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 ليبيا في الداخلية وزارةأداء تقييم 

 المقدمة 

لى ليبيا هاجسا كبيرا ، إيشكل التحدي ألامني بالنسبة 

فالبالد ال زالت تعاني من الفوض ى وانتشار السالح 

املجموعات املسلحة واتساع خطر وتوسع نفوذ 

، وسط ضعف املجرمين في الكثير من مناطقها

منية او غيابها و في ظل استمرار الانقسام املؤسسات ألا 

السياس ي الذي أخر البالد عن الالتفات الى القضايا 

 .دهمها بسط ألامن في البال أالرئيسية والتي يعد من 

على أداء وزارة الداخلية و الضوء ا التقرير هذ يسلط

و املستقبل الذي ينتظرها من  التحديات التي تواجهها

احل التي مرت بها الوزارة بعد ثورة خالل التركيز على املر 

التي هداف و معرفة شكل الهيكلية وألا  1122فبراير 

 .التحديات التي تواجههاو مناقشة   بشكل رسمي تتبناها

 تمهيد 

ة وزارة الداخلية في حاجة للخوض كثيرا في تاريخ نشأال 

للوقوف على ليبيا واملراحل التي مرت بها لنمهد الطريق 

ة أللحديث حول نشلنا  حاجةننا ال أي أ، الوزارةداء أ

ستقالل و ال للتغييرات ثناء سنوات الا أوزارة الداخلية 

، لكن ويلةثناء سنوات حكم القذافي الطأالتي مرت بها 

الحديث عن وزارة الداخلية من النقطة البدء بيمكننا 

لة التي تفصل بين التغير الكبير الذي طرأ على الدو 

تشرف على فالوزارة التي  .رة فبرايرالليبية قبل وبعد ثو 

كثير من كانت تعاني الصالحيات و تخصصات واسعة 

تداخل صالحياتها املصاعب قبل ثورة فبراير من أبرزها 

بقرارات عشوائية  تنشأمع بعض التشكيالت التي كانت 

سوى تلك و فائدة  أ ثناء حكم القذافي دون تخطيطأ

ام وسيطرته على النظ هيمنةالحرص على املتعلقة ب

منية، وهو ما حدث من خالل جميع التخصصات ألا 

من الداخلي و كيل الحرس الشعبي واتساع نفوذ ألا تش

اللجان الثورية بشكل جعلها تتدخل في بعض 

 .الرسمية في وزارة الداخلية الجهاتتخصصات 

كانت وزارة فبراير  7 ولى من ثورةتى اللحظات ألا ح و

داء مراكز الشرطة و ارتفاع أتعاني من ضعف الداخلية 

نسبة الحوادث املرورية و انتشار الرشوة والوساطة بين 

بعض رجال املرور و موظفي الوزارة في الجوازات 

رطة داء شأليها ضعف إيضاف  ،املدنيوالسجل 

مكافحة الهجرة غير الشرعية التي كانت تتزايد في ذلك 

من الوقت، فيما كانت تعاني هيئة السالمة الوطنية 

داء أ بينما كان ، زمات الضروريةنقص املعدات واملسلت

البحث الجنائي ومكافحة املخدرات جيدا لكنه يفتقد 

منية و داء العناصر ألا ألى التطوير خاصة من ناحية إ

 . مدى استخدام الجهازين للوسائل الحديثة في عملها

بدورها لكنها كانت عموما كانت مراكز الشرطة تقوم 

من الشعبي م عناصر ألا ماأحترامها ونفوذها اتفقد 

صاب الوهن و الضعف بعض أواللجان الثورية ، و 

لكن ورغم ذلك  ،الدواخلمراكز الشرطة خاصة في 

وي له كانت الوزارة تحتفظ ولو شكليا بمظهر بني

 ثناء الثورة الليبية حيثأمؤسسات قائمة فقدت بريقها 

 نتفاضةالا لى إانضم بعض عناصر وزارة الداخلية 

وخاصة في املناطق املحررة من نظام القذافي في وقت 

 الكثير منفيما تجمد عمل  ،مبكر من الثورة الليبية

 وسط  الغير محررة بعض املناطقمراكز الشرطة في 
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من منية وألا من متمثلة في الكتائب ألا انتشار عناصر ألا 

 . من الشعبي مدعوما باملتطوعينوألا الداخلي والخارجي 

بوابات ذلك الانتشار الواسع الذي كان على هيئة 

عدم  و، منية استمر طوال فترة الثورةأونقاط تفتيش 

وجود دور فعال لعناصر الشرطة ووزارة الداخلية 

 محدوديةمقارنة بغيرهم من القوى الامنية في ظل 

كبر لعمليات ألى حد ما وانتشار إالجرائم الجنائية 

الثوار وقمع  بطضل الاستخبارات وجمع املعلومات

 .تحركاتهم

فيما يتعلق بتقييم وزارة الداخلية بعد ثورة فبراير وهو 

قييم يتطلب التركيز التن إ، فهذا التقرير يتطرق إليهما 

على التشريعات التي صدرت بعد الثورة والتي كان من 

وزارة ، والبحث كذلك في ن تنظم عمل الأاملفترض بها 

جهزة التابعة لوزارة الداخلية بالكتائب عالقة ألا 

فبراير منية التي استحدثت ما بعد جهزة ألا و ألا أاملسلحة 

 ،داء وزارة الداخليةأ، وتأثير انتشار السالح على 1122

منية وضاع ألا الانقسام السياس ي على ألا تأثير  عنفضال 

جهزة وضاع وزارة الداخلية وألا أ ومن ضمنهافي البالد 

 . التابعة لها

 

 

 

 

 

 

 

 

ما بعد داء الوزارة في سنوات أانطالقا نحو تقييم  و

 توجهلى إتجدر الاشارة  الثورة حتى وقتنا الحالي،

منية العليا بناء على املجلس الوطني بتشكيل اللجنة ألا 

ن يكون الجهاز محور أ بهدف،  1122لسنة  833القرار 

جهزة ن يتم دمجه في ألا أمنية للثورة، على جهزة ألا ألا 

منية الرسمية بشكل تدريجي الحقا ، وبينما كان على ألا 

ة ن تعيد ترتيب هيكليأالسلطات التشريعية والتنفيذية 

صيغة توازن ما توجد وزارة الداخلية وتحدد مهامها و 

منية مية و بين اللجنة ألا جهزتها الرسأبين عمل الوزارة و 

 دخلت الوزارة في الكثير من املتاهات من خالل ، العليا

توى الوزراء و عدم دمج اللجنة التغيير املستمر على مس

و أمنية العليا بوزارة الداخلية بالشكل املطلوب ألا 

منية املسلحة التي يجاد صيغة للتعامل مع الكتائب ألا إ

وحتى  .رس بعض اختصاصات وزارة الداخليةكانت تما

ن أال إ وجودهانهاء وإمنية العليا مع انتهاء دور اللجنة ألا 

املسلحة،  كتائبتعاظم دور التعاني  ال تزالالوزارة 

جهزة النجاح في دمجها في ألا تتبعها شكليا دون والتي 

 .الرسمية
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هيكلية القطاع واملؤسسات التابعة 

