الملتق ــي الوطن ــي الليب ــي
ر
محض اجتماع ()1
عل تمام الساعة  12ظهرا من يوم السبت الموافق  7من شهر ابريل لسنة 2018
ي
ر
ر
الوطب
الليب
الملتق
هامش
األول,عل
أة
ر
الم
كتلة
اجتماع
تم
تيبيتس
فندق
,ف
ي
ي
ي
ي
ي
ر
ر
إل ليبيا ,
وبدعوة من منظمة الحوار
ي
اإلنسان  ,وبدعم مباش من البعثة األممية ي
لمناقشة المسار التشاوري التمهيدي والذي يندرج تحت خطة عمل المبعوث
ر
لالمي العام لألمم المتحدة السيد /غسان سالمة.
الخاص
بعد النظر و مناقشة األسئلة التوجيهية المقدمة من الجهة المنظمة ( منظمة الحوار
ر
والب تتمثل ر يف أربــع محاور رئيسية :
ي
اإلنسان )  ,ي
●
●
●
●

أولويات الحكومة .
األمن والدفاع .
توزي ــع السلطات .
االنتخان .
العملية الدستورية والمسار
ي

تم مناقشتها ر
بي الحضور وتحديد التوصيات المبدئية  ,مع االتفاق عل لقاء موسع
لمناقشة هذه البنود  ,وتقديمها كتوصيات نهائية تمثل كتلة المرأة ( عل أن
يكون تمثيل المرأة ر
ر
الليب بنسبة ال تقل عن .) %40
الوطب
ر
المؤتم
ف
ي
ي
ي

● المحور األول  :أولويات الحكومة:
 .1توحيد مؤسسات الدولة .
 .2حل أزمة السيولة .
ر
تحسي األوضاع المعيشية للمواطن.
.3
 .4استبدال دعم السلع و المحروقات إل دعم نقدي للقضاء عل اقتصاد
الظل.
 .5تثبيت وتخفيض سعر رصف العملة الصعبة .
 .6تخفيض عدد الوزارات والعمل بحكومة أزمة مصغرة.
 .7االهتمام بالبامج التنموية المختصة بالشباب وإعادة دمجهم ر يف
المجتمع.
ر
وإعادةالتأهيلللمتضرين من الحروب.
 .8االهتمام بالمراكز االجتماعية
ر
ر
وتحسي أحوالهم المعيشية .
النازحي
 .9ملف
.10
المصالحة وإعادة لم الشمل مع تفعيل سياسيات تضمن عدم
ر
المذنبي من العقاب والمحاسبة .
إفالت
ر
المتضرة من الحروب.
.11
إعادةأعمارالمناطق
ر
ر
المتضرين من الحروب .
.12
الجرح و
عل ملف
ي
االهتمام و البكب ي

● المحور ر
الثان  :األمن والدفاع :
ي

 .1إعادة تأهيل ودمج الشباب المساند للجيش واألجهزةاألمنية وفقا
لمعايب االلتحاق ر يف المؤسساتاألمنية والعسكرية الليبية .
 .2التأكيد عل أن عقيدة الجيش حماية الوطن وحدوده ,وعل أن
المؤسسة العسكرية مؤسسة ذات سيادة وغب مؤدلجة وغب
خاضعةألي تدخالت أجنبية .
 .3رفع حظر التسليح عن المؤسسة العسكرية الليبية.

● المحور الثالث :توزي ــع السلطات:

 .1معايب التعيينات ر يف المناصب القيادية و الحكومية العليا ,يجب أن تعتمد
عل ثالث معايب أساسية  :الكفاءة  -التخصص  -التمثيل العادل للمرأة
ي
بنسبة ال تقل عن . %40
 .2تتمثل مهام الحكومة المركزية ر يف تعزيز سيادة الدولة خارجيا و داخليا ,
تمثيل دولة ليبيا دوليا و خلق ر
الشاكات الدولية و المعاهدات و االتفاقية
الدولية .
 .3و يجب ان يكون التوزي ــع عادل لمقدارت الدولة الليبية ر
بي األقاليم ,
عل عدالة التوزي ــع .
ويكون الجهاز
ي
القضان هو الجهة المؤتمنة ي
 .4توزيع المهام والمسؤوليات والوظائف بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات
المحلية الموجودة في األقاليم أو الواليات أو المحافظات بحيث تقوم هذه الهيئات بممارسة
أعمالها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية ،أو توزيع هذه المهام والمسؤوليات بين
الوزارات .

