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وزارة الحكم المحلي                                                                                                      
 بلدية جالو

 

MUNICIPAL COUNCIL OF JALU 
JALU-CITZ COUNCIL 

 20/05/2018: التاريخ اإلشاري:الرقم 
 

 

 /ادة المحترمونالس  

 

 الليبي   حضيرية للملتقى الوطني  جنة الت  الل  
 

 بعد:بة وة طي  تحي  
   

التي قيقة، والتي عقدت بدولة تونس الش  قاءات حدة بليبيا بعد الل  نسيق المسبق مع ممثل األمم المت  الت   بناءا على
ة على ما سبق قام عميد البلدي   بناء  وم.  2018/مايو/30سة حوار بتاريخ فيها اختيار بلدية جالو لعقد جل تم  

املة تحت لش  عقد الجلسة بقاعة المعهد العالي للمهن ا تم  و ،عمل من أجل إنجاح هذا الملتقى برئاسة فريق
 د لهذا الملتقى. يخ المحد  جالو بالتاربـ برعاية المجلس البلدي  حدة وة األمم المت  مظل  

  -عليه:و
 

 بعض المالحظات. ة ووجيهي  الملتقى حسب األسئلة الت  في هذا  الحاضروننحيل إليكم ما خلص إليه 
 
  :كما تجدون مرفقا أدناه 

 
 عن الجلسة. تقريرا مفص ال  -
 فريق العمل المشرف على الملتقى. الخاص  بـتكليف الـ -

 
 ،باالستالملوا تفض   و
  ،،الم عليكمالس  و،،
 

 د/شعيب احميدة األمين
 جالو عميد بلدية

 
 يد مدير مكتب شؤون العميدالس  
 ةالمالي  ة وؤون اإلداري  يد مدير مكتب الش  س  ال

 ضمان الجودةيد مدير مكتب المتابعة والس  
 وري العامالملف الد  

 
 مروة                 الجهمي 
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وزارة الحكم المحلي                                                                                                      
 بلدية جالو

 

MUNICIPAL COUNCIL OF JALU 
JALU-CITZ COUNCIL 

 :شاريإلقم االر  
 

 20/05/2018 :اريخالت  

 /المحترمونادة الس  
 أبوبكر عوض حويل                          
 شعيب محمد إبراهيم                            
 هنيه يونس علي                               
 محمد السعداوي أحمد                           

 سعيد إمحمد محمد
 محمد الجهمي عبد الوهاب

 أمل صالح عبد السالم
 سعيد المبروكمنير 

 

 

 تقديري و احترامي:

من أجل  األمين أحميدةد. شعيب ة جالو بلدي   الفون بموجب هذا الكتاب بالعمل تحت إشراف عميد تكل  

 . الليبي   نسيق واإلعداد إلتمام الملتقى الوطني  الت  

 

 ،وفقكم هللا

 

  .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  

 

 د. شعيب أحميدة األمين

 بلدية جالوعميد 

 

 يد المحترم/ مدير مكتب المتابعة و ضمان الجودة.الس   -

 ة. ة والمالي  ؤون اإلداري  يد المحترم/ مدير مكتب الش  الس   -

 حدة. يد المحترم/ مبعوث األمم المت  الس   -

 

  .للحفظ الملف  

                

 هنية الجهمي
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 يبي  الل   الملتقى الوطني  

م  2018/مايو/30 لـ الموافق االثنينالتي عقدت يوم نات المجتمع ببلدية جالو جلسات الحوار بين مكو   
  و. جالبـحدة وبرعاية المجلس البلدي ة األمم المت  املة تحت مظل  بقاعة المعهد العالي للمهن الش  

عن  ة وأعضاءوتنسيقي   ،ر األعيانالمتمثلة في أعضاء ومقر  نات بالمنطقة وبحضور العديد من المكو  
 واإلعالمين والقانونينباب ونخبة من الش   ،ين واألساتذةوعن رجال الد   ،سات المجتمع المدني  مؤس  

