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 السيد الرئيس 

لرئاسة ك لتوليعلى  برازيفيتش،مأيوري ، سعادة السفير كئأهناسمح لي أن 

نحن على  و. الكاملأؤكد لك دعمنا وأن  2020لعام نزع السالح مؤتمرل السادسة

المتميز في ميدان نزع السالح سيوفران   بأن خبرتك الواسعة ودور بيالروسثقة 

 ً ً هاما . إلى الجمعية العامة السنوي هاعتماد تقريربو بأعمال المؤتمرإسهاما

  و ونشكرها على بيانها لوفايا فاتاتينا ألمين العام للمؤتمر السيدة نرحب بوجود ا و

 . على جهودها لسكرتايا المؤتمرالشكر موصول 

 السيد الرئيس 

ً بالظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة الدورة الحالية أعمال تأثرت  سلبا

Covid19 لبيئة األمنية الدولية والتسييس المفرط الذين يستمران في وبتعقيدات ا

  استئناف للمؤتمريتيح  في التوافق على برنامج عملدون تحقيق تقدم الحيلولة 

تعدد األطراف المعني بنزع  واليته باعتباره المنتدى التفاوضي الدولي الوحيد الم

، وهي  رغم الجهود الجادة التي بذلها أسالفك في رئاسة المؤتمر ، وذلك السالح

التمويل التي تواجه األمم المتحدة ال تترك   وقيودهذا الواقع . جهود تحظى بتقديرنا

. خالل الوقت المتبقي من الدورة الحالية لمضمونيةبشأن المسائل ا الكثير للقيام به

  ، صباح اليوم نحن نرحب بمسار العمل الذي حددته في بيانك اإلستهالليلذلك 

  من استعادة أجواء العمل المهنيالمؤتمر خالل رئاستك  تمكنن ي نأمل بأو

سنوي وقائعي يعكس على اعتماد تقرير إلى توافق التوصل من و ،التعددي

 سترشد بالتقارير التي سبق اعتمادها خالل األعوام األخيرة.يومجريات األمور

التمسك في عملنا ومداوالتنا بأحكام النظام الداخلي  أهميةويشدد وفدي على 

وبالمبادئ الحاكمة التي قام عليها، وفي مقدمتها مبدأ التساوي في السيادة بين  

من خارج  مسائل عبر إقحامالتعطيل والتسييس محاوالت ل ه رفض جدديو  الدول،

أعمال  ب تضرالتي  ءةغير البنا لممارساتل رفضهو والية المؤتمر وجدول أعماله،

التي  الجمودفرص التوافق على سبل الخروج من حالة بوالمضمونية المؤتمر 

 يواجهها.  

المقترح الذي تم توزيعه  نشكرك، حضرة الرئيس، على مشروع التقرير السنوي 

ونؤكد استعدادنا للعمل الوثيق معك بشأنه   على الدول األعضاء يوم أمس األول، 
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 ي سيتم تقديمه بهذا الخصوص إلى الجمعية العامةوبشأن مشروع القرار الذ

 .ونتطلع للمشاورات التي ستجريها بهذا الشأن

ً جيداً   اطلع لقد  وفدي باهتمام على مشروع التقرير السنوي ويرى فيه أساسا

وكمالحظات  تعليقات محددة بشأنه.تقديم بفي الوقت المناسب لتوافق. وسنقوم ل

وثيقة وجيزة ووقائعية تعكس نتائج المشاورات مع الدول  نحن نؤيد اعتماد عامة، 

مع تقديرنا األعضاء، وتعبر بشكل دقيق عن مجريات أعمال دورة العام الحالي. و

فإننا  ،2020لمبادرات وصيغ العمل التي تبنتها الرئاسات المتعاقبة خالل العام ل

 التقييمات التيوبشأن  نؤيد توخي الحذر في تبني التقرير ألحكام مسبقة بشأنها

 المؤتمر قرارات محددة بشأنها.   لم يتبن  و طرحت بصفة وطنية

ً للشفافيةو يجب أن تتضمن  الوثائق المعروضة للتفاوض في المؤتمر  فإن  ،توخيا

بما كافة المعلومات ذات الصلة، بما فيها قائمة الوثائق الرسمية المرفقة بالتقرير، 

تضمين التقرير السنوي ومرفقه الخاص بالوثائق الرسمية أية إضافات  عدم يكفل

 .كما حدث في حالة سابقةمن قبل المؤتمر  هبعد اعتماد

 شكراً 
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Mr. President, 

Allow me at the outset to congratulate you, Ambassador Yury 

Ambrazhevich, on assuming the sixth CD Presidency for the 

year 2020, and to assure you our full support. We are 

confident that your wide experience and the distinguished role 

of Belarus in the field of disarmament will make an important 

contribution to the work of the Conference and to a successful 

adoption of CD annual report to the General Assembly. I 

welcome the presence of Ms. Tatiana Valovaya Secretary-

General of the Conference and thank her for her statement. We  

also thank the CD Secretariat for their efforts. 

Mr. President, 

The work of the current session has been negatively affected 

by the exceptional circumstances imposed by Covid19 

pandemic and by the complicated international security 

environment and excessive politicization which continue to 

prevent achieving consensus on a work program that allows 

the Conference to resume its mandate as the single multilateral 

international negotiating forum on disarmament, despite the 

serious efforts made by your predecessors, which we 

commend. This situation and the funding restrictions facing 

the United Nations leave us with little to be done on 

substantive issues during the remainder of the current session. 

We, therefore, welcome the course of action that you have set 

in your introductory statement. We hope that during your 

presidency the Conference will be able to restore an 

atmosphere of professional multilateralism, and look forward 

to reaching consensus on adopting an annual report that 
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reflects facts and is guided by reports adopted in recent years. 

My delegation reiterates its calls for adherence in our work 

and deliberations to the provisions of the rules of procedures 

and its governing principles, particularly the principle of equal 

sovereignty among states. Syria reiterates its rejection of the 

obstruction and politicization by those who raise issues from 

outside the CD mandate and agenda. We reject such practices 

which harm the substantive work of the CD and the chances of 

consensus on ways to get it out of the current impasse. 

We thank you, Mr. President, for the proposed draft annual 

report which was distributed to Member States on Aug 25th, 

and assure you of our readiness to work closely with you on 

the report and on the draft resolution that will be submitted in 

this regard to the General Assembly. We look forward on your 

consultations in this regard. 

My delegation has read with interest the proposed draft annual 

report and looks at it as a good basis for compromise. We will 

present specific comments in due course, but on a general 

note, we support the adoption of a brief and factual document 

that reflects the results of consultations with Member States, 

and accurately reflects the course of the work of this year's 

session. While we commend initiatives and working formulas 

adopted by successive presidencies during the year 2020, we 

are of the view that the report should be prudent in providing 

premature judgment about them  and about assessments which 

were presented in national capacity and were not endorsed by 

the Conference through specific decisions. 
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For the sake of transparency, and to avoid previous 

experiences, the documents presented for negotiations at the 

Conference must include all relevant information, including 

the list of official documents annexed to the report. The annual 

report and its annexon the official documents may not include, 

thus, any additions after the report is approved by the 

Conference. 

Thank Mr. President 

 

 

 

 


