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1.      بداية نعرب عن تأييدنا لبياني كل من حركة عدم االنحياز واملجموعة العربية.
السيد الرئيس

2.      تـؤكـد لـيبيا عـلى فـاعـلية اتـفاقـية "حـظر اسـتحداث وإنـتاج وتخـزيـن واسـتعمال األسـلحة الـكيميائـية وتـدمـير 
تــلك األســلحة" وذلــك بــوصــفها االتــفاقــية الــوحــيدة الــتي تحــظر فــئة كــامــلة مــن أســلحة الــدمــار الــشامــل وتــنص عــلى 
انــشاء نــظام تــحقق وتــدعــو الــى تــعزيــز الــتعاون الــدولــي لــألغــراض الســلمية فــي مــيدان األنشــطة الــكيميائــية. ومــن 
هــذا املــنطلق فــان لــيبيا تــشيد بــاملــنظمة بــاعــتبارهــا أكــثر املــنظمات الــدولــية قــربــا لــبلوغ صــفة الــعاملــية ونــعرب عــن 
شــكرنــا وتــقديــرنــا لــلتقريــر الــوافــي والــشامــل ملــديــر عــام املــنظمة، ونــشيد بــعمله وكــذلــك الــفريــق الــعامــل مــعه فــي أداء 

مهامهم.
السيد الرئيس

3.      تـــؤكـــد لـــيبيا حـــرصـــها عـــلى اإليـــفاء بـــكافـــة الـــتزامـــاتـــها بـــمقتضى االتـــفاقـــية فـــي اآلجـــال املحـــددة مـــن قـــبل 
املجـلس الـتنفيذي لـلمنظمة نـهايـة 2016 بـالـرغـم مـن الـظروف الـصعبة الـتي تـمر بـها الـبالد فـي هـذه املـرحـلة. وفـي 
هـذا الـخصوص فـإنـنا نـشير الـى الـبيان الـرسـمي الـذي أعـلنته املـنظمة بـتاريـخ 04 فـبرايـر 2014 عـن اكـمال لـيبيا 
عـمليات التخـلص مـن أسـلحتها الـكيميائـية املـتمثلة فـي غـاز الخـردل (Sulfur Mustard) فـي هـيئته الـسائـبة او 
املــعبأة فــي ذخــائــر وقــنابــل جــويــة، وقــد جــرى االحــتفال بهــذه املــناســبة فــي مــوقــع املخــزون بــمنطقة الــرواغــة بــمديــنة 
الـــجفرة الـــليبية بـــحضور مـــديـــر عـــام املـــنظمة والـــوفـــد املـــرافـــق لـــه وعـــدد مـــن املـــمثلني رفـــيعي املســـتوى مـــن الشـــركـــاء 

الدوليني الذين ساعدوا ليبيا في تحقيق هذا اإلنجاز.
السيد الرئيس

4.      وفــقا للخــطة املــفصلية ملــنظمة حــظر األســلحة الــكيميائــية لــتدمــير األســلحة الــكيميائــية فــي لــيبيا بــعد 29 
ابــريــل 2012، أكــملت لــيبيا تــدمــير أســلحتها الــكيميائــية مــن الــفئة 3 فــي مــايــو 2013 وفــقا ملــا مخــطط لــه وفــي 
الـعام 2014 اتـمت تـدمـير األسـلحة الـكيميائـية مـن الـفئة 1. ومـا تـبقى مـن مخـزون كـيميائـي مـن الـفئة 2 هـو غـير 
حـــربـــي وفـــقا لـــتقاريـــر الـــخبراء ومـــفتشي املـــنظمة ويحـــظى بحـــمايـــة امـــنية خـــاصـــة الـــى حـــني التخـــلص مـــنه بـــشكل 

نهائي في املوعد املحدد نهاية شهر ديسمبر 2016.
السيد الرئيس

5.      يــتضح جــليا مــساوي اســتخدام األســلحة الــكيميائــية والــبيولــوجــية عــلى البشــريــة جــمعاء، حــيث أن بــعض 
هــذه األســلحة ال يــقتصر عــلى املــكان والــزمــان بــل يــكون لــها عــواقــب وخــيمة ال رجــعة فــيها عــلى البشــر والــطبيعة، 
عـليه فـقد أدركـت لـيبيا خـطورة هـذا الـنوع مـن األسـلحة وانـظمت الـى اتـفاقـية األسـلحة الـبيولـوجـية والـسمية فـليبيا 
دولـــة طـــرف فـــي االتـــفاقـــية مـــنذ الـــعام 1982، وهـــي تـــقدر دور االتـــفاقـــية وتـــعتبره أحـــد الـــصكوك الـــهامـــة لـــلتصدي 
النـتشار أسـلحة الـدمـار الـشامـل. وتـدعـوا لـيبيا الـى إنـشاء آلـية تـحقق لـتنفيذ اتـفاقـية األسـلحة الـبيولـوجـية، وتـكرر 

دعوتها جميع الدول لالنضمام للمعاهدة والعمل على التنفيذ الفعال لها.
 

شكرا
 


