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  .Final Reportتقرير نهائي 

و الملتقيات النسائية التي اقيمت بمدينة سبها بالفترة بين يوم السبت الموافق  الحواريةت اتقرير النهائي للجلس

 بأهمو الخاصة بمناقشة اراء و تطلعات المواطنين و المواطنات  2018.5.30و يوم االربعاء الموافق  2018.5.26

 . القضايا المحلية و الوطنية و التي تشكل اهم مرتكزات الملتقى الوطني الليبي المرتقب 

 Introductionمقدمة 

ومجلس نساء قامت ناشطات من مؤسسات المجتمع المدني النسائي  HDبرعاية و متابعة من مركز الحوار االنساني  

بمدينة سبها بتنظيم جلسات حوارية و ملتقيات مختلفة و ذلك للوقوف على آراء الجنوب للحوار والسلم المجتمعي 

القضايا و المشاكل المعاشة سواء على المستوى المحلي او المستوى الوطني النساء على وجه الخصوص حول اهم 

 -العام . تركزت قضايا النقاش حول محاور رئيسية محددة كاآلتي :

 قضايا االمن ، دى القصير و المتوسط مو اولويات العمل الحكومي على ال اهم االولويات المحلية و الوطنية

 قد كانت هذه النقاشات و الحوارات علىو، ملية الدستورية والمسار االنتخابي سلطات العالدفاع مسألة توزيع الو

قدر كبير من االهمية اذ عكست مدى وعي المرأة و نضج رؤيتها لواقع و مستقبل بلدها و تحليلها المنطقي 

قاذ يذها و انللمشاكل و االزمات الراهنة و قدرتها على المساهمة الفاعلة في صياغة الحلول و المشاركة في تنف

 الوطن من التشتت و الضياع و المحافظة على الوحدة الوطنية. 

 قد صيغت مخرجات و توصيات المستهدفات على هيئة نقاط محددة مرفقة بملحق مجدول بالنتيجة االحصائية و

 رقام . ذلك توخياً لمزيد من الدقة و المصداقية العلمية باعتماد لغة االرقمية و مدعمٍة بالنسب المئوية وال

 ألمانةلذلك رجة على جدول المحاور الرئيسية والتي لم تكن مدافة بعض المالحظات و المقترحات وكما تمت اض 

 دية مهمة للقائمين على التحضير للملتقى العام.  في نقل اآلراء و لعلها تشكل نقاط استرشا

  Focused Groups Outcomesمخرجات الحوار مع مجموعات العمل المركزة 

 على الرغم من انها مجموعة متجانسة  ،سيدة (  150) بهذه الجلسات على وجه الخصوص  بلغ عدد المستهدفات

( ً كانت من جهة اخرى مجموعة متنوعة  Generic homogenous( all are females )جندريا

(heterogeneous اذ ضمت في مجموعها سيدات من مختلف االعمار )  ( و بخلفيات اجتماعية  70 -18)  من

بة لمستوى بالنس لكوكذ على خالف مع قبائل اخرى ( و ض من قبائل مؤيدة للنظام السابقو قبلية مختلفة ) البع

 ىمستو الى ادنى ستير و دكتوراه (التعليم ، فقد ضمت العينة المستهدفة سيدات من اعلى السلم االكاديمي )ماج

 موظفات قطاع عام وخاص شاركت الجلسات فيما يخص الجانب الوظيفي ، اذ  الحاللك ذك( والميةمحواتعليمي )

 ولية و المصداقية .مايضاً ربات بيوت مما يضفي على هذه الملتقيات صبغة الشمعلمات ،اداريات و،

  ًحب التنويه على ان هذه الجلسات عقدت في اجواء و ظروف غاية في الصعوبة سواء على مستوى ،ااخيرا

في معظم االوقات و صعوبة  درجة مئوية (  45)بلغت درجة الحرارة اذ و صعوبة المناخ اغياب االمن ، 

ثيرة التي خرى الكالى الصيام و المختنقات الحياتية اال باإلضافةالحصول على وسائل المواصالت لنقص الوقود 

 يعاني منها سكان مدينة سبها .



