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ي   الملقتى الوطمي الليت 

 

 

 
 

ي مدينة الزنتان 
ن
ي المنعقدة ف ي اللين 

ي جلسات المسار التشاوري للملتقى الوطنن
ن
ن ف يرس المشاركي 

ي انعقاد ونجاح 2018/ 04/ 24بتاري    خ 
ن
م إن يتقدموا بخالص الشكر واالمتنان لكل من أسهم ف

ي ليبيا وعىل رأسها 
ن
هذه الجلسات، كما يتقدمون بخالص شكرهم إىل البعثة األممية للدعم ف

ن العام لهيئة األمم المتحدة لما تبذله من جهد من اجل السيد ا لمبعوث الشخصي للسيد األمي 

ي ليبيا، كما يتقدمون بالشكر الجزيل إىل منظمة الحوار 
ن
حلحلة المشاكل والمعوقات الراهنة ف

ي ويؤكدون عىل التوصيات التالية:  ي اللين 
ي لمسارات الحوار الوطنن

ي لدعمها اللوجسنى
 اإلنسانن

 

 

 ولويات الحكومةأوال: أ

  ي دعم الشعب
ن
يهيب المجتمعون باألمم المتحدة والمجتمع الدوىلي االستمرار ف

ي للوصول اىل بناء دولته المنشودة وذلك ب  الشأن في الخارجي التدخل منعاللين 

والمساعدة عىل توحيد المؤسسات السيادية وعىل رأسها حكومة موحدة  الليبي

نمن  توفير المناخ األومسؤولياتها والعمل عىل  ومصغرة قادرة عىل االطالع بمهامها 

لتجاوز األزنمة  هاوخطط هاالذي نمن شأنه أن يساهم ف  إنجاح برانمج االنمر ،للحكونمة

 الراهنة.

  ي كل ما من كما يأمل المجتمعون ان تضطلع الحكومة الموحدة المأمولة
ن
بدورها ف

 شأنه: 

ذ عىل كل بقاع ومنافحماية السيادة الوطنية وفرض هيبة الدولة والقانون  -

ية والبحرية والجوية.   الوطن الب 

االهتمام باالحتياجات اليومية للمواطن والعمل عىل رفع المعاناة عنه  -

ن  ي وضعه  وتحسي 
وفب  وذلك بت ومعالجة غالء المعيشة االقتصادي و  االمنن

 . هذه االحتياجات والحيلولة دون تهريبها 

ي او العمل عىل عودة المهجرين   -
ن
ن ف  . لداخل والخارجالنازحي 

 

 
 
ي الل

ي بيالملتقى الوطت   ت 

 الزنتان

 2018أبريل  24
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ي و  تفعيل المؤسسات الرقابية بالدولة -
ن
 مراقبة ومتابعة األموال الليبية ف

 . الخارجالداخل و 

ن  وتفعيل اإلعالمي  الخطاب ضبط -  منعو  اإلعالمي  للعمل المنظمة القواني 

 . والكراهية الفتنة عىل المحرض اإلعالمي  الخطاب

 

 

 ثانيا: األمن والدفاع

 ايتهوحم للوطن ثم أوال  هلل الوالء أساس عىل تبنن  أن يجب العسكرية العقيدة 

ي التداول عنه والدفاع
ن
  السلطة.  عىل السلمي  وعدم التدخل ف

 ن  تفعيل ي  العسكرية القواني 
 نيةالمه األسس عىل العسكري العمل تنظم النى

اتبية العقيدة عىل المعتمدة  . العسكرية والبى

 بالدولة العليا  المدنية للسلطة واألمنية العسكرية المؤسسات إخضاع. 

 اف يتوىل للجيش أعىل مجلس تشكيل  والوحدات القطاعات وقيادة اإلشر

 . العسكرية

 ي جرائم الفساد ذضم الثوار ال
ن
ن ولم يتورطوا ف ين لم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيي 

عية إىلي المؤسسات العسكرية واألمنية عىل 
االقتصادي والتهريب والهجرة الغب  شر

عن طريق التجنيد بشكل فرادى وإخضاعهم للتدريب والتأهيل  أن يكون ضمهم

 العسكري. 

