الملتقي الوطني الليبي

نتائج مناقشة االسئلة التوجيهه لعملية سير الملتقي الوطني
الليبي مجموعة من شباب المعاهد العليا وطلبة الدراسات
العليا قسم العلوم السياسية بنغازي

مقررالمجموعه :
االستاذ احمد عبدهللا المهدوي
اوال"-:

اولويات الحكومة
 -1العمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية تقضي علي الفقر
والبطالة واالهتمام بالصحة العامة
-2العمل علي حل مشكلة السيولة النقدية
 --3إقامة المشروعات القومية التي تخدم الشباب وتقليل البطالة
 -4تحقيق العدالة اإلجتماعية ماديا وذلك عبر تفعيل قوانين للحد
االعلي واالدني لألجور طبقا للمعدالت العالمية ..
-5تحقيق المصالحة الوطنيه الشاملة بدون اقصاء أي طرف اال
المتوريطين بجرائم االرهاب واالغتياالت.
-6اعادة اعمار المدن التي دارات فيها حروب
-7وضع حل لمشكلة الكهرباء
-8حل مشكلة تاورغاء وجبر الضرر لمصراته

 -9توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كل الليبيين خالل فترة
زمنية محددة ومحاربة األدوية المهربة والمجهولة المصدر
وإقامة معامل علي اعلي مستويات التقنية لضمان جودة االدوية
المصرح بها في ليبيا .
-10معالجة النقص بالمسشتشفات وبناء مستوصفات جديده .
ثانيا"

بما يخص ملف االمن والدفاع
العمل علي محاربة االرهاب والقضاء عليهالعمل علي توحيد مؤسسه الجيش والتاكيدعلي اجتماعات الجيشبجمهوريه مصر
حل كافة الملشيات المسلحة واعادة ادماجها لمؤسسة الجيشوفق القوانين واللوئح العسكريه كافراد ممن تنطبق عليهم الشروط
اعدد خطة سريعة العادة جمع االسلحلة الثقيلة والمتوسطةواعادتها للقوات المسلحة الليبية
ثالثا"

جلسة توزيع السلطات-:
المعايير والموصفات في تعيين الحكومة والوظائف العليا -:
شهادات عليا (ماجستير –دكتوره-بكالوريس حد ادني)الخبرة الوظيفةعدم وجود جنسية اخري-االختيار علي اساس علمي وليس علي اساس جهوي او قبلي

عدم وجود انتماءات سياسية وايديولوجيه واالختيار علي اساسعلمي ووطني

مهام الموسسات المحلية البلديات
توفير احتياجات المواطن االساسيهادارة الشئون المتصلة بالصحة العامة والتمدن والبناء والخدماتالعامة واالمن
تنظيم الطرق وحل االختناقات المرورية واتشاء طرق جديدةوتوسيع وترميم الطرق القديمة
توفير الخدمات العامة للموطن (صحة وتعليم)العمل علي حلحلة مشكلة البطالةالعمل علي جدب االستمارات االجنبية وانشاء المشروعات التيتواكب التنمية المكانية
توسيع صالحيات عميد البلدية في نطاق قانون يتم اعتمادة منقبل الجهلت التشريعية في الدولة الليبية وتكون عرضة للمسالة
والمحاسبة من قبل الجهات المختصة

الرقابة علي عمل البلديات:
تخضع المجالس البلدية لرقابة مجلس الخدمة المدنية الذي تخضع
لرقابتة مثل رقابة ديوان المحاسبة

مالية البلديات
تتكون مالية البلديات من:
الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين
الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة اوالموسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية
-المساعدات والقروض

-حاصالت امالك البلدية بما في ذلك ايرادات الغرمات والدمغة

مهام الحكومة المركزية:
فرض وبسط النظام واالمن وتوفير االحتياجات االساسية للمواطنفتح السوق الليبي امام االسثمارات الخارجية والتأكيد علي النظامالديمقراطي
المحافظة علي حقوق االنسان والتاكيد علي كرامة المواطنالعمل علي تقوية موسسة الجيش والشرطةنطاق صالحيات وهو احترام القانوت والدستور الليبي القادم
المؤسسات االكثر االهلية هي
صندوق موازنة االسعار –وزارة الحكم المحلي وذلك بالتسيق فيما
بينهما

