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INFCIRC/911 
  الملحق

 

 البعثة الدائمة لجمھورية كازاخستان 
  لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  

٣٦/٨-٣٠  

ة  ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل ا تحياتھ ي فيين ة ف ات الدولي دى المنظم تان ل ة كازاخس ة لجمھوري ة الدائم ُتھدي البعث
ور  الذي أدلى بهالذرية، ويشرفھا أن تحيل طيه نسخة من بيان السياسة العامة  يد ن تان، الس يس كازاخس فخامة رئ

ى مجلس األمن الدولي التابع لأل أمامسلطان نزارباييف،  اظ عل ا للحف مم المتحدة، بشأن مفھوم كازاخستان ورؤيتھ
ذه النسخة  ة ھ ة أن تتفضل بإحال ار، وتطلب من الوكال الشراكات العالمية من أجل عالم آمن وعادل ينعم باالزدھ

  من الوثيقة إلى جميع الدول األعضاء في الوكالة.

لية في فيينا ھذه الفرصة لكي ُتعرب مجدداً للوكالة وتغتنم البعثة الدائمة لجمھورية كازاخستان لدى المنظمات الدو
  الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا. 

  

  

  [الختم]

  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٨

  

  

   صفحات. ١٠المرفق: نص بيان السياسة العامة، 

  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

  بمناسبة بداية العضوية غير الدائمة لكازاخستان في مجلس األمن
  ٢٠١٨-٢٠١٧ للسنتينالتابع لألمم المتحدة  

  

  السياسة العامةبيان 
 الذي أدلى به فخامة رئيس كازاخستان 

  نور سلطان نزارباييفالسيد 
  أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

  
  مفھوم كازاخستان ورؤيتھا

 للحفاظ على الشراكات العالمية من أجل 
  عالم آمن وعادل ينعم باالزدھار

  

م في مجلس ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١في  ر دائ ا كعضو غي ، بدأت جمھورية كازاخستان االضطالع بواجباتھ
  مقبلتين. السنتين لاألمن التابع لألمم المتحدة ل

ا  د. إنن ذا المقع دت ترشيحھا لھ ي أّي م المتحدة الت دول األعضاء في األم وتعرب كازاخستان عن امتنانھا لجميع ال
ا بالسالمنعتبر انتخابنا لعضوية مجلس األمن  دولي في التزامن ة المجتمع ال ى ثق يالً عل . مسؤوليًة جسيمة ودل

  مم المتحدة في صون السالم واألمن العالميين.ونعتبره كذلك اعترافاً بجھودنا الرامية إلى تعزيز دور األ

ً  ونحن نرحب ه في  أيضا رة واليت دأ فت ذي ب و غوتيريش، ال م المتحدة، أنطوني د لألم انون  ١باألمين العام الجدي ك
ل  اً مع المث الثاني/يناير. إن كازاخستان تشاطره رؤيته وأولوياِته وجھوده النبيلة وتدعمھا بالكامل، فھي تتفق تمام

  ليا والمبادئ التي ستعلي كازاخستان رايتھا خالل عضويتھا في المجلس.الع

وم  ق ي ارس  ٢ويواف تان  ٢٠١٧آذار/م ة كازاخس مام جمھوري رين النض ة والعش نوية الخامس ذكرى الس ال
  لعضوية األمم المتحدة.

وقواعد ومبادئ القانون  ولقد برھن بلُدنا على مدى ربع قرن على إيمانه التام بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة
  الدولي.

ا المجلس،  ال التي يتصدى لھ ود جدول األعم ع بن از جمي ا انحي ة ودونم وستتناول كازاخستان بصورة متوازن
ا اواة مع آخذًة في االعتبار األھمية القصوى لصون السالم واألمن وتعزيزھم دم المس ى ق زم العمل عل ا نعت . إنن

ة سائر أعضاء مجلس األمن من أجل تعز ول توفيقي ى حل ق ويز التوصل إل ى تحقي توافق في اآلراء للمساعدة عل
  ھذين الھدفين. 

ز بوجه خاص  وسنبذل قصارانا لتنشيط وتطوير التعاون بين جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، مع التركي
  فيما بين األعضاء الدائمين في المجلس. تعزيز الثقةعلى 
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م وسيسعى بلُدنا إلى االنخراط  ة لألم ة العام في عالقة تعاونية مثمرة مع مجلس األمن وھيئاته الفرعية ومع األمان
  المتحدة واإلدارات المعنية من أجل تنفيذ جدول أعمال المجلس. 

