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ء الثاين من دورته     واجلز ٨٤٨أعـلن افتـتاح جلسـة املؤمتـر العامة         ): الكـلمة بالروسـية    (:الـرئيس   
 .٢٠٠٠لعام 

أُعطي الكلمة ملمثل إكوادور، السفري . لدي على قائمة املتحدثني هذا اليوم ممثال إكوادور واالحتاد الروسي 
 . شرييبوغا-غاييغوس 

السيد الرئيس، أود بادئ ذي     ): الكلمة باإلسبانية ) (إكوادور ( شرييبوغا -السيد غاييغوس     
إنين . تـباط وفـدي إذ يـراكم تـتولون رئاسة أعمال مؤمتر نزع السالح يف هذه الدورة         بـدء أن أُعـرب عـن مـدى اغ         

 .ملقتنع بأنكم ستدفعون عملنا، خبربتكم الثرية ومقدرتكم الكبرية، قدماً

وأود أيضـاً االعـراب عـن امتـناين لسـلفكم يف هـذا املنصـب العسر الذين أظهروا تفانياً مشهوداً يف خدمة                         
 عـلي االعـراب عـن شـكري للسـيد فالدميـري بتروفسكي األمني العام للمؤمتر ولنائبه السيد عبد          املؤمتـر، كمـا يـتعني     

 .القادر بن إمساعيل ومجيع موظفي األمانة على استعدادهم عن طيب خاطر لتقدمي مساعدم

 عندما حددت  ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٢يونيه و / حزيران ٢٤ليـس يف نيـيت أن أكـرر مـا قلـته مـن قبل يف                  
ويتعني علي اليوم أن أودع مؤمتر نزع السالح بعد ثالث        .  مـرة أخـرى موقـف إكـوادور من نزع السالح           أمـامكم 

سنوات حظيت فيها بامتياز متثيل إكوادور يف هذه اهليئة التفاوضية واالشتراك يف مداوالا معكم زمالئي، املمثلني، 
 وأود أن أشكركم على الطريقة اليت تعاونتم .ومجيعكـم أنـاس عـلى أعلى مستوى من الذكاء واملهارة الدبلوماسية           

 .ا مع وفد إكوادور، سواء على الصعيد الشخصي أو الرمسي

إن الـدورة احلاليـة ملؤمترنزع السالح هي أول دورة يف هذا القرن اجلديد، وأعتقد وأنا أستعد ملغادرة هذا           
مجيع شعوب العامل تدعو إىل السالم وإزالة كافة احملفـل، أنه ينبغي لنا أن منعن النظر يف بعض القضايا، ونتذكر أن      

إن بلدي مقتنع بأن نزع السالح هو الطريق املؤدي إىل السلم      . أنـواع األسـلحة، وال سيما أسلحة التدمري الشامل        
وإذا اسـتخدمت األمـوال املسـتثمرة يف صـنع األسـلحة، بـدالً مـن ذلـك خلـري البشرية، فإن العامل سيصبح           . والـتقدم 
 .تلفاًمكاناً خم

ــه /مــنذ أن وصــلت إىل جــنيف يف حزيــران   ، حضــرت إكــوادور ١٩٩٩أغســطس / وحــىت آب١٩٩٧يوني
وعقب مشاورات مطولة ومفاضات معقدة، اعتمد مؤمتر نزع السالح . اجتماعات مؤمتر نزع السالح كبلد مراقب

ولسوف أستعيد يف  .  الـذي حصـلت بواسـطته إكـوادور وأربعة بلدان أخرى على عضوية املؤمتر              CD/1588املقـرر   
ذهـين دائمـاً ذكـرى املوافقـة االمجاعيـة عـلى عضـوية إكـوادور باعتـبارها اعـترافاً مبوقـف بـلدي مـن نزع السالح،                            
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إن ذلك ميثل دون أدىن شك احدى أشرق     . وعالمـة عـلى مشـاركته القويـة يف اجلهـود اجلماعيـة للمجـتمع الـدويل                
 .مراحل حيايت الدبلوماسية

ا مؤمتر نزع السالح تتوجياً منطقياً اللتزامها القوي برتع السالح الذي أعربت عنه             وتعترب إكوادور دخوهل   
إن عدم التوصل إىل توافق يف  . يف اجلمعيـة العامـة لألمـم املـتحدة وعـلى الصـعيد االقلـيمي ويف األطـر الثـنائية أيضاً                    

