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 المحترم أودو تیفي سعادة السفیر
 رئیس الهیئة

هیئة األمم المتحدة لنزع  البدایة یسر وفد بالدي أن یتقدم لكم بالتهنئة على إنتخابكم رئیسًا لدورة في   
ا ستساعدنا في التوصل عون بهتتتمالدبلوماسیة التي كفاءة الخبرة و الوٕاننا على ثقة بأن  ،2016لعام  السالح

مؤكدین على دعم وفد بالدي  ،دورتها الحالیةالى نتائج إیجابیة في ضوء المواضیع التي ستنظر الهیئة خالل 
 الیكم والى مكتب الهیئة إلنجاح أعمال هذا االجتماع. 

 نیابًة عن المجموعة العربیة والبیان الذي ألقاه مندوب مصر لبیان الذي ألقاه مندوبوفد بالدي ا ؤیدی   
ي إغتنام هذه المناسبة للتقدم بالتهنئة كما یود وفد بالد دول حركة عدم اإلنحیاز.مجموعة نیابًة عن  أندونیسیا
فریق العمل االول، ل ئیساً تعیینه ر إلعادة خیرت عبد الرحمانوف الممثل الدائم لكازاخستان السفیر لسعادة 

 .الثاني العملفریق رئیسًا لتعیینه إلعادة  ،شعیب من المغربابو لسید االمني لكذلك و 
 السید الرئیس،

ان حكومة جمهوریة العراق تولي أهمیة خاصة للدور المحوري الذي تضطلع به هیئة األم المتحدة لنزع    
على  نزع السالح داخل األمم المتحدةالسالح لكونها المحفل التداولي المتعدد األطراف المتخصص بمسائل 

التوصیات التي یمكن لها بسبب عدم التوافق على  1999الرغم من التحدیات التي تواجه الهیئة منذ عام 
میع أسلحة الدمار الشامل اإلزالة الكاملة لألسلحة النوویة وجاإلسهام في دعم الجهود الدولیة الرامیة الى 

العمل من إجل إرساء نظام ُمتكامل لُمحاربة اإلتجار غیر المشروع باألسلحة الصغیرة . فضًال عن اُألخرى
د. لذا، ّبر الحدو صدیرها إلى مناطق النزاعات وُمراقبة حركتها عَ واألسلحة الخفیفة بجمیع أنواعها وحظر ت

والتحلي باإلرادة السیاسیة  ،من قبل جمیع الدول األعضاءتؤكد حكومة بالدي على أهمیة مضاعفة الجهود 
 عالم ینعم باألمن والسالم. للوصول إلى 

 السید الرئیس،

اماتها ودعمها الثابت لالتفاقیات والمعاهدات ان حكومة بالدي في الوقت الذي تؤكد فیه على إلتز    
العمیق من  اقلقهنها تعرب عن أالخاصة بنزع السالح بكل فئاته وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ف

. وفي هذا السیاق، یعید ستخدامهاإستخدامها أو التهدید بإستمرار وجود األسلحة النوویة وٕامكانیة إ
أن القضاء التام على األسلحة النوویة هو الضمان الوحید ضد استخدام أو التهدید  علىالعراق تأكیده 

الملحة لبدء المفاوضات بشأن نزع السالح النووي في مؤتمر الحاجة وعلى  ،باستخدام األسلحة النوویة
تفاقیة التوصل الى اوأن یكون هذا الموضوع على رأس أولویات المؤتمر، من أجل  نزع السالح،

ستخدام األسلحة إ تحظر حیازة وتطویر وٕانتاج وتخزین ونقل و یة غیر تمییزیة وقابلة للتحقق عالم
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على الحاجة الملحة إلبرام صك عالمي غیر مشروط كما یؤكد العراق  إطار زمني محدد.وفق النوویة 
ستخدام إب ستخدام أو التهدیدإم ضمانات بعدالدول غیر الحائزة لألسلحة النوویة  إلعطاء وملزم قانوناً 

  مسألة ذات أولویة عالیة.وٕاعتبارها األسلحة النوویة السالح 

 السید الرئیس...

وأسلحة الدمار الشامل كافة هي الهدف المناطق الخالیة من األسلحة النوویة تؤمن حكومة بالدي ان    
ان إنشاء هذه  على حٍد سواء. ینوالدولی یناإلقلیمی األسمى الذي یمكن من خالله تحقیق السالم واألمن

، ویقود بالتالي إلى تعزیز اإلقلیمي الصعیدبناء الثقة على المناطق هو الضمان الحقیقي للشروع بتدابیر 
عالمیة معاهدة عدم إنتشار األسلحة النوویة في منطقة جغرافیة ُمعینة، إال وهي منطقة الشرق األوسط التي 

فل بسبب الظروف واألحداث المتسارعة التي تشهدها هذه المنطقة في تخصها بالتركیز حكومتي في هذا المح
    السنوات األخیرة.

