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 السيدات والسادة ممثلي الدول األطراف  

تفاقية حظر األسلحة النووية على  ال دولة فلسطين صوتها إلى بيانات الدول في شكر رئيس االجتماع األول  تضم  

االجتماع،    الجهود  التحضير ألعمال  تبني    وفي  فاوضت على  التي  والدول  األطراف  الدول  كافة  تهنئة  تود 

االتفاقية ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت في إيصال المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة التي تعتبر انتصاراً  

ننا نثق  األمم المتحدة. كما وأ  ومبادئ  قائمة على أولوية القانون الدوليللمنظومة الدولية المتعددة األطراف ال

بقدرة رئيس االجتماع والعاملين على إدارته وكافة الحضور على التوصل إلى نتائج عملية وناجعة من أجل 

 المضي في تحقيق أهداف هذه االتفاقية.  
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تعمل دولة فلسطين على أن تكون مشاركاً فاعالً في المنظومة الدولية متعددة األطراف المتعلقة بنزع السالح، 

تكون  أن  تعمل على  الدوليين، كما  والسلم  لألمن  تهديداً  التي تشكل  الشامل  الدمار  بأسلحة  يتعلق  فيما  خاصة 

االستخدامات السلمية للطاقة   ات العالقة بالتعاون فيذ مشاركاً فاعالً في المنظومة القانونية واإلدارية الدولية  

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  ة، خاصة تحت مظل الذرية

اتفاقية حظر األسلحة  اإلعالن األولي بموجب المادة الثانية من    بتقديموقامت دولة فلسطين على وجه الخصوص  

لقانونية واإلدارية من أجل أن يدخل اتفاق الضمانات  استكمال اإلجراءات الدستورية وا  النووية وهي اآلن بصدد 

 الشامل المبرم مع الوكالة حيز النفاذ بالتوافق مع المادة الثالثة من اتفاقية حظر األسلحة النووية.  

حت ظروف ورقابة  تتنم  التوصل لهدف النزع العام للسالح يجب ان  أولوية    أن  بشكل عام، ترى دولة فلسطينو

والتي تشكل ضرراً ومعاناة  دولية مشددة، بما يشمل التخلص من األسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي  

نحو سباق  غير مبررة،  جسيمة   التوجه  خالف للقوة وبشكل مشرعي  الير  غ ستخدام  أو االتسلح  والتخلي عن 

هديداً للمنظومة الدولية التي  ال تشكل فحسب ت  األسلحة النوويةن  أ ترى دولة فلسطين  و  م المتحدة.لألملمواثيق  

 على بنائها وصيانتها منذ سبعة عقود، بل أيضاً تشكل تهديداً وجودياً للبشرية. العالم  شعوب  ت كفع
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، وذلك، ألن هذا بالنسبة إلى شعبنا  مرفوض القبول باألسلحة النووية في القرن الحادي والعشرين هو أمر    إن

تحمل هذه األسلحة   ، كما يعمل على فرض تهديدات وجودية على الدول والشعوب المضطهدةح  سالالصنف من ال

فالشعب الفلسطيني  .  واقعة تحت االحتاللالشعوب الاألقاليم، وشكل التهديد الدائم لألمن والسلم الدوليين، وامن  

ي من نوع من السالح، ويرفض االلتزام بأ والذي يملك هذا التحت االحتالل اإلسرائيلي  يرزح منذ عقود طويلة  

ويرفض اخضاع منشآته النووية  إلى معاهدة عدم االنتشار  االحجام عن اإلنضماممبادئ القانون الدولي بما فيها  

 الدولية للطاقه الذرية.لنظام الضمانات الشامل للوكالة 

، لدى تبنيه اتفاقية منع  1968عندما قبل المجتمع الدولي بهذه المنظومة الدولية النووية غير المتساوية في عام  

التفاقية على المادة السادسة التي  االنتشار النووي، كان التوقع بأن هذا الخلل سيكون مؤقتاً، خاصة مع احتواء ا



تعهد كل دولة من الدول األطراف في المعاهدة بمواصلة إجراء المفاوضات الالزمة، بحسن نية، » تنص على  

عن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنزع السالح النووي، وعن معاهدة  

الكامل في العام  فعالة  بشأن نزع السالح  دولية شديدة  الدول  «ظل مراقبة  نية  ، إال أن بعض  فاوضت بسوء 

 بشكل يخالف المادة السادسة في مؤتمرات مراجعة اتفاقية حظر السالح النووي.  و

، باإلضافة الى قيام  تسيس الوكالة الدولية للطاقة الذريةالت  و كبير على محا  كان لتلك المفاوضة سيئة النية أثر

تنفيذ  لمراراً وتكراراً  إنشاء المناطق الخالية من األسلحة النووية، وذلك بإعاقتها  واعاقة  بمخالفة    بعض الدول

إنشاء منطقة خالية من السالح النووي  مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر االنتشار النووي الخاص ب  في  1995قرار

الوحيدة في الشرق األوسط التي   جهةوال السلطة القائمة باالحتالل،  وذلك لحماية إسرائيل،الشرق األوسط، في  

   ، يساهم بشكل او بأخر في استدامة االحتالل.اعدائي  انووي   اتمتلك برنامج
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ترى دولة فلسطين في هذا االجتماع مناسبة إلطالق عملية تفاوضية علمية قانونية دبلوماسية متعددة األطراف،  

، وتضيف عليها وتزيد من  متوائمة مع منظومة منع االنتشار الموجودةمن أجل بناء منظومة قانونية جديدة  

لتفاوض  الالزمة ل  صالحيات التنسيب جهة أو جهات دولية مناسبة وتزويدها ب  في  هدفال  فلسطين  تدعمقوتها. كما  

تنسيق  لات  بما يتوافق مع المادة الرابعة من اتفاقية حظر األسلحة النووية، وبصالحي   ،والتحقق والرقابة والتفتيش

لسادسة  بما يتوافق مع المادتين االتعاون الدولي وتقديم الدعم التقني للدول األطراف والدعم اإلنساني للضحايا  

ولية لحظر  العمل الحثيث للتطوير المؤسساتي للمنظومة الد   الى دولة فلسطين    والسابعة، إضافة إلى ذلك. وتدعو 

تساهم في تنفيذ جديد  فعالة، وبلورة قواعد  ، وضرورة  العرفية ونية والقان  على القواعد   تأكيد وال  األسلحة النووية

 تحقيق هدف عالمية االتفاقية بالتوافق مع المادة الثانية عشر منها.  و المعاهدة
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 في  المشتركةتحقيق المصلحة العالمية  في  يساهم  نجاح اعمال مؤتمرنا هذا، وعلى نحو  تتطلع دولة فلسطين إلى  

 .  ، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والتوجه نحو التنمية، والتعاونمن األسلحة النووية خالعالم 


