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 انشاء منطقة خالية من االسلحة النووية في الشرق الوسط
 

جمهورية العراق على دعمها النشاء مناطق خالية من االسلحة النووية تؤكد حكومة   -1
من هذا المبدأ أيدت  كخطوة هامة نحو القضاء على هذا النوع من االسلحة وانطالقا  

ليم ااالسلحة النووية في شتى االقاهمت في الجهود المبذولة النشاء منطقة خالية من سو 
اذ ان انشاء هذه المنطقة سيخدم أغراضا   .الجغرافية وبالذات في منطقة الشرق االوسط

الكبيرة التي تتمتع بها هذه المنطقة في توطيد نظام عدم اإلنتشار, متعددة نظرا  لألهمية 
دابير المهمة في تالوفي تعزيز أمن دول المنطقة, فضال  عن إعتبار هذا المشروع من 

الجهد  مل على بذل قصارى بناء الثقة على الصعيد اإلقليمي, لذلك فمن الضروري الع
إلنجاح المقرر العربي الذي اعتمد في الجمعية العامة لالمم المتحدة بدورتها الثالثة 

بانشاء منطقة خالية من عقد المؤتمر الخاص والمعنون " 2018والسبعين في العام 
لما سيحققه من فوائد واهداف  ،2019" في عام الشامل في الشرق األوسط اسلحة الدمار

 عدة تنعكس بشكل إيجابي على األمن واألستقرار في المنطقة.

ة لمؤتمر نظمالم الجهاتورد بالبيانات الصادرة عن تعرب حكومة العراق عن اسفها لما   -2
لدمار الشامل االخرى الخاص بانشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة ا 2012

 , وتأجيله.2012عام في الشرق األوسط الذي كان مقررا  عقده في هلسنكي في أواخر 

ازاء الفشل في كسر التوافق بشأن الوثيقة الختامية  االعراق عن خيبة أمله حكومةعرب ت  -3
على أهمية الدور األساس التي تلعبه  تؤكد. و 2015لمؤتمر المراجعة للمعاهدة لعام 

 .األمم المتحدة والدول الثالث الوديعة لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

طبقا  لما ورد في  تدعو حكومة العراق الدول المنظمة للمؤتمر الى تحمل مسؤلياتها  -4
وما اكده القسم الرابع منها الخاص  .2010الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة عام 

بمنطقة الشرق االوسط والتي دعت الى تكليف السكرتير العام لالمم المتحدة والدول 
المودع لديها المعاهدة )الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا(, بعقد مؤتمر خاص 
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في منطقة خالية من االسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل االخرى ء النشا
  .الشرق االوسط, خالل هذا العام وبحضور جميع دول المنطقة

طبقا   مابمهامهالمؤتمر  ورئاسةاالمين العام تؤكد حكومة العراق على ضرورة قيام   -5
بي المرقم المقرر العر لخطة العمل الخاصة بالشرق األوسط المتضمنة في 

A/C.1/73/L.22/Rev. 1  وكذلك المساعدة في بشأن الشرق األوسط،  2018لعام
واللجان  2020تنفيذ خطوات المتابعة المستقبلية, ورفع تقاريره الى مؤتمر المراجعة لعام 

 التحضيرية الثالث التابعة له.

على عاتق الدول الثالث المشاركة في تقديم القرار  الملقاةتؤكد حكومة العراق المسؤولية  -6
المتعلق بالشرق االوسط الذي اتخذه مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار االسلحة 

بصفتها الدول الوديعة للمعاهدة اعاله، وان تهيب بهذه  1995النووية وتمديدها عام 
تفق عليها في مؤتمرات المراجعة الدول الى الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة وفقا  للنتائج الم

 .2010و 2000و 1995لالعوام 

تؤكد حكومة العراق على ضرورة ان تلعب االمم المتحدة واالمين العام لألمم المتحدة   -7
فاعلية في حث الدول االطراف في المنطقة والدول المنظمة على عقد أكثر شخصيا  دورا  
 .2019 تشرين الثانيشهر المؤتمر في 

العراق على االستمرار في العمل لعقد مؤتمر تفاوضي يطلق عملية جادة ومة تؤكد حك  -8
نحو تحقيق المنطقة الخالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط وبذل اقصى 

لما سيحققه من فوائد وأهداف عدة تنعكس بشكل ايجابي على  هالجهود إلنجاح عقد
هدف االسمى المتمثل بتحقيق السلم واالمن األمن واالستقرار في المنطقة وتقربنا من ال

 الدوليين وصيانتهما.

اذا ما توافرت حسن  مستحيال  ليس تؤمن حكومة العراق ان إنشاء هذه المنطقة أمر   -9
 النوايا في المفاوضات وتضافرت االرادات السياسية لتنفيذ هذا المشروع.

ان المساعي الرامية إلنشاء هذه المنطقة, يجب ان يتم التمهيد لها بخطوات اساسية   -10
الشامل. وفي هذا السياق, منها إخضاع المنشات النووية كافة الى نظام الضمانات 
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بنزع سالحها النووي وإنضمامها الى معاهدة  (اسرائيل)على اهمية شروع  العراق ؤكدي
وإخضاع منشآتها النووية  كطرف غير نووي  (NPT) ةالنووياالسلحة نتشار عدم اال

بقرار مجلس  وهنا ُنّذكركافة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وضع منشاتها تحت إشراف  (اسرائيل)الذي يدعو  1981( لعام 487المرقم )األمن 

 (.IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية )

راق على أهمية مشاركة جميع الدول المعنية بالمنطقة في هذا المؤتمر تؤكد حكومة الع  -11
 دون إستثناء الن غياب اي دولة مهمة من دول المنطقة يعني إفشال المؤتمر وتقويضه.

تأخذ حكومة العراق بنظر االعتبار ضرورة االستفادة من الدول التي لها تجارب في   -12
سلحة الدمار الشمل االخرى, والتعرف على انشاء مناطق خالية من األسلحة النووية وا

المعوقات التي تحول دون انشاء مثل هكذا منطقة حيث هناك بعض المناطق التي لم 
منذ  على الرغم من فتح باب التوقيع على المعاهدات االقليميةتدخل بعد حيز التنفيذ 

 زمن طويل.

لى عواقب وخيمة ان فشل الجهود الرامية لتنفيذ هذا المشروع سيقود المنطقة ا  -13
على أمن وإستقرار المنطقة, وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وستنعكس سلبا  

المعني بالشرق االوسط في دعم المؤتمر وذلك في وضع  1995الدول الراعية لقرار عام 
 إطار وجدول زمني محدد لما سيتم تحقيقه وإنجازه.

 

   


