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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :الزميالت الموقرات ،الزمالء الموقرون ،س و و ووو

نواء و و وول ال زء الر ي

المس ووتوم لمرتمر نزل الس ووالا .وكما أش وورت إليب ح،ا الي ووباا ،أنوي أا ،تمي البيانات المزم اإلدالء ب ا
في إطار حق الرد على كلمات كبار الش و و و و و ووتي و و و و و وويات ،إن كانت حنا أي بيانات ،في ن اية ال زء الر ي

المستوم.

وسنبدأ بكلمة من السيد أنطوني بلينكن ،وزير اارتية الواليات المتحدة األمريكية.
السيييييييي

لن

(الواليات المتحدة األمريكية) (تكلم باإلنكليزية) :أي ا الممثلون الموقرون ،تتحمل

ح،ه ال يئة مسو وورولية عن إنشو وواء أدوات تديدة للتيو وودي لت ديدات القرن الحادي والعشو ورين وحماية ما بنيناه

معاً .ولقد أوضح الرئيس بايدن أن الواليات المتحدة تحمل على عاتق ا واتب أمن قومي ومسرولية أاالقية
يلزمان ا بالحد من التطر ال،ي تش ووكلب أس وولحة الدمار الش ووامل والقف وواء عليب في ن اية المطا  .وقد عمل

الرئيس بوايودن على مودم عقود على حموايوة وتعزيز البنيوة الودوليوة لتحوديود األسو و و و و و وولحوة ومن االنتش و و و و و و ووار -
والمرسو و و و و و وس و و و و و و ووات التي تقوم علي ووا  -وذلووب برعووايووة معوواحوودات من االي م لس الشو و و و و و وويو  ،واالنتراط في

الدبلوماسية ،والدعوة إلى اتتاذ تدابير للحد من المتاطر.

وبعد أسو و ووبوعين فقو من توليب منيو و ووب الرئيس ،مدد الواليات المتحدة واالتحاد الروسو و ووي معاحدة

س و و ووتارت ال ديدة لمدة امس س و و وونوات .وقد تعل ذلب القرار بلداننا والعالم أ ثر أماناً ،ولم يكن س و و وووم بداية
ت ودنا الرامية إلى التيدي للت ديدات النووية.
والواليات المتحدة مسووتعدة للمشوواركة م روسوويا في مناقشووات االسووتق ارر االسووتراتي ي بشووحن تحديد

األس وولحة والمس ووائل األمنية الناش ووئة .وس وونكون يق ين للتحديات األعم التي تفرضو و ا روس وويا وللمتاطر التي
تشكل ا الترسانة النووية لكل منا على وتود األارم.

وبالتعاون م حلفائنا وشو ووركائنا ،سو ووتطالب الواليات المتحدة أيفو واً بمزيد من الشو ووفا ية يما يتعلق
ببرامج تطوير الس ووالا االس ووتف اززية والتطيرة التي تف ووع ا الي ووين ،وس ووتواء وول ال ود الرامية إلى الحد من

األاطار التي تشكل ا ترسانت ا النووية.

وعالوة على ذلب ،نريد أن نش و و وور تمي البلدان ،بما في ا روس و و وويا والي و و ووين ،في وض و و و معايير

وقواعد للسو وولو المسو ووروي في الففو وواء التارتي .وقد عقد مرتمر نزل السو ووالا بالفعل مناقشو ووات بشو ووحن أمن

الففاء وحو في وض فريد للمساعدة على قيادة ذلب العمل .وأحث الدوي التي تقوم بتطوير أسلحة مفادة

للس وواتل على االمتنال عن إتراء ت ارخ اطيرة ل ،ه المن ومات .فعلى سووبيل المثاي ،أترت روسوويا ،على

عكس موقف ا الدبلوماسووي والعام الرافض لتسووليح الففوواء ،ت ربة أرضووية مفووادة للسوواتل في كانون األوي/
ديسمبر  .2020وينبغي لنا تتفيف التوترات في الففاء التارتي ،ال تعل ا أسوأ.

وقد تع دت الواليات المتحدة بفو و وومان عدم حيازة إيران سو و ووالحاً نووياً أبداً .والدبلوماسو و ووية أففو و وول
طريق لبلوغ ذلوب ال ود  .وقود قواي الرئيس بوايودن إن إيران إذا عوادت إلى امتثوال وا الي و و و و و و ووارم اطوة العمول

الشوواملة المشووتركة ،فلن الواليات المتحدة مسووتعدة للايام باألمر نفسووب .وسوونعمل أيف واً م الحلفاء والشووركاء
على تموديود التطوة وتعزيزحوا ومعوال وة م واالت احتموام أارم ،بموا في ذلوب سو و و و و و وولو إيران اإلقليمي المزعزل
لالس ووتقرار وتطويرحا ق،ائس تس وويارية وانتش ووار تلب الق،ائس .وي ب على إيران أن تمتثل اتفاقات الف وومانات

التي تبرم ا م الوكالة الدولية للطاقة ال،رية وتفي بالتزامات ا الدولية.

وال تزاي الواليات المتحدة أيفواً تركز على نزل السوالا النووي لكوريا الشومالية وسوتعمل عن كثب
م الحلفاء والشو ووركاء من أتل التيو وودي لبرامج أسو وولحة الدمار الشو ووامل والق،ائس التسو وويارية غير المشو ووروعة

التي يفع ا ذلب البلد.
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سو وويدي الرئيس ،لقد عمل أسو ووالفنا معاً ،على الرغم من االفات م .فقد كانوا يدركون أن الت ديدات
التي تشو ووكل ا أسو وولحة الدمار الشو ووامل ال تحدحا الحدود الوطنية .ل،ا تفاوضو ووا على معاحدات تاريتية تحمي

من أسوأ نوازل الفطرة البشرية.

ومن ح،ه المعاحدات اتفاقية األس و وولحة الكيميائية ،التي حي نموذا التفاقات تحديد األس و وولحة ونزل

ار أسولحة كيميائية ضود
السوالا التي يمكن التحقق من ا .وحي انن تحت الفوغو .فقد اسوتتدمت سووريا مر اً

شعب ا ،ولم تتعاون م من مة ح ر األسلحة الكيميائية في الكشس الكامل عن برنام ا المتعلق باألسلحة
الكيميائية وتدمير متزون ا من األسو و و و و وولحة الكيميائية على نحو يمكن التحقق منب .وقد قدمت روسو و و و و وويا إلى

سوووريا مسوواعدة دبلوماسووية وعسووكرية لمواءوولة ح،ا السوولو المدمر .واسووتتدمت روسوويا أسوولحة كيميائية في
محاوالت الغتياي مواطني ا ،بمن في م زعيم المعارض و و و ووة أليكس و و و ووي نافالني الي و و و وويف الماض و و و ووي وض و و و ووابو

االسو ووتتبارات السو ووابق سو وويرغي سو ووكريباي وابنتب يوليا في ذار/مارس  .2018ووق ذلب ال وم في المملكة

المتحدة ،وقتل يب وترا مدنيون بريطانيون .ونحن ندين ح،ه األعماي وندعو روسو و و و وويا وسو و و و وووريا إلى الوفاء
بوالت ازموات موا بموتوب اتفواقيوة األسو و و و و و وولحوة الكيميوائيوة .فال م واي لنفالت من العقواخ .وي وب أن نحف القوانون
الدولي من استتدام األسلحة الكيميائية كي ال نتاطر بتطبي استتدام ا.

وي ب علينا أيفو و واً أن نعيد التركيز على الحد من اطر اسو و ووتتدام األمراو والعوامل البيولوتية
حسو وولحة .ونحث البلدان على أن تبدأ العمل انن من أتل التوءو وول إلى نتي ة بناءة ونحن نسو ووتعد للمرتمر

المقبل الستعراو اتفاقية األسلحة البيولوتية.
وءوواد

العام الماضووي ال،كرم السوونوية التمسووين لمعاحدة عدم انتشووار األسوولحة النووية .وطاب

المعواحودة شو و و و و و وبوب العوالمي إن واز ينبغي أن نحتفول بوب تميعواً .والواليوات المتحودة ملتزموة بوالن وو بوححودا
المعاحدة المتعلقة بعدم االنتشو ووار ونزل السو ووالا ،وك،لب زيادة التعاون بشو ووحن االسو ووتتدامات السو وولمية للطاقة
النووية .ونحن نتطل إلى المرتمر العاشر الستعراو المعاحدة وسنفعل ما علينا فعلب إلن احب.

س و و وويدي الرئيس ،ي ب أن نت اوز االفاتنا لنتي و و وودم للت ديدات المش و و ووتركة .ونحن نريد ض و و وورورة

التفاوو بشو و ووحن معاحدة تح ر إنتاا المواد االنشو و ووطارية ألغراو ءو و وون األت زة النووية .وبطبيعة الحاي،

يتعين الايام بح ثر من ذلب بكثير .فلذا ما تقاعسو وونا وت احلنا واليتنا ،فسو وونت،ي شو ووعوخ بلدانا وأطفالنا كافة.

وأتع د بحن الواليات المتحدة حنا للعمل والتعاون والسو و و و ووتتدام مرتمر نزل السو و و و ووالا مرة أارم إلبرام اتفاقات

تريئة ومبتكرة لحماية أنفسنا وحماية بعفنا البعض .ونحمل أن تكون شريكنا في ح،ه ال ود.

الرئيس (تكلم بوواإلنكليزيووة) :أشو و و و و و ووكر وزير اووارتيووة الواليووات المتحوودة األمريكيووة أنطوني بلينكن.

وأعطي الكلمة انن للسيد مار غارنو ،وزير اارتية كندا.

السي ي نا ن ( ندا) (تكلم باإلنكليزية) :الزميالت والزمالء األعزاء ،إنب لشو وور ع يم أن أنفو ووم

إليكم اليوم في ح،ه المناقشو و ووة ال امة .وتتمثل إحدم األولويات الرئيسو و ووية لبلدي في التمسو و ووب بالن ام الدولي

القائم على القواعد ال،ي يواءل توتيب التزاماتنا وت ودنا نحو المزيد من السالم واألمن .وقبل أ ثر من 70

عاماً ،بدأ القادة في بناء اإلطار ال،ي سو و و وومح لنا بالتعاون ودحراز تقدم في م االت ال حيو و و وور ل ا .واليوم،
أتى دورنا لتحمل مسروليتنا الكبرم ومواءلة بناء ذلب اإلطار وتحسينب وتحديثب.
ولألسو و و و و و ووس ،نشو و و و و و و ود ات واحوات مثيرة للقلق قود تكون ل وا عواقوب مودمرة :فوالتوترات المت ازيودة تثير

التالفات بين الدوي؛ والمواقس الوطنية المتح رة ت عل التوء وول إلى حل وس ووو أ ثر ء ووعوبة؛ والمزيد من
الوودوي تبتعوود عن التوودابير المتعووددة األط ار عنوودمووا يتعلق األمر بوواألمن القومي .غير أننووا نعلم تميعواً أن
الدوي يمكن ا أن تحمي أمن ا على أففوول وتب بالتعاون الكامل م مناطق ا وباية العالم .وتتيح لنا التدابير
المتعددة األط ار
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ومرتمر نزل الس و و ووالا لب دور اات في التوء و و وول إلى عالم أ ثر س و و ووالماً وأمناً .لكن اض و و ووطالل
المرتمر ب ،ا الدور وتحقيق إمكاناتب يقتف ووي من األعف وواء أن يعودوا إلى التعاون وأن يس ووعوا تاحدين إلى
وضو اطة متماسووكة .وي ب أن نبدي المرونة في اسووتعادة والية المرتمر التفاوضووية .وكندا ملتزمة بالعمل

تنباً إلى تنب م الرؤساء انارين لدورة المرتمر لعام  2021من أتل تحقيق ذلب ال د .

