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 بنغازي –جامعة الّسالم 

 2018-4-25يوم االربعاء الموافق 

ي مجموعة من شب هيةنتائج مناقشة األسئلة التوجي ي اللين 
ي الوطن 

اب لعملية سير الملتق 

 جامعة السالم الدولية بنغازي

 

 أولويات الحكومة:  :  المحور األّول

  ماناأل من و توفير األ . 

 حل مشكلة السيولة . 

 تحسير  قطاع الصحة واالهتمام به . 

  لةالعمل علي بناء مؤسسات
ّ
 هووضع بنود خاصة ومبادئ حاكمة لهذالدارة البالد  مؤه

 سساتؤ الم

  الوضع المالي 
.  واالقتصادي تحسير   ومناخ الثقة بير  الفاعلير  االقتصاديير 

 ي حل األوالمساه شؤون البالد دارة اكي  ل  اعطاء الشباب فرص
 
 . زماتمة ف

  لمشكلة البطالة  ولحلالمسارعة بإيجاد 

  أي بهالقضاء دور تفعيل
ّ
 ي تجذبات سياسية أعن  والن

 همية هذه الحقوقنشر ثقافة حقوق االنسان وتوعية الموطن أل 

  

 : ي
 
ان
ّ
 من والدفاعاأل المحور الث

  ي تحت قيادة  واحدةتوحيد الجيش اللين 

 تسليح الجيش ودعمه ماديا وعسكريا 

  عية كأفراد وفقاد وط العسكريةو للقانون العسكري  ا ماج المجموعات الغير شر  الشر

  تفعيل القوانير  الخاصة بعدم حمل السالح اال عن طريق ترصي    ح حمل السالح ضمن

 العمل. مجال 

 العمل يشكل جماعي علي محاربة الرهاب . 

 ي اجتماعات القاهرةالتأكيد علي ما تم االتفا
 
 . ق عليه ف
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الث : 
ّ
 توزي    ع السلطاتالمحور الث

  ّة كل ي الوظائف الحكومية حسب المؤهل العلمي والخي 
 
 يتم التوظيف والتعينات ف

 ه. حسب تخصص

 ي تسير امور البلدية المكلفير  بها  تفعيل
 
 . دور المجالس البلدية والمحلية ف

   ي التسهيل العمل بير
 
 . البلدية باالتفاق مع جميع البلدياتمؤسسات الحكومية ف

  ي توزي    ع الموارد والخدمات هي مؤسسة السلع التمونية
 
المؤسسة االكير اهلية واالجدر ف

 بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي 

  حل مشكلة السيولة وتسهيل المعامالت المرصفية  علالبنك المركزي يجب أن يعمل

 . للموطن

 سبة لل
ّ
ة عالية وتقسيم  ، يجبمؤسسة الوطنية للنفطبالن ي ذو خي 

توفير كادر وظيق 

ي شكل حصص تدخل عوائد النفط علي جم
 
بات، كما من ضيع افراد الشعب ف

ّ
 المرت

بيعّية. المحافظة علي ثرو يجب 
ّ
 ات ليبيا الط

 

ة والعملّية االنتخابّية : 
ّ
ستوري

ّ
 المحور الّرباع: العملّية الد

  عادل ونزيه ومستقل ومحمي قضاء  يستوجب توفير تتحقق المصالحة الوطنية 

  ط عي وعادل وكامل التشر
ة ت سيادن تكون ليبيا دولة ذاهو أوافق علي دستور شر

ي اتخاذ قرارتها 
 
 . مستقلة ف

 وط الواجب توافرها للتوصل الي انتخابات ذات مصدقية ي كنف  الشر
 
ية لشفافف

اهة  . طرف مهما كان توجه أليّ قصاء من وعدم الاأل  توفير بالضافة إل  ، والي  

 

ي الختام ال يسعنا اال ان نقول
 وف 

اتها,وامنها واستقرارها  اللهم انا نستودعك ليبيا,وشعبها,وخير
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ي بنغازي
 
