
Page 1 of 4 
 

Republic of Iraq 
 

  
 

 
 
 
 

 كلمة جمهورية العراق
ادة لغام المضستعمال وتخزين ونقل األ إحظر تفاقية في إطراف جتماع الرابع عشر للدول األاإل

 لغامفراد وتدمير تلك األ لأل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 of 4 
 

 السيد رئيس المؤتمر 
 السيدات والسادة رؤساء الوفود المحترمون 

 السيدات والسادة المشاركون المحترمون
 
لجهاودكم  ونركاد لكام دعتناا إنتخاابكم ئئيااال لتارتتئ الادوط اف ائا  وفد بالدي ان يتقدم لكم بالتهنئة على يود

حظائ  تذاقياةإالتااام العائاب بتنذياا بناود علاى  نادياكُنعياد ت التنااابة ل ههاا نغتانمو  هااا التارتتئ  في قيادة أعتااط
 7002ب آ 51 بتاا ئي  االغااام والتااي انراام لهااا اااتعتاط وتخاااين ونقااط االغااام الترااادة لالفاائاد وتاادتيئ تلاا إ

 . 7002في ااوط تن شبا   التنذياودخلت حيا 
 

 ،السيد الرئيس
نتا حئبال بالنيابة عن   التجتتع الدولي أجتع يخوض العئاب خالط هاه التئحلة ليس دفاعال عن شعبه فق  وا 

آخئها و لبيئة االتجتتع واإلقتصاد و  البال على ثئتأواجهت بالدي عدة هجتات  دولق لُتقاتلة التنظيتات اإلئهابية
ات القتط تنة وعتليفي التجتتعات اآل وط للتدنييناتهدافها افإالتي كان   عصابات داعشل ئهابيةالهجتة اإل
 والصناعة وااتهدا  تدتيئ البنى التحتية والائاعةكال    و يدينوال الت هيئ العئقيو وتدتيئ التنااط  والتهجيئ
الائاعية والبنى التحتية  يقتصئ على ال  فق  وانتا شتلت تلويث اائاري ولم  الدينية وااثئية التئاقد

والشئا  الخداعية التي  العبوات النااذةافلغام و والادود ب الئئياية والذئعية وتجائي التياه وتصادئها وال ئقات
بعض التدن  للقوات ااتنية العئاقية وتحئيئ الوارح تحئ  التدنيين وعودة النااحين بعد التقدم ترثئ البال على

 :عصابات اائهابيةتل  التن 
 

 السيد الرئيس،
باابب الاياااات الااابقة لالنظتاة الحائوب التادتئة  اكاان وتااااط تان اكثائ الادوط التاي عصاذت بهاالعائاب ان 

وتخلذاااات الحااائوب فلغاااام باتعااااقين وتاااااحات كبيااائة تلوثاااة ا  الراااحايا تااان الآوالتاااي خلذااات الدكتاتوئياااة 
  البنااى التحتيااة والتشااائيع اااااتثتائيةة علااى التجتتااع العئاقااي وكااال  علااى هااا وارااحاتثيئ  وت ثائهاااوتااالاات آ

التااي تواجااه بئنااات  ة يالتشااكلة الئئيااا تكتاانإا  والتنتيااة. التقاادموالتااي ُتعااد أحااد العقبااات التااي تقاا  فااي  ئيااب 
ن لغااامالتلوثااة بافدم وجااود خاائائ  او احااداثيات للتنااا ب فااي عاافااي العاائاب  شاارون االغااام افحااداث التااي   وا 

عتلت على إعاقة إجئاء أعتاط التاح غيئ التقني في  شهدتها البالد جئاء هجتات عصابات داعش اإلئهابية
ثاط وأدت كاال  الاى ظهاوئ أناواي جديادة تان التلاوث تتت باقي التحافظات وخاصاةل الواقعاة فاي التن قاة الغئبياة

قلااة الجهااات التنذاااة إلعتاااط اااالااة بالتقائنااة تااع حجاام إن   باإلرااافة الااى فااي التذخخااات والعبااوات النااااذة
تشاكلة انجائا  و التااحات التلوثة  وأادياد التااحات التلوثة الناجتة عن افعتااط افئهابياة لتنظايم داعاش  
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 اااعائ الانذ  العالتياة علاى ااقتصااد العئاقاينخذااض أثائ إيخذاى علايكم  االغام بابب الايوط واات اائ  وا
 .قييد الجهود التباولة في أعتاط افلغامكط ال  أدى إلى ت

