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 السادس عشراالجتماع 
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 13البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

حتليللا الطلللب املقللدل ملل  الدللرامل لتمدلللد املوعللد النلللا   ا للدد   مللا    
 فاقيةم  االت 5تدمري األلغال املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

)زامبيلللاس وسولسلللراس و للليل س  5مقدملللة مللل  اللعنلللة املدنيلللة  تنفيللل  امللللادة وثيقلللة   
 و وستارلكا(

، ودخلت االتفاقيةة ييةا النفةا  2007آب/أغسطس  15انضم العراق إىل االتفاقية يف  -1
ّدم العةةةراق ترريةةةر ، قةةة2008متوز/يوليةةة   31. ويف 2008شةةةبارب/فرباير  1ابلنسةةةبة إىل العةةةراق يف 

عةةةرهن أ ةةةا يطرت  ي  اص بةةة  الةةة أ أكةةةد أن منةةةاية خاعةةةعة لواليةةةة العةةةراق أو  ةةةالشةةةفافية األول ا ةةة
 ، أو الكأكةةد مةةنم بكةةدمرماروعةةة ابأللمةةام املضةةادا لأفةةراد أو ي شةةكب  يف أ ةةا كةة ل . والعةةراق ملةةا 
  اليكةةة  أو  ةةةيطرتاعةةةعة لو تةةةدمر،  يةةةا األلمةةةام املضةةةادا لأفةةةراد يف املنةةةاية املاروعةةةة ابأللمةةةام ا 

 ا يام بة ل  حبلةول  ة. وملا رأى العراق أن  لن يكون اب كطاعك  الر2018بارب/فرباير ش 1حبلول 
مس )اللجنةة  يلبةاي يلةك 5 إىل اللجنةة املعنيةة بكنفية  املةادا 2017نيسةان/أبري   5الكاريخ، قدم يف 

اللجنةةةة خطةةةاابي إىل  ، وّجدةةةت2017يايران/يونيةةة   30فيةة  متديةةةد املوعةةةد الندةةةا و ا ةةةدد لةة . ويف 
ه. يف الطلةة عةةراق تطلةةه فيةة  الىةةول علةةإ معلومةةاض إعةةافية وتوعةةيياض بشةةأن نرةةارب ر يسةةيةال

. وكةان 2017سةطس آب/أغ 28وقدم العراق يلبةاي منريةاي يلةكمس فية  متديةد املوعةد الندةا و يف 
 . 2028شبارب/فرباير  1العراق قد يله الكمديد لفرتا عشر  نواض، يىت 

عاض أدى إىل تلةةةةةةوق منةةةةةةاية يف العةةةةةةراق تلةةةةةةو ي ويةةةةةةرد يف الطلةةةةةةه أن عةةةةةةدداي مةةةةةةن الىةةةةةةرا -2
ابأللمةةةام املضةةةادا لأفةةةراد. وجةةةاض يف الطلةةةه أيضةةةاي أن عةةةدداي مةةةن املسةةةوياض أجريةةةت منةةة   شةةةديداي 
لكرةةةةةدير يجةةةةةم الكلةةةةةوق ابأللمةةةةةام يف العةةةةةراق، مندةةةةةا املسةةةةة  العةةةةةام الةةةةة أ أ جةةةةةرأ يف  1992 عةةةةةام

رعةةةةةةةةية أ جةةةةةةةةرأ يف الفةةةةةةةةرتا ، ومسةةةةةةةة  أول لكريةةةةةةةةيم أ ةةةةةةةةر األلمةةةةةةةةام األ2003و 1992بةةةةةةةة   الفةةةةةةةةرتا
)مسةة  املريلةةة األوىل ، ومسةة  آخةةر لكريةةيم أ ةةر األلمةةام األرعةةية أ جةةرأ يف  2006-2004 بةة 

مىةدراي جديةداي  178)مس  املريلة الثانية . ويؤكد الطلةه تسةجي   2009و 2007الفرتا ب  
جةةراض مةةرتاي مربعةةاي، و لةة  منةة  إ 771 078 940 مةةن مىةةادر ا طةةر تمطةةو مسةةاية ترةةدر بنيةةو
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مس  املريلة األوىل. وجاض يف الطله ك ل  أن  بسبه عدم دقةة البيةا ض الةواردا يف املسةوياض 
السابرة، ب لت املؤ سةة العامةة لشةؤون األلمةام يف إقلةيم كرد ةكان )املؤ سةة العامةة يف كرد ةكان  

 ودا را شؤون األلمام جدوداي كثرا إلعفاض الوعوح علإ الكيدايض املطروية.
الطله أبن املؤ سة العامة يف كرد كان أجرض، يف أعرةاب مسة  املريلةة األوىل،  ويفيد -3

عةةةةةةدداي مةةةةةةن املسةةةةةةوياض العاليةةةةةةة الدقةةةةةةة  ةةةةةةت عنةةةةةةوان  املسةةةةةة  الكرةةةةةة  الكمديةةةةةةدأ  للكيرةةةةةةة مةةةةةةن 
ا طرا والد من املنةاية الةي ي شةكب  يف أ ةا ملو ةة يف تافرةاض إربية  ود ةون و ةليمانية،  املناية

مةةةةةرت مربةةةةةا، و ديةةةةةد منةةةةةاية أخةةةةةرى تمطةةةةةو  433 000 600 مةةةةةا  موعةةةةة  مةةةةةا أدى إىل إلمةةةةةاض
 مرت مربا بوصفدا مناية مؤكدا ا طورا.  000 700 183 موع   ما
ويؤكةةةد الطلةةةه أن دا ةةةرا شةةةؤون األلمةةةام أجةةةرض يف أعرةةةاب مسةةة  املريلةةةة األوىل، ومنةةة   -4

