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 بيان اإلمارات العر�ية املتحدة  

 يلقيھ سعادة/ محمد عي�ىى أبوشهاب 

 نائب املندوب الدائم و سف�� 

 أمام املناقشة العامة ل�جنة األو�� حول  

 "نزع السالح واألمن الدو��" 

 2021أكتو�ر  5نيو�ورك، 

 ير�� املراجعة أثناء اإللقاء 

 السيد الرئيس، 

 ، والسبع�ن ل�جمعية العامة  السادسةهنئكم ع�� توليكم رئاسة أعمال ال�جنة األو�� للدورة  أ�سر�ي بداية أن  

 متمن�ن لكم التوفيق �� إنجاح أعمال هذه الدورة،    ،لرئاستكمونؤكد ع�� دعم دولة اإلمارات  
ً
عن    و�عرب أيضا

 .�� إدارة الدورة السابقة ) اسبانياتقديرنا لسلفكم مندوب (

 .لدولة فلسط�ن  املراقبالذي أد�� بھ املندوب    �� بيان ا�جموعة العر�يةإرات أن تضم صو��ا  تود دولة اإلماكما  

 السيد الرئيس، 

تكثيف العمل املتعدد األطراف هو السبيل األنجح واألك�� فاعلية    بأنالثابت  موقفها    ع��دولة اإلمارات    تؤكد

خاصة �� ظل  ،  نزع السالح واألمن الدو��املز�د من التقدم �� معا�جة �افة ا�جوانب املتعلقة بمسألة    حداثإل 

 سلب ت أثر  ال�ي 19-�وفيدجائحة  تحديات م�حة مثلوجود 
ً
هذا  خالل السنوات املاضية ��   لتقدم ا�حرز اع��  ا

هدفنا املش��ك واملتمثل  تحقيق    الرامية إ��تدعم دولة اإلمارات جميع ا�جهود الدولية  �� هذا السياق،  جال. وا�

 من األس�حة النوو�ة وأس�حة الدمار الشامل األخرى.   خاٍل  إقامة عالٍم ب
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 السيد الرئيس، 

.  امل��مة �� مجال األمن واألمان النوو��نالص�وك الدولية  و االتفاقيات  إ��    لالنضمامتو�� دولة اإلمارات أهمية  

 وتؤكد دولة اإلمارات ع�� ضرورة االل��ام ��ذه االتفاقيات والص�وك، مع  
ّ
 من�جالدول  باع  ات

ً
 قائم   ا

ً
ع�� الشفافية    ا

  الدولي�ن.  واألمن    السلم�عز�ز  من أجل    �� االستخدام السل�ي للطاقة النوو�ة 
ً
  الدول ال�ي لم تنضم ونطالب أيضا

   ،عاهدة ا�حظر الشامل للتجارب النوو�ةمل�عد  
ً
لتوقيع  للقيام بخطوات عاجلة  ادول امل�حق الثا�ي،    خصوصا

 وقت. أقربح�� النفاذ �� ها املعاهدة لتيس�� دخول هذه والتصديق ع��

واتخاذ خطوات نحو تحقيق عاملي��ا، ستواصل    معاهدة عدم انتشار األس�حة النوو�ةتعز�ز  بيتصل    مافيو 

الشرق األوسط.    اإلمارات دعمدولة    �� النوو�ة  إ�شاء منطقة خالية من األس�حة  البناءة نحو  ا�جهود  جميع 

بنّ جراء  رضية املناسبة إل األ   لهذه املعاهدةاالستعراضية املقبلة    ونأمل أن تمهد الدورة  التقدم  حوار  اء يحقق 

    .2010املأمول نحو تنفيذ خطة العمل املتفق عل��ا لعام 

س�حة الدمار  أ مؤتمر إ�شاء منطقة خالية من األس�حة النوو�ة و من    ملشاركة �� الدورة الثانيةإ�� انتطلع  و 

الشرق    �� تحت  األوسطالشامل  عقدها  واملزمع  ال�و�ت،  دولة  العام،  رئاسة  جهود    هذا  اململكة  شاكر�ن 

