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ي   الملقتى الوطمي الليت 

 

 

 

قد  العربية، مص  بجمهورية القاهرة بمدينة م 2018/ 7/ 3بتاري    خ الثالثاء الموافق 
ُ
 االجتماع ع

 لألمي    الخاص   الممثل برعاية المصية، بالساحة الُمهجرة الليبية ةالوطني   للقوى التشاوري  

  لألمم العام  
 
اف حدةالمت     الحوار  مركز  وبإشر

 وسفي عادل المهندس وتنظيم جنيفب اإلنسان 

  ياسيةالس   التنظيمات ألعضاء قرادة،
 
 احةبالس   المتواجدة ة الليبيةالوطني   خصياتوالش

ة   .المصي 

  اللقاء هذا  صخص   وقد 
 
    مؤتمر  عقد  بشأن( سالمة انغس  ) يد الس   مبادرة حول شاور للت

 وطن 

  لألزمة حلول إنتاج عىل يعمل جامع
 
  ةسياسي   ةعملي   خالل من يبية،الل

 
 ك  بمشاركة ة،جاد

 
 ةاف

احات ولتقديم الليبية، األطراف  قشةومنا نجاحه، ضمان ةوكيفي   المؤتمر  هذا  حيال االقتر

ستور  واستحقاق ،الجيش بناء وإعادة، ةالوطني   بالمصالحة تتعلق أخرى محاور 
 
الد

  باألزمة لةالص   ذات ةالعام   المحاور  وبعض ،واالنتخابات
 
  يبيةالل

 
 . عام   شكلب وتداعياتها  ةالحاد

  من العديد  الملتقر  حص   وقد 
 
 كياناتال بعض من اتوشخصي   الليبية ةالوطني   خصياتالش

 (. قالمرف الحضور  كشف  حسب) المصية احةبالس   الموجودة الليبية ةواألهلي   ياسيةالس  

    الحوار  مركز  مندوب"  باتريك"  السيد  افتتح وقد 
با  الجلسة، اإلنسان   وقام بالحضور، ُمرح 

  ال االجتماعات هذه بتنظيم األممية البعثة قبل من المكلف المركز  عن نبذة بعرض
 تلتئم نر

   الخارجية احاتالس   وبعض ليبيا، مناطق مستوى عىل اآلونة هذه
رون المه بها  يوجد  النر ج 

ون    د وتعه  . الليبي 
 
  بنقل كلمته  ف

 
 ةمصداقي  و  أمانة بكل   اللقاء هذا  عن المنبثقة وصياتالت

  للمبعوث
 
 . ول  الد

  ثم
 
ِهل  ا

ُ
 بي    من الجلسة وإدارة ياغةللص   لجنة تكليف بعد  النقاش محاور  بتالوة الملتقر  ست

ين  : ه   والمحاور  . الحاض 

  المؤتمر  : األول المحور    
 . الجامعالوطن 

  المحور   
 . والدفاع األمن : الثان 

  ستور  : الثالث المحور
 
 . واالنتخاباتالد

  المصالحة : الرابع المحور    
 . ةالوطن 

  عامة.  قضايا  : الخامس المحور 

 

 
 
ي الل

ي بيالملتقى الوطت   ت 

 القاهرة

 2018 يوليو  03
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  سارت
 
 بناء الستعادة ةعملي   بأفكار المشاركة بهدف عالية، ةوطني   وروح بجدية قاشاتالن

  ساتمؤس  
 
 المتفاقمة، الليبية لألزمة عاجلة حلول وإيجاد وحديثة، متينة أسس عىل ولةالد

ين كلمات عنه تعت    الذي األمر  العبث، دائرة من البالد إلخراج الهادفة ومداخالتهم الحاض 

