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 السالح نزع مؤتمر رئيس ... السفير / كارلوس فورادوري  السيد

 

 السالح نزع  بمؤتمر األعضاء الدول  ممثلو  السفراء والسادة السيدات

 

  رئاسة  مسئولية توليكم  على الرئيس، سيادة أهنئكم،  أن البداية في  لي  اسمحوا 

.               للمؤتمر الجديدة الدورة من الهامة المرحلة هذه خالل السالح  نزع مؤتمر

 مكتب عام مدير ،تاتيانا فالوفايا/ ةالسيد لجهود بالدي تقدير عن أعرب أن أود كما

 التي سكرتارية المؤتمر  و السالح، نزع مؤتمر عام وسكرتير جنيف  في   المتحدة األمم

المندوب    أهنئ  أن كذلك  وأود.  المؤتمر ألعمال والالزم  المستمر الدعم   توفير في سهمت  

بالجهود  أشيد  أن  و  الناجحة للمؤتمر خالل الشهر الماضي  على رئاستهم للجزائر  الدائ

 أؤكد و  ،أعمال المؤتمر خالل فترة رئاسته  الذي أدار به واألسلوب المتميز  التي بذلها  

 برنامج العتماد الساعية البناءة وجهودها المؤتمر  لرئاسة مصر مساندة استمرار

 دورة لنجاح  بالدي تطلع عن  أعرب وأن السالح،  نزع  لمؤتمر ومتوازن  شامل عمل

  محوريا   كان طالما الذي  بدوره واضطالعه  للمؤتمر،   الفعال  الدور استعادة في 2020

 .السالح نزع مجال في الدولية  واالتفاقيات المعاهدات على التفاوض في

 

 الرئيس،  السيد

 

           عقدين  من ألكثر امتدت وتعثر  جمود حالة من السالح نزع مؤتمر يعاني  

  الحثيثة  الجهود رغم الطويلة، الفترة هذه خالل المؤتمر يتمكن لم  حيث الزمان، من

                به، المنوط  بالدور القيام  للمؤتمر  يتيح عمل برنامج اعتماد من بذلها، تم التي

              األسباب  مراجعة  إلى جميعا   يدفعنا أن والبد مقبول،  وغير  للغاية حبط م   أمر وهو

  القائم،  الوضع  وتغيير األمر لتدارك  الجهود ضاعفة وم النتيجة،  لهذه أفضت التي 

  تعزيز  في بمسئولياته القيام على قدرته على وحرصا   المؤتمر،  مصداقية على حفاظا

  متعدد الوحيد التفاوضي المحفل باعتباره التقليدي دوره واستعادة الدولي، األمن

 .السالح نزع  مجال في  األطراف

 

الفترة الطويلة   هذه خالل المؤتمر عمل عرقلت التي الجمود حالة استمرار  إن

بشكل   االنطباع الذي نلمسه تكريس  في  تساهم وإنما وبمصداقيته،  بدوره فقط  تضر  ال

الدول           اقتصار الكثير من هو  وجوهره اليوم، عالم في  الدولية العالقات في  متزايد

الوطنية الضيقة،  مصالحها تحقيق  على الخارجية سياستها أهداف عند تحديد

المصالح الفردية   تتجاوز التي  المشتركة  األمنية للمصالح الشاملة النظرة  وتجاهل 
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 قالمطلوبة إلعادة إطال السياسية واإلرادة الالزمة المرونة تظهر  وأن للدول،

 .دوره  وتفعيل  المؤتمر

 

إلى عقد الجلسة الخاصة الرابعة  التام  تعرب مصر عن دعمها  ،  اإلطار هذا  وفى

إلجراء مراجعة شاملة حول هيكل  ( في أقرب فرصة، SSOD4حول نزع السالح )

التوصل إلى حلول سريعة تنشط دور  النظر في  منظومة نزع السالح متعدد األطراف و

   في ظل حالة الجمود التي وصل إليها المجتمع الدولي في هذا الشأن.   هذه المنظومة،

 

 الرئيس،  السيد

 