هلذا، من األساسي أن حنقق . اآلراء بشـأن جـدول أعمال مؤمتر نزع السالح يعرض السلم واألمن الدوليني للخطر           
ويعتقد وفدي أنه ينبغي لنا . تقدمـاً صوب التوصل إىل اتفاق ميكننا من بدء العمل املوضوعي هلذه اهليئة التفاوضية           

ويـتعني على هذا املؤمتر بالتايل أن ينجز واليته يف  . أال نعـوق هـذا العمـل املوضـوعي مبناقشـات وجمـادالت إجـرائية            
 .أسرع وقت ممكن

وهـي ليسـت جمـرد مسؤولية سياسية تستند إىل    . هـذه الواليـة أشـبه بواجـب أخالقـي ومبسـؤولية أدبيـة            إن   
املصاحل بل باألحرى شيء ميس وجود اإلنسانية ذاته، ومن مث ال بد من وضع هذه املسألة على قمة جدول األعمال 

 .الدويل ذاته

ددة بشأن نزع السالح تربهن على عدم      إن الصـعوبات الـيت تواجـه عـند حماولـة االسراع يف مفاوضات حم               
وجود اتفاق على جدول األعمال العاملي وعلى التدابري املوضوعية اليت يتعني اختاذها لضمان األمن يف فترة ما بعد              

ويعكس االخفاق التام يف التوصل إىل توافق يف اآلراء مسرية عامل ال يزال حياول تلمس طريقه يف             . احلـرب الـباردة   
والنموذج السياسي اجلديد الذي نشأ منذ أكثر من       .  اجلديـد وتكييف طريقة عمله مع الواقع احلايل        الـنظام الـدويل   

عقـد بعـد ايـار سـور بـرلني تركـنا يف حـرية مـن أمـرنا فـيما خيـص املخاطر والفرص اليت ينطوي عليها هذا النظام                
 اليت متنعنا من إحراز تقدم يف بناء عامل أكثر        وما زلنا رهائن للرتاعات وانعدام الثقة، واملنافسة واخلالفات       . اجلديـد 

 .عدالة وإنصافاً

ويـود وفـدي أن يوجـه االنتـباه جمـدداً إىل مضـمون بيـان جمموعـة ريـو بشـأن املؤمتـر االستعراضي السادس                       
لألطـراف يف معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النووية، كما يود أن يؤكد من جديد دعمه للجهود اليت يبذهلا مؤمتر        

 السـالح للـتفاوض بشأن معاهدة غري متييزية متعددة األطراف، وفعالة ميكن التحقق منها دولياً، وحتظر إنتاج           نـزع 
املـواد االنشـطارية ألغـراض صـنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى، طبقاً هلديف عدم االنتشار       

 . الكربى يف أقرب وقت ممكنوجيب بدء هذه العملية التفاوضية. ونزع السالح النووي

وسيسـعى وفـدي كمـا فعـل دائماً إىل العمل على حتقيق ذلك التقدم، ويناشد البلدان اليت تعترض الطريق                    
الصـعب الـذي جتـتازه مسـألة نـزع السـالح أن تعـتمد موقفـاً يقـوم على التعاون مع اتمع الدويل بدالً من موقف           

 .السلم: هم هدف يبتغيه اجلنس البشريولنكافح معاً من أجل أ. يتسم بااة
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لقد كان يل شرف أن أكون أول سفري إكوادوري ميثل بلدنا باعتباره عضواً كامل العضوية يف مؤمتر نزع  
السـالح، وأبرهن لكم على أن شعب مجهورية إكوادور وحكومتها واثق من أن آليات التفاوض السلمي يف مؤمتر    

 . استعمال أدوات التدمري والقتل هذهنزع السالح ستحول يف النهاية دون

أشـكر ممثل إكوادور املوقر على بيانه وعلى الكلمات الرقيقة اليت           ): الكـلمة بالروسـية    (الـرئيس   
وأنـا عـلى يقـني مـن أنكـم مجيعـاً ستضمون صوتكم إىل صويت معربني لسفري       . وجههـا إىل الـرئيس وأعضـاء املؤمتـر       

