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المؤتمر الدولي لمقارنة الدساتير ألجل والدة دستور صحي لليبيا الحرة
مبادرة حزب الجبهة الوطنية 2012
الفكرة
دعوة الخبراء والباحثون والوطنيون والعرب واألجانب لمؤتمر دولي يتناول دراسات عملية وتجارب حقيقية لعدة
نصوص دساتير وكيفية صياغتها قريبة من طبيعة الشعب الليبي وثقافته وتطلعاته باإلضافة لدساتير أخرى يمكن
تحويرها بحيث يتم اختيار تقييم عملي سواء كانت هذه البحوث المقدمة محكمة أو قابلة للتحكيم من لجنة خبراء
علمية.
الهدف األساسي:
فتح حوار علمي ودراسات حقيقية ألجل دستور صحي ومثالي يضمن للوطن حق المواطنة ويحقق ثوابت وتطلعات
الشعب الليبي
محتوى هذا المؤتمر يتضمن عرض عدة دراسات مقارنة لعدة دساتير ينتج عنها طرح حوار مبكر يهدف لتثقيف
الشعب الليبي يتناول مزايا وعيوب الدساتير المطروحة تخرج منها خالصة وتوصيات تساعد كتاب النص برؤية
واضحة ونص صحيح أساسه الدراسة والتحليل والحجة العلمية.
األهداف العلمية
 توسيع ثقافة المواطن ليصوت "بنعم أو ال" وبالطريقة الصحيحة
 تمكن المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والحكومية في فهم عملية إخراج دستور للبالد عبر التثقيف
والحوار.
 تساعد أعضاء المؤتمر الوطني واللجنة التأسيسية لإلصدار نص دستور مثالي يتناسب وطبيعة الشعب
الليبي ويحقق تطلعاته.
لغة المؤتمر
اللغة العربية واللغة اإلنجليزية مع ضرورة وضع نظام ترجمة فورية عند العرض وطرح األسئلة على المتحدث،
على أن تتم ترجمة البحوث اإلنجليزية إلى العربية بالكامل الحقا ً في مطبوعات أو كتيب ونشرها في موقع
اإللكتروني للموقع الحقاً.
المكان المقترح
نقترح قاعة البرلمان بمدينة البيضاء لما تحمله هذه القاعة من روعة في البناء وسعة كافية ألعضاء المؤتمر
والضيوف ،كما أن منطقة الجبل األخضر هادئة تتميز بجمال الطبيعة .وعلى هامش المؤتمر يمكن توفير مساحات
عرض ودعاية للكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى راعية للمؤتمر باإلضافة بإمكانية
تفعيل مهرجان فني سياحي للضيوف.

المدة المقترحة للمؤتمر
يومان متتاليان يتم فيهما عرض  18-16ورقة علمية ال تتجاوز الورقة او التجربة العلمية  12صفحة كحد أقصى
يحدد شكل الورقة الحقاً.
محاور المؤتمر


مقدمة لمحتوى الدستور وقواعد النص والنواحي القانونية فيه
ورقة واحدة كحد أدنى



نبذة تاريخية عن دستور الليبي وإمكانية تعديلية ووضعه فشكل نموذج للمقارنة
ورقة واحدة كحد أدنى



دراسات مقارنة الدساتير العربية القريبة لطبيعة الشعب الليبي
تحدد حسب الجنة التحكيم والتنظيم



دراسات مقارنة الدساتير دول أخرى اجنبيه وإمكانية تحويرها كدستور ليبا
ما يتوفر منها



تجارب عملية لوضع دساتير في التاريخ الحديث تضمن شريعة إسالمية للبالد
ما يتوفر منها

طبيعة البحث
 بحوث المؤسسات االستشارية وبيوت الخبرة على ان تكون محكمة سابقا ً وتلبي شروط وضوابط اللجنة
العلمية للمؤتمر
 أطروحات الدراسات العليا لنيل " ماجستير او دكتوراه" محكمة سبق نشرها او قابلة للتحكيم الحقا ً تختارها
اللجنة العلمية.
 تجارب ونماذج حقيقية ناجحة تم تنفيذها في العصر الحديث على ان تكون تتضمن مراجع محكمة ونتائج
عملية.
على ان تصاغ في شكل قابل للتحكيم والنشر في احدى المجاالت العلمية او الدوريات المتخصصة مستقبال.
لجنة التنظيم






اللجنة تجهيز المؤتمر " مكتب لبيضاء وشحات".
اللجنة التنظيمية للمؤتمر.
اللجنة التحكيمية (العلمية).
مراجع مالي ومقدم خدمة عمليات بنكية "مكتب مالي قانوني متخصص".
مقدم خدمة متخصص في تنظيم المؤتمرات والمعارض والعالقات العامة وتجهيزاتها.

