
1 | P a g e  
 

  اللجنة التحضيريةتقرير 

 طرابلس المدنية الليبي ب لملتقى الوطنىالجلسة التشاورية لعمال أ : عن

 تنظيم الهيئة الطرابلسية 

 

 

لملتقى الجلسة التشاورية لعمال أ تنطلقإ ,م 9/5/2018الموافق ، اءربعإلا يوممن  عشرة الحادية لساعةا تمام ىــعل

  رعاية، تحت ة الطرابلسيةــالهيئعلى تنظيمه  تشرفأوالذى  ,بفندق كورينثيا ,طرابلس المدينةالليبى ب يــالوطن

 ،نسانيإلالحوار ا منظمة معلوجيستي  وتنسيق سنادإبو ,فى ليبيا المتحدة لألمممين العام ألالممثل الخاص ل

 . مدينة طرابلسمن العام  الشأنوالمهتمين بقضايا  وعدد من الناشطينألوروبى تحاد اإلممثل عن ابحضورو

 

 عمال الملتقــــــــى التشاورى الوطنــىأفتتاح إمراسيم 

 

منطقة ومنسق  المتحدة بليبيا الألممعضاء اللجنة ومندوب بعثة دعم أئيس اللجنة التحضيرية للملتقى وردرـــتص

عمال أمراسيم افتتاح  المنصة الشرفية للملتقى ، وانطلقت منظمة الحوار االنسانيبوشمال أفريقيا وسط ألالشرق ا

 صمت من الحاضرين علي ضحايا االرهاب وبعدها دقيقةآيات من الذكر الحكيم ,، تلتها بالنشيد الوطنيالملتقى 

رئيس الهيئة الطرابلسية بكلمة من الملتقى إفتتح وبانتهاء هذه المراسيم ، فى طرابلس ,وشهداء مفوضية االنتخابات 

عطيت كلمة لمنسق منظمة الحواراالنسانى للتعريف بالمنظمة ودورها فى تقديم أكما   ،مرحبا فيها بالحضورالكريم

بعدها قام رئيس اللجنة   ،مم المتحدةألعمال مثل هذه الملتقيات وذلك وفق تفويض من األالمساندة والدعم اللوجستى 

 ة:ـــالتالي ساسيةاألاالمحاوروالذي تضمن ، عرض البرنامج العام للمسارالتشاوري للملتقي الوطني التحضيرية ب

 

 . الوطنية  اتـيو وللأا .1

 اع.ــــــن والدفـملأا .2

 .اتــــع السلطـتوزي .3

 .ار الانتخابيــة والمسـة الدستوريـالعملي .4

 

 

 

 
 

 عمـــــــال الملتقـــــــىأمـــــداولات 
 

 ة  ــات الوطنيــيو وللأا/      الأولور ـــــالمح
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ولويات ألشدد على او ،المنهارة ةـاء الدولـسس العلمية لبنألا ،تناول فيها المتحدث ورقةبعرض  المحورهذا ستهل أ

 : ةــــالتالي

،كما هيئة القضائية لل لهيكليةاعادة إ ،الشفافية ومكافحة الفساد،دارية إلالالمركزية ا ،دستورللنشاء إ , المؤسساتخلق  

عقد همية أعملية بناء الدولة، كما شدد على  ودور الخبراء الدوليين فى ،همية المعونة الدولية أعلى  شدد المتحدث

وتوعية المواطن بالمشاركة فى ،همية دورها فى بناء الدولة ، ألقتصاد إللتعليم والثقافة وافى مجاالت املتقيات وطنية 

ركانها وعلى وجه  أوتفعيل كافة  ،ى منظومة اوعملية المصالحة الوطنيةلكيد عأهمية التألى إعملية البناء، كما نوه 

ختراع العجلة، فالحلول جاهزة وموجودة إلى إننا لسنا بحاجة أ على،يضا أ، مؤكدا المتحدث جبر الضررالخصوص 

هو ن ما طرحه فى هذه الورقة أكد كمـا أ ، التى مرت بمثل ما مرت به ليبيا، فى كثير من دول العالم ، ة ـــــومجرب

 ( )انتهــــى انطباعا.وليس علميـة  حقيقة

   

 وللأملخص المداخلات على المحور ا

 تـــــــــى:لآاى ــــــعل ورـــع الحضـجمأ

 عالمين إلعالمى يجمع كافة اإميثاق شرف  برامإمن خالل  ، عالمإلوهو استقاللية السلطة الرابعة إ يةوجوب