شروط النزاهة
-1عدم التدخل في الشئون السياسية
-2احترام القانون والدستور الليبي
-3تطبيق قوانين الحكم الرشيد داخل المؤسسات

معايير والعوامل في توزيع الموارد الحكومية وصرف
الموازنات العامة
هنا تري من الضروري ان تاخد مناطق منابع البترول في الحسبان
الن تلك المناطق اكثر عرضة لإلمراض من مناطق البعيدة عن
المنبع
اضافة الي ذلك االهمية النسبية للمدينة
الكثافة السكانية

االليات التي يمكن تطويرها لحماية الموارد والثروات من النفط
والغاز هي:
-1تطبيق القوانيين لحماية الموارد الليبيه
-2تشكيل لجان لمتابعة بيع وشراء وتطوير النفط والغاز داخل
المؤسسة الوطنية للنفط
-3لجان لمتابعة االسثتمارات الليبيه واالصول السيادية للدولة
الليبيه تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة
-4االتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحماية االقتصاد
الوطني واالستفادة من الخبرات الدوليه
وضع اليات وخطط لحماية الثروات النفطية والغازيه للدولةالليبية من النهب والسرقة.

بما يخص القطاع الخاص يمكن تطويره عن طريق
 -1وضع قانون االسثتمار االجنبي ليساعد علي جدب
المسثتمرين ويعمل علي تحسين القطاع الخاص
 -2وضع قوانيين توضح اليات وكيفية عمل الشركات
والمؤسسات المحلية داخل الدولة الليبيه
 -3منح قروض طويلة وقصيرة االجل الصحاب المشاريع
المتوسطة والصغيرة تحت اشراف مباشر من البنك المركزي
الليبي
 -4خلق جهاز يسمي حاضنة االعمال يعمل علي اختيار االعمال
التجارية المتميزة التي تساعدعلي رفع مستوي القطاع
الخاص داخل الدولة ويكون المسؤل عن تلك االعمال
 -5االتفاق مع الشركات التدريبية المختصة في مجال التدريب
وريادة االعمال لخلق وتدريب رجال االعمال الليبين واعداد
البرامج التي يكتسب منها رجال االعمال الليبيين الخبرة
العلمية والفنيية .

العملية الدستورية والمسار الانتخابي:
شروط المصالحة الوطنية
-1تشكيل لجنة من الحكماء والعقالء من جميع انحاء ليبيا
-2تشكيل لجنة من الحقوقيين وعلماء االجتماع والمختصين في الدعم
النفسي
-3تشكيل لجنة من المنظمات العاملة في مجال حقوق الالنسان في ليبيا
الهدف من اللجنة السابقة هي البحت والنظر في اسباب الخالفات ووضع
الحلول وتقديمها الي السلطة التنفيدية لوضعها موضع التنفيد
تجنيب القضاء الصرعات السياسية والقبول بجميع احكامة
جبر الضرر عن المدن التي تعرضت لالنتهاكات
اشراك جميع الليبين ودون اقصاء الحد
تحقيق العدالة االجتماعية
االستفادة من تجار الدول االخري التي قد تكون حالتها مشابها للوضع الليبي
علي سبيل المثال (جنوب افريقيا)
العمل وبوجه السرعة علي االعدد الجيد لالنتخابات تشرعية ورئاسية
واصدار قانون لالستفتاء علي الدستور
وفي الختام نأمل من هللا عز وجل ان يحفظ لنا ليبيا شعبا وجيشا وحكومة
مقرر المجموعة
احمد عبدهللا حمد المهدوي
ماجستير علوم سياسية
ناشط سياسي من بنغازي