حق علينا توجيه اسمى آيات االحترام و التقدير لهؤالء النسوة الالتي تغلبن على كل هذه العراقيل بشجاعة  هــــعلي

تثير االعجاب في سبيل المشاركة بتحقيق المصلحة الوطنية العامة و المساهمة بفاعلية و اقتدار بوضع الحلول 

 زمات و المشاكل التي تعاني منها ليبيا .لال

   Suggestions and Recommendations التوصيات و المقترحات

تم االتفاق من قبل السيدات المستهدفات على مقترحات توصيات صيغت في النقاط التالية و حسب تسلسل محاور 

 النقاش: ٌ 

 ( االولويات على المستوى المحلي و الوطني 1.1)

 ويات على المستوى المحلي )سبها( (اول1.2)

 اجمعت كل المشاركات على ان االمن هو من اول االولويات اذ بدون امن ال طائل وال جدوى من اي حلول اخرى -

وضع آليات عملية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن و حلحلة المشاكل الحياتية اليومية الخانقه و التي فاقت كل  - 

 احتمال 

 ارساء قواعد التعايش السلمٌي الشامل و وضع ضمانات لنجاحه و االلتزام بهالعمل على -

 االلتزام برفع الغطاء االجتماعي عن المجرمين - 

 : (اولويات على المستوى الوطني 1.3) 

 .تفعيل الجيش والشرطة قبل إجراء أيةإنتخابات -

، ومن ثم إجراء اإلنتخابات حتى النؤسس لمرحلة العمل على إقرار الدستور والشروع في القوانين الالزمة إلقراره-

 .إنتقالية ثالثة

السيطرة على الحدود أمر في غاية األهمية لما يترتب على إختراق الحدود، من مشاكل داخلية ،أو مع دول الجوار  -

 وغيرها.

  .الدولة المنقسمةاستعادة هيبة الدولة وإحترام مؤسساتها، وإنهاء الكيانات الموازية لها، وتوحيد مؤسسات -

ضرورة تشكيل حكومة موحدة ضرورة تفعيل القضاء ضرورة توحيد الجيش والشرطة ضرورة العمل على -

 المصالحة الوطنية الشاملة 

 بقطاع الصحة االهتمام بقطاع التعليم و تطويره ماالهتما-

  :الحديثةاالهتمام ببناء البنية التحتية  -

 :المدى القصير و المتوسط علىأولويات العمل الحكومي (1.4)

 .تفعيل دور القبيله االجتماعي في ردع ابنائها بآليات و تعهدات ملزمه -

  .العامةتفعيل و تطوير الخدمات  -

 إنشاء المراكز الشبابية والتشجيع على العمل الوطني. .خلق فرص التمكين االقتصادي و دعم الشباب -



 .لتجهيزات الالزمة و ضمان تأمينهاتدعيمها بالعناصر الكفؤة و المؤهلة و اانشاء مجالس عسكرية بكل المحالت و -

  .مراقبة معايير تولي المناصب الحكومية-

 وضع آلية لالستفادة من جباية الزكاة و ضمان وصولها لمستحقيها وتفعيل دور االجهزة الرقابية لمنع الفساد -

 .ةالقطاعات الحكوميرفع الكفاءة في اقامة برامج دورات حرفية ل-

وضع آليات للحد من الهجرة الغير شرعية و التعامل مع ظاهرة المتسولين الليبيين و الغير ليبيين لما لذلك من  -

 .انعكاسات خطيرة على المجتمع و البيئة و المظهر الحضاري للمدينة 

ه ب و ليكن ذلك من اول االولويات لما لمنع تهريب الثروات و السلع الوطنية للخارج و معاقبة تجار البشر و التهري-

من ضرر على حياة المواطنين و امنهم جراء الفساد العابر للحدود التعامل بصرامة مع المكبات البشرية المحيطة 

  .يمة و الدعارة و كل اشكال الفسادبالمدينة و العشوائيات السكنية التي تتمدد و تزداد و تتخذ اوكار للجر

للمشكالت اإلقتصادية الضاغظة كنقص السيولة وضبظ سعر صرف الدينار الليبي، ومعالجة الخلل في إيجاد حل  -