ن يكون هذا الميثاق ميثاق ملزم أعلى  ،نواعهاأعالمية بمختلف إلوكذلك المؤسسات ا ،العاملين فى هذا الحقل

 .و جهةأى طرف ألال يميل ، محايدشفاف و عالم إخلق بغيـة  يتم التوقيع عليه  ،للجميع

  كيد أمع الت،رــــجنبي السافألتدخل اوجود الفي ظل ، زمة الراهنة ألين لحل ايبين الليبمكانية الحوارإعدم

 .حترام السيادة الوطنيةإعلى ضرورة 

 والمتناحرة من جهة ،  بين مختلف المناطق المتنازعة، والسعى للمصالحة السياسيصالح النظام إهمية أ 

 .والدولة من جهة اخريالمصالحة بين هذه المناطق بين  وفي  نفس الوقت 

 الشاملة ال بالمصاحة الوطنيةإاليتأتي والذى  ،حقن الدماء  همية أ. 

 تعديلو نتخابات البلدية,إلى إالتوجه سراع فى إلاو ,ساسية للمواطنألالخدمات ا تقديمهتمام  بإلسراع فى اإلا 

تفعيل  القوانين الخدمية ,ما يتعلق بخصوصا فى المركزية رتباطه مع الوزارات إوفك  ،قانون الحكم المحلي

 .قانون المحافظات

 ةــمنتخبا تحت سلطة مدنية موتوحيده،شرطة الو الوطنى جيشالهمية بناء أ.  

 ةـــالموحدة الجامعالهوية الوطنية  مبدأترسيخ  كيد علىأالت.  

  ووحدة التراب والدين ، هوية الدولة ين كيا بين جموع الليبــعليه سس المتفقألي يضم اــاق وطنــميثوضع

   .ةــيحترمها الجميع وتخفف من الجدل فى مسار بناء الدول ,على من الدستورأعتبارها وثيقة ذات قوة إو
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 لى عستفتاء إللعملية اعدم الضغط على المعرقلين  فىها وتلكؤ ،بليبيامم المتحدة ألاللوم الشديد على بعثة ا

كانت ، جميعهــا ، ميثاق لجنة الحوارعالن الدستوري إلا ر،ة فبرايــن مخرجات لجنأبالرغم من  ،الدستور

   على الدستــور.ستفتاء إللساسية أمرجعية 

 خصوصا بعد فصل المحكمة العليا فى  ستحقاق الدستورى,إلنجاح عملية اإالدفع ب فىلس النواب مماطلة مج

رئيس ال فيها صب ين ، خرىأنتقالية إجر البالد لمرحلة وهذه المماطلة من شأنها أن ت مشروع الدستور,

 ى واليته. ــة واضحة تنهــليآى ألوجود 

  شراف البلدية، لمدة يوم واحد تتعطل إستفتاء على الدستور فى مدينة طرابلس وتحت إن يتم أدعوة الحضور

 .ن تحذو حذو طرابلسأجل هذه الغاية، وبنجاح هذه العملية سيكون حافزا لباقى المناطق ألفيها المدينة 

  تدخل المثال سبيلومنه على  ستفتاء على الدستور،إلفى مجابهة تعطيل اقانوني   يجاد مخرجإضرورة 

 .  الدستور ستفتاء علىإلقرار اإوالمحكمة العليا 

 ةـــهمية سيادة القانون وتطبيقه لبناء الدولأ. 

  ما قدمته لجنة  بخصوص، من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وموقفها  ،مم المتحدة ألاعدم وضوح

، مما السياسي تفاق الحوارإمتثال مجلس النواب لمخرجات إسباب عدم أحد أوهذا هو  م ،2014فبراير 

 .صدارالدستورإتوحيد المؤسسات و حتي بعد وأحالية  قوانينى أ تنفيذ فى عرقلة عطى الذريعة للمجلسأ

 وكف يدها عن التدخل ،  برفع يدها عن ليبيا جنبيةألالمتحدة بالضغط علي الدول ا ألممطالب الحضورا امك

ودعم ,ومن بينهم مجلس النواب  ،للعملية السياسيةيقاف المعرقلين إوخرى، أطراف أطراف عن ألصالح 

المتعلقة مم المتحدة ألا كيد علي تنفيذ توصياتأوالت يجابى لليبيا،إلا السياسيستقرارإلمشاركة دول الجوار في 

 بالشأن الليبى.

