
  
 
 

 الخامسة المادة تنفیذ  -  جمهور�ة العراق  بیان
Statement of Republic of Iraq on Article 5 Implementation 

 السید الرئیس..
 السید رئیس المؤتمر المحترم 

 السیدات والسادة ممثلوا الدول االعضاء  المحترمون 
 السیدات والسادة المشار�ون المحترمون 

 
�ما  اجتماع الدول االطراف الثامن عشرلعقد كري  وتقدیري للجهود الكبیرة المبذولة في بدء �لمتي اتقدم �ش

ودعمهم المستمر للدول االطراف في االتفاقیة  لتعاونهم) ISU( تنفیذ االتفاقیةاشكر جمیع العاملین في وحدة دعم 
اضحة تدعو الى تعز�ز واننا على ثقة تامة ان هذا االجتماع  ومن خالل دعم جمیع الوفود سیقدم رسالة و 

الجهود المبذولة لمساعدة االنسانیة في التخلیص من مخاطر االلغام والمضي قدما نحو تحقیق هدف االتفاقیة 
 في عالم خال من االلغام . 

 السید الرئیس..
العالم �عیش ظرف عصیب جدا متمثل في جائحة �ورونا الذي فتك �أخوة واحبة لنا واثر سلبا على  الزال
صاد العالمي واوقف مختلف القطاعات عن االعمال ومنها أعمال االزالة االنسانیة لحقول االلغام والمخلفات االقت

 الحر�یة .
وال �خفى على سیادتكم ان خطر االلغام والمتفجرات من المخلفات الحر�یة آثار االجتماعیة واالقتصاد�ة والبیئیة 

 لمسح واالزالة وهذا بدوره �ان له التاثیر الكبیر على تنفیذ الخطط طو�لة األمد، وان انتشار الو�اء عرقل عملیات ا
 ال سیما �عد هبوط االسعار وخاصة أنهیار اسعار النفط عالمیا.نتیجة نقص الموارد المالیة 

%  50نسبة  االعمال تدار �مقدار  وانان بلدي الزال �عیش تحت وطأة جائحة �ورونا والزالت االعمال محددة 
 من الكوادر.

  
 السید الرئیس..

) وقدر OAPان بالدي ملتزمة  بتنفیذ بنود االتفاقیة وتعمل على تنفیذ االجراءات حسب خطة عمل اوسلو (
 تعلق االجراءات ذات الصلة بتنفیذ بنود االتفاقیة من قبل بالدي ، حیث عملت على :

المنظمات الدولیة  والمنظمات  تطو�ر القابلیات وز�ادة الكفاءة من خالل التشجیع على اقامة شراكات بین -1
 المحلیة  ألجل بناء قدرات وطنیة قادرة على مواجهة التحدي المتبقي من التلوث �االلغام .

 



تعمیم مفهوم الجندر بین السلطة الوطنیة والشر�اء من المنظمات والشر�ات االجنبیة والمحلیة والعمل على  -2
 بناء قاعدة بیانات وطنیة للجندر  .

�الرغم من �ل التحد�ات اال ان برنامج شؤون االلغام العراقي ماضي في احراز التقدم المنشود حیث ) بلغ  -3
) متر مر�ع  اما حجم التلوث المتبقي    1,027,080,107حجم التلوث المتبقي �االلغام  لغا�ة  االن ( 

 .) متر مر�ع 597,906,297�االلغام االرضیة ذات الطبیعة المرتجلة (العبوات  الناسفة ) ( 
الملوثة �االلغام االرضیة ذات الطبیعة المرتجلة (العبوات  الناسفة) نتیجة أعمال  بلغ حجم االراضي المطلقة -4

الراضي المطلقة الملوثة ، اما حجم امر�ع) متر  12,606,232المسح غیر التقني والتقني واالزالة ( 
 .متر مر�ع 592,251 �االلغام

) عبوة ناسفة مرتجلة  106ضد االشخاص ،كما تم تدمیر ( ) لغم2271ما�قارب (  تدمیر 2020خالل عام  -5
 �االضافة الى تدمیر ذخائر منفجرة اخرى.

�عمل العراق حالیا على اعداد ورش �التعاون مع الشر�اء الوطنیین والدولیین لغرض تصنیف العبوات الناسفة  -6
 ).OAP) من خطة عمل اوسلو (21االجراء ( حسب �ما یتالئم مع بنود االتفاقیةوتحدید نوع الخطر 

) من 22�عمل العراق على تحدیث المعاییر الوطنیة بناءا على اخر تحدیث للمعاییر الدولیة حسب االجراء ( -7
 ) .OAPخطة عمل اوسلو (

قامت المنظمات والشر�ات االجنبیة والوطنیة �اجراء حمالت توعیة عن �عد وضمن نطاق محدود مع مراعاة  -8
االجتماعي وضمان عدم التقارب وحسب تعلیمات خلیة االزمة في الحكومة العراقیة الخاصة �جائحة  التباعد

شخص من   3739توعویة  وكان عدد المستفیدین مایقارب  حملة 38كورونا ، حیث تم اجراء اكثر من 
 مختلف االعمار.

 
 السید الرئیس..

 
لشدید على االلتزام الكامل ببنود هذه االتفاقیة وتتقدم تؤ�د حرصها اختامًا سیدي الرئیس ان جمهور�ة العراق 

ودعمكم نحو بناء  شكرها إلهتمامكم وثقتكمببالغ ) ISU( ولوحدة دعم التنفیذ لكم وللمجتمع الدولي �افة 
 ... شكرا لكم عراق مزدهر خاِل من االلغام

 


