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ن حل المشكل السٌاسً اللٌبً ؤمم المتحدة بشطار سٌاسة تبنتها األإفً                 

 جراء سلسلةنسانً إلتم تكلٌف مركزالحوار اإل ،نفسهم أ بحلول تتبلور عن اللٌبٌن

لى توصٌات تنبع من المواطن اللٌبً إ من الملتقٌات الوطنٌة بالمدن اللٌبٌة وصولا 

 منٌة .أو ،اقتصادٌة  ،من مشاكل سٌاسٌة  تعبر عن ما ٌعانٌه

دم بدللته التارٌخٌة لهذه آسوانً بن  ،ٌبً لتً الملتقى الوطنً الؤوٌ       

ل التً فً الصلح وحل المشاك وهام التً كان لها دور تارٌخًالعرٌقة والمدٌنة 

 الموافق هـ1431 شوال 21 الخمٌس قىعقد هذا الملت تم ،حلت بهذا البلد 

تمٌز بحضور عدد كبٌر من سكان هذه البلدٌة  والذي ، م2012//05/00

و بناءا علً ما عرض من البعثة األممٌة و مركز الحوار  ،والبلدٌات المجاورة لها 

 -تٌة :اآل والتوصٌات راءاآل لى صٌاغةإ ، تم التوصلاإلنسانً من محاور الملتقى 

 : أولوٌات الحكومةأولا 

  على مواجهة التحدٌات التً  ةو قادر ذات كفاءة ةو نزٌه ةقوٌ حكومةاختٌار

 .تواجهها البالد

  للمشكلة األمنٌة على كامل التراب اللٌبً. و إعادة بناء العمل على إٌجاد حل

  .المإسسات األمنٌة الوطنٌة

 المصارف و تلبٌة ة لمشكلة نقص السٌولة فً حإٌجاد حلول سرٌعة و ناج

 .حتٌاجات المواطنٌن من الخدمات و السلع و المستلزمات األساسٌةا

 للدولة و منع تغول  مراجعة عاجلة للسٌاسات القتصادٌة و المالٌة و النقدٌة

عمل علً خلق توازن فً السوق و التً ٌمكنها من ال السوق و تفعٌل المإسسات

 خذ فً العتبار المستوي المعٌشً للمواطن اللٌبً.األ

  معالجة أوضاع النازحٌن و المهجرٌن بالداخل و الخارج ، و العمل على تسهٌل

و سرعة البث فً موضوع  عودتهم لمناطقهم ، و استرجاع حقوقهم و ممتلكاتهم ،

 .المفقودٌن أثناء األحداث

 ًدعم المصالحة الوطنٌة و العدالة النتقالٌة و طً صفحة الماض. 
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 فً جمٌع مناطق لٌبٌا  األضرار المادٌة  قٌٌمت جبر الضرر و استكمال العمل على

الشروع فً تعوٌض أصحابها مع  أحداث السنوات الماضٌة ، وعن  التً نجمت

 .الظروف القتصادٌة للبالدمراعاة 

 السجناء راح إطالق ستفعٌل المإسسات القضائٌة و تعزٌز نظم العدالة الجنائٌة ، و

ن وتسلٌم جثامٌن) رفات ( السٌاسٌن و المحتجزٌن و البث فً موضوع المفقودٌ

 .لى عائلتهم و أهلهم و قبائلهمإالموتً 

 إدانته فً قضاٌا قتل أو  تممن األحكام القضائٌة على كل  نفٌذاإلسراع بمحاكمة و ت

سرقة للمال العام أو الخاص ، أو إهدار و ضٌاع و سرقة أموال الدولة و 

 .ممتالكاتها

 ٌة مقاضاة الفساد اإلداري و المالً وتسرٌع عمل محاسبة الحكومات السابقة على

 .الشفافٌة لدى الحكومة و مإسسات الدولة أالفاسدٌن، و ترسٌخ مبد

 شار السالح و خاصة المتوسط و الثقٌل منها ، و العمل على معالجة ظاهرة انت

حصره و جمعه و أن ٌكون مقتصراا فقط على المإسستٌن العسكرٌة و األمنٌة ، 

كما ٌجب العمل على استصدار قانون و ضوابط تنظم الحصول على تراخٌص 

 .نتشارهاالمعالجة هذه الظاهرة و الحد من  إلمتالك السالح الخفٌف كخطوة أولٌة

 الفضاءات اإلعالمٌة  المختلفة على تبنً  سٌاسة إعالمٌة هادفة وجٌهحث و ت ، 

و التحرٌض على المصالحة  ، لنبذ  الفتنة و القتتال بٌن أبناء الوطن الواحد

 .الوطنٌة العادلة بما ٌلم شمل اللٌبٌن

  مصرف  ،و المتمثلة فً الحكومة توحٌد جمٌع المإسسات السٌادٌة فً الدولة

 . المإسسة الوطنٌة للنفطاألمنٌة و ، المإسسة العسكرٌة ،لٌبٌا المركزي 

 و توفٌر فرص عمل ألفرادها ، الت المسلحةٌحل كافة المجموعات و التشك. 

