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أولويات حزبنا في الملف اأمني
.تنقية الجهاز اأمني من القيادات الفاسدة وبقايا النظام البائد ·
 .جلب كل من اتهم بسفك الدماء وهتك ااعراض ونهب المال العام ,ومحاكمتهم محاكمة عادلة ·
 .معالجة أوضاع الفارين من السجون بما يضمن استيفاء حق المجتمع في العقاب  ,وتفعيل قانون العفو ·
 :إرساء قواعد سيادة الدولة من خال وضع خطة مرحلية تستهدف اآتي ·

.ــ تأمين مراقبة المنافذ البحرية والبرية والجوية وحمايتها
 .ــ سيادة الدولة على الشارع العام ومنع البوابات ونقاط التفتيش العشوائية
 .ــ تنظيم عمل السفارات والقنصليات والشركات اأجنبية وتأطيرها بشكل قانوني
.ــ الحد من انتشار الساح وتنظيم حيازته وفقا ً للقانون
.ــ إعادة ااعتبار لرجل اأمن ،بتأهيله ورفع كفاءة أدائه
 .ــ تفعيل مراكز الشرطة وتطويرها للعمل وفق مبدأ حفظ اأمن وتقديم الخدمات للمواطنين
.ــ تفعيل اأمن القومي بمفهومه الشامل
ــ اصاح المنظومة القضائية وتحسين الظروف المادية والمعنوية للجهاز القضائي وتطوير ظروف عمله والتأكيد على إستقاليته لضمان سيادة القانون واحترام الدستور
.
.ــ توفير اأمن أعضاء السلك القضائي وتأكيد مبدأ الحصانة القضائية ،وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية
.ــ إعادة بناء جهاز الشرطة القضائية ،وتطوير إدارة التفتيش القضائي وتفعيل ادائها
 .ــ تأكيد مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء
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العدالة اإنتقالية والمصالحة الوطنية

ادعم العدالة
والبناء
أقسام الموقع

من أجل معالجة الماضي األيم بطريقة بناءة وشفافة وتصفية إرثه تصفية نهائية لتحديد المسؤوليات  ،ومن أجل تعزيز إمكانيات
تحقيق السام والمصالحة والوئام التي تعتبر من أهم لوازم المجتمع الديمقراطي الذي يسعى الليبيون لبنائه ،فإنه من الازم إظهار
حقيقة اإنتهاكات الجسيمة لحقوق اإنسان وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم واإعتراف بضحاياها وإصاح ذات البين بين مكونات
المجتمع .اأمر الذي يتطلب إخضاع الجرائم التي ارتكبت واأضرار التي وقعت إلى عدالة ,تختلف بقدر عن العدالة التقليدية ,تقوم على
الموازنة بين الحاجة إلى جبر الضرر وعدم اإفات من العقاب بشأن الجرائم الجسيمة ,والحاجة إلى السلم اإجتماعي مقدمة في
الولوج إلى حكم ديمقراطي ازم لبناء سيادة القانون وتحقيق التنمية اإقتصادية واإجتماعية .واستنادا ً على ذلك فمن الازم وضع
برنامج تشريعي تنفيذي متكامل يعنى بالعدالة في مرحلة اإنتقال من الحرب إلى السلم ومن الحكم التسلطي إلى الحكم الديمقراطي على
نحو يكفل التالي:

 .1الوقوف على حقيقة اإنتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق اإنسان وحرياته اأساسية.

 .2ضمان محاكمة مرتكبي الجرائم الممنهجة والعشوائية من قتل وسلب واغتصاب.

 .3تعويض ضحايا اإنتهاكات والعمليات العسكرية سواء كانوا أفرادا ً أو جماعات.

 .4المصالحة بين مكونات المجتمع الليبي وإشاعة ثقافة التسامح ومعالجة الخافات اإجتماعية بين المدن والقبائل .

 .5تفعيل مهمة هيئة المصالحة الوطنية مما يكفل لها تحقيق مهمتها بكفاءة عالية وبأسرع وقت ممكن.

