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 ،ةرئیس المؤتمر العام المحترم ةدلسیا

 السیدات والسادة الحضور،

وفد جمهور�ة  سم�أو  أصالة عن نفسي التعازي  خالصتقدم بهل بیاني أست

، والتعازي الدولیةللو�الة مدیر العام  یو�ي امانو ال لرحیل السید العراق

 ة السید أمانوللهم الى عائد�قة ومن خالفد الیا�ان الصموصولة الى و 

  .ذو�هو 

 

 الرئیس، ةالسید

�م الصدیق دالیكم ولبل �التهنئة وفد جمهور�ة العراقُ�شرفني أن أتقدم �أسم 

 Aliciaبونروسترو ماسیو ( االیسی ةالسفیر  ةسعاد المكسیك

BUENROSTRO MASSIEU( رئیسًا للمؤتمر العام  انتخا�كممناسبة ل

ن ا�على ثقة تامة  حنونالذر�ة، للو�الة الدولیة للطاقة  والستین الثالث

تحقیق النتائج هذا المؤتمر ستقودنا ل في تسییر إعمالمهارتكم الدبلوماسیة 

 Martaمارتا ز�كوفا (سعادة السفیرة نتقدم �الشكر لسلفكم . �ما اال�جابیة

Žiaková( في اعمال  لةو المبذ ودجهالعلى وفاكیا ولبلدها الصدیق سل

واللجنة  نهنئ السادة النوابو  یق.�ل التوف لهامنین المؤتمر السابق، مت

للو�الة الدولیة ألمانة العامة ز الفرصة ا�ضًا لتقد�م الشكر لنتهأالعامة، و 

 جهودهم في التحضیر العمال المؤتمر.ى لع
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 ،الرئیس ةالسید

ن أعلى وطني في بیاني �التشدید ستهل االستعراض الألي إن  واأسمح

مجال القضاء على جهتها في �الرغم من التحد�ات التي واحكومة بالدي 

�امل االراضي العراقیة من العصا�ات على  طرةالسیو معاقل االرهاب 

بتقییم الوضع  داً خر جهال تتد صصةالمتخالوطنیة طات السل، فأن اإلرھابیة

للمرافق التي �انت تحتوي على المواد الخطرة و�األخص المواد والمصادر 

في هذا  .االرهابیةة المجامیع نت تحت سیطر المشعة في المناطق التي �ا

اتفاقیة اتخاذ االجراءات الكفیلة لتنفیذ عمل السلطات الوطنیة على االطار، ت

واالتفاقیة الدولیة لقمع االرهاب للمواد والمرافق النوو�ة ا�ة الماد�ة الحم

من خالل اللجان المتخصصة التي تم تشكیلها لمتا�عة تنفیذ المواد  النووي 

  الواردة فیهما.

مع تعمل السلطات الوطنیة ة الدولیة ني مع الو�الوفي اطار التعاون التق

 األمثلطبیق وتعز�ز ُسبل الت وطنیةلبناء القدرات الي ئرة التعاون التقندا

هة ج، وموااإلنسانیةدام العلوم والتكنولوجیا و�ما �خدم الحاجات الستخ

 . سرطان، وخاصة مرض الةزمنمراض الماال

مطلع نووي ائرة االمن المن د غداد وفدینمتي �ل عاصستقبافضًال عن إ

طار بناء القدرات في ا تعز�ز التعاون في مجالن الماضي لشهر نیسا

 والمواد للمواد النوو�ةالنقل االمن وأحكام قانون �شأن  التعاون االمن النووي و 



 

4 
 

www.mofa.gov.iq 
venemb@mofa.gov.iq 

 
 

Johannesgasse26, 1010, Wien Tel.: + 43(1)7138195 
Fax: +43(1)  7138208  

لتي تهدف الى تحسین تم ادراج العدید من االنشطة ا . إذخرىاأل المشعة

حما�ة المرافق والمواد المشعة وأمن  ت العراقیة في مجاللمؤسسادرات اق

 . المعلومات والتحر�ات الجنائیة النوو�ة

جز�ل الشكر والتقدیر الى دائرة االمن النووي لتقدم �اهنا اال عني ال �سو  

هم عملهم التوفیق في متمنین لقات لتحقیق الز�ارة ذلیل المعو على تعاونهم وت

 متطبیق العلو رة ى دائالتعاون التقني وال صول الى دائرةالمهني، والشكر مو 

نة الفنیة، و�ذلك جمیع موظفي االما والى ،دائرة الضماناتو  ،اوالتكنولوجی

وعلى  ،قة التي ساعدت على تمو�ل المشار�ع ذات الصلةالى الدول الصد�

 جهودهم وتعاونهم مع السلطات الوطنیة.