   األزمة وتجاوز
  أصبحت النر

 
  كيان دتهد

 
  ولة،الد

 
  راتومقد

 
 ما  وهو  باستمرار.  وتتفاقم عب،الش

  قد 
 
  إل ييؤد

 
    واألمن البالد  سيادة ضُيعر   صالفة، أكت   خارج     لتدخ

 ا لألخطار  الوطن 
 
 . اهمةلد

ص وقد 
 
ل
َ
ون خ  : التالية التوصيات إل المحاور، لهذه قةمعم   مناقشات بعد  الحاض 

ّ  المؤتمر :  األول المحور  ي
 : الجامع الوطت 

 
 
ون د أك   عىل الحاض 

 
  من أ يتجز   ال  جزء همأن

 
 إليه لآ الذي الحال يحزنهم األصيل، اللين     عبالش

   وي  هدفون اليوم، الوطن
 
 ستقرارها ا وتأكيد  هيبتها، واستعادة الدولة، بناء إعادة إل األساس ف

 ثالمبعو  خطة عىل بالموافقة المبادرين كانوا   فقد  المنطلق، هذا  ومن قرارها.  واستقالل

  لألمم الخاص  
 
   ،(سالمة غسان الدكتور )  حدةالمت

    مؤتمر  عقد  نتتضم   والنر
  ضم  ي جامع، وطن 

  األطراف كافة
 
  مشاركة يضمن بما  يبية،الل

 
 إبداع ىلع القادرة الفاعلة، ةالوطني   الليبية خبالن

  ووضع الحلول،
 
 الفرص نم فرصة فيه رأوا  كما   حديثة.  ةمدني   ةوطني   دولة لتأسيس راتصو  الت

  األزمة لحل   الثمينة
 
ا  حال   ،سلمي 

 
  إلرادة وفقا

 
   الثقة يعيد  وبما  ومباركته، عبالش

 
 البعثة هود ج ف

  ،اللين     المشهد  عىل المسيطرة اإلحباط حالة ويزيل ة،األممي  
 
  عىل دينمؤك

 
 أو  ستقاع أي   أن

   تأجيل
 
 ورد  ما ل مخالفة بصورة إقامته أو  ة،التام   بالجدية إحاطته عدم أو  المؤتمر، هذا  عقد  ف

   و  األمن مجلس من المعتمدة سالمة يد الس   بمبادرة
 طرافاأل  جل   ومباركة بقبول تحظي النر

  أخرى، بأفكار  الستبدالها  محاولة أي   و أ الليبية،
 
 فتحي وقد  وخيمة، نتائج إل ذلك يسيؤد

  قد  محمودة غت   عواقب إل والوصول اعالص   لتصاعد  األبواب
 
 مينةث فرصة ضياع إل يتؤد

  جعلهم ما  وهو  الم. الس   وإحالل لم   الس   للحل  
 
 ،الفرصة بهذه كالتمس   يةأهم   عىل دونيؤك

 إليه تلآ وما  ة،والغوغائي   طالتخب   عىل القائمة ةياسي  الس   والمناورات العبث دائرة من للخروج

  حالة من البالد 
 
   دولةالال

 ة. مستمر   بصورة إليها  تنحدر  النر

  فالحاضرون المؤتمر، نجاح عىل الحرص منطلق ومن
 
   عىل دونيؤك

 : اآلنر

  يكون أن . 1
 
ا  مؤتمرا   عنه ينجم ،تأسيسي 

 
 ساتس  مؤ  بناء تعيد  ُملزمة، قرارات خاذ ات

 
 
  األمم فيه د تتعه  و صحيحة، أسس عىل ولةالد

 
 يصدر  ما  تنفيذ  بمتابعة حدةالمت

  قرارات، من عنه
 
  الوسائل ةوبكاف

 
   مانات،والض

   تساهم النر
 
 اخالمن خلق ف

  
  إزالة عىل وتساعد  للحوار، الحقيقر

 
  وتخفيف واإلكراه غوطالض

 
 وهو  ن،غائالض

 وممارسة مراقبته ،الدول    المجتمع وأدوات ةاألممي   البعثة عىل يوجب ما 
 
 
  لتكريس اعيةالس   ةالمعني   األطراف عىل غوطالض

 
 . مةالغاش ةبالقو   مها تحك
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م أن . 2    تلتر 
 