المجتمع   أطراف  من  والعديد مصر  جانب  من المتكررة النداءات من الرغم على

بتحقيق اإلزالة   للمطالبة – عديدة مناسبات وفى طويلة عقود مدى على – الدولي

  يظل ، النووي االنتشار عدم معاهدة أركان بأحد والوفاء النووية، لألسلحة الكاملة

 النووية وتبقى األسلحة ،العسكرية العقائد في  النووي  مفهوم الردع على االعتماد

 التصدي  الدول على بعض وت صر   .الدول من  العسكرية لعدد  العقائد في أساسية كركيزة

 غرار مقاطعة  على النووية،  األسلحة  تهدف إلى حظر  دولية  وتحركات  ألي جهود 

 األمم المتحدة إطار  في عقدت التي  النووية حظر األسلحة  بمعاهدة المفاوضات الخاصة

 عدم االنتشار  إلحكام منظومة الدول الدعوة تلك  تتصدر ، في ذات الوقت2017 عام

وتتجاهل أطراف أخرى   االستراتيجية،  المصالحه مهددة تعدها إزاء أطراف  النووي

هذا في الوقت الذي    .في نشاطها المقوض لهدف تحقيق عالمية منظومة عدم االنتشار

معاهدة عدم  من السادسة ةمادالعليه  تنص مايتم فيه تجاهل االلتزام القانوني لتنفيذ 

من    يقوض الذي األمر وهو ، عاما  على التوقيع عليها  50بعد مرور   االنتشار النووي

وعدم االستقرار   التوتر  مصادر من  ويزيد الدوليين،  واألمن  السلم على  الحفاظ  متطلبات

 .العالم أرجاء مختلف في

 

األمنية   البيئة أن على والقائم  النووية، الدول  بعض به تدفع  الذي  الطرح  إن

الكاملة   اإلزالة في قدما   للمضي مواتية  غير  الدولية الحالية السياسية  واألوضاع 

 السالح  نزع  قدما  نحو المضي و  ،معكوسا   منطقا  مصر  تقدير  يمثل في  للسالح النووي، 

 أكثر دولي  خطرا  ووضع  أمنى أقل لخلق مناخ  رئيسيا عنصرا   ذاته  حد في  النووي

يجب   قانوني ال  التزام األساس في هو النووي السالح نزع استقرارا ، فضال  عن أن

 سياسية. مواءمات أو به بتقديرات الوفاءيرتبط  أن
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 متقدمة في  أولوية يكتسب أمرا   النووي السالح نزع يظل المنطلق، نفس  ومن

قابل للتحقق   بشكل  التنفيذ موضع  وضعه  على العمل  من  البد السالح، نزع  إطار مؤتمر 

الدولي لآلثار   المجتمع إدراك تنامى إلى السياق  هذا في أشير تمييزي. ولعلى وغير

قدت                   ع   التي المؤتمرات نتائج أفرزته وما النووية، لألسلحة الخطيرة اإلنسانية

شك   وال .الخصوص هذا في فيها جدال  ال حقائق  من والنمسا والمكسيك في النرويج

قانونية   معاهدة إلى  توصل المجتمع الدولي  في  ساهم قد  المتنامي أيضا  أن هذا اإلدراك

نيويورك   في  جرت كنتيجة للمفاوضات التي النووية، األسلحة لحظر تمييزية غير

الجهود   فإن ذلك، السالح. ومع نزع خارج مؤتمر الغرض والذي تم لألسف لهذا

                           السالح،    نزع مؤتمر في  تتم  يجب أن هذا المسعى مواصلة إلى الرامية

الزمنى   اإلطار تحدد األسلحة النووية، شاملة إلزالة اتفاقية  على التفاوض من خالل

 للتحقق دوليا .  فيها وقابلة  رجعة  ال بطريقة المحرز  والتقدم

تؤمن مصر بأن اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية هي الضمانة    اإلطار، هذا وفى

الوحيدة ضد استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية. وإلى أن يتم تحقيق  

لحة للتوصل إلى صك قانوني ملزم،  اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية، توجد حاجه م 

فعالة للدول غير النووية وعالمي، وغير مشروط، وغير قابل للنقض، يقدم ضمانات  

 ضد استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية في كافة الظروف. 

 في البدء إلى الساعية للجهود دعمها أيضا مصر تؤكد ،وفي ذات السياق  

، ويجب على الصك  االنشطارية  المواد إنتاج لحظر دولية لمعاهدة للتوصل مفاوضات

مكن تحقيق  السالح النووي وعدم االنتشار معا . وال ي  المنشود أن يحقق أهداف نزع 

ذلك بصورة مالءمة إال إذا تم تضمين مخزون المواد االنشطارية ضمن نطاق هذا  

الصك. إن أي صك يحظر اإلنتاج المستقبلي فقط، ال يمثل أولوية بالنسبة لمصر، ولن  

 يراد جديدة شار انت عدم  آلية وسيعد مجرد ، يمثل إسهاما  ملموسا  في نزع السالح

 .القائمة األوضاع في  االختالل  تكريس  منها

لتعزيز   القائم القانوني  النظام  وتقوية لتطوير  اهتماما  خاصا   مصر  تولى  كما

كتراث   طبيعته على والحفاظ  الخارجي،  السلمية للفضاء  على األنشطة واإلبقاء 

للنزاع   جديدة ساحة إلى  تحوله  لمنع الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ مشترك للبشرية،

