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ص الكلمة االفتتاحية للمبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي ن
 النص الحرفي  –عبر االتصال المرئي 

 2021آذار/ مارس  26
 

 أعضاء الملتقى الموقرون 
 

يوم لعقد االجتماعات أشكركم جزيل الشكر على تخصيص بعض الوقت للقائنا اليوم، فأنا أتفهم أنه ليس بأفضل  
أردت أن أخاطبكم في أقرب وقت ممكن بعد اإلحاطة التي قدمتها   .ولكني لم أرغب في تأجيل هذا االجتماع

 إلى مجلس األمن، وفي أقرب وقت ممكن بعد اإلحاطة التي قدمتها إلى األمين العام وقيادة األمم المتحدة.
 
باألمس إحاطة لألمين العام. واليوم، أطلعكم على ذلك. لذا   قد أنعقد اجتماع مجلس األمن قبل يومين، وقدمت ف

مع االعتذار عن القيام بذلك يوم الجمعة، لكنني لم أرغب في تأجيل هذا األمر أكثر ألنه بخالف ذلك كان هذا  
 .االجتماع سيعقد بعد أسبوع تقريبًا من اآلن، وفي رأيي أن ذلك بعيد أكثر من الالزم

 
على إرسال أسئلتكم مسبقًا إلّي وإلى زمالئي. وأود هنا الرد على بعض منها وبعد ذلك أود أن أشكركم أيضًا 

 .أثناء المناقشة بالتأكيد. جزيل الشكر لكم على ذلك أيضاً 
 

ما لم يكن متوقعًا  . لقد حققتم الملتقىأعضاء  كبير لعملكم جميعاً التقدير باإلعراب عن ال  اسمحوا لي أن أستهل
  م تمكنت بضعة أسابيع خلت. وجدتم السبيل لتوحيد البالد وتأكيد سيادتها و قبل ليس قبل بضعة أشهر فقط بل 

 بأكمله؛ تمكنتم من عقد جلسة للبرلمان الذي كان منقسمًا وكانت جلسة موحدة؛ حكومة واحدة للبلد إنشاء من 
السلطة إنشاء  من    متمكنت ؛  حدة للبرلماناجديدة في جلسة و الحكومة ال  المصادقة علىمن الحصول على    م تمكنت

من   م تمكنت؛ ، المعترف به اآلن من قبل المجتمع الدولي بأسرهيمجلس الرئاسالالتنفيذية المؤقتة، بما في ذلك 
تحت  ونهم تبق مأنتإذن ميزانية الدولة على سبيل المثال. العمل على ـكجعل البرلمان يبدأ العمل على واجباته، 

 ين. تاريخي خاصية  هذا إنجاز كبير للغاية له طابع و و . مهم مسؤولين أمامكونللغاية، وتجعلمحكمة رقابة 
 
   

السلطة  (  انتخاب )بترشيح    م، بعد أن قمت فبراير  /شباط  الملتقى في   أن أؤكد أنه حتى بعد اجتماع  أيضاً   ويمكنني
مثل هذا التقدم داخل البالد، بما في و  نجازبمثل هذا االإيمان ن ي الكثير كن لدى التنفيذية المؤقتة الجديدة، لم ي
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ديسمبر. كانون األول/  24ذلك أولئك الذين تم ترشيحهم لقيادة البالد في هذه الفترة االنتقالية نحو انتخابات 
؟ أم   العملية  هفي هذ   كنت أتلقى عشرات ومئات األسئلة: هل من الممكن المضي قدماً   ؛خارج البالد   أيضاً بل و 

والذي أدى في النهاية إلى تشكيل   2016- 2015في وضع مشابه لما حدث بعد د بالبالسينتهي األمر 
حكومتين. هذه المرة كانت هناك مخاوف من أنه قد تكون هناك حكومة ثالثة تضاف إلى الحكومتين اللتين  

