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 هللا الرحمن الرحيم بسم
 ،،، السيد الرئيس

قدم بخالص التهئنة النتخابكم رئيسًا للدورة الثانية للمؤتمر يطيب لي أن أتفي البداية،     
ية وأسلحة الدمار الشامل االخرى، و المعني بانشاء منطقة شرق اوسط خالية من االسلحة النو 

أنطونيو غوتيريش األمين العام لألمم  السيد لسعادة وتقديرنا ود االعراب عن وافر شكرناأكما 
عبد هللا شاهد شكر موصول لسعادة السفير و  ،لعقد هذا المؤتمرعلى توجيه الدعوة المتحدة 

كما  .المشاركة في اعمال هذه الدورةعلى  السادسة والسبعينفي دورتها  ةرئيس الجمعية العام
 رئاسةالشقيقة على جهودها في لمملكة االردنية تقدم بالشكر واالمتنان الى اأن  ال يفوتني

دعم العراق لكم واستعداده أوكد وفي هذا السياق،  المؤتمر وانجاح اعمالها. لهذاالدورة االولى 
  من اجل الخروج بنتائج ومخرجات تلبية مشاغل دول الشرق االوسط كافة.معكم لتعاون ل

 ،،،السيد الرئيس
الثانية لهذا المؤتمر في ظل الظروف األمنية الحالية الصعبة،  انعقاد الدورة العراق ان يؤكد   

تحقيق هدف انشاء انما يعكس التصميم واالرادة السياسية لدول المنطقة المشاركة من اجل 
، وبما في الشرق االوسطوأسلحة الدمار الشامل االخرى االسلحة النووية منطقة خالية من 

وان انجاح عقد هذه الدورة والخروج بنتائج  واألمن االقليميين والدوليين. سيهسم في تعزيز السلم
، وبالتالي البد من نحو تحقيق هذا الهدفمهمة خطوة ايجابية ستشكل بما ال يقبل الشك 

منطقة شرق إنشاء مضاعفة الجهود المبذولة والتحلي بالمزيد من المرونة من اجل ضمان 
 . نا القادمةالجيالخدمة أوسط آمنة ومستقرة 

وفي هذا السياق، يشدد وفد بالدي على اهمية ان تشكل هذه الخطوات والجهود مساٍر    
متوازيًا وداعمًا للمسارات األخرى نحو انشاء المنطقة المستهدفة وان اليكون بدياًل عن قرار 

ووي وما اقرته مؤتمرات مراجعة مراجعة معاهدة عدم االنتشار الن 1995الشرق األوسط لعام 
 نحو بلوغ هذه الغاية. اومساند امساعد بل يشكل عامال ب ،2010و 2000لعامي 

 
 



  ،،، ئيسالسيد الر 
ومنها واسلحة الدمار الشامل االخرى  المناطق الخالية من االسلحة النوويةانشاء  ُتعد    

 تعزيزفي رئيسة  وخطوة االقليمي ثقة على الصعيدبناء الركائز منطقة الشرق االوسط أحد 
في ايجاد عالم آمٍن المتمثل  األسمىالهدف االنتشار، وصواًل الى عدم نظامي نزع السالح و 

وعلى الرغم من مرور أكثر من  وخاٍل من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى.
المعني بانشاء منطقة شرق أوسط  1995قرار الشرق االوسط لعام عقدين ونصف على اعتماد 

اال الرابع للمعاهدة،  الركن بوصفه، ن االسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل االخرى خالية م
السباب عديدة قد تكون من بينها تباين االرادات السياسية سواٍء اإلقليمية  انه لم ينفذ لغاية االن

نووي أو الدولية واختالف وجهات النظر بالنسبة للدول الوديعة الثالث لمعاهدة عدم االنتشار ال
 والتي اخذت على عاتقها تنفيذ هذا القرار.

قرار سيقوض هذا تنفيذ عدم ستمرار في مجددًا على ان اال العراق يؤكد، في هذا السياقو    
 النووي  عدم االنتشار معاهدةسلبًا على مصداقية االنتشار، وسيؤثر عدم ي نزع السالح و نظام

تظافر وبالتالي البد من  .تهابتحقيق عالمي شكاليات المرتبطةلى اإلإ خرى أُ وسيضيف تعقيدات 
شرق أوسط  ةانشاء منطقتحقيق هدف من اجل ، الدورة هذهنجاح إلالعمل بجدية الجهود و 

يجب ان مؤكدًا بان تلك الخطوات واسلحة الدمار الشامل األخرى،  خالية من االسلحة النووية
هذا المجال طبقًا لقرار الشرق االوسط في مسارًا متوازيًا لدعم الجهود الدولية واألممية تشكل 
 .والقرارات الدولية الالحقة ذات الصلة 1995لعام 

 ،،، السيد الرئيس
 تتمثلأمنية متزايدة وتداعيات تحديات شرق األوسط ازمات إقليمية معقدة، و تشهد منطقة ال   

مكانية حصولها على  انوبالتالي ف، األسلحة شتى في انتشار خطر الجماعات اإلرهابية وا 
 مقدمتها وفي كافة الشامل الدمار أسلحة إزالة يتطلب منطقةهذه ال في واالستقرار االمنتعزيز 
 . النووية األسلحة

، يؤكد العراق مجددًا الحاجة الملحة في ان يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية وفي هذا السياق
 منطقة الالزمة وان يبذل قصارى جهوده من اجل التوصل الى معاهدة ملزمة قانونًا النشاء

 . خالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل األخرى شرق أوسط 



 السيد الرئيس
بمنع االنتشار النووي واسلحة  إن إنضمام العراق إلى اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية    

نضمام يأتي من إيمانه الراسخ بأهمية العمل الُمشترك من أجل تحقيق اإلالدمار الشامل االخرى 
وض في العالمي إلى تلك المعاهدات واالتفاقيات واإلمتثال التام لها دون تمييز عن طريق التفا

متعدد األطراف وتنفيذ أحكامها دون تمييز، من أجل القضاء الكامل على جميع أنواع الطار الإ
هذه األسلحة، بإعتبارها ركيزة أساسية توفر للبشرية ضمانة حقيقية بعدم إستخدام األسلحة 

دوليين الفتاكة أو التهديد بإستخدامها، فضاًل عن أهيمتها البالغة في إرساء السل ِّم واألمن ال
 والتوصل الى حلول مشتركة وعملية. 

 ،،،  السيد الرئيس
الكيان يرافقها انضمام البد ان  هذه المنطقة ألنشاء تدابيراي اتخاذ ان العراق يرى    

، بنزع سالحه النووي الى معاهدة عدم االنتشار النووي كطرف غير نووي، والمباشرة  االسرائيلي
وانضمامه الى  الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذريةواخضاع منشأته النووية لنظام 

 ،نتشار النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل األخرى الذات الصلة بعدم اكافة  المعاهدات
قد االوسط  جميع دول الشرق السيما وان ، 1981 لعام 487 المرقم االمن مجلس لقرار طبقاً 

 التزامات الدولية وتنفذ الصكوكتلك معظم الى  هاانضماممن خالل  نواياهابينت حسن 
  المنصوص عليها.

 

الى العمل مع جميع الحاضرين للوصول الى نتائج إيجابية بناءة  ختامًا يتطلع وفد العراق 
دعم ومساندة وفد جمهورية العراق المجتمعة ويمكنكم ان تعولوا على  الطرافاتلبي شواغل 

  في هذا االطار.
 وشكرًا جزيلً 


