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 ،الرئيس السيد

   .العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول باسم البيان هذا بإلقاء بالدي وفد يتشرف

 األولةةةةةة  التحضةةةةةيرية للجنةةةةةة رئيسةةةةةا   انتخةةةةةاب م علةةةةةة  التهنئةةةةةة بخةةةةةال  لسةةةةةعادت م أتقةةةةةد  أن بدايةةةةةة أود

 .النووية األسلحة انتشار عد  معاهدة لمراجعة  2020 لمؤتمر

 اللجنةةةةةةةة هةةةةةةةذ  أعمةةةةةةةال وانجةةةةةةةا  للتعةةةةةةةاون جهةةةةةةةدها قصةةةةةةةار  بةةةةةةةذل عزمهةةةةةةةا سالمجلةةةةةةة دول تؤكةةةةةةةد

 .كافة األطراف الدول شواغل تلبي نتائج إل  والتوصل

 .االنحياز عد  حركة بيان إل  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول تنضم كما

 ،الرئيس السيد

 واألمةةةةةةة  السةةةةةةةلم يحقةةةةةةة  ال النوويةةةةةةةة األسةةةةةةةلحة وتطةةةةةةةوير وحيةةةةةةةازة امةةةةةةةتال  ان المجلةةةةةةةس دول تؤكةةةةةةةد

 مخةةةةةةاطر لتالفةةةةةةي الوحيةةةةةةد الضةةةةةةمان ان كمةةةةةةا االسةةةةةةتقرار  عةةةةةةد  مةةةةةة  يزيةةةةةةد بةةةةةةل والةةةةةةدولي اإلقليمةةةةةةي

 .منها التا  التخل  هو النووية األسلحة

 بةةةةةي  المتةةةةةوازن العمةةةةةل علةةةةة  قائمةةةةةة النوويةةةةةة األسةةةةةلحة انتشةةةةةار عةةةةةد  معاهةةةةةدة مصةةةةةداقية نا وتةةةةةر 

 علةةةةةةةة  والعمةةةةةةةةل (السةةةةةةةةلمية داماتواالسةةةةةةةةتخ االنتشةةةةةةةار وعةةةةةةةةد  السةةةةةةةةال  نةةةةةةةةز ) الةةةةةةةة ال  ركائزهةةةةةةةا

 ناحيةةةةةةة مةةةةةة  المعاهةةةةةةدة عالميةةةةةةة تحقيةةةةةة  وعلةةةةةة  ناحيةةةةةةة  مةةةةةة  االهتمةةةةةةا  مةةةةةة  القةةةةةةدر بةةةةةةنفس تنفيةةةةةةذها

 .أخر 

 الةةةةةةةذي الجمةةةةةةةود اسةةةةةةةتمرار تجةةةةةةةا  القلةةةةةةة  العربيةةةةةةةة الخلةةةةةةةيج لةةةةةةةدول التعةةةةةةةاون مجلةةةةةةةس دول ويسةةةةةةةاور

  السةةةةةةال نةةةةةةز  مةةةةةةؤتمر وخاصةةةةةةة المتحةةةةةةدة  لألمةةةةةةم التابعةةةةةةة النةةةةةةووي السةةةةةةال  نةةةةةةز  آليةةةةةةات أصةةةةةةا 

 .الجمود هذا إلزالة عملية إجراءات في النظر إل  وتدعو النووي 
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 لةةةةةة  النوويةةةةةةة األسةةةةةةلحة انتشةةةةةةار عةةةةةةد  معاهةةةةةةدة واهةةةةةةداف مقاصةةةةةةد بةةةةةةان المجلةةةةةةس دول تؤكةةةةةةد كمةةةةةةا

 غيةةةةةةةر الةةةةةةةدول انضةةةةةةةما  خةةةةةةةالل مةةةةةةة  المعاهةةةةةةةدة عالميةةةةةةةة تحقيةةةةةةة  بعةةةةةةةد اال كامةةةةةةةل بشةةةةةةة ل تتحقةةةةةةة 

 الهةةةةةدف هةةةةةذا تحقيةةةةة  فةةةةةي التةةةةة خر وان  نوويةةةةةة غيةةةةةر كةةةةةدول  اليهةةةةةا اسةةةةةرائيل  سةةةةةيما وال األطةةةةةراف 

 النووي. االنتشار عد  منظومة تعزيز اما  ع رة حجر يعد

 قةةةةةرارات بموجةةةةة  اللتزاماتهةةةةةا تامةةةةةا امت ةةةةةاال تمت ةةةةةل أن الشةةةةةمالية كوريةةةةةا السةةةةةيا  هةةةةةذا فةةةةةي ونةةةةةدعو