نطةةةاق ، مسةةةوياض غةةةر ترنيةةةة ومسةةةوياض يار ةةةة ضةةةدهن وعةةةا ر يةةةة واعةةةية عةةةن 2010 عةةةام
ابملنةةةةةةاية ا طةةةةةةرا، مةةةةةةا أفضةةةةةةإ إىل  الكلةةةةةةوق، وركةةةةةةاض علةةةةةةإ  ةةةةةةدي  قاعةةةةةةدا البيةةةةةةا ض ا اصةةةةةةة

أمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار مربعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يف إيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الكرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   205 796 276 6 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاضإل
تافرةة. ويبة  الطلةه أن  ة    14مرتاي مربعاي علإ أ ا ملو ة يف  859 422 875 2 وتىنيف

املضادا لأفراد وتل  امللو ة ابملكفجراض مةن للفةاض الةرب  األرقام تشم  املناية امللو ة ابأللمام
وابلةةة خا ر العنروديةةةة. ويبةةة  الطلةةةه أيضةةةاي أن غةةةاو تنرةةةيم الدولةةةة اإل ةةة مية يف العةةةراق والشةةةام 

ملنةةةةةةةاية يف العةةةةةةةراق وايك  ةةةةةةةا أدى إىل تلةةةةةةةوق  2014 يونيةةةةةةة اإلر ةةةةةةةا( )داعةةةةةةة   منةةةةةةة  يايران/
ي يشةندا العةراق ياليةاي عةد تنرةيم الدولةة اإل ة مية يف مساياض شا ةعة يف البلةد وأن الةرب الة

العةةةراق والشةةةام أفةةةرزض وعةةةعاي مكرلبةةةاي و كسةةةا م دون شةةة  يف اتسةةةام رقعةةةة املنطرةةةة امللو ةةةة، األمةةةر 
ال أ  يسكلام مسوياض ترنية وغةر ترنيةة لكيديةد موعةا الكلةوق ونوعة  ويجمة  ولوعةا خطةة 

أمهية وعا العراق خططاي إلجراض املسة  غةر الكرة   إلزالة   ا الكلوق. وأشارض اللجنة إىل مدى
 يف     املناية فض ي عن ا طط الرامية إىل الكىدأ للمشاك  املطروية  نان. 

 18 ويؤكةةةةةةةةةد الطلةةةةةةةةةه أن  مةةةةةةةةةوم املسةةةةةةةةةاية الةةةةةةةةةي جةةةةةةةةةرض معا كدةةةةةةةةةا يف ا افرةةةةةةةةةاض ال -5
مةرتاي مربعةاي  914 948 693مرتاي مربعاي، يي  أ لميةت مسةاية قةدر ا  865 306 466 1 بلغ

لممةاي مضةاداي  124 072مرتاي مربعاي، مةا أدى إىل تةدمر  551 358 173يف ي  جرى تطدر 
 خةةرا مةةن الةة خا ر العنروديةةة  37 491لممةةاي مةةن األلمةةام املضةةادا للةةدابابض و 2 722لأفةةراد و

اض الةةرب. واليرةةت اللجنةةة ابرتيةةاح أن العةةراق يسةةك دم مةةن املكفجةةراض مةةن للفةة 480 510و
بثرة عاليةة الطا فةة الوا ةعة مةن األ ةاليه العمليةة لعفةران عةن املنةاية املشةكب  يف ايكوا دةا ألمامةاي 
مضادا لأفراد وفراي للمعاير الدولية لأعمةال املكعلرةة ابأللمةام )املعةاير الدوليةة . وتشةجا اللجنةة 

مر يف الكمةةاا اال ةةكفادا مةةن الكرنيةةاض ا ّسةةنة لعفةةران عةةن األراعةةو حبيةة  العةةراق علةةإ أن يسةةك
يكسىن ل  الوفاض ابلكاامات  يف غضون فرتا زمنية أقىر. ويف   ا الىدد، أشارض اللجنة إىل عةرورا 
أن ي بلغ العراق مبا حيرز  من تردم مبةا يكماشةإ مةا املعةاير الدوليةة و لة  بكرةدا معلومةاض مىةنفة 

 راعو املفرن عندا عن يرية الكطدر واملس  الكر  واملس  غر الكر . حبسه األ
كيلةومرتاي مربعةاي يف املنةاية   25ويشر الطله إىل أن  ال ياال  نةان مسةاية ترريبيةة بنيةو  -6

الدوديةةةة ال  كةةةن فيدةةةا ياليةةةاي إجةةةراض مسةةة  ترةةة  متديةةةدأ أو أأ نشةةةارب آخةةةر مةةةن أنشةةةطة إزالةةةة 
و يا ةةية، وابلكةةال تبرةةإ  ةة   املنةةاية غةةر مشةةمولة أبأ خطةةة مةةن خطةةط األلمةةام أل ةةباب أمنيةةة 

العمةة  إىل أن يكسةةىن ألفرقةةة األنشةةطة املكعلرةةة ابأللمةةام الوصةةول إليدةةا مةةن جديةةد. ويشةةر الطلةةه 
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أيضاي إىل مناية أخرى ال  كن أن يشملدا املسة  الكرة  الكمديةدأ أل ةباب أمنيةة أيضةاي. ويؤكةد 
املكبريةةةة الةةةي  كةةةن أن  ةةةرأ عليدةةةا مسةةة  ترةةة  متديةةةدأ يف تافرةةةة الطلةةةه كةةة ل  أن املسةةةاية 

كيلةةومرتاي مربعةةاي وأنةة  مةةن املرةةرر أن ت سةةككم  عمليةةاض   25السةةليمانية وإدارا كرميةةان ت رةةدر حبةةوال 
. وتةةةرد يف الطلةةةه أيضةةةاي معلومةةةاض عةةةن بعةةة  2017املسةةة  الكرةةة  الكمديةةةدأ يف أوا ةةةط عةةةام 

س  الكر  الكمديدأ. وأشارض اللجنة إىل أنة  مةن املدةم أن ي برةو الىعوابض املعرتعة يف إجراض امل
علةةإ أأ تمةةراض تطةةرأ علةةإ الالةةة األمنيةةة والسيا ةةية علةةإ  العةةراق الةةدول األيةةراهن علةةإ ايةة م

الةةةدود مةةةا إيةةةران، ويف املنةةةاية األخةةةرى أيضةةةاي، والةةةي مةةةن شةةةأ ا أن متكةةةن مةةةن ا ةةةك ناهن أنشةةةطة 
أيضةةةاي إىل أمهيةةةة الىةةةول علةةةإ معلومةةةاض تّد ةةةة فيمةةةا يكعلةةةة املسةةة  والكطدةةةر. وأشةةةارض اللجنةةةة 
 أبنشطة املس  الكر  الكمديدأ. 