 ورشة عمل نسائّية ف

 2018/ 04/ 07بنغازي 

 

ي 2018من شهر أبريل لسنة  7ظهرا من يوم السبت الموافق  12عل تمام الساعة 
 
، ف

ي فندق 
ي الوطن   اللين 

ي بمدينة بنغازي تم اجتماع كتلة المرأة األول عل هامش الملتق 
تيبيسن 

، وبدعم من البعثة األممية ال ليبيا، لمناقشة المسار  ي
وبدعوة من منظمة الحوار النسان 

التشاوري والذي يندرج تحت خطة عمل المبعوث الخاص لألمير  العام لألمم المتحدة السيد 

 غسان سالمة. 

 ) ي
بعد النظر ومناقشة األسئلة التوجيهية المقدمة من الجهة المنظمة )منظمة الحوار النسان 

ي أربعة محاور رئيسية: 
 
ي تتمثل ف

 والن 

  .أولويات الحكومة 

  .األمن والدفاع 

  .توزي    ع السلطات 

  . ي  العملية الدستورية والمسار االنتخان 

التوصيات المبدئية مع االتفاق  وقد قامت المشاركات بمناقشة مختلف المحاور وتحديد 

عل لقاء موسع لمناقشة هذه البنود، وتقديمها كتوصيات نهائية تمثل كتلة المرأة )عل أن 

ي أّي لقاء عاّم ُيعقد بنسبة 
 
 (.  % 30يكون تمثيل المرأة ف

 

 

 

 المحور األول: أولويات الحكومة: 

 توحيد مؤسسات الدولة.  -

 حل أزمة السيولة.  -

 المعيشية للمواطن. تحسير  األوضاع  -
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 استبدال دعم السلع إل دعم نقدي للقضاء عل اقتصاد الظل.  -

 تثبيت وتخفيض سعر رصف العملة الصعبة.  -

 تخفيض عدد الوزارات والعمل بحكومة أزمة مصغرة.  -

ي المجتمع.  -
 
امج التنموية المختصة بالشباب وإعادة دمجهم ف  االهتمام بالي 

رين من الحروب.  -  االهتمام بالمراكز االجتماعية وإعادة التأهيل للمترص 

 ملف النازحير  وتحسير  أحوالهم المعيشية.  -

المصالحة الوطنّية وإعادة لّم الشمل مع تفعيل سياسات تضمن عدم إفالت المدنيير   -

 من العقاب والمحاسبة. 

رة من الحروب.  -  إعادة اعمار المناطق المترص 

 

 

: األمن والدفاع: المحور الثا ي
 
 ن

ي  -
 
إعادة تأهيل وإدماج الشباب المساند للجيش واألجهزة األمنية وفقا لمعايير االلتحاق ف

 المؤسسات األمنية والعسكرية الليبية. 

التأكيد عل أن عقيدة الجيش حماية الوطن وحدوده وعل أن المؤسسة العسكرية  -

 وغير خاضعة ألي تدخالت أجنبية.  مؤسسة ذات سيادة وغير مؤدلجة

 رفع حظر التسليح عن المؤسسة العسكرية الليبية.  -

 

 

 المحور الثالث: توزي    ع السلطات: 

ي هذا االجتماع تأجيل 
 
ما لهذا البند من أهمية وتشعيبات وخصوصية ارتأت كتلة المرأة ف

ي هذا المحور ال اجتماعها الموسع وذلك ألهميته. 
 
 النقاش ف

: المحور ال ي  رابع: العملية الدستورية والمسار االنتخان 

وة.  - ورة العمل الجاد نحو التنمية المستدامة والتوزي    ع العادل للير  رص 

 التأكيد عل مبدأ العدالة االنتقالية وكشف الحقيقة وعد الفالت من العقاب.  -

-  . ي  تعديل مسودة الدستور المطروحة والعمل قدما نحو االستحقاق االنتخان 
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ي رسم المسار التشاوري 
 
تم اختتام االجتماع بعد التأكيد عل أهمية دورة المرأة ف

ي اقرب فرصة وصياغة ما تمخض عن االجتماع األول، 
 
القادم،واالتفاق عل االجتماع ف

 واالستناد عليه كجدول أعمال االجتماع المقبل. 