اكبر املشكالت من الهيكلية في وزارة الداخلية  ملفعد ي

التي عانت وال زالت تعاني منها الوزارة ، وتعود مشكلة 

لى غياب التشريعات الالزمة لتنظيم وزارة إالهيكلية 

املنظمة و التي حرى غياب التشريعات ل و باأالداخلية 

مية صحيحة تنظم وفنية وتنظيسس قانونية تخضع ل 

جهزة التابعة لها ، وهو ما عطل بدوره عمل الوزارة و ألا 

ف قدرة ااضع أيضاوزارة الداخلية عن القيام بعملها و 

، فغياب تحمل مسؤوليتهاجهزة التابعة لها على ألا 

و أالتشريعات املنظمة يعني تداخل الصالحيات 

 . هاضبابيت

باملؤتمر الوطني عن وقد تحدث تقرير لجنة الداخلية 

هذا املوضوع بالتفصيل موضحا املشكالت املتعلقة 

ثرها على عمل الوزارة بشكل عام أبغياب التشريعات و 

ثرها على كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية أو 

 1.بشكل أدق 
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تقرير لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني حول أداء وزارة الداخلية    

 .2102و  2102لسنة 

تنظيم عمل وزارة  ي إلى قرار  شارة هناوتجدر لا 

نافذ  وهو قرار 1121لسنة  241قرار  ألاول  :الداخلية

 1128لسنة  164قرار الثاني و  ،به حتى آلانويعمل 

 .لم يتم تعميمهالذي و 

مكونات الهيكل   1121لسنة  241القرار ويتضمن 

التنظيمي لوزارة الداخلية وهي الاجهزة التي تعمل ضمن 

 11 القرار النظام القانوني املباشر للوزارة حيث ذكر

تقسيمات تنظيمية  بمثابةتابعة للوزارة  مؤسسة

دارات الوزارة وهي تعبر في مجملها عن لا داخلية في 

نشاء إوقد فوض القرار الوزير سلطة  .العامة واملركزية

 2.دارات العامة وتحديد اختصاصها املكاني فروع لل 

ن نضع صورة مقاربة لهيكلية وزارة أوعموما يمكننا 

بشكل املوجودة في الجدول التالي واملوضحة الداخلية 

 :  كما يلي تقريبي  منظم

                                                           
2
 المصدر السابق   
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التقليدية التابعة  تدارالا 

لديوان الوزارة ومكتب 

 الوزير

 مالية ذمة لها التي لادارة

 مستقلة
 الوكالء شرافل  وتخضع الوزارة تتبع التي داراتلا 

 الداخلية وزير مكتب 

 الوكيل مكتب 

 املعلومات و التوثيق مركز 

 للتفتيش العامة لادارة 

 واملتابعة

 ألامني التخطيط إدارة 

 القانونية الشؤون إدارة 

 والتعاون  العالقات إدارة 

 داريةلا  الشؤون إدارة 

 املالية الشؤون إدارة 

 

 الجنسية و الجوازات مصلحة 

 ألاجانب وشؤون

 املدنية ألاحوال مصلحة 

 الجنائية املباحث جهاز 

 ألامنية للسلع العامة الشركة 

 الرياض ي الشرطة تحادا 

  الاجتماعية الرعاية صندوق 

 املعلومات منأ دارةإ 

 الوطنية السالمة هيئة 

 مركز البصمة الوراثية 

 

 

 

 واملنشآت املرافق أمن مصلحة 

 ثارآلا وحماية الشرطة حماية جهاز 

 العامة املباحث جهاز 

 الشرعية غير الهجرة مكافحة جهاز 

 املركزي  لألمن العامة لادارة 

 الواجب شهداء شؤون لجنة 

 املنافذ لمن العامة لادارة  

 الشرطة لطيران العامة لادارة 

 للضباط العالي املعهد  

 لامداد شؤون إدارة 

 للتدريب العامة لادارة 

 العقلية واملؤثرات املخدرات ملكافحة العامة لادارة 

 السواحل لمن ةالعام لادارة  

 الدبلوماسية البعثات لحماية العامة لادارة 

 الكهربائية الطاقة لحماية العامة لادارة 

 تصاالتوالا الفنية الشؤون إدارة  

 ليات لشؤون العامة لادارة
َ
 الا

 التراخيص و للمرور العامة لادارة 

 والدولية العربية الجنائية الشرطة مكتب 

 والتنسيق املناوبة مكتب 

 الشرطة ضباط كلية 

 الشرطة ضابطات كلية 

 ةاملؤقت ألامنية اللجنة 

http://www.nsa.org.ly/
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 3الهيكل التنظيمي للوزارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.الرسم التوضيحي من عمل فريق البحث اشتقاقا من اإلدارات والهيئات التابعة للوزارة والتي تنشرها الوزارة في موقعها الرسمي 
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 وزارة الداخليةواقع 

في الفترة عانى إليه كما سبق لاشارة  الداخلية و قطاع

ضخامة ها أبرز أهمها و من مشاكل عدة من السابقة 

القوة العمومية لوزارة الوزارة واختالل تركيبة  كادر

القوة العمومية ، ويعكس الجدول التالي الداخلية

 . 1128لوزارة الداخلية بناء على إحصائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
نظرا لالنقسام السياسي  2102ال توجد إحصائيات أو تقارير موحدة حول وزارة الداخلية بعد سنة " _ تقرير لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني   

 .".م 2102ووجود حكومتين في البالد منذ سنة 

31024حصائية إالقوة العمومية لوزارة الداخلية بناء على 
 

 الضباط

ضباط 

الصف 

 فرادولا 

املوظفين 

الفعليين 

واملباشرين 

 عمالهمأ

املوظفين املنقولين 

داري من الجهاز لا 

لى وزارة إللدولة 

الداخلية ويتقاضون 

مرتباتهم دون مباشرة 

 العمل

 جماليلا 

03721 005802 22232 28721 310282 



 