.5
تتمثل مهام السلطات المحلية ر يف تسيب الحياة اليومية للمواطن و
محل لتسيب الشأن
محل ومن هيكل
تسيبها عل مستوى
ي
ي
ر
تعب ر يف المقام األول أن ُيعهد للجماعات المحلية
العام ،فالديمقراطية المحلية ي

ر
والمال باستقاللية ر يف إطار دولة
المستويي اإلداري
بتضيف شؤونها عل
ي
موحدة.
 .6تعديل قانون ( )59فيما يخص توزي ــع سلطات البلديات ,والتوزي ــع العادل
لمقدرات األقاليم .
 .7تمثيل المراة ر يف جميع القطاعات اإلدارية و الحكومية و تمنح الفرصة ر يف
عل خلف
تقلد المناصب العليا بنسبة ال تقل عن  , %40والعمل ي
ر
الب تسهل و تضمن لها تمثيلها و تمكينها ر يف العمل داخليا
التشيعات النافذة ي
وخارجيا وخلق جسم يدافع عن حقوقها متمثل ر
أعل للمراة ).
(مجلس
ف
ي
ي
االنتخان:
● المحور الرابع :العملية الدستورية والمسار
ي
 .1ررصورة العمل الجاد نحو التنمية المستدامة والتوزي ــع العادل ر
للبوة.
 .2التأكيد عل مبدأ العدالة االنتقالية وكشف الحقيقة وعدم اإلفالت من
العقاب .
 .3تعديل مسودة الدستور المطروحة ( ر يف بعض البنود محل الخالف )
.
االنتخان
االستحقاق
نحو
قدما
والعمل
ي
تم اختتام االجتماع بعد التأكيد علىأهمية دور المرأة ر يف رسم المسار التشاوري
القادم  ,واالتفاق عل االجتماع ر يف اقرب فرصة وصياغة ما تمخض عنه االجتماع
المقبل
االجتماع
أعمال
كجدول
عليه
األول,واالستناد
تم اختيار السيدة  /فبوز منصور البجو(مقرر كتلة المرأة ).

الملتق ــي الوطن ــي الليب ــي
ر
محض اجتماع ()2
ر
ً
,ف مقر
عل تمام الساعة  5مساءا من يوم الثالثاء الموافق  18من شهر ابريل لسنة  2018ي
ي
ر
ر
الوطب وبدعوة من
الليب
الملتق
الثان,عل هامش
الجامعة الدولية تم اجتماع كتلة المرأة
ي
ي
ي
ي

ر
اإلنسان  ,وبدعم ر
إل ليبيا  ,لمناقشة المسار التشاوري
األممية
البعثة
من
مباش
منظمة الحوار
ي
ي
ر
لألمي العام لألمم المتحدة
التمهيدي والذي يندرج تحت خطة عمل المبعوث الخاص
السيد /غسان سالمة.
بعد النظر ومناقشة األسئلة التوجيهية المقدمة من الجهة المنظمة ( منظمة الحوار
ر
والب تتمثل ر يف أربــع محاور رئيسية :
ي
اإلنسان )  ,ي
● أولويات الحكومة .
● األمن والدفاع .
● توزي ــع السلطات .
االنتخان .
● العملية الدستورية والمسار
ي
الب سيتم رفعها من قبل
عل جملة من التوصيات والمقبحات ي
تمخض االجتماع ي
ر
اإلنسان وتقديمها ر يف شكل تقرير سيشكل النتيجة الرئيسية
منظمة الحوار
ي
ر
الليب.
الوطب
للملتق
ي
ي
ي
ر
رئيس وعاجل قررت كتلة المرأة ( عل أن يكون تمثيل المرأة يف المؤتمر
وكمطلب
ي
ر
الليب بنسبة التقل عن .) %40
الوطب
ي
ي
عل خمس محاور رئيسية :
لقد تم تقسيم التوصيات ي
السياس .
● المحور
ي
● المحور العسكري .
ر
ر
يع .
● المحور
ي
القانون أو التش ي
● المحور االقتصادي .
االجتماع
● المحور
ي

السياس :
● المحور
ي

يتمثل ر
السياس ,وهذا االمر لن
ار
ر
االستق
حالة
إل
واالنتقال
,
السياسية
لالزمة
حل
ايجاد
ف
ي
ي
ي
انتقال اخر دون وجود
يتحقق باستمرار التعويل عل فبة انتقالية أخري وخلق جسم
ي
ضمانات ر
بالبامها بالفب المحددة ( 3-1سنوات ) ,ايضا من اهم اولويات الحكومة

القادمة العمل عل توحيد مؤسسات الدولة ووضع خطط تنموية مستدامة لرفع عجلة
ال دعم مادي
االقتصاد والعمل عل تخفيض سعر الضف و استبدال دعم السلع ي
للقضاء عل اقتصاد الظل ,وإعادة دمج الشباب ر يف سوق العمل من ما ينعكس ايجابا
بانخفاض انتشار السالح و الجماعات المسلحة خارج اطار المؤسسة العسكرية.

● المحور العسكري :
ه حماية الوطن وحدوده ,وعل وحدة المؤسسة العسكرية
التأكيد عل أن عقيدة الجيش ي
ً
 ,مؤسسة واحدة غب مؤدلجة خاضعة لسلطة مدنية متمثلة إما ( وزيرا للدفاع أو قائد
عام للقوات المسلحة متمثلة ر يف رئيس البلمان ) لها السلطة العليا ر يف إعالن الحرب
و السلم  ,ورفع حظر التسليح عن المؤسسة العسكرية الليبية .
إعادة تأهيل ودمج الشباب المساند للجيش واألجهزة األمنية وضمهم لألجهزة النظامية
وفقا لمعايب االلتحاق ر يف المؤسسات األمنية والعسكرية الليبية .

