
اريخ بت بقاعة المجلس البلدي غاتالملتقي الوطني الليبي المنعقد في بلدية 

م12/04/2018  

  

من قبل مقرر الجلسة تجميعهاتوصيات الحاضرين بالملتقى بعد   

 أوالً : أولويات الحكومة .

ة في ليبيا يجب استفتاء الشعب على نوع نظام الحكم والعلم والنشيد لكونهم المختنق الرئيسي لالزم -1  

أن الليبيالمحافظة على السيادة الوطنية للدولة وإلزام األمم المتحدة بعدم السماح للتدخل الدولي في الش -2  

لة واألمم المتحدةمن قبل الدو رالمصالحة وتقريب وجهات النظر ودعمها وجبر الضر -3  

قم إعادة المهجرين لمدنهم وتأمينهم وتهيأت المدن المنكوبة وإعطائهم الحقوق الكاملة بما في ذلك الر -4

 الوطني

المناطقي بين أفراد الشعب الواحد والجهويمحاربة التوجه العنصري  -5  

الحكومة تكون تكنوقراط ممثلة لمختلف مناطق الوطن -6  

والجيش االهتمام بالشرطة -7  

وضع آلية لجمع السالح -8  

وضع سياسة واضحة للمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية -9  

سنوات باعتبارها مرحلة 4إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على ان يكون عمر االجسام المنتخبة  -10

 انتقالية ويتم من خاللها االستفتاء على الدستور

التعليم والتنميةتعزيز االستقرار وإصالح  -11  

الوضع االقتصادي وإصالحمكافحة الفساد ووضع خطط إستراتيجية لمواجهته  -12  

المركزية واالعتماد على السلطات المحلية ومتابعتها ومحاسبتها إلغاء -13  

اإلستراتيجيةاالهتمام بالمشاريع  -14  

ليبيا إنحاءالعدالة في توزيع البعثات الدبلوماسية على  -15  



 ومرعاهلبعد الجغرافي العدالة في توزيع عوائد النفط بين السكان حسب الكثافة السكانية والبنية التحتية وا -16

 التطوير العمراني

 ثانياً : األمن والدفاع .

بناء مؤسسة عسكرية مهيأة أكاديميا في إطار الدولة المدنية وان تنأ عن التجذابات السياسية -1  

لتراتبية والكفاءة والمؤهل العلمي للمستويات القياديةيراعى معيار االقدمية وا-2  

سنوات قابلة 5ايلولة االختصاصات وصالحيات وزير الدفاع للقائد العام )مرحلة انتقالية( تكون مدتها  -3

يتعامل بعقلية أبناء المؤسسة إضافيللتمديد عام   

   -: تكون بشروط اإلدماج  عملية أما بخصوص 

الحرب واالقتتال والنزاع السياسي المصاحب لهمااالعتراف بنتائج  -1 

  ةنقل زعماء الحرب من خنادقهم دون اي عدالة انتقالية من خالل مصالحة تاريخية الى دهاليز السياس -2

 منةأدولة هشة" لكنها  تأسيسبضمان التقاسم وعدم المالحقة وعندها يمكن " وأمراهاتطمين زعماء الحرب و

السالم بدل الحرب أساسعلى   

  -تكون وفق األتي : الحوافزأما مايتعلق ب

مؤهالتهم ومنحهم رتب توظيف التشكيالت وتفكيك تركيبتها وفقا لتسلسل السيطرة وبصورة فردية وفقا ل -1

تأهيلهم إعادةعسكرية بعد   

كل من يملك سالح للدراسة نظير تسليمه سالحه أفاد -2  

  -في مسالة األمن والدفاع في : الخالصةوتكمن 

حل الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة يشكل تحديا كبيرا لكونها وفق "قانون محظور" -1  

ة هجينة من الذهاب الى صيغ أولىاالعتماد على صياغة كاملة لالتفاق ضامنة للتوازن بمشاركة الجميع  -2

 تحترم االتفاق ظاهريا وتضربه في صميمه

بشأنها  الخالفية " المادة الثامنة وكذلك المادة الثامنة في اإلحكام اإلضافية" تحتاج إلعادة النظر المواد -3

 وتعديلها وتصويب األخطاء لتقريب وجهات النظر.

-أما توصيات الخاصة في باب  األمن  والدفاع تكمن في :  

ية والمعنوية  تفعيل الجيش والشرطة والقضاء وتوحيدها وجمع السالح بالحوافز الماد-1  

توحيد المؤسسة العسكرية -2  



قدميةمهام قيادة الجيش لقيادات في المؤسسة العسكرية حسب التراتبية من حيث الكفاءة واال إسناد-3  

عن التوجهات السياسية واألمنيةالمؤسسة العسكرية  إبعاد-4  

عن الدفاع عن الوطن  إفرادها إلزامتجنيب المؤسسة العسكرية عن التوجه القبلي والجهوي مع -5  

لى داخل الوطن والتركيز ع األمنللشرطة الليبية الدعم المعنوي والمادية لمديريات  األساسيةالمهام -6