 عالميا بالمشاركة الفعالة في العملية الدستورية.إ ن وتوعيتهميالليبي تهيئة المواطنين 

 

 

 

 

 

 

 

   اع ـــوالدف /  الامــــن الثانىور ـــــالمح

 

هو صراع فى غالبه مالى وليس صراع  ،ن الصراع المحتدمأ تناول فيها المتحدثورقة بعرض  المحورهذا ستهل أ

نواعها بليبيا أونشأتها و ،وهذا ما عبرت عنه هذه الورقة من خالل رؤية خاطفة للتشكيالت المسلحة ،سياسى
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ستفادة من إلطول وقت ممكن فى األومنهجيتها فى البقاء  ،واستحواذها على مصادر الثروة والمالومدى تغلغلها 

 نتجوه.أ هذا الوضع القاتم الذى

  

 

 الثانــــــــىملخص المداخلات على المحور 

 علــــــى الاتـــــــــى: جمـع الحضـــورأ

 

 الغير  وأنها منضوية أالمسلحة التي تدعي  للتشكيالت المالي تجفيف منابع الدعمعلى ضرورة التركيز

 .لشرعيةحت اتمنضوية 

  هتمامتهاإ أولىعتباره من إو ،الفساد الماليهتمام بملف إلبامطالبة الهيئة الطرابلسية.  

 لتقليل الفساد المالي وذلك  ،دفع عملية توحيد المؤسسة المصرفية.  

  دكتورية الدولة الذي يضمن عدم تكرار  ،بالشكل الصحيحمنية ألالمؤسسات العسكرية وانظم وقوانين تفعيل

 ونظام حكمها.

  نقالب عسكري علي إى ألمنع  ,للقوات المسلحةعلي ألبصالحيات القائد ا المتعلق 11تعديل قانون رقم

 ومدنية الدولة.الشرعية 

 المشروعات  تنميةلنشاء صندوق إب همدعمو ،نظير تسليم السالح ،تحفيزوترغيب المسلحين بمقابل مالي

تخدم الصالح ستثمارية نفعية إضمن مشاريع وذلك  ، قتصاديةإلدماجهم فى العملية اإو ،الصغرى والمتوسطة

 .العام 

 الذى يساهم فى حل   ،منيألولوية حل المشكل اأكيد علي أ, مع التبالتدخل لنزع السالح مم المتحدة ألمطالبة ا

 .قتصادي والسياسىإلالمشكل ا

  جراءات القانونية  إللداخل المدن ,وتطبيق  ةالثقيلسلحة المتوسطة ولظهور باألختفاء اإلى إالحاجة الملحة

 منية المختصة.ألالمتبعة من قبل الجهات ا

 

 

 

 ات ــع السلطـتوزي /    الثالث ورــــالمح

 

 

همية أدارة المركزية ,وإلدارة المحلية وعالقتها باإلا هميةأولى تمحورت حول ألقدم هذا المحور من خالل ورقتين ا

ضنة للعاصمة واعتبارها كيان ادارى باعتبارها الحا بلدية طرابلستها، وحماية تفعيل قانون العاصمة لحماي

 وخدماتى محلى له مقتضيات وحقوق كباقى البلديات الليبية االخرى.
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دارية )العليا إلفي المناصب اتعيين ختيار الإلتزام بها عند إلالواجب امعايير التوظيف  ،الورقة الثانيةكما تناولت 

 همية أشارت الورقة الى أكما  ساسي لتقلد هذه المناصب,أشرط ها كهمية الجنسية الليبية دون غيرأوالقيادية( و

قتصادى إنشاء مجلس إ لىإالتنويه  علي مستوي المؤسسات السيادية, معالواحب تنفيذها  ،هيكليةال صالحاتإلا

 المؤسسات الوطنية.داء ألوجهاز متابعة 

 

 

 الثااـــثملخص المداخلات على المحور 

 تـــــــــى:لآعلــــــى ا جمـع الحضـــورأ

 

 رتباطها عن الوزارات والمؤسسات المركزيةإدارة المحلية وفك إللى تفعيل قوانين اإسراع إلا.  

 النظر فى تفعيل قانون العاصمة. 

  طرابلسلي تسجيل كافة المقيمين في بلدية إالدعوة.  

 ئي والبناء العشوائيوحمايتها من التلوث البي ،طرابلسبلدية براز مخططات صناعية وسكنية لإسراع في إلا  ،

 زمة الليبية.ألء اآجروذلك   ,سكان ليبياعدد  ثلثى ما يربوا على ا هنها المدينة التى يقيم فيألى إاستنادا 

 وحل مشكلة  ،لكترونيةإلنظمتها اأالوطنية والمصارف العاملة بليبيا، والتركيزعلى تطوير  رقمنة المصارف

 لكترونية الحديثة.إلالسيولة المالية بطرق الدفع ا

 السياسيةوالتدخالت  عن التجاذبات المركزي ليبيا تحييد مصرف. 