 في ليبيا أداء وزارة الداخليةتقييم   7

 

وزارة بعد دمج عناصر كادر الفيما يتعلق بوضع و 

لى إونتائج خطة دمج منتسبيها اللجنة ألامنية العليا، 

عام حتى نهاية وزارة الداخلية و العلم تحت مظلتها 

يتضح من الجدول التالي في كماأصبح فإنه  م1128

 :خطة دمج وزارة الداخلية

 

 تقدم الوزارة في خطة دمج وزارة الداخلية 

 % العدد التصنيف

 %011 27057 جماليلا 

 %3292 35787 عدد الخريجين

في ذلك "تحت التدريب 

 "الوقت
3512 392% 

في "قائمة انتظار التدريب 

 "ذلك الوقت
02222 2297% 

مؤهالت عليا ويرغبون في 

 الالتحاق
3220 392% 

الغير راغبين في الالتحاق 

 و الغير مستوفي الشروطأ
32527 3298% 
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الضباط في ورتب ات املتاحة أعداد نوالذي يضم الضباط بمختلف رتبهم فقد أظهرت البياالقيادي للوزارة  أما املستوى 

 :وزارة الداخلية كما يلي

 

 للوزارة التابعة منلا  مديريات

تشكل مديريات ألامن نقاط لادارة الالمركزية لوزارة الداخلية حيث تنتشر مديريات ألامن في املناطق لادارية 

 :الرئيسية وانتشارها كما يلي

 

 من على مستوى ليبيامديريات ألا  

 سرت الخمس طرابلس مصراته البيضاء سبها

 الجفرة إجدابيا الشاطئ درنة زواره بنغازي 

 نالوت املرج غدامس الواحات مرزق طبرق 

 صبراتة الجفاره/س إوباري  يفرن  غريان الكفرة

قصر بن  غات ألابيار بني وليد ترهونة

 غشير

 شحات

باطن  زليتن

 الجبل

 الزنتان العجيالت الجميل مزده

الساحل  مسالته جادو

 بالجبل

 كاباو صرمان القرة بولي

 الرحيبات ككلة توكرة رأس لنوف ألاصابعة القبة

الشاطئ 

 الغربي

جنوب  الحرابة الرجبان

 املرج

 الهالل الشقيقة

    جنزور  زلطن القطرون

 

 جدول توزيع ضباط الشرطة حسب الرتب 

 املجموع مالزم  نقيب رائد مقدم  عقيد عميد

83 3222 2172 0115 0573 3108 01257 
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الداخلية  وزارةهداف أ

ن ، و يمكهدافمجموعة من ألا  الداخليةزارة تتبنى و 

ن القوانين واللوائح هداف مستنبطة من هذه ألا أالقول 

 :يما يلوهي كو الاجهزة التابعة لها  التي تنظم الوزارة

  متابعة تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة

 . بالوزارة والعمل على رفع مستوى ألاداء ألامني

  الالزمة لعداد املشاركة في وضع التقديرات املالية

 . مشروعات امليزانية الخاصة بالوزارة

  املحافظة على ألامن باتخاذ لاجراءات والتدابير

 . الالزمة التي تضمن تحقيق ذلك

  إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالمن ووضع

 .الخطط الالزمة التي تضمن تحقيق ذلك

  اتخاذ لاجراءات املتعلقة بالصرف من ميزانية

 . وفق التشريعات النافذةالوزارة 

  التعاقد على تنفيذ املشروعات الخاصة بالوزارة

 للضوابط املحددة بالتشريعات النافذة
ً
 .وفقا

  إعداد الخطط والبرامج الالزمة ملنع الجرائم

وضبطها واملحافظة على ألارواح وألاعراض 

 .وألاموال

  القيام بشؤون ألاحوال الشخصية وحماية وتأمين

فق السياحية وألاثرية وحراسة املرافق السياح واملرا

 للتشريعات آواملنش
ً
ت وألاهداف الحيوية وفقا

 .النافذة

  قبول وتدريب وإعداد الكوادر الفنية املؤهلة للعمل

بالشرطة وإعداد وتأهيل وتدريب منتسبي ألامن 

 .العام

  القيام بأعمال التحري وجمع الاستدالالت والخبرة

كن الحوادث معاينة أماوتحقيق الشخصية و 

ستخدام الوسائل العلمية الفنية في رفع االجنائية ب

 .وتحرير ما يوجد من آثار مادية

  وضع خطط ومشروعات الدفاع املدني ومتابعة

تنفيذها ومكافحة الحرائق ومواجهة حاالت 

ة وتدريب مختلف ألافراد يالكوارث العامة والطبيع

على أعمال الدفاع املدني وتكوين فرق مراقبي 

 .غارات الجوية والحرائقال

  القيام بأعمال مسح حقول ألالغام وكشف وإزالة

 .القنابل وتجميعها ونقلها وتفجيرها

  القيام بأعمال لانقاذ البري والبحري. 

  القيام بأعمال شؤون املرور على الطرق العامة

والدوريات الراكبة والراجلة على ، وطيران الشرطة 

ين لاتصاالت الطرق املعبدة والصحراوية وتأم

 .السلكية والالسلكية وإدارة غرف العمليات

  نشر الوعي ألامني بين املواطنين ملواجهة الحرائق

والكوارث العامة والطبيعية ومكافحة الجريمة 

والوقاية منها من خالل لاعالم ألامني وإصدار 

 .املطبوعات املختلفة املختصة

  القيام بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقات

الشخصية وشؤون ألاحوال املدنية وأعمال إقامة 

ألاجانب والهجرة وضبط حركة الدخول والخروج 

 .من خالل املنافذ املقررة لذلك

  القيام بأعمال العالقات العامة والتعاون الدولي في

 .مجال عمل الوزارة

 القيام بشؤون الشرطة العربية والدولية. 

 لاشراف على الجهات التابعة للوزارة. 

 تخاذ لاجراءات الالزمة لتكليف مسؤولي الجهات ا

 للتشريعات النافذة
ً
 .التابعة للوزارة وفقا

  إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب

 مليزانية الوزارة 
ً
ولاعارة والشؤون الوظيفية وفقا

 .والتشريعات النافذة
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 إعداد الحساب الختامي للوزارة . 

 لة برفع كفاءة اقتراح البرامج والخطط الكفي

ومستوى أداء املوظفين بالوزارة مع الجهات ذات 

 .العالقة

 ممارسة الاختصاصات املقررة بالتشريعات النافذة. 