. بوغا عن امتناننا السهامه يف عمل املؤمتر خالل السنوات اليت قضيناها معاً شريي-إكوادور املوقر السيد غاييغوس 
الكلمة اآلن ملمثل االحتاد الروسي     . أشكركم. إنـنا مجيعـاً نـتمىن لكـم وألسـرتكم أطيـب األمـنيات مبهـامكم املقبلة                

 .املوقر، السفري سيدوروف

 الرئيس، يبدأ املؤمتر العمل     السـيد ): الكـلمة بالروسـية   ) (االحتـاد الروسـي    (السـيد سـيدوروف     
 يف ضوء املؤمتر السادس الستعراض معاهدة عدم االنتشار الذي انتهى ٢٠٠٠اخلـاص باجلـزء الثاين من دورته لعام    

 وهـو أول مؤمتــر استعراضــي يعقــد مـنذ اعــتماد القــرار الـتارخيي بــتمديد معــاهدة عــدم    -بـنجاح للــتو يف نيويــورك  
وتقدر روسيا تقديراً كبرياً النتيجة اليت حققها هذا احملفل الذي أكد . ١٩٩٥ام االنتشار إىل أجل غري مسمى يف ع

مـن جديـد أمهية املعاهدة كعنصر أساسي من عناصر القانون الدويل يعزز االستقرار واألمن على الصعيدين العاملي             
شكل املعاهدة باإلضافة إىل بعد   وت. واإلقلـيمي، ويضع حاجزاً متيناً أمام انتشار األسلحة النووية يف أحناء املعمورة           

عـدم االنتشـار الـذي حتققــه، أداة فـريدة مـن نوعهـا لتشــجيع نـزع السـالح الـنووي فضــالً عـن الـتعاون الــدويل يف            
وأود أن أشدد على أن املؤمتر االستعراضي الذي اختتم للتو أظهر بوضوح أن          . اسـتخدام الـذرة لألغراض السلمية     

آلليات يف جمال حتديد األسلحة ونزع السالح، ومنوذجاً لتعاون أعضاء اتمع العاملي، املعاهدة ال تزال إحدى أهم ا
 .ومثاالً على فعالية الدبلوماسية املتعددة األطراف

السـيد الـرئيس، إن أولويـات السياسـة اخلارجية لالحتاد الروسي تتحدد دون شك استناداً إىل فلسفة حتبذ              
، رئيس االحتاد الروسي، يف رسالته إىل املشتركني يف مؤمتر استعراض معاهدة      وقد أعلن السيد بوتني   . نزع السالح 

أن روسيا تتقيد بالتزاماا يف ميدان نزع السالح النووي، وتعتزم مواصلة       : "عـدم االنتشـار عـلى حنـو ال لـبس فيـه            
الـيت أبرمت خالل  الـتقيد ـا يف ظـروف احملافظـة عـلى االسـتقرار االسـتراتيجي ومـنظومة معـاهدات نـزع السـالح                  

 ".العقود األخرية كأساس لزيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد منها

 معاهدة زيادة - السالح نزعوإن روسيا، بتصديقها املتعاقب على عدد من االتفاقات الرئيسية يف ميدان          
 املتصلة ١٩٩٧تفاقات نيويورك لعام ، وجمموعة ا(START II)ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد منها 

بـتخفيض األسـلحة اهلجوميـة االستراتيجية واحلد منها، ومبنظومات القذائف املضادة للقذائف التسيارية، ومعاهدة               
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.  أكـدت اسـتعدادها للوفاء باملبادئ اآلنفة الذكر باألفعال وليس األقوال فقط  -احلظـر الشـامل للـتجارب الـنووية      
وإنـنا مقتـنعون اقتناعا راسخا بأن تنفيذ هذه        . عممـنا بياناتـنا بوصـفها وثـائق رمسيـة لـلمؤمتر           وحتقيقـا هلـذا الغـرض       

 .االتفاقات سيشكل خطوة كبرية حنو منع انتشار األسلحة النووية

حظ هنا أن موافقـة روسيا على معاهدة زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلــد نالوينبغي أن  
وعلى الواليات .  تعـين أنـه مل يقطـع سـوى جـزء مـن الطـريق حنو بدء التنفيذ العملي للمعاهدة       (START II)مـنهـا  