  .أداء المصارف بما فيها المصرف المركزي

 .الحفاظ على الموارد الطبيعية وتخليصها من النهب والفساد--

 .إنشاء سوق مالية مركزيةتتبع الدولة يتم من خاللها صبظ أسعار العمالت--

 عمل على توسيع المراكز الحكومية ذات الطبيعة الخدميةال--

 إرساء القوانين المكملة التي تضمن حقوق المواطن -

- 

( شروط المصالحة الوطنية الشمولية و عدم التجاهل بحيث توضع لها خطة استراتيجية شاملة لكل انحاء ليبيا 1.5)

 :شرقاً و غرباً و جنوبا

جبر الضرر اوال و المضي في عملية العدالة االنتقالية بفاعلية تفعيل ميثاق التعايش السلمي و جعله ملزماً و معاقبة  -

 .منتهكيه جبر الضرر العرفي 

 حضارية ترتكز على نقاط التالقي و االتفاق و بأساليبللحوار المجتمعي على اسس وطنية و  رة فتح قنوات مستم -

ة العيش المشترك و نبذ المسائل الخالفية المضرة للجميع و ليكن شعارها ، ليبيا للجميع و برؤية ناضجة لضرور

 .بالجميع 

قتيل قتلوا في  400تفعيل دور المحاكم و القضاء العدل في جبر الضرر ) مثال : هناك تقارير تشير الى انه هناك  -

 اسرهم علي التعويضات أسوة باألسر األخري. الي جانب النظام لم يلتفت اليهم الي اليوم ولم تحصليقة البر

  .تحقيق العدالة ورد المظالم-

قامة مؤتمر وطني جامع للمصالحة الوطنية تمثل فيه كافة المكونات والفئات اإلجتماعية برعاية األمم المتحدة أ -

الوطني واإلجتماعية من كل أواإلتحاد اإلفريقي او الجامعة العربية ورعاية لجنة الحكماء المشهود لهم على المستوى 

مناطق ومدن ليبيا، تطرح فيه كافة المواضيع األساسية المختلف عليها بين الليبيين بعد ان توضع اللوائح أو ميثاق 

الشرف الذي ينظم ضبظ وتسيير دفة الحوار بين األطراف المختلفة، ويمكن أن تعقد جلسات الحوار بين المناطق او 

ا نزاعات بإشراف لجان من الحكماء ، مع ضرورة رفع الغطاء اإلجتماعي عن المخالفين المدن او الجهات التي به

 .والمعرقلين



الحيادية في لجان المصالحة وإدامة التواصل مع األطراف والتركيز على المشتركات واألمور التوافقية، ومعالجة -

  .الخالفات على اساسها

 .تقديم مصلحة الوطن أساسا في حل المشكالت-

  .إعتماد مبدأ العفو والتسامح وتقديم التنازالت-

  .استبعاد اي تدخالت خارجية او داخلية تؤجج الصراعات وتعمل على استمرارها-

المصالحة تكون داخل الوطن ال خارجه، وال يمتنع اإلستعانة بخبرات من الخارج،تكون لها المصداقية والخبرة في -

 حل المشكالت.

 اتفق على ضرورة:    :( االمن و الدفاع 2.1)  

توحيد المؤسسة العسكرية على اسس مهنية و علمية و بعقيدة واحدة والؤها هلل و الوطن و تشكيلها على اساس  -

 .وطني بحيث تضم كل اطياف الشعب الليبي و ان ال تأخذ اي صبغة عرقية او قبلية او جهوية 

تفكيك الميليشيات المسلحة و نزع الشرعية منها بطرق مدروسة و عملية و سلسة و على فترات زمنية دعم انشاء  -

جيش قوي و مجهز تجهيز حديث بالعناصر و العتاد دعم انشاء جهاز شرطة على االسس و المعايير المهنية المتعارف 

 واجباتها المخولة بها .  عليها دولياً تعمل على توفير االمن للمواطن وال تتعد حدود

ى اسس الكفاءة عل األمنيةتشجيع الشباب لالنضمام للمؤسسة العسكرية و تحفيزهم و تدريبهم لذلك اختيار العناصر  -

