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 وليامز  ستيفاين  السيدة  ابإلانبة،  ليبيا  يف  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاصة  مثلةملل   فتتاحيةاال  كلمةال

 2020أكتوبر    26  –ملتقى احلوار السياسي اللييب   –  عن بعد األول  التواصلي  اللقاء

 

 ،ملتقى احلوار السياسي اللييبضاء أع ،سيدايت وساديت

 التواصلي عن بعد هذا اللقاء    يف أن أرحب بكن وبكم أطيب ترحيب املتحدة للدعم يف ليبيا، يطييبابسم بعثة األمم  
 التواصل املباشر.    سبلمؤقتاً  بعد أن أعاقت جائحة كوروان    االلكرتونيةنصة  هذه امل عرب

 السيدات و السادة
 ،أعضاء ملتقى احلوار السياسي اللييب

مؤمتر خالصات بناء على  احلوار السياسي اللييب الذي نعقده    ىأوىل جلسات وأعمال ملتق نعلن انطالقهنا  اليوم    إننا
 . 2542  قراره رقمو    2510، واليت صادق عليها جملس األمن الدويل بقراره رقم  برلني

إذا كان ملتقاان اليوم حمطة أساسية إال أن بعثة األمم املتحدة للدعم مل تنتظر هذه اللحظة للتواصل واإلنصات لليبيني. 
 . متعددة  أخرى ومسارات الوطين  امللتقى  مسار  خالل  من  األخرية،  السنوات  خاللهذا ما فعلناه 

 الشعب  يطلبه  ما  مستوى  ويفنكون يف مستوى املسؤولية التارخيية    أنهذه احملطة األساسية    يفاليوم معكم    حناول  إننا
 شعبكم اللييب،

 ؛  ألبنائكم  ومستقباًل  كرميًا  عيًشاالليبيون    يريد 
 وسالًما؛  أمًنا يريدون 
  وطمأنينة  وضوءا  خبزًا يريدون 
  ؛وتقديرًا  وعداًل   احرتاما  يريدون 
 ؛واملكوانت  واملدن   واملناطق  األفراد  بني  عداًل 

 ونزيًها؛  موحًدا  رشيًدا  حكًما دون يري
 ؛وطنية ونسيًجا اجتماعًيا منسجما  وسيادة  وطنية  وحدة يريدون 
 ؛ونزيهة  وكفأة  فعالة  تنفيذية  سلطة  اليوم  يريدون 



2 
 

  ؛اجلميع   وتدمج الوطنية  الوحدة  تكرس
 املتتالية  االنتقاليةالبالد من األزمة ومن الفرتات    خيرج واضح  بربانمج  وتلتزم
  والشفافة  والنزيهة  احلرة  االنتخاابت  خالل من اللييب  للشعب  القرار  مامز  ويعيد 

 كيف؟:  هو اليوم  وعلينا  عليكم  املطروح  لالسؤا

 منلقد مسعنا  وغريهم.   نسائية وشبابية ومع عمداء البلدايت  فئاتلقاءات عديدة مع  مؤخرا  عقدان السياق   هذا  يف
تلك   وخمرجات كلعرض عليكم خالصات نسوف    ومقرتحات قيمة  وعاجلة  مشروعة  مطالب اجملموعات  هذه

  .سوف تستمعون هلا مباشرة بواسطة ممثلني عن هذه الفئاتواليت   اللقاءات

مكوانت اجملتمع اللييب. وكما تعلمون ال ميكننا  مجيع   ملتقى احلواراملشاركة يف    شملقد حرصنا كل احلرص على أن تل
واحد خصوصاً وأننا نتلقى آالف الرسائل والطلبات من الراغبات   ىالشعب اللييب يف ملتق كافة أبناء  أن جنمع 