ويسةةه املعلومةةاض الةةواردا يف الطلةةه، كةةان العةةراق قةةد أفةةاد أبنةة  ابإلعةةافة إىل األلمةةام  -7
املضادا لأفراد، فإن األلمام املضادا للدابابض واملكفجراض من للفاض الةرب تطةرح أيضةاي لةاير 

ىةةةوى علةةةإ السةةةكان املةةةدني  وتعرقةةة  األنشةةةطة اإلتا يةةةة. وابإلعةةةافة إىل تطدةةةر املنةةةاية امللو ةةةة ق
ابأللمام املضادا لأفراد، يشك  تطدر املنةاية امللو ةة ابأللمةام املضةادا للةدابابض واملكفجةراض مةن 

نةةة اب دةةود للفةةاض الةةرب جةةاضاي مةةن الةةرب مع العةةام لأعمةةال املكعلرةةة ابأللمةةام. وقةةد نو ةةت اللج
الكبةةةةرا الةةةةي يبةةةة  ا العةةةةراق ضةةةةدهن وعةةةةا خطةةةةة عمةةةة  للكىةةةةدأ للكيةةةةدأ الةةةة أ ال يةةةةاال مةةةةا  ي 

. وأبلةةغ العةةراق أيضةةاي عةةن منةةاية ملو ةةة أبجدةةاا مكفجةةرا مر لةةة مرتوكةةة 5يكعلةةة بكنفيةة  املةةادا  فيمةةا
الكيةةةدأ  ابعكبار ةةةا منةةةاية تنطةةةوأ علةةةإ خطةةةر األلمةةةام املضةةةادا لأفةةةراد، وابلكةةةال متثةةة  جةةةاضاي مةةةن

 .5املكبرو فيما يكعلة بكنفي  املادا 
 10 ويشةةةةر الطلةةةةه إىل العوامةةةة  الكاليةةةةة بوصةةةةفدا  روفةةةةاي أعاقةةةةت االمكثةةةةال أ نةةةةاض فةةةةرتا ال -8

  نواض األوىل الي تلت انضمام العراق إىل االتفاقية:
 نرص الكموي ؛ 

 املوارد البشرية؛ 

  العراق والشام؛الوعا األم  والرب عد تنريم الدولة اإل  مية يف 

 اككشاهن يرول ألمام جديدا؛ 

 الرروهن املناخية والطوبوغرافية؛ 

 ِقدم ترنية األعمال املكعلرة ابأللمام؛ 

 عشوا ية يرول األلمام؛ 

 عدم وجود معلوماض عن يروق األلمام؛ 

 قلة الدعم الدول املوج  للعراق؛ 

 قلة املنرماض الدولية العاملة يف العراق؛ 

  للب د؛تراجا الوعا املال 

 .نرص ا رباض 
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 ويبةةةةةةةةةة  الطلةةةةةةةةةةه أن الكيةةةةةةةةةةدأ املكبرةةةةةةةةةةو ابلنسةةةةةةةةةةبة إىل العةةةةةةةةةةراق يةةةةةةةةةةىت كةةةةةةةةةةانون األول/ -9
منطرةةةة يعةةةرهن أ ةةةا منةةةاية خطةةةرا أو ي شةةةكب  يف أ ةةةا كةةة ل   3 554، يكمثةةة  يف 2016 ديسةةةمرب

 مرتاي مربعاي، موزعة كاآليت:  732 565 195 1تبلغ مسايكدا 
 الكلوق يسه املنطرة ويسه ا افرة

 نوم ا طر  ا افرة املنطرة
 مساية املنطرة 
 عدد األخطار )ابألمكار املربعة 

املؤسسللللللة الدامللللللة يف إقلللللللي   
  ردستان 

 400 042 108 19 منطرة مؤكدا ا طورا د ون
 337 213 091 48 منطرة مؤكدا ا طورا إربي 

 887 1 837 721 84 منطرة مؤكدا ا طورا السليمانية
 498 685 245 71 يشكب  يف أ ا خطرامنطرة  

 ١٢٢ ٣ ٧٧٧ ١٦٦ ٢٢٣  اجملموع
 -مر للللللللز  للللللللؤون األلغللللللللال 
 منطقة الفرات األوسط

 10 600 301 1 منطرة يشكب  يف أ ا خطرا ابب 
 20 900 627 5 منطرة يشكب  يف أ ا خطرا كرب ض
 31 306 646 39 منطرة مؤكدا ا طورا وا ط
 ٦١ ٨٠٦ 5٧5 ٤٦  اجملموع

 -مر للللللللز  للللللللؤون األلغللللللللال 
 املنطقة الشمالية

 1  منطرة مؤكدا ا طورا دايىل
 84 137 438 29 منطرة يشكب  يف أ ا خطرا

 7 500 137 منطرة يشكب  يف أ ا خطرا نينوى
 35 029 196 123 منطرة يشكب  يف أ ا خطرا ص ح الدين

 ١٢٧ ٦٦٦ ٧٧١ ١5٢  اجملموع
 -مر للللللللز  للللللللؤون األلغللللللللال 

 املنطقة اجلنو ية
 41 917 303 689 منطرة مؤكدا ا طورا البىرا

 1 731 962 منطرة يشكب  يف أ ا خطرا
 198 415 839 44 منطرة مؤكدا ا طورا ميسان 

 1  منطرة يشكب  يف أ ا خطرا
 2 692 845 37 منطرة مؤكدا ا طورا املثىن 
 1 728 99 منطرة يشكب  يف أ ا خطرا  أ قار 
 ٢٤٤ ٤٨٣ ٠5١ ٧٧٣  اجملموع 