جو وز منصور الي   مقّررة الكتلة السيدة فير

  



 

7 
 

 

ي  ي الليت 
ي الوطت 

 نتائج مناقشة االسئلة التوجيهه لعملية سير الملتقى
 

 مجموعة من شباب المعاهد العليا 

 وطلبة الدراسات العليا قسم العلوم السياسية بنغازي

 

 

ات الوطنّية  -1
ّ
 األولوي

  ي علي
الفقر والبطالة  العمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية تقض 

 .واالهتمام بالصحة العامة

 حل مشكلة السيولة النقدية العمل عل.  

 ي تخدم الشباب وتقليل البطالة
وعات القومية الن   .إقامة المشر

 تحقيق العدالة الجتماعية ماديا وذلك عي  تفعيل قوانير  للحد. 

 لألجور طبقا للمعدالت العالمية واالدن   االعل. 

  الشاملة بدون اقصاء أي طرف اال المتوريطير   ةالوطنيتحقيق المصالحة

 بجرائم االرهاب واالغتياالت. 

 ي دارات فيها حروب
 . اعادة اعمار المدن الن 

  وضع حل لمشكلة الكهرباء . 

 ر لمرصاته  . حل مشكلة تاورغاء وجي  الرص 

  ة زمنية محددة توسيع مظلة التأمير  الصحي لتشمل كل الليبيير  خالل في 

 . ية المهربة والمجهولة المصدر ومحاربة األدو 

  وإقامة معامل علي اعلي مستويات التقنية لضمان جودة االدوية المرصح بها

ي ليبيا. 
 ف 

  جديدة. معالجة النقص بالمسشتشفات وبناء مستوصفات 

 

 : األمن والدفاع -2

 محاربة الرهاب والقضاء عليه.  العمل عل 
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 اجتماعات الجيش  توحيد مؤسسة الجيش والتأكيد علي  العمل عل

 بجمهورية مرص. 

   حل كافة الملشيات المسلحة واعادة ادماجها لمؤسسة الجيش وفق القوانير

وط  . واللوئح العسكرية كافراد ممن تنطبق عليهم الشر

  اعدد خطة شيعة العادة جمع االسلحلة الثقيلة والمتوسطة واعادتها للقوات

 . المسلحة الليبية

 

 

 

 توزي    ع السلطات  -3

ي المعايير 
 
 تعيير  الحكومة والوظائف العليا :  والمواصفات ف

  (-دكتوره–شهادات عليا )ماجستير ي
 . بكالوريس حد ادن 

 ة الوظيفة   . الخي 

  ع بالجنسّية الليبّية حرصا
ّ
 . التمت

 اساس علمي وليس علي اساس جهوي او قبلي  االختيار عل .  

  اساس علمي  عدم وجود انتماءات سياسية وايديولوجيه واالختيار علي

ي 
 . ووطن 

 

 

 

ات
ّ
ية والبلدي

 
 : مهاّم المؤّسسات المحل

 توفير احتياجات المواطن االساسية.  

  إدارة الشئون المتصلة بالصحة العامة والتمدن والبناء والخدمات العامة

 .واالمن

  شاء طرق جديدة وتوسيع وترميم إنتنظيم الطرق وحل االختناقات المرورية و

 .الطرق القديمة

 لخدمات العامة للموطن )صحة وتعليم(توفير ا. 