 مقدم خدمة ترجمة ونشر.
 مقدم خدمة إعالن وترويج.
 مقدم خدمة دعم الكرتوني.
 مقدم خدمة اإلقامة واإلعاشة والدعم اللوجستي.
 مقدم اكثر من خدمة من الخدمات المذكورة أعاله.
 أطراف أخرى تتطوع بالمشاركة في عملية التنظيم.
جهات التمويل للمؤتمر
 الراعي الماسي
 الراعي الذهبي
 الراعي الفضي
 ممولون تمويل وضيافة
 رسوم العرض "بالمتر المربع"
 منح وتبرعات
الجدول الزمني لتنظيم المؤتمر (ستة أشهر من اتخاذ القرار)
الجدول الزمني باألسابيع

البنود واألعمال
0

الموافقة على المبادرة واتخاذ القرار
تكثيف مكتب البيضاء وشحات بالتجهيز للمؤتمر
إصدار مطوية أولية للمؤتمر ( )Draftوتجهيز صفحة
الكرتونية صفحات تواصل اجتماعي
اإلعالن عن المؤتمر والدعوة له مع إخراج برنامج
متكامل (نهائي) يحدد فيه الوقت والمكان
دعوة الممولون ورعاة المؤتمر والمعارضين

اختيار لجنة (علمية) تحكيمية الستقبال التمهيد وتقيم
األوراق النهائية
تحديد مواعيد استقبال التمهيد والمراجع من المشاركين
تقييم األوراق العلمية وطلب تعديلها
اختيار األوراق النهائية واعتمادها واإلعالن عنها
التجهيز النهائي للمؤتمر
تجهيز المعرض المصاحب
افتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب (أحداث المؤتمر)
الترجمة
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طارق بوحاسية telhasia@yahoo.com

خاص بالحزب
مكاسب هذه المبادرة العائدة على الحزب:













االقتراب من المواطن ونيل ثقته في الحزب والتعريف بأجندته الوطنية أكثر
جذب مزيد من أعضاء وتوسيع دائرة المؤيدين الحزب بعد مضي فترة مرحلة المؤتمر الوطني
تبني الحزب لمبادرات صادقة تمس مصلحة المواطن وتضع المنافس في المحك مما تزيد في شعبية
الحزب
استقطاب ناشطون سياسيون قد ينفصلوا عن بعض األحزاب التي ال تحقق رؤيتهم ،أو نتيجة انحرافها عن
المسار السياسي أو بعد انشقاقات بعض تحالفاتها (المتوقع في الفترة القريبة نتيجة عدم توافق مصالحها
معاً) وخصوصا ً التحالف الوطني (حسب بعض التنبؤات)
معالجة القصور أو التأخير في الدعاية االنتخابية الماضية للحزب واستهداف المرحلة القادمة استراتيجياً
وتكتيكيا ً ومكانيا ً
السعي نحو نمو شعبية الحزب دائما ً لألفضل في الشارع الليبي يوما ً بعد يوم
تواجد الحزب على الخريطة السياسية ودعم شبابه للعمل اكثر وبجد ألجل المرحلة القادمة بعد وضع
الدستور
تعزيز مكاتب تمثيلة بالمدن والثرى وتوسيعها.
المبادرة سوف توضح للجميع أننا هنا ونعمل كشركاء وطنيون حقيقيون ألجل بناء الوطن
إثبات أن الحزب يحمل صوت الشعب حقا ً ويسعى لتوسيع ثقافته الديمقراطية ومداركة لتحقيق تطلعاته
نثب للشعب أننا كحزب نعمل وفق تحليل ودراسة علمية تخرج منها توصيات يمكن تطبيقها على ارض
الواقع واالستفادة منها