 .هذا الرأي عدة مرات عن رئيس الوزراء أعرب هذه معجزة صغيرة، وقد و . كانت بيدهما السلطة
 

يد من العمليات تحت المظلة الدستورية، ألن هناك بالفعل بعض المؤسسات والسلطات في المضي في العد وتم  
والسلطة، على سبيل المثال، لتأكيد التصويت على الثقة وأداء اليمين في نهاية    الصالحية  وحدها  البالد التي لها

وأنا   ،هذا السبب، نحن نعتقد لو  .تشريعالسلطة لل وحدهم لديهمي؛ هم من الرئاسالمجلس لحكومة أو لالمطاف 
أنشأوا لحكومة و ا اأنشأو و عملوا ، وقد ألن تعملهذه السلطات ل جالمال مأعطيت  مأنك أمرًا حسناً أنه كان أعتقد، 

هو جسم هام  ، ملتقى الحوار السياسي الليبي، ا الجسم. هذ هاماً ا يزال م م؛ لكن عملك يد الجد  يمجلس الرئاسال
لضمان متابعة تنفيذ خارطة الطريق وأهدافها.  التي تحققت  إلنجازات ًا مهمته الحفاظ على ارئيسيويبقى منبرًا 

 .األهدافعمل عليه، تم الما يهو ألن هذا 

 

مهم وسوف يكون مهمًا  الحوار السياسي الليبي  ى  ملتق. نعم،  جيبكم عليهوهذا أحد األسئلة التي تلقيتها وأود أن أ
 .أيضًا في المستقبل

 

قلت، كان الملتقى ذا فائدة وقد حقق النتائج المرجوة. وحقيقة أنكم أعطيتم المجال لسلطات ومؤسسات   وكما
البالد ألن تقوم بعملها. ولكن حان الوقت اآلن للجلوس معًا والمناقشة والتقييم وربما االستماع إلى بعضنا  

بمبادرة   أيضاً  مأتيت مذه النية وأعلم أنك البعض مما سيساعدنا بعد ذلك في اتخاذ الخطوات التالية. كانت لدي ه
العمل في   م، وفي نفس الوقت واصلتومعنا أيضاً  بينكم  هامو شاركتتمع بعض النقاط التي لملتقى لعقد اجتماع ل

 .هذا العمل أيضاً لالي ي الع تقدير عن  عرب هنا، وأود أن أ يةالقانوناللجنة إطار 
 

، لقد ؤكد ذلك، أنا جديد نسبياً وني أ، ودعتسلمي مهام عمليمنذ األسابيع الماضية خالل وقت الغلينا استكما 
حشد دعم المجتمع  على الوقت عمل طوال منذ حوالي خمسة إلى ستة أسابيع فقط، لذلك كنا ن عملي بدأت 

أن أبلغكم بأن   يسعدني جداً و ها في خارطة الطريق. مو ألهداف التي حددت لالمجتمع الدولي بأسره تأييد الدولي و 
 .تطلعات خارطة الطريق وملتزم بهاويدعم   األهدافيؤيد هذه ع الدولي المجتم
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في للغاية  مفيداً  عامالً وكانت مرة أخرى  اتهاعملية برلين اجتماعمنبثقة عن مجموعات العمل الوقد واصلت 
مجموعة العمل  وجرت إحاطة وتنفيذ أهداف خارطة الطريق.  لمضي قدماً على االسلطات هنا في البالد  حث 

منفي، ومؤخرًا من قبل رئيس المفوضية  الدبيبة، ورئيس مجلس الرئاسة السيد الالسياسية من قبل رئيس الوزراء 
  سايح.الوطنية العليا لالنتخابات الدكتور عماد ال

 
إزاء عن تقديري لنهجهم الوطني  بأود أن أعر و عملها المهم.  (5+5)ما واصلت اللجنة العسكرية المشتركة ك

في سرت.   مجلس النواب جلسة  قاد  انع  تسهيلفي    القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار وال سيما أيضاً 
توفير  في ا حينها لدوليين الذين ساعدو من خالل تواصلنا مع بعض الشركاء ا وحاولنا المساهمة في ذلك أيضاً 