وينبغي الايام بتطوة حاسوومة حي الشوورول في مفاوضووات إلبرام معاحدة بشووحن المواد االنشووطارية،

ودرادتنا السياسية أساسية إذا ابتغينا الن اا في ذلب المسعى .وقد أرسي األساس للمفاوضات ،وسيتحدد من

االي المفاوضوات الناتج الن ائي ،بما في ذلب المسوحلة الرئيسوية المتعلقة بما إذا كانت ح،ه المعاحدة سوتكون

معاحدة وقس.

و يما يتعلق بعدم االنتشوار النووي ،أيدت كندا الم موعات المشوتركة بين المناطق كوسويلة لتعزيز

تنفي ،معاحدة عدم انتش ووار األس وولحة النووية .وقد أدت مبادرة عدم االنتش ووار ونزل الس ووالا ومبادرة س ووتوك ولم

لنزل السو و و و و و ووالا النووي معواً إلى ءو و و و و و وودور توءو و و و و و ويوات عمليوة لتعزيز الركوائز الثال
االستعراضي المقبل.

للمعواحودة في مرتمرحوا

وال تزاي أسو و و و و و وولحة الدمار الشو و و و و و ووامل األارم ميو و و و و و وودر قلق لكندا .وقد تبين في الفترة األايرة أن

ال م ورية العربية الس ووورية اس ووتتدمت أس وولحة كيميائية في ذار/مارس  .2017ونكرر رس ووالتنا الداعية إلى

وتوخ أن تمتثل سوريا اتفاقية األسلحة الكيميائية ووتوخ محاسبة ال ناة.

ومما يثير القلق أيف و و واً محاولة اغتياي أليكس و و ووي نافالني في روس و و وويا بغاز أعي و و وواخ نوفيتش و و ووو .
ونلتمس من السلطات الروسية توضيح ما حد  ،ونطالب بتسليم المسرولين عن ذلب إلى العدالة.
وقد أ د وباء مرو فيروس كورونا ( وفيد )19-أحمية اتفاقية األسو و و وولحة البيولوتية والتكسو و و ووينية.

فاألمراو المعدية ل ا قدرة فريدة على شل الكوكب ودحدا

نواءل درء الت ديدات البيولوتية وتحسين عمل االتفاقية.

ثار ال مثيل ل ا في الم تم بحسره .وي ب أن

ويش ووكل أمن الفف وواء التارتي موض وووعاً م ما ار يتعين على المرتمر أن يتناولب .ويش وومل ذلب
الن ر في اتفاق لح ر ت ارخ األسلحة المفادة للسواتل التي تنتج حطاماً ففائياً.

(تكلم بالفرنسية)
أاير ،تشو و و ووعر كندا بالقلق إزاء التقدم المحرز في تكنولوتيا ال،كاء االءو و و ووطناعي واألتمتة .ف ي
و اً
تغير طبيعة الحرخ وتثير القلق من نش و وور من ومات أس و وولحة ذاتية التش و ووغيل في المس و ووتقبل .ونعتقد أن ح،ه

المن ومات ي ب أن يكون في ا قدر مناس و و ووب من التدال البش و و ووري وأن اس و و ووتحدا

أسلحة مستقلة تماماً أمر غير مقبوي.

أو اس و و ووتتدام من ومات

وح،ه حي أولويات نزل السوالا الرئيسوية بالنسوبة إلى كندا ،وحي مدعومة بح ثر من م رد كلمات.

وبرنامج الحد من اطر األس وولحة حو إس و امنا الرئيس ووي في الش و ار ة العالمية لمكافحة انتش ووار أس وولحة ومواد

الدمار الشو ووامل .ومن االي ح،ا المشو وورول ،قدمنا أ ثر من  1,5مليار دوالر كندي لدعم مشو وواري في تمي

أنحاء العالم .وتعمل ح،ه المش و و و وواري على مكافحة المتاطر التي تش و و و ووكل ا األس و و و وولحة الكيميائية والبيولوتية
والنووية ،وتدعم تنفي ،اتفاقات األسلحة التقليدية.

وبطبيعة الحاي ،فلن كفالة الس و و وولم واألمن الدوليين ليس و و ووت مس و و وورولية أي دولة بمفردحا ،وال يمكن

ألي دولة بمفردحا أن تف و و وومن ذلب .ف ،ا مش و و وورول تماعي  -مش و و وورول يتدم مي و و ووالحنا تميعاً  -ويتطلب
التركيز واليو و و و و و ووبر والمثوابرة .وينبغي أن يكون حو،ا حو حودفنوا المشو و و و و و ووتر  ،بوالن ر إلى قيموة ثموار الن واا.

وال يمكن أن تكون المتوواطر الوتوديووة أعلى ممووا حي عليووب :إذ ال ت وودد حيوواة فرادم البشو و و و و و وور فحس و و و و و و ووب
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ودنما بقاءنا على ح،ا الكوكب .ولكننا لم نش د بعد شح،ا لنرادة السياسية بح م التطر المحدق .وستواءل
ندا تكريس ت ودحا للحلوي المتعددة األط ار

المتفاوو بشحن ا في مرتمر نزل السالا وفي أما ن أارم.

الرئيس (تكلم بواإلنكليزيوة)  :أشو و و و و و ووكر وزير اوارتيوة كنودا .وسو و و و و و وويسو و و و و و ووتم المرتمر انن إلى كلموة

السيد ألكسندر شالنبرغ ،وزير اارتية النمسا.

السيييي بييييالن ر (النمس و و ووا) (تكلم باإلنكليزية) :س و و وويدي الرئيس ،لقد كش و و ووس وباء فيروس كورونا

العالمي ( وفيد )19-عن مواطن ضو ووعس م تمعاتنا وحشو وواشو ووة البشو ورية .وح،ا الوباء لم ينتب بعد .وحو يلقي
ب اللب على أزمات وءراعات أارم في تمي أنحاء العالم.

مرار ،بوحن المتواطر
وقود ذكرتنوا سو و و و و و وواعوة الايواموة الرمزيوة ،التي تتولى أمرحوا م لوة علمواء الو،رة،
اً
الوتودية لألس و و وولحة النووية قد اش و و ووتدت في الس و و وونوات األايرة .وقد بتنا على بعد  100ثانية عن منتي و و ووس

الليل .ولم يعد بوسووعنا إضوواعة المزيد من الوقت .ولم يتقلخ التطر ال،ي تشووكلب ح،ه األسوولحة البشووعة من،
ن اية الحرخ الباردة .بل على العكس من ذلب ،تتزايد المتاطر بالفعل بتحديث الترسو ووانات واسو ووتحدا

ن م

إيي وواي تديدة .وحا أن س ووباق تس وولح نووي تديداً يتكش ووس في الواق أمام أعيننا وال يمكننا أن نقس مكتوفي
األيدي وال نفعل شيئاً .وي ب أن نزيل األسلحة النووية قبل أن تقفي علينا.
إن داوي معاحدة ح ر األسلحة النووية حيز النفاذ منعرا تاريتي لنزل السالا واطوة كبيرة إلى

األموام نحو عوالم اواي من األسو و و و و و وولحوة النوويوة .وتتطل النمسو و و و و و ووا إلى عقود أوي اتتموال للودوي األط ار

المعاحدة في فيينا في غفون سنة.

في

ولكننا في حاتة أيفواً إلى تعزيز األركان األسواسوية األارم ل يكل نزل السوالا :بفومان أن تفي
الدوي بالتزامات ا بموتب معاحدة عدم االنتشو و ووار النووي؛ وبتش و و و ي المزيد من البلدان على التيو و ووديق على
معاحدة الح ر الشامل للت ارخ النووية؛ وبتوسي نطاق معاحدة ستارت ال ديدة.

ونرحب بتمديد الواليات المتحدة وروسويا معاحدة سوتارت ال ديدة لمدة امس سونوات ونعتبره إشوارة

م مة .فدعونا نسو و ووتغل الوقت التتاذ اطوات إضو و ووا ية  -والنمسو و ووا على اسو و ووتعداد السو و ووتفو و ووافة المزيد من

المحادثات االستراتي ية.

فواتبنا ت اه مواطنينا ال يقتيو و وور على التعامل م أزمات اليوم .وعلينا أن نسو و ووتعد لتحديات الغد

وأن نفو و وومن مسو و ووتقبالً يعمب السو و وولم ألتياي عديدة قادمة .ويثير التقدم التكنولوتي الس و و وري مسو و ووائل قانونية
وأاالقية وأمنية أسو وواسو ووية ،وأءو وودق مثاي على ذلب من ومات األسو وولحة الفتا ة ال،اتية التشو ووغيل .وح،ا ليس

اياالً علمياً .إنب الواق المتسارل الحلوي  -وحو واق وءفب األمين العام لألمم المتحدة بحق بحنب "مرفوو
س و و و ووياس و و و ووياً وبغيض أاالقيا" .إذ ال يمكننا الس و و و ووماا للتوارزمية بحن تقرر من يحيى ومن يموت .وي ب أن
نف و وومن ح ر من ومات األس و وولحة التي ال تتف و و لرقابة بش و ورية فعلية بموتب القانون الدولي .ودذ تف و و

النمس ووا ح،ا ال د

في االعتبار ،فس ووو

وأدعوكم تميعاً لالنفمام إلينا في فيينا.

مرتمر دولياً بش ووحن ح،ه المس ووحلة في اريف ح،ا العام.
تس ووتف وويف
اً

وثمة أولوية أارم طويلة األمد بالنسو و و و و ووبة إلى النمسو و و و و ووا ،وحي حماية المدنيين في سو و و و و ووياق حرخ

المدن .وأرحب باس و و ووتئنا
المححولة بالسكان.