رن وسنعمل على توعية أعضاء مجلس األمن بأھمية إرساء  َع الق ة واق ة يعكس بِدق نموذٍج جديد للعالقات الدولي
  عن التصدي للتحديات العالمية واإلقليمية. مسؤولية جماعيةس ويؤس الحادي والعشرين

  .واستناداً إلى ھذه المبادئ التوجيھية، ستعمل كازاخستان خالل السنتين المقبلتين على تحقيق األولويات التالية

ع سيميباالتيْنسكسيكون ھدُف كازاخستان الرئيسي، أوال د أن أغلقت موق ل  ، بع ة وأصبحت قب للتجارب النووي
ة، ھو  ىخمسة وعشرين عاماً أّوَل بلد يتخل انته النووي ىعن ترس اء لبني اإلنسان من  المساعدة عل ضمان البق

  .خالل إيجاد عالم خاٍل من األسلحة النووية

ز ن وسنواصل تعزيز الجھود العالمية الرامية إلى تخليص الكوكب من األسلحة النووية عن ق تعزي ظام عدم طري
  .١٥٤٠بقرار مجلس األمن ومن خالل التقّيد الصارم  وتوسيعه، االنتشار

ذھا،  برنامج إيران النوويوكازاخستان، إذ ترحب باالتفاقات التي تم التوصل إليھا بشأن  ى تنفي دوتشجع عل  تعتق
تعداد  ة االس ى أھب ة. ونحن عل أيضاً أن تلك االتفاقات تقدم نموذجاً يمكن استخدامه في الحاالت واألزمات المماثل

  .٢٢٣١للتعاون بنشاط مع ميّسر مجلس األمن المعني بقرار المجلس 

اء  ى حل ٍّعاجل وبّن ة التوصل إل تان أھمي ي كازاخس ياق، ترتئ ذا الس ي ھ يوف ة ف ألة األسلحة النووي به  لمس ش
  وتقترح استئناف المحادثات المتعددة األطراف بشأن ھذه المسألة فوراً.  الجزيرة الكورية

اد ھدف  ى اعتم دائمون في مجلس األمن، إل دول األعضاء، وال سيما األعضاء ال ع ال وتدعو كازاخستان جمي
ة لتأسيس  ذكرى السنوية المائ ول ال ة بحل م المتحدة في عام يتمثل في تخليص العالم من األسلحة النووي األم

٢٠٤٥.  

دالع ثانيا ى خطر ان ، ستكون جھود كازاخستان في مجلس األمن موجھًة نحو تھيئة الظروف المواتية للقضاء عل
  . من خالل منع وإنھاء المواجھات العسكرية على الصعيدين اإلقليمي والعالميحرٍب عالمية 

ي فنحن مقتنعون بأن ال غنى عن السالم ونبذ الحرب لبقا ة لتسوية المشاكل الت ء البشرية، باعتبارھما وسيلًة ناجع
ذ  رويج لتنفي زم كازاخستان الت ياق، تعت ذا الس دول. وفي ھ ون تنشأ بين ال اني المعن رن الحادي ”بي الم في الق الع

  الذي يوضح السبيل إلى تھيئة الظروف المواتية إلنھاء النزاعات ووقف العنف. “والعشرين

م المتحدة لحفظ السالمإدخال مزيد من  وتدعو كازاخستان إلى ة األم زم أن تساھم  التحسينات على منظوم وتعت
  في ذلك عن طريق زيادة عدد مراقبيھا العسكريين وحفظة السالم التابعين لھا المنتشرين في بعثات األمم المتحدة. 

اإلسرائيلية والنزاعات  -نية وسنعمل خالل فترة عضويتنا في المجلس على إيجاد تسوية سلمية للمواجھة الفلسطي
وتر في  ل الت زع فتي التي يشھدھا الشرق األوسط وأفغانستان ورابطة الدول المستقلة. ونعتزم كذلك بذل الجھود لن

  شبه الجزيرة الكورية وحّل األزمات في أفريقيا وآسيا.