 .إلى سرت مجلس النواب لنقل أعضاء قرضابية مواتية بما في ذلك إمكانية استخدام مطار الالبيئة ال
 

العديد من العواصم الدولية وأجريت مكالمات هاتفية عديدة مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول، لقد زرت 
اليابان  وصلت حتى أبعد من ذلك إلى المجاورة لليبيا ودول المنطقة ودول في أوروبا و بما في ذلك الدول 

التي أقرها الملتقى   طريقال في هذه المرحلة الزمنية خارطة يؤيدون  –كما قلت  -وجميعهم  ،والواليات المتحدة
بيان الرئاسي السابق، أنه حتى في ال أيضاً الحظتم مجلس األمن، و  قدمت إحاطة إلى. كما ويطالبون بتنفيذها

أعرب مجلس األمن عن دعمه لهذه العمليات وأكد على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية على النحو المنصوص  
 م.وإنجازاتك  مهذا مرة أخرى تأكيد لنجاحاتك و . التي أقررتموها عليه في خارطة الطريق

 
ت إحاطة لمجلس األمن، طلبت رأيهم  مناقشاتي مع أعضاء مجلس األمن، وكذلك يوم األربعاء عندما قدمفي 

مرة أخرى على األهداف الحاسمة لهذا  بل وأكدت في قرار لمجلس األمن يؤيد ويدعم هذه التطورات اإليجابية. 
أنفسكم، ومن بين هذه األهداف الحاسمة التي نتبعها كأولوية، بها  مو األهداف، كما حددتهذه  الدعم واإلشارة إلى  

 .ديسمبر من هذا العامكانون األول/  24ات في إجراء االنتخابيسير هو ت
 

ديسمبر من العام الجاري.   24جراء انتخابات بإ مطالبينعلى كلمة واحدة جميع أعضاء مجلس األمن  وكان
إجراء على كلمة واحدة فيما يتعلق بالمطالبة ب، دول الجوار بما فيهاكل دول المنطقة التي تحدثت إليها، و 

باألمس، سنحت لكم الفرصة لمشاهدة زيارة مهمة للغاية لثالثة وزراء من ثالث دول و ديسمبر.  24انتخابات 
كانت ألمانيا هي األب الروحي لعملية برلين.  حيث رائدة في االتحاد األوروبي، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، 

كانون األول/  24في  ئهاإجراء االنتخابات ودعم إجرامن أولوياتهم إن لقد جاؤوا إلى هنا وقالوا بوضوح شديد 
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رسالة ليس  ،لمؤسسات وسلطات هذا البلد أيضًا بالنسبة وآمل  ،ديسمبر من هذا العام. لذلك، هذا بالنسبة لنا
 .ترجم إلى إجراءات ملموسة ذات طابع دستوري وتشريعيي  آمل أن   حتمياً  بل أمراً حسب، واضحة ف

 
على واجب ولقاءاتي ومحادثاتي مع رئيس مجلس النواب، شددت على ضرورة إجراء االنتخابات و   قشاتيوفي منا

السابقة مع رئيس مجلس النواب طمأنني  محادثاتي اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتشريع، وفي في مجلس النواب 
ديسمبر. ون األول/ كان 24بأن مجلس النواب جاهز لضمان اإلطار القانوني الالزم إلجراء االنتخابات في 

 .[إثارة هذه المسألة في األيام المقبلة خالل زيارتي له ]رئيس مجلس النواب وأعتزم 
 

ة المنبثقة  العمل السياسيمجموعة  مت دعوة رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب إلحاطة االجتماع القادم لوقد ت
إقناع البرلمان باالرتقاء إلى مستوى مسؤولياته  كيفية ل، ى خر صيغة أعملية برلين. وهذا شكل آخر، وفي عن 

