الملتقي الوطني الليبي المنعقد في بلدية أوباري بمنتجع قمر الصحراء
بتاريخ 2018/04/14م

توصيات الحاضرين بالملتقى بعد صياغتها من قبل مقرر الجلسة
أوالً  :أولويات الحكومة .
ـ في سياق األزمة الراهنة  ،ماهي األولويات األكثر إلحاحا ً واستعجاالً على المستويين الوطني
والمحلي .
 -1العمل الجاد والعاجل على وصول السيولة لكل مصارف منطقة أوباري مباشرة والرفع من
سقف السحب بما اليقل عن  500دينار ليبي لكل مواطن شهريا ً على األقل.
 -2األولوية للنظر في أحوال مناطق الجنوب وعدم تهميشها
 -3التفكير الجدي في أوضاع الشباب والحيلولة دون انجرارهم لتيارات أسالمية متشددة
ومتطرفة
 -4فض النزاعات بين جميع أطياف الشعب الليبي
 -5أيالء موضوع تكوين المحافظات أهمية كبيرة لكون المحافظ مسؤول عن البلديات الواقعة
داخل نطاق محافظته ويمنح كل الصالحيات المدنية وذلك لغرض فرض القانون ليتسنى
للمواطن العيش بكرامة
 -6البد من الرجوع إلى برنام ليبيا الغد الذي طرحه الدكتور سيف اإلسالم في وقت سابق
ُ
حيث يتناول كافة الجوانب.
 -7اإلفراج الفوري عن السجناء
 -8األسراع في أصدار دستور يوافق عليه كل الليبين
 -9األولوية التخرج عن إخراج الدولة من األزمة الحالية وأن تقام انتخابات وتقديم دستور
 -10يجب أن يكون ممثلي جميع مكونات الجنوب حقيقي من أجل أن يكون المتحدث عن أهل
الجنوب قادر على توصيل مايريده المواطن
-11الحرص كل الحرص على أن يتولى المؤسسات التي تقدم خدمات أناس مواطنين ونزيهين
يُشهد لهم باألمانة
 - 12ضمانات رعاية شؤؤن الدواخل والمناطق النائية
-13إزاحة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى أنقسام
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األولويات على المستوى الوطني :
الرتب حسب قانون الجيش الليبي
توحيد المؤسسة العسكرية بأقدمية ُ
البد من الكفاءة والتخصص في الحكومة والوظائف العُليا في الدولة .
إعطاء الحقوق للمكونات االجتماعية في الدستور إنصافا ً لهم .
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محاربة الفساد .
توحيد الحكومات .
جيش وشرطة موحدة
تقديم خدمات في الصحة والتعليم على مستوى يلبي مطالب المواطن الليبي في كل مكان
المصالحة الوطنية وجبر الضرر
البد من األستقرار السياسي وسالمة األرضي الليبية حتى التكون ليبيا ملكبّة باتفاقيات يتم
توقيعها في مرحلة الفوضى والال دولة
األولويات على المستوى المحلي :
العمل على تحسين الوضع األمني للبالد
الحد من تسلل المهاجرين من دول الجوار .
تحسين مستوى خدمات الكهرباء ووضع حل عاجل لتدبدب التيار الكهربائي وتكريس
الجهود لإلسراع في تشغيل محطة أوباري وحماية ماتم انجازه والعاملين فيها.
الحد من تزايد أرتفاع أسعار المواد الغدائية .
إعادة النظر في أسعار المحروقات .
توفير المسكن الالئق للمواطن .
حذف الفوائد من القروض الممنوحة من الدولة لكوننا مجتمع مسلم يحرص على أن
تكون تعاليم الدين األسالمي هي مصدر التشريع.
توحيد الخطاب االعالمي وتحديد مساره نحو الوفاق والمصالحة
تطوير طرق التواصل مع كافة المواطنين حول تجاربهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم من أجل
بناء العالقات والثقة في ليبيا.