 �� رئاسة الدورة السابقة.   األردنية الهاشمية

 السيد الرئيس، 

الذر�ةا�حوري    الدور   تؤكد دولة اإلمارات ع��   آلية ، ملا يوفره من  لنظام ضمانات الو�الة الدولية للطاقة 

استخدام لضمان  النوو�ة    موثوقة  واملرافق  جان��ا،.  فقطسلمية  ألغراض  املواد  اإلمارات    دولة   أبرمت  ومن 

شاملة"اتفاقية   اإلضا��  "ضمانات  بروتو�ولها  ع��  ووقعت  الذر�ة،  للطاقة  الدولية  الو�الة  من  مع   
ً
انطالقا  ،

و��    بالدي ال��ام   االنتشار.  عدم  ل  ،الصددهذا  بنظام  الدعوة  طبيعة  نكرر  حول  �ساؤالت  يوجد  ال�ي  لدول 

أ�شط��ا النوو�ة إ�� تقديم التعاون الالزم واإلجابات الفعلية ع�� استفسارات الو�الة الدولية للطاقة الذر�ة،  
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الثقة    من أجل استعادةواتخاذ �ل ا�خطوات املطلو�ة ملعا�جة الشواغل الدولية ال�ي تتعلق بأ�شط��ا النوو�ة  

 . ل��امجهاا�حصر�ة �� الطبيعة السلمية 

هذا    �. و�الباليستيةإيران تطو�ر برنامجها النووي و�رنامج الصوار�خ   مواصلة و�عرب بالدي عن قلقها إزاء

اإلمارات السياق، دولة  ا�� تضم  األخرى  العديد صو��ا  الدول  وتدعو من  تطالب  بال��اما��ا   ال�ي  للوفاء  إيران 

ومعاهدة   الذر�ة ا�خاصة بالو�الة الدولية للطاقة واتفاقية الضمانات املش��كة خطة العمل الشاملة بموجب

 دد نظام عدم االنتشار العاملي.ووقف جميع األ�شطة ال�ي �� النوو�ة، منع انتشار األس�حة

، ونؤكد  النوو�ة والصاروخية  إم�انيا��ا   جمهور�ة كور�ا الديمقراطية الشعبية  �عرب عن قلقنا من تطو�ر  كما

ع�� ضرورة قيامها باح��ام ال��اما��ا الدولية ذات الصلة، وأن تتعاون من أجل ا�حفاظ ع�� السالم واألمن �� 

   ال�ور�ة.شبھ ا�جز�رة 

يخص   السي��ا�يوفيما  األمن  أمن  مجال  مجال   �� الدو��  التعاون  �عز�ز  أهمية  ع��  اإلمارات  دولة  تؤكد   ،

��  املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية، والذي �عت�� من أساسيات الب�ى التحتية �� �افة القطاعات  

��  باعتماد الوثيقة ا�ختامية �جموعة العمل مفتوحة العضو�ة �� بالدي وترحب املؤسسات الدولية وا�حلية، 

   �� د�سم�� املقبل.  ا�جديدةإ�� بدء اجتماعات ا�جموعة  العام، ونتطلع مارس لهذا 

العالقة   القضايا   �� تقدم  توافق إلحراز  إ��  التوصل  بأهمية  الرا�خ  إيما��ا  ، �عرب دولة اإلمارات عن 
ً
وختاما

حت رعاية األمم املتحدة. كما نؤكد  �عزز العمل متعدد األطراف ت  املتعلقة بن�ع السالح واألمن الدو��، واتخاذ ن�ٍج 

ع�� أهمية ضمان حصول املرأة والشباب ع�� التعليم الالزم حول قضايا نزع السالح واألمن الدو�� مع الس��  

إ�� �عز�ز مشارك��م الفعالة واملتساو�ة والهادفة �� �افة مستو�ات صنع القرارات ذات الصلة ع�� املستو��ن  

 سيد الرئيس.ا�ح�� والدو��.  وشكرا ال

 


