توصيات الملتقى الوطني الليبي
الملتقى النسائي بأوباري
األولويات الوطنية:
 .1تفعيل األجهزة األمنية والشرطة لبسط األمن.
 .2تفعيل المحاكم والنيابات.
 .3التعجيل في عملية االستفتاء على الدستور.
 .4تثقيف وتوعية الشعب حول مواد الدستور قبل االستفتاء.
 .5اطالق مشروع وطني للمصالحة الوطنية.
 .6االهتمام بالتعليم والمعلمين.
 .7االهتمام بالكوادر النسائية وإقامة ورش عمل خاصة بالنساء.
 .8عودة المهجرين والنازحين الى مدنهم.
 .9االهتمام بالبنية التحتية للمناطق التي شهدت نزاعات.
 .10جمع األسلحة من التشكيالت المسلحة.
 .11رفع الغطاء االجتماعي عن جميع المجرمين.
 .12تفعيل المرور والحرس البلدي.
 .13دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة للشباب والنساء.
 .14حل إشكالية الرقم الوطني للعائالت الذي حرموا من حقهم االنتخابي.
 .15تقديم الخدمات اإلنسانية للمناطق البعيدة وتوفير السيولة النقدية.
 .16توفير الوقود الى منطقة أوباري بشكل مباشر بدون المرور على مستودع سبها.
 .17توحيد الحكومة ومؤسسات الدولة.
 .18العدالة االجتماعية للمناطق الجنوبية الهشة.
األمن والدفاع:
 .1انشاء مؤسسة عسكرية موحدة.
 .2اغالق الحدود الى حين تستقر األوضاع.
 .3حل جميع التشكيالت المسلحة.
 .4بناء الثكنات العسكرية خارج المدن السكنية.
 .5شراء األسلحة من التشكيالت المسلحة.
 .6ادماج الشباب المنظمين في تشكيالت غير عسكرية كل حسب رغبته.
 .7التأهيل والدعم النفسي واعداد برامج تنمية بشرية للشباب المنخرطين في الحروب.
 .8إعادة العسكريين السابقين الى المؤسسة العسكرية.
 .9االفراج عن العسكريين السابقين.

 .10مكافحة الهجرة الغير شرعية.
 .11يجب أن تكون المؤسسة العسكرية محايدة وتضم كل الليبيين.
 .12يجب أن يكون المنظمين الى المؤسسة العسكرية ليبيين وأن ال يكونوا من جنسيات أخرى.
 .13وجود عناصر غير ليبية في المؤسسة العسكرية يشكل خطرا على األمن.
توزيع السلطات:
 .1يجب أن يتم االختيار على أساس الكفاءة والمهنية والخبرة.
 .2يجب أن تكون هناك نسبة لمشاركة المرأة في جميع التعيينات.
 .3تفعيل قانون رقم  59بشأن اإلدارة المحلية.
 .4إعطاء صالحيات أوسع للبلديات.
 .5ضرورة مشاركة المرأة واألقليات في جميع الهيئات الحكومية.
 .6االبتعاد عن المحاصصة الجهوية والقبلية.
 .7وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
 .8تفعيل األجهزة الرقابية وديوان المحاسبة.
 .9ابعاد مؤسسات نقل النفط واالستثمار والمصرف المركزي عن التجاذبات السياسية.
 .10يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع الموارد وصرف الموازنات.
 .11دعم برامج ومشاريع المرأة ضمن القطاع الخاص.
 .12وضع اليات شفافة للمصروفات الحكومية.
 .13تخصيص نسبة  % 10من انتاج النفط لمناطق اإلنتاج.
 .14توضيح مصير االستثمارات الليبية واألموال المجمدة في الخارج.
 .15التوزيع العادل على األقاليم في جميع المناصب الحكومية.
 .16دعم برنامج تمكين المرأة وانشاء فروع في الجنوب.
العملية الدستورية والمسار االنتخابي:
 .1قبل وضع الدستور يجب أن تكون السلطات موحدة وأن ال يوجد نزاع عليها.
 .2عودة النازحين والمهجرين قبل اعتماد الدستور.
 .3العمل على االستفتاء على الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية في أقرب وقت.
 .4اجراء انتخابات مبكرة وانهاء األجسام القائمة.
 .5دسترة حقوق المكونات قبل كل شيء.
 .6حل الهيئة التأسيسية ألن مدتها انتهت.
 .7ضرورة التوافق مع المكونات.
 .8معالجة إشكالية الرقم الوطني قبل الخوض في الدستور.
 .9االلتزام بالمباد الدولية لحقوق األقليات.

