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 انتخابات جديدةقود ليبيا نحو تسلطة تنفيذية مؤقتة وتعيين ملتقى الحوار السياسي الليبي  بخصوص مخرجات

 

 سلطة تنفيذية مؤقتة تعيينبو 2021فبراير   5 بتاريخ ملتقى الحوار السياسي الليبي بمخرجات يرحب مركز الحوار اإلنساني

 ن حديثا.يالمعين تهانيه لرئيس الوزراء الليبي المؤقت وأعضاء المجلس الرئاسيبمركز الحوار اإلنساني  يتقدّم، كما جديدة

 

هذا إنجاز هائل، وخطوة رئيسية  " بما يلي دايفد هارالند،السيّد  المدير التنفيذي لمركز الحوار االنساني، صّرح وبهذه المناسبة

لتوصلهم  ملتقى الحوار السياسي الليبي أعضاء يأحيّ " أضافو ،"2021ها في ديسمبر ؤالمزمع اجرانحو تنظيم االنتخابات 

 . "تسهيل هذا المسار سبيل مم المتحدة فيذلها األ، كما أثني على الجهود الدؤوبة التي تبرغم االختالفاتإلى توافق 

 

بتشكيل حكومة تجمع مختلف القوى واألطياف  رئيس الوزراء الجديد يُكلَّف ،الليبي وبمقتضى ُمخرجات ملتقى الحوار السياسيّ 

في  بدور جوهري تضطلع هذه الحكومةوسعلى مجلس النواب الليبي لنيل الثقة. طرحها  ليتمّ  واالجتماعية الليبية السياسية

التي  الجولة األولى من المحادثاتخالل  ملتقى الحوار السياسي الليبي تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها المشاركون في

 24 يوماالنتخابات المقرر إجراؤها  تنظيمهذه الحكومة على  ستشرف. كما 2020شهر نوفمبر  في تونس خالل انعقدت

  .2021ديسمبر 

 

الممثلة بدور  قة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمركز الحوار االنساني،مدير منط، رومان غراندجانالسيّد  وبهذا الّصدد يشيد

السيّد في ليبيا  لألمم المتّحدة لألمين العام الّسابق الخاص لممثلاو ستيفاني وليامزالسيّدة الخاصة لألمين العام في ليبيا باإلنابة 

في إجراء النّجاح أردنا  ا إنتطلب منا جميعًا مضاعفة جهودنت القادمة"المرحلة  ونّوه في نفس الّسياق إلى أنّ ، غسان سالمة

 الجديد مبعوثالترحيبه بمدير منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  أبدى" كما .الجاري خالل العامانتخابات ديمقراطية 

 .سيان كوبيالسيّد  في ليبيا لألمين العام الخاص

العملية السياسية من خالل ق في إعادة إطال األمم المتحدة للدعم في ليبياشرف دعم بعثة   مركز الحوار االنسانيوقد كان ل

األساسية في مونترو خالل شهر سبتمبر الليبيّة السياسية الفعاليات  سياسية بينالطريق ال ارطةاتفاق على خ تسهيل التوصل إلى

خالل تنظيم المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي بين  المتحدةاألمم و . كما تظافرت جهود مركز الحوار االنساني2020

 .نسبة للسلطات الليبية الجديدةبال مخرجات هذا المسار التشاوري صالحة وقائمةوال تزال  ؛2018و2017 سنتي

عادة إيتمثّل في  األمم المتحدة لمسار الذي تشرف عليهالنهائي ل الهدف فإنّ ، رئيسيّةخطوة  تشكيل الحكومةعتبر يُ بقدر ما و

. ومن شأن هذه االنتخابات المأمولة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقيةالسيادة الكاملة للمواطنين الليبيين من خالل 

وإّن الليبيّين سيحكمون على نجاح هذه المسار من يبيا إلعادة بناء مؤسساتها في ظروف سلمية وعادلة. أمام لمهد الطريق ت أن

تغلبوا تجاوزوا والذين  نسانّي بجهود كّل الفاعلينوفي هذا اإلطار، يشيد مركز الحوار اإلُمنطلق تحقيق هذا الهدف النّهائّي. 

  وبناء الدولة الليبيّة الموّحدة. هذا الهدفتحقيق من أجل  سويّةخالفاتهم للعمل على 

على أهبة االستعداد وقوفه  االنتقال الليبّي مرحلة جديدة ااإلنساني في هذه الفترة التي يدخل فيهمركز الحوار ختاما، يجدّد 

  .المؤقتة الجديدة والشعب الليبي على توحيد بلدهم وبناء دولة مستقرة ومزدهرة وديمقراطية الليبية السلطاتلمساعدة 
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