 . ةاملباشر   اتناوالراغبني يف املشاركة يف امللتقى وخاصة يف لقاء

وهذا ه  ماذا سينتج عن احلوار وليس من سيشارك فييعين وليس "َمن؟".    -هو "ماذا؟"  اللييبالشعب  ما يُهم  ن  إ
العليا فوق   الوطنية  ولذا من األمهية وضع املصلحة أمام شعبكم واجملتمع الدويل.يضاعف مسؤوليتكم التارخيية والوطنية  

 عليه  يدل  ،وطينال  لتزامكماب اهلدف  يف  متحدون  أنكم  هو جيمعكم ما  إن  كل االعتبارات الشخصية واحلزبية واجلهوية.
 .املقبلة  املرحلة  يف التنفيذية  املناصب  مجيع   عن  ابلتنحي  التزامكم

. اللييب  السياسي  حلوارداخل ا  التوافق  جسور لن تكون إال عربتطلعات وخماوف وانتظارات الشعب اللييب   معاجلة  إن
من خالصات   34ود التذكري هنا ابملادة  أو .  ملتقاكم  خمرجات ستستند عليها  يتالالوحيدة واملتاحة و القاعدة    يه  وهذه

. اجملتمع الدويل برلني بقبول ودعم نتائج العملية السياسية بني الليبينيأطراف  تلتزم مبوجبها مؤمتر برلني حول ليبيا واليت  
 سيدعم ويساند ما تتوافقون عليه.  

السبيل األفضل إلعادة القرار إىل   ابعتبارها،  العامةنتخاابت  االاهلدف األمسى هلذا امللتقى هو الوصول إىل  يظل  
، ن من اختيار ممثليهمو مّكن الليبيحبيث يت  ،تؤسس ملرحلة دميقراطية يف ليبياو ،  الشعب اللييب أي للمواطنني واملواطنات

وافق  جيب الت ،شرعية املؤسسات الليبية. وللوصول هلذه الغاية  جتديدو   ،عرب األساليب الدميقراطية  احلقيقيني  ممثليكم
من ضمنها إجياد سلطة   رمبا على الرتتيبات الالزمة اليت تسمح إبجراء هذه االنتخاابت يف أقصر إطار زمين ممكن،
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 التوافق على قاعدة دستورية وقانونيه إلجراء االنتخاابتو   ،تنفيذية موّحدة تعمل على تقدمي اخلدمات للشعب اللييب
 بصيغة قانونية تالئم املرحلة.

ومسار حقوق  املسارات العسكرية واالقتصاديةإن    .ليبيا  مشاكل  كل  حيليناقش أو   لن  السياسي  احلوار  ملتقى  إن
إن كان لكل مسار قضاايه  و  .مؤخراً إجنازه ال زالت قائمة وسنطلعكم على ما مت   اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين 

 .املسارات تكاملية  هذهومنهجية عمل خمتلفة إال أن  

وهناك زخم قوي عقب التقدم احملرز واآلراء التوافقية اليت أسفرت عنها املشاورات األخرية بني   ةمواتيالظروف اآلن 
 انر  إطالق وقف يف ليبيا  يف للدعم املتحدة  األمم  بعثة  توسطت  املاضي،  األسبوع  يفداخل البالد وخارجها.  الليبيني،  

 هذه النار  إطالق  وقف اتفاقية  ختلق(.  5+    5)  املشرتكة  العسكرية  اللجنة  خالل من  البالد  مستوى على شامل
 السياسي  احلوار  الستئناف  واملواتية  الضرورية  الظروف

مجيع الليبيني وخاصة من هم يف موقع املسؤولية إىل أدعو فرصة فريدة جيب عدم اضاعتها، ولذلك أمام    آلناإننا  
واستقرار وأن ينعم االستفادة من هذه الفرصة من أجل حتقيق تطلعات الشعب اللييب يف العيش بسالم وأمن وازدهار  

 نسان.حقوق اإلوحيمي املساءلة  الشفافية و يضمن  وطن  يف    ، بالدكم،خبريات بالده

 

 .اليوم  امتىن لكم التوفيق يف اعمالكم،