 .العلمية و الخبرة الميدانية و التدقيق في سجل السير الذاتية لهم

كفؤة ختيار العناصر الاتفعيل دور حرس الحدود و  العمل على حماية الحدود الليبية من االنتهاكات الحاصلة حالياً و -

 له و تشجيعهم بحوافز مادية مجزية لمنع تعرضهم للرشى و دعمهم بتجهيزات حديثه و سبل حماية فعالة

 .لمعاقبة المخالفين  منع تهريب السلع و مقدرات الليبيين للخارج و وضع قوانين صارمة و فعالة - 

بالعودة لممارسة مهامهم و االنضواء تحت قيادة واحدة و تطبيق اللوائح لمعاقبة  الزام كل العسكريين القدامى -

 .المتقاعسين

 .النأي عن مواطن التهييج اإلعالمي بإستخدام اإلعالم في خدمة أجندة خاصة لفئة معينة أو جهة ما-

 .عدم إقحام القبائل في مهام موكلة أصال للجيش--

 .اإلنضمام للمؤسستين العسكرية والشرطة وتفعيل اللوائح الخاصة بذلكإختيار العناصر الكفؤة في 

 .إلتزام التراتبية الوظيفية في األجهزة األمنية-

 .إقحام المرأة في مؤسسات الجيش والشرطة تدريبيا وأكاديميا -

  .التدريب الدوري ، مهم سواء بالداخل او الخارج-

 .العناصرالعمل الدوري في كل المناطق ومن كل -

 .الحوافز المالية والمعنوية الداعمة لتكوين جيش وشرطة ذات كفاءة عالية 

 إبعاد كل من يحمل أفكارا متطرفة أو دخيلة على مجتمعنا الليبي.-

 

 



 .شروط إدماج العناصر المسلحةشروط إدماج العناصر المسلحة

 ين اإلندماج للجيش او العودة إلى الحياة المدنية،المجموعات المسلحة ينبغي أن يتم تخيير األفراد المنضوين إليها ب

 . وفي كلتا الحالتين من المهم أن يلقي هؤالء دورات تأهيلية والمتابعة مهنيا واجتماعيا ونفسيا

 -:وفي حال ضمهم للجيش أو الشرطة يكون ذلك مع قياداتها.ويتم إختيار العناصر وفق الشروط اآلتية

 .القدرة والكفاءة-١

  .حامال الجنسية الليبية أن يكون-٢

 .التّقيَّد واإللتزام بالضوابط -٣

 .إرساء التراتبية وعدالتها-٤

 ( توزيع السلطات حول المعايير الواجب توفرها في متقلدي الوظائف العليا، اتفق على ضرورة :3.1) 

ان يكون المترشح للوظيفة على درجة علمية عالية في مجال و طبيعة الوظيفة ان يمتلك الخبرة العملية و الكفاءة  - 

 .الشخصية و الرؤية الواضحة 

 .ان يعتمد العمل بالتخطيط االستراتيجي و يشكل فريق تخصصي على درجة مهنية عالية  -

 .تعتمد اساليب و ادوات التكنولوجيا الحديثهان يعتمد التنظيم االداري بكوادر تخصصية مدربة  -

 .ان يخضع هو و كادره لدورات تدريبية دورية لرفع مستوى االداء و مواكبة تطورات العصر  -

 .مهامه بوطنية و نزاهة و حيادية و يخضع للمساءلة و العقاب في حال ثبت تجاوزه  بأداءان يقوم بان يتعهد   -

انة الوظيفية و الشرف المهني و المحافظة على المال العام منع الجهلة و اصحاب ان يتعهد بالمحافظة على االم-

 .السوابق من تقلد المناصب السيادية 

 عدم ازدواجية الجنسية وعدم الزواج بغير الليبي لمن يتولى المناصب -

 ( توزيع السلطات 3.2)

على توزيع الموارد والخدمات بين الموطنين بطريقة عادلة وشفافة.  لألشرافالمؤسسات االجدر واالكثر اهلية  

 اختلفت و تباينت اآلراء حول هذا البند فكانت كاآلتي:

 .دور مهم للمؤسسة االمنية دور للرقابة االدارية المالية االدارية والمتابعة -

 . لمنظومة السجل المدني دور  -

 .دور للجمعيات االستهالكية  -

 .سسات النفط دور لمؤ -

 .دور للمصرف المركزي  -

 .و لكن اتفق الجميع على ان هذا التوزيع يجب ان يستند على ضوابط و لوائح منظمة لتجنب التالعب و الفساد

 :    مهام المؤسسات المحلية و البلديات و نطاق صالحياتها:   لسلطات ( توزيع 3.3)



 تحدد النقاش حول هذا البند في : 

 .اللوائح و القوانين المنظمة لكل مؤسسة و ضمان عدم تداخل المهامبيان  -

 .حصر صالحيات و نشاط كل مؤسسة و بلدية في االطار المحدد لها و مراقبة عدم تجاوزها -

 عدم السماح لهذه المؤسسات المدنية بالتعاطي مع الجهات و المنظمات الدولية و تدخلها في شؤونها الداخلية -

 .شباب من كل النواحي االهتمام بال

 .تطوير الخدمات العامة و تسهيل االمور المعيشية للسكان -

على البلديات مهمة خلق اطر للحوار المجتمعي و تقبل المراقبة و المحاسبة و النقد البناء و اتاحة الفرصة  -

 .لمؤسسات المجتمع المدني للتعاون معها و دعمها لوجستيا  

الخاصة بإختصاصات وصالحيات تلك المؤسسات؛ بما يؤدي للنهوض بتلك المناطق وتوفير ينظم الدستور القوانين 

الخدمات والمشاريع التي تحتاجها في إطار الموارد المتاحة، والعدالة اإلجتماعية، وطبيعة المنطقة وظروفها 

 .وإحتياجاتها

 :مهام الحكومة المركزية و نطاق صالحياتها:( توزيع السلطات3.4)

هي كما ينظمها الدستور، وفي ظل األوضاع الراهنةفأن المركزية لها دورها في ضبظ كثير من المخالفات 

واألخطاء وسد الفرصة أمام مظاهر الفساد ، وتتمثل صالحيات الحكومة المركزية في : المواصالت ، الصحة ، 

 التعليم، اإلقتصاد، األوفاف، 

يق فيما بينها ومتابعتها وإعداد مشروعات القوانين والقرارات ومتابعة وتوجيه أعمال الوزارات والهيئات والتنس

  .تنفيذها، وإعداد الخطة العامة للدولة ، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وتنفيذ القوانين

 .بيان االهداف و الخطط المزمع القيام بها على المستوى الوطني و بيان الميزانية العامة -

 .حدة التراب الليبي و حماية الحدود الحرص على و -

  .العمل على البدء بمشاريع التنمية الشاملة -

 .االهتمام بالقطاعات الحيوية و دعم سبل تطويرها كالتعليم و الصحة و البنية التحتية -

 .التوزيع العادل للميزانيات  -

 .مراعاة تحقيق العدالة و العمل وفق اللوائح الدستورية و القوانين -

 .دعم القطاع الخاص و تسهيل اجراءاته -

 .انشاء مؤسسة مالية مستقلة للتخلص من مفسدة المال السياسي -

 .المؤسسات األجدر واألكثر أهلية على توزيع الموارد والخدمات  -:  ( توزيع السلطات3.5)

 لها وتتمثل ب :أتُفق على انه ايا  كانت المؤسسة ، يجب توفر جملة من المعايير و المبادئ الحاكمة 

 .اقية والوطنيةدالمص -

 .الرقابة والمتابعة على المؤسسات )لجان متابعة( -

 .فرض قوانين وضوابط لهذه العملية -

 .و ضع آليات و قوانين لمنع ظاهرة الوساطة و المحسوبية المستشرية في بالدنا -

 .دعم و تفعيل دور الرقابة االدارية -

 .الكثافة السكانيةانشاء و دعم المشاريع حسب  -

 .وضع لوائح تنظيمية و ضوابط ملزمة لمنع تداخل المهام بين القطاعات الخدمية  -

 

 شروط تعزيز وحدة ونزاهة وحيادية المؤسسات السيادية. -: ( توزيع السلطات3.6)