 .وواجباته
 
إلى األمام. هناك أسئلة وأسئلة مشروعة حول ما   كافياً  ، ما زلنا ال نرى تحركاً المسألة جوهرهو كن الوقت ول

  .اعلى أمل أن يتحركو أن نترك األمر فقط  إذا كان البرلمان سيتحرك بالفعل أم ال، ومن وجهة نظرنا ال يمكننا  
 

من    ذلك  . ألننا نعلم ونعلمما يلزمالتفكير في بعض الطرق البديلة األخرى في كيفية تشجيعهم على اتخاذ  علينا  
وإطار  ةواضح ةدستوريقاعدة إلى  - بحاجة البالد و  – بحاجة رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات أنه 

وإجراء  القيام بالتحضيرات الالزمةضمان مكن من تيوليو لي /تموزشهر قانوني لالنتخابات بحلول األول من 
 .االنتخابات 

 
  ة الدستوري قاعدة لل معقولة، فإن عمل اللجنة القانونية واستمرار عملها مع التركيز الواضح على مقترحات لذا

  .لهذه القضيةحل لالنتخابات قد يكون، على األرجح، حاسمًا في إيجاد 
 
 في وقت   كمال هذا العملست إ  أن تتمكن منهذا التركيز الواضح و مع  عملها    فياللجنة القانونية    سرع  مل أن توآ

قوية إلى أولئك الذين ال يترددون في  رسالة المناخ المناسب وإرسال توفيرلمساهمة في من أجل ا قريب نسبياً 
مضي  سمح لهم باللن ي  وأنه ة، العملي هذه توقفالتي معوقات المشاكل و الاالنتخابات فحسب، بل يخلقون أمر 
 .التوجهات هذا النوع من في 
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األمم المتحدة وكذلك ضمن أخرى  وجهات  – بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا  - ي غضون ذلك ، نحن وف

المجتمع الدولي نعمل مع المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات على عدد من الملفات   أيضاً بل و شركاء آخرين 
أنا  و ديسمبر. كانون األول/  24في بالجودة الالزمة إجراء انتخابات تيح ذات الطبيعة الفنية التي ينبغي أن ت 

لعمل المفوضية  اً إضافي تمويالً هذه األيام  قديمهات على لعدد من الدول األعضاء في األمم المتحدة  ممتن جداً 
  .برنامج األمم المتحدة اإلنمائيي الذي ينفذه دعم االنتخاب المن خالل برنامج وذلك الوطنية العليا لالنتخابات، 

 
إلى مزيد  فيها في األيام المقبلة لمواصلة مناقشاتنا حول المجاالت التي يحتاج ايح قريباً سالدكتور الأعتزم لقاء 

بالفعل طلب الحكومة السابقة الموجه إلى األمم  أيدت ية ولهذا السبب فقد فنالمساعدة ال من الدعم ومزيد من
بشأن المزيد   رئيس المفوضية خبراء من مقر األمم المتحدة لالتفاق مع    ،إرسال بعثة لتقييم االحتياجات بالمتحدة  

 .دعمالمجاالت  من
 

ومع نشطاء المجتمع المدني المنظمين في   ءنسامن المع مجموعة  عبر االتصال المرئي هذا الصباح والتقيت 
النساء والشباب والمجتمع ؛  للغاية  ةالمهماألطراف المعنية  ديسمبر" لبدء مناقشاتنا حول كيفية إشراك    24"حركة  

ة وغيرها، ومن خالل لصالح إجراء االنتخابات من خالل حملتهم السياسي أيضاً بل و المدني، في االنتخابات 
أتطلع إلى  و مطلبهم الواضح وتركيزهم الواضح. . وما يبعث على التشجيع أن أرى العمل في مجاالت عديدة

 .العمل معهم في المستقبل عن كثب 
 
دبيبة قبل أيام وتعهد بتقديم الدعم الالزم بما في ذلك الموارد المالية الأثرت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء و 