 مهمتها حماٌة الحدود و المنافذ ، ن تكون أعلى  ، عسكرٌةالمإسسة توحٌد ال

 .وتكون ضامنة للسٌادة اللٌبٌة 

  جود نص قانونً و الدستور لالستفتاء علٌه ، و ذلك لضمان وإحالة مشروع

 .الدولة دستوري ٌنظم عمل
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  عادلة تحت إشراف مجلس القضاء األعلى ونتخابات برلمانٌة و رئاسٌة اإجراء 

  ممٌة.أبمراقبة دولٌة و 

 محاربته بجمٌع أشكاله و أنواعه و و العمل على  ، تعرٌف مصطلح اإلرهاب

 األموال و مكافحة الجرٌمة المنظمة.إصدار قانون غسل 

 مارات و مشارٌع الشعب اللٌبً بالداخل و الخارج ، و حصر و ثالمحافظة على است

ون استراتٌجً حماٌة األرصدة و األموال اللٌبٌة بالخارج ، و الحفاظ علٌها كمخز

 للبالد.

 المنافذ مثل المطارات و الموانًء و لمنشآت و المشارٌع اإلستراتٌجٌة تؤمٌن ا

  .البرٌة و البحرٌة و مصادر المٌاه و حقول النفط و المإسسات السٌادٌة

  اإلقلٌمة و الدولٌة فً الشؤن  اللٌبً بما ٌضمن تحقٌق  السلبٌة التدخالتوقف

 أهداف الدولة اللٌبٌة و المحافظة على وحدتها الوطنٌة.

 إدارة شإون   فً م من لعب دور هام و رئٌسًبما ٌمكنهلشباب ادور ب اإلهتمام

 .التنمٌة فً القطاعٌن العام و الخاص مشارٌع فً نخراطلفً ا شجٌعهموت ، البالد

   األمن و الدفاع ثانٌاا:

  عن كل بما ٌحفظها  خضاعها للسلطة السٌاسٌةإالعسكرٌة وتوحٌد المإسسة

 ها للوطن والشعب اللٌبً .إن ٌكون ولأعلى  ،التجاذبات السٌاسٌة 

  ن ) ٌمنٌتن األٌفً تفعٌل المإسست ةمطالب الشعب اللٌبً المتمثلضرورة تنفٌذ

, ورفع كفاءة مكانٌات الحدٌثة والمتطورة , ودعمهما باإلالجٌش والشرطة ( 

 من .سٌاسة الدفاع واأل ج , بما ٌحققرافرادهما فً الداخل والخأ

 ستورٌة دالمسائل ذات الطبٌعة ال لضرورة تحقٌق المشروع الوطنً للدفاع من خال

 والتشرٌعٌة والفنٌة العسكرٌة .

 فً الدولة من خالل : منٌةواأل الحاكمة للمإسسة الدفاعٌة يءتحقٌق المباد- 

    من خالل المإسسات المنٌة وفً مقدمتها ، وظٌفة الدولة  السالح. احتكار  1

 القوات المسلحة.     

 ٌس القوات المسلحة وعدم عسكرة الدولة.ٌسعدم ت . 2
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 المسلحة على كافة التراب اللٌبً . وحدة وحٌاد القوات  3

 جانب تحت أي مبرر .أة وطنٌة بالكامل ول ٌجوز تجنٌد . القوات المسلح 4

 . خضوع مٌزانٌة القوات المسلحة للرقابة . 5

                                    بما ٌتوافق و المعاٌٌر و القوانٌن الدولٌة ذات لٌة القضاء العسكري . استقال 6

 .العالقة

  العمل على حل التشكٌالت العسكرٌة المسلحة وفق دراسة فنٌة محكمة وذلك

 لتحقٌق العدالة الجتماعٌة والمصالحة الوطنٌة وتحقٌق السلم الجتماعً .

  شرطة وبقٌة للن تشكل ركٌزة أتحقٌق المبادي والمهام التً ٌجب العمل على

 ٌضمن حماٌة الوطن والمواطن من كافة بما  ، خرىمنٌة األاأل المإسسات

 .الجرائم

 

 ثالثاا: توزٌع السلطات

    السلطات التشرٌعٌة والتنفذٌة و القضائٌة.الفصل بٌن 

 بما  لدٌاتو مراجعة التشرٌعات و القوانٌن ذات العالقة بالب وتطوٌر البلدٌات دعم

 بمعاٌٌر مناسبة .نهم من تقدٌم خدمات مٌسرة للمواطن مكٌ

 وحسن السٌرة  و الخبرة ضرورة اعتماد وتطبٌق معاٌٌر الكفاءة والتخصص

دارة خاصة وظائف اإل ،خرى لتولً الوظائف الموضوعٌة األوغٌرها من الشروط 

 العلٌا والوسطى .