 بضةةةةةةةمانات المتعلةةةةةةة  اتفاقهةةةةةةةا تنفيةةةةةةةذ فةةةةةةةي الوكالةةةةةةةة مةةةةةةة  تتعةةةةةةةاون وأن الصةةةةةةةلة  ذات األمةةةةةةة  مجلةةةةةةةس

 العالقة. المسائل جمي  تحل وأن نتشار اال عد  معاهدة

 ،الرئيس السيد

 فةةةةةةي قراراتهةةةةةةا  واتخةةةةةةاذ اختياراتهةةةةةةا  تحديةةةةةةد فةةةةةةي الحةةةةةة  دولةةةةةةة ل ةةةةةةل ان علةةةةةة  المجلةةةةةةس دول تؤكةةةةةةد

 او بسياسةةةةةةةةاتها المسةةةةةةةةا  دون السةةةةةةةةلمية  األغةةةةةةةةرا  فةةةةةةةةي النوويةةةةةةةةة الطاقةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتخدامات مجةةةةةةةةال

 الطاقةةةةةةة اسةةةةةةتخدا  مجةةةةةةال فةةةةةةي لةةةةةةدوليا التعةةةةةةاون نطةةةةةةا  فةةةةةةي ابرمتهةةةةةةا التةةةةةةي والترتيبةةةةةةات االتفاقيةةةةةةات

 .النووي الوقود بدورة المتعلقة وسياستها السلمية لألغرا  النووية

 السةةةةةةةلمي االسةةةةةةةتخدا  مجةةةةةةةال فةةةةةةةي األطةةةةةةةراف الةةةةةةةدول حقةةةةةةةو  تعزيةةةةةةةز بةةةةةةةان المجلةةةةةةةس دول وتةةةةةةةؤم 

 مةةةةةة  وقعتةةةةةة  بمةةةةةةا ملتزمةةةةةةة الةةةةةةدول هةةةةةةذ  وان سةةةةةةيما ال ويقويهةةةةةةا  المعاهةةةةةةدة سةةةةةةيدعم النوويةةةةةةة للطاقةةةةةةة

 المخةةةةةول الوحيةةةةةدة الدوليةةةةةة الهيئةةةةةة وهةةةةةي الذريةةةةةة  للطاقةةةةةة الدوليةةةةةة الوكالةةةةةة مةةةةة  اتضةةةةةمان اتفاقةةةةةات

 .الضمانات باتفا  دولة أي التزا  م  التحق  لها

 للطاقةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة للوكالةةةةةةةة المحةةةةةةةوري الةةةةةةةدور التعةةةةةةةاون مجلةةةةةةةس دول تةةةةةةةدعم المنطلةةةةةةة   هةةةةةةةذا ومةةةةةةة 

 امةةةةة   بشةةةةة ل لسةةةةةلميةا النوويةةةةةة الطاقةةةةةة اسةةةةةتخدا  مجةةةةةال فةةةةةي الةةةةةدولي التعةةةةةاون تعزيةةةةةز فةةةةةي الذريةةةةةة

  األعضاء. الدول م  ل  ير والخبرات التقني الدعم توفير مجال في السيما
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 ،،،الرئيس السيد

 يقدمةةةةة  ومةةةةةا الذريةةةةةة  للطاقةةةةةة الدوليةةةةةة الوكالةةةةةة ضةةةةةمانات نظةةةةةا  ب هميةةةةةة التعةةةةةاون مجلةةةةةس دول تةةةةةؤم 

 انشةةةةةطتها فةةةةةي السةةةةةلمي بالطةةةةةاب  الةةةةةدول التةةةةةزا  حةةةةةول الةةةةةدولي للمجتمةةةةة  تطمينةةةةةات مةةةةة  النظةةةةةا  هةةةةةذا

 الضمانات. باتفاقية للدول ال امل االلتزا  اهمية وتر  النووية 

 نوويةةةةةة بةةةةةرامج وجةةةةةود مةةةةة  المحتملةةةةةة اإلنسةةةةةانية واألثةةةةةار المخةةةةةاطر إلةةةةة  السةةةةةيا  هةةةةةذا فةةةةةي ونشةةةةةير

 الضةةةةةةمانات نظةةةةةةا  الةةةةةة  تخضةةةةةة  ال األوسةةةةةة  الشةةةةةةر  منطقةةةةةةة فةةةةةةي بهةةةةةةا متصةةةةةةلة وبةةةةةةرامج عسةةةةةة رية

 تطمينةةةةةةات تقةةةةةةديم ضةةةةةةرورة ايضةةةةةا يتطلةةةةةة  الةةةةةةذي االمةةةةةةر  الذريةةةةةة للطاقةةةةةةة الدوليةةةةةةة للوكالةةةةةةة الشةةةةةامل

