
 

 

 

ميالدي في مقر سفارة ليبيا  2102ابريل / 2التقى السيد السفير مصباح عبد القادر الالفي ، يوم األثنين 

وقد حضر هذا االجتماع . وليبيا في كانبرا ، السيد السفير ديفيد ريتشي سفير أستراليا لدى كل من إيطاليا

وقد تطرق االجتماع لعدد من مسائل التعاون . عمران زويد. في السفارة دالسيدء المستشار الثقافي 

 .الهامة وعلى كيفية تقوية أواصر الصداقة بين البلدين في المجاالت السياسية واألقتصادية والثقافية

وقد تم التركيز في هذا االجتماع على ما يتعرض له حاليا الطلبة الليبيين من ضغوطات نفسية وإجتماعية 

دراسية ، بسبب رفض القنصلية األسترالية في القاهرة منح تأشيرات دخول ، ليس فقط للطلبة الجدد بل و

وأكد له أن هذه اإلجراءات غير مقبولة . حتى لزوجات وأطفال الطلبة الليبيين الدارسين حاليا في أستراليا

ارهم للدراسة في دول أخرى وتنعكس سلبا ليس فقط على الطلبة الجدد الذين بدأوا فعليا في تعديل مس

، بل أنها طالت الطلبة الدارسين حاليا في أستراليا والذين باتوا يفكرون جديا في ترك أستراليا والتوجه الى 

 . دول أخرى

وشدد السفير مصباح الالفي أثناء هذه المقابلة على أننا في ليبيا نتفهم معاناة هؤالء الطلبة وال يمكننا إال 

ننا بالفعل ال نجد أية مبررات منطقية لعملية الرفض المتكررة لكل المتقدمين من طالبنا ، الوقوف معهم ، أل

خاصة أننا في ليبيا قد بدانا في تعزيز كافة جوانب االستقرار في بالدنا وأننا في السفارة الليبية في 

نا المالية للجامعات ومعاهد استراليا ، وبالتعاون مع حكومة بالدنا ، نبذل جهود مكثفة لتسديد كافة التزامات

وقد أبدى السيد سفير أستراليا في ليبيا تفهمه لحجم المشكلة ووعد شخصيا ببذل جهود إضافية . اللغة

وكذلك التحرك المشترك للجامعات األسترالية لبذل جهودها إلقناع إدارة الهجرة في أستراليا بالعدول عن 

 . بل وتسهيل الحصول عليها مستقبال إجراءات رفض منح التأشيرات للطلبة الليبيين

وأكد على تفائله وأنه وبعد إتصاله مع عدد من الجامعات األسترالية فقد وجد أن لديهم كل الرغبة لتوسيع 

آفاق التعاون مع ليبيا وأشار الى رغبة هذه الجامعات في إستقبال طلبة جدد وتحدث عن رغبة بعضها في 

 . ل القريبفتح فروع لها في ليبيا في المستقب

وقد قدم السيد سفير أستراليا في ليبيا ، خالل هذه المقابلة ، الشكر والتقدير للسفارة الليبية والحكومة 

الليبية على موقفهما الرافض لما تعرضت له مقبرة جنود دول الكومنويلث في ليبيا من نبش من قبل 

ادة من التاريخ المشترك للشعبين مجموعات متطرفة ، معبرا عن رغبة الجانب األسترالي في اإلستف

 .لتطوير عالقة الصداقة بين كل من أستراليا وليبيا مستقبال
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