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 ب�ان  

لجمهور�ة العر��ة السور�ةا  
 في

من جدول أعمال  الرا�عالنقاش المواض�عي حول البند   
 مؤتمر نزع السالح

اتخاذ ترتی�ات فعالة لتأمین الدول غیر الحائزة لألسلحة النوو�ة من استعمال  " 
"األسلحة النوو�ة أو التهدید �استعمالها ضدها  
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 ، السید الرئ�س

المعنون    المؤتمرلجدول أعمال    الرا�عأشكرك على عقد هذا النقاش المواض�عي وفق البند  
اتخاذ ترتی�ات فعالة لتأمین الدول غیر الحائزة لألسلحة النوو�ة من استعمال األسلحة النوو�ة أو    "

�استعمالها ضدها ن�ا�ة عن  .  "التهدید  الموقرة  ألقته مندو�ة �ین�ا  الذي  الب�ان  وأضم صوتي إلى 
�ة السور�ة في  النقاط التال�ة �مساهمة من الجمهور�ة العر�   التأكید على. وأرغب في  21مجموعة الـ 

 النقاش الدائر حول هذا البند.  

 السید الرئ�س،  

على أن الضمان المطلق والوحید لمنع استخدام  التأكید  الجمهور�ة العر��ة السور�ة    تجدد 

األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها، هو اإلزالة التامة لألسلحة النوو�ة، وأن التمدید الالنهائي  

ال �عني �أي شكل من األشكال استمرار الدول    1995ألسلحة النوو�ة عام  لمعاهدة عدم انتشار ا

سلحة النوو�ة �المحافظة علي ترسانتها النوو�ة لألبد، ألن ذلك یتنافى مع سالمة واستدامة  الحائزة لأل

 .  منظومة عدم انتشار األسلحة النوو�ة، رأس�ًا وأفق�ًا على حد سواء

تتحقق  و   النوو�ة اإلزالة  ر�ثما  لألسلحة  على   بالدي  تعید،  الكاملة  الملحة    التأكید  الحاجة 

للتوصل إلى اتفاق م�كر �شأن صك عالمي غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء وملزم قانونا إلعطاء  

التهدید �استخدام النوو�ة ضمانات فعالة ضد استخدام أو  الحائزة لألسلحة  األسلحة    الدول غیر 

، على النحو الذي دعا إل�ه قرار الجمع�ة العامة لألمم قصوى �أولو�ة  النوو�ة في جم�ع الظروف،  

  ، وتكون ف�هًا وخاٍل من الغموض وعدم التمییز. و�ن�غي أن �كون واضحًا وموثوق 34/ 75المتحدة  

 بدون أي شروط.   مقدمةضمانات األمن السلب�ة  

 السید الرئ�س، 

اإلزالة الكاملة لجم�ع األسلحة النوو�ة، ین�غي    وحتى یتم تحقیق هدف ،  أنه  بالديتعتقد  و 

النوو�ة  األسلحة  خال�ة من  مناطق  نزع    �اعت�ارها  إنشاء  تعز�ز  نحو  وتدبیر مهم  إ�جاب�ة  خطوة 



3 
 

في إنشاء     اإلسراع  األول�ة �النس�ة لبالدي هي  ، ولهذا فإنالح النووي العالمي وعدم انتشارهالس

ها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط تنفیذا لقرار منطقة خال�ة من األسلحة النوو�ة وغیر 

�جزء من صفقة    مراجعة معاهدة عدم انتشار األسلحة النوو�ة  الشرق األوسط الذي اعتمده مؤتمر  

النهائي   قرار عام  1995عام    للمعاهدةالتمدید  تنفیذ  فاستمرار عدم  �قوض مصداق�ة    1995، 

 الدول األطراف   تذّ�ر بالديفي هذا الس�اق  أر�انها الثالثة، و المعاهدة و�خل �التوازن الدقیق بین  

�شأن   1995�أن تمدید العمل �المعاهدة إلى أجل غیر مسمى یرت�ط ارت�اطًا وث�قًا بتنفیذ قرار عام  

�طرف غیر    انضمامهامن أجل  على إسرائیل  المطال�ة �الضغط    بالدي  الشرق األوسط. وتجدد 

ألسلحة النوو�ة و�لزامها �إخضاع منشآتها النوو�ة لنظام الضمانات نووي إلى معاهدة عدم انتشار ا

س�ما قرار مجلس  للقرارات الدول�ة ذات الصلة الالشامل التا�ع للو�الة الدول�ة للطاقة الذر�ة، تنفیذًا  

المعنون "إنشاء    75/33الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقم    وقرار،  1981لعام    487األمن رقم  

المعنون "خطر االنتشار    75/84رقم    وقرارهامن األسلحة النوو�ة في الشرق األوسط"،  منطقة خال�ة  

للطاقة  الدول�ة  للو�الة  العام  المؤتمر  الصادرة عن  القرارات  األوسط"، و�ذلك  الشرق  النووي في 

  1995ووثائقها الختام�ة لألعوام    الذر�ة، وقرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم االنتشار النووي 

 . 2010و   2000و 

 السید الرئ�س،  

منتدى  �اعت�اره ال  ،مؤتمر نزع السالحتؤ�د الجمهور�ة العر��ة السور�ة أن یبدأ  في الختام،  

  دولي   حول صك  التفاوضمسائل نزع السالح،    المعني �التفاوض علىوحید  المتعدد األطراف ال

إلعطاء الدول غیر الحائزة لألسلحة النوو�ة ضمانات    غیر مشروط وغیر قابل لإللغاءملزم قانونًا  

�عدم استعمال األسلحة النوو�ة أو التهدید �استعمالها، وذلك عمًال بتوص�ة الجمع�ة العامة لألمم  

   . 75/34المتحدة في قرارها 

 شكرًا السید الرئ�س.                                                         