ر
القانون أو ر
يع :
التش
● المحور
ي
ي
ترتق بمدي نزاهة وعدالة أجهزتها القضائية  ,عليه يجب العمل عل
تسمو الدول و ي
تفعيل كل األجهزة القضائية ر يف ليبيا ,والتأكيد عل مبدأ العدالة االنتقالية والمصالحة
ر
الب تحد من اإلفالت من العقاب  ,تعديل مسودة الدستور المطروحة
وسن القواني ي
االنتخان.
والعمل قدما نحو االستحقاق
ي

أيضا تفعيل دور األجهزة الرقابية المختلفة ,وعل رأسها :
الليب .
 .1البلمان
ي
الرقابة اإلدارية .

 . 2هيئة مكافحة الفساد  .3جهاز
 . 4ديوان المحاسبة

تمثيل المراة ر يف جميع القطاعات اإلدارية و الحكومية و تمنح الفرصة ر يف تقلد المناصب
ر
الب تسهل
عل خلف التشيعات النافذة ي
العليا بنسبة ال تقل عن  , %40والعمل ي
و تضمن لها تمثيلها و تمكينها ر يف العمل داخليا وخارجيا وخلق جسم يدافع عن
حقوقها متمثل ر
أعل للمراة ).
(مجلس
ف
ي
ي

● المحور االقتصادي :
السياس  ,وعليه
االستقرار االقتصادي والتنمية المستدامة احد أهم ركائز االستقرار
ي
عل الحكومة المقبحة العمل بشكل جاد لدفع عجلة االقتصاد الليب اتجاه الب ر
كب
ي
ر
الب تعتمد عل موارد
عل توطي الصناعات النفطية وما غبها من الصناعات ي
الريع المعتمد أساسا عل
الدولة الليبية المتعددة  ,للحد من التعويل عل االقتصاد
ي
.
الخام
النفط
بيع
عائد
إدماج عنض الشباب ر يف مجاالت االقتصادية وريادة اإلعمال  ,للحد من األنفاق
ر
مبانية الدولة ر يف مدفوعات المرتبات ر يف القطاع العام.
العام وإرهاق

االجتماع :
● المحور
ي

الب ر
ر
النازحي لبيوتهم ( ملف
كب عل مبدأ المصالحة الوطنية وإعادة لم الشمل ,ورجوع
مدينة تاورغاء ) ,االهتمام والب ر
ر
المذنبي
الجرح,أيضا ضمان عدم إفالت
كبعل ملف
ي
ر
والمحرضي عل اإلرهاب من العقاب ,خلق برامج وسياسيات
الليب
بحق الشعب
ي
ر
المتضرين من ويالت الحروب وإعادة دمج الشباب ر يف سوق
تنموية إلعادة تأهيل
لنش التوعية السياسية و ر
العمل ,وخلق برامج ثقافية ر
نش ثقافة التسامح و
المصالحة.

