعة تطوير النظم التشخيصية والعالجية في مختلف التخصصات الطبية.  (15

 حث والتواصل والتعليم والتدريب املنهي املستمر. منح الفرصة أمام األطباء ملمارسة الب (16

 تدريب الكوادر الطبية والطبية املساعدة والعاملين في القطاع الصحي والرفع من كفاءاتهم.  (17

 إقامة الدورات والندوات والؤتمرات والورش التعليمية.  (18
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 في مجال الصناعة:  .3

 التنفيذية في مجال التنمية الصناعية.  والبرامج الخططوضع  .1

 اقتراح الخطط والبرامج الالزمة في مجاالت الصناعات االستراتيجية واتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس االموال االجنبية والوطنية.  .2

تبادل الخبرات لتحقيق التنمية الصناعية وربطها بالقطاع العام   إبرام العقود واتفاقيات التعاون الصناعية مع الجهات واملؤسسات املختصة في االستثمار الصناعي بهدف  .3

 والقطاع الخاص. 

.  اقتراح املزايا والحوافز التشجيعية لالنشطة .4
ً
 ودوليا

ً
 الصناعية املختلفة يما يعزز قدرتها االنتاجية والتنافسية محليا

 ارسة األنشطة الصناعية واقتراح الحوافز للمشروعات الصغرى واملتوسطة واألنشطة ذات الطابع التصديري.م تشجيع القطاع الخاص على م .5

 الخاص والعاملين بها بما يساهم في الرفع من قدرتها التنافسية. اقتراح الخطط والبرامج التي من شأنها الرفع من كفاءة مؤسسات القطاع  .6

 اقتراح تطوير وتعديل التشريعات والسياسات واالجراءات الداعمة لألنشطة الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .7

 جاالت الصناعة واألساليب الغنتاجية والتسويقية الحديثة. القيان باألبحاث والدراسات وعقد املؤتمرات وورش العمل والعمل على زيادة التوعية فيما يخص م .8

 تطوير أنظمة الجودة الصناعية بما يضمن الحصول على أجود املنتجات.  .9

 تشجيع املخترعين واملبتكرين وضمان دخول أنشطتهم التجارية حيز التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص.  .10

 يات الصناعية املتقدمة واملستقبلية وكيفية الحصول عليها وتدريب الكوادر البشرية لتشغيلها. توفير املعلومات والبيانات حول أهم التقن  .11

 تطوير وتوطين التقنيات الحديثة في مجال االختراعات وتشجيع وتطبيق الناجح منها.  .12

 ات الحالية وطرق إنتاجها بما يالءم الظروف املحلية. القيام بالبحوث التطبيقية والتجارب الصناعية للمنتجات الجديدة، والعمل على تطوير أو تعديل املنتج .13

 القيام بالدراسات املتعلقة بالتسويق والتي تشتمل النواحي التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية. .14

 القيام بالدراسات املتعلقة بطرق الرقابة والجودة وتنظيم واجراءات االختبارات.  .15

 اييس والتحكم اآللي في صناعة املنتجات. اجراء الدراسات املتعلقة باملعايير واملق .16

 القيام بأعمال البحث الجيولوجي والتنقيب عن املواد املعدنية والحجرية وتحديد طبيعتها ومواقعها وطرق استخراجها ونقلها واستغاللها. .17

 الثروات املعدنية. دراسة طلبات وعروض الشركات والهيئات املحلية منها أو األجنبية الراغبة في التعاقد بشأن التنقيب و  .18

 إصدار املجالت والنشرات العلمية التي تبرز النشاطات الصناعية الليبية املتاحة.  .19

 متابعة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي مع الدول واملنظمات الدولية واالتحادات بخصوص االنشطة الصناعية.  .20
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 الصناعية وتوزيعها الجغرافي.إعداد الدراسات والخطط والبرامج التي تحدد املناطق   .21

 إتمام اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بمواقع إقامة املناطق الصناعية. .22

ق وصرف صحي وشبكات الكهرباء  إعداد الدراسات والرسوم والتصاميم بالتنسيق مع الجهات ذات العقالة فيما يخص تنفيذ وإقامة املنشآت واملشروعات والبنى التحتية من طر  .23

 ها من الخدمات األساسية. والغاز وغير 

 استقبال طلبات املستثمرين املحليين واألجانب والبث فيها وإبرام عقود التشغيل واالستمثار في شأنها.  .24

 القيام باألبحاث ودراسات الجدوى االقتصادية عن كميات االستهالك من الغذاء والدواء.  .25

 وية.القيام بالدراسات الالزمة الحتياجات السوق من األغذية واألد .26

 اعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال الغذاء والدواء. .27

 تشجيع البحوث ورعايتها وتمويلها بما يساهم في تحليل وتقييم الوضع الغذائي والدوائي بشكل دوري ومستمر.  .28

 مراقبة جودة املنتجات الغذائية املحلية والعاملية. .29

 غذاء والدواء.إعدا دليل عمل مراقبة جودة ال  .30

 التفتيش على األدوية واملعدات واملستملزمات الطبية وحليب االطفال ومستحضرات التجميل بشكل دوري ومستمر.  .31

 التفتيش على قنوات استيراد وتوزيع السلع الغذائية والدوائية.  .32

 متابعة وتقييم الشركات الشركات املتخصصة في مجالي الغذاء والدواء.  .33

 الدوائية وإعداد قائمة نمطية ودليل وطني لألدوية. وضع السياسات  .34
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 في مجال االقتصاد:  .4

 .ذلك يق  تحق تكفل ي الت للقواعد وفقا سيةاألسا والخدمات السلع أسعار موازنة علىالعمل  .1

 دراسة واقتراح الوسائل التي تساعد على تحديد األسعار املناسبة للسلع والخدمات وتقديم توصيات للجهات املختصة.  .2

 متابعة األسعار الدولية واملحلية للسلع والخدمات األساسية وإعداد التقارير الدورية حولها.  .3

 الدراسات واملسوحات االقتصادية لتحديد األهمية النسبية للسلع والخدمات في قائمة أولويات املواطن.  إجراء .4

 ة.التنسيق مع أدوات األنشطة االقتصادية املختصة بما يكفل االحتفاظ بمخزون استرايتيجي مناسب من السلع األساسية املعرة للتقلبات الحاد .5

 جال التنمية الصناعية التصديرية.وضع الخطط والبرامج التنفيذية في م .6

 اقتراح الخطط والبرامج الالزمة في مجاالت الصناعات االستراتيجية التصديرية واتخاذ السبل لجذب رؤوس االموال االجنبية واملحلية. .7

 السواق الدولية. اقتراح املزايا والحوافز التشجيعية لالنشطة الصناعية التصديرية بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية في ا .8

 تشجيع القطاع الخاص على ممارسة االنشطة الصناعية املوجهة للتصدير والرفع من كفاءة العاملين بها.  .9

 القيام بالدراسات واالبحاث وعقد الندوات واملؤتمرات وتشجيع وتطوير النبى التحتية لالنشطة الصناعية التصديرية.  .10

 وتسهيل تحويل افكارهم الى مشروعات انتاجية وخدمية. رعاية واحتضان املبادرين واملبدعين ورعمهم  .11

 تشجيع وتقديم الدعم الفني واملشورة الالزمة للراغبين في انشاء مشروعات صغرى ومتوسطة.  .12

 التنسيق بين الجهات املختلفة لتوفير التمويل الالزم لدعم املشروعات الصغرى واملتوسطة.  .13

 ريب واالنتاج والتمويل تسهيل االتصال فيما بينهم في الداخل والخارج. العمل على التكامل بين مؤسسات التعليم والتد  .14

 التنسيق مع الجهات املختصة في شؤون انشاء وتأسيس املراكز الحاضنة لالعمال الريادية واالبتكارية والتقنية.  .15

 .اونشره  والخدمات، اإلنتاج مجاالت كافةي ف ية الوطن ياسيةالق املواصفات وإلغاء يلوتعد ومراجعة واعتماد وإصدار وضع .16

 ية أو إقليمية أو دولية. عرب منظمات  عن صادرة قياسية مواصفات واعتماد ،يةوالعامل يميةاإلقلية و العرب املواصفات مع يبيةالل ياسيةالق املواصفات  يق تنس  .17

 ين. واملنتج يناملستهلك وشكاوى  مقترحات ف والنظر  الجودة،  ونظمييس واملقا املواصفات مجاالت ف  املشورة تقديم  .18

 ير واالستيراد. التصد أمام ق ئالعوا فعر و  املنافسة، على القدرة و  وخدمات سلع من  ية الوطن ملنتجاتا توفير نحو على ، يةالدول التجارة  متطلبات مع  التوافق يق تحق ف  املساهمة .19

 . املعتمدة املواصفات وملخصات ينعناو  تتضمن باملواصفات خاصة نشرة إصدار ة للمواصفات واملوحد والرموز  ية الفن واملصطلحات ميماتالتص  إصدار   .20

 تجهيز املواصفات القياسية الوطنية املعتمدة ونشرها وبيعها. .21
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 .ذلك يق  تحق تكفل ي الت للقواعد وفقا سيةاألسا والخدمات السلع أسعار موازنة علىالعمل  .22

 األسعار املناسبة للسلع والخدمات وتقديم توصيات للجهات املختصة. دراسة واقتراح الوسائل التي تساعد على تحديد   .23

 متابعة األسعار الدولية واملحلية للسلع والخدمات األساسية وإعداد التقارير الدورية حولها.  .24

 إجراء الدراسات واملسوحات االقتصادية لتحديد األهمية النسبية للسلع والخدمات في قائمة أولويات املواطن.  .25

 مع أدوات األنشطة االقتصادية املختصة بما يكفل االحتفاظ بمخزون استرايتيجي مناسب من السلع األساسية املعرة للتقلبات الحادة. التنسيق .26

 وضع الخطط والبرامج التنفيذية في مجال التنمية الصناعية التصديرية. .27

 ة واتخاذ السبل لجذب رؤوس االموال االجنبية واملحلية.اقتراح الخطط والبرامج الالزمة في مجاالت الصناعات االستراتيجية التصديري .28

 اقتراح املزايا والحوافز التشجيعية لالنشطة الصناعية التصديرية بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية في االسواق الدولية.  .29

 ن بها. تشجيع القطاع الخاص على ممارسة االنشطة الصناعية املوجهة للتصدير والرفع من كفاءة العاملي .30

 القيام بالدراسات واالبحاث وعقد الندوات واملؤتمرات وتشجيع وتطوير النبى التحتية لالنشطة الصناعية التصديرية.  .31

 رعاية واحتضان املبادرين واملبدعين ورعمهم وتسهيل تحويل افكارهم الى مشروعات انتاجية وخدمية.  .32

 انشاء مشروعات صغرى ومتوسطة.  تشجيع وتقديم الدعم الفني واملشورة الالزمة للراغبين في .33

 التنسيق بين الجهات املختلفة لتوفير التمويل الالزم لدعم املشروعات الصغرى واملتوسطة.  .34

 العمل على التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب واالنتاج والتمويل تسهيل االتصال فيما بينهم في الداخل والخارج.  .35

 شاء وتأسيس املراكز الحاضنة لالعمال الريادية واالبتكارية والتقنية. التنسيق مع الجهات املختصة في شؤون ان .36

 ا.ونشره  والخدمات، اإلنتاج مجاالت كافةي ف ية الوطن ياسيةالق املواصفات وإلغاء يلوتعد ومراجعة واعتماد وإصدار وضع .37

 ية أو إقليمية أو دولية. عرب منظمات  عن صادرة قياسية مواصفات واعتماد ،يةوالعامل يميةاإلقلية و العرب املواصفات مع يبيةالل ياسيةالق املواصفات  يق تنس  .38

 ين. واملنتج يناملستهلك وشكاوى  مقترحات ف والنظر  الجودة،  ونظمييس واملقا املواصفات مجاالت ف  املشورة تقديم  .39

 ير واالستيراد. التصد أمام ق ئالعوا فعر و  املنافسة، على القدرة و  وخدمات سلع من  ية الوطن ملنتجاتا توفير نحو على ، يةالدول التجارة  متطلبات مع  التوافق يق تحق ف  املساهمة .40
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 ئات رسوم إصدار شهادات االعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها هيئات تقديم املطابقة. تحديد ف .59
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 . املعتمدة املواصفات وملخصات ينعناو  تتضمن باملواصفات خاصة نشرة إصدار ة للمواصفات واملوحد والرموز  ية الفن واملصطلحات ميماتالتص  إصدار .41

 ونشرها وبيعها.تجهيز املواصفات القياسية الوطنية املعتمدة  .42

 إعداد برامج وطنية للجودة للرفع من كفاءة آداء املؤسسات االنتاجية والخدمية العامة والخاصة. .43

 إصدار نظام خاص بعالمة الجودة الليبية.  .44

 للمتطلبات الدولية.  .45
ً
 إصدار نظام ملنح شهادات نظم اإلدارة طبقا

 وضع وتطبيق النظام الوطني للقياسات وحفظ املراجع.  .46

 للنظام الوطني للقياس.   اعتماد .47
ً
 الجهات املخولة بمعايرة ورسم األوزان واملقاييس واملكائيل وفقا

 بالتعاون مع الجهات االقليمية وا .48
ً
 لدولية ذات االختصاص. تبادل املعارف والخبرات مع أنظمة القياس االقليمية والدولية. وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة محليا

 والدراسات الالزمة في مجال االعتماد.القيام بالبحوث   .49

 منح االعتماد وإيقافه أو إلغائه بشكل كلي أو جزئي لكل الجهات التي تقدم املطابقة.  .50

 تصميم ووضع متطلبات االعتماد والوثائق اإلرشادية واألدلة املحلية في مجال االعتماد.  .51

 االعتماد.تمثيل ليبيا في املحافل االقليمية والدولية ذات العالقة بمجال   .52

 إبرام االتفاقيات ذات االعتراف املتبادل الخاصة باالعتماد مع الجهات االقليمية والدولية.  .53

54.  .
ً
 واقليميا ودوليا

ً
 نشر ثقافة االعتماد وتعميمها من خالل املطبوعات التي تنشر محليا

 فسية للمنتجات املحلية من سلع وخدمات ورفع العوائق أما عمليات التصدير واالستيراد.املساهمة في تحقيق التوافق مع متطلبات التجارة الدولية على نحو توفير القدرة التنا .55

 اعتماد الجهات املانحة للشهادات الخاصة باملطابقة والتي تقدم اختبارات املهارة.   .56

 بناء قاعدة بيانات في كل ما يخص عملية االعتماد. .57

 بناء قدرات الكوادر التي تعمل مجال االعتماد. .58
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 : مجال الطاقةفي  .5

  إعداد .1
ٌ
  اإلستراتيٌجية

ٌ
ها  ومتابعة الطاقة على والطلب للعرض الوطنية

ٌ
 .دوري بشكل  تحديثها على والعمل تنفيذ

  االستراتيجية والخطط الخطط مراجعة .2
ٌ
  التنموية

ٌ
  والتنفيذية

ٌ
  لتطوير البنية

ٌ
، الصناعة ومنشآت وتوزيع الكهرباء ونقل إنتاج ومنشآت والغاز النفط إنتاج  لحقول  التحتية