 55٤ ٣ ٧٣٢ 5٦5 ١٩5 ١   اجملموع الدال

ويؤكةةةةد الطلةةةةه أن املنةةةةاية امللمومةةةةة املكبريةةةةة يف العةةةةراق أ ةةةةرض يف ا كمعةةةةاض ا ليةةةةة مةةةةن  -10
النةةةةاييك  االقكىةةةةادية واالجكماعيةةةةة. ويبةةةة  الطلةةةةه أن األلمةةةةام املضةةةةادا لأفةةةةراد أدض إىل مركةةةة  

 081 36وأن  مةةةةوم الضةةةةيااي بلةةةةغ  1961وإصةةةةابة الكثةةةةر مةةةةن املةةةةدني  يف العةةةةراق منةةةة  عةةةةام 
بعيناض مةةن الرةةرن املاعةةو. كمةةا يؤكةةد الطلةةه أن وجةةود األلمةةام املضةةادا لأفةةراد  عةةيية منةة  السةة

كانةةةت لةةة  تبعةةةاض إنسةةةانية واقكىةةةادية علةةةإ السةةةكان العةةةراقي ، مندةةةا مةةةا يلةةةو: الكشةةةرد الةةةداخلو، 
وانعةةدام إمكانيةةة الوصةةول إىل األراعةةو الاراعيةةة ومىةةادر امليةةا . ويبةة  الطلةةه أن األلمةةام املضةةادا 

مةرتاي مربعةاي مةةن األراعةو الاراعيةة، مةةا يةؤ ر بشةةك   012 400 808دون ا ةةكم ل  لأفةراد  ةول
مةةةةةةةةةةرتاي مربعةةةةةةةةةةاي مةةةةةةةةةةن البةةةةةةةةةةىن الكيكيةةةةةةةةةةة،  189 606 672مليةةةةةةةةةةون شةةةةةةةةةة ص، و 1.6مباشةةةةةةةةةةر يف 
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مةةةرتاي مربعةةةاي مةةةن الطةةةرق.  132 453 328مةةةرتاي مربعةةةاي مةةةن مىةةةادر امليةةةا ، و 043 650 679و
خة ل فةرتا الكمديةد املطلةوب مةن شةأن  أن يسةا م  5 واليرت اللجنة أن ا ككمال تنفية  املةادا

االقكىةةةةةادية يف العةةةةةراق.  -بدرجةةةةةة كبةةةةةرا يف  سةةةةة   ةةةةة مة األشةةةةة اص و ةةةةةروفدم االجكماعيةةةةةة 
واليرت اللجنة ك ل  أن العراق قدم يف يلب  بيا ض عن عيااي األلمام مىنفة حبسه العمر 

 ض الي قطعكدا الدول األيراهن. وا نس علإ حنو يكماشإ ما أفض  املمار اض وااللكااما
. ويؤكةد 2028شبارب/فرباير  1وكما   كر آنفاي، يله العراق متديداي بعشر  نواض يىت  -11

الطله أن الفرتا الامنية املطلوبة تسكند إىل نطاق الكلوق املكبرو. ويشر الطلةه إىل    ةة عوامة  
واككشةةاهن منةةاية خطةةرا جديةةدا؛  مسةة  ر يسةةية  كةةن أن تةةؤ ر يف  ةة ا اإليةةار الةةام ،  ةةو: )أ 

تمةةر يف الوعةةا األمةة  الةةرا ن. وأشةةارض اللجنةةة إىل مةةدى  تمةةر مسةةكوايض الكمويةة ؛ و)ن  و)ب 
أمهية وعو العراق ابملكمراض الر يسية الي  كن أن تؤ ر يف تنفي  ا طة الواردا يف الطله وترد ة  

   املكمراض. ترارير منكرمة إىل الدول األيراهن عن أأ تطور تشدد    
وجاض يف الطلةه أن خطةة العمة  الكفىةيلية أعةدةا  نةة تكةألف مةن اثلة  عةن املؤ سةة  -12

العامةةة لشةةؤون األلمةةام يف إقلةةيم كرد ةةكان ودا ةةرا شةةؤون األلمةةام بةةدعم مةةن بةةر مع األمةةم املكيةةدا 
ام. ويشةةةةر  ةةةةدماض شةةةةؤون األلمةةةةام ومنرمةةةةة إدارا املعلومةةةةاض وبةةةةرامع اإلجةةةةراضاض املكعلرةةةةة ابأللمةةةة

الطلةةه إىل أن الطةةابا املعرةةد للكلةةوق يف العةةراق حيةةول دون درا ةةة الكيةةدأ املكبرةةو الةة أ تطريةة  
األلمةةام املضةةادا لأفةةراد مبعةةال عةةن الكلةةوق النةةاجم عةةن األلمةةام املضةةادا للةةدابابض واملكفجةةراض مةةن 

لمةةةام للفةةاض الةةةرب. وتىةةةدايي  ةةة ا الكيةةةدأ، بة ةةةوِّب كةةة   خطةةةر  )أأ كةةة  يرةةة  مةةةن يرةةةول األ
املضةةةادا لأفةةةراد أو كةةة  يرةةة  مةةةن يرةةةول األلمةةةام املضةةةادا للةةةدابابض أو كةةة   ةةةاية معةةةارن  مةةةن 
يية  ث ةةر  علةإ ا كمةةا ا لةةو اب ةك دام  موعةةة مةن مؤشةةراض الكةةأ ر يسةه املنطرةةة، ومةةن   
 دد أولوايض الكطدر. وع وا علإ  ل ، فلدى إعداد ا طط السنوية،  رى ترييماض ميدانيةة 