قائمة كتلة المرأة

NO

الصفة

األسماء

رقم الهاتف

1

عبب إبراهيم امنينه

ر
مدن/جامعة بنغازي
مجتمع ي

2

فبوز منصور البجو

ر
المدن  /مقرر الكتلة 0914247226
مفوضية المجتمع
ي

3

ر
الزن
ابتسام عبدهللا ي

قانونية

0913521704

4

امال مبوك بوقعيقيص محامية

0924577904

0924788677

5

جازية بوشعيتب

جامعة بنغازي

0927283124

6

التوان
بسمة فرج
ي

مال
مدير ي

0925483370

7

سالمة سالم الب يك

مستشارة تربوية/مجتمع ر
مدن
ي

0923745394

8

ال
سعاد
السنوس الغز ي
ي

مؤسسة لبيك ليبيا

0927043534

9

ان
بسمة المض ي

العرن
مؤسسة الربيع
ي

0926423029

منظمة أبناء ليبيا األوفياء

0925323668

 10نجية عبدهللا باله

 11سمر مجدي عبدالمالك مؤسسة الفوز العظيم

0919453747

 12حنان ر
الشيف

المنظمة الليبية لحقوق اإلنسان

0910990066

 13اوريدةابوحليقة

منظمة ليبيا السالم

0925329959

ر
الرحيب
تهان احمد
14
ي
ي

ر
الوطب
مجموعة العمل
ي

0925659222

ر
العرف
 15فوزية المبوك
ي

المنظمة الليبية للتنمية

0925119446

عص
 16حاملياالالب ي

مدير دار رعايا بنات

0913828163

 17فاطمة شنيب

محامية/رئيس جمعية الهيئات القضائية0925333154

العمام
 18خديجة
ي

المنظمة الليبية للتنمية

0925572743

ر
ياسي
ليل ابوسيف
19
ي

منظمة عون لحقوق اإلنسان

0926274734

المريم
عل
ي
 20سعاد ي

مستشارة تربوية

0925302271

العوام
 21ايناس محمود
ي

منظمة روناس للمراة

0918114011

 22ريما صالح محمد

جامعة بنغازي

0927082659

 23عائشة بلعيد العبيدي

ناشطة مدنية

0922756963

 24سالمة شعالن

منظمة لمسة حنان

0911500614

 25جميلة محمد فالق

ناشطة مدنية

0944609532

الورفل
 26فاطمة عبدهللا
ي

رشكة تيناي للسفر

0925483370

 27خديجة الصادق بسيكري منظمة امازونات ليبيا

0925117005

ر
الورفل
تهان عبدهللا
28
ي
ي

أخصائية اجتماعية

0925110533

ليل المهدوي
29
ي

ناشطة مدنية

0923111543

ليل بودجاجة
30
ي

ناشطة سياسية

0913260965

 31الهام عمر دبوب

مستشارة تربوية

0925482072

32
33
34

35

 |1صفحة

مخرجات جلسات المسارالتشاوري
لملتقى الحوار الوطني الليبي
(جلسات فئة المثقفين والكتاب والفنانين الليبين في بنغازي)
 19/18ابريل /2018/بمركز وهبي البوري
بدعوة وتنظيم من اتحاد االدباء والكتاب ببنغازي؛ ومرسسة برنيق للصحافة واالعالم ؛ عقدت فئة المثقفين الليبين والكتاب
والفنانين جلساااات ترااااورية متواصااالة علي مدت يومين متتالين في الساااادساااة من مسااااء االرب اء  18ابريل والخميس 19
ابريل بمركز وهبي البوري الثقافي بحضااااور جملة من المنتمين قمرفق الئحة باساااامائنم وتوصاااالوا الي صااااياية التالي
بخصوص التراور للملتقي الوطني الليبي:
اوال قبل مناقرة االسئلة التوجينية:
وجد الحضااور انث ثمة اساائلة تحتام االمم المتحدة ومب وثنا الي ليبيا لالجابة علينا قبل مناقرااة مسااارالتراااور ومننا تسااال
الحضااور هل انتني الصااخيرات واثبت فراالث لتدعو االمم المتحدة الي حوار اخر يير بينما ارااار اخرون الي مراااركة
االمم المتحدة في اسااااقاط النظام السااااابق في ليبيا عام  2011دون ان يكون لدت االمم المتحدة أي تصااااور لمسااااتقبل ادارة
البالد؛ ووجدوا ان علي االمم المتحدة ان تجيب علي ساااااافال سااااااوق يفثر علي ثقة الليبين فينا وهو  :هل تسااااااتطي االمم
المتحدة ف ال اجابة طلبات وريبات الليبين ام اننا عا جزة عن ذلك وتساااااااالوا ايضاااااااا  :مالذي تريد االمم المتحدة من
الليبيين واعتبروا ان اجابة االمم المتحدة علي هذ االسئلة بطريقة صريحة ورفافة سوق تكفل ت اون الليبيين م نا.
ثانيا :بنود االسئلة التوجينية:
الجلسة االولي اولويات الحكومة:االرب اء  18ابريل
رات الحاضرون جملة من االمور في ياية االهمية الية حكومة ولكننم تسالوا عن يياب الدستور وضرورة انناء االزمة
الدستورية قبل ايجاد حكومة كما اننم ي تقدون انث ثمة امور هي اوولويات الية حكومة وهي:
.1تحديد حاجات المواطنين وتلبيتنا
.2حل مركالت السيولة والمواد االستنالكية
.3توفير االمن واالمان
 .4ازالة االلغام
 .5عودة النازحين من كل المدن الليبية
.6توحيد المفسسات السيادية الليبية
 .7جم السالح وانناء الميليرات
 .8ال مل علي اتفاق البرلمان وحكومة الوفاق لتكوين حكومة واحدة
 .9محاربة الفساد
 .10االهتمام بالت ليم واعتبار اولوية
 .11االهتمام باالطفال الليبيين
الجلسة الثانية:االمن والدفاع:

االرب اء  18ابريل

 |2صفحة
رات الحاضرون انث ثمة امور يجب ال مل علينا في هذا البند هي:
. 1اعادة تاهيل المفسسات االمنية والجيش الحترام الحريات بحسب تجارب سابقة لالمم المتحدة
.2تفكيك الميليريات اينما كانت
 .3دعم الجيش الوطني الليبي
 .4تف يل الررطة
 .5وض مكافئات مجزية لجم السالح
.6ادمام حاملي السالح في الجيش بركل فردي
.7تركيل لجان علمية لدراسة حالة الرباب المقاتلين
 .8مد سيطرة الجيش علي ال اصمة طرابلس
 .9تحديد نص قانوني يسمح للجيش الليبي بالتحرك في كل ليبيا
الجلسة الثالثة:توزي السلطات:الخميس  19ابريل
رات الحاضااااارون انث ثمة قوانين موجودة مسااااابقا تحدد م ايير ال مل والسااااالطات يجب فقط تطبيقنا وزادو انث ثمة حاجة
لتوسااااي ساااالطات البلديات حتي تتمكن من خدمة المواطنين وتقديم تساااانيالت للقطاع الخاص من اجل ازدهار وترااااغيلث
للرباب.
الجلسة الراب ة:ال ملية الدستورية والمسار االنتخابي :الخميس  19ابريل:
طالب الحاضرون بضرورة ارراق االمم المتحدة علي مسار انتخابي بضمانات دولية وارراق دولي وحل مركلة الدستور
وتحقيق المصالحة الوطنية

