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 السيد رئيس مؤتمر نزع السالح،

 ةالعام ةلألمين العام لألمم المتحدة ــ األمين ةالشخصي ةالممثل ةالسيد
 لمؤتمر نزع السالح،

 والسادة الممثلون الدائمون،أصحاب السعادة السيدات 
 الحضور الكرام 

 
حفل هذا الم  أشارككم أن  سعدنيبة، وي  ي  كلمات الترحيب الط  ل شكراً جزيلً 

تأكيدا لألهمية التي توليها جمهورية العراق لمؤتمر د األطراف، ولي م تعد  الد  
دية نزع السلح و  ليا لتعد   ز مصداقية  ت عز  والتي  األطرافإلتزامها بالم ثل الع 

جهوده الرامية الى تحقيق هدف نزع ولي في المسؤولية الجماعية للم جتمع الد  
 السلح العام والكامل. 

 
 السيد الرئيس،

في ظل الحساسة  تتزايد أهمية مؤتمر نزع السلح في هذه المرحلة    
م وتفاق  والتوت رات السياسية التي تشهدها البيئة الدولية د األزمات اإلقليمية تزاي  

ض عر   ت  جميعها وهي عوامل  ،سلحة الدمار الشاملأنتشار امكانية إمخاطر 
  .للخطرواإلقليمي اإلستقرار الدولي 
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 واليته التفاوضيةعقدين من ممارسة أكثر من نذ المؤتمر م   ورغم عدم تمك ن 
اال  ان أهمية المؤتمر تبقى سارية بصفته المحفل  معاهدات نزع السلحن أبش

وفي هذا السياق، ي رح ب العراق  التفاوضي الدولي الوحيد لنزع السلح.
بجميع المبادرات والنشاطات الرامية الى عودة المؤتمر لممارسة الوالية 

لهذا العام  الستالمؤتمر رؤساء  وبروح التعاون السائدة بينالموكلة اليه، 
جهودهم الحثيثة في التوصل الى اتفاق إلعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن و 

م في القضايا المعروضة إحراز تقد  يكفل يلبي شواغل الدول األعضاء كافة و 
مًا لتحقيق األهداف التيل ،عمال المؤتمرأ على جدول  ا نشأ من  لم ضي قد 

 اجلها المؤتمر.
 الرئيس،السيد    

إلى يعاني منها مؤتمر نزع السلح  ستمرار حالة الجمود التيإ ىأد  
إستمرار نتيجة  ج إطار المؤتمر،ر تناول العديد من قضايا نزع السلح خا

المرونة اللزمة مما ي بحل  ها وعدم الت  ف  ك بمواق  التمس  في الدول األعضاء 
قبل ة من وقفة جاد  البد من ، وبالتالي في هذا المجال مأعاق إحراز أي تقد  

ونود  .دوره المناط بهمارسة جميع الدول األعضاء إلعادة المؤتمر إلى م  
البناء ه شاركة لم  الجهود الجماعية المشتركة لمواصلة  هنا التأكيد على ضرورة

تقديم المزيد من المساهمات  من خللالة في مؤتمر نزع السلح الفع  و 
 المراجعةمؤتمر وعلى وجه الخصوص  ،هذا العامللسلح جتماعات نزع اإل

 خلل شهر آيار الم قبل.نتشار األسلحة النووية المقرر عقده إلمعاهدة عدم 
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 السيد الرئيس، 
فها بوجوب إبقاء نزع السلح موق   شاطر العراق العديد من الدولي  

للمركز الخاص الممنوح له في  النووي على رأس أولويات المؤتمر، وفقاً 
سة لنزع ستثنائية األولى المكر  الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة اإل

الى ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في  ضافةً إ ،1978السلح لعام 
 .1996الصادر عام  رأيها اإلستشاري 

   

 
فيما يتعلق بالقضايا األساسية المطروحة  العراق ن أ بي ن وجهة نظرأود أ

على جدول أعمال المؤتمر وبشكل خاص ما له  علقة بالقضايا األربع ذات 
 لة ببرنامج العمل:الص  

من  عززم التكنولوجي في هذا المجال سين التقد  إنزع السلح النووي:  .1
 أي جهد ي بذل أو دعمح، وعليه فإن العراق يخطورة إستمرار هذا التسل  

من أجل التوصل إلى النووية سلحة ألأية مفاوضات بين الدول الحائزه ل
، كما هاسلحة وصواًل إلى عالٍم خاٍل منلمخزونات تلك األي خفض جد  

 إنشاء المناطق الخالية من األسلحة النووية سي ساهم في تعزيز الجهود  أن  
بدء نفاذ معاهدة  كما يدعم العراق، المبذولة لنزع السلح النووي الدولية 

األطراف جميع من خللكم ندعو لذا  ،الحظر الشامل للتجارب النووية
اإلجراءات إتخاذ التدابير و إلى من المعاهدة الثاني  الم لحقفي  المتبقية

 اللزمة لتوقيع المعاهدة والتصديق عليها.
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ك إيجاد ص   اإلتفاق على ينبغي تعلق بضمانات األمن السلبية، ي فيما .2 
على األسلحة النووية  ةقوم بموجبه الدول الحائز ي دولي م لزم ت  قانون