لكيرةةةة مةةةن أن األولةةةوايض ا ةةةددا يف تلةةة  ا طةةةط  ةةةو فعةةة ي األولةةةوايض الةةةي يفرعةةةدا امليةةةدان. ل
ونو ةةت اللجنةةة ابلكةةاام العةةراق اب ةةكعرال خطةةة العمةة  بشةةك  مسةةكمر. واليرةةت اللجنةةة كةة ل  
أن الفا ةةةةدا  كشةةةةم  كةةةة ي مةةةةن العةةةةراق والةةةةدول األيةةةةراهن ككةةةة  إ ا الكةةةةام العةةةةراق  يةةةة م الةةةةدول 

الكمراض الي تطرأ علإ خطة العم . وأيايت اللجنةة علمةاي ابلةندع الكشةاركو  األيراهن علإ ك 
ال أ اتبع  العراق إلعداد يلب ، وابلكةاام العةراق ابال ةكمرار يف األخة  ضة ا الةندع الكشةاركو لةدى 

 تنفي  ا طة الواردا يف يله الكمديد وتنرييدا، عند االقكضاض. 
منطرةةة مةةن املنةةاية امللمومةةة  699يشةةر الطلةةه إىل أن وفيمةةا يكعلةةة ابلكيةةدأ املكبرةةو،  -13

مةةةةرتاي مربعةةةةاي ص ةةةةنفت علةةةةإ أ ةةةةا  اض ث ةةةةر عةةةةال،  332 275 723الةةةةي تمطةةةةو مسةةةةاية قةةةةدر ا 
مرتاي مربعاي صنفت علإ أ ا  495 258 400تمطو مساية قدر ا منطرة ملمومة  687 2 وأن

أمكةار مربعةة  905 031 72منطرة ملمومةة تمطةو مسةاية قةدر ا  168 اض ث ر مكو ط وأن 
صنفت علإ أ ا  اض ث ر من ف . وتريةه اللجنةة ابملىةفوفة الةي يور ةا العةراق وا ةك دمدا 

اتع عةن لكلةف أنةوام الكلةوق أبقىةإ مةا  كةن مةن لكيديد األولةوايض ضةدهن الةد مةن الكةأ ر النة
 الفعالية ويف أقىر وقت اكن. 

ويكضمن الطله معلوماض عن الرةدراض الةي حيكاجدةا العةراق إلكمةال عمليةاض الكطدةر  -14
 نواض، و و معلوماض تكشةف عةن  مةراض عةدا يف الرةدراض املكةوافرا. وأشةارض  10يف غضون 
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كرب ةةا العةةراق عةةرورية للكىةةدأ للكلةةوق املكبرةةو  ةةو دون الرةةدراض اللجنةةة إىل أن الرةةدراض الةةي اع
 املكاية بكثر. 

ويكضةةةةمن الطلةةةةه خطةةةةي عمةةةة ، تكبةةةةا األوىل للمؤ سةةةةة العامةةةةة إلزالةةةةة األلمةةةةام يف إقلةةةةيم   -15
كرد ةةةةكان، يف يةةةة  تكبةةةةا الثانيةةةةة لةةةةدا را شةةةةؤون األلمةةةةام. وص ةةةةممت خطكةةةةا العمةةةة  علةةةةإ أ ةةةةاا 

طةةةار املكفجةةةراض واإلمكانيةةةاض والرةةةدراض املكايةةةة يف  ةةةال تطدةةةر املسةةةكوايض الرا نةةةة للكلةةةوق أبخ
 2019و 2018املنةةةةاية امللمومةةةةة. ويبةةةة  الطلةةةةه املسةةةةاية الةةةةي  ةةةةكجرأ معا كدةةةةا يف عةةةةامو 

 والوالية املشمولة، فض ي عن تكاليف املعا ة، علإ النيو الكال: 
  كرد ةكان   ،  كسعإ املؤ سة العامة لشؤون األلمام يف إقليم2019و 2018يف

مةةةةرت مربةةةةا يف تافرةةةةاض د ةةةةون وإربيةةةة   000 105 3 ةةةةنوايي إىل معا ةةةةة حنةةةةو 
والسليمانية اب ك دام و ا   اإلزالةة اليدويةة وامليكانيكيةة وفةرق كة ب الكشةف 
عةةةن األلمةةةام، فضةةة ي عةةةن ا ةةةك دام املسةةة  الكرةةة ، و لةةة  بككلفةةةة  ةةةنوية مرةةةدرا 

 كيدا؛دوالر من دوالراض الوالايض امل 000 780 24بنيو 

  كسةةةةعإ دا ةةةةرا شةةةةؤون األلمةةةةام  ةةةةنوايي إىل معا ةةةةة مسةةةةاية  2019و 2018يف 
مةةةرت مربةةةا يف تافرةةةاض البىةةةرا وميسةةةان ووا ةةةط  000 530 31مرةةةدرا بنيةةةو 

اب ك دام و ةا   اإلزالةة اليدويةة وامليكانيكيةة فضة ي عةن ا ةك دام املسة  الكرة  
الةةةةةةوالايض  دوالر مةةةةةةن دوالراض 500 577 30بكلفةةةةةةة  ةةةةةةنوية مرةةةةةةدرا بنيةةةةةةو 

 املكيدا. 
ويكضمن الطله معلومةاض عةن الطريرةة الةي ايك ِسةب ت ضةا كلفةة العمليةاض. ويبة  كيةف  -16

أن تكاليف العملياض املشةمولة يف خطةة املؤ سةة العامةة لشةؤون األلمةام يف إقلةيم كرد ةكان أعلةإ 
يكةةةةانيكو. أل ةةةةا تنطةةةةوأ علةةةةإ تكةةةةاليف إداريةةةةة، فضةةةة ي عةةةةن ارتفةةةةام تكةةةةاليف عمليةةةةاض الفةةةةر امل

أكثر تفىةي ي لككةاليف العمليةاض  وأشارض اللجنة إىل أن   يكون من املفيد أن يردم العراق بيا ي 
 بمية إعفاض املايد من الوعوح علإ األ باب الي تكمن وراض الفارق الكبر يف تكاليف الكنفي .