 . أن العام  ين بالش  والمهتم   لك القضائي  من الس   واإلعالمي ين ورجال القانون

على  الذي رح ب بالحضور وشكرهمسيادة الدكتور/ شعيب أحميدة األمين عميد بلدية جالو  الجلسةافتتح  
حدة ل األمم المت  نسيق مع ممث  رتيب لهذه الجلسات جاءت بالت  الت   أن   وبي ن .عوةوتلبية الد   الح العام  بالص   االهتمام

وتحديدا بهذا  ،بلدية جالو لعقد جلسة حوار اختيرتحيث  ،قاءات التي عقدت بدولة تونس الشقيقةبليبيا بعد الل  
هذه  بأن   أوضحوهنا  .منها الجانب األمني   ن من الحضور ألسباب عديدةالبعثة لم تتمك   أن   إال   ،اريخالت  

ارع على المستوى الوطني أكبر شريحة من الش   آراءة ألخذ ور المناط بالبعثة األممي  الجلسة تأتي في إطار الد  
خيرات ر ات فاق الص  ويأتي ذلك بعد تعث   .رقي والجبلاحل الش  على غرار بقية المناطق بالس   ،منطقة جالوو

وأخذ اآلراء بما  كما بي ن أن  الجلسة هي فرصة لبناء االستنتاجاتيعتبر في حكم الفشل.  الذي بدولة المغرب 
 آرائهمطرح  وطلب من الحضور .عمله والوضع القائم حاليا  ا يجب ين متوازيين بين ميمكن العمل به كخط  

د وي  حر   بكل   المستوى و بشكل خاص   المنطقة نقاط تهم   إضافة أي   وأن  بإمكانهم ،ةفافي  كامل الش  بـة وتجر 
ق إليها ما لم يتم   ،بشكل عام   الوطني   طرح  تم   إثر ذلك .قاط المطروحة لضمان إدراجهاضمن الن   التطر 

 :حو التاليعت مسبقا على كافة المشاركين على الن  ة والتي وز  األسئلة بحسب الفقرات المعد  

   واالستبيانة ص األسئلة التوجيهي  ملخ: 

 :الجلسة األولى

 ؟والمحلي   على المستويين الوطني   األكثر إلحاحا اتاهنة ما هي األولوي  في سياق األزمة الر  

  ؟سنوات ثالثط من سنة إلى على المدى القصير والمتوس   ات العمل الحكومي  ل أولوي  ما الذي يجب أن يشك  

 :فيما يلي المقدمة واالستبياناتصت اآلراء واإلجابات في  نقاط متعددة من قبل الحضور ولخ  

( ولو 51ابق )ستور الس  يمكن تفعيل الد   كما نويبيالل  شكل يتوافق عليه  ستور بأي  الد  العمل على إصدار  -
 رورة.بتعديالت بحسب الض  

  د.بناء جيش قوي موح   -
 .أريحي ة بكل  نهم من أداء واجباتهم وإعطاء المزايا لرجال األمن بما يمك   ،وتوفير الحماية ،األمن تعزيز -
 .ةم على قاعدة سليممتعل  واع ويل جبات لضمان المتطل   وازي مع كل  عليم المرتبة األولى بالت  الت   إيالء -
عرات بعيدا عن الن   ور اإليجابي  ة وتوظيفها األمثل لخلق روح الوئام والد  ظر في وسائل اإلعالم الحالي  الن   -

 د.بين أبناء الوطن الواح االختالفالتي تزيد 
وتكافؤ الفرص بين المواطنين في  ،خاذ القراروموطن ات   المدن الد اخلي ةة بين خاص   االجتماعيةالعدالة  -

  د.جميع ربوع البال
لع س  والـ ةمصرفي  الـخدمات والـ عليمالت  و حةها الص  ة وأهم  ة والخدمي  المواطن المادي   احتياجاتتوفير  -

