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 واالزدهار املستقبل يبدأ اآلن... ليبيا السالم 
 

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

عن هذا الحاضر املزري وعن هذه الحالة   ذا تجده بعفوية، أو غضب واستنكار في بعض األحيان، يسأل: "ما

 السيئ؟ واملاض ي املزري الحاضرهذا السيئة؟ كيف تحدثني أو تريدني أن أفكر في املستقبل وأنا حبيس 
 

، ولكن عندما نربط بين األشياء ندرك 
ً
 ومنطقيا

ً
الحتمي بين الحاضر   االرتباطللوهلة األولى يبدو السؤال وجيها

 واملستقبل كما هو االرتباط بين املاض ي والحاضر.  
 

 الحاضر كان هو املستقبل في املاض ي كما أن املستقبل سيكون هو الحاضر في املستقبل. 
 

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

من ارتباط بموروث املاض ي هو في حقيقته البسيطة تشكيل  فيه  إلى تغيير الحاضر. فتغيير الحاضر السيئ بما  

 للمستقبل.  
 

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

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

 ما نحلم به ليكون الوليد املنتظر ساعة والدته.  . إنه الجنين بكل مساوئه
 

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

 
ً
 أفضل.  الحقيقة نتعلم من املشاكل واألخطاء ونصنع مستقبال

 

 أكثر مس إذا استسلمنا للواقع والحاضر السيئ فإننا، دون أدنى شك، نصنع 
ً
    تقبال

ً
 وأكثر قتامة وأكثر انهيارا

ً
سوءا

  .
ً
 وفسادا

 

 وبعد غٍد وبعد عام وعقد وقرن.  
ً
 فهو غدا

ً
 املستقبل سيأتي حتما

 إنه أمر ال مفر منه.  

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

ً
وأمة منسية، يصنع مستقبلها   مهمال

 لها.  وتنافس من حو  أبنائهاإهمال 

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

 إنه فرصتنا للنجاح ولتجاوز آالمنا وفشلنا وإخفاقاتنا 

 
ً
 وال رومانسيا  املستقبل ليس خياال

 املستقبل هو "ما سنكون عليه نحن في املستقبل".  

 إنه نحن بعد عام أو عقد أو قرن  
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 نصادق املستقبل وأن نحبه ونتطلع إليه البد أن 

 ن نتفاعل معه ونفهمه  أالبد 

 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

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

 أفضل.  إنه فرصة لحياة أفضل ومجتمع أفضل ودولة أفضل وكوٍن 
 

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

 تكون. إنه ليبيا املستقبل كما يجب أن 

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

للتطوير   الوطني  املرتجى، واالجتماعي  االقتصادي املجلس  املستقبل  ومنظور  باألمل  وحفزها  املسار  لها  ر 
ّ
فسخ  ،

امكانياتها االستراتيجية والتقنية، وزاوجها بإمكانيات وفرص ليبيا واستفزها بالتحديات املحلية والعاملية، واستدعى  

 بإمكانياتها الطبيعية من موارد وجغرافيا وطاقات بشرية شابة وفاعلة فأنتجت 
ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
كدولة اقتصاديا

 ملستقبل أفضل
ً
 مداه الزمني يبدأ من اليوم ويبني نموذجا

ً
 وعمليا

ً
 حضاريا

ً
 مستقبليا

ً
على مدى خمسة عشر   مشروعا

.  يجمع هذا املشروع بين النموذج والتطبيق، بين النظري والعملي، بين االستراتيجي والتكتيكي. يتناول النموذج 
ً
عاما

بجوانبها   الحديثة  الليبية  الدولة  لبناء  املصالح   واالجتماعية   االقتصاديةاملطلوب  منظور  من   
ً
منطلقا والهيكلية 

 ي في بناء قدراتها الدفاعية ومصالحها العليا وشراكاتها االستراتيجية.  االستراتيجية واألمن القوم
  

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

 بعدق إنه بوليصة التأمين ملستقبل أجيالنا ال
ً
 جيل.  ادمة جيال

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

 

 

 الطيب األمين فضيل محمد                                                                                                                                                    

 واالجتماعي   االقتصادياملدير العام للمجلس الوطني للتطوير                                                                                                                    

 

 

 

 
 



 

4 

 

 

 فريق اإلشراف 

ــــــن فضيل محمد   ـــــــ ـــــ ــــيـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ األمـ  

 محمد خالد عبد هللا الغويل

 رمضان السنوس ي بلحــــــــاج 

 

 فريق العمل االقتصادي: 

ـــــــي  ـــ ـــــــ ــ ــ   محمد سعيد التواتــ
ً
 رئيسا

الخروبـــــــــــــــــــــــــــــــــي محمد عمر    
ً
 عضوا

ـــــاو  ــ   ابتسام خليفة السيفــ
ً
 عضوا

 

 فريق العمل االجتماعي الثقافي: 

  محمود علي مسيلخ 
ً
 رئيسا

  قيس أحمد بن غربيه 
ً
 عضوا

  سليمة أحمد القماطي 
ً
 عضوا

 

 فريق عمل إعادة البناء املؤسس ي: 

  محمود علي مسيلخ 
ً
 رئيسا

الرزاق عمر الطبيب عبد    
ً
 عضوا

  محمد محمود حمودة 
ً
 عضوا

  رياض صالح الشريف 
ً
 عضوا

  قيس أحمد بن غربيه 
ً
 عضوا
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 : والسياسة الخارجية فريق العمل األمني والدفاعي 

الصفصافرجب  بشير    
ً
 رئيسا

عبد السالم خالد املبروك    
ً
 عضوا

ي السميع   علي محمد    
ً
 عضوا

  الطاهر التومي 
ً
 عضوا

البارونيالحسن    
ً
 عضوا

  محمد العائب 
ً
 عضوا

  محمد سعيد التواتي 
ً
 عضوا

  محمد عمر الخروبي
ً
 عضوا

 : "ليبيا السالم واالزدهار" وهمالسادة الذين ساهموا في صياغة الرؤية الوطنية  

ــــنفضيل محمد   1 ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــيـ ـــ ـــــ ــ ــ  أ. عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة املقهور  7 األمـ

ــــــام الشهيبي د.  8 محمد خالد عبد هللا الغويل م. 2 ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  حســ

 د. إدريــــــــــــــــــــــــــــــــــس عبد الهادي  9 رمضان السنوســـــــــي بلحــــــــــاج  د. 3

ـــــادي د. نجيب  4 ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  حمزة محمد مفتاح الفيتوري  د. 10 الحصــ

 ق مصطفى أحمد معيتيـأ.  11 د. زاهـــــــــــــــــــــــي املغيربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  5

ــــــال العبيدي  6 ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــــــالب الزقلعي د.  12 د. آمــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  غــ

 

 جزيل الشكر والعرفان للسيدين: 

ــــــد أ. مصعب   ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  القايـ

ــــد ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  أ. أحمد لطفي خالــ

 ه من جهد ومعهم فريق صناع السالم في صياغة مشروع امليثاق الوطني. على ما بذال 

 ن: الشكر الجزيل والعرفان للسيدي

 د. محمد فياض 

 م. محمد األسود

ه من مشاركة فنية في بعض جوانب هذا العمل. اعلى ما قدم 
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 كما نقدم الشكر والتقدير للسادة:

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

 م.خالد الجفائري  م.محمد حمودة د.حسن األشلم  م.أحمد الغابر

 د.محمد أبوسنينة  براهيم الزحاف إأ. مهند الويفاتيأ. مراد بلحاج أ.

 د.بشير الصفصاف  عزة املقهور أ. محمد الحويج أ. براهيم لياس إأ,

 د.حكيم الناجح  د.عبدهللا الحاس ي  محمد الفرجانيأ. د.محمد السميعي 

 د.سليمان العزابي  د. ابوبكر بلقاسم  السائحد.فرج  د. أحمد الشعاللي

   د.نورالدين الثلثي  د.علي دقدق

 

 على ما قدموه من مالحظات فنية حول هذا العمل. 
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 واالزدهارمشروع ليبيا السالم 

 :املقدمة
 في ،  ةروف مـا بعـد الحرب العـامليـة الثـانيـ ظ   أنتجـت        

ً
ــيـاســـــــــــــيـة، العـالم  جغرافيـةتغيرا   دولـة الـ   ظهرت  الســـــــــــ

 -دولتهم  شــــــــكل كون عليه  يحول ما يجب أن  نيالليبي  بين  إال أن ضــــــــعف التوافق ماالليبية بشــــــــكلها الحالي 

  الحكم    وآليات  نظام حيث  من -  في تاريخها وتنوعه  غلةو الصـغيرة في عدد سـكانها، الكبيرة في مسـاحتها، وامل

 إلى تقودالتي عوائدها وغيرها من القضـايا األسـاسـية  إدارة املوارد الطبيعية و   سـبلو   الدسـتور، اي ينظمهتال

 في مواجهة املنعطفات  كان ، األمر الذي  يجمع الليبيين على بناء دولتهم التي يريدون مســـــتقبل  
ً
يبرز واضـــــحا

 .حدث في العقد األخير  آخرها ما  لتحدياتوا

ــا إيجـــاد    دونمـ
ً
ــــــتمر ذلـــك الخالف عقودا ــبـــاب وال تكتفي بـــالتعـــامـــل مع    حلول جـــذريـــةلقـــد اســـــــ تعـــالج األســـــــــــ

ــليـــة في تـــاريخـــه الحـــديـــث، هـــذه املرحلـــة  فمنـــذ عقـــد من الزمن يمر الوطن    ،األعراض فقط ــــ بمرحلـــة مفصـــــــ

