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 الرئیس، ةالسید
متمنیًا لكم  ،للو�الة العامرئاسة الدورة الحالیة للمؤتمر تولیكم أهنئكم على أن أود  بدا�ةً      

 .في قیادة أعماله التوفیق والنجاح
 .السیدات والسادة

. إن �بیرة للو�الة خسارةً رحیله شكل الذي و أمانو یو�یا السید  في هذا المؤتمر اعن �غیبُ      
التي لخدمات الجلیلة ل ه العمیقمتناناتعاز�ه الحارة و عن  وفد الجمهور�ة العر�یة السور�ة �عربُ 

 عتمادِ ا� یرحبُ في هذا السیاق و  لو�الة.ل سنوات عمله �مدیر عامالراحل أمانو خالل قدمها 
  ."یو�یا أمانو" م ستسمیة مختبر �أمن خالل ذ�راه  دُ الذي �خللقرار المؤتمر العام ا

 ، الرئیس ةالسید
لجمیــــع الــــدول  یــــوفرُ  ،هــــا�ــــأعلى هیئــــة اتخــــاذ قــــرار فی، للو�الــــة العــــامالمــــؤتمر انعقــــاد إن     

�مــا  هــاتجــاوز التحــد�ات التــي تواجهوســبل  ،الو�الــة أوجــه عمــلاألعضــاء منبــرًا هامــًا لمناقشــة 
أو  ،حرفها عن مسارها نعِ م�القیام بوظائفها �كل استقاللیة ومهنیة وحیاد�ة، و  هااستمرار �ضمن 

إلـى سـور�ة شـیر تُ في هذا الصـدد  .الدول لبعضِ  ضیقة سیاسیة أجنداتٍ خدمة ل ستخدامها أداةً ا
تطبیــق اتفــاق الضــمانات فــي الجمهور�ــة  مجلــس محــافظي الو�الــة �شــأنِ ناقشــه البنــد الــذي یُ أن 

أجنداتها لخدمة و�الة لهذه ال ستغالل �عض الدولال أحد األوجه السلبیة�مثل العر�یة السور�ة، 
والذي �ستوجب  2007على سیادة األراضي السور�ة في عام عدوان إسرائیل ن أإذ  السیاسیة.

وذلك  ،العدوانة یالشجب واإلدانة قد تم استخدامه منصة للهجوم على سور�ة التي وقعت ضح
 بهدف تشو�ه صورتها وممارسة الضغوط السیاسیة علیها ومحاصرتها. 

، والكذب ، �عد عقٍد من اإلنكارعلى سور�ة نوالعداعن  اإلقرار اإلسرائیلي �المسؤولیةِ إن      
 -وما لم تتعاون إسرائیل  ،�إرسال �عثتها التفتیشیة إلى إسرائیلفورًا  الشروع الو�الةعلى �حتم 

  .جدوى  الب سیبقى الموضوعتمرار �مناقشة هذا ساالمع الو�الة فإن  -الدولة المعتد�ة
ومارست أقصى درجات المرونة،  �كل شفافیةتعاونت سور�ة مع الو�الة فقد في المقابل      
 لتزاملى اع 2018خرها لعام وآ�شأن تنفیذ الضمانات تقار�ر السنو�ة للو�الة ال تشهدوقد 

أنها �ومعاهدة عدم االنتشار، و  تفاق الضمانات الشاملة�موجب ا�الوفاء �التزاماتها سور�ة التام 
 .من هذا العامشهر آذار خرها في التي �ان آالتفتیش الدور�ة في مواعیدها، و لبت �ل طلبات 
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 السیدة الرئیس، 

خطة العمل  تطبیق التزاماتها �موجبیران لقد رحبت الجمهور�ة العر�یة السور�ة �التزام إ     
لكن ما یدعو لالستهجان  والذي أكدته جمیع تقار�ر الو�الة ذات الصلة،الشاملة المشتر�ة، 

و�دون أ�ة مبررات خطة ال مر�كیة مناأللوال�ات المتحدة لاألحادي دانة هو االنسحاب واإل
ضع هذا اإلنجاز و مما )، 2015( 2231لقرار مجلس األمن  صارخ في انتهاكٍ ، شرعیة

 المشتر�ةالشاملة العمل  أن خطةهنا ال بد من التأكید على  الدبلوماسي في خطٍر شدید.
ال �عتمد على إیران فقط، و�نما ینبغي أن ُ�قابله إ�فاء  تطبیقها ونجاحوواجبات،  اً تتضمن حقوق

الجائرة  رفع العقو�اتخاص  �شكلٍ و ، األطراف األخرى �التزاماتها �موجب الخطة المذ�ورة
 .انيالشعب اإلیر المفروضة على 
 السیدة الرئیس،