استقرار التي تشهدها هذه المنطقة والتي تتزامن مع  إذ ال یخفى على جمیع الحضور حالة الصراع والال
لذي ال یتراجع تصاعد المخاوف من تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي الذي أمتد خطره ألقصى بقاع المعمورة، وا

عن إستخدام كل الوسائل لتحقیق األهداف االجرامیة التي یسعى إلیها. هذا المسعى الذي شهدنا في األونة 
مؤتمر القمة  اد وأسلحة دمار شامل، وهو ما أكدهاألخیرة كیف أنه بدأ ُیترجم لمحاولة الوصول الى حیازة مو 

، مما یدعم وجهة نظر حكومة 2016من هذا العام  النووي الثالث الذي عقد في واشنطن نهایة شهر اذار
منطقة الشرق األوسط یجب أن إن بالدي، التي تقف في مواجهة الصف األول في محاربة اإلرهاب الدولي، ب

تأخذ االهتمام األول في محافل نزع السالح لغرض أخالئها من األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل كافة 
والتحدیات التي تواجهها المنطقة، وتنامي خطر اإلرهاب فیها. وهو المطلب التي نجد أن في ظل الظروف 

مجلس االمن  قرارٌمقدمتها ، وفي ذات الصلةالدولیة قرارات لالجاد والحقیقي لالتنفیذ تطلب أسس تحقیقه ت
یة العامة وقرارات الجمع 1991لعام 687) من قرار مجلس األمن 14والفقرة ( 1981لعام  487 المرقم

قرار عام بتوافق اآلراء، مؤكدین على أهمیة اإللتزام بتنفیذ  عتمد سنویاً التي تُ  العالقةلألمم المتحدة ذات 
مقررات المعني بالشرق األوسط بإعتباره األساس في تمدید معاهدة عدم اإلنتشار النووي، وعلى تنفیذ  1995

 .2010م ة منع اإلنتشار النووي لعاعاهدمؤتمر المراجعة لمُ 
 السید الرئیس،

المحفل التفاوضي متعدد األطراف ، بصفته مؤتمر نزع السالحیعرب وفد بالدي عن خیبة أمله لعدم تمكن    
ن معاهدات أدوره التفاوضي المناط به بشمن تحقیق أي تقدم ملموس وممارسة  ،الوحید بشأن نزع السالح

لذا البد من . منذ قرابة عقدین من الزمن برنامج العملنزع السالح بسبب عدم التوصل الى اتفاق بشأن 
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في دورة  عضاءللتوصل الى برنامج عمل شامل ومتوازن یلبي شواغل جمیع الدول األ جهودالمضاعفة 
وفي السیاق  .علیه وٕاحراز تقدم في القضایا المعروضة ،وبما یتفق مع النظام الداخلي 2016المؤتمر لعام 

المعنون "  )33/ 70ذاته، یود وفد بالدي الترحیب بإعتماد الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارها المرقم (
المضي قدمًا في مفاوضات نزع السالح النووي متعدد األطراف"، واإلعراب عن دعمه وتأییده للجهود التي 

 یبذلها الفریق العامل مفتوح العضویة في هذا الصدد.
 

 السید الرئیس،

مخاطر فقد أصبحْت  .حة التقلیدیةتعلق بتدابیر بناء الثقة في مجال نزع األسلأما فیما یخص البند المُ      
خاطر التدمیریة لألسلحة تهدیدًا إضافیًا ال یقل عن اآلثار والم تشكل، بصورة جلیة للجمیع،األسلحة التقلیدیة 

وأسلحة الدمار الشامل األخرى. ویدرك وفد بالدي اآلثار السلبیة التي یمكن ان تتركها تلك األسلحة  النوویة
ُتشكل  فهي باتتْ في إعاقة عملیة التنمیة في المجتمعات، وكذلك دورها الخطیر في النزاعات الُمسلحة، 

لصلة بمكافحة ررات الدولیة ذات اجادًة لتفعیل القدولیًة وقفًة  یستلزماألمر الذي  ،الدوللجمیع مصدر قلق 
، والحد من وصولها الى المجامیع اإلرهابیة المسلحة التي تسعى الى تلك األسلحةالعشوائي لنتشار اإل

إستخدام الوسائل كافة للحصول على تلك األسلحة وٕاستخدامها في إستهداف المدنیین السیما النساء 
   واألطفال. 

عضاء المكتب من ألتعاون مع رئاستكم الموقرة والسادة لإستعداد وفد بالدي  في الختام نود التأكید على     
أجل التوصل إلى أفضل السبل الكفیلة بتحقیق الهیئة لألهداف التي ُأنشأت من أجلها وأن تكون دورتها 

 .اق، وُیمكن أن ُتعولوا على ُمساندة ودعم وفد العر الجدیدة لألعوام الثالث الُمقبلة كفیلة بتحقیق ذلك
 .وشكرًا لكم سیدي الرئیس....
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