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 السيد الرئيس، 

للدورة   اللجنة األولى  بدايًة، أهنئكم، بمناسبة انتخابكم لرئاسة أعمال 

التوفيق  السادسة   لكم  متمنيًا  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين 

والسداد؛  وفد بالدي على ثقة بأن رئاستكم ستكون رافعة نحو إنجاح أعمال  

هذه اللجنة في دورتها الحالية. هذه اللجنة التي تعد منصة حيوية للتصدي  

مجاالت   في  الدوليين  والسلم  األمن  تواجه  التي  والمخاطر  نزع  للتحديات 

التقليدية،   واألسلحة  الشامل،  الدمار  وأسلحة  االنتشار،  وعدم  السالح 

   باإلضافة إلى دعم االستخدامات السلمية للطاقة النووية؛

 
في  ال توفير    اللجنة علىدأبت   الُمنجز  التقدم  وتقييم  لمراجعة  فرصة 

تطبيق االتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة؛ األمر الذي يحتم علينا جميعًا 

كدول أعضاء مواصلة دعم جهود اللجنة لتقوم بالمهام المناطة بها، وفق  

وفد   تطلع  أؤكد  أن  الرئيس،  السيد  لي  اسمح  هنا،  ومن  األممي.  تكليفها 



ة الموقرة صوب تحقيق ما نصبو اليه في هذه اللجنة  بالدي العمل مع الرئاس

  . من أهداف

 
الدائم اسبانيا  مندوب  لسعادة  والتقدير  الشكر  بجزيل  أتقدم   كما 

Agustin Santos     لما بذل من جهد ُمقدر لتيسير أعمال اللجنة األولى

 .  خالل أعمال الدورة السابقة

 
 السيد الرئيس،  

عدم  وحركة  العربية  المجموعة  بياني  إلى  بالدي صوته  وفد  يضم 

أكدا األهمية القصوى للتخلص التام من األسلحة النووية    اللذاناالنحياز،  

  ل. وأسلحة الدمار الشام

 
ونعرب هنا عن قلقنا البالغ إزاء اإلخفاق في تحقيق تقدم فعلي وملموس  

ات المتفق عليها في هذا اإلطار،  في مجال نزع السالح النووي وتنفيذ االلتزام

 .عدم تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةإزاء 



فالبنسبة لنا، ندعم كافة الجهود الدولية المستهدفة نزع السالح النووي  

جميع   دعم  أهمية  على  التأكيد  ونجدد  الشامل،  الدمار  أسلحة  وجميع 

  . كة في مجال نزع السالحالمبادرات الهادفة إلى تحقيق الغاية المشتر 

 
ونشدد هنا على ضرورة إطالق حوار شامل ومتوازن إلنجاح مؤتمر  

المراجعة العاشر لمعاهدة عدم االنتشار النووي المزمع عقده في نيويورك  

بداية العام القادم، عبر تبنيه وثيقة شاملة تعكس توافقًا أوسع في مجال نزع 

نشاء منطقة خالية من األسلحة النووية  السالح، وتحقيق عالمية المعاهدة، وإ 

  . في الشرق األوسط

 
األردن   انضم  ذلك،  لتحقيق  سعينا  إطار  مؤسسكوفي  إلى    عضو 

مبادرة ستوكهولم لنزع السالح النووي ومعاهدة عدم االنتشار التي انطلقت  

، بهدف تعزيز دبلوماسية نزع السالح بموجب معاهدة  2019في السويد عام  

االنتشار.   المؤتمر  عدم  الجاري  العام  بداية  في  المملكة  استضافت  كما 



الذي اعتمد برنامج عمل موسع إلنجاح   الثالث لمبادرة ستوكهولم  الوزاري 

 .مؤتمر المراجعة العاشر لهذا العام

 
كما ترأس األردن الدورة األولى من مؤتمر إنشاء منطقة شرق أوسط  

ار الشامل والتي عقدت  خالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدم

العام   من  الثاني  تشرين  شهر  لألمم  2019خالل  العام  األمين  برعاية   ،

المتحدة، والتي تككلت باعتماد تقريرها النهائي والبيان السياسي اللذان أكدا  

