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 السيد الرئيس 

مؤتمر نزع  ل كترؤسعلى  ،سعادة السفير شميم أحسن  ، بتهنئتكاسمح لي أن أبدأ 

السفير    وجهود سلفك جهودكالمشاورات التي أجريتها وعلى  وأن أثني على  السالح  

الطبيعي بعد توقف قسري   إلى مسارهااجتماعات المؤتمر إلعادة  روبرت مولر

بالنيابة عن مجموعة به ي  وأضم صوتي للبيان الذي أدل. 19فرضته جائحة كوفيد 

 .21ال

 السيد الرئيس 

هيروشيما   لقصف مدينتي صادف األسبوع الماضي الذكرى الخامسة والسبعين 

ألف  340فقدان أكثر من إلى إزالة المدينتين وأدت إلى بقنابل ذرية وناغازاكي 

من الدمار  من الضحايا الذين عانواغيرهم عشرات اآلالف  ووقوع إنسان لحياتهم 

بعيداً،  ليس هذا التاريخ  .القصف األمريكي التعرض لإلشعاع الناجم عن  آثارومن 

سباق تسلح جديد   أعتابعلى  العالمالماثلة اليوم حيث يقف تذكير بالمخاطر  وهو

 عقائد تبني إلى هيروشيما وناغازاكي المسؤول عن مأساة  الطرف عودة نتيجة

األسلحة النووية  أنماط جديد من  إلى تطوير  وعسكرية تعيد اإلعتبار للسالح النووي  

تقويض األسس   في بالتزامن مع استمراره ا من جديد،إمكانية استخدامهب د يتهدوال

القانونية التي أرستها اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بنزع السالح ومنع  

وتارة   ،اإلنتشار وضبط التسلح، تارة باإلنسحاب من اإلتفاقيات أو اإلخالل بأحكامها

  المناسبة  تدعونا هذه. التهرب من متطلباتها ومن األطر الزمنية المحددة لهاب

للتشديد مجدداً على أولوية نزع السالح النووي في أعمال مؤتمر   يةوالمخاطر الحال

العامة   وفقاً لإلطار الذي حددته الوثيقة الختامية للدورة األولى للجمعيةنزع السالح  

 التفاوض علىتقدم باتجاه لل وعلى الحاجة ،SSOD1المخصصة لنزع السالح 

 .نزع األسلحة النووية في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة

على الترابط الجوهري بين عمليتي نزع السالح النووي وعدم اإلنتشار ومع التأكيد  

منع اإلنتشار  تنفيذ معاهدة فإن ،النووي ودورهما في تعزيز السلم واألمن الدوليين 

إيالء اهتمام خاص بركيزة نزع السالح النووي  و  بركائزها الثالثة   NPT))النووي  

في ظل عدم إحراز أي تقدم  يحتل أهمية خاصة ،  المعاهدة لمادة السادسة منتنفيذاً ل

ومحاوالت بعض الدول الحائزة لألسلحة النووية التهرب  في نزع السالح النووي 
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ف نزع تحاول إرجاء هد من التزاماتها القانونية عبر إطالق مبادرات غير مقبولة

تنفيذ قرار الشرق  وتشدد سوريا على أولوية  .السالح النووي إلى أجل غير مسمى

كجزء من صفقة التمديد   1995األوسط الذي اعتمده مؤتمر المراجعة عام 

الراعية للقرار  الدول بعضا ي تمارسهتال المناوراتوقف و الالنهائي للمعاهدة

إلسرائيل باإلنضمام للمعاهدة  المراجعة القادم  مؤتمر  مطالبة    أهمية   ، وعلى المذكور

نشآتها وأنشطتها تحت نظام الضمانات الشامل كطرف غير نووي ووضع كافة م

 .للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 السيد الرئيس 

إن التحديات التي تواجه عالم اليوم وتصاعد النزعة األحادية الستخدام القوة أو  

التهديد باستخدامها في العالقات الدولية، واإلستهتار بقواعد القانون الدولي، تتطلب  

إعادة اإلعتبار لدور الديبلوماسية متعددة األطراف واإللتزام باحترام المقاصد 

وقرارات مجلس األمن بعيداً عن المعايير    األمم المتحدة التي أرساها ميثاق  والمبادئ  

ومع تراجع اإللتزامات التعاقدية ذات الصلة بمنع انتشار السالح النووي    المزدوجة.

وضبطه، وتصاعد مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وإطالق سباق تسلح فيه،  

امها،  وتزايد مخاطر حصول المجموعات اإلرهابية على أسلحة دمار شامل واستخد

فإن إعادة تفعيل مؤتمر نزع السالح واستعادة دوره وواليته التفاوضية يكتسي أهمية  

استثنائية، باعتباره المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد األطراف المعني بنزع السالح.  