 حلحلة مشكلة البطالة العمل عل.  
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 ي تواكب  العمل عل
وعات الن  جدب االستمارات االجنبية وانشاء المشر

 .التنمية المكانية

 ي نطاق قانون يتم اعتمادة من قبل الجهلت
 توسيع صالحيات عميد البلدية ف 

ي الدولة الليبية وتكون عرضة للمسالة والمحاسبة من قبل 
يعية ف  التشر

 الجهات المختصة 

 

 

 

 الرقابة علي عمل البلديات: 

  تخضع المجالس البلدية لرقابة مجلس الخدمة المدنية الذي تخضع لرقابة

  . عليا مثل رقابة ديوان المحاسبة

 

 

  : مالية البلديات

 تتكون مالية البلديات من: 

   ة من المكلفير ي تستوفيها البلدية مباشر
 . الرسوم الن 

  ي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة
لعامة ا المؤسساتو أالرسوم الن 

ة لكل بلدية   . لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشر

 المساعدات والقروض . 

  ي ذلك ايرادات
 . والدمغة تالغراماحاصالت امالك البلدية بما ف 

 

 

 

 

 

 

 الحكومة المركزية: مهام 
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 فرض وبسط النظام واالمن وتوفير االحتياجات االساسية للمواطن . 

  ي امام االسثمارات الخارجية والتأكيد علي النظام فتح السوق اللين 

 . الديمقراطي 

 المحافظة علي حقوق االنسان والتأكيد علي كرامة المواطن . 

 طة   . العمل علي تقوية مؤسسة الجيش والشر

  ي القادمنطاق صالحيات ام القانون والدستور اللين 
 . وهو احي 

  ية هي صندوق
ّ
اف عل المؤّسسات المحل المؤسسات االكير األهلّية لإلشر

 . موازنة االسعار ووزارة الحكم المحلي وذلك بالتسيق فيما بينهما 

 

 

اهة وط الي     : شر

 ي الشئون السياسية
 . عدم التدخل ف 

  ي ام القانون والدستور اللين 
 . احي 

 وانير  الحكم الرشيد داخل المؤسساتتطبيق ق . 

 

 

ي توزي    ع الموارد الحكومية ورصف الموازنات العامة
 
  : معايير والعوامل ف

  عرضة لألمراض ها األكير
ّ
ي الحسبان ألن

ول ف  أهّمّية أخذ مناطق منابع البي 

ية من التلّوث من المناطق البعيدة. 
ّ
 الُمتأت

  .انّية
ّ
 أهمية تناسب الموازنة مع الكثافة السك

 

 

 : وات من النفط والغاز هي ي يمكن تطويرها لحماية الموارد والير
 أهّمية االليات التى

 تطبيق القوانيير  لحماية الموارد الليبية . 

  اء وتطوير النفط والغاز داخل المؤسسة تشكيل لجان لمتابعة بيع وشر

 . الوطنية للنفط
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 بيه تحت ليلجان لمتابعة االسثتمارات الليبيه واالصول السيادية للدولة ال

ة اف رئيس الوزراء مباشر  . اشر

  ي
االتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحماية االقتصاد الوطن 

ات الدولية   . واالستفادة من الخي 

  وات النفطية والغازيه للدولة الليبية من وضع اليات وخطط لحماية الير

 النهب والشقة. 

 

 

  : يقبما يخص القطاع الخاص يمكن تطويره عن طر 

  ي ليساعد عل االستثمار وضع قانون ل علي ويعم المستثمرينب ذج االجنن 

 . تحسير  القطاع الخاص

   كات والمؤسسات المحلية داخل وضع قوانير  توضح اليات وكيفية عمل الشر

 ة. الدولة الليبي

  ة االجل ة  ألصحابمنح قروض طويلة وقصير المشاري    ع المتوسطة والصغير

ي   من البنك المركزي اللين 
اف مباشر  . تحت اشر

  ة خلق جهاز يسمي حاضنة االعمال يعمل علي اختيار االعمال التجارية المتمير 

ي تساعد 
 لو المسؤ رفع مستوي القطاع الخاص داخل الدولة ويكون  عل الن 

  . عن تلك االعمال

 كات التدريبية المختصة ي مجال التدريب وريادة االعمال  االتفاق مع الشر
ف 

ي يكتسب منها رجال 
امج الن  لخلق وتدريب رجال االعمال الليبير  واعداد الي 

ة العلمية   . والفنيةاالعمال الليبيير  الخي 
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4-   : ي  العملية الدستورية والمسار االنتخان 

وط المصالحة الوطنية  : شر

  ليبيا نحاء أتشكيل لجنة من الحكماء والعقالء من جميع .  

