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     السيد الرئيس،
 األمين العام لجامعة الدول العربية الدآتور نبيل العربي تهئتكم بمناسبة لسيدا عن يشرفني نيابًة

الشكر بليكم إأتوجه آما ، توفيقتمنين لكم آامل النجاح والانتخابكم رئيسا للجمعية العامة لهذه الدورة م
ا االجتماع لعقد هذمبادرتكم ذا المحفل الدولي وعلى في هللمشارآة ة األمانة العامة دعو ىعلوالتقدير 

أال وهي مسألة نزع السالح النووي، األمن والسلم الدوليين تقع في صميم  رفيع المستوي حول مسألٍة
تقديري إلى دول حرآة عدم االنحياز على  األمين العام لجامعة الدول العربية السيد عن بالنيابةآما أرفع 

  من خالل مبادرتهاتي ترجمتال وق عالم خال من األسلحة النوويةخلفي سبيل جهودها المتواصلة 
المتعلق و ) A/RES/67/39( قرار الجمعية العامة الوارد ضمن الوثيقة صياغة ورعاية  في األخيرة

 .هذاباجتماعنا 
 

     السيد الرئيس،
، وإعتبارها حجر الزاوية إنتشار األسلحة النووية عدم بمعاهدة ربية تمسكهاتؤآد الدول الع

آما . رار في المنطقة واألمن لمواطنيهاتحقيق اإلستق  وأساُس،لمنظومة عدم إنتشار األسلحة النووية
 نزع السالح النووي، وعدم إنتشار األسلحة النووية، - أن الرآائز الثالثة لمعاهدة ىتؤآد عل
 . متساوية في األهمية وال يجب أن يتم تنفيذ أحكامها باإلنتقائية-امات السلمية للطاقة النووية واإلستخد

     السيد الرئيس،
من قيام الدول النووية بتطوير وتحديث أسلحتها بالغ قلق يساورها لدول العربية إن جامعة ا

دولية المتكررة ما يخالف المطالب ال وهو ؛النووية، وإستمرارها في اإلعتماد عليها في عقيدتها الدفاعية
ص دور هذه األسلحة في سياسات األمن، مما يستنتج منه رغبة هذه الدول في التمسك يبضرورة تقل

 .بسالحها النووي وعدم نيتها التخلي عنه في القريب العاجل
فترض أن ن إمتالك الدول النووية للسالح النووي يأاالنتباه إلى الجامعة العربية تسترعي عليه و

ال يستمر إلي ماال نهاية وفقًا للمادة السادسة من معاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية، والتي تعهدت 
الدول العربية التذآير بضرورة التنفيذ جامعة تعيد آما  .الدول النووية من خاللها بنزع أسلحتها النووية
" 2المقرر "  من 4 و 3ا ورد في الفقرتين ة وفقا لمالتام والفعال دون المزيد من التأجيل لهذه الماد

مبادئ " : المعنون1995الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة معاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية لعام 
وآذلك التنفيذ الكامل للخطوات العملية الثالثة عشر ، "وأهداف لعدم اإلنتشار ونزع السالح النوويين

، وهي إجراءات تم التأآيد عليها بتوافق 2000 المراجعة لعام الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر
 .2010الآلراء خالل مؤتمر المراجعة لعام 

 
     السيد الرئيس،
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حقق بعد في تإنتشار األسلحة النووية لم تعدم الدول العربية أن عالمية معاهدة جامعة  تذآر 
منشآتها  المعاهدة وإخضاع آافة ىمنطقة الشرق األوسط بسبب إستمرار رفض إسرائيل اإلنضمام إل

غض فيه يتم الوقت الذي وفي . النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوآالة الدولية للطاقة الذرية
الطرف عن المنشآت النووية اإلسرائيلية غير الخاضعة ألية رقابة دولية، يجري التعامل مع دول أطراف 

 لذا يتوجب على. درات نووية عسكريةسعيها للحصول علي قفي المعاهدة بتشدد تحت ذريعة إحتمالية 
 السيما الوآالة الدولية للطاقة -المجتمع الدولي مساندة الجهود العربية المبذولة في المحافل الدولية 

في سلحة الدمار الشامل األخرى أوسلحة النووية نشاء منطقة خالية من األإ والرامية الى -الذرية 
 .الشرق االوسط

بال و آافةلدول العربية األعضاء فيها  ا إلى إنضمامالدول العربية جامعة تشير وفي هذا السياق،  
 " 1995ثر اتخاذ قرار حول الشرق االوسط عام إعلى نتشار االسلحة النووية ا عدملى معاهدة استثناء إ

