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تـــوصــيـات

الـملتــقــــــى الــوطـنــــــي

الـلـيـبــــــي يــــــفـــــرن

16/4/2968 – 28/4/2018

* األولويات الوطنية *
"على المستوى الوطني"
1

-

الدستور .
المصالحة الوطنية .
توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات األمنية .
ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية الجامعة كمرجعية لبناء الدولة الوطنية .

"على المستوى المحلي"
-

تفعيل المؤسسات لتؤدي دورها الطبيعي وحل كافة األجسام الموازية .
تحسين الخدمات وخلق اإلستقرار واألمن .
تفعيل الالمركزية كخيار إستراتيجي للتنمية .

"في إطار العمل الحكومي"
-

محاربة الفساد بكل أشكاله  ،وخاصة الفساد اإلداري والمالي .
بناء إدارة على أساس صحيح ومتين تستند على المهنية والكفاءة والتكنولوجيا .
اإللغاء التدريجي لكافة جوانب النظام اإلشتراكي العام .
تحسين الخدمات بشكل عام  ،والتعليمية والصحية والبنكية بشكل خاص .
إعادة بناء وتنظيم المؤسسات األمنية والشرطية على أسس صحيحة .

"في إطار تحقيق المصالحة الوطنية"
-

العفو العام على كافة المتهمين والمساجين على خلفيات المواقف واألحداث العامة الماضية .
تطبيق قانون العدالة اإلنتقالية وإستحقاقاتها .
ضمان عودة كافة المهجرين إلى مناطقهم .
تبني ميثاق شرف إعالمي يؤسس لخطاب إعالمي معتدل للمصالحة والتسامح ولم الشمل .
ضمان إحترام التعددية السياسية في إطار مبدأ الديمقراطية واإللتزام بذلك .
ضمان إحترام التنوع الثقافي واللغوي في إطار الهوية الوطنية الجامعة واإللتزام بذلك .
ضمان إحترام التنوع الفقهي في إطار التعددية وحرية الفكر  ،ويستثنى التطرف واإلرهاب من
ذلك .

* األمــن والدفاع *
"مبادئ ومهام المؤسسة العسكرية"
-

أن تكون المؤسسة العسكرية تحت مسمى (الجيش الوطني الليبي) .
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-

اإللتزام بالخضوع والتبعية للمؤسسة المدنية السيادية واإلبتعاد عن اإلنقسامات والتجاذبات
السياسية .
إحترام الدستور بشكل مطلق وحمايته .
اإللتزام بالوالء للوطن فقط .
إحترام التراتبية العسكرية واإللتزام بالقوانين واللوائح ذات الخصوص .
حماية الوطن بحدوده وأجوائه ومياهه  ،وحماية مؤسسات الدولة .

"مبادئ ومهام الشرطة والمؤسسات األمنية"
-

اإللتزام بكافة القوانين األمنية والمدنية وإحترامها بشكل مطلق .
اإللتزام بالتبعية إلداراتها العامة واإلبتعاد عن اإلنقسامات والتجاذبات السياسية واألجتماعية .
إحترام كرامة المواطن .
إحترام حقوق وحريات المواطن .
حماية المواطن وأمالكه .
حماية المؤسسات واألمالك العامة والنظام العام .

"شروط وآليات إدماج األفراد"
-

حل كافة التشكيالت المسلحة الغير نظامية والمتواجدة حاليا ً .
تخصيص حوافز مادية ومعنوية لمنتسبي المؤسسات األمنية النظامية .
وقف كافة مصادر تمويل المجموعات المسلحة الغير نظامية واألفراد الغير حاملين ألرقام
وظيفية .
الحرص على تنفيذ قانون منع إزدواج الوظيفة العامة وإقرار عقوبات مالية لمرتكبيها .
أن تتولى هيئة األمم المتحدة مساعدة الدولة الليبية في بناء الجيش الوطني والمؤسسات األمنية
وفق معايير المهنية واإلحتراف .