، بشــأن زيــادة ختفيــض األســلحة اهلجوميــة  ١٩٩٧املــتحدة اآلن أن تصــدق عــلى جمموعــة اتفاقــات نيويــورك لعــام  
وافقة على هذه الوثائق يف أقرب إننا مقتنعون بأن امل. االستراتيجية ومنظومات القذائف املضادة للقذائف التسيارية

وقـت ممكـن سـيخدم مصـاحل الواليـات املـتحدة وروسـيا على السواء، وسيساعد يف احلفاظ على االستقرار العاملي                       
وجتدر . وباإلضـافة إىل ذلـك فإنـنا مسـتعدون للمضـي قدمـاً حنو إجراء ختفيضات أكرب يف القدرات النووية              . ككـل 

ع حتديدهـــا للترســـانات الـــنووية مبوجـــب اتفاقـــات ختفيـــض األســـلحة اهلجوميـــة اإلشـــارة إىل أن املســـتويات املـــزم
وحنن على استعداد للنظر يف خفض الترسانات . ال متثل حدودا ائية مطلقة (START III)االستراتيجية واحلد منها 

ع السالح النووي ونتيجة لذلك، لن يتسىن تنفيذ االتفاقات واملبادرات اخلاصة برت.  رأس حريب١ ٥٠٠النووية إىل 
فحسب بل يتسىن أيضا حتقيق تقدم جديد، نوعي وكمي على السواء، فيما خيص ختفيضات بعيدة املدى لألسلحة          

 .وهذا هو االجتاه الذي نعتزم اختاذه من اآلن فصاعدا. اهلجومية االستراتيجية

الرئيسية للسياسة اخلارجية   إنـنا نـدرك إدراكـا كـامال  االهـتمام الـذي أبداه شركاء كثريون لنا بااالت                    
أبريل من هذا   /الروسـية، وال سيما بالدور الذي يلعبه العامل النووي يف موقف بلدنا العسكري، املعتمد يف نيسان               

وأعتقد أن القرارات املتعلقة مبعاهدة زيادة . وأُريد أن أُشري إىل أن هذا املوقف موقف ذو طابع دفاعي حمض. العام
ومبعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية تقدم  ، (START II)ية االستراتيجية واحلد منهاختفيـض األسلحة اهلجوم 

وسأضيف فقط أن تعزيز نظم عدم االنتشار يعترب أحد األولويات  . إىل اـتمع الـدويل إشـارة واضـحة تؤكـد ذلك           
 .الرئيسية لنهج روسيا يف جمال األمن الوطين

اق إىل دور وأمهية معاهدة احلد من منظومات القذائف املضادة         وجيـب أن نشـري مـرة أخـرى يف ذلك السي            
 باعتـبارها العنصـر الرئيسـي لالسـتقرار االستراتيجي، وشرطا هاما خلفض     ١٩٧٢ لعـام  ABMلـلقذائف التسـيارية    

ه وقد مت، التأكيـد من جديد، وعلى حنو ال لبس فيه على ضرورة احملافظة على هذ. األسلحة اهلجومية االستراتيجيـة
ــاهدة عــدم االنتشــار يف        ــبيـة الســاحقـة للمشــتركني يف مؤمتــر اســتعراض مع ــات األغل ــزها يف بيان ــات وتعزي االتفاقـ

غري أن االجتاه إىل تفويض هذا االتفاق بل ورفض االمتثال ألحكامه الرئيسية ال يزال واضحا بل ويتزايد . نيويورك
 .قوة
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ال ميكن النظر يف بذل جهود أخرى . شأن هذه املسألةونود أن نكون واضحني متام الوضوح مع شركائنا ب 
يف جمـال عـدم االنتشـار ونـزع السـالح، ويف املقـام األول نـزع السـالح الـنووي، إال إذا ارتـبط ذلك ارتباطا وثيقا              

إن مغزى هذه الوثيقة ودورها . باحملافظـة عـلى معـاهدة احلـد مـن مـنظومات القذائـف املضـادة لـلقذائف التسـيارية            
وينبغي أن يوضع نصب األعني أن معاهدة احلد .  األمريكية-ي ال ينحصران فقط يف جمال العالقات الروسية التارخي