 ذلك االســـــــــتقالل وبداية  عالنإمن    ن ســـــــــنةيســـــــــبع  قرابةبعد  -  ترســـــــــيو اســـــــــتقالل وســـــــــيادة الدولةتتطلب  

  تكون جل أن  أل  الدولة،تأســـــيس  
ً
    دولة

ً
  اجمة الن على أســـــس جديدة تراعي معالجة االختالالت البنيويةمبنية

 وتفتح اآلفاق لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. ،حينهحتى   ،أنتجته األنظمة السياسية املتعاقبة  عما
 

  بادروا   نيليبي  لخبراء  منه  وباحتضان   بإشراف من املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي            

تحت  ل وطني  مشروع  مسودة  واالزدهار"  مسمىصياغة  السالم  في    "ليبيا  متراكمة  خبرة  على   
ً
تأسيسا

الواقع ومراحلهب  موروثه  وفهم  ،تشخيص  وتداعياتها،    ،تفاصيله  أزماته  حدوث    واستئناسا وأسباب 

بظروف   مرت  التي  واملجتمعات  للدول  املتميزة  النوعية  النقالت  إحداث  في  الناجحة  الدولية  بالتجارب 

على  استثمار الفرص املتاحة لتجاوز التحديات املتنوعة والكثيرة التي تواجه مستقبل    واستنادامشابهة،  

املشروع  ـال هذا  أعد  يؤسس   مستقبل  الستشرافوطن،  وأجيالها،  لليبيا  وتكافؤ    زاهٍر   املواطنة  لدولة 

 الفرص القائم على الجدارة والكفاءة والتوازن بمفهومه الشامل )الفكري والثقافي واالجتماعي واملكاني(. 
 

على           املجتمعي  االتفاق  بأ  إن  وطني  للعيش  مشروع  جديـدة  الليبيين،  السلمي  سس  بين  املشترك 

النسيج،   على  وتحافظ  التنوع،  املستقبل، تستوعب  نحو  والهامة  األولى  الخطوة  هو  الحقوق،  وتضمن 

بها الليبيون نعم هللا التي حباهـم بها، دون استئثار، أو احتكار، أو استغالل، هدفهم خلق تنمية    شاركيت

متوازنة وأداتها    ،مستدامة  مكانية  استثناء،  دون  واألرياف  والقرى  املدن  وحاضنتها  اإلنسان،  جوهرها 

 تامة غير منقوصة.  منظمة  بصالحياتاملسؤولة املحلي الحكم مؤسسات 
 

ال واستمرار  املغالبة،  ثقافة  كتجذر  كبيـرة،  تحديـات  الحلـم  هـذا  تحقيـق  وحـدة    نزاعاتيواجـه  األهليـة، 

 
ً
   االنقسـام السياسـي، وتفكـك النسيـج االجتمـاعــي، وتدخـل عـدد مـن الـدول إقليميـا

ً
في الشأن املحلي،    ودوليـا

الدول  كفة  ومنا   ،االعتماد على ريع النفط وإدارتـه مركزيـا، وانتشـار وبـاء الفسـاد، وتوافـد قوافل املهاجرينو 

 
ً
 .الطامعـة، وغيلـة التنظيمـات اإلرهابيـة، وغيرها من التحديات التي تواجه ليبيا حاضرا ومستقبال
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بشحذ الهمم، وشد العزم، واستحضار  إال  ال بديل عن مواجهة هذه الصعوبات، ومقارعة التحديات،           

التضحيات، ومخاطبة الضمائر، ومناداة العقول، إلعادة قراءة الواقع واستشراف املستقبل، آخذين في 

الكريم بإنهاء الوضع الحالي  رغبة الليبيين الراسخة في العيش    ، والتي أسهااالعتبار الفرص الكبيرة املتاحة

، وإيمانهم بالعيش املشترك،  ة دولتهموالتوجه نحو التطور، وشعورهم القوي بضرورة الحفاظ على وحد

 تمسكهم بالخيار الديموقراطي والتداول السلمي كأساس لدولة املستقبل. و 
 

والوفرة  إ        الجغرافي،  املوقع  للمواردن  االحتياط   النسبية  وحجم  األجنبية، يالطبيعية،  واألصول  ات 

إحداث زيادة مهمة في مساهمة املرأة في سوق العمل، فرصة  وارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية، و 

في  و  واملستدام  املرتفع  النمو  والثقافية  إمكانية  االجتماعية  الحاضنة  وغياب  اإلجمالي،  املحلي  الناتج 

لغرس القيم املحابية للتطور  الظروف ومالءمة غير النظامية، والتشكيالت املسلحة  تطرفةللتنظيمات امل

 مقتدرة ومتطورة. تحتاج إلدارةوالحداثة والتنمية، وغير ذلك الكثير، هي فرص كبيرة 
 

الظلم           إال  فيها  الوطن واملواطن، وال مغلوب  إال  فيها  السامية، ال غالب  الطموحات  والتخلف،  هذه 

ق املبادئ، وحاكمها  راسخ  ذات  أ مؤسسات  ، وحاميها  ةعادل  وانينضامنها دستور  منية وعسكرية حديثة 

وال  وطنية  للوط ؤ عقيدة  وعمادهاوالدستور   ن ها  والرخاء،  النماء  وعنوانها  اإلنسان،  وموضوعها  حشد    ، 

 طاقات األمة لتحقيق مصلحتها الوطنية العليا.  

الصراع    إنهاء حالةسبيل لبناء الوطن إال ب  األحداث تتسارع، والعالم يتغير، والواقع يفرض نفسه، فال         

ي والتكامل  قتصاد العامل االومواكبة املتغيرات، ومجاراة األحداث، وعقد الشراكات، واالندماج في  املسلح،  

  لالستقرار والتنمية   ، والتفرغ للمنافسة، بتنمية القدرات، واستثمار اإلمكانات، وتسخير الجهودياالقليم

ا لتحقيق   
ً
)وصوال املنشود  واالزدهارلهدف  السالم   ليبيا 

ً
بلدا تقود  لغد مشرق ألجيال  والتطلع   )   

ً
  متقدما

 
ً
 . له يفخرون بانتمائهم ومزدهرا

 

 اآلتي:   املشروع الوطني( منتتكون هذه الوثيقة )مسودة    

ُسميت    استشرافية  واالزدهار"رؤية  السالم  األكاديميين    "ليبيا  من  نخبة  صياغتها  في  والخبراء  شارك 

وخطط   ثرها برامجتبلورت على أعلى مراحل خالل السنوات املاضية،    اوتطويره  االليبيين، جرت مناقشته 

راعي مواجهة    كلها  تضمنت،  تنفيذية اقتصادية اجتماعية
ُ
 وسياسات ومبادرات تنفيذية تفصيلية ت

ً
أهدافا

أفق زمني على مدى خمسة  نفذ في  القضايا اآلنية، وتؤسس لبرنامج متكامل على املدى املتوسط والبعيد يُ 

 
ً
 . عشر عاما

تطوير  للتطوير املؤسس ي وإعادة هيكلة املؤسسات العامة املركزية واملحلية بما يمكن من    خرى ط أوخط

بصالحيات واسعة ومنضبطة ومتكاملة مع اإلدارة    وتنفيذ حكم محلي  ،ير تقديم الخدمات للمواطنينوتيس 

 املركزية. 

وضع  الرؤية    شتملت ا كما   األ   سياسٍة ق  وف   مناسبٍة   صيغٍة على  لترسيو  الوطني  متوازنة  على  المن  قادر 

الحفاظ  جل  وذلك أل   ،تستهدف الداخلمواجهة التحديات اآلنية واملستقبلية ذات املنشأ الخارجي أو التي  
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عادة بناء  إلى  إ، ومن خالل هذه الصيغة يتجه املشروع  مان مواطنيهأ و   استقراره وضمان  من الوطن  أعلى  

الثالث جوانبها  في  املتمثلة  التهديدات  مواجهة  واأل   ،ةقاعدة  الخارجية،  الدفاع  والسياسة  ن  أ  عتبارا بمن 

الجانب    ا أم   ،الخشنة للدولة لحماية كيانها وحدودها والحفاظ على سيادتهاالجانب الدفاعي يمثل القوة  

تصدى لكافة املخاطر والعدائيات التي تمس أمن  التي ت جهزتها الداخلية أمؤسسات الدولة و  مثلمني فياأل 

مان املواطن وعلى وجه الخصوص تلك التهديدات الهجينة، كما أن السياسة الخارجية هي خط  أالوطن و 

التماس للدولة مع العالم حيث تعمل على توظيف كافة أدواتها لتحقيق الرؤية الوطنية، وتعظيم دورها  

الخارجو  في  مصالحها  عن  ما  الدفاع  كل  مح  لتقليص  في  الدولة  حضور  اعاقة  شأنه  اإليمن  يمي قلطها 

 من الوطني الليبي. والعمل على تخفيف التوترات التي قد ينجم عنها ما يهدد األ والدولي 

 

 :اآلتيهذه الوثيقة على   حتوتا

 . تعريف املشكلة (1

 مشروع الحل. (2

 . واالزدهار(السالم  )ليبيا الرؤية الوطنية  (3

 (.املبادرات ،السياساتالجانب االقتصادي )الرؤية، الهدف العام، األهداف الرئيسة،  (4

 (. املبادرات ،السياساتالجانب االجتماعي )الرؤية، الهدف العام، األهداف الرئيسة،  (5

  املبادرات(. السياسات،  الجانب املؤسساتي )الرؤية، الهدف العام، األهداف الرئيسة، (6

 املبادرات(.، ة، الهدف العام، األهداف الرئيسة، السياساتالجانب الدفاعي )الرؤي (7

 درات(.ملباا، مني )الرؤية، الهدف العام، األهداف الرئيسة، السياساتالجانب األ  (8

 (.املبادرات  ،السياساتجانب السياسة الخارجية )الرؤية، الهدف العام، األهداف الرئيسة،  (9

