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 سیادة الرئیس،

بدایةً نود أن نھني انتخاب نواب الرئاسة الجدد وكذلك التصدیق على السید األمین 
 العام لالجتماع الثامن عشر سعادة السفیر السید بومان، ونتمنى لھم جمیعاً التوفیق. 

إن بلدي لیبیا تثمن عالیاً الجھود التي قامت وتقوم بھا رئاسة االجتماع الثامن عشر 
قیة حظر استخدام وتخزین وإنتاج ونقل األلغام المضادة للدول األطراف في اتفا

 نشكر وحدة تنفیذ المعاھدة.نود أن لألفراد وتدمیرھا وكذلك 

ونغتنم ھذا االجتماع الھام لننقل لكم إعالن فخامة رئیس المجلس الرئاسي لحكومة 
 الوفاق الوطني عن رغبة لیبیا في االنضمام إلتفاقیة حظر إستخدام وتخزین وانتاج

ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمیرھا، وفي ھذا الصدد تم تشكیل فریق عمل 
 لتقییم ودراسة الخطوات الالزمة لما لھذه االتفاقیة من أھمیة بالغة للیبیا.

  

لقد تسببت لنا األلغام في أضرار مفرطة واآلم جمة، فلألسف نحن ال زلنا نعاني 
یة وحروب أخرى، فقد ویفقد اللیبیین من الغام ومخلفات الحرب العالمیة الثان

جراءھا حیاتھم وأطرافھم. ورغم شحة اإلحصائیات اال أن التقاریر الدولیة تفید 
تفاقم األمر  2011شخصاً بسبب األلغام في لیبیا. ومنذ  3،232بتضرر أكثر من 

بسبب إستخدام الغام أرضیة مضادة لألفراد، كما أنھ ھناك تقاریر دولیة تشیر 
وعیة الغام جدیدة تم تسجیلھا بعد الحرب على العاصمة لم تسجل في لیبیا لوجود ن
 من قبل.
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المؤسسات المعنیة بنزع األلغام صعوبات وتحدیات بالغة  تواجھ ومن ناحیة أخرى
في العمل على األرض بسبب الظروف االستثنائیة التي تعیشھا بالدي، وقلة 
اإلمكانیات البشریة واللوجستیة وعدم توفر المعدات والتقنیة الحدیثة، االمر الذي 

 ه األلغام.یزید من المعاناة اإلنسانیة بسبب عدم المقدرة على نزع ھذ

 السید الرئیس،

تقدم تشھده محادثات المسار العسكري في الملف اللیبي، والذي یتم برعایة ھناك 
بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا، وخاصة ما تمخض عنھا من اتفاقات فیما یتعلق 
بنزع األلغام، ونحن نأمل أن تنتھي ھذه المحادثات بنجاح لكي یعم األمن والسالم 

م في لیبیا، حتى نتمكن من إتمام العمل على ھذا الملف الھام وتتویجھ المستدا
 باإلنضمام للمعاھدة الدولیة. 

ختاماً نؤكد لكم جمیعا أننا نطمح إلى تحقیق شراكة دولیة مثمرة مع كافة الجھات 
والمؤسسات ذات اإلختصاص في برامج نزع السالح، ومكافحة ونزع األلغام، 

وبناء القدرات، حیث ھذا العمل یمس أمن وإستقرار  واإلستمرار في التعاون
لبالدي  2030الدولة، وھو مرتبط إرتباطاً وثیقاً بأھداف التنمیة المستدامة 

وخاصة األھداف المتعلقة بالبیئة، والمدن األمنة، والزراعة، واالقتصاد، والبنیة 
 التحتیة، وغیرھا، والتي من شأنھا تعزیز التقدم في لیبیا.

 ثقون من دعمكم الكامل لنا. ونحن وا

 
 شكراً السید الرئیس


