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 المجموعة العربية

 

 للجنة األولى    77الدورة 

 بالجمعية العامة لألمم المتحدة
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 اإللقاء يرجى المراجعة عند 
 

 



 

 السيد الرئيس، 

 

يسعدني أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة انتخابكم لرئاسة اللجنة  -1

األولى في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، كما نتقدم بخالص 

التهاني لهيئة مكتبكم الموقر. وإننا إذ نؤكد على ثقتنا في قدرتكم على 

لمجموعة  إنجاح أعمال اللجنة، فإننا نعرب عن الدعم الكامل من جانب ا

العربية لرئاستكم خالل هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية 

بيان  مع  تضامنها  عن  العربية  المجموعة  تعرب  كما  مسبوقة.  غير 

 حركة عدم االنحياز.

 

 السيد الرئيس، 

 

تعيد المجموعة العربية تأكيد مواقفها المبدئية المتعلقة بنزع السالح  -2

وتشدد على أن إرساء السالم واألمن واالستقرار في واألمن الدولي.  

يحتم  مما  النووية،  األسلحة  في ظل وجود  يتحقق  أن  يمكن  ال  العالم 

اإلمكانات   تسخير  نحو  والسعي  األسلحة  تلك  من  البشرية  تخليص 

 المادية والبشرية الهائلة المخصصة لها من أجل التنمية. 

تحت مظلة األمم المتحدة،  وتؤكد المجموعة أن اإلطار متعدد األطراف   -3

توفر   للميثاق،  وفقا  عليها  المتفق  والتزامات  والمبادئ  واألهداف 

األسلوب الوحيد المستدام لمعالجة قضايا نزع السالح واألمن الدولي  

التي تزداد أهميتها بشكل بالغ، خاصة في ظل التطورات الدولية الراهنة  

احتماال في  وتزايداً  خطيراً  تصعيداً  تشهد  األسلحة التي  استخدام  ت 

 النووية. 

نتيجة   -4 البالغ  قلقها  عن  مجدداً  تعرب  أن  العربية  المجموعة  وتود 

السالح   نزع  صعيد  على  ملموس  تقدم  تحقيق  في  اإلخفاق  استمرار 



السالح، والفشل  النووي وتنفيذ االلتزامات المتفق عليها في مجال نزع

ة، حيث تتنصل  في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووي

الدول النووية بكل وضوح من وضع أي أطر زمنية محددة لتنفيذ تلك 

 التخلص التام من األسلحة النووية.  االلتزامات الدولية من أجل

 

 السيد الرئيس، 

  

المناطق  -5 إنشاء  التفاقيات  البارز  الدور  على  مجدداً  المجموعة  تؤكد 

من الدوليين ودفع  تحقيق السلم واأل الخالية من األسلحة النووية في

جهود نزع السالح النووي في كافة أنحاء العالم وفي منطقة الشرق 

األوسط بصفة خاصة. وتعيد المجموعة التأكيد على أن استمرار رفض 

غير  كدولة  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  لمعاهدة  االنضمام  إسرائيل 

لنظام النووية  منشآتها  وإخضاع  للوك نووية  الشاملة  الة  الضمانات 

اإلقليمي  واألمن  للسلم  خطيراً  تهديداً  يمثل  الذرية،  للطاقة  الدولية 

القرارات  من  للعشرات  وتحد  انتهاك  من  يمثله  عما  فضالً  والدولي، 

رقمي   األمن  مجلس  قراري  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات    487األممية 

 .687و

عاماً على اعتماد قرار مؤتمر مراجعة وتمديد    27وعلى ضوء مرور   -6

بشأن إنشاء منطقة   1995عدم انتشار األسلحة النووية عام    معاهدة

خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق  

استمرار  بسبب  البالغ  قلقها  على  التأكيد  المجموعة  تعيد  األوسط، 

المماطلة من قبل بعض األطراف المعنية في تنفيذ هذا القرار. وتذكر 

إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة   المجموعة بأن قرار

الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط كان واليزال جزءاً ال يتجزأ 



من صفقة التمديد الالنهائي للمعاهدة في مؤتمر المراجعة والتمديد عام 

1995  . 

خطوات   -7 اتخاذ  ضرورة  على  العربية  الدول  تشدد  اإلطار،  هذا  وفي 

إقامة تلك المنطقة. وتتقدم المجموعة العربية مجدداً    تنفيذية فورية نحو

االنتشار  "خطر  المعنون  العربي  القرار  بمشروع  الدورة  هذه  إلى 

النووي في الشرق األوسط"، متطلعة الستمرار الدعم لمشروع القرار  

من جانب جميع الدول األعضاء، وفي مقدمتها الدول الداعية للسالم 

وأهداف األمم المتحدة دون ازدواجية في  والحريصة على إعالء مبادئ  

"إنشاء منطقة  المعايير، كما تؤكد المجموعة دعمها للقرار المعنون

 خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط". 