 مثال : المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط

 -تمحورت معظم اآلراء حول:

 .لمؤسسات على ديوان المحاسبةتمرير ملفات هذه ا -



 .تكليف ذوي االختصاص -

 .تفعيل دور وزارة االقتصاد في المشاركة ضبط هذه المؤسسات  -

 .و النزاهة الحياديةلضمان  السياديةوضع لوائح ملزمة و تعهدات لمسؤولي المؤسسات  -

 .افيةانشاء جهاز مراقبة مالية بهذه المؤسسات يتمتع بالمهنية العالية و الشف -

 .االعالن عن حجم الميزانيات و مقدار المصروفات و اوجه الصرف بدقة و شفافية -

 

 معايير وعوامل توزيع الموارد الحكومية وصرف الموازنات . -: ( توزيع السلطات3.7)

 .تفعيل حرس المنشآت للحماية وفتح باب االنضمام -

 .بصالحيات تضمن الحد من الفسادتكوين جهاز رقابة ومتابعة ادارية دقيقة و مهنية و  -

حماية الحدود برا وبحرا بعناصر مدربة و مجهزة تجهيزا  حديثا  و متطورا  لضمان عدم تهريب الموارد و  -

 .التالعب بها

تفعيل دور رجال الدين والمؤسسات الدينية كصندوق الزكاة و هيئة االوقاف في االشراف على بعض اوجه  -

 محتاجيها.التوزيع لضمان وصولها ل

 .وضع شروط ومعايير مقننه لتوزيع هذه الموارد  -

توزيع الموارد على اساس جغرافي و ليس على اساس ديموغرافي على ان يصرف فائض الميزانيات للمناطق  -

 االقل سكانا  على مشاريع التنمية المكانية

لمواطن في االطالع على مقدار اعالن و تبيان الميزانيات لكل بلدية بشفافية و وضوح احتراما  لحق ا -

 مخصصاته و اوجه صرفها

 .كفاءة و الشفافيةبالانشاء مؤسسة مالية مستقلة و حيادية تتمتع  -

 

تطوير اليات حماية الموارد والثروات ) النفط والغاز( األصول واالستثمارات السيادية -: .( توزيع السلطات3)

 .سياسيمن النهب وسوء التصرف واالستعالم الفئوي وال

 .فتح المجال امام القطاع الخاص ولكن بضوابط -

 وضع قوانين للتراخيص)منح وسحب( -

 .ابرام عقود محددة بمدة زمنية و انجازات واضحة -

 

 .قق المصلحة الوطنيةحاع الخاص بما يكيفية تطوير القط: ( توزيع السلطات3.9)

 كاآلتي: كانت المقترحات جول هذا البند

على كيفية ادارة القطاعات الخاصة من خالل العمل مع  ت االجنبية و تدريب الشباب عمليا  استجالب الشركا -

 .ذوي الخبرة

اقامة ورش توعية حول كيفية ادارة المشاريع على اسس علمية توضح اهميته في المساهمة بالنهضة الوطنية  -

 .لمحو الصورة النمطية للعمل الخاص على انه اثراء شخصي فقط

 .ور رجال االقتصاد في التخطيط لذلك و وضع آلياتهتفعيل د -

اعطاء التراخيص للمشاريع الخاصة ذات الفائدة و االثر االجتماعي الملموس الذي يساعد على تلبية و توفير  -

 .المتطلبات الحياتية الضرورية للناس

 

الثقافية واألمنية وضحايا ضمان تمثيل عادل للمكونات المجتمعية والخصوصيات  -:( العملية الدستورية4.1)

 التمييز االقتصادي واالداري وحماية حقوقهم .

اتفق الجميع على ان صياغة هذا السؤال تجانب الحيادية و الدقة و تخلق حالة انقسام غير موجودة اذ يجب التعامل 

يات االجتماعية و مع المواطنين على اسس المواطنة و العدل في الحقوق و الواجبات و ال عالقة لكل ذلك بالخلف



 .الثقافية، فالدستور يجب ان يلبي تطلعات كل فئات الشعب الليبي دون تمييز ، دون تمييز

 

الشكل األمثل للمضي قدما في العملية الدستورية للحصول على دستور توافقي  -:( العملية الدستورية2-4)

 اجمع الكل على:   ودائم.