 .النووية المنشآت هذ  وسالمة ام  بش ن الدولية الوكالة م 

 الةةةةةةدمار واسةةةةةةلحة النوويةةةةةةة االسةةةةةةلحة مةةةةةة  خاليةةةةةةة منطقةةةةةةة انشةةةةةةاء ان التعةةةةةةاون مجلةةةةةةس دول وتوكةةةةةةد

  االقليمي. واالم  االستقرار يدعم ان ش ن  م  االوس  الشر  منطقة في االخر 

 الةةةةةةدول عةةةةةةات  علةةةةةة  تقةةةةةة  األوسةةةةةة  الشةةةةةةر  بشةةةةةة ن 1995 قةةةةةةرار تنفيةةةةةةذ مسةةةةةةئولية أن نةةةةةةر  نحةةةةةة 

 وتنفيةةةةةذ القةةةةةرار لتنفيةةةةةذ مت امةةةةةل تصةةةةةور تقةةةةةديم الةةةةةدول هةةةةةذ  علةةةةة  وانةةةةة  للمعاهةةةةةدة  الوديعةةةةةة الةةةةة ال 

 عقةةةةةةد الةةةةةة  الةةةةةةدعوة فيهةةةةةةا بمةةةةةةا 2010 لعةةةةةةا  المراجعةةةةةةة مةةةةةةؤتمر قةةةةةةرار فةةةةةةي المعتمةةةةةةدة العمةةةةةةل خطةةةةةةة

  .المقصودة طقةالمن بإنشاء الخاص المؤتمر

 اهميةةةةةةةة وتةةةةةةةولي العربيةةةةةةةة الخلةةةةةةةيج لةةةةةةةدول التعةةةةةةةاون مجلةةةةةةةس دول ترحةةةةةةة  المنطلةةةةةةة  هةةةةةةةذا ومةةةةةةة 

 المتحةةةةةةةدة والممل ةةةةةةةة االمري يةةةةةةةة المتحةةةةةةةدة الواليةةةةةةةات) الةةةةةةة ال  الوديعةةةةةةةة الةةةةةةةدول التةةةةةةةزا  السةةةةةةةتمرار

 االنتشةةةةةةار عةةةةةةد  معاهةةةةةةدة مراجعةةةةةةة مةةةةةةؤتمر قةةةةةةرار فةةةةةةي الةةةةةةواردة التنفيةةةةةةذ باليةةةةةةة (االتحاديةةةةةةة وروسةةةةةةيا

 فةةةةةي الشةةةةةامل الةةةةةدمار أسةةةةةلحة كافةةةةةة ومةةةةة  النوويةةةةةة األسةةةةةلحة مةةةةة  خاليةةةةةة منطقةةةةةة إلنشةةةةةاء 0201 لعةةةةةا 

 األوس . بالشر  الخاص 1995 لعا  المراجعة مؤتمر لقرار تنفيذا األوس   الشر 
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 اإلقليمةةةةةةةةي المةةةةةةةؤتمر عقةةةةةةةد مسةةةةةةةةؤولية الةةةةةةةديه الراعيةةةةةةةة الةةةةةةةةدول ان التعةةةةةةةاون مجلةةةةةةةس دول وتةةةةةةةر  

 الةةةةةةة  تهةةةةةةةدف التةةةةةةةي المبةةةةةةةادرات التعةةةةةةةاون مجلةةةةةةةس دول تةةةةةةةدعم و  المنطقةةةةةةةة دول جميةةةةةةة  بمشةةةةةةةاركة

 األمةةةةةةةم وبرعايةةةةةةةة المنطقةةةةةةةة دولو اإلقليميةةةةةةةة األطةةةةةةةراف جميةةةةةةة  بمشةةةةةةةاركة المةةةةةةةؤتمر لهةةةةةةةذا اإلعةةةةةةةداد

 .المتحدة

 األسةةةةةةلحة مةةةةةة  الخاليةةةةةةة األخةةةةةةر  المنةةةةةةاط  خبةةةةةةرات مةةةةةة  االسةةةةةةتفادة الضةةةةةةروري مةةةةةة  انةةةةةة  كمةةةةةةا

 فةةةةي الشةةةةامل الةةةةدمار أسةةةةلحة مةةةة  وغيرهةةةةا النوويةةةةة األسةةةةلحة مةةةة  خاليةةةةة منطقةةةةة انشةةةةاء فةةةةي النوويةةةةة

 أهميةةةةةة نؤكةةةةةد كمةةةةةا الشةةةةة ن هةةةةذا فةةةةةي الدوليةةةةةة القةةةةةرارات تع سةةةةة  الةةةةذي النحةةةةةو علةةةةة  األوسةةةةة   الشةةةةر 

