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 بيان 

 

 وفد جمهورية مصر العربية 

 

 النقاش العام  خالل 

 

من األسلحة النووية وكافة أسلحة    بمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية

   الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط

 

 

 

 2022نوفمبر  14

--- 

 

 

 

 يرجى المراجعة عند اإللقاء 
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 الرئيس السفيرة/ جان مراد  ةالسيد

 القائم بأعمال بعثة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى األمم المتحدة.

 

أن   البداية  في  المؤتمر   أعرب عنأود  رئاسة  توليكم  بمناسبة    التهنئة 

التقدير  و إنشاء  عميق  لمؤتمر  الثالثة  للدورة  المقدرة في اإلعداد  لجهودكم 

النو الخالية من األسلحة  الشامل األخرى  المنطقة  الدمار  وية وكافة أسلحة 

الكويتية  ، كما أعرب عن جزيل الشكر والعرفان للرئاسة  في الشرق األوسط

، والسيما أخي العزيز السفير/ طارق البناي  للدورة الثانية للمؤتمر الشقيقة  

   مندوب الكويت الموقر لدى األمم المتحدة وأعضاء بعثته الموقرين.

 

بمشاركة   ناكاميتسووأرحب  إيزومي  العام    السيدة/  السكرتير  وكيل 

السالح نزع  لشئون  السامية  لألمم    الممثلة  العام  السكرتير  عن  نيابة 

 المتحدة. 

 

 الرئيس،  ةالسيد

 

األسلحة    أعطتلقد    من  الخالية  المنطقة  إنشاء  لمؤتمر  الثانية  الدورة 

أسلحة وكافة  في  النووية  األخرى  الشامل  دفعة   الدمار  األوسط  الشرق 

ما  للمؤتمر  إيجابية   الكويتية    نجحتفي ظل  نتائج  الرئاسة  تحقيقه من  في 

ال خالل  وإنشاء  إيجابية  اإلجراءات  قواعد  اعتماد  في  تمثلت  الثانية  دورة 

بين دورات المؤتمر الرسمية،  لجنة عمل غير رسمية الستمرار المشاورات  

 إصدار تقرير ختامي عن الدورة الثانية.فضالً عن 
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دار خاللها من نقاشات هامة على مدى يمثل إنشاء لجنة العمل وما  و  

للنقاشات الموضوعية بين الدول األعضاء    ثالثة اجتماعات انطالقة حقيقية

الشرق خاصة   في  الخالية  المنطقة  إلنشاء  الفنية  الجوانب  تناول  بدء  مع 

وما   السابقة  األوسط،  التجارب  من  المنطقة  دول  به  تسترشد  أن  يمكن 

العالم مستوى  على  الخالية  المناطق  مراعاة    إلنشاء  الفريدة مع  الحالة 

لللمنطقة على ضوء ما نص   المراجعة والتمديد  معاهدة  عليه قرار مؤتمر 

لعام   النووية  انتشار األسلحة  إنشاء    1995عدم  بشأن الشرق األوسط من 

 من أسلحة الدمار الشامل الثالث وليس فقط األسلحة النووية. منطقة خالية 

 

القول    بدرجة  النقاشات    إنويمكن  إيجابية  كانت  العمل  لجنة  إطار  في 

ال منحت  حيث  موضوعية  كبيرة،  مناقشات  إلجراء  الفرصة  األعضاء  دول 

الخبراء   من  العديد  من مع  العديد  على  الضوء  إلقاء  استطاعوا  الذين 

وهو   الخالية،  المنطقة  إنشاء  في  الهامة  الفنية  النقاش  الجوانب  يثري  ما 

بين الدول األعضاء ويمهد للمزيد من النقاشات الموضوعية الهامة سواء 

االجتماعات المقبلة للجنة العمل خاصة فيما للمؤتمر أو  خالل الدورة الثالثة  

التي   نزع األسلحة النووية من المنطقة وإجراءات التحققبترتيبات  يتعلق  

 يمكن تطبيقها في هذا الشأن. 

