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املؤتمر املعني بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار  

 الشامل في الشرق األوسط  

    بيان تونس 

 ةالسيد الرئيس  

املعني   ة املؤتمرنتخابكم رئيسل  التهنئةبخالص  لكم أتقدم يطيب لي في البداية أن  

في الشرق    الشاملأسلحة الدمار  غيرها من  النووية و   األسلحةمنطقة خالية من    بإنشاء

دا لكم
ّ

 أعربكما أود  إنجاح هذا املؤتمر.جل أتعاون معكم من التزامنا بال األوسط، مؤك

يفوتني    لو  .املؤتمربيانه في افتتاح  غوتيريش على   األمين العام أنطونيو  لسيدل تقديرنا    عن

قة رئاسةالالشقيقة على  دولة الكويتلتقدم بالشكر أأن 
ّ
 .  للمؤتمر الثانيةلدورة ل املوف

 

 ،ةالسّيد الرئيس

و   تفاقماليوم  العالم    شهدي  املسلحة  التي  احتداد مظاهر  النزاعات  تهّدد  اإلرهاب 

مّما في العالم  زيادة اإلنفاق العسكري  تواصل  ت  ،باملوازاة مع ذلك. و األمن والسلم الدوليين

األسلحة أّدى   من  النووية وغيرها  واألسلحة  الشامل  الدمار  أسلحة  مخزونات  زيادة  إلى 

والكيميائية دولّيااملحظ البيولوجية  عديد  ورة  في  التوّتر  منسوب  ارتفاع  في  وساهم   ،

  .املناطق

د أكثر فأكثر أهمية  ،ومن هذا املنطلق
ّ

نزع السالح   مواصلة الجهود لتحقيق  تتأك

النتشار.      وإذوعدم 
ّ

الشامل نزع    بضرورةتمّسكها  دا  مجّد تونس    دتؤك الدمار    أسلحة 

 و 
ّ

التسل سباق  في  النخراط  أجل    حعدم  المن  الدوليينسالم  تعزيز  تعتبر  واألمن  فإّنها   ،

 

 

 

 البعثة الدائمة للجمهورية التونسية 

 لدى منظمة األمم املتحدة 

 بنيويورك 
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املخاوف    معالجةو   على درب نزع السالح  ةخطوة هامّ   املناطق الخالية من األسلحة النووية

 .والدولي املستوى اإلقليمي علىوبناء الثقة األمنية 
 

إلى حيث  وبالنسبة  األوسط  الشرق  في    منطقة  الوحيدة  الدولة  إسرائيل  تزال  ل 

التي لم تنضّم  إلى معاهدة عدم   املنطقة  النووية  بعد  خضاع إوترفض    انتشار األسلحة 

د على  الذرية وكالة الدولية للطاقةلتها لنظام الضمانات الشاملة لآجميع منش
ّ

، فإّننا نؤك

العامة  أهمية   الجمعية  أجل    2018ديسمبر    22  في  املؤّرخ  73/546قرار  الشروع  من 

خالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة    إنشاء منطقةالفعلي في التفكير في اتفاقية  

 . األوسطالدمار الشامل في الشرق 
 

 السيدة الرئيسة، 

دلهذا   لثةترحب تونس بعقد الدورة الثا
ّ

على ضرورة مواصلة بذل كل    املؤتمر وتؤك

األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في  من    الخالية  منطقةنشاء  إلالجهود  

د  من شأنه أن دورة في الظروف الحالية الالشرق األوسط.  كما تعتبر ان انعقاد هذه 
ّ

يؤك

السياسية  املنطقةدى  لالراسخة    اإلرادة  إ  دول  األمن السلم  مقّومات  تعزيز    لىالساعية 

 .خدمة ملصالح شعوبهافي املنطقة    ودفع التنميةالستقرار    وتحقيق  والدوليين  اإلقليميين
 

ع إلى نتائج هذا املؤتمر وانعكاساتها اإليجابية على 
ّ
ي في  اإلقليماألمن وبقدر ما نتطل

األوسط الشرق  من    ،منطقة  املنطقة  وتخليص  السلمية  التسوية  مسارات  دفع  وعلى 

أّن   د 
ّ

نؤك فإّننا  الذي طاملا خّيم عليها،  األمن  وانعدام  من    الخالية  نطقةاملإنشاء  التوّتر 

سي  الشامل  الدمار  وأسلحة  النووية  تقليل األسلحة  في  الدولي،  املستوى  على    ساهم، 

 .  لى مثل هذه األسلحةلحصول علالجماعات اإلرهابية  املخاطر اإلرهابية املرتبطة بسعي
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 السيدة الرئيسة، 

د تونس من جديد على مواصلة الن
ّ

املؤتمر   إليها  تطّرق ظر في املسائل الهامة التي  تؤك

من بينها التأكيد على حّق الدول في استحداث املعّدات  والّتي  األولى والثانية    تينخالل الدور 

بالنووية و التكنولوجية   النووية  بحوث  القيام  الطاقة  في  ل في مجال  غراض  األ ستعمالها 

املجالت  كذلك  و   سلميةال في  النووية  للطاقة  السلمية  الستخدامات  التنموية،  تعزيز 

املإلى    باإلضافة واملعّدات  تبادل  املوّجهة  و العلمية  لومات  عواملواد  التكنولوجية 

 لبيئة.لالستخدامات السلمية واملحافظة على ا
 

 ة،السيد الرئيس

انتشار واملعاهدات الدولية املعنية بمنع    تلقد انخرطت تونس في جّل التفاقيا 

والحّد   حنزع السال بأهمية    امن إيمانهانطالقا  سلحة الدمار الشامل  أو   األسلحة النووية

ح
ّ

د  نكما  .  والطرق السلمية في فّض النزاعاتالتفاوض    والحتكام إلى  من سباق التسل
ّ

ؤك

املناسبة،مجّددا بهذه  العا  ،  الطابع  إضفاء  جميع    مليأهمية  قة  على 
ّ
املتعل املعاهدات 

واتفاقية حظر    ،األسلحة النووية  سيما معاهدة عدم انتشار  لالدمار الشامل، و   بأسلحة

حظر    األسلحة واتفاقية  الشامل   ومعاهدة  الكيميائية،  األسلحةالبيولوجية،  الحظر 

 .والستقرارالسالم و  األمن عالم يسوده لك من أجل، وذالنووية للتجارب

 

 شكرا                                                                                                                                  