سبل الحوار بين المجتمعات وجماعات الضغط المختلفة.
-10أيجاد ُ
-11التوزيع العادل للفرص االجتماعية والثقافية واالقتصادية.
-12التشجيع على التشاور وتبادل األفكار .
-13وضع آلية شفافة في مسائلة أعطاء األعتمادات توضح حصة الجنوب
14البد أن تصل كميات الوقود المخصصة لكل منطقة في الجنوب بشكل مباشر
-15تخصيص حصة واضحة لمنطقة أوباري لكونها منطقة نفطية وألن بئتها متضررة من
عملية استخراج النفط
-16وضع سياسة نقدية تنعش االقتصاد الوطني وتدعم الدينار الليبي
-17وضع برنام واضح لتنمية مناطق انتاج النفط وتخصيص حصص واضحة للنفط
-18األستعانة بالمكاتب الخدمية الخاصة فيما يتعلق بالتنمية في المناطق
-19وضع آليات لمصرف ليبيا المركزية وإلزامه بتنفيذها فيما يتعلق بالتنمية

-20إيجاد شركات لنقل الوقود تكون مقراتها وإدارتها في مناطق الجنوب
-21يجب أن تكون كمية مشتقات النفط التي تصل إلى الجنوب من الشمال مقبولة وتسد
احتياج المنطقة مقارنة بما يخرج منها من نفط
-22في العمل الدبلوماسي ضرورة تمثيل المنطقة الجنوبية للعمل في السفارات الليبية في الخارج
وخاصة الدول المجاورة لليبيا يحث يالحظ ان اغلب السفراء يتم اختيارهم من المنطقة الشرقية
والغربية فقط
ـ مالذي يجب أن يشكل أولويات العمل الحكومي على المدى القصير والمتوسط ( من سنة إلى
ثالث سنوات) ؟
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التركيز على إنشاء قناة مرئية لمنطقة الجنوب لها تردد خاص بها  ،وذلك التعريف به
أكثر وبما يزخر به من خيرات وموارد إلى جانب تغطية كافة أخباره ومناشطه بالصورة
ال ُمثلى .
صقل مواهب الشباب لكونهم عماد الوطن وفتح ورشات عمل لكل األمور المتعلقة
بالشباب وفتح منتديات.
النظر في كيفية دم الشباب في مؤسسات الدولة .
االستفتاء على الدستور
التركيز على التعليم في الجنوب والعمل على تحسين أوضاعه المتردية
على صعيد المنطقة الجنوبية وتحديدا أوباري وجوب توفير الخدمات وإيصالها وإن كان
ذلك بإشراف ورعاية دولية وإلزام الجهات المقدمة لتلك الخدمات من وقود وسيولة نقدية
وخدمات صحية وتعليمية على إخراج هذه الخدمات من الصراع
صغرى للشباب
دعم المشاريع ال ُ

ثانيا ً  :األمن والدفاع .
ـ ماهي المبادئ والمهام األساسية التي يجب أن تشكل ركيزة المؤسسة العسكرية الليبية الموحدة :
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إقرار تشريعات تجرم امتالك السالح
الوالء هلل ثم للوطن
الدفاع عن الوطن والمواطن ومدرات الشعب
عدم األنجرار وراء األنقسامات السياسية
احترام القانون والتزام الشرعية
التقنية واألحتراف

ـ ماهي المبادئ والمهام األساسية التي يجب أن تشكل ركيزة الشرطة الليبية وبقية المؤسسات
األمنية ؟
 -1حماية المواطن .

 -2الحفاظ على مؤسسات الدولة
ـ ماهي الشروط وما هي اآللية ال ُمثلى إلدماج األفراد المنضويين في المجموعات ال ُمسلحة القائمة
داخل المؤسسات العسكرية واألمنية الوطنية الموحدة ؟
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ضم المجموعات المسلحة أفرادا إلى المؤسسة العسكرية
إعادة تأهيل المدنيين منهم وفق القوانين العسكرية والمدنية
حصر هؤالء وتصنيفهم حسب الفئئة والمؤهل والقدرات الفنية والمهنية والخبرات والسن
وضع برنام للتدريب أثناء العمل ورفع الكفاءة
إعادة التوزيع حسب المعطيات المذكورة