 .6فتح باب التظلم لكل من وقع عليه الضرر  ,وضمان جبر الضرر وتخصيص موازنة كافية للتعويض المادي وتنفيذ أحكام القضاء
وتكلف بذلك الحكومة بشكل عام .

حول العدالة
والبناء

 .7توفير ضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء وعدم اإفات من العقاب.

 .8اإسراع بمحاكمة أعوان النظام السابق محاكمة عادلة ،واإسراع بإعداد السجون وفق المعايير الدولية.
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بناء الجيش القوي

ادعم العدالة
والبناء
أقسام الموقع

لقد قام النظام السابق بعمل ممنهج لعدة عقود بهدف القضاء على المؤسسة العسكرية وايجاد كتائب أمنية بداً منها ,أسست على عقيدة حماية النظام ا الدفاع عن الوطن,
:مما يتطلب إعادة بناء المؤسسة العسكرية بمقوماتها الكاملة وفق الخطوات التالية

الشروع في بناء المؤسسة العسكرية من جديد ،وفق خطة تستفيد من الكوادر العسكرية النزيهة الموجودة ,وتستوعب الراغبين من الثوار في اانضمام إليها ،في اطار 1.
.عقيدة حماية الوطن ،واانضباط بالمنظومة العسكرية
.تطوير القوات المسلحة بالتدريب والتطوير لكوادرها وتزويدها بالعتاد والذخيرة الازمة أداء مهامها المطلوبة 2.
.تطوير وتفعيل ااتفاقيات المتعلقة بأمن الحدود مع الدول اأخرى 3.
.إعادة اإعتبار الكامل للقوات المسلحة 4.
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إرساء دعائم دولة الدستور والمؤسسات
يهدف الحزب الى إقامة دولة مدنية في ظل دستور يكفل معاني الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والتي قامت أجلها ثورة  17فبراير وقدمت أجلها عظيم
:التضحيات ،لذلك فإن حزب العدالة والبناء يؤكد أن الديمقراطية التي ننشدها ترتكز على دستور يراعى في صياغته ما يلي

.اعتماد منهجية علمية في اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ،تعتمد على التنوع والكفاءة الازمة أداء مهمتهم الكبيرة وعظيمة ااثر في مستقبل الدولة 1.
.توفير الخبراء والمختصين في جميع التخصصات ليقدموا اإستشارة الفنية للهيئة التأسيسية لوضع الدستور 2.
.التواصل المستمر بين الهيئة التأسيسية وكافة الليبيين لتمكينهم من متابعة تطورات صياغة الدستور تمهيدا لإستفتاء على صيغته النهائية 3.
.إقامة ندوات وحوارات مفتوحة بين أفراد الشعب الليبي إنضاج فكرة ومحتوى الدستور المنشود 4.
 .اانطاق من ثوابت الشعب الليبي وقيمه المجتمعية في صياغة الدستور والتي منها اعتبار الشريعة اإسامية المصدر الرئيسي للتشريع 5.
أن يكون الدستور ضامنا لبناء دولة مدنية تستمد شرعيتها من الشعب ،ويعزز مبدأ المواطنة ،والشراكة السياسية ،وحرية تكوين اأحزاب ،والتداول السلمي على 6.
 .السلطة ،واحترام القانون ،والفصل بين السلطات
أن يستمد الدستور من مبادىء ااسام وقيمه العظيمة ويستند الى تراث اامة الحضاري 7.
.اإستفادة من الموروث اإنساني والتجارب العالمية بشتى أنواعها والعقل الجمعي فيما توصل إليه من تجارب وآليات ناجحة لرسم صورة النظام الديمقراطي المنشود 8.
.تكوين مؤسسات المجتمع المدني واحترام استقاليتها وتفعيل دورها من خال إصدار قانون ينظم عملها وفق المعايير الدولية 9.
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تكوين حكومة قوية وكفؤة
إن تكوين حكومة قوية وقادرة على ترجمة تطلعات الشعب الليبي ,تعد من أهم العوامل التي تضمن تحقيق اأمن وااستقرار المنشودين ,وقيادة ليبيا من حالة الثورة إلى
:الشروع في بناء دولة ليبيا المستقبل .وأجل ذلك يرى الحزب ما يلي