  ي الدعم النفسي
 . تشكيل لجنة من الحقوقيير  وعلماء االجتماع والمختصير  ف 

  ي مجال حقوق ال
ي ليبيا تشكيل لجنة من المنظمات العاملة ف 

 . نسان ف 

  ي اسباب الخالفات ووضع
الهدف من اللجنة السابقة هي البحث والنظر ف 

 
ّ
 ذ. نفيدية لوضعها موضع التنفيالحلول وتقديمها الي السلطة الت

 تجنيب القضاء الرصاعات السياسية والقبول بجميع أحكامه.  

 ي تعرضت لالنتهاكات
ر عن المدن الن    .جي  الرص 

  .اك جميع الليبير  ودون اقصاء ألي طرف  اشر

 تحقيق العدالة االجتماعية. 

  ي قد تكون حالتها مشابهة للوضع
االستفادة من تجارب الدول االخري الن 

ي )جنوب افريقيا علي س  .بيل المثال(اللين 

  يعّية ورئاسية العمل وبوجه الشعة علي العداد الجيد لالنتخابات التشر

  .واصدار قانون لالستفتاء علي الدستور
 

 

 

 

 

 

ي الختام نأمل من هللا عز وجل ان يحفظ لنا ليبيا شعبا وجيشا وحكومة 
 وف 

 حمد عبدهللا حمد المهدويأ : مقرر المجموعة

 ناشط سياسي من بنغازي  -ماجستير علوم سياسية
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ي   الملقتى الوطمي الليت 

 

 

 

 

متها عّينة من مؤّسسات 
ّ
ي قد

وصيات الت 
ّ
ي الورقات والت

 
قاط الواردة ف

ّ
ص فيما يلي أهّم الن

ّ
لخ
ُ
ن

ي والقوى الحّية ببنغازي: 
 المجتمع المدن 

  . ي الفيدرالي
سان 

ّ
حاد الن

ّ
 االت

 ل
ّ
.  التكت ي

حادي الوطت 
ّ
 االت

  . يمقراطي
ّ
ي الد

ل المدن 
ّ
 التكت

 
ُ
مت الورقات وقد ق
ّ
ي ُمخرجات المد

 
ي قصد المساهمة ف

شاور إل مركز الحوار اإلنسان 
ّ
ّي سار الت

ّ وتعّرضت  ي
الية: هذه الُمساهمات إل للُملتق  الوطت 

ّ
 المحاور الت

  .أولوّيات الحكومة 

  .فاع
ّ
 األمن والد

  .توزي    ع الّسلطات 

 ستورّية والعملّية االنتخابّية.  العملّية
ّ
 الد

 

 

ات الحكومة: 
ّ
 المحور األّول: أولوي

  ورية ودعم السلع ي تمس احتياجات المواطن الض 
حل المشاكل االقتصادية الت 

 التموينية وحل مشكلة السيولة المتفاقمة. 

   القاليم رات ب بين االمصالحة الحقيقية والعدالة تتحقق بالتوزيع العادل للثروات والمقد

 يواالقتصاد يوخاصة تلك التى تعرضت لعقود طويلة من التهميش السياس

  دي ودعمها وتطوير خدماتها وتوفتر األدوية
ي أوضاع المستشفيات المت 

 
النظر ف

 ومستلزمات المرافق الصحية. 