 . ضمان مشاركة المرأة فً كل المجالت الوظٌفٌة بما ل ٌتعارض وطبٌعتها 

 ساسٌة والهامة فً بناء ودعمهم باعتبارهم الركٌزة األباب الهتمام بالش

 والعمود الفقري لبرامج التنمٌة القتصادٌة والجتماعٌة . ،سسات إالم

  توزٌع الموارد المالٌة وصرف المٌزانٌات طبقا  لمعاٌٌر التعداد السكانً والموقع

 الجغرافً .

  عمال والمستثمٌرٌن بصفة القطاع الخاص بصفة عامة ورجال األدعم وتشجٌع

  . التوازن القتصادي بٌن القطاعٌنبما ٌحقق التكامل و  ،خاصة 
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  جالت وبناء القدرات فً كل الم، العمل على ضرورة تحقٌق التنمٌة البشرٌة

دخال المعلومات التقنٌة والرقمٌة فً كل المإسسات إوضمان  ،الضرورٌة والهامة 

 بما ٌواكب التغٌرات العلمٌة الحدٌثة .  ،  اللٌبٌة

 

 ًنتخابو المسار اإل رابعاا:  العملٌة الدستورٌة

 

  ه ئعطاإو ،تحرٌض وحث مجلس النواب لستصدار قانون الستفتاء على الدستور

نهاء الجدل السٌاسً والقانونً فً إل ، ولوٌة حسب مٌثاق المصالحة الوطنٌةاأل

  .نتقالٌةالمراحل اإل

  المنبثق عن اللجنة المشكلة  سراع فً اعتماد واستصدار الدستور على اإلالعمل

 وعرضه على الشعب لالستفتاء علٌه واعتماده. ،لهذا الغرض 

 . اعتماد الهوٌة الوطنٌة طبقا للرقم الوطنً والجنسٌة اللٌبٌة 

 تحقٌقها بكل بما ٌضمن  ، وضع الترتٌبات الالزمة لالنتخابات البرلمانٌة والرئاسٌة

 شراف ومراقبة منظمات دولٌة متخصصة .إوتحت ، نزاهة وشفافٌة 

 فً تحقٌق المصالحة  ابتكثٌف دوره ،مم المتحدة للدعم فً لٌبٌا مطالبة بعثة األ

مم طبقا للوسائل المتاحة لؤل ، اللٌبٌةوحل النزاعات بٌن المناطق والمدن ، الوطنٌة 

 المتحدة ومإسساتها المختلفة.

 

ن التحدٌات التً تواجه لٌبٌا الٌوم تتطلب وقفة جادة من كل اللٌبٌن إ       

النخب السٌاسٌة ، مع  قفٌن وثرفاء ، و خاصة األكادٌمٌٌن و المالوطنٌٌن الش

تفات إلى مصلحة الوطن و لالخالفات و طً صفحة الماضً و اإل ذضرورة نب

البدء فً بناء المواطن ، وحماٌته من الداخل و الخارج ، و التعاٌش سلمٌاا ، و 

حترام حقوق اإلنسان و تضمن حٌاة كرٌمة لمواطنٌها و ادولة مدنٌة تراعً 

 مستقبل أبنائها. 
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مشروع الملتقى لهذا  نهمٌم امتناعن عظ عبر الحاضرونوفً الختام ,       

بمدٌنة سوانً بن ادم  2012-00-05بتارٌخ الخمٌس  الذي عقد اللٌبً الوطنً

فً الفترة الماضٌة من  كما عبر الحاضرون عن عدم الرضا بما حصل ،التارٌخٌة 

السٌد غسان سالمة  ، و ٌحمل الحاضرون مم المتحدة للدعم فً لٌبٌامبعوثً األ

و أهداف هذا الملتقى  ذ مخرجاتٌبٌا ضمان تنفٌللدعم فً لالحالً ممً المبعوث األ

 ،خرىات الوطنٌة األٌوغٌره من الملتقه التً تبلورت عن راء و التوصٌاتطبقا لآل

ن تكون مخرجات هذه الملتقٌات منهاج عمل فً ، على أ التً عقدت بالمدن اللٌبٌة

، مع إلزامها للجهات  مم المتحدةرات األخرى المقترحة من األاحال تعثر المس

         .قلٌمٌة و الدولٌة للعمل علً تنفٌذ توصٌات الشعب اللٌبًاإل  المحلٌة و

 ...حفظ هللا لٌبٌا ...

 

 

 صدر فً مدٌنة سوانً بن آدم

 م2012//05/00هـ الموافق 1431شوال  21الخمٌس 

 

 المرفقات:

 كشوفات الحضور
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  اتـــــــــالمرفق

 

 
 