.أن تعبر الحكومة عن إرادة الشعب الليبي وتطلعاته 1.
.اختيار حكومة وحدة وطنية تتصف بالحنكة السياسية والخبرة اإدارية والمعرفة الواقعية لتكون اأداة التنفيذية الناجحة للسير بالباد في المرحلة القادمة 2.
.ااتفاق على أولويات المرحلة القادمة بشكل واضح مما يمكن من وضع الخطط واستثمار الموارد على الوجه اأمثل 3.
 .تبني نظام الامركزية في تسيير شؤون الدولة 4.
.القضاء على الفساد ،واخضاع العاملين والمرشحين للمناصب العليا لمؤسسات الدولة لمعايير النزاهة 5.
تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة الشفافية وتفعيل دور المجتمع المدني واحترام الرأي العام ودعم اإعام للقيام بدوره 6.
.الرقابي المطلوب
.إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس علمية وإدارية حديثة
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اعتماد نظام اإدارة الامركزية
نظرا اتساع الرقعة الجغرافية لليبيا ،والفشل الذريع في إدارة الدولة من خال النظام المركزي طوال العقود الماضية ،فإن حزب العدالة والبناء يوصي باعتماد
:الامركزية اإدارية وفق نظام إدارة محلية فاعلة لتوفير جميع الخدمات لكل المواطنين الليبيين في جميع أماكنهم بكل سهولة ويسر ،وذلك وفق التصور اآتي

.إرساء نظام إداري ا مركزي يحظى بالقبول العام ،يكفل توزيع الخدمات على كل المواطنين في كل مناحي الدولة بشكل عادل وفعال 1.
.وضع ضمانات دستورية للنظام اإداري الامركزي لضمان استقراره وعدم المساس به 2.
.تطوير وتدريب القيادات المحلية وفق برنامج علمي يمكنهم من تحمل المسؤولية في خدمة محلياتهم 3.
.إرساء دعائم اإدارة الحديثة من خال تبني منظومة الحكومة اإلكترونية ،لتسهيل ااجراءات وتوفير النفقات وسرعة ااتصال 4.
تشجيع التوأمة بين مدن الباد ومدن مشابهة لها في الدول الصديقة لإستفادة وتطوير اإدارات المحلية بما يحقق المصلحة العامة وتحسين الخدمات العامة بشكل 5.
.سريع ومتميز
.تخصيص الموارد المالية المناسبة لكل إدارة محلية بما يكفل تحقيق مستهدافات خططها التشغيلية والتنموية 6.
.سن التشريعات التفصيلية التي تنظم عمل اإدارات المحلية وعاقتها بإدارة الدولة
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تحريك عجلة ااقتصاد والتأسيس لبناء اقتصاد وطني مزدهر
إن ااقتصاد الليبي في المرحلة ااستراتيجية القادمة يتطلب تنويع مصادر الدخل واانتاج بما يحقق معايير التنمية المستدامة ،ليرتقي بمستوى معيشة اأفراد في اطار
.تنمية بشرية ومكانية متوازنة ،تتميز معدات اأداء فيه بالتوازن وااستقرار ،ومعدات البطالة والتضخم باانحسار  ،يكون للقطاع الخاص الدور الريادي فيه
:يرى الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل عجلة ااقتصاد كخطوة تأسيسية في مسار هذا اأداء ااستراتيجي وترتكز على ما يلي

