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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 سعادة رئيس مؤتمر نزع السالح األكرم،

 أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم،

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،

مؤتمر، وأؤكد دعم  بميدا الودمود المسمتدد ة الك السيد الرئيس، بتولي رئاسة ؤأهن 

نحو تحقيق هد نا المشترك نزع السيح النمووا ومميم  تثمير المؤتمر نتائج ملموسة 

 .أسلحة الدمار الشامل

 

التمي أكمدم ممدر تمراب  ووتبعاتدما،  ١٩-وعالمنا الواحد يوامه مائحة كو يد ،نوتم 

  أمننا ومصالحنا ومركزية العمل متعدد األطراف.

أحد قنوام العمل الوماعي الذا لمه دور رئميس  مي بنمام األمما الشمامل  هو مؤتمرنا

دور الممؤتمر  مي قيمايا  تفعيملعبر العمل على الحد ما خطر مشترك. لمذل  يوم  

 ي  ،نزع السيح، ومدود كسر حال الومود التي يشددها المؤتمر منذ أكثر ما عقديا

لزممة  مي للتوصل إلى صم  ضوم عدم التوا ق على برنامج عمل واضح   كوك دوليمة مل

 .موال نزع السيح

عنمي ت زيمادة العيموية  ،يةووأؤكد على ضرورة تركيز المؤتمر على توسمعة العيم 

 .وبالتالي زيادة التقبل للقرارام ،زيادة المشاركة  ي صن  القرار

 

 السيد الرئيس، الحضور الكريم،

المسمتدد ة تفعيمل الودمود الدوليمة لنمزع  يؤكد األردن أهميمة دعم  مميم   المبمادرام

السيح النووا وأسلحة الدمار الشامل. وندعو إلمى إطميح حموار  صا  صوالسيح، خ 

شامل ومتموازن ننوماح ممؤتمر المرامعمة العاشمر لمعاهمدة عمدم اانتشمار النمووا، 

أوسم   توا قما  تبنيه وثيقة شاملة تعكمس ما خيل  ،المقرر عقده  ي نيويورك هذا العام

  .نزع السيحموال   ي
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مبممادرة إلممى  ردنل عيمموا  مؤسسمما  األانيمم  و ممي إطممار سممعيه الومماد لتحقيممق  لمم ، 

ستوكدول  لنزع السيح النووا ومعاهدة عدم اانتشار، التي انطلقت  ي السويد العمام 

، بدممدف تعزيممز دبلوماسممية نممزع السمميح بموممم  معاهممدة عممدم اانتشممار. 2019

 اعتممدالمؤتمر الوزارا الثالث لمبادرة ستوكدول ، والمذا  لمملكة أخيرا  واستيا ت ا

 .برنامج عمل موس  ننواح مؤتمر المرامعة العاشر لدذا العام

 

الممؤتمر المذا عقدتمه األمم  المتحمدة حمول إنشمام  2019العام ردن  ي كما ترأس األ

علمى ضمرورة  هنماكمد ؤمنطقة شرح أوس  خالية ما األسلحة النووية والكيمائيمة. وأ

القاضمي بننشمام منطقمة خاليمة مما األسملحة  1995تنفيذ قرار مؤتمر المرامعة للعام 

النووية وأسلحة الدمار الشامل  مي الشمرح األوسم . وأممدد المدعوة  للمدول الراعيمة 

 .ممكا بأسرع وقت ،لتحقيق تقدم  ي مدود تنفيذهللقرار إلى مياعفة مدودها 

 

 ريم،السيد الرئيس، الحضور الك

للحد مما  محفزة   إن حل النزاعام واألزمام انقليمية سيسد  بشكل كبير  ي بنام بيئة  

علمى حمل همذه الصمراعام،  لذل  يوم  تكثيما العممل ؛أسلحة الدمار الشامل انتشار

خصوصا   ي منطقة الشمرح األوسم .  المنطقمة تقما علمى مفتمرحا إمما المزيمد مما 

وإما بنام بيئة إقليميمة يسمودها التعماون والحموار  .التسلحالصراع وبالتالي المزيد ما 

بنممام األممما كرسممة لوالسمميم وبالتممالي المزيممد ممما البنممام والمزيممد ممما انمكانممام الم

 .الفرصإيواد واننواز و

 

 .ودودك  الخيرةلكد دع  المملكة ؤأشكرك السيد الرئيس، وأ

 والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،،


