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موجهم إ ى رئيس مجلس األمن من ا ممث  ا دائم   2020نيسااةنبريري   22رسااة م مخر م   
  لييية  دى األمم ا متحدة

  
بصفتكم رئيسا لمجلس األمن، رسالة   ،طيه إليكم  أحيل بأن  أتشرف حكومتي، من تعليمات على بناء 
لحكومة الوفاق المجلس الرئاســــي رئيس ،  الســــر ا   مصــــطفى فائزموجهة من  2020نيســــانيأبريل  19مؤرخة  
 (.المرفق)انظر  ليبيا لدولة الوطني

 .األمن مجلس وثائق من كوثيقة ومرفقها الرسالة هذه تعميم ممتنا وأرجو 

  
 ا سني  طاهر(  توقيع)

 السفير

 الدائم الممثل
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رئيس مجلس األمن من   م إ ىموجها  2020نيساااااااةنبريري   22م مخر ا  مساااااااة مرفق ا ر   
  دى األمم ا متحدة  ليييةا ممث  ا دائم 

 ]بالعربية: األصل[
 ا مجلس ا رئةسي  حكومم ا وفةق ا وطنيموجهم من رئيس  2020نيسةنبريري   19رسة م مخر م   

  
لم يعـد خـافيـا على أحـد مـا يجر  على أرادــــــــــــــي ب د  منـذ أكثر من عـام كـامـل من عـدوان نتيجـة  

دم رة، وقتــل هجوم  يقوده حفتر المــدعوم من قبــل دول أجنبيــة، أدن إلى نزو  مئــات اناف من منــازلهم المــ 
صـــــــابة اناف من المدنيين العز ل، وتدمير البنى التحتية من مراكز ومســـــــتشـــــــفيات منها ما هو مخصـــــــ   وا 

دون أ  تحرك لمواجهة وباء فيروس كورونا القاتل، وغيرها من مؤســــــــــــــســــــــــــــات أمام مرأن ومســــــــــــــمع الجميع 
 لردعه. دولي

ــتعدادها منذ البداية للتعاون مع المجتمع الدولي، وعلى رأســـــــه   ولقد أبدت حكومة الوفاق الوطني اســـــ
منظمة األمم المتحدة، إليجاد حلول عادلة لألزمة الليبية، حيث اســــــــــــتجابت للمبادرة الروســــــــــــية التركية عندما 

ــاري   ــاير  13وقعـــت في موســــــــــــــكو بتـ ــانييينـ ــانون الثـ ــار، وقب لـــت بمخرجـــات  2020كـ على وقف إط ق النـ
 برلين. مؤتمر

ــاد األوروبي مؤخرا لمراقبــــة الشــــــــــــــواط  الليبيــــة  إيريني  ــا ااتحــ  “غير أن الخطــــة التي أعلن عنهــ
كافية لتطبيق قرارات حظر السـ  ، حيث تعتزم الدول المشـاركة في العملية مراقبة الحدود البحرية وترك  غير

ــير فيه التقارير المجالين البر  والج و  الل َذْين يخدــــعان لســــيطرة قوات حفتر دون مراقبة، في الوقت الذ  تشــ
ـية مع الـدول  والمعلومـات المؤكـ دة إلى ـتدفق شــــــــــــــحـنات األســــــــــــــلحـة إلى حفتر جوما وبرما عن طريق الحـدود الَبر 

 المجاورة، وسنوافي مجلَسكم الموقر بمعلومات مفصلة عن ذلك.

ذ تشــــــير حكومة الو   فاق الوطني إلى كل ذلك، تعلن عن عدم موافقتها واعترادــــــها على ملية عمل وا 
ــأنهــا مع حكومــة الوفــاق الوطني  الخطــة األوروبيــة البحريــة بشــــــــــــــكلهــا الحــالي، والتي لم يتم التشـــــــــــــــاور بشـــــــــــــ

ــت عليه الفقرة   ما وفق ــرعية معترف بها (2016)  2292من قرار مجلس األمن  3نصــــــــ ، وتؤكد كحكومة شــــــــ
ــيها وحماية  ــيادة ليبيا وأرادـــــــ دوليما على حقها المشـــــــــرول بموجن القوانين واألعراف الدولية في الدفال عن ســـــــ
مواطنيها ومنشآتها الحيوية بما يتطلبه ذلك من تحالفات علنية وفق القانون الدولي وفي إطار القنوات الشرعية 

 الشفافة.

ذ   ــلم وا  ــؤولياته التاريخية للقيام بواجباته لحفظ الســــ كم الم َوق ر أمام مســــ ــَ ــع مجل ســــ ن َبل غكم بكل ذلك ندــــ
 واألمن الدوليين، ومتابعة التطبيق العادل لقراراته.

 
 ا سرَّاج ( فائز مصطفى توقيع)

 رئيس المجلس الرئاسي للحكومة 
 ورئيس حكومة الوفاق الوطني
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