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ِِقـرِيـطـاِلِةِ ـطارِ ـخ
 ِ"الشاملِ ِِللحلِ ِالتمهيديةِ ِ"للمرحلةِ 

ِ

، 2020نعقد في يناير رلين الم  مؤتمر ب   على نتائج   ( بالمصادقة  2020) 2510مجلس األمن رقم  قرار  لى إِاستناداِ 
 االنتقالية   الفترة   ق إلنهاء  الطري د  مه  ما ي  ب فعالة  و  واحدة   وطنية   وحدة   حكومة   وتشكيل   رئاسي   مجلس   والذي دعا إلى إنشاء  

 ؛ذات مصداقية ونزيهة   حرة   ورئاسية   برلمانية   انتخابات   عبر  

لى المادة ع وبناءِ  ،ه  اإلعالن الدستوري وتعديالت  من و  ،السياسيللحل  ام  ع كإطار   التفاق السياسي الليبيا منِوانطالقاِ 
 ؛االتفاق السياسي الليبي من 64

من المجتمع الليبي  متعددة   ت فئات  ل  التي شم   الموسعة   التشاورية   لقاءات  ال عنها في ر  عبالم   ية  الشعب ب  لمطال  لِوتلبية
 ؛ختلف األطراف السياسيةوم  

 ؛تحت إشراف البعثة األممية 2020نوفمبر  في التاسع من بتونس لتقى الحوار السياسي الليبيم   داوالتم   تانطلق
حالة االنسداد عالجة على م  السياسي الليبي لتقى الحوار م  تخللت مداوالت  بية  إيجا شاورات  م  بعد المجتمعون  تفقا

ما  مع ،مكنأقربِموعدِمِ فيِِوبرلمانيةِ ِرئاسيةِ ِانتخاباتِ ِلعقد الرامية   سياسيةالعملية استئناف العبر  الحالي السياسي
 للمواطنين. األساسية   مات  الخد وتوفير   ،المؤسسات   توحيد  و  ،والكافيدي ج  ال ضرورة اإلعداد قتضيه  ت
على النحو الوارد في   الطريقِِطةِ خارِ   هام  معال    د  حد  وت    ،"الشاملِ ِِللحلِ ِِالتمهيديةِ ِِالمرحلةِ " العملية السياسية بـسمى هذه  ت  و 

 :المواد التالية
 

ِالمادةِاألولىِ/ِأهدافِخارطةِالطريق
ِِسيةِ السياِالشرعيةِ ِتعزيزِ التمهيدية هو  األسمى للمرحلة   الهدف   .1  على أساس   وبرلمانيةِ ِئاسيةِ ِرِانتخاباتِ عبر

 .دستوري 
عالجة القضايا عبر م   النتخاباتالمواتيةِإلجراءِاالظروفِِوِ،مةالالزِ الشروطِلتوفيرِ جديدة   تنفيذية   لطة  س   تشكيل   .2

 التالية: 
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 ؛األجنبي وجودال إنهاءو  ،ل األراضي الليبيةعلى كام   الوطنية   السيادة   بسط   .2.1
 ؛وإنهاء حالة النزاعات المسلحة ،ن  للمواط   ألمن  ا توفير   .2.2
أو  داخلي   معنوي   تأثير   أو مادي   وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه   ،الدولة   مؤسسات   توحيد   .2.3

 ؛خارجي  
 ؛ةواإلدارة الرشيدة للموارد العاموتطوير عمل مؤسسات الدولة  ،واألداء االقتصادي الخدمات   تحسين   .2.4
 ؛ هامهام   مارسة  من م   والبلديات   المحلية   مؤسسات  ال تمكين   .2.5
 ؛ر المال العام ادإهالفساد و ة كافحم   .2.6
 ؛حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها .2.7
المصادق الدولية عهود والمواثيق الليبية النافذة وال التشريعاتمع اإلدارية بما يتوافق م عالجة مسألة األرقام  .2.8

 ؛عليها من قبل الدولة
مع  بالموازاة   والتسامح   العفو   االنتقالية ونشر ثقافةعدالة مبادئ ال على تستند  شاملة وطنية صالحة م   إطالق .2.9