مـن مـنظومات القذائـف املضـادة لـلقذائف التسيارية تشكل أساس االتفاقات املتعلقة بكل نظام حتديد األسلحة يف         
ويف ظروف العوملة تتزايد جدا     . ه سوف خيتل  وإذا أُضعف أحد مكوناته، فإن توازن النظام بأكمل       . العصر احلديث 

ومن مث فإن ايار معاهدة احلد من منظومات القذائف املضادة للقذائف . أوجـه الـترابط بـني هذه العناصر املختلفة        
التسيارية سيؤدي يف الواقع إىل اختالل كل جمموعة من اتفاقات نزع السالح اليت عقدت على مدى الثالثني عاما                

 .ىل زيادة خماطر تآكل نظم عدم انتشار أسلحة التدمري الشامل ووسائل تنفيذهااملاضية، وإ

وردا عـلى معارضـي فكـرة احملافظـة عـلى معـاهدة احلد من منظومات القذائف املضادة للقذائف التسيارية              
يسمى كمـا هـي، وعـلى أولـئك الذين يربرون موقفهم باإلشارة إىل ازدياد خماطر استخدام القذائف من جانب ما      

، نود أن نؤكد اقتناعنا الراسخ بأن مسألة انتشار القذائف ميكن وينبغي أن تعاجل بدون اإلخالل    "الـدول الشـريرة   "
ونقـترح بديال بناء النهج العسكري جتاه هذه  . مبعـاهدة احلـد مـن مـنظومات القذائـف املضـادة لـلقذائف التسـيارية              

ن على استعداد للمشاركة يف مشاورات على أوسع نطاق ممكن          وحن.  هو التدابري السياسية والدبلوماسية    -املسألة  
وهذا هو بالذات ما يهدف إليه رئيس االحتاد الروسي من مبادرته . بشـأن هـذا املوضـوع مـع مجيـع البلدان املهتمة         

فيذ وسيكون التن. الـرامية إىل إنشـاء نظـام ملراقـبـة عـدم انتشـار القذائـف وتكنولوجيا القذائف على النطاق العاملي                  
 .التدرجيي هلذا النظام على أسـاس طوعي عريض خطوة يف االجتاه السليم

هـناك إذن بديـل حقيقـي اليـار معـاهدة احلـد مـن مـنظومات القذائف املضادة للقذائف التسيارية، وهذا                      
نووية، ويستند إىل إجراء ختفيضات إضافية بعيدة املدى يف األسلحة ال. البديل يزداد وضوحا وحتديدا بشكل مطرد    

واختـاذ خطـوات مجاعيـة ملواجهة خطر انتشار القذائف وتكنولوجيات القذائف، والتعاون بشأن منظومات الدفاع      
، وإجراء حتليل مشترك للمدى احلقيقي ١٩٩٧املضاد للقذائف غري االستراتيجية على أساس ترتيبات نيويورك لعام 

وسيكون اختيار هذا البديل بالتحديد    .  يف الشؤون الدولية   ، وتعزيـز تدابـري بـناء الـثقة        "اجلديـدة "ملخاطـر القذائـف     
حامسـا ليس فقط بالنسبة لبقاء نظم عدم االنتشار وإمنا أيضا بالنسبة لتحقيق تطور إجيايب للشؤون العاملية ككل يف    

 .املستقبل

ح جتاه السـيد الـرئيس، لقـد سـبق أن وجهـت االنتباه يف عدد من املناسبات إىل حساسية مؤمتر نزع السال          
إن الــتطور غــري املــؤايت الــذي لوحــظ يف الســاحة العامليــة خــالل العــامني  . األحــداث الــيت تقــع يف العــامل بوجــه عــام

ونعتقد أن . األخريين منع املؤمتر من بدء عمله املوضوعي بشأن أكثر جماالت نزع السالح وحتديد األسلحة إحلاحا   
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وافق على خطة العمل خلمس سنوات يف جمال نزع السالح     جنـاح مؤمتـر اسـتعراض معـاهدة عـدم االنتشـار، الـذي               
الـنووي وعـدم االنتشـار، سيشـكل زمخا إجيابيا للجهود املبذولة من أجل اخلروج من الطريق املسدود الذي توجد                    

