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ؤون المقيمة ومنسقة الش، الممثلة  المساعدة لألمم المتحدةة األمينة العام، السيدة جورجيت غانيون كلمة 

 سلسلة من ورش العمل حول المصالحة الوطنية. في افتتاح ، في ليبيا اإلنسانية

 2021أيار/ مايو  31طرابلس، 

 

 صحاب المعالي، الزمالء الكرامأ

نيابة عن األمم المتحدة في ليبيا، أشكركم على إتاحة الفرصة لي إللقاء كلمة في افتتاح ورشة العمل الهامة 

هذه ال سيما بحضور أصحاب السعادة نائبي رئيس المجلس الرئاسي، سعادة السيد عبد هللا الالفي وسعادة 

تي تتشرف األمم المتحدة بالمساهمة السيد موسى الكوني. وما حضورهم إال دليل على أهمية هذه الورشة ال

 .فيها 

ليا للمصالحة الوطنية عنيسان/ أبريل إنشاء مفوضية  5ترحب األمم المتحدة بإعالن الرئيس المنفي في 

للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان في الماضي وتعزيز المصالحة الوطنية على أساس العدالة وسيادة القانون. 

 ة المتوخاة في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.ويأتي ذلك اتساقًا مع الوالي

ؤكد مشاركة العديد من الخبراء الموقرين في هذه المناقشة، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني سلط الضوء ونن

بتعزيز  يمجلس الرئاسالدليل واضح على التزام ذلك و  –ومنظمات حقوق اإلنسان والمكونات الثقافية الليبية 

  ة أشد الترحيب وتدعمها بشكل كبير. األمم المتحدترحب بها  –عملية شاملة 

كما أؤكد أيضًا موقف األمم المتحدة بشأن حتمية أن تكون عملية المصالحة الوطنية بقيادة ليبية وبطريقة 

انتهاكات حقوق اإلنسان في تشاركية وقائمة على الحقوق تتمحور حول حقوق واحتياجات العديد من ضحايا 

 جميع أنحاء ليبيا.
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باعتبارها جوهرية إلرساء أسس عملية مصالحة   -نحن ندرك أهمية هذه المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي  

وطنية طويلة األمد، بل وبنفس القدر واألهمية، هي ضرورية لتعزيز الوحدة والتماسك االجتماعي قبل انتخابات 

رقم ديسمبر، وذلك على النحو الذي أكده مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في قراره  /شهر كانون األول
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مثلما يتطلب اإلطار القانوني وخلق الظروف المواتية لالنتخابات جهودًا وطنية متضافرة، فإن تعزيز المصالحة 

عزز أيضًا نهجًا "لحكومة متكاملة". ونرحب هنا بحضور الوزراء والوزارات الرئيسية في هذه الوطنية يجب أن ي

  .المناقشات جنبًا إلى جنب مع بعض األكاديميين والخبراء األكثر تميزًا في البالد

ى سعادة كما أعرب عن تقديري للتعاون الوثيق والشراكة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي )ويسعدني أن أر 

وأؤكد على الدروس المستفادة  -السفيرة وحيدة قد انضمت إلى هذا الملتقى المهم عبر االتصال المرئي( 

ألمم المتحدة واالتحاد لمشتركة  الرؤية  الوالخبرات العديدة التي يمكن لالتحاد األفريقي مشاركتها، باإلضافة إلى  

لضمان  بالغ األهمية هي أمرلة وحقوق اإلنسان والتي األفريقي لعملية ترتكز على المبادئ الرئيسية للعدا

 .السالم واالستقرار على المدى الطويل

التي يمكن أن تساعد في وضع نتمنى للمجلس الرئاسي كل التوفيق في إطالق سلسلة ورش العمل هذه و 

  .األسس لعملية مصالحة وطنية شاملة تضم الجميع وتقوم على الحقوق 

  نجدد التأكيد على دعم األمم المتحدة الكامل لهذه العملية التي تقودها ليبيا.

 شكرًا لكم

 

 