ٌ
 النفطية

  وإعداد 
ٌ
 . الطاقة استهالك حول  التوقعات املستقبلية

ح مثل  النظيٌفة الطاقة  مصادر  باستغالل  تتعلق التي والبرامج  الخطط  إعداد  .3
ٌ
  والطاقة الريا

ٌ
  والطاقة والجزر،  واملد واألمواج  املائية

ٌ
ه، والتسخين الشمس ي  الشمسية

ٌ
 والطاقة للميا

 
ٌ
 والطاقة الحراري الحيوية

ٌ
  ة

ٌ
  بالطاقة للتزود   وطني االستراتيجية لتنفيذ برنامج الخطط وإعداد للطاقة، املشترك والتوليد األرضية

ٌ
 الطاقة.  مصادر تنويع إستراتيجات باتباع الكهربائية

  األحواض دراسة فى الجوار دول  مع املشاركة  .4
ٌ
  الدراسات ومراكز املتوسط البحر ودول  املجاورة الدول  الكهربائي مع الربط ودراسات املشتركة البترولية

ٌ
   ليبيا تكون  التى النفطية

ً
طرفا

 فيها

  التطورات ضوء في العالقة ذات الجهات بالتنسيق مع  االقتصادية، بالسياسات الخاصة الدراسات إعداد .5
ٌ
  املحلية

ٌ
 .والدولية

  لحما املنظمة التشريعات تطوير اقتراح .6
ٌ
  السياسات مع يٌتالءم بما  وتطويرها االحتكارات، ومراقبة املنافسة ة

ٌ
 .االقتصادية

  الالزمة  اإلجراءات  متابعة .7
ٌ
،  للمنتجات املستهلك لحماية

ٌ
 .والتوزيع األسعار على بالرقابة املتعلقة التشريعات وتنفيذ النفطية

ها واقتراح ومراجعتها األسعار،  على والرقابة والتوزيع بالتسويق املتعلقة التشريعات تنفيذ متابعة .8
ٌ
 .لذلك الحاجة دعت كلما تعديل

سة رسم  .9
ٌ
  للثروة العامة السيا

ٌ
فل بما وتطويرها واستغاللها  عليها  للمحافظة النفطية

ٌ
  يك

ٌ
دة الدولة موارد تنمية

ٌ
 القومي.  دخلها وزيا

  الطاقة استخدام مجال في والخطط  االستراتيجيات إعداد .10
ٌ
  األغراض  في النووية

ٌ
  العناصر وتحديد السلمية

ٌ
  األساسية

ٌ
  للبنية

ٌ
، للمتطلبات وفقا الالزمة  التحتية

ٌ
 تطور  ومتابعة الدولية

 في الطاقة برامج
ٌ
  لألغراض وتوزيعها الطاقة ونقل والغاز الكهرباء شبكات تطوير دعم .املجال هذا النووية

ٌ
  االنتاجية

ٌ
جاتاحتي مع بما يتمش ى تطويرها على والعمل واالستهالكية

ٌ
 ا

 .املجتمع

  التدفقات مراجعة .11
ٌ
 .العامة والتنموية االقتصادية والخطط السياسات  مع بالتوافق واملجاالت  للقطاعات االستثمارية

  الخطط وإعداد املتجددة، الطاقات مصادر  الستغالل مباشرتها ومتابعة املختصة الشركات خالل من املتجددة الطاقات استغالل على القائمة عٌ  املشار تنفيذ متابعة .12
ٌ
 التنفيذية

 .العالقة ذات الجهات  مع

نات تجميع .13
ٌ
ها ودراستها الطاقة مجال في واملعلومات البيا

ٌ
  ووضع بشأنها،  املؤشرات واستنباط وتحليل

ٌ
ب لضمان املناسبة اآللية

ٌ
نات املعلومات انسيا

ٌ
 .دوري بشكل والبيا

ت تنفيذ متابعة .14
ٌ
  واملنظمات الدول  من و غيرها بين ليبيا  تبرم التي والغاز الكهرباء مجاالت الفني في التعاون  اتفاقيا

ٌ
 .العالقة ذات الدولية واإلقليمية

15.  
ٌ
  صناعة واستكمال منها عائد أكبر وتحقيق عنها واملنبثقة والغاز بالنفط املرتبطة الصناعات تنمية

ٌ
  نفطية

ٌ
 .متكاملة وطنية
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  واملنتجات  السلع أسعار لتحديد الالزمة  الدراسات  إجراء .16
ٌ
 .الوطن املستوى  على أسعارها توحيد العامة املصلحة  تتطلب التي  والغاز الكهرباء وخدمات  النفطية

  والبرامج الخطط إعداد .17
ٌ
 .التقيد بها ومتابعة والخاصة العامة الجهات  مع والتنسيق  الطاقة، استغالل كفاءة وتحسين والغاز الكهرباء استهالك بأساليب ترشيد  للتوعية

 . العالقة ذات الجهات  مع بالتعاون  الطاقة إنتاج بشؤون املتعلقة االستراتيجيات وتنسيق  دراسة  في املساهمة .18

  في املساهمة .19
ٌ
ت إلى الوصول  بهدف  االقتصادي النشاط مزاولة  أدوات توعية

ٌ
  اإلنتاج من  املطلوبة املستويا

ً
  كما

ً
 . ونوعا

  املعايير  عوض .20
ٌ
 .املجلس عن الصادرة واملواصفات باملعايير االلتزام ومتابعة الطاقة تزويدات أنشطة  ألداء املختصة الجهات مع  بالتعاون  الفنية

 إجراء الدراسات والتخطيط االستراتيجي لتأسيس البنية التحتية إلدخال الطاقة النووية والطاقات املتجددة وتطبيقها.  .21

 إعداد خطط التمويل واملوارد البرشية للمشاريع ومتابعة تنفيذها وتقييم آدائها.  .22

 تنظيم املراكز البحثية في مجال الطاقة النووية بما يضمن كفاءة وفعالية عملها والتكامل فيما بينها. .23

 ش ى مع معايير السالمة واألمان املحلية والدولية. القيام بالدراسات والتحاليل الالزمة املتعلقة بأمان وسالمة محطات الطاقة النووية بما يتما  .24

 وضع املواصفات الفنية ملنظومات توليد الطاقة واإلشراف على تشغيلها واختبارها واخراجها من الخدمة.  .25

 التنسيق مع القطاعات املعنية لوضع الخطط والبرامج لضمان توفر الوقود الالزم خالل عمرها التشغيلي. .26

 عنية لوضع خطط الطوارئ لضمان سالمة املحطات والعاملين والبيئة املحيطة. التنسيق مع الجهات امل .27

 القيام باإلجراءات الخاصة بإقتناء تكنولوجيا اإلشعاع لالستخدامات التنموية.   .28

 هيزات ذات انبعاثات. التنسيق للقيام بأعمال املسح اإلشعاعي والقياسات للمرافق واملنشآت واألماكن املتوقع أن تحتوي على مصادر مشعة وماد وتج .29

 ر الدولية واملحلية. إجراء عمليات االستكشاف والتنقيب عن املواد النووية املحلية واملواد املشعة وتحديد سبل استغاللها ونقلها وطرق تخزينها وفق املعايي .30

 بل البحث والتطوير الالزمة لتحسين أدائها. القيام بالدراسات لتأمين الوقود النووي الالزم لتشغيل املحطات وتوليد الطاقة النووية واقتراح س .31

 اقتراح ما يلزم من لوئاح وتشريعات محلية بخصوص النفايات املشعة وطرق تخزينها وصرفها.  .32

 التنسيق مع الجهات واملؤسسات الوطنية والدولية املعنية بالنشاطات الرقابية. .33

 التنسيق مع الهيئات والجهات الدولية في عقد اتفاقات بالخصوص. .34

 عداد املخططات االستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى في مجال الطاقات املتجددة ومراجعتها بشكل دوري. إ .35

 حصر وتخريط وتقييم كافة مصادر الطاقات املتجددة واجراء البحوث والدراسات املتعلقة بكيفة استغاللها والتخطيط األمثل لتنميتها. .36

 .العالقة ذات األخرى  التحليلية والدراسات واالقتصادية الفنية الجدوى  دراسات يشمل بما الشمسية الطاقة مشروعات  و ياحالر  طاقة مشروعات تخطيط دراسات إجراء .37
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 القانون  أحكام  تطبيق إطار في للطاقة املنتجة منظوماتها  استخدام  على واألفراد الجهات وتحفيز املتجددة، الطاقات أنشطة  في االستثمار  بتشجيع املتعلقة التشريعات قتراح  .38

 ن. وقواني الليبي  التجاري 

 مة. مساه  شركات تأسيس  خالل  من الطاقة إنتاج مصادر لتنويع الداعمة السياسات إطار في املتجددة الطاقات منظومات إنتاجية  مساهمة لرفع والخطط السياسات  وتنفيذ وضع .39

 . املختلفة مصادرها من النظيفة الطاقة إنتاج مجال  في للمستثمرين  امليسرة والقروض املالية املنح وتوفير متخصصة .40

 املواصفات  وتطوير األداء بتحسين  املتعلقة والدراسات البحوث وإجراء منتجاتها؛ أسواق وضمان فتح طريق  عن محليا املتجددة بالطاقات املرتبطة الصناعات  برامج وتشجيع دعم .41

 .االقتصادية  كلفتها وخفض

  .للمشروعات العطاء مستندات وإعداد املتجددة الطاقات بمشروعات املتعلقة الدراسات إلجراء املرجعية الشروط  إعداد .42

  . املتجددة الطاقة بأنشطة العالقة ذات املطبوعات وإصدار واملؤتمرات الندوات وعقد املعرفة ونشر واملعلومات اإلحصائية البيانات وتحديث توثيق .43

  . العالقة ذات واملؤتمرات العمل ورش في واملشاركة  املتجددة الطاقة مجاالت في ودوليا محليا  املشتركة  واملشروعات البرامج وتنفيذ والدولية اإلقليمية االتفاقيات عقد .44

  اقتصاديا ومجدية التكلفة وميسورة  موثوقة طاقة إنتاج مجال في الوطنية والتطوير البحث مراكز  مؤسسات أنشطة تعزيز .45
ً
  اجتماعيا ومقبولة

ً
.بيئي  وسليمة

ً
 ا

  .املتجددة الطاقة تقنيات من  املستدامة  التنمية متطلبات لتطوير العلمي  البحث ومراكز  الخاص القطاع مشاركة بتشجيع  املتعلقة الدوريات وإصدار البحوث  نشر .46

 ومنظومات معدات واستخدام  صناعة  مجال في الصناعية  القاعدة  وبناء املستمر للتطوير الطاقة أبحاث ومراكز املحلية األكاديمية واملؤسسات اللجامعات بين  التعاون  دعم .47

  .املتجددة الطاقات

 واستخدام  استغالل مبادرات تجاه مشتركة دراسات إلجراء للهيئة التابعة البحثية املراكز مع التقني التعاون  للتعاون  والصناعية املتقدمة الدول  في العاملية البحوث مراكز دعوة .48

 . املستدامة التنمية أجل  من املياه وتحليه الطاقة توليد مجال وفي الرياح وطاقة الشمسية الطاقة

 وتنظيم  بتطوير يتعلق  ما في العالقة ذات الجهات  مع والتنسيق  معداتها  لبعض املحلي والتصنيع املتجددة الطاقة منظومات  وتشغيل إنتاج  مجال في العاملة  الشركات  على  اإلشراف  .49

 .الشركات هذه  أنشطة

 .الخاصة بقطاع النفط في ليبيا  اقتراح االستراتجية ووضع السياسات والبرامج واللوائح .50

 .ضع ضوابط لتطوير القطاعو و   منح االمتيازاتملمارسة أنشطة الشركات النفطية. و   منح التراخيص .51

***************************************************************************************************************************** ************************ 
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 في مجال الخارجية:  .6

 املشاركة في اعداد وعقد املؤتمرات االقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات املختصة.  .15

***************************** ************************************************************************************************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 تأهيل موظفي العمل الدبلوماس ي وغيرهم من املوظفين ممن لهم عالقة بالعمل الدبلوماس ي.  .1

 الالزمة إلعداد البحوث العلمية والدراسات السياسية والقانونية واختيار البحاث املؤهلين لهذا الغرض. وضع الخطط   .2

 بحث ودراسة ما يتطلبه سير العمل الدبلوماس ي واتخاذ ما يلزم من اجراءات لذلك.  .3

 إعداد الدراسات والخطط للبرامج التنموية املزمع تنفيذها في الخارج. .4

 في مجاالتها املختلفة ورصد األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية في مختلف دول العالم. متابعة قضايا التنمية  .5

 متابعة اتفاقيات التعاون بين ليبيا والدول األخرى.  .6

 متابعة أنشطة الدول األخرى في املجاالت اإلنمائية. .7

 واملساعدات اإلنسانية. متابعة كافة االتصاالت الالزمة لتنفيذ عمليات اإلغاثة  .8

 استالم الترشيحات من السفراء األجانب وترتيب أوراق اعتمادهم. .9

 اإلشراف على املزايا والحصانات السياسية والقنصلية ألعضاء البعثات السياسية املعتمدة في ليبيا. .10

 ت لحامليها. إعداد جوازات السفر السياسية والخاصة والقيام بإجراءات تجديدها وإلغائها وطلب التأشيرا .11

 إحالة الترشيحات الخاصة بالسفراء والعاملين في السفارات الليبية بالخارج إلى الدول املرشحين لها ومتابعة قبولهم.  .12

 يا. االهتمام بالضيوف القادمين إلى ليبيا وتنظيم كل ما يتعلق بإستقبالهم واقامتهم وتوديعهم والزيارات واملقابالت املقررة عقدها في ليب .13

 صة. مة في استكمال االجراءات املتعلقة بالوثائق الرسمية الخاصة بالتفويض واالنضمام او التصديق على املعاهدات بالتنسيق مع الجهات املختاملساه .14



 
501 

 

 ية: الفي مجال امل .7

 التفتيش ومتابعة أعمال الواحدات التي لها عالقة باإلجراءات الضريبية. .1

 متابعة سير عمل املفتشين وتوجيههم.  .2

 مستندات الجباية والتحقق من سالمتها ومقارنة اإليرادات املحصلة باملبالغ املقدرة تحصيلها. فحص  .3

 ندب واعارة واملرتبات والعالوات للعاملين في مجال الضرائب. م ووصفهم وتوصيفهم الوظيفي واجراءات تعيين ونقل و التخطيط الستخدام املوارد البشرية وتحديد مؤهالته  .4

 الدراسات املتعلقة بتحديد معدالت اآلداء واكتشاف أفضل السبل لتحسين مستوى العاملين في مجال الضرائب. إجراء    .5

 املشاركة في إعداد الردود على تساؤالت االجهزة الرقابية. .6

 تطوير االجراءات الجمركية وتبسيطها لتحقيق سرعة تسريح البضائع. .7

 لحة وغيرها من املحظورات. الحيلولة دون دخول املمنوعات كاملخدرات واألس  .8

 ركية. توفير الحماية للصناعات الوطنية وتشجيعهاعن طريق إعفاء األجهزة واألدوات التي تساعد في رفع كفاءة الصناعات النحلية من الرسوم الجم .9

 إصدار دليل األجراءات الجمركية وتلعيمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي.  .10

 حد وتقليص الدورة املستندية بما يخدم سرعة اإلجراء. العمل على تطبيق نظام الشباك املو  .11