فإما أن ننجح يف جهودنا املشتركة للمحافظة على اآلثار : لقد وصلنا إىل عتبة هامة. فيه أعمال مؤمتر نزع السالح
جيابية اليت حتققت يف جمال نزع السالح وحتديد األسلحة أثناء فترة ما بعد احلرب الباردة ومضاعفة هذه اآلثار،          اال

وإمـا أن نرتلـق بعيـدا عـن االتفاقات احملققة من قبل، ونواجه احتماال حقيقيا أن تنتشر الفوضى وعمليات دولية ال      
وال نعتقد أن احتماالً من هذا القبيل خيدم مصلحة أحد . ريةميكن التحكم فيها وال ميكن ضبطها إال بالقوة العسك

 .على االطالق

ونـود أن نؤكـد مـن جديـد فيما خيصنا أن املهام املتمثلة يف الشروع يف وضع نظام قانوين دويل قادر على                 
ن أجل وحنبذ بدء العمل فورا م    . مـنع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي ال تـزال مـن بـني أولوياتـنا العليا                      

وحنن على استعداد . التوصـل إىل اتفـاق يـنهي إنـتاج املـزيد مـن املـواد االنشـطارية الصـاحلة لصنع األسلحة النووية                     
 .لتيسري استئناف عمل اللجنة املخصصة هلذه املسألة يف أقرب وقت ممكن بكل وسيلة ممكنة

ح النووي، فإننا أبدينا مرارا مرونتنا أمـا فـيما يتعـلق باملناقشات الدائرة يف املؤمتر بشأن مسائل نزع السال     
 .ونعتزم التمسك ذا النهج. عند النظر إىل املبادرات املتوازنة الرامية حقا إىل التوصل إىل حلول وسط

ويف اخلـتام، أود، سـيدي الــرئيس، أن أؤكـد جلميـع املشــتركني يف مؤمتـر نـزع الســالح أن الوفـد الروســي         
ه بأهداف مؤمترنا، وبتحقيق املهام اليت تواجهه عن طريق اخلطوات العملية اليت  مسـتعد لالسـتمرار يف إثـبات التزام       

ونعتزم مواصلة تعاوننا البناء معكم ومع مجيع زمالئنا من أجل بدء العمل املوضوعي يف املؤمتر بغية حتقيق . يتخذها
 .تقدم مطرد على طريق نزع السالح وحتديد األسلحة

ال أرى أي وفد آخر . ختـتم ذا قائمة املتحدثني لدي هلذا اليوم ت): الكـلمة بالروسـية    (الـرئيس   
 .يرغب يف إلقاء كلمة يف هذه اجللسة

، جولة ٢٠٠٠إنـين كمـا تعـلمون باشـرت اآلن، وقـد بـدأ مؤمتر نزع السالح اجلزء الثاين من دورته لعام                     
ذي ولَّدته التطورات األخرية أثناء فترة جديدة من املشاورات بشأن برنامج عمل املؤمتر آمال أن يساعدنا الزخم ال           

 .ما بني الدورات على اخلروج من الطريق املسدود الذي يوجد فيه املؤمتر حاليا، وبدء عملنا املوضوعي أخريا

ويـوىل اهـتمام خـاص خـالل هـذه املشـاورات لـبحث إمكانيـات حسم املسائل املتعلقة مبنع حدوث سباق              
 .سالح النوويتسلح يف الفضاء اخلارجي ونزع ال
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وقـد طلـبت مـين وفـود كـثرية مـنحها مزيدا من الوقت إلعادة النظر يف مواقفها على ضوء التطورات اليت               
هلذا، سأواصل مشاورايت، واعتزم تقدمي تقرير إىل املؤمتر عن التقدم احملرز فيها . حدثت خالل فترة ما بني الدورات
 .أو نتائجها يف جلستنا العامة املقبلة

 عطلة رمسية، يكون قصر األمم مغلقاً فيها، ٢٠٠٠يونيه عام / حزيران١ن يوم اخلميس املقبل املوافق ومبا أ 
 .، الساعة العاشرة صباحا٢٠٠٠مايو / أيار٣٠فستعقد جلسة املؤمتر العامة املقبلة يوم الثالثاء املوافق 
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