ـ ماهي اشروط والحوافز الممكنة التي تسمح باإلحتواء السلس لكل مظاهر التسلح خارج
المؤسسات الشرعية مع ُمراعة أن ال ينعكس ذلك سلبيا ً على أمن الليبيين ؟
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وضع قوانين تجرم حمل السالح خارج نطاق الدولة
توفير فرص عمل ناجعة لمن يرفض االنضمام
وضع ضمن شروط اإلدماج وإعادة التأهيل تسليم السالح مع إعطاء مزايا أو مقابل
دعم الجيش والقوات األمنية
تفعيل مؤسسة القضاء
رفع الغطاء الشرعي

ثالثا ً  :توزيع السلطات .
ـ ما المعايير والمواصفات التي يجب أخذها بعين األعتبار في التعينات الحكومية والوظائف العُليا
؟
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القدرة والخبرة العلمية والتخصص
أن اليقل العمر عن خمسة وأربعون سنة
االبتعاد عن الجهوية والمحاصصة والمناطقية
العدالة والنزاهة
الحيادية واإلستقالل
معايير السن
معايير حسن السمعة والسيرة

ـ ماهي مهام المؤسسات المحلية والبلديات وما هو نطاق صالحياتها ؟
 -1المهام األساسية الخدمية لصالح المواطن وفق القوانين .بالقانون رقم ( )9

 -2المساعد في التطبيق األمثل للقانون رقم (  )59لسنة  2012المعدل بالقانون رقم ( )9
 -3ضمان جودة الخدمة المقدمة
 -4استيعاب الموظفين خارج المالك والباحثين عن العمل في القطاعات والشركات
والوزارات وتخصيص ميزانيات كافية
 -5تنفيذ برنام إعادة التأهيل
 -6األستخدام األمثل للموارد االقتصادية
 -7إنشاء مراكز وشركات تطوير اإلنتاج
 -8تخطيط المدن
 -9حماية الصحة والبيئة المحلية
توطين الخبرة
-10
ـ ماهي مهام الحكومة المركزية وماهو نطاق صالحيتها ؟
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وفق القوانين والتشريعات
االستفادة من برام اإلدارة االلكترونية في كافة القطاعات
االستقالل والقدرة على إدارة الدولة في الداخل والخارج
تنفيذ القوانين
ضمان العدالة والشفافية
حماية الموارد االقتصادية
تنظيم العالقات الخارجية
توقيع االتفاقيات والمعاهدات
تنظيم البلديات

 -10سماع شكاوي المواطنين وإيجاد حلول عاجلة وفورية لها
-11وضع الخطط اإلستراتيجية
-12توفير احتياجات المواطن األساسية
--13تنظيم ملتقيات وحوارات داخل نطاق البلديات لمناقشة وأقتراح مشاريع تنمي المنطقة
-14توفير فرص أكبر للعمل للحد من الظواهر السلبية
-15حماية حقوق اإلنسان
ـ ماهي المؤسسات األجدر واألكثر أهلية لألشراف على توزيع الموارد والخدمات بين المواطنين
بطريقة عادلة وشفافة وفعّالة ؟
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وزارة االقتصاد والشؤون االجتماعية
الحكومة الوطنية الموحدة
المصرف المركزي
الخضوع لرقابة القضاء

 -5الخضوع للرقابة والمجتمعية
ـ ماهي األليات التي يمكن تطويرها بهدف حماية الموارد والثروات الوطنية الليبية السيادية على
غرار البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ؟
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توحيد المؤسسات
حصرها وتعدادها والمحافظة عليها
تشديد الرقابة على هذه الموارد
ضمان حسن إدارتها وحسن التصرف فيها
وضع خطة وطنية لحمايتها
استثمارها وتطويرها
ـ ماهي المعايير أولوية المناطق األقل نموا ً وقهرا ً
البنية التحتية
رفع مستوى المعيشة
ضمان العدالة والشفافية
إعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب

والعوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار في توزيع الموارد الحكومية وصرف الموازنات ؟
 -6التوزيع السكاني والجغرافي ,
 -7مراعات المناطق ذات الموارد .
 -8وأولوية المشاريع اإلستراتيجية المشتركة
ـ ماهي األليات التي يمكن تطويرها بهدف حماية الموارد والثروات الوطنية الليبية من الغاز
والنفط واألصول واالستثمارات السيادية من النهب وسوء التصرف واالستغالل الفئوي أو
السياسي ؟
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توحيد المؤسسات
البد أن تكون المؤسسات تابعة للبرلمان والجهات التشريعية
سن قوانين صارمة.
تفعيل القوانين السابقة التي تضمن حماية مكتسبات الشعب .