.تهيئة المناخ اإستثماري لرجال اأعمال الوطنيين من أجل تفعيل دور القطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية وااسهام في محاربة البطالة 1-
تشجيع اإستثمار ودعوة الشركات اأجنبية للعودة والبدء في بناء شراكة جديدة تصحح تجاوزات الماضي وتعيد النظر في العقود بما يحقق المصلحة المشتركة 2-
.ويضمن مشاركة العنصر الوطني في هذه المشاريع ،وتستجيب لضرورات المرحلة
.توفير طرق تمويل غير ربوية للمستثمرين الليبيين وتقديم الدعم الفني واإستشاري لهم للبدء في إنشاء مشروعات صغرى ومتوسطة 3-
وضع سياسات نقدية رشيدة تهدف إلى الحد من التضخم ،وتعمل على تعزيز القيمة الحقيقية للعملة ،وتطوير أدوات السياسة النقدية ورفع كفاءة أداء مجموعة 4-
.المصارف التجارية والمتخصصة ,وتشجيع انشاء المصارف ااسامية
.إتباع سياسات مالية تعمل على ضبط وترشيد اإنفاق العام ،وتساعد على الحفاظ على المال العام ،وتطور مصادر اإيرادات العامة بعيدا ً عن إيرادات النفط الخام 5-
العمل على وضع سياسات تجارية تسهم في دعم وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية عبر تفعيل اإجراءات لدعم نشاط التصدير واإستيراد ،وبما يعزز حماية 6-
.الصناعات الوطنية الناشئة ،ويحقق اإستقرار اإقتصادي
تحقيق التنمية المكانية من خال التوازن والعدالة في التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية التي تتبناها الحكومة ،وتحفيز القطاع الخاص لتوطين مشروعاته في مدن 7-
.الدواخل
.مراجعة كافة التشريعات وتطويرها بما يكفل إزالة العوائق امام حركة النشاط اإقتصادي 8-
.دعم الصيرفة اإسامية القادرة على استثمار أموال المواطنين بشكل فعال 9-
 .مراجعة الحد اأدنى من اأجور والمعاشات بما يضمن أساسيات العيش الكريم 10-
حصر ودراسة وإعادة تقييم ومتابعة إستثمارات القطاع العام في الداخل والخارج والرفع من كفاءتها لتحقيق اأهداف ااقتصادية وااجتماعية العامة للوطن 11-
.والمواطن
.تنظيم شؤون العمالة ,ووضع قانون العمل والعمال الذي يحفظ حقوق العمال ,وينظم العاقة مع صاحب العمل ,بما يحقق المصلحة الوطنية 12-
.تنظيم شؤون العمالة الوافدة ,واعطاء ااولوية بالتوظيف والتشغيل لليبيين 13-
.دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتطويره ومده بالتقنيات الحديثة 14-
.تطوير زراعة وتصنيع التموروتأهيلها للمنافسة والتصدير
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اإعمار وإعادة البناء
تدهور البنية التحتية وإهمال المرافق العامة والنقص الشديد في عدد الوحدات السكنية الازمة واحتكار الدولة للمشاريع في هذه المجاات من جهة وغياب التخطيط
.وتأخر التعاقد مع شركات مؤهلة من جهة أخرى خلق العديد من المشاكل والصعاب في المرافق اأساسية والبنية التحتية
ولحل هذه المشاكل يجب توفير المخططات العامة لمنع تآكل اأراضي الزراعية وللحد من البناء العشوائي وإقامة مشروعات المرافق العامة وكذلك المواءمة بين
:الزيادة المتنامية لعدد السكان والحاجة إلى المسكن الائق وإقامة المناطق الصناعية والخدمية في أغلب المدن الرئيسية .ولذلك فإن حزب العدالة والبناء سيعمل على
.وضع سياسة سكانية قادرة على استيعاب حاجات الشعب الليبي بطريقة متوازنة 1-
مراجعة تطبيق المخططات العامة المعمول بها حاليا ،واإسراع في اانتهاء من انجاز مخططات الجيل الثالث وإعتمادها للحد من انتشار العشوائيات وتآكل رقعة 2-
.اأرض الزراعية
.تحديث منظومة اإتصاات بكافة أنواعها وتوفيرها للمواطنين بأسعار تتناسب مع امكانات العامة 3-
.صيانة منظومة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن ،وتزويدها بالخدمات ووسائل اأمان الازمة 4-
تفعيل عقود اإسكان المتعاقد عليها حاليا ً وبالذات التي تجاوزت نسبة اإنجاز فيها الخمسين بالمائة وبناء وحدات سكنية سريعة التجهيز للمناطق التي تحتاج إلى 5-
.مساكن بشكل عاجل
.بناء الكوادر والشركات الوطنية للقيام بأعمال التشغيل والصيانة لشبكات ومنظومات البنية التحتية لضمان ااستدامة وتوفير الخدمات 6-
.توفير مياه الشرب الصالحة لكل التجمعات السكانية 7-
.استخدام التقنيات الحديثة في معالجة المياه العادمة ,وإدارة مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة والسائلة ,والحد من التلوث الذي لحق بالشواطىء الليبية 8-
.العمل على إعادة إعمار ما لحق بالمدن المتضررة من تدمير أثناء الحرب 9-
.القيام بالصيانات اأساسية لتأهيل كافة المطارات الدولية ،إستقبال الطائرات وفق المعايير الدولية10-
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التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي
إن العناية بالتعليم يشغل أولوية و ضرورة وطنية من اجل اعادة بناء الجيل بنا ًء شاما على أسس صحيحة ,حتى يكون قادرا على ااسهام والمشاركة في بناء دولة ليبيا
 :المعاصرة التي تحفظ ااستقرار وااكتفاء الذاتي على مختف اأصعدة ,و من هذا المنطلق فان حزبنا يرى ما يلي

