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 العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  بيان

 امام

  عدم معاهدة في األطراف ملؤتمر االولى التحضيرية اللجنة

   2020 عام املعاهدة إلستعراض النووية األسلحة إنتشار

 االوسط( بالشرق  الخاص الثاني )املحور 

 يلقيه

  ينافي في املتحدة االمم لدى الكويت لدولة الدائم املندوب

 يمعرف محمد صادق السفير سعادة

 2017 مايو9 فيينا
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 ،الرئيس السيد

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

 دولااااااة مناااااادو  القااااااا  الااااااذي بيااااااان إلاااااا  العربيااااااة الخلاااااايج لاااااادول التعاااااااون مجلااااااس دول تنضاااااام كمااااااا

 المقدماااااة 30  قااااام العمااااا  وو قاااااة العربياااااة دوللاااااا مااااا  عااااادد عااااا  نياباااااة   المتحاااااد  العربياااااة االماااااا ا 

 .الدول هذ  م 

 ،الرئيس السيد

 ماااااا  وغيرهااااااا النوويااااااة االساااااالحة ماااااا  خاليااااااة منطقااااااة انشاااااااء ان علاااااا  التعاااااااون مجلااااااس دول توكااااااد

  االقليمي. واالم  االستقرا  يدعم ان شأنه م  االوسط الشرق منطقة في الدما  واسلحة

 التي:وم  هذا المنطلق تؤكد دول المجلس ا

حاااول الشااارق االوساااط   الاااذي تااام علااا  اساااام التمدياااد الالن اااا ي للمعاهاااد    يبقااا   1995أن قااارا   -

 سا ي المفعول حت  تتحقق غاياته واغراضه.

أن مساااؤولية تنفياااذ القااارا  تقااام علااا  عااااتق فميااام الااادول االداااراف فاااي المعاهاااد  خا اااة الااادول  -

لوديعااااة للمعاهااااد  والتااااي قاااادم  قاااارا  الحااااا ل  علاااا  اساااالحة نوويااااة   وال ساااايما الاااادول الاااا ال  ا

 الشرق االوسط.

أن هاادف اخااالء منطقااة الشاارق االوسااط ماا  االساالحة النوويااة وغيرهااا ماا  اساالحة الاادما  الشااام    -

واخضاااااي فمياااام المنشااااا  والباااارامج النوويااااة لن اااااع الضاااامانا  الشاااااملة التااااابم للوكالااااة الدوليااااة 

   واالمان في المنطقة.عنه لتحقيق االم الذ ية هو هدف ال تنازلللطاقة 
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خااااالل المراحاااا  المختلفااااة لاااادو   المرافعااااة دول المجلااااس الج ااااود الح ي ااااة التااااي بااااذلت ا  ماااا  رغموبااااال

  والخا ااااة 2010( لتنفياااذ خطااااة العمااا  التاااي تاااام اعتمادهاااا فاااي مااااؤتمر مرافعاااة 2015-2010الساااابقة  

بعقاااد ماااؤتمر اقاماااة المنطقاااة الخالياااة مااا  ارسااالحة النووياااة وساااا ر أسااالحة الااادما  الشاااام  فاااي الشااارق 

ي أبااادت ا و اااوال  لماااؤتمر مرافعاااة المعاهاااد  لعااااع الاااروال االيجابياااة والمروناااة التاااباااالرغم مااا  اروساااط  و

ذ وتاااه بااارفل تلااا  الااادول هاااذا التعنااا  بلااا  وقاااد   بتعنااا  بعااال الااادول دول المجلاااس    فوفئااا2015

الموافقااااة علاااا  المااااياغة المقترحااااة للجاااالء الخاااااا بالشاااارق اروسااااط فااااي مشااااروي الو يقااااة الختاميااااة 

 ترتب عليه إخفاق مؤتمر المرافعة.والذي للمؤتمر 

 

 اء عل  ما سبق فان دول المجلس تؤكد:وبن

ن مقا اااد واهاااداف معاهاااد  عااادع انتشاااا  ارسااالحة النووياااة لااا  تتحقاااق بشااا   كامااا  اال بعاااد تحقياااق أ -

كااادول غيااار   عالمياااة المعاهاااد  مااا  خاااالل انضاااماع الااادول غيااار ارداااراف  وال سااايما اسااارا ي  الي اااا

تعليااال من وماااة عااادع االنتشاااا  نووياااة  وان التاااأخر فاااي تحقياااق هاااذا ال ااادف يعاااد حجااار ع ااار  امااااع 

 النووي.

الرغم  ماااااا  حالااااااة االسااااااتياء لعاااااادع تنفيااااااذ االلتلامااااااا  الدوليااااااة التااااااي اقرهااااااا مااااااؤتمر أنااااااه وباااااا -

لمرافعاااااااااة المعاهاااااااااد  فإن اااااااااا تااااااااادعم وبشااااااااا   اسااااااااات نا ي قيااااااااااع  2010و ماااااااااؤتمر  1995

المؤفاااااااا   االمااااااااي  العاااااااااع لالماااااااام المتحااااااااد  والاااااااادول  2012اردااااااااراف المن مااااااااة لمااااااااؤتمر 

تااااااي تبناااااا  قاااااارا  الشاااااارق االوسااااااط ( باالسااااااتمرا  فااااااي التحضااااااير لعقااااااد مااااااؤتمر الاااااا ال  ال

حاااااول انشااااااء المنطقاااااة الخالياااااة مااااا  االسااااالحة النووياااااة وغيرهاااااا مااااا  اسااااالحة الااااادما  الشاااااام  

 في الشرق االوسط  فو ا   عل  اسس وقواعد معلنه تضم  نجاال تل  الج ود.
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 الرئيس السيد شكرا