"شروط وحوافز إحتواء مظاهر التسلح"
-

إنشاء منظومة تراخيص للسالح الشخصي الخفيف  ،مرحليا ً .
إنشاء مخازن محلية لجمع السالح الثقيل والمتوسط  ،مرحليا ً .
شراء السالح الثقيل والمتوسط  ،مرحليا ً  ،على أن يكون ذلك لمدة محدودة .
إصدار قرار حاسم بتكليف السالح الجوي بإستهداف أي آلية مسلحة تتنقل خارج نطاق
المؤسسات النظامية .
إقرار عقوبات معنوية ومادية لكل من يستخدم السالح هزالً  ،وإلزام كافة المؤسسات بتنفيذه .
إطالق خطة شاملة لمراقبة الطرقات العامة من خالل الكاميرات لرصد الخروقات
والتجاوزات األمنية .

* تــوزيــع السلطات *
"معايير ومواصفات التعيينات الحكومية والوظائف العليا"
-

اإلعتماد على التخصص والكفاءة والخبرة والتميز وحسن السيرة .
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-

مراعاة التنوع السياسي في تعيين الوزارات والوظائف ذات الطابع السياسي .
مراعاة التنوع الثقافي والفقهي في الوزارات والوظائف المتعلقة بهذه الشؤون .
مراعاة تواجد عادل للمرأة والشاب ضمن النطاق المذكور .

"مهام المؤسسات المحلية والبلديات ونطاق صالحياتها"
-

وضع اإلستراتيجيات التنموية واإلقتصادية والثقافية واإلشراف على تنفيذها .
اإلشراف على سير أعمال كافة القطاعات والمؤسسات الواقعة في نطاقها  ،بإستثناء
المؤسسات السيادية والمنافذ .
السعي إلى تحقيق مصالح البلدية والدفاع عن ممتلكاتها .
إدارة الميزانية بإستقاللية ضمن بنود موسعة .
التعاقد مع الشركات الوطنية واألجنبية لغرض تحقيق التنمية وخلق مجال إقتصادي .

"مهام الحكومة المركزية ونطاق صالحياتها"
-

إعداد الموازنة العامة .
إدارة الموارد والثروات والمؤسسات السيادية والمنافذ .
إدارة المشاريع الكبرى واإلستثمارات .
اإلشراف على األمن العام .
إقتراح الوظائف العليا .
إدارة شؤون العاصمة بالتعاون مع البلديات الواقعة في نطاقها .

"المؤسسات األجدر لإلشراف على توزيع الموارد والخدمات للمواطنين"
-

المؤسسات المحلية ذات اإلختصاص وبإشراف المجالس البلدية .

"آليات وشروط ضمان نزاهة وحيادية (البنك المركزي  -مؤسسة النفط)"
أن تشكل إداراتها من قبل المؤسستين التشريعية والتنفيذية بالشراكة  ،على النحو اآلتي :
-

أن يكون لكل منها مجلس إدارة يتم إنتخابه من قبل البرلمان لمرة واحدة لكل دورة برلمانية .
أن يكون لكل منها مدير تنفيذي يتم تكليفه من قبل (رئاسة الدولة  /الحكومة) يعمل وفقا ً
لقرارات مجلس اإلدارة وبإشراف (رئاسة الدولة  /الحكومة) .
أن تكون لكل منها الشخصية اإلعتبارية المستقلة .
أن تكون الدعاوى في كافة المسائل القانونية والتجاوزات اإلدارية والفساد المالي المتعلقة بها
إختصاص حصري للمحكمة العليا .

"عوامل ومعايير توزيع الموارد وصرف الميزانيات"
-

التعداد السكاني .
الطبيعة الجغرافية ومتطلباتها .
الموقع الجغرافي .
سلبيات البيئة الناتجة عن الموارد الوطنية اإلستراتيجية .
4

"آليات حماية الموارد والثروات الوطنية من النهب وسوء التصرف"
-

سؤال غير موضوعي بعد الحديث عن (آليات عمل البنك المركزي ومؤسسة النفط  ،معايير
ومواصفات التعيينات الحكومية والوظائف العليا  ،مهام المؤسسة العسكرية واألمنية  ..،إلخ) .