ـ كيف يمكن تطوير القطاع الخاص بما يتوافق مع المصلحة الوطنية الليبية ؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عدم استغالل مقدرات الشعب في القطاع الخاص
ضمان حقوق القطاع الخاص.
تشجيع إنشاء الشركات الخاصة
إعتماد معايير الجدوى األقتصادية
ضمان الجودة في االنتاج
توطين الخبرة العلمية
دراسة إمكانية أستغالل الموارد المعطلة

 -8التأهيل والتدريب
رابعا ً  :العملية الدستورية والمسار االنتخابي .
ـ ماهي الشروط الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية ؟
 -1العفو العام
 -2عودة المهجرين في الداخل والخارج
 -3جبر الضرر
 -4بسط هيبة الدولة
 -5تهيئة الظروف
 -6الحد من إثارة المواضيع الخالفية
 -7التركيز على المصلحة الوطنية
 -8مناقشة آلية جبر الضرر
 -9العفو والتسامح
 -10عدم تبرير المواقف
 -11البد من تعيين لجنة إلعداد الدستور بدل االنتخاب
ّ
للمكونات المجتمعية ذات الخصوصيات الثقافية واالثنية
ـ كيف يمكن ضمان التمثيل العادل
وضحايا التهميش االقتصادي واإلداري وحماية حقوقهم؟
 -1يكون التمثيل العادل للمكونات ذات الخصوصيات الثقافية بعدم
تجاهل قضاياها الملحة أو تسويفها أو جعلها مسائل ثانوية يمكن وضعها في المقام الثاني أو
الثالث أو حتى الرابع .
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ضمان المشاركة الديمقراطية
ضمان األتفاق على المخرجات
عدم تهميش أي طرف من المجتمع
ضمان العدالة والشفافية
ضمان الدولة لحماية الحقوق
ضمان رقابة القضاء
رقابة منظمات حقوق اإلنسان
تقيد األغلبية بالمطالب المشروعة

-10ضمان اإلستجابة السريعة لمطالب المجتمع المدني
-11حظر المنظمات والجهات العنصرية
ـ ماهو الشكل األمثل لل ُمضي قُدما ً في العملية الدستورية بطريقة تحقق دستورا ً توافقيا ً ودائما ً
لليبيين ؟

 -1قيام بعثة األمم المتحدة بإدارة حوار بين أعضاء الهيئة بكافة مكوناتها حول وضع مشروع
الدستور.
 -2األلتزام بالمادة رقم "  " 30من األعالن الدستوري المؤقت فيما يتعلق بالتوافق مع األقليات
في األحكام المتعلقة بهم .
 -3وجود جيش وشرطة باعتبارهما الضامن لنجاح العملية الدستورية.
 -4أتمام مشروع الدستور وتجنب أفكار المحاصصة والمحاباة والجهوية لما لها من أثر سلبي
 -5تحقيق التوافق حول مسودة الدستور
 -6مراعاة متطلبات إحترام حقوق اإلنسان
 -7العدالة والمساواة
 -8دراسة المطالب الجوهرية
 -9يجب أن يوضع الدستور في ظل وجود دولة
 -10يجب أن يكون الدستور ممثال للشعب الليبي بأكمله فماجاء في مسودة الدستور هو دستور
النتصرين
 -11أعطاء الفرصة للفئات غير الممثلة في الدستور مثل ال ُمهجرين والمهمشين
 -12البد أن تكون ُهناك نصوص واضحة لمعالجة قانون الجنسية والهوية واألنتماء
 -13البد من وجود نصوص معيارية من الدساتير األُخرى.
 -14الطوارق اليعترفون بدستور اليعترف بهم وبكافة متطلباتهم
ـ ماهي الشروط الواجب توفيرها للتوصل إلى انتخابات ذات مصداقية وتحظى باإلجماع
الوطني؟
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ضمان مشاركة جميع المواطنين دون وضع عوائق تمنع مجموعة ومعينة من المشاركة
( من ليس لهم رقم وطني ـ ذوي اإلحتياجات الخاصة )
أحترام النتائ مع توفير الضمانات لعدم تزويرها والتالعب بها .
يجب أن يحتوي القانون األنتخابي أيضا ً على مادة تقضي بعزل الناخبين لمن أنتخبوه في
حال تقصيره ن في مدة تحددها المادة .
وضع برنام متقن ومنظم حتى اليتم اختراق االنتخابات .
تحقيق المصالحة قبل البدء فيها .
توطيد سلطات الدولة من األشياء التي يجب أن تسبق اجراء األنتخابات .
األستقرار األمني
تأمين الحدود
قبول كل االطراف السياسية بنتائ االنتخابات