المفاوض و و ووات المتعلقة بلعالن س و و ووياس و و ووي بش و و ووحن األس و و وولحة المتف رة في المناطق

لقد رأينا مدنا مزدحرة تس وبووم باألرو ،ومس ووتش ووفيات تا دم ،ومدارس تتحوي إلى أنقاو .والم س ووي
التي وقعت في س و و و و وواحات القتاي في س و و و و وووريا واليمن وليبيا ت ر على نحو مرلم ض و و و و وورورة حماية المدنيين
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ايار
انن أ ثر من أي وقت مفو و و و ووى .فلنتت ،موقفاً معاً ولنثبت أن احترام القانون اإلنسو و و و وواني الدولي ليس
اً
ودنما واتباً.
سو وويدي الرئيس ،يرسو ووفني بشو وودة أن التالفات حوي من يمكنب المشو وواركة بيو ووفة مراقب في مرتمر

نزل الس ووالا قد ألقت ب الل ا على بداية ح،ه الدورة .وح،ا يتعارو م روا تعددية األط ار

أن يكون لكل بلد مقعد على الطاولة والحق في إسمال ءوتب.

ذات ا .وينبغي

ودنني ألسو ووتنكر بشو وودة اسو ووتمرار المحزق ال،ي ما زاي يمنعنا من إتراء مفاوضو ووات فعالة داال ح،ا

المرتمر .فقد مرت  25سو و و وونة على إحراز ار نتي ة ذات مغزم  -وحي معاحدة الح ر الشو و و ووامل للت ارخ
النووية .وال يمكننا السماا بمرور العام السادس والعشرين.

أي ا الزمالء الموقرون ،إننا لن نحرز تقدماً في غمفووة عين .ي ب أن نتحلى بالايادة الش و اعة
والمثابرة على حد س و وواء .لكن بالن ر إلى التطر المحدق بوتود البش و ورية ،فلن واتبنا اإلنسو وواني واألاالقي

يحتم علينا ذلب.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشووكر السوويد ألكسووندر شووالنبرغ ،وزير اارتية النمسووا .وسوونسووتم انن

إلى بيان أدلى بب السيد برونو رودريغيز بارييا ،وزير اارتية كوبا.
السي

در غي ز اا غيا ( وبا) (تكلم باإلسوبانية) :إن السواحة الدولية تزداد اطورة وءوعوبة .بقاء

اإلنسووان نف اس وب بات م دداً أ ثر من أي وقت مفووى .والسوولم واألمن الدوليان م ددان بالي وراعات والحروخ
المفترسوة وغير التقليدية ،وأعماي العدوان ،والمحاوالت الرامية إلى تغيير األن مة ،وسوباق التسولح ال،ي يبدد
موارد ضتمة ال غنى عن ا لتحقيق التنمية المستدامة للسكان.

وقد أبرزت األزمات المتعددة الناتمة عن وباء فيروس كورونا ( وفيد )19-السو و و وواحق حشو و و وواشو و و ووة

عالم ال يكفل يب حيوووي ال مي على التدمات اليووحية األسوواسووية بينما ي ري تحديث الترسووانات النووية
دور متزايد األحمية في الم،احب الدفاعية واألمنية التي ال تزاي ت دد البشرية.
وتوسيع ا لتردي اً
وال بد من تعزيز تعددية األط ار

وضو و و وومان االحترام التام لمقاءو و و وود ومبادت ميثاق األمم المتحدة

والقانون الدولي .ودذا كان لألمم أن تتعايش بسو و و و و ووالم ،ي ب على الحكومات أن تكس عن الفو و و و و ووغو على
بعفو و و و و و و ا البعض وأن تقل عن اتتاذ التدابير القسو و و و و و ورية ال ائرة األحادية ال انب .ففي  11كانون الثاني/

يناير  ،2021ءو و وونفت حكومة الرئيس دونالد ترامب كوبا دولة راعية لنرحاخ ،في قرار سو و وواار ومنافق زاد
من إعاقة أي احتماي لتحسو ووين العالقات الثنائية بين البلدين .ونحث الحكومة ال ديدة على إلغاء ح،ا القرار

الستيف وغير المبرر.

وي وب أن يفي حو،ا المحفول على وتوب السو و و و و و وورعوة بواليتوب المتمثلوة في التفواوو بشو و و و و و ووحن معواحودات

متعددة األط ار

لنزل السوالا وأن يولي األولوية لنزل السوالا النووي .وال بد من ءوون اتفاقات نزل السوالا

وتحديد األسلحة .ونرحب بتمديد روسيا والواليات المتحدة اتفاق ستارت ال ديد.

ما نرحب بداوي معاحدة ح ر األس و وولحة النووية حيز النفاذ ،وحي تعد معلماً حاياياً في ال ود
الدولية الرامية إلى تتليخ العالم من ح،ه األسو وولحة .وتفتر كوبا بحن ا اامس بلد ييو وودق علي ا .ويس و ورني

أيفاً أن أعلن أننا أودعنا في  4شباط/فبراير ءب التيديق على معاحدة الح ر الشامل للت ارخ النووية.
ونركد من تديد أن إعالن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سو و و و و و ووالم ،وحو اإلعالن

ال،ي وقعب رؤسو وواء دوي وحكومات المنطقة بحسو وورحا ،قد بات سو وواري المفعوي تماماً .إن عالماً يسو وووده العدي
والكرامة والس و و و و ووالم عالم ممكن التحقيق إذا اس و و و و ووتمرت الدوي في التعاون ،ودذا احترم القانون الدولي وحقوق
الشعوخ في السالم والتنمية والعدالة.
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وعلى حد قوي القائد العام للثورة الكوبية ،فيدي كاسو و و و و ووترو روز ،وحو قوي ال يزاي ءو و و و و ووالحاً حتى

اليوم" :أوقفوا فلسفة السلب تتوقس فلسفة الحرخ".

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشو و ووكر ممثل كوبا .وسو و وويسو و ووتم المرتمر انن إلى اطاخ السو و وويد فراد

حسين ،وزير اارتية العراق.
السي سسي

(العراق) :اسوومح لي في البداية أن أحنئب ،سوويدي الرئيس ،على توليب م ام رئاسووة

ويس ووعدني أن أش وواركب ح،ا المحفل الدولي متعدد األط ار  ،تح يداً لألحمية التي تولي ا
مرتمر نزل الس ووالا ،ا
عزز مي و و و و و و ووداقيوة
العليووا لتعو اودديووة األط ار والتي تا ب
والمثوول ا
تم وريووة العراق لمرتمر نزل السو و و و و و ووالا والتزام ووا بو ا
الدولي في ت وده الرامية الى تحقيق حد
للم تم َ
المسرولية ال ماعية ا

نزل السالا العام والكامل.

السو و و وويد الرئيس ،إن أحمية مرتمر نزل السو و و ووالا تتزايد في ح،ه المرحلة الحسو و و وواسو و و ووة في ل تزايد

األزمات اإلقليمية والتوتبرات السياسية التي تش دحا البيئة الدولية ،ففالً عن التحدي األساسي ال،ي يوات ب
العوالم والمتمثول في انتشو و و و و و ووار توائحوة كورونوا وتوداعيوات وا على متتلس الم واالت ،مموا يركود من توديود على

أحمية تفافر ال ود في موات ة التحديات والت ديدات المشتركة.

وتبقى أحمية المرتمر ساري ًة بيفتب المحفل التفاوضي الدولي الوحيد لنزل السالا رغم عدم تم بكنب
رحب
من ممارس ووة واليتب التفاوض ووية بش ووحن معاحدات نزل الس ووالا من ،أ ثر من عقدين .وفي ح،ا الس ووياق ،اي ب
العراق ب مي المبادرات والنشوواطات الرامية الى عودة المرتمر لممارسووة الوالية الموكلة إليب ،وبروا التعاون
السوائدة بين رؤسواء المرتمر السوتة ل ،ا العام وت ودحم الحثيثة في التوءول الى اتفاق العتماد برنامج عمل

شامل ومتوازن يلبي شواغل الدوي األعفاء كافة.

ما انرحب بمبادرتب السوتكماي المناقشوات من االي البناء على مسوودة حزمة برنامج العمل التي
تقدمت ب ا تم ورية ال زائر الشووايقة االي رئاسووت ا للمرتمر في العام  .2020وفي الوقت نفسووب ،انركد بحن

المشو و و و ووكلة الحاياية التي تواتب عمل المرتمر تكمن في ةياخ اإلرادة السو و و و ووياسو و و و ووية لدم الدوي ،األمر ال،ي

يتطلب البحث عن ال اسو و و و و وبل الرامية الى تحقيق التوافق حوي المسو و و و و ووائل ال وحرية ودبعاد المرتمر عن التسو و و و و ووييس
والت اذبات السياسية التي تردي الى تقويض فرت إاراتب من ال مود ال،ي يمر بب من ،أ ثر من  20عامًا.

السوويد الرئيس ،لقد عانى مرتمر نزل السووالا من اسووتمرار حالة ال مود في أعمالب والتي بأدت إلى
تناوي العديد من قف و ووايا نزل الس و ووالا اارا إطار المرتمر ،نتي ًة الس و ووتمرار الدوي األعف و وواء في التمس و وب

تقدم في ح،ا الم اي .وبالتالي ،حنا ضو و و و وورورة
بمواقف ا وعدم التحبلي بالمرونة الالزمة مما أعاق إحراز أي ب
تادة من قبل تمي الدوي األعفاء إلعادة المرتمر إلى ممارسة دوره المناط بب.
إلي اد وقفة ب
الس و و وويد الرئيس ،ايشو و و واطر العراق العديد من الدوي موِقف ا بوتوخ إبقاء نزل الس و و ووالا النووي على

رأس أولوي ووات المرتمر ،وفقو واً للمركز الت ووات الممنوا ل ووب في الوثيق ووة التت ووامي ووة ل وودورة ال م ي ووة الع ووام ووة
المكرسوة لنزل السوالا لعام  ،1978إضواف ًة الى ما اليوت إليب محكمة العدي الدولية في
االسوتثنائية األولى
ب
رأي ا االستشاري اليادر عام .1996

ابين وت ة ن ر العراق يما يتعلق بالقفووايا األسوواسووية المطروحة على تدوي أعماي
وحنا أود أن أ ب
المرتمر ،وبشكل اات ما لب عالقة بالقفايا األرب ذات ِ
اليلة ببرنامج العمل:
أوالً ،نزل الس ووالا النووي .إن التقدم التكنولوتي في ح،ا الم اي س وويعزز من اطورة اس ووتمرار ح،ا

التس و و وبلح ،وعليب فلن العراق يدعم أي ت د ايب،ي أو أي مفاوض و و ووات بين الدوي الحائزة لألس و و وولحة النووية من
تدي لمتزونات تلب األس و و وولحة وءو و و ووالً إلى عالم ااي من ا .كما يرحب العراق
أتل التوء و و وول إلى افض ب
باالتفاق ال،ي ترم مرا اًر بين روس و و و وويا والواليات المتحدة األمريكية بش و و و ووحن تمديد معاحدة س و و و ووتارت ال ديدة
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لتمس س و و و وونوات إض و و و ووا ية ،إذ تعد ح،ه التطوة دافعاً نحو مزيد من الت دئة واالس و و و ووتقرار اإلقليمي والعالمي،
المتمثل في نزل السو ووالا النووي بشو ووكل
بإال ان ا بالتح يد ليسو ووت بديالً عن ال د األسو وواسو ووي ل ،ا المرتمر ،و ا

عوام .يودع م العراق ،من االلوب ،تمي األط ار

المتبايوة في الملحق الثواني من معواحودة الح ر الش و و و و و و ووامول

للت ارخ النووية إلى اتتاذ التدابير واإلتراءات الالزمة لتوقي المعاحدة والتيديق علي ا.