 تأسيس بنية تحتية إلكترونية تساهم في رفع قدرة األجهزة الجمركية على القيام بمهامها.  .12

 رفع الحس األمني لدى أفراد الجمارك بما يحقق ضمان حماية املنافذ والحدود البرية والبحرية والجوية. .13

 واألدوات املالية غير املصرفية بما في ذلك أسواق رأس املال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيص والتوريق.الرقابة واإلشراف على األوساق  .14

 منح تراخيص مزاولة األنشطة املالية غير املصرفية.  .15

 التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل.  .16

 باألسواق املالية غير املصرفية.  اإلشراف على توفير ونشر املعلومات املتعلقة .17

 ضمان املنافسة والشفافية في تقديم الخدمات املالية غير املصرفية من خالل الرقابة على أسواقها.    .18

 حماية حقوق املتعاملين في األسواق املالية غير املصرفية واتخاذ ما يلزم للحد من التالعب والغش. .19

 اإلشراف على تدريب العاملين بأسواق املال غير املصرفية والرفع من كفائتهم.  .20

 التعاون مع هيئات الرقابة املالية غير املصرفية الدولية واملنظمات ذات العالقة. .21
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 املساهمة في نشر الثقافة والتوعية املالية االستثمارية.  .22

 .لالستثمار املخصصة األموال استثمار اسة يس ومتابعة وضع .1

 ية. املال األوراق  يف املتاجرة اريةاالستثم  املحافظ إدارة و  العقاري  االستثمار  النشاطات  هذه  وتتضمن يالدول يدالصع على  االستثمار نشاطات مختلف ف العمل  .2

 ية. املال واألوراق والسندات  األسهم  أنواع يعوجم واملنقولة ية العقار  املمتلكات ف االستثمار  وإعادة االستثمار  .3

 .األخرى  يةاملال املشتقات كافة يف والتعامل  تيال بتسه أو نقدا  ممتلكات  أي مبادلة أو يع ب  .4

 إعادة تنزيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أي استثمارات أو صناديق استثمارية. .5

 تقديم ما يلزم من ضمانات قانونية لتنفيذ االتفاقيات الخاصة باالستثمارات.  .6

 املنظمة لالستثمار والتمليك. تنفيذ التشريعات  .7

 تشجيع رأس املال الوطني للقيام باالستثمار في مختلف املجاالت وتنفيذ سياسة استثمارية تكفل جذبرأس املال األجنبي.  .8

 اإلشراف على أدوات االستثمار ومراقبة أنشطتها واقتراح التشريعات والبرامج لتطويرها واعتماد أنظمتها ولوائحها الداخلية.  .9

 الكفاءة والقدرة التنافسية للوحدات االقتصادية.   رفع  .10

 إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتطوير العاملين في املجاالت االسثتمارية. .11

 البث في طلبات املستثمرين بالقبول وأذونات مباشرة العمل. وإستصدار التراخيص الالزمة الستثمار األموال األجنبية.  .12

 يل األرباح إلى الخارج أو اعادة استثمارها والبث في الشكاوى والتظلمات. متابعة اجراءات املستثمرين بشأن تحو  .13

 اقتراح مشروع املوازنة التقديرية وتحديد مصادر التمويل وأوجه الصرف وإعداد الحسابات الختامية.  .14

 اقتراح التشريعات واللوائح بشأن التمليك والجاذبة للمستثمرين. .15

 تصادية الالزمة لدراسة وتحديد فرص االستثمار. جمع البيانات واملعلومات الفنية واالق .16

 وضع الخطط والبرامج الالزمة إلنجاح االستثمار الخارجي.  .17

 ة التنفيذ. وضع الخطط الالزمة لإلراف واملتابعة على تنفيذ املشاريع االستثمارية الخارجية وإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي قد تواجه عملي .18

 يئة االستثمارية والتأكد من صحة األختام والوثائق وتقديم االستشارات والنصح للمستثمرين. توفير املعلومات حول الب .19

 إعداد وتنفيذ البرامج لتعريف املستثمرين بالجوانب االقتصادية والقانونية واملالية للمشاريع االستثمارية وأساليب تطويرها. .20

 االستثمار. إعداد وجمع التقارير الدورية عن أنشطة  .21
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 في مجال االستثمار:  .8
 

 في مجال األمن:  .9
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 استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر الليبية وإصدارها ملن تتوفر فيهم الشروط املطلوبة. .1

 تنظيم سفر املواطنين إلى الخارج وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم عن طريق املطارات واملوانئ البحرية واملنافذ البرية. .2

 تنظيم قدوم الوافدين ودخولهم بالصورة النظامية وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم بعد التأكد من توفر الشروط املطلوبة. .3

 منح رخض اإلقامة للوافدين العاملين في ليبيا بصورة قانونية ومراقبة سالمة اوضاع الوافدين.  .4

 لى تطوير جوازات السفر ووثائق الغقامة وتأشيرات السفر يما يحد من تزويرها. مكافحة أعمال اتزوير في استعمال الوثائق واملستندات والعمل ع  .5

 التصدي للفئات املمنوعة من السفة ومنع الفئات املمنوعة من الدخول والقيام باإلجراءات الالزمة حيال ذلك. .6

 إعداد كافة النشرات الغحصائية الخاصة بأعمال الجوازات املختلفة. .7

 توقيف والترحيل ضمن نطاق األنطمة املحددة. ممارسة سلطة التحقق وال .8

 اتخاذ االجراءات الالزمة إلصدار شهادات الجنسية للمتقدمين لها وفق الشروط املطلوبة.  .9

 وضع الخطط واالستراتيجية التي من شأنها تطبيق قانون األحوال املدنية. .10

 االت زواج وطالق ووفيات للمواطنين واألجانب. اتخاذ االجراءات القانونية لتسجيل واقعات األحوال املدنية من والدة وح .11

 تحديد االجراءات الواجب اتباعها عند إجراء أي نوع من التغيير والتصحيح في واقعات األحوال املدنية. .12

 اتخاذ االجراءات الالزمة بما يضمن حفظ الوثائق والسجالت واملستندات الخاصة باألحوال املدنية. .13

 التي تعبأ أثناء تجيل وقائع األحوال املدنية وتحديد مسار االجراءات الالزمة لذلك. تصميم ووضع النماذج والسجالت  .14

ت التسجيل أو منح الشهادات ضبط االجراءات واملتطلبات الالزمة للتثبيت والتأكد من صحة البيانات والبالغات واالخطارات التي تقدم بها اصحابها قبل القيام بعمليا .15

 واالفادات. 

 اعداد التعليمات املنظمة العادة تنظيم القيد بالسجل وارقام القيد املتسلسلة والقيد بالرقم الوطني.  .16

 راك في اعداد منظومة القيد بالرقم الوطني. تتجهيز البيانات واملعلومات الالزمة لالش .17

 ت ذات االختصاص. تصميم الشعارات واالختام الخاصة بأعمال األحوال املدنية وطباعتها وتوزيعها على الجها .18

 تنظيم أرشفة املحفوظات الخاصة باألحوال املدنية بطرق تسهل الرجوع إليها.  .19

 . لها الالزمة  الطوارئ  فرق  يزوتجه وإعداد وقوعها من  والحد  الكوارث أخطار  ملواجهة املناسبة اإلجراءات تخاذا .20

 .العالقة ذات الجهات  مع يقبالتنس  واإلشارة االتصال  لئ ووسا املنشآت  ايةووق أمين بت  يلة الكف اإلجراءات  اتخاذ .21

 . والحرب السلم زمن  واملنشآت والثروات  السكان يةلحما  ئيةالوقا يرالتداب اتخاذ .22

 . األخطار من  يرهاوغ يقالحر  أخطار  من ية الوقا يرتداب يقوتطب والخاصة العامة  املرافقي ف يالصناع  األمن لئوسا إتباع من كدأالت .23

 وتشغيل غرف ومراكز عمل الدفاع املدني وتهيئة املخابئ الالزمة لإليواء في حاالت الطوارئ. تهيئة  .24

 تنظيم وسائل اإلنذار املبكر واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب حدوث الكوارث. .25

 تهيئة مراكز التطهير وتشكيل لفرق الخاصة وتخزين األدوات وتوفير وسائل االسعاف الطبي ونقل الضحايا.  .26

 سيق مع الجهات املختصة في تهيئة املستشفيات العامة والخاصة واملراكز الطبية وغيرها من األماكن الصالحة الستقبال املصابين.التن .27

 التدخل عند وقوع الحوادث والكوارث لدفع أخطارها والتقليل من االصابات والخسائر قدر اإلمكان. .28

 فاء واالنقاذ املدني واالسعاف.تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات االط .29

 التعامل مع حاالت الحريق الكبرى وتسرب النفط والتلوث وكذلك حاالت النقاذ البري والبحري والجوي.  .30

 تقديم االعانات واملساعدات العينية واملالية في حاالت الكوارث.  .31

 في األمن.استيراد وتوزيع االجهزة واملعدات والسلع التي يقتصر استعمالها على العاملين  .32

 استيراد األشياء واملعدات التي تؤكل للشركة العتبارات تتعلق باألمن والنظام العام. .33

 تولي أعمال التوكيل والتمثيل التجاري في األعمال والخدمات التي تقوم بتقديمها.  .34
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 في مجال األوقاف:  .10

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 

 

 بها  االنتفاع عقود وإبرام املختصة اإلدارات مع بالتنسيق الوقف إيرادات تحصيل .1
  والبرامج الخطط  مشاريع اقتراح .2

ٌ
 .اإلنفاق حجم وتقدير الهيئة  ملشروعات التنموية

 .العزيز هللا كتاب لحفظة الالزمة االمتحانات وإجراء القرآن تعليم  على العمل .3

جات  تحديد .4
ٌ
  االحتيا

ٌ
  ملراكز املؤهلين واملتابعين واملهنيين  املدرسين  من الفعلية

ٌ
 .الكريم القران تحفيظ

 .الجديدة املصاحف بطبع األذن وإعطاء املتداولة املصاحف ومتابعة مراجعة .5

  املسابقات إقامة .6
ٌ
  املحلية

ٌ
 .املختصة اإلدارات  مع بالتنسيق فيها  واملشاركة الكريم القران  وتجويد حفظ مجال في والدولية

 . شرعيا لها املقررة األوجه  في وصرفها عليهم تجب ممن  الزكاة تحصيل .7

  لتأمين  االختصاص ذات الجهات مع التنسيق .8
ٌ
 .وقتها في الزكاة جباية

  املساجد رسالة  تحقيق  على العمل .9
ٌ
  دينا

ٌ
 . املجتمع  توجهات إطار  في واجتماعيا

 . ومتابعتها الجديدة املساجد إنشاء واقتراح القائمة  املساجد على األشراف على العمل .10

هم  والقيمين والوعاظ والخطباء ين األئمةيتع .11
ٌ
 . ومتابعتهم عليهم واألشراف  وتأهيل

  واملناسبات واإلرشاد الوعظ ودروس الجمعة خطب  توظيف على العمل .12
ٌ
 وإنشاء والعبادات العقيدة مجال في امليسرة الكتب  إعداد املجتمع في املسجد رسالة بما يٌحقق  الدينية

  املكتبات
ٌ
  والندوات  الدراسة  الحلقات وعقد املساجد في الدينية

ٌ
  واملنظمات بالهيئات واالتصال الدينية

ٌ
  مجال الثقافة في معها والتعاون  اإلسالمية

ٌ
 . اإلسالمية

زم واتخاذ لها  املستخدمات انسب  وتحديد الوقف ومرافق عقارات أوضاع ومتابعة دراسة .13
ٌ
 .املختصة الجهات  مع صوصبالخ وإجراءات  ترتيبات من  مايل

  للمشاريع الجدوى  دراسات إجراء .14
ٌ
 .واستالمها تنفيذها على واإلشراف بشأنها الالزمة  التراخيص واستصدار الوقف ارض على  إقامتها املراد االستثمارية

ها وحدودها ومساحاتها مواقعها وتحديد الوقف عقارات  حصر .15
ٌ
 .للهيئة التابعة واملباني لألراض ي الالزمة  السجالت وإعداد ملكيتها، وتحقيق  العقاري  السجل في وتسجيل
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 : في مجال الثقافة .11

 ثقافة واقتراح تطويرها.لتنفيذ التشريعات الصادرة في مجال ا .1

 والدراسات املتعلقة بمجال الثقافة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها.إعداد البحوث  .2

 العمل على توظيف املؤسسات الثقافية لخدمة الوطن واملواطنين. .3

 توثيق الروباط مع الهيئات واملؤسسات العربية واالقليمية والدولية وتبادل الخبرات واملعارف الثقافية. .4

 لثقافة املحلية بما في ذلك املسرح والخيالة والعمل على تشجيع املواهب واملفكرين والكتاب واألدباء.رعاية وتطوير اآلداب والفنون وا .5

 تنظيم املسابقات واملهرجانات واملعارض واملؤتمرات التي من شأنها اكتشاف املواهب واالبداع. .6

 المية املختلفة.اقتراح سبل تطوير مختلف البرامج الثقافية التي تذاع أو تنشر في االوسائل االع .7

 تطوير املراكز الثقافية واملكتبات العامة وتحسين مستوى آدائها. .8

 تمثيل ليبيا في املحافل املحلية والدولية ضمن الفعاليات املتعلقة بالثقافة. .9

 اإلشراف على نوادي الشعراء وفرق املوسيقى وتبني أنشطتها وتشجيعها. .10

.املساهمة في إحياء املناسبات الدينية والوط  .11
ً
 ودوليا

ً
 نية والاجتماعية محليا

 اإلشراف على شؤون املطبوعات واملصنفات األدبية والفنية والدورات الثقافية. .12

 التنسيق بين األجهزة الثقافية املختلفة وتذليل السعوبات والعراقيل التي تواجهها. .13

 لخيالة واملسرح واملوسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية.نشر الثقافة الليبية وترسيخ مبادئ الروح االجتماعية واإلنسانية بإستخدام فن ا .14

 محاربة العادات السيئة واألمراض االجتماعية والتعريف والتوعية بتاريخ الحضارة العربية والليبية بالخصوص. .15

 ات املبدعة.املساهمة في تنشئة جيل يتذوق الخيالة والفنون واملسرح واملوسيقى الشعبية والتشكيلية وتشجيع املواهب والقدر  .16

 االهتمام بالبنية التحتية للخيالة واملسرح واملوسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية. .17

 التعاون مع الهيئات املنظارة في الخارج لرفع مستوى الفنون. .18

 اإلشراف على إقامة وتنظيم املعارض املحلية والدولية واإلشتراك في املعارض الدولية والنوعية. .19

 م املعارض في الداخل والخارج.إصدار التراخيص تنظي .20

 ترويج املنتجات الليبية وفتح أسواق جديدة وجذب االستثمارات العربية واألجنبية. .21

 إعداد الجداول الزمنية إلقامة املعارض وتحديد الطريقة املناسبة إلقامة كل عرض وإصدار التراخيص الالزمة. .22

 في مجال تشجيع الصادرات.تقديم املساعدات للقطاع الخاص للمشاركة في املعارض امل .23
ً
 حلية والدولية خاصة
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 في مجال الشؤون االجتماعية:  .12