 

 التحديات التي تواجه القطاع 

في ليبيا عموما مجموعة من  منيالقطاع ألا يواجه 

داء عمله أالصعوبات و التحديات التي تعيقه عن 

بالشكل املطلوب منه وهذه التحديات قد تختلف من 

لى جهاز إجهزة التابعة لوزارة الداخلية مني من ألا أجهاز 

هذه لكن السمة العامة ل آخر من حيث التفاصيل؛

 تداراولا منية جهزة ألا التحديات مشتركة بين جميع ألا 

التابعة لوزارة الداخلية وعلى ذلك يمكننا تقسيم هذه 

  :كما يلي دياتالتح

 

 املالئمغياب التشريعات و التنظيم  - أ

  لوزارة الداخلية

ذكر تقرير لجنة الداخلية باملؤتمر الوطني مجموعة من 

داء بالتشريعات والقوانين املنظمة ل  املشاكل املتعلقة

جهزة ثرت بدورها على جميع ألا أوزارة الداخلية والتي 

 :املشاكل فيما يلي منية التابعة للوزارة و تمثلت هذه ألا 

 .القصور في اللوائح املنظمة وعدم وضوحها  -0

تداخل الصالحيات بين كل من الوزير ورئيس  -3

 .الوزراء من جهة وبين الوزير ووكالئه من جهة أخرى 

 الوزارة تداراإتداخل الصالحيات بين قطاعات و  -2

و القطاعات التابعة  تداران عدد لا أحيث يالحظ 

دارة وقطاع تتشابه في بعض تخصصاتها إ 11لى إيصل 

عمل هذه بشكل متداخل وليس متكامل مما يعيق 

 .داخلهاالفوض ى  القطاعات ويسبب

و لجان تابعة دون قوانين ولوائح أجهزة أنشاء إ -2

 .منظمة وواضحة 

 تداراوضوح الصالحيات لبعض املناصب ولا عدم  -8

 .التابعة للوزارة 

للبالد مما سبب في غياب الجسم التشريعي املوحد  -2

استمرار املشاكل املتعلقة بالتشريعات املختصة بعمل 

 .وزارة الداخلية 
 

التحديات املتعلقة باملوارد البشرية  - ب

  للوزارة

رة الداخلية بعدد ال تكمن مشكلة املوارد البشرية في وزا

" بالكم"ن املشكلة غير متعلقة أي أموظفي الوزارة 

ن نلخص املشاكل أنما هي متعلقة بالنوع ويمكن إو 

  -:املتعلقة باملوارد البشرية فيما يلي 

 ضعف التدريب والكفاءة ملعظم موظفي القطاع -0

منية العليا خاصة ممن تم دمجهم من اللجنة ألا 

حقق املطلوب من عنصر بدورات قصيرة املدى ال ت

 .  كمل وجهامن للقيام بعمله على ألا 

منية دون غيرها رغم أجهزة أتكتل موظفي القطاع في  -3

قباال كبيرا للعمل فيها إجهزة التي ال تلقى همية تلك ألا أ

ة و خفر و الهجرة غير الشرعيأمن املنافذ أمثل قطاع 

 .السواحل و حماية آلاثار و الدفاع املدني 

ر يعلى الكثعدم انطباق املعايير القانونية واملهنية  -2

الرتب الصادرة عن الوزارة  الترقية ومنحمن قرارات 

وخاصة في الفترة التي بدأ فيها الانقسام السياس ي و 

 5.تقاسم حكومتين للسلطة في البالد 

ادر بشرية محترفة ومختصة ببعض عدم وجود كو  -2

لى إية الحساسة واملهمة والتي تحتاج منجهزة ألا ألا 
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داء إجهزة ومعدات مهمة في أتدريب من نوع خاص على 