ء و و وب قانوني دولي املزم
ثانياً ،يما يتعلق بفو و وومانات األمن السو و وولبية ،ينبغي االتفاق على إي اد َ
تَقوم بموتبب الدوي الحائزة على األس و و و و وولحة النووية بلعطاء ض و و و و وومانات غير مش و و و و ووروطة للدوي غير الحائزة
أن
لألسو وولحة النووية بعدم اسو ووتتدام األسو وولحة النووية من تانب الدوي الحائزة أو الت ديد باسو ووتتدام ا .ورغم ب
َّ
أي ايارات
ض و وومانات األمن الس و وولبية تاعد مطلباً عادالً ومش و ووروعاً للدوي غير النووية التي تتلت طوعاً عن ِب
ِ
عتبر بديالً عن
نووية عسو و ووكرية بانفو و وومام ا لمعاحدة عدم انتشو و ووار األسو و وولحة النووية ،بإال أن ا ال يمكن أن تا َ

ال د

المتمبثل في النزل التام لألسلحة النووية.
ا

نزل السووالا النووي وعدم

ثالثاً ،تش و بكل مواءوولة إنتاا المواد االنشووطارية اط اًر على تحقيق حد
تعددة األط ار وقابلة
االنتشو ووار ،ل،ا يدعم العراق فكرة تحقيق والية تفاوضو ووية لوضو و معاحدة غير تمييزية ام ب
وبفعالية لح ر إنتاا المواد االنش و و و و و ووطارية التي ترمي لي و و و و و وون األس و و و و و وولحة النووية وغيرحا من
للتحقق دولياً ب

المتف رات النووية.

رابعاً ،يشو وواطر العراق الدوي األعفو وواء رأي ا أن الففو وواء التارتي إر امشو ووتر للبش و ورية وينبغي
اسوتكشوافب لألغراو السولمية فقو ،ودن عسوكرتب سوتقود إلى سوباق تسوبلح مكلِس وم ِ
دمر وي ب من وقول ح،ا
ا ب
ا
ِ
ءو وب دولي ملزم لمن تسو ووليح الففو وواء
الس و و و و و و و و و ووباق .وعلى مرتمر نزل السو ووالا أن َين ا ر في مسو ووحلة اعتماد َ
الت ووارتي ،ونرك وود دعمن ووا ألي و ِوة امب ووادرات َدولي ووة ت و اود إلى تعزيز االسو و و و و و ووتت وودام السو و و و و و وولمي والمنيو و و و و و ووس
للففاء التارتي.
السوويد الرئيس ،إن تحقيق حد

إي اد عالم ااي من األسوولحة النووية يتطلب إنشوواء مناطق االية

حامة نحو القفوواء على األسوولحة النووية.
من ح،ا النول من األسوولحة الفتا ة في تمي أنحاء العالم كتطوة ب
ِ
الم تم الدولي إلى ضرورة تنفي ،قرار الشرق األوسو لمرتمر عام  1995الستعراو
ل،ا ندعو من االلكم ا

معواحدة عدم انتشو و و و و و ووار األسو و و و و و وولحوة النووية وتموديدحا ،طبقواً لتطوة العمول الواردة في الوثيقوة التتواميوة لمرتمر

امراتعة المعاحدة لعام  ،2010بوءفب اعني اًر أساسياً في ح،ا الشحن.

رحب العراق بانعقاد مرتمر إنشوواء المنطقة التالية من األسوولحة النووية وغيرحا
وفي ح،ا السووياق ،ب
رحب ودعم نتائ ب ومترتاتب .ويعتبر
من أسوولحة الدمار الشووامل في الشوورق األوسووو في عام  ،2019كما ب
العراق انعقاد ح،ا المرتمر بحنب اطوة م مة نحو تحقيق حد

إنشو و وواء المنطقة التالية في الشو و وورق األوسو و ووو

ويعزز المس ووارات األارم الموازية والرامية الى إنش وواء ح،ه المنطقة .ونود حنا التح يد على ض وورورة مواء وولة
ا
الفعالة في مرتمر المراتعة لمعاحدة عدم انتشو و ووار األسو و وولحة
و
ة
البناء
واركة
و
و
و
ش
للم
وتركة
و
و
و
ش
الم
ماعية
ال
ود
ال
ب
ب

المقبل.
النووية المقرر عقده االي ش ر خ/أغسطس ا

وفي التتام ،نغتنم ح،ه المناسو ووبة لنعراخ عن فائق تقديرنا ل ود رؤسو وواء المرتمر ل ،ا العام في

مس وواعي م الرامية الى عودة مرتمر نزل الس ووالا إلى ممارس ووة دوره الحايقي في معال ة مس ووائل نزل الس ووالا

ومس و و و وواندة تم ورية العراق لكم في مش و و و وواريعكم ،متمنياً لكم
وعدم االنتش و و و ووار .ا
ويمكنكم أن تا ب
عولوا على تحييد ا
ولباية الرؤساء التوفيق والن اا في م امكم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أش ووكر الس وويد فراد حس ووين ،وزير اارتية العراق .وس وونس ووتم انن إلى

بيان من السيد فيليبي كارلوس سوال ،وزير التارتية والت ارة الدولية والشرون الدينية في األرتنتين.
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السي ي

ي ي ا (األرتنتين) (تكلم باإلس و ووبانية) :االي العام الماض و ووي ،وت ت اي و وووء و وويات وباء

فيروس كورونا ( وفيد )19-مزيداً من االحتمام إلى الف و و و و و ووعس العام ال،ي يعتري الن ام المتعدد األط ار .
ول ،ا السو و و ووبب ،من الم م اسو و و ووتئنا العمل ال،ي لم نتمكن بعد من إ مالب في إطار ح،ا المرتمر ،ال،ي حو
المحفل الوحيد ال،ي يكرسب الم تم الدولي لمفاوضات نزل السالا وعدم االنتشار وتحديد األسلحة.

وي ب أن نتت ،اطوات لمن وقول سباق تسلح في الففاء التارتي ولفمان الحق السيادي في

ور .وسويتعين علينا أيفواً أن نواءول ح،ا
المشواركة في اسوتكشوا الففواء واسوتتدامب لألغراو السولمية حي اً
العام المفاوض ووات المتي وولة بالمرتمر االس ووتع ارض ووي التاسو و للدوي األط ار في اتفاقية األس وولحة البيولوتية
والمرتمر االس و و ووتع ارض و و ووي الس و و ووادس لألط ار

المتعاقدة الس و و ووامية في اتفاقية األس و و وولحة التقليدية .وفي م اي
في معوواحوودة ت ووارة األسو و و و و و وولحووة،

مرار مرتمر الوودوي األط ار
األسو و و و و و وولحووة التقليووديووة ،ت أرس و و و و و و ووت األرتنتين
اً
وفريق التبراء الحكوميين المعني بد ارس و و ووة طرق ووس و و ووائل تعزيز الش و و ووفا ية في نقل األس و و وولحة التقليدية على

اليعيد الدولي.

وبعد مرور امسو و و ووين عاماً على بدء نفاذ معاحدة عدم انتشو و و ووار األسو و و وولحة النووية ،نشو و و ووعر بالقلق
إذ نالح أن التقدم الكبير في م اي عدم االنتشووار لم يقابلب أي تقدم مماثل في م اي نزل السووالا النووي.
ونعتقد أننا لن نتمكن من معال ة ح،ه المس و ووحلة بي و ووورة م دية إال إذا أبدت الدوي الحائزة لألس و وولحة النووية

اس ووتعدادحا للتحر ء وووخ إزالة ح،ه األس وولحة .فتع دات نزل الس ووالا الملزمة قانوناً الواردة في معاحدة عدم
االنتشو و و و و و ووار النووي واضو و و و و و ووحة تداً .وح،ه المعاحدة ،إلى تانب معاحدة الح ر الشو و و و و و ووامل للت ارخ النووية،

التي دالووت حيز النفوواذ ،والمعوواحوودة التي تح ر إنتوواا المواد االنشو و و و و و وطوواريووة ألغراو األسو و و و و و وولحووة النوويووة،
التي ي ري التفاوو بشوحن ا ،ترسوي األسواس لمسوتقبل األسولحة النووية والقفواء التام علي ا .ومن شوحن ح،ه
المعاحدات الثال

أن تتلخ العالم من ح،ه األسلحة.

ونحن على ثقة بحن المرتمر االسو و ووتع ارضو و ووي المقبل لألط ار

النووية سو و و و و ووو

ح،ا االت اه.

في معاحدة عدم انتشو و ووار األسو و وولحة

يعمل على تعزيز وت ديد التزامنا بالمعاحدة ويش و و و و و و عنا على اتتاذ اطوات ملموسو و و و و ووة في

ولما كانت األرتنتين بلداً يستتدم المواد النووية بقدر كبير لألغراو السلمية ،فمن الم م بالنسبة
إلينا أن يتاا لنا منتدم لمناقشوة المسوائل المتيولة بنزل السوالا وعدم االنتشوار والتفاوو بشوحن ا .وييواد

ح،ا العام ال،كرم السوونوية الثالثين ألحد المعالم الرئيسووية في م اي السووالم واألمن في أمريكا الالتينية :وحو

إنش و وواء الوكالة الب ارزيلية األرتنتينية لحي و وور المواد النووية ومراقبت ا .وتبين ت ربة الوكالة في م اي التحقق

وبنواء الثقوة المتبوادلوة أن حنوا بودائول مالئموة للمنواطق األارم التي ال يزاي انعودام الثقوة قوائمواً في وا .والوكوالوة
مثاي يحت،م .وأمريكا الالتينية منطقة س ووالم ،وقد َتعزز ح،ا الس ووالم بتوقي معاحدة تالتيلولكو ،التي أنش ووحت
واحدة من أولى المناطق التالية من األس و وولحة النووية في العالم .وم ذلب ،ما زلنا نواتب اس و ووتمرار س و وريان

اإلعالنات التفسويرية اليوادرة عن الدوي الحائزة لألسولحة النووية عند انفومام ا إلى بروتوكوالت المعاحدة،

مرار داوي غواء ووات نووية إلى تنوخ
ال س وويما البروتوكوي الثاني .وفي ح،ا التي وووت ،اس ووتنكر بلدي
اً

المحيو األطلسي ،وحو منطقة سالم.

