
 بيان المجموعة العربية 

 التدابير األخرى لنزع السالح الخاصة بكل من جلسة النقاش الموضوعي 

 واألمن اإلقليمي وآليات نزع السالح 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة 76اللجنة األولى: الدورة 

 ــ 

 

 السيد الرئيس، 

 

 .االنحيازأود بداية أن أعرب عن تأييد المجموعة العربية لبيان حركة عدم  -1

المعلومات االتصاالت في   -2 إزاء تزايد استخدام تكنولوجيا  قلقها  العربية عن  المجموعة  تعبر 

المنظمات   بها  تقوم  أنشطة  ذلك  في  بما  الدوليين،  واألمن  بالسلم  تخل  تخريبية  أنشطة 

العمل  في  المتحدة  األمم  استمرار  العربية ضرورة  المجموعة  وتؤكد  واإلجرامية،  اإلرهابية 

 . الحيويتطوير قواعد ملزمة تنظم هذا السلوك المسئول للدول في هذا المجال على 

االتصاالت  و -3 تقنيات  أمن  لتعزيز  الدولي  التعاون  دعم  أهمية  على  المجموعة  تؤكد 

أكدته   ما  وهو  تخريبية،  هجمات  أية  ضد  قدراتها  ويعزز  الدول  يحصن  بما  والمعلومات، 

 وميين. تقارير عدة فرق متتابعة من الخبراء الحك

العمل   -4 لمجموعة  بالتوافق  الختامية  الوثيقة  باعتماد  السياق  هذا  في  المجموعة  وترحب 

رقم   العامة  الجمعية  بقرار  المنشأة  العضوية  اجتماعات  73/27مفتوحة  لبدء  وتتطلع   ،

خالل   75/240مجموعة العمل مفتوحة العضوية الجديدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم  

 ديسمبر المقبل. شهر 

ومخرجات  و -5 العامة  الجمعية  قرارات  من  عدد  تضمنته  بما  التذكير  العربية  المجموعة  تود 

االادور السالح    ستثنائية تها  لنزع  المتحدة  األمم  هيئة  وتوصيات  السالح  لنزع  المكرسة 

على   والحفاظ  السالح  نزع  بين  العالقة  حول  واضحة  إشارات  من  اآلراء  بتوافق  الصادرة 

األمن الدوليين، وبين نزع السالح وتحقيق التنمية المستدامة، فضالً عن تناول عدد  السلم و

من قرارات ووثائق األمم المتحدة لمحورية جهود نزع السالح وضبط التسلح على المستوى  

 اإلقليمي.  

لدفع جهود نزع السالح وضبط   -6 ولعل منطقة الشرق األوسط من أكثر مناطق العالم احتياجاً 

بم للتنمية  التسلح  مستقرة  دعائم  وإرساء  واألمن  السلم  وتحقيق  الثقة  بناء  في  يسهم  ا 

 . المستدامة

مؤتمر   -7 عن  الصادر  األوسط  الشرق  لقرار  الراعية  الثالث  الدول  العربية  المجموعة  وتدعو 

لعام   النووية  األسلحة  انتشار  عدم  لمعاهدة  والتمديد  ال    1995المراجعة  جزءاً  يمثل  والذي 

صفقة   من  الشرق  يتجزأ  قرار  تنفيذ  في  مسئوليتها  تحمل  إلى  للمعاهدة،  الالنهائي  التمديد 

لعام  األ الصلة  1995وسط  ذات  الالحقة  على  والقرارات  وإصرارها  تأكيدها  تجدد  كما   ،



من   خالية  أوسط  شرق  منطقة  إلى  الوصول  أجل  من  بوسعها  ما  كل  بذل  في  قدماً  المضي 

األ الشامل  الدمار  وأسلحة  النووية  واألمن  األسلحة  السالم  فرص  من  يدعم  بما  خرى 

 واالستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضاً للنزاعات وعدم االستقرار.

