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 أمحصاب السعاد ، 

 الزميالت والزمالء،

 الس يدات والساد ،
 

 أ مال ، 2020 ديدــعًا مبياس بة العام اجلــمك مجيـــايت لـــ  متييــداية أمن ُأعرب عن أمطيــأمود يف الب

جيابياحلالية للثمؤمتر ور  اادتفيض أمن  ىل نتاجئ ا   . ةا 
 

ذ أم  نين ا  نين أم  احلالية  دلورل أمول رئاسة توىلا  يسوده روح رساء جو ل   عثم  معمكللع تطل  للثمؤمتر، فا 

هيدف ا ىل متتني اادول اأمعضاء من من خالل الهتدئة وبياء اللقة، ما  ون البياء والسؤولالتعا

ابعتباره احملف  لؤمتران هذا  التقليديور ااداس تعاد  بغية اليجاح اليت حتوزها اس تغالل مفاتيح 

، واذلي أمحضى مطلبا ملدا للرأمي العام جمال نزع السالح يفالوحيد متعدد اأمطراف  التفاويض

 اأممسى التددي لرفعالفرت  احلامسة  هذهينبغي التجاوب معه يف عىل الس تويني الوطين واادويل، 

   .قب  غري أ من وغري مضثمونت مس    ش بح من ال نسانية مجعاء ختليص يف ممتلال
 

الصادقة عىل أ خر منذ بعد انقضاء دور  حيا  اكمةل ؤمتر الرئاسة جمددا بتولهيا بالدي،  ان

بعني من اليّا، خالل فرت  رئاسة اجلزائر، حيذوها نفس العزم وال راد  2009، س ية هلبرانمج مع  

اليت ستتعاق  عىل  هود اادولتضم هجودها جل وس  موقفها اللابت حيال مسائ  نزع السالح، 

عثم  سواي مع لك الفاعلني واليت ستشلك فريق مع  موحد، لل ذه اادور ،رئاسة الؤمتر خالل ه

القامئة  توافقاتال  والبياء عىللتقري  وهجات اليظر  منرباهذا  انمؤمترع  جل جديد  لبيةتحقيق ل 

التفاوض عىل  يفاذل  طالا اكن حموراي  ،اس تعاد  اادور الفعال هل تدمعبنتاجئ ملثموسة  خروجلل

رادتيا  عىل شك دون، وهو ما يتوق  جمال نزع السالح يفالعاهدات والتفاقات اادولية  ا 

جياد عىل والتوافقية امجلاعية قدرتياو   . لتحقيق هذه الغاية اللىل الصيغ ا 
 

طار مواصةلو  عدامد برانمج مع  يتيح للثمؤمتر القيام ابادورلمت بذلها  اليتاجلهود احلليثة  يف ا 

حفاظا عىل  تغيري الوضع القا م،ل وجتثميعها مضاعفة اجلهود عىل  سوف نعثم  سواي اليوط به

، وتغلي  الصلدة الشرتكة مبس ئولياته لالضطالعقدرته تعزيز وحرصا عىل  هذا اليربمصداقية 

 لصاحل الوطيية.ا مع مراعا 
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نه ينبغي  رساء و  الشام تحقيق اأممن ل مشرتكة نظر  تبين  الرتكزي عىليف هذا الس ياق، فا  كذا ا 

تبين و ة بال راد  الس ياس ية الطلو الارتاكز عىل اللقة والتفامه الشرتك، من خالل تسوده جو 

، الؤمتر وتفعي  دورهأمشغال عاد  ا طالق ل  ر الرونة الالزمة اظهخطاابت هتدئة تتسم ابلتوازن وا  

يفاء هبذه العيارصؤثر يوس   اليت تعرتيهوامجلود الانسداد حاةل  وكرس جيايب ، ل حماةلال  ، بشلك ا 

 وتقري  وهجات اليظر. دوره ومصداقيته وبعثمق عىل
  

ىل هجود  وفد بالدي عىل تسخري لك هجوده  لمك عزماود يف هذه الساحنة أمن أمجدد  ومضها ا 

اذلين أمجزل هلم الشتر واللياء لقبوهلم مهنج العثم  امجلاعي، ، رؤساء الؤمتر خالل اادور  اجلارية