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

ة الدمار لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وكافة أسلح

في   المتحدة  األمم  عقدته  الذي  األوسط  الشرق  في  األخرى  الشامل 

بموجب    2019نوفمبر   الشقيقة  الهاشمية  األردنية  المملكة  برئاسة 

، وبنجاح تلك الدورة في التوصل 73/546مقرر الجمعية العامة رقم  

واإلجرائية  الموضوعية  القرارات  من  عدد  واعتماد  إيجابية  لنتائج 

النحو الذي يعكسه تقرير السكرتير العام الوارد بالوثيقة    الهامة على

A/75/63  كما ترحب بانعقاد الدورة الثانية تحت رئاسة دولة الكويت .

الشقيقة، التي نجحت في اعتماد قواعد إجراءات المؤتمر، وإنشاء لجنة 

عمل غير رسمية معنية بمواصلة المشاورات بين الدورات الرسمية 

عتماد تقرير ختامي. وتتطلع المجموعة العربية لعقد  للمؤتمر، بجانب ا

الدورة الثالثة للمؤتمر تحت رعاية الجمهورية اللبنانية الشقيقة خالل 

 شهر نوفمبر المقبل.      



وتحث المجموعة كافة األطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة   -9

هذا الشأن بحسن نية بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة قانوناً في   فيه

 السلم واألمن على المستويين اإلقليمي والدولي. بما يسهم في تعزيز

لألمم  -10 العام  السكرتير  لتقرير  تقديرها  العربية عن  المجموعة  وتعرب 

المتحدة بشأن الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة  

األ الشرق  في  األخرى  الشامل  الدمار  أسلحة  وكافة  وسط النووية 

، وما تضمنه من ترحيب بالخطوات اإليجابية التي A/77/64بالوثيقة  

اتخذتها األطراف المشاركة في الدورة الثانية، وتأكيده على أن عملية 

المنطقة لالنخراط في  لدول  مفيداً  المؤتمر توفر فرصة ثمينة وإطاراً 

المنطقة   بإنشاء  يتعلق  فيما  الثقة  وبناء  الطمأنينة  وبث  جاد  حوار 

اعتمده ا الذي  والشامل  والشفاف  البناء  بالنهج  وإشادته  لخالية، 

الرؤساء المتعاقبون والدول المشاركة في المؤتمر مع مواصلة دعوته  

لجميع األطراف في المنطقة بالمشاركة فيه، ومطالبة المجتمع الدولي 

بدعمه للمؤتمر، باإلضافة إلى تأكيد التزامه بتنفيذ الوالية المنوطة به  

 . 2018لعام   73/546رر الجمعية العامة رقم في مق

بالعمل  -11 الخاصة  التعهدات  تنفيذ  إلى  العربية مجدداً  المجموعة  وتدعو 

تؤكد   كما  النووية.  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  عالمية  تحقيق  على 

وإصالح  الثالث،  المعاهدة  ركائز  بين  التوازن  احترام  ضرورة  على 

من جانب البعض على عدم االنتشار   الخلل المتزايد نتيجة تعمد التركيز

على حساب نزع السالح النووي. كما تؤكد المجموعة على ضرورة 

الذرية   للطاقة  السلمية  االستخدامات  مجال  في  التعاون  ركيزة  تفعيل 

ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل 

لما امتثلت اللتزاماتها  للتصرف في االستخدام السلمي للطاقة الذرية طا

 وفقا التفاقيات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 



 

 

 السيد الرئيس، 

 

ويأتي انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لدخول  -12

السابعة   والذكرى  التنفيذ،  حيز  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة 

اهدة إلى أجل غير مسمى، األمر الذي ينبغي أن والعشرين لتمديد المع

ضمان  شأنها  من  عملية  إجراءات  اتخاذ  على  للعمل  جميعاً  يدفعنا 

 استمرار المعاهدة والمضي قدماً في تنفيذ التزاماتها وجني ثمارها.

ومن هذا المنطلق، تعرب المجموعة العربية ً عن أسفها لفشل مؤتمر  -13

األ انتشار  عدم  لمعاهدة  على  المراجعة  الثانية  للمرة  النووية  سلحة 

لعام   )التاسع  لعام    2015التوالي  إلى 2022والعاشر  التوصل  في   )

وثيقة ختامية، وهو ما يلقي بظالل سلبية على منظومة نزع السالح 

وعدم االنتشار على المستوى الدولي. وتدعو إلى ضرورة العمل على 

التوصل  خالل  من  عشر  الحادي  المراجعة  مؤتمر  وثيقة   إنجاح  إلى 

مصداقية  لتعزيز  واضحة  إجراءات  تتضمن  ومتوازنة  شاملة  ختامية 

 االلتزامات المتفق عليها، وخاصة واستدامة المعاهدة من خالل تنفيذ

عالمية  وتحقيق  النووية  األسلحة  من  التام  بالتخلص  يتعلق  فيما 

 المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط. 