وفي هذا السياق تجدد سوريا تأييدها العتماد برنامج عمل شامل ومتوازن للمؤتمر  

لبنود األربعة الرئيسية والبنود األخرى المدرجة على جدول بوالية تفاوضية تشمل ا

األعمال، وتؤيد بدء التفاوض في مؤتمر نزع السالح على مشروع اتفاقية لمكافحة 

اإلرهاب الكيميائي والبيولوجي استناداً إلى النص المقترح من روسيا اإلتحادية.  

قد حقق تقدماً يذكر في عندما توقفت اجتماعاتنا في آذار الماضي لم يكن المؤتمر 

رغم اإلنطالقة القوية التي شهدتها بداية الدورة السنوية  التوافق على برنامج عمل 

قد أوضح تقرير الرئاسة األسترالية السابقة حول نتائج  و. تحت الرئاسة الجزائرية

مواقف وغياب التوافق حول الالمشاورات الموسعة التي عقدتها حجم التباين في 

ً في تفعيل أعمال المؤ سبل المضي ق  تمر والخروج به من حالة المراوحة،دما

تكثيف الجهود لمعالجة مشاغل جميع الدول األعضاء بعيداً عن  الحاجة لوأظهر

ؤتمر.  ملسياسية على أعمال ارؤية محددة وأجندات فرض المشروطية ومحاوالت 



4 
 

سوريا تقدر الجهود التي بذلتها الرئاسات التي تعاقبت على المؤتمر خالل العام 

حراز تقدم إبالوقت المتبقي من الدورة السنوية الحالية  بأن يساهم    ومع أملناالحالي،  

أمل ببدء الرئاسة األولى لدورة العام القادم بإجراء مشاورات فإننا ن إلى األمام، 

برنامج عمل شامل ومتوازن يستند إلى البنود   تركز على التوصل إلى مبكرة

ل المؤتمر ويعالج شواغل كافة الدول األعضاء. إن قيام  اعمأ  جدولالمدرجة على 

المؤتمر خالل سنوات سابقة بالتفاوض ونجاحه في إنجاز اتفاقيات هامة في ظل 

يؤكد أن المشكلة ال تكمن في طرائق العمل بل بتوفر اإلرادة  طرائق العمل القائمة 

 المقبلةرئاسات ال مع على هذا األساس للعمل  نتطلعونحن السياسية للمضي قدماً. 

لقد أكدت طوارئ الصحة العامة العالمية الناجمة عن جائحة   . للوصول إلى التوافق

أهمية استعادة روح التعددية والتعاون الدولي، والحاجة لدعم جهود الدول    19كوفيد

، ويؤسفنا أن الدعوات التي أطلقها األمين العام بهذا الشأن  مواجهتها وقدراتها في

في إعاقة  19وفي الوقت الذي ساهمت جائحة كوفيد ابة المطلوبة.اإلستج تلَق لم 

أعمال الدورة السنوية لمؤتمر نزع السالح خالل العام الحالي، فإن الظروف التي  

خلقتها الجائحة يمكن أن توفر أيضاً فرصة إلعطاء زخم جديد لدور هذا المؤتمر  

الرات التي تصرف في نزع السالح وإعادة توجيه مليارات الدو في ميدان للتقدم 

تطوير أنماط جديدة من األسلحة، بما فيها األسلحة النووية، لدعم الجهود الوطنية 

والدولية في مواجهة التحديات الصحية واإلقتصادية التي خلفتها الجائحة وإعادة 

 عجلة اإلقتصاد والتنمية للعمل مجدداً. 

في أحد البيانات التي أدلي بها صباح هذا اليوم إلى مخاطر دعم   شيرَ ختاماً، أ  

اإلرهاب في المنطقة وإلى األوضاع في سوريا. وبغية وضع هذه المسألة في سياقها 

الصحيح فإنني أود التوضيح بأن اإلرهاب الذي مورس في سوريا وأدى إلى سفك 

ل إقليمية معروفة، دماء السوريين تم بدعم ايديولوجي وعسكري ومالي قدمته دو

وال يتوجب ممارسة التالعب هنا والخلط بين دور من قدم الدعم لإلرهاب في سوريا 

ومن ساهم في دعم جهود الحكومة السورية لمكافحته، وال يتوجب كذلك ممارسة  

 المعايير المزدوجة في الحديث عن اإلرهاب في هذه القاعة.  

 