من املعلومات ، جهاز البحث أجهاز : العمل مثل 

 . الجنائي ، جهاز املباحث الجنائية 

عدم وجود خطة واضحة للتدريب منذ التحرير  -8

ن و يتوازى هذا مع عدم وجود خطة ى آلا وحت

ولويات وبالتالي من الوطني تحدد ألا ستراتيجة لأل إ

يمكن من خاللها تحديد نوع وعدد العناصر واملوارد 

البشرية املطلوبة والخطة التدريبية الالزمة لتوفير هذا 

 .املورد البشري 

منية العليا في ضعف برنامج دمج عناصر اللجنة ألا  -2

 .وزارة الداخلية 

 .تدخل الكثير من الجهات في برامج التدريب  -7

عادة املعاهد والكليات واملدارس إعدم القدرة على  -5

جهزة تدريب وتخريج املوارد البشرية ل  التي تشرف على

لى سابق عهدها سواء من ناحية إوزارة الداخلية 

تشغيل هذه و حتى من ناحية أالبنية التحتية 

 .منية املؤسسات التعليمية ألا 

غياب خطة ورؤية واضحة لتوزيع وتوظيف املورد  -2

 البشري املتوفر في وزارة الداخلية ، فالوزارة كانت

كانت منية التي عة من العناصر ألا تحتوي على مجمو 

ولها خبرة طويلة  منية قبل الثورة جهزة ألا تعمل في ألا 

تخرجت من املعاهد والكليات لى مجموعات إضافة إ

  .يةالتابعة لوزارة الداخل
 

التحديات املتعلقة بالبنية التحتية  -جـ 

 واملوارد واملعدات 

ن تخصصات وزارة الداخلية ألى إشرنا ان أسبق 

اة واسعة جدا وتشمل جوانب كثيرة متعلقة بحي

منية و الدفاع املدني املواطنين من خالل الخدمات ألا 

وراق الشخصية وغيرها ، وهذه الخصائص تتطلب وألا 

توفير الكثير من املوارد واملعدات و البنية التحتية 

كمل وجه ، لكن الحقيقة أاملالئمة للقيام باملهام على 

التي يواجهها القطاع تعكس الكثير من املشاكل التي 

  -:يعاني منها متمثلة في التالي

ضعف البنية التحتية للقطاعات املختلفة لوزارة  -0

و فروع أالداخلية سواء فيما يتعلق بمراكز الشرطة 

 .السجل املدني والجوازات وغيرها 

ة لبعض عدم توفر بنية تحتية ومباني مالئم -3

القطاعات مثل قطاع خفر السواحل و شرطة 

الكهرباء والشرطة السياحية وفضال عن عدم 

 .مالك الوزارة أن الكثير منها ال يقع ضمن إتمها فءمال

عدم وجود املعدات الالزمة للقيام بمهمات البحث  -2

من املعلومات وغيرها مما يتطلب تقص ي أالجنائي و 

 .الحقائق و جمع املعلومات 

جود موارد مناسبة وحديثة لجهاز الدفاع عدم و  -2

 .املدني 

جهزة التي يتم تشغيلها في مصلحة الجوازات قلة ألا  -8

و توقفها عن العمل في كثير من والسجل املدني 

حيان بسبب مشاكل قطع التيار الكهربائي مما ألا 

 .يسبب في قطع الخدمات عن املواطنين 

سلحة ثير من الجهات في عملية توريد ألا تدخل الك -2

واملعدات الالزمة لعمل وزارة الداخلية نظرا لتداخل 

صالحيات رئاسة الوزراء مع وزير الداخلية ووكيله 

وتداخل الصالحيات والتخصصات ما بين قطاعات 

         .الوزارة 

عدم وجود خطة واضحة لعمل الداخلية و لكيفية  -7

توظيف املوارد البشرية مما يؤثر بالتالي على خطط 

 توفير املعدات الالزمة لعمل الوزارة وكيفيةتوريد و 

ماكن و القطاعات توزيعها بحيث يتم توظيفها في ألا 

 .املناسبة 
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داء القطاع أتأثير الانقسام السياس ي على 

أثر الانقسام السياس ي بدوره على مختلف القطاعات 

و التخطيط املرتبط أفي البالد سواء من ناحية التسيير 

 
 
ستثنى وزارة الداخلية باالستقرار بشكل مباشر ، ولم ت

من هذا ألامر حيث فاقم الانقسام السياس ي من مشكلة 

الاستقرار في وزارة الداخلية والتي كانت تعاني منها 

برز النقاط أء حكومة زيدان ، و يمكن ذكر ثناأساسا أ

  -:التي تأثر بها عمل الوزارة فيما يلي 

انقسام وزارة الداخلية ما بين الحكومتين في شرق  -0

ي من الحكومتين من تنفيذ أالبالد وغربها مما لم يمكن 

لى هذا إخطة تأمين شاملة لكافة التراب الليبي ويضاف 

نقاذ بطرابلس ن كال من حكومة لا أنقسام الا 

والحكومة املؤقتة بالبيضاء قد قامتا بتغييرات على 

مستوى وزارة الداخلية حيث مر على وزارة الداخلية 

عمر في حكومة الانقاذ وزيران للداخلية خالل حكومتي 

عبدهللا الغويل بينما مر على حكومة  خليفةو  الحاس ي

        .وزراء ثالثة الثني

الكثير من التجاوزات على مستوى وزارة  وقوع -3

لحكومتين في الشرق والغرب نظرا الداخلية في كل من ا

ن مرحلة الانقسام السياس ي التي تتسم بدخول ل 

التأثير الجهوي و القبلي و تالقي املصالح بشكل مؤثر 

كبر مما يتعلق باملصلحة العامة للدولة ؛ وهو ما أ

عشوائية والترقيات تسبب في الكثير من التعيينات ال

الغير مدروسة و املخالفات املالية في كل من الجانبين 

بشأن  1121كده تقرير ديوان املحاسبة لسنة أوهو ما 

يضا بيان أكده أو  6وزارة الداخلية في حكومة الانقاذ

الحكومة املؤقتة بخصوص املخالفات التي قام بها وزير 

 7.داخليتها عمر السنكي

سياس ي على استمرار غياب الخطة تأثير الانقسام ال -2

ة في البالد ، منيدارة الشؤون ألا منية املوحدة ل ألا 

منية بين الحكومات املتنازعة و وتشتت السياسات ألا 

عشوائية القرارات التي تتسم بها فترات عدم الاستقرار 

السياس ي وبالتالي استمرار عدم وجود خطة تدريب 

لية ارد الحاللموارد البشرية وال خطة تشغيل للمو 

نية وفروعها في كل مبشكل متكامل بين القطاعات ألا 

ستمرار غياب خطط توريد املعدات الى إالبالد مضافا 

و املوارد املادية التي تحتاجها الوزارة للقيام بمهامها 

 .بكفاءة 

مني اط السابقة بدورها على الواقع ألا اثرت كل النق -2

 :في البالد فكانت النتائج 
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بشأ ن بطالن قرار ترقية صادر عن وزير ادلاخلية  5102لعام ( 2)يان رمق ب 

  .املوقوف عن العمل معر الس نيك
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  تزايد الهجرة غير الشرعية  بشكل غير مسبوق سواء

 .و عن طريق البحر أعن طريق الصحراء 

  حوال املدنية مام فروع مصلحة ألا أتكدس املواطنين

ات للحصول على جوازات سفر والتي ومصلحة الجواز 

 .بحت بدورها حلما للمواطن العاديصأ

 شكل غير رتفاع مستوى الجريمة ببعض املدن با

من  الكثير من املناطق في ليبياعانت  حيثمسبوق 

، ن مشاكل السرقة باالكراه و القتلم العديد

منية باملنطقة الغربية لطرابلس واستمرت املشكلة ألا 

و حتى املناطق التي تقع في أسواء في مناطق ورشفانة 

 .ضواحي الزاوية وغربها 

  وتنفيذه  (داعشب)ف و تنظيم الدولة املعر توسع

و زليتن مدينتي كداخل ليبيا نوعية لبعض العمليات ال

  .صبراتة

  كثر من مرة و تزايد عمليات اغالق املعابر الحدودية ل

 .التهريب عبر الحدود 

 داء القطاع أمؤشرات ومعايير 

توجد الكثير من املؤشرات واملعطيات التي تساعد على 

داء القطاع وهي تتعلق باالستقرار ومدى كفاءة أتقييم 

و قدرتها على الالتزام بها و  تقوم بها الوزارةالخطة التي 

ن أمستوى كفاءة املوارد البشرية وهي نقاط يتضح 

الوزارة تعاني الكثير بخصوصها و قد وضحناه ببعض 

التفصيل في التحديات التي يواجهها القطاع والتي يمكن 

 : التالي  النحوتلخيصها على 

  الوزارة استقرار  - أ

على مستوى القيادة حيث لم تثبت لم تستقر الوزارة 

كان  لدرجةعلى وزير واحد او خطة واحدة للعمل 

تشكل أول وزارة بعد فبراير الوزراء منذ  معدل تغيير

وحتى آلان  ما يقارب الوزيرين لكل عام كما  1122

 :يوضح الشكل التالي 
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8فبراير 07مابعد ثورة  وزراء الداخلية
  