  األطراف ةكاف

 
  اإلجراءات من جملة خاذ بات

 وخلق الثقة، لبناء وريةالص  
 : ها أهم   منوأمامها، العقبات وإزالة ةياسي  الس   نجاح المشاركة لضمان مناخ

 

 الس   والمعتقلي    األشى جميع عن اإلفراج،    ووقف ياسيي  
 
 ا المالحقات ةكاف

 
 يةلمحل

 
 
  وليةوالد

 
  خذةالمت

 
  جميع بحق

 
 وقواني    قرارات بفعل ة،الوطني   خصياتالش

 . بصلة للعدالة ت   تم ال  فيةتعس  

  
 
   رين،والمهج   النازحي    لعودة ةعملي   إجراءات خاذ ات

 
  ف

 
 وضمان والخارج، اخلالد

 . ةوالوظيفي   ةالمالي   حقوقهم وإعادة أمنهم،

  اللين     ابالنو   مجلس عن ادر الص   العام العفو  قانون إنفاذ . 

   إلغاء عىل والعمل الحوار، لغة وإعالء، العنف ونبذ ، اتالمليشي   حل   
 
 اني   القو  ةكاف

  اإلقصاء بقصد  ادرةالص  
 
 ة،سي  ياالس   المشاركة من والحرمان واالنتقام، هميش،والت

    والمؤتمر  االنتقال   المجلس عن ادرةالص  
 العزل قانون)مثل  العام، الوطن 

   قانونو ،ياس   الس  
 وقانون االنتقالية، العدالة وقانون ة،الوطني  و  اهةالت  

  الخ... الحراسة
 
يعاتمن الت   شر

 
 أو  الحرمان إل الهادفة ة،واإلداري   ةالتنفيذي   دابت  والت

 
 
  فئات من فئة أي   عىل ضييقالت

 
 (. عبالش

تيبات يتعلق فيما أما ون أوىص فقد المؤتمر انعقاد بتر    الحاض 
 : باآلنر

   المؤتمر  يعقد  أن . 1
 
   حضور  يضمن بما  الوطن، داخل آمن، مكان ف

 
 األطراف ةكاف

  األمم تضمن أن عىل بحرية، ومشاركتها 
 
ين وسالمة أمن حدةالمت  . الحاض 

  للمؤتمر، تُدعى أن . 2
 
  بثقة تحظ   ة،ودولي   ةإقليمي   ماتمنظ

 
،الل    للمساهمة يبيي  

 
 قيادة ف

  الحوار 
 
   والمساهمة نتائجه، عىل هادةوالش

 
 . راتهبمقر   األطراف جميع إلزام ف

  األطراف ومشاركة بحضور  المؤتمر  يلتئم أن . 3
 
  يبيةالل

 
 : -اليةالت

 

 ناتها،مكو   بجميع القائمة الحكومة  
 
يعي  الت  ب،االنو   مجلس) ةوالتنفيذي   ةشر

 (. المؤقتة الحكومة األعىل، المجلس ،ئاس   الر   المجلس

 ةالليبي   القبائل مؤتمر . 

 أنصار  
 
ي   ظامالن  . الجماهت 

   اتالقو  
 
 . ةاألمني   والقوى حةالمسل

    والمدن المناطق عن مندوبي  
 
 . يبيةالل
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  ةالليبي   خبالن

 
   ةالعام   خصياتوالش

 
، نوالقانو  القضاء رجال) مثل مجاالتها، ف

  واألعمال، االقتصاد  رجال الجامعات، أساتذة
 
 األدباء لة،الص   ذات قاباتالن

اب
 
ت
 
 (. والفناني    والمثقفي    والك

  باعتبارو 
 
  بي    2011 لسنة يرجع ةالليبي   األزمة أساس نأ

 
 كافة من ديهمؤي   و ابقالس   ظامالن

 
 
ائح الش اير افضي   الر   اللين     عبشر اير وأنصار ،جهة من لفت   ة،ثاني جهة من هاتهمتوج   بكافة فت 