"كيفية تطوير القطاع الخاص بما يتوافق مع المصلحة الوطنية"
-

تشجيع الصناعات المحلية وخاصة القائمة على إستثمار الموارد الطبيعية .
التقليص من قيمة ضريبة إستيراد المواد الخام مقابل ضريبة إستيراد السلع الجاهزة .
إعتماد سياسة القطاع الخاص والتقليص التدريجي للشركات العامة .
إبرام عقود مع شركات دولية في العديد من مجاالت الخدمات  ،على أن يكون لها شريك
محلي ينتمي للقطاع الخاص .
زيادة دخل الموظف الحكومي ليتمكن من التعاطي مع خدمات القطاع الخاص .

* العملية الدستورية والمسار اإلنتخابي *
"كيفية ضمان تمثيل المكونات"
-

(في إطار العملية الدستورية) >
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-

من خالل إجراء بعض التعديالت في نصوص مشروع الدستور الحالي بما يحقق نسبة
مرضية من إستحقاقات الهوية الوطنية الجامعة واإلستحقاقات الثقافية واللغوية والدينية .
إلى جانب وضع إشارة صريحة في مذكرة مداوالت الهيئة التأسيسية للدستور بأنه لم يتم
تضمين كافة المطالب المقدمة من قبل المكونات .
(في إطار المرحلة اإلنتقالية والمسار اإلنتخابي) >
من خالل سن قوانين تتيح لكافة المكونات الحضور الفاعل في الكيانات والهيئات التأسيسية
(التشريعية  -اإلستشارية  -وغيرها) للدولة  ،وذلك بنا ًء على مبدأ الشراكة في الوطن .

"الطريقة المثلى لتحقيق دستور توافقي"
-

إشراف البعثة األممية على مسار (الوفاق الدستوري) .
حصر عملية التوافق الدستوري في األطراف الرئيسية للعملية الدستورية والتي نص عنها
اإلعالن الدستوري المؤقت بكامل تعديالته  ،والمتمثلة في (أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة
مشروع الدستور والمكونات الثقافية واللغوية) .

"شروط التوصل إلنتخابات تحظى بمصداقية وإجماع"
-

مشاركة نسبة عالية من عدد الناخبين .
مشاركة نسبة عالية من مكونات وأطياف المجتمع .
توفر أجواء آمنة تتيح للمختلفين المشاركة في الترشح والتصويت بمن فيهم المهجرين .
إشراف األمم المتحدة عليها .

* تــــوصــيــات أخــــرى *
"فيما يتعلق بالملتقى الوطني الليبي الجامع"
-

أن يكون الملتقى مبني على ثوابت وطنية ومبادئ أساسية حاكمة  ،تحدد مسبقا ً .
6

-

أن يتم الحرص على مشاركة كافة مكونات وأطياف وأطراف وفئات المجتمع الليبي بتمثيل
عادل فيه .
أن توضع خالصة الملتقى في (ميثاق للثوابت والمبادئ الحاكمة) يكون مرجعية للمصالحة
الوطنية وبناء الدولة الدستورية .
أن يقام الملتقى في إحدى مقار األمم المتحدة بـ(جينيف  /نيويورك) .

* أن يكون هنالك جانب (ب) لخطة العمل من أجل ليبيا  ،ينص على اآلتي :
-

-

أن تتولى األمم المتحدة اإلشراف المباشر على العملية الدستورية بما فيها التعديالت النهائية
على مشروع الدستور  ،والمصادقة عليه  ،وإقراره كدستور مؤقت  ،يتم العمل به لمرحلة
إنتقالية دستورية  ،ولمدة من  4إلى  5سنوات يكون حينها للبالد مؤسسات قادرة على عرضه
للتعديل وخلق أجواء مناسبة إلجراء إستفتاء نزيه عليه .
أن تتولى األمم المتحدة اإلشراف المباشر على أول إنتخابات دستورية .

" الــــوفــاق  .الــمــصــالــحــة  -الــــدســــتــور  .الــــدولـــــة "
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تــوصــيـات إتحــاد تــومــاســت لمؤسسات
المجتمع المدني
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1/5/2968 – 13/5/2018
* األولويات الوطنية *
"على المستوى الوطني"
-

ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية الجامعة كمرجعية لبناء (الدولة الوطنية) بعيدا ً عن المشاريع
السياسية القومية والدينية .
الدستور .