إليهماالمنية من حيث المهام المسند  األجهزةالشرطة ومنتسبي  إلفرادالجانب التثقيفي   

ية عن المؤسسة العسكرية الشرعمؤسسة تتبع الجيش الحتواء المجموعات المسلحة الخارجة  إنشاء-7

كل حسب تخصصها في المجتمع وإدماجهم وتأهيلهم  

العربية منذ  مصر  في تشكيل المؤسسة العسكرية الموحدة و التي تنعقد اجتماعاتها في جمهورية اإلسراع -8

.و استكمال اعتمادها من البرلمان المنتخب في اقرب وقت ممكن أشهرعدة   

. ثالثاً : توزيع السلطات  

  اإلقليميوالقدر والتخصص والبعد  الكفاءة االختيار حسب  - 1

حين االستفتاء على الدستور  إياعطاء صالحيات واسعة للبلديات  - 2  

دولية  التزامات إيالدولة في  إدخالتسير المرحلة االنتقالية وعدم  - 3  

الثالثة  األقاليمبين  بالتساويجغرافياً  المؤسسات توزيع  -  4  

  اإلسالميةمع الشريعة  ليتعارضتشجيع القطاع الخاص ووضع ضوابط له بما   - 5

ولي القومي التخصص ولخبرة في عملية اختيار من يتولي الوظائف القيادية ع المستوي الد - 6

ليبيا  أقاليموالمحلي على ان تشمل كافة   

ي مجال االختصاص فالتدرج الوظيفي الخبرة ليبي الجنسية حسن السيرة والسلوك ذوي  - 7

 المرشح له في الوظائف العامة

رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن  -  8   

عدم تجاوز المؤسسات المحلية بمهامها  -  9  

هي وزارة التخطيط  المواردعلى توزيع  لإلشراف رالمؤسسات االجد - 10  

اني ويجب في توزيع الموارد الكثافة السكانية والمعايير السك أخذهاالمعايير التي يجب   - 11

النفط للمناطق التي ينتج منها  إيراداتمن  %30منح   

 رابعاً : العملية الدستورية والمسار االنتخابي .



العسكرية و األمنيةبعد تعافي الدولة ومؤسساتها  البرامج المتعلقة بالدستور الى ما تأجيل - 1  

  باإلجماعالشروط الواجب توفرها للتوصل الى انتخابات ذات مصداقية تحظى  - 2

ثورة حيث ان فيما يتعلق بالالراهنة  األزمةالفصل القضايا ذات الطابع السياسي الناتجة عن  - 3 

ائم مرتكبة وهده القضايا في السابقة بدافع الدفاع عن الوطن وليست جرمواطنين ليبين  إفرادها  

بين كافة مكونات الشعب الليبي  اإلقصاءاسة نبد سي - 4  

الفرصة للمشاركة لكونه حق شرعي  إعطاء - 5  

 ماهي الشروط الضرورية لتحقيق المصالحة 

ا المهجرين والنازحين ماديا ومعنوي وتعويضالعدالة  لتحقيقاالفراج عن المساجين  - 1   

 راعواإلسالبرلمان القادم واختيار لجان ذات مصداقية  إلىاحالة اختصاص لجنة الدستور  - 2

االنتخابات  يف  

أما بخصوص التوصيات التي اجتمع عليها الحاضرين    
 إقصاءاو  إبعادون د الليبييناعتماد العملية االنتخابية رئاسية برلمانية بصورة مستعجلة بشكل يشمل كل  -1

طالما توفرت به الشروط ألحد  

المصالحة الوطنية الشاملة وإتمام إلجراءالسعي  - 2  

نزع السالح من كافة التشكيالت المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة -  3  

دون شرط او قيد السياسيينكافة المساجين  إطالق  - 4  

كافة المهجرين في الداخل والخارج إرجاع - 5  

عفو عام عن الفترة التي وقع فيها النزاع إصدار - 6  

األهليلكافة المدن الليبية وتامين االستقرار والسلم  األمنتوفير   -7  

وقت أسرعاالنتخابات البلدية والمحلية في  إجراء - 8  

ترشح سيف االسالم القذافي باعتباره رجل المرحلة -9  

تحديد موعد  مستوى الوطني قيام البرلمان المنتخب بإعداد لجنة تنفيذية إلقرار الدستور و على -10 

االنتخابات إلجراءرسمي   

 بتىىىوفير كيل حكومىىىة انتقاليىىىة واحىىىدة للقيىىىامالمسىىىتوى المحلىىىي قيىىىام البرلمىىىان المنتخىىىب بتشىىى علىىىى -11       

علىى  اإلشىرافالرعايىة الصىحية ( و  –السىيولة النقديىة  –الغذاء  –المستلزمات الضرورية للمواطن ) الوقود 

 .العملية االنتخابية الرئاسية و البرلمانية



القرار  دارإلصالليبية هو الوسيلة الضامنة  المزمع عقده على مستوى البلديات الوطني الملتقى -12

عسفي خارج الت األمنيالمليشيات القائمة و االنفالت  إلنهاءالوطني من جميع الفئات الشعب الليبي 

 ً  مؤسسات الدولة المرتكب حاليا بسبب االنقسامات الجهوية شرقاً و غرباً و جنوبا
 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

 

 
  
  

  
  
      
 
 