ون يرى ورة الحاض    هذين بي    المتساوي التمثيل مراعاة تتم   أن ض 
 
 ي   األساسي   رفي   الط

اكهما    وإشر
 
  ف

 
  وتسمية حضت  الت

 
 .حضورها المستهدف خصياتالش

 

   ةالجوهري   القضايا مناقشة عىل المؤتمرب  ينص أن . 1
ها ومن اللين     المجتمع تهم   النر   -:أهم 

 

  
 
ستور و  السياس    كلالش

 
  يالد

 
  ا. يتهوهو   ولةللد

 تيبات  . ةواألمني   ةالدفاعي   التر

   ةالليبي   للدولة ةاالقتصادي   ةالهوي . 

 ةالوطني   المصالحة  
 
 . املةالش

 

  أن . 2
 
 المختص ون فيه ويساهم ،السياس    المسار وه   مسارات، أربعة شكل المؤتمر خذيت

  
 
    العسكري والمسار بالمؤتمر، المشاركي    من المجال هذا ف

 فيه يساهمو  ،واألمن 

 االقتصادي، والمسار المشاركة، األطراف من ةواألمني   ةالعسكري   ستي   المؤس   اطضب  

ات بمساهمة  الحقوقي ون به يساهم والذي المصالحة، ومسار ة،واالقتصادي   ةالمالي   الخت 

ة. االج ناتوالمكو   المدن وأعيان القبائل وشيوخ  تماعي 

 

ي  المحور
 
ّ  الملف: الثان ي

 : والعسكريّ  األمت 

ون ناقش   الملف هذا  الحاض 
 
   لألزمة ةالرئيسي   األسباب من كونه  ائك،الش

 
 حيث نم ليبيا، ف

  المليشيات لتغو  
 
 نالوط لمقدرات وسلبها  لها، المتعاقبة الحكومات وارتهان حة،المسل

وي    ع الخوف وزرع والمواطن،    والتر
 
  كما   الليبية.  المدن غلبأ ف

 
 أسس ىلع الملف هذا  تنظيم أن

  مهنية
 
ةالر   ُيعد    كت  

  وحدة تضمن النر
 ظوحف، القانون دولة وبناء الوطن وحماية اب،التر 

  ة. والعام   ةالخاص   المقدرات
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ون انتىه قدو   الحاض 
 
 : التالية وصياتللت

ورة . 1   واألمنية ةالعسكري   ساتالمؤس   بناء إعادة ض 
 ة،النظامي   أسسها  عىل طية،والشر 

اتبي   فيها  تراىع بحيث افي   ةوالمهني   ةالتر  وفق سكريةالع العقيدة وترسيخ ة،واالحتر

 سةالمؤس   توحيد  بشأن القاهرة حوار  مسار  ودعم، ةالوطني   والمبادئ الثوابت

 . ةالعسكري  

 عىل فقط اوجعله حكر الحالس   وسحب األرض، عىل وجودها  وإنهاء اتالمليشي   حل   . 2

 . ةواألمني   ةالعسكري   المؤسستي   

  اتالمليشي   لضم   التام   فضالر   . 3
 
 تالفالخ ة،واألمني   ةالعسكري   ستي   للمؤس   حةالمسل

،المؤس   عقيدة هاتي    عن منتسبيها  عقيدة  ةامي  النظ للقواعد  ذلك ولمخالفة ستي  

  ةوالقانوني  
 
  للجيش االنضمام لضوابط مةالمنظ

  أن طة، عىلوالشر 
 
 ةالمعني   الجهات تتول

   دمجهم أو  أعمالهم، سابق إل إرجاعهم
 
 تأهيلهم بعد  أخرى، ةمدني   عمل وسائل ف

 . لذلك

  إلغاء . 4
 
  ةكاف

 
يعاتالت ها والقرارات شر    اإلجراءات من وغت 

 ستي   المؤس   منتسن    طالت النر

 .2011 أحداث بعد واإلقصاء، العزل بقصد ة،والعسكري   ةاألمني  

 