يمثل كل الليبيين و يرضي تطلعاتهم على اساس المواطنة و بدون تمييز  االستفتاء على الدستور الحالي و الذي -

 عرقي او مناطقي.

 و توفير الوقت و الجهد و المال و التشتت الحالي) رأي ( 1951الرجوع لدستور  -

 بيان الفرق بين االستفتاء و التوافق  -

ن لالستقرار و الخروج من حالة االنقسام وجود دستور منظم للحياة و ضام بأهميةالعمل المستمر على التوعية  -

 .الحالي

الشروط الواجب توافرها للوصول الى انتخابات ذات مصداقية وتحظى بإجماع  -: ( المسار االنتخابي 5)

 ق على ضرورة : اتفتم اال وطني. 

 .ستور ور الدان تكون دستورية اي ان يحدد الدستور شكل الحكم و توزيع السلطات ال ان تسبق االنتخابات صد -

 التصويت و كيفية اختيار المترشح االفضل على بأهمية تفعيل دور المؤسسات المدنية و دعمها للقيام بالتوعية -

 .اساس تحقيق المصلحة العامة 

 .او العرقية او الجهوية  للقبليةال  -

ترشح المنصب يشترط في الملتدقيق في مؤهالت المنتخب العلمية و مواصفاته الشخصية االخرى الالزمة لتقلد ا -

ان يشهد له بالوطنية و النزاهة يشترط في المترشح ان يكون معايشا  للوضع مطلعا  على معاناة الناس اي ان يخرج 

تسن قوانين  انللبقاء في المنصب وال يتجاوزها ومن القاعدة الشعبية و بالتوافق ان يتقيد المترشح بالمدة المقررة 

 .عقوبات و جزاءات للمخالفين لذلكملزمة تشتمل على 

 .بين الناس نحو المترشحين بتنفيذ الوعود و البرامج االنتخابية  المفقودةاعادة الثقة  -

 .ب صانملتقلد ال المطلوبة  اتفجميع من يمتلك المؤهالت و المواصعدم التهميش واالقصاء و فتح المجال امام  -

ذلك ان المترشح يجب ان يكون شخصية عامة يمثل كل اطياف و  مناطقية الذ التقسيمات العرقية و القبلية ونب  -

 .شرائح المجتمع و ليس الفئة التي ينتمي اليها فقط

 .ان يمتلك برنامج يتحلى بالشفافية و المصداقية   -

لواقع ااضافات يحبذ ان يكون مكان انعقاد الملتقي داخل ليبيا ال خارجها مما يضفي عليه شرعية و التصاقا  ب*  

لمدة كافية من اجل ضمان استقرار ليبيا و من ثم  51النظام الملكي و دستور  بإعادةتوفير الوقت و الجهد و المال 

 .يعاد النظر في شكل الحكم المناسب و حتى يصل الناخبون الى مرحلة النضج السياسي و االستقاللية في انتخاب 

ناب شبهة الغموض و التفخيخ ) اعتراض على صياغة السؤال االفضل الوضوح في صياغة اسئلة المحاور الجت* 

 (  الثقافيةو المكونات  بالدستورالخاص 

 -مالحظات مهمة من قبل المتحاورات : 

   ما لم يستتب االمن و تختفي كل المظاهر المسلحة في البالد يبقى اي حوار او ملتقى هدرا  للوقت و تغريدا

 .خارج السرب 



  موحد و منظم للحياة في ليبيا بكل جوانبها ، يبقى الحديث عن الملتقيات و مخرجاتها ما لم يصدر دستور

التي تسعى بصدق و  رةكامل االحترام لكل الجهود الخي حبرا  على ورق و اهدارا  للوقت و الجهد و المال مع

 .هللا تعالى  بأذناخالص الى الخروج بالوطن الى بر االمان 

 وبركاته والسالم عليكم ورحمة هللا

 ) فريق العمل باالتحاد النسائي الليبي بالجنوب / سبها(

 )مجلس نساء الجنوب للحوار والسلم المجتمعي بمدينة سبها (
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