تفعيل مبدأ الزامية التعليم اأساسي ,والعمل على توسيع دائرة التعليم كما وكيفا وجغرافيا من اجل استيعاب جميع ابناء الشعب الليبي على جميع اارض الليبية1- ,
 .وتوفير التدريب والتعليم المستمر ,وتعميم وسائل التربية والتعليم الحديثة و ادواتها
.تلبية الحاجات الملحة استيعاب الطلبة بااسراع بانشاء مدارس سريعة مستوفية المواصفات وصيانة المدارس المتضررة 2-
.توفير وصيانة البنى التحتية والغرف الصفية والمختبرات والمرافق العامة ومساكن الطلبة الداخلية ,الازمة استمرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات 3-
وضع خطة للربط بين التعليم و خطط التنمية وحاجات الدولة في مختلف مجاات الحياة ,وتعويض النقص و ايجاد التخصصات المطلوبة لخدمة المجتمع وبناء 4-
.الدولة
.العناية بالمعلم بإعتباره محور العملية التربوية والتعليمية ,واكسابة المهارات العلمية الحديثة ,ورفع مستواهم المعيشي ليكون قادرا على حمل رسالته بكفاءة 5-
.تقييم وتطوير المناهج التعليمية الحالية ,بحيث تكفل تحقيق ااهداف المرجوة على الصعيد الفكري والعلمي و النفسي و البدني والسلوكي للطالب 6-
.إعادة ااعتبار للبعد التربوي في العملية التعليمية .وااهتمام باللغة العربية و الثقافة ااسامية ااصيلة 7-
وضع خطة لتطوير الجامعات لتسهم بشكل فاعل في بناء الدولة ,وزيادة اعضاء هيئة التدريس والتوسع في التخصصات و رفع مستويات اأداء وفق معايير الجودة 8-
 .العالمية و رفع مستويات الخريجين و تطوير كفاءاتهم
.إعادة النظر في سياسة توزيع الجامعات والكليات على مختلف المناطق وتقييمها 9-
.إعادة النظر في نظام اابتعاث على أسس العدالة والكفاءة والحاجة للتخصص 10-
.توفير الكتاب الجامعي لكل التخصصات 11-
.توفير اامن الجامعي بما يكفل سير العملية التعليمية والتربوية ,وتحقيق أهدافها 12-
.وضع معايير اعتماد عالمية للجامعات والتخصصات المختلفة للجامعات الحكومية والخاصة ,ومراقبة تنفيذها 13-
.العناية بالبحث العلمي و رصد الموازنة الكاملة لإرتقاء بمؤسسات البحت العلمي أداء دورها المأمول في تطوير ليبيا 14-
facebook

رجوع...

twitter

google

ادعم العدالة
والبناء
أقسام الموقع
حول العدالة
والبناء

رؤيتنا المستقبلية
جميع الحقوق محفوظة  -حزب العدالة والبناء   |  سياسة الخصوصية  |  شروط ااستخدام © 2012.

