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السيد الرئيس ،،
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يؤكNN Nد وفNN Nد بNN Nالدي على ان اتNN NفاقNN Nية الحNN Nظر الNN NشامNN Nل لNN Nلتجارب
النوويNN Nة ه\ إحNN Nدى الNN NدعNN NائNN Nم الNN NرئNN Nيسية الNN NداعNN Nمة لNN Nنظام منع
االن NNتشار النووي ،ك NNما أن NNها رك NNيزة أس NNاس NNية ف\ التوص NNل الى
"عNالNم خ ٍ
Nال مNن األسNلحة النوويNة" ملNا لNها مNن دور ف\ بNناء الNثقة
على املسNN Nتوى الNN Nدول\ مNN Nن خNN Nالل الNN Nتزام الNN Nدول بNN Nعدم تطويNN Nر
بNNرامج عNNسكريNNة للسNNالح النووي أو الNNعمل على تحNNديNNث الNNدول
النووية لترساناتها.
إن ال NNسياس NNات األم NNنية طوي NNلة األم NNد ي NNجب أن تبنى على م NNبدأ
الNNعاملNNية وعNNدم الNNتمييز ،واإللNNزام قNNانونNNا ،بNNما ف\ ذلNNك اسNNتمرار
الجهود إلخNN Nالء الNN NعالNN Nم مNN Nن األسNN Nلحة النوويNN Nة وتNN NقليلمخاطNN Nر
االنNNتشار النووي.فNNالوضع الNNعامل\ الNNقائNNم حNNالNNيا والNNذي يNNفتقر
إلى إحNNراز أي تNNقدم ف\ أجNNندة نNNزع األسNNلحة النوويNNة ال يNNشكل
ب NNيئة مس NNتقرة ي NNمكن االع NNتماد ع NNليها ف\ تحقيق األم NNن والس NNلم
الدوليني.
فNNاملسؤولNNية الNNدولNNية املشNNتركNNة للتخNNلص مNNن األسNNلحة النوويNNة ال
تلغ\ مسؤولNN Nية الNN Nدول النوويNN Nة ف\ اتNN Nخاذ اجNN Nراءات إضNN NافNN Nية
تNساهNم ف\ دعNم وتقويNة نNظام منع االنNتشار ونNزع السNالح ،وبNما
ينعكس إيجابا ً على الدول الواردةف\ امللحق الثانيلالتفاقية.
إن دخول االتNفاقNية حNيز الNنفاذ كNان مNن الخNطوات الNثالث عشNرة
لNN N Nنزع السNN N Nالح النووي والت\ تNN N Nم التوافق عNN N Nليها ف\ مؤتNN N Nمر
مNراجNعة اتNفاقNية منع االنNتشار النووي لNعام  ،2000وهومNا أعNاد
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املجتمع الNNدول\ الNNتأكNNيد عNNليه ف\ مؤتNNمر مNNراجNNعة اتNNفاقNNية منع
االنNN Nتشار لNN Nعام  2010عNN Nبر خNN Nطة الNN Nعمل الت\ تNN NبناهNN Nا املؤتNN Nمر
والت\ أكNN Nدت كNN NذلNN Nك على أهNN Nمية تطويNN Nر الNN Nلجنة الNN NتحضيريNN Nة
لقدرات التحقق الخاصة بها.
السيد الرئيس،،
لNN Nقد كNN NانNN Nت املNN Nملكة األردنNN Nية مNN Nن الNN Nدول العشNN NريNN Nن األولى الت\
صNادقNت على اتNفاقNية الحNظر الNشامNل لNلتجارب النوويNة كNما أن
لNديNها محNطة لNلرصNد مNرتNبطة بNمركNز املعلومNات الNدول\ ف\ فNيينا
وبNNما ينسجNNم مع الNNتزامNNاتNNها بموجNNب االتNNفاقNNية .وانNNطالقNNا مNNن
قNN N NناعNN N Nة املNN N Nملكة األردنNN N Nية الNN N NهاشNN N Nمية بNN N Nضرورة دعNN N Nم الNN N Nلجنة
الNتحضيريNة وبNنائNها املؤسس\ ،فNقد سNعت السNتضافNة الNتمريNن
املNيدان\ املNتكامNل املNقرر عNقده ف\ نNهايNة هNذا الNعام  2014والNذي
تNNأمNNل املNNملكة مNNن خNNاللNNه املNNساهNNمة ف\ بNNناء قNNدرات املNNنظمة ف\
مNNجال الNNتفتيش املوقع\ واسNNتخالص الNNدروس الNNالزمNNة لتطويNNر
عمل اللجنة التحضيرية ف\ هذا املجال.