 .تقصي الحقائق وجبر الضرر
 

ِخارطةِالطريقالمبادئِالحاكمةِلِ/الثانيةالمادةِ
 في االتفاق السياسي الليبي. الواردة   مة  ئ الحاك  طة الطريق بالمبادخار   تتقيد   .1
 ليات  و ومسؤ   والواجبات    حقوق في ال  والمواطنات  المواطنين  جميعبين    لة  الكام    المساواة  على  ق  طة الطريخار    تؤكد   .2

 كافة السلطاتعلى  و   ا،الدولية التي صادقت عليها دولة ليبي لمواثيقفق اإلعالن الدستوري واذلك و و   ،نة  المواط
 .والواجباتهذه الحقوق حماية على ن تعمل أ

 ،نف  الع  إلى    اللجوء    ورفض    ،س السياسيالديمقراطية في إدارة التناف    للوسائل    حتكام  االعلى  طة الطريق  خار  تؤكد   .3
 .بنتائجها  واإلقرار  ،في االنتخابات  والشفافية    النزاهة    بقواعد    وااللتزام    ،لطةلس  للمي  بمبدأ التداول الس    الجميع    وقبول  

 
ِة:الزمنيِللوصولِلالنتخاباتِالعاماإلطارِ/ِِالمادةِالثالثة



  

  
  

3 

الحوار السياسي  لتقىخرجات م  م  عن اإلعالن من اعتبارا  "للحلِالشاملِالتمهيديةِ ِللمرحلةِ " الزمنية   دة  الم   تبدأ   .1
 .2020د بتونس شهر نوفمبر نعق  الم   الليبي

على أن تجرى انتخابات كحد أقصى  شهرا  ( 18)خالل ثمانية عشر "المرحلةِالتمهيديةِللحلِالشامل"ِتنتهي  .2
 .2021ديسمبر  24يوم  –وفق االستحقاق الدستوري –رلمانية رئاسية وب

 .المواعيد المحددة  حسب التمهيدية   قضايا المرحلة   في التقدم   تابعة  م   السياسي الليبي الحوار لتقىم   يتولى .3
 

 :ومواعيدهاِخارطةِالطريقلالحاكمةِالقواعدِةِ/ِالمادةِالرابع
جميع مؤسسات الدولة   ة تضامنية بينيواإلجراءات الالزمة هي مسؤول  ،راتوالقرا  ،طة الطريقتطبيق خار  المسؤولية على  

 طة الطريقخار  تطبيق    يتم  ، و هال االنتقائي مع نصوص التشريعات لتعطيل التقدم فيالتعام  ال يجوز  و   ،واألطراف السياسية
 :اآلتيةالمواعيد القواعد و فق للمرحلة التمهيدية و 

 :الخاص بالعملية االنتخابية اإلطار الدستوري والقانونيأ(    
ال   في فترة    الدستوري   االستحقاق   إنجاز    إلى الوصول   على  التفاق  با  ةالدستوري  المؤسسات المعنية بالعملية م  تلتز   .1

 .مرحلة التمهيديةال دء  ب   من تاريخ   يوماِ (60ِ)ستينِـال تتجاوز  
 د  حد  ي  و  ،الدستوري  االستحقاق م في إنجازالتقد   ع  تتاب   قانونية   لجنة   لتقى الحوار السياسي الليبي بتشكيل  م   يقوم   .2

 ها.لتقى الحوار السياسي الليبي تركيبة اللجنة القانونية ومهام  م  
الضرورية إلنجاز  والتشريعات ،الدستوري  االستحقاق   إنجاز  لبت في التقى الحوار السياسي الليبي لم   يعود   .3

  ق النتيجة المطلوبة.دون تحق  من هذه المادة  في الفقرة األولى المحددةِةهلالمِ انقضتِفيِحالِاالنتخابات 
 :وذات العالقة بالعملية االنتخابية السياديةمؤسسات الب (   
للمفوضية  ةالالزم ةواألمني اإلدارية والماليةالشروط توفير و  ،اآلني المالي الدعم  بتقديم  لطة التنفيذيةالس   تلتزم  .4