 الحكومة املدة الوزير

 فوزي عبدالعال
نوفمبر  -1122نوفمبر 

1121 

الحكومة الانتقالية برئاسة 

 عبدالرحيم الكيب

 عاشور شوايل
-1128فبراير  28

 1128مايو11
 علي زيداناملؤقتة برئاسة حكومة ال

 دمحم الشيخ
                   -1128مايو  16

 1128غسطس أ 27
 علي زيدان املؤقتة برئاسةحكومة ال

الصديق عبد الكريم نائب 

 رئيس الوزراء

           -1128غسطس أ

 1124مارس 
 املؤقتةحكومة ال

النائب )دمحم اشعيتر البرغثي 

 (الثاني لحكومة الحاس ي
 1121بريل أ-1124بريل أ

نقاذ برئاسة عمر لا حكومة 

 الحاس ي

 آلانحتى  1121بريل أ عبداللطيف قدور 
 خليفةنقاذ برئاسة لا حكومة 

 الغويل

 1121بريل أ-1124بريل ا عمر السنكي
عبدهللا  املؤقتة برئاسةحكومة ال

 الثني

كان نائبا )مصطفي الدباش ي 

 (لعمر السنكي

      – 1121بريل أمنذ 

 1121نوفمبر 

عبد هللا  املؤقتة برئاسةحكومة ال

 الثني

 حتى آلان -1121نوفمبر  دمحم املدني الفاخري 
عبدهللا  املؤقتة برئاسةحكومة ال

 الثني

 العارف الخوجة
فترة م الوزارة منذ لاست

 وجيزة

الوفاق في حكومة  املفوض الوزير 

 السراج فائز الوطني برئاسة
 

 

                                                           
8
 ".وكاالت أنباء ومواقع اخبارية"تتبع لألخبار المتعلقة بالتعيينات واالستقاالت واإلقاالت لوزارة الداخلية من خالل   



 

 في ليبيا أداء وزارة الداخليةتقييم   15

 

وهو ما يعني بشكل طبيعي عدم وجود خطة واحدة 

لعمل الوزارة واكتفت الوزارات بالخطط التسييرية 

فضل أن الانقسام السياس ي يعني وفي أاملؤقتة كما 

 والم يقوم 1124ن وزاراء الداخلية منذ مارس أحوال ألا 

 .ال لخطط عمل الوزاراء من قبلهم ببناء خطتهم استكما

 

 املوارد البشرية  - ب

لعاملين بوزارة لبيانات عن ال اوفقسبق لاشارة، و  كما

ن عدد الضباط يبلغ إلى إحصاءات الداخلية تشير لا 

فراد ضابطا فيما يبلغ ضباط الصف وألا  21711

 282118جمالي جهاز الشرطة إعنصرا ، ويبلغ  223128

لى عدد إوهو ما يعد رقما كبيرا جدا نسبة  راعنص

 84118املوظفين الفعليين ضفنا أذا ما إالسكان ، و 

 81711داري للدولة املوظفين املنقولين من الجهاز لا و 

 112116جمالي العاملين واملنتسبين إموظف ، ليبلغ 

ما يزد من حجم الصرف على بنود ضابطا وفردا وهو 

 .جور واملرتبات ألا 

لى تركيبة الهيكل القيادي في الوزارة إذا ما نظرنا إو 

لصالح الرتب العليا حيث يبلغ  نالحظ اختالل الهيكل

 7211رتبة رائد  ىعدد ضباط الرتب من عميد حت

الرتب من رتبة نقيب حتى مالزم جمالي إشخص فيا يبلغ 

الهرم  هشبيأن هيكل الوزارة لى إوهو ما يشير  1611ثان 

 910. املقلوب

لى إن نسبة عناصر الشرطة تصل إرقام وتعني هذه ألا 

ن هذه النسبة أشخصا فيما  71شرطي واحد لكل 

 811لى شرطي واحد لكل إتصل في العالم املتقدم 

 .11شخصا 

ن قرارات التوظيف ألى إشارة هنا كما تجدر بنا لا 

الف تعيين في  23لى ما يتجاوز إوتعيين الضباط وصلت 

الف ضابط وضابط  61املوظفين  املدنيين واكثر من 

صدار تقرير ديوان إم حتى تاريخ  1121صف منذ سنة 

 12.م 1121املحاسبة للعام 

 

داء مهامها بالشكل أقدرة الوزارة على  -جـ 

  املطلوب

ظلت عاجزة عن القيام ن الوزارة أمن الواضح 

و املتعلقة بتقديم الخدمات املدنية أمنية بواجباتها ألا 

حوال املدنية و الجوازات ولعل في مصلحة ألا  نللمواطني

سبق لاشارة إليه من ارتفاع معدالت الجريمة من ما 

                                                           
9
 .م  2102 -2102تقرير لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني لسنة   

 
10

تجدر االشارة هنا الى ان هذه االحصائيات فقط حتى عامي   

فيما تشير البيانات وتقارير ديوان المحاسبة و  2102و  2102

بيانات الحكومات المختلفة الى ان هناك الكثير من قرارات الترقية 
والتوظيف العشوائية التي قامت بها وزارة الداخلية في الحكومات 

 .المتنازعة 
11

 .االتحاد االوروبي مثال   

فصل القطاعات  –م 2102التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة  

.222القطاع االمني ص  –السيادية 
12

  



 

 في ليبيا أداء وزارة الداخليةتقييم   16

 

لى إدى أكراه و انفالت الحدود الذي خطف و سرقة بال

وروبا ألى إارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية من ليبيا 

وروبية بشكل جعل الشرطة ألا يبيا لى لإفريقيا أومن 

هجرة لى  الإعداد الاشخاص الذين قد ينطلقون أتقيم 

 تقرير كشف حيث .الف مهاجر 311وروبا ب أ تجاهاب

 الهاي في "يوروبول " ألاوروبية الشرطة لجهاز مشترك

 311 إستعداد عن ،"إنتربول " الدولية الشرطة وجهاز

 ونح والهجرة الليبية ألاراض ي ملغادرة شخص ألف

 تتوقع ألاوروبية ألامنية ألاجهزة أن مضيفا أوروبا،

 إلى اللجوء في الراغبين ألاشخاص عدد في رتفاعاا

 رؤساء جتمعا أن بعد التقرير هذا نشر تم وقد .أوروبا

 توسيع لبحث بروكسل في ألاوروبية الجيوش أركان

 الليبي، الساحل قبالة ألاوروبية البحرية صوفيا مهمة

 ألاوروبية الخارجية للسياسة العليا املمثلة وإعالن

 فايز الرئاس ي املجلس رئيس أن موغرييني فيدريكا

  13 .امللف هذا في محددة أوروبية مساعدة طلب السراج
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 -al-http://www.libya

