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 ، الرئيسةسعادة 

بياني،  أود ترؤس  على  وبلدكم الشقيق لبنان،    هنئكمأن أ، في مستهل 

لهذه  أعمال   بإنشاء منطقة خالية من األسلحة    لمؤتمرالدورة  المعني 

 النووية وغيرها من أسلحة الدمار في الشرق األوسط.  
 

تفوتني   في  أهني  أن  الفرصة  ال  من  األشقاء  األردنية  كل  المملكة 

و الكويت  الهاشمية  والثانية الدورت ا ترؤسهما  لدولة  األولى  على  ،  ن 

 التحديات. الصعوبات و رغمإنجازات  وما تم تحقيقه من  التوالي، 
 

 سعادة الرئيسة، 

تحقيق السالم  كل ما من شأنه  ، وتدعم لسالملدولة محبة   سلطنة عمان 

من ذلك و، أجمع بل في العالم ،فحسبليس في منطقة الشرق األوسط 

 : يرتكزسالم ، السالم قيمة إنسانية ساميةأن منطلق إيمانها ب 

 والقانون الدولي  مبادئ ميثاق األمم المتحدةعلى  -

 حترام المتبادلاالوعلى  -

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولعلى و -

 عالقات حسن الجوار على و -

 متبادلة المنافع المصالح و الوعلى  -
 

الدولية   الجهود  تدعم سلطنة عمان سائر  تقدم ذكره،  ما  تأسيسا على 

السالح،   نزع  مجال  في  االلذا  المبذولة  سائر  إلى  تفاقيات  أنضمت 



السالحوال بنزع  المعنية  الدولية  عدم ،  معاهدات  معاهدة  ذلك  في  بما 

النووية األسلحة  منها  إ ،  إنتشار  الشامل  يمانا  الدمار  أسلحة  نزع  بأن 

التي تشكل خطرا على البشرية جمعاء،  واألخرى،  الفتاكة  األسلحة  و

لجعل عالمنا أكثر أمنا  ، وذلك  أتفق عليها المجتمع الدولينبيلة  غاية  

 وإستقرارا من أي وقت مضى.   
 

خالية من األسلحة  إنشاء منطقة  مبادرة  الثابت لإذ نؤكد دعمنا  هذا، و

الدمار   أسلحة  الالنووية وغيرها من  في  فإننا  ،  وسطاألشرق  الشامل 

دعو المجتمع الدولي، السيما الدول الوديعة لمعاهدة عدم اإلنتشار،  ن 

بعيدة عن إزدواجية  و شفافة،  خطوات عملية، وملموسة، و  ذإلى إتخا

متدرجة، بما يؤسس  عبر منهجية  وذلك  لدعم هذه المبادرة،    المعايير

واالستقرار   األمن  من  جديدة  الشرق  لمرحلة  منطقة  في  والتعاون 

 األوسط.
 

 سعادة الرئيسة، 

بالدي   لعام  تنظر  االنتشار  عدم  معاهدة  مراجعة  مؤتمر  قرار  إلى 

ا  على أنه  2010و  2000ونتائج مؤتمري المراجعة لعامي    1995

إنتشار    ةمرتبط  ةدولي   اتتعهدبمثابة   لمعاهدة عدم  الالنهائي  بالتمديد 

النووية،   األسلحة  وأحكام  بنصوص  واألسلحة  إنتشار  عدم  معاهدة 

رهينا  أن يبقى العالم، لسنوات،  ال نعتقد أنه من المناسب  لذا  النووية،  

إنشاء  تعارض  ، في منطقة الشرق األوسط، والتي  موقف دولة واحدةب 

المنطقة أس  هذه  الغموض  س  ا على  دمار  سياسة  اسلحة  إقتناء  بشأن 

من  وذلك    شامل، الخالية  المناطق  هذه  إنشاء  أن  االجماع على  رغم 



عزز من عالمية  ي خدم األمن والسلم الدوليين، وي   أسلحة الدمار الشامل

 نظام عدم اإلنتشار.  
 

دور   أماال عريضة على  األوسط  الشرق  منطقة  دول وشعوب  تعلق 

هذه  في  لدعم هذه المبادرة،  المجتمع الدولي، من خالل األمم المتحدة،  

العالم الحيوية من  بها الصراعات والخالفات  المنطقة  ، التي عصفت 

منطقة خالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة  إنشاء  أن  ونعتقد  

نحو إقامة    ستراتيجيةبات من الضرورات اال  الشرق األوسطالدمار في  

   . والعيش المشترك لتعاون واالندماجقائم على انظام إقليمي 
 

هنا   السعي  ليالدوالمجتمع  بالدي  تدعو  من  إلى  الوديعة،  والدول   ،

  بمابين الدول، و بناء على مشاورات  ،  هذه المنطقة  نشاءإ دعم  الحثيث  

  المتعلق والقرار  ،  العاّمة ذات الصلة  الجمعية  يتماشى مـع  قرارات  

معاهدة عدم انتشار  في  األطراف    مؤتمر   أتخذهبالشرق األوسط الذي  

 . األسلحة النووية
 

تقوم بها  المنظمات    التيلى ثقة أن المبادرات  ، في سلطنة عمان، عإننا

دعوتها إلى كافة الدول  و،  وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة،  الدولية

من خالل المعاهدات بها  ت  تعهد  التي  بااللتزامات  ءالوفا  إلىاألطراف  

الصلة  واالتفاقيات الدوليين  ذات  واألمن  السلم  تعزز  بل    ،فحسب  ال 

 المنطقة. شعوب دول وبين  االستقرار ستخلق حالة من 
 



الرئيسة  ،اختام إستعدادنجدد  ،  سعادة  ومع  نا  لكم  معكم  سائر للعمل 

بالنجاح تتكلل مساعينا  آملين أن  الغايات  ، وذلك  الدول،  إلى  وصوال 

 . ا واالهداف المنشودة، وفي مقدمتها جعل عالمنا أكثر أمنا وإستقرار

 

 وشكرا، 


