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 كلمة جمهورية العراق خالل الجلسة العامة لمؤتمر نزع السالح
30/6/2020 

 شكرًا سيد الرئيس

وأتقدم أؤكد لكم الدعم الكامل لوفد بالدي السالح، و رئاسة مؤتمر نزع أود أن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم 
جهود مخلصة. كما أود أن أشكركم على إختياركم مناقشة بالشكر أيضًا الى الرئاسات السابقة على ما بذلوه من 

 موضوع تعددية األطراف، الذي أثبتت الظروف الحالية أهمية والحاجة اليه أكثر من أي وقت مضى.

 السيد الرئيس

يعد صون السلم واألمن الدوليين من المقاصد السامية التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة، وتحقيقًا لهذه 
رع بإتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء أخطار تهدد السالم واإلضطالع بهذه المسؤولية على أساس الغاية ش

تعدد األطراف. وشكلت المفاوضات العالمية متعددة األطراف وغير التمييزية والشفافة أساسًا إلتفاقات دولية 
لتعاون  فيما بينها إليجاد الحلول الجماعية بنزع السالح وتنظيم التسلح، إذ إنها تتيح للدول االطراف التشاور وا

والتي تسهم في إقامة عالقات ودية متعددة األطراف. في حين يشهد العالم االن تالشي هذه التعددية في ميدان 
نزع السالح ولجوء بعض الدول االعضاء الى األعمال اإلنفرادية لمعالجة شواغلها األمنية، األمر الذي يعرض 

دوليين للخطر ويقوض الثقة بنظام األمن الجماعي الذي أسسته األمم المتحدة. ويؤكد العراق، السلم واألمن ال
شأنه شأن العديد من الدول األعضاء ان مبدأ  تعددية األطراف هو المبدأ الجوهري لمعالجة الشواغل ذات 

 الصلة بنزع السالح وعدم أألنتشار والتصدي التحديات التي تواجه البشرية.

 لرئيسالسيد ا

ان التحديات التي يواجهها العالم في مواجهة جائحة كورونا يثبت من جديد ان شعوب العالم مترابطة في 
تحدياتها، لذا يعتبر العراق التعددية منهجًا أساسيًا في التكاتف لمواجهة األزمات والتحديات اإلقليمية والدولية 

أحد أهم الركائز ُيعد كما هذا المنتدى، أعمال في  ناسيًا لومنها تحدي نزع السالح النووي الذي يعتبر هدفًا أسا
ن إذ أألمن والسلم الدوليين تحقيق ارتباطه المباشر بالثالث لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، إل

 . الضمان الوحيد لعدم إستخدام أو التهديد بإستخدام األسلحة النووية هو اإلزالة التامة لهذه األسلحة
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 السيد الرئيس

 إذ تعتبر. واألمن والسلم الدوليينأمر أساسي لتعزيز التنمية  ى قيم التعددية والتعاون الدولي،إن الحفاظ عل  
القضايا العالمية  ، كما انلتزام بالمعايير الدوليةرفع سقف اإلفي  من خالل المساهمة هذه القيم أساسية

تجاه ايجاد تفاهمات تحترم قيم ومصالح األمم، وتتطلب إب ناواألزمات اإلنسانية بقطاعاتها المختلفة، تدفع
االهتمام والعمل الجماعي من خالل التعددية والدبلوماسية، في وقت تتأثر فيه المشاهد السياسية واالجتماعية 

 .تقدم التكنولوجي والتسارع المعلوماتيواالقتصادية والعالقات بين الدول بأثر ال

 السيد الرئيس

، حقق العديد من النجاحات المنتدى المتعدد األطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السالحمؤتمر نزع السالح  يعد
التفاوض وإعتماد العديد من المعاهدات واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة بنزع السالح، األمر الذي من خالل 

أن التعددية قادرة على تحقيق اإلنجازات الكبيرة شريطة توفر اإلرادة السياسية لدى الدول  يبرهن من جديد
بالمرونة لتحقيق األهداف التي  من هذا المنطلق الدول األعضاء كافة الى التحّلييدعو العراق لذا األعضاء، 

يتناول القضايا للتوصل الى برنامج عمل شامل ومتوازن  الجهودمضاعفة من خالل ، المؤتمر نشأ من أجلها
ق مع النظام يتفّ بما عضاء ي شواغل جميع الدول األلبّ األربعة األساسية ذات الصلة ببرنامج عمل المؤتمر و يُ 

 للمؤتمر. الداخلي

 شكرًا لكم.وأتمنى لكم ولبقية الرؤساء الستة النجاح في مساعيكم و

 


