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 السيد الرئيس، 

لرئاسة   انتخابكم على بخالص التهانيالشقيقة  دولة الكويت  إليكم ومن خاللكم إلى  أتقدم   بدايةفي ال            

من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل  بإنشاء منطقة خالية  املعني    مؤتمرللثانية  الدورة ال

د  متمنيا لكم النجاح والتوفيق، ، في الشرق األوسط
ّ

أجل  من  الكامل للتعاون معكم ستعدادنا لكم ا كما أؤك

لمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة لخالص الشكر وفائق التقدير  أعرب عن  وال يفوتني أن    .هإنجاح أعمال

ألمين العام لألمم املتحدة ورئيس الجمعية  ل  والشكر موصول  .ئاستها الناجحة للدورة ألولى للمؤتمرعلى ر 

 هذه الدورة ودعمهما املستمر للمؤتمر.العامة على مشاركتهما في 

 السيد الرئيس، 

  ونجّدد   19-بسبب جائحة كوفيد  سنةبعد تأجيلها ملدة    هذا املؤتمر ل  الثانيةالدورة   بعقد  تونس  بترّح           

خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار  النطقة  املنشاء  إلبذل كل الجهود  مواصلة    ضرورة   التأكيد على

 .اآلجالفي أقرب   الشامل األخرى في الشرق األوسط

منطقة الشرق األوسط،  وجود وتطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في    فبقدر ما يتواصل       

 تفاقم انعدام الثقة، عالوة على ما قد يؤّدي إليه من سباق ليالتوّتر و   ما يرتفع منسوببقدر  
ّ

تحريض ح و لتسل

العنف   بين دول    وعالقاتالتنمية،  ات سلبية على مسارات  ثير أ تو ،  واالستقرار  وتهديد لألمنعلى  التعاون 

 املنطقة. 

  الشرق في    وجود أسلحة الدمار الشامل واملواد املرتبطة بها   ، فإّن في ظل استمرار التهديدات اإلرهابيةو      

 . وتنفيذ عمليات كارثية، قد يدفع الجماعات اإلرهابية للسعي للحصول عليها األوسط

عن وجود   تنجّر إزاء العواقب اإلنسانية الكارثية التي يمكن أن    وفي نفس السياق، يساورنا بالغ القلق      

درك معاناة ضحايا األسلحة النووية والتجارب يوكلنا  ،أسلحة الدمار الشامل وانتشارها في الشرق األوسط

 . الوخيمة الستخدام األسلحة الكيميائية في منطقتناالنووية كما نعلم العواقب 

ل ضرورة ملّحة،    أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسطجميع  منطقة خالية من  إنشاء    فإّن ولذلك        
ّ
يمث

واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي  واألمن  السلم  توطيد مقّومات  في  إلى حد كبير    اإلسهاممن شأنه  كما أّن  

إلى  املنطقة،  دول  التنمية في جميع  دفع و  عالقات التعاون وحركة التبادل التجاري ز يتعز في كذلك و  والدولي، 

 مخاطر التلوث البيئي.  منالتقليل  جانب

 السيد الرئيس،  

أهمية إضفاء الطابع العاملي على جميع املعاهدات املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وال   نجّدد التأكيد على

األسلحة  حظراألسلحة البيولوجية، واتفاقية  حظرعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، واتفاقية  سيما م



 

 

ندعو جميع دول املنطقة لالنضمام إلى كل هذه  كما    الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 

 املعاهدات في أسرع وقت ممكن. 

د أيضا   وباملقابل، فإّننا      
ّ

على الحق غير القابل للتصرف في االستخدامات السلمية للتقنيات النووية    نؤك

دعم   أجل  من  املجاالت  هذه  في  الفني  التعاون  تعزيز  أهمية  وعلى  والبيولوجية  والكيميائية  واإلشعاعية 

 التنمية املستدامة في جميع دول الشرق األوسط.

 السيد الرئيس،       

  الجهود   ال يجب أن يثنينا عن مواصلة  2015  نةسفشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم االنتشار النووي    إّن      

ا أجل  املعاهدة، وهو ما يستوجب لحفاظ على مصداقية  وتكثيفها من  ترسيها  التي  املنظومة  واستمرارية 

وتعزيز فاعلية املعاهدة    جانفي املقبلشهر  خالل  املزمع عقده  ر  العاشعلى إنجاح مؤتمر املراجعة  العمل  

 ل إلى  من خالل التوصّ 
ّ
إنشاء منطقة خالية   وفي مقّدمتها   ابقةة االلتزامات الّس نتائج واضحة حول تنفيذ كاف

       .من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط

في  يمثل  هذا    نا عقد مؤتمر   ّن فإ وفي اعتقادنا         التشجيع واملساندة   االتجاه الصحيح تستحق كّل خطوة 

  . ونودّ بشأن الشرق األوسط 1995والراعية لقرار  عدم االنتشار النووي الدول الوديعة ملعاهدة ة من خاصّ 

ولية دولية مسؤ مار الشامل  أسلحة الّد ولية إخالء الشرق األوسط من  مسؤ   أّن   كذلك على نجّدد التأكيد  أن  

 . جماعية

الخصوص  نقدرو           هذا  الذي أسس  مل  البناء  الدور   في  السالح  نزع  لبحوث  املتحدة  األمم  "مشروع عهد 

لتحقيق الهادف لتعزيز البحوث والقدرات    املنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط"

الهدف  و هذا  األوروبينشكر  ،  ت  االتحاد  ملنظمات   نثّمنكما    ،املشروعلهذا  ويله  معلى  القيمة  املساهمات 

 املجتمع املدني. 

للمرأة في عملية إنشاء املنطقة في الشرق    والفاعلةد على أهمية ضمان املشاركة الكاملة  نشّد   كذلك، فإّننا       

 م ونزع السالح. السال من أجل  جهود الاألوسط ، وفي جميع 

صياغة لخالل هذه الدورة  نتطلع إلى مناقشات بناءة ومفاوضات موضوعية    السيد الرئيس  في الختام      

رق  النطقة املإنشاء بالخاصة عاهدة امل
ّ

امل في الش
ّ

خالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الّدمار الش

 .األوسط

 

              وشكرا


