
       
             

  
 

 العام للوكالة مر) للمؤت63وفد لیبیا في الدورة (كلمة 
 

  المؤتمر ةرئیس /ةالسید
   

 یسعدني في البدایة باسم وفد بالدي أن أتقدم إلیكم وإلى بلدكم الصدیق
 ن للمؤتمر العاموالستی للدورة العادیة الثالثة بالتھنئة بمناسبة إنتخابكم رئیسة

، كما نتقدم كذلك بالتھنئة ألعضاء مكتبكم الموقر ، مؤكدین ثقتنا  للوكالة
ستقود أعمال  نھافي أ العالیة بكفاءتكم وخبرتكم الواسعة والتي ال شك

نجاح ن معكم إل، مؤكدین استعدادنا للتعاووالتقدمالمؤتمر العام إلى النجاح 
 مدیر العام السابقم بخالص العزاء لوفاة الأعمال ھذه الدورة، كما نتقد
عن جزیل شكرنا لما قدمھ من جھود  بَ رِ عللوكالة السید/ یوكیا آمانو ونُ 

األعضاء وفقا والمشاریع المقررة لمصلحة الدول حثیثة لتفعیل البرامج 
ستخدامات السلمیة للنظام األساسي للوكالة والمتمثل في تشجیع وتوسیع اإل

 للطاقة الذریة.

إننا نؤكد على ضرورة تكاثف ف،  حة النوویةاألسلحول موقف بالدي من 
الجھود الدولیة الرامیة إلى منع تصنیع جمیع انواعھا مع العمل على 
التخلص الكامل منھا وفق جدول زمني وآلیة قابلة للتحقق ، وھذا ما دعونا 
وندعوا إلیھ سواء في الجمعیة العامة لألمم المتحدة أو الوكالة الدولیة للطاقة 

لجنة نزع السالح لما تشكلھ ھذه األسلحة من خطر على السلم الذریة أو 
واألمن الدولیین ، وسعیا لجعل العالم خالیا من األسلحة النوویة ، فإن بالدي 
أیدت انشاء مناطق خالیة من ھذه األسلحة  حیث قامت باإلنضمام إلى العدید 

نوویة التي بدایة من اتفاقیة عدم انتشار اآلسلحة المن اإلتفاقیات الھامة 
والتي تھدف إلى  1969اتفاقیة ( بلندابا) عام  الى ۱۹٦۸انضمت الیھا عام 

 1995كما أنھا تدعم قرار عام  اإلفریقیة من األسلحة النوویة ،إخالء القارة 
الصادر عن مؤتمر استعراض معاھدة حظر انتشار األسلحة النوویة لعام 

من أسلحة الدمار والخاص بجعل منطقة الشرق األوسط خالیة  1995
الشامل وفي مقدمتھا األسلحة النوویة ، كما انضمت لیبیا الى اتفاقیة حظر 



والعدید من االتفاقیات األخرى كاتفاق الضمانات النوویة ، التجارب النوویة
وھي تشارك بفاعلیة في الندوات والحلقات الدراسیة  ،وغیرھا۱۹۸۰لعام 

 خلص من أسلحة الدمار الشامل.التي تدور مناقشتھا حول طرق ووسائل الت
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إن لیبیا كانت دائما تضع الدول المالكة ألسلحة نوویة أمام مسؤولیاتھا 
وتعزز مبدأ منع اإلستعمال أو التھدید باستعمال األسلحة النوویة ضد الدول، 

الالزمة وفي ھذا السیاق فإن لیبیا تطالب المجتمع الدولي بتوفیر الضمانات 
خاصة أن لیبیا تقع قرب منطقة ل غیر المالكة لألسلحة النوویة ألمن الدو

كما أنھا أوفت بالتزاماتھا جغرافیة شدیدة التوتر ومحل اھتمام دولي 
من  لذلك فھي ترى أنھأمام اإلتفاقیات الدولیة،  النوویة والكیماویة