وال يمكن أن يتفو و و من تتلوا عن األسو و وولحة النووية ونزعوا السو و ووالا النووي من منطقتنا ألحواء

من يمتلكون ا .فقد حان الوقت انن لكي يب،ي من ما زالوا يعتقدون أن األسو و وولحة النووية تردي دو اًر رئيسو و ووياً
على المستوم العالمي ال ود الالزمة لفمان أال تستتدم تلب األسلحة لل وم علينا أو ت ديدنا.
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وي ر الوض األمني العالمي أنب ال يزاي حنا الكثير مما ينبغي إن ازه في ح،ا الم اي .وبلدي

األرتنتين مقتن بحن ح،ا المحفل يمكنب ،بل وي ب عليب ،أن يواءول تقديم مسواحمة توحرية كي نيوبو إلى

عالم أ ثر أمنا.

الرئيس (تكلم باإلسو ووبانية) :أشو ووكر السو وويد فيليبي كارلوس سو ووال ،وزير اارتية األرتنتين ،وأعطي

الكلمة للسيد أندريس أالماند ،وزير اارتية شيلي.

السيي اامان (شو وويلي) (تكلم باإلسو ووبانية) :اسو وومح لي ،سو وويدي الرئيس ،أن أؤكد لب ولوفود الدوي

األعفوواء أن شوويلي ملتزمة التزاماً ارسووتاً بال ود الدولية لنزل السووالا في إطار األمم المتحدة وبتطة نزل
السالا التي قدم ا األمين العام في عام .2018

وفي غفو ووون العام المسو ووت ل ،تتواى شو وويلي اسو ووتتدام منيو ووب ا كواحد من الرؤسو وواء السو ووتة ل ،ه

الدورة  -إذ سونتولى رئاسوة المرتمر في خ/أغسوطس وأيلوي/سوبتمبر  -للمسواحمة في البحث عن توافق راء
من ش ووحنب أن ينش ووو تدوي أعماي نزل السو والا ويس وومح بلحراز تقدم بش ووحن االتفاقات الالزمة ،على أن يبقى

في االعتبار على الدوام البعد اإلنس و و و و و وواني لنزل الس و و و و و ووالا ،ال،ي يتعلق بحمن الناس .وترم ش و و و و و وويلي أن من

الفووروري أن يس و م المرتمر في تعزيز الركائز الثال

لمعاحدة عدم االنتشووار النووي ،وحي عدم االنتشووار،

واالسوتتدام السولمي للطاقة النووية ،وااءوة نزل السوالا .ونرم أيفواً أن من الفوروري بدء مناقشوة متعمقة
بشو ووحن عدد من التحديات الراحنة التي تواتب التطو األمنية والتي كان ل ا أثر واضو ووح على قيمنا وأسو وولوخ
عيشونا وتعايشونا .وتشومل ح،ه التحديات التكنولوتيا الرقمية واألمن السويبراني وال،كاء االءوطناعي واسوتتدام

الففاء التارتي ألغراو عسكرية.

ول،لب تريد شو و و و وويلي التفاوو بشو و و و ووحن معاحدة غير تمييزية ومتعددة األط ار

ويمكن التحقق من ا

بفعالية تح ر إنتاا المواد االنشطارية ألغراو ءن األسلحة النووية وغيرحا من األت زة المتف رة النووية.
إن بلدي ما فتئ يدعم بال تردد ح،ا المرتمر واألحدا التي تسوعى إلي ا شويلي بيوفت ا دولة طرفاً
في المعاحدات المتفاوو بشو و و و و و ووحن ا في ح،ا المحفل ،بما في ذلب معاحدة عدم االنتشو و و و و و ووار النووي ،واتفاقية
األسولحة الكيميائية ،واتفاقية األسولحة البيولوتية ،ومبادرة عدم االنتشوار ونزل السوالا ،وم موعة إلغاء حالة
التححب ،ومعاحدة الح ر الش و ووامل للت ارخ النووية ،والتي تف و ووطل  ،في إطارحا ،محطات رء و وود في تمي

أنحاء شو و و وويلي بدور حاسو و و ووم في الحفان على السو و و وولم واألمن الدوليين .واالفتقار إلى معايير لمن التكنولوتيا

الحسو وواسو ووة من الوءو وووي إلى بلدان تسو ووعى إلى اسو ووتحدا

أسو وولحة الدمار الشو ووامل ،في انت ا ءو وريح ل ،ه

الق اررات ،حو أحد العابات الرئيسية التي تواتب ت ود نزل السالا المتعددة األط ار .
ويعكس ح،ا ال زء ال ديد من دورتنا رففوونا االسووتسووالم لل رو

والمفوواعفات الناتمة عن وباء

فيروس كورونوا ( وفيود )19-وعودم االسو و و و و و ووتقرار الو،ي يواتوب الن وام المتعودد األط ار  .ونركود من توديود أن

الحوار الدولي حو أففل لية للمفي نحو عالم أ ثر أمناً وسالماً لألتياي القادمة.

الرئيس (تكلم باإلسوبانية) :أشوكر السويد أندريس أالماند ،وزير اارتية شويلي ،وأعطي الكلمة انن

للسيد لويس غاييغوس شيريبوغا ،سفير إ وادور ووزير اارتيت ا.

ير
السي ناييي
بي رغ نا (إ وادور) (تكلم باإلسوبانية) :يشورفني أن أااطبكم اليوم بيوفتي وز اً
للتارتية والتنقل البشري في إ وادور في إطار دورة مرتمر نزل السالا لعام  .2021وأنا أقدر المرتمر أيما
تقدير ،إذ مثلت بلدي في ح،ا المحفل في ثال مناسو ووبات بيو ووفتي ممثالً دائماً .وفي عام  ،1999شو وواركت
في المفاوضوات المتعلقة بالتوسوي األاير لعفووية المرتمر ،ال،ي أتاا إل وادور ،من بين بلدان أارم ،أن

تيبح عفواً.
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وت أرسو و ووت المرتمر في أوائل عام  ،2012وشو و وواركت م أسو و ووتراليا في رئاسو و ووة الفريق العامل ال،ي

أنشو ووئ للتوءو وول إلى توافق في انراء بشو ووحن برنامج العمل في عام  .2014كما شو وواركت في أعماي ال يئات

الفرعية التمس في عام  .2018ول،لب أدر تيداً اليعوبات التي وات ت ا ح،ه ال يئة في السنوات األايرة
في سو و ووياق ت ودحا الرامية إلى اعتماد برنامج عمل .وال م اي للشو و ووب في أحمية المرتمر .وقد أبدم ح،ا المحفل،
باحر في التفاوو على اتفاقات ملزمة
في ع د س و ووابايب وفي الس و وونوات العش و ورين األولى من وتوده ،ن احاً اً
قانوناً ذات أحمية حاسومة في ميدان نزل السوالا وعدم االنتشوار ،بما في ذلب معاحدة عدم االنتشوار النووي،
واتفاقية األسولحة البيولوتية ،واتفاقية األسولحة الكيميائية ،ومعاحدة الح ر الشوامل للت ارخ النووية .ل،ا فلن

فش و و و و وولب في تحقيق نتائج أو التروا من المحزق ال،ي علق يب أل ثر من عقدين من الزمن أمر غير مف وم

وقد أضور على نحو اطير بمكانتب كمرسوسوة .ومن دون إرادة سوياسوية حاياية للمفوي قدماً في م الي عدم
االنتشار ونزل السالا ،ومن دون ثقة راستة في تعددية األط ار والقدرة على التوءل إلى اتفاقات في ح،ا
المحفل ،ست،حب كل الموارد وكل ال ود سدم.

ومن نواحيوة أارم ،أبرز وبواء فيروس كورونوا ( وفيود )19-بوضو و و و و و وووا تكلفوة وعبثيوة إرتواء اتتواذ

الق اررات المتعلقة بنزل السوالا واالسوتمرار في إنفاق مليارات الدوالرات سونوياً على ءويانة وتحسوين المعدات
العس و و ووكرية في حين تن ار الن م الي و و ووحية ،بما في ذلب في أقوم البلدان ،لس و و وووء اس و و ووتعدادحا وافتقارحا إلى

الموارد الالزمة لتقديم اسو و ووت ابة كا ية .ووفقاً لمع د سو و ووتوك ولم الدولي لبحو السو و ووالم ،أنفق العالم 1,917
ألس مليوار دوالر على التسو و و و و و وولح ،أو  2,2في الموائوة من النواتج المحلي اإلتموالي العوالمي ،في عوام 2019
وحده ،وحو ما يزيد بنسو و و ووبة  3,6في المائة عن عام  2018وبنسو و و ووبة  7,2في المائة عن عام  .2010وفي

المقابل ،س و و و و ووعت اطة االس و و و و ووت ابة اإلنس و و و و ووانية العالمية لموات ة كوفيد 19-التي أطلق ا األمين العام ،في

طلوب مبلق إضو و و و و و ووافي قودره  4,7مليوارات من الودوالرات
بودايت وا ،إلى تعبئوة مليواري دوالر لمكوافحوة الوبواء .ثم ا

ل ود االس و و ووت ابة اإلنس و و ووانية إلى وباء كوفيد ،19-وزاد عدد البلدان المس و و ووتفيدة من  54بلداً إلى  63بلداً،
لييو و و وول المبلق اإلتمالي المطلوخ إلى  6,7مليارات من الدوالرات .ومن الواضو و و ووح أن العالم ي ب أن يعيد
الن ر في ح،ا االاتالي في أولوياتب وأن يتفض إنفاقب على التس و وولح تتفيفو و واً ت،رياً من أتل إعادة توتيب
حو،ه الموارد إلى اليو و و و و و وحوة والتعليم والغو،اء ومكوافحوة الفقر وتغير المنوا  .ودذا أردنوا ،في حو،ه ال رو  ،أن

ي ول المرتمر أحم محفول متعودد األط ار

لنزل السو و و و و و ووالا ،فمن الفو و و و و و ووروري اتتواذ إتراءات ود وار نتوائج

ملموسة .ويمكن أن يتيح لنا ح،ا العام فرءة فريدة للايام ب،لب.

