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 السيد الرئيس
لكم النجاح والتوفيق في وأتمنى على انتخابكم، وأعضاء المكتب بدايًة أهنئكم 

 وفد بالدي إلى بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم االنحياز.ضم نوي .مهمتكم
 السيد الرئيس،

 لتزام بجميع االتفاقيات والمعاهدات ذات الصللللللةتؤكد دولة قطر على أهمية اال
في خلو العالم من للهدف المتمثل  وصوالً  بنزع السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل

تحقيقًا للسلللللللللم الدول لتلك االتفاقيات،  وتتطلع إلى انضللللللللمام جميع ،مهددات البشللللللللرية
 من خطر انتشار تلك األسلحة.واألنظمة البيئية والحفاظ على األجيال القادمة األمن و 

  السيد الرئيس،
انتشللللللار األسلللللللحة يسللللللاهم بشللللللكل مبا للللللر في توجي  الموارد نحو  ن تخفيضإ

التنمية المسللللللللللللتدامة في المجتمعات جهود اإلغاثة و و  كورونا فيروسمكافحة انتشللللللللللللار 
لوقف إطالق النار في جميع أنحاء يظل نداء األمين العام لألمم المتحدة و  المحلية.

كبيرة في هذا السللللللللياق، ، ذا أهمية 19-إتاحة الفرصللللللللة لمحاربة جادحة كوفيد، و العالم
  .وتدعو دولة قطر إلى االستجابة ل  وبشكل فوري 

 
 السيد الرئيس،

عدم إخالء منطقة الشللللللرق األوسللللللا من األسلللللللحة النووية وأسلللللللحة الدمار إن  
وفد بالدي عن قلق  ُيعرب  للللللللاغاًل لجميع دول المنطقة. و الشللللللللامل األخرر يظل أمرًا 

االلتزامات المترتبة عدم تنفيذ باإلضلللللللللافة إلى  ،هذا الشللللللللل نفي إحراز تقدم  عدمحيال 
والخطوات  1995مؤتمر مراجعللة معللاهللدة حظر االنتشللللللللللللللللار النووي لعللام  عن نتللاد 

شللللللل المؤتمر وكذلك ف ،2010 وخطة عمل 2000الصللللللادرة عن مؤتمر مراجعة عام 
 .لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 2015االستعراضي لعام 
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ألمم ادولة قطر دعمها لعقد الدورة الثانية لمؤتمر وفي هذا السلللللللللللللللياق، تجدد 
الدمار  أسللللللللحةاألسللللللللحة النووية وغيرها من المتحدة بشللللللل ن إنشلللللللاء منطقة خالية من 

في الربع األخير من هذا العام، وتتطلع إلى تعاون جميع  الشلللامل في الشلللرق األوسلللا
 وبما يعزز السلم واألمن الدوليين.دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف خدمًة لشعوبها، 

 السيد الرئيس،
واألمن الدوليين، فإنها  مفي تحقيق السلللومسللاهمتها جهود دولة قطر في إطار  

االنضلللللللللللللللمام لالتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال نزع السلللللللللللللللالح، لى تحرص ع
العاملة في مجال نزع  األمميةالمنظمات واجتماعات والمشللللللللاركة بفعالية في أنشللللللللطة 

وثيقة  2020ديسلللللللللمبر  14السلللللللللالح. وتحقيقًا لتلك العاية، أودعر دولة قطر بتاري  
، مما يؤكد انضلللللللللللللللمامها إلى اتفاقية األمان النووي لدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  .تزام بمعايير األمان والسالمة النوويةلعلى اال
 السيد الرئيس،

بالوفاء بتعهداتها كونها التام التزامها على الت كيد تعيد دولة قطر  ،وفي الختام
من أجل النووي وعدم االنتشلللللللار  في الصلللللللكوك الدولية في مجال نزع السلللللللالحطرف 

 .والدولي اإلقليميعلى المستويين تحقيق السلم واألمن 
 ،وشكرا  


