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  المحترم السيد رئيس المؤتمر
 السيدات والسادة رؤساء الوفود المحترمون 

  
 
لجيودكم  ونؤكد لكم دعمنا إنتخابكم رئيسًا لمؤتمر الدول األطراف وفد بالدي ان يتقدم لكم بالتينئة عمى يود

حظر  تفاقيةإالتزام العراق بتنفيذ بنود عمى  ناديكُنعيد تأالمناسبة ل هىذ نغتنمو  ىذا المؤتمر، في قيادة أعمال
 7003آب  51ستعمال وتخزين ونقل االلغام المضادة لالفراد وتدمير تمك االلغام والتي انضم ليا بتأريخ إ

 . 7004ودخمت حيز التنفيذ في االول من شباط 

 ،السيد رئيس
 

الحكوموة العراقيوة ىتموام ورعايوة إب تحظوىموضووع إزالوة األلغوام وتنظيوف المنواطق الُممو وة أن لكم ؤكد نود أن ن
حدى أىم أولوياتيا، إن المؤسسوات المعنيوة فو، عمى الرغم من اليجمة الشرسة التي يقودىا تنظيم داعش األرىوابيو  وا 

الداعموة ة الجيوود الدوليو جميو  فيوو  من، وفي الوقت الذي نُ التفاقيةإفاء بالتزاماتنا تجاه تعمل وبشكل فعال لإلي
م وول لبنووود ىووذه ماسووة لزيووادة الوودعم الوودولي لضوومان التنفيووذ األالحاجووة عمووى ال نؤكوود ، فإننوواعووراقفووي ال نووالبرنامج
، وندعو الدول المانحة والمنظمات الدوليوة ومنظموات المجتمو  المودني إلوى المضوي قودمًا فوي التنسويق االتفاقية

مان وصووووول الوووودعم موووو  الحكومووووة العراقيووووة والجيووووات الرسوووومية ذات العالقووووة وبالتشوووواور معيووووا موووون أجوووول ضوووو
تطووور البرنووامج ايجابيووًا  ونطمووا ان يكووونوالمسوواعدات إلووى الجيووات الُمسووتفيدة وتحقيووق الفائوودة المرجوووة منيووا، 

 .خرىأُ خطوة بعد 
 السيد الرئيس،  

المسذتو  الذوين   عمذىوتنفيذهه أبرز ماتم أنجازه إلى أن العراق ال يمتمك مخزونات من األلغام إما بشأن  التنويونود 
الجيووود المبذولووة موون قبوول المؤسسووات العراقيووة لتنفيووذ سووتنادا الووى وا   المضذذادة لرفذذراد، تذذ ا األلغذذام فذذ  مجذذال تذذدمير وا  

     تووووالف مايقووووارب، تووووم توووودمير وا  7051منووووذ مطموووو  العووووام فالخطووووة الوطنيووووة لزالووووة األلغووووام وتطيوووور المنوووواطق الممو ووووة، 
 إرسوالوسويتم  ( 7م 5244003) موا يزيود عون  لغاية اآلن، في حين بمغت المساحات التي تم تطييرىا  لغم، ( 5000)

نيايوة الوذي سيصودر فوي  ،7051ي تقريور الشوفافية السونوي لعوام لإلنجوازات المتحققوة فوي ىوذا المجوال فوالنتائج النيائية 
التوووي تُقووودميا  فوووي تقوووارير الشوووفافية السووونويةبشوووكل دوري ت بيوووت ىوووذه التفاصووويل  الربووو  األول مووون العوووام الُمقبووول، إذ سووويتم

 جميورية العراق سنويًا.
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 ،السيد الرئيس
 :برنامج شؤون األلغام العراق  أىم معوقاتإن  نود التنويو الى

بسبب الحروب المدمرة التي مورت عموى الوبالد خوالل عدم وجود خرائط او احدا يات لممناطق الممو ة باأللغام   .5
 الماضية.العقود 

عمموت عموى إعاقوة إجوراء أعموال  والتوي األحداث التي شيدتيا البالد جراء ىجمات عصوابات داعوش الرىابيوة .7
فوي بواقي المحافظوات وخاصوًة الواقعوة فوي المنطقوة الغربيوة وأدت كوذلك والمسوحات غيور التقنيوة المسا التقني 

 .الناسفة الى ظيور أنواع جديدة من التموث تتم ل في المفخخات والعبوات
قمة الجيات المنفوذة لعموال االزالوة بالمقارنوة مو  حجوم المسواحات الممو وة، وأزديواد المسواحات الممو وة الناجموة  .3

 .عن األعمال األرىابية لتنظيم داعش
األموووور الووووذي إدى إلووووى إتسوووواع مسوووواحات حقووووول األلغووووام مشووووكمة انجووووراف االلغووووام بسووووبب السوووويول واالمطووووار،  .0

 والمناطق الممو ة، 
إتسوواع المسوواحات الممو ووة بالمقارنووة موو  األمكانيووات المتاحووة لفوورق المسووا واألزالووة ، قمووة الموووارد الماليووة لوودعم  .1

البرنامج، م  العرض أن الحكومة العراقية خصصت مبالغ كبيرة لمعالجة ىذه المشواكل، إال إن حجوم المشوكمة 
نخفوواض أ وور إ عمووى حضووراتكموال يخفووى  شوورية،والتحووديات يتطمووب بووذل المزيوود موون الجيووود والموووارد الماليووة والب

 كل ذلك أدى إلى تقييد الجيود المبذولة في أعمال األلغام. ،اسعار النفط العالمية عمى االقتصاد العراقي
 ميم و قوتيىتموامل رشوكوفوي الختوام نوود أن نتقودم لكوم ولطوراف المجتمو  الودولي كافوة ببوالغ ال      
 .ِل من االلغامعراق مزدىر خابناء م نحو يودعم

 
   رئيسالسيدي شكرًا  وأسناد الدول هات التموث الكبير ف  دعم الدول المانحةىها ونثمن ونشكر دعم 

  

  
 

 