منطقة   -8 إنشاء  لمؤتمر  األولى  الدورة  بانعقاد  العربية  المجموعة  ترحب  السياق،  هذا  وفي 

األ الشرق  في  األخرى  الشامل  الدمار  أسلحة  وكافة  النووية  األسلحة  من  الذي  خالية  وسط 

نوفمبر   في  المتحدة  األمم  مقرر    2019عقدته  بموجب  الهاشمية  األردنية  المملكة  برئاسة 

، وبنجاح تلك الدورة في التوصل لنتائج إيجابية واعتماد عدد  73/546الجمعية العامة رقم  

النحو الذي يعكسه تقرير السكرتير العام   من القرارات الموضوعية واإلجرائية الهامة على 

 .A/75/63ارد بالوثيقة الو

والمقرر   -9 الكويت  دولة  برئاسة  للمؤتمر  الثانية  الدورة  لنجاح  العربية  المجموعة  وتتطلع 

، وتحث المجموعة كافة األطراف  2021ديسمبر    3نوفمبر إلى    29عقدها خالل الفترة من  

ملزمة  معاهدة  على  التفاوض  بهدف  نية  بحسن  فيه  المشاركة  على  المؤتمر  لهذا  المدعوة 

 قانوناً في هذا الشأن بما يسهم في تعزيز السلم واألمن على المستويين اإلقليمي والدولي. 

الصدد،  هوفي   -10 جراء  ذا  المستمر  الخطر  ازاء  البالغ  قلقها  عن  العربية  المجموعة  تعرب 

باعتبارها   النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  لمعاهدة  االنضمام  رفض  في  اسرائيل  استمرار 

الوحيدة في الشرق األوسط التي لم تنضم للمعاهدة وترفض اخضاع منشآتها النووية لنظام  

 اقة الذرية. الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للط

إن مساعي المجموعة العربية لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية هي جزء   -11

األسلحة   من  خاٍل  عالم  إلى  وصوالً  النووي  السالح  بنزع  المبدئي  التزامها  من  يتجزأ  ال 

النحو   على  وذلك  الدولي،  واألمن  السالح  نزع  لجهود  القصوى  األولوية  باعتباره  النووية 

عام  ال السالح  لنزع  المكرسة  العامة  للجمعية  األولى  االستثنائية  الدورة  أقرته  .  1978ذي 

المتحدة  لألمم  السالح  نزع  وآليات  أنشطة  مرجعية  بأن  التذكير  العربية  المجموعة  وتعيد 

  رابعة تستند فقط إلى تلك الدورات الخاصة، وال يمكن تعديلها إال من خالل دورة استثنائية  

 . مكرسة لنزع السالحمة للجمعية العا

المجموعة   -12 المنشأ  وتؤكد  الوحيد  المحفل  باعتباره  السالح،  نزع  مؤتمر  تمكين  ضرورة 

خصيصاً للتفاوض على معاهدات نزع السالح من أداء دوره، ونؤكد كذلك أن الجمود الحالي  

لى  في أعمال مؤتمر نزع السالح ال يعود بالضرورة لقصور في آليات المؤتمر، وإنما يعود إ

ضرورة   على  العربية  المجموعة  تشدد  وبالتالي  الدول.  لبعض  السياسية  اإلرادة  غياب 

اإلسراع بتفعيل دور مؤتمر نزع السالح في تنفيذ واليته التفاوضية، خاصةً فيما يتعلق بنزع  

 السالح النووي. 

وترى المجموعة العربية أن الموضوعات المطروحة على مشروع جدول أعمال مؤتمر نزع   -13

الح متسقة مع األهداف واألولويات المتفق عليها دولياً في هذا المجال، وال يجوز تقديم  الس

التعامل مع أحدها قبل االتفاق على خطوات تنفيذية للتخلص من األسلحة النووية، أو أن يتم  



التركيز على فرض التزامات جديدة في مجال منع االنتشار على حساب نزع السالح النووي،  

للمزيد من االختالالت بين التزامات الدول النووية في مجال نزع السالح النووي  بشكل يقود  

 من جهة، والتزامات الدول غير النووية في مجال عدم االنتشار من جهة أخرى.

نزع السالح  ل  األمم المتحدة  تؤكد المجموعة العربية على أهمية عقد اجتماعات هيئةوختاماً،   -14

ال وتدعو  المقبل،  العام  تكرار  خالل  تجنب  المعنية لضرورة  األطراف  كافة  العربية  مجموعة 

التي شهدتها هيئة  المتحدة  التطورات  ، والتي أدت بكل  2019نزع السالح خالل عام    األمم 

 أسف لعرقلة انعقاد االجتماعات الرسمية للهيئة وعدم القدرة على اعتماد جدول األعمال. 

 

    وشكراً.