 

 ألجل ذلك

  ، أولوياتهاو   مبادراتهاهدافها وسياساتها و أ  ليبيا، في، ملستقبل  لرؤية متماسكةاملشروع خدمة  جوانب    جاءت

 وفق ضرورات الواقع واملرحلة والحاجة لذلك السبق من  قد ي  ،تسلك مسارات متوازية
ً
سبق بعضها بعضا

 . من وإعمار لإلنسان والكيانأ و  وازدهار،سالم  أجل
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 تعريف املشكلة:     

إصرار  و   ،ختلفة، وبأنظمـة حكـم متنوعةبتجـارب سياسيـة م  2021و  1952األعـوام ما بيـن  مـرت ليبيا خـالل  

 إلى ما انتهى إليه من سبقه.في الغالب كل نظام على إلغاء سلفه، وإقامة نظام نقيض ينتهي 

منـذ عشر سنوات،   بها  وتمر  ليبيا،  بها  مـرت  التي  لألزمـات  عميقة  قـراءة  في    منها  ستنتجيو ولعل  التشابه 

كررة، وأن الصراع لن يتوقف بغض النظر  تأسبـاب حدوثها، وعـدم االستفـادة من التجارب واألخطاء امل

لم   ما  ونواياه،  وشعاراته  الحكم  نظام  شكل  وعن  يتخذها،  التي  األشكال  الناجعة  عن  الحلول  توضـع 

   .ت تلك األزماتملسببا 

ته  استدامُبنيتها ككيان و  تهدداملستمرة منذ عقود والتي  رى د من التحديات الكبيعدال تواجه  ليبيا الزالت  

 لعل من أهمها ما يلي: استقراره وتنميته ناهيك عن 

 : وجود الكيان  تحديات تهدد

مالمح   من  عدد  تحديد  وجوده  يمكن  استمرار  وتستهدف  الليبي  الكيان  تواجه  التي  التهديدات 

 :  يلي ما   وديمومته ومنها

سكان ليبيا إلى سكان دول    نسبة كما أن    ،% من مساحة ليبيا غير آهلة بالسكان99.5أكثر من   -

 . (33 :1)تمثل الجوار 

 من الوطني.الديموغرافي املستمر بسبب الهجرة غير القانونية وتوطنها بما يؤثر على األ  التغير -

 في أراٍض ليبية.  ة لهاتاريخي وق حقمزاعم دول الجوار عن   لبعض التعبير الضمني -

)عدد من    مقارنة مع متوسط دخل الفرد في ليبيا   الحاد في متوسط دخل الفرد باإلقليم  التدني -

 دوالر  450دول اإلقليم أقل من 
ً
  أ

ً
 (. للفرد سنويا

 توطـناإلقليم  يشهد   -
ً
غير  عصابـات  ل  ا التجارة  تمتهن  التي  للحدود  العابـرة  املنظمـة  الجريمـة 

 إلخ(.األموال ... ، غسيلاملخدرات ،السالح ،املشروعة )البشر

التنظيمات   توطن - من  )اإلرهابية  و   املتطرفة  عدد  النيجرباإلقليم  في    الشباب حركة    -داعش 

الصوما   املسلم الجزائر  أفريقيا   بشمال  القاعدةتنظيم    –  لفي  اإلسالم  حركة    –  في  نصرة 

بمالي ازواد  إقليم  في  مختلفة    -واملسلمين  دول  في  الشريعة  وأنصار  والقاعدة  داعش 

 ...إلخ(.باإلقليم

 ليبيا كممر رئيس للهجرة باتجاه شمال املتوسط.  وقوع -

و   تنامـي - املسلحـة،  األطراف  أعداددور  وما الليبي  املشهدفي    املتداخلةدولية  الطـراف  األ   تزايد   ،

 يترتب على ذلك من تحد لفكرة الوحدة والسيادة الوطنية.

 في حال  -
ً
 خرى. وما رافقه من مسارات أملسـار السياسـي ا تعثـرخطر الصراع املسلح ال يزال قائما

 



 

11 

 

 على الصعيد السياس ي:تحديات 

خالل العشرية املنصرمة بروز جملة من التحديات التي تواجه تطور العمل    السياسية  أظهرت املمارسة 

لجميع   املشترك  املستقبل  دولة  بناء  مقدمتها  وفي  الرئيسة  قضاياها  لخدمة  بليبيا  اإليجابي  السياس ي 

    لعل من أبرز تلك التحديات ما يلي:و الليبيين، 

لعقود    املعارضة السياسية  وتجريم  ،ييـنحظـر العمل الحزبي، والتضييـق على الخصـوم السياسأنتج   -

 أضعفت العمل السياس ي بشكل عام والعمل الحزبي بشكل خاص،  طويلة،
ً
 سلبية

ً
عن ذلك    جمن  ثقافة

 
 
 .  وتراكماته السياس ي داءفي األ  شديد   ضعف

افها  ضع إفي الشأن العام، أدى إلى    تها شاركوم  والروابط  واالتحادات   النقابات  التراجع التدريجي لدور  -

 .السياس ي دورهاوغياب 

 . مبدأ الفصل بين السلطاتعدم رسوخ و   لسلطةعلى ال السلمي او غياب كامل لفكرة التد -

-  
ً
   ترسخ ثقافة املغالبة سبيال

ً
 للوصول إلى السلطة، مع إلغاء املغلوب ومصادرة حقوقه. وحيدا

القبلـي - أو  العرقـي  أو  الشخصـي  التاريـو  إلى  املستنـدة  الشرعيـات  واستمـرار    ، وغيرها  ظهـور 

 لألفضلية
ً
 عن الجدارة والكفاءة واعتبـارها معيارا

ً
 . بديال

سمحت لبعض من محدودي القدرات الذاتية على التجاسر لتولي    القائم  بيئة العمل السياس ي -

 املواقع القيادية العليا بالدولة بغض النظر عن معايير توليها.

 وإضعاف قيم الحوار واملشاركة. ،يةجتمعملثقافة ا ال التضييق على فرص تطور  -

وممارسات بعض املتصدرين    ،واملخاتلة  املغالبة   ة عززها رسوخ ثقافي بين جميع الليبيين    أزمة ثقة  -

 للمشهد السياس ي في التدافع على تقديم التنازالت واالستقواء باألجنبي.

عن  النس   وتشظي   تفكك - ناجم  االجتماعي  الضيقة  يج  املصالح  والجهوية    )الشخصية تغليب 

 املشتركة.على املصلحة العليا  الخ(والفئوية ... 

باملنظور   - االكتراث  وعدم  املدى،  قصيرة  اآلنية  البراغماتية  النظرة  على  األطراف  ارتكاز 

 املدى. االستراتيجي بعيد 

 بإطالق   -
ً
أمني وعسكري(،    –اقتصادي    –مسارات )سياس ي    ةثالثتوجه الحل الدولي املتبع حاليا

دون رؤية كلية    زأأي تناول موضوعات متداخلة وفي غاية األهمية على مستقبل ليبيا بشكٍل مج

 جامعة يتوافق عليها الليبيون.

  استمرارية   -
ً
شامال االتفاق  يكن  لم  حال  في  املسلح  الصراع  تدوير  سيعيد  السياس ي  الصراع 

كل  بين  وتطويره  تنفيذه  في  املدى  طويلة  وشراكة  الدولة  لبناء  وطني  مشروع  على   
ً
ومؤسسا

 واالجتماعيين.الفاعلين السياسيين واالقتصاديين 
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 على الصعيد االقتصادي: تحديات 

عي الذي  ير لى النموذج االقتصادي الالليبي وتهدد استدامته املالية إ التي تواجه االقتصاد  ترجع التحديات

 سلبية ولعل من بين نتائجها ما يلي:ترسخ عبر عقود طويلة وأ
ً
   نتج ثقافة

 حرم االقتصاد الليبي من فرصة تنويعه ونموه واستدامته. ضعف إدارة املوارد الوطنية وعوائدها، مما   -

مـن   - االستفـادة  املعـدم  الليبي    الوطنية  ـواردعوائد  االقتصـاد  يخـدم  ونمـوه و بمـا  تنويعـه  إلـى  يـؤدي 

 واستدامته. 

 ستدامة السياسية. ، واستخدامها كأداة لال موارد الوطنيةالتوظيف الخاطئ لل -

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

 على مختلف املستويات.  والريع وآثارها السلبيةرسوخ ثقافة الغنيمة   -

على النفط كمصـــــــــــــدر شـــــــــــــبـه وحيـد للـدخـل الحكومي مع تراجع أهميتـه النســـــــــــــبيـة على   االعتمـاد -

 
ً
تطور املحددات البيئية من جهة لظهور بدائل الطاقة من جهة و   املدى املتوســـــط والبعيد عامليا

 اخرى.  

سوق النفط العاملي في جانبي العرض والطلب بعد تطور تقنية استخراج النفط والغاز   اختالل -

 لتكون أكبر الـدول إنتـاجـا  
ً
ــــــتهالـكا ــــــنوات األخيرة حيـث تتجـه الـدول األكثر اســـــــ ــــــخري في الســـــــ الصـــــــ

 للنفط )الواليات املتحدة / الصين(.

