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 سالسيد الرئي

إ��  دتأ�عد اسقاط النظام بصورة متقطعة ا�� يومنا هذا إن ف��ة القتال �� ليبيا ابان الثورة وال�ي امتدت  .1

�سبب انتشار السالح وفتح النظام السابق �خازن األس�حة ال تزال �عا�ي منھ ليبيا،  كب��، أم�ي وجود فراغ

 األس�حة الليبية داخل البالد وخارجها. ترسانة والذخ��ة لعامة الشعب، وهو االمر الذي زاد من �شتت
 

� من كث�ال ��إن األس�حة التقليدية �� من أك�� األس�حة شيوعا �� الصراعات املس�حة، و�� مسؤولة ع .2

لسنوات طو�لة �ان غياب أطر منظمة لهذه كث�� من املعاناة اإل�سانية، و الوالوفيات، و  اإلصابات البليغة،

 اووالدة معاهدة تجارة األس�حة سيكون له التجارة مصدرا إلشعال الن�اعات وخلق االضطرابات اإلقليمية،

ل�ي دخلت ااملعاهدة هذه  وألهميةدور كب�� �� خلق بيئة أفضل ملراقبة وحظر التجارة غ�� املشروعة لألس�حة. 

حرصا م��ا لالنخراط �� ، 2013يوليو  9قامت ليبيا بالتوقيع عل��ا بتار�خ ، 2014د�سم��  24ح�� النفاذ �� 

وقفها الرا�خ لدعم وضع معاي�� دولية مش��كة تضمن عدم �سرب األس�حة م�افحة تجارة األس�حة واظهارا مل

ت �� العالم، وايمانا م��ا بأن املعاهدة سيكون من شأ��ا التقليدية بطرق غ�� مشروعة إ�� مناطق الصراعا

مع التأكيد ع�� ا�حق السيادي ل�ل دولة �� تنظيم  ،أن تحد من االتجار غ�� املشروع باألس�حة التقليدية

  ومراقبة األس�حة التقليدية داخل اقليمها وفقا لنظامها و�شريعا��ا القانونية والدستور�ة.
 

ع�� ضرورة اح��ام املبادئ الرا�خة �� القانون الدو�� كحق الدول �� الدفاع ليبيا �شدد و�� ذات اإلطار فان  .3

كما يجب االبتعاد عن النفس، وا�حفـاظ ع�� سالمــة الدول ووحـدة أراض��ــا، وا�حــق �� مقاومــة االحتــــالل. 

�ة، ة، واملواقف السياسية املتغ�عن املعاي�� املزدوجة، واالش��اطات املسبقة القابلة للتأو�ل وفق األمزج

 وال�ي يمكن استخدامها كوسائل للضغط واالب��از السيا��ي.

تود ليبيا ايضا التأكيد ع�� أهمية االلتــزام بتنفيذ برنامــج عمل األمم املتحـدة مل�افحــة االتجــار غ�� كما  .4

نفيذ ما تّم تحقيقھ من نتائج �� سبيل ت املشــروع باألس�حــة الصغيــرة وا�خفيفة، وضرورة مواصلة البناء ع��

 ال��نامج.
 

�شارك ليبيا ا�جموعة الدولية شواغلها وقلقها حول مش�لة األلغام بالنظر ملا �سببھ من مآ��ي �شر�ة،  .5

رى تمنذ ا�حرب العاملية الثانية ا�� االن، و هذه األس�حة وتكتوي ليبيا بنار . وأضرار بيئية، وعرقلة للتنمية

ال ان إر �� إيجاد حلول ملش�لة األلغام دم�� تلك األلغام دو وتحظر األلغام املضادة لألفراد  قيةتفاليبيا أن ال

االتفاقية قد أهملت األضرار ال�ي �حقت بالدول جراء مخلفات ا�حروب املتفجرة نتيجة االحتالل أو �انت 

�ي لدول املتضررة �� إزالة األلغام الأراض��ا مسرحا للقتال ب�ن دول أجنبية. كما ا��ا لم تضع آلية ملساعدة ا

ترك��ا الدول االستعمار�ة �� أراض��ا ولم تتطرق إ�� إلزام الدول االستعمار�ة ال�ي قامت بزرع األلغام �� غ�� 

  أراض��ا بإزال��ا ع�� نفق��ا ا�خاصة، وإصالح األضرار الناجمة ع��ا.
 

�شاطر ليبيا القلق الذي تبديھ أغلب الوفود إزاء استعمال أس�حة تقليدية مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،  .6

لدول لإال أن االتفاقية و�روتوكوال��ا لم تراع الكث�� من الشواغل الوطنية فيما يتعلق باالحتياجات الدفاعية 

ت آثار يمكن التحكم ف��ا. كما أن ال��وتوكوال �� غياب تقنيات أو أس�حة بديلة تؤدي نفس الغرض و�النامية 

 .لم ترا�� وضع الدول املتضررة من األلغام و�قايا ا�حرب املتفجرة ومن بي��ا ليبياامللتحقة ��ا 

 را ـــــــــــــــــــــــــــــــشك