الوقت الذي تؤكد فيه المجموعة العربية مجدداً أهمية دعم الجهود   وفي -14

المتعددة  والمعاهدات  االتفاقيات  عالمية  لتعزيز  المبذولة  الدولية 

الشامل   الدمار  وأسلحة  النووية  األسلحة  بنزع  الخاصة  األطراف 

تدعو   فإنها  النووية،  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  ومنها  األخرى 

االنضمام لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما  كافة الدول إلى 

في ذلك دول الملحق الثاني، مع التأكيد على المسئولية الخاصة للدول 



لعام   المراجعة  مؤتمر  عمل  خطة  من  العاشرة  للخطوة  وفقاً  النووية 

في هذا الصدد، وكذلك البلدان التي لديها برامج وأنشطة نووية   2010

تدور عليها تساؤالت حول طبيعتها السلمية، والدول   غير معلنة أو التي

واألطراف التي لم تنضم بعد لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. كما 

الدولية   الجهود  مواصلة  ضرورة  إلى  العربية  المجموعة  تدعو 

الشامل  الحظر  اتفاقية  دخول  تسهيل  أجل  من  المبذولة  واإلقليمية 

 عاماً.   25تي مضى على توقيعها أكثر من  للتجارب النووية حيز النفاذ ال

األسلحة  -15 حظر  معاهدة  تمثله  ما  على  العربية  المجموعة  تؤكد  كما 

النووية، التي شاركت المجموعة في المفاوضات الخاصة بها بفاعلية،  

من مصدر عرفي جديد للقانون الدولي المنظم لمجال نزع السالح مما 

ة كأسلحة تتعارض حيازتها  يضع األسلحة النووية في مكانتها المنطقي

القانون   قواعد  أبسط  مع  باستخدامها  التهديد  حتى  أو  واستخدامها 

واألمن  للسلم  مباشر  تهديد  من  تمثله  ما  جانب  إلى  اإلنساني  الدولي 

 الدوليين. 

 

 السيد الرئيس، 

 

تؤمن المجموعة العربية بأهمية أن يبقى الفضاء الخارجي بعيداً عن  -16

والنزاعات التسلح  األغراض سباقات  في  استخدامه  يتركز  وأن   ،

إيجابي حتى  بدور  الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  قامت  السلمية. وقد 

وتنظيم  الخارجي  للفضاء  السلمي  االستخدام  تعزيز  أجل  من  اآلن 

األنشطة فيه، إال أن هناك فجوة هامة قائمة تتطلب العمل على اإلسراع  

أنه حظر وضع أسلحة في  بالتوصل لصك دولي جديد ملزم قانوناً من ش

الفضاء  في  األجسام  على  المسلح  الهجوم  وحظر  الخارجي،  الفضاء 

 الخارجي أو اإلضرار المتعمد بها، والحيلولة دون توجه بعض الدول



أو   الفضاء  في  تنشر  وأسلحة  تقنيات  وتطوير  تسلح  سباق  إلطالق 

ة  تستخدم ضد األقمار الصناعية، وهي تقنيات وأسلحة لها تبعات كارثي

على اإلنسانية ككل في حالة نشوب نزاعات تمتد إلى الفضاء الخارجي 

الذي تعتمد على تقنياته أركان البنية األساسية في عدة مجاالت حيوية،  

واألجيال   لإلنسانية  مشتركة  ملكية  الخارجي  الفضاء  أن  عن  فضالً 

المقبلة، األمر الذي يجعل من أية إجراءات لتوظيف الفضاء الخارجي 

أغ واألمن في  السلم  واستدامة  للبشرية  بالغاً  تهديداً  التسلح  راض 

 الدوليين. 

ومن هذا المنطلق، ترحب المجموعة العربية بالتقدم الذي تم إحرازه  -17

المكلف  الحكوميين  الخبراء  لفريق  الموضوعية  المناقشات  إطار  في 

ملزم قانوني  لصك  موضوعية  لعناصر  سباق   بالتوصل  منع  بشأن 

،  72/250التسلح في الفضاء الخارجي وفقا لقرار الجمعية العامة رقم  

والتي يمكن أن تسهم في منح دفعة هامة نحو إطالق مفاوضات في  

 أقرب فرصة على صك دولي ملزم.

كما ترحب المجموعة العربية بإنشاء مجموعة العمل مفتوحة العضوية  -18

ون "الحد من التهديدات الفضائية المعن  76/231المنشأة وفقاً للقرار  

وتتطلع   المسئول"،  للسلوك  واألعراف  والقواعد  المبادئ  خالل  من 

ألعمالها، وبما يسهم في دفع الجهود   االختتام الناجحالمجموعة إلى  

 الدولية لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. 

