كلمة ليبيا في الدورة املوضوعية لهيئة نزع السالح لعام 4102
السيد الرئيس
يسعدني أن اراكم على منصة الرئاسة واسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالتهنئة النتخابكم لرئاسة
أعمال دورة هيئة نزع السالح لعام  ،4102كما أتقدم بالتهنئة ألعضاء املكتب االخرين .واغتنم
الفرصة ألعرب عن تقديري للسفير كريستوفر غريما ،املمثل الدائم ملالاا على حسن ادارته
ألعمال الهيئة في العام املاي .
واود في البداية أن اعبر عن تأييد بالدي ملا ااء في بيان ممثل نيجيريا نيابة عن املجموعة
االفريقية ،وبيان ممثل اندونيسيا نيابة عن حركة عدم االنحياز ،والبيان الذي سيدلي به ممثل
عمان نيابة عن املجموعة العربية.
السيد الرئيس
في الوقت الذي تؤكد فيه ليبيا على أهمية دور هيئة نزع السالح بوصفها الهيئة التداولية املتعدد
األطراف املعنية بنزع السالح داخل منظومة األمم املتحدة ،إال أنها تأسف لعدم توصل ااتماعات
الهيئة إلى توافق في اآلراء على مدى أكثر من عقد ،واقتصر كل ما توصلت اليه على مبادئ توايهية
إلنشاء مناقة خالية من األسلحة النووية ،ومراقبة األسلحة التقليدية .وترى ليبيا أن توفر
اإلرادة السياسية للدول األطراف كفيل بتجاوز الجمود الذي توااهه الهيئة ،وتتالع ليبيا إلى
الوصول الى خاوات ملموسة خالل اعمال هذه الدورة.
وال يفوتن بهذه املناسبة ان أؤكد عن الحااة امللحة لتحريك الجمود الذي يعاني منه مؤتمر نزع
السالح ايضا ،نتيجة غياب اإلرادة السياسية لدى بعض األطراف .وتؤكد بالدي على ضرورة اتخاذ
خاوات عاالة لتمكين مؤتمر نزع السالح من االضاالع بدوره التفاوي املنا به في مجال نزع
السالح النووي.
السيد الرئيس
1

تتناول الهيئة في دورتها املوضوعية الحالية بندي "توصيات لتحقيق هدف نزع السالح النووي
وعدم انتشار األسلحة النووية" و "تدابير بناء الثقة في مجال األسلحة التقليدية".
فيما يخص البند االول فإنه بالرغم مما بذل خالل العقود السابقة من اهود وما تحقق من
إنجازات في مجال نزع السالح ،إال أن خار احتمال استخدام األسلحة النووية ما زال قائما وال
شك أن التخلص النهائي من األسلحة النووية هو الضمان الوحيد واألكيد لعدم استخدامها أو
التهديد باستخدامها .وفي انتظار تحقيق ذلك ،تؤكد بالدي على أهمية قيام الدول الحائزة
بالتخلي عن أسلحتها وبرامجها النووية اسوة باملبادرة الت قامت بها ليبيا وانوب أفريقيا
وكازاخستان وأوكرانيا وبيالروسيا.