  ي مستوى دخل المواطن الذي أرهقه غالء األسعار والعمل عل محاولة
 
إعادة النظر ف

ي كان عليها. تر 
ي إل المستويات الت   جيع سعر الضف األجنت 

 

 
 
ي الل

ي بيالملتقى الوطت   ت 

 ُمساهمة مؤّسسات 

ي بنغازي
 
ي ف

 
 والقوى الحّية للُمجتمع المدن
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  ة لتمكير  أالف العائالت
ة استكمال المشاري    ع االسكانية المتعتر كات لمباشر إرجاع الشر

وح.  ي أرهق كاهلها اإليجار والت  
ي هدمت بيوتهم من السكن والت 

 الت 

  ار ي مشاكل المؤسسات التعليمية ومرافقها وبنيتها نتيجة األض 
 
ي ألحقها بها ال النظر ف

ت 

 الضاع المسلح. 

   القاليم رات ب بين االمصالحة الحقيقية والعدالة تتحقق بالتوزيع العادل للثروات والمقد

 .يواالقتصاد يت لعقود طويلة من التهميش السياستعرض التيوخاصة تلك 

 

فاع: 
ّ
: األمن والد ي

 
ان

ّ
 المحور الث

  ة ومعالجباعتباره مؤّسسة وطنّية جامعة ودعم الجيش  لسالحل احتكار الدولةمبدأ

 .مخلفات الحرب واأللغام

  اف القائد العام للقوات المسلحة تعتمد االنضباطية تشكل ثالث قوات إقليمية باشر

اتبية العسكرية كسائر ي العالم وظيفتها حماية الحدود والذود  .والت 
 
القوات المسلحة ف

. عن الوطن وحماية الدستور والعملية الديمقرا ي الشأن السياسي
 
 طية وال تتدخل ف

  ي الجانب
 
ي الشأن السياسي ولها دور الحفاظ عل األمن ف

 
طة هيئة مدنية ال تتدخل ف الشر

يعات القانونية. والمؤسسات األمنية دورها يحدده القانون وهي  ي وفق التشر
المدن 

اقات أمنية أو إرهابية قد تحاول النيل من أمن الدو   لة. مسؤولة عن منع أي اخت 

  ي مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية كل حسب الرغبة
 
دمج الجماعات المسلحة ف

 والتخصص والقدرة وما يتناسب مع مؤهالته وقدراته. 

  ي تفكيك المظاهر
 
نجاح العملية السياسية واستقرارها سيكون أحد أهم العوامل ف

ماعة  الج المسلحة وانحيازها إل جهات مدنية وأمنية وعسكرية تم توظيف أفراد هذه

 كل حسب المؤهالت والقدرات والرغبة. 

  ة عاجلة
ّ
لمعالجة ظاهرة الجماعات المسلحة وانتشار السالح دراسة إمكانّية وضع خط

ي معسكرات 
 
خارج نطاق سلطة الدولة، ووضع برنامج عملي لتسليم األسلحة، إما ف

ي معسكرات تخضع الدارة ورقابة قوة من األمم المتحدة. 
 
 الجيش، او ف
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الث: توزي    ع الّسلطات: الم
ّ
 حور الث

 ن أجل حلحلة المشاكل تعزيز الحكم المحل بوجود حكومات محلية خدمية لألقاليم م

رين والمهجرين قتصادية وتعجيل مسألة اإلعمار وتعويض األمنية واال ي المتض 
 
كل   ف

 .إقليم

  تحادية سيادية مصغرة وليست حكومة مركزية هو الشكل األمثل لهذهاقيام حكومة 

ي 
عانت وتعان  من الفوض  والتهميش والفساد عل كل المستويات عل األقل  البالد الت 

ي 
 
 المرحلة الحالية.  ف

  حيادية المؤسسات السيادية يجب أن يضمنها الدستور وقانون منبثق عن مادة

دستورية تبير  المحاصصة الجهوية اإلقليمية وفق نسب محددة تراعي عدد السكان 

 ومساحة األرض. 

