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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 ،،، السيد الرئيس

للمؤتمر المعني  لثة  النتخابكم رئيسًا للدورة الثا  التهنئةيطيب لي التقدم بخالص  في البداية،      
كذلك  و ية وأسلحة الدمار الشامل االخرى،  و منطقة شرق اوسط خالية من االسلحة النو   بأنشاء

لألمم    األمينممثل  بمشاركة    الترحيب  السالحالمتحدة  العام  نزع  ايزومي    لشؤون  السيدة 
هذا  لاألممي    دعمال، معربًا عن تطلعنا لمواصلة  صباح هذا اليوم  ألقتهيانها الذي  ببو   ناكاميتسو 

   .المؤتمر 
يفوتني     ال  الى  أن    كما  واالمتنان  بالشكر  من  تقدم  على    تينالشقيقوالكويت  االردن  كل 

وفي    ا.مانجاح اعماله في  المؤتمر و   لهذاوالثانية  االولى  تين  الدور   رئاسةفي  الكبيرة  ا  مجهوده 
بنتائج ومخرجات  من اجل الخروج  معكم  لتعاون  لدعم العراق لكم واستعداده  أوكد  ،  هذا السياق

  تلبية مشاغل دول الشرق االوسط كافة.
 

 ،،، السيد الرئيس
 الصراعات تصاعد في  و اإلقليمية والدولية  تشهد البيئة األمينة الدولية تزايد في حدة التوترات      

األمر  ،  اإلقليميين والدوليينسلبية على السلم واألمن    بظالل   تالق  والتي على الصعد كافة،  
وبذل المزيد من المرونة للمضي قدمًا في تحقيق خطوات  الذي يتطلب منا جميعًا تظافر الجهود  

 ة الشرق األوسط.  لتعزيز السالم واالستقرار السيما في منطقملموسة 
وبغياب    على التوالي  الثالثة  تهدور المؤتمر في  االعضاء االطراف في  جميع  مشاركة    ان   

للسعي  السياسية  تهاواراد هذه االطراف تصميم انما يعكس  ، يسرائيلاإل الكيان طرف واحد هو
وأسلحة الدمار الشامل االخرى  االسلحة النووية  تحقيق هدف انشاء منطقة خالية من  من اجل 

وعالمة  مهمة  خطوة  والخروج بنتائج ايجابية ستشكل بما ال يقبل الشك  األوسط،  في الشرق  
من اجل  وستعزز الجهود الدولية المبذولة لنزع السالح الكامل والشامل    فارقة في هذا المجال،

 .  القادمة ألجيالناخدمة  آمن ومستقر  عالم 



3 
 

 
 السيد الرئيس،،، 

ال سيما والمعاهدات الدولية    االتفاقياتتعزيز عالمية  العمل على  مية  أهحكومة العراق    ترى     
من    األخرى، لشامل  من األسلحة النووية وأسلحة الدمار ا الكامل والتام  التخلص  ب تلك المعنية  

عن طريق التفاوض    التام لها دون تمييز   واالمتثال   ،كافة  قبل األطراف المعنية بالشرق األوسط 
هو أسهل الطرق وأقصرها في تحقيق  وتنفيذ أحكامها دون تمييز،    ،متعدد األطرافال  اإلطارفي  

خالية من األسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل    طهدفنا المنشود في انشاء منطقة شرق اوس
حلول  األخرى،   الى  والتوصل  الدوليين  واألمن  السل ِّم  إرساء  في  البالغة  أهيمتها  عن  فضاًل 

 مشتركة وعملية.  
 السيد الرئيس

ذه الخطوات والجهود  ل هذا المؤتمر وهكيشعلى اهمية ان  مجددًا  وفد بالدي    العراق  يؤكد  
بدياًل عن    ال يكون مساٍر متوازيًا وداعمًا للمسارات األخرى نحو انشاء المنطقة المستهدفة وان 

لعام   الشرق األوسط  النووي    1995قرار  اقرته مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم االنتشار  وما 
لمؤتمر  يعرب وفد العراق عن خيبة امله لفشل ا،  صددوفي هذا ال  .2010و   2000لعامي  

، األمر يتطلب  في اعتماد وثيقة ختامية توافقية  المراجعة العاشر لمعاهدة عدم االنتشار النووي 
المعني    1995عام  المجتمع الدولي على وجه الخصوص والدول الراعية الثالث لقرار  من  

لتنفيذ هذا القرار الذي مضى  وابداء اإلرادة السياسية  الشرق األوسط بذل المزيد من الجهود  ب 
 تحقيق الغايات المرجوة منه.  عامًا دون   27اقراره أكثر من على 

   ،،،  ئيسالسيد الر 
وفد      اال  العراق  يشدد  ان  تقويض  قرار  هذا  تنفيذ  عدم  ستمرار في  مجددًا على  من شأنه 
  النووي   عدم االنتشار  معاهدةسلبًا على مصداقية  االنتشار، وسيؤثر  عدم  ي نزع السالح و نظام 

تظافر  وبالتالي البد من    ، تهاشكاليات المرتبطة بتحقيق عالميلى اإلإ  خرى أ  وسيضيف تعقيدات  
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شرق أوسط    ة انشاء منطقتحقيق هدف  من اجل  ،  الدورة  هذهنجاح  إل العمل بجدية  الجهود و 
مؤكدًا بان تلك الخطوات يجب ان  واسلحة الدمار الشامل األخرى،    خالية من االسلحة النووية

في هذا المجال طبقًا لقرار الشرق االوسط  مسارًا متوازيًا لدعم الجهود الدولية واألممية  تشكل  
  لعام  487  المرقم  االمن  مجلس  لقرارهمها  أ و   والقرارات الدولية الالحقة ذات الصلة  1995لعام  

، وبما يساهم  1991  لعام  687  األمن   مجلس  قرار  من(  14)  الفقرة  عليه  نصت  وما  1981
تحديات  في مواجهة الو إيجاد الحلول لجميع االزمات اإلقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة  في  

مكانية حصولها  إلنتشار خطر الجماعات اإلرهابية و ًا الحدوضع  وأهمها  منية  األتداعيات  الو 
 .  األسلحة شتى  على

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

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

،  نتشار النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل األخرى ال ذات الصلة بعدم اكافة  المعاهدات
وان   في  جميع  السيما  المعنية  حسن  االوسط    الشرق األطراف  بينت  خالل    نواياهاقد  من 

  المنصوص عليها. التزامات الدولية وتنفذ الصكوكتلك معظم  الى   هاانضمام
 

الى نتائج إيجابية بناءة    للتوصل  المشاركينالى العمل مع جميع    يتطلع وفد العراق  ختاما   
   . اإلطاردعم ومساندة وفد العراق في هذا  ويمكنكم ان تعولوا على  كافة   الطرافا تلبي شواغل  

 سيدة الرئيس. ال وشكرا  جزيل  .... 


