
 
 

 ا يف ليبيالمي  ة سرعي  إحياء ليبيا( لتجديد الش  ل  تكت  مبادرة )

، بل يف وطنهوحدة   يف  وحت  ،  وت يومهوق  ته  وصح  منه  أييب يف  عب الل  د الش  هد  والذي ي    ، احلايل  ياسي  حتقان الس  نسداد واال على خلفية اال      
ة رائسي    نتخاابتاييب من خالل  عب الل  ة للش  حتكام إىل اإلرادة احلر  إىل اال  جوعا  ، ور ةزاعات احلالي  الن    ستخدام العنف يف حل  ال  ، ومنعا  وجوده
ة القوى ل إحياء ليبيا( هبذه املبادرة إىل كاف  م )تكت  يتقد    اخبني،ل الن  يف سج  فعال  لوا  مليون انخب لييب سج    3لقرابة    حرتاما  او   مباشرة،  ةوبرملاني  

 :اليةالت    العشر  وي النقاط ، وهي حتواملطالبة بتفعيلها  مساندهتم، آمال  اخبنية الن  وإىل كاف    الفاعلة يف ليبيا
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ة )طرابلس(، قابة املالي  انئب رئيس الر  ة )بنغازي(،  ة )طرابلس(، وكيل وزارة املالي  وكيل وزراة املالي    ة كل من: وعضوي    ،جمتمعني  املركزي )بنغازي(، 
ستعانة جنة االولة. ولل  ة مبجلس الد  جنة املالي  اب، انئب رئيس الل  ة مبجلس النو  جنة املالي  الل  ة )بنغازي(، انئب رئيس قابة املالي  انئب رئيس الر  
 ة عند احلاجة. ة واألممي  ي  ابخلربات احملل  
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 . ولة، بتوقيعني مزدوجنياملشرتكة إلدارة موارد الد  

، وفقط من نتخاابت، وعلى إجراء االاقةقة ابلط  ة واملتعل  ة والدوائي  ت الغذائي  روري  بات والض  ال يسمح ابإلنفاق من موارد الدولة إال على املرت   .6
 ولة. نة املشرتكة إلدارة موارد الد  جخالل الل  
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فق عليها يف جينيف )يونيو  )خارطة الطريق( املت  ة حبلول هناية  نتخابي  ة االة العملي  ن تطلق املفوضي  أ ، على  نيولي  ني والد  ني واإلقليمي  ي  املراقبني احملل  

  .2022ديسمرب    24قصاه  أوجتري يف موعد  تقرير مصريه،    عب وحق  ة الش   شرعي  ات يف ليبيا، إال  رعي  واليت تنتهي معها مجيع الش  (،  2022
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ة نتخابي  مها ونفوذها، وتسهيل قيامهم حبمالهتم االحني يف مناطق حتك  ة املرتش  كات كاف  ري وأتمني حتر  مسؤولة عن تيسي  من احلكومتني   كل   .9
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