ستور  العملّية: الثالث المحور
ّ
ةالد

ّ
ّ  والمسار ي ي  :االنتخان 

 أوّ 
ا
ستور  ةبالعمليّ  يتعلق فيما : ال

ّ
 الد

ّ
 :ةي

 
 
وع الواسع فضللر   نظرا ستور  لمشر

 
  ،الد

 
  رفض وهو  ة،التأسيسي   الهيئة قبل من المعد

 
 ظوتحف

ائح من لها  حص  ال  مواقف تعكسه وملموس، واسع ة،  ومناطق عة،متنو   شر  عنها  بيرتم  الت ع كثت 

  األعالم وسائل عىل الجارية والمداوالت  المناقشات خالل
 
 فمواق وه   . االجتماىع    واصلوالت

  لمعظم واضحة
 
 وبا ة،السياسي   ياراتالت

 
ين من كبت    عدد  العط  وعمشر  نصوص عىل الحاض 

ستور 
 
   الفادحة األخطاء حول ومالحظاتهم ،الد

 نصوصل نهتضم   إل باإلضافة نها،تضم   النر

  أيديولوج    طابع ذات رؤى وفرض المغالبة، تكريس إلى تهدف
 
 نع شديد  وانحراف د،محد

  صياغة أصول
 
،الد ستور  الموضوعات بإهمال ساتت 

 
 اتذ الموضوعات وتناول ة،األساسي   يةالد

 
 
    ابعالط

  ،والالئح    القانون 
ا
 من الةح خلق ما  وهو  الفادحة، ةوالفني   ةالتقني   األخطاء عن فضال

وع لهذا  العام   فضالر    . المشر

  إقرارم  ت تقدم ما عىل بناءا 
 
  وصياتالت

 
 : اليةالت
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 وع رفض ستور  مشر
 
  األمم ودعوة المعيبة، ةالحالي   بصيغته الد

 
 عدم إل حدةالمت

   المساهمة
 
  توريط ف

 
   اللين    عبالش

 
وع هذا  ف  . المشر

  وع لمراجعة ةعملي   صيغة إيجاد ،مختص   قبل من المشر  ة،ممي  األ  البعثة برعاية ي  

 بالمعايت   تأخذ  ة،ديمقراطي   ةمدني   دولة لبناء سيؤس   دستور  صياغة لضمان

   إصداره يتم   أن عىل ة،العام   اتوالحري   اإلنسان لحقوق ةالعالمي  
 
 ةمصالح ظل   ف

   شاملة، وطنية
 
 واالستقرار.  األمن من أجواء وف

 االكتفاء   
 
  دستوري   إعالن بإصدار المرحلة هذه ف

 
  لتنظيم ت،مؤق

 
 وقيادة ولةالد

ستور صياغة من االنتهاء حي    إل اهنة،الر   المرحلة
 
  الد

 
  بعد ائمالد

 
  قتحق

 وطالشر 

 .دائم دستور إلقرار ةالموضوعي  

 
 
ي  بالمسار يتعلق فيما: ثانيا  : االنتخان 

 
 
ون د أك   باعتبارها  االنتخابات، يةأهم   عىل الحاض 

 
 وإنتاج ة،طي  الديمقرا لتكريس المثال    ريقالط

يعي   ساتمؤس     ة،وتنفيذي   ةتشر
 
عي   تستمد   إرادة من تها شر

 
  وتضع واختياره، عبالش

 
 لالنقسام ا حد

  السياس   
 
  والحكومات المجالس بي    القائم ناحر والت

 
 المبادئ، هذه عىل التأكيد  ومع . دةالمتعد

 
 
  إال

 
  المرغوبة ةاالنتخابي   ةالعملي   أن

 
  ة،المرجو   األهداف لتحقيق امنةوالض

 
 المناخ خلق بتتطل

  المالئم
 
  خاذ وات

 
وري   دابت  الت   . للنجاح ةالص 

 
 