ذي تبنته الدول الثالث ، وال1995خالل مؤتمر تمديد ومراجعة معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية لعام 
لذلك طلبت الدول العربية من الدول ) . الواليات المتحدة االمريكية وروسيا وبريطانيا( الوديعة للمعاهدة 
سرائيل لالنضمام إوسط من خالل الضغط على ؤولية لتنفيذ قرار الشرق األبروح المسى الوديعة أن تتحل
ظام الضمانات الشاملة التابعة للوآالة الدولية للطاقة منشآتها النووية لنجميع خضاع الى المعاهدة وإ

والطلب من الدول المالكة للتكنولوجيا النووية االمتناع عن منح اسرائيل أية مساعدات تزيد من . الذرية
االولى والسادسة من المعاهدة ، ونتائج للمادتين  للمادةقدرة ترسانتها النووية، لما في ذلك من مخالفة 

 .راجعة المختلفة، مما يترتب عليه فقدان المعاهدة لمصداقيتهامؤتمرات الم

 الرئيس،    السيد 
 حول إخالء منطقة الشرق األوسط من 2012ر مؤتم" الدول العربية لقرار تأجيل جامعة تأسف 

 الذي إتخذته الدول المنظمة له مراعاًة" ىسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشمل األخراأل
 قرارها بالمشارآة -الدول العربية وإيران -رائيل علي الرغم من إعالن باقي دول المنطقة لموقف إس

، 2010راء في مؤتمر المراجعة لعام ى نحو ما تم إقراره بتوافق اآلوتمسكها بضرورة عقد المؤتمر عل
زين القوى خالل في مواولية اإلة منظمي المؤتمر مسؤوليتة تأجيله، ومسؤالدول العربيجامعة ل وتحمِّ

يضع على قد دخال المنطقة في نفق مظلم وآارثي ذا المؤتمر لما قد يؤدي إليه من إاإلقليمية قبل انعقاد ه
نشاء منطقة خالية إ، ويقضي تماما على فكرة انعقاد المؤتمر وتحقيق هدف ك السلم واألمن الدوليينحالم

 .آل ذلك على مصداقية اتفاقية منع االنتشار ، و آثار من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى
وتنفيذا لقرارات مجلس الجامعة سواء على المستوى يفاءا بالتزاماتها تجاه دولها األعضاء إو

مخاطر السالح النووي "معنون العلى مستوى القمة والمتعلقة بالبند الرابع عشر أوالوزاري 
وتنفيذا لقرار ؛ "خرى على السلم واألمن العربياالسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية األ

 ةالمراقببعثتها فقد وجهت الجامعة العربية عن طريق  المتعلق بهذا البند 7678رقم المجلس الورازي 
اتخاذ التدابير  تطلب منهم رسالة إلى مجلس األمن واالعضاء الدائمين فيه لدى األمم المتحدة ةالدائم

ة نشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحإذليل معوقات تمن أجل السريعة والعملية 
 المؤجل والذي أقره مؤتمر المراجعة 2012، بما فيها عقد مؤتمر الدمار الشامل في الشرق األوسط

 .2010معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 
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 2012مؤتمر لواألسمى ساسي ى تحقيق الهدف األعلاألعضاء فيها الدول العربية   منوحرصا
ت لعام آخر، وتجاوبالميسر  مع متعاونهد يمدساهمت الجامعة العربية بالتنسيق معهم في ت، فقد المؤجل
في إطار لتكون في جنيف " مشاورات تحضيرية " عقد بشأن مع مقترحه عضاء فيها الدول األ

 ومراعاة المعايير 1995 األوسط لعام  وقرار الشرق2010المرجعيات التي حددها مؤتمر المراجعة لعام 
 :، وهي7580الثالث التي حددها مجلس جامعة الدول العربية في قراره 

 . وضع تاريخ محدد للمؤتمر- 1
 . أن تتم المشاورات تحت مظلة األمم المتحدة وتحت جدول أعمال محدد- 2
 . أن تحضرها فقط الدول التي تعلن رسميًا عن مشارآتها في المؤتمر- 3
 

     السيد الرئيس،
 عدم جواز تقييد حق الدول األطراف في معاهدة ىالدول العربية التأآيد علجامعة وفي الختام تعيد 

تكنولوجيا النووية المعرفة وال ىعدم إنتشار األسلحة النووية غير القابلة للتصرف في حصولها عل
نه ال يجب أن يكون اإلهتمام والقلق المتعلق  وأ،لألغراض السلمية وفقا لما ورد بالمادة الرابعة للمعاهدة

 .بقضايا اإلنتشار النووي حجة لتشديد وفرض القيود التمييزية في هذا الشأن
 

 
 وشكرًا،،،
 