ملنطرةةةةة ويشةةةةر الطلةةةةه إىل أن دا ةةةةرا شةةةةؤون األلمةةةةام  كواصةةةة ، مةةةةن خةةةة ل مركا ةةةةا يف ا -17
الشمالية ومركا ا يف منطرة الفراض األو ةط، عملياةةا األمنيةة غةر الكرليديةة يف ا افرةاض الواقعةة 
 ةةةت مسةةةؤوليكدا إىل أن يسةةةكرّر الوعةةةا األمةةة  ويكيّسةةةن الوعةةةا االقكىةةةادأ يف البلةةةد. ويسةةةه 

لعملياض، و لة  املعلوماض الواردا يف الطله،  ك عد دا را شؤون األلمام يف املسكرب  خطةي     ا
ابإلعافة إىل ا طط الي أ عدَّض يف السابة للعملياض األمنيةة غةر الكرليديةة يف املنطرةة ا ةررا مةن 
 اعةةاض الدولةةة اإل ةة مية يف العةةراق والشةةةام. ويشةةر الطلةةه كةة ل  إىل أن املسةةوياض الطار ةةةة 

لياي بعد الكيرة من خلو تاال جارية يف الوقت الرا ن للكعجي  بعودا األش اص املشردين داخ ال
 مناز م من أخطار املكفجراض.

وأشةةارض اللجنةةة إىل أن املسةةوياض السةةابرة رمبةةا ابلمةةت بدرجةةة كبةةرا يف ترةةدير املسةةاية  -18
الفعلية للمناية الي  ه أن تشملدا عملياض الكطدر. ويف   ا السياق، أشارض اللجنة إىل أن  

كةةةةن ا ةةةةك دام وتطبيةةةةة أنسةةةةه املعةةةةاير والسيا ةةةةاض ينبمةةةةو للعةةةةراق أن يكفةةةة  يف أقةةةةرب وقةةةةت ا
واملندجيةةةاض ا اصةةةة ابإلفةةةران عةةةن األراعةةةو، مبةةةا يكماشةةةإ مةةةا املعةةةاير الدوليةةةة، مةةةن أجةةة  الكنفيةةة  
الكامةة  والسةةريا  ةة ا ا انةةه مةةن االتفاقيةةة مبةةا يكفةةة مةةا االلكاامةةاض الةةي قطعكدةةا الةةدول األيةةراهن 
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ض اللجنةةةة كةةة ل  إىل أن مةةةن املدةةةم أن يسةةةكمر مةةةن خةةة ل اعكماد ةةةا  طةةةة عمةةة  مةةةابوتو. وأشةةةار 
العةةةراق يف اإلبةةة ل عةةةن الكرةةةدم ا ةةةرز علةةةإ حنةةةو يكماشةةةإ مةةةا املعةةةاير الدوليةةةة مةةةن خةةة ل ترةةةدا 
معلومةةاض مىةةنفة يسةةه املسةةاياض الةةي أ لميةةت اب ةةك دام املسةة  غةةر الكرةة  واملسةةاياض الةةي 

  ا.قة لِّىت اب ك دام املس  الكر  واملساياض الي جرى تطدر 
وجةةةاض يف الطلةةةه أنةةة  لكيديةةةد الكلةةةوق املكبرةةةو برةةةدر أكةةةرب مةةةن الدقةةةة،  ةةةيكوجه إجةةةراض  -19

مسةةةةوياض غةةةةر ترنيةةةةة وأخةةةةرى ترنيةةةةة. ويشةةةةر الطلةةةةه كةةةة ل  إىل وعةةةةا افرتاعةةةةاض فيمةةةةا يكعلةةةةة 
ابملسةةاياض املرّلىةةة. وابال ةةكناد إىل املسةةوياض السةةابرة عةةمن منطرةةة املركةةا ا نةةو( يف البىةةرا، 

يف املا ةة مةن املنةاية املؤكةدا  60ناية الي  ةيكم ترليىةدا اب ةك دام املسة  الكرة  بنيةو ت ردَّر امل
كيلةةةةةومرتاي مربعةةةةةاي. ويشةةةةةر الطلةةةةةه إىل أن العةةةةةراق يكوقةةةةةا أن   30ا طةةةةةورا الةةةةةي تكجةةةةةاوز مسةةةةةايكدا 
 520 034 774مرتاي مربعةاي  ةك رلَّص إىل  732 565 195 1املساياض املكبرية املرّدرا بنيو 

 مربعاي.مرتاي 
ويكضةةةمن الطلةةةه خطةةةة عمةةة  مةةةدةا عشةةةر  ةةةنواض لكةةة  مةةةن املؤ سةةةة العامةةةة لشةةةؤون  -20

األلمةةام يف إقلةةيم كرد ةةكان ودا ةةرا شةةؤون األلمةةام مةةن املرةةرر  ةةديثدا بعةةد االنكدةةاض مةةن تنفيةة  خطةةة 
السةةةنك . ويثةةةر الطلةةةه أيضةةةاي عةةةدداي مةةةن املسةةةا   الةةةي  ةةةه أخةةة  ا بعةةة  االعكبةةةار خةةة ل تنفيةةة  

 وتشم      املسا   ما يلو: ا طة،
خطةةةةة العمةةةة  ال تشةةةةم   ةةةةاية املعركةةةةة واملسةةةةاياض امللوَّ ةةةةة ابلعبةةةةواض النا ةةةةفة  )أ  

 وال خا ر العنرودية؛
خطةةة العمةة  ال تشةةم  املسةةاياض ا رةةورا أل ةةباب تكعلةةة ابلوعةةا األمةة  أو  )ب  
 السيا و؛
شةةركا   الكنفيةة ي  تعكمةةد خطةةة العمةة  علةةإ ا ةةكمرار الةةدعم املرةةدم للعةةراق مةةن  )ن  

)منرمةةةاض وشةةةركاض  بةةةنفس الرةةةدراض واإلمكانيةةةاض املكةةةوفرا ياليةةةاي، وشةةةريطة تةةةوافر املةةةوارد املاليةةةة 
 املطلوبة لكنفي  ا طة؛