  ة. ساسياأل
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  ا. محليا ودولي   بتعزيز مؤس سته ة الجيشفرض قو   -
  ة. رعي  الهجرة غير الش  وهريب ضبط الحدود ومكافحة الت   -
  ه. ة أشكالي لإلرهاب بكاف  صد  الت   -
بما يساعد ة العلمي  بالقدرات  معهاواالستثمار المشترك  ،قيقةول المجاورة والش  توطيد العالقات مع الد   -

  ة. على نهوض البالد واجتياز األزم
 .عاون مع شركات البناء إلعمار البالدفتح األبواب والت   -
البنك المركزي [و]فط سة الن  مؤس  [و]ة سة العسكري  المؤس   [بما في ذلك]ولة ة للد  ياسي  سات الس  توحيد المؤس   -

 ة.وزارة الخارجي  [و]
  ر. راملة بشكل عادل يضمن جبر الض  ة الش  المصالحة الوطني   [تحقيق] -
 ة.راعي  ز  الصادرات [الـ]صدير كمركز ت  [الـ]وفتح قنوات  ،راعي  الز   [اإلنتاج]ة خاص   دعم اإلنتاج المحلي   -
  ن. دة بكامل تراب الوطحكومة موح   [تشكيل]لعمل على ا -
  م. وتشديد العقوبات عليه طين في قضايا فساد المال العام  محاسبة المتور   -
 

 المالحظات: 

ة على ات الحكومي  ل األولوي  ما الذي يشك   [كالت الي: ةفي هذه الجلسة الحواري  ؤال كانت الفقرة الثانية من الس  
  ت. سنوا [ثالث]ط من سنة إلى المدى القصير والمتوس  

بما يوحي باستمرار العمل بالحكومات المؤقتة ة لماذا تحديد هذه الفترة الزمني   [هو]ؤال المطروح وهنا الس  
عثر في بناء سيزيد من الت   األمر الذي وهذا ائمكل الد  ولة بالش  الد   استقراروعدم العمل على لفترات أخرى 

 ولة على أسس سليمة.الد  

   االستبياناألسئلة التوجيهية وص ملخ:-  

 :األمن و الدفاع - الجلسة الثانية

يبية ة الل  سة العسكري  ل ركيزة المؤس  ة التي يجب أن تشك  األساسي   هي المبادئ والمهام   ل/ ماؤال األو  الس  
  دة؟الموح  

 
 :ةوحدة المؤسسة العسكري   [هو]المبدأ األساس  -أ

  ة.لطة المدينالخضوع للس   -
  ة. ياسيجاذبات الس  والحداثة والبعد عن الت  ة الحيادي   -
  ط. المهنية واالنضبا -
  ة. التراتبية العسكري -
 

 :أمن المواطن وضمانالمحافظة على تطبيق الدستور هي األساسي ة المهام   -ب
 

 .ابريو اجوي  و ابحري  تعزيز الوحدات المقاتلة  [و]األمن القومي  -
  ذ.حماية المناف -
  ة. ويل لمكافحة الهجرعلى المدى القصير والط   تخطيط إستراتيجي   [وضع] -
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  ب. محاربة اإلرها -
 ن.حيتحرير المدن من المسل   -
 .تاورغاء رين لمدنهم وباألخص  إعادة المهج   -
 

ة وبقي   يبيةرطة الل  ة التي يجب أن تشكل ركيزة الش  األساسي   هي المبادئ والمهام   السؤال الثاني/ ما
  ة؟سات األمني  المؤس  

