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بسم هللا الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،،،
أود في البداية أن أكرر دعم وفد بالدي لجهودكم الرامية الى إنجاح أعمال هذه
اللجنة مؤكدا على دوركم البارز في ادارتها مع باقي أعضاء المكتب.
ويود وفد بالدي أوال أن يعرب عن تأييده للبيان الذي ألقاه وفد جمهورية إندونيسيا
باإلنابة عن حركة عدم االنحياز ،وكذلك للبيان الذي ألقاه وفد تونس باإلنابة عن
المجموعة العربية.

السيد الرئيس،،،
تؤكد دولة الكويت على مواقفها الثابتة حول أهمية العمل متعدد األطراف بوصفه
الطريق األمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السالح ومنع االنتشار وتعزيز التعاون
الدولي وفقا لما جاء في ميثاق األمم المتحدة الهادف الى الحفاظ على السلم واألمن
الدوليين.
وفي هذا الصدد ،يعيد وفد بالدي تأكيده على أهمية وفعالية آليات نزع السالح
المتعددة والمتمثلة في مؤتمر نزع السالح وهيئة نزع السالح واللجنة األولى وما تشكله
هذه اآلليات من ركيزة أساسية على االستمرار بها وفقا للوالية المحددة في دورة الجمعية
العامة االستثنائية األولى المكرسة لنزع السالح لعام  ، 1978وهو ما يتطلب ضرورة
تحمل جميع الدول لمسؤولياتها في بذل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز اإلرادة
السياسية ذات الصلة بما يسهم في تحقيق السلم واالمن الدوليين .
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وفي هذا الشأن تعرب دولة الكويت عن قلقها حول استمرار حالة الجمود الذي
تعاني منه أهم آلية من آليات نزع السالح وهو مؤتمر نزع السالح وذلك باعتباره المحفل
التفاوضي الوحيد في مجال نزع السالح التابع لألمم المتحدة ،حيث جسد غياب اإلرادة
السياسية لعدد من الدول الرئيسية فيه تحديا وعائقا كبيرا عمد على تعطيله من خالل
عدم التوافق على جدول أعمال محدد ،وذلك بالرغم من حيوية المواضيع المدرجة فيه.
و يود وفد بالدي التأكيد على ما تمثله هيئة نزع السالح من أهمية بالةة وفرصة
سانحة للتعرف على مختلف األفكار والمبادرات والتوصيات بشأن ما يشةلنا جميعا من
قضايا وتحديات في مجال نزع السالح  ،وذلك تحقيقا للوصول الى الةاية األسمى وهي
نزع السالح تماما.
السيد الرئيس ،،،
تؤكد دولة الكويت في هذا الصدد على موقفي مجموعة دول حركة عدم االنحياز
والمجموعة العربية من أهمية القيام بأجراء مراجعة شاملة آلليات نزع السالح وتحديثها
في أقرب وقت ممكن ضمن دورة استثنائية جديدة للجمعية العامة مكرسة لنزع السالح،
ونؤكد ضرورة قيام جميع الدول األعضاء الى االنخراط بشكل بناء وإيجابي بهدف
الوصول الى توافق دولي حول األهداف وجدول األعمال لهذه الدورة االستثنائية.
وفي الختام ،يأمل وفد بالدي في استمرار الجهود الدولية المتعددة األطراف لدعم
آليات نزع السالح التابعة لألمم المتحدة من كافة الدول االعضاء ،وان تبدي الدول
النووية بصفة خاصة اإلرادة السياسية الالزمة من اجل تمكين اللجنة من االتفاق على
النتائج الموضوعية خالل دورتها الحالية.
وشكرا السيد الرئيس،،،

2