ويشو و و ووكل اعتماد معاحدة ح ر األسو و و وولحة النووية نقطة تحوي في ت ود نزل السو و و ووالا النووي وفي

القوانون الودولي .ونرحوب في حو،ا التيو و و و و و وووت بوداول وا حيز النفواذ في  22كوانون الثواني/ينواير ،في لح وة
حاسو وومة بالنسو ووبة إلى البشو ورية .ف ي ءو ووب ال يكمل معاحدة عدم االنتشو ووار النووي فحسو ووب ،بل يمتثل ك،لب

المادة الس و ووادس و ووة من المعاحدة امتثاالً تاماً ،ويعزز من ثم تنفي،حا بفعالية .ونشو و و
معاحدة ح ر األسلحة النووية والتيديق علي ا إن كانت لم تفعل بعد.

تمي الدوي على توقي

ونرحب باإلعالن األاير اليو ووادر عن الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الروسو ووي بشو ووحن تمديد

معاحدة سو و و ووتارت ال ديدة ،باعتبار ذلب عالمة إي ابية في افو و و ووم تفو و و ووعفو و و و

يكل تحديد األسو و و وولحة في

السو و و و و و وونوات األايرة .ونحمل أن تقترن ح،ه االلتزامات المت ددة من الطرفين كلي ما ب ود تديدة لتعزيز نزل

السو و و و ووالا .وح،ا العام -عام  - 2021قد يكون أففو و و و وول في ن اية األمر .إذ تنت رنا اتتماعات حاسو و و و وومة،

بما في ذلب المرتمر االس و و و ووتع ارض و و و ووي لألط ار

في معاحدة عدم االنتش و و و ووار النووي ،ال،ي تحمل إ وادور أن

يتسونى يب تح يد وتعزيز االلتزامات التي قطعت من قبل .كما سويعقد المرتمر االسوتع ارضوي للدوي األط ار

في اتفاقية األس و و وولحة البيولوتية ،واتفاقية األس و و وولحة التقليدية ،واتفاقية ال،اائر العنقودية .وس و و ووتكون فرء و و ووة

مثالية ليش ووار مرتمر نزل الس ووالا في ح،ه األحدا  ،وألن يكون تزءاً من ت د مت دد متعدد األط ار
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أتل تعزيز عدم االنتشوار ونزل السوالا .وتركد إ وادور اسوتعدادحا للمسواحمة في تحقيق ح،ا ال د

وقدرت ا

أاير اعتماد
على ذلب ،وتدعو تمي األعفواء إلى إبداء المرونة واإلرادة السوياسوية الالزمة حتى يتسونى لنا
اً
برنامج عمل للمرتمر.

الرئيس (تكلم باإلسو و و ووبانية) :أشو و و ووكر السو و و وويد لويس غاييغوس شو و و وويريبوغا ،وزير اارتية إ وادور،

وأعطي الكلم ووة انن للسو و و و و و وي وودة أرانتش و و و و و و و ووا غونزاليس الي ووا ،وزيرة الت ووارتي ووة وشو و و و و و وورون االتح وواد األوروبي

والتعاون في إسبانيا.
السي

ن نزاليس ااا (إسووبانيا) (تكلمت باإلسووبانية) :السوويد الرئيس ،اعتمدت إسووبانيا اسووتراتي ية

تديدة للشورون التارتية تلتزم بتعددية أ ثر فعالية .وفي إطار ح،ه االسوتراتي ية ،نود أن نعزز متتلس ن م

نزل السووالا ،التي تشووكل تزءاً أسوواسووياً من الن ام المتعدد األط ار والتي تتعرو حالياً ،في حاالت كثيرة،
لتوترات وم زق كبيرة .ويش د ح،ا العام انعقاد ثالثة أنشطة م مة في تدوي أعماي نزل السالا.

دور
وأول ا المرتمر االس ووتع ارض ووي لألط ار في معاحدة عدم االنتش ووار النووي .لقد أدت المعاحدة اً
رئيس و ووياً في تعزيز نزل الس و ووالا وعدم االنتش و ووار ،وعلى الرغم من التحايرات التي س و ووبب ا الوباء ،فلننا نحتفل
بال،كرم السونوية التمسوين العتمادحا وال،كرم السونوية التامسوة والعشورين لتمديدحا المفتوا .وي ب أن نركد
من تديد ءالحيت ا ،وأن نعزز دورحا ،واألحم من ذلب ،أن نفع ا موض التنفي .،وتمديد الواليات المتحدة

وروسو وويا األاير لمعاحدة سو ووتارت ال ديدة ينبغي أن يحمل على التفاؤي ولكن ليس على الرضو ووا عن ال،ات.

وي ب على مرتمر اسوتعراو معاحدة عدم انتشوار األسولحة النووية أن يحقق نتائج ملموسوة .ول ،ا السوبب،

تعد إسوبانيا دولة من الدوي السوت عشورة التي تشوار في مبادرة سوتوك ولم لنزل السوالا النووي ،التي أطلقت

في عام  2019لدعم ن اا المرتمر االسو و ووتع ارضو و ووي .وال بد من اسو و ووتعادة الثقة والبحث عن محفل للتعاون.

ودبير واق ي واً وعملي واً وقووابالً للتطبيق إلحراز تقوودم في حوو،ا الم وواي .وأدعو
ونقترا في حوو،ا اليو و و و و و و وودد  22تو اً
تمي البلوودان إلى تووحييوود ورقووة العموول المتعلقووة بن ج "نقوواط االنطالق" ،التي نعتبرحووا مس و و و و و و وواحمووة م مووة في

المرتمر االستعراضي.

وثانياً ،سوويعقد المرتمر االسووتع ارضووي التفاقية األسوولحة البيولوتية .ونحن ،من ت ة ،نمر ب ائحة
ناتمة عن فيروس سو و وولو الفو و وووء على نقاط ضو و ووعفنا ال ائلة .ومن ت ة أارم ،أ ر اسو و ووتتدام األسو و وولحة
الكيميووائيووة في السو و و و و و وونوات األايرة أن المتوواطر ال تزاي قووائمووة ،بغض الن ر عن موودم التقوودم المحرز في

القفو و وواء على أسو و وولحة معينة .ول ،ا السو و ووبب ي ب ترسو و ووية دور اتفاقية األسو و وولحة البيولوتية .ودون ت احل

ممتاز يحت،م.
التيارات األارم ،ترم إسبانيا أن من مة ح ر األسلحة الكيميائية تشكل مثاالً
اً

في اتفاقية األسولحة التقليدية،

مرتمر اسوتع ارضوياً تديداً للدوي األط ار
وثالثاً ،سوتسوتفويف تنيف
اً
التي تشوكل دعامة أسواسوية للقانون اإلنسواني الدولي ،وقد كان إلسوبانيا دور نشوو في تطويره .ونود المفوي
ءو و وووخ اعتماد اتفاقية األسو و وولحة التقليدية على اليو و ووعيد العالمي ودحراز تقدم في المناقشو و ووات المتعلقة بن م

األسلحة الفتا ة ال،اتية التشغيل بغية التوءل إلى شكل من أشكاي التن يم .وقد بدأنا ،بالتعاون م شركائنا
في االتحاد األوروبي ،الن ر في مسو و و و ووحلة التكنولوتيات ال ديدة والتن يم الالزم السو و و و ووتتدامات ا العسو و و و ووكرية

المحتملة .ونحمل أن نتمكن من اإلس ام في النقاش العالمي في إطار اتفاقية األسلحة التقليدية.

وقد رأينا في السو و و وونوات األايرة كيف وءو و و وول ح،ا المرتمر إلى طريق مسو و و وودود ،وحو القوة الدافعة

الرئيس ووية لنزل الس ووالا والمحفل التفاوض ووي الوحيد المكرس .وي ب أن يفي المرتمر بواليتب وأن ي يئ م االً
للثقة يمكننا يب العمل على المس ووائل الموض وووعية .وتريد إس ووبانيا أن تكون قدوة ،ول،لب تقدم دعم ا القتراا

الرؤساء الستة لدورة ح،ا العام.
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ومن األولويوات الرئيسو و و و و و ويوة ل و،ا المحفول معواحودة وقس إنتواا المواد االنشو و و و و و وطواريوة ،التي ي وب أن

نتوءو وول إلى اتفاق بشو ووحن ا وأن نعتمدحا .وسو ووتس و و م المعاحدة إس و و اماً حاسو ووماً في مكافحة االنتشو ووار النووي
ودعادة التسلح النووي.
بححدا

أاير ،أود أن أوتب االنتباه إلى رؤية شواملة ي ب تعزيزحا :وحي ضورورة ربو تدابير نزل السوالا
و اً
التنمية المس ووتدامة .وتعتنق إس ووبانيا ح،ه الرؤية وتس ووعى إلى اتتاذ اطوات عملية وتنفي ،برامج للحد

من أثر األت زة المتف رة المرت لة وانتشار األسلحة اليغيرة واألسلحة التفيفة المدمر على المدنيين.

ويوتد في إس ووبانيا مركز دولي إلزالة األلغام يح ى بس وومعة عريقة ممتازة .كما يس ووتف وويف مركز

التميز المعني بمكافحة األت زة المتف رة المرت لة التاب لمن مة حلس شو ووماي األطلسو ووي ويشو ووار في برامج
متعددة ت د

إلى مكافحة انتش و ووار األس و وولحة الي و ووغيرة واألس و وولحة التفيفة .ونحمل أن يتيح لنا مرتمر األمم

المتحدة الس و ووتعراو التقدم المحرز في تنفي ،برنامج العمل المتعلق بمن االت ار غير المش و وورول باألس و وولحة

اليغيرة واألسلحة التفيفة من تمي توانبب ومكافحتب إحراز مزيد من التقدم في ح،ا الم اي.

وأود أن أاتم كلمتي بدعوتنا تميعاً إلى التزام أ بر بنزل السو و و ووالا .ف ،ا أمر أسو و و وواسو و و ووي للحد من
اطر نشوووخ اليوراعات في عالم يزداد تنافسووية .وح،ه ال ود الدبلوماسووية ضوورورية لت يئة عالم أ ثر أمناً.

وال يسعنا أن ندار الطاقة وال اإلرادة السياسية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أش ووكر الس وويدة أرانتش ووا غونزاليس اليا ،وزيرة التارتية وش وورون االتحاد

األوروبي والتعاون في إسبانيا ،وأعطي الكلمة انن لداتو قمر الدين تعفر ،نائب وزير اارتية ماليزيا.
السيييي ي

ع ر (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :س و و و وويدي الرئيس ،يقدر وفدنا حق التقدير ال ود التي

ب،لت ا أنت وسو وولفب حتى انن في الن وو بحعماي المرتمر .وأؤكد لب تعاون بلدي ودعمب للرئاسو ووة وتمي

المبادرات البناءة الرامية إلى التوءل إلى نتي ة ناتحة لدورة ح،ا العام.

