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 سعادة الرئيس،  

 السيدات والسادة احملرتمني،  
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، 
 

أن أعرب عن أتييد وفد بالدي ملا جاء يف بيان املندوب الدائم ،  أود، يف مستهل بياين
ألندونيسيا، إبسم حركة عدم األحنياز، وملا جاء يف بيان املراقب الدائم لفلسطني، إبسم  

 اجملموعة العربية، حول قضااي نزع السالح واألمن الدويل.
 

 الرئيس،   سعادة
 السيدات والسادة احملرتمني،  

 
الودية العالقات  أن  على    تؤمن بالدي، سلطنة عمان،  اجلوار، وعدم القائمة  حسن 

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وحل اخلالفات ابلطرق السلمية، وااللتزام أبحكام  
ألمن واالستقرار  وسيلة لتعزيز اأفضل هي ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل 

 على الصعيدين األقليمي والدويل.     
 



واليت من بينها ،  أمهية قصوى للمعاهدات الدولية يف جمال نزع السالحبالدي  تويل  كما  
م، ومعاهدة األسلحة البيولوجية لعام 1970معاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية لعام  

لعا1972 النووية  للتجارب  الشامل  م، ومعاهدة حظر 1996م  م، ومعاهدة احلظر 
لعام   الكيميائية  وت1997األسلحة  أم،  من عترب  صاحبها  وما  املعاهدات  هذه  ن 

بروتوكوالت إضافية وضماانت وقرارات مبا فيها القرار اخلاص إبنشاء منطقة خالية من 
األنتشار،  عدم  األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط منظومة قانونية متكاملة لنظام  

عاملية ضماان لوذلك ،  اأو جتزئته، اوعدم اإلنتقاص منه، ابد من احملافظة عليهوالذي ال
 .  عدم االنتشار ومصداقية نظام

 
 سعادة الرئيس،  

 السيدات والسادة احملرتمني،  
 

،  السيما يف منطقة الشرق األوسطاملعاصر،  أن الظروف والتحدايت اليت مير هبا عاملنا  
إىل إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية وكافة  تدفعنا إىل جتديد الدعوة  

لى لسان  إىل ماجاء عأن نسرتعي كرمي عنايتكم  نود  أسلحة الدمار الشامل األخرى، و 
من األسلحة النووية والكيميائية خالية  طقة  إنشاء من"ن  األمني العام لألمم املتحدة حول أ

، الشرق األوسط خيدم املتطلبات األمنيةوغريها من أسلحة الدمار الشامل يف منطقة  
فوائد أمنية ملموسة عن طريق ، ويوفر  ةنووي  اتإلمكانية نشوب صراع  ويضع هناية دائمة



ضماانت  ، و أتكيدات ضد استخدام األسلحة النووية أو التهديد ابستخدامها  إعطاء
  . دول املنطقة"ابلنوااي النووية السلمية لدويل للمجتمع الة  إضافي

 
ؤمتر األمم املتحدة حول إنشاء الدورة األوىل ملإبنعقاد  ترحب بالدي  ويف هذا السياق،  

منطقة شرق أوسط خالية من األسلحة النووية والكيميائية وغريها من أسلحة الدمار 
وجتدد  م،  2019يف نوفمرب من عام  الشقيقة  الشامل برائسة اململكة األردنية اهلامشية  

ملؤمتر هناية ذا اا دولة الكويت الشقيقة لعقد الدورة الثانية هلللجهود اليت تبذهلا  هدعم
تطلع إىل مشاركة فعالة من سائر الدول، وعلى وجه اخلصوص الدول  تالعام اجلاري، و 

النووية،   إنتشار األسلحة  يعزز  الوديعة ملعاهدة عدم  الدويل  املؤمتر  من فرص جناح  مبا 
 م. 2022مطلع عام عدم أنتشار األسلحة النووية املقرر عقده العاشر ملعاهدة 

 
 سعادة الرئيس،  

 السيدات والسادة احملرتمني،  
 

ت الذي  الوقت  فيه  يف  النووية مبعاهدة  التزامها  عن  بالدي  عرب  األسلحة  انتشار  عدم 
تؤكد على احلق املشروع للدول األطراف، دون لفإهنا  اليت قامت عليها،  النبيلة  واملضامني  

، وذلك لألغراض السلميةأستثناء، يف احلصول على املواد واملعدات والتكنولوجيا النووية  
الوكالة الدولية  الدولية اليت تشرف عليها  وضمن املعايري والضوابط  ،  وفقا ألحكام املعاهدة

 . للطاقة الذرية



 
خارج نطاق والية  اليت تقع  ونعتقد أن أي نوع من األعمال التخريبية، اآلحادية اجلانب  

، مهما كان  ة السلمية يف الدولاجملتمع الدويل ممثال يف جملس األمن، ضد املنشآت النووي
تداعيات  بل  ال خيدم األمن واالستقرار،  مصدرها،   على حياة خطرية  وقد يكون هلا 

يتخذ   أبن  الدويل  اجملتمع  نطالب  هنا  ومن  وخارجها،  املنطقة  يف  البشر  من  املاليني 
 اعتداءات.    كذا خطوات عملية وملموسة ملنع وقوع مثل ه

 
 

ال تفوتنا الفرصة أن نشري هنا إىل  ، . السيدات والسادة احملرتمنيالرئيس.ختاما، سعادة 
أننا أمام منعطف اترخيي يف العالقات الدولية حيث الرتابط والتفاهم والتعاون البناء هو  
الطريق حنو اإلنتقال بعاملنا وشعوبنا من مرحلة عدم االستقرار إىل مرحلة التعاون وبناء  

من التهديدات، عامل يركز على التطور وتسخري العلوم والتكنولوجيا الثقة لرؤية عامل خال  
 واألبتكار ملا فيه خري وصاحل البشرية مجعاء.  

 
 وشكرا،