 
 السيد الرئيس،

حاداثيات لتحدياد التناا ب  العئاقياة التاي قاتات بهاا الترااااتأعتاط التااح ن إ  التعنياة أثتائت عان خائائ  وا 
تاااح الشااائيع وقااد نذااات الترااااات أعاااله ت قوديااة وغيئهااا التلوثااة بافلغااام والتخلذااات الحئبيااة والاااخائئ العن

وبتااااعدة تنظتااات  ( التئحلااة الثانيااة 7050-7002 ) ثاام(التئحلااة افولااى  7002-7002) ثيئي للذتاائةتاا ال
 البصااائة ) لتحافظااااتئ التقناااي اعتااااط التااااح غيااا وأعقبتهاااا VVAF&Immap تااان قباااط عالتياااة وباااافخ 

لاتخل  ل بااجئاءات العئاقايلغاام شارون اف بئناات قاام  كتاا  النجا (  بغاداد  وااا   التثناى  اي قاائ تياان 
أي علااى  ااوط  7كاام 5200 بااااباالغااام تااااحة التلوثااة ال  إا تُقاادئ الحاائوبالناااجم عاان تخلذااات تلااوث التاان 

تليااون دوائ لغاائض  24وقااد ئصاادت الحكوتااة العئاقيااة تبلاا  يذااوب   الشاائي  الحاادودي تااابين العاائاب واياائان
ودة الاااكان والتخلذاات الحئبيااة لغاائض عااالتذخخااات والعبااوات النااااذة افلغاام و بظيا  اائارااي تاان التلااوث تن

النااحين الى تنا قهم أا أن هاا التبل  قد توق  تتويله حاليال فعتاط افاالة بابب التشكلة افقتصادية التي 
 .يتئ بها العئاب

ن تشااكلة االغااام والتخلذااات الحئبياااة ورااحاياها فااي العاائاب تت لااب توحيااد وتكثيااا  لكاام إنركااد ونااود ان     
اإلناااانية واإلجتتاعيااة ئ اثاااآلللعتااط علااى تخذياا   الترااااات العئاقيااة التعنيااةالجهااود الدوليااة تاان أجااط دعاام 

 ة واإلقتصادية لأللغام على التجتتع العئاقي وتاتقبله.يوالبيئ
 

 السيد الرئيس،
بتشائيع قاانون يكذاط اوي ااحتياجاات الخاصاة  حيث قام العائاب تاتتئ في تجاط تااعدة الرحاياتط ان الع

ببئناات  احصااء تياداني لراحايا  م وكال  قاتت دائئة شرون االغاموتوفيئ فئ  عتط بتا يتنااب تع قدئاته
البصااائة ( اي قاااائ    تيااااان   وااااا  التثناااىاالغاااام والتخلذاااات الحئبياااة والااااخائئ العنقودياااة فاااي تحافظاااات )

تاان اا اائا  الصااناعية والتااااعدة ال بيااة والعالجيااة وباائات  التاادئيب الباادني  احتياجاااتهمليااتتكن تاان تحديااد 
  إا إن لادتجهم باالتجتتع القادئات ووصاوال تشاائيع تنتياة الادخط والتشاائيع الصاغيئة لتنتياة و  النذااي والت هيط

 .التي تتئ بها البالد وااقتصادية وراي افتنيةفب اباب هاا البئنات  ت ثئ وبشكط وارح أيرال 
 
 

 ،السيد رئيس
الحكوتاة العئاقياة وئعاياة هتتاام إتحظاى ب لوثاة ب التُ اوتنظيا  التناتوراوي إاالاة افلغاام أن لكم كد ر نود أن ن

حدى أهم أولوياتها ن الترااات التعنية تعتط وبشكط فعاط لإليوا  فاي الوقات و   اتذاقيةإذاء بالتااتاتنا تجاه   وا 
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الدعم  تااة لايادةالحاجة على ال نركد   فإننافي العئاب ناالداعتة لبئناتجة الجهود الدولي جتيع فيه ثتنالاي نُ 
الدوط التانحة والتنظتات الدولية وتنظتات التجتتع   وندعو تثط لبنود هاه ااتذاقيةالدولي لرتان التنذيا اف

تان وبالتشااوئ تعهاا التدني إلى التري قدتال في التنايب تع الحكوتة العئاقية والجهات الئاتية اات العالقة 
 ون تح ان يكونأجط رتان وصوط الدعم والتااعدات إلى الجهات الُتاتذيدة وتحقيب الذائدة التئجوة تنها  

 .خئىأُ   ايجابيال خ وة بعد  وئ البئناتت
بنااء م نحاو هاودعت مهم وثقاتههتتاتإل ئشكود أن نتقدم لكم وإل ئا  التجتتع الدولي كافة ببال  الوفي الختام ن

 .عئاب تادهئ خاِط تن االغام
 وشكرًا لكم

 


