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،السید الرئیس  
 

باسم حركة عدم االنحیاز  ةالقالیبیا التعبیر عن دعمھا للبیانات المُ  تود بدایةً 
.خالل الشق الخاص باالسلحة التقلیدیةوالمجموعة االفریقیة   

 
 

،السید الرئیس  
 

بصورة متقطعة  ذلكبعد والتي امتدت  ،بان الثورةالقتال في لیبیا إ ن فترةإ
ال تزال تعاني منھ لیبیا، بسبب كبیر،  أمني إلى وجود فراغ أدتلى یومنا ھذا، إ

حة والذخیرة لعامة الشعب، وھو انتشار السالح وفتح النظام السابق لمخازن األسل
اللیبیة.األسلحة  ترسانة مر الذي زاد من تشتتاأل  

 

،السید الرئیس  
 

ً ھي من أكثر األسلحة  األسلحة التقلیدیةإن  في الصراعات المسلحة،  شیوعا
المعاناة كثیر من ال، والوفیات، والبلیغة اإلصاباتكثیر من ال نمسؤولة عھي و

إلشعال  طر منظمة لھذه التجارة مصدراً لسنوات طویلة كان غیاب أُ واإلنسانیة، 
ة معاھدة تجارة والدوتؤمن لیبیا أن  ،النزاعات وخلق االضطرابات اإلقلیمیة

دور كبیر في خلق بیئة أفضل لمراقبة وحظر التجارة غیر  سیكون لھا ،األسلحة
یمان انعكس من خالل توقیع لیبیا على المعاھدة ھذا اإلوألسلحة. ھذه االمشروعة ل

ً ، 2013یولیو  9بتاریخ   ،نخراط في مكافحة تجارة األسلحةإلاعلى منھا  حرصا
من عدم تسرب موقفھا الراسخ لدعم وضع معاییر دولیة مشتركة تضْ ل ظھاراً وإ

ً وإ ،األسلحة التقلیدیة بطرق غیر مشروعة إلى مناطق الصراعات في العالم  یمانا
تجار غیر المشروع باألسلحة د من اإلھدة سیكون من شأنھا أن تحّ منھا بأن المعا

ومراقبة األسلحة ، مع التأكید على الحق السیادي لكل دولة في تنظیم التقلیدیة
ً التقلیدیة داخل إ لنظامھا وتشریعاتھا القانونیة والدستوریة.  قلیمھا وفقا  

 

 
 

مبادئ الراسخة في على ضرورة احترام الفان لیبیا تشدد  ،اإلطاروفي ذات 
النفس، والحفـاظ على سالمــة الدول كحق الدول في الدفاع عن القانون الدولي، 

كما یجب اإلبتعاد عن حتــــالل. اضیھــا، والحــق في مقاومــة اإلووحـدة أر
شتراطات المسبقة القابلة للتأویل وفق األمزجة، والمواقف المعاییر المزدوجة، واإل

ستخدامھا كوسائل للضغط واالبتزاز السیاسي.لسیاسیة المتغیرة، والتي یمكن إا  
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عقد كل سنتین السادس الذي یُ  لالجتماعبالوثیقة الختامیة  كما ترحب لیبیا
ألسلحة الصغیرة باللنظر في تنفیذ برنامج عمل األمم المتحدة لمنع اإلتجار 

، 2018. وتتطلع إلى المؤتمر االستعراضي الثالث عام 2016والخفیفة في یونیو 
لیبیا أیضا التأكید على أھمیة اإللتــزام بتنفیذ برنامــج عمل األمم المتحـدة  ودُ وتَ 
االتجــار غیر المشــروع باألسلحــة الصغیــرة والخفیفة، وضرورة مواصلة  لمنع

البناء على ما تّم تحقیقھ من نتائج في سبیل تنفیذ البرنامج.  
 

،السید الرئیس  
 

المجموعة الدولیة شواغلھا وقلقھا حول مشكلة األلغام بالنظر  شارك لیبیاتُ 
ھذه لیبیا بنار  تكتويو. ببھ من مآسي بشریة، وأضرار بیئیة، وعرقلة للتنمیةسَ لما تُ 

حظر األلغام  تفاقیةإترى لیبیا أن و، نإلى اآلمنذ الحرب العالمیة الثانیة األسلحة 
ن أال إ ،ر في إیجاد حلول لمشكلة األلغامدولھا  وتدمیر تلك األلغامالمضادة لألفراد 

خلفات الحروب المتفجرة مُ أھملت األضرار التي لحقت بالدول جراء االتفاقیة قد 
ً  ،حتاللنتیجة اإل لم تضع نھا كما أ للقتال بین دول أجنبیة. أو كانت أراضیھا مسرحا

االستعماریة في ا الدول المتضررة في إزالة األلغام التي تركتھآلیة لمساعدة الدول 
لم تتطرق إلى إلزام الدول االستعماریة التي قامت بزرع األلغام في و ،أراضیھا

  غیر أراضیھا بإزالتھا على نفقتھا الخاصة، وإصالح األضرار الناجمة عنھا.
 

،السید الرئیس  
 

القلق الذي تبدیھ أغلب الوفود إزاء استعمال أسلحة تقلیدیة مفرطة  شاطر لیبیاتُ 
حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة تفاقیة ثر، إال أن االضرر أو عشوائیة األ

وبروتوكوالتھا لم تراع معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر 
في للدول النامیة الدفاعیة  الكثیر من الشواغل الوطنیة فیما یتعلق باالحتیاجات

غیاب تقنیات أو أسلحة بدیلة تؤدي نفس الغرض وبآثار یمكن التحكم فیھا. كما أن 
لم تراعي وضع الدول المتضررة من األلغام وبقایا الملتحقة بھا البروتوكوالت 

الحرب المتفجرة ومن بینھا لیبیا.  
 

السید الرئیس، شكراً   


