
 

 

 

 بند التعاون و المساعدة –بيان جمهورية العراق 

Statement of Republic of Iraq on Cooperation and Assistance 

 

  السيد الرئيس ..

بالذكر و التقدير عمى الجيهد السبذولة في تشفيذ تفاقية اء المجشة و وحدة دعم التشفيذ لإلعزنهد أن نتقدم لكم و أل
 .بكم  السشهطةالسيسة 

د ذات االلغام السزادة لالفرابقة و ان نؤكد لكم ان مذكمة االلغام السزادة لالفراد التي خمفتيا الحروب الدانهد كسا 
الطبيعة السرتجمة و يدوية الرشع التي خمفتيا عرابات داعش االرىابية بحاجة ماسة الى مزيد من تقديم الدعم 

 و جعل العراق خاليا تساما  من خالل التشديق السباشر مع الدمطة الهطشية العراقية لتشفيذ احكام االتفاقية الدولي 
 و عمى قدم السداواة مع غيرىم .من االلغام و ادماج الشاجين و الزحايا ادماجا تاما 

ة فايروس كهرونا و أنخفاض يبذل ما بهسعو لتخريص السهارد الالزمة لمهفاء بالتزاماتو رغم أنتذار جائحالعراق 
سبمغ ب تدعى الحكهمة العراقية لمسذاركة ، كساسعر البترول العالسي الذي يؤثر عمى االقتراد العالسي و العراق

الزالة وتسهيل مذاريع لزالة الستعمقة بااللغام لتشفيذ أعسال اإل ( مميهن دوالر الى دائرة االمم الستحدة لالعسال01)
جراء العسميات االرىابية و صشدوق حساية و تحدين البيئة السشاطق الستزررة  عسارإ  عن طريق صشدوق إعادة

مكانيات و كسا ندعى إلكتذاف إ الحكهمية،الدشهية  ستثسارية تثسارية ضسن السهازنة السالية اإلسالسذاريع اإلو 
ىشدسة ميدان تابعة الى قيادة  زالة لفرق بأعسال اإلمهارد مبتكرة و بديمة من خالل تأىيل و تدريب جيهد حكهمية 

 .قهات حرس الحدود و مديرية شرطة شؤون الطاقة 

جراء حهار مشتظم مع الذركاء الهطشيين و ضسان إو الهطشي وتعزيز التشديق  عمى تشفيذ أحكام االتفاقية أكيدا  ت
يقهم بهضع نظام مراقبة عمى الرعيد الهطشي فيسا مم الستحدة االت األمن وكمكهن  فقد تم تذكيل فريقالدوليين 

ة السذتركة بين أصحاب السرمحة الهطشيين و سيتم دراسة تطهير ىذه السشرو يتعمق بتشفيذ أحكام االتفاقية كافة 
 بتطهير ىذه التجربة .الدولين من خالل طمب الدعم من االتفاقية 

ؤون لديو خطة أستراتيجية وطشية لذو  ( 0100- 0101 طمب التسديد لمفترة )خطة التحديث االول لالعراق قدم 
بدعم من مركز جشيف الدولي لالغراض االندانية مدتسر العسل عمى تحديثيا ( و 0100-0102االلغام )

(GICHD) وحدة و ( دعم التشفيذISU ومداعدة الذركاء الهطشيين والهزارات ذات الرمة لكي تغطي الفترة حتى )

 



الدكان في  تجاربدلة و تدتجيب لسختم  احتياجات و وطشية واضحة مبشية عمى االىي خطط و  (0102) عام
ة الخطط تتزسن كافو عاقة اإللستعمقة بشهع الجشس والعسر و تدتشد الى تحميل سميم لمسدائل االسجتسعات الستأثرة و 

االحتياجات الستعمقة ت و اجل نذر السعمهمات عن التحدياتفاقية من الهطشية تعبئة السهارد وتدتخدم جسيع آليات اإل
 .بالسداعدة 

ر من خالل تأسيس المجشة الهطشية العميا لذؤون االلغام برئاسة بتأسيس مشرة وطشية مالئسة لمحهاالعراق قام 
مهجيا و التكشمية والشفط والعمهم و الداخاء و عزهية الدادة وزراء الرحة والبيئة والدفاع و الديد رئيس مجمس الهزر 

رسم الدياسة المجشة السؤسدة العامة لذؤون االلغام في اقميم كهردستان العراق و تتهلى الهطشي و مدتذارية االمن 
أيجاد الحمهل السشاسبة التي و  السرادقة عمى الخطط االستراتيجية الهطشية الهطشية لبرنامج شؤون االلغام الهطشي و 

الدولية التي ليا عالقة بعسل يات الهطشية و بأستزافة كافة الج تقهم المجشةرنامج الهطشي كسا تهاجو أعسال الب
فيذ االعسال الستعمقة تش متابعة عن تذكيل مجاميع عسل عديدة تتهلى فزال   عشد االقتزاءالبرنامج الهطشي 
 .دولية السعشية ببرنامجشا الهطشيالهطشية و الجيات البسذاركة و جراءات كافة الستعمقة باالعسال بااللغام وتدييل اإل

بدعم من دائرة االمم الستحدة لالعسال الستعمقة مؤتسر لمدول السانحة في العراق و لعقد  أكسل تحزيراتوالعراق 
الكتذاف فرص لمتعاون الدولي و االقميسي و االلتزامات الهاردة في االتفاقية و من اجل تمبية التطمعات و بااللغام 
و تبادل السسارسات و واضحة عن التحديات و االحتياجات و دعم تشفيذ أستراتيجيات و خطط عسل وطشية الثشائي 

 .الدروس السدتفادة 

 لكم شكرا  