  وانعدام شديد، تالعب من مالحظ هو  لما  ونظرا

 
   ةفافي  الش

 
  تسجيل ف

 
،الن  جيلوتس اخبي  

  من حاالت 
 
   العبالت

 
    قمالر   ف

    والسجل   الوطن 
   الذين أنشئا ،المدن 

 
 معةالس   ئةي  س القواني    ظل   ف

  سالفة
 
   كر،الذ

  من الكثت   أقصت نفسها  ه   والنر
 
  نم ومنعتهم ة،الوطني   خصياتالش

 
ش  حالتر

  االنتخابات، غمار  لخوض
 
  فإن

  تستوجب ورةالص  
 
تيبات من جملة خاذ ات  اءإجر  قبل التر

  مخرجاتها  تمثيل تضمن االنتخابات
ا
ا  تمثيال ائح لكامل حقيقي   -: مها أه منو المجتمع شر

 . لالنتخابات العليا  ةالمفوضي   تشكيل إعادة . 1

  ةاإلداري   المسائل معالجة . 2
 
 قمالر   منظومة وتدقيق بمراجعة وذلك باالنتخابات، قةالمتعل

   
    والسجل  الوطن 

م منحازة غت   جهة قبل من ،المدن     تلتر 
 وتحت ة،والمصداقي   اهةبالت  

اف   األمم بعثة إشر
 
 . حدةالمت

  ومراجعة تدقيق . 3
 
  تسجال

 
،الن  ال لتسجيل ،االنتخان     جل  الس   فتح وإعادة اخبي  

 
 اخبي   ن

   رة،المت    غت   اإلجراءات بفعل استبعادهم تم   الذين
  النر

 
 . ةالمفوضي   خذتها ات
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   ةقصائي  اإل القواني    إلغاء . 4
  تمنع النر

 
  من ةالوطني   خصياتالش

 
ش    حالتر

 
 مثل نتخابات،اال  ف

   وقانون السياس    العزل قانون
   وإلغاء ةالوطني  و  اهةالت  

 
  و  المطالبات ةكاف

 
  راتمذك

 
 هاماالت

 . ةالكيدي  

   ةاإلداري   والوسائل لطاتالس   وتوظيف استخدام حظر  . 5
 
 اإلجراءات تعطيل أو  منع ف

   بالقيد  ةالخاص  
 
    قمالر   ف

   القيد  أو  ،الوطن 
 
  عند  أو  االنتخان     جل  الس   ف

 
ش  حدث كما   حالتر

  عائلة مع
 
   ر معم   هيد الش

 
 . القذاف

  نزي  هة انتخابات يضمن جديد، انتخان     قانون إصدار  . 6
 
 . افةوشف

 

 : ةالوطنيّ  المصالحة: الّرابع المحور

 
 
ون عىل أهم  يت  الوطني  ية المصالحة فق الحاض 

 
  امن لنجاح أي  ة، كونها الض

 
طار إ ة مبادرات ف

  أن تتم   معالجة األزمة، عىل
 
لها باتها، وتمويعىل أسس صحيحة، من حيث اإلعداد لها، ومتطل

 
 
  إلة، حنر  جاهاتها المستقبلي  وات

في 
ُ
  ة شاملة. مصالحة وطني    ت

 
 
 وكبادرة حسن نوايا وبناء الث

 
ورة ات ون بص    من شقة، يوىص  الحاض 

أنها خاذ بعض اإلجراءات النر

خ   رأب الشر
 
  الن

 
 -: ها من أهم  و ،، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملةسيج االجتماىع   ف

1 .  
 