  كاداد اإلنكاجية يف يالة توافر موارد مالية إعافية؛ )د  
لةةةةن تكجةةةةاوز أرقةةةةام اإلنكاجيةةةةة ا ةةةةددا يف خطةةةةة العشةةةةر  ةةةةنواض ابال ةةةةكناد إىل  )ه  

يف املا ةةةة مةةةن املسةةةاية الكليةةةة  15الرةةةدراض واإلمكانيةةةاض الاليةةةة لةةةرب مع شةةةؤون األلمةةةام الةةةوي  
 امللو ة ابأللمام يف العراق؛

ي كوقةةا أن يةةاداد يجةةم املسةةاياض امللو ةةة نكيجةةة  ةةدي  قاعةةدا البيةةا ض  دران  )و  
 املساياض ا ديدا املشكب  يف أ ا خطرا.

ورد يف الطلةةةةةةه مةةةةةةن أن الرةةةةةةدراض واإلمكانيةةةةةةاض الاليةةةةةةة واليرةةةةةةت اللجنةةةةةةة برلةةةةةةة مةةةةةةا  -21
تسم   جناز العم  يف أج  العشر  نواض. ويف عوض مةا ترةدم، ت يةل اللجنةة أن مةن املدةم  ال

أن يكف  العراق تعب ة املوارد الكافية من الكومة ومةن املىةادر ا ارجيةة لةدعم إكمةال العمة  يف 
 غضون فرتا الكمديد املطلوب.

دوالر مةن دوالراض  000 800 247الطلةه أن ايكياجةاض العةراق ترةدر مببلةغ ويؤكد  -22
الوالايض املكيدا لكنفي  خطةط العمة  الةواردا يف الطلةه والةي تةدخ  يف إيةار عمليةاض املؤ سةة 
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دوالر مةةةةةن دوالراض الةةةةةوالايض  000 575 238العامةةةةةة لشةةةةةؤون األلمةةةةةام يف كرد ةةةةةكان، ومبلةةةةةغ 
صةةة بةةدا را شةةؤون األلمةةام. ويشةةر الطلةةه إىل أن خطةةة العمةة  املكيةةدا لكنفيةة  خطةةط العمةة  ا ا

متول جا ياي من مياانية الكومة، لكن االعكماداض امل ىىة ال تكفةو للوفةاض اباللكاامةاض الةواردا 
يف يلةةه الكمديةةةد و لةةة  أ ا ةةةاي بسةةبه نطةةةاق الكلةةةوق. واليرةةةت اللجنةةة أنةةة  ابلنرةةةر إىل أمهيةةةة 

يف الوقةت املنا ةه،  كةن أن يسةكفيد العةراق مةن وعةا  الىول علإ دعم خارجو لكنفي  ا طة
ا ةةرتاتيجية لكعب ةةة املةةوارد بسةةب  مندةةا إعةةفاض املايةةد مةةن الوعةةوح علةةإ الككةةاليف املرةةدرا للكنفيةة . 
واليرةةةت اللجنةةةة كةةة ل  أنةةة  ابلنرةةةر إىل أمهيةةةة الىةةةول علةةةإ دعةةةم خةةةارجو لكنفيةةة  األعمةةةال يف 

إعةةةفاض املايةةةد مةةةن الوعةةةوح علةةةإ الككةةةاليف الةةةي الوقةةةت املنا ةةةه،  كةةةن للعةةةراق أن يسةةةكفيد مةةةن 
  كمطيدا مياانية الدولة العراقية كجاض من تكاليف الكنفي  اإل الية. 

ويكضةةمن الطلةةه معلومةةاض  امةةة أخةةرى  كةةن أن تعكمةةد عليدةةا الةةدول األيةةراهن لكريةةيم  -23
خاصةةياةا ودرا ةةة الطلةةه ودرا ةةك ، مبةةا يف  لةة  إجةةراض تريةةيم تفىةةيلو للمنةةاية امللمومةةة املكبريةةة و 

امليةةةةدان والكةةةةأ راض ابإلعةةةةافة إىل ا ةةةةرا ط الةةةةي تفضةةةةو مايةةةةداي مةةةةن الكوعةةةةي  علةةةةإ يبيعةةةةة الكلةةةةوق 
ونطاقةة . ويكضةةمن الطلةةه كةة ل  نبةة ا عامةةةة عةةن الرةةوان  الوينيةةة وا ياكةة  املؤ سةةية وا دةةةاض 

اية امللو ةةة ك دمة لكيديةةد املنةةاملسةةؤولة عةةن العمليةةاض، ابإلعةةافة إىل عةةرل عةةام لأ ةةاليه املسةة
 أللمام املضادا لأفراد. اب

واللجنةةة إ  أشةةارض إىل أن العةةراق أفةةاد أبنةة  بىةةدد إعةةداد خطةةة إلجةةراض عمليةةاض مسةة   -24
غةةر ترةة  ابإلعةةافة إىل ا طةةط املوجةةودا فعةة ي إلجةةراض عمليةةاض مسةة  غةةر ترةة  يف املنطرةةة الةةي 
ي ةةررض مةةن تنرةةيم الدولةةة اإل ةة مية يف العةةراق والشةةام وأنةة   ةةرأ ياليةةاي تنفيةة  مسةةوياض يار ةةة، 

أن االتفاقيةةة  كةةن أن تسةةكفيد مةةن أأ ترةةارير يرةةدمدا العةةراق إىل الةةدول األيةةراهن، فرةةد اليرةةت 
، عن ا طط املكعلرة ابملس  غةر الكرة  يف لكلةف منةاية البلةد، 2018نيسان/أبري   30حبلول 

مبا يف  ل  خطط املس  غر الكر  ا اصة ابملناية ا ررا من تنريم الدولة اإل  مية يف العةراق 
 م. والشا
واللجنةةة إ  أشةةارض إىل أن تنفيةة  العةةراق  طكةة  الوينيةةة إلزالةةة األلمةةام  ةةرتبط مبةةا يكةةوافر  -25