mostakbal.org/news/clicked/96594 

تقرير ديوان املحاسبة لسنة وفقا لداء الوزارة أ

  14م 3108

م في 1121ورد ديوان املحاسبة في تقرير العام لسنة أ   

السيادية وتفصيال في قطاع داء القطاعات أباب 

من،الكثير من املالحظات حول عمل وزارة الداخلية ألا 

حيث وضح التقرير املظاهر العامة لداء املؤسسة 

- :ألامنية فيما يلي 

على املؤسسة ألامنية  القائمينية عند ؤ غياب الر  .0

راف ألاهداف والتخبط في إصدار القرارات في ظل نحوا

 . غياب التخطيط واملتابعة

هـــا ميزانياتســـس عنـــد إعـــداد أعـــدم وجـــود  .5

 .املوضوعة واملنفذة التقديريـــة واتجـــاه نفقاتهـــا العامـــة

بعض وزراء الداخلية في الحكومات السابقة قيام  .3

بإصدار قرارات تسوية لعدد من ضباط الصف 

لى إفين مدنيين ظومنحهم رتب ضباط ، وتغيير صفة مو 

العسكرية ومنحهم رتب ضباط باملخالفة الصفة 

خرين أكثر من مرة بتواريخ رجعية آة يللقانون ، وترق

  .ق القانون فباملخالفة لختصاصاتهم املناط بها و 

جـراءات والوسـائل الكفيلـة لا  ذالتلكؤ وعدم اتخا .4

 . داخل املجتمع ببسـط ألامـن والنظـام بأشـكاله

                                                           
كامل هذه الفقرة مأخوذة بتصرف وتعليق بسيط عن تقرير ديوان  

قطاع االمن ص  –الوزارات السيادية  باب -2102المحاسبة لسنة 

222.
14
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والقصور عـن تدني مستوى الرقابة في املنافذ  .2

  .الحديثة واملتطورة دعمهـا لوجسـتيا  بالوسـائل التقنيـة

 . التراخي عن حماية املؤسسات العامة  .6

ق وحماية ثيدارة نظم تو إفي ت التذبذب والتشت .7

زمـات في  توفير خاماتها الهوية الوطنية وخلق ألا 

 . وتجهيزاتها

ضعف التأهيل في معاهد تدريب الشرطة  .8

دعمها بالوسائل الحديثة التي تضمن والتقصير في 

 .استيفاء متطلبات املرحلة

ن ولعل ذكر ديوان املحاسبة لهذه النقاط ينطلق م

داء عمل الوزارة متابعة دقيقة من قبل الديوان ل 

والقطاعات املندرجة تحتها والتي كشفت في شكلها 

  -:العام عن التالي 

رة من داء الوزاأوجود الكثير من الفساد املالي في  -0

 .داء املالي للوزارة ة ألا خالل متابع

القيام بتعاقدات عشوائية لصالح الوزارة دون  -3

و حتى متابعة وبتكليفات مباشرة ودون فتح أدراسة 

و فتح باب التقدم أالباب للعروض املقدمة 

  .بالعطاءات

 .كثر من شركة لتنفيذ نفس املشروع أتكليف  -2

دارات تخبط في الصالحيات وتجاوز بعض لا ال -2

  .خرى لصالحياتهادارات ألا وفقدان بعض لا لصالحياتها 

من قبل الوزارة والقطاعات  ةالتسيب والالمبال -8

مور املالية وتقديم دارات التي تتبعها فيما يخص ألا ولا 

 .التقارير الالزمة بخصوصها 

فقط تحميل الدولة الكثير من ألاعباء املالية  -2

التي تقوم بها الوزارة دارية بسبب التجاوزات املالية ولا 

من يينات العشوائية وترقية عناصر ألا من خالل التع

لى الصفة العسكرية دون إوتحويل املوظفين املدنيين 

ملن ال  رتباتالتقيد بالقوانين املتعلقة بذلك و صرف امل

يستحقون من املوظفين مثل املوظفين الذين ال 

و الذين أاملحالين على التقاعد و أعمالهم أينتظمون في 

 .يقاف إصدرت في حقهم قرارات 

القيام بالكثير من  عدم احترام القانون من خالل -7

ذونات أصدار القرارات و إمنية في التجاوزات ألا 

الصرف وقرارات التعيين والترقية و تعاقدات املشاريع 

 .رتكاب مخالفات جسيمة بما يخص ذلكوا

ن أالتالعب بامليزانيات قبل اقفالها حيث  -5

فات شهدت تفاوتا كبيرا بين حجمها في كل من املصرو 

شهر ديسمبر وباقي شهور السنة كما هو موضح في 

 :الجدول التالي 
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ويدل هذا التفاوت في املصروفات بين شهر ديسمبر 

وباقي الشهور على ما ذكرناه سابقا بما يتعلق بالفساد 

موال و سوء التصرف بال أاملالي سواء املباشر 

نسب غير معقولة وفي شهر واحد و وعشوائية الصرف ب

سباب شخصية تتعلق باالستفادة من ميزانية الوزارة  ل 

قفال إولو بالطرق غير الصحيحة وبشبهات كبيرة قبل 

 . لى الخزانة العامةإرجاع ما تبقى منها إالحسابات و 

 