وتول\ املNNملكة هNNذا الNNتدريNNب أهNNمية قصوى لNNيس فNNقط ف\ إطNNار
بNناء الNقدرات واإلمNكانNات الNخاصNة بNالNلجنة الNتحضيريNة ،بNل ف\
ال NN Nترويج ل NN Nدخول االت NN Nفاق NN Nية ح NN Nيز ال NN Nنفاذ ف\ م NN Nنطقة الش NN Nرق
األوسط.
السيد الرئيس،،
إن نNNظام الNNرصNNد الNNعامل\ الNNخاص بNNالNNلجنة الNNتحضيريNNة يNNشكل
ض NN Nمان NN Nة ل NN Nبناء ال NN Nثقة ومنع االن NN Nتشار ،ول NN Nم يبق على ال NN Nلجنة
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ال NNتحضيري NNة سوى اس NNتكمال ب NNناء ق NNدرات NNها ف\ م NNجال التحقق
املوقع\ وب NNما ي NNجعل ن NNظام التحقق ال NNخاص ب NNها األك NNثر تطورا
وتNقدمNا بNني نNظيراتNها مNن املNنظمات املNعنية بNمراقNبة امNتثال الNدول
اللتزاماتها ف\ مجال نزع السالح ومنع اإلنتشار.
وبNالNرغNم مNن أن حNظر الNتجارب النوويNة أصبح "قNيمة عNاملNية" فNإن
الNتجارب النوويNة األخNيرة أثNبتت كNفاءة نNظام الNرصNد واملعلومNات
الدول\ بما يجعل تجاوز الرقابة الدولية أمرا ً بالغ الصعوبة.
ف NN Nنظام منع االن NN Nتشار ون NN Nزع الس NN Nالح م NN Nازال يواج NN Nه تح NN Nدي NN Nات
ك NN Nبيرة،والوق NN Nف املؤق NN Nت ل NN Nلتجارب النووي NN Nة ) (Moratoriumال
يغن\ عNNن دخول االتNNفاقNNية حNNيز الNNنفاذ ،وربNNما كNNانNNت الNNتجارب
األخ NNيرة س NNببا ً إض NNاف NNيا ً ل NNلدفع ق NNدمN Nا ً ب NNالجه NNد ال NNدول\ إلدخ NNال
االتNفاقNية حNيز الNنفاذ حNيث أنNها سNاهNمت ف\ إبNراز أهNمية "نNظام
الNNرقNNابNNة الNNدول\ " والNNدور الNNكبير الNNذي سNNيلعبه ف\ التحقق مNNن
امNNتثال الNNدول لحNNظر الNNتجارب النوويNNة.وقNNد أظهNNر قNNيام الNNلجنة
ال NNتحضيري NNة ب NNتقدي NNم تح NNليل دقيق ومعلوم NNات واف NNية ف\ وق NNت
مNNالئNNم بNNعد الNNتجارب األخNNيرة الNNجاهNNزيNNة الNNعالNNية الت\ اصNNبحت
تتمتع بها اللجنة التحضيرية.
.
وخNتامNا ،يNدعو األردن جNميع الNدول غNير املوقNعة وغNير املNصادقNة
لNلقيام بNذلNك ف\ أسNرع وقNت مNمكن ،كNما يNعبر عNن تNرحNيبه بNقيام
كNل مNن إنNدونNيسيا وتNشاد وبNرونNاي دار السNالم بNاملNصادقNة على
االتفاقية.
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ك NN Nما ويتطلع الى ال NN Nترح NN Nيب بج NN Nميع امل NN Nشارك NN Nني ف\ ال NN Nتمري NN Nن
املNNيدان\ املNNتكامNNل الNNذي سيجNNري ف\ البحNNر املNNيت ف\ تشNNريNNن
الثان\ القدم.
شكرا سيدي الرئيس.
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