  االجتماع  التوعية برامج  إعداد .1
ٌ
  الخاصة  ة

ٌ
  واالنحراف، والجريمة  الهدامة الظواهر  من  املجتمع بوقاية

ٌ
فل  بما املرآة وتوجيه وتوعية األحداث  ورعاية

ٌ
 الجنوح  عوامل  من حمايتها  يك

 .واالنحراف

  والدراسات البحوث إجراء .2
ٌ
  وأنظمة  وبرامج االجتماعي العمل  تطوير إلى تهدف التي العلمية

ٌ
  الرعاية

ٌ
 . االجتماعية

  واألبحاث  الدراسات إعداد .3
ٌ
 . املجتمع مع تكييٌفهم إعادة على والعمل واإلجرام التسول  وظاهرة األحداث بجنوح املتعلقة االجتماعية

  أنظمة تطوير خطط إعداد .4
ٌ
  الرعاية

ٌ
  االجتماعية

ٌ
  خطة  وإعداد املعاقين ورعاية

ٌ
  وأنشطة لبرامج دورية

ٌ
ت واقتراح  الهيئة

ٌ
 .التنفيذ  أولويا

ت على اإلشراف  .5
ٌ
  مجال في األهلي والنشاط الجمعيا

ٌ
  الرعاية

ٌ
 .ودعمه االجتماعية

ت  تسجيل .6
ٌ
  الرعاية االجتماعية بشؤون  تقوم التي واملؤسسات واالتحادات الجمعيا

ً
 .بينها والتنسيق عليها شرافواإل  النافذة للتشريعات وفقا

  اإلعانات تقديم .7
ٌ
  واملساعدات املادية

ٌ
ت هذه  إلى تقدم  التي الفنية

ٌ
 . واملؤسسات واالتحادات الجمعيا

ت  تكوين في تتبع التي  القواعد إعداد في املساهمة .8
ٌ
  الجمعيا

ٌ
ها  وأسس األهلية

ٌ
زم ما واقتراح تمويل

ٌ
  يٌحقق بما لتطويرها يل

ٌ
 .منها الغاية

ت الخاصة البرامج إنشاء على  واألفراد املؤسسات  تشجيع .9
ٌ
  واملؤسسات  والجمعيا

ٌ
  الخيرية

ٌ
هم واملعاقين املسنين  لرعاية

ٌ
 .وتأهيل

  الرعاية االجتماعية  وبرامج خطط وضع .10
ٌ
  والتربوية

ٌ
ية

ٌ
، باملؤسسات العمل أساليب  وتطوير والتأهيل

ٌ
 .أدائها معدالت  وتقييم االجتماعية

  األجهزة مع التنسيق .11
ٌ
  األمنية

ٌ
  املؤسسات بشؤون يتعلق ما بكل والقضائية

ٌ
 .االجتماعية

12.  
ٌ
 تواجهها.  التي املشاكل ومعالجة  مساعدتها  مع  واملحتاجة والفقيرة الكبيرة األسر رعاية

 .باملجتمع دمجهم على والعمل املؤسسات من  خروجهم  بعد الرعاية االجتماعية  أبناء أوضاع متابعة .13

ت إلقامة الجهود ودعم املجال هذا في والنشر التأليف وتشجيع مواهبه وصقل الطفل بثقافة االهتمام .14
ٌ
توفير   على والحث الطفولة مجال في اإلبداع ومعارض واملسارح امللتقيا

 وحدائق  الساحات
ٌ
ضية

ٌ
ف املدن في والترفيه األلعاب الريا

ٌ
 .واألريا

ت تنفيذ على العمل .15
ٌ
  االتفاقيا

ٌ
  عليها صادقت التي الدولية

ٌ
 .ورعايته الطفل  حقوق  مجال في ليبيا

ت املنظمات  مع التعاون  .16
ٌ
  والجمعيا

ٌ
  الوطنية

ٌ
  واإلقليمية

ٌ
 .الطفل مجال  في واملهرجانات واملؤتمرات اللقاءات في الفعالة واملشاركة الطفولة مجال في والدولية

  الحضانة دور  نشاط على واألشراف  املتابعة .17
ٌ
  الظروف  تحول  الذين فال واألط لأليتام األيوائية

ٌ
  حماية ظل في نشأنهم دون  االجتماعية

ٌ
 .أسرية

  أوجه وتقديم املرأة  بشؤون االهتمام .18
ٌ
  التشريعات تطوير واقتراح  املجاالت مختلف في لها الالزمة الرعاية

ٌ
 .بذلك املتعلقة االجتماعية

  الفحوص إلجراء واألسس الضوابط وضع .19
ٌ
  باألمراض  اإلصابة  من وقايتهم  بهدف الجنسين  من الزواج على للمقبلين  الطبية

ٌ
، السارية

ٌ
 .تطبيٌقها متابعة على والعمل  واملعدية
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 . نظيمها ومتابعتها وتقييمها بشكل دوريمتابعة األمالك الخاصة بصندوق التقاعد وت .38

 . العالقة ذات  الجهات مع بالتنسيق  لها والعون  املساعدة أوجه  يم  تقد واقتراح  واملعوزة الكبيرة األسر  حصر .20

م .21
ٌ
 .بالحجاج الخاصة  التؤشيرات  إجراءات  وإتمام والعمرة، الحج ملوسم واإلعداد بالتجهيز القيا

ت الشركات متابعة .22
ٌ
.  الجهات إلى وإحالتها عنها تقارير وإعداد العمرة بأداء يٌقومون  الذين املواطنين  إجراءات بإتمام  الخاصة والتشاركيا

ٌ
 املعنية

ت غرفة إنشاء .23
ٌ
ون  و بالهيئة للعمليا

ٌ
ة عملها يك

ٌ
 .للحجاج يٌحدث طارئ  أي  على للتغلب الحج موسم فترة طيل

 القيام بالدراسات واألبحاث الخاصة بتطوير أنظمة صندوق الضمان االجتماعي.  .24

 إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتنظيم وتطوير منفعة املعاش األساس ي واستقصاء النتائج املتعلقة باملتغيرات والظواهر االجتماعية.  .25

 تعترض اندماجهم في املجتمع. يم املنافع لهم وحلحلة املشاكل التي تقدشف إلثبات اإلعاقة و بتنظيم ومتابعة إجراءات الكالخاصة لى شريحة ذوي الفئات اإلشراف ع .26

 وضع برامج تأهيل ذوي الفئات الخاصة باملؤسسات الومراكز املختصة وتفير احتباجات تلك املراكز وتجيهزات ومعدات تلك املراكز. .27

 الفئات الخاصة من عمالة طبية وطبية مساعدة بمختلف التخصصات. تأمين احتياجات ذوي  .28

على االنتاج واالستثمار لتحقيق  إيجاد السبل الكفيلة إلستثمار أموال صناديق االستثمار الخاصة بالتضمان االجتماعي وتشجيع املؤسسات ومراكز خدمات ذوي الفئات الخاصة  .29

 االكتفاء الذاتي.

والق .30 األنطمة  مشروعات  والخدمة  إعداد  العمل  بجهات  الخاصة  والتفتيش  واالشتراكات  التسجيل  وأعمال  عمليات  بكافة  املتعلقة  والنماذج  العمل  وتعليمات  والخطط  واعد 

 للمضمونين.

 وضم مدد .31
ً
 وتوثيقا

ً
 وتحصيال

ً
 الخدمة للمضمونين املشتركين.   وضع الخطط وتعليمات العمل والبرامج الفنية والنامذج املتعلقة بآداء العمل في أنظمة االشتراكات تسجيال

بالتسجيل وتحصيل االشتراكا .32 املتعلقة  باالحكام والقوانين والالوائح والقرارات والنظم  للتأكد من االلزتام  التقاعد  الضمانية  متابعة فروع صندوق  ت والتفتيش وصرف املنافع 

 كات والتفتيش. املستحقة والتأكد من سالمة وصحة االجراءات أثناء التسجيل وتحصيل االشترا

 إعداد دليل العمل الخاص بإجراءات التسجيل واالشتراكات والتفتيش للمضونين.  .33

 متابعة عمليات توريد االشتراكات الضمانية بشكل منتظم وإعداد تقارير شهرية عنها.  .34

 عانات واملساعدات النقدية للمضمونين. وضع واعداد املشروعات واالنظمة والقواعد والخطط والنماذج املتعلقة باملعاشات الضمانية واملنح واال  .35

 رية. إدارة أعمال التقاعد العسكري وصياغة تعليمات ودليل العمل واعداد النماذج واالستمارات والتسجيالت بالنسبة للمعاشات واملكافآت العسك .36

 متابعة توريد االشتراكات التقاعدية العسكرية وحصرها.  .37
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 :شباب والرياضةفي مجال ال  .13

************************************ ***************************************************************************************************************** 

 

 في مجال املوارد الطبيعية:  .14

 مع الجهات املحلية والدولية ذات العالقة باملوارد الطبيعية.  الدخول في شراكات وافتفاقيات .4

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 

 

 التغطية اإلعالمية لكل األنشطة الشبابية والرياضية عبر وسائل اإلعالم املختلفة. .1

 إعداد اتفاقيات التعاون واملعاهدات املختلفة فيما يتعلق بالشباب والرياضة.  .2

 تحقيق األهداف الخاصة بتقديم الخدمة للشباب والرياضة بصفة عامة. أعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها  .3

 إتاحة الفرصة امام الشباب وتمكينهم من ممارسة األنشطة الشبابية بمختلف الوسائل واألساليب. .4

 االهتمام باألنشطة العلمية واالجتماعية والثقافية املوجهة للشباب داخل األندية والمراكز الثقافية. .5

 تثمار جهود الشباب في العطالت الصيفية بما يخدم املجتمع. العمل على اس .6

7.  .
ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
 دراسة املشاكل واملعوقات التي تواجه فئة الشباب سياسيا

 نشر وتطوير األلعاب والرياضات واالهتمام بها.  .8

 ت املحلية والدولية. رعاية املوهوبين واملتفوقين بمختلف املجاالت الرياضية وصقلهم وتحفيزهم على املشاركا .9

 اإلشراف على برامج وأنشطة االتحادات الرياضية ومتابعتها بشكل دوري ومستمر.  .10

 ة.تشجيع االتحادات واألندية الرياضية على إقامة املناشط الرياضية والثقافية واالجتماعية وإحياء املناسبات الدينية والوطنية والعاملي .11

 قطاع املوارد الطبيعية.  تنظم ي الت حئواللوا والبرامج  ياسات الس ووضع يةاالستراتج  اقتراح .1

 املوارد الطبيعية نح التراخيص وااللتزامات.  قطاع يف العاملة الشركات على والرقابة املتابعة  .2

 .يئة واملساهمة في تطوير قطاع املوراد الطبيعيةالب على املحافظة  .3
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 في مجال املوارد البيئة:  .15

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 

 

 

 

 .يةواالجتماع يةاالقتصاد يةالتنم  خطط يف يئي الب البعد االعتبار يف األخذ مع هايذتنف ومتابعة هايق تطب على واإلشراف ةيئبالب الخاصة  والبرامج الخطط تراحاق .1

 يئة. الب  إصحاح على  اإلشراف  .2

 .املجال هذا يف يةالفن األطر أهيل وت يئةالب ية حما مجال يف  يوالتقن يالعلم التطور  مواكبة  .3

 .العالقة ذات يةالوطن  الجهات مع يقبالتنس التلوث أسباب إلزالة يةالدول الجهات مع التعاون   .4

 .وجوده حالة  ف أسبابه وإزالة  التلوث من هايتحما وأسس وقواعد يئة بالب يفللتعر  الوسائل بمختلف ية التوع بحمالت القيام .5

 . بالشروط يدالتق  يد املستف إلزامو  الالزمة  والشروط القواعدمع تضمين   التلوث، عنها دث يح قد ي الت طات االنش ملمارسة  الالزمة األذونات إعطاء .6

 الك املواد أنواع  كافة يل بتسجيام الق  .7
ٌ
 يطرة.والب والزراعة العامة الصحة ألغراض املستخدمة ات يداملب يهاف بما  يئةللب تلوث عنها تجين  قد يالت  يماوية

 .تلوث عنها ينتج   قد ي الت يماويةالك املواد تداول  أو بيعأو  اإلفراج  أو يراداست أو يعلتصن الالزمة  األذون  إصدار   .8

 ييمها. وتق ومتابعتها يئةالب يةبحما ية املعن طاتاالنش ملزاولةيص التراخ بمنح اإلذن   .9

 . إنشائها قبل  أنواعها بمختلف للمشروعات يئيالب أثيرالت حول  الرأي إبداء  .10

 ية الدول واملستجدات  واملعاهدات  يات االتفاق متابعةبالبيئة و  لقفي ما يتع يةالدول واملعاهدات ياتباالتفاق العالقة ذات املختصة  والجهات ية الوطن اللجان مع والتعاون  يقالتنس   .11

 .منها واالستفادة يئةالب مجال يف

 .العالقة ذات الجهات مع بالتعاون  الطارئة يئية الب والكوارث  الحاالت ملواجهة ية وطن خطة  دادإع .12

 ة يئالب  ايةحم مجال ضمن  نشاطها ي يندرجالت تياوالجمع العامة  سساتؤ امل ودعم يع تشج .13

 . إعدادها ي ف املشاركة أو يئة الب يةبحما املتعلقة والقرارات  يعاتالتشر  ومراجعة إعداد  .14

 .ية والدول ية املحل سساتؤ وامل اتيئ واله  البحوث مراكز مع بالتعاون  وذلك عامة  بصفة امللوثات يعجم  من هايتحما بهدف يئة بالب املتعلقة واألبحاث  الدراسات عدادإ .15
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 ة: ائيفي مجال املوارد امل .16

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 

 : عالم في مجال اإل  .17

 واالجتماعية والدينية والوطنية. إقامة وتقديم الحفالت العامة وتغطية جميع املناشط الثقافية   .7

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 

 باملياه سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة. اقتراح السياسات العامة للمياه وتحديد األولويات للمشروعات املنتفعة  .1

 القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة باملياه لضمان حسن استغالل مصادر املياه القائمة أو التنقيب عن مصادر جديدة.  .2

 ومتابعة إنشاء الصهاريج والخزانات األرضية الخاصة بجمع وخفظ مياه األمطار.  تمصمي .3

 إعداد املواصفات الفنية لحفر وتجهيز وإستكمال وصيانة آبار املياه واإلشراف عليى تنفيذها.   .4

 اقتراح التشريعات املنظمة للمياه ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات املختصة.  .5

 سات وإجراء التجارب الحقلية واملختبرية الخاصة بالري والصرف. إعداد البرامج والدرا .6

 وضع املواصفات ملخططات الري ونظمها الهيدروليكية.  .7

 إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية الخاصة بالتربة والعمل على تحسينها من حيث الخواص وحمايتها من التعرية والتصحر. .8

 لتوفير املياهدراسة االحتياجات الحالية واملت  .9
ً
 . وقعة مستقبال

 توعية الرأي العام وتبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه ومحيطه اإلقليمي والدولي. .1

 جيل مستنير من الصحفيين والكتاب واألدباء. إعداد  .2

 إصدار الصحف واملجالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ونشر وتوزيع املطبوعات الدورية وشبه الدورية.  .3

 إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة اإلذاعات املرئية واملسموعة الحكومية.  .4

