
 

 

 

 بند التعاون و المساعدة  –بیان جمھوریة العراق 

Statement of Republic of Iraq on Cooperation and Assistance 

 سید الرئیس ..شكرا 

ولة في تنفیذ المهمة المنوطة عضاء لجنة التعاون والمساعدة �الشكر والتقدیر على الجهود المبذألنود ان نتقدم لكم 
 .التهنئة الى وفد حكومة تشیلي �مناسبة تنفیذ التزاماتها تجاه المادة الخامسة� نتقدم، �ما �كم

 السید الرئیس.. 
نود ان نؤ�د لكم ان مشكلة االلغام وضحا�اها في العراق �حاجة ماسة الى مز�د من تقد�م الدعم الدولي من خالل 

 .االمثل لبنود االتفاقیة التنسیق المباشر مع السلطة الوطنیة العراقیة لضمان التنفیذ 
) فقد اقر العراق خطة وطنیة تنفیذ�ة محدثة لطلب تمدید التزاماته 42لخطة عمل اوسلو وتحدیدًا االجراء ( تنفیذاً و 

تجاه تنفیذ المادة الخامسة من خالل تحدید احتیاجات واضحة ومفصلة العمال المسح واالزالة  والموارد المطلو�ة 
ة المالیة للحكومة العراقیة �االضافة الى السعي للتنفیذ و�التنسیق مع اصحاب المصلحة الوطنیین ضمن الموازن

ومن  ،لمسح واالزالة لتمو�ل مشار�ع اوطنیة الجهات المن خالل التنسیق مع  �جاد موارد تمو�ل بدیله ومبتكرةال
والمنظمات االجنبیة المفوضة �العمل في برنامجنا الوطني لتقد�م  UNMASجانب اخر فقد وجهنا الدعوة الى 

الالزم  لتنفیذ الجزء المتعلق �الخطة المحدثة الخاص �المجتمع الدولي المكمل للجهود الحكومیة  الدعم الدولي
 .امات المنصوص علیها في االتفاقیةللوفاء في اقرب وقت ممكن �االلتز 

 السید الرئیس ..
نحة لبرنامج شؤون ) من خطة عمل اوسلو فقد نجح العراق بتنظیم اول مؤتمر دولي  للدول الما43تنفیذًا لالجراء (

تشر�ن االول عبر دائرة تلفز�ونیة مغلقة و�مشار�ة دولیة ووطنیة واسعة و�دعم من   15االلغام الوطني بتار�خ 
UNMAS  حیث تم عرض مشار�ع للمسح واالزالة وفقًا لالحتیاجات وااللتزامات تجاه تنفیذ بنود االتفاقیة وسیتم

والدول والمنظمات المانحة  المشار�ة في المؤتمر لمتا�عة تنفیذ مقررات تنظیم لقاءات دور�ة  بین السلطة الوطنیة 
 المؤتمر وعرض تحدیثات االعمال واالولو�ات الحكومیة .

 السید الرئیس ..
ان العراق �قوم �االعداد �التحضیر لالستفادة من النهج المصمم حسب الحاالت الفرد�ة  لنشر المعلومات المحدثة 
عن التحد�ات واالحتیاجات المتعلقة �المساعدة و�التنسیق مع