  بع لألمم المتحدة.ثالثا، كازاخستان ھي أولى دول آسيا الوسطى التي ُتنتخب لعضوية مجلس األمن التا
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ا،  ن فيھ تقرار واألم مان االس ة ض ا بغي دان منطقتن ع بل الح جمي ز مص ة لتعزي ذه الفرص ام ھ زم اغتن ن نعت ونح
  والتصدي بفعالية للتحديات والتھديدات اإلقليمية، وتوطيد التعاون في المنطقة وتعزيز نموھا وتنميتھا. 

ى ة سالم وأمن وتعاون وتنمية في آسيا الوسطىبإمكانية وضع واختبار نموذٍج لمنطقوإننا مقتنعون  تند إل ، يس
  احترام مصالح جميع الجھات المعنية والموازنة بينھا.

س، إجراء  تنا للمجل ة وينصب محور ونعتزم، خالل فترة رئاس التوازن والجدي مناقشاٍت واسعة النطاق تتسم ب
ائج راز النت ى إح ا عل تان و تركيزھ ي أفغانس ة ف ا الحال اول فيھ يا نتن ي آس ة ف ن والتنمي ز السالم واألم ة تعزي كيفي

  الوسطى. وسنسعى أيضاً إلى اعتماد وثيقة ختامية خاصة تنبثق عن ھذه المداوالت.

ؤمن بضرورة  ن، ون فنحن نريد أن نرى السالم واالستقرار مستِتبَّْين في أفغانستان مرة أخرى وبأسرع وقت ممك
ك ال اعدة ذل عة النطاق لمس اعدة واس ديم مس ي تق ة وف ة االقتصادية واالجتماعي ق التنمي ى تحقي اعيه إل ي مس د ف بل

درات.  اء الق ز بن ه ولتعزي ا أمن ى استعداد للعمل جھوده الرامية إلى مكافحة التھديدات التي يتعرض لھ ونحن عل
ة مجلس األمن المنشأة عمال  القرار دونما كلل في ھذا الميدان، بصفتنا رئيس لجن بشأن أفغانستان  ١٩٨٨ب

  طالبان.  ركةوح

ا ن رابع الم واألم دد الس ي تھ ديات الت م التح ن أھ العنف م دولي والتطرف المصحوب ب اب ال د أصبح اإلرھ ، لق
ى  ام األول إل العالميين في الوقت الراھن ومن أكثرھا حدة. فالعديد من مناطق العالم يشھد أزمات ُتعزى في المق

ة الدول ات اإلرھابي ا الجماع وم بھ ي تق ة. األنشطة الت دول ي ل ال ذل ك ة إال بب ذه اآلف ى ھ ن يتسنى القضاء عل ول
ذا الھدف وداً متضافرة لتحقيق ھ تلزم والمنظمات الدولية واإلقليمية وسائر الجھات الرئيسية المعنية جھ . ويس

دينيين من أجل  اء السياسيين وال ين الزعم ى ذلك، قبل كل شيء، تكثيف الحوار ب مكافحة التطرف المساعدة عل
  بالعنف ومنع تغذية ھذه النزعة.  المصحوب

بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية في  ١٢٦٧بالقرار وستتولى كازاخستان رئاسة لجنة مجلس األمن المنشأة عمال 
  العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة للمساعدة على تحقيق تلك األھداف.

ى وضع  م المتحدة ومجلس األمن إل ة قواعد سلوك وفي ھذا السياق، نعتزم دعوة الدول األعضاء في األم مدون
ة)  أستانا المي (شبكة عالمي لعمليات مكافحة اإلرھاب الدولية. ونعتقد أن ھذا األمر سيكون نواًة لتشكيل تحالف ع

ه في  ا اقترحُت م المتحدة، وھو م م لمكافحة اإلرھاب برعاية األم ة لألم ة العام ام الجمعي ه أم ُت ب ذي أدلي ان ال البي
  المتحدة في دورتھا السبعين. 

  .أفريقيا سالم وأمن شاملين في، ال سبيل إلى تحقيق سالم عالمي دائم دون تحقيق خامسا

اد األفريقي  دى االتح ة ل ًة مراقِب ة مجلس األمن بشأن الصومال وستساھم كازاخستان، بصفتھا دول يَس لجن ورئ
، في الجھود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة السالم إلى منطقة القرن األفريقي وإلى يترياوإر

  القارة األفريقية بأكملھا.