الملتقى الوطني الليبي
المنعقد في مدينة بنغازي يوم الخميس الموافق ل  5أفريل  2018تحت اشراف مركز الحوار اإلنساني وبرعاية األمم
المتحدةـ على ممثل األمم المتحدة في ليبيا أال يكون منحازا لطرف دون األخر وأم ال يسلك نهج الممثلين السابقين لألمم
المتحدة ليون ومتري وأن يكون الحوار ليبي ليبي داخل ليبيا واألمم المتحدة أن ال تتجاهل وتقصي مشائخ القبائل في ليبيا
ولهذا القبائل دور اجتماعي وعالقات طيبة وهي التي تنهي مشاكل وتصل الى حلها بالطرق العرفية والى مصالحة عادلة
وشاملة ومرضية لجميع األطراف باإلضافة أن ننسى المكونات السياسية والتنفيذية والثقافية للمجتمع الليبي ال يستثني وال
يقصي أحد حتى يحقق الملتقى الوطني النتائج المرجوة وتخرج البالد نحو أفاق المستقبل.

أولويات الحكومة:
تعدد الحكومات ومنها حكومة الوفاق التي لم تنال الثقة من مجلس النواب وغير معترف بها في المنطقة الشرقية وتدخل
بعض الدول األوروبية والعربية في تسيير عمل الحكومة مما كان مردوده على المواطن سيء وزيادة البطالة ومعاناة
المواطن حتى في الحصول على قوته اليومي وعليه فاننا نقترح أن تشكل حكومة من األقاليم الثالثة من رئيس ونائبين.

األمن والدفاع:
ركيزة المؤسسة العسكرية الليبية يتم تشكيلها من الجيش الليبي الموحدة المبني على الضبط والربط ويكون الجيش بقيادة
واحدة وخالية من الميليشيات المسلحة المدنية فالجيش القوي هو من يحمي البالد وحدودها ويحافظ على ثرواتها وممتلكاتها.
الجيش الليبي هو من يحمي البالد .األجهزة األمنية هي التي تضبط األمن وتحافظ على أمن الدولة والمواطن الشروط االلية
الدماج األفراد ا لمطوقين في المجموعات المسلحة .بالنسبة للمتطوعين تاح له االختيار اذا رغبته البقاء في الجيش أو
المؤسسة األمنية عليه أن يمتثل لفحوصات طبية وينطبق عليه ما ينطبق على العسكريين النظاميين .أو من ليس له عمل
فالدولة هي من توقر له ،واذا كان طالبا على الدولة أن توفر له مصاريف الدراسة داخل وخارج ليبيا الحوافز التي تسمح
بتعزيز وحدة المؤسسات الوطنية للنفط والبنك المركزي.
 -1قيام الدولة وحكومة واحدة منتخبة من قبل الليبيين هي التي تحافظ على النقط من التهريب.
 -2تدخل بعض الدول الغربية والعربية في الشأن الليبي وتهريب النفط وبيعه واالستفادة بثمنه والمصرف المركزي
كذلك مسير ويدار من قبل دولة وحكومة غير شرعية والنفط في السنوات األخيرة لم يستفاد منه الشعب الليبي
وخاصا في برقة.
احتواء السالح ومنع مظاهر التسلح هو ...
 -1خروج جميع التشكيالت المسلحة من المدن وارجاعها الى معسكرات الجيش الليبي.
 -2دمج بعض الوحدات في اللواء الواحد.
 -3تسليم ما يتعلق باألمن الى المؤسسة األمنية المختلفة والمطالبة بدعمها وتحميلها المسؤولية ألمنية.

توزيع السلطات ...
ال تتم التعيينات الحكومية والوظائف العليا النتخاب حكومة بالتوافق عليها في األقاليم الثالثة.
البلديات ال تعمل بصورة جيدة اال اذا كانت منتخبة من الشعب ومدعومة من الدولة حسب كثافة البلدية واحتياجاتها.
الحكومة المركزية تتحكم وتسيطر على تسيير بلدية دون أخرى وتقدم خدمات إلقليم دون أخر.
توزيع الموارد والخدمات اال بحكومة متفق عليها من كل الليبيين لها هينتها ودون تحكم من أحد .حماية الموارد والثروات
الوطنية من الغاز والنفط واألموال المجمدة لقيام دولة عليها االجماع من األقاليم الثالثة برقة طرابلس فزان وجيش ليبي
واحد لحماية حدوده وثرواته ومصالح الشعب.
القطاع الخاص ال يمكن التوافق مع المصلحة الوطنية اال بضمان حقوقهم اال بوجود حكومة متفق عليها الجميع.
العملية الدستورية ...