قرار   تقديم سريالنكا، مع وبالتناوب  سنوات، منذ  مصر واصلت ولسباق التسلح. ولقد 

الخارجي.              الفضاء في التسلح سباق لمنع المتحدة لألمم العامة إلى الجمعية

الفضاء   في التسلح سباق  لمنع ملزم قانوني صك وترى مصر أن التفاوض حول 
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إمكانية   حول  المقلقة التوجهات تنامى ظل في  سيما أهمية كبيرة، ال  ذو  الخارجي

 .الصناعية لألقمار مضادة قدرات بتطوير  دول الخارجي وقيام عدة الفضاء تسليح

 

 الرئيس،  السيد

 

ومتسارعة            خطيرة  تطورات األخيرة السنوات خالل  األوسط  الشرق شهد

والعالم   المنطقة دول جميع من يتطلب الذي األمر والسياسية، في أوضاعه األمنية 

اإلقليمي   لألمن تهديد من  تمثله وحزم لما جدية  بكل  التطورات تلك  التعامل مع 

وغيرها                     النووية األسلحة من الخالية  المنطقة  والدولي. من هنا، فيظل إنشاء

الالزمة  الخطوات قائمة رأس لىع األوسط في الشرق الشامل الدمار أسلحة من

الدول   طليعة  في  تزال  وال  مصر  وسالمة شعوبها. وكانت المنطقة أمن على للحفاظ 

اقتناعها   من انطالقا   لبلوغه، ملموس والساعية بشكل الهدف، هذا بتحقيق المنادية

     يرتكز         أن يجب األوسط الشرق  في  السالم واألمن تحقيق  إلى الطريق بأن الكامل

مكاسب  يحقق بما ،"االنتقائي األمن" وليس مفهوم ،"الجماعي األمن" على مفهوم

   .بالمنطقة الدول لكافة متبادلة

 

ويفاقم   والدولي، اإلقليمي االستقرار عدم بؤر من األوسط الشرق منطقة تعد

 ، ومنعدم االنتشار النووي معاهدة في طرف غير  بها دولة وجود  الوضع هذا من

 النووي في االنتشار عدم معاهدة مراجعة مؤتمرات عليه بما أكدت التذكير نعيد هنا

 الشرق  الوحيدة في  الدولة – إسرائيل  مطالبة بشأن   2010و  2000 و  1995 أعوام 

 وإخضاع جميع إليها، االنضمام  بسرعة – المعاهدة تزال خارج  ال  التي  األوسط 

 يساهم بما  الذرية، للطاقة  الدولية للوكالة الشاملة لنظام الضمانات النووية  منشآتها

 المنطقة.   لجميع شعوب األمن ويحقق  االستقرار  على  واألمن والحفاظ  السلم صون  في 

 

تدريجيا               األوسط، الشرق في الخالية المنطقة إنشاء مسألة احتلت لقد

النووي   االنتشار  عدم معاهدة مراجعة  مؤتمرات اهتمامات مقدمة وعن استحقاق، 

مؤتمر   في للمعاهدة الالنهائي التمديد ارتباط  ضوء في  وذلك واجتماعاتها التحضيرية،

ضرورة   على نؤكد األوسط، والذي بالشرق الخاص بالقرار 1995 عام المراجعة

الالنهائي   التمديد صفقة من يتجزأ  ال جزءا   يعد كونه بأحكامه االلتزام واالمتثال

أصبحت   معها التعامل وكيفية المسألة بهذه الصلة ذات التطورات فإن ولذا،  .للمعاهدة

المؤسف   من كان المعاهدة. ولذلك، مراجعة مؤتمرات إخفاق أو نجاح  أحد مؤشرات
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 النووي  االنتشار  عدم معاهدة مراجعة  مؤتمر خالل  الخالية  مسار إنشاء المنطقة فشل

 .2012 عام األوسط  الشرق حول  مؤتمر بعقد ، الذي طالب2010عام 

 

 