م سادسا الصلة ، إننا على قناعة بأن االستقرار الطويل األمد والسالم المستدام ال يمكن تحقيقھما إال من خالل تفھ
تحرك عالمي . وھذه العالقة بين األمن والتنمية ينبغي أن تستند إلى السالم واألمن والتنمية القوية التي تربط بين

ة المستدامة ومكافحة  ة حقوق اإلنسان وتحقيق أھداف التنمي من أجل منع اندالع الحروب والنزاعات وحماي
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أ ، بماتغير المناخ اريس بش اق ب اخ لاللتزامات في ذلك عن طريق تنفيذ جميع الدول األطراف في اتف ر المن ن تغي
  الواقعة على عاتقھا.

الخطوات العملية التي نتخذھا في  وكازاخستان عاقدة العزم على مواصلة اإلسھام في التنمية المستدامة. ومن بين
ام لمعرض ذا الع ـأن استضافتنا في صيف ھ ام في أستانا عن موضوع ‘EXPO-2017’ ھذا الش مستقبل ’ المق

ھو المساعدة على تعزيز الطاقة المستدامة والتقليل إلى أدنى حد ممكن من عواقب تغير المناخ، . إن ھدفنا ‘الطاقة
  وكالھما من العناصر الھامة للدبلوماسية الوقائية.

ة سابعا ى تحسين وتكييف مجلس األمن ومنظوم ة إل وَد الرامي ين الجھ نتين المقبلت ، ستدعم كازاخستان خالل الس
ى األمم المتحدة بأكملھا ل ا البشرية، وإل ي تواجھھ يكونا أقدر على التغلب على التحديات والتھديدات المعاصرة الت

  تعزيز دور األمم المتحدة الريادي في إدارة الشؤون العالمية.

األمم ي  ف ب أن تلب ة يج ة الثاني رب العالمي د الح ا بع رة م ى فت ود إل ي تع ة الت ل العالمي ائر الھياك دة وس المتح
  احتياجاِت القرن الحادي والعشرين.

ريكتين  ا واألم اعي في أوروب ة لألمن الجم وستعمل كازاخستان على توثيق التعاون بين جميع المنظمات اإلقليمي
  وآسيا وأفريقيا.

المي وبغية توحيد الج ى الصعيدين الع تقرار عل ھود وحشد اإلرادة السياسية الجماعية من أجل تعزيز األمن واالس
ى مستوى واإلقليمي وتعزيز الثقة بين الدول،  اً عل ل سنتين اجتماع ل سنة أو ك ُس األمن ك َد مجل نقترح أن يعق

   رؤساء الدول والحكومات.

ان السياسة واألھداُف والمھام التي يضعھا  ةبي ة لعضوية  العام اِت السياسية والعناصَر العملي رز األولوي ذا تب ھ
  .٢٠١٨-٢٠١٧كازاخستان غير الدائمة في مجلس األمن للفترة 

ات،  ذه األولوي دول األعضاء في إطار المجلس للنھوض بھ ع ال ى العمل مع جمي دون وكازاخستان مصممٌة عل
  . ة وموضوعية وبّناءة تتسم بالتوازن والمسؤوليةااللتفات العتبارات المنفعة السياسية وبطريقة منفتح

اً، أال وھو  دفاً ھام الم وتعّول كازاخستان على الدعم المقدم من الشركاء في تنفيذ مبادراتھا التي تتوخى ھ ل ع جع
  .القرن الحادي والعشرين عالماً آمناً وعادالً ينعم باالزدھار

  

 ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١أستانا، 

 



 

 

  )www.mfa.gov.kzنشرة صحفية، وزير الشؤون الخارجية في جمھورية كازاخستان (

  باالزدھارعالمية من أجل عالم آمن وعادل ينعم الشراكة الرئيس كازاخستان يحث على 

ات  -٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠نيويورك،  اييف أولوي ور سلطان نزارب د الرئيس ن الدهحدَّ من أجل السالم  ب
الميين ن الع ه  واألم وأت في ذي تب ت ال ي الوق رة ف دة لفت م المتح ابع لألم ن الت ي مجلس األم دھا ف تان مقع كازاخس

على دعم جميع الجھود الرامية  عاقدة العزمالسنتين المقبلتين. وذكر الرئيس في بيان واسع النطاق أن كازاخستان 
  ات العالمية. معالجة التحدي بشأنإلى العمل من أجل بناء توافق في اآلراء وإلى تحسين الثقة والتعاون بين البلدان 

نعم  الم آمن وعادل ي ة من أجل ع ى الشراكات العالمي اظ عل وعنوان الوثيقة ھو مفھوم كازاخستان ورؤيتھا للحف
عت  ة يلقى كلمته وزير الخارجية، خيرت عبدرحمنوف،  بينما كانباالزدھار، ووزِّ أمام المناقشة المفتوحة الرفيع

ون السالم واألمن الدوليين: منع نشوب النزاعات والحفاظ على المستوى التي عقدھا اليوم مجلس األمن حول "ص
  السالم". 