  أكيد الت

 
   القواني    جميع إلغاء عىل دا مجد

 عىل ملوتع يات،الحر   مصادرة تستهدف النر

 . بعينها  مجموعات وتهميش إقصاء

ط أو  قيد  دون ياسيي   الس   والمعتقلي    األشى شاح إطالق . 2  . شر

  ألهلها، الحقوق إرجاع . 3
 
  وجت   المظالم ورد

 . ر الص  

ط، أو  قيد  أي   دون الفوري ماحالس   . 4   بعودة شر
 
  رينوالمهج   ازحي   الن

 
 والخارج، اخلبالد

  
 
  وف

 
  وإعادة ،تاورغاء  نازج   متهممقد

 
   ظر الن

 
  أي   ف

 
ت فاقاتات  وتمرير  فاءإلخ بالمغالبة، تم 

  وسائل عت   والجرائم االنتهاكات
 
  هديد الت

 
 . واإلكراه غطوالض

  المجتمع عىل . 5
 
ال  ول  الد

 
  باألمم ممث

 
  ساتوالمؤس   حدةالمت

 
 يد  ف  ك  عىل تعمل أن ة،ولي  الد

 
 
   المتداخلة ولالد

 
  األزمة ف

 
 عن رةادالص   ةاالنتقائي   ةاألمني   المالحقات وإلغاء يبية،الل

  الجنايات محكمة
 
  ولية،الد

  طةالشر 
 
بول) وليةالد   كونها   ،(االنتر

 
ا أسا عائقا  لتشك  أمام سي 

   األخذ  ومع ة،المجتمعي   المصالحة ةعملي   انطالق
 
 هذا  ىلع ةالقانوني   المآخذ  االعتبار  ف

 
 
  األطراف إلرادة يخضع ال  دخيل عنص  فهو  خل،التد

 
  شويشو   يبية،الل

 
 ملف   عىل سلبا

 . ر آخ طرف لصالح طرف ومغالبة إخضاع الوسائل هذه عت   يحاول كونه  المصالحة،
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 اإلسالم سيف. د  مبادرة من واالستفادة ة،الوطني   المصالحة ومبادرات جهود  دعم . 6

  
 
  ألنصاره بدعوته القذاف

 
  أطياف ةوكاف

 
، عبالش وع إلنجاز  اللين    ةالوطني   حةالمصال مشر

 
 
ون رأى حيث املة،الش  اتمةق صفحة لظ    د يمه   بما  لها، ورعايته المبادرة يةأهم   الحاض 

   فاعلة ةديمقراطي   ةمدني   دولة وتأسيس ليبيا  عمر  من
 
 ،لدول   وا اإلقليم    محيطها  ف

    ر والتطو   الكريم، العيش سبل ألبنائها  تكفل
ر
 . المجتمعات بي    والرف

  رفاة وتسليم المفقودين، مصت   عن الكشف . 7
 
  برفاة حكرا  لذوي  هم، هداءالش

 
 معمر  هيد الش

  
 
 ، جابر  يونس أبوبكر ورفاة رفيقه الفريق القذاف

 
  القادة كل   برفاة مرورا

 
 الجنودو  باطوالض

   رفاتهم، تغييب تم   الذين ي   والمدني  
 
  كل مهتجر   فعل ف

 
  األعرافّ

  ائعوالشر 
 
 ةيني  الد

 . ةوالقانوني   ةواإلنساني  

 

 :ةعامّ  قضايا الخامس:  المحور

 
 
  هذا المحور أك

 
 ف

 
ورة المحافظة عىل موارد الد  ولة من الش  د الحضور عىل ض 

 
هب قة والن

 
 
  خاذ جملةالممنهج، وات

: و منها من اإلجراءات للحفاظ عىل ما تبقر   
 
 تتمثل ف

 وقف التص   . 1
 
  األرصدة واالستثمارات الل

 
 ف فييبية بالخارج، وعدم التص  ف ف

 
بعد  ها إال

 
 
  ة تمثل كل  تشكيل حكومة وطني   فاق عىلاالت

 
 . يبيي   الل

2 .  

 ةولي  الد الجنايات محكمتي ذلك في بما العالقة، ذات ةولي  الد   ماتالمنظ   جميع دىل لالتدخ   . 3

 م  تت التي الممنهج هبالن   اتعملي   من دةالمجم   يبيةالل   األصول لحماية ة،الدولي   والعدل

 صة،متخص   ةدولي   عصابات أو ولالد   بعض اهاتتبن   فيها، مشكوك ةقضائي   بأحكام

 .ةالدولي  و ةالمحلي   للقوانين خالفا مير،والض   ةالوطني   فاقدي يبيينالل   بعض وبمساعدة

4 .  