  عىل جمع األسلحة خاصة المساعدة عىل األمم المتحدة بما لها من القدرة والقوة

ي زعزعت األمن والمتوسطة الثقيلة 
منها بشكل طارئ، وحل الميلشيات النى

ت الحكومات وسيطرت عىل مقدرات  ن الدولة وعرقلت جهود المصالحة واببى

عية وتجريم حمل  ومؤسساتها وامتهنت التهريب والخطف والهجرة الغب  شر

عية.   السالح خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة العسكرية واألمنية الرسر

  حرص جميع العنارص اإلجرامية المحكوم عليهم بقضايا وجنح سابقة الذين خرجوا

ن حاليا ل 17من السجون أبان ثورة  اير والمنضمي  طة فب  ي الجيش والرسر
مؤسسنى

 وتطهب  هذه المؤسسات من جميع هذه العنارص الفاسدة والمجرمة. 
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 ثالثا: توزي    ع السلطات

  تعديل نصوص االتفاق السياسي بحيث يشكل المجلس الرئاسي المؤقت من ثالثة

، وتكون رئاسة المجلس بشكل  ن ي أعضاء، رئيس ونائبي  ن األعض ما تناون  اء الثالثة، بي 

ي الجهوية والمناطقية والقبلية  عن ترسيخ مفهوم المحاصصة واالبتعاد 
ن
 توىلي ف

ي الدولة
ن
 . المناصب والوظائف العليا ف

  يات واعتماد نظام البلدبما يضمن الالمركزية الموسعة تفعيل نظام الحكم المحىلي

ي إيصال الخدمات بشكل مباشر وشي    ع للمواطن بكافة المناطق
ن
  لدوره الفعال ف

وات الوطنية الليبية بحيث يشمل كل التوزي    ع كما يضمن  العادل والشامل للبر

 حارب التهميش االقتصادي للمناطق. يمناطق الوطن و 

  ن االعتبار الدفع بالدماء الجديدة والشابة لتوىلي الوظائف العليا مع األخذ بعي 

ي الدولة.  
ن
ي الجنسية عن توىلي المناصب العليا والسيادية ف  استبعاد مزدوج 

 ي دعم مؤسسات المج
 من متابعة ومراقبة عمل الحكومةبما يمكنها تمع المدنن

 . ومتابعة انتهاكات حقوق االنسان

  ي  بطرحالترسي    ع وع الدستور اللين 
، من قبل الشعبعليه لالستفتاء مرسر ي  اللين 

والذي من شأنه ضمان المعايب  والموصفات واآلليات الالزمة للتعيينات الحكومية 

وصالحيات السلطات التنفيذية والتوزي    ع العادل والوظائف العليا، وتحديد مهام 

وات الوطنية.   للموارد والبر

ي   رابعا: العملية الدستورية والمسار االنتخاب 

  اض عىل صياغة نقاط المحور الرابع الخاص بالعملية الدستورية والمسار االعبى

ي  "بضمان التمثيل العادل للمكونات المجتمعية ذات  و الذي نصهاالنتخان 

ات الثقافية واالثنية وضحايا التهميش االقتصادي واإلداري وحماية الخصوصي

ي ومناطقه هم ضحايا حقوقهم ائح المجتمع اللين 
"، وذلك باعتبار أن جميع شر

ي جميع أجهزة 
ن
ي ف للتهميش االقتصادي واإلداري والفساد الحكومي المسترسر

وع  ضمن الدستور يالدولة وإداراتها ومفاصلها، ويرى المجتمعون أن ما تضمنه مرسر

التمثيل العادل للمكونات االجتماعية ذات الخصوصية الثقافية، و يستجيب 

 لمطالبهم بخصوص األمور المتعلقة بهم. 