 صةةةةة و  الةةةةة  االنضةةةةةما  فةةةةةي العربيةةةةةة الةةةةةدول عليةةةةة  توافقةةةةة  مةةةةةا علةةةةة  بالمصةةةةةادقة إسةةةةةرائيل شةةةةةرو 

   النووية. ترسانتها ع  تتخل  وأن الشاملة الضمانات ونظا  االنتشار من 

 ،رئيسال السيد

 النوويةةةةةةة للتجةةةةةةار  الشةةةةةةامل الحظةةةةةةر معاهةةةةةةدة عالميةةةةةةة تحقيةةةةةة  ب هميةةةةةةة التةةةةةةذكير المجلةةةةةةس دول تعيةةةةةةد

 وبصةةةةةفة بةةةةةذل  تقةةةةةم لةةةةةم التةةةةةي الةةةةةدول تصةةةةةدي  خةةةةةالل مةةةةة  وذلةةةةة  النفةةةةةاذ  حيةةةةةز دخولهةةةةةا وتسةةةةةهيل

 .الش ن هذا في أساسية مسؤولية عليها يق  التي النووية لألسلحة الحائزة الدول خاصة
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 ،الرئيس السيد

 لألمةةةةةم التفاوضةةةةةي المةةةةةؤتمر إلةةةةة  الوصةةةةةول فةةةةةي سةةةةةاهم  التةةةةةي الخطةةةةةوات الخلةةةةةيج دول دعمةةةةة  لقةةةةةد

 فراغةةةةةةا لةةةةةةيمأل النوويةةةةةةة  األسةةةةةةلحة لحظةةةةةةر قانونةةةةةةا ملةةةةةةز  صةةةةةة  حةةةةةةول بالتفةةةةةةاو  المعنةةةةةةي المتحةةةةةةدة

م الصةةةةة  هةةةةةذا بةةةةةان الخلةةةةةيج دول وتةةةةةر  .السةةةةةال  نةةةةةز  منظومةةةةةة فةةةةةي قائمةةةةةا تشةةةةةريعيا ةةةةةل مةةةةةد ع   وُمَ م  

 يضةةةةةةع  أو يتعةةةةةةار  أن يجةةةةةة  ال انةةةةةة و منهةةةةةةا  أساسةةةةةةيا جةةةةةةزءا وسةةةةةةي ون السةةةةةةال  نةةةةةةز  لمنظومةةةةةةة

 وهةةةةةو األساسةةةةةي الهةةةةةدف إنجةةةةةاز نحةةةةةو دفعهةةةةةا فةةةةةي ويسةةةةةاهم يعززهةةةةةا أن يجةةةةة  بةةةةةل القائمةةةةةة  األليةةةةةات

 .بال امل وأخطارها النووية األسلحة م  البشرية تخلي 

 لةةةةةةدولا سةةةةةةيما وال المفاوضةةةةةةات  فةةةةةةي الةةةةةةدول لجميةةةةةة  الفاعلةةةةةةة المشةةةةةةاركة أهميةةةةةةة علةةةةةة  تؤكةةةةةةد كمةةةةةةا

 فةةةةةي وللجديةةةةةة النوايةةةةةا لحسةةةةة  ت كيةةةةةدا سةةةةةت ون المفاوضةةةةةات هةةةةةذ  فةةةةةي المشةةةةةاركة أن حيةةةةة  النوويةةةةةة 

 .االنتشار عد  معاهدة بموج  اليها الموكلة بالمسؤوليات االضطال 

 ،الرئيس السيد

 بالطلةةةةةة  ومبادرتهةةةةةةا النوويةةةةةةة  االسةةةةةةلحة االنتشةةةةةةار عةةةةةةد  معاهةةةةةةدة إلةةةةةة  فلسةةةةةةطي  دولةةةةةةة انضةةةةةةما  ان

 علةةةةة  إضةةةةةافي دليةةةةةل لهةةةةةو الذريةةةةةة للطاقةةةةةة الدوليةةةةةة الوكالةةةةةة مةةةةة  الشةةةةةاملة ماناتضةةةةة اتفاقيةةةةةة لتوقيةةةةة 

 منطقةةةةةةة إبقةةةةةةاء وعلةةةةةة  الةةةةةةدوليي  والسةةةةةةالمة االمةةةةةة  علةةةةةة  وحرصةةةةةةها العربيةةةةةةة الةةةةةةدول جميةةةةةة  التةةةةةةزا 

 الشامل. الدمار أسلحة وكافة النووي السال  م  خاليا   االوس  الشر 

 أهةةةةةداف يحقةةةةة  لمةةةةةا الةةةةةدولي والمجتمةةةةة   ةةةةةممع التعةةةةةاون علةةةةة  ت كيةةةةةدنا نجةةةةةدد الةةةةةرئيس  السةةةةةيد وختامةةةةةا

 .المنشودة شعوبنا

 الرئيس السيد شكرا


