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 الرئيس،،، السيد

 

 

 التحضيييييييرية للجنيييييية رئيسييييييا انتخييييييابكم علييييييى التهنئيييييية بخييييييال  الصييييييدي  ولبلييييييد م لكييييييم أتقييييييدم أن البداييييييية فييييييي أود

 النووية. األسلحة انتشار منع معاهدة ملراجعة 2020 ملؤتمر األولى

 ميييييييع ومشييييييياورا  للقيييييييا ا  وعقيييييييد م اليييييييدورة لهييييييي   للتحضيييييييير بهيييييييا قميييييييتم التييييييي  جهيييييييود م عليييييييى اثنييييييي  أن أود  ميييييييا

 والدولية. قليميةاإل املجموعا 

 حكمييييييتكم بييييييان تاميييييية ثقيييييية علييييييى فإننييييييا الييييييدورة، هيييييي   أعمييييييا  إلنجييييييا  معكييييييم للتعيييييياون  اسييييييتعدادنا لكييييييم أؤ ييييييد وإذ

 أفضيييييييييي  تحقييييييييييي  إلييييييييييى اجتماعاتنييييييييييا وسييييييييييتقود وجييييييييييه أ ميييييييييي  علييييييييييى بمهييييييييييامكم القيييييييييييام ميييييييييي  سييييييييييتمكنكم وخبييييييييييرتكم

  النتائج.

 مجليييييييس دو   وبييييييييان االنحييييييييا  عيييييييدم و  د حر ييييييية بييييييييان فيييييييي جيييييييا  مليييييييا بييييييي د  وفيييييييد تأيييييييييد عييييييي  أعيييييييرب أن أيضيييييييا أود

 العربية. الخليج لدو   التعاون 

 ،،، الرئيس السيد

 اليييييييدوليين والسيييييييلم األمييييييي  عليييييييى باملحافظييييييية يتعلييييييي  بميييييييا والراسيييييييخة الثابتييييييية مواقفهيييييييا عليييييييى الكوييييييييت دولييييييية تؤ يييييييد

 امبييييييييياحتر  املطلييييييييي  التزامهيييييييييا مييييييييي  انط قيييييييييا وذلييييييييي  انتشيييييييييار ، وعيييييييييدم النيييييييييوو  السييييييييي   نييييييييي   بقضيييييييييايا يتعلييييييييي  وبميييييييييا

 وبجدواها. الدولية، االتفاقيا 

 عييييييدم وضيييييمان النوويييييية األسيييييلحة وشيييييرور مخييييياطر مييييي  للييييييتخل  املثليييييى الطريقييييية بيييييان الكوييييييت دولييييية تؤ يييييد  ميييييا

 وقت. وبأسر  نفسها، النووية األسلحة م  والكلي التام التخل  هي انتشارها،

 



 

 

 
  
 

 
Permanent Mission 

of the State of Kuwait 

to the United Nations 

Vienna 

 

 

 

 لـدولـة الكـويـت الـوفد الـدائـم 

 لـدى األمـم الـمتحـدة     

                                            فيينـا

 

 ،،، الرئيس السيد

 هييييييييي ميييييييا األطييييييييراف اليييييييدو   لكافيييييييية الواضييييييي  وميييييييي  ،1520 للعيييييييام األخييييييييير املراجعييييييية مييييييييؤتمر فشييييييي  بأسيييييييي  شيييييييهدنا

ّصيييييييا األسيييييييباب تلييييييي  اهيييييييم يكيييييييون  وقيييييييد ذلييييييي ، إليييييييى أد  التييييييي  األسيييييييباب
َ
 عليييييييى الحيييييييائ ة اليييييييدو   جديييييييية عيييييييدم فيييييييي ُملخ

 جديييييييييية وعيييييييييدم النوويييييييييية، أسيييييييييلحتها ونييييييييي   املعاهيييييييييدة نييييييييي  حسييييييييي  بمسيييييييييؤوليا ها االلتيييييييييزام فيييييييييي النيييييييييوو  السييييييييي  

 األطيييييييراف، اليييييييدو   جمييييييييع قييييييييام أهميييييييية عليييييييى نؤ يييييييد أن هنيييييييا ونيييييييود بتنفيييييييي  . 1995 العيييييييام لقيييييييرار الراعيييييييية اليييييييدو  

 اللجنييييييييية هييييييييي   أعميييييييييا  إلنجيييييييييا  والتعييييييييياون  الجديييييييييية بإبيييييييييدا  النيييييييييوو ، السييييييييي   عليييييييييى الحيييييييييائ ة اليييييييييدو   وبييييييييياألخ 

 .2020 عام ناج  مراجعة مؤتمر لعقد الظروف  هيئة بهدف التحضيرية

  ،،، الرئيس السيد

 بعييييييدم يتعليييييي  فيمييييييا بمسييييييؤوليا ها النييييييوو  األسييييييلحة علييييييى الحييييييائ ة غييييييير املعاهييييييدة فييييييي األطييييييراف الييييييدو   التييييييزام إن

 أهمييييييية علييييييى بيييييي د  وفييييييد يؤ ييييييد وإذ النووييييييية، األسييييييلحة بمخيييييياطر الييييييدو   هيييييي   إيمييييييان علييييييى دلييييييي  خييييييير االنتشييييييار

 كافيييييييية املنطليييييييي  هيييييييي ا مييييييي  يييييييييدعو  مييييييييا املعاهييييييييدة، عامليييييييية تحقييييييييي  أهمييييييييية إلييييييييى ييييييييدعو االلتييييييييزام، بهيييييييي ا االسيييييييتمرار

 عامليتها. لتحقي  االنضمام إلى املعاهدة إلى ضمةمن الغير الدو  

 يتجيييييي أ ال جيييييي   هييييييو االنتشييييييار عييييييدم معاهييييييدة إلييييييى إسييييييرائي  انضييييييمام أن الكويييييييت دوليييييية تؤ ييييييد السييييييياق هيييييي ا وفييييييي

 االنتشييييييييييار عييييييييييدم ملعاهييييييييييدة الراعييييييييييية الييييييييييدو   علييييييييييى وإنييييييييييه املعاهييييييييييدة، عاملييييييييييية تحقييييييييييي  إلييييييييييى الرامييييييييييية الجهييييييييييود ميييييييييي 

 فيييييييييي املعاهيييييييييدة خيييييييييار  الوحييييييييييد الطيييييييييرف وانهيييييييييا سييييييييييما ال عليهيييييييييا، صيييييييييادقةوامل ل نضيييييييييمام إسيييييييييرائي  عليييييييييى الضييييييييغ 

 األوس . الشرق  منطقة

 وإنشيييييييا  1995 عيييييييام قيييييييرار لتنفيييييييي  العربيييييييية اليييييييدو   بهيييييييا دفعيييييييت التييييييي  الجهيييييييود فيييييييي الكوييييييييت دولييييييية سييييييياهمت لقيييييييد

 اقييييييير فلقيييييييد األوسييييييي ، الشيييييييرق  فييييييي الشيييييييام  اليييييييدمار أسيييييييلحة مييييييي  وغيرهييييييا النوويييييييية األسيييييييلحة مييييييي  خاليييييييية منطقيييييية

 االمييييييييين املييييييييؤتمر وكليييييييي  األوسيييييييي ، الشييييييييرق  قييييييييرار لتنفييييييييي  عميييييييي  خطيييييييية بييييييييالتواف  2010 عييييييييام املراجعيييييييية مرمييييييييؤت
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 بداييييييييية ليكييييييييون  املنطقيييييييية، إلنشييييييييا  مييييييييؤتمر بعقييييييييد ، القييييييييرار تبنييييييييت التيييييييي  الييييييييث   والييييييييدو   املتحييييييييدة لألمييييييييم العييييييييام

 الخالية. املنطقة إلنشا  تفاوض مسار

 إسيييييييرائي ، ومييييييي  امليييييييؤتمر بعقيييييييد املكلفييييييية األطيييييييراف مييييييي   كييييييي قبييييييي  مييييييي  والجديييييييية السياسيييييييية اإلرادة غيييييييياب أن إال

 بعيييييي  مواقيييييي  تعنييييييت سيييييياهم  مييييييا مسيييييي  ، غييييييير أجيييييي  إلييييييى وتأجيلييييييه موعييييييدة فييييييي املييييييؤتمر عقييييييد إفشييييييا  إلييييييى أدى

 لكييييييييي  رفضيييييييييها بسييييييييي   ختاميييييييييية وثيقييييييييية إليييييييييى التوصييييييييي  مييييييييي  املعاهيييييييييدة ملراجعييييييييية 2015 ميييييييييؤتمر منيييييييييع إليييييييييى  اليييييييييدو  

 األوس . الشرق  حو   املقترحا 

 أسيييييييا  عليييييييى تيييييييم الييييييي   األوسييييييي ، الشيييييييرق  حيييييييو   1995 قيييييييرار أن عليييييييى الكوييييييييت دولييييييية تؤ يييييييد د،الصيييييييد هييييييي ا فيييييييي

 تنفييييييييي  مسييييييييؤولية وأن وأغراضييييييييه غاياتييييييييه تتحقيييييييي  حتيييييييي  املفعييييييييو   سييييييييار   يبقيييييييي  ، للمعاهييييييييدة ال نهييييييييا   التمديييييييييد

 وال نووييييييية، أسييييييلحة علييييييى الحييييييائ ة الييييييدو   خاصيييييية املعاهييييييدة فييييييي األطييييييراف الييييييدو   جميييييييع عييييييات  علييييييى تقييييييع القييييييرار

 منطقيييييييية إخيييييييي   هييييييييدف وأن . األوسيييييييي  الشييييييييرق  قييييييييرار قييييييييدمت والتيييييييي  للمعاهييييييييدة الوديعيييييييية الييييييييث   الييييييييدو   اسييييييييمي

 املنشيييييييي   جميييييييييع وإخضييييييييا  ، الشييييييييام  الييييييييدمار أسييييييييلحة ميييييييي  وغيرهييييييييا النووييييييييية األسييييييييلحة ميييييييي  األوسيييييييي  الشييييييييرق 

 ا   تنيييييييي ال هييييييييدف هييييييييو ال رييييييييية للطاقيييييييية الدولييييييييية للوكاليييييييية التييييييييابع الشيييييييياملة الضييييييييمانا  لنظييييييييام النووييييييييية والبييييييييرامج

 املنطقة. في واألمان األم  لتحقي  عنه

 2010 ميييييييييؤتمر و 1995 ميييييييييؤتمر اقرهيييييييييا التييييييييي  الدوليييييييييية االلتزاميييييييييا  تنفيييييييييي  لعيييييييييدم االسيييييييييتيا  حالييييييييية مييييييييي  فبيييييييييالرغم

 االوسيييييي  الشييييييرق  حييييييو   1995 قييييييرار بتنفييييييي  االتيييييي ام اهمييييييية علييييييى تؤ ييييييد الكويييييييت دوليييييية فييييييإن املعاهييييييدة ملراجعيييييية

 ) املؤجيييييييي  2012 ملييييييييؤتمر املنظميييييييية األطييييييييراف قيييييييييام اسييييييييت نا   بشييييييييك و  تييييييييدعم  مييييييييا ،2010 فييييييييي املعتمييييييييدة وآليتييييييييه

 فيييييييييي باالسيييييييييتمرار ( االوسييييييييي  الشيييييييييرق  قيييييييييرار تبنيييييييييت التييييييييي  اليييييييييث   واليييييييييدو   املتحيييييييييدة ل ميييييييييم ل ميييييييييم العيييييييييام االميييييييييين

 الييييييييدمار اسيييييييلحة ميييييييي  وغيرهيييييييا النوويييييييية االسييييييييلحة مييييييي  الخاليييييييية املنطقيييييييية انشيييييييا  حيييييييو   مييييييييؤتمر لعقيييييييد التحضيييييييير

،  االوسييييييي  الشيييييييرق  فيييييييي الشيييييييام 
 
 عليييييييى وتشيييييييدد الجهيييييييود. تلييييييي  نجيييييييا  تضيييييييم  معلنيييييييه وقواعيييييييد اسيييييييس عليييييييى فيييييييورا

  امليييييييييييؤتمر منظميييييييييييوا يقيييييييييييدم أن اهميييييييييييية
 
  تصيييييييييييورا

 
 وعيييييييييييدم وتوقيتا هيييييييييييا االلتزاميييييييييييا  تلييييييييييي  تنفيييييييييييي  ملراحييييييييييي  متكيييييييييييام 
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 التفاوضيييييييييييية العملييييييييييية وتبيييييييييييدأ املييييييييييؤتمر يعقيييييييييييد وأن عييييييييييام، بشيييييييييييك  القييييييييييرار بتنفيييييييييييي  التييييييييييزامهم بيييييييييييإع ن اال تفييييييييييا 

 املعاهدة. ملراجعة 2020 مؤتمر انعقاد قب  للمعاهدة الوديعة الث   والدو   تحدةامل االمم بإشراف

 ،،، الرئيس السيد

 ومنظومييييييية االنتشييييييار عيييييييدم معاهييييييدة مصيييييييداقية بييييييان نييييييرى  أننيييييييا إال املعاهييييييدة، هييييييي   بأهمييييييية العميييييييي  إيماننييييييا مييييييع

 علييييييييييى الحييييييييييائ ة للييييييييييدو   الحقيقييييييييييية اإلرادة فغييييييييييياب للمسييييييييييائلة، معرضيييييييييية باتييييييييييت بأ ملهييييييييييا النييييييييييوو  السيييييييييي   نيييييييييي  

 عامييييييية، السييييييي   نييييييي   منظومييييييية آلييييييييا  فيييييييي تبيييييييا   عنيييييييه ونيييييييتج بهيييييييا، اضييييييير قيييييييد سييييييي حها نييييييي   فيييييييي النيييييييوو  السييييييي  

 اإليجيييييياب  التقييييييدم يكييييييون  قييييييد مييييييا إلييييييى أوصييييييلنا اليييييي   الييييييدولي املجتمييييييع وغضيييييي  األخييييييير، املراجعيييييية مييييييؤتمر وفشيييييي 

 النووية. األسلحة لحظر مل م قانون  ص  حو   التفاوض مؤتمر وهو مؤخرا تحق  ال   الوحيد

 اإلقلي يييييييييي  واألميييييييييي  السييييييييييلم يحقيييييييييي  ال النووييييييييييية األسييييييييييلحة وتطييييييييييوير وحيييييييييييا ة امييييييييييت   بييييييييييأن الكويييييييييييت دوليييييييييية تييييييييييرى 

 هييييييييييو النووييييييييييية األسييييييييييلحة ميييييييييي  والنهييييييييييا   الكاميييييييييي  الييييييييييتخل  أن  مييييييييييا االسييييييييييتقرار، عييييييييييدم ميييييييييي  ي يييييييييييد بيييييييييي  والييييييييييدولي

 النووييييييييية لألسييييييييلحة اإلنسييييييييانية األبعيييييييياد بييييييييان نييييييييرى  إننييييييييا  مييييييييا مخاطرهييييييييا، ال شييييييييرية لتجنييييييييي  الوحيييييييييدة الضييييييييمانة

  االعتبار. بعين تؤخ  أن بد ال بها تتس   الت   والكوار 

 الدفاعيييييييييية اسيييييييييتراتيجيتها عييييييييي  النوويييييييييية اليييييييييدو   بتخليييييييييي إال يتحقييييييييي  لييييييييي  السييييييييي   نييييييييي   هيييييييييدف أن عليييييييييى ونشيييييييييدد

 وقيييييي  عيييييي  بيييييياإلع ن النييييييوو  السيييييي   علييييييى الحييييييائ ة الييييييدو   ونطاليييييي  النووييييييية، األسييييييلحة اسييييييتخدام علييييييى املبنييييييية

 منها. جديدة أنوا  ا استحد أو النووية ترسانتها تطوير

 البييييييييييد  يشييييييييييم  متييييييييييوا ن  شييييييييييام  عميييييييييي  برنييييييييييامج لوضييييييييييع السيييييييييي   نيييييييييي   مييييييييييؤتمر دعييييييييييوة أهمييييييييييية علييييييييييى نؤ ييييييييييد  مييييييييييا

 اليييييييييييدو   تمييييييييييين  دوليييييييييييية ترتيبيييييييييييا  وعليييييييييييى العسيييييييييييكرية، لألغيييييييييييراض االنشيييييييييييطارية امليييييييييييواد حظييييييييييير عليييييييييييى بالتفييييييييييياوض

 أو اسيييييييتعما  بعيييييييدم قانونيييييييية ال اميييييييية وذا  مشيييييييروطة غيييييييير تعاقديييييييية امنييييييييه ضيييييييمانا  النوويييييييية غيييييييير األطيييييييراف

 .األسلحة لتل  والشاملة الكاملة اإل الة لحين وذل  ضدها، النووية األسلحة باستعما  التهديد

 



 

 

 
  
 

 
Permanent Mission 

of the State of Kuwait 

to the United Nations 

Vienna 

 

 

 

 لـدولـة الكـويـت الـوفد الـدائـم 

 لـدى األمـم الـمتحـدة     

                                            فيينـا

 ،،، الرئيس السيد

 واسييييييتخدام وامييييييت   والدراسييييييا  األبحييييييا  تطييييييوير فييييييي األطييييييراف الييييييدو   جميييييييع حيييييي  علييييييى الكويييييييت دوليييييية تؤ ييييييد

 أن إال محظييييييور، اميييييير هييييييو الحيييييي  هيييييي ا تفسييييييير إعييييييادة أن علييييييى تؤ ييييييد  مييييييا السييييييلمية، لألغييييييراض النووييييييية التقنييييييية

 الوكالييييييية ميييييييع املبرمييييييية واالتفاقيييييييا  لليييييييدو   القانونيييييييية االلتزاميييييييا  ميييييييع تماميييييييا يتفييييييي  أن يجييييييي  الحييييييي  هييييييي ا ممارسييييييية

  ال رية. للطاقة الدولية

 أهميييييييية عليييييييى تؤ يييييييد  ميييييييا ال ريييييييية، للطاقييييييية الدوليييييييية الوكالييييييية بيييييييه تقيييييييوم التييييييي  اليييييييدور  عليييييييى الصيييييييدد هييييييي ا فيييييييي وتثنييييييي 

 نقييييييييي  وتضيييييييييم  الناميييييييييية، لليييييييييدو   الوطنيييييييييية القيييييييييدرا  بنيييييييييا  فيييييييييي تسييييييييياهم التييييييييي  للوكالييييييييية التقنييييييييي  التعييييييييياون  رامجبييييييييي

 ومييييييي  التنمويييييييية، اليييييييدو   تلييييييي  أهيييييييداف تحقيييييييي  سييييييي ي  فيييييييي السيييييييلمية االسيييييييتخداما  ذا  النوويييييييية التكنولوجييييييييا

  بعيييييييييدة فتيييييييرة منيييييييي  الكوييييييييت دوليييييييية اوليييييييت فقييييييييد املنطلييييييي  هييييييي ا
 
  اهتماميييييييا

 
 وقييييييييد تقنييييييي ،ال التعيييييييياون  ألنشيييييييطة خاصييييييييا

 لها. التابعة السلمية االستخداما  ومبادرة مختبرا ها وتجديد الوكالة أنشطة بدعم أيضا ساهمت

 ال ريييييييييية للطاقيييييييية الدوليييييييييية للوكاليييييييية الشيييييييييام  الضييييييييمانا  نظيييييييييام عاملييييييييية تحقيييييييييي  بييييييييان الكوييييييييييت دوليييييييية تيييييييييرى   مييييييييا

 عييييييييييدم ومنظوميييييييييية ةمعاهييييييييييد تقوييييييييييية وسييييييييييائ  ميييييييييي  النييييييييييوو  االميييييييييي  ومعاهييييييييييدة اإلضييييييييييافي للبروتوكييييييييييو   واالنضييييييييييمام

 السييييييييل   االسييييييييتخدام فييييييييي الييييييييدو   حيييييييي  ديييييييييلتقي اتفاقيييييييييا  أ  اسييييييييتخدام يجيييييييي  ال انييييييييه علييييييييى ونؤ ييييييييد االنتشييييييييار،

 ال رية. للطاقة

 لنظييييييييييام األوسييييييييي  الشييييييييييرق  منطقييييييييية فييييييييييي النوويييييييييية املرافيييييييييي  جمييييييييييع اخضييييييييييا  اهميييييييييية نؤ ييييييييييد السيييييييييياق، هيييييييييي ا وفيييييييييي

  دوليييييييية االنتشييييييييار عييييييييدم معاهييييييييدة ىإليييييييي إسييييييييرائي  انضييييييييمام ضييييييييرورة علييييييييى ونشييييييييدد للوكاليييييييية، الشييييييييام  الضييييييييمانا 

 للوكاليييييييية الشييييييييام  الضييييييييمانا  لنظييييييييام النووييييييييية مرافقهييييييييا كافيييييييية واخضييييييييا  النووييييييييية، األسييييييييلحة علييييييييى حييييييييائ ة غييييييييير

 النووية. األسلحة م  خالية األوس  الشرق  منطقة لجع  الرامية الدولية للجهود تع ي ا وذل 

 وعييييييييييدم النوويييييييييية االسيييييييييلحة انتشيييييييييار معيييييييييد معاهيييييييييدة منظوميييييييييية خيييييييييار  اسيييييييييرائي  بقيييييييييا  ان الكوييييييييييت دولييييييييية وتيييييييييرى 

 خطييييييرا اصييييييب  بيييييي  فحسيييييي ، امنيييييييا خطييييييرا يشييييييك  ال ال رييييييية للطاقيييييية الدولييييييية الوكاليييييية لرقابيييييية مرافقهييييييا اخضييييييا 
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 يشييييييك   ممييييييا النووييييييية، مفاع  هييييييا ِقييييييدم ضييييييو  علييييييى خاصيييييية ال شييييييرية والسيييييي مة النييييييوو  واالمييييييان بيييييياالم  يتعليييييي 

 االوس . الشرق  منطقة على استراتيجيا خطرا

 ،،، الرئيس لسيدا

 املترتبيييييييييية اإلنسييييييييييانية واألضييييييييييرار النووييييييييييية األسييييييييييلحة وشييييييييييرور مخيييييييييياطر ميييييييييي  بييييييييييالتخل  العييييييييييالم دو   اهتمييييييييييام إن

 ميييييي  السيييييياد  البنيييييد بموجيييييي  تعهييييييدا ها فيييييي االلتييييييزام النييييييوو  السييييي   علييييييى الحييييييائ ة اليييييدو   جدييييييية وعييييييدم لييييي ل ،

 تطييييييييييييييوير علييييييييييييييى املترتبيييييييييييييية انيةاإلنسيييييييييييييي لألثييييييييييييييار وتجاهلهييييييييييييييا النووييييييييييييييية ترسييييييييييييييانتها بتطييييييييييييييوير واسييييييييييييييتمرارها املعاهييييييييييييييدة

 لقييييييييرارا  العييييييييالم تبنيييييييي  إلييييييييى أدى للخطيييييييير، الييييييييدوليين والسييييييييلم ل ميييييييي  وتعريضييييييييها النووييييييييية األسييييييييلحة واسييييييييتخدام

 مليييييي م قيييييانون  صييييي  حيييييو   بمشييييياورا  البييييييد  إليييييى أفضيييييت التييييي  املتحيييييدة لألمييييييم العامييييية والجمعيييييية األوليييييى اللجنييييية

 إليييييييى الوصيييييييو   إليييييييى اد  التييييييي  والخطيييييييوا  ملراحييييييي ا جمييييييييع الكوييييييييت دولييييييية اييييييييد  وقيييييييد النوويييييييية، األسيييييييلحة لحظييييييير

 املفاوضا . ه   عقد

 فييييييييي تشيييييييير عيا فراغييييييييا وسيييييييييغط  هييييييييام اميييييييير النووييييييييية األسييييييييلحة يحظيييييييير صيييييييي  وجييييييييود بييييييييان الكويييييييييت دوليييييييية وتؤ ييييييييد

 النييييييييوو ، السيييييييي   علييييييييى الحييييييييائ ة الييييييييدو   سيييييييييما وال الييييييييدولي، املجتمييييييييع وتحيييييييي  الحالييييييييية، السيييييييي   نيييييييي   منظوميييييييية

 نواياهييييييييييا لحسييييييييي  تأ ييييييييييد سييييييييييتكون  املشيييييييييار ة هييييييييي   وتييييييييييرى  القائمييييييييية، املفاوضيييييييييا  فييييييييييي الفاعليييييييييية املشيييييييييار ة عليييييييييى

 االنتشار. عدم معاهدة بموج  بمسؤوليا ها االضط   في وجديتها

 أساسيييييييييا جيييييييي  ا وسيييييييييكون  السيييييييي   نيييييييي   ملنظوميييييييية وضييييييييرور   ومكميييييييي  مييييييييّدعم الصيييييييي  هيييييييي ا إن علييييييييى نؤ ييييييييد  مييييييييا

 دفعهييييييا فييييييي و سيييييياهم يع  هييييييا أن بيييييي  القائميييييية، األليييييييا  يضييييييع  أو يتعييييييارض ال أن يجيييييي  انييييييه علييييييى ونشييييييدد منهييييييا،

 بالكام . النووية األسلحة م  ال شرية تخلي  وهو األساس   الهدف إنجا  نحو
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 ،،، الرئيس السيد

 وتسييييييييييهي  النووييييييييييية للتجييييييييييارب الشييييييييييام  الحظيييييييييير معاهييييييييييدة عاملييييييييييية تحقييييييييييي  أهمييييييييييية علييييييييييى الكويييييييييييت دوليييييييييية تؤ ييييييييييد

 الحييييييائ ة الييييييدو   خاصيييييية وبصييييييفة بيييييي ل  تقييييييم لييييييم التيييييي  الييييييدو   تصييييييدي  خيييييي   ميييييي  وذليييييي  النفيييييياذ، حيييييييز دخولهييييييا

 الشأن. ه ا في أساسية مسؤولية عليها يقع الت  النووية لألسلحة

 ،،، الرئيس السيد

 لتوقيييييييييييع بالطليييييييييي  ومبادر هييييييييييا ، النووييييييييييية االسييييييييييلحة انتشييييييييييار عييييييييييدم معاهييييييييييدة الييييييييييى فلسييييييييييطين دوليييييييييية انضييييييييييمام ان
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