الملتقي الوطنى الليبي
ادري الشاطئ
بسم هللا الرحمن الرحيم
انعقد الملتقي الوطني الليبي يوم األربعاء الموافق 2018/06/27م بقاعة المجلس البلدى ادري
الشاطئ برعاية نادى تارجا للمهاري وبحضور رئيس وأعضاء واعيان مجلس الوفاق االجتماعي
لمناطق (ادري – تمسان – المنصورة ) وأعضاء المجلس البلدى لبلدية ادري الشاطئ ونشطاء
المجتمع المدني بالمناطق المجاورة ولفيف من المواطنين.
وافتتح جلسة الحوار التشاوري السيد حسن محمد عبدهللا رئيس نادى تارجا للمهاري (الرياضي
الثقافي االجتماعي) – كما القي كل من السيد أمحمد على الجديد كلمة بلدية ادري الشاطئ والحاج
رمضان محمد تامر كلمة مجلس الوفاق االجتماعي لمناطق ( ادري – تمسان – المنصورة ) تم القي
السيد باترك مستشار مركز الحوار االنساني كلمة عرف خاللها الهدف من هذا الملتقي واألسباب
التى دعت مبعوث االمم المتحدة لعقد هذا الملتقي في جميع ربوع ليبيا تم انطلق الحضور في جلسة
حوارية للخروج بتوصيات من شأنها ان تحسن وتسرع من حلحلة الوضع في ليبيا ومن خالل كلمات
المشاركين يوصى الحضور باالتي :
اوال ً  :أولويات الحكومة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

توفير االمن واألمان في جميع ربوع ليبيا.
تجميع السالح من المواطنين والمجموعات المسلحة.
توحيد الحكومات الحالية.
دعم السلع الضرورية.
العمل على تحسين خدمات التعليم والصحة.
العمل على بناء االنسان بما يتوافق وهذه المرحلة.
ضرورة ان تتعامل االمم المتحدة مع الملف الليبي بشافية وحيادية.