الرئيسة
نوابنا
المركز اإعامي
اقتراحاتكم
اتصل بالعدالة
التقرير المالي
ابحث في الموقع

اﺑﺣث

أدﺧل ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑﺣث

استلم أخبارنا عبر البريد اإلكتروني

 Enter emailﺳﺟل



لماذا أنا مع العدالة

انضم للعدالة والبناء

كيف نعمل في العدالة والبناء؟

ادعم العدالة والبناء

تطوع مع العدالة والبناء

ذوي ااحتياجات الخاصة
نساء البناء
شباب العدالة
أسر الشهداء والجرحى

مسيرة ليبيا اأمل لختام الحملة اانتخابية

انطاق الحملة اانتخابية من أبوسليم

روابط ومعلومات

حماية حقوق المرأة وتنمية مشاركتها
 -1اشراك المرأة الليبية في الحياة العامة ,واكسابها المهارات الازمة التي تجعلها قادرة على ااسهام في الشأن العام ,وتحمل المسؤولية الكاملة مع الرجل في ااعمار و
البناء.
 -2تشجيع وتسهيل دخول المرأة في الحياة السياسية و خوض اانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني.
 -3حماية حق المرأة في الكسب و تنمية المال ,و اكتساب حقها في التعيلم في كل مراحله ,وحقها في العمل ضمن الضوابط اأخاقية والقيم ااسامية.
 -4تطوير مهارات اامهات بتربية الناشئة على أسس صحيحة ,من خال التعليم والتدريب وااعام.
 -5احترام كينونة المرأة اانسانية ,وحماية حقوقها التي أقرتها الشريعة ااسامية ,وحمايتها من التعسف والظلم.
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العناية بااسرة والطفولة وذوي ااحتاجات الخاصة
تعرض المجتمع الليبي خال النظام البائد لحملة ممنهجة ,أضرت بالنسيج اأجتماعي ,وأضرت بالوحدة الوطنية ,وعطلته عن القيام بدوره المطلوب بالبناء واأعمار,
.ولذالك كان ابد من إعادة ترميم النسيج اأجتماعي وتقوية أواصر الوحدة بين مكوناته و في كافة المجاات
:وعليه يرى الحزب انه ابد من القيام بما يلي