 التعليمية والترفيهية املرئية واملسموعة بما يحقق أهداف وغايات الوطن. إعداد وتقديم البرامج السياسية والثقافية واالجتماعية و  .5

 تطوين الفرق الفنية واإلذاعية املحلية وتشجيع الفنانين واملبدعين املوهوبين وتزويدهم بالخبرات الالزمة.  .6
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 في مجال العمل والتأهيل:  .18

 

 عاملة الوطنية وفق الجنس والتوزيع الجغرافي.اإلشراف على تصنيف وتبويب البيانات واالحصاءات املتعلقة بسوق العمل والقوى ال .1

 إجراء الدراسات عن القوى العاملة واستخراج املؤشرات واالتجاهات املتعلقة باملوارد البشرية لالستفادة منها في التوظيف والتشغيل. .2

 اتجاهاتها. دراسة مؤشرات دوران القوى العاملة الوطنية في مختلف املهن والوظائف وتحديد   .3

 الحتياجات سوق العمل. .4
ً
 دراسة وتحليل مخرجات العملية التعليمية ومخرجات التدريب املنهي وفقا

 إعداد الخطط املتعلقة بتنظيم القوى العاملة الوطنية وتطوير معدالت آدائها والكفاءة االنتاجية لها. .5

 عن العمالة األجنبية.وضع البرامج بالتنسيق مع الجهات ذات العقالة بإحالل العمالة الوط .6
ً
 نية بدال

 اإلشراف على تنفيذ اتفاقيات العمال الثنائية.  .7

 اقتراح معدل ساعات العمل الرسمية واالضافي بالشركات والوحدات االنتاجية والخدمية.  .8

 وفق التشريعات املعتمدة.  تلقي ودراسة طلبات االستجالب من جهات العمل املختلفة والبث فيها، وإصدار األذونات بتشغيل العمالة األجنبية .9

  االهتمام بتوزيع فرص العمل املتاحة بمختلف جهات العمل للباحثين عن العمل املسجلين. .10

 متابعة جهات العمل والتأكد من تنفيها للتشريعات املتعلقة بالعمل والسالمة املهنية.  .11

 وتحليلها وتحديد أسبابها وتقديم املقترحات والحلول ملعالجتها وتفادي تكرارها. دراسة املخالفات التي تم اكتشافها في جهات العمل املختلفة  .12

 التوفيق بين العاملين وجهات عملهم في حال وجود نزاعات وفضها وفق التشريعات واللوائح.  .13

 متابعة إجراءات تمكين املنسبين ملواقع العمل املختلفة والتأكد من التحاقهم بها.  .14

 .لجودة الشاملة لنظم العمل والتدريب وسبل تطبيقها في مختلف األنشطة االقتصاديةتحديد معايير ومقاييس ا .15

 وضع أسس ومعايير التقدم لتحديد االحتياجات التدريبية لالحثين عن عمل.  .16

 إعداد الخطط التوجيهية لسياسات التدريب والتطوير في مجاالت العمل الفنية واملهنية.  .17

 يب في الخارج والتأكيد على توفر التدريب األساس ي والتخصص ي ذي العالقة باملهنة أو التخصص.وضع املعايير الالزمة للتشرح للتدر  .18

 التدريب.وضع معايير لتحديد العائد من البرامج التدريبية املحلية والدولية وتقديم الجهات التدريبية واملؤسسات الدولية ضمان جودة العائد من   .19

 . تدريب والتأهيل على املستوى الوطنيإعداد التقارير واإلحصاءات الخاصة بال .20
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 .املواصالت والنقلتنفيد التشريعات والقوانين واالتفاقيات واملعاهدات املتعلقة ب .1

 . منح اذن مزاولة العمل في جميع انشطة قطاع النقل البحري  .2

 . اصدار الوثائق الرسمية للعاملين في قطاع النقل البحري  .3

 .الرقابة والتفتيش البحري على السفن واملعدات البحرية داخل املوانى الليبية وفي املياه االقليمية الليبية  القيام باعمال .4

 الليبية. متابعة اعمال القطر واالرشاد البحري واملالحة الساحلية   .5

 .متابعة اعمال البحث واالنقاد البحري ضمن املياه االقليمية الليبية وخارجها .6

 .البحرية  التحقيق في الحوادث .7

 .عمل الهيئةالتعاون والتنسيق مع الجهات املحلية واالقليمية والدولية في تنفيد االتفاقيات البحرية الثنائية واالقليمية والدولية ذات العالقة ب .8

 .تمثيل ليبيا في الهيئات والنظمات واملجالس واالتحادات واللجان البحرية االقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها .9

 .املعلومات والبيانات واعداد الدراسات ذات العالقة بقطاع النقل البحري واصدار التقارير الدورية عن نشاط القطاع جمع .10

لحوادث  لالسلكية ومواجهة اثار ااتخاذ االجراءات الالزمة للتاكد من استيفاء السفن ملتطلبات االمن البحري واالمن الصحي وحماية البيئة البحرية واالتصاالت البحرية ا .11

 .والكوارث البحرية وحجز السفن املخالفة

 .التاكد من استيفاء اطقم السفن للتراخيص املخولة لهم بممارسة املهن املصنفين عليها .12

 .شطة املالحة البحرية والرقابة عليهاأنتنظيم   .13

 .ليهاتوفير االتصاالت الالسلكية الخاصة بالشبكة العاملية لالستغاثة والسالمة البحرية والرقابة ع .14

 .توفير املراقبة الرادارية ملتابعة السفن القادمة واملبحرة ومساعدتها .15

 .اصدار تصاريح مغادرة السفن للمياه االقليمية بعد التاكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها او اية موانع اخرى  .16

 .ستيفاء الرسوم واالجور والبدالت بمقتض ى نظام يصدر لهذه الغايةتنظيم دخول السفن الي املياه االقليمية والبحث عن االجسام الغارقة في البحر وا  .17

 .اقتراح سياسات النقل الجوي في ليبيا واصدار القرارات التنفيدية والتعليمات واالوامر املتعلقة بقطاع النقل الجوي  .18

 . الطائرات املدنية العاملة داخل ليبيااصدار تراخيص تشغيل الخطوط الجوية املنتضمة واعتماد جداول مواعيد تشغيلها واصدار تراخيص  .19

 ة. واصدار الرخص النشاء وتشغيل املطارات واراض ي الهبوط في جميع انحاء ليبيا بعد التاكد من اسيفائها لكافة املتطلبات الالزم  ,العمل على ضمان السيادة الدولية على اجوائها   .20
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 ل: في مجال املواصالت والنق .19

وتقديم خدمات املالحة الجوية وتامين سالمة الطيران  ,مين سالمة وانتظام وتدفق الحركة الجوية وااللتزام بتطبيق القواعد القياسية واساليب العمل املوص ي به محليا ودوليا أت .21

 .بليبيا وفقا للنظم واملعايير والتشريعات املحلية والدولية املعمول بها في مجال امن الطيران املدني 

 .اصدار واعتماد اجازات االطقم الجوية واطقم الصيانة واملرحلين واملراقبين الجويين واطقم الصيانة الجوية  .22

مها  واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تقد ,تنظيم اعمال النقل الجوي واتخاد االجراءات الالزمة لعقد االتفاقيات الثنائية والدولية لتبادل حقوق النقل الجوي التجاري  .23

 .الهيئة للغير في مجال اختصاصها ونولي جبايتها وفقا للتشريعات النافدة 

والتفتيش على اعمال شركات الطيران الوطنية واالجنبية في ليبيا ووكالها واعتماد ومراقبة اسعار واجور النقل الجوي  ,تسجيل الطائرات املدنية واصدار شهادات صالحيتها .24

 .وفرض العقوبات والغرامات في حدود التشريعات النافدة , تالداخلي والدولي وضبط املخالفا 

 .عالقة متابعة الحصول على التصاريح الالزمة من الدول االخرى لعبور وهبوط الطائرات الخاصة بنقل املسؤلين بليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات ال .25

ه واملحلية والدولية للركاب والشحن وكذلك اصدار تصاريح عبور وهبوط الطائرات العسكرية اصدار التصاريح االزمة للعبور والهبوط للرحالت الجوية املنتظمة والعارض .26

 .االجنبية وطائرات الوقود الرسمية االجنبية وكذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية 

طبقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ملنع  تنظيم شبكة املمرات الجوية وتحديد واعتماد املناطق املقيدة والخطرة واملحظورة ومناطق التدريب املختلفة  .27

 .تصادم الطائرات وتسهيل تحركها وتقديم خدمات املالحة الجوية  

 .ا تابعة تطويرهاصدار الرخص ملزاولة تعليم الطيران في نوادي الطيران ومعاهد تعليم الطيران واالشراف عليها باعتماد برامجها الدراسية والتدريبية وم .28

 .اعتماد ادلة التشغيل والصيانة واعتماد املؤسسات الوطنية واالجنبية التي تقوم بصيانة الطائرات وعمرتها والتفتيش الدوري عليها  .29

 .التحقيق في حوادث الطيران واعداد التقارير الفنية املتعلقة بذلك وفقا للقانون  .30

ذات العالقة وفقا للمتطلبات املحلية والدولية واملساهمة في اعمال االنقاد عند وقوع كوارث طبيعية واعداد دليل  تنسيق خدمات البحت واالنقاد بالتعاون مع الجهات االخرى  .31

 .االنقاد في املطارات ومتابعة درجة استعدادها وتجيزها والتوصية بما يلزمها من تجهيزات وتدريب 

 .ي وتقديم التسهيالت الالزمة لشركات الطيران العاملة في ليبيا اعداد البحوث االقتصادية واصدار االحصائية حول حركة النقل الجو  .32

 .تمثيل ليبيا في املنظمات والهيئات الدولية واالقليمية للطيران املدني واملشاركة في املؤتمرات واللجان االقليمية والدولية  .33

 ياب الحركة البرية في ليبيا والعابرة لها. اإلشراف على تنظيم قطاع النقل البري وتطوير خدمات نقل الركاب والبضائع ضمان انس .34

 تشجيع القطاع الخاص وتخفيزه على االستثمار في توفير سيارات األجرة والحافالت ومختلف وسائل الشحن. .35
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 إجراء الدراسات والبحوث املتعقلة بتحديد حركة نقل البضائع بين املناطق التجارية والنصاعية والزراعية.  .36

 ء مباين ومرافق املحظات وساحات وقوف الحافالت ووسائل املواصالت.اإلشراف على تصميم وإنشا .37

 القيام بإجراء االمتحانات الخاصة بإصدار رخص املراقبين البريين. .38

 القيام بإعداد كتيب تعليمات الحركة البرية املتعلقة بتسيير حركة النقل السريع.  .39

 ة البرية.التنسيق مع األقاليم املجاورة بشأن وضع آلية إلنسياب الحرك  .40

 . تحديد وتنظيم مواقع محطات ترحيل البضائع ووضع األسس الالزمة للمحافظة على سالمة البضائع املنقولة وعدم تعرضها للتلف والعبث .41

 إصدار تراخيص إنشاء وتشغيل خطوط نقل الركاب وتطوير خدمات سيارات األجرة والحافالت ووسائل النقل الجماعي.  .42

 النقل البري وتقييمه بشكل دوري.   مراقبة آداء قكاع .43

 تحديد مواصفات السيارات الصغيرة والحافالت املستخمة لنقل الركاب. .44

 وضع أدلة شروط املواصفات الفنية والسالمة للسيارات الصغيرة والحافالت. .45

 إجراء الدراسات الخاصة بسالمة الركاب األفراد وشروط نقل الركاب. .46

 لعارضة والعبرة وتصاريح عبور الحافالت بالتنسيق مع الجهات املعنية. إصدار تصاريح الرحالت النتظمة وا .47

 اعتماد ومراقبة أسعار نقل الركاب وتابعة أعمال شركات نقل البضائع وضبط املخالفات.  .48

 إبرام االتفاقيات الثنائية بشؤون الحافالت املؤجرة واملستأجرة.  .49

 واإلحصاءات الخاصة بالنقل البري في ليبيا. إنشاء قاعدة بيانات حول املعلومات  .50

 التحضير واملشاركة في املؤتمرات املحلية والدولية املتعلقة بمجال النقل البري.  .51

 تنفيذ الخطط املتعلقة بمشروع السكك الحديدة.  .52

 وتحليلها إلستحالص أهم النتائج الخاصة بتطوير السك .53
ً
 ك الحديدية. تجميع البيانات والدراسات واألبحاث املعدة مسبقا

 إجراء التعاقدات الالزمة لتنفيذ مشاريع الطرق الحديدية وفق اللوائح والتشريعات.  .54

 إدارة وتشغيل مشروع السكك الحديدية الوحدات املشغله واملكلمة له.  .55

 إعداد وتكيون الكوادر الوطنية اإلدارية والفنية واملالية الالزمة لتنفيذ مروع السكك الحديدية. .56

 وتكوين فرص العمل الالزمة لتنفيذ مشروع السكك الحديدية.  تأسيس الشركات .57
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 تنفيذ التشريعات املتعلقة باملطارات.  .58

 تنظيم وتطوير أسلوب العمل باملطارات.  .59

 . تشغيل وإدارة مرافق مناولة الركاب والبضائع ومرافق وقود الطائرات وغيرها من التجهيزات وخدمات املالحة الجوية لضمان سالمة املطارات .60

 . ء الطائرات وتحسين البيئة املحليةتقديم املنح املالية للمناطق التي بها مطارات ملنع األضرار املترتبة عن ضوضا .68

 االلتزام بالنظم واملعايير الخاصة بإنسياب حركة املسافرين والخدمات األرضية.  .69

 وضع األسس الفنة لتنفيذ مشروعات الطرق والجسور وإعداد التصميمات الهندسية واملواصفات الفنية واملستندات الخاصة بها.  .70

 ي مجاالت املطارات. االلتزام بتطبيق االتفاقيات املبرمة ف .71

 إصدار النشرات املتعلقة بحركة املسافرين.  .72
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 وضع وتحديد مواصفات املواد املستخدمة في أعمال الطرق والجسور.  .76

 والقيام بأعمال املسح وحفظ وتبويب الخرائط املتعلقة بها. اإلشراف على تنفيذ مشروعات الطرق والجسور   .77

 التخطيط لتنفيذ صيانة الطرق والجسور بشكل دوري وطارئ.  .78

 اإلشراف واملراقبة على تنفيذ مشروعات الطرق والجسور وضبط املخالفات. .79

 من املرافق باملطارات.قيام بأعمال الصيانة الدورية والعاجلة ملحطات الركاب واملهابط وساحات وقوف الطيارات ومباني أبراج املراقبة داخل املطرارات وغيرها ال .61

 دراسة وتحديد وتنمية املشروعات السياحية باملطارات.  .62

 املحافظة على النظام واألمن داخل املطارات.  .63
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 إلدارية واملالية والفنية وذلك إلدارة املطارات املدنية. وضع البرامج التدريبية الالزمة للتدريب وإعداد الكوادر ا .66
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 مراقبة وتجهيز الطرق بمتطلبات األمن والسالمة وحفظها من اإلعتداءات والحوادث.  .80

 فحوصات الفيزيائية والكيميائية الالزمة للمواد املستخدمة في تنفيذ مشاريع الطرق والجسور. إجراء ال .81