الملتقي الوطني الليبي

نتائج مناقشة األسئلة التوجيهه لعملية سير الملتقي الوطني
الليبي مجموعة من شباب جامعة السالم الدولية بنغازي
اوال :اولويات الحكومة:
-1توفير االمن والمان
-2حل مشكلة السيولة
-3تحسين قطاع الصحة واالهتمام به
-4العمل علي بناء مؤسسات جيدة الدارة البالد ووضع بنود
خاصة ومبادئ حاكمة لهذة الموسسات
-5تحسين الوضع المالي واالمني واالقتصادي
-6اعطاء الشباب فرص اكبر الدارة االمور والمساهمة في
حل االزمات
 -7أيجاد حل لمشكلة البطالة
-8العمل علي تفعيل القضاء وابعادة عن اي تجذبات سياسية
-9نشر ثقافة حقوق االنسان وتوعية الموطن الهمية هذه
الحقوق
الجلسة الثانية
االمن والدفاع
-1توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة
-2تسليح الجيش ودعمه ماديا وعسكريا
-3يتم اندماج المجموعات الغير شرعية كأفراد وفق للقانون
العسكري ممن ينطبق عليهم الشروط العسكرية
-4تفعيل القوانين الخاصة بعدم حمل السالح اال عن طريق تصريح
حمل السالح ضمن مجال عمله
-5العمل يشكل جماعي علي محاربة اإلرهاب

-6التأكيد علي ما تم االتفاق عليه في اجتماعات القاهرة
الجلسة الثالثة
توزيع السلطات
 -1يتم التوظيف والتعينات في الوظائف الحكومية حسب المؤهل
العلمي والخبرة كال" حسب تخصصة
 -2يكون دور المجالس البلدية والمحلية في تسير امور البلدية
المكلفين بها
 -3تسهيل العمل بين مؤسسات الحكومية في البلدية باالتفاق مع
جميع البلديات
 -4المؤسسة االكثر اهلية واالجدر في توزيع الموارد والخدمات
هي مؤسسة السلع التمونية بالتعاون مع وزارة الحكم
المحلي
 -5فيما يخص البنك المركزي علية العمل علي حل مشكلة
السيولة وتسهيل المعامالت المصرفية للموطن
 -6فيما يخص المؤسسة الوطنية للنفط توفير كادر وظيفي ذو
خبرة عالية وتقسيم عوائد النفط علي جميع افراد الشعب في
شكل حصص تدخل ظمن المرتبات والمحافظة علي ثروة
ليبيا من البترول
الجلسة الرابعة
لكي تتحقق المصالحة الوطنية يجب ان يكون هناك قضاء
عادل ونزيه ومستقل ومحمي
لكي يتم التوافق علي دستور شرعي وعادل وكامال يجب انتكون ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة في اتخاذ قرارتها
الشروط الواجب توافرها للتوصل الي انتخابات ذاتمصدقية توفي االمن وعدم القصاء االي طرف مهما كان
توجه والشفافية والنزاهة
وفي الختام ال يسعنا اال ان نقول
اللهم انا نستودعك ليبيا,وشعبها,وخيراتها,وامنها
واستقرارها

اسماء الحضور لورشة العمل المنعقدة في جامعة السالم يوم
االربعاء الموافق 2018-4-25
-1امال جمعة الترهوني
-2سمية عبدهللا مخلوف
-3عمر محمد عمر
-4عمر هاشم عثمان الورفلي
-5ايمن محمد رجب
-6محمد طارق العبيدي
-7منية ابوبكر حسن البرغثي
-8مجدولين مجدي عبدالسالم
-9سالمة مختار عبدالجليل الدرسي
-10اية عبدالمولي محمد القذافي
-11اسماء غيث عبدهللا السلماني
-12عائشة صالح فرج البصير
-13مني رجب العبيدي
-14منية فرج مصباح البركي
-15اميرة عبدهللا محمد
-16وجدان بشير
-17منال محمد
-18هالة فرج انويجي المغيربي
-19حنين الشريف
-20يونس صالح مسعود
-21نوارة عزالدين علي العبدلي
-22صفي الدين محمد العرفي
-23نسرين عز الدين الورفلي
-24سندس عوض الفارسي
-25محمد عاشور محمد صالح
-26عبدهللا سالم عبدهللا الفسي
-27علي فتحي الشحومي

-28عالء الدين سالم الشكماك
-29محمد احمد محمد عبدالحفيظ
-30المعتصم باهلل عوض الفقي
-31عبدالباسط عطية ارقعية
-32انتصار علي محمد يوسف
احمد عبدهللا المهدوي
مقرر المجموعة

