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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،السيد الرئيس
ل دو أندونيسيا بإسم مجموعة  مندوب لبيانعن تأييده  باإلعراوفد بالدي  يود، في البداية  

 .سم المجموعة العربيةبإ فلسطينمندوب ولبيان  حركة عدم اإلنحياز
 ،السيد الرئيس

جدية تشهد الساحة الدولية تطورات امنية معقدة ومتزايدة، األمر الذي يحتم علينا العمل ب
لدمار اوالمعاهدات المعنية باالسلحة النووية وأسلحة المية االتفاقيات تحقيق عوبشكل متسارع ل
 الوصول الى عالموبما يسهم في  س أولويات المجتمع الدوليأر ووضعها على الشامل االخرى، 

 على حد سواء. تدميرية على اإلنسان والبيئة التي لها قدرةاألسلحة من تلك خاٍل 
معاهدة عدم ل الثالث ركائزلل والمتوازن  اللتزام بالتنفيذ الكاملاهمية ا على أكيد تالعراق  عيدي   
ب االهتمام بنظام نزع السالح على حساتشهد خلاًل واضحًا يتمثل في التي  النووي  ارتشنالا

 االطرافالدول الحافز وراء انضمام التي تشكل  دةهاعالملنصوص طبقًا  ،نظام عدم االنتشار
في  تها المعاهدةالتي واجه لتحدياتاوفي هذا السياق، يدعو العراق الى ضرورة تجاوز  .إليها

بي مشاغل الدول كافة في ، من اجل التوصل الى وثيقة ختامية تل2015عام مؤتمرها التاسع 
 المزمع انعقاده مطلع العام المقبل.العاشر مؤتمر مراجعة المعاهدة 

 ...السيد الرئيس
لمعاهدة، لم الركيزة الرابعة ل باعتباره 1995التذكير بأن قرار الشرق االوسط لعام يعيد العراق    

 يه، وبالتالي البد منيتم تنفيذه لغاية االن على الرغم من مرور أكثر من عقدين ونصف عل
نجاح الجهود وبضمنها  الية نشاء منطقة خإب الدورة الثانية للمؤتمرالعمل بجدية من اجل دعم وا 

انشاء لتحقيق هدف األوسط، من األسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق 
 ى.واسلحة الدمار الشامل األخر  خالية من االسلحة النوويةشرق أوسط  ةمنطق
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 ... السيد الرئيس
ستخدامه لألغراض     السلمية يومن العراق بان الفضاء الخارجي ُيعد إرثًا مشتركًا ينبغي استكشافه وا 
ى ومن هذا المنطلق، يدعو العراق الوبما يحقق مصالح وفائدة جميع البلدان دون استثناء،  فقط

يدعم جميع كما الحثيثة لعدم عكسرة الفضاء ولمنع سباق التسلح فيه، ضرورة بذل الجهود 
 .الرامية الى التوصل الى صك قانوني ملزم لمنع تسليح الفضاء الخارجيالدولية المبادرات 

 ... السيد الرئيس
ا نتائجهن التطنور الحاصنل فني االسنلحة التقليدينة ال تختلنف فنياآلثار الكارثية الناجمة عنن ان    

جميعننًا ضنننرورة  لقنني علننى عاتقننناأألمننر الننذي يُ أسننلحة النندمار الشنننامل، ثننار التنني تخلفهننا عننن اآل
 هننذه اآلثننارلن اجننل وضننع حنندًا منن وتظافرهننا الجهننود الدوليننة فنني بننذل المزينند منننمسننؤولية ال تحمننل

 . وبما يسهم في تحقيق السلم واالمن الدوليين
 غينر المشنروعواإلتجنار حة الصنغيرة واالسنلحة الخفيفنة اإلنتشار العشنوائي لالسنلظاهرة كما ان    
لمنا  ومجتمعاتهنا، الندولواستقرار من أمصدر قلق وخطر كبير يهدد باستمرار تشكل  ،وتكديسهابها 

المنندنيين والعسننكريين علننى حنند سننواء. وفنني هننذا  رواحاإزهنناق تسننببه مننن اثننار سننلبية وكارثيننة فنني 
ع النذي النهائية وبتوافق االراء الصادرة عن االجتماع السابباعتماد الوثيقة السياق، يرحب العراق 

االتجننار غيننر المشننروع باالسننلحة الصننغيرة واالسننلحة ومحاربننة واستصننال لمنننع يعقنند كننل سنننيتن 
 .الخفيفة من جميع جوانبه

 ... السيد الرئيس
بيئنة كبينرة فني اثارًا اجتماعينة واقتصنادية و  اللغام والمتفجرات من المخلفات الحربيةلقد خلفت ا   

 هبرنامجننناألمنننر النننذي يتطلنننب منننن المجتمنننع الننندولي مسننناعدة العنننراق فننني مواصنننلة تنفينننذ ، العنننراق
تطننوير القابليننات وزيننادة دعمننه فنني ازالننة االلغننام والعبننوات الناسننفة، و فنني  االلغنناملشننؤون  الننوطني
ات وطنيننننة بننننناء قنننندر ل اقامننننة شننننراكات بننننين المنظمننننات الدولينننة والمنظمننننات المحليننننة عبننننرالكفننناءة 

حسنب بللمعنايير الدولينة  وفقناً لمعنايير الوطنينة ه لتحديثنفني و  مواجهة المتبقي من التلوث بااللغنامل
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وفني الوقنت النذي أتقندم فينه بالشنكر الجزينل لجمينع االطنراف  (.OAPاوسنلو  اتفاقية خطة عمل 
أمس ا زال بنننبنننأن العنننراق منننود التأكيننند  أ، اال اننننني ي مجنننال ازالنننة االلغنننامفننن التننني سننناعدت العنننراق

دعننم زيننادة عنندد فننرق المنظمننات الوطنيننة واالجنبيننة المفوضننة مننن خننالل حاجننة  للنندعم النندولي ال
للعمل بالبرنامج الوطني الجراء اعمال المسح واالزالة ولبناء القدرات الوطنية ولمسناعدة الضنحايا 

 واعادة تأهيلهم.
 .... وشكرا  

 
 

  
 


