






















   اإلخوة المستشارون بمؤسسة الحوار اإلنسانى 

 تحية طيبة

  

ضمن إطار األجتماعات التشاورية األسبوعية حول الملتقى الوطنى نظمت مجموعة نسائية مكونة من عدد من الناشطات المدنيات 

 سلسلة من اللقاءات فى بنغازى تمحور نقاشها والسياسيات المستقالت ومن ضمنهن كذلك عدد من عضوات اإلتحاد النسائى الفيدرالى

حول األسئلة التوجيهية المتعلقة بشكل الدولة وبناء المؤسسات األقتصادية والعسكرية والعملية الدستورية واألنتخابية، و مساهمة من 

ناقشات وهى بحسب تم تسجيل عدد من التوصيات التى انتهت وخرجت بها هذه األجتماعات والم  النساء فى دعم هذا المسار

 األولويات :

  

تعزيز الحكم المحلى بوجود حكومات محلية خدمية لألقاليم من أجل حلحلة المشاكل األمنية واإلقتصادية وتعجيل مسألة اإلعمار  -1

 وتعويض المتضررين والمهجرين فى كل إقليم .

األمثل لهذه البالد التى عانت وتعانى من الفوضى نرى قيام حكومة إتحادية سيادية مصغرة وليست حكومة مركزية هو الشكل  -2

 والتهميش والفساد على كل المستويات على األقل فى المرحلة الحالية.

 .  ونظامها  يمثل األستفتاء على الدستور أهمية كبيرة، ولكن ليس قبل التوافق على البنود الحاكمة والجوهرية وأولها شكل الدولة -3

الدور   الوطنى ضرورة وجود وتمثيل أكبر للنساء ومشاركتهن السياسية الفعلية التى يمكن أن يكون لهاتمثل شمولية الملتقى  -4

 واألثر والشكل األوسع واألمثل .

بناء المؤسسات العسكرية واألمنية أمر فى غاية الضرورة واألهمية من أجل توطيد األمن واألستقرار ويبدأ أوالً بجمع السالح  -5

 له ودعم الجيش ومعالجة مخلفات الحرب واأللغام . واحتكار الدولة

المصالحة الحقيقية والعدالة تتحقق بالتوزيع العادل للثروات والمقدرات بالتساوى بين االقاليم وخاصة تلك التى تعرضت لعقود   -6

 طويلة من التهميش السياسى واالقتصادى . 

ذى يتوجه إلى القاعدة العريضة من كل الفئات والتوجهات بكل المناطق أهمية نولى هذا الملتقى الوطنى وهذا المسار التشاورى ال -7

 خاصة ونحرص على المشاركة به ونأمل تحقيقه ألهدافه .

-------------------------------------------------------------- 

  

 الموقعات على التوصيات كل من األخوات : 

 نجاة جادهللا إبراهيم العبيدى - 

 فاطمة الصديق خريبيش - 

 سعاد خليفة الجهانى -

 أمال رمضان الدرسى  -

 نورا جادهللا العبيدى  - 

 أميرة بوجازية -

 ريم الصديق خريبيش -

 مريم بوجازية -



 إيناس ونيس الورفلى - 

 رتاج فايز الزوى -

 نجاح بوسيف المغربى -

 وصال صالح العبدلى -

 خديجة عبد السالم الشيخى

 فضل هللا الشريفمسعودة  -

 صابرين فضل البرعصى -

 نجاح على الجهانى -

 أيمان محمد المغيربى -

 أسيل فتحى العبيدى -

 شذى إبراهيم العبيدى -

 سجى إبراهيم العبيدى -

 عائشة عبد السالم األوجلى  -

 صالحة محمد العشيبى  -

 فاتن سالم الحاسى  -

 رقية محمد الفيتورى -

 إلهام فضل البرعصى -

 عيمة صالح الشريفن -

 سالمة على الحداد  -

 فايزة محمد البرغثى  -

 جميلة محمد الغيثى  -

 أية المسمارى  -

 ابتهال المسمارى  -

 

   

 