األنشطة  التي تُخضع بموجبھا جمیعالضروري وضع الترتیبات الالزمة 
النوویة في ھذه المنطقة الى ضمانات دولیة فعالة وموثوقة لحظر انتاج 

 السالح النووي وتفادي مخاطر المواد المشعة األخرى.
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لى األسلحة النوویة إ ال واستعمالإن بالدي تشعر بقلق بالغ من خطر ادخ

اإلنشغال الواسع بالتوثر منطقة الشرق األوسط، ویظھر قلقھا في إطار 
، وھذا القلق ال یقتصر على بالدي  اسي وسباق التسلح في تلك المنطقةالسی

فقط بل كافة دول المنطقة ومعظم دول العالم، ویظھر في القرارات التي 
تبنتھا دول المنطقة والصادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بالخصوص 

حثت من خاللھا جمیع  1974نذ عام ، والتي اتخذتھا بصورة متواترة م
نشاء منطقة عملیة إل األطراف في المنطقة على النظر في اتخاذ خطوات

خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسط ودعتھا الى التقید 
النوویة لنظام  نتشار النووي واخضاع جمیع انشطت الدولبمعاھدة عدم اإل

 الذریة. الضمانات للوكالة الدولیة للطاقة
ضرورة قیام المجتمع الدولي بتحمل مسؤلیاتھ في الضغط  یتطلباألمر ان 

ك معاھدة عدم االنتشار وااللتزام بصكو بعض الدول لإلنضمام إلىعلى 
في ھذا الشأن مما یتیح توجیھ قدرات دول المعاھدات واالتفاقات الدولیة 

ي للطاقة الذریة بما المنطقة الى التنمیة االقتصادیة وتشجع االستخدام السلم
 یتفق مع النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.
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إن بالدي تولي أنشطة التعاون التقني مع الوكالة ومع الدول األعضاء 
األخرى اھتماما كبیرا في كافة مجاالت العلوم والتقنیة النوویة لما لھا من 

في جل میادین التنمیة اإلقتصادیة  مردود اقتصادي مباشر على المواطن
واإلجتماعیة والصحیة، وإننا نعرب عن تقدیرنا العالي لھذا التعاون القیم 

وھي تتطلع للمزید من ھذا ظیت بھ بالدي في السنوات األخیرة الذي ح
وتود أن تغتنم  لبعض المشاكل والتحدیات،التعاون خاصة في ظل مواجھتھا 

لوضع والدول المھتمة للمزید من التعاون لمناشدة الوكالة ھذا المحفل 
عائقا أمام اإلستخدام السلمي  ة لبعض الصعوبات التي تشكلالمناسب ولالحل

ونظرا لإلھتمام المتزاید للدور الذي تلعبھ الطاقة النوویة ،   للطاقة النوویة
فإننا نتطلع الى  ،من الطاقة، ومنھا لیبیافي تلبیة احتیاجات العدید من الدول 

دور أكبر للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في مجال إدخال الطاقة النوویة 
كما نتطلع الى المساعدة في إلنتاج الكھرباء بواسطة المفاعالت النوویة، 

الرفع من مستوى الخدمات التي یقدمھا مفاعل األبحاث بتاجوراء وخاصة 
 نظائر المشعة واستخداماتھا المختلفة.في مجال انتاج ال
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اإلستخدام السلمي للطاقة الذریة حق لجمیع الدول وعلى الدول إن  ختاما،

المتقدمة عدم وضع أیة عراقیل أمام نقل التقنیة والمعلومات لإلستخدام 
للطاقة السلمي لھا بشرط انضمام الدول الخاضعة لضمانات الوكالة الدولیة 

والمعاھدات ذات الصلة البروتوكول اإلضافي واإلتفاقات الذریة و
 .باإلستخدام السلمي والتعھد بعدم التحریف لألغراض العسكریة
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