ن وفي مجال األمن السيبراني، تؤكد المجموعة على أهمية دعم التعاو  -19

الدولي لتعزيز أمن تقنيات االتصاالت والمعلومات، بما يحصن الدول 

تقارير عدة  أكدته  ما  تخريبية، وهو  أية هجمات  قدراتها ضد  ويعزز 

على  المجموعة  وتحرص  الحكوميين.  الخبراء  من  متتابعة  فرق 

المعايير   منظومة  تطوير  في  المتحدة  لألمم  المركزي  الدور  استمرار 

ومات واالتصاالت، واستمرار التعاون في إطار األمم  الدولية ألمن المعل



الحيوية  المرافق  يؤثر على جميع  بات  الذي  المجال  في هذا  المتحدة 

لمختلف الدول ويشهد تزايداً الفتاً في توظيفه في أغراض تخريبية تخل 

 باألمن الدولي.  

وتؤكد المجموعة العربية على المشاركة الفعالة في أعمال مجموعة  -20

  75/240مفتوحة العضوية المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم   العمل  

، وترحب باعتماد التقرير السنوي األول لمجموعة العمل  2020لعام  

بالتوافق، وتتطلع لعقد مشاورات مكثفة حول مختلف المقترحات ذات  

الصلة بما يسهم في دعم الدول النامية لمواجهة التحديات الناجمة عن 

جيا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى التهديدات استخدامات تكنولو 

 المتصاعدة في هذا المجال. 

وعلى صعيد األسلحة التقليدية، تؤكد المجموعة على األهمية البالغة  -21

في   المشروع  غير  اإلتجار  لمنع  المتحدة  األمم  عمل  برنامج  لتفعيل 

الظاهرة  بمكافحة  يتعلق  فيما  خاصة  والخفيفة  الصغيرة  األسلحة 

اإلرهابيين  ا إلى  األسلحة  تلك  تدفقات  تزايد  في  المتمثلة  لخطيرة 

ترحب  الصدد،  هذا  وفي  المشروعة.  غير  المسلحة  والجماعات 

عمل  لبرنامج  الثامن  لالجتماع  الختامية  الوثيقة  باعتماد  المجموعة 

اآلراء،   بتوافق  والخفيفة  الصغيرة  لألسلحة  المتحدة  وتتطلع  األمم 

الواردة بها خاصة إنشاء برنامج الزمالة التابع    تنفيذ التوصيات  لمتابعة

الصغيرة  األسلحة  مجال  في  القدرات  ببناء  المعني  المتحدة  لألمم 

والخفيفة تمهيداً لعقد مؤتمر المراجعة الرابع لبرنامج العمل خالل عام 

2024 . 

العمل  -22 مجموعة  أعمال  في  بإيجابية  للمشاركة  المجموعة  وتتطلع 

المعنية العضوية  تناول   مفتوحة  في  يسهم  بما  التقليدية  بالذخائر 

موضوعات الذخائر التقليدية بصورة مستقلة وشاملة، وبهدف تطوير 

إطار عمل عالمي للتعامل مع الذخائر التقليدية على كافة المستويات 



على   الصدد  هذا  في  المجموعة  وتؤكد  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية 

العمل   مجموعة  بوالية  االلتزام  للقرار  ضرورة  وفقاً  إليها  المشار 

 المنشئ لها.

تتصل   -23 التزامات  فرض  لمحاوالت  رفضها  عن  المجموعة  تعرب  كما 

باتفاقيات خالفية تم تجاهل التوافق الدولي عند إبرامها، وكذا أية قيود 

حق الدول المشروع في توفير احتياجاتها من األسلحة التقليدية  على

المتحدة بشأن حق الدفاع الشرعي    من ميثاق األمم  51بالمخالفة للمادة  

 عن النفس. 

وختاماً، تؤكد المجموعة العربية من جديد على ضرورة تمكين مؤتمر   -24

نزع السالح، باعتباره المحفل الوحيد المنشأ خصيصاً للتفاوض على  

معاهدات نزع السالح، من أداء دوره، وتؤكد كذلك أن الجمود الحالي 

عود بالضرورة لقصور في آليات عمل  في أعمال مؤتمر نزع السالح ال ي

لبعض  السياسية  اإلرادة  غياب  إلى  باألساس  يعود  وإنما  المؤتمر، 

الدول. وبالتالي تشدد المجموعة العربية على ضرورة اإلسراع بتفعيل  

دور مؤتمر نزع السالح في تنفيذ واليته التفاوضية خاصة فيما يتعلق 

 بنزع السالح النووي. 
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