 

 ،لرئیسا ةالسید

فقد حققت حكومة ، نووي واالشعاعينظیمي للعمل العلى الصعید التأما 

ات بالدي، �الرغم من جمیع التحد�ات التي ال تخفى على حضراتكم، خطو 

لسنة  43(قانون رقم صدر قانون هیئة الطاقة الذر�ة العراقیة  إذمتمیزة، 

الخطوات ونعمل حالیًا على تنفیذ ، وتم نشره في الجر�دة الرسمیة) 2016

 .مهامها الهیئة ةلمباشر الالزمة 

تعمل حكومة بالدي مع السلطات الوطنیة المتخصصة  فضًال عن ذلك،

هیئة في العراق، لتكون في لدمج الهیئات الرقابیة الثالث العاملة حالیًا 
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ي والعمل جار  )،الهیئة الوطنیة للرقا�ة النوو�ة واالشعاعیة(واحدة تدعى 

 لسیاقات التشر�عیة.وفقًا لعلى أقرار قانونها 

أقر مجلس الوزراء (السیاسة  أما في إطار التعامل مع النفا�ات الُمشعة، فقد

حیث تمت مراجعتها من  راق)،دارة النفا�ات المشعة في العستراتیجیة الواال

 إذ. �قسم التعاون الفني قبل أقرارها قبل الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة ممثلة

 ،�شكل حثیث للتخلص األمن من النفا�ات المشعهحكومة بالدي تسعى  نَّ أ

، والمواد الناتجة سا�قةالمواقع النوو�ة المدمرة ال مع التعاملوالتي نتجت عن 

 ت الطبیة والصناعیة والنفطیة.آن المنشع

 

 ،الرئیس ةالسید

على صعید المواضیع المرتبطة �المحیط االقلیمي لبلدي العراق والتي تؤمن 

في  عامل اساسٍ ًا راسخًا �أن هذه المواضیع تشكل حكومة بالدي ا�مان

رق األوسط من ن إخالء منطقة الشإف ي،من والسلم االقلیمتعز�ز األ

عتبـر من الخطوات األسلحة النوو�ة وأسلحة الدمار الشامل األخرى تُ 

ن العراق یرى إف ،وفي هذا اإلطار .األساسیة في أمن وأستقرار هذه المنطقة

 من المؤتمر الخاص �إنشاء منطقة خالیةلعقد العمل  من الضروري مواصلة

، وفقًا ي الشرق األوسطف أسلحة الدمار الشامل ةاألسلحة النوو�ة ومن �اف

لما ورد في قرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم االنتشار النووي عام 
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ة لمعاهدة عدم ، وخطة العمل الواردة في وثیقة مؤتمر المراجع1995

�جابیة على المستو�ین إنعكاسات إلما له من  ، 2010عام االنتشار النووي 

همیة على أ  اهنؤ�د نو عالم. ه المنطقة الحساسة من الالسیاسي واألمني لهذ

   رر للُمقًا قد تنفیذعسیُ  الذيح المؤتمر جایة النهنجمیع المسؤولیة المال تحمل

 النوو�ة األسلحةخالیة من منطقة  مر �شانؤتنون (عقد مالمع73/546 

الجمعیة  الصادر عن )األوسطق في الشر  أسلحة الدمار الشاملوغیرها من 

ر�ن الثاني شهر تش في، نیو�وركي فسیعقد ، والذي المتحدة لألمم العامة

  .ؤتمررئاسة الممیة لیة الهاشنللمملكة االرددعمنا �دین مؤ ، القادم

 

    السیدة الرئیس،

حكومة بالدي تقدیر و شكر  نقلأأن أوّد وفي إطار الشرق االوسط ا�ضًا، 

م جهود المدیر العاللجهود التي تضطلع بها االمانة الفنیة للو�الة الدولیة و 

إلتفاق النووي مع جمهور�ة في تنفیذ ا ةوجهود المدیر العام �الو�ال األخیر

ایران االسالمیة، وذلك في إطار التفو�ض الممنوح الى الو�الة الدولیة من 

 .2015لسنة  2231رار مجلس االمن المرقم قبل مجلس المحافظین وق

من  عشر عاماً  ي) اثن12لنووي هو ثمرة ألكثر من (ان االتفاق ا إذ

اصبح �شاد �ه في إطار نجاح المفاوضات والعمل الدبلوماسي الدؤوب، و 

 في تعز�ز نظام عدم االنتشار الدولي.الدبلوماسیة المتعددة االطراف 
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و�دعو ، االتفاقمرار العمل �استأهمیة  وفد بالديتأسیسًا على ذلك یؤ�د 

فاق الذي االطراف المعنیة الى بذل الجهود للحفاظ على د�مومة هذا االت

 �مثل انجازا للدبلوماسیة المتعددة االطراف �ما اسلفنا. 

 

 السیدة الرئیس،

نود التأكید على أن تطو�ر البـرامج السلمیة لجمیع البلدان حق غیـر قابل 

للدول  ثله هذا الحق من تطو�ر برامج التنمیة وخاصةلما �م ،للتصرف

 محددة وفرض شروطحتكار من قبل مجموعة ادون معوقات او من النامیة 

 إلزامیة دولیة تمس �مصالح الدول.

�جابیة من شأنها تعز�ز إنتمنى ان �خرج مؤتمرنا هذا بنتائج  ،وفي الختام

ل للتكنولوجیا النوو�ة التعاون بین الدول األعضاء لغرض االستخدام األمث

 .ءة جمعااإلنسانیدمة لخفي االطار السلمي 

 شكرا الصغائكم.و                                  

  


