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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،السيد الرئيس

جموعة مبإسم اندونيسيا العراق لبيان المناسبة لألعراب عن تأييد أغتنم هذه  ان ، أودبداية   
 المجموعة العربية.  باسم فلسطين مندوب، وبيان حركة دول عدم االنحياز

 ،السيد الرئيس
عيد ثقة على الصبناء الركيزة اساسية من ركائز المناطق الخالية من االسلحة النووية  تعد   
 األسمىالهدف ، وصواًل الى االنتشارعدم نظامي نزع السالح و  في تعزيز وخطوةقليمي، اال

 وية وأسلحة الدمار الشامل األخرى.من األسلحة النو  خال  آمن و في ايجاد عالم المتمثل 
 الركن باعتباره 1995التذكير بأن قرار الشرق االوسط لعام يعيد العراق ، في هذا السياق    

يه، اهدة، لم يتم تنفيذه لغاية االن على الرغم من مرور أكثر من عقدين ونصف علالرابع للمع
لى إ خرى أ  التوتر في المنطقة وسيضيف تعقيدات سيدعم حالة الالاستقرار و  هعدم تنفيذ الن
نزع السالح  يعرض نظامي   عدم االنتشار، مماشكاليات المرتبطة بتحقيق عالمية معاهدة اإل

  خطار تنعكس سلبًا على مصداقية المعاهدة وتحقيق عالميتها.أحديات و لى تإ االنتشارعدم 
نجاح الجهود  انية الدورة الثوبضمنها ذات الصلة وبالتالي البد من العمل بجدية من اجل دعم وا 

ق نشاء منطقة خالية من األسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل األخرى في الشر إب للمؤتمر
واسلحة الدمار  خالية من االسلحة النوويةشرق أوسط  ةاء منطقانشلتحقيق هدف األوسط، 

ار النتشوهنا يدعو العراق األمم المتحدة والدول الدويعة الثالث لمعاهدة عدم ا الشامل األخرى.
ذات  والقرارات الالحقة 1995لعام النووي لالضطالع بمسؤوليتها في تنفيذ قرار الشرق االوسط 

 ، من خالل دعم وانجاح الجهود الحالية في هذا المجال.الصلة
 السيد الرئيس، 

انشاء المعني ب 1995لعام وسط الشرق األيحذر العراق من استمرار المماطلة في تنفيذ قرار    
ض منطقة شرق أوسط خالية من االسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل االخرى الن ذلك سيقو 

 وبالتالي ضرورةسلبًا على مصداقية المعاهدة االنتشار، وسيؤثر عدم ي نزع السالح و نظام
 ار. بمسؤولياتها الخاصة في تحقيق هدف هذا القر  لهذا القرار الراعية الثالث اضطالع الدول
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ي المجتمع الدولي مجددًا للضغط على الكيان االسرائيلالعراق  ، يدعوذاته وفي السياق  
خضاع جميع منشأته النووير النووي كطرف غير نووي، االنتشاالى معاهدة عدم النضمامه  ة وا 

 . لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
    

 السيد الرئيس،،،
زع مؤتمر نمحوريًا السيما نزع السالح، دور  مجاالتالمتعددة األطراف في  تلعب اآلليات   

مم هيئة األوكذلك ، طراف بشأن نزع السالحالمنتدى التفاوضي الوحيد متعدد األبوصفه  السالح
ح السال بوصفها الهيئة التداولية متعددة األطراف المعنية في قضايا نزع ،المتحدة لنزع السالح
ة مجددًا على ضرورة ابداء الدول االعضاء المرونالعراق  ، وهنا يؤكدداخل األمم المتحدة

في تحقيق تقدم ملموس على صعيد نزع المضي الالزمة والتحلي باالرادة السياسية من اجل 
 السالح والسيما السالح النووي، ووضع حدًا للجمود الذي تعانيه هذه االليات المعتمدة.

 
 وشكرا  