 .  والجسور  الطرق  على يةاإلرشاد والعالمات واللوحات واإلشارات الخطوط  لوضع الالزمة  اإلجراءات  تابعةم .82

 لطرق خارج املخططات.مراقبة إصالح العبارات املوجودة بالطرق وحمايتها وإعداد بيان بأسماء وأحوال ا .83

 ة طلبات منح التراخيص الخاصة باألعمال التي تقع في الطرق وأعمال الحفر بها. سإبداء الرأي ودرا .84

 إعداد الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير مشروعات الطرق والجسور.  .85

 مراقبة الطرق واملحافظة على نظافة حرم الطرق ومتباعة تطبيق القوانين الخاصة بها.  .86

 مخالفات أو تعديالت على الطرق العامة وإخطار الجهات املختصة باإلزالة لذلك.ضبط أي  .87
***************************************************************************************************************************** ************************ 

افق في مجال اإل  .20  : سكان واملر

 .اختصاصاتها ضمن تدخل  التي لألمور  املنظمة  واللوائح القوانين مشروعات اقتراح .1
 . واملرافق اإلسكان مجال في املقررة املشروعات تنفيذ .2

  املتخلفة واألحياء املناطق  تطوير .3
ً
 .عمرانيا

ة  متطلبات مع لتتناسب  والقرى  املدن تطوير .4
ٌ
 . املعاصرة الحيا

  الخطط وإعداد اقتراح .5
ٌ
 . تنفيذها ومتابعة ,الدولة مستوى  على واملحددة الشاملة العمرانية

  الكوادر وتكوين إعداد في املساهمة .6
ٌ
 .االختصاص ذات الجهات مع بالتعاون  وذلك الجهاز مشروعات لتنفيذ الالزمة  الفنية

 .الجهاز أجله من أنشا الذي الغرض تحقيق شأنها من  التي  والتصرفات األعمال كافة وإجراء التعاقد .7

لف التي  املشروعات تنفيذ في منها واالستفادة العامة،  واملرافق  اإلنشاءات مجال في العالم التقني التطور  متابعة .8
ٌ
م  بتنفيذها ك

ٌ
ت بدراسة  والقيا

ٌ
 وتطوير أساليب  البناء اقتصاديا

  وتوطين املعرفة نقل يٌخدم بما تنفيذها
ٌ
 .التقنية

جات .9
ٌ
  وتجهيزات ومعدات ومستلزمات بناء مواد من  الجهاز  توفير احتيا

ٌ
 .مشروعاته لتنفيذ  الالزمة البناء مواد وتصنيع الخارج، من  استيرادها  أو محليا

  العمرانية الستكمال الخطط وضع .10
ٌ
 .للبالد العامة املرافق  وتطوير التحتية البنية

 . اختصاصاتها ضمن تدخل  التي لألمور  املنظمة  واللوائح القوانين مشروعات اقتراح .11
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 مسح األراض ي وإعداد الخرائط املساحية. .12

 تقسيم األراض ي والقيام بأعمال الفرز والضم.  .13

 للخطط العمرانية وسن القوانين واللواح والقرارات املنظمة لذلك. .14
ً
 وضع قواعد منح تراخيص املباني فقا

 تنظيم ومراقبة ومزاولة املهن الهندسية ذات العالقة. .15

  والندوات واملؤتمرات تماعاتاالج في الدولة مثيلت .16
ٌ
 .بنشاطها الصلة ذات  واملنظمات الهيئات وعضوية

  املعلومات نظام إنشاء .17
ٌ
  العالقة ذات الجغرافية

ٌ
 .بالقيم الجوهرية

  التطوير وبرامج خطط اقتراح .18
ٌ
  املتدهورة للمناطق التنفيذية

ٌ
 .لالعتماد وعرضها العالقة ذات الجهات  بالتنسيق مع  عمرانيا

 .السابقة الفترات  خالل  املنفذة العام اإلسكان مباني تأهيل  وإعادة تطوير .19

  لتطوير املعتمدة الخطط تنفيذ .20
ٌ
  املتدهورة املناطق  تأهيل  وإعادة وتنمية

ٌ
 .املعتمدة املخططات  داخل عمرانيا

نة .21
ٌ
 .بالتطوير املستهدفة العامة  املباني صيا
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نة .39
ٌ
  واملباني القديمة املدن  وتطوير وترميم صيا

ٌ
 .التاريخية

 . ورصد الفاقد منهاانشاء ورصد شبكات التحكم االفقي والراس ي ومتابعة املحطات االخرى بالكشف الدوري عليها واعادة بناء  .40

 . سيس نظم املعلومات الجغرافية وذالك بعد جمعها من اصول الخرائط واملعلومات الحقليةأت .41

   .القيام باعمال التصوير امليكانيكي واعداد الواح الزنك وطباعة الخرائط واالطالس .42

 القيام بأعمال التصغير ةالتكبير للخرائط ونسخها بمختلف وسائل التصوير.  .43

 . الحتياجات ليبيا من الخرائط  اسات واالحصائيات ألعمال املصلحة املنجزة ووضع خطة مستفبليةاعداد الدر  .44

 .الكبرى  املنتزهات مشروعات نفيذت .22

م على التاريخية  املدن داخل العقارات  مالك تشجيع .23
ٌ
نة بأعمال  القيا

ٌ
 . األراض واستعماالت العام املخطط وفق واستعمالها لعقاراتهم والترميم الصيا

 .املشروعات لتنفيذ الالزمة العقود إبرام .24

  واملكاتب بالشركات االستعانة .25
ٌ
  االستشارية

ٌ
  الوطنية

ٌ
 .املشروعات وتنفيذ املخططات وإعداد الدراسات إلجراء واألجنبية

 .أغراضه لتحقيق الالزمة والعقارات األصول  تملك .26

نات  قاعدة إنشاء .27
ٌ
  هي تكون  بيا

ٌ
 .الجهاز قبل من تنفيذها يتم التي واألنشطة لألعمال املرجعية

  العناصر  وتدريب تأهيل .28
ٌ
 .املختصة الجهات مع بالتعاون  الجهاز بها املكلف املشروعات  وإدارة لتنفيذ الالزمة البشرية

  بالكراسة التقيد .29
ٌ
 .الجهاز بأعمال  يتعلق ما في املعمارية

 .اعداد الخطط والدراسات لتطوير عمل املصلحة وتطوير اداء العاملين بها .30

 .متابعة اعمال كافة الفروع واالدارات التابعة للمصلحة فنيا واداريا ومعالجة الصعوبات التي قد تواجهها .31

 .الالزمة للمسح العقاري الشامل وفق احدث الطرق اعداد الخطط والبرامج  .32

 .متابعة حصر وتسجيل العقارات اململوكة للدولة وتوثيقها باسم الدولة الليبية .33

 .متابعة تنفيد التشريعات املتعلقة بحماية امالك الدولة .34

 .خالفيناملتابعة والتنسيق واالشراف على اعمال محرري العقود واتخاذ االجراءات القانونية حيال امل  .35

 .وضع خطط تنمية املوارد البشرية ومتابعتها من خالل االدارة املختصة .36

 .القيام باعمال التصوير الجوي ومايترتب عليه من اعمال مالحية جوية وتصوير وتحميض وطبع واعداد الفهارس للصور الجوية .37

ت الجوي والتثليت الفضائي وكذالك استخدام االجهزة الرقمية وغير الرقمية الخاصة برسم  القيام بعمل شبكات ضبط الصور الجوية واملرئيات الفضائية اليا واعمال التثلي .38

 .الخرائط من الصور الجوية
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 تنفيذ التشريعات املتعلقة بمرافق الكهرباء واالتصاالت والغاز واملياه والصرف الصحي اقتراح االستراتيجيات املستقبلية لها. .45

 مية املستدامة. توفير إطار تنظيم ملزاولة األنشطة في مرافق األمدادات الكهربائية واالتصاالت واملياه والغاز ذات صفات مأمونة وموثوقة ومساندة للتن .46

 وتحديثها لتثبيت أسس املنافسة والحد من االحتكار. تنظيم مزاولة األنشطة الخاصة بتأمين إمدادات الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز وتحديد أنواعها وتصنيفها  .47

 اقتراح اللوائح الخاصة بالرخص والتصاريح واملقابل املالي وتحديد العالقة بين املرخص لهم واملستهلكين واعتمادها.  .48

 لهم. اقتراح معايير املمارسات القياسية لآلداء في شؤون تقديم الخدمات والتي تجب على الشركات واألفراد املرخص  .49

 إصدار التراخيص والتصاريح الالزمة ملن يوقومون بمزاولة أي نشاط في مجال إمدادات الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز.  .50

 تشجيع القطاع الخاص للمشاركة واالستثمار في تأسيس وتطوير الخدمات المرتبطة الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز.  .51

 د اقتصادية من خالل مكاسب متكافئة ومراجعة دورية لتكاليف والعوائد وتعرفة تقديم الخدمات. نمكين املستثمرين من تحقيق عوائ .52

 باء واالتصاالت واملياه والغاز بأسعار تنافسية عادلة مبنية على أسس تجارية تحمي مصالح ذوي الدخل املحدود واملرض ى وكبار السن. ية حقوق املنتفعين من خدمات الكهر حما .53

 لالوائح والقواعد املتعلية باإلدارة واملحاسبة واالستثمار ملرخص لهم وإتخاذ اإلجراءات الالزمة في مراقبتهم. مراقبة تنفيذ ا .54

 دعم نشاطات البحث والتطوير في مجاالت الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز وتقديم املشورة لجميع القطاعات واألفراد فيما يخص ذلك. .55

 بنشاطات الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز وفض النزاعات وتقيع العقوبات على املخالفين. البث في الشكاوى ذات العالقة  .56

 إعداد التقارير الدورية وضع إمدادات الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز والصرف الصحي. .57

************************************************************************************** *************************************************************** 
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 .حةاالسي لتنمية الكفيلة السياسات  اقتراح .1

 .بالسياحة املتعلقة والنظم واللوائح القوانين مشروعات ودراسة اقتراح .2

 .السياحة لقطاع الالزمة  ةاملالي املخصصات دعم اقتراح .3

 .لها الحلول  وإيجاد القطاعات بين التعاون  تتطلب التي بالسياحة العالقة ذات القضايا معالجة .4

 .منها بكل  املناط الدور  واقتراح  ةاألساسي البنية وبرامج خطط بتنمية العالقة ذات  واألمنية العامة  الجهات  بين  التنسيق .5

 .وغيرها صحية ومرافق  وكهرباء واتصاالت ومواصالت طرق  من املختلفة االقتصادية الخدمات دور  تنشيط .6

 .  السياحي النشاط تنمية في الخاص القطاع دور  تفعيل .7

 .والعمالة واألرباح الضرائب مجال في خاصة  واالنتعاش النمو على الخاص  القطاع تشجع التي  التشريعات إصدار .8

 . يةحالسيا األعمال في املتخصصة ةاإلداري املهارات  ذات  البشرية املوارد من متميزة نوعية  إعداد .9

 .السياحية واملوارد الوطنية  بالثقافة والتعريف والدعاية واإلعالن  التسويق أنشطة تفعيل .10

 .وتنشيطها وتطويرها ،  ةحالسيا لتنمية التنفيذية واألساليب  والبرامج الخطط ،ووضع ليبيا يف السياحية  الحركة لتنمية العامة  السياسة  اقتراح .11

 .العالقة ذات  األنشطة من  وغيرها  التقليدية والصناعات والفندقية  السياحية  الخدمات وتطوير السياحة،  بتنمية  املتعلقة  للمشروعات التنفيذية والبرامج  الخطط  مشاريع إعداد  .12

 ومكاتب والفنادق السياحية املواقع على والرقابة اإلشرافو  السياحية، واملنشآت واملرافق السياحية الخدمات أنشطة  مزاولة ألدوات التراخيص إلصدار الالزمة املوافقات منح .13

 .حكمها في وما  ةالسياحي واملطاعم واملقاهي  الترفيه وأماكن السياحية  واملنتجعات واملخيمات ، واالستراحات السياحة

 . ة السياحي العوائد تنمية  من  املستهدف يحقق بما تعديلها واقتراح  ،  السياحية العامة باملحال والخدمات اإلقامة  أسعار  تحديد .14

حة،  بشؤون املتعلقة  الشكاوى  وفحص تلّقي .15
ٌ
 تنفيذها  من  والتأكد السياحية،  واملهن  األنشطة مزاولي على دورية  تفتيشية بحمالت والقيام حيالها،  املناسبة  اإلجراءات واتخاذ السيا

 . والفندقية السياحية  الخدمات أداء في القصور  أو النقص  أوجه ملعالجة  الالزمة واألساليب الوسائل واقتراح  السياحة، لصناعة املنظمة  للتشريعات والقرارات

د  على تساعد التي والتسهيالت اإلجراءات واقتراح  برامجها ودعم وتأمينها، وحمايتها لليبيا القادمة السياحية واألفواج القوافل  ملرافقة  الالزمة التنفيذية والبرامج الخطط وضع .16
ٌ
زيا

 . بوزارة الداخلية املختصة  اإلدارة  مع بالتنسيق  الوافدين السياح عدد

 والفندقية.  السياحية الخدمات مجال في االقتصادية األنشطة ومزاولة أدوات لقيد  السياحي السجل إعداد .17

 . تنفيذها توأولويا ، السياحية  التنمية مناطق  في تقام التي  السياحية املشروعات وحجم نوع تحديد  .18

 . تأهيلهم على واإلشراف السياحي القطاع  في العاملين من وغيرهم ، السياحيين املرشدين خدمات على اإلشراف  .19

 . السياحة بشؤون املعنية والدولية اإلقليمية والهيئات واالتحادات املنظمات  مع التعاون  .20

 أحد موارد االقتصاد الوطني ووسيلة لترسيخ الترابط االجتماعي.   تنمية ونشر الوعي السيحي لدى املواطنين بإعتبارها .21

م .22
ٌ
داخل   وبيعها  وتوزيعها نشرها على والعمل السياحية واملواقع للمدن  سياحية حكمها وأدلة في وما الكتيبات وإصدار  املرئية البرامج وإنتاج ليبيا في للسياحة والترويج ةبالدعاي القيا

 .ليبيا

 .الهيئة تحتاجها التي  البيانات من  ،وغيرها ة التقليدي السياحية والصناعات األنشطة ومزاولة  أدوات  وعن  السياحي الجذب مواقع عن للبيانات معلومات قاعدة إنشاء .23

  الالزمة والنظم  التشريعات واقتراح التقليدية، الصناعات مجال في والبحوث الدراسات إعداد .24
ٌ
 .التقليدية الصناعات ودعم لحماية

 . النافذة والتشريعات للنظم وفًقا التقليدية الصناعات ومهن حرف ملزاولة تراخيص على للحصول  الالزمة املوافقات وإصدار التقليدية، الصناعات وتصنيف حصر .25

 .وتقييمها عليها  واإلشراف إقامتها وتشجيع ودعم عنها واإلعالن سنوية، خطة وفق السياحة لتنشيط والخارج الداخل في السياحية واألسابيع واملعارض  املهرجانات إقامة .26

 .كفاءتها ورفع التقليدية والصناعات السياحة  بشؤون املعنية البشرية واملوارد األجهزة وتطوير متابعة .27

