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معايل الدكتور عيل عبد السالم الرتيكي

انُتخب معايل الدكتور عيل عبد السالم الرتيكي رئيساً للدورة الرابعة والستني للجمعية 
الرتيكي منصب  الدكتور  املتحدة يف 10 حزيران/يونيه 2009. ويشغل  لألمم  العامة 

أمني )وزير( شؤون االتحاد األفريقي يف الجماهريية العربية الليبية منذ عام 2004.

للجمعية  رئاسته  فرتة  املتحدة ستثري  األمم  بقضايا  عميقة  معرفة  الرتيكي  وللدكتور 
العاملية - من عام 1982  الهيئة  لدى  لبلده  دائماً  العامة، فقد عمل ثالث مرات ممثالً 
إىل 1984 - وهي الفرتة التي رأس خاللها أيضاً اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة 
)املعنية بإنهاء االستعمار(، ومثّل ليبيا يف لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف الفرتة 
ما بني 1986 و1990، ثم يف اآلونة األخرية، يف عام 2003. وعمل يف وقت سابق، يف عام 

1982، نائباً لرئيس الجمعية العامة يف دورتها السابعة والثالثني.

الدولية، حيث  الدبلوماسـي والعالقات  العمل  وللدكتور الرتيكي باع طويل يف ميداني 
عمل سفرياً لليبيا يف فرنسا من عام 1995 إىل 1999، وممثالً دائماً لليبيا لدى جامعة 
الدول العربيـة يف القاهـرة )مرص( يف الفرتة ما بني 1991 و1994، ووزيراً للخارجية 

يف الفرتة ما بني 1977 و1980.

واضطلع الدكتور الرتيكي بدور هام يف إنشاء االتحاد األفريقي، وأسهم بصورة مبارشة 
يف جهود الوساطة يف العديد من النزاعات يف أفريقيا، وال سيما يف السودان، وتشاد، وبني 
والهرسك،  كالبوسنة  العالم،  من  أخرى  أنحاء  ويف  وجيبوتي/إريرتيا،  إثيوبيا/إريرتيا، 

وقربص، والفلبني.

وخالل حياة مهنية حافلة تمتد ألربعة عقود، قاد الدكتور الرتيكي وفد الجماهريية العربية 
الليبية يف العديد من املؤتمرات ومؤتمرات القمة األفريقية، واملؤتمرات الوزارية ملنظمة 
الوحدة األفريقية السابقة، واملجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي يف اآلونة األخرية. وعالوة 
عىل ذلك، رأس الوفَد الليبي يف مؤتمرات القمة ومؤتمرات جامعة الدول العربية، ورأس 
أيضاً مجلس وزراء جامعة الدول العربية من 1976 إىل 1977. وقاد أيضاً وفد بالده يف 
مؤتمرات القمة اإلسالمية واالجتماعات السنوية لوزراء خارجيتها، ورأس مجلس وزراء 
الوزارية  الليبية يف االجتماعات  العربية  الجماهريية  وفد  أيضاً  الدول اإلسالمية. ورأس 

لحركة عدم االنحياز، وكذلك يف مؤتمر قمتها املعقود يف كوبا عام 1979.
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والدكتور الرتيكي حائز عىل درجة الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات يف الواليات 
يف  الحكومات  من  عدد  من  أوسمًة  أيضاً  ونال  وآسيا،  وأفريقيا،  وأوروبا،  املتحدة، 

العالم.

والدكتور الرتيكي من مواليد عام 1938 يف مرصاته، بليبيا، وهو حائز عىل ليسانس 
يف التاريخ من جامعة قاريونس يف بنغازي، بليبيا، وحاصل عىل درجة الدكتوراه يف 
التاريخ السيايس من جامعة تولوز، بفرنسا. وهو يتقن اللغات العربية واإلنكليزية 

والفرنسية.

والدكتور الرتيكي متزوج، ولديه أربعة أبناء.
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