كما اننا ندعو إلى تحقيق عاملية معاهدة عدم االنتشار في أقرب وقت ممكن ،للوصول إلى عالم
خال من األسلحة النووية ،ونشدد على ضرورة أن توفي الدول الحائزة بالتزاماتها الدولية
املنصوص عليها في املادة السادسة من معاهدة عدم االنتشار ،وإلى تنفيذ نتائج مؤتمر استعراض
املعاهدة عام  ،0991والخاوات الثالثة عشرة الت ّ
أقرها املؤتمر االستعراي عام  ،4111وخاة
العمل الواردة في الوثيقة الختامية ملؤتمر استعراض املعاهدة عام .4101
السيد الرئيس
تؤكد ليبيا على اهمية أول ااتماع رفيع املستوى يعقد في الجمعية العامة مكرس لنزع السالح
النووي ،وترحب بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( )24/86حول متابعة هذا االاتماع،
كما تؤكد بالدي دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى إنشاء املزيد من املناطق الخالية من
األسلحة النووية في اميع أنحاء العالم ،باعتبار ذلك خاوة متقدمة على الاريق الصحيح
لتخليص العالم من شرور تلك األسلحة .ولتحقيق هذا الهدف ،فإننا نناشد اميع األطراف
املنظمة ملؤتمر  4104الخاص بجعل الشرق األوسط مناقة خالية من األسلحة النووية ،والذي
لم يعقد حتى االن ،لبذل مساعيهم وتكثيف اتصاالتهم لتنفيذ ما نص عليه قرار عام ،0991
والوثيقة الختامية للمؤتمر االستعراي لعام  ،4101وذلك بالعمل على عقد املؤتمر قبل نهاية
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هذا العام ،وإقناع اميع الدول املعنية في املناقة باملشاركة في أعماله بفاعلية لضمان نجاحه
وتحقيق األهداف املراوة منه .وفي هذا اإلطار يعرب وفد بالدي عن ترحيبه باملبادرة الت طرحتها
امهورية مصر العربية امام الدورة  86للجمعية العامة لألمم املتحدة في  46سبتمبر ،4102
والت تضمنت خاوات تنفيذية ملموسة بشأن دعم الجهود اإلقليمية والدولية الخاصة بإنشاء
مناقة شرق أوسط خال من األسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل األخرى ،كما يلفت النظر
الى الرسائل الت واهتها الدول األعضاء في الجامعة العربية ،بما فيها بالدي ،وكذلك إيران إلى
األمين العام لألمم املتحدة الواردة في الوثيقة ( )A/86/160والت أكدت على دعمها إلعالن مناقة
الشرق األوسط مناقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
السيد الرئيس
وفيما يتعلق بـ ـ ـ "تدابير بناء الثقة في مجال األسلحة التقليدية“ فإنن أود أن أؤكد على تأييدنا
للمبادرات العملية لبناء الثقة في ميدان األسلحة التقليدية ،كما نشير إلى أن هذه التدابير ستعزز
الشفافية وتيهئ الظروف إلحراز تقدم في مجال نزع السالح ،باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز السلم
واالمن الدوليين .كما نعرب عن ارتياحنا العتماد الجمعية العامة لألمم املتحدة قبل عام من االن
ملعاهدة تجارة األسلحة في  4ابريل .4102
وال يخفى على الكثيرين في هذه القاعة ما تعانيه ليبيا من مشكلة األلغام األرضية ،ومخلفات
الحروب املتفجرة منذ الحرب العاملية الثانية ،وتفاقمها على يد الكتائب األمنية للقذافي خالل
فترة الثورة ضد الدكتاتورية حيث قامت بزرع عشرات األالف منها .وتقوم األمم املتحدة وعدة
منظمات غير حكومية بمساعدة السلاات الليبية املعنية في ليبيا على إزالة األلغام ،وتنظيف
مخازن األسلحة املدمرة خالل الثورة ،كما تقوم الحكومة بمساعدة ضحايا تلك األسلحة والعمل
على إعادة دمجهم في املجتمع.
ختاما السيدي الرئيس تجدد بالدي تأييدها للدور الهام لهيئة نزع السالح ،وتشدد على أن
ُّ
التعاون الدولي املتعدد األطراف ،وتوفر اإلرادة السياسية الجادة ،عنصران أساسيان للمض
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ً
قدما وبفعالية لتحقيق أهداف نزع السالح ،وأننا على ثقة ان خبرتكم سوف تقود الهيئة الى
تحقيق نتائج ملموسة في هذا املجال ،كما أؤكد استعداد وفد بالدي التام للعمل معكم ومع اميع
الوفود لضمان نجاح هذه الدورة لهيئة نزع السالح.
شكرا سيدي الرئيس ......
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