 
 ا.تخضع له [و]ة لطة المدني  سة مدنية تنضوي تحت الس  رطة مؤس  الش   -1

  
  ة. ستوري  وائح الد  ظم والل  تلتزم بالن   -
 واالنضباط.ي بالمهنة حل  الت   -
  ة. عرات الجهوية والقبلي  البعد نهائيا عن الن   -
 .نالعمل على أمن المواطن قبل الوط -
  ب. ة والتعق  صاالت ومراقبة الحركة المروري  ت  في اال باألخص   واستخدام التقنية الحديثة  -
  ي .الح بشكل غير قانونتشديد العقوبات على من يعتدي على رجل األمن وحاملي الس   -
 حماية الحدود اإلدارية بين المناطق واألحياء. -
 ت.االعتداءاحماية المراكز من  -
.ة في إحقاق الحاإلسالمي  رطة انتهاج منهج الش   -   ق 
  . ئي  السعب وتطهير المجتمع من األنفس ذات الفكر دعم الش   -
  ة. الحوافز التشجيعي  اختيار األشخاص بتمعن وإعطائهم المزايا و -
  م .العا من سيادة العرف وتعاليه على القانون بما يضمن عدم ضياع الحق   الحد   -
 م.لرفع درجة األمن بشكل متقد  ة سات األمني  رفع كفاءات رجال المؤس   -
رطة وأن صلة المواطن مباشرة بالشرطة وال عالقة له من الجيش والش   توعية المواطنين بدور كل   -

  .بالجيش بشكل مباشر
في الغالب يحدث تخبط  لدى المواطن لعدم معرفة الجهة التي يلجأ إليها للتظلم على حق ما وغالبا ما يتم  -

 .لاللجوء إلى شيوخ القبائ
 

في المجموعات المسلحة  [المنضوين] إلدماج األفراد ]المثلى[السؤال الثالث/ ما هي الشروط واآللية 
  دة؟ة الموح  ة الوطني  ة واألمني  سات العسكري  القائمة داخل المؤس  

 [يمكن]واحتواء من ، الكريمةتوفير الحياة  [و]، ههابحسب توج   [والت عامل معها]كل مجموعة  احتواء -
ة]ام بحزم عامل مع أصحاب الفكر الهد  والت  ، افكري    احتوائه  .[وقو 

  .هب ]ـة[المناط امية للجيش والمهام  عاليم واألسس الس  وتعميق الت  ، ةإقامة برامج ودورات تأهيلي   -
 .داالستفادة من هذه الفئة في إعمار وبناء البال -
 وبدون ذلك ال يمكن أن يمثل الجيش بأي  . ةل على إشارة عسكري  شخص ما لم يتحص   عدم إدماج أي   -

 شكل.
 ة.من يخالف القوانين العسكري   العقاب ضد   [تسليط]ة والمعالجة النفسي   [توفير] -
على  ياسي  ل الس  ماح بالتدخ  وعدم الس   ،أو سياسي مليشي  ع تجم   بعيدا  عن أي   اإلدماج يكون بشكل فردي   -

 ق.اإلطال
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 .حالك بالس  مس  ويضمن حرية الحركة بعيدا عن الت   [بأمان]توفير األمن بين المناطق لكي يعيش المواطن  -
  .[الت شجيعي ة]المزايا  [وتقديم]ن اختيار األشخاص بتمع   -
 خلجاتهم. [في]ات ومعرفة ما يدور واصل مع المليشي  فتح الحوارات وقنوات الت   -
 

 :توزيع السلطات -الجلسة الثالثة 

ة عيينات الحكومي  عتبار في الت  ل/ ما هي المعايير والمواصفات التي يجب أخذها بعين االؤال األو  الس  
 والوظائف العليا؟ 

 زاهة. لها الن  المتعارف عليها وأو  شيد معايير الحكم الر   -
 الكفاءة والخبرة.  -
  .ختيارفي اال [والجهوي ة]ة بتعاد عن القبلي  اال -
 نتماءات الخارجية. بتعاد عن األشخاص أصحاب األجندة واالاال -
 عدم إقصاء أي طرف ما لم يوجد سبب وجيه كالنقاط المذكورة مسبقا.  -
العدالة في الفرص على مستوى بما يضمن المساواة و عيينات في المعيار الجغرافي  مراعاة المساواة بالت   -

 تراب الوطن. 
 نون بالمناصب العليا لضمان تقديم الخدمات على مستوى الوطن بشكل عادل. متابعة من يعي   -
 