الحلول والسياسات املقترحة لجميع 

               طاعـــــــهها القـــــــــــــحديات التي يواجــــــــــــــــالت

ن طرحنا لبعض الحلول والسياسات للتحديات التي إ   

توقف بالدرجة الاولى على وصول يواجهها القطاع م

لى مرحلة السلطات إوضاع السياسية في البالد ألا 

و أالواحدة سواء فيما يتعلق بالسلطة التشريعية 

يا أن أي أو حتى املؤسسات املالية للدولة ، أالتنفيذية 

من هذه الحلول لن يلقى طريقه للنجاح دون حكومة 

موحدة، تشمل وزارة داخلية واحدة عوضا عن 

التشرذم الذي تشهده الوزارة آلان و تتعلق هذه 

  -:السياسات بالنقاط التالية 

عداد دراسات وتقارير مفصلة حول كل القطاعات إ -0

التي تندرج تحت الوزارة من حيث املوارد البشرية 

وقدراتها ليس فقط من خالل الرتب ومؤهالتها 

ن الكثير منها صدرت أوالترقيات التي تملكها حيث 

بموجب قرارات عشوائية ، بل قدراتها ومؤهالتها 

الحقيقية التي يمكن قياسها من خالل مؤشرات 

ن تشمل هذه التقارير أتعتمدها الوزارة ،وايضا يجب 

لتي جردا كامال للموارد واملعدات و البنية التحتية ا

 .تملكها الوزارة 

سات  يمكن اعتماد على هذه التقارير والدرا بناءً  -3

عادة بناء إلى إمد تهدف طويلة ألا ألاولى  ،خطتين

مد تعالج خرى قصيرة ألا أوتنظيم وزارة الداخلية  و 

 ميزانية وزارة الداخليةمن صروفات امل

 البند
اجمالي مصروفات 

 البند

مصروفات شهر 

 ديسمبر

نسبة مصروفات 

شهر ديسمبر من 

املصروفات اجمالي 

 خالل العام

 %15 95,893,835 648,635,735 ساسيةاملرتبات لا 

 %18 32,754,467 183,803,145 عالوة التمييز

 %40 62,837,184 159,992,774 قامةعاشة ولالا 

مقابل العمل 

 ضافيلا 
25,745,941 5,057,784 20% 

 %56 61,013,047 109,778,197 املالبس والقيافة
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القضايا واملشاكل آلانية بشكل فاعل ، وللقيام بهذه 

ن يحرص صناع القرار في الحكومة أاملهمة يجب 

يجاد تشكيلة من إالليبية ووزير الداخلية على 

صحاب الخبرة والكفاءة يتم توظيفهم في أاملوظفين 

املناصب املباشرة التي تندرج تحت منصب الوزير في 

لى إهيكلية الوزارة ، حيث ال تخضع هذه التشكيلة 

تهاء نإذا ما تم تغيير الحكومة سواء بسبب إالتغيير 

و غير ذلك ، أقالة وزير الداخلية إو أحكومة المدة 

ن خطة عمل الوزارة ستظل ثابتة إوهو ما يعني بالتالي 

ن تتغير كلما أمن خالل فريق العمل املشرف عليها ؛ ال 

تغير وزير الداخلية وهو ما يعني تضييع الكثير من 

ي وزير أالوقت في ذات مهمة التخطيط التي يحتاجها 

ن يمثل هذا الفريق مختلف الكفاءات أ، حيث يمكن 

 .من التخصصات واملناطق املختلفة

منية ملة مع الخطة ألا يجاد خطة تدريب متكاإ -2

مد ، بحيث تكون مخرجات مد والطويلة ألا القصيرة ألا 

هذه الخطة توفر متطلبات املوارد البشرية و بشكل 

خالل لا  مد دون متكامل ما بين التدريب القصير ألا 

ساسية املطلوبة في موظف وزارة الداخلية بالكفاءة ألا 

وفي ذات الوقت التدريب طويل   و عنصر الشرطةأ

ن تستقر عليه وزارة الداخلية أمد الذي يفترض به ألا 

مر من خالل كل مستمر ، ويمكن القيام بهذا ألا بش

تقسيم التدريب واملدد الزمنية واملوارد البشرية التي 

  -:تحتاجها القطاعات في شكلين كالتالي 

: للتدريب من املورد البشري املستهدف %  11 - أ

شهر ثم يتم أ 3 -6مد يتراوح ما بين تدريب قصير ألا 

لى دفعات تستكمل التدريب على إسيم هذه النسبة قت

لى مجال العمل ملدة إ مراحل بحيث تدخل دفعات

تها ثم ءماكن الخلل في كفاأدائها و أمعينة يتم تقييم 

 8لى التدريب مرة أخرى بعد مدة تتراوح ما بين إترجع 

خرى تكون قد أستبدالها بدفعة إشهور ويتم  4لى إ

شهور ، ثم يستمر  21كمل في ذلك الوقت مدة أ

التناوب ما بين العمل و التدريب ما بين دفعات هذه 

سنتين من التدريب على  هالنسبة حتى تستكمل ما مدت

 .قلألا

خرى من املورد املستهدف يتم تدريبه أ%  11 - ب

متقن كما هو معتمد في كليات الضباط و بشكل 

 من املختلفةرس تخريج عناصر ألامن لقطاعات ألا مدا

 . بحيث تكون لكل رتبة مدة زمنية معينة للتخريج 

توضع خطة مناسبة الستغالل وترتيب هذه  -جـ

املخرجات بحيث تضمن تسلسال منطقيا في الرتب 

 .ي تعارض أوالهيكلية القيادية بدون 

اللوائح املنظمة لوزارة  عداد مقترح للقوانين وإ -2

الداخلية وقطاعاتها املختلفة حتى يتم اعتمادها من 

ن تكون هذه اللوائح أقبل السلطة التشريعية على 

وضاع التي سبة بما يتماش ى مع التحديات و ألا منا

ن يشمل املقترح التغييرات أتعيشها البالد كما يمكن 

 .ن تحدث على هذه اللوائح في املستقبل أيمكن التي 
 

ن تتماش ى خطة تجهيز البنية أالحرص على  -8

التحتية و توفير املعدات و التجهيزات التي تحتاجها 

حتياجاتها الفعلية و قدرة املوارد البشرية إالوزارة مع 

ي من املعدات التي توفرها الوزارة ، أعلى استخدام 

ن تخضع عملية تهيئة البنية التحتية وتوفير أكما يجب 

ى نظام دقيق يضمن عدم عشوائية إلاملوارد 

التعاقدات املبرمة في هذا الصدد وتحديد القنوات التي 

جراء التعاقدات التي تختص بهذا إيمكن من خاللها 

و املفتوحة أالجانب سواء من خالل العطاءات املغلقة 

ن تحرص على الكفاءة والسرية و أو املحددة ، على أ

 .الجودة 
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 في ليبيا؟

التقارير و املؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة  379
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ين في الصراع على دور الجماعات الاجتماعية والد 219

 .السلطة في ليبيا

 تطبيقانحرافه عن مدى و  ي الليبيداء الحوكمألا  209
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في   1124 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست والاستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي .  1121مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم ، طرابلس ليبيا

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من إتخص قضايا السياسات ولاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين . أجل تقديم الدعم لصانعي القرار

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط لاستراتيجي . لاقتصادية ولاجتماعية للشعب الليبي

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات . و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
ً
و تهدف املنظمة أيضا

تقوم املنظمة كذلك بتنظيم . عامة ولاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر لاحصاءات والدراسات والتقارير الدوريةال

 .و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة ورش عمل و مؤتمرات
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