المصالحة الوطنية هي جلوس جميع األطراف على طاولة واحدة وهذا يحتاج الى وقت والى حماية وهذا ال يمكن في الوقت
الحاضر في ظل وجود ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون وغير معترفة بالجيش الليبي وال يمكن المصالحة والنجاة لها
إال بتوفير األمن وعن طريق مشائخ القبائل من مختلف مدن ليبيازألن الشعب الليبي مجتمع قبلي لكي يجتمع في ملتقى لكشف
الحقائق العادلة وتقدير األضرار وترسيخ مفاهيم المواطنة وجبر الضرر وترضية أولياء الدم وعودة النازحين للداخل
والخارج ومحاسبة من كان سبب في دمار ليبيا أ وأموالها أو مقدرات الشعب الليبي.

االنتخابات ...
ال يمكن أن تنجح العملية االنتخابية خاصا في طرابلس في ظل وجود ميليشيات مسلحة تيسطر على طرابلس وربما تحاول
التالعب في منظومة الرقم الوطني وتدخل بعض الدول األخرى في العملية االنتخابية وتمكين االخوان من الدخول في
االنتخابات .ونظرا لهذه المالحظات نطالب بنقل المفوضية من طرابلس إلى أي مكان امن وعلى أن تكون االنتخابات تحت
اشرف األمم المتحدة ومنظمات دولية حتى تتم العملية االنتخابية بنجاح وخاصا في المنطقة الغربية .
العودة الى دستور  1951المعدل مع بعض التعديالت عليه هذه هي المالحظات التي توصلوا اليها حكماء والمشائخ في
مدينة بنغازي ونأمل أن تؤخذ أو يؤخذ البعض منها وتعمل عليها األمم المتحدة ألننا نرى هي المخرج الوحيد في هذه المرحلة
العصيبة التي تمر بها ليبيا وهي صراع السياسيين على السلطة دون مراعاة الوطن والمواطن الذي يعاني من سنوات طويلة.
نتمنى التوفيق واألمن والسالم لليبيا
مشائخ وحكماء بنغازي

