
  2023بيان العراق في مؤتمر نزع السالح كانون الثاني 

  ممثل جمهورية مصر العربية  السيد رئيس مؤتمر نزع السالح

دورة  أن أتقدم لكم بالتهنة على توليكم مهام الرئاسة األولى لمؤتمر نزع السالح لأود  في البداية  
الكامل  2023عام   العراق  دعم جمهورية  لكم  تامة  ن وأن  لرئاستكم، واؤكد  ثقة  ما  ان    ا على 

مسؤولية رئاسة نجاح  تمكنكم من المضي قدماً لإلضطالع بستتحلون به من مهنيـة وحكمـة  
ان  تعاونكم المثمرسيكون دليالً آخر على أهمية فريق الرؤساء الستة و مؤتمر نزع السالح.  

  السالم واألمن. وعلى اإلرادة السياسية المشتركة لضمان مستقبل يسوده 

  ..السيد الرئيس

مؤتمر نزع السالح، فهو المحفل الوحيد  امها الخاص باهتم  الدول،  العديد منالعراق    يشاطر
متعدد األطراف للتفاوض بشأن نزع السالح، إال إنه ولألسف يمر في ُمنعطف حاسم وفي فترة  

دوره التفاوضي المناط به  معقدة للغاية، اذ لم يتمكن المؤتمر منذ أكثر من عقدين من ممارسة 
هنا   العمل. ومن  برنامج  بشأن  اتفاق  الى  التوصل  السالح، بسبب عدم  معاهدات نزع  بشان 
يلبي شواغل جميع   برنامج عمل شامل ومتوازن  الى  للتوصل  يتحتم علينا مضاعفة جهودنا 

النووي  نؤكد على أهمية أن يكون نزع السالح و  الدول االعضاء وبما يتفق مع النظام الداخلي
ان برنامج العمل الذي علينا أن نقرره معا ليس غاية في حد  إذ    .الكامل في مقدمة أولوياتنا

  ، لعمل الجماعي والتوافقي الذي يشكل منطلقا لتعددية األطرافاطار  إل  هو تعزيز ذاته، بقدر ما  

  شواغلها األمنية.  يدرك يشكل تدبيراً لبناء الثقة بين الدول األعضاء ونفسه لوقت  وبا

   السيد الرئيس

أعمـال  ينبغي   اسـتئناف  فرصة  تفويت  عدم  علينا  تفرض  التي  التاريخية  المسؤولية  تحمل 
، والتي شهدنا تاثيرها السلبي في مؤتمر  المؤتمر في ظل التوترات في البيئة الدولية الراهنة

  العام الماضي.    NPTالمراجعة لمعاهدة عدم االنتشار 

  السيد الرئيس  

اكثر  المسؤولية، فرادى وجماعات، للتوصـل إلى توافق طال انتظاره    على الدول االعضاءتقع  
يقوم به بصفته  وبخالف ذلك سنكون سبباً في نهاية المؤتمر والدور الذي ينبغي ان  عقدين،  من  

محفالً تفاوضياً في مجال نزع السالح. ويفرض علينا هذا الوضع أن نتجاوز مواقفنا المقررة 
الشأن هذا  في  البشرية  مصالح  الى  والنظر  و سلفاً  اعتماد    العقباتتذليل  ،  اعترضت  التي 
   المقترحات التي عرضت خالل السنوات الماضية.



خالل العقدين الماضيين    وتجميد عمله  كما يعرف الجميع ان جوهر مشكلة عدم نشاط المؤتمرو 
للقضاء على التهديد المشترك للبشرية    لدى بعض الدول االعضاء  هو عدم وجود إرادة سياسية

إزدياد  بسبب  األ  جمعاء  إنتشار  و   منية المصالح  العقائد  تنامي  وإستمرار  النووية  األسلحة 
ان المؤتمر ال يعمل   كرد، ون لغرض تحقيق هذه المصالح العسكرية باستخدامها او التهديد بها

    .في فراغ بل يرتبط باألمن اإلقليمي والدولي 

تعلق بأي مشكلة مؤسسية  يتعلق بالمضمون أو الجوهر وال  ي ان المأزق الذي يمر به المؤتمر  
ونظامه الداخلي تمكن المؤتمر    عمل المؤتمر   إجراءاتفي ظل  ، إذ  ه أو إجرائية وطريقة عمل

من اعتماد برنامج عمل وتمكن من التفاوض على العديد من المعاهدات الدولية ذات الصلة  
  بنزع السالح. 

 ً ام هذه الفرص والتوصل الى توافق بشان مضامين برنامج  السيد الرئيس، ينبغي اغتن   ختاما
والمراقبة،  العمل،   االعضاء  الدول  من  العديد  بذلك  الرؤساء  ويشاطرني  ولبقية  لكم  وأتمنى 

ومساعيكم الرامية الى عودة المؤتمر الى فاعليته وممارسة دوره الحقيقي    النجاح في مهامكم 
  . وعدم االنتشار في معالجة المسائل المتعلقة بنزع السالح 

  وشكراً السيد الرئيس  


