
  

بعثة لیبیا لدى األمم المتحدة 
نیویورك 

كلمة لیبیا خالل الدورة الموضوعیة لھیئة نزع السالح لعام 2016 
نیویورك، 4\4\2015 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

السید الرئیس، 

 اسمحوا لي بدایة أن أتقدم إلیكم بالتھنئة، إلنتخابكم لرئاسة ھذه الدورة لھیئة 
نزع السالح.  كما أھنئ أعضاء المكتب اآلخرین. كما أود أن أعبر عن تأیید لیبیا لما 
جاء في بیان ممثل إندونیسیا بإسم حركة عدم االنحیاز وبیان ممثل اوغندا بإسم 

المجموعة االفریقیة وبیان ممثل مصر بإسم المجموعة العربیة. 

السید الرئیس، 

إن ھیئة نزع السالح ھي اقدم العناصر المكونة اللیة نزع السالح في االمم المتحدة، 
وقد أُنشأت كجسم تداولي وحید مختص بالتعامل مع قضایا نزع السالح متعددة 
االطراف. وعلى مر السنین، صاغت الھیئة بنجاح عددا من المبادئ التوجیھیة وعددا 
من التوصیات وتوصلت الى توافق لالراء بشأن عدد من المواضیع. اال ان الھیئة 
اصابتھا حالة من الجمود استمرت الكثر من عقد، وھو ما یمكن ارجاعھ النعدام الثقة 
السائد، وعدم تحلي الدول بالمرونة واالرادة السیاسة الكافیة، وعدم االخذ في االعتبار 
الطابع التداولي للھیئة. وتتطلع لیبیا إلى تغییر ھذا الوضع وتحقیق نجاحات ملموسة 

خالل ھذه الدورة. 
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السید الرئیس،  

 بالرغم مما بذل خالل العقود السابقة من جھود في مجال نزع السالح، إال أن 
خطر إستخدام األسلحة النوویة ما زال قائما.  وال شك أن نزع السالح النووي یبقى 
أولویة قصوى وإلتزاما سیاسیا متعدد األطراف، وإن حظر األسلحة النوویة وإزالتھا 
عن طریق إبرام اتفاق ملزم قانونا لھذا الغرض ھو الضمان الوحید واألكید لعدم 

إستخدامھا، أو التھدید باستخدامھا. 

وفي ھذا السیاق نعبر عن قلقنا العمیق إزاء عدم إحراز اي تقدم في تنفیذ 
التزامات نزع السالح النووي، وااللتزامات التي تعھدت بھا الدول النوویة لتحقیق 
القضاء التام على الترسانات النوویة واألسلحة ونظم إیصالھا، وفقا اللتزاماتھا 
القانونیة بموجب معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة (NPT)، والتزامات نزع 
السالح النووي التي نُّص علیھا في مؤاتمرات استعراض المعاھدة في 1995 و 
2000 و2010، ونؤكد على استمرار صالحیة ھذه االلتزامات والتعھدات حتى یتم 

الوفاء بھا. 
  

 إن إنشــاَء المناطِق الخالیة من األسلحة النوویة، وال سیما في الشرق األوسط، 
من المسائل ذات األولویة التي ستسھم بشكل كبیر في الجھود الرامیة إلى تحقیق 
ھدف النزع التام للسالح النووي، وقد بزغ بصیص امل من خالل النجاح الذي تحقق 
في مؤتمر مراجعة معاھدة منع االنتشار النووى عام 2010، من خالل اعتماد الوثیقة 
الختامیة وعلى رأسھا الجزء الخاص بدعم تنفیذ قرار 1995 حول إنشاء المنطقة 
الخالیة من األسلحة النوویة وغیرھا من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط، اال 
أن خیبات االمل تالحقت تباعا، فمن فشل عقد مؤتمر 2012 الى خیبة االمل من 
نتائج مؤتمر استعراض ومراجعة معاھدة عدم انتشار االسلحة النوویة العام الماضي. 
وفي ھذا الصدد نذكر بأن معاھدة عدم انتشار االسلحة النوویة قائمة على صفقة بین 
الدول غیر النوویة والدول النوویة، حیث تعھدت االولى بعدم محاولة الحصول علیھا 
مقابل تعھد الثانیة بالتحرك بجدیة نحو إزالة ترساناتھا النوویة، اال ان الخلل الذي 
یشوب ھذه المعادلة واستمرار حالة الجمود وعدم تحقیق اي تقدم ملموس على صعید 
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نزع السالح النووي، یقودنا الى التساؤل عن جدیة المعاھدة وفعالیتھا، وسیحفز النظر 
في سیاسات جدیدة وایجاد البدائل التي تحقق وتضمن االمن للدول. 

السید الرئیس  

 تعبر لیبیا عن قلقھا البالغ إزاء اآلثار اإلنسانیة الكارثیة ألي استخدام لألسلحة 
النوویة، مؤكدة على ضرورة إمتثال جمیع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك القانون 
اإلنساني الدولي. وتؤكد لیبیا على أھمیة بدء المفاوضات من أجل إبرام اتفاقیة شاملة 
تتعلق باألسلحة النوویة لحظر إمتالكھا وإستحداثھا وإنتاجھا وحیازتھا وإختبارھا 
وتكدیسھا ونقلھا وإستعمالھا أو التھدید بإستعمالھا وتنص على تدمیرھا من خالل 

إتفاق دولي ملزم قانونا.  

السید الرئیس، 

 إن تدابیر بناء الثقة في مجال األسلحة التقلیدیة ال ینبغي ان یكون بدیال عن 
تدابیر نزع السالح او شرطا مسبقا لھا بل عامال لخلق الظروف المواتیة للتقدم في 
میدان نزع السالح. إن لیبیا تؤید المبادرات العملیة لبناء الثقة في میدان األسلحة 
التقلیدیة، وترى أن ھذه التدابیر ستعزز الشفافیة، وتھیئ الظروف إلحراز تقدم في 
مجال نزع السالح، كما ترى انھا وسیلة لتعزیز السلم واألمن الدولیین. ویجب أن 
تطبق ھذه التدابیر طوعا وبتوافق االراء بین الدول المشاركة فیھا، وبشكل یراعي 
التدرج في تطبیقھا، ویضمن حق الدول في االمن. وفي ھذا الصدد، تؤكد لیبیا على 
حق الدول في إمتالك وتصنیع وتصدیر واستیراد واإلحتفاظ باألسلحة التقلیدیة، 
وأجزائھا ومكوناتھا الحتیاجات الدفاع واألمن الذاتي وفقا لمیثاق األمم المتحدة.  
وتدعو الى تنفیذ معاھدة تجارة االسلحة بطریقة متوازنة وموضوعیة تحمي مصالح 

جمیع الدول ولیس الدول المنتجة والمصدرة فقط.   

  
شكرا السید الرئیس . 
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