  المجاالتعن كافة وجود قاعدة بيانات. 

  القطاع الخاص التنفيذيدوروالرقابي والفصل بين دورالدولة التشريعى. 

 لكترونية.إلتفعيل الحكومة ا 

 مؤسسات الدولة. في التوظيفية المستنزفة للميزانية والتعيينات يقاف النزيف الماليإلين سن قوانبسراع إلا 

 ليات الحوكمة.آضمن ت والتعاقدات اءآءات العطآجرإءات سريعة بشأن الرقابة على تنفيذ آجرإ 

 ودعم تولى التكنوقراط  ،عند تقلد المناصب القيادية والعليا ،والقدرة على التنفيذ ،ءادألكفاءة اضافة شرط إ.

 . أوالقبليــة والجهويةأ المناطقية بعيدا عن المحاصصة،للمهام الوزارية 

 لتهيئة المسؤولين التأهيل الالزم لقيادة المؤسسات الحكومية.،دارة الحكومية إلسيس معهد اأت 

 قتصادى.إلالمجلس اسيس أت 

 

  

   العمليـــــة الدستوريـــــة/      رابـــعال ورـــــالمح
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همية الدستور وضرورة تحصينه لنجاح الدولة المدنية أ المتحدثتناول فيها ورقة بعرض  المحورهذا ستهل أ

 الحديثة.

 

 الرابعملخص المداخلات على المحور 

 تـــــــــى:لآعلــــــى ا جمـع الحضـــورأ

 

 مجلس النواب لصراعات المحتدمة بين تكمن فى ا وتعطيله ستحقاق الدستورىإلسباب تعطل اأهم أن إ

 خر فى هذا الصراع.أو بأسى بشكل آقحام المجلس الرئإو عليألوالمجلس ا

 ة.لى عسكرة الدولإعين آوسيصب فى مصلحة الد ،لى الفوضىإسيؤدى  ،ستفتاء على الدستورإلالتاخير فى ا   

  همية أللتوافق حول  ،مختلف مناطق ليبيافى ظمة تءات منآء لقآجرإمانة أوتحميلها ،دعوة الهيئة الطرابلسية

 لتحقيق ذلك.نجازه وتذليل المصاعب إوسرعة  ،الدستور

  ي طرف كانأفتح مسودة الدستورمن قبل عادة إل ،ى مبررألال وجود. 

 

 

 ى :ــــلى التالإجتماع لإخلص ا
 

 و ضغط خارجىأ،دون تدخل  ،نفسهمأ ليبيا التحل أساسا اال من قبل الليبينن مشكلة أ . 

 والضغط الدولى على المعرقلين وتحييدهم ،ستفتاء عليهإلوا ،التعجيل بمشروع الدستور. 

 ئى مع عسكرة آمنتخبة والقطع النه ،مدنية سلطةتحت مظلة  ،منيةألوا خضوع جميع المؤسسات العسكرية

 الدولــــــــــة.

  تمهيد الطريق، لبناء دولة مدنية، دولة قانون، ومؤسسات. ممى ، يضمنأنزع السالح ولو بتدخل 

 

 

 

  ينما كان.أووقف النزيف المالى ومحاربة الفساد ،توحيد المؤسسات المالية والسيادية 

 ساسية لبناء الدولة. أقاعدة  ،والدين، وحماية سيادة الوطن ،والهوية ،رضألالوحدة الوطنية فى ا 

  على مستوى مدينة طرابلس ، ، على الدستورمبدئى ستفتاء إ الىوالدعوة ،لى نيل طرابلس المبادرة إالدعوة

والضغط على المجتمع الدولى  ،على الحذو حذو طرابلس،بلدية ، وذلك لتحفيز باقى المدن التحت رعاية  

  ستفتاء. إللى اإوالمعرقلين تجاه المضى 
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 لملتقى عند الساعة السابعة مساءا.عمال اأ تنتهإهللا وتوفيقـــه،  وبحمد

 

 

 

 اللجنة طرف من والمطابقة المراجعة تمت                                          التقرير من طرف لجنة الصياغة ادعدإ

 التحضيرية
 15/05/2018طرابلس . الثالثاء                                                          12/05/2018 السبتطرابلس .            

 

                                                                  

                                                                  

                                                                   

                                                              

                                                              

                                                                

         د. محمد جميل المبروك                                                                   
                                                                               

 التحضيرية الهيئة الطرابلسية واللجنةرئيس                                                     

 

 

 
 
 