 ي توزي    ع الموارد الحكومية وضف الم
 
ي يجب اخذها بعير  االعتبار ف

عايتر والعوامل الت 

الموازنات هي معايتر يجب االتفاق عليها وفق االلية االتية وهي الية تضمها قانون توزي    ع 

وات لسنة   م.  1958التر

  تحميل كل إقليم مسؤولياته عن ما يقع بنطاقة من منشئاته نفطية وفق القانون

ي التضف 
وات وهذا يعد امنيا فقط وال يعت  سيسهل العملية األمنية للحفاظ عل التر

ي هذا الشأن مثل مؤسسة 
 
ي إيرادات فهذا شأن سيادي تنظمه المؤسسات المسؤولة ف

 
ف

 النفط. 

  تقرار للقطاع الخاص ويجب تشجيع القطاع الخاص استقرار الوضع السياسي هو اس

يعات وضمانات تعزز الثقة واالستقرار  ي من خالل تشر واالستثمار الداخلي والخارج 

 المطلوب لعمليات التحول عل جميع المستويات. 
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ة والعملّية االنتخابّية: المحور الّرابع: 
ّ
ستوري

ّ
 العملّية الد

  ي هو الرجوع إل دستور األمة الليبية قبل التعديل
الشكل األمثل لتحقيق دستور توافق 

لمان والحكومة واجراء التعديالت الالزمة فالشكل  واسناد صالحيات الملك ال الت 

 االتحادي هو الكفيل بحل األزمة الليبية. 

 وط الواجب ي توفرها النتخابات ذات مصداقية  الشر
 
سكان  ل مطالباالستماع ا تكمن ف

ي أنتجتها الم إقليم برقة خاصة وعدم
ي توز الركون إل األساليب األول الت 

 
ي    ع ركزية ف

ي لم تكن ت
ي األقاليم. الدوائر والت 

 
ي مطالب السكان ف  لت 

 

  يمكن تحقيق التمثيل العادل للمكونات ذات الخصوصية الثقافية من خالل اعتماد

 ر إل مطالبهم أن لم يكن التمثيل عادل. الدوائر االنتخابية المعتمدة ويجب النظ
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ي   الملقتى الوطمي الليت 

 

 

 

 

ي بنغازي
 
 ورشة عمل نسائّية ف

 2018/ 04/ 07بنغازي 

 

ي 2018من شهر أبريل لسنة  7ظهرا من يوم السبت الموافق  12عىل تمام الساعة 
 
، ف

ي 
ي الوطت   الليت 

ي بمدينة بنغازي تم اجتماع كتلة المرأة األول عىل هامش الملتقى
فندق تيبيستى

، وبدعم من البعثة األممية اىل ليبيا، لمناقشة المسار  ي
وبدعوة من منظمة الحوار اإلنسان 

ي يندرج تحت خطة عمل المبعوث الخاص لألمي   العام لألمم المتحدة السيد التشاوري والذ

 غسان سالمة. 

 ) ي
بعد النظر ومناقشة األسئلة التوجيهية المقدمة من الجهة المنظمة )منظمة الحوار اإلنسان 

ي أربعة محاور رئيسية: 
 
ي تتمثل ف

 والتى

  .أولويات الحكومة 

  .األمن والدفاع 

  .توزي    ع السلطات 

  . ي  العملية الدستورية والمسار االنتخان 

وقد قامت المشاركات بمناقشة مختلف المحاور وتحديد التوصيات المبدئية مع االتفاق 

عىل لقاء موسع لمناقشة هذه البنود، وتقديمها كتوصيات نهائية تمثل كتلة المرأة )عىل أن 

ي أّي لقاء عاّم ُيعقد بنسبة 
 
 (.  % 30يكون تمثيل المرأة ف

 

 

 

 

 
 
ي الل

ي بيالملتقى الوطت   ت 

 ملالعمجموعات  – بنغازي

 