 ات وما هو نطاق صالحياتها؟ ية والبلدي  سات المحل  ما هي مهام المؤس   ؤال الثاني/الس  

 الختصاصهافي ليبيا  ة للحكم المحلي  أفضل آلي  ( 2000مرحلة ما بعد عام ) [كانت الش عبي ات في] -
 .اخلي  أن الد  اتها في الش  ساع صالحي  وات  

ها كما نها من أداء مهام  ات بما يضمن تمك  مع توفير اإلمكاني   [الال زمة]جب إعطاء البلديات الصالحيات ي -
 ( بالمحافظات.59) رقمدت في قانون كر وكما حد  كانت عليه في الفترة سالفة الذ  

 نطاق صالحياتها؟  [هو]ما وة الحكومة المركزي   ؤال الثالث/ ما هي مهام  الس  

 لطة.تقويض للس   ات بشكل مباشر دونعلى البلدي   توزيع المهام   -
 ولة. مع كافة مسؤولي الد   واصل المستمر  ية وضمان الت  لطات المحل  المشاكل مع الس   لحل   عاون المستمر  الت   -
 وزيع. ة المنطقة في الت  وجغرافي   كاني  عداد الس  الت   [مراعاة]وزيع العادل للحصص في الموارد مع الت   -
 

ات بين الخدملية لإلشراف على توزيع الموارد واألكثر أهسات األجدر وما هي المؤس   ابع/ؤال الر  الس  
 الة؟ فع  افة وشف  المواطنين بطريقة عادلة و

 .دستوري   بنص   ]وتنظيمه[بالنقاش  استضافةيحتاج إلى  ]األمر[هذا  -
 

ة سات الوطني  ة المؤس  نزاهة و حيادي  روط التي تسمح بتعزيز وحدة والش  ؤال الخامس/ ما هي اآلليات والس  
     فط؟ للن  الليبي ة الس يادي ة على غرار البنك المركزي  والمؤس سة الوطني ة 

 
 [و]البنك المركزي  [و]فط سة الن  ة مؤس  خاص  ة وفافية بين المؤسسات المركزي  يحتاج األمر إلى الش   -

  يابة عنه في البرلمان.المتمثل في من يختارهم للن   وعب ة والش  الحكومة المركزي  
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توزيع الموارد الحكومية هي المعايير والعوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار في  ادس/ ماؤال الس  الس  
 وصرف الموازنات؟

 
 . [تضمين المعايير في نص  دستوري  حول الت وزيع ومراعاتها في الت نفيذ]  -

 
 . المعيار الجغرافي -2كاني.   عداد الس  الت   -1

 استخراج الموارد بمناطق اإلنتاج.  [عن] بة المترت  رر وخاص  وزيع جبر الض  يراعى في الت   -
ي ادون أن يكون ]وغيرها  حي  أمين الص  والت   االجتماعي  كالتأمين رر بشكل خدمات يكون جبر الض   -  ماد 

 .[بالض رورة
ة والمناطقي   ات بعيدا عن الجهويةفي توزيع الميزاني   ]ا[ة دورخطيط والميزاني  إعطاء المجلس األعلى للت   -

 . وبشكل فني  
 

ة روات الوطني  الث  كن تطويرها بهدف حماية الموارد وات والعوامل التي يمابع/ ما هي اآللي  ؤال الس  الس  
 ف واالستغالل القوي  التصر   [وسوء]صب ة من الن  يادي  فط واألصول واالستثمارات الس  يبية من الغاز والن  الل  

 ؟ ياسي  أو الس  

 . يبي  راب الل  ة الت  يطرة على كاف  دة لبسط الس  وتشكيل حكومة موح   ياسي  االنقسام الس  إنهاء حالة  -
وزارة  [و]ة وزارة المالي   [و]فط سة الن  مؤس   [و] البنك المركزي   []مثليادية سات الس  توحيد المؤس   -

