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ونأمل  المتخذة بالتخلي الطوعي عن األسلحة النووية وعن برامجھا.  الفردية أھمية المبادرات
  .يا وبيالروسياازاخستان وأوكرانأخرى بما قامت به ليبيا وجنوب أفريقيا وك أن تقتدي دولٌ 

  

اَء المناطِق الخالية من األسلحة النووية، وال سيما في الشرق ــإنشإن ــر فـــخآجانب  من  
األوسط، من المسائل ذات األولوية التي ستسھم بشكل كبير في الجھود الرامية إلى تحقيق ھدف 
النزع التام للسالح النووي، وفي ھذا الصدد، تعرب ليبيا عن خيبة أملھا لعدم انعقاد مؤتمر عام 

ء منطقة شرق أوسط خالية من األسلحة النووية، وتدعو إلى التنفيذ الكامل ، المعني بإنشا2012
ستعراض معاھدة منع إلتزامات الدولية الخاصة بالشرق األوسطـ، في خطة عمل مؤتمر لإل

نتشار إالركائز الثالث لمعاھدة عدم  مع األخذ في اإلعتبار، 2010االنتشار النووي للعام 
ستخدام الطاقة النووية في إنتشار، وفي نزع السالح، وعدم اإلاألسلحة النووية، والمتمثلة 

  األغراض السلمية.
  

تعبر ليبيا عن قلقھا البالغ إزاء اآلثار اإلنسانية الكارثية ألي استخدام لألسلحة  كما  
متثال جميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك القانون اإلنساني إالنووية، مؤكدة على ضرورة 

كد على أھمية بدء المفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شاملة تتعلق باألسلحة النووية ، وتؤالدولي
ستعمالھا أو التھديد إختبارھا وتكديسھا ونقلھا وإستحداثھا وإنتاجھا وحيازتھا وإمتالكھا وإلحظر 

   .تفاق دولي ملزم قانوناإمن خالل ستعمالھا وتنص على تدميرھا إب
  

  ،السيد الرئيس
  

متابعة االجتماع الرفيع المستوى المعنون " 69/58عية العامة رقم بقرار الجم ليبياترحب   
تحقيق عالمية معاھدة عدم اإلسراع بإلى  تدعوو ،للجمعية العامة بشأن نزع السالح النووي"

على  ليبيا كما تشدد . إلى عالم خال من األسلحة النوويةللوصول  ،نتشار األسلحة النوويةإ
عليھا في المادة  المنصوص لتزاماتھاإبلألسلحة النووية  الحائزةُ  ضرورة أن توفي الدولُ 

، 1995ستعراض المعاھدة عام إتنفيذ نتائج مؤتمر  وأن يتم نتشار،سادسة من معاھدة عدم اإلال
، وخطة العمل الواردة 2000ستعراضي عام ثة عشرة التي أقّرھا المؤتمر اإلوالخطوات الثال

  .2010ستعراض المعاھدة عام إؤتمر الوثيقة الختامية لم في
  

ترحب ليبيا باإلتفاق اإلطاري الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الست حول  كما  
تطوير  دول فيللالثابت على الحق  من جديد ليبيا تؤكدوفي ھذا الصدد برنامج إيران النووي.  

دون تمييز، وبما يتفق مع المادة الرابعة من معاھدة  ستخدام الطاقة النوويةإالبحوث وإنتاج و
  ، نتشار النووياإلحظر 

 
تأييد ليبيا  علىأؤكد  بتدابير بناء الثقة في مجال األسلحة التقليديةفيما يتعلق  ماأ  

ستعزز ن ھذه التدابير أ وترىلبناء الثقة في ميدان األسلحة التقليدية،  ،للمبادرات العملية
من وسيلة لتعزيز السلم واألھي و، الظروف إلحراز تقدم في مجال نزع السالح تھيئو ،الشفافية
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ديسمبر  24حيز النفاذ في  تجارة األسلحة معاھدةدخول لا ھعن ارتياح ليبيا عربتكما  . الدوليين
وفي ھذا الصدد،   تجارة األسلحة التقليدية أكثر انضباطا ومسؤولية. وتأمل أن تصبح ،2014

حتفاظ باألسلحة التقليدية واإلستيراد اإلوتصدير ومتالك وتصنيع إتؤكد ليبيا حق الدول في 
 لتنفيذ وتدعو وأجزائھا ومكوناتھا الحتياجات الدفاع واألمن الذاتي وفقا لميثاق األمم المتحدة. 

المنتجة  بطريقة متوازنة وموضوعية تحمي مصالح جميع الدول وليس الدول اإلتفاقية
   . فقط والمصدرة

    
  . الرئيس سيدالشكرا 


