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السيد الرئيس،،،
أودّ في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لكم على الجهود التي تبذلونها مع بقية أعضاء
المكتب إلنجاح اعمال هذه اللجنة .كما أودّ ان أعرب عن تأييد بالدي للبيان الذي القاه
ممثل جمهورية اندونيسيا بالنيابة عن حركة عدم االنحياز ،والبيان الذي القاه ممثل
جمهورية مصر بالنيابة عن المجموعة العربية.
السيد الرئيس،،،
تجدد دولة الكويت تأكيدها على موقفها الثابت والمبدئي تجاه قضايا الحد من
االنتشار ونزع السالح بجميع صنوفه واشكاله المتنوعة عامة ،كما تؤكد دولة الكويت
على اهمية انشاء مناطق خالية من السالح النووي ومنها منطقة الشرق األوسط بصفة
خاصة بما يدعم ويعزز من فرص السالم واالمن واالستقرار فيها.
السيد الرئيس،،،
في حديثنا عن المناطق الخالية من األسلحة النووية ،تجدد بالدي الدعوة للدول
الراعية الثالث لقرار الشرق األوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة لعام  1995والذي
يمثل جزء ال يتجزأ من صفقة التمديد الالنهائي للمعاهدة ،الى تحمل مسؤوليتها في تنفيذ
ذلك القرار.
باإلضافة الى التأكيد على ضرورة انضمام اسرائيل لمعاهدة عدم انتشار االسلحة
النووية وإخضاع منشآتها النووية لرقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية .ونرفض الخطوات اإلسرائيلية التي تهدف لعرقلة انعقاد اي مؤتمر معني بإخالء
منطقة الشرق األوسط من االسلحة النووية.
السيد الرئيس،،،
ترحب بالدي بالحوارات البناءة ما بين األطراف المختلفة للمضي قدما لنزع هذه
االسلحة .حيث ايدت بالدي المباحثات المباشرة ما بين الواليات المتحدة االمريكية مع
كوريا الشمالية حول برنامجها النووي تلك المباحثات التي جاءت بعد ان بلغت حدة
التوتر في شبة الجزيرة الكورية لدرجات غير مسبوقة ،وأننا نأمل ان تتكلل تلك
المباحثات بالنجاح وان تفضي الى تفاهمات من شأنها ان تؤدي الى اخالء شبة الجزيرة
الكورية من األسلحة النووية.
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السيد الرئيس،،،
في الختام ،ان دولة الكويت ثابته في موقفها الداعم والداعي الى ضرورة الوقوف
الصلة بنزع السالح .ومن هذا المنطلق تدعم بالدي
الجاد لضمان تعزيز المعاهدات ذات ّ
الجهود متعددة األطراف الهادفة الى ضمان تعزيز عالمية المعاهدات الخاصة بنزع
السالح وعدم االنتشار.
وشكرا ً على حسن االستماع،،،
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