جيابي، بطريقة الؤمتريف اادفع قدما بأمشغال  لال سهام رشاك لك  تتسم ابلشفافية ةا  والانفتاح وا 

والعثم  عىل تقدمي مرشوع   التشاور وال صغاء خملتل  اأ راءمع تغلي  لغة احلوار و  الفواع ،

اأمعضاء يف أمقرب وقت ممتن حىت يتس ىن للثمؤمتر ختصيص ما  ا ىل عياية اادولبرانمج مع  

طار  عداده يتفي من الوقت للمشغال التعلقة ابلضثمون، عىل أمن يتسم ا   :اخلصائص التاليةبـا 
 

 التعاون بني الرؤساء الس تة لدلور  احلاليةالتشاور و وح ر الطابع امجلاعي: اذلي يس متد من  -أمول

 ؛ولك اادول اأمعضاء

وضع ال طار التصوري لربانمج العثم  اليت  مرحةلبني  المتيزيقوم عىل ي يواذل: اخملف  الهنج -اثنيا

اليت تتضثمن مجم  التفاصي  و ومرحةل تطبيقه  ، من هجة،طوط العريضةاخل تيحرص عىل وضع

 الالزمة؛

عهد  معيارية  توفر: واليت تسثمح بوضع أمرضية  مشخصيةريموحد  وغالاس تجابة لعايري  -اثللا

اذلي يطرح لك  الانشغالربانمج العثم ، لوتوافقية تأمخذ ابحلس بان، من خالل ال طار التصوري 

 خالل اادور ؛س ية أممام رؤساء الؤمتر خبصوص ما جي  فعهل 

 المتتع ابلرونة: من أمج  توفري فرصة التحيني والتأمقمل مع سري اأمشغال وتطور الواق ؛ -رابعا
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الاس تفاد  من الفرص اليت يتيحها اليظام ااداخيل للثمؤمتر والامرسات التعارف علهيا يف  -خامسا

طار أمشغاهل والاس تئناس مبختل   بتوافق اأ راءالتجارب الياحجة للقرارات الصادق علهيا وكذا  ا 

ته القرتحات والبادرات احلديلة اليت من شأمهنا السامهة يف متتني الؤمتر من اس تعاد  صبغ 

  .التفاوضية
 

طار التحضري لهذه اادور ، خالل اأمسابيع القليةل الاضيةوقد مقت  جراء مشاورات  ،يف ا  مع اب 

، متاش يا وتوصيات الس يد تونغا موشاايفاهنوعاد  سفري زميبابوي، الرئيس السابق للثمؤمتر، س

مملال لدلول  40 ما يقاربمع ، كام أمجريت مشاورات حثيلة 2019الؤمتر يف تقريره لس ية 

قلمييةكذا و اادورتني السابقة واحلالية رؤساء عىل غرار  ،اأمعضاء  ملمتسا، ممليل اجملثموعات ال 

، الفاوضات يف مؤمتر نزع السالح يعط كيفية كرس امجلود اذلي  حولالشور  احلتمية 

وعيا مشرتاك حبمتية اخلروج من حاةل الانسداد اليت طال امدها استشفيت من خاللها 

عاد  بعث اشغال و  اس تغالل بداية دور  احليا  اجلديد  من أمج  ا ضفاء ااديياميتية الالزمة وا 

  .مؤمتران هذا
 

، تتون موسعة وشامةلس  أمود أمن أمنهتز هذه الفرصة للتأمكيد عىل مواصةل مسار الشاورات اليت و 

جراء يوأمن أمؤكد من هذا ال  رب عىل أمن متت  الرئاسة مفتوح للك وفد يرغ  يف التواص  وا 

 .صوص أمي نقطة هتثمهخبمشاورات 
 

اادور   خالل من جمهودات مت بذهللا والعرفان  أمعرب عن التقديرأمن يف الهناية ول يفوتين  

مني العام للم الشخصية ثملةل ال اأمميية العامة للثمؤمتر و كام أمتوجه ابلشتر للس يد   ،رلثمؤمتل السابقة

خالل حتضري أمشغال هذا الؤمتر التبري  دمعهمالبالغ و  ملهدامهمولك أمعضاء اأممانة،  للم م التدد 

  .اجيابيةنتاجئ يف اجلهود الرامية ا ىل حتقيق  مواسهاهم

 

 عىل كرمي ا صغائمك. أمشترمك