على تعزيز السلم واألمن الدوليين من خالل تأطير اتفاقية قانونية ملزمة  

  .ح في المنطقةلدول اإلقليم تساهم في وقف التسل

 
وهنا، نتمنى لدولة الكويت الشقيقة كرئيس قادم للدورة الثانية للمؤتمر  

كل التوفيق والسداد، مؤكدا تسخيرنا كل ما تتطلبه عملية االنتقال السلس  

إلى الرئاسة الكويتية الشقيقة خالل الفترة القادمة. وندعو للمشاركة الفاعة  

في التوصل إلى معاهدة ملزمة قانونًا    في المؤتمر إلنجاح أعماله مما يسهم

بهدف إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل  



السلم واألمن اإلقليميين   الذي سيعزز  الشرق األوسط، األمر  األخرى في 

 .والدوليين

 
الجهود   المزيد من  بذل  إلى  الحاجة  نؤكد على  إطار متصل،  وفي 

تحققت، مجددين بهذا اإلطار دعوة إسرائيل لالنضمام    لتعزيز المكاسب التي

للمؤتمر دون أي شروط مسبقة، باإلضافة إلى ضرورة انضمامها لمعاهدة  

عدم االنتشار وإخضاع جميع منشآتها ونشاطاتها النووية لنظام الضمانات  

  .الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 السيد الرئيس،  

إن إتفاقية عدم االنتشار رسخت وأطرت في مادتها الرابعة حق الدول  

في االستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويشدد األردن بهذا الصدد على  

ضرورة تعزيز التعاون في مجال االستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم 

ألمن  حقوق الدول غير النووية في هذا اإلطار مع مراعاة أقصى معايير ا

دوليًا. وكذلك، هذه االستخدامات السلمية والبرامج ال    المعترف بهاواألمان  



بد أن تخضع للرقابة التي تتوالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقًا لنظام 

  .الضمانات الشاملة المعمول به في الوكالة

 
كما يؤكد األردن على ضرورة منع التسلح في الفضاء الخارجي، مع 

ظ على حق جميع الدول في استخدامه لألغراض السلمية فقط. وقد الحفا

عملت االتفاقيات الدولية ذات الصلة على تعزيز االستخدام السلمي للفضاء  

الخارجي وتنظيم األنشطة فيه، إال أن هناك حاجة ملحة لإلسراع بالتوصل  

غير   االستخدامات  كافة  حظر  شأنه  من  قانونًا  ملزم  جديد  دولي  لصك 

ية للفضاء الخارجي. ومن أجل تحقيق ذلك، البد من تكاتف الجهود  السلم 

الدولية للوصول إلى هذا الهدف المشترك، والبناء على ما تم إحرازه من قبل  

فريق الخبراء الحكوميين المكلف بالتوصل لعناصر موضوعية لصك قانوني  

العامة  ملزم بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وفقا لقرار الجمعية  

  . 72/250رقم 

 



وفي مجال األمن السيبراني، يدعم األردن الجهود الدولية الهادفة إلى  

تعزيز أمن تقنيات االتصاالت والمعلومات بما يحمي الدول من أي هجمات  

نرحب   التقليدية،  باألسلحة  يتعلق  وفيما  بمصالحها.  اإلضرار  شأنها  من 

السابع لالجتماع  الختامية  الوثيقة  المتحدة   باعتماد  األمم  عمل  لبرنامج 

لألسلحة الصغيرة والخفيفة، ونتطلع للبناء على التوصيات الواردة بها خالل  

  . االجتماع الثامن لبرنامج العمل العام المقبل

 
 السيد الرئيس، 

ويتطلع   األولى،  اللجنة  التام ألعمال  دعمه  بالدي  وفد  تأكيد  أجدد 

خالل رئاستكم ألعمال هذه   للعمل مع جميع الدول األعضاء بشكل وثيق

  . الدورة

 
 وشكرًا،،،،

 