  اض عىل صياغة النقطة الثالثة ي نصها االعبى
ء قد"و النى ي

ي الشكل األمثل للمصن
ن
ما ف

ن  أكيد عىل الت" و العملية الدستورية بطريقة تحقق دستورا توافقيا ودائما لليبيي 

ي الذي أعدته لجنة صياغة الدستور  وع الدستور اللين 
عدم قبول أي بديل عن مرسر
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، وان أي آلية أو بديل أو تعديل للدستور القادم يجب  ي المنتخبة من الشعب اللين 

 . ي ي وبإرادته الحرة دون أي تدخل خارج   أن يكون نابعا من الشعب اللين 

  ي التأكيد عىل سحب أو تعديل النقاط سالفة
ن
ي تعتب  تدخال واضحا ف

 الذكر والنى

وإعادة صياغتها وتعميمها عىل اللقاءات القادمة لليبيا الداخىلي  السياسي الشأن 

 . ي ي اللين 
 للحوار الوطنن

 ي  طرحالترسي    ع ب
ن
ي كلمته ف ي لالستفتاء ليقول الشعب اللين  وع الدستور اللين 

 مرسر

يرى و  ،خارجية ءاتإمال دستوره تتويجا لعمليته الديمقراطية بكل حرية دون أي 

ي العملية الدستورية يك األمثلالشكل  أنالمجتمعون 
ن
ي قدما ف

ي مللمصن
ن
ورة ن ف  رصن

ن  ،الدستوري اإلعالناستكمال المسار الدستوري طبقا ألحكام  وذلك بتمكي 

وع الدستور عن طريق استفتاء عام ينظم عىل  الشعب من تحديد موقفه من مرسر

ي  إن أساس
ن
ي كله دائرة واحدة كما هو وارد ف و  ،الدستوري اإلعالنالشعب اللين 

 تكليف أو  ،يكون ذلك بالضغط عىل مجلس النواب إلصدار قانون االستفتاء 

المفوضية العليا لالنتخابات بإجراء هذا االستفتاء من قبل الهيئة التأسيسية طبقا 

ي تضمنها  واألحكاملإلجراءات 
ط الدستوري ن اإلعالنالنى فسه الذي لم يشبى

وضوعية والم اإلجرائية األحكامكما انه تضمن   ،استصدار قانون خاص بذلك

ي الذي  ،الكافية إلجراء االستفتاء 
وع الدستور التوافقى فمن غب  المقبول تجاوز مرسر

 الجهد  المطلوبة والذي كلف الكثب  من األغلبيةمن  التأسيسية بأكبر الهيئة  أقرته

 . والوقت والمال

 ي  أنوز ال يج ن  بأشهيضل الشعب اللين  از رهينة لقلة من مجلس النواب تمارس االببى

ة حرجة من  اإلكراهو  ي فبى
ن
المادي والمعنوي لمنع المجلس من القيام بواجباته ف

 تاري    خ البالد. 

 فإنه لكي تكون االنتخابات المزمع إجراؤها ذات مصداقية  ،تأسيسا عىل كل ما سبق

وري  ،وفعالية  ىلإالدستور الدائم للبالد حنى تؤدي  أحكامم وفق تت أنفمن الرصن

 ولتنتهي بذلك المراحل االنتقالية المتعاقبة ،قيام مؤسسات قانونية دائمة وفاعلة

ي 
 البالد والعباد.  أرهقتالنى

  ن االعتبار تهيئة البيئة لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية يجب األخذ بعي 

ر ورفع المظالم األمر الذي من االجتماعية، وتحقيق العدالة االنتقالي ة وجب  الرصن

 شانه تحقيق مصالحة وطنية عادلة وشاملة. 

  العمل عىل تحقيق المصالحة الوطنية السياسية وفق المبادئ األساسية المبنية

وع الدولة المؤسساتية.   عىل مرسر

 