 نشر البحوث والدراسات الخاصة باآلثار الليبية في الصحف واملجالت والدوريات املحلية والعاملية. .28

 املتعلقة بصيانة املواقع األثرية واملتاحف وتطوير املباني واملدن التاريخية. إعداد الخطط والبرامج .29

 املشاركة في إعداد املواصفات الفنية ألعمال الصيانة والترميم والباء وإعادة البناء باملرافق ذات العالقة.  .30

 ريين في املدن واألحياء القديمة لغرض تسجيلها بالسجل العقاري. املشاركة في وضع الرسومات الهندسية بالعقارات اململوكة لألشخاص الطبيعيين واالعتبا .31

 املشاركة في اقتراح مشروعات االتفاقيات وبرامج التعاون العلمي والفني في مجال علم اآلثار.  .32

 اقتراح إقامة املتاحف وتطويرها ووضع النظم الخاصة بحفظ اآلثار . .33

 اإلشراف على جميع املتاحف في ليبيا.  .34

 واألماكن األثرية وتوثيقها وتسجيلها. صيانة القطع   .35

 العمل على اسعادة اآلثار واملقتنيات واملمتكالت الوطنية املسروقة واملهربة خارج ليبيا. .36

 إعداد سجل وطني لآلثار يتضمن املواقع األثرية والتاريخية والقطع األثرية املنقولة وربطها بخريطة وطنية رقمية.  .37
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 . والحفريات وصيانة اآلثار وحراستها وحمايتها من العوامل الخارجية والتفقد الدوري لآلثار الثابتة واملنقولة والتأكد من سالمتها املشاركة في إجراء علميات املسح  .38
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 : زراعة والثروة الحيوانية والبحريةفي مجال ال .22

1.  
ً
 ملتطلبات التشريعات املحلية واالتفاقيات الدولية.تطبيق نظام رقابة الدولة على مناطق الصيد وفقا

 مة على نشاط الثروة البحرية.ئ اقطاع الخاص في مجال الصناعات القتشجيع ودعم ال .2

 إقامة مزارع استرشادية لغرض التدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الثروة البحرية.  .3

 لبحرية.تطبيق ومتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الثروة ا .4

 استحداث املحميات البحرية لتحقيق أغراض بيئية أو علمية أو اقتصادية. .5

 تنفيذ التادابير الخاصة بحضر الصيد بواسطة املفرقعات واملواد السامة والضارة بالصحة العامة. .6

 اتخاذ ما يلزم إليقاف عليمات الصيد التي تتم باملخالفة. والتحقيق مع مرتكبيها.  .7

 لحماية البيئة البحرية داخل املوانئ ومرافئ الصيد البحري.اتخاذ ما يلزم  .8

 املشاركة في أعمال املنظات االقليمية والدولية وتنفيذ االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال الثروة البحرية.  .9

 ط.منح تراخيص الصيد في املياه االقليمية والليبية واملياه املعلنة مناطق حماية صيد ليبيا بالبحر املتوس .10

 تنفيذ السياسات املتعلقة بتنمية املناطق واملشروعات اإلنتاجية الزراعية.  .11

 إجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بإستغالل واستثمار املوارد الطبيعية املتاحة لتحسين األمن الغذائي. .12

 اعية قيد اإلنجاز.. العمل على إعادة تأهيل وزيادة إنتاج املشروعات اإلنتاجية القائمة وإستكمال املشروعات الزر  .13

 التشجيع على إقامة املشروعات الصغرى واملتوسطة في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. .14

 اإلشراف على املشروعات الزراعية والحيوانية والبحرية.  .15

 حماية التربة من اإلنجراف وإقامة السدود التعويقية.  .16

 املشارع الزراعية وفتح آفاق الجذب لها. تشجيع برامج االستثمار األجنبي في  .17

 تنمية املوارد املائية للمشاريع الزراعية والحيوانية واملحافظة عليها وصيانتها.  .18

 .ئح والتشريعاتتقديم مختلف أنواع السلف النقدية والعينية للمشتغلين في املجاالت الزراعية والحيوانية والبحرية سواء األفراد أو الشركات وفق اللوا .19
****************************************************************************************************************************** *********************** 
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 وضع املعايير املتعلقة باألمن اقومي فيما يخص أنشطة البريد واالتصاالت وتقنية املعلومات. .25

 وتحليل اتجاهات التغير في النمو السكاني. العمل على بناء نظام معلومات سكانية بتقنية متطورة تتيح متابعة ورصد  .1

 متابعة تنفيذ السياسة السكانية ومراجعتها وتطويرها في ضوء التطبيق العملي. .2

 التنسيق بين املؤسسات الحكومية واملجتمع املدني واملنظمات االقاليمية والدولية ذات العقالة بقضايا السكان والهجرة.  .3

 القضايا السكانية في الخطط التنموية الشاملة. متابعة اجراءات إدماج   .4

 ت والبرامج  السكانية. إجراء الدراسات والبحوث حول واقع السكان معرفة الواقع االجتماعي والتنبؤ باملستقبل االقتصادي واالجتماعي واألمني بما يخدم السياسا .5

 منظمات املجتمع املدني واملنظمات االقليمية والدولية ذات الصلة.العمل على إنشاء نظام إدارة املخاطر والطوارئ السكانية بالتعاون مع  .6

 إعداد الدراسات الخاصة بالخصوبة والوفيات للوصول إى جداول توقعات الحياة.  .7

 إعداد الدراسات والبحوث حول نتائج التعدادات واملسوحات العامة، وإعداد دراسات حول االقتصاد الكلي والدراسات السكانية. .8

 راسات حول الظواهر ااجتماعية واالقتصادية التي تؤثر في مسارات التنمية.إعداد الد .9

 انات واملعلومات. القيام بمهام اإلرشاد والتوعية والتعريف بالبيانات واملعلومات املتوفرة ومساعدة البحاث والدارسين على كيفية التعامل مع قواعد البي .10

 املعلوماتية.إعداد الدليل الوطني للنظم   .11

 إعداد السالسل الزمنية حول إحصاءات التجارة الخارجية واألرقام القياسية وإعداد الدراسات املقارنة.  .12

 تبويب بيانات وإخصاءات املواليد والوفيات وحاالت الزواج والطالق وإعداد نشرة سنوية باإلحصاءات الحيوية. .13

. إحتساب األهمية النسبية لبنود االنفاق من خالل مسح .14
ً
 وات األسرة وتحديثها سنويا

 وضع االستراتيجية الوطنية الخاصة باالتصاالت وتقنية املعلومات. .15

 أجراء الدراسات والتخطيط االستراتيجي لتطوير البنى التحتية لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات واقتراح الخطط لبنائها وتشغيلها. .16

 ملعلومات وتوفير البيئة املناسبة من تمويل وموارد بشرية لتحقيق ذلك. تشجيع االستثمار في االتصاالت والبريد وتقنية ا .17

 للتشريعات النافذة. .18
ً
 إجراء دراسات الجدوى وإعداد نطاق العمل باملشاريع واملواصفات واملشاركة في دراسة العروض والترسية وفقا

 شروعات األقمار الصناعية.اإلشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية لالتصاالت وتقنية املعلومات وم .19

 تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة باإلتصاالت للشركات النفطية وغيرها.  .20

 املساهمة في رفع الوعي بمجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات وإرشاد املستفيدين منه.  .21

 نح تراخيص مزاولة النشاط وتعزيز املنافسة الوطنية في تلك املجاالت.النهوض باألبحاث املتعلقة باالتصاالت وتقنية املعلومات واملشاركة في اقتراح القواعد مل .22

 اإلشراف والرقابة على آداء الشركات العاملة في البريد واالتصاالت واملشاركة في اقتراح القواعد املنظمة ملنح تراخيص مزاولة النشاط.  .23

 ات وتأسيس قاعدة بيانات حول املستندات والخرائط الخاصة بالقطاعين. وضع املواصفات الفنية والقياسية ملنظومات االتصاالت وتقنية املعلوم .24



 
528 

 

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 : اإلحصاء واملعلوماتفي مجال  .24

 والندوات املحلية والدولية املتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. التمثيل في جميع املحافل واملنظمات والهيئات واملؤتمرات واالجتماعات  .1

 . إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية القادرة على استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات كعامل تغيير نحو تنمية اقتصادية واجتماعية .2

 سات من التطبيقات االصدرة عنه. إنشاء مركز للمحاكاة اإللكترونية ووضع آليات استفادة جميع املؤس .3

وتقديم التوصيات وتبادلها ونشرها  إجراء عمليات رصد األحوال الجوية والبحرية والطقس واملناخ واألمطار والزالزل، وتجيمع نتائجها وتحليلها وإعداد الدراسات والتقارير  .4

 وتسويقها لكافة مشروعات الدولة االقتصادية.

 .لجهات حركة الطيران املدني والبحري واملرافق االقتصادية والجهات التي تتأثر بالعوامل الجويةإعداد نشرات األرصاد الجوية  .5

 ن املناخ في ليبيا. إعداد البيانات واإلحصاءات والتقارير الشهرية والسنوية واملعلومات عن الطقس واملناخ ومعلومات املد والجزر وحفظها كبيانات مرجعية ع .6

 ت التي تقدم خدمات األرصاد الجوية، والتنسيق بين جميع الجهات التي يتصل نشاطها بعمل األرصاد الجوية.اإلشراف على جميع الجها .7

 وي بكافة الطرق والوسائل. املتابعة واملساهمة مع الجهات املعنية في دراسة تلوث الهواء وتأثيره على األحوال الجوية ومتابعة انتقالها وتأثيرها على الغالف الج .8

 .الخصوصالتنسيق مع املنظمة العاملية لألرصاد الجوية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة وتمثيل ليبيا في كافة املحافل املحلية والدولية بالتعاون و  .9

 مساعدة جميع املراكز البحثية في تركيب وتشغيل وصيانة محطات الرصد التابعة لها. .10

استخدام االراض ي والتخطيط العمراني واالتصاالت والسياحة ومكافحة التصحر وتوفير بيانات األرصاد الجوية الزراعية للجهات  تحسين منهجيات الخدمات املناخية في  .11

 املستفيدة. 

 .إجراء الدارسات التاريخية الليبية واإلسالمية واإلقليمية والعاملية والدراسات املتعلقة باملجاالت السياسية املعاصرة واالستراتيجية .12

 .ريف بالتراث الليبي في كافة مراحله وجمعه واالحتفاظ به بمرجع وتجميع ما أمكن من الوثائق واملخطوطات وتحقيقها ونشرهاالتع .13

 املتعلقة بالتاريخ الليبي .14
ً
 ودوليا

ً
 . تنظيم املؤتمرات والندوات العلمية وعقد الحلقات الدراسية محليا

 الليبيين وإعادة كتابته وتحريره من التشويه والتحريف وربط حلقاته بعضها ببعض.تجميع وتوثيق ودراسة مصادر تاريخ جهاد   .15

 تعبئة جهود العلماء والبحاث واستقطاب الخبرات العلمية وتأهيلها وتنميتها في مجال الدراسات التاريخية.  .16

 قية وإصدارها. تأليف وترجمة ونشر األبحاث والكتب واملوسوعات العلمية وإنتاج األفالم التاريخية الوثائ .17

 إنشاء مكتبة متخصصة جامعة لكل من أنتج من دراسات ومنشورات وأفالم وثائقية تاريخية وطنية وإقليمية ودولية.  .18

******************************************************************************************************************************************** ********* 
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 : العدل في مجال  .25

 اإلشراف على هيئات القضاء واألجهزة املعاونة لها على الوجه املبين بقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح النافذة.  .1

 إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تسير عليها الوزارة والهيئات القضائية واألجهزة املعاونة لها. .2

 مشاريع القوانين واللوائح الالزمة لضبط وتحسين إجراءات التقاض ي وتحقيق العدالة بين املواطنين. اقتراح وإعداد  .3

 للقانون.  .4
ً
 اقتراح إنشاء املحاكم والنيابات املتخصصة وفقا

 إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها باملستلزمات املطلوبة. .5

ذها  ظيفي لهيئات القضاء والنيابة العامة واألجهزة املعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيالعمل على رفع مستوى األداء الو  .6

 وتحقيق العدالة بين الناس. 

 القضائية األخرى واألجهزة املعاونة لها. توفير الكوادر البشرية من القضاة والكتاب واملوظفين الالزمة للقيام باألعمال القضائية باملحاكم والهيئات  .7

العالي للقضاء ودعمه ألداء مهامه  تطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة في املعاهد العليا املتخصصة في الداخل والخارج والعمل على تطوير املعهد  .8

 التأهيلية. 

 لقانون السلطة القضائية، تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال املحاكم  .9
ً
وقضاتها وإعداد الحركات القضائية الخاصة بترقية القضاة وأعضاء النيابة وتنقالتهم وندبهم طبقا

 ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس القضاء األعلى املتعلقة بهذا الشأن.

والوثائق القضائية املتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية واألجهزة املعاونة لها  وضع وتطبيق نظام حديث لنظم املعلومات وجمع وتوثيق املعلومات والبيانات واإلحصائيات  .10

 واالستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه. 

ة املتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية واألجهزة املعاونة لها  وضع وتطبيق نظام حديث لنظم املعلومات وجمع وتوثيق املعلومات والبيانات واإلحصائيات والوثائق القضائي .11

 واالستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه. 

األعمال ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط  اإلشراف على جميع أعمال التوثيق والتسجيل العقاري وتنظيم مهنة األمناء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه  .12

 للقوانين النافذة. 
ً
 التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق املواطنين وفقا

ورفع مستوى أدائها بما يضمن   ويرهااإلشراف على مهنة الطب الشرعي وأعمال الخبرة أمام الهيئات القضائية وإعداد التشريعات املنظمة لها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتط .13

 خدمة العدالة. 
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ها وإقرارها واتخاذ اإلجراءات الالزمة  إعداد مشروع املوازنة السنوية للسلطة القضائية واألجهزة والهيئات التابعة للوزارة وتبويبها وعرضها على مجلس القضاء األعلى ملناقشت .14

 املالية املتبعة.  العتمادها وتنفيذها وإعداد الحساب الختامي حسب القواعد

 تنظيم العالقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة لتحقيق العدالة في إطار القوانين واللوائح النافذة. .15

 الجهات القضائية.العمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية املواطنين وتصحيح املفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام  .16

 العمل على ترسيخ أسس سليمة للعالقة بين القضاء واملحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة. .17

تفاقيات قة، وإعداد مشاريع االتطوير وتنمية عالقات التعاون القضائي والقانوني والفني بين الوزارة والهيئات املعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصدي .18

ني املوقع عليها، وتمثيل الجمهورية في اإلقليمية والدولية في املسائل القضائية واملشاركة في املفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي والقانو 

 املؤتمرات واالجتماعات والندوات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بشئون العدل والقضاء. 

***** ***************************************************************************************************************************** ******************* 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة التنفيذية الوسطى: (14.