 عّبرقد  "،القدرات النوو�ة اإلسرائیلیة" المعنون  ٥٣الـ  ةدور الالعام في المؤتمر إن قرار      
من األ سلحة النوو�ة علىشكله انتشار األالذي �ُ  من التهدیدِ  المجتمع الدولي عن قلقِ  بوضوح

 من القدراتِ البالغ حول القلق وجه رسالة واضحة �ما ، وسطواالستقرار في منطقة الشرق األ
نتشار النووي، و�خضاع جمیع سرائیل �االنضمام لمعاهدة عدم االإطالب و  ،سرائیلیةالنوو�ة اإل

  .لضمانات الشاملة للو�الةلمنشآتها النوو�ة 
تفاق الضمانات امعاهدة و الخارج إطار  ،نوو�ة �ما تمتلكه من قدراتٍ  ،سرائیلإإن �قاء      

ستقرار في واالتهدیدًا لألمن �شكل نتشار، و االخطرًا جسیمًا على نظام عدم �مثل الشاملة 
 السلم الدولي. و ألمن أ�ضًا لو  ،منطقة الشرق األوسط

أي إلى  وأمعاهدة عدم االنتشار، لنضمام على أن رفض إسرائیل االأ�ضًا  �شددُ وفدي      
 وامتالكها لقدرات نوو�ةالمتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، الدولیة األخرى من االتفاقیات 

 .لمعاهدةلث عن حاالت عدم االمتثال یحدال�بجح ال یؤهلها للت كبیرة
 األوسـط الشـرق  منطقـة دول جمیـعفیـه  أبـدتفـي الوقـت الـذي إن مـن المؤسـف أنـه      

 خالیة منطقة إنشاء نحو عملیة خطوات التخاذا استعداده عدم االنتشار معاهدة في األعضاء
واصـلت سـرائیل فـإن إ ط،األوسـ الشـرق  فـي الشـاملر الـدما أسـلحة�افـة و  النوو�ـة األسـلحة مـن
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 فـي مسـتندةعبر اإلصرار على البقـاء خـارج منظومـة عـدم االنتشـار،  الدولي للمجتمعتحدیها 
مـع و  ،التـي لوال�ـات المتحـدة األمر�كیـةا� دول نوو�ـة م�یـنهو  حلفائهـا مـن مطلـق دعـمٍ  إلـى ذلـك

یتعلـق األمـر االنتشـار حینمـا منـع نظـام تعز�ـز مزدوجـة إزاء المعاییر سیاسة التمارس األسف، 
 .سرائیلیة�القدرات النوو�ة اإل

 73الدورة اعتماد الجمعیة العامة لألمم المتحدة في أیدت الجمهور�ة العر�یة السور�ة إن      
سلحة أ سلحة النوو�ة وغیرها مناألنشاء منطقة خالیة من د مؤتمر إلعقللمقرر المعنون " 

على �ل المرجعیات التي سبق مجددًا هدف للتأكید الذي و " وسطالدمار الشامل في الشرق األ
قرار الشرق االوسط لعام تنفیذ  �سر حالة الجمود التي واجهتها في هذا الصدد، و ر إقرا

1995 . 
في للعمل مع جمیع الدول المشار�ة  افیه استعداده ؤ�دُ تفي الوقت الذي  إن سور�ة     

إلى نتائج مثمرة وفعالة،  للتوصل تشر�ن الثاني القادم نیو�ورك في المزمع عقده في المؤتمر
 عقد هذا المؤتمر.ل 1995الراعیة لقرار عام  �عض الدول الدعم الذي تقدمه ثني علىت افإنه

، وهي أحد الوال�ات المتحدةالدور التخر�بي الذي تقوم  ستنكرتستغرب و ت افإنهوفي المقابل 
تنفیذ  عدم المشار�ة في هذا المؤتمر و�عاقةاإلصرار على من خالل  ،1995 عامال رعاة قرار

 .�شتى السبل 1995قرار الشرق األوسط لعام 
 الرئیس،  ةالسید
نشر التقانة النوو�ة لدى الدول الجمهور�ة العر�یة السور�ة جهود الو�الة في  تؤ�دُ أخیرًا،      

من  بالديتمكنت وقد  ،دور برنامجها للتعاون الفني األعضاء خدمة لخططها التنمو�ة، وتثمنُ 
لذي ا�فضل الدعم �أس �ه من مكونات مشار�ع التعاون الفني الوطنیة المقّرة  تنفیذ جزء ال

ستضافة أنشطة تدر�بیة اسور�ة �في هذا المجال ترحب  .تقدمه إدارة التعاون الفني في الو�الة
لتوفیر جمیع  التام ، وتؤ�د استعدادهاللو�الة على أراضیها في إطار برامج التعاون التقني

 هذه األنشطة التدر�بیة.إجراء الضمانات الالزمة إلنجاح 
 . السیدة الرئیس شكراً           