ن الخطوات إمجلس األمن التابع لألمم المتحدة  الذي أدلى به أمامالسياسة العامة  بيانوقال الرئيس نزارباييف في 
ا أحدث عضو غ تان باعتبارھ ا لكازاخس ة علي ووي أولوي زع السالح الن ذة صوب ن عة المتخ جِّ ي المش م ف ر دائ ي

دول  أول بوصفه زعيم، أنه وأضافمجلس األمن التابع لألمم المتحدة.  دعو ال ة، ي انته النووي ى عن ترس د يتخل بل
ام  م المتحدة في ع األعضاء إلى االلتزام بھدف إخالء العالم من األسلحة النووية بحلول موعد الذكرى المائة لألم

ارة  بّناءلماسة إلى إيجاد حل . ولفت االنتباه بوجه خاص إلى الحاجة ا٢٠٤٥ ة في شبه الق لقضية األسلحة النووي
  الكورية. 

رن الحادي والعشرين  ع الق ر عن واق م المتحدة كي ُتعبِّ ود تحديث ھياكل األم دعم جھ اييف ب وتعھد السيد نزارب
ى يسلط الضوء ‘ العالم في القرن الحادي والعشرين’وتعزيز جھودھا لحفظ السالم. وقال إن بيانه  ة  سبلعل تھيئ

  النزاعات ووقف العنف في العالم.  لكبحالظروف الالزمة 

نسعى إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  التي تنضمآسيا الوسطى  دول ىكازاخستان، باعتبارھا أول وقال إن
خاصة، فقال إنه إلى تعزيز مصالح جميع بلدان المنطقة من أجل دعم االستقرار واألمن. وأفرد أفغانستان بأولوية 

واسعة النطاق تتسم بالتوازن والجدية وينصب محور تركيزھا على إحراز النتائج" للمساعدة  يدعو إلى "مناقشاتٍ 
  على إعادة إحالل السالم واألمن الدائمين في ھذا البلد.

الم  رراً وتطرق السيد نزارباييف إلى التھديد الذي يشكله التطرف واإلرھاب في الع ى مك ه إل الفإنشاء  دعوت  تح
ل في مجلس األمن لمعالجة بعالمي لمكافحة اإلرھاب  رعاية األمم المتحدة. وقال إن كازاخستان ستعمل دون كل

ة تنظيم (داعش) و في العراق والشام تھديدات تنظيم الدولة اإلسالمية وترات في منطق القاعدة من أجل تخفيف الت
  القرن األفريقي.

زمفي إطار تحقيق أولويات كازاخستان في األمم المتحدة،  ه،بلد نإوقال الرئيس نزارباييف  وازن  ملت بالعمل المت
  في جدول أعمال المجلس بأكمله من أجل المساعدة على بناء عالم آمن وعادل ينعم باالزدھار. دونما تحّيز

م شغلت –مالحظات إلى المحررين  المتحدة في  كازاخستان مقعدھا كعضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألم
  في بداية فترة واليتھا التي تستغرق سنتين.  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير 



 

  كازاخستان
  راجع عند اإللقاءتُ 

  معالي السيد خيرت عبدرحمنوف، وزير الشؤون الخارجيةمالحظات من 
  لجمھورية كازاخستان، في المناقشة المفتوحة الرفيعة المستوى 

   لمجلس األمن حول منع نشوب النزاعات والحفاظ على السالم 
  )٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠(

  سيدتي الرئيسة،

ة. إنه ألمر ذو بنجاح رئاسة السويد أرجو أن تقبلي أصدق تمنياتي ام دالل دأ ع رة أن يب ز  ٢٠١٧ كبي بتجدد التركي
م المتحدة،  َيم األم ز قِ على منع نشوب النزاعات بتيسير مشترك من السويد، وھي دولة لھا سجل ناصع في تعزي

  واألمين العام الجديد، معالي السيد أنطونيو غوتيريش، وھو قيادة موثوقة ورمز لُمثل المنظمة.

