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 في ليبيا 2021دٌسمبر   24 هخخاباثاو  هخائج )الحىاس السياس ي الليبي(  بشأن بيان

 

  ئلحاقا
 
خ اجىا وسسائلىا الس  ش بمزك بذًىا فيها ، والتي أ2020اكخىبش  23، و2020ش اكخىب 25، و2020هىفمبر  14ابقت بخىاٍس

 
 
  جكخل ظاجىا غلى جفاصيل )الحىاس السياس ي الليبي(، ًىد  مالخظاجىا وجدف

 
 ىىٍه غلى ما ًلي:)ئخياء ليبيا( الخ

 

 ؤوب من أجل وشكش بػثت ألامم املخدذة ئلى ليبيا غلى غملها الذ   .1
 
 ليبيا، مؼ جأكيذ جدف

 
شاجىا ظاجىا املزكىسة في مزك

 .غالهأ

 

 هخمن   .2
 
، وجػل مكافدت جائدت ساث غاجالجىخيذ املإس  ىفيق في ى للمجلس الشئاس ي الجذًذ وللحكىمت الجذًذة الخ

ت في ت والبرملاهي  هخخاباث الشئاسي  إلاغذاد إلجشاء لا ت قصىي، خالل فترة والًتهم القصيرة، مؼ ت وطىي  ولىٍ  كىسوها أ

 ت بزلك.ذاتهم املكخىبت واملشئي  ، خسب حػه  2021دٌسمبر  24في  مىغذها

 

اجه ولىٍ  الػام لألمم املخدذة ئلى ليبيا الخىفيق، وهطلب مىه أن ًجػل أولى أ ى للسيذ املبػىث الجذًذ لألمينهخمن   .3

خها، بشقابت دولي  ت والبرملاهي  هخخاباث الشئاسي  دغم ئجشاء لا  هخخابي لا  جل  دقيق للس  ت صاسمت، مؼ جمديص ت في جاٍس

 التي بىيت غليها ومىظىمت الشقم الىطني
 
  واملىظىماث اثت إلاجشاءاث والػملي  ،  ومشاجػت كاف

 
هخخاباث، قت باال املخػل

 
 
 مىٍل للحمالث لا بما في رلك مصادس الخ

 
 هخخابيت وغىاصش الن

 
 ئها.ات في ئجش فافي  زاهت والش

 

 هخخاباث فخذ باب حسجيت الػليا لال هطلب من املفىضي    .4
 
 وهطلبا لخقادمها، لين هظش  اخبين وججذًذ قائمت املسج  ل الى

شوع الىفاق وخكىمت الشئاس ي املجلس من
 
ا الش ت ودغم لالهخخاباث إلاغذاد في فىس    الػليا، املفىضي 

 
 قىال ال فػال

ذ جضييؼ وغذم فقط، ػبي لاسخدقاق هزا في املماطلت في الىقت من املٍز
 
 .ليبيا في تالششغي   لخجذًذ ألاصيل الش

 

خترام هخائجها، ت في مىغذها املزكىس، وبات والبرملاهي  ئاسي  هخخاباث الش  مجلس ألامن( ئصذاس قشاس ملزم باال هطلب من ) .5

غخماد إلاغالن ، وكزلك اهخخاباث وجىفيزهاذة ئلى ليبيا لخصير بػثت لذغم لا اث بػثت ألامم املخدمؼ حػذًل مسإلي  

قاغذة دسخىسٍت إلجشاء ، 2014لسىت  5ساث لجىت فبراًش والقشاس سقم والتي شملت مقش   ،سخىسي بخػذًالجهالذ  

مصطىؼ، بخصىص  سخغالل جذل قاهىوي  ماح باوغذم الس   د.ت في مىغذها املحذ  ت والبرملاهي  هخخاباث الشئاسي  لا 

ٍ  القاغذة الذ    ت، جأخير سخىس
 
  ا

 
 لال  او وسف

 
 هخخاباث التي خشم منها الش

 
 ػب الل

 
 لت.سىىاث كام يبي لست

 

 ت راث سيادة، مىخ  ة أبي  خفظ هللا ليبيا دولت خش  
 
 ت، ومزدهشة، بارن هللا حػالى.ذة، ومسخقل

 