شأنه       من  القرار هذا تنفيذ في المماطلة في  االستمرار بأن  تقديرها  ظل  وفى

المجموعة  سعت فقد النووي، االنتشار عدم معاهدة مراجعة منظومة مجددا   أن يعقد

مؤتمرات   قرارات احترام في  منها رغبة ذلك،  لتفادى وإخالص جدية بكل العربية

 المراجعة، حيث  ومؤتمرات المعاهدة مصداقية  وتفعيلها حفاظا  على السابقة  المراجعة 

 لعقد مؤتمر بالدعوة العام األمين يكلف المتحدة لألمم العامة بالجمعية مقررا   طرحت

أسلحة الدمار   وباقي النووية األسلحة من خالية منطقة إلنشاء 2019 عام خالل

  .الخصوص هذا قانونا  في  ملزمة معاهدة إلى التوصل بغية األوسط، الشرق في  الشامل

وكخطوة   المسألة، بشأن تلك الدولي المجتمع من كرسالة المقرر هذا اعتماد جاء وقد

هذه  في بنّاءة المساهمة بصورة إلى الدول جميع بدعوة عليها البناء إلى مصر تتطلع

واألمن   للسلم تعزيز ذلك من في لما المؤتمر، أطلقها التي والشاملة الصادقة العملية

فرصة   من يوفره التوافق، وما مبدأ على الصريح  النص ظل  في سيما وال الدوليين،

السياسية   مرهونة باإلرادة  نهائية  أي نتيجة  أن  إذ المنطقة،  دول كافة  بين  للتشاور

 .السيادة مبدأ مع اتساقا

 
الصدد، فأود أن انتهز هذه الفرصة لإلعراب عن تقدير مصر لكافة  في هذا 

األطراف التي ساهمت في إنجاح الدورة األولى من المؤتمر األممي إلنشاء منطقة  
          الشامل،   شرق أوسط خالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار

تي واجهته. كما أن أود أن  رغم كافة التحديات ال 2019نوفمبر عام في والذي عقد 
أشير إلى النتائج اإليجابية العديدة التي تمخضت عن الدورة األولى للمؤتمر، وأبرزها  

إلى المؤتمر، سواء دول الشرق   من الناحية اإلجرائية تواجد كافة الدول المدعوة
  عدا دولتين فقط، واللتان ظل مكانهما  األوسط أو الدول دائمة العضوية بمجلس األمن،

شاغرا  في داللة رمزية على أن دعوتهما ال تزال قائمة. عالوة  على اعتماد الدول  
المشاركة في المؤتمر عناصر تضمن استدامة المؤتمر والسيما تثبيت موعد انعقاده 

على آلية لتداول رئاسته بين الدول المشاركة. أما من الناحية   واالستقرار
في المؤتمر على التزامها الجاد   مشاركةالموضوعية، فقد أكدت مداوالت الدول ال 

والصادق إلى العمل تجاه تحقيق هدف المؤتمر وإنشاء منطقة الشرق األوسط، فلم  
يكن المؤتمر منصة لتبادل االتهامات أو توجيه االنتقادات، بل عكس نقاش الدول  
الموضوعي شعورها الصادق بملكيتها لهذا المسار، مما تجلى في مواقفها البناءة  

أصدرت الدول المشاركة في المؤتمر إعالنا  سياسيا  يؤكد على   ثناء انعقاده. كماأ
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دعمها الجاد للمسار، ضمن أمور أخرى، مما يمهد الطريق إلى مشاركة كافة الدول  
إلى نتائج ملموسة لكسر  المدعوة إلى هذا المسار في الدورة المقبلة له والتوصل 

 حالة الركود المطولة بشأن هذه المسألة. 
 

من هنا، فمن األهمية بمكان التأكيد على أن الطريق أمام مسار مؤتمر الشرق  

األوسط ليس هينا ، نظرا  إلى التحديات المتعددة التي تواجهه من الناحية اإلجرائية  

مشاركة كافة الدول المدعوة إليه                  والموضوعية، أبرزها يتعلق بكيفية تأمين 

ومن ثم تأمين استمرار مشاركتها فيه، فضال  عن كيفية تناول عدد من القضايا  

السيما وأن المعاهدة التي يهدف المسار إلى بلورتها تعد األولى   فنية،الموضوعية ال

ي يستدعي تكاتف  من نوعها لحظرها كافة فئات أسلحة الدمار الشامل، وهو األمر الذ

المجتمع الدولي لدعم مسار المؤتمر إلى حين بلوغ غايته، والتي ستساهم حتما         

 . والعالمفي دعم أمن واستقرار كافة دول الشرق األوسط 

 

 الرئيس،  السيد

 

مؤتمر   في  والنشطة البناءة المشاركة استمرار على  حرصها مصر  ختاما ، تؤكد

المختلفة            االجتماعات خالل اإلسهامات من  المزيد لتقديم نزع السالح وتطلعها

خاصة   بصفة اإلطار هذا في  مصر العام. وتشير  هذا  السالح تشهدها أجندة نزع التي 

النووي المقرر عقده                    عدم االنتشار  معاهدة لمراجعة 2020 عام مؤتمر  إلى

منطقة   الدورة الثانية من مؤتمر إنشاء وكذلك القادم، مايو  /بريل  أ  خالل نيويورك في

المقرر   األوسط الشرق في الشامل الدمار أسلحة وباقي خالية من األسلحة النووية

 . 2020الحالي  العام من نوفمبر  في المتحدة األمم عقده في مقر 

 

 شكرا  السيد الرئيس. 