-10توسيع دائرة المشاركة السياسية يساهم في انجاح االنتخابات .
 -11تبسيط شروط المشاركة يجعل الناس أكثر اقباالً عليها .
-12من عوامل نجاح العملية االنتخابية التوافق حو الترتيبات وشروط المشاركة.

خامسا ًتوصيــــــــــــــــــــات.:
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

العمل على أن تكون اجتماعات أصحاب المبادرات الوطنية مع الممثلين السياسيين في
المناطق
أعطاء قضية المواطنة في الجنوب االهتمام الالزم حيث أن بعض المكونات لها لها
امتدادات خارج ليبيا والتواصل مع مكوناتها خلق نوع من الحساسية والنظام السابق خلق
مايسمى الرقم اإلداري خلق للجنوب بعض المشاكل
يجب أ اليحسب على الجنوب شخص عاش بعيدا ً عنه لعشرات السنوات في الخارج
لكونه من الجنوب في األصل
فيما يخص مسودة الدستور يجب أن يستفتى عليها اإل فيما يتعلق بالحقوق ألن الحق ال
يُستفتى عليه
مسودة الدستور الحالية جيدة إلى حد بعيد وفلسفة بعض المنظرين غالبا ً ال تخدم األهداف
السامية التي أوجد من
العمل على إعادة بناء المؤسسات في أسرع وقت ممكن
التركيز على التكنو أقراط في بناء الدولة
األهتمام باإلنسان واألرض والوقت
على القائمين على شؤون البالد إفاء الجنوب حقه.

آخيرا ً  :التعليقات على الجلسة العامة.
-

-

البد من أعطاء فرصة أوسع ألهل الوادي بعقد ملتقيات أُخرى نظرا ً ألن غياب الكثيرين
عن حضور هذا الملتقى هو ضعف اإلعالم عنه وضيق الوقت وأزمات الوقود والسيولة
البد أن تكون لكل عمل أرضية مناسبة من أجل أنجاحه والبد أن يكون ألي برنام
تروي واعالم لتكون المشاركة فيه واسعة النطاق فلذا أن تكون دعوة الناس على نطاق
أوسع في البرام الهادفة.
من يعرقل المسار السياسي في ليبيا هو األمم المتحدة بوضع أجسام موازية لألجسام
الشرعية.
إذا أردنا أن تنجح الحوار الليبي البد من أن نبعد أي تدخالت في الشأن الليبي
حضور النخب المكونات االجتماعية بشكل كبير
عندما يكون النقاش على قضايا وطنية التريث أمرا ً مطلوب
العمل على توجيه الشباب نحو الثقافة والعلم بدل استقطاب أبنا ء الجنوب لتشكيل كتائب
عسكرية

 مطالبة أهل الجنوب بوجود قناة فضائية لها تردد خاص في الجنوب وذلك في إطار دعماإلعالم المحلي وإبراز نشاطات ومواهب وكفاءات أهل الجنوب
 البد من أن يصدر قانون عفو عام من أجل السير إلى األمام المصالحة الوطنية الشاملة مابين األطراف المتنازعة البد أن تكون شاملة وحقيقية ودائمةوليست مجرد ُهدنة مؤقتة