مجموعة الحقوق الوطنية
الملتقى الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني الجامع
تتوقف إجاباتنا على المحاور المطروحة و التي تمثل المسار التشاوري للملتقي الوطني
الليبي على االشتراطات التي ترتبط به ارتباط وثيق حيث أن تم تضمين هذه االشتراطات يتم
األخذ بآرائنا في المحاور و ما عدا ذلك نحن في حل من أي إجابة كانت .
أوال  :اشتراطات تأسيس المؤتمر الوطني الجامع :
 -1أن يتم تأسيس المؤتمر على أساس األقاليم الثالثة برقة و طرابلس الغرب و فزان و
يكون العدد بالتساوي ويؤخذ في االعتبار أيضا التساوي بين ثالث فئات المرأة و
الشباب و الشيوخ .
 -2إبعاد كل الشخصيات الجدلية في المجتمع الليبي عن المؤتمر .
 -3عدم تقلد أي مشارك للمؤتمر أي منصب قيادي في أي حكومة قادمة هو أو احد أقربائه
من الدرجة األولى  ,وعدم تقاضي المشاركين في المؤتمر أي مبلغ مالي بأي شكل كان.
 -4أن يكون المؤتمر داخل األراضي الليبية  ,و يحضر مشاركة أي كيان سياسي أو تيار
ديني أو عسكري في المؤتمر .
المقترحات بخصوص الجلسات :
أولويات الحكومة :
في سياق األزمة الراهنة يعتبر توفير السيولة و األدوية من أكثر األولويات إلحاحا و
استعجاال ,و الذي يجب إن يشكل أولويات العمل الحكومي على المدى القصير و المتوسط هو
اإلصالح الجذري لكل .
 -1المنظومة التعليمية و التي تعاني من خلل كبير جدا األمر الذي يؤثر في إنتاج مخرجات
سيئة أثرت و ستؤثر في المجتمع على المدى القصير و المتوسط و البعيد و نعتقد أن
اإلصالح الجذري لها في وقت األزمة أمر ممكن جدا أسوة بما حدث في اليابان بعد
الحرب العالمية الثانية .
 -2المنظومة اإلدارية ال يخفى على احد حجم الفساد المستشري في إدارات الدولة و الذي
يستنزف ثرواتها بشكل كبير و مخيف األمر الذي نحتاج فيه أالن لوقفه جادة و حقيقية
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إلجراء إصالحات كبرى تعمل على الحد من الفساد أوال و تقديم الخدمات بشكل أفضل
و أيسر للمواطنين ثانيا .
 -3إعادة النظر في السياسات المالية المسئول عنها مصرف ليبيا المركزي و وزارة
المالية.
األمن و الدفاع .
المبادئ للمؤسسات العسكرية و األمنية .
 -1مبدأ احترام المواطن و الدستور .
 -2مبدأ االلتزام بتطبيق القوانين بشكل عادل على الجميع بما فيهم منتسبيها فال احد في
الوطن فوق القانون .
 -3مبدأ االبتعاد عن التجاذبات السياسية .
المهام األساسية :
 -1الحفاظ على سيادة الدولة و الدفاع عن حدودها والسيطرة على المنافذ البرية و الجوية و
البحرية .
 -2مكافحة اإلرهاب و الجريمة المنظمة .
 -3المحافظة على ممتلكات الدولة العامة و الخاصة .
 -4ضبط القيم و السلوكيات التي تخالف العادات و التقاليد التي يحددها المجتمع .
الشروط و اآلليات إلدماج المنضوين في المجموعات المسلحة .
 -1أن تنطبق عليهم كل الشروط المعمول بها في القوات المسلحة و األجهزة األمنية .
 -2أن يتم االنضمام على شكل أفراد و أن يلتزم باالشتراطات المطلوبة .
 -3يحضر ضم المجموعات المسلحة المشكلة على أساس ايدولوجي أو مناطقي .
 -4يحضر انضمام المجالس العسكرية و االتحادات الثورية بتشكيالتها إلى القوات المسلحة
أو األجهزة األمنية .
الحوافز الممكنة الحتواء مظاهر التسلح .
 -1فتح أفق استبدال السالح بفرص اقتصادية حقيقية لحاملي السالح .
 -2النظر في إمكانية شراء قطع السالح ألجل محدد .
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توزيع السلطات :
المعايير و المواصفات في التعيينات الحكومية و الوظائف العليا .
يجب أن تأخذ المعايير و المواصفات أعال معدالت الكفاءة و الفاعلية و لكن بشكل
نسبي على المناطق حيث يجب أن يكون هناك تكافؤ فرص بين كل المناطق األمر الذي
يتوجب معه إن تكون هذه المعايير تتناسب مع إمكانيات المناطق النائية المحروم أبناؤها
سابقا من فرص الحصول على هذه الوظائف .
المهام و الصالحيات للحكومات المحلية و المركزية :
يجب أن يتم اختصار سلطات الحكومة المركزية في ثالث حقائب سيادية ( الخارجية
و الدفاع و المالية ) و فيما عدا ذلك تحال كل المهام و الصالحيات إلى الحكومات
المحلية األمر الذي نعتقد انه سينعكس على حياة المواطنين بشكل ايجابي و سيعزز
ثقتهم بمؤسسات الدولة و الحكومة المحلية و سيجعل تقديم الخدمات لهم أمر أسهل و
أكثر تيسير و تأثير وزيادة فرص التنمية المكانية .
المالية و المؤسسات .
يجب إن يتم توزيع الميزانيات بناءا على ثالث اعتبارات .
 -1عدد السكان .
 -2مساحة األرض .
 -3أنتاج الموارد .
وبعد االتفاق على الحصص لكل منطقة يتم التنسيق على إنشاء منظومة آلية بحيث يتم تقسيم
الحصص آليا من الموارد فور ورودها من المصرف الخارجي دون أن يكون للحكومة
المركزية إمكانية التحكم في مخصصات المناطق .
معالجة االختالل السابق
بسبب سياسة الدولة السابقة و التي استمرت حتى بعد الثورة و التي احتكرت بشكل كبير
للبعثات الدراسية و الدبلوماسية و التنمية عليه نرى ضرورة فرض نسبة زيادة للمناطق
المهمشه لمدة ال تقل  20سنة لمحاولة إعادة التوازن بين المناطق .
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المؤسسات .
-

إعادة توزيع المؤسسات بنظام ثالثية اإلدارات على األقاليم الثالثة برقة و طرابلس
الغرب و فزان لخلق نوع من التنمية و تكوين طبقات تكنوقراط على كامل األراضي
الليبية وخلق نوع من إعادة التوازن الديموغرافي للبالد حيث من المفترض أن تكون
لكل مؤسسة ثالث إدارات بكامل الصالحيات و تتحدد أماكن اإلدارة الرئيسية لكل
مؤسسة بناءا على معايير الجدوى االقتصادية .

 توزيع المؤسسات داخل كل إقليم يتم بأخذ معايير توزيع الميزانيات من حيث العددلكل بلدية من بلديات اإلقليم .
آليات النهوض بالقطاع الخاص الليبي
-

فتح أفق االستثمار للقطاع الخاص و اقتصار المشاركة في المشاريع التي ال تحتاج
إلى تكنولوجيات متقدمة على القطاع الخاص الوطني و فرض مشاركة القطاع
الخاص الوطني في المشاريع ذات الطابع المتطور والتي من شأنها رفع كفاءة
االقتصاد للدولة .