العناية الحثيثة بااسرة وحمايتها من التفكك ,كونها اللبنة ااساسية في البناء ااجتماعي ,ومراجعة التشريعات المناسبة في مجال ااحوال الشخصية بما ا يخالف 1-
.الشريعة ااسامية
تيسير سبل الزواج عن طريق نشر القيم وااعراف ااسامية و محاربة الفساد ااجتماعي ,وتشجيع قيام المؤسسات ااجتماعية التي ترعى هذا الجانب و تسهم في 2-
.حل مشاكله
تطوير الرياض التربوية لاطفال ووضع المعايير التي تطور عملها ,وبناء المرافق الترفيهية التي تسهم في حماية ااطفال و تنشئتهم ,واكتسابهم اسس الصحة 3-
.النفسية ,وانشاء دور اايتام وفق خطة مدروسة
رعاية اصحاب ااحتياجات الخاصة ,وسن التشريعات التي تحفظ حقوقهم في ما يتعلق بالصحة والتعليم والطرق و المؤسسات الحكومية واابنية وغيرها ,ووضع 4-
.الخطط والبرامج لدمجهم في مجتمعهم ,والمشاركة في بناء الدولة
تشجيع ايجاد المؤسسات الخاصة و الجمعيات ااهلية التي تعمل في مجال رعاية اصحاب ااحتياجات الخاصة وتنمية مواهبهم ,وفقا ً لضوابط علمية ومنهجية5- ,
.وااستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال
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الصحة والبيئة
يعد ملف الصحة من أهم الملفات التي اقت تجاها كبيرا طوال العقود الماضية ،وزاد من حجم اإشكال في هذا الملف ما خلفته حرب التحرير الطاحنة من أعداد كبيرة
من الجرحى وذوي ااحتياجات الخاصة والمتضررين نفسياً ،اأمر الذي استلزم وضع آليات سريعة وناجعة لمواجهة اختناقات هذا الملف تمهيدا لوضع مشروع متكامل
:لتنظيمه .ومن أبرز تلك اآليات ما يلي
.توفير قاعدة بيانات عاجلة للجرحى وتقديم العاج في الداخل والخارج بما يتناسب ووضعهم الصحي 1-
.متابعة الملف المالي لعاج جرحانا بالخارج وتحديد حجم الخروقات في هذا الملف والمسؤولين عنه 2-
.توطين العاج بأسرع ما يمكن من خال التعاقد مع مستشفيات عالمية ،وذلك إدارة وتشغيل المستشفيات المحلية وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 3-
.تأهيل الجرحى ليتمكنوا من العودة لممارسة حياتهم الطبيعية وبما يتناسب ووضعهم الصحي 4-
.تفعيل نظام التأمين الصحي لتقديم العاج المناسب للمرضى في الداخل والخارج وبما يتناسب واحتياجاتهم الصحية 5-
.توعية المجتمع بأبجديات الصحة العامة ومستلزمات الوقاية ومكافحة كل ما يضر بالصحة العامة 6-
.تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في إدارة المرافق الطبية 7-
 .ااهتمام بسامة البيئة والتوعية بأهمية النظافة وحفظ اأماكن العامة 8-
ااهتمام برعاية اأمومة والطفولة وتوفير الغذاء والدواء لكل المواطنين 9-
.وضع خطة لتطوير الكليات الطبية والصيدلة لتواكب المعايير الدولية 10-
.تفعيل الطب الوقائي والثقافة الصحية التي تقلل الكلف وتحسن البيئة الصحية 11-
.وضع دراسة انشاء المستشفيات الحديثة في كافة المدن الرئيسة ,والمراكز الصحية في كل التجمعات السكانية 12-
.تشكيل مجلس أعلى للصحة والبيئة ,يعنى بوضع السياسات وااجراءات الكفيلة بضمان صحة المواطن والعناية بالبيئة على أسس علمية مدروسة 13-
تبني جملة من السياسات ت ُحد من التدهور البيئي وتحد من التعدي على الغابات ومواجهة التصحر ,وتساعد على توفير مياه الشرب ،ومنع السماح بإستخدام 14-
.اأراضي الليبية كمقبرة للنفايات السامة والمشعة ومعاقبة كل من يساعد في ذلك
.تقنين ومراقبة استيراد واستخدام المبيدات الحشرية والزراعية ,وفق المعايير الدولية 15-
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الشباب والرياضة
ليبيا دولة شابة ،فنسبة الشباب هي الغالبية من سكانها ،وهم وقود ثورتها ،وصناع مستقبلها ومنفذو إرادتها ،وحاملو لواء نهضتها ،من هنا كان من أهم اأولويات لحزب
:العدالة والبناء في المرحلة القادمة ملف الشباب الذي تتلخص رؤية الحزب فيه بالنقاط التالية

.توعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم ,وأهمية دورهم في العمل العام وضرورة قيامهم بدورهم في بناء مستقبل بادهم 1-
.وضع خطة لرفع كفاءات الشباب العلمية والتخصصية وإعداد القيادات الشابة وإشراكها في إدارة الباد في شتى الجوانب 2-
تشجيع الشباب على اانخراط في مؤسسات المجتمع المدني ،وإطاق الحريات لهم في مجاات التعبير عن آرائهم وتكوين اأندية والروابط وايجاد قنوات للتواصل 3-
بينهم وبين السلطات العامة
.استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم واإهتمام بتنمية العقل والجسم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم 4-
.الحد من البطالة من خال توفير فرص العمل المناسب للشباب 5-
توفير وسائل الترفيه والترويح والتثقيف والتوعية للشباب 6-
.تطوير وتأهيل الشباب من الثوار للقيام بدورهم في المسارعة في بناء ليبيا الجديدة واإستفادة منهم في بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها 7-
.استثمار الروح الوطنية للشباب التي نمت مع الثورة في غرس مفاهيم العزة الوطنية وروح المبادرة والتضحية من أجل الوطن 8-
دعم اتحادات الطلبة والكشافة والنشاطات الطابية في المدارس والجامعات 9-
تطوير النوادي الرياضية وتفعيل دورها ااجتماعي والثقافي 10-
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يؤمن حزب العدالة والبناء بأن ثقافة اأمة تمثل الحصن الحصين ,الذي يسهم في حفظها وبقائها واستمرارها ,ولذلك يجب صيانة
منظومة القيم الحضارية المستمدة من اإسام العظيم ,وينظر الحزب إلى هذا الجانب وفق اأطر التالية:

 -1وضع خطة لبناء الفن الملتزم الذي يحفظ هوية الشعب الليبي ويصون استقاله.

