
 EGYPT  مصــــر

 

The Permanent Mission of Egypt 
to the United Nations 

New York 

  

الدائــــمة مصــر بعثــة  
المتحدة  مــماأل لدى  

 نيويــورك
 

1 
 

 

 

 
 

 

 بيان 
 وفد جمهورية مصر العربية 

 

 
 

 خالل النقاش العام  

 للدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية 
 وكافة أسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط

    

 
 

 2021نوفمبر   29

--- 
 

 

 
 

     يرجى المراجعة عن اإللقاء

 
 



 EGYPT  مصــــر

 

The Permanent Mission of Egypt 
to the United Nations 

New York 

  

الدائــــمة مصــر بعثــة  
المتحدة  مــماأل لدى  

 نيويــورك
 

2 
 

 

 السيد الرئيس، 

 
الثانية     الدورة  رئاسة  تولى  على  لكم  بالتهنئة  أتوجه  أن  البداية  في  أود 

الدمار  أسلحة  وكافة  النووية  األسلحة  من  الخالية  المنطقة  إنشاء  لمؤتمر 

للمملكة  تقديري  عن  أعرب  كما  األوسط،  الشرق  في  األخرى  الشامل 
رئا خالل  جهودها  على  الشقيقة  الهاشمية  األولى األردنية  للدورة  ستها 

للمؤتمر، وأن أؤكد على دعم وفد بالدي لقيادتكم الرشيدة ألعمال المؤتمر، 

إلنشاء  اهتمام  من  جميعاً  نوليه  ما  تعكس  إيجابية  بنتائج  للخروج  سعياً 
 المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل. 

 

 السيد الرئيس،
 

األولى     الدورة  انعقاد  منذ  الدولية  الساحة  على  التوترات  تزايدت  لقد 

، بجانب استمرار األزمات التي تشهدها عدد من دول 2019للمؤتمر عام  
التي تواجهعن    منطقة الشرق األوسط، فضالً  منظومة الدولية ال  التحديات 

االنت معاهدة  لمنع  تشكل  والتي  النووي   ةالنووي  األسلحة  انتشار  عدمشار 

 هداف نزع السالح النوويأإثر اإلخفاق في تحقيق  ىعل  فيها حجر الزاوية
منع االنتشار   طراف في معاهدةأاستمرار وجود دول غير  بجانب حتى اآلن،  

عدم استمرار  باإلضافة إلى  قامت بتطوير قدرات نووية عسكرية،  النووي  

ال   اً الرغم من كونه جزء   ىعلالشرق األوسط   بشأن   1995عام    قرار تنفيذ
، التي ةالنووياألسلحة انتشار  عدم صفقة المد الالنهائي لمعاهدة  من  أزيتج

، األمر الذي ال يدع مجاالً للشك 1995تم إقرارها في مؤتمر المراجعة لعام 

العمل علي  البدء في اتخاذ خطوات عملية إلنشاء المنطقة الخالية  بأهمية 
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وكافة   النووية  األسلحة  الشرق من  في  األخرى  الشامل  الدمار  أسلحة 

 األوسط.  

 
مصر   تؤكد  اإلطار،  هذا  تقدم   علىفي  لتحقيق  المتنامية  األهمية 

 25 ، بعد أكثر من1995ام  بالنسبة لتنفيذ قرار الشرق األوسط لع  ملموس

عل  ىعل  عاماً  مقبلون  ونحن   العاشر  لمراجعةامؤتمر    انعقاد  ىاعتماده، 
، ومما ال شك فيه أن 2022انتشار األسلحة النووية في يناير   عدممعاهدة  ل

إيجابياً بشكل  من شأنه االنعكاس  المؤتمر  من  الثانية  الدورة  أعمال  نجاح 

فرص نجاح مؤتمر المراجعة المقبل بما يعكس التقدم المحرز في  علىعام  
األوسط الشرق  قرار  المراجعة لجهود   ،تنفيذ  ثم كيفية تناول مؤتمر  ومن 

 نشاء المنطقة الخالية.إ

 
 السيد الرئيس،

  

شهدت الدورة األولى للمؤتمر نجاحاً في إطالق مسار تنفيذي إلنشاء        
الشرق األوسط، عبر تبنى  في  الشامل  الدمار  أسلحة  من  الخالية  المنطقة 

الدول  بين  األولى  الدورة  شهدته  الذي  التوافق  يعكس  سياسي  إعالن 

د األعضاء، واعتزامها على استكمال هذا المسار حتى يحقق هدفه المنشو
إنشاء المنطقة الخالية وفقاً لوالية قرار الشرق األوسط والذى  فيوالمتمثل 

األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  وتمديد  مراجعة  مؤتمر  خالل  اعتماده  تم 

المراجعة لعام  1995النووية عام   ، 2010، فضالً عن خطة عمل مؤتمر 
ون األعضاء.  للدول  الحرة  واإلرادة  التوافق  مبادئ  أساس  على  حن وذلك 

مستقبالً   كافة   فينأمل  وكذلك  بالمنطقة،  األعضاء  الدول  كافة  تشارك  أن 

"مراقب"  األطراف  المؤتمر بما يدعم جهودنا   المتمتعة بصفة  أعمال  في 
 في تحقيق األهداف التي نصبو إليها.  
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ولسنا في حاجة للتأكيد على العالقة العضوية بين مؤتمر إنشاء المنطقة    

األسلحة   من  في الخالية  األخرى  الشامل  الدمار  أسلحة  وكافة  النووية 
النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  مراجعة  ومؤتمرات  األوسط  الشرق 

يظل سارياً لحين تنفيذه، حيث طال انتظار  الذي  1995منذ اعتماد قرار عام  

دول المنطقة لتحقيق تقدم في هذه المسألة بغية معالجة الخلل االستراتيجي 
، التي تعاني من غياب تحقيق عالمية معاهدة عدم منه منطقتنا  تعاني  الذي

النووية األسلحة  عن انتشار  الصادرة  الوثائق  كافة  نص  من  بالرغم   ،

انتشار األسلحة النووية في كل من    1995مؤتمرات مراجعة معاهدة منع 
 .  ، علي ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة2010و  2000و

 

المناسب و التنفيذي  المحفل  باعتباره  المؤتمر  أهمية  تبرز  هنا،  من 
اإلخفاق في عقد مؤتمر عام   ، بعد1995لتنفيذ قرار الشرق األوسط لعام  

صادرة نحو ما تناولته خطة العمل الخاصة بالشرق األوسط ال  على  2012

، ومن  2010لعام  ةالنووي األسلحة انتشار  عدمعن مؤتمر مراجعة معاهدة  
معالجة كافة شواغل دول المنطقة تبرز أهمية مؤتمر الشرق األوسط في  ثم 

األسمى   الهدف  تحقيق  يتم  األمن   الذيحتى  تحقيق  وهو  إليه،  نتطلع 

 واالستقرار بالمنطقة.  
 

الثالث         الدول  على عاتق  الملقاة  المسئولية  البيان  عن  غنى  أنه  كما 

عام   قرار  تبنت  بشأن الشرق األوسط في رعاية هذا المسار   1995التي 
انتظارها منذ بدء إطالق المبادرات الخاصة  التي طال  حتى يحقق أهدافه، 

الم لألمم  العامة  الجمعية  من  كل  وتبنى  الخالية  المنطقة  تحدة بإنشاء 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرارات سنوية بشأن إنشاء المنطقة الخالية  
 وتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط.  
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الثانية للمؤتمر، فإننا نؤكد       بالدورة  يتعلق  تطلعنا للعمل مع علي  وفيما 

خطوات   التخاذ  المؤتمر  في  للمشاركة  المدعوة  الدول  نحو كافة  إيجابية 
الدورة الثانية  التنفيذ، في ضوء ما توفره اجتماعات  وضع واليته موضع 

النقاش الستئناف  مناسبة  فرصة  الدورة   من  خالل  الهادف  الموضوعي 

والفنية األ الموضوعية  الجوانب  تناول  نحو  واالنتقال  للمؤتمر،  ولي 
ن األسلحة نشاء المنطقة الخالية مإفع جهود  المنطقة، ود  إلنشاءالمختلفة  

النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط، كما نتطلع 

م   المؤتمر  عن  يصدر  يعكس  ألن  خاللخرج  تناولها  تم  التي  النقاط   أهم 
المؤتمر، وأن يتم تضمين كافة تلك النتائج في التقرير المزمع صدوره عن 

 للمؤتمر.   السكرتير العام لألمم المتحدة بشأن الدورة الثانية

       
تحقيق       في  تسهم  للمؤتمر  ناجحة  دورة  لعقد  أتطلع  فإنني  وختاماً، 

 األهداف التي تتطلع لها شعوب المنطقة من أمن واستقرار ورخاء.  

             
 

 .  وشكراً جزيالً 

       

 


