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 ،السيد الرئيس
وفود المشااااااركة فا أعما  لجهودكم والوفد بالدي  عن تقديرلكم عرب ود ان أُ أ

 .هذه اللجنة
 السيد الرئيس،
بما فيها  ،األخرى  انتشاااااااار األنااااااالحة النووية وأنااااااالحة الدمار الشاااااااام يشااااااا   

ام للمجتما الدولا، ، األناالحة الكيمياةية والويولوجية حيث أن زيادة انتشااار شاااًالم مقًر
م لفة للبشااارية النتاةجها المحتملة و الحوادث والهجمات  مخاطراألنااالحة ي يد من  تلك

و التهديد بانااااتخدامها أولألجيا  المقولة. كما أن االنااااتمرار فا ت وير تلك األناااالحة 
وعليه، فإن واألمن الدوليين.  وتر فا العالًات الدولية وي ع ع الساااااااااااااالميضاااااااااااااااع  الت

الجهود الدولية لن ع السااااااالم الشااااااام  والكام  لألناااااالحة وعدم االنتشااااااار النووي تم   
 فا تحقيق مجتمعات آمنة ومسالمة. حجر ال اوية
أثمرت الجهود الدولية الجماعية فا مجا  ن ع الساااااااااااااالم وعدم االنتشاااااااااااااار لقد 

م انااتخدام األناالحة النووية وأناالحة الدمار ر   ج  م وتُ ر   ح  ي عن اتفاقيات ومعاهدات تُ النوو 
لت ام بجميا االتفاقيات ه وفد بالدي بأهمية االنو   الشااااااام  األخرى. وفا هذا الساااااايا ، ي  

إجراء التجارب النووية خ ر بهذا الشأن، بما فا ذلك ذات الصلة الدولية والمعاهدات 
يرها من األنلحة الفتاكةوت وير تحديث الترنانات النووية   . ًو

تنفيذ معاهدات ن ع الساااااااااالم ووااااااااااا اتفاقيات مل مة، تقدم لتحقيق من أج  و 
لتحقيق أهداف السااوي  الوحيد إليجاد أراااية مشااتركة عد يُ األطراف تعددية مبادئ فإن 

احترام ناااااااااااايادة ووحدة  واألمن الدوليين وااااااااااااامانالمجتما الدولا، فا مجا  الساااااااااااالم 
 .وانتقاللية الدو 

 
 



2 

 

 السيد الرئيس،
من األناااالحة النووية وأناااالحة من قة خالية من األناااالحة إنشاااااء التأخر فا إن  

فا الشااااااار  األونااااااات ال يسااااااااعد على تحقيق السااااااالم واألمن الدمار الشاااااااام  األخرى 
يا ، المن قة.  الدوليين فا دعمها لعقد التأكيد على ً ر عيد دولة تُ وفا هذا السااااااااااااااا

األناااااااالحة النووية ألمم المتحدة بشااااااااأن إنشاااااااااء من قة خالية من االدورة ال انية لمقتمر 
يرها من  ، وذلك وفقام لمقرر الجمعية أنااااااالحة الدمار الشاااااااام  فا الشااااااار  األوناااااااتًو
م  ا ف 2021ديساامور  3 -نوفمور 29خال  الفترة الم ما عقده و ، 73/546العامة ًر

إلى تعااااون جميا دو  هاااا ت لععن  بالديعرب وتُ مقر األمم المتحااادة فا نيويورك. 
حيث نااايسااااهم ذلك فا تع ي  برةاناااة دولة الكويل الشااا يقة إلنجام المقتمر المن قة 

 الدولا.على المستويين اإلًليمية و السلم واألمن 
 السيد الرئيس،
دولة ً ر جهدام فا مواصااااااالة ت وير تشاااااااريعاتها الوطنية ذات الصاااااالة  ال تألو

 إليها التا انضاااااامل ما الت اماتها بموجب االتفاقيات بأناااااالحة الدمار الشااااااام  لتتوافق
جميا األنشااااااااااااااا ااة التا تع ز تنفيااذ وفهم تلااك بالدي وصااااااااااااااااادًاال عليهااا. كمااا تاادعم 

، عقاادت اللجنااة الوطنيااة الق ريااة لح ر الشااااااااااااااااأنوفا هااذا المعاااهاادات واالتفاااقيااات. 
حو  اتفاقية األنااااااااااااالحة الكيمياةية من هذا العام  فا فورايراألنااااااااااااالحة ندوة، عن ُبعد، 

من الكيمياةيين للدو  األعضااااااااااااء فا آنااااااااااايا، وذلك بالتعاون ما الساااااااااااالمة واألوإدارة 
من مااة ح ر األنااااااااااااااالحااة الكيمياااةيااة من خال  مرك  الاادوحااة اإلًليما للتاادريااب على 

وناًشاال الندوة عملية مراجعة نااالمة أمن االتفاقيات المتعلقة بأناالحة الدمار الشااام . 
كما عقدت المنشاااااااايت الكيمياةية، والت ويقات الساااااااالمية فا الكيمياء واألمن الكيمياةا. 

، "ورشة التوعية العاشرة باتفاقيات أنلحة الدمار 2021فوراير  16و 15اللجنة يوما 
ية فا دولة ً ر، بالتعاون ما وزارة التعليم و المدارس ال ان ، ل لبة وطالباتالشاااااااااااااام "

وتضااااااااامنل الورشاااااااااة، التا تعقد بشااااااااا   نااااااااانوي، محااااااااااارات حو   والتعليم العالا.
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االتفاقيات الخاصاااااااااة بأنااااااااالحة الدمار الشاااااااااام ، النووي والكيمياةا والويولوجا، ودور 
دولة ً ر فا  جهود حو مناًشاااااات  إلى المن مات الدولية فا هذا الشاااااأن باإلااااااافة

 تنفيذ اتفاقيات أنلحة الدمار الشام .
 السيد الرئيس،
لتخلص من فااإن دولااة ً ر تعيااد التااأكيااد على أهميااة التعاااون الاادولا لختااامااام، 

تقكد حرصااااها الراناااا  كما األناااالحة النووية وأناااالحة الدمار الشااااام  وعدم االنتشااااار. 
العم  ما مواصااااالة فا مجا  ن ع الساااااالم وعدم االنتشاااااار النووي، و  اللوفاء بالت اماته

 .لصون السلم واألمن الدوليينأعضاء المن ومة الدولية 
 ،وشكرا  

 
 
 
 
 
 
 