 وتختص باملهام التالية:

 . املحلي واألمن النظام بصيانة املتعلقة والخطط املقترحات شأن في التوصيات إصدار .1
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 .أجنبي أو عربي  مال رأس مع مشتركة استثمار وشركات وذات طبيعة خاصة  حرة مناطق  إنشاء اقتراح .2

 التخطيط جهات موافقة بعد وذلك باملحافظة، األخرى   االعتبارية  األشخاص أو  املحلية الوحدات مع  أو  األخرى  املحافظات مع مشتركة بمشروعات القيام .3

 . بالخصوص النافذة القانون  أحكام وبمراعاة املختصة

 . بها القيام من  املجالس تلك تتمكن ال والتي املحافظة نطاق داخل البلدية  املجالس بمشروعات املتعلقة االختصاصات  .4

 . تنفيذها ومتابعة لذلك الالزمة االحتياجات وتوفير املحافظة نطاق في األسرة وتنظيم األمية بمحو  الخاصة والبرامج الخطط وإعداد دراسة .5

 الدينية والوطنية واالجتماعية داخل نطاق املحافظة.  واملهرجانات واالحتفاالت  ةالثقافي املناشط على اإلشراف .6

 . الوزير أو الوزراء مجلس  عن الصادرة  التعليمات أو التفويضات أو النافذة، اللوائح أو  القوانين دهانس ت التي األخرى  واملهام االختصاصات  .7

***************************************************************************************************************************** ************************ 

 اإلدارة التنفيذية املحلية:(15.

 تتمثل إختصاصاتها في التالي: 

 .والتصرف فيهاادارة األمالك البلدية   .1

 .خرى سوم والعوائد وفقا لهذا القانون أو القوانين األ فرض جباية الر  .2

 ادارة السجل املدني واالحصائيات الرئيسية.  .3

 التعاقد مع الغير لضمان اي عمل او تعهد داخل حدود البلدية .4

 تنظيم انارة االماكن العامة  .5

في ذلك تنظيم مستوى تلك الطرق وعرضها  انشاء وتنظيم وصيانة الطرق البلدية وامليادين العامة واجراء التعديالت فيها واملحافظة على تزيينها وغرس االشجار والزهور فيها بما   .6

 دية والبلديات التي يمارس فيها هذا االختصاص بقرار من املجلس التنفيذي(.وارصفتها وقنواتها ومجاريها واطالق االسماء عليها ووضع اللوحات املميزة السمائها. )تحدد الطرق البل

 واالشغال العامة.  مراقبة رسم وانشاء وتغيير واستعمال املجاري ودورات املياه واحواض الغسيل والحمامات واالجهزة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة .7

شروط  البلدية ودائرتها وتوزيد املياه باملقاييس واملوارد والعدادات واالجهزة واالدوات املستعملة لذلك الغرض او املتعلقة بها. وتنظيم ال  تنظيم وتوريد وتوزيع املياه التي تخضع لرقابة .8

ي املياه وتلويثها وسوء استعمالها وتقدير  التي بمقتضاها تزود املياه الغراض منزلية او خالفها والثمن الذي يدفع عن استهالك املياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها ومنع االسراف ف

 رة االشغال العامة. طريقة االستعمال وحجم وقوة وكيفية املواسير والصمامات والصنابر والصهاريج واالوعية التي تستعمل لحمل املياه. وذلك بالتعاون مع نظا
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 ت التي تدفع عن استعمال هذه االماكن تنظيم وانشاء االسواق العامة ومحالت املزاد العلني وتقرير الرسوم وااليجارا .9

الشراف عليه والترخيص  مراقبة وفحص اي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع وتنظيم صناعة واعداد وخزن وتحويل ونقل اي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع وا .10

سان الى منطقة البلدية او حيازته او بيعه او عرضه للبيح وتحديد نسب تركيب وقوة وصنف  به وحظر تلويث اي طعام او شراب ومنع ادخال ما ال يكون منه صالحا الستهالك االن

و ابادة اي طعام او شراب ملوث الحليب او اي صنف اخر من الطعام او الشراب ومنع غشه او اساءة صنعه وضمان بيعه نقيا مطابقا للنسب املحددة او املعقولة وتخويل حجز ا

 غير صالح الستهالك االنسان وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة باالمراض او مغشوش او 

تي تصنع اصناف الطعام او الشراب  تنظيم وترخيص صاالت الشاي واملقاهي واملطاعم والفنادق وبيوت االكل واالقامة واملخابز ومحالت البقالة وبيع اللحوم وجميع االماكن ال .11

 اف او تعرض للبيع على أن يستثنى من ذلك ترخيص بيع املشروبات الروحية والكحولية على اختالف انواعها للبيع او االستعمال او تخزن فيها مثل هذه االصن 

منها او ابخرة او غازات او اتبرة او    تنظيم ومراقبة جميع االعمال واملصانع والورش التي قد تكون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او االزعاج للجيران بسبب ما ينبعث من دخان  .12

 .روائح او صخب او اهتزاز او غير ذلك ووضع الشروط التي يجب ان تخضع لها هذه االعمال او املصانع و الورش

 تنظيم وتخطيط املدن واملباني وذلك تحت اشراف االشغال العامة ويشمل هذا االختصاص التالي: .13

 ي تكون خطرا على املواطن أو التي تركت لتستحيل الى انقاض او ردها الى حالة امينة.تنظيم وتخطيط ارتفاع جميع العمارات وملحقاتها وكذلك هدم وازالة املباني الت . أ 

ي حال غير مأمونة العواقب واجبارهم على  مراقبة تزويد الصهاريج وتركيبها الجل منع توالد البعوض فيها، ومنع املالكين الي منزل او القاطنين فيه من ترك اي بئر او حفرة فيه ف .ب

 مثل هذه مثل هذه االبار او الحفرة او ملئها او تغطيتها. وضع السياج حول 

 تنظيم ومراقبة او منع انتشار او استعمال اي بناء مؤقت او منقول ومنع او تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد التجارة او السكن.  .ت

رض الخصوصية التي يلزم اعطاؤها بخصوص االبنية الجديدة وفقا لالسباب الصحية  تنظيم مساحة قطع االرض التي يجوز اقامة املباني عليها وتحديد مدى وموقع قطعة اال  .ث

 الالزمة ووسائل الراحة الضرورية.

عمل ملنفعة  املكشوفة وامليادين التي تستاستلزام انارة الساللم واملمرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة على الشيوع وتنظيفها وكذلك تنظيف ورصف املالعب واالماكن  .ج

 املساكن. 

 اقامتها. تحديد واجهة البناء وضمان تناسق خطوط ومستوى املباني وتصميمها الهندس ي وازالة وتغيير الحواجز والنتوآت القائمة امام املباني ومنع  .ح

 لذي يراد اقامته فيه. منع اقامة اي بناء يعترض عليه بسبب طبيعته او تركيبه او بسبب االغراض التي أنشأ من أجلها أو بسبب املحيط ا .خ

 منع تقسيم او تغيير املباني او املنازل واملباني من الخشب او الخشب والحديد او الخيش او املحاطة باالسوار او السياج.  .د

 البناء واالسوار اثناء بناء او هدم او اصالح او تغيير اي مبنى.   تنظيم التفتيش على املباني واستعمال صقاالت .ذ
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 تقرير وتنظيم:  .ر

 إغالق اي مبنى او جزء منه ال يكون مناسبا لسكنى االنسان  -

 االجراءات الالزمة لنجاة اي عمارة في حالة حدوث حريق فيها.  -

واملوافقة على جميع خرائط اي مبنى او التغيير فيه او رفض املوافقة عليه وازالة او تغيير او هدم اي عمل بدئ فيه او تم  االجراءات املتعلقة بخرائط بناء املباني او التعديل فيها،   .ز

 مخالفا للوائح، ومنع السكن في اي مبنى جديد او محول اال بعد ان يصدر مجلس البلدية شهادة بصالحية البناء للسكن. 

العقارات بموافقة وزارة الزراعة بازالة االشجار او غيرها والنباتات او خفض  تعيين طريقة تسوير اراض ي البناء وازال .س ة اي سور او بناء مهدم مالصق ملكان عام وماطلبة مالكي 

 ارتفاعها او تقليمها عند بروزها الى الطرق العامة او اعتراضها لحركة املرور. 

ى اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بغرض عرض لحومها الستهالك الجمهور في غير املسالخ البلدية، وتنظيم ورقابة  انشاء وتنظيم وادارة املسالخ البلدية واملستودعات لالشراف عل .14

 وترخيص ذبح املاشية وغيرها من الحيوانات وممارسة القصابين لبيع اللحوم وختم الحيوانات املذبوحة للداللة على فحصها قبل ذبحها. 

ت والحرف التقليدية وترخيص الباعة املتجولين والتعامل بالبضائع املستعملة كاالكياس والعظام والصفيح وتنظيم وترخيص  تنظيم وترخيص ممارسة التجارة والصناعا .15

 التجارات التي قد تكون مضرة بالصحة العامة او التي تقتض ي املصلحة العامة تنظيمها. 

 تنظيم الحالقين واملزينين وصالوناتهم.  .16

 يم نقل املوتى واملقابر. تنظيم وترخيص متعهدي الدفن وتنظ .17

 االمن العام. تنظيم وترخيص املسارح وصاالت املوسيقى والبليارد وغير ذلك من اماكن التسلية العامة ويمارس هذا االختصاص في كل حالة بموافقة سلطات   .18

 البلدية.  تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وحظر او تنظيم االستحمام في اي مكان مكشوف من منطقة .19

 املهملة. تنظيم وترخيص االحتفاظ بالكالب وحظائر املاشية والخيول والخنازير ذاخل حدود البلدية واعدام الكالب الخطرة أو   .20

 تعيين اماكن وقوف السيارات والعربات داخل حدود البلدية وامكن حظر وقوفها، وذلك بالتعاون مع سلطات االمن العام.  .21

 . نتزهات العامة وشواطئ االستحمامانشاء وتنظيم الحدائق وامل .22

 .العمل على ايجاد وتنظيم وصيانة الوسائل الالزمة الطفاء الحريق واالنقاذ وفقا المكانية البلدية املختصة .23

ن او يؤدي الى االضرار بالصحة  انشاء الخدمات الصحية الخاصة بازالة النفايات وابادتها وحفظ املنطقة في حالة صحيةنظيفة والحيلولة دون حدوث كل ما يقلق راحة السكا .24

 .العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة
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 طالبة بها مقابل: حد االعلى لالسعار التي يمكن املتعيين ال  .25

 املبيت في الفنادق وغيرها من االماكن التي تؤجر فيها الغرف للزائرين. .أ

 مقهى او فندق او اي مكان آخر تقدم فيه املرطبات للجمهور. الخدمة واملرطبات واصناف الطعام التي تقدم في اي مطعم او صالة او   .ب

 الخدمات في صالونات التزيين وبيوت التجميل.  .ت

 الثلج سواء بالجملة او بالقطاعي. .ث

 اللحوم التي تباع بالقطاعي للجمهور في اماكن القصابين.  .ج

 االسماك التي تباع بالقطاعي للجمهور.  .ح

 آلية او تجرها خيول عند نقل املسافرين باالجرة داخل البلدية. الخدمات التي تؤديها العربات سواء كانت   .خ

 خدمات االصالح في الورش والجراجات التي تجرى على العربات اآللية وغيرها.  .د

 خدمات بيوت الغسيل ومحالت تنظيف املالبس. .ذ

 الخضروات والفواكه الطازجة بجميع انواعها.  .ر
 الجملة او بالوحدة.الحليب واملشروبات واملياه املعدنية سواء كانت ب .ز

 تنفيذ اللوائح البلدية. .26
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 ئي نظام القضاالاملبادئ التي يقوم عليها 
 .استقاللية القضاء .1

 . التقاض ي على درجتين .2

 .وحدة القضاء .3

 .قيمي( تباين االختصاصات )نوعي، .4

 . حظر املحاكم االستثنائية .5

نظام القاض ي الفرد بالنسبة لقضاء أول درجة وتعدد القضاء في قضاء  .6

 االستنئناف ومحاكم الجنايات والقضاء اإلداري. 

 وحق اللجوء للقضاء مكفول للجميع.    املساواة امام القضاء، .7

 .مجانية القضاء .8

 .علنية الجلسات وشفوية املرافعات .9

 ء. عدم اقتصار عضوية املحكمة الدستورية على سلك القضا .10

 مكونات السلطة القضائية 
 املجلس األعلى للقضاء. -

ـــــة.  - ـــــ ـــ ــ ــ  املحكمة الدستوريــ

ـــــا.  - ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــيـ ـــ ــــــــلـ ــــــــعــ ــ  املحكمة الــ

ـــاملحاكم ال - ـــــ ــ ـــمــ ـــ ـــــ ـــدن ـ ـــ ـــ ـــيـ ـــ  ة. ــــــ

ــــاملحاكم ال - ــ ــ ــــجـ ــــــــنـــــ ـــائـ ـــيــ ـــ ة. ــ

 



 
536 

 

 اختصاصات السلطة القضائية:

 النظر في الدعاوي واملنازعات املدنية. .1

 النظر في الدعاوي واملنازعات التجارية.  .2

 النظر في الدعاوي واملنازعات اإلدارية. .3

 املحاكم وأية جهة قضاء استثنائي. تنازع االختصاص بين  .4

حالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد  النزاع الذي يدور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر احدهما من املحاكم واالخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه ال .5

 الحكمين أو كليهما الى أن تفضا في موضوع النزاع.

 رته أحكام سابقة بناء على احالة الدعوى من إحدى دوائر املحكمة. العدول عن مبدأ قانوني قر  .6

 النظر في الطعون التي ترفع اليها في:  .7

 ية. االحكام الصادرة في املواد املدنية والتجارية ومواد األحوال الشخصية في الحاالت املنصوص عليها في قانون املرافعات املدنية والتجار  . أ 

 ئناف منعقدة بهيئة قضاء اداري. االحكام الصادرة من محاكم االست .ب

 االحكام الصادرة في املواد الجنائية طبقا لقانون االجراءات الجنائية. .ت

 ال تختص املحكمة العليا بالنظر في الطلبات املتعلقة بالسيادة.  .ث

 مركزية الرقابة على دستورية القوانين.  .8

 الدستورية. اختصاص املحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة   .9

واملعاه  .10 االنتخابات واالستفتاء  بإستثناء قوانين  النفاذ  القانون حيز  االبعد دخول  الرقابة  تمارس  بحيث ال  الالحقة،  الدستورية  بعدم  الرقابة  التي حكم  والقوانين  الدولية  دات 

 دستوريتها قبل اعادة اصدارها. 

 ان يعرض على االستفتاء و في  مدة محددة .  التعديالت قبلة االجراءات ومدى جواز طلب  عرض التعديالت الدستورية على املحكمة الدستورية لرقابة صح  .11

يس الى االستفتاء العام وجائت النتيجة  ابداء الرأي االستشاري بشأن عرض الرئيس لحل )السلطة التشريعية( في استفتاء عام، واذا ما قررت املحكمة بأن االسباب جدية، ولجأ الرئ .12

اء بالرفض على  رار بالحل واذا جاءت بالرفض فيشكل الرئيس حكومة جديدة، اما اذا كان الرأي االستشاري يقر بأن االسباب غير جدية وجاءت نتيجة االستفتبالحل يصدر الق

 الرئيس االستقالة. 

 التشريعية بالتزاماتها الدستورية، أي بتقرير عدم دستورية االمتناع(. الرقابة على االمتناع عن التدخل التشريعي. )البت في الدعاوي املتعلقة بعدم وفاء السلطة  .13