ع نشوب النزاعات ال األول من نوعه المتحدة مماألبأن مكتب  وأود أن أذكر المجلس ي بمن د معن ل ق  ١٠أنشئ قب
  ا. نلسائر المنظمة أن تحذوا حذو وحان الوقت. التي أنتمي إليھا آسيا الوسطى منطقةسنوات في 

د يكون االنشغال بمعالجة  ة. وق ة نوعي ع نقل د يتطلب في الواق ع نشوب النزاعات َنھج ُمعقَّ ومن الواضح أن من
ادي مبرراً معقوالً  مات الراھنةاألز د  لتف ة. وق اذ خطوات جريئ ي رؤى جسورة واتخ ا تتبن ة منعن يقن حال عدم الت

ات  ي العالق ة ف وار والثق ز الح ن تعزي يقة م ة الض ات الوطني ية واألولوي ات السياس المي والخالف االقتصادي الع
تقبل  م المتحدة واجب ضمان مس ى األم ا زال عل نالدولية. وم ع،  ومزدھر آم ذلكللجمي اء ب اذيتطلب  والوف  اتخ

  بناء عالم خاٍل من آفة الحرب والنزاع. من أجلخطوات عملية 

رن الحادي والعشرين"، وھ بلديلقد نشر رئيس  الم في الق ان "الع ة  وفي آذار/مارس من السنة الماضية بي وثيق
دة  ربعي ين  األث ع ب ةتجم الم نظرة واقعي ى الع د إل ا الوح ة منبعھ ة طموح يس ورؤي امة ول يس و االنقس اون ول التع

  التنافس.

وم  وكشف اير، أي في أول ي انون الثاني/ين اييف في األول من ك رئيس نزارب كازاخستان في مجلس  لعضويةال
ن،  أناألم ه بش نعم  عن بيان ادل ي ن وع الم آم ن أجل ع ة م راكات العالمي ى الش اظ عل أن الحف ة بش ة العام السياس

انالذي تتاح ُنسخ منه في ھذه القاعة. وينطلق  باالزدھار رئيس، ويطرح  بي ان ال ادئ بي ة من مب  ٧السياسة العام
  نقاط متصلة بمساھمة كازاخستان في أعمال جادة وبّناءة قدر المستطاع في المجلس.

وب  ع نش اً من ون ممكن ن يك وار صادق ل دون ح ه ب رئيس أن اب ال ح خط وم، يوضِّ ال الي دول أعم ياق ج ي س وف
زام بھدف  اٍل من األسلحة النزاعات والحفاظ على السالم. وعلى الصعيد العالمي، يتطلب ذلك االلت الم خ اء ع بن

م المتحدة في عام  ة إلنشاء األم ذكرى المائ ة ع. وسوف يب٢٠٤٥النووية بحلول ال ي للغاي رار العمل ذا الق ث ھ
قوياء بما يكفي لتدمير الجدران الخفية ولبناء جسور السياسيين، والدول التي يمثلونھا، أ الزعماءبرسالة مفادھا أن 

  من أجل الصالح العام.

د  انويؤك ا  بي ع التزامن ياً م ى الصعيد اإلقليمي. وتماش راً عل ر كثي و أكث ا ھ ام بم ى القي ة الحاجة إل السياسة العام
ى وضع  تان، سنسعى إل ابتعزيز السالم واألمن في آسيا الوسطى وأفغانس ى الصعيد نموذج للسالم والتع ون عل



٢ 

ع انتشار اإلرھاب والتطرف  اإلقليمي مع إيالء عناية خاصة لألسباب الجذرية للنزاع الجاري في أفغانستان ومن
  . المصحوب بالعنف

ويمنع التنافس وانعدام الثقة وغياب وحدة الھدف والظلم، فضالً عن التفاوتات االقتصادية واالجتماعية الصارخة، 
الحوار والوساطة،  منلمي والتخلف، المجتمع العا ة ب ة ملتزم ا تحقيق تقّدم في الشرق األوسط. وبوصفنا دول فإنن

د الطر د  ق الستعادة السالم في سورية.يعلى استعداد الستضافة محادثات في أستانا للمساعدة في تمھي ونعتق
اد ة للقضاء  أيضاً أن الحوار بين القادة السياسيين والسلطات الدينية ينبغي تكثيفه من أجل إيج ول سياسية دائم حل