 

 السيدة الرئيس، 

 

أحد  على  بخاف  بطرح أن  ليس  العربية  المجموعة  قامت  عندما  ه 

عام   في  المؤتمر  إنشاء  مقرر  فشل    2018مشروع  نتيجة  مؤتمرات  كان 

النووية األسلحة  انتشار  عدم  لمعاهدة  المراجعة  أو  المراجعة  مؤتمر  خرها 

الوفاء    2015لعام   األوسطفي  الشرق  الخالية في  المنطقة  إنشاء  ،  بالتزام 
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العاشر لمعاهدة عدم انتشار  حيث علقت مصر األمل على مؤتمر المراجعة  

في   الماضي  أغسطس  شهر  خالل  النووية  اإلخفاق  تاألسلحة  هذا  جاوز 

الحاصل  المت التقدم  إلى  الختامية  وثيقته  اإلشارة في  نا  في مؤتمركرر عبر 

شر في ، إال أن فشل مؤتمر المراجعة العاهذا المنعقد في إطار األمم المتحدة

 .فاعلية المسار الحالي لهذا المؤتمرأهمية وتبني وثيقة ختامية أكد 

 

أن    البيان  عن  إنشاء  وغني  مؤتمر  تصوير  تحاول  ادعاءات  أي 

الشامل األخرى  الدمار  النووية وكافة أسلحة  الخالية من األسلحة    المنطقة 

األمم  لهيئة  االسترشادية  للقواعد  مخالفاً  باعتباره  األوسط  الشرق  في 

أن مسار خطة العمل  أو    1999لعام  ق الخالية  ناطالمتحدة بشأن إنشاء الم

هو المسار الصحيح إلنشاء المنطقة الخالية في المنطقة، إنما    2010لعام  

ا في    دعاءاتهي  األطراف  تلك  جدية  عدم  تعكس  المنطواهية  قة إنشاء 

المؤتمر   بأن  بساطة  بكل  عليها  الرد  ويمكن  األوسط،  الشرق  في  الخالية 

وبالتوافق ألطرافه  الحرة  اإلرادة  على  بناء  القرارات  كافة  يعتمد  ، الحالي 

في   انخرطت  المنطقة  دول  أن  مؤتمر فضالً عن  بعقد  الخاصة  المشاورات 

جدية  2012عام   هناك  تكن  لم  أنه  إال  عقد  ،  في  لم  حقيقية  الذي  المؤتمر 

  ينعقد حتى اآلن.

 

 السيدة الرئيس، 

 

ل إلى  مصر  تتطلع    الدولي  المجتمع  هو  دعم  ذلك  أن  باعتبار  لمؤتمر 

على   العملي  والمنظمات البرهان  األطراف  وكافة  الدولي  المجتمع  التزام 

أهم  . ويعد أحد  بشأن الشرق األوسط  1995الدولية المعنية بتنفيذ قرار عام  
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في   المشاركة  هو  الدعم  هذا  عن مظاهر  التخلف  وليس  المؤتمر،  دورات 

 المشاركة فيها تحت أي حجة أو ادعاء.  

 

والدول    المنطقة  دول  كافة  لمشاركة  فيه  نتطلع  الذي  الوقت  وفي 

اتفاقية  تنفيذ  لتخلف وحدة دعم  أعرب عن األسف  فإنني أود أن  المراقبة، 

البيولوجية   األسلحة  في حظر  المشاركة  عن  التوالي  على  الثاني  للعام 

ترفض مصر  المؤتمر   مقبول، حيث  عذر  قبل   اعتباربدون  من  بيان  إلقاء 

الوحدة  مكتب   نيابة عن  السالح  نزع  لشئون  المتحدة  يمثل    علىاألمم  أنه 

حول   ركت في تنظيم ورشة عملمشاركة من جانبها خاصة أن الوحدة شا

عالمية   يومي  تحقيق  البيولوجية  األسلحة  حظر  اتفاقية   19و  18وتنفيذ 

أن  ،كينيافي    2022أكتوبر   يعني  األفراد   مما  الكافية   لديها    والموارد 

الدولية، الفعاليات  في  حول    للمشاركة  استفهام  عالمات  يطرح  ما  وهو 

تعد جزءاً ، علماً بأن الوحدة  األسباب الحقيقية لتغيب الوحدة عن المشاركة

.  من سكرتارية األمم المتحدة وملزمة بالمشاركة طبقاً لمقرر إنشاء المؤتمر

إثارة  هذا،   مصر  النقاش  هذا  وتعتزم  خالل  تفصيالً  أكثر  بصورة  األمر 

تضم  الموضوعي الدورة مع ضرورة  الصادر عن  الختامي  التقرير  في  ينه 

 الثالثة. 

 

تؤكد على دعمها    الختام، فإن مصر  للمؤتمر من لوفي  الثالثة  لدورة 

من   المزيد  خالل  من  الثانية  الدورة  حققته  الذي  النجاح  على  البناء  أجل 

المنشئة  المستقبلية  للمعاهدة  الموضوعية  الجوانب  حول  المشاورات 

   الخالية.للمنطقة 

 

 وشكراً جزيالً. 


