
  

 

 بالغ إعالمي
 

  . المرحلة األولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي انتهاء

  

المرحلة األولى من المسار التشاوري انتهاءيعلن مركز الحوار اإلنساني 

 . هم عناصر الخطة االممية في ليبياأتقى الوطني الليبي الذي يعتبر أحد للم

 

بريل الماضي وانتهى أ 5انطلق المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي يوم 

ليبي  أالف سبعةشارك فيه أكثر من . في مدينة تازربو الفارطيوليو  11يوم

مدينة  بثالث وأربعينملتقى  وسبعين ستة داخل ليبيا وخارجها، في أكثر من 

 . في كامل ربوع ليبيا

هذا المسار التشاوري بتكليف من  اإلنساني بتيسيرمركز الحوار  قاموقد 

 . لألمين العام لألمم المتحدة الممثل الخاص  

حرص مركز الحوار خالل المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي و

 استثناء، كما طرحتعلى االستماع لكل المكونات الليبية بدون اإلنساني 

ات الوطنية واألمن األولوي  : قضايا مهمة وجوهرية خالل هذا المسار، أبرزها

  . والدفاع وبناء المؤسسات والحوكمة وكذلك المساران الدستوري واالنتخابي

"  : كريستوفر ثورنتون مدير مشروع ليبيا في مركز الحوار اإلنساني أفردو
اقين و  تا ناسألقد كان المسار التشاوري ثريا وعميقا، في كل انحاء ليبيا رأينا 

إلى الوصول ببلدهم الى بر االمان، كما لمسنا رغبة حقيقية في الوصول الى 

 . "حل وإن اقتضى ذلك تقديم تنازالت

خالل المسار التشاوري حرصنا كل الحرص على " : وأضاف ثورنتون

ة رنا لقاءات خاصير لقاءات خاصة بالنساء، يس  سيقمنا بتمشاركة الجميع، 

رنا لقاءات خارج ليبيا كي يتسنى للجاليات رين والمبعدين، كما يس  بالمهج  

الليبية بالخارج المشاركة في هذا المسار التشاوري، باالضافة الى ذلك 

صنا موقعا إلكترونيا الستقبال المشاركات الفردية التي كانت كثيفة خص  

 ."وعميقة

 المرحلة االولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي  اختتام إثروعلى 
فريق مركز الحوار اإلنساني الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة  التقى



 بسيرورة المرحلة التشاورية علما في ليبيا السيد غسان سالمة إلحاطته

 . وُمخرجاتها

 

هالقادمة الُمنتظرة   اتالخطو بخصوصو مهمتنا اآلن "  إلى أن   ثورنتون نو 

الهائل من  هي العمل بكل امانة على تجميع و ترتيب و حوصلة الكم  

صياغتها في تقرير نهائي سنقدمه إلى الممثل و المخرجات التي وصلتنا

المتحدة في ليبيا، سنعمل على أن يكون وفيا  لألممالعام  لألمينالخاص 

 . "نالليبييلتطلعات 

 

شفافية هذا المسار، سيعمل مركز الحوار اإلنساني  الحرص على في إطارو

على نشر كل مخرجات المسار التشاوري على موقع الملتقى الوطني الليبي 

www.multaqawatani.ly . 

ة بالشكر الى السلطات الليبي اإلنساني في األخيرالحوار  زمرك يتقدمختاما 

رت هذا المسار التشاوري ة التي يس  المحلي  المؤسسات  الى كل  على تعاونها و

 . الى بعثة االمم المتحدة في ليبيا على دعمهاو

 
 

 مركز الحوار االنساني 
 : لمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل مع مركز الحوار اإلنساني على الرقم التالي

0021628470295 
 info@multaqawatani.ly: او على االيميل التالي 

 : متابعتنا على المنصات التالية  كما يمكنكم 
 http://multaqawatani.ly:  الموقع االولكتروني 

 /https://web.facebook.com/Multaqa.Libya:  صفحتنا على الفيسبوك 
 multaqalibya: @حسابنا على التويتر 
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