 -2الربط المحكم بين الثقافة والفن وبين منظومة القيم اأخاقية العالية من أجل أن تكون الثقافة والفن في خدمة بناء الوطن واأمة,
وتوجيه الطاقات الشبابية في البناء واإعمار.

 -3تشجيع إيجاد المؤسسات الثقافية الملتزمة ,التي تعنى بالكتاب والنشر والترجمة والدراسات والمعلومات ضمن استراتيجية
وطنية,منبثقة من عقيدة اأمة وتراثها الحضاري اأصيل.

 -4تشجيع الفن الملتزم الذي يرقى بالذوق ,وينمي اإتجاهات اإيجابية في النفس ويحفظ الحياء ,وإيجاد الترفيه البريء الذي ينشر
الراحة والهدوء ,وتشجيع المسرح الناقد في عملية النهوض والبناء ,وتنمية المواهب اأدبية ورعايتها ودعمها.

 -5تفعيل وتطوير المكتبات العامة ,وتشجيع عادة القراءة لدى المواطنين ,والتشجيع على التأليف ودعم المؤلفين والمفكرين
والمثقفين.

 -6تشجيع الفنون الشعبية الليبية ,وإحياء التراث الليبي وحفظه وزيادة اإهتمام بالنشاط المدرسي في مجال الفن والمسرح ,وتوفير
الدعم المالي والمعنوي للفنون الشعبية.

حول العدالة
والبناء

 -7وضع سياسة إعامية ترتكز إلى دعم الحريات اإعامية الملتزمة باأهداف الوطنية والقيم اإسامية ,وتفعيل دورها الرقابي.
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منظومة العاقات الدولية
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يؤكد حزب العدالة والبناء على ضرورة أن تكون مكانة ليبيا الدولية محترمة على كافة اأصعدة ومع كافة الدول وكافة اأبعاد
المغاربية والعربية واإسامية واإقليمية والدولية .هذه المكانة تنبثق من سياسة تبادل المصالح في إطار اإحترام المتبادل واإلتزام
بالمواثيق والعهود الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول اأخرى .يؤكد الحزب على ضرورة بناء عاقة ليبيا مع غيرها من
الدول وفق المنظور التالي:

 .1تعزيز العاقة مع دول الجوار العربي واأفريقي ,والتوصل إلى اتفاقيات شراكة دائمة لحل مشكلة أمن الحدود والهجرة غير
الشرعية واإهتمام المشترك بالمدن والقرى الحدودية من حيث التنمية المكانية وتطوير التجارة البينية وتيسير إجراءات التنقل
والعمل.

 .2تبادل المصالح المشتركة مع كافة دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة التي تقتضيها هذه المرحلة وذلك بالحصول على الخبرات
والخدمات المتطورة الازمة ,وفقا ً لقاعدة أولوية المصالح العليا للوطن.

 .3إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي وانتشار البعثات الدبلوماسية بما يكفل عاقة دبلوماسية متطورة لليبيا مع كل دول العالم وبما
يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين في الخارج.

تفعيل دور اإتحاد المغاربي وتقوية العاقة مع الدول العربية واإنفتاح على دول اإتحاد اأوروبي وخاصة دول البحر المتوسط
والتأكيد على حسن العاقة مع الدول اإسامية وخاصة الدول الصاعدة مثل تركيا وماليزيا .

facebook

رجوع...

twitter

google

حول العدالة
والبناء

رؤيتنا المستقبلية
جميع الحقوق محفوظة  -حزب العدالة والبناء   |  سياسة الخصوصية  |  شروط ااستخدام © 2012.