بإعطاء ضمانات غير مشروطة للدول غير الحائزة لألسلحة النووية بعدم 
ستخدام األسلحة النووية من جانب الدول الحائزة، إستخدام أو التهديد بإ

غير للدول  ة ت عد مطلبًا عاداًل ومشروعاً ضمانات األمن السلبي   ن  أورغم 
ها نضمام  إخيارات نووية عسكرية ب ت طوعًا عن أي   النووية التي تخل  

ر بديًل  إنها ال ي مكن أن ت عتب  ، إال  عدم إنتشار األسلحة النووية لمعاهدة
 ل بالنزع التام لألسلحة النووية.  عن الهدف الم تمث  

نشطارية خطرًا على تحقيق هدف نزع إنتاج المواد اإلتشكل مواصلة  .3
العراق فكرة تحقيق والية تفاوضية لذا يدعم لح النووي وعدم اإلنتشار، الس

الية طراف وقابلة للتحقق دوليًا وبفع  دة األلوضع معاهدة غير تمييزية م تعد  
االنشطارية التي ترمي لصنع األسلحة النووية وغيرها  لحظر إنتاج المواد

 من المتفجرات النووية.
إرث م شترك  الخارجي الدول األعضاء على إن الفضاء العراق شاطري .4

سوف  إن عسكرته  و سلمية فقط، الألغراض لللبشرية وينبغي إستكشافه 
ـباق، وعلى ر ويجب منع وقوع هذا الس  ف وم دم   ح م كل  إلى سباق تسل   تقود  

لمنع ملزم ك دولي ر في مسألة إعتماد ص  نظ  مؤتمر نزع السلح أن ي  
ولية تهد ف إلى خارجيتسليح الفضاء ال ، ونؤكد دعمنا ألية  م بادراٍت د 

 تعزيز اإلستخدام السلمي والمنصف للفضاء الخارجي.
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 السيد الرئيس، 
عالم خاٍل من األسلحة النووية يعتمد أواًل وقبل إيجاد تحقيق هدف إن 

تحقيق عالمية معاهدة إنتشار األسلحة النووية والتنفيذ الشامل  كل شيء على
وإن أولى . 2030ينسجم مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة بما ألحكامها و 

إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية الخطوات لتحقيق هذا الهدف هي 
لذا  ،ة نحو القضاء على األسلحة النوويةفي جميع أنحاء العالم كخطوة هام  

جتمع الدولي إلى ضرورة تنفيذ قرار الشرق كم الم  خلل   ندعو من
إلستعراض معاهدة عدم إنتشار األسلحة  1995لمؤتمر عام  األوسط 

لمؤتمر  النووية وتمديدها، وطبقًا لخطة العمل الواردة في الوثيقة الختامية
كما  ،أنع نصرًا أساسيًا في هذا الش بوصفه   ،2010راجعة المعاهدة لعام م  

راجعة لمعاهدة منع فشل مؤتمر الم   إزاء   األمل خيبة   ب العراق عني عر  
 .من إعتماد وثيقة ختامية له 2015اإلنتشار لعام 

خالية المنطقة وفي هذا السياق رح ب العراق بإنعقاد مؤتمر إنشاء ال
 في الشرق األوسط أسلحة الدمار الشاملوغيرها من من األسلحة النووية 

تشرين الثاني من عام )والذي عقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك 
، كما رح ب العراق بنتائج ومخرجات المؤتمر، إذ تم إعتماد جدول (2019

يؤكد ختامي  وصدر إعلن أعمال موضوعي ومتوازن، وبرنامج عمل شامل،
إنشاء المنطقة ي عد خطوة نحو تحقيق هدف إنعقاده وإن ، أهداف المؤتمر

وي عزز المسارات األخرى الموازية والرامية الى الخالية في الشرق األوسط 
 .هذه المنطقةإنشاء 
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 السيد الرئيس  
 الحضور الكرام

ان العراق يدعم العودة الى المفاوضات حول البرنامج النووي االيراني 
JCPOA  على اسس تفاوضية عادلة لجميع االطراف تضمن االمن والسلم

في منطقتنا وتخفض من حدة التوتر الناجم عن انسحاب الواليات المتحدة 
وفي الوقت نفسه فان العراق يدعم جهود الدول االوربية التي  ،من االتفاق

شاركت في المفاوضات التي افضت الى اتفاق مرض لجميع االطراف في 
العمل العادة جميع االطراف الى بستمرار اال، ويحثها على 2015العام 

طاولة المفاوضات، الننا نؤمن بان المفاوضات هي الحل الوحيد واالمثل، 
 الوضع وارتفاع حدة التوتر ال يخدم دول المنطقة جميعًا.وان تازم 

       
هذه المناسبة لألعراب عن فائق تقديرنا لجهود رؤساء نغتنم وفي الختام 

المؤتمر لهذا العام في مساعيهم الرامية الى عودة مؤتمر نزع السلح إلى 
ممارسة دوره الحقيقي في معالجة مسائل نزع السلح وعدم اإلنتشار، 

كم، متمنيًا لكم لوا على تأييد وم ساندة العراق لكم في مشاريع  أن ت عو   كموي مكن
 ولبقية الرؤساء التوفيق والنجاح في مهامكم.

 
 وشكرًا لكم ...

 


