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 الرئيس، السيد شكرا

 السالح بنزع املعنية األولى اللجنة أعمال رئاسة توليكم على التهنئة بخالص إليكم أتقدم أن بداية لي يطيب

 في ثقتنا كامل عن لكم معربين املتحدة، لألمم العامة للجمعية والسبعين السادسة للدورة الدولي واألمن

 السيد سلفكم إلى بالشكر أتقدم أن يفوتني ال كما وجه. أكمل على اللجنة هذه أعمال إدارة في نجاحكم

  قة.الساب الدورة في اللجنة أعمال إلدارته إلسبانيا، الدائم املندوب ماريفير، سانتوس أوغوستين

 أدلته الذي والبيان ،العربية املجموعة باسم فلسطين دولة أدلته الذي للبيان صوته بالدي وفد ويضم

   االنحياز. عدم حركة باسم إندونيسيا جمهورية

  الرئيس، السيد

 ال الشامل الدمار أسلحة وجود استمرار لظ في الخطيرة األمنية التحديات من العديد يشهد العالم يزال ال

 بها، املتصلة التقنيات أو األسلحة أنواع بمختلف الدول  غير من املجموعات تسليح جانب إلى النووية، سيما

  الدوليين. واألمن السلم يهدد مما

 إلى توصلال في يساهم دولي كمحفل األولى اللجنة أعمال أهمية على البحرين مملكة تؤكد السياق، هذا وفي

وافق  الدور  تدعم كما والدوليين، اإلقليميين والسلم األمن لصون  السالح بنزع الخاصة املسائل بشأن ت

  السالح. نزع شؤون في املتخصصة ووكاالتها بأجهزتها املتحدة، األمم به تقوم الذي واملهم الكبير

 الرئيس، السيد

 الجهود في الزاوية حجر بوصفها النووية األسلحة انتشار عدم ملعاهدة اخاص اهتماما البحرين مملكة تولي

 في للتعاون  والترويج النووية، األسلحة انتشار منعو النووي، السالح نزع تعزيز إلى الرامية الدولية

  .النووية للطاقة السلمية االستخدامات

 األسلحة سيما ال الشامل الدمار أسلحة لنزع الرامية الجهود دعم في الثابتة سياستها البحرين مملكة وتؤكد

 تلك انتشار من للحد املختصة والجهات الدولي املجتمع مع التعاون  وتعزيز إيصالها، ووسائل النووية

 في النووية للطاقة املتقدمة العلوم من املثلى االستفادة في األعضاء الدول  حق علىو األسلحة،

 وإخضاع االنتشار عدم معاهدة إلى االنضمام إلى الدول  البحرين مملكة وتدعو .السلمية االستخدامات

  الذرية. للطاقة الدولية للوكالة التابع الشاملة الضمانات لنظام النووية ومنشآتها برامجها
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 األسلحة سيما ال الشامل الدمار أسلحة من األوسط الشرق  منطقة إخالء أهمية البحرين مملكة تؤكد كما

  .م1995 لعام االنتشار عدم معاهدة مراجعة مؤتمر لقرار تنفيذا يةالنوو 

 معاهدة نص على بالتفاوض املعني للمؤتمر األولى الدورة بنتائج البحرين مملكة ترحب اإلطار، هذا فيو

 األوسط الشرق  في األخرى  الشامل الدمار وأسلحة النووية األسلحة من خالية منطقة إنشاء بهدف ملزمة

 لدولة التوفيق متمنية م،2019 نوفمبر في الهاشمية األردنية اململكة برئاسة املتحدة األمم عقدته الذي

  .م2021 نوفمبر في املؤتمر من الثانية الدورة رئاسة في الكويت

 املزمع االنتشار عدم معاهدة ملراجعة العاشر املؤتمر أعمال تتكلل بأن اهأمل عن البحرين مملكة تعرب كما

  املشتركة. النقاط حول  وااللتفاف الخالفات وتجاوز  جماعي بشكل العمل عبر بالنجاح القادم العام عقده

  الرئيس، السيد

 سالح تطوير على القدرة امتالك من إيران منع إلى الهادفة الدولية للجهود دعمها البحرين مملكة تؤكد

 األمن على الحفاظ لضمان الذرية، للطاقة الدولية الوكالة مع بالتعاون  الكامل التزامها وضرورة نووي،

 والدولي. االقليمي واالستقرار

  الرئيس، السيد

 األغراض في استخدامه ينبغي مشتركة عاملية ملكية الخارجي الفضاء أن على التأكيد البحرين مملكة تجدد

  التسلح. وسباقات لنزاعاتا عن بعيدا السلمية

  الرئيس، السيد

 نولي أن أعضاء كدول  علينا يحتم الرقمي والتحول  واملعلومات االتصاالت تقنيات في الهائلة التطورات إن

راني لألمن خاصة أهمية  تشير املنطلق، هذا ومن والشعوب. الدول  مكتسبات استهداف عدم لضمان السيب

 السعي في العضوية املفتوح لالعام الفريق ودور  الحكوميين الخبراء فرق  تقارير أهمية إلى البحرين مملكة

وافق إلى التوصل نحو   السيبراني. باألمن املتصلة القضايا أبرز  بشأن دولي ت

 
 
 الدول  باقي ومع معكم والعمل بالتنسيق اهالتزام كامل البحرين مملكة تؤكد الرئيس، السيد وختاما

  األعضاء،
 
 الدولي. واألمن السالح بنزع املتعلقة املسائل جميع في للتقدم تحقيقا

 الرئيس، السيد وشكرا


