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السيد الرئيس ،،
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يؤكNNNNد وفNNNNد بNNNNالدي على ان اتNNNNفاقNNNNية الحNNNNظر الNNNNشامNNNNل لNNNNلتجارب 
النوويNNNNة ه\ إحNNNNدى الNNNNدعNNNNائNNNNم الNNNNرئNNNNيسية الNNNNداعNNNNمة لNNNNنظام منع 
االنNNNتشار النووي، كNNNما أنNNNها ركNNNيزة أسNNNاسNNNية ف\ التوصNNNل الى 
"عNالNم خNاٍل مNن األسNلحة النوويNة" ملNا لNها مNن دور ف\ بNناء الNثقة 
على املسNNNNتوى الNNNNدول\ مNNNNن خNNNNالل الNNNNتزام الNNNNدول بNNNNعدم تطويNNNNر 
بNNرامج عNNسكريNNة للسNNالح النووي أو الNNعمل على تحNNديNNث الNNدول 

النووية لترساناتها.  


إن الNNNسياسNNNات األمNNNنية طويNNNلة األمNNNد يNNNجب أن تبنى على مNNNبدأ 
الNNعاملNNية وعNNدم الNNتمييز، واإللNNزام قNNانونNNا، بNNما ف\ ذلNNك اسNNتمرار 
الجهود إلخNNNNالء الNNNNعالNNNNم مNNNNن األسNNNNلحة النوويNNNNة وتNNNNقليلمخاطNNNNر 
االنNNتشار النووي.فNNالوضع الNNعامل\ الNNقائNNم حNNالNNيا والNNذي يNNفتقر 
إلى إحNNراز أي تNNقدم ف\ أجNNندة نNNزع األسNNلحة النوويNNة ال يNNشكل 
بNNNيئة مسNNNتقرة يNNNمكن االعNNNتماد عNNNليها ف\ تحقيق األمNNNن والسNNNلم 

الدوليني.


فNNاملسؤولNNية الNNدولNNية املشNNتركNNة للتخNNلص مNNن األسNNلحة النوويNNة ال 
تلغ\ مسؤولNNNNية الNNNNدول النوويNNNNة ف\ اتNNNNخاذ اجNNNNراءات إضNNNNافNNNNية 
تNساهNم ف\ دعNم وتقويNة نNظام منع االنNتشار ونNزع السNالح، وبNما 
ينعكس إيجاباً على الدول الواردةف\ امللحق الثانيلالتفاقية.


إن دخول االتNفاقNية حNيز الNنفاذ كNان مNن الخNطوات الNثالث عشNرة 
لNNNNNNنزع السNNNNNNالح النووي والت\ تNNNNNNم التوافق عNNNNNNليها ف\ مؤتNNNNNNمر 
مNراجNعة اتNفاقNية منع االنNتشار النووي لNعام 2000، وهومNا أعNاد 
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املجتمع الNNدول\ الNNتأكNNيد عNNليه ف\ مؤتNNمر مNNراجNNعة اتNNفاقNNية منع 
االنNNNNتشار لNNNNعام 2010 عNNNNبر خNNNNطة الNNNNعمل الت\ تNNNNبناهNNNNا املؤتNNNNمر 
والت\ أكNNNNدت كNNNNذلNNNNك على أهNNNNمية تطويNNNNر الNNNNلجنة الNNNNتحضيريNNNNة 

لقدرات التحقق الخاصة بها. 


السيد الرئيس،،


لNNNNقد كNNNNانNNNNت املNNNNملكة األردنNNNNية مNNNNن الNNNNدول العشNNNNريNNNNن 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 
قNNNNNNناعNNNNNNة املNNNNNNملكة األردنNNNNNNية الNNNNNNهاشNNNNNNمية بNNNNNNضرورة دعNNNNNNم الNNNNNNلجنة 
الNتحضيريNة وبNنائNها املؤسس\، فNقد سNعت السNتضافNة الNتمريNن 
املNيدان\ املNتكامNل املNقرر عNقده ف\ نNهايNة هNذا الNعام 2014 والNذي 
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\ 
الNNNNNترويج لNNNNNدخول االتNNNNNفاقNNNNNية حNNNNNيز الNNNNNنفاذ ف\ مNNNNNنطقة الشNNNNNرق 

األوسط.


السيد الرئيس،،


إن نNNظام الNNرصNNد الNNعامل\ الNNخاص بNNالNNلجنة الNNتحضيريNNة يNNشكل 
ضNNNNNمانNNNNNة لNNNNNبناء الNNNNNثقة ومنع االنNNNNNتشار، ولNNNNNم يبق على الNNNNNلجنة 
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الNNNتحضيريNNNة سوى اسNNNتكمال بNNNناء قNNNدراتNNNها ف\ مNNNجال التحقق 
املوقع\ وبNNNما يNNNجعل نNNNظام التحقق الNNNخاص بNNNها األكNNNثر 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 أمراً بالغ الصعوبة.


فNNNNNنظام منع االنNNNNNتشار ونNNNNNزع السNNNNNالح مNNNNNازال يواجNNNNNه تحNNNNNديNNNNNات 
كNNNNNبيرة،والوقNNNNNف املؤقNNNNNت لNNNNNلتجارب النوويNNNNNة (Moratorium) ال 
يغن\ عNNن دخول االتNNفاقNNية حNNيز الNNنفاذ، وربNNما كNNانNNت الNNتجارب 
األخNNNيرة سNNNبباً إضNNNافNNNياً لNNNلدفع قNNNدمNNNاً بNNNالجهNNNد الNNNدول\ إلدخNNNال 
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 
الNNNتحضيريNNNة بNNNتقديNNNم تحNNNليل دقيق ومعلومNNNات وافNNNية ف\ وقNNNت 
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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كNNNNNما ويتطلع الى الNNNNNترحNNNNNيب بجNNNNNميع املNNNNNشاركNNNNNني ف\ الNNNNNتمريNNNNNن 
املNNيدان\ املNNتكامNNل الNNذي سيجNNري ف\ البحNNر املNNيت ف\ تشNNريNNن 

الثان\ القدم.


شكرا سيدي الرئيس.
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