لقد كانت س وونة  2020س وونة حافلة بالمي وواعب المدمرة بالنس ووبة إلينا تميعاً .وقد وء ووف ا البعض
بحن ا س و وونة محس و وواة ش و ووديدة ،و ارون بحن ا س و وونة غموو ونس و وويان .وبغض الن ر عن الكيفية التي نرم ب ا

عوام  ،2020دعونوا نوحمول أن يكون حو،ا العوام عوامواً أففو و و و و و وول ،وعوامواً نعود يوب إلى اإلنتواا ونسو و و و و و ووتعيود يوب
اإلحساس بالحياة الطبي ية.

واس و ووت الي ح،ا العام بتقدم بارز في ميدان نزل الس و ووالا على الي و ووعيد العالمي أمر يمكننا تميعاً
في الواق أن نفتر بب .فقبل شو ر بالفووبو ،دالت معاحدة ح ر األسوولحة النووية حيز النفاذ بعد  90يوماً

من التي و ووديق علي ا .وماليزيا حي الدولة الطر الس و ووادس و ووة واألربعون في المعاحدة ،وحي فتورة بحن تكون

تزءاً من ح،ا اإلن از التاريتي.

وتعتقد ماليزيا أن المعاحدة عتيدة من الناحية القانونية ،وقابلة للتنفي ،،وس و و و و و ووو

ترس و و و و و ووي القاعدة

القانونية الالزمة التي سو و و ووت عل األسو و و وولحة النووية غير مقبولة على اإلطالق .ونعتقد أيف و و و واً أن ا سو و و وويكمل
اليوكو القانونية الدولية القائمة المتعلقة بنزل السوالا النووي وعدم االنتشوار ،ال سويما معاحدة عدم انتشوار

األسلحة النووية.

ومن المقرر عقد المرتمر العاشو وور السو ووتعراو معاحدة عدم االنتشو ووار في خ/أغسو ووطس .2021

وبالرغم من تحتيل المرتمر االسو و و ووتع ارضو و و ووي عدة مرات ،ي ب على الدوي األط ار

وأن تسعى إلى ن احب .وستواءل ماليزيا العمل عن كثب م الدوي األط ار

أتل الق الزام اإلي ابي الالزم للمرتمر االستعراضي وزيادة فرت ن احب.
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وتري وود م وواليزي ووا الن ووداء ال وو،ي وت ووب األمين الع ووام لألمم المتح وودة في اط وواب ووب المرر  28ك ووانون

الثواني/ينواير  ،2021والو،ي حودد يوب أولويواتوب العشو و و و و و وور لعوام  2021من أتول عكس ات واه تو ول ن وام نزل

السوالا النووي وعدم االنتشوار .ونرحب أيفواً بقرار الواليات المتحدة واالتحاد الروسوي تمديد معاحدة سوتارت
ال ديدة لمدة امس سنوات أارم.
وتركود مواليزيوا من توديود موا توليووب من أحميووة كبيرة التي ل وو،ا المرتمر بوءو و و و و و وفووب المنتوودم الوحيوود

للم تم الدولي للتفاوو المتعدد األط ار بشحن نزل السالا .ويعتقد وفد بلدي أن امفي المرتمر اقدماً في
عملب يقتفي من تمي الدوي األعفاء أن تبدي إرادة سياسية قوية ،واستعداداً للتوءل إلى حلوي توافاية،
والتحلي بحقيى قدر من المرونة.

سويدي الرئيس ،إن ماليزيا تعتر وتنوه ب ود وت ود األعفواء انارين في م موعة الرؤسواء

السوتة للدورة الحالية في سوبيل مواءولة المشواورات من أتل التفاحم على الحزمة المقترحة .ونركد لب دعمنا

في كل فرء ووة لتحقيق نتي ة إي ابية لدورة ح،ا العام .ووفدي على اس ووتعداد للتعاون معب وم تمي الوفود

في ح،ا المسعى.

الرئيس (تكلم بواإلنكليزيوة) :أشو و و و و و ووكر نوائوب وزير اوارتيوة مواليزيوا داتو قمر الودين تعفر على بيوانوب

وعلى عباراتب الرقيقة الموت ة إلى الرئاس و ووة وم موعة الرؤس و وواء الس و ووتة للدورة الحالية .وس و وونس و ووتم انن إلى
بيان السيدة دانييال رودريغيز مارتينيز من تم ورية فنزويال البوليفارية.
السيييي

در غي ز ما ت ن ز (تم ورية فنزويال البوليفارية) (تكلمت باإلس و و ووبانية) :الس و و وويد الرئيس،

باس و و ووم رئيس بلدي نيكوالس مادورو موروس ،ووزير الس و و وولطة الش و و ووعبية للش و و وورون التارتية ،اوراي أريازا،
نعرخ عن تحياتنا الحارة للدوي األعفاء في مرتمر نزل السالا.

يواتب عالمنا اليوم تحديات كبيرة للس و وولم واألمن الدوليين ناتمة عن االت اه المتزايد نحو األحادية

وعودم الوفواء بوااللت ازموات الودوليوة ،وحي ات واحوات تشو و و و و و وكول ،إلى توانوب وبواء فيروس كورونوا ( وفيود،)19-

تحد يات ض و و و و و ووتمة لوتود البشو و و و و و ورية .والطاب المتعدد األوتب للت ديدات التي تواتب بلداننا ي عل عمل ح،ا

منبر
متميز للتف وواوو وبن وواء الثق ووة ضو و و و و و وم ووانو واً
اً
المرتمر أ ثر أحمي ووة من حي ووث إن ووب يمكن أن يوفر للع ووالم اً
للسالم واألمن.
وترم تم ورية فنزويال البوليفارية أن نزل السو ووالا النووي حو األولوية القيو وووم في تدوي أعماي

األمن الدولي .ول ،ا السووبب ،نعتقد أن إتراء اسووتعراو شووامل لتنفي ،الركائز الثال

لمعاحدة عدم االنتشووار

النووي يمكن أن يسو و و و و و وواعد على بناء عالم ااي من األسو و و و و و وولحة النووية ،من االي إزالت ا الكاملة على نحو

ال رتعوة يوب ويمكن التحقق منوب ،ومن دون تمييز .لو،ا ترم فنزويال أن من الم م ضو و و و و و وموان عقود المرتمر
العاشو و و و و وور السو و و و و ووتعراو معاحدة عدم االنتشو و و و و ووار في أففو و و و و وول ال رو

الممكنة ،م توفير حيز كا

االتتماعات والمشاورات ،بما يفمن المشاركة المتساوية والكاملة ل مي الدوي األط ار .

لعقد

وفنزويال ،بوءوف ا بلداً ال يمتلب أسولحة نووية ،ترحب بداوي معاحدة ح ر األسولحة النووية حيز
النفاذ .وينخ ح،ا اليوب القانوني ال ام على فرو ح ر ءوريح وشوامل على ح،ه األسولحة ،ويعالج األثر
اإلنسوواني لت ارب ا واسووتتدام ا .ول ،ا السووبب ،تعتبر فنزويال أن ح،ه المعاحدة أحد أحم التطورات في م اي

نزل الس و و ووالا وعدم االنتشو و و وار على مدم الس و و وونوات التمس و و ووين الماض و و ووية .وحو اطوة إلى األمام نحو بلوغ

المطمح المتمثل في القفاء التام على ح،ه األسلحة.

ويس و و و و وواور فنزويال القلق إزاء عواقب ات اه بعض الدوي على نحو متزايد إلى تعل نزل الس و و و و ووالا

النووي رحين اعتبارات تغ ار ية سو و و ووياسو و و ووية وتقييمات ذاتية غير توافاية للبيئة األمنية الدولية .ول ،ا السو و و ووبب
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ترفض فنزويال تمي المحاوالت الرامية إلى إعادة تكريس األسلحة النووية بوءف ا تانباً رئيسياً من م،احب
األمن القومي ،كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية في استعراو وضع ا النووي في شباط/فبراير .2018
وترحب فنزويال بلن ازات المرتمر األوي المعني بلنشواء منطقة االية من األسولحة النووية وغيرحا

من أسو وولحة الدمار الشو ووامل في الشو وورق األوسو ووو ،ال،ي عقد في تش و ورين الثاني/نوفمبر  2019في نيويور ،

وتشو وودد على ضو وورورة ب،ي ال ود لفو وومان تطبيق القرار المعتمد في مرتمر اسو ووتعراو وتمديد معاحدة عدم

االنتشو ووار لعام  1995على منطقة الشو وورق األوسو ووو .وترفض فنزويال اسو ووتتدام الففو وواء التارتي ألغراو

عسكرية وتشدد على أحمية ءياغة ءب ملزم قانوناً يمن تحوي الففاء التارتي إلى ساحة حرخ تديدة.

وترحب فنزويال بتيو و و و ووديق كوبا على معاحدة الح ر الشو و و و ووامل للت ارخ النووية .ونرحب أيفو و و و واً
بقرار الواليات المتحدة واالتحاد الروس و و ووي تمديد معاحدة س و و ووتارت ال ديدة بش و و ووحن نزل الس و و ووالا النووي حتى
شباط/فبراير .2026

وبالن ر إلى التحديات الماثلة أمام القانون اإلنسو وواني الدولي وحقوق اإلنسو ووان ،نشو ووعر بالقلق إزاء

تزايد اسو و ووتتدام من ومات األسو و وولحة الفتا ة ذاتية التشو و ووغيل وتحسو و ووين ا ،بما في ذلب الطائرات المسو و وويرة دون
طيار من النول المستتدم في محاولة الغتياي الرئيس نيكوالس مادورو في عام .2018

وتود فنزويال أن تركوود أن منطقووة أمريكووا الالتينيووة والكوواريبي منطقووة سو و و و و و ووالم ومنطقووة اوواليووة من

األسولحة النووية .وفي ح،ا اليودد ،وتمشوياً م دبلوماسوية السوالم القائمة على المثل البوليفارية ،ندعو تمي
الدوي األعفو و و وواء إلى إتراء مداوالت ا بروا الحوار والتعاون حتى يتسو و و وونى ل ،ا المرتمر أن يسو و و ووتحنس عملب

الموضوعي وأن يفطل بواليتب بوءفب ال يئة التفاوضية الوحيدة المتعددة األط ار
ونحن مدعوون تميعاً إلى مساعدة ح،ا المحفل على استئنا

في ميدان نزل السالا.

م متب وت نب التسييس.