ثانيا ً  :االمن والدفاع :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

توحيد المؤسسة العسكرية.
تفعيل قانون العفو العام .
تطبيق القوانين العسكرية وتفعيل القضاء العسكري.
دعم المؤسسة العسكرية وأجهزة الشرطة واألمن العام.
تطهير وإعادة تأهيل المنتسبين للشرطة واألمن العام والجهات الضبطية والقضائية
حل جميع المجموعات المسلحة ضم من يرغب منهم للمؤسسة العسكرية وفق التشريعات التى
تنظم المؤسسة.
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 .7اعادة تأهيل المنطوين في المجموعات المسلحة وفق مؤهالتهم العلمية والمهنية وادماجهم في
القطاع الخاص.
 .8رفع الحضر على تسليح الجيش.
 .9االفراج عن الكوادر العسكرية السابقة واالستفادة من خبراتهم في اعادة تأهيل الجيش
والشرطة.
 .10ضرورة ان تكون المؤسسة العسكرية محايدة بعيدة عن التوجهات السياسية والحزبية.
 .11تشكيل قوة خاصة لحماية الموارد الطبيعية والمؤسسات العامة.
ثالثا ُ  :توزيع السلطات :
 .1يجب ان تكون التعيينات الحكومية والوظائف العليا بالدولة وفق االتي :
 الوطنية وإبعاد مزدوجي الجنسية عن التعين في الوظائف العليا بالدولة.
 الكفاءة والخبرة العملية .
 يجب ان يخضع المرشحين الختبارات دقيقة وجامعة.
 يجب ان يخضع المرشح لفترة تجريبية .
 االبتعاد عن الخيارات الحزبية والجهوية والقبلية.
 .2اعادة احياء مؤسسات الدولة السابقة مثل مجلس التخطيط.
 .3تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة االستثمار
الليبية ووزارة المالية ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة توزيع الموارد في البالد.
 .4انزال الصالحيات المتعلقة بالخدمات التى تمس المواطن مباشرة الى السلطات البلدية والمحلية
.
 .5مراجعة القوانين والتشريعات التى تنظم القطاع االنتاجى الخاص والشريك االجنبي.
 .6خصخصة القطاع االنتاجي العام ودعم القطاع الخاص.
 .7يجب ان التقل حصة الشريك الوطنى في الشركات والمؤسسات المشتركة داخل ليبيا عن 51
 %من راس المال .
 .8اعادة حصر وتفعيل الشركات والتشاركية التى تم تقديم الدعم لها في السابق وفق الية تضمن
نجاحها .
 .9دعم وتشجيع الشباب ومنحهم القروض الالزمة إلنشاء المصانع والشركات وفق الموارد
المتاحة بكل منطقة.
 .10مشاركة الدولة في تدريب وتأهيل الشباب لالنخراط فى القطاع الخاص.
 .11مراجعة تفعيل القوانين والتشريعات الرقابية المنظمة الستغالل الموارد الطبيعية بالدولة
وكذلك التشريعات المنظمة للمؤسسات السيادية بالدولة.
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 .12دعم المشاريع المقامة بالبلديات الحدودية وذات النطاق الجغرافي الواسع لتقليل الهجرة للمدن
الكبيرة.
 .13تشكيل مؤسسة او إدارة رقابية لإلشراف على تحديد اسعار السلع ومقابل الخدمات التى
يقدمها القطاع الخاص ومراقبتها تكون خاضعة للجهة التشريعية بالدولة.
 .14يجب ان تخضع عملية توزيع الموارد والخدمات بين المواطنين لمجلس التخطيط االعلى
بالدولى على ان تكون وفق اسس من اهمها :
 البعد الجغرافي للمناطق.
 مكان تواجد الموار و تكاليف النقل .
 الكثافة السكانية.
 يجب ان ال يكون هناك تمييز بين المناطق بحجة تواجد المؤسسة المشرفة على توزيع
الموارد والخدمات وبعد المناطق االخري كما هو الحال االن مع مصرف ليبيا
المركزي.
 توزيع مؤسسات توزيع الموارد والخدمات على كل المناطق الليبية.
 .15المعيار الوطني والتعيينات للوظائف وفق اشتراطات وتفاضل بين المتقدمين واالبتعاد عن
الجهوية والقبلية والحزبية هى من تعزز وحدة ونزاهة وحيادية المؤسسات الوطنية السيادية .
رابعا ً العملية الدستورية والمسار االنتخابي :
 .1يجب ان تكون المصالحة بين جميع افراد الشعب الليبي وعدم تهميش اى منطقة او مكون
اجتماعي .واالبتعاد عن الحزبية .
 .2يجب ان يكون دور االمم المتحدة هو رقابة عمليات المصالحة ودعم الجهة الشرعية الليبية
التى اختارها الشعب الليبي وهى مجلس النواب وعدم المكيال بمكيالين.
 .3يجب ان تكون جلسات الحوار ليبية ليبية وابعاد كل الدول عن جلسات الحوار ولو بصفة
مراقب.
 .4تفعيل قانون العفو العام.
 .5حل كل المجموعات المسلحة ونزع سالحها من جميع المواطنين .
 .6ارجاع كل المهجرين الى ارض الوطن ومساعدتهم في ذلك.
 .7اطالق جمع المساجين من غير المحكوم عليهم في القضايا االجرامية والجنائية.
 .8توفير قوة لحماية االنتخابات ونزاهتها.
 .9الغاء كافة التشكيالت العسكرية التى لم تنشأ وفق القوانين والتشريعات النافذة قبل 2011م.
 .10تطبيق العدالة االجتماعية والمصالحة مع اولياء الدم وجبر الضرر.
 .11اعادة اعمار المدن الليبية ودعم مشاريع التنمية في المدن النائية.
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 .12دعم مجلس النواب المنتخب من الشعب وعلى االمم المتحدة التأكيد على جميع الدول بان
يكون دعم الشعب الليبي من خالل هذا المجلس وليس لغيره.
 .13تشيع الشخصيات الوطنية المتميزة في االشتراك فى المصالحة الوطنية والعملية االنتخابية.
 .14المحافظة على التركيبية االجتماعية الحالية لمكونات المجتمع الليبي والهوية الثقافية وتضمين
ذلك في الدستور بشكل يضمن عدم تهميش او محو الثقافات او سلب حق أي مكون وان تكون
الهوية الوطنية والدينية التى تجمع كل الليبين ضمان لذلك.
 .15طرح مسودة الدستور لالستفتاء مادة مادة.
 .16يجب ان تتعامل االمم المتحدة مع ملف الهجرة غير الشرعية بكل شفافية وان تتحمل كافة
المسؤولية في ذلك كونها هى احد مسبباتها ويجب العمل على الحد منها من خالل التعامل
معها في منابعها وليس في االراضي الليبية وعدم جعل ليبيا مقر لها ودعم التنمية في الدول
المصدرة لها.
 .17يجب ان تعترف االمم المتحدة وجميع الدول بمخرجات المصالحة واالنتخابات الليبية والعمل
على حماية المدنين في ليبيا فهم احوج اليها من عام 2011م.
 .18يجب ان تقوم االمم المتحدة بوقف دعم االطراف المتنازعة لضمان المصالحة الوطنية
العادلة.
وعلى تمام الساعة السابعة انتهت اعمال الملتقى الوطني الليبي المنعقد بمنطقة ادري تحت اشراف
نادي تارجا للمهاري الرياضى الثقافي االجتماعي
ادار جلسة الحوار  /المهدى ادريس محمد ميالد وقامة بعملية صياغة التوصيات كل من :
-

محمد الجيالني محمد ميالد.
المهدي ادريس محمد ابودربالة.
طالل الطاهر احمد قيقمة.
محمود فرج على التكو.

تمت الطباعة من قبل المهدى ادريس محمد
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