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 في الحوار السياس ي الليبي   الليبي مسار الشباب توصيات 

وافق  املنعقد  عبر تطبيق زووم - 2020اكتوبر  18يوم االحد امل

بحضور املمثلة الخاصة لألمين العام لألمم املتحدة في ليبيا باإلنابة، رئيسة بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا، 

عقد اللقاء األول ملسار الشباب  –السيدة ستيفاني وليامز، وبتنظيم من فريق اإلعالم واالتصال بالبعثة 

شابة وشاب  40وعددهم  -املشاركات واملشاركون  توافقو ، 2020أكتوبر  18يوم األحد املوافق وذلك الليبي 

 على جملة من التوصيات الهامة كما يلي: -من ربوع ليبيا 

 :
ً
نقاط عامة حول الحوار السياس ي املرتقب عقده في نوفمبر القادم واملسارات األمنية واالقتصادية أوال

 أيضا

بمسار  االكتفاءلجنة الحوار وعدم أن يكون هناك عدد كافي من املشاركين ممثلين عن الشباب ضمن  •

  .املنعقد افتراضيا الشباب

املطالبة بأن تكون هناك مقاعد مخصصة ملؤسسات املجتمع املدني ك "مراقب" ضمن مسار الحوار  •

  .بناء السالم وتحقيق األمن وكذلكاألمني واالقتصادي بصفتها شريكا في مكافحة الفساد 

توسيع دائرة االختيار لكل منصب، وترشيح ثالثة اشخاص ل ادماج الكفاءة كمعيار أساس ي من خال •

 لكل منصب من املناصب التي سيتم تحديدها من قبل لجنة الحوار. ليتم االختيار االنسب

 م مؤسسة.أفرض العقوبات على كل من يحاول عرقلة الحوار فردا كان  •

 :
ً
 التمهيدية:السلطة التنفيذية خالل املرحلة ثانيا

  .تنتهي بإجراء االنتخابات وفقا لدستور مستفتى عليهواضحة فترة زمنية محددة بتكون أن  •

  :حكومة أزمة مصغرة وذات مهام وصالحيات محددة وتعمل علىتكوين  •

 .االنتخابات القيام بالتحضيرات الالزمة إلجراء -1

 ت التنفيذية.العمل على توحيد املؤسسا -2

االقتصادية وتقديم الخدمات لليبيين في كافة أنحاء ليبيا من دون العمل على معالجة املختنقات  -3

  .استثناء وبشكل متوازي 

 .مثيل أفضل للشباب واملرأة في الوزارات واإلدارات الوسطى واملناصب السياديةت •
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على آليات مناسبة   االتفاقو تفاق السياس ي  تحديد أهداف األجسام والهياكل التنظيمية املنبثقة عن اال •

، وبطريقة تضمن الحياد واملهنية والشفافية، وبآليات لهاملتابعة وتقويم مدى التزامهم بها وتنفيذهم 

 ذلك.واضحة تضمن تصحيح املسارات كل ما أقتض ى األمر 

وجعل استراتيجية  همية قصوى في املرحلة التمهيدية املقبلةأالتأكيد على ايالء العدالة االنتقالية  •

من خالل سلسة موسعة من املتحدة  األممبعثة عليها من قبل  التي تم العملصالحة الوطنية امل

  .الحكومة املقبلةأولويات من ضمن اللقاءات بمختلف مكونات الشعب الليبي 

؛ إطالق  واألمنيةالعمل على القوانين واإلجراءات الالزمة السياسية  •
ً
واملالية لعودة املهجرين داخليا

 ومعالجة مسألة املحتجزين من دون إجراءات قانونية موجبة. العمل 
ً
سراح جميع املوقوفين تعسفيا

عادة تفعيل دور املجلس الوطني للحريات إو   على محاربة ظاهرة التعذيب في املعتقالت في كل انحاء ليبيا

 .العامة وحقوق االنسان

ا حيات الخدمات للبلديات من خالل توزيع شفاف ومعلن مليزانية الخدمات وفًق أن تمنح صال  •

  .الحتياجات كل بلدية

 
ً
 :الدستور : ثالثا

حسم مسألة القاعدة الدستورية في وثيقة االتفاق السياس ي القادم من خالل التنصيص على القانون  -1

املفوضية العليا  إلى تنظيم االستفتاءحالة مهمة إالذي سيتم من خالله االستفتاء على الدستور و 

 لالنتخابات بشكل تلقائي.

وأن توضع املدد الزمنية  االنتخاباتقبل إجراء  االستفتاءعلى الدستور وفقا لقانون  االستفتاءضرورة  -2

 ءاستفتال تم رفض املشروع عند إجراء أول  افي ح  االستفتاءتعديل املشروع وإعادة  مدد  املناسبة لذلك و 

 .االستفتاءضمان الترتيبات األمنية الضرورية إلجراء  -3

 :
ً
 االنتخاباترابعا

 لقانون انتخاب واضح  -1
ً
للدستور  ووفقاضرورة إجراء االنتخابات البرملانية والرئاسية وفقا

 .دالليبي الجدي

نهاية عام من التوقيع على االتفاق الجديد وبما  قبل هاجراءاحترام نتائجها وابالتعهد أن يتم  -2

 .يضمن تسليم السلطة لجهة منتخبة

 .ضمان الترتيبات األمنية الضرورية إلجراء االنتخابات -3
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: ا
ً
 القتصادخامسا

 وكل مؤسسات املالية والسيادية والخدمية. توحيد مصرف ليبيا املركزي  -1

 سعر الصرف.توحيد  -2

 

:
ً
 القضاء سادسا

وخاصة فيما يخص   التنفيذيةالتأكيد على استقاللية القضاء وعدم التدخل في عمله من قبل السلطة   -1

 واألجسام املنبثقة عنه أعضائه اختيار

فرض عقوبات على املعرقلين واملعطلين لجميع مخرجات مسارات الحوار السياس ي و األمني  -2

 .واإلنساني والحقوقي واالقتصادي 

 وقنوات اعالمية. س خطاب الكراهية من افراد ومؤسساترض عقوبات على من يمار ف -3

 على قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب.تصديق مجلس االمن الدولي  -4

 :
ً
 املسار االمني سابعا

وإخراج وحل كل التشكيالت املسلحة  ةمؤسسة عسكرية موحد إطارضم كل الكتائب النظامية تحت  -1

 الليبية.األراض ي من األجنبية كافة القوات 

 .بشكل فردي   إدماجهاوإعادة  صالح القطاع األمني، وتنفيذ برنامج وطني لتفكيك املجموعات املسلحة إ -2

 

: آ
ً
 ملتقى الحوار السياس ي الليبي  إلى صال هذه املخرجاتايلية ثامنا

أمام لجنة  االجتماعتم االتفاق على أن تتلى مخرجات هذا  لى تمثيل الشباب داخل اللجنةباإلضافة إ -

 األصغر الحوار وأن يتلوا هذه املخرجات 
ً
وأن تكون من فئة  –االجتماع في  ينشاركامل من ضمن سنا

 النساء.

 رأى عدد من املشاركين تضمين وثيقة تويوة ضمن أدبيات الحوار السياس ي.  -

  )انتهى( 

 

 


