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 ،،، السيدات والسادة املؤتمر رئيس السيد

 دولة الكويت الشقيقة  وننهئالسيد الرئيس كم أود أن أهنئ .1
ً
لهذا املؤتمر على انتخابكم رئيسا

الدبلوماسية وحكمتكم في إدارة دفة أعمال هذا املؤتمر في دورته الثانية، مؤمنين بقدرتكم 

للوصول به الى غاياته النبيلة، ومؤكدين على تعاوننا ودعمنا الكامل لكم ومتمنين أن تكلل 

أعمال املؤتمر بالتوفيق والنجاح. كما أشكر اململكة األدرنية الهاشمية على رئاستها الناجحة 

 على مشاركته في اعمالام لالمم املتحدة م بالشكر للسيد االمين العونتقدللدورة األولى للمؤتمر 

لجمعية العامة ل للسيد رئيس او ، والشكر موصهذا املؤتمرلعقد  والدعوةهذه الدورة 

 . ه الدورةهذلحضورة 

 مليأتي انعقاد هذا املؤتمر الهام في دورته الثانية  .2
ً
 لألمم املتحدة قرر الجمعية العامة تنفيذا

، الذي كلف األمين العام لألمم املتحدة بعقد  ، والذي كانت بالدي أحد رعاته73/546 رقم

مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار 

 لقرار مؤتمر املراجعة لعام 
ً
بشأن الشرق  1995الشامل األخرى في الشرق األوسط وذلك تنفيذا

 عاهدة عدم االنتشار النووي . األوسط الذي تم على أساسه التمديد الالنهائي مل

 تود الجمهورية اليمنية أن تؤكد على املبادئ التالية: الرئيس،، السيد .3

:
ً
وكافة معاهدات حظر  االنتشار النووي عدم الى معاهدةالجمهورية اليمنية  إن انضمام أوال

إلتزامها بمبادئ وأهداف نزع ، أسوة بباقي الدول العربية، إنما هو تأكيد على اسلحة الدمار الشامل

 
ً
السالح، وعدم االنتشار النووي وايمانا منها بأن حيازة وتطوير األسلحة النووية إنما يشكل تهديدا

تؤيد كافة املبادرات الرامية إلى الحد من انتشار والسلم االقليمي والدولي. ولذا فإن بالدي لألمن 

خاصة في منطقة الشرق  ،الدمار الشامل األسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من أسلحة
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األوسط التي تشهد حالة من عدم االستقرار والشعور باألمن بفعل االختالل في موازين القوى بين 

، االمر الذي جعل املنطقة أطرافها ووجود أنشطة نووية غير خاضعة ملنظومة عدم االنتشار النووي

 تنزلق الى سباق تسلح ال تحمد عواقبه.

 :
ً
 لدول املنطقة ثانيا

ً
 هاما

ً
من الخالية  في سبيل انشاء املنطقة إن انعقاد هذا املؤتمر يعد أمرا

  األسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل االخرى 
ً
في الشرق األوسط، اال أن هذا املؤتمر ليس بديال

الخاص بالشرق االوسط،  1995لعام  النووي عدم االنتشار معاهدة  مراجعةقرار مؤتمر عن 

والذي أكد على انشاء منطقة خالية من االسلحة النووية وباقي اسلحة الدمار الشامل االخرى في 

 له. الشرق االوسط
ً
 وإنما مكمال وموازيا

:ثالث
ً
البد من مشاركة كل دول منطقة الشرق األوسط والدول املعنية في هذا املؤتمر والسيما  ا

لحة النضمام إلى معاهدة عدم انتشار األساالتزال تتحدى املجتمع الدولي عبر رفضها اسرائيل التي 

للوكالة الدولية التابع  النووية التفاق الضمانات الشامل تهاآكافة منش اخضاع ، وعدم النووية 

 للطاقة الذرية، ورفضها لجميع املبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق عاملية معاهدة عدم االنتشار 

على أهمية أن تكون هذه  في هذا السياق.  ونشدد ونزع السالح النووي في منطقة الشرق األوسط

 املشاركة بنية صادقة وبدون أية شروط مسبقة.

 رابع
ً
 االوسط، الشرق  منطقة في النووي االنتشار  عدم منظومة تعزيز  الى اليمنية الجمهورية تدعو  :ا

 الكامل والتنفيذ الذرية، للطاقة الدولية للوكالة الشاملة الضمانات باتفاق االلتزام خالل من

 من خطيرة لتجاوزات تعرضت والتي 2015 العام إيران مع املوقعة املشتركة الشاملة العمل لخطة

 اتفاق إطار  في النووية اللتزاماتها إيران امتثال ضرورة الى اضافة السابقة، الفترات خالل إيران قبل

 املتعلقة الشواغل ازالة الى يؤدي وبما اإلضافي، وبروتوكولها بها الخاصة الشاملة الضمانات

 .ياإليران النووي للبرنامج السلمية بالطبيعة
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 خا
ً
االستفادة من لجميع الدول في  األصيل غير القابل للتصرفالحق التأكيد على  :مسا

 ،ه معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةغراض السلمية كما نصت عليفي اال  التكنولوجيا النووية

ؤكد كذلك على ضرورة االلتزام الكامل كما ن. وعدم إخضاع هذا الحق ألية قيود سياسية

وتقوية دورها باعتبارها الركيزة األساسية الدولية للطاقة الذرية لوكالة لشاملة لضمانات االب

 .النووي ملعاهدة عدم االنتشار 

 س
ً
نطقة السالم املستدام في منطقة الشرق األوسط هو جعل هذه امل أحد أهم ركائز ن إ: ادسا

وتحويل مقدرات وموارد دول املنطقة   األخرى  سلحة الدمار الشاملخالية من األسلحة النووية وأ

الوديعة ملعاهدة  و في هذا الصدد نحث باقي الدول  الى البناء والتنمية املستدامة والعيش املشترك.

والدول األخرى التي لم تشارك  الخاص بالشرق األوسط 1995لقرار  والراعية عدم االنتشار النووي

، وبما يسهم في املض ي اركة في الدورات القادمة للمؤتمرفي هذا املؤتمر الى مراجعة موقفها واملش

الديانات  قة الهامة من العالم، والتي هي منبعقدما نحو تحقيق االمن واالستقرار في هذه املنط

، وماتزال ن يسود االستقرار في باقي العالم، فال يمكن اارات ومورد االقتصاد والطاقةالحض هدوم

 هذه املنطقة تحمل عوامل الصراع والفرقة والخوف من شبح الحرب. 

وخروجها بنتائج إيجابية والتي ستكون نتطلع الى نجاح أعمال هذه الدورة الهامة  ختاما،، .4

كما نتطلع الى مؤتمر املراجعة  .للمؤتمر دورات القادمة بالتأكيد األساس الذي ستبنى عليه ال

املزمع عقده العام القادم، مؤكدين على أهمية املساهمة في نجاحه السيما وأن مقرر الجمعية 

للمرجعيات التي تم هامة العامة لألمم املتحدة الخاص بعقد مؤتمرنا هذا يشكل اضافة 

 .2010و 2000إقرارها في مؤتمري املراجعة لألعوام 

 
ً
 الرئيس. السيدشكرا

 


