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 السيد الرئيس

على لسعادتكم بخالص التهنئة  ،ليكم، بإسم دولة قطرأن أتقدم إ بداية   اسمحوا لي

"الدورة الثالثة لمؤتمر انشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية انتخابكم لرئاسة 

بما لكم من  نكم ـأنني لعلى ثقة بإو، وأسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق االوسط"

جميعا  في أن تكون  لى النتائج التي نأملتقودون أعمال مؤتمرنا الثالث إس - خبرة وحكمة

من أسلحة الدمار الشامل، وأود بإسم دولة   الخاليةلمنطقة ا خطوة واعدة للتقدم نحو إنشاء

وتني ، كما ال يفللتعاون الكامل معكم في تحقيق تلك األهدافقطر أن أُؤكد على استعدادنا 

أن أتوجه بخالص التقدير لدولة الكويت الشقيقة على رئاستها المتميزة ألعمال الدورة 

 الثانية للمؤتمر وعلى الجهود التي بذلتها ما بين الدورتين.

 السيد الرئيس

يعتبر مشروع إنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط،   

ء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الثالث تحدي فريد من نوعه خاصة إن إخال

هي مهمة بالغة التعقيد وكون الشرق األوسط ما زال بؤرة متأججة، ومحفوفة 

 بالصراعات.
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وبالرغم من اختالف التعامل مع تقنيات حظر هذه األسلحة وتفاوت آليات ونظم التحقق 

لدولة  –والتفتيش الخاصة بكل منها، اال انه  كان من دواعي ارتياحنا أن الرئاسة السابقة 

قد وضعت توصية دولة قطر بالعمل في ما بين الدورتين موضع التنفيذ وشكلت  -الكويت 

يم عدد من األنشطة الهامة التي ساعدت على فهم أفضل لإلشكاليات لجنة لذلك، وتم تنظ

المتعلقة بهذه القضايا، ونقترح في هذا الصدد استمرار الرئاسة الجديدة على نفس النهج 

إلستكمال مناقشة القضايا المطروحة والتركيز على فهم البدائل المختلفة التي يمكننا 

 ركة يمكن االنطالق على أساسها.المفاضلة بينها، للتوصل إلى أرضية مشت

 السيد الرئيس

خالل العقود األربعة الماضية في جميع الجهود والمبادرات  لقد شاركت دولة قطر  

وسط من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة إخالء منطقة الشرق األلى التي سعت إ

، وقامت وتحدياتعقبات هذه الجهود والمبادرات من  واجهتهـ برغم ما  الشاملالدمار 

ا من المعاهدات بالتوقيع والتصديق على معاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية وغيره

سلحة الدمار الشامل، رغم أن الوعود واإللتزامات الدولية في هذا الدولية الخاصة بأ

 قليمية.أدى الى خلل جسيم في موازين القوى اإل وهو ماالمجال لم يتم تنفيذها، 

أنها ال يمكنها تعود إلى أن دول المنطقة قد قررت  كبرى لمؤتمرنا هذان األهمية الإ

عن الوفاء بالتزاماته نحو إنشاء المنطقة الصبر أكثر من ذلك على تقاعس المجتمع الدولي 
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لمراجعة وتمديد معاهدة  ،1995الخالية طبقا  لقرار الشرق األوسط الصادر عن مؤتمر 

لمراجعة  2010مؤتمر  إنشاء المنطقة التي تبناها وآليةانتشار األسلحة النووية  عدم

وثيقته الختامية، وقررت ان تلجأ إلى الجمعية العامة لعقد هذا المؤتمر السنوي المعاهدة في 

للبدء في إنشاء المنطقة، وعلى المجتمع الدولي دعم مثل هذه المبادرات والوفاء بإلتزاماته 

 ليين. ومسؤولياته تجاه تعزيز األمن والسلم الدو

 السيد الرئيس

في إطار اهتمامنا بدعم وتعزيز التنسيق العربي حول القضايا اإلقليمية لنزع 

السالح ، بادرت دولة قطر وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية بتنظيم الندوة العربية 

 15الى  12األولى حول نزع السالح وعدم االنتشار النووي في الدوحة خالل الفترة من 

، بهدف مناقشة التداعيات الدولية في ما يتعلق بنزع السالح وباألخص 2022سبتمبر 

مؤتمرات المراجعة وكذلك لتنسيق المواقف العربية بشأن إنشاء المنطقة الخالية من 

األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط، وذلك بحضور 

دثين والخبراء الدوليين، وتسعى دولة قطر عدد كبير من ممثلي الدول العربية و المتح

 لعقد هذه الندوة بشكل سنوي.
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 السيد الرئيس

وأن نؤسس لعمل مستقبلي مثمر جاد ولى عمل في هذا المؤتمر، إدولة قطر  تتطلع

، قادرة على تقديم مسارات وآليات لتَُمِكن من خالل فرق عمل فنية وسياسية وقانونية

  .مـــلعاليُحتذى به في ا من تقديم نموذجالمنطقة 

لن تألوا جهدا  في دعم  نهاأ، ودولة قطر حرصؤكد لكم ، أود أن أُ الختاموفي 

 .المنطقة لتحقيق النتائج المرجوة، من أجل دعم األمن واالستقرار فيقيادتكم لهذا المؤتمر 

 وهللا الموفق،،،

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،،،

 