ة أستانا لقواعد السلوك في على خطر اإلرھاب. وندعو جميع الدول األعضاء إلى المشاركة في صياغة  مدون
المي كخطوة نحو إنشاء تحالف العمليات الدولية لمكافحة اإلرھاب ة (شبكة ع ) لمكافحة اإلرھاب. وسوف عالمي

  الدولي في أقرب وقت ممكن بال شك تدبيراً وقائياً رئيسياً.يكون اعتماد اتفاقية شاملة بشأن اإلرھاب 

د  ة رئيسية". ويؤّك ا "أداة وقائي تدامة باعتبارھ ة المس ام بشأن أھداف التنمي ين الع انونحن نؤيد مالحظات األم  بي
ة حقوق اإلنسان، السياسة العامة لرئيس بلدي  ع نشوب الحروب، وحماي دور الصلة بين األمن والتنمية في من

. ٢٠٤٥وتمثل أھداف التنمية المستدامة مساھمة مباشرة وكبيرة في رؤية عام  وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدھاراً.
ام، ونأمل أن  EXPO-2017وتستضيف أستانا معرض  ذا الع قفي صيف ھ ى جانب  يحق ذا الحدث، إل هھ  منافع

تدامة، قيم ة المس دولي في مجال الطاق اون ال ادة التع وى الواضحة، مثل زي اعي أق زام جم ة مضافة في شكل الت
  باألمن من خالل التنمية. 

دة  م المتح ى جعل المجلس واألم ة إل ود الرامي ن، سندعم الجھ رة عضوية كازاخستان في مجلس األم وخالل فت
دول  ين ال ة ب زاً لمستوى الثق بأسرھا مجّھزة بشكل أفضل للتحديات والفرص في القرن الحادي والعشرين. وتعزي

دول اإلرادة السياسية المطلوبة،  ولتوليد ى مستوى رؤساء ال اقترح رئيس كازاخستان عقد جلسات للمجلس عل
ة في والحكومات ة نوعي ق نقل ة وُطرحت في الوقت المناسب من أجل تحقي . ونعتقد أن ھذه مبادرة بالغة األھمي

  المجلس.

ب بالتوصيات الواردة في ال م وفيما يتعلق بآلية األمم المتحدة، نرحِّ دادھا بتكليف من األم تقريرين اللذين جرى إع
د األزمات الناشئة  ام لتحدي ورة َنھج ع اء السالم. وينبغي مواصلة بل ات السالم وعن ھيكل بن المتحدة عن عملي

ي، ونشر أسلحة في الفضاء والحيلولة دون وقوعھا ل جرائم الفضاء اإللكترون ، مع مراعاة العوامل الجديدة، مث
  االھتمام في المقام األول للتنمية وحقوق اإلنسان. الخارجي، وإيالء

السالم"، بوسائل تشمل زيادة  متواليةونعتقد اعتقاداً راسخاً أنه ينبغي لمجلس األمن القيام بدور رقابي مباشر في "
  التعاون مع األمين العام.

ين مجلس األمن  ئ فرصاً وما زالت المشاورات المشتركة المنتظمة الرسمية وغير الرسمية ب ام تھي ين الع واألم
  ھامة للتعاون، ومنع نشوب النزاعات وحلّھا، وحفظ السالم، وبناء السالم، والتنمية الطويلة األجل.

واألمين العام، بوصفه وسيطاً نزيھاً وبانياً للجسور ورسوالً للسالم، ينبغي أن يضطلع بدور حاسم في منع نشوب 
د صون السلم  النزاعات في المراحل المبكرة، عن طريق توجيه انتباه مجلس األمن إلى أي مسألة يرى أنھا قد ُتھدِّ

ا وضوح بشأن ھذه النقطة.  ٩٩واألمن الدوليين. والمادة    من ميثاق األمم المتحدة واضحة أيمَّ

ولكم جزيل الشكر.



 

  صحيفة وقائع
  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أمام نزارباييفلرئيس الذي أدلى به االسياسة العامة  بيان

  "مفھوم كازاخستان ورؤيتھا بشأن الشراكات العالمية المستدامة
  من أجل عالم آمن وعادل ينعم باالزدھار"

مجلس األمن في  ةغير دائم ةمقعد عضويبمناسبة تقلُّد بلده  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠(ألقاه في نيويورك في 
  )٢٠١٨-٢٠١٧ للسنتينالتابع لألمم المتحدة 

  أولويات كازاخستان بشأن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

الم من األسلحة  –عالم خاٍل من األسلحة النووية   -١ ستواصل كازاخستان تعزيز الجھود العالمية إلخالء الع
  النووية.

