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 السيدة الرئيس، 



 

  

رئاسة  على  شخصيا  وتهنئتكم  الشقيقة  لبنان  جمهورية  بتهنئة  كلمتي  استهل 

المؤتمر الثالث حول انشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وغيرها من  

اسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط، وإننا على ثقة تامة بانكم ستقودون  

وة من عقده. كما وأود  اعمال هذا المؤتمر الهام الى النتائج واالهداف المرج

المملكة   التي قامت بها كل من  الكبيرة  الجهود  الفرصة الثني على  انتهز  ان 

األردنية الهاشمية الشقيقة برئاسة الدورة األولى لهذا المؤتمر، ودولة الكويت  

الشقيق لترأسه الدورة الثانية ونثمن عاليا ما قاموا به من جهد حثيث من اجل 

قتين. وهنا نود ان نشير لإلنجازات العديدة التي تم تحقيقها إنجاح الدورتين الساب

وبشكل خاص   المنصرم  العام  لجنة  اخالل  وإنشاء  اإلجراءات  قواعد  عتماد 

عمل غير رسمية الستمرار المشاورات بين دورات المؤتمر الرسمية، فضالً  

عن إصدار تقرير ختامي عن الدورة الثانية كخطوات هامة تثبت جدارة هذا  

وفي وضع   طاراإل قياسية  فترة زمنية  في  ملحوظ  تقدم  تحقيق  وقدرته على 

  .دولي معقد

  

  

 

 

 السيدة الرئيس، 



 

  

التهديد الذي   الناجم من  السبيل الوحيد إلزالة الخطر  تؤمن دولة فلسطين أن 

تشكله األسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل هي ازالتها بشكل كامل ونهائي،  

الذي يعد ضرو العمل بشكل حثيث  االمر  لنا من  أخالقية وقانونية. والبد  رة 

 .حتى نصل الى تخليص العالم واالجيال القادمة من تلك األسلحة

  

التقدم بخط اما  التجربة انه ال يوجد اال مساران امام االنسانية  ثابتة    اواثبتت 

  .نحو نزع التسلح او العودة الى سباق تسلح يعصف بأمن الدول كافة

 

قرار المجموعة العربية التقدم بالمقرر الذي ادى الى عقد هذا المؤتمر  ويعد  

خير دليل على خيارنا االستراتيجي بالتقدم نحو نزع سالح الدمار الشامل قبل  

فوات االوان وكل من يتحدث ويطالب ويؤمن بمنطقة شرق اوسط خالية من  

يه وان يساهم اسلحة الدمار الشامل عليه ان يدعم هذا المؤتمر وان ينخرط ف

وكافة الدول    ١٩٩٥وعليه نطالب الدول الراعية لقرار    . بشكل فاعل في انجاحه

كافة  مشاركة  ضمان  على  تعمل  وان  المؤتمر  هذا  في  تشارك  بان  النووية 

االطراف وصوال لمعاهدة تجعل من منطقتنا منطقة خالية من اسلحة الدمار  

  .الشامل

 



 

لتي قررت مقاطعة هذا المؤتمر للسنة الثالثة  وهنا ال بد ان نشير للجهة الوحيدة ا

نووية   اسلحة  بشكل غير شرعي على  التوالي خاصة في ظل حيازتها  على 

منه التخلص  واخضاع    اورفضها  النووي  االنتشار  لمعاهدة عدم  واالنضمام 

  .كافة منشاتها النووية للرقابة الدولية

 

الجميع االلتزام بالقواعد بينما تتمتع  تعتبر اسرائيل أنها فوق القانون وأن على  

هي بجميع االستثناءات وهذا المنطق مرفوض ويشكل تهديدا ألمن وسالمة 

 .منطقتنا ويقوض النظام الدولي لنزع السالح وعدم االنتشار

 

 السيدة الرئيس،  

 

في ظل تعثر جهود نزع السالح على الصعيد الدولي، قد يكون مؤتمرنا هذا  

جال نزع السالح خالل السنوات الماضية وفي حين فشل هو اهم تطور في م

مؤتمر المراجعة العاشر في تبني وثيقة ختامية اال ان كافة االطراف المشاركة 

اقرت بأهمية اعمالنا وهذا انجاز هام بعدما حاولت بعض الجهات التشكيك في 

طراف  النوايا وفي التقدم المحرز ونعيد ونؤكد ان هذا المؤتمر مفتوح لكافة اال

في المنطقة وقراراتنا يتم تبنيها بالتوافق ومن ال يشارك فيه يستثني نفسه ال  

يستثنى منه وعليه نطالب المجتمع الدولي برفض كافة المبررات االسرائيلية  

  .لعدم المشاركة في المؤتمر والضغط عليها لالنخراط في اعماله



 

 السيدة الرئيس، 

 

ق خالية من أسلحة الدمار الشامل من اجل  تجدر اإلشارة الى أهمية انشاء مناط

تقوية ومساندة منظومة عدم االنتشار، ونزع األسلحة النووية واسلحة الدمار 

الذي سيلعب دورا محوريا في ارساء السالم واالمن   الشامل األخرى االمر 

اإلقليمي والعالمي. وفي حين اننا نريد االستفادة من كافة التجارب السابقة نؤكد  

   .ننا نريد ارساء نموذج يحتذى به في المستقبلايضا ا 

  

 السيدة الرئيس، 

 

على   والقائم  األطراف،  متعدد  الدولي  بالنظام  الكامل  التزامنا  عن  نعبر  اننا 

القانون الدولي. وفي هذا السياق، انضمت دولة فلسطين التفاقيات نزع السالح 

ربة انتشار األسلحة  وعدم االنتشار، تعبيرا عن موقفها المبدئي في نزع ومحا

النووية واسلحة الدمار الشامل االخرى، لضمان القضاء التام على جميع أسلحة 

الدمار الشامل للحفاظ على اإلنسانية من التهديد الوجودي والعواقب اإلنسانية  

الكارثية التي تسببها هذه األسلحة على البشرية والكون. كما ونفتخر بالمشاركة 

ال  في صياغة  تعد  الفعالة  ال  والتي  النووية  األسلحة  لحظر  التاريخية  معاهدة 

منع االنتشار. كما ونشير الى اننا وقعنا قبل  معاهدة  بديال، بل مكمال ألهداف  

 .اسابيع اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

  

 

 السيدة الرئيس، 

 

  لألجيال كي نوفر  نحن هنا نكتب صفحة تاريخية من صفحات نزع السالح ل 

القادمة واقعا ال تكون اسلحة الدمار الشامل جزء منه. وفقنا هللا في هذه المسعى  

  .السامي

 

 

 وشكرا 

 
 
 
 
 