 على هامهام   تأدية من لتتمكن ،ومؤسسات الدولة ذات العالقة بالعملية االنتخابية ،ليا لالنتخاباتالع  الوطنية 
 ممكن. وجه لأفض  
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شاغلي المناصب القيادية للوظائف  علىللدولة لس النواب والمجلس األعلى مجبين ل إلى اتفاق يتم التوص   .5
 يوماِ (60ِِ)ِِالستينِِخالل فترة ال تتجاوز  من االتفاق السياسي الليبي  15المنصوص عليها في المادة    السيادية

وقواعد االختيار  ،لطة القضائيةما االستقالل التام للس  ه  ن في اتفاق  يالمجلس م  يحتر  و . التمهيدية دء المرحلة  من ب  
 لطة القضائية.ذة والمعايير الدولية الستقالل الس  للتشريعات الناف   الخاصة بها وفقا  

 :االلتزامات والمواعيدج (   
ها أمام الشعب ل  اعمأ وهي مسؤولة عن    ،ةقرر الم   المواعيدفق  ها و  بالتزامات    على الوفاء  مؤسسات الدولة   كافة لتعم   .6

  لتقى الحوار السياسي الليبي.م  ا ه  عمل   ع  تاب  ي  و  ،الليبي
حوار السياسي لتقى الفيها إلى م   البت   يؤول   ؛حددة ر إصدار القرارات المطلوبة في المواعيد الم  في حال تعذ   .7

 الليبي. 
من   ودعم    بتيسير    ه  تكون اجتماعات  و   ،خالل المرحلة التمهيدية  دوري    لتقى الحوار السياسي الليبي بشكل  يجتمع م   .8

 البعثة األممية.  
 ه  من أعضائ   عضواِخمسةِوعشرينعلى اقتراح  بناء   السياسي الليبي لتقى الحوارم   يلتئم   ،في حالة الضرورة  .9

 ن البعثة األممية. م أو بدعوة  
 

 خاللِالمرحلةِالتمهيدية:ِالتنفيذيةِلسلطةهيكليةِاةِ/ِالمادةِالخامس
تحديد  لتقى الحوار السياسي الليبيم   يتولى، و من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنيةتتكون السلطة التنفيذية  .1

 .همااختصاصات
 غرافي / األقاليم الثالثة.الج  للتوازن  وفقا   ونائبين الرئاسي من رئيس  يتكون المجلس  .2
 من الوزراء. وعدد   حكومة الوحدة الوطنية من رئيس الحكومة ونائبيه   تتألف   .3
 السياسي الليبي. لتقى الحوارم   عليها يتوافق   آلية   يتم اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية وفق .4
 المجلس الرئاسي. داخل تخاذ القرارالحوار السياسي الليبي تحديد آلية ا لتقىم  يتولى  .5
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وضمان  ،والجغرافي لتنوع السياسيوالتمثيل العادل ل ،والجدارة ،لكفاءة ا في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ىراعي   .6
 %30ال يقل تمثيل النساء عن نسبة  أ  مع مراعاة   لمرأة والشبابلحقيقي    أهمية تمثيلمع    ،ثقافيةشاركة المكونات الم  

 (.أو الوكالءالحكومة )الوزراء  لقيادية فيب امن المناص  
للمجلس  لة  التنفيذية كام   لطةصالحيات الس   ،أخرى  وبدون إجراءات   ،للحكومة الثقة   منح   باشرة من تاريخ  تنتقل م   .7

وتنتهي  ،لتقى الحوار السياسي الليبيحددة في م  وفق االختصاصات الم   ،ولحكومة الوحدة الوطنية ،الجديد الرئاسي
 جميع السلطات التنفيذية القائمة.  ه  ين  في ح

 
ِِالتمهيدية:خاللِالمرحلةِِأولوياتِالسلطةِالتنفيذيةسةِ/ِالمادةِالساد

واألمنية الضرورية إلنجاح االستحقاق االنتخابي من   اإلدارية والماليةإنجاز اإلجراءات تتولى السلطة التنفيذية  .1
جتماعي النسيج اال  كيحافظ على تماس  المشهد اإلعالمي بما    شيدتأهيل وتر ومن بينها    ،خالل إجراءات بناء الثقة