ة وسوف تحث كازاخستان جميع  الم من األسلحة النووي الدول األعضاء على اعتماد ھدف يتمثل في تخليص الع
  .٢٠٤٥بحلول الذكرى السنوية المائة لتأسيس األمم المتحدة في عام 

ع نشوب مواجھات  –القضاء على خطر نشوب حرب عالمية   -٢ ترغب كازاخستان في القيام بدورھا في من
الم ى الصعيدين اإلقليمي والع رئيس  تطبيقي. وسوف تعمل من أجل عسكرية عل ا ال ي اقترحھ ار الت ور األفك ن

  .٢٠١٦آذار/مارس  ٣١في بيانه "العالم في القرن الحادي والعشرين" اعتباراً من  سلطان نزارباييف

ا   -٣ ة  –تعزيز مصالح آسيا الوسطى من أجل ضمان استقرارھا وأمنھ ترغب كازاخستان في إنشاء منطق
الم  ادة الس ي إع ارك ف وف تش طى. وس يا الوس ي آس ة ف اون والتنمي ودھا التع ن ويس الم واألم ا الس ة يعمھ إقليمي

  واالستقرار إلى أفغانستان. 

بالجماعات المتصلة مجلس األمن المعنية بالجزاءات  لجانسترأس كازاخستان  – همكافحة اإلرھاب ودحر  -٤
دحر اإلرھاب. مضافرة ية من أجل تعزيز اإلرھاب ة ل ة واإلقليمي  وتخططالجھود بين كل الدول والمنظمات الدولي

أساتنا بشأن العمليات الدولية لمكافحة  قواعد دعوة الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى وضع مدونةلكازاخستان 
م المتحدة حسب بفحة اإلرھاب ) لمكاعالمية (شبكة تحالف عالمياإلرھاب كجزء من جھودھا إلقامة  ة األم رعاي

  ما اقترحته الرئيس نزارباييف.

ة  –السالم واألمن في أفريقيا   -٥ ستساھم كازاخستان في الجھود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطني
  واستعادة السالم في أفريقيا.

ى المساعدة في تشجيع ا –التنمية المستدامة   -٦ م المتحدة ستسعى كازاخستان إل ق أھداف األم ر بتحقي لتبكي
ة،  اخ، وكخطوة عملي ر المن ى حد من عواقب تغيُّ ى أدن ل إل المعتمدة للتنمية المستدامة والطاقة الخضراء، والتقلي

تقبل’الذي سيقام حول موضوع  ‘EXPO-2017’تستضيف كازاخستان معرض  ة المس تانا في صيف ‘ طاق في أس
  ھذا العام. 

اع  –من ومنظومة األمم المتحدة وتحديثھما مجلس األب النھوض  -٧ د اجتم تقترح كازاخستان الدعوة إلى عق
تقرار كل لمجلس األمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل سنة أو  ز األمن واالس نتين من أجل تعزي س

  على الصعيدين العالمي واإلقليمي ولتعزيز الثقة بين الدول األعضاء.

  



 

  مقعد كازاخستان في مجلس األمن لمحة عامة عن

  ابع عضوية تقدمھا لشغل مقعد غير دائم في  ٢٠١٣أعلنت كازاخستان في أيلول/سبتمبر مجلس األمن الت
 لألمم المتحدة.

  ادئ يا والمحيط الھ ة آس د منطق انُتخبت كازاخستان في مجلس األمن عقب االنتخابات التي جرت على مقع
 األمم المتحدة في نيويورك. في مقر ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٨في 

  ت  بلداً لصالح انضمام كازاخستان لمجلس األمن. ١٩٣بلداً من بين  ١٣٨صوَّ
  ي تان ف دأت كازاخس اير  ١ب انون الثاني/ين م  ٢٠١٧ك ر دائ ن كعضو غي ي مجلس األم ا ف نتينمھامھ  للس

٢٠١٨-٢٠١٧. 
  التابع لألمم المتحدة.كازاخستان ھي أول بلد من آسيا الوسطى يشغل مقعد في مجلس األمن 




