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سيید االرئيیس...اال  

لكل من االيیابانن ووكاززخستانن على توليیهھما االرئاسة االمشتركة اانن ااتقدمم بالتهھنئة في االبداايیة٬، أأوودد 
 ددخولل معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة حيیز االتنفيیذللمؤتمر االتاسع االمعني بتسهھيیل 

)CTBT،للتجارربب  كما ااوودد اانن ااررحب بالدوولل االتي اانضمت مؤخرااً االى معاهھھھدةة االحظر االشامل )٬
 إإنهھ لمن ددووااعي سروورريي االُمشارركة في هھھھذااوو االنووويیة ااال ووهھھھي كل من اانغوال وواالكونغو وونيیويي.

 تنفيیذووإإنني على ثقة تامة بأنن هھھھذاا ااإلجتماعع سيیقدمم ررسالة قويیة تدعو االى ااإلسرااعع في االمؤتمر٬، 
.معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة  

االسيید االرئيیس...  

ً عل بالدديي لقد حرصت على هھھھامش كل سنتيین ى االمشارركة في هھھھذاا ااإلجتماعع االذيي يیعقد ددووما
ووكانن ااخرهھھھا مشارركة ززميیلي االسيید هھھھوشيیارر ززيیبارريي في عامم  أأعمالل االجمعيیة االعامة لالمم االمتحدةة

االعرااقق على معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة.  ةقاددصمبعد  2013  

االثالثة االنووويي بإرركانهھا ااإلنتشارر  معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة وومعاهھھھدةة عدمماانن 
حجر  تعتبراانناالمتراابطة: نزعع االسالحح٬، وومنع ااإلنتشارر٬، ووااإلستخداامم االسلمي للطاقة االنووويیة٬، 

االعرااقق على معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب  تصديیقأتي يیاالزااوويیة ااألساسس في هھھھذاا االنظامم. وو
ارر ـي مجالل نزعع االسالحح وومنع ااإلنتشاالنووويیة في سيیاقق عددد من ااإلتفاقيیاتت االتي يیلتزمم االعرااقق بهھا ف

. اانن إإنضمامم االعرااقق االى معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة يیمثل موشرااً ووااضحاً االنووويي
على مصدااقيیة االعرااقق في االتخلص االنهھائي عن االسعي إلمتالكك أأسلحة االدمارر االشامل ووفق ما 

رااقق االداائم٬، ووددليیل إإيیجابي على نصت عليیهھ االفقرةة (هه) من االماددةة االتاسعة من ددستورر جمهھورريیة االع
توجهھاتت االعرااقق االجديید في االعمل مع االمنظومة االدووليیة بما يیخدمم ااألهھھھداافف االرااميیة االى نزعع 

االسالحح وومنع ااإلنتشارر وواالحفاظظ على االسلم ووااالمن االدووليیيین.  

 

االسيید االرئيیس...  

ة باإلضافة االى قوةة قانونيیة ملزم يیعطيیهھانفاذذ معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة  ءاانن بد
في  يیسهھمسزز من فاعليیة االنظامم االشامل لنزعع االسالحح٬، وويیعزسمسؤووليیاتهھا االسيیاسيیة ووااألخالقيیة٬، وو

ااإلسرااعع في جعل منطقة االشرقق ااألووسط خاليیةً من ااألسلحة االنووويیة ووأأسلحة االدمارر االشامل 
  ااالخرىى.

االسيید االرئيیس...  

ً بعد يیومم من خاللل  على االرغم من تزاايید أأهھھھميیة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة يیوما
االجهھودد االتي تُبذلل لتعزيیز عالميیتهھا٬، إإال إإنهھ تبقى هھھھناكك حاجة ماسة لإلسرااعع بدخولهھا حيیز االتنفيیذ 
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اني من خاللل ُمصاددقة االدوولل االُمتبقيیة عليیهھا٬، ووالسيیّما االدوولل االثمانن االوااررددةة في االملحق االث
للُمعاهھھھدةة٬، من أأجل ووقف ووإإنهھاء االتجارربب االنووويیة وواالقضاء على االمخاططر وواالتهھديیدااتت االناجمة 
عن تلك االتجارربب٬، ووبما يیُسهھم في االوصولل إإلى عالم خالل من ااألسلحة االنووويیة. ووفي هھھھذاا االصددد٬، 

ً لقرااررااتت مجلس  ااألمن أأددعو جميیع االدوولل إإلى ااإلستمراارر بوقف تجارربهھا االنووويیة االتي تُعد إإنتهھاكا
لم ووااألمن ااإلقليیميیيین وواالدووليیيین ووإإنعكاساتهھا االسلبيیة على نظامم منع  ذذااتت االصلة ووتهھديیدااً للسِّ

ااإلنتشارر.  

االسيید االرئيیس...  

اانن مما ال شك فيیهھ اانن االعالم بدوونن ااألسلحة االنووويیة ووأأسلحة االدمارر االشامل ااالخرىى سيیصبح 
ً ووإلجيیالنا االقاددمة٬، وولكن  ً بالنسبة لنا جميیعا وومع ذذلك يیشيیر االوااقع االى اانن االجماعاتت أأكثر أأمنا

  ااإلررهھھھابيیة قد تتمكن من االحصولل على االتكنولوجيیا وواالمواادد االضروورريیة إلنتاجج مثل تلك ااألسلحة.
ااالررهھھھابب االنووويي ااحد ااكبر ووااخطر االتهھديیدااتت االتي توااجهھ ااالمن االدوولي٬، ووتعد تداابيیر كما وويیمثل 

ولة ددوونن ووصولل االمواادد االنووويیة االى اايیديي ااالمن االنووويي االمشدددةة هھھھي االوسائل االضروورريیة للحيیل
 االجماعاتت ااالررهھھھابيیة خصوصاً أأننااالررهھھھابيیيین ووغيیرهھھھم من جهھاتت ااخرىى غيیر مرخص لهھا بذلك. 

ال تحدهھھھم حدوودد ووال تلِزمهھم منظماتت أأوو أأعراافف ددووليیة معيینة ااألمر االذيي يیبقى خيیاررااً ووااحدااً 
ً ضمن إإططارر عمل ددوولي يیستدعي ذذلك مجهھوددااً تهھم ووهھھھو االتعاوونن االدوولي االمعززز وولمكافح جماعيیا

.قويي لمنع اانتشارر االمعدااتت االنووويیة ووللتأكد من حفظ هھھھذهه االمعدااتت بعيیدااً عن متناوولل ااإلررهھھھابيیيین  

تأيیيید حكومة بالدديي للبيیانن االختامي االذيي سيیصدرر عن هھھھذاا  ااإلعراابب عنووفي االختامم٬، أأوودد 
من ااجل ددخولل االمعاهھھھدةة  ااإلجتماعع٬، وواالتأكيید على اانن االعرااقق سيیستمر بالعمل مع االمجتمع االدوولي

حيیز االنفاذذ في أأسرعع ووقت ممكن.  
 

 ووشكرااً...