 .الوطني ويخلق تهدئة شاملة
آثار  عالجة  لم  بمجرد التوافق على الجهات التنفيذية صالحة الوطنية واالجتماعية يتم االنطالق في مسار الم   .2

وإطالق سراح  سري،واالختفاء الق   ،فيبإنهاء ظاهرتي القبض واالحتجاز التعس   لك ابتداء  وذ ،ختلفةالنزاعات الم  
من  ين والنازحينهجر اآلمنة للم  و  الطوعية   على العودة   والعمل  الم حتجزين قسرا  دون وجه حق، و  معتقلي الرأي

 .دون إسقاط الحق الخاص في التقاضيوجبر الضرر  ،داخل وخارج البالد
إنفاذ  وهيئات   ،القضائية   إليجابي مع المؤسسات  والتعاون ا ،بحقوق اإلنسان لطة التنفيذية بالنهوض  تقوم الس   .3

 .جتمع المدنينظمات الم  وم   ،الوطنية والدولية آليات الحمايةو  ،القانون 
 .المؤسسات والمرافق العامة لخدمة جميع الليبيين كل تسخير .4
 امل للتشريعات الليبيةتكالم  التطوير  عبر ؛والالمركزية اإلدارية ،كم المحليالح   بتعزيز  لطة التنفيذية الس  تلتزم  .5

 الم ختصة.
 .والشفافية مبادئ المسؤولية الماليةبو  ،النفقات العامةو  ،المصروفاتترشيد ب لطة التنفيذيةالس   تلتزم  .6
 .المؤسسات الرقابية والتعاون الفعال معكافحة الفساد م  لطة التنفيذية على تعمل الس   .7
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ورفع العراقيل والقيود عن عمل مؤسسات  ،هامهام   داء  جتمع المدني ألالتنفيذية مفوضية الم  السلطة    تدعم   .8
باحترام  الكفيلة   باإلجراءاتالتنفيذية  لطة  تقوم الس  . كما بما ال يخالف النظام العام  واألهلي المجتمع المدني

 .العمل السياسيالتنظيم و و  التعبير   حرية   يضمنها بما وتنظيم   ،السياسية  و  المدنية  الحقوق 
ركاء العالقات الودية والهادئة مع الش   التنفيذية بإدارة السياسة الخارجية للدولة الليبية بما يحفظ   لطةتقوم الس   .9

  لة.تباد  سن الجوار والمصالح الم  اإلقليميين والدوليين وفق قواعد ح  
ضر باستقرار ال تنظر السلطة التنفيذية خالل المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما ي .10

 العالقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة األمد.
 

ِخارطةِالطريقلالقانونيِِاإلطارةِ/ِالمادةِالسابع
 التمهيدية   والمرحلة   ،لتقى الحوار السياسي الليبيم   خرجات  م  ل عاماِ ِإطاراِ و أساسياِ ِزءاجِ  طة الطريقخار   عد  ت   .1

 .للحل الشامل
 ها؛بعد استكمال   دةِ واحِ ِةِ زمِ حِ  عة  جتم  الليبي م   السياسيلتقى الحوار م   خرجات  م  ر عتبت   .2
 2015لالتفاق السياسي الليبي الموقع سنة    ضافاِ مِ ِِتفاقاِ ا  عة  جتم  م    لتقى الحوار السياسي الليبيم    خرجات  م  تعتبر   .3

 .ضمن دستوريا  والم  
 خالل المرحلة    السياسية    لعملية  مة لالحاك    فقط  د الضرورية  القواع    لتقى الحوار السياسي الليبي باالتفاق علىيقوم م   .4

  .ثابتارفا ع  مبدأ أو  ه  أحكام  اعتبار  وال ينبغي ،مؤقتاِ ِقانونياِ ِتدبيراِ هذه القواعد  عدت  و . التمهيدية  
 

 

 

  


