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 فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة

 العماد میشال سلیمان

 
 
 في

 
 االجتماع الرفیع المستوى حول لیبیا

 

 ٢٠/٩/٢٠١١نیویورك، 

 

 یرجى متابعة اإللقاء



 سعادة أمین عام األمم المتحدة السید بان كي مون،

 

كم على دعوتكم لعقد ھذا االجتماع الرفیع المس َ َ أن أشكر ّ بدایة توى حول لیبیا، ھذا البلد أود
 .العربي الشقیق

 

بعد غیاب قسري، عادت لیبیا الى موقعھا الطبیعي في جامعة الدول العربیة، كما استعادت 
نا الیوم . موقعھا في األمم المتحدة ّ  رئیس المجلسنرحب بالممثل الشرعي للیبیا،  أنویسر

 .االنتقالي، مصطفي عبد الجلیلالوطني 

 

وقد حدد المجلس الوطني االنتقالي رؤیتھ . تح صفحة جدیدة من تاریخھاوھا ھي لیبیا تف
لھذه المرحلة بتأكیده التصمیم على اقامة دولة دیمقراطیة، من خالل كفالتھ اطالق عملیة 
سیاسیة تشاوریة جامعة تھدف الى وضع دستور جدید للبالد یحمي حقوق كل اللیبیین 

كما أكد المجلس التزامھ . نتخابات حرة ونزیھةویضمن حریاتھم األساسیة، والى إجراء ا
منع انتشار والرعایا األجانب حمایة  تعھدو قرار داخل لیبیا وفي محیطھاضمان االست

وشدد المجلس كذلك على سیادة القانون من خالل تأكیده على . األسلحة الصغیرة والخفیفة
 .المساءلة والشفافیة في استخدام أموال لیبیاعالن التزام اوضع حد لإلفالت من العقاب، و

 
ففي . وفي ھذا االطار، یتوقع اللیبیون منا المساعدة لتمكینھم من االستجابة الحتیاجاتھم

 : المدى القریب، ھم یتوقعون منا
ً، مواصلة حمایة المدنیین  . أوال

ً، مساعدة  . ظ األمنالمجلس الوطني االنتقالي في حف ثانیا
ً، تسھیل  . وصول المساعدات اإلنسانیة ثالثا

 
أما في المدى البعید، فإنھم یحتاجون إلى المساعدة على بسط سیادة القانون، وبناء 

خر أي جھد لمساعدة شعب لیبیا في تلبیة وینبغي لنا أال ندَ . المؤسسات، والتنمیة االقتصادیة
 .ھاءس األمن انشامتحدة التي اجاز مجلھذه االحتیاجات، ال سیما من خالل بعثة االمم ال

 



 
 سعادة األمین العام،

 
ه بدور كل من  َ یھم لبنان ان یشید بالجھود الكبیرة التي بذلتموھا لدعم شعب لیبیا وان ینو

كما یود لبنان ان یؤكد    Ian Martinمبعوثكم الخاص عبد االلھ الخطیب، ومستشاركم
سیق وإدارة الدعم الدولي ألمم المتحدة على دورھا الریادي في تنأھمیة ان تحافظ اعلى 

 .واإلقلیمي للیبیا
 

 ً  .وشكرا