الحظ أنه بعد يوم أو يومين من لقائنا  أألن وسعدت للغاية للمفوضية لتتمكن من إجراء االنتخابات. الالزمة 
لالنتخابات ووافق مرة أخرى على تقديم الدعم وهذه خطوة مرحب  العليا المفوضية الوطنية في زيارة إلى جاء

 .بها، على األقل من وجهة نظري 
 

د. أدرك أن العملية بطيئة للغاية  في خارطة الطريق كأهداف للبال المحددة ناك العديد من المجاالت األخرى وه
التي أصابت  خيبة األمل  وأدرك  وجدول أعمالنا.    يفيما يتعلق بالمناصب السيادية وهي مدرجة في جدول أعمال

ئب وزارية دبيبة في ترشيح المزيد من النساء للمناصب الوزارية. نعم حقا الرئيس الوزراء أخفق ما الجميع عند 
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، وهذا ليس التعهد الذي قدمه غير أن ذلك ال يكفي،  مرأة وزارة العدل هي اآلن في يد الو وزارة الخارجية  كمهمة،  
 .من النساء في المناصب العليا وسنواصل العمل معه بالمائة 30: جداً  كان تعهده واضحاً تموه؛ عندما انتخب

 
فبراير، شهر شباط/  من االجتماع الذي عقد في    داً مجد أتذكر  مصالحة الوطنية و وهي المهمة كبيرة    ثمةلطبع  با

سمعت من رئيس  و أولوياته. أولى بوضوح شديد أن هذه إحدى قال منفي، ال، السيد يمجلس الرئاسالرئيس إن 
بل   ذلك  دبيبة قبل عدة أيام فقط أن هذه إحدى أولوياته الرئيسية. لذا فإننا نحثهم ليس فقط على إعالنالالوزراء  

وطنية وإعداد خطة والبدء في تنفيذها.  المصالحة  للإلنشاء لجنة    الالزمة  جراءات اإلخطوات و الاإلسراع في اتخاذ  و 
 .بشدةبذلك وسأوصي  ة، بتعيين امرأة في منصب رئيس لجنة المصالحة الوطن السلطة التنفيذيةأن تقوم آمل 

 
جميع القوات األجنبية والمرتزقة من  سحب  العمل على  هي أننا نواصل    أتطرق إليهاطة األخيرة التي أود أن  النق

أنه في لقاءاتي مع عدد من  وبوسعي القول لكننا ال نتحدث عنها فقط. و  األراضي الليبية. إنها عملية صعبة
أن    وهوواحداً  . أنا أثيره ألنني أعرف شيئاً حاجة إلى معالجة هذا األمراتفاق على الالدول األجنبية، هناك 

القوات بسحب لبون ا، يط( 5+5)الليبيين والسلطة والمؤسسات الليبية، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة 
 .هذا الطلب احترام  جميع أصدقاء وشركاء ليبيا بالتأكيد علىاألجنبية والمقاتلين من البالد، و 

 
العمل ال بد من  يه وفي هذا الوقت  أن تكون الدولة ذات سيادة كاملة دون أي وجود أجنبي غير مرغوب فيجب  

 .جميع القوات األجنبية والمرتزقة من األراضي الليبيةسحب التنفيذ الكامل لوقف إطالق النار و في سبيل 
 
كثيرة في األسابيع الماضية وأردت أن أطلعكم على بعض  أمورالحديث، ولكن حدثت اإلطالة في تذر عن أع

أسئلة  وهي مخاوفكم،  أسئلتكم وأيضاً  ًا منبعض أن أثير و  لمضي قدماً الرؤية وطريقة الى ع أنشطتنا وأيضاً 
سأتوقف اآلن وأود أن أدعوكم إلى غير إنني ، كانت كلمتي مطولةولهذا السبب . مشروعة ومخاوف مشروعة

 . خطواتنا التاليةتستنير بها نقاطكم وتعليقاتكم التي طرح 
 

 ر الجزيل لصبركم واصغائكم. كمع الش
  


