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 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت 

 لـدى األمـم الـمتحـدة     

                                            فيينـا

uses.) (Peaceful 3 CLUSTER 

 ،،، الرئيس السيد

 واسدددددد  دا  وامدددددد    والدراسدددددد   األبحدددددد   تطددددددوير فدددددد  األطددددددرا  الدددددددو   جميدددددد  حدددددد  علدددددد  الكويدددددد  دولدددددد  تؤكددددددد

 أن إال محظددددددور، امددددددر هددددددو الحدددددد  هدددددد ا تفسدددددد   إعدددددد د  أن علدددددد  تؤكددددددد كمدددددد  السدددددد مي ، لألغددددددرا  النوويدددددد  ال قنيدددددد 

 الوك لددددددد  مددددددد  املب مددددددد  واالتف قددددددد   ل ددددددددو   الق نونيددددددد  االلتزامددددددد   مددددددد  تم مددددددد  ي فددددددد  أن يجددددددد  الحددددددد  هددددددد ا مم رسددددددد 

  ال ري . ل ط ق  الدولي 

 أهميددددددد  علددددددد  تؤكدددددددد كمددددددد  ال ريددددددد ، ل ط قددددددد  الدوليددددددد  الوك لددددددد  بددددددد  تقدددددددو  التددددددد  الددددددددور  علددددددد  الصددددددددد هددددددد ا فددددددد  وتثنددددددد 

 نقددددددددد  تضدددددددددم و  الن ميددددددددد ، ل ددددددددددو   الوطنيددددددددد  القددددددددددرا  بنددددددددد   فددددددددد  تسددددددددد ه  التددددددددد  ل وك لددددددددد  ال قنددددددددد  ال عددددددددد ون  بدددددددددرام 

 ومددددددد  ال نمويددددددد ، الددددددددو   ت ددددددد  أهددددددددا  تحقيددددددد  سددددددد ي  فددددددد  السددددددد مي  االسددددددد  دام   ذا  النوويددددددد  ال كنولوجيددددددد 

  بعيددددددددد  فتددددددد   مندددددددد  الكويددددددد  دولدددددددد  اولددددددد  فقددددددددد املنط ددددددد  هددددددد ا
 
  اه م مددددددد 

 
 وقددددددددد ال قنددددددد ، ال عدددددددد ون  ألنشدددددددط  خ صدددددددد 

 له . ال  بع  س مي ال االس  دام   ومب در  م  ب اته  وتجديد الوك ل  أنشط  بدع  أيض  س هم 

 ال ريددددددددد  ل ط قدددددددد  الدوليددددددددد  ل وك لدددددددد  الشددددددددد م  الضددددددددم ن   نظددددددددد   ع مليدددددددد  تحقيددددددددد  بدددددددد ن الكويددددددددد  دولدددددددد  تدددددددددر   كمدددددددد 

 عددددددددددد  ومنظومدددددددددد  مع هددددددددددد  تقويدددددددددد  وسدددددددددد ئ  مدددددددددد  النددددددددددوو  االمدددددددددد  ومع هددددددددددد  اإلضدددددددددد ف  ل ب وتوكددددددددددو   واالنضددددددددددم  

 السدددددددد    االسدددددددد  دا  فدددددددد  الدددددددددو   حدددددددد  ديددددددددل قي اتف قيدددددددد   أ  اسدددددددد  دا  يجدددددددد  ال اندددددددد  علدددددددد  ونؤكددددددددد االنتشدددددددد ر،

 ال ري . ل ط ق 

 لنظدددددددددد   األوسددددددددد  الشددددددددددر   منطقددددددددد  فدددددددددد  النوويددددددددد  املرافدددددددددد  جميددددددددد  اخضدددددددددد   اهميددددددددد  نؤكددددددددددد السدددددددددي  ، هدددددددددد ا وفددددددددد 

 كدولدددددددد  االنتشدددددددد ر عددددددددد  مع هددددددددد  إلدددددددد  إسددددددددرائي  انضددددددددم   ضددددددددرور  علدددددددد  ونشدددددددددد ل وك لدددددددد ، الشدددددددد م  الضددددددددم ن  

 ل وك لدددددددد  الشدددددددد م  الضددددددددم ن   لنظدددددددد   النوويدددددددد  مرافقهدددددددد  ك فدددددددد  واخضدددددددد   النوويدددددددد ، األسدددددددد ح  علدددددددد  حدددددددد ئ   غ دددددددد 

 النووي . األس ح  م  خ لي  األوس  الشر   منطق  لجع  الرامي  الدولي  ل جهود تع ي ا وذل 
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 وعددددددددددد  النوويددددددددد  االسددددددددد ح  انتشددددددددد ر عدددددددددد  مع هدددددددددد  منظومدددددددددد  خددددددددد ر  اسدددددددددرائي  بقددددددددد   ان الكويددددددددد  دولددددددددد  وتدددددددددر  

 خطددددددرا اصددددددب  بدددددد  فحسدددددد ، امنيدددددد  خطددددددرا يشددددددك  ال ال ريدددددد   قدددددد ل ط الدوليدددددد  الوك لدددددد  لرق بدددددد  مرافقهدددددد  اخضدددددد  

 يشددددددك   ممدددددد  النوويدددددد ، مف ع تهدددددد  ِقددددددد  ضددددددو  علدددددد  خ صدددددد  ال شددددددري  والسدددددد م  النددددددوو  واالمدددددد ن بدددددد الم  ي ع دددددد 

 االوس . الشر   منطق  عل  است اتيجي  خطرا

 الرئيس. السيد شكرا

 