"في إطار تحقيق المصالحة الوطنية"
-

ضمان إحترام التعددية السياسية في إطار مبدأ الديمقراطية واإللتزام بذلك .
ضمان إحترام التنوع الثقافي واللغوي في إطار الهوية الوطنية الجامعة واإللتزام بذلك .
ضمان إحترام التنوع الفقهي والحريات الدينية في إطار التعددية وحرية الفكر  ،ويستثنى
التطرف واإلرهاب من ذلك .

* األمــن والدفاع *
"مبادئ ومهام المؤسسة العسكرية"
-

أن تكون المؤسسة العسكرية تحت مسمى (الجيش الوطني الليبي) .
اإللتزام بالوالء للوطن فقط .
إحترام الدستور بشكل مطلق وحمايته .

"مبادئ الشرطة والمؤسسات األمنية"
-

إحترام كرامة المواطن .
إحترام حقوق وحريات المواطن .

* تــوزيــع السلطات *
"معايير التعيينات الحكومية والوظائف العليا"
-

مراعاة التنوع السياسي في تعيين الوزارات والوظائف ذات الطابع السياسي .
مراعاة التنوع الثقافي في الوزارات والوظائف المتعلقة بهذه الشأن .
مراعاة تواجد عادل للمرأة والشاب ضمن النطاق المذكور .
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* العملية الدستورية والمسار اإلنتخابي *
"كيفية ضمان تمثيل المكونات"
-

-

(في إطار العملية الدستورية) >
إجراء بعض التعديالت في نصوص مشروع الدستور الحالي بما يحقق نسبة مرضية من
طموحات وآمال كافة المكونات  ،وخاصة فيما يتعلق بإستحقاقات الهوية الوطنية الجامعة
واإلستحقاقات الثقافية واللغوية  ،باإلضافة إلى الحريات الدينية .
وضع إشارة أساسية في مذكرة مداوالت الهيئة التأسيسية للدستور تتضمن المطالب المقدمة من
قبل المكونات بكامل تفاصيلها .
(في إطار المرحلة اإلنتقالية والمسار اإلنتخابي) >
سن قوانين تتيح لكافة المكونات الحضور الفاعل في الكيانات والهيئات التأسيسية (التشريعية -
اإلستشارية  -وغيرها) للدولة  ،وفق مبدأ الشراكة في الوطن .

"الطريقة المثلى لتحقيق دستور توافقي"
-

إشراف البعثة األممية على عملية الوفاق الدستوري  ،وحصرها في األطراف الرئيسية للعملية
الدستورية والتي نص عنها اإلعالن الدستوري المؤقت بكامل تعديالته والمتمثلة في (أعضاء
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمكونات الثقافية واللغوية) .

"شروط التوصل إلنتخابات تحظى بمصداقية وإجماع"
-

مشاركة نسبة عالية من مكونات وأطياف المجتمع .

* تــــوصــيــات أخــــرى *
"فيما يتعلق بالملتقى الوطني الليبي الجامع"
-

أن يكون الملتقى مبني على ثوابت وطنية ومبادئ أساسية حاكمة  ،تحدد مسبقا ً .
أن يتم الحرص على مشاركة كافة مكونات وأطياف وأطراف وفئات المجتمع الليبي بتمثيل
عادل فيه .

* أن يكون هنالك جانب (ب) لخطة العمل من أجل ليبيا  ،ينص على اآلتي :
-

أن تتولى األمم المتحدة اإلشراف المباشر على العملية الدستورية بما فيها التعديالت النهائية
على مشروع الدستور  ،والمصادقة عليه  ،وإقراره كدستور مؤقت يتم العمل به لمرحلة
إنتقالية دستورية ولمدة من  4إلى  5سنوات يكون حينها للبالد مؤسسات قادرة على عرضه
للتعديل وخلق أجواء مناسبة إلجراء إستفتاء نزيه عليه .
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