الرئيس (تكلم باإلسو و و و و و ووبانية) :أشو و و و و و ووكر السو و و و و و وويدة دانييال رودريغيز مارتينيز من تم ورية فنزويال

البوليفارية .وأعطي الكلمة انن للسيد اوان مانويل بينو فوريرو ،وزير األمن العام في بنما.
السي

ير لألمن العام في بنما ،أشووار حكومتي
ن و غ (بنما) (تكلم باإلسووبانية) :بيووفتي وز اً

القررات التي اعتمدت ا
احتمام ا بتحقيق نزل السو ووالا على اليو ووعيد العالمي ،على النحو المبين في متتلس ا

ال م ية العامة.

وكما تعلمون تميعاً ،ء و و وودقت بنما في عام  2019على معاحدة ح ر األس و و وولحة النووية ودالت
المعاحدة حيز النفاذ في  22كانون الثاني/يناير  .2021ويش و ووكل ذلب اطوة حامة إلى األمام ،ويس و وواحم في
زيادة الوعي بالعواقب الكارثية الستتدام األسلحة النووية على البشرية.

وعالوة على ذلب ،فلن أثر ما يسوومى "سووباق التسوولح" على البش ورية سوولبي وطويل األمد وال رتعة

يب .ف و يقوو االقتيو و و وواد والسو و و ووالم واألمن العالميين ويسو و و ووتتبعب تدمير وال ومن ي للبيئة .ونحن كدولة

وار إي ابياً نحو الس و ووالم.
مرمنون وملتزمون بتعزيز التعاون المتعدد األط ار الش و ووامل والمت دد باعتباره مس و و اً
وفي ل ح،ه ال رو  ،فلن من أولويات الدوي أن تعمل معاً على من سو و و و و و ووباق التسو و و و و و وولح .ونعتقد أن من

الفووروري ،إلى أن يتحقق نزل السووالا النووي بالكامل ،أن يفو الم تم الدولي ليات فعالة لفوومان أمن
الدوي غير الحائزة لألسلحة النووية.

وتعتقد بنما أن انتشووار أسوولحة الدمار الشووامل ،وااءووة من ا أنوال األسوولحة والمن ومات ال ديدة،

اطير للس و و و و ووالم العالمي واالس و و و و ووتقرار الديمقراطي واألمن الوطني والدولي .ونركد من تديد
اً
يش و و و و ووكل ت ديداً
ض و وورورة التقيد بالمبادت التوتي ية التي وض و ووع ا المرتمر عن طريق الترويج لبرنامج ش و ووامل للقف و وواء على

أسولحة الدمار الشوامل .ونحن ندر مسوروليتنا عن إقامة م تم دولي أ ثر سوالماً .ول ،ا السوبب ،ي ب أن
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نركد من تديد لزعماء العالم الفوائد ال ائلة من القف و و و و و وواء على أس و و و و و وولحة الدمار الش و و و و و ووامل ،التي ل ا تحثير

ال يحيى في الم تم واالقتياد.

ونعتقد أنب ينبغي تناوي نزل السو و و و ووالا النووي وعدم انتشو و و و ووار األسو و و و وولحة النووية في إطار التعاون

المتعدد األط ار  ،إيماناً ارس و و و و ووتاً بحن داوي معاحدة ح ر األس و و و و وولحة النووية حيز النفاذ في انونة األايرة
يشو ووكل التزاماً بالسو ووالم العالمي ونزل السو ووالا النووي .ونحن نواتب تحدياً أمنياً ي ب التيو وودي لب على نحو
حاسم بمن انتشار األسلحة وتنفي ،وسائل فعالة للسيطرة على ح،ا الت ديد ال،ي يرثر في الم تم الدولي.

اإلنس و و و و ووانية،

وبنما ،من االي رس و و و و ووالت ا التاريتية ،بلد التزم وس و و و و ووي ل ملتزماً بححد أحم األحدا
أال وحو تحقيق الس ووالم في عالم ااي من األس وولحة النووية .ول ،ا الس ووبب ،نركد من تديد ،بي ووفتنا مراقبين
في ح،ا المرتمر ،إدانتنا ألي م ر أو فعل أو إتراء ي دد السلم العالمي واألمن الدولي.

الرئيس (تكلم باإلسو و ووبانية) :أشو و ووكر السو و وويد اوان مانويل بينو فوريرو ،وزير األمن العام في بنما،

على احتمام بلده ،بيووفة مراقب ،بعمل ح،ا المرتمر .وأعطي الكلمة انن للسوويد سووتانيسووال

الدولة في و ازرة اارتية سلوفينيا.
الس

ارشووكان ،وزير

ابكان (سلوفينيا) (تكلم باإلنكليزية) :سيدي الرئيس ،أحنئب على توليب م ام رئيس مرتمر

نزل السو و و و و و ووالا .وأود أيف و و و و و و واً أن أعرخ عن اوالخ امتنواننوا لبل يكوا على ت ودحوا الراميوة إلى دف عملنوا
إلى األمام.

وت ل س و و وولوفينيا ملتزمة التزاماً ارس و و ووتاً بالحفان على ت ود تحديد األس و و وولحة ونزل الس و و ووالا وعدم
االنتش و و ووار الدولية الفعالة القائم على المعاحدات والمف و و ووي قدماً في ا .ونريد ال ود الرامية إلى إي اد حلوي

بناءة ،تتيح للمرتمر أن يبدأ مرة أارم في العمل على المس و و و ووائل ذات الي و و و وولة بالس و و و ووالم واألمن .وفي ح،ا

التيوووت ،نرم أن المفاوضووات الفورية بشووحن إبرام معاحدة لوقس إنتاا المواد االنشووطارية سووتكون التطوة
المنطاية األولى التي ينبغي اتتاذحا .واسو و وومحوا لي أيف و و واً أن أقوي إن توسو و ووي عفو و وووية المرتمر قد تحار
ثير ،وأن ح،ا الوضو و ينبغي تيو وحيحب لتمكين المرتمر من ت س وويد طبيعتب العالمية .وتدعو س وولوفينيا إلى
اً

بحث ح،ه المسو و ووحلة بمزيد من الحزم وتعيين منسو و ووق اات .ونحن مقتنعون بحن مشو و وواركة البلدان التي تقس
على عتبة الباخ ،بما في ا بلدي ،مشاركة مفتوحة سو

تعزز روا العالمية والشفا ية والتعددية.

ونود أيفو واً أن نعرخ عن قلقنا العميق إزاء من دولة عفو ووو في االتحاد األوروبي مرة أارم من
المشاركة في أعماي المرتمر ،حتى بيفة مراقب.
السو و و و و وويد الرئيس ،ترحب سو و و و و وولوفينيا باالتفاق ال،ي المتوءو و و و و وول إليب بين الواليات المتحدة واالتحاد

الروسووي بشووحن تمديد معاحدة سووتارت ال ديدة لمدة امس سوونوات إضووا ية .وح،ا اإلن از ،ال،ي ااو بلدي

حملة علنية من أتلب العام الماض ووي ،اطوة حامة لألمن األوروبي والدولي .وفي الوقت نفس ووب ،نعتقد أيف واً
أن حنا ما يبرر عقد مناقش ووة بش ووحن ن ام لتحديد األس وولحة في المس ووتقبل تش وومل المزيد من أنوال األس وولحة،

وفي ن اية المطا

المزيد من البلدان.

ودذ نتطل إلى المرتمر االس ووتع ارض ووي المقبل لألط ار

في معاحدة عدم انتش ووار األس وولحة النووية،

ينبغي أال نت ول من طموحنوا .ونوحمول أن تش و و و و و و ووار الودوي األط ار

مش و و و و و و وواركوة بنواءة وأن تتتو ،المزيود من

التطوات في سو ووبيل تعزيز تنفي ،أحكام الركائز الثال للمعاحدة .وتريد سو وولوفينيا أيفو واً ال ود الرامية على
إحراز تقدم ملموس نحو التنفي ،الكامل للمادة السوادسوة من المعاحدة ،ا،ة في اعتبارحا أن المعاحدة ال تزاي

الس و و و ووبيل الوحيد الموثوق بب لتحقيق حد

نزل الس و و و ووالا النووي .وينبغي تحقيق ال د

الن ائي المتمثل في

القفو و و و و و وواء التوام على األسو و و و و و وولحوة النوويوة من االي ن ج تودري ي ،وي وب أن يكون حو،ا الن ج فعواالً وعوالميواً
وال رتعة يب ويمكن التحقق منب.
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ويقودني ح،ا إلى مسوحلة معاحدة الح ر الشوامل للت ارخ النووية ،ألن ا أيفواً ذات أحمية توحرية
لنزل الس ووالا النووي ،ولكن ا ال تزاي لألس ووس تنت ر داول ا حيز النفاذ على وتب الس وورعة .وتدعو س وولوفينيا
تمي الدوي التي لم تيدق بعد على المعاحدة إلى أن تفعل ذلب.

ار عن دعمب لتطة العمل
سيدي الرئيس ،أود قبل أن أاتم ،أن أؤكد من تديد أن بلدي أعرخ مر اً

الشواملة المشوتركة ،ففوالً عن شوواغلب بشوحن تتفيض إيران التزامات ا .ول،لب ،أدعو إيران إلى االمتنال عن
اتتواذ أي اطوات تيو و و و و و ووعيوديوة أارم والعودة إلى امتثواي الت ازموات وا النوويوة بموتوب التطوة امتثواالً توامواً دون
تحاير .وأحث أيفاً تمي األط ار

على ب،ي ت ود تادة في سبيل تنفي،حا.

وباإلضو ووافة إلى ذلب ،أدعو تم ورية كوريا الشو ووعبية الديمقراطية إلى العودة إلى مفاوضو ووات ذات

مغزم؛ فقبول ا ن ام التفتيش التاب للوكالة الدولية للطاقة ال،رية والتي و و و ووديق على معاحدة الح ر الش و و و ووامل

للت ارخ النووية يمكن أن يكون التطوة األولى على درخ إاالء شو ووبب ال زيرة الكورية من األسو وولحة النووية
بشكل كامل وقابل للتحقق منب وال رتعة يب.

أاير ،أود أن أؤكد أن سو وولوفينيا ،بوءو ووف ا من أقوم دعاة المسو وواواة بين ال نسو ووين وتمكين المرأة،
و اً
تدعم المبادرات الرامية إلى كفالة مشو وواركة المرأة على قدم المسو وواواة وبفعالية في ت ود تحديد األسو وولحة ونزل
السو ووالا وعدم االنتشو ووار .وب ،ا ،سو وويدي الرئيس ،أتمنى لب وألعفو وواء مرتمر نزل السو ووالا مناقشو ووات بناءة

ودورة مثمرة.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشووكر السوويد سووتانيسووال

ارشووكان ،نائب وزير اارتية سوولوفينيا ،على

بيانب واحتمام بلده بالمشاركة بيفة مراقب في أعماي ح،ا المرتمر.
وب ،ا نتتتم أعمالنا ل ،ا اليوم .أاعلن رف ال لسة.

رفعت ال لسة في الساعة .16/20
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