 .سات بشكل حيادي  وضمان إدارة هذه المؤس   [و] االستثمارهيئة  [و]ة الخارجي  
 

 ة؟ بما يتوافق مع المصالحة الوطني   الثامن/ كيف يمكن تطوير القطاع الخاص   ؤالالس  

وائح الل  د بالقوانين ولضمان التقي   الداخلي   القطاع العام  المشاركة مع الخارج وو لالستثمارفتح المجال  .1
 ة. ولي  ة و الد  اخلي  ة الد  المعايير المالي  و

 .الخاص  زمة لحماية القطاع شريعات الال  إصدار الت   .2
 .ةاالقتصادي  تشجيعه على األنشطة رة لتوجيه المواطن وتوفير قروض ميس   .1
 اخل للباحثين عن العمل.األدنى من الد   ة بطريقة تضمن الحد  راكم بالوظائف العام  معالجة الت   .2
 طة.المتوس  غرى وة بدعم إنشاء المشروعات الص  توفير البدائل عن الوظيفة العام   .3
بل  ة كان أحد أسباب إهمالها للقطاع الخاص  ريبي  خالل العقود الماضية للفوائد الض  ولة عدم حاجة الد   .4

 .محاربته في بعض األحيان[و]
 منطقة جالو مثال لما تنتجه من محاصيل يتم  و .راعةع على الز  ي يشج  صدير لإلنتاج المحل  فتح قنوات الت   .5

ات للمزارعين لحفظ توفير اإلمكاني   [كذلك]و، ة تصديرهاإتالفها أو بيعها كاألعالف بسبب عدم إمكاني  
 كاليف. الت  

 ولة. سات الد  مؤس  قة بين المواطن وإعادة الث   .6
 

 :االنتخابيالجلسة الرابعة / العملية الدستورية و المسار 

 ة؟ ة لتحقيق المصالحة الوطني  روط األساسي  ل/ ما هي الش  ؤال األو  الس  
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 .ررجبر الض   .1
 .القضاء العادل [و] ةاالجتماعي  العدالة  .2

 
ة ة واإلثني  ات الثقافي  ة ذات الخصوصي  نات المجتمعي  مثيل العادل للمكو  ؤال الثاني/ كيف يمكن ضمان الت  الس  
 اإلداري وحماية حقوقهم؟ و االقتصاديضحايا التهميش و

 
 . يبي  عب الل  ة للش  ة العربي  ستور المقترح مع مراعاة الهوي  نات المجتمعية بالد  تضمين حقوق المكو   .1
كليفات بمراكز إصدار الموارد و المحاصصة في الت  روات وليم في التوزيع للث  مراعاة جغرافية األقا .2

 القرار. 
 

 ة؟ ة الدستوري  قدما في العملي   كل األمثل للمضي  هو الش   الث/ ماؤال الث  الس  
 

 معالجة الخالف للوصول إلى مسودة يمكن التوافق عليها.  .1
( للمضي قدما والعمل به ولو بتعديل الالزم في حدود الضرورة 51يمكن العودة إلى دستور ) .2

 الملحة فقط. 
الثالثين ]بنسبة  [االكتفاء]ويمكن  ،ا بنسبة المائة بالمائةستور توافقي  ليس بالضرورة أن يكون الد   .3

 حسب ما تقتضيه مصلحة الوطن.  [مع قابلي ة تعديله]مثال  [بالمائة
 

باإلجماع  [وتحظى]ة ذات مصداقي   انتخاباتل إلى رها للتوص  روط الواجب توف  هي الش   ابع/ ماؤال الر  الس  
 الوطني؟ 

 إجراء االنتخابات.  ال ومن ثم  الدستور أو   اعتماد .1
 مشاركة الجميع دون استثناء بعيدا عن قوانين اإلقصاء.  .2
 االبتعاد عن التخوين وزرع الثقة بين الليبيين.  .3
 دع بين أبناء الوطن. ي اإلعالم إظهار الجانب الحسن ورأب الص  تول   .4
 ة. دولي  [ال]حماية [ال] [و]ة قابة القضائي  إخضاع االنتخابات للر   .5
 إصدار قانون ينظم عمل األحزاب السياسية.  .6