السـلبية املتنوعة االقتصـادية واالجتماعية والثقافية لتجذر االقتصـاد الريعي ومن امثلة    اآلثار -

  :ذلك

o ــــــتثمــاري العــام والخــاص، واالنكمــا  في نفــاق الجــاري، والتراجع في اإل في اإل   التوســـــــــــــع نفــاق االســـــــ

 الناتج املحلي اإلجمالي، وارتفاع معدل البطالة وتنامي ظاهرة االحتكار.

o املحموم على األصول واملوارد املالية للدولة.  الصراع 

o ظاهرة الفساد وتحوله لثقافة عامة في القطاعين العام والخاص. تفش ي 

o اليقين في االستدامة املالية. عدم 

o في مستوى البطالة بنوعيها املقنعة واملكشوفة.  ارتفاع 

o وانكما  في   اختالالت بنيوية كضــــــــــعف مســــــــــاهمة املرأة، وضــــــــــعف االســــــــــتثمار، واختالل  وجود

 ، وارتفاع الدين املحلي ومستويات العجز في امليزانية العامة.املحلي اإلجمالي  الناتج

o ــعا بين تذويب الثروة  إمفاهيم خاطئة ومنها أن ليبيا دولة غنية حيث   ترســــخ ــاســ  شــ
ً
ن هناك فرقا

ــــتخراج النفط وبين خلق الثروة، فالدول الغنية هي تلك الدول القادر  ة على الوطنية نتيجة الســـــــ

 خلق الثروة من خالل ما تنتجه من معارف وسلع وخدمات.

o  املواطن في املجتمعات الريعية من خانة الفعل إلى خانة الطلب والنقد، مما يرفع سقف   يتحول

ــترك من جميع  ــتمر وفعال مشـــــ ــير ودون عمل جاد مســـــ التوقعات وتصـــــــور تحقيقها في أجل قصـــــ

ــــســـــــــــ  ــــل فعال بين املؤســـــــ ة الحكومية ومنظمات املجتمع املدني تزداد  املواطنين، وفي غياب تواصـــــــ
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حدة الضـــــــــغوط على اإلدارة التنفيذية مما يشـــــــــتت الجهود في تفاعالت جانبية تؤدي إلى ضـــــــــياع 

 الوقت وإهدار الطاقات دون تحقيق نتائج باملستوى املطلوب. 

o ة العمل،  عن الريع ثقافة اتكالية تبناها ورسخها املجتمع، وهي ثقافة ال تبرز قدسية وضرور  نتج

 
ً
نتج ازدراء واضـــــــحا

ُ
  وتحمل املســـــــؤولية، وال تعمل على غرس هذه القيم في النشء، خالفا لذلك ت

ــــــدت الثقـافـة الريعيـة   ــاديـة كثيرة. كمـا افســـــــ ــــ ــــــطـة اقتصـــــــ للعمـل اليـدوي واملجهـد وتعففـا عن أنشـــــــ

ثقــافــة العمــل وأفرغــت مفهوم العمــل من مضـــــــــــــمونــه، فال وعي بتحســـــــــــــين االنتــاجيــة أو بــإتقــان 

الدولة ذاتها في املجتمعات الريعية تصــــــبح ضــــــحية هذه الثقافة فهي دولة رخوة تشــــــتري    العمل.

ــافيــة   ـــــ ــــــكوت املواطن بمرتــب أو بمكــافــأة أو عالوة أو ترقيــة دون وجود مبرر من إنتــاجيــة إضـــــــ ســـــــ

 داء.آل حقيقية أو تميز في ا

o شبه كامل في العالقة بين املجهود واملردود واإلنتاجية والعائد.  غياب 

o كبير في التجارة غير املشــــــــــروعة )تهريب الوقود والبشــــــــــر والســــــــــالح واملخدرات( أدى ذلك إلى  نمو

 
ً
ــابـك داخليـا ــــ ــالح كبيرة تزيـد وتتشـــــــ ــــ ــابـات جريمـة منظمـة ذات مصـــــــ ــــ  )بـالـداخـل    تكوين عصـــــــ

ً
ودوليـا

لشـرعيات املتعددة( تربك حاضـر ومسـتقبل البالد وتزيد من  تتفاعل مع األحداث وتتحالف مع ا

 مخاطر تأخير تحقيق االستقرار.

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

o ــــــرائبــــه يقوي قـــابليتهــــا على ترويض    االســـــــــــــتقالل املـــالي للــــدولـــة بمعزل عن القطــــاع الخــــاص وضـــــــ

ــاءلـــة الحقيقيـــة ــــــ ــيهـــا وتجنـــب املســـــــ ــــ ــاركـــة    معـــارضـــــــ ــــــ ــتبـــداد واملنـــاخ املعـــادي للمشـــــــ ــــ ممـــا يعزز االســـــــ

 الديمقراطية ويعرقل نشوء وتطور آليات املراقبة واملحاسبة والتقويم.

 على الصعيد االجتماعي: تحديات 

 والقرى. املدن والبلدات   بين السكانية والكثافة السكاني التوزيع في اختاللوجود  -

 .املشترك السلمي توافقية راسخة للعيشهشاشة البنية االجتماعية في ظل غياب أسس  -

 . املصالح الضيقةلتفكك اإلرادة الوطنية الناجم عن  النسيج االجتماعي شظيت -

 ضعف الرعاية االجتماعية وخدماتها.  -

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

 القانون. استحسان اإلفالت من العقاب وتعطيل  -

 . وتراكم األحقاد املتولدة عنها حالة الصراع استمرار -

مستهجنة    الـفـســــاد  تفـشـي - ممارسة  من  عامة إوتحوله  ثقافة  االخالق  إدى  أ  لى  أزمة  تفاقم  لى 

 في منظومة القيم. خطير واهتزاز والسلوك 

الهدامة   انحدار - الظواهر  وانتشار  السلوك  القيم    مستوى  منظومة  في  السلبية  والتغيرات 

 املجتمعية.  
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اتباع مقاربة  الفكري نتيجة لعوامل متعددة من بينها    مستـوى التعليـم، وانتشـار التطـــــــــــرف  تدنـي -

 . النقدي  تنمية التفكيرالتعليم التلقيني بدال من 

 املعيشــة، وانتشـــــار الـفـقــــــر.تدنـي مستــوى  -

 تجذر ثقافة املغالبة، واستمـرار ممارسة العزل واالقصاء. -

 ضعف البرامج والنشاطات املجتمعية. و  غيـاب الحــوار املجتمعــي الفعـال حول القضايا الرئيسة -

   التعدي على الحقوق والحريات العامة وانحسارها، خاصة الحق في التعبير.استمرار  -

 الصراع.  من أدوات أداة واعتبارها ،وسائل التواصل واإلعالملالتوظيف السلبي  -

 على الصعيد املؤسساتي:  تحديات 

 داء وقدرات املؤسسات العامة.آتراجع متسارع في  -

 .األساسية واالجتماعية عجـز كبير عن تقديـم الخدمـات -

 استمرار حالة االنقسام املؤسس ي. -

 ية القائمة.داملؤسسات السياعية  و شر مضعف  -

 تعدد وتداخل أعمال األجهزة الرقابية مع تفش ي الفساد في املؤسسات. -

 .تضخم في عدد العاملين وهياكل وأعداد املؤسسات العامة -

 على الصعيد الدفاعي: تحديات 

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

 حقيقة وجود مؤسسة عسكرية قادرة على مواجهة التهديدات والتصدي لها وردعها.  انتفاء -

تصنيفاتا  انتشار - بمختلف  الدولةلسالح  مؤسسات  خارج  حامليه  بيد  خلق    ،ه   مما 
ً
لألمن  زعزعة  

 االستقرار. و 

تستعملهم  - ومرتزقة  محليين  وكالء  وعبر  ودولية  إقليمية  دول  من  سافر  األطراف   تدخل  لتنازع    كل 

مما زاد من    شرعية وغيرها،الية والسلطة فيما بينهم، وبمبررات كمكافحة اإلرهاب والهجرة غير  الشرع

 ليبيا  عدد املتداخلين وجعل 
ً
 إقليمي ودولي.لصراٍع  موطئا

ال ا  افتقاد - إلدارة الشأن الدفاعي في الدولة، وإصالح وتطوير املؤسسة الدفاعية وفق    سياسيةإلرادة 

 . باالنتماءالشعور الوحدة الوطنية و وتعزز  واالستقرارتحقق السيادة رؤية وأهداف 
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 على الصعيد األمني: تحديات 

في  رى املرادفة بشكلخ األمنية األ الشرطة واألجهزة    ةجهز أ  تراجع دور  -  ،واالستقرار  األمن  ةزعزع  ساهم 

 جعل من ليبيا  و 
ً
 لجوار  عامال

ً
 . إلقليملو  ها مهددا

سابقة  أ - مرحلة  في  صدرت  التي  اإلقصائية  التشريعات  تطبيق  و   )العزل دى    النزاهة هيئة  السياس ي 

 واالستقرار. االمن  لى زعزعة دى إأعناصر األمنية املحترفة مما لى عزل الكثير من الإالوطنية( 

لى اآلن في بناء  إوالتأخر  ،  التحتية لقطاع األمن في عمومه والتي تتسم بالهشاشة في أساسهاتدمير البنى   -

 . ساهم في تأزم الحالة األمنيةمما  د،الجدي

زاد من    وما تالها،  2011  في سنةلقيام بجمعه  ل  تهيئة الظروف املناسبة   كبير وعدمالسالح بشكل    انتشار -

تكرار محاوالت  معدالت الجريمة بمختلف أشكالها وأساليبها، و بسببه  وتضاعفت    حالة الفلتان األمني،

 في شؤونها. الخارجي ليبيا للتدخلعرض الرهاب، مما  ان يوط ت

وعبث أطراف  ،  تفاقم الوضع االقتصادي للدولةتردي الخدمات و تردي األمن املعيش ي للمواطن نتيجة   -

  ، وتأثيره على ماضافة لحالة الركود االقتصادي العامليباإل  ،باملصادر الرئيسية لالقتصاد الوطنيمحلية 

