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 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال
 
 

  

خة  نصُّ    وَرَدت من سفارة ٢٠١٩آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرَّ

 في فيينا بشأن استعادة حقوق التصويت ليبيا/بعثتها الدائمة

 

 

  

الة مؤرخة  خاً طيّه لعناية المؤتمر العام نصُّ رس تنس طس  ٣٠يَِرُد مس فارة الليبية  ٢٠١٩آب/أغس وَرَدت من الس
هة إلى مكتب الدورة العادية الثالثة والستين للمؤتمر العام.وبعثتها الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا مو   جَّ
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 النمسا -السفارة الليبية وبعثتها الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا 

  

 مذكرة شفوية

 

 ٨٩٩-٧/١المرجع رقم 

فارة الليبية في فيينا أطيب تحياتها إلى المكتب الموقّر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعثتها الدائمة /تهدي الس
تين  ة بدولة ليبيا بحلول الدورة العادية الثالثة والس ويت الخاص تعادة حقوق التص الة اس وتطلب بموجب هذه الرس

بتمبر  ٢٠-١٦المقبلة للمؤتمر العام المزمع عقدها في فيينا في الفترة بين  ى الفقرة ألف ، ٢٠١٩أيلول/س بمقتض
  من المادة التاسعة عشرة من النظام األساسي للوكالة.

ل المؤتمر العام  ة بالحكومة الليبية  ٢٠١٨وقد تفّض ويت في الوكالة الخاص تعادة حقوق التص بالموافقة على اس
  .٢٠١٩حتى بدء المؤتمر العام 

ع األمني الَحِرج و عوباٍت مالية في ظّل الوض تقر الذي تمرُّ به منذ وقت طويل وتعاني دولة ليبيا ص غير المس
  والخارج عن إرادتها.

بق، فقد دفعت دولة ليبيا في بداية عام   ٤٣٢ ٠٤٧ يورو، يمثل ٤٣٥ ٦٣٣ مبلغاً قدره ٢٠١٨وعلى الرغم مما س
اهمة منها في الميزانية العادية للوكالة لعام  اهمة منها في الميزانية  ٣ ٥٨٦و ، ٢٠١٤يورو كمس يورو كمس

مح الظروف، لن تّدخر دولة ليبيا أي جهد لتحويل دفعة قدرها٢٠١٥دية لعام العا يورو  ٩٠٥ ٠٢١ . وحالما تس
ورو ــي ٢ ٠٩٢  ٧٤٤ا ــغ مجموعهـالبال ٢٠١٩-٢٠١٥وات ـة للسنـرات المتبقيـع المتأخـى أو جميـكحّد أدن

  دوالر أمريكي. ١١٦ ٥١٦ و

فارة الليبية/بعثتها الدائمة في فيينا هذه الفر ة لكي تعرب مجدداً للمكتب الموقر للوكالة الدولية للطاقة وتغتنم الس ص
  الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

  

  [ختم][توقـيع]   

  ٣٠/٨/٢٠١٩  

  

 إلى:
  المكتب

  الدورة العادية الثالثة والستون للمؤتمر العام
  : نائب المدير العاممن خالل

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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