 
 :عليقات على الجلسة العامةالت  
، اآلراء كانت متقاربة أن   حسب وجهة نظره إال   أي اآلخر كل  الر  أي ول الر  ة بتقب  أريحي   سير الجلسة بكل   تم  

باستثناء  ،حةراعات المسل  ولة واالبتعاد على الص  العمل على بناء الد  سامح ووكانت في غالبها تدعو إلى الت  
 القوة.  [على]اقتصار محاربتهم  [مع] ،ف وال يمكن احتوائهممن هم يحملون أسلحة وفكر متطر   [ضد  ]

والعمل  ،راتبيةواحترام الت   ،ة بفكر عسكريسة العسكري  د الجميع على ضرورة توحيد المؤس  أك   - ال :أو     
 لطات. م العالقة بين الس  ولة تحت دستور ينظ  على حماية الد  

المختنقات  الخدمات للمواطن وتسيير البالد وحل  دة يمكنها تقديم العمل على تشكيل حكومة موح   - ثانيا:   
 ة. الحالي  
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منطقتنا  [تغط ي]وهنا جاء طرح مشكلة  .ررولة والمواطن وجبر الض  سات الد  إعادة الثقة بين مؤس   - ثالثا :
وتداخل امتيازات النفط بأمالك  ،ة عقودفط من عد  اتج عن استخراج الن  رر الن  أال وهي الض   بشكل خاص  
ولة لها رغم قدرتها بحكم في حين اختارت المنطقة انتظار إنصاف الد   ،يها الحزام األخضروتعد   ،المواطنين

ار فئة أو تي   ها لم تسمح ألي  كما أن   .أكثر من سبعون في المائة من اإلنتاج العام   إيقاف ضخ   موقعها الجغرافي  
 ،ستور تضمن حقوقهاوضع بنود بالد  و، نينولة والقواإنصافها عن طريق الد  واختارت  ،باستغالل ذلك

 ان هذه المناطق. ة لسك  حي  والص   ةاالجتماعي  باإلضافة إلى حماية مناطق اإلنتاج وتوفير الحماية 

ة وفتح راعي  تصدير للمنتجات الز  راعة و فتح قنوات المنطقة وهو دعم الز   وفي الجانب الثاني الذي يخص  
 يحتاجها المزارع.  التيعتمادات لتوريد المعدات واآلالت اال

ممارسة أنشطة و، اتة وما نتج عنها من سلبي  رعي  المنطقة تعاني من ظاهرة الهجرة غير الش   - رابعا :
واألمر يستفحل  .يمغرافير الد  د بالتغي  ا أصبح يهد  ة مم  ها ليبي  عي أن  ومحاولة االستيطان من فئات تد  ، هريبالت  

 يوما بعد يوم ويحتاج لحزم. 

 ،قانونية[ال]غير وممارسة األنشطة  ،ب في انتشار الجريمةات األمن لدينا لكونه يتسب  يعتبر من أولوي   [هذا]و
على  [تحيل]ان المنطقة ات سك  ة تفوق إمكاني  على وجود مصادر دعم مالي   و ظهور هذه الفئات بمظاهر تدل  

 أبعاد أخرى.  [ذات]منهجية وأجندة 

 قاط المتمحورة في:ة الن  ي  الختام على أهم   [وقد تم  الت ركيز في] 

 ستور. الد   .1
 الجيش.  .2
 يبي. راب الل  حكومة واحدة لكافة الت   .3
 ة. ة وقضائي  انتخابات تحت رقابة دولي   .4

 
 كتبه/

                          أبو بكر عوض حويل    
 الل جنةر مقر  

 / االعتماد
  األمين حميدة د. شعيب

 لبلديةا عميد
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