 . ن اقتصاد محلي مترٍد في أساسهتبقى م

التي تتولى    (ضعافها في مراحل الحقة خالل العشرية األخيرةإفي مرحلة مبكرة و )  حل األجهزة املخابراتية -

تتواله من مهام كجمع   ما  عبر  املجتمع  التي تطال  التهديدات  لكافة   
ً
 وخارجيا

ً
اإلنذار والتصدي داخليا

 لألمن السياس ي  وانعداماملعلومات، ورصدها، وتحليلها، وإعداد ما يستوجب حيالها، سبب في تفاقم  

 .والثقافي  واالجتماعي واالقتصادي 

 على صعيد السياسة الخارجية:  تحديات 

األمن الوطني   افتقاد السياسة الخارجية الليبية لإلستراتيجية التي تستمد أطرها من مفهوم وعقيدة -

معاملها يحدد  الدولة،  ،الذي  سيادة  على  بالحفاظ  الكفيلة  والبرامج  األهداف  منها  وصون    وتصنع 

 .  ضعها في محيطها اإلقليمي والدوليوإعادة تمو هيبتها  

مل  نقساماال  - تالسابق  مؤسستين  إلى  الليبية  الخارجية  السياس يؤسسة  العمل  شأن  إدارة   ،تنازعان 

مما حجم   وتشظي املؤسسات التشريعية والتنفيذية،  السياس ي الحاد،  االنقسامودبلوماسيته نتيجة  

.  يناط بها، دورها في تنفيذ ما
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
  وأضعف تواصلها مع الدول األخرى جوارا

ضعف السياسة الخارجية الليبية وأدواتها التنفيذية في إدارة شؤونها باستقاللية تامة تعبر فيه عن   -

الدولة وإرادتها    عن  سيادة 
ً
القرارات الصادرة عن مجلس األمن والخاصة  فضال تقيدها بجملة من 

 بالحالة الليبية. 



 

16 

 

 االقليمي والقاري والدولي. خفاق السياسة الخارجية الليبية في استثمار موروث الدولة إ -

ع به ليبيا من  تعلى ما تتم  املؤسسةهداف  السياسات واأل   ضعف العمل الخارجي وعدم استناده على -

    متنوعةمن موارد اقتصادية كبيرة  همة بموقعها املتميز، وما تمتلكه  مجغرافية  
ً
تؤهلها ألن تكون مبعثا

ولجوارها   لها  استثماري  اقتصادي  على    ولإلقليم،لتحول  وقادرين  فاعلين  لشركاء  جذب  ومنطقة 

البناء واإل  في    املساهمة 
ً
 في صياغة رؤية ذات  عمار والتنمية األمر الذي أحدث خلال

ً
هداف  أ واضحا

 .يبيةمؤثرة في العمل السياس ي الخارجي وبالتالي في مكانة الدولة الل

 . في مجال التعاون الفنيقليمية والدولية واملنظمات اإل الثنائي بين ليبيا والدول   اون تدني التع -
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   الحل:مشروع 

فرصة ثمينة بعد تجارب استمرت سبعين سنـة، تبين للجميع أنها ستتكـرر إذا لم  بها  ،  اليوما  ــ يبي ــل       

الفرصـة املتاحة تتمثل في الرغبة الواسعة إلنهاء املشاكـل    إن لها،يتم فهم املشكلة وإيجاد الحلـول املناسبة  

الفرصـة في عمـق النظر  املستمـرة واملزمنـة، وتتمثـل في وعـي األجيـال الجديـدة وحماسها للمستقبـل، تتمثل  

إلى ماهية املشكل وفهمه، تتمثل في املبادرات واملناقشات املستمرة إليجاد الحلول، تتمثل في الدعم الدولي  

 . املتواصل من أجل الخـروج مـن األزمـة ورسم مستقبل جديد يتجاوز املاض ي ويستفيد من تجاربه

على فكرة تقاسم السلطة وليس بناء الدولة، فمعلوم   إن مقاربة الحلول التي تطرح في ليبيا مؤسسة        

املواطنة   وترسيو  وطني،  ومشروع  وميثاق  توافقية،  رؤية  في  تتمثل  الدولة  بناء  مقاربة  تنفيذ  أدوات  ان 

املتساوية أمام القانون في الواجبات والحقوق، والتأسيس على الجدارة والكفاءة ومراعاة التوازن بمفهومه  

ا )الفكري،  في    لثقافي،الشامل  املتمثلة  بأدواتها  السلطة  تقاسم  مقاربة  بينما  املهام،  تولي  في  االجتماعي( 

بعاد الكفاءة وغياب املشروع والتعامل املجزأ مع القضايا وبطريقة ردود األفعال التي جربت  إاملحاصصة و 

لى نتائج كارثية ماثلة للعيان، لذا فإن تكرار مقاربة تقاسم السلطة لن  إعبر السنوات األخيرة في ليبيا وأدت  

 ملسلسل 
ً
 لصراع مسلح جديد وعنيف، واستمرارا

ً
 مؤقتا

ً
 الشامل.  هياراالنيكون إال تأجيال

  فكان           
ً
من قبل الليبيين أنفسهم بتأسيس  مجتمعة  هذه املشكالت  ل  يجاد حلول الفرصة إل   اقتناص لزاما

مشروع  طرحه  يوهذا ما    ،واالزدهارلتحقيق التنمية    سعىيهدف إلرساء األمن والسالم وي   ،مشروع وطني

(،  وأمنية ودفاعية  اقتصاديــة واجتماعية وثقافية)  مشروع ذو رؤية واضحة  فهو،  "واالزدهارالسالم  " لـيبيـا  

لوضع الجديدة،  يطمح  الليبية  الدولة  بناء  أساس  ا   حجر  إلى  دولة  يقود  ال  مستقبل  املنشود،  ملستقبل 

مستقبل مرسـوم بأيـدي أبنائه، مستقبل تنتهي فيه املمارسـات التقليديـة التـي أنتجـت الحاجة    املجهول،

دعو ملشاركة جميع أفراد  يوحد جهود النخب، و يو   ،يناملواطن  يعبر عن إرادةمستقبل    التغيير في كل مرة،  ىلإ

 و  املجتمع
ً
 مناقشة

ً
   صياغة

ً
 الم واالزدهار. ـــــمستقبل يقودنا إلى الس شروع مل وإقرارا

وطنيـة  كذلك    تكمن  الفرصـةإن            منصـة  تأسيـس  الوطني  في  املجلس  االقتصادي  عبر  للتطوير 

وفاعلين    كشخصيات سياسية  من خاللها  ون معت جي  بمختلف توجهاتهم  لليبيينا  لكل  متاحة  واالجتماعي

واقتصاديين وطني  ممن  وأمنيين  اجتماعيين  مشروع  على  الصراع    يتوافقون  حالة    ينهـي 
ً
املسلح  وخاصة

الليبي   اقتصادي واجتماعي ويؤسـس ملرحلـة جديـدة، حتى يمكـن صياغـة الحلم  إنقاذ  في برنامج  املشترك 

ينقل حالة االستقطاب السياس ي الحالي إلى مرحلـة عمل سياس ي   ،في إطار أمٍن وطني شامل  ومؤسساتي،

السياسية كمؤسسات منتجة للكوادر واألفكـار    كيانات ال  توافقي مشتـرك لضمان االستقـرار، مع استمـرار

للتوافـق تطـرح  التي  فيه و   نصة  امل  هذه  الوطني من خـالل  واملشروعـات  املدني  املجتمع     ايكون دور 
ً
   حاضرا

 
ً
عن    وأساسيا املجتمعيومعبرا  السياس   ،الضمير  والكيانات  النخب  دور  فيه  العقل  ة معبرا عن  يويكون 
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وتقويم تنفيذه بشكل مستمر وبمشاركة كل أطياف    ،الذي يتولى إنضاج املشروع الوطني  ومتابعته  الجمعي

 ع.املجتم

املتعلقة بدور املواطن في صناعة السياسات العامة، وذلك    القيم واملفاهيمتغيير    ىلإ  يطمح هذا املشروع

، وضمان  منيةواأل   واالجتماعية  االقتصاديةالسياسية و عن طريق الرفع من مستوى الوعي العام بالقضايا  

لى خلق جيل إمشاركة مجتمعية واسعة في تقرير شكل الحاضر، وبناء املستقبل، كما يسعى هذا املشروع  

فيه   يؤسس  اإلبداعي جديد  والفكر  النقدي  والعشرين،    للعقل  الحادي  القرن  في    املندمج 
ً
بأن  إيمانا

 . هو الثروة الحقيقية التي ال تنضباإلنسان 

ســــــتدامة مع  ال تطبيق مفهوم التنمية املســــــتدامة من خالل إدارة رشــــــيدة تحافظ على ايســــــعى املشــــــروع إلى 

ــــــروع مع أهــــداف األممحيــــث تم    ،التزامهــــا بتحقيق نمو مســـــــــــــتمر املتحــــدة للتنميــــة   ربط األهــــداف في املشـــــــ

 .2030املستدامة  

  يهدف       
ً
واألمنية    االقتصـاديةاملصـالح  إقليمية ودولية على أسـس    عالقات وشـراكات  لى بناء شـبكةإأيضـا

ــتركة ــتقرار والســــــالم  منافع متبادلة بما يخدم   لتحقيق  املشــــ على املســــــتوى املحلي واإلقليمي    واالزدهاراالســــ

 والدولي.  
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 الـرؤيــــــــة الـوطنيـــــــــة 

 

 ليبيا السـالم واالزدهـــار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االجتماعيـة   بمكوناتـه  الليبي  املجتمـع  ينصهـر 

الواحدة   الهوية  بوتقة  في  املحليـة،  والثقافيـة 

يُ  تمتد  الجامعة،  السالم،  ويصونها  التنوع،  ثريها 

 
ً
للجميـع عيشـا والتاريـو، تضمـن  األرض  عبر    جذورها 

 
ً
 مشتركا

ً
يقوم علـى مبـدأ املواطنة واملسـاواة فـي     كريما

و  القي  الحقـوق الواجبات  اإلسالمية  ــــــوعلى  م 

السامية،   في  واإلنسانية  والعدالـة  التكافـؤ  وتمنحهـم 

واالقتصاديةالفرص   مدنيـة  ،  السياسية  دولـة  في 

املؤسـسات   تقـودهـا  ومزدهرة،  عادلـة  ديمقراطيـة 

ويســودهـا القـانـون، تتحقـق فيها العدالـة االجتماعيـة،  

األمـاستـدويُ  فيهـا  االقتصاديـة  ـــــوالتنمي  نــــــــــم  ـة 

وتشجـع   الحداثـة،  تواكـب  والثقافيـة،  واالجتماعيـة 

ا بشراكات  العالم  على  منفتحة  ة  ستراتيجياالبتكار، 

ن من املساهمة في إدامة استقرار  مك  متنوعة، وبما يُ 

الحادي   القرن  في سياق  البالد ومحيطها، واالندماج 

ن.والعشري 
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 البرنامج التنفيذي للمشروع 

 التمهيد:     

َي  هدفها األسمى هو السالم   ،رؤية واحدةوانسجامها لتحقيق  ،هذا املشروع التكامل بين مكوناتهفي ُروع 

 واالزدهار
ُ
 لى أجزاء هي:  إاملشروع  َم س  ، وفي سبيل ذلك ق

 الجانب االقتصادي

 التمهيد:  

رئيسة،  يحتوي الجانب االقتصادي على رؤية مشتقة من الرؤية العامة للمشروع والهدف العام، وسبعة أهداف  

 هدفوتسعة وعشرين  
ً
،  ا

ً
دد لكل مبادرة الجهات  مبادرة تنفيذية، ُح ومائة    ،اتسياس سبع  ترجمت في    تفصيليا

بحيث    ،نت في ملحق خاصم  ضُ ددت مؤشرات للقياس  املعنية بالتنفيذ، واملدة الزمنية الالزمة للتنفيذ، كما ُح 

  بالتالي:تميزت املبادرات 

 جميع. ال ها ملصلحةلى منظم ومراقب ل إ ات للخدم قدمتغيير دور الدولة من م -

 ترسيو مبدأ الالمركزية والحكم املحلي. -

الخاص ومنظمات   - العامة والقطاع  املؤسسات  بين  التنفيذ  في  الشراكة  املجتمع  ُصممت على أساس 

 املدني.

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

 التطور.  الختصار الوقت والجهد ومواكبة والخدمات الذكيةالتوسع في االستفادة من البرامج الرقمية   -

 . 2030مراعاة تحقيق أهداف برامج األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -
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   ومستدام متنوع وتنافس ي اقتصاد / الرؤية 

 التنمية املستدامة  تحقيق الهدف العام /                                     
 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

  معالجات  األول: الهدف الرئيس  
 
 آنية

للقضايا االقتصادية العاجلة الناتجة  

 عن الصراع 

التخفيف من آثار التشوهات  

 االقتصادية 

 ة اآلنية.معالجات للقضايا االقتصادي .1

القتصادية ذات البعد  معالجات للقضايا ا  .2

 االجتماعي. 

 معالجات لقضايا الحوكمة.   .3

مناخ  خلقالثاني: الهدف الرئيس  

لى )تعزيز إاقتصادي مستقر بما يؤدي 

النمو والسيطرة على التضخم  

 والبطالة(

سياسات اقتصادية متكاملة  

 ومتناسقة وفعالة

 العامة. تطوير إدارة املالية  . 1

 املال. . إصالحات نقدية وتطوير سوق راس 2

   تجارية.. إصالحات 3

 االستثمار. . إصالحات لتحسين مناخ  4

 واإلدارة. . تحسين الحوكمة 5

هيكلة   إعادةالثالث: الهدف الرئيس  

ودور   ،وتنويع اقتصادي ،وتنمية

 أساس ي للقطاع الخاص. 

توفير بيئة اقتصادية متنوعة  

ومستقرة وجاذبة لالستثمار تساعد  

على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي 

 . مستقر

تطوير مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد   .1

لى توسيع مشاركته واالعتماد  إالوطني وصوال  

 . عليه في القطاعات اإلنتاجية والخدمية

 الطاقة. تعظيم القيمة املحققة من قطاع  .2

 . تعزيز دور ليبيا كمركز اقليمي في قطاع الطاقة .3

 . إطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة .4

مساهمة الصناديق االستثمارية في تطوير  .5

 .عملية التنمية االقتصادية

 خدمات أساسية واجتماعية متطورة وشاملة.  .6

 .  الهشة حماية الفئات  .7

االستثمار األمثل واإلدارة الرشيدة للموارد   .8

 .النفطية وتحقيق االستقرار املجتمعي

تنمية وتعزيز   خالل برامج مل من خلق فرص ع .9

 واالبتكار. الريادة  نشطةأ
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 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

يحافظ  الرابع: اقتصادالهدف الرئيس  

 . على راس املال الطبيعي

تعزيز كفاءة استخدام املوارد /  

وتخفيض انبعاثات الغازات والحد  

من التلوث واملحافظة على التوازن  

 البيئي والتنوع البيولوجي.

 طاقة نظيفة بأسعار معقولة.  .1

 ومجتمعات محلية ومستدامة.مدن  .2

 ن. لياالستهالك واالنتاج املسؤو  ضمان  .3

 ساهمة في التصدي للتغير املناخي. امل .4

   البر.املحافظة على الحياة تحت املاء وفي  .5

تحقيق الهدف الرئيس الخامس: 

 . التنمية البشرية

االهتمام بالعنصر البشري كأساس 

 للنمو االقتصادي. 

 سوق عمل تنافس ي. إعداد قوة عاملة ماهرة في  .1

 . فرص)التعليم/الصحة/العمل( للجميع ةتاحإ .2

خلق فرص العمل من خالل املشاريع الصغيرة   .3

 .واملتوسطة واملشاريع املتناهية الصغر

جذب املواهب األجنبية )غير الليبية( املناسبة   .4

 . لالقتصاد

بناء شراكات   السادس:الهدف الرئيس  
املصالح  قليمية ودولية على أساس إ

 .االقتصادية

 

قائمة على توزان  دبلوماسية ماهرة 

املصالح ودرء املفاسد والخالفات 

 والسعي لتحقيق منافع متبادلة.

توظيف وتطوير العالقات الخارجية لخدمة   .1

 . البرنامج االقتصادي

الترويج لصورة ذهنية جديدة عن ليبيا السالم   .2

 واالزدهار. 

الجوار  عالقات اقتصادية متميزة مع دول  .3

 . والشركاء االستراتيجيين

نشر ثقافة  السابع:الهدف الرئيس  

 . الحوار املجتمعي بالقضايا االقتصادية

مجتمع يساهم في صنع السياسات 

 والبناء. 

 

 

ــــــــــ  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ـ
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 الجانب االجتماعي 

 التمهيد:  

 هدفواثني عشر    رؤية مشتقة من الرؤية العامة للمشروع والهدف العام،يحتوي الجانب االجتماعي على  
ً
 رئيسي  ا

ً
،  ا

 
ً
 تفصيلي  وتسعة وخمسين هدفا

ً
عشر  ، ترجمت في  2030مرتبطة مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة    ا

الزمنية الالزمة للتنفيذ، دد لكل مبادرة الجهات املعنية بالتنفيذ، واملدة  مبادرة تنفيذية، ُح وثالثمائة    اتسياس

 منت في ملحق خاص. كما حددت مؤشرات للقياس ضُ 

 ليبيا وطــن جميـع الليبيين، بـال تمييـز، هويتهـا الوطنيـة التي تتجـاوز االنتماء      الرؤية / 

  .باإلسالم االجتمـاعـي، والتوجـه السيـاسـي، تضمـن التعـدد وتحتـرم الخصـوصيـة، وتدين

 املواطنـون في ليبيا بفـرص اقتصاديـة وسياسيـة متساويـة، تحـت مظلة يحظـى 

 عن الصراع والنزاع، وثقافة الغالب واملغلوب.
ً
 القانون العادل، بعيدا

 األسـرة نـواة املجتمـع، والتكاثف االجتماعي ضامن للوحدة الوطنية.
 

يضمن توفر مستوى معيش ي جيد لجميـع األفـراد  الهدف العام / إرساء واقع اجتماعي آمن ومستقر ومستديم، 

 دون تمييـز، ويقـوم على الشراكـة بين مؤسـسات الدولة واملجتمـع 

 املدني والقطاع الخاص.  

 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

 الهدف الرئيس األول 

تحقيق مصالحة تؤسس ملجتمع خاٍل  

 . من النزاعات والتمييز

املصالحة  االلتزام بخيارات 

املجتمعية الوطنية، والتفاعل مع 

 . جميع املبادرات

 .تثبيت أسس املصالحة وتحسينها  .1

 .هيكلة أدوات املصالحة وتنظيمها .2

 .إنفاذ العفو واملصالحة وترسيو ثقافة السالم .3

لفة بينهم .4
ُ
 . لم شمل الليبيين وبث روح األ

 الهدف الرئيس الثاني

ترسيو أسس ومواثيق العيش السلمي  

 . ظل نظام عادلفي 

التشجيع على صياغة ميثاق وطني،  

 .وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك 

املشاركة املجتمعية في صياغة وثيقة العيش   .1

 . السلمي املشترك

 . متثاللال إصدار وثيقة ذات قيمة قابلة  .2

ترسيو مفاهيم العيش السلمي املشترك بين   .3

 . الليبيين

 احترام حقوق االنسان.  .4
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 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

 الهدف الرئيس الثالث 

تحقيق العدالة االنتقالية وإنصاف  

 .أصحاب الحقوق دون تمييز

إظهار االلتزام بأحكام القضاء  

وتنفيذها، وإعطاء األولوية لقضايا 

 . العدالة االنتقالية

 .إصدار قوانين عادلة. 1

 . هيكلة أدوات تنفيذ العدالة .2

 . تحقيق العفو3

 . بناء الثقة بين أبناء املجتمع. 4

 . . عدم اإلفالت من العقاب5

 . إصالح مؤسسات تحقيق العدالة.6

 .. تعويض الضحايا7

 الهدف الرئيس الرابع

رسم هوية وطنية جامعة تستوعب  

 .التنوع االجتماعي والثقافي

دعم وتقوية الثقافات املحلية،  

واملشاركة في محافل املجتمعات  

 . املحلية

التأكيد على البيانات الشخصية لليبيين   .1

 .والحرص على موثوقيتها

 . ترسيو السلوكيات الوطنية .2

 .إحياء املناسبات الجماعية املحلية .3

 . املساواة في الحقوق والواجبات .4

 . تكافؤ الفرص أمام الجميع .5

 االهتمام بالجاليات الليبية في الخارج.  .6

 الهدف الرئيس الخامس 

 . املواطنة واالنتماءإعالء قيم  

اإلشادة بالقيم الوطنية وتشجيع 

املتميزين، وتكثيف األنشطة  

 .الثقافية والتعليمية لبلوغ الهدف

حماية الشباب واألسرة من السلوكيات املنحرفة   .1

 . والتطرف

تعزيز قيمة حب الوطن والعمل وتقديم الخدمة   .2

 . االجتماعية

 . ترسيو األمن واالستقرار .3

 .التسامح والرقي الحضاري غرس قيم  .4

 في تقديم الخدمات دون تمييز.  ةاملساوا .5

تنظيم الجاليات الليبية في الخارج وربطهم   .6

 بالوطن.

 تثقيف النشء واالستفادة من طاقاتهم.  .7

 تفعيل الشراكة املجتمعية.  .8

 الهدف الرئيس السادس 
رفع مستوى الخدمات التعليمية 

 . والصحية واالجتماعية

األولوية لتحسين خدمات إعطاء 

التعليم والصحة ومنافسة  

 جتمعات األخرى.امل

 ية. خدمات التعليمالالنهوض ب .1

 . ةي خدمات الصحالالنهوض ب .2

 .االجتماعيوالتضامن النهوض ببرامج الضمان  .3
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 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

 الهدف الرئيس السابع

حسن من املعيشة،  بلوغ مستوى 

 . والعمل، والسكن

االستمرار في تحسين مستوى  

املعيشة ومراجعته، وضمان السكن  

 .الالئق وتنمية فرص العمل

 .. تحسين مستوى الدخول 1

 . توفير االحتياجات األساسية. 2

 . خلق فرص العمل. 3

 . تحسين بيئة األعمال. 4

 . إعالء قيمة العمل. 5

 . توازن في احتياجات السكن . إحداث6

 الهدف الرئيس الثامن 

تأسيس شبكة أمان اجتماعي مضمون  

 . للفئات الهشة

العناية الفائقة بالعجزة واملحتاجين  

ومتابعة أوضاعهم االجتماعية  

 . واملعيشية

 العناية بالفئات الهشة.  .1

تقليص الفجوات االقتصادية بين الفئات   .2

 . االجتماعية

 االقتصادية.  املشاركةتنمية فرص   .3

 . ملستحقيهااألساسية تقريب الخدمات   .4

ملختلف املناطق   الشمولية في تقديم الخدمات  .5

 والفئات املجتمعية والعمرية.

 الهدف الرئيس التاسع 

املحافظة على التماسك األسري وتعزيز 

 . دور املرأة

إبداء االهتمام بمشاركة املرأة في 

األسرة كنواة  الحياة العامة، ومعاملة 

 . للمجتمع

 .الوقت للتعايش األسري  املزيد من  منح .1

إبراز دور املرأة في مختلف املجاالت، وتوسيع  .2

 مشاركة املرأة في الحياة العامة. 

 والطفولة والشيخوخة.  تلبية احتياجات األسرة .3

 . تفعيل دور االخصائيين االجتماعيين .4

الشؤون االجتماعية  تقوية دور املؤسسات   .5

 املدنية. الحكومية و 

 الهدف الرئيس العاشر 

 . مكافحة الفساد وحماية املستهلكين

استنكار مظاهر الفساد، واالنخراط  

في الجهود الدولية ملكافحته،  

 .وااللتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة

 زرع الثقة في النظام العام.. 1

 . نشر ثقافة املساءلة. 2

 . القضاء على فرص الكسب غير املشروع. 3

 الهدف الرئيس الحادي عشر 

"ديمومة البيئة النظيفة، واملحافظة 

 .على حقوق األجيال القادمة"

تكثيف التوعية بالبيئة، ودعم جهود  

 . املحافظة عليها

 . . اإلدارة املستديمة للمشروعات البيئية1

 . التوعية بصيانة البيئة .2

 خ. حماية مصادر البيئة واملنا .3

 بديلة للموارد البيئية. توفير مصادر . 4

 ي.تطوير واستدامة التنوع البيئ . 5
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 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

ــــــــــدف الرئيس ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  عشر: الثاني  الهـ

"االستفادة من حضارات وثقافات 

 املجتمعات األخرى"

 

االنفتاح على الحضارات والثقافات، 

 . التعاون معهاوتعزيز 

  التطوير وابتكار الحلول . مجاراة املجتمعات في 1

 . لمشكالت االجتماعيةل

. تصدير التجارب الناجحة للمساهمة في تطوير 2

 الحضارة املشتركة. 

 . االستفادة من اإلمكانات املتوفرة لدى الغير. 3
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 النظام املؤسس ي 

 التمهيد:  

  أهداف رئيسية، وسبعة املؤسس ي على رؤية مشتقة من الرؤية العامة للمشروع والهدف العام، يحتوي الجانب 

 هدف وأربعة عشر  
ً
 تفصيلي  ا

ً
 2030مرتبطة مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة   ا

ُ
من  رجمت في عدد ، ت

 ذ. بالتنفيذ، واملدة الزمنية الالزمة للتنفيالجهات املعنية نها دد لكل مُح والتي ، واملبادرات التنفيذيةالسياسات 

نظام مؤسس ي متين، يتسم بالديمومة والتوازن والتكامل ويخضع للرقابة   بناء / والهدف العام الرؤية

 .واملساءلة، تمارس فيه السلطات اختصاصاتها باستقاللية ومرونة، في ظل نظام إدارة محلية موسعة

 أهداف تفصيلية  السياسات  أهداف رئيسة 

 الهدف الرئيس األول 

 لسلطات.تعزيز مبدأ الفصل بين ا

نظمة  مراجعة 
ُ
وتطوير التشريعات امل

 ما بينها. يللسلطات الثالث والفصل ف

ترسيم مستويات السلطات الثالث بما   .1

 يحقق الفصل بين السلطات. 

 ترسيو ثقافة استقاللية السلطات. .2

 الهدف الرئيس الثاني

 التوجه إلى الحكومة الصغيرة
 صدور التشريعات الالزمة. 

 الحد من الترهل الحكومي. .1

 داء. وجودة األ  استقرارضمان  .2

 الهدف الرئيس الثالث 

 .تعزيز مبدأ الالمركزية في اإلدارة املحلية

إصدار التشريعات واللوائح الداعمة  

 لإلدارة املحلية. 

 تطوير وإصالح هيكلية اإلدارة املحلية. .1

تعزيز مبدأ التكامل لضمان تنمية محلية   .2

 مستدامة. 

 رابعالهدف الرئيس ال

القطاع الخاص وتفعيل دور  الشراكة مع  

 .املنظمات غير الحكومية

 تطوير التشريعات الحاكمة. 

إصالحات تشريعية وقانونية تضمن   .1

 وتكُفل آليات الشراكة. 

تحفيز ودعم برامج الشراكة وتفعيل دور   .2

 املنظمات غير الحكومية. 

 خامس الهدف الرئيس ال

 .ترسيو مبدأ التنظيم والتوجيه والرقابة

بين   واالختصاصاتترسيم الصالحيات 

 األجهزة الرقابية 

الرقابية  هيكلة وتنظيم املؤسسات   إعادة .1

 الحكومية. 

 إجراءات ُمعززة لسلطة القانون.  .2

 سادس الهدف الرئيس ال

إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة والوقاية من  

 .الفساد

 تقنين أساليب الحوكمة في املؤسسات.

مبادئ الحوكمة  إلزام املؤسسات بتطبيق  .1

 الرشيدة. 

 رفع مستوى الوعي املجتمعي. .2
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 أهداف تفصيلية  السياسات  أهداف رئيسة 

 بعالهدف الرئيس السا

 .التوجه إلى الحكومة الذكية
 سن اللوائح والتشريعات.

 تطوير الُبنى التحتية.  .1

مواكبة التطورات الدولية وفتح آفاق  .2

 التعاون.

 ثامن الهدف الرئيس ال

 .القدرات البشريةبناء 
 خلق شراكات فاعلة. 

تعزيز القيمة املضافة من رأس املال   .1

 البشري. 

من الخبرات وتفعيل    االستفادة .2

 . االتفاقيات
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 الجانب الدفاعي 

 التمهيد:  

التنفيذية   البرامج   تضمنت 
ً
 وهدف   رؤية

ً
 عاّم   ا

ً
رئيسة    ا أهداف  من  تحتها  يندرج  وما  السياسات،  مع  جانب  لكل 

 
ُ
، في صورة متكاملة مع مكونات الرؤية  والسالمد الطريق نحو تحقيق األمن  ب  عَ وتفصيلية، وبرامج ومبادرات، ت

 .  واالزدهارالسالم  الكلية ملشروع

 منظومة حديثة تحمي كيان الدولة  بناء / الرؤية 

 حماية كيان الدولة وسيادتهاالهدف العام / 

 

 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

 الهدف الرئيس األول: 

معالجات آنية للقضايا الدفاعية 

 .العاجلة

إنهاء النزاعات املسلحة وإرساء السلم  

 .األهلي

بين الجماعات  لالقتتالوضع حد  .1

 . املسلحة

 . إزالة مخلفات الحرب .2

 . حماية األهداف الحيوية .3

 الهدف الرئيس الثاني:

 .تعزيز األمن الوطني في جانبه الدفاعي

سياسات دفاعية متكاملة ومتناسقة  

 . وفعالة

صياغة مالمح استراتيجية واقعية لألمن   .1

 .الوطني الليبي في جانبها الدفاعي

التي    التهديدات األمنيةتقييم وتقدير   .2

 تواجه حاضر ومستقبل ليبيا. 

 الهدف الرئيس الثالث: 

الدفاعية   هيكلي للمؤسسةإصالح  

 وإعداد الدولة للدفاع. 

دفاعية مستقرة ألجل بناء دولة   توفير بيئة

مقراطية وخلق مناخ مالئم  مدنية دي

 للتنمية. 

 صياغة مالمح العقيدة الدفاعية  .1

(Doctrine) للدولة. 

 .مالمح هيكلة املؤسسة الدفاعيةع وض .2

 . إعداد الدولة للدفاع .3

 الهدف الرئيس الرابع:

إصالح هيكلي للمؤسسة العسكرية 

وإعداد قوات الدفاع الوطني للدفاع  

 عن الدولة. 

ببناء القدرات وتأهيل األفراد   االهتمام

 . باملؤسسة العسكرية

لقوات   .1 القتالية  العقيدة  مالمح  صياغة 

 الوطني.الدفاع  

الدفاع   .2 قوات  )قوام(  حجم  تحديد 

ونظام  والحرب  السلم  حالة  في  الوطني 

 التعبئة والفتح االستراتيجي. 

للدفاع عن   .3 الوطني  الدفاع  إعداد قوات 

 .الدولة
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 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

 الهدف الرئيس الخامس:

القتالي   اماالستخدصياغة أسس  

 . لقوات الدفاع الوطني

إدارة وتنظيم قوات املحاربين الحتواء  

االنفالتات األمنية والنزاعات املسلحة  

 . وتعزيز السلم األهلي

صياغة استراتيجية وطنية لتشكيل   .1

 االستراتيجي.االحتياطي 

2.  )
ً
 )مؤسسيا

ً
إدماج املحاربين بنيويا

 في أطر الدولة
ً
 . وتنمويا

 السادس:الهدف الرئيس  

 احتياجات موازنة الدفاع وتأمين 

 املؤسسة العسكرية.

  نما بي ترشيد اإلنفاق العسكري باملوازنة 

 . متطلبات التسلح واالقتصاد الوطني

 وضع أسس ومبادئ االنفاق العسكري. .1

والتأمين   االحتياطي سس  وضع أ .2

 اللوجستي. 

 الهدف الرئيس السابع:

 الدفاعي.الشراكة والتعاون في املجال 

الدفاع  بالواقعية في سياسات   االلتزام .1

 . مجال العالقات الدولية في

تعظيم القدرات وتقليل اإلنفاق   .2

 . على الخارج واالعتماد

توطيد أوجه التعاون مع دول الطوق  . 1

 .وتبادل املعلومات

 . بناء شراكات إقليمية ودولية.2 

والشر 3  التعاون  العامة  .  املؤسسات  مع  اكة 

 والخاصة. 

 الهدف الرئيس الثامن: 

تنفيذ الرؤية في وضع خارطة طريق ل

 .املجال الدفاعي

ي لتنفيذ  األخذ باشتراطات الواقع األمن

 الرؤية في مجال الدفاع. 

مي لتنفيذ الرؤية في . رسم االطار التنظي1

 . مجال الدفاع

ق لتنفيذ الرؤية في مجال  . وضع خارطة طري2 

 الدفاع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 الجانب األمني

  املواطنة وسيادة القانون  دولة / الرؤية 

 أمن الوطن وأمان املواطن الهدف العام / 

 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

 الهدف الرئيس األول: 

 خلق مناخ آمن ومستقر. 

ات املسلحة وإرساء إزالة آثار النزاع

 السلم األهلي.

 .معالجة فوض ى السالح ومسبباته . 1

 . مراجعة التشريعات وتحديثها. 2

 ع درجة الوعي األمني. . رف3

 الهدف الرئيس الثاني:

 بناء عقيدة امنية وطنية. 

إتباع سياسات حقيقية وهادفة  

 لتحقيق األمن الوطني 

 تحديث دور ومفهوم األمن العام. .1

 الحفاظ على النظام السياس ي.  .2

ألمنية  الشرطة واألجهزة االرفع من كفاءة  .3

 للدفاع عن مكتسبات الشعب. 

 الهدف الرئيس الثالث: 

ية عمل الشرطة واألجهزة مشروع

 األمنية. 

لعمل   تهيئة املناخ السياس ي املالئم 

 األمنية.   واألجهزةالشرطة 

قانون مراجعة   .1 والقوانين    وتطوير  الشرطة 

 
ُ
 نش  والقرارات امل

َ
 .ة لألجهزة األمنيةئ

وهيكلة  إ .2 بناء  الشرطة  عادة  مؤسسات 

 واألجهزة األمنية. 

الشرطة    املؤسسة   حياد .3 )قطاع  األمنية 

في   األخرى(  األمنية  العملية  واألجهزة 

 . السياسية

 الهدف الرئيس الرابع:

تعزيز دور قطاع الشرطة واألجهزة 

 .األمنية وقدرتها على األداء

دولة لتعزيز  التنسيق بين أجهزة ال .1

 الجانب األمني. أداء 

بين السياسات األمنية  املواءمة  .2

 . والشراكات الدولية

ي تطوير منظومة املعلومات والسيطرة ف .1

 قطاع الشرطة واألجهزة األمنية.

 صياغة إطار عام للخطط والبرامج. .2

ي قطاع  املراقبة واملحاسبة والشفافية ف .3

 الشرطة واألجهزة األمنية. 

اإلستراتيجية والتعاون ة  تطوير الشراك .4

 األمني. 
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 جانب السياسة الخارجية  
 

لى تحقيق    إ فة وعالقات دولية متوازنة في إطار التعاون الدولي املثمر هاد ،دبلوماسية / الرؤية 

 االستقرار واألمن.
 

اء عالقات ـــــــــــــ وبن في املحافل الدولية، ليبيا استعادة التوازن للقرار الوطني ومكانة الهدف العام / 

  املتبادل حترام ال ساس ا أ على شتركـــــــة حقق املصالح املي بما كافة الـــــدول  اون معــــــ تع

 والسيادة الوطنية. 
 أهداف تفصيلية  سياسات ال أهداف رئيسة 

 الهدف الرئيس األول: 

معالجة املسائل اآلنية في السياسة  

 الخارجية في إطار األمن الوطني. 

ة الوطنية في صيانة السيادة والوحد

 إطار األمن الوطني. 

القوانين املنظمة للعمل  إصالح التشريعات و  .1

 الخارجي. 

إعادة هيكلة أدوات  اإلصالح املؤسس ي و  .2

 . العمل الخارجي

 الهدف الرئيس الثاني:

واستراتيجية السياسة  صياغة محددات 

 . الخارجية في إطار األمن الوطني

صياغة أسس جديدة للسياسة  

 . الخارجية الليــــبيــــــة

 .وضع محددات السياسة الخارجية .1

يجية ملواجهة  صياغة األسس االسترات .2

 . التهديدات الخارجية

 الهدف الرئيس الثالث: 

إعداد السياسة الخارجية للدفاع عن  

 . إطار األمن الوطنيالدولة في 

 والغايات فيبين الوسائل املواءمة 

 . أبعادها الجيوسياسية

 . . إعداد السياسة الخارجية1

 .كافئة مع الدول . إقامة عالقات مت2

 الهدف الرئيس الرابع:

اإلصالح وإعادة هيكلة مؤسسات العمل  

 . الخارجي

بأدوات ذات كفاءة سياسة خارجية 

 وفعالية عالية.

الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية  تطوير  .1

مع  جي بما يتفق ومؤسسات العمل الخار 

 الجديدة. الرؤية

رسم خارطة العمل السياس ي والدبلوماس ي   .2

 بالخارج. 

 الهدف الرئيس الخامس:

 التعاون تعزيز 
ً
ملصالح   الدولي حماية

 العليا ليبيا  
ً
األمن    في إرساء ومساهمة

 .والسلم الدوليين

تعاون دولي فعال بما يحقق اندماج  

 مع املجتمع الدولي.
ً
 ليبيا إيجابيا

ياسات املتعلقة بالتعاون  الس  رسم وصياغة  .1

 الدولي.

 ادة فاعلية التعاون الفني الدولي ترقية وزي .2

نظومة الدولية  تفعيل دور ليبيا في أنشطة امل .3

 . املعنية بالتنمية

 