من معلوماض جديدا ومبسكوى املوارد الي  ييى  عليدا وابلكمراض يف الوعةا األمة  ومسةكوى 
ة العمة  الردراض ا ارجية أو الداخلية املكاية يف إيار عملياض املس  والكطدر، وإ  ريبت خبطة

، فرةةةد اليرةةةت 2019الكفىةةةيلية الةةةي قةةةدمدا العةةةراق يف يلبةةة  واملكعلرةةةة ابلفةةةرتا يةةةىت  ايةةةة عةةةام 
االتفاقيةةةة  كةةةن أن تسةةةكفيد مةةةن ترةةةدا العةةةراق إىل املةةةؤمتر اال كعراعةةةو الرابةةةا املرةةةرر عرةةةد  يف  أن
اللجنةة إىل  خطة عم  تفىيلية تد ة عن الفرتا املكبرية املشمولة ابلكمديد. وأشةارض 2019 عام

عرورا أن تكضمن خطةة العمة   ة   قا مةة تد ةة اميةا املنةاية الةي ي عةرهن أ ةا ماروعةة ابأللمةام 
املضةةادا لأفةةراد أو املشةةكب  يف أ ةةا كةة ل ، وتوقعةةاض  ةةنوية بشةةأن املنةةاية الةةي  ةةكجرأ معا كدةةا 

مدمة املعا ة، ابإلعافة  خ ل الفرتا املكبرية املشمولة ابلطله وأمساض املنرماض الي  كوك  إليدا
إىل مياانيةةة تد ةةة تفىةةيلية. واليرةةت اللجنةةة كةة ل  أنةة  ابلنرةةر إىل الرةةروهن املكمةةرا يف العةةراق، 

 فإن االتفاقية  كسكفيد من تردا العراق خطط عم  تد ة إىل اللجنة ك   نك . 
والفةةا  واليرةةت اللجنةةة أن ا طةةة يمويةةة وأن النجةةاح  ةةيكوقف علةةإ زايدا الكمويةة   -26

علةةإ األمةةن وتمةةر املنةةاي السيا ةةو مبةةا  ّكةةن مةةن الوصةةول إىل املنةةاية ا طةةرا الواقعةةة علةةإ الةةدود 
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الدوليةةةة. ويف  ةةة ا الىةةةدد، أشةةةارض اللجنةةةة إىل أن الةةةدول األيةةةراهن  كسةةةكفيد مةةةن ترةةةدا العةةةراق 
 نيسان/أبري ، إىل الدول األيراهن عن ا وانه الكالية:  30ترارير  نوية، حبلول 

الكرةةةدم ا ةةةرز خةةة ل فةةةرتا الكمديةةةد يف تنفيةةة  االلكاامةةةاض الةةةواردا يف خطةةةة عمةةة   أ ) 
 العراق ملدا السنك ؛ 

ا دود املب ولة من قب  دا را شؤون األلمةام إلعةداد خطةة لعمليةاض املسة  غةر  )ب  
الكر  واأل ةداهن املريليةة املطلةوب  ريردةا، ابإلعةافة إىل األ ةداهن املريليةة املنشةودا يف ا طةط 
الي يشر إليدا الكررير واملكعلرة ابملس  غةر الكرة  للمنةاية ا ةررا مةن  اعةاض الدولةة اإل ة مية 

 يف العراق والشام؛ 
معلومةةةاض تةةةددا عةةةن املواقةةةا ا مرافيةةةة الةةةي  ةةةرأ فيدةةةا تنفيةةة  ا طةةةط املكعلرةةةة  )ن  

ابملسوياض واألماكن املشمولة ضا ونكا جدا، وعن الكيفية الي  كن أن تسةا م ضةا الكوعةيياض 
 اإلعافية يف تمر فدم العراق للكيدأ املكبرو يف  ال الكنفي ؛

يف الوعةةةا األمةة  ويف الكيفيةةةة الةةي تسةةةا م ضةةا  ةةة   الكمةةراض إ ابيةةةاي الكمةةراض  )د  
  لبياي يف عملية الكنفي ؛  أو

ا دةةود املب ولةةة لةة  الرضةةااي السيا ةةية الةةي  ةةول دون تنفيةة  أنشةةطة األعمةةال  )ه  
 املكعلرة  زالة األلمام علإ املناية الدودية يف العراق؛ 

ويةة  ا ةةارجو الةة أ يكلرةةا  العةةراق واملةةوارد الةةي تكييدةةا جدةةود تعب ةةة املةةوارد والكم )و  
يكومةةة العةةراق دعمةةاي  دةةود الكنفيةة ، مبةةا يف  لةة  ا دةةود الراميةةة إىل تيسةةر عمليةةاض املنرمةةاض 

 الدولية إلزالة األلمام والندول ابلردراض ا لية والنكا ع الي تفضو إليدا     ا دود. 
 كةةةن أن يرةةةدمدا العةةةراق إىل الةةةدول األيةةةراهن علةةةإ النيةةةو وابإلعةةةافة إىل الكرةةةارير الةةةي  -27

املشةةةار إليةةة  أعةةة  ، أشةةةارض اللجنةةةة إىل أمهيةةةة إيةةة م الةةةدول األيةةةراهن ابنكرةةةام علةةةإ الكطةةةوراض 
خ ل الفرتا املشةمولة بطلةه الكمديةد وغةر  لة   5األخرى  اض الىلة فيما يكعلة بكنفي  املادا 
االجكماعةةاض الةةي تعرةةد بةة  الةةدوراض واجكمةةام الةةدول مةةن االلكاامةةاض الةةواردا يف الطلةةه خةة ل 

اب ةةك دام  7األيةةراهن واملةةؤمتراض اال كعراعةةية وكةة ل  مةةن خةة ل الكرةةارير املكعلرةةة بكنفيةة  املةةادا 
 دلي  اإلب ل. 

    