 مماأل أنظار تحت تم   الذي البالد، ثروات في المسبوق، غير هبالن   ملف   فتح ضرورة . 5

 حسب مهولة أرقام إلى وصل والذي تاريخه، ىحت   2011 بعد ما الفترة خالل حدة،المت  

 لسوالمجالوطني   والمؤتمر االنتقالي   المجلس ةمسؤولي   تحت المحاسبة، ديوان تقارير

 .المركزي   والمصرف المتعاقبة والحكومات ئاسي  الر  

6.  

 األمن ومجلس ،مناأل مجلس في ةالعضوي   دائمة ولوالد   حدة،المت   األمم الحاضرون يُذك ر . 7

 يف رعي  الش   وغير رالمبر   غير لوالتدخ   القرارات، تلك عن نتج الذي لبي  الس   وربالد  
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 لمقدرات تدمير من عنه نتج وما، 2011 في ةالليبي   األزمة بداية منذ يبي،الل   الداخلي   أنالش  

 وتمكين ،ذافيالق معمر عيمالز   قتل وجريمة ة،واألمني   ةياسي  الس   قياداته وتصفية وقتل البلد،

 إلى ليبيا وتحويل ة،العام   واألموال الحالس   على يطرةالس   من فةالمتطر   ةاإلرهابي   القوى

 راعالص   أطراف بعض ودعم بالبشر، جارواالت   هريبالت   وعصابات لإلرهاب، حاضنة

 مقد  ت قيومعو   اتالميلشي   قادة لبعض اآلمنة المالذات وتوفير الح،والس   بالمال المحلي  

ل. ةياسي  الس   ةالعملي    ةالمطالب مع ة،ولي  الد   األطراف لتلك وليةالمسؤ الحاضرون ويحم 

 القرارات تلك استدراك خالل من تلك األخطاء، وتصحيح لتالفي العاجل كحر  بالت  

 ةمدني   دولة وبناء نحو المصالحة يبيينالل   جهود يدعم بما وتصحيحها واإلجراءات،

 ة.مستقر  

8.  

 ادوازدي لألمن، انعدام من ليبيا، بجنوب الحاصلة راتطو  الت   من قلقهم الحاضرون سج ل . 9

 زايدت عبر الجنوب، لمناطق الممنهج الديمغرافي   غييروالت   ة،رعي  غير الش   الهجرة حركة

 ة،ي  البر المنافذ على يطرةالس   وانعدام ،قانوني   بشكل غير والمهاجرين الوافدين أعداد

 ضرورة على دينمؤك   ة،أطراف خارجي   يهاتغذ   والتي بالمنطقة، القائمة راعاتوالص  

 ةة والتنموي  األمني   المعالجات في قصوى يةوأهم   ةأولوي   المنطقة إعطاء على العمل

 مستقبالً.

 

   و 
 
ون هتوج   الختام ف   آيات بأسم الحاض 

 
  كر الش

 
 يد والس  ( هقراد عادل) يد الس   من لكل   قدير والت

    الحوار  مركز  مندوب )باتريك(
 هذا ل التنظيم حسن عىلو ، بذاله الذي الجهد  عىل ،اإلنسان 

   ساهما  الذي المحفل
 
  بهذا  وإظهاره نجاحه ف

 
  هذه تصل أن راجي    ئق،المظهر الال

 
 صياتو الت

  العالقة، ذات للجهات
 
   تساعد  ها عل

 
    المؤتمر  فكرة نجاح ف

 بناء عادةإل  تأسيسا  الجامع،الوطن 

 
 
  تحت يعيش ة،أسس ديمقراطي   عىل الحديثة، ةالمدني   ولةالد

 
   تها مظل

 
  أفراد  ةكاف

 
 دون بعالش

 . تميت    أو  تحت    

 

ق...  ... 
 
 وهللا الموف

 

 

 

 

 