آليات مكافحة الفساد
 حماية الدولة من النهب ترتكز بشكل رئيسي على الرقابة و فتح آفاق المشاركةالشعبية في الكشف عن الفساد سيجعل الفساد يتقلص و يحجم بشكل كبير و تجربة
البرازيل خير مثال على ذلك .
العملية الدستورية .
أوال  :يجب أن نأخذ في عين االعتبار األتي .
 -1الوثيقة الدستورية الموجودة أالن إضافة إلى كونها الزالت تدور في أروقة المحاكم فهي
ال تحظى بدعم شعبي و هذا ما سيجعل اإلصرار على المضي بها قدما حجر عثرة أمام
قيام الدولة بشكل حقيقي و عائق اكبر أمام االستقرار بسبب الرفض الشعبي الكبير لها و
باألخص في برقة .
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 -2ضرورة االتفاق على وثيقة تضع اطر دستورية عامة تتماشى مع الوضع الراهن و
تعالج أزمة فقدان الثقة بين جميع اإلطراف أسوة بما حدث في تونس و جنوب إفريقيا
حيث تم االتفاق على وثيقة انتقالية في المبادئ المتفق عليها إلى حين االتفاق على
دستور دائم يمثل الجميع .
 -3النظر في إمكانية العودة لدستور  51الغير معدل كوثيقة تمثل أساس االتفاق الليبي
لتكوين الدولة و كونها بنيت في ظروف مماثلة لما نمر به اليوم من حالة فقدان الثقة.
ضمان التمثيل العادل للجميع
ضمان التمثيل العادل يتطلب منا عدم التركيز على التصنيفات العرقية الن المجتمع
اللي بي ال يلقي باال لمثل هذه التصنيفات و في حال التركيز عليها سنعاني مشكلة تواجد أكثر
من  11عرقية موجودة اليوم في ليبيا و لكنها انصهرت بشكل يكاد يكون كامل في البالد و
هذا جلي من خالل االنتخابات حيث انك ستجد عرقيات معينة تم انتخابها في مناطق ال
تحسب عليها و ما حدث في الهيئة التأسيسية خير مثال في انتخاب الطوارق في مناطق
ليست مناطقهم .
المضي في العملية الدستورية :
يتطلب إعادة النظر في المسودة الموجودة و إحداث توافق بين األعضاء على الرغم
إنهم قد فقدوا الثقة في قدرتهم على الخروج بوثيقة ترضي الجميع بسبب التباعد الفكري
بينهم  .وفي كل األحوال يجب أن يتم وضع قانون االستفتاء على أساس ثالث مناطق
انتخابية على غرار تشكيل الهيئة التأسيسية .
االنتخابات
مصداقية االنتخابات تحتاج إلى األتي :
 -1العمل على تغيير النظام االنتخابي إلى نظام القوائم المفتوحة بشكل كامل و الذي سيعمل
على تغيير ثقافة التصويت على أساس المشروع ال الشخصيات و سيمنح فرصة اختيار
الشخص المرغوب به تحديدا .
 -2العمل على تغيير نظام التصويت المتمثل في نظام الصوت الواحد الغير متحول و الذي
يتيح للناخب اختيار شخص واحد من ممثليه في حاله وجود أكثر من ممثل إلى نظام
تصويت الكتلة و الذي يتيح اختيار الناخب لكل ممثليه في دائرته االنتخابية .
 -3إعادة تشكيل المفوضية لالنتخابات .
 -4إعادة توزيع الدوائر االنتخابية .
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اسماء المجموعة المشاركين في المقترح
الرقم االسم

الصفة

1

عبدالقادر اقدورة

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

2

رياض بومطاري

ناشط مدني  /مقرر المجموعة

3

خالد الكاديكي

المنظمة االكاديمية الليبية

4

جبر عمران االثرم

باحث سياسي

5

عمر موسى الفضيل

عضو مفوضية المجتمع المدني

6

عبدالجليل المنصوري

موظف المؤسسة الوطنية للنفط

7

محمد بوزيد الدرسي

عضو مجلس حكماء بنغازي

8

محمد المسالتي

ناشط و مدون اعالمي

9

محمد العمري

ناشط اعالمي مختص

10

مصطفى محمد كمباراكي

رجل اعمال

11

فتحي مراجع الفسي

عضو مجلس حكماء بنغازي

12

محمد مختار الساعدي

خبير موارد بشرية

13

ابراهيم بن عمران

ناشط مدني

14

مجدي محمد سليمان

رجال اعمال

15

نبيل راف هللا العبيدي

مهندس مدني

16

رؤوف حماد التاجوري

ناشط مدني

17

محمد التيناز

خبير عسكري

18

ياسين صالح العريبي

محامي

19

محمد بوشناف الكيالني

متقاعد

20

محمد علي منصور

ناشط مدني

21

علي عبدالرازق زغبية

مهندس جودة

22

عبدهللا محمد عمر

ناشط مدني

23

عبدالرحيم بن عمران

ناشط مدني
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