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 األمين العام لألمم المتحدة  بان كي مون   معالي السيد

 أصحاب المعالي والسيادة

 السيدات والسادة،

برران كرري مررون ملرره مبادرتررب للرردموة ل رر ا  مررم المتحرردة السرريدلسرركرتير مررام األأتوجررب بالررركر يسرررني أن  
تتصامد التي اتخ ت في اآلونة األخيرة مسارًا بالغ الخطورة و االجتماع ال ام حول مستجدات األوضاع في ليبيا 

كرل مع ما يحملرب  ا،واستقراره اوأمن  اووحدة رعب  ليبيا مستقبلو  مسيرة االنتقال السياسيمله فيب المخاوف 
 من مخاطر مله أمن دول الجوار والمنطقة بأسرها. لك 

كما أتوجب بالتحية والت نئة لمعالي السيد مقيلة صالح ميسه رئيس مجلس النواالب الليبي وأركره مله  
 البيان ال ام ال ي ألقاه.

 السيد الرئيس،

إلره جانرب خيرارات ة وبقو ازت جامعة الدول العربية ح، ان5100من  إنطالق الثورة الليبية في فبراير مام  
الرعب الليبري، وطالبرت بتروفير الحمايرة الدوليرة لرب، وواكبرت الجامعرة مختلرف المراحرل الصرعبة التري فرضرت ا 

كمرا طلبرت  ،ظروف المرحلة اإلنتقالية التي تمر ب ا ليبيا، وللجامعرة العربيرة منر  سرنتين بعثرة دائمرة فري ليبيرا
لممثل الخاص لألمين العام للجامعة إله ليبيا، وهو مكلف بوضرع  مة اممؤخرًا من الدكتور ناصر القدوة تولي 

 دول جرروار ليبيررامررع والرررراكة تصررور رررامل لعناصررر خطررة أو اسررتراتيجية مربيررة لرردمم ليبيررا، و لررك بالتنسرريق 
 ألمم المتحدة وجميع المبعوثين الدوليين واألطراف اآلخرين المعنيين بالرأن الليبي. او واالتحاد اإلفريقي 

 د الرئيس،السي

وي مني في ه ا اإلطار التأكيد ملره كلنا يدرك حجم الصعوبات والتحديات المطروحة أمام الليبيين اليوم،  
العربرري خطرروات التحرررك وتفعيررل األساسررية الترري امتقررد أن ررا ضرررورية لتنسرريق  الثوابررت والموا ررفمرردد مررن 
جامعرة  ما جاء في  رارات مجلرستعبر من  ا فالمو  إزاء التعامل مع الوضع في ليبيا، وه هوالدولي واإل ليمي 

 :في ه ا الرأن، وهي الدول العربية

ول رر ا ملينررا واجررب ترروفير الرمايررة ، يكررون نابعررًا مررن إرادة وطنيررة ليبيررة حرررة الحررل فرري ليبيررا يجررب أن  :أوال 
فرري ترردخل الخررارجي الالزمررة للعمليررة السياسررية الجاريررة فرري ليبيررا، والو رروف بحررزم ضررد أي محرراوالت لل
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رررؤون ا الداخليررة، و د كررل مررن يحرراول النيررل مررن اسررتقالل ليبيررا وسرريادت ا ووحرردة رررعب ا وسررالمت ا 
 اإل ليمية.

ن أولويات واجباتنرا اليروم تجراه ليبيرا هرو التحررك الفعررال لفررم اإللترزام برالو ف الفروري والررامل أن م  :ثانيا
إلطالق النار ولجميع العمليات العسكرية إلبعراد رربح الحررب األهليرة واإلرهراب والفوضري والردمار مرن 

ط فري ممليرة والسعي المررترك مرن أجرل حري جميرع الليبيرين ملره نبر  العنرف واإلنخرراالرعب الليبي، 
الحرروار الرروطني الرررامل وتحقيررق المصررالحة بررين جميررع مكونررات أبنرراء الرررعب الليبرري دون إ صرراء أو 

 .، و لك من مو ع االلتزام لنب  العنف واإلرهاب وتوفير كل الدمم لمسار العملية السياسيةتمييز

الليبية، ومله رأس ا مجلس النواب الكامل للمؤسسات الدستورية الررمية للدولة  بتوفير الدمم اإللتزام  :ثالثا
 .، بصفت ما المعبرين من إرادة الرعب الليبيوالحكومة المصغرة التي ركلت مؤخراً  الليبي المنتخب

ضرورة العمل من أجل توفير الردمم للسرلطات الليبيرة الرررمية لتمكين را مرن بسرط سرلطات ا وسريادت ا   :رابعا
تعزيررز  رردرات ا ملرره حررل مررركلة انترررار السررال  واسررتيعاب ملرره كامررل التررراب الليبرري، وتقررديم العررون ل

 .الميلريات المسلحة في وحدات الجيش الوطني واألج زة األمنية الليبية الررمية للدولة الليبية

الرر ي أ ررر اسررتخدام العقوبررات الدوليررة الالزمررة  5012تنفيرر  أحكررام  رررار مجلررس األمرررررن ر ررم  : ضرررورةخامسررا
ابية ومحاسبة المسؤولين من االنت اكرات والتجراوزات المرتكبرة بحرق الليبيرين لمالحقة الجمامات اإلره

مجلس األمن جميع األطرراف الخارجيرة باالمتنراع  كما طالب  رار والمخالفة للقانون اإلنساني الدولي، 
من توريرد وتزويرد األطرراف الليبيرة ايرر الرررمية بالسرال  بجميرع أنوامرب وتعزيرز المرا برة ملره كافرة 

 ناف  البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق ه ا ال دف.الم

 أود التأكيررد مجررددًا ملرره ضرررورة تحقيررق الرررراكة بررين مختلررف الج ررود الدوليررة ،وختامررًا السرريد الرررئيس 
المحروري الر ي تضرطلع برب  أنروه بأهميرة الردور ،واإل ليمية المب ولة لمسرامدة ليبيرا، وفري هر ا الصردد والعربية

فري هر ا  هامرةمبرادرة  52/8/5102ار ليبيرا والتري تبنرت فري اجتمام را األخيرر فري القراهرة يروم آلية دول جرو 
الرأن، وأدمو إله ضرورة إرراك ا في مختلف المبادرات اإل ليمية والدوليرة ال ادفرة إلره إيجراد تسروية توافقيرة 

االحتكرام آلليرات الحروار الروطني لألزمة الليبية، و لك نظرًا لردورها ال رام فري تررجيع كرل األطرراف الليبيرة ملره 
الضمانة والركيرزة األساسرية إلنجرا  مسرار ممليرة االنتقرال السياسري الرديمقراطي فري دائمًا الرامل، ال ي يظل 

 ليبيا.

  ،،السيد الرئيس،وركرًا 


