
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
PERMANENT MISSION OF LIBYA  

TO THE UNITED NATIONS – NEW YORK 

 وزارة الخارج�ة 
 بعثة ليب�ا الدائمة 

 ني��ورك -لدى األمم المتحدة 

 
 

والسبعون  الخامسة الدورة   
 للجمع�ة العامة لألمم المتحدة 

 
 

 كلمة
 

 الس�د شكري الصادق بن حم�دة
 وز�ر مفوض لدى بعثة ليب�ا 

 
 أمــــــــــام  

 
 اللجنة الخامسة 

 
نامج�ة لسنة ) المعنون: "141البند رقم ( ان�ة ال�ب ن  "2021الم�ي

والمسا�ي الحم�دة والمبادرات األخرى البعثات الس�اس�ة الخاصة 
ي تأذن بها الجمع�ة العامة و/أو مجلس األمن

 اليت
 المجموعة الموضوع�ة الثالثة 

 
 
 

 
ي  

 2020/ 11/ 13ني��ورك �ن
 
 
 

الرجاء المراجعة عند اإللقاء
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ي  ةأشكركم الس�د الرئ�س والشكر موصول للس�د   ة مدير   ف�ف�ان فان دي ب�ي
اللجنة ، وكذلك الس�د عبد هللا �شار بونغ رئ�س  شعبة تم��ل العمل�ات الم�دان�ة

ض العام وتق��ر اللجنة  ان�ة ع� عرضهما تق��ر األمني ض االستشار�ة لشؤون اإلدارة والم�ي
 االستشار�ة ذات الصلة. 

 الس�د الرئ�س، 
المجموعة  باسم  ما�ي  ممثل  به  أد�  الذي  للب�ان  �ضم صوته  بالدي  وفد 

نامج�ة لسنة  141األف��ق�ة حول البند ( ان�ة ال�ب ض بعثات : ال2021) المعنون: "الم�ي
ي  بصفيت أض�ف  أن  وأود  الثالثة"،  الموضوع�ة  المجموعة  الخاصة  الس�اس�ة 

 :  الوطن�ة ما ��ي
األمم  أوً�:   بعثة  بها  تضطلع  ي  اليت الحم�دة  المسا�ي  بالدي  وفد  �قدر 

ي تمر بها البالد  ي ليب�ا، إلنهاء األزمة اليت
والوصول ،  المتحدة للدعم �ض

ي ينشدها لحل سل�ي ُ�مهد الط��ق نحو بناء الدولة   الد�مقراط�ة اليت
ض  الليبيني مختلف ،  كل  ع�  وتطلعاتهم  أهدافهم  تحقق  ي  واليت
 .  المست��ات

 :
�
ض    الستمرار نؤكد ع� الحاجة   ثان�ا ك بني وتع��ز التواصل والتنسيق المش�ت

اف وزارة الخارج�ة، وأهم�ة أن   البعثة والجهات الوطن�ة الليب�ة و���ث
ب ي تقوم  اليت امج واأل�شطة  ال�ب أول��ات تكون  البعثة منسجمة مع  ها 

الوطن�ة المل��ة ،  األهداف  وهو  عل�ه  المتفق  المبدأ  �حقق  و�ما 
امج والنشاطات.   والق�ادة الوطن�ة لتلك ال�ب

 :
�
بعد  ثالثا طرابلس  إ�  جد�د  من  البعثة  ي 

موظ�ض بعودة  بالدي  ترحب 
األمن�ة األوضاع  ي  ،  استقرار 

�ض سُتسهم  الخطوة  هذە  أن  ع�  وتؤكد 
المطل��ة  اإلجراءات  اتخاذ  المبا�ث و�عة  التنسيق والتشاور  تع��ز 

امج المتفق عليها؛   لتنف�ذ الخطط وال�ب
 :

�
ي   رابعا

ات الوطن�ة  إتاحة  إمكان�ةندعو البعثة للنظر �ض ، الفرصة لبعض الخ�ب
ي كوادرها اإلدار�ة والفن�ة، األمر الذي سُ�سهم و�عزز من   وتعيينهم 

�ض
البعثة، قدرتها ع�   المعن�ة بنشاطات  القطاعات  التواصل مع كافة 

 ومعالجة ما قد تواجهه من صع��ات. 
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 :
�
نتطلع إ� ز�ادة التم��ل المخصص للبعثة بما �مكنها من تغط�ة ما  خامسا

حكومة  استعداد  ونؤكد  المست��ات،  ع� كافة  جهود  من  به  تقوم 
ي لتقد�م كافة التسه�الت الممكنة للبعث ة، وحرصها ع� الوفاق الوطيض

جميع  ي 
�ض عليها  االتفاق  �جري  ي  اليت والنشاطات  امج  ال�ب إنجاح 

 المجاالت. 
بما   والتنسيق  التعاون  ع�  بالدي  وفد  حرص  الرئ�س  الس�د  نؤكد   ، ا� أخ�ي
قرارات وتوص�ات موضوع�ة   إ�  اللجنة، ووصولها  أعمال هذە  إنجاح  ي 

�سهم �ض
 وشفافة. 

 الس�د الرئ�س
�
 ، شكرا

 


