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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الرئيس ،،،السيد 

 

أود بدايةةةةةةةةةةةةةةةة أن أتقةةةةةةةةةةةةةةةةدم بالشةةةةةةةةةةةةةةةة ر والتقةةةةةةةةةةةةةةةدير ل ةةةةةةةةةةةةةةةةم   ةةةةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةةن 

إدارت ةةةةةةةةةم ج مةةةةةةةةةا  اللجنةةةةةةةةةة التحضةةةةةةةةةيرية ل ةةةةةةةةة ا العةةةةةةةةةام، م  ةةةةةةةةةدا د ةةةةةةةةةم 

وفةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةة دو لج ةةةةةةةةةةةةود م الح ي ةةةةةةةةةةةةة   مةةةةةةةةةةةةا أود أن أتقةةةةةةةةةةةةدم بالشةةةةةةةةةةةة ر 

والتقةةةةةةةةدير لنمةةةةةةةةين التنفيةةةةةةةة و وفريةةةةةةةة  اللجنةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةة امل  تةةةةةةةةة   ةةةةةةةة  

 ج ودهم املب ولة إلنجاح ه ه الدورة  

 

 والصين  77يضم وفد ب دو صوته إل  بيان مجمو ة ا 

 

 لما بتقارير اجمين التنفي و حو  اجنشطة يأخ  وفد ب دو 

ويود أن يتقدم بالش ر للج ود  املتصلة والغير متصلة بالتحق  

املب ولة إل دادهما،  ما يود أن يشيد بتعامل اجمانة الفنية مع 

تين أ لنت  نهما جم ورية كوريا الشعبية الديمقراطية التجربتين الل

وإخطار  البيانات املتعلقة بهلتحليل وتفا ل ا مع ه ه اجحداث، من 
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من اجحداث التي ولعل ه ا  ،بو ت  ياس ي  االدو  اج ضاء بنتائج

  مدى أهمية ه ه املنظمة للمجتمع الدولي توضح

من جم ورية ميانمار  ما نود أن نرحب في ه ا السياق بتصدي  كل 

 وممل ة سوازي ند     املعاهدة وانضمام ما إليها 

 

 السيد الرئيس ،،، 

 

تولي دولة الكويت أهمية  صوى لكافة القضايا واملسائل املتعلقة 

بنزع الس ح النووو و دم انتشاره، وتو د     مو ف ا ال ابت 

دولة  والراسخ إزاء الحفاظ     اجمن الدولي، فقد أتى انضمام

الكويت إل  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واستضافتها 

الحد محطات الرصد التابعة لنظام التحق ، والتزام ا بكافة 

مس ولياتها حيال ا، من منطل  إيمانها العمي  بأهمية تخليص 

العالم من مخاطر أسلحة الدمار الشامل بما فيها اجسلحة النووية، 

الدور ال و تلعبه ه ه املعاهدة في ه ا السياق، ومن إيمانها بأهمية 

فدولة الكويت ال تتوارى  ن د م أية مبادرات  د تساهم في تعزيز 

 أ ما  ه ه املنظمة وتحقي   املية ه ه املعاهدة 
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 السيد الرئيس ،،،

يود وفد ب دو أن يتقدم بالش ر إل  السفير  دنان   مان     

ان ن  د     د منا للمقترحات  حسن إدارته لفري  العمل أ، ونود

التي جاءت بالتقرير والتي من شانها أن تعزز  مل املنظمة   ما تد م 

دولة الكويت التواف  ال و ترجوا التوصل إليه بخصوص استخدام 

، ونرى أن استغ   تلك الفوائض لعقد 2014الفوائض املالية للعام 

يانة والتخزين م تمر البند الرابع العشر، وإيجاد مقر دائم للص

 تطوير  مل املنظمة توظيفا مناسبا لوتعزيز بناء القدرات، يعد 

 

 ما نود ان نتقدم بالش ر إل  السيد يوا يم شولتز رئيس فري  

العمل ب     ج وده القيمة في إدارة أ ما  الفري ، ونرى بان  دم 

التوصل إل  تقرير ختامي في الدورة اجخيرة للفري  البد ان يكون 

عا ل ستمرار في التواصل ومنا شة املواضيع العالقة بين كافة داف

الدو  اج ضاء للتم ين من التوصل إل  تواف  يدفع  دما تجاه 

است ما  بناء منظومة التحق  بشكل فعا  ومتوازن بين أركانها 

 ال  ث 
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 السيد الرئيس ،،،

 

ان العالم يخطو بثبات نحو إزالة خطر اجسلحة النووية من 

جود، ولعل القرار التاريخي ال و ايدته ب دو وتبنته الجمعية الو 

العامة لنمم املتحدة م خرا للبدء في مشاورات حو  اتفا ية تحظر 

د لنا هنا من التأ يد     اجسلحة النووية، خير دليل     ذلك، والب

املنظمة  جزء أساس ي من منظومة  دم االنتشار ونزع  أهمية ه ه

، وباجخص الدو  النووية 2الد وة إل  دو  املرف  الس ح وان نجدد 

منها، ل نضمام إل  املعاهدة حتى تست مل متطلبات الدخو  ال  حيز 

ال و يد وا إل  ذلك  2310التنفي ، ونشير هنا إل   رار مجلس اجمن 

 ايضا 
 

 السيد الرئيس ،،،
 

نود أن نعلن  ن د م دولة الكويت للتجديد لنمين التنفي و 

الد تور السينا زيربو لوالية جديدة، مقدرين أداءه املتميز خ   

فترته السابقة، م  دين التزامنا التام باستمرار تقديم د منا له 
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ولنمانة الفنية،  ما أننا     ثقة بانه سيستمر     نفس الوتيرة من 

 واملتميز التي   دناها منه اجداء الفعا  

 

 وختاما السيد الرئيس ،،، 

 

اجمانة الفنية للقائمين والعاملين في  نجدد الش رال يسعنا إال أن 

  التنفي و السيد السينا زيربو    رأس م اجمين  و   امل  تة

  م نيتهم العالية،  ما نود أن ج ودهم في إنجاح  مل املنظمة و  

مانة الفنية امل  تة     الد م والتواصل الفني نعرب  ن تقديرنا لن 

وما تقوم به في مجا  التدريب وبناء القدرات، م  دين التزام دولة 

التزامنا  إطارالكويت واستمرارها بد م أ ما  املنظمة، وذلك في 

 بد م كل ما ُيَم ن تحقي  اجمن والس م والتقدم لشعوبنا 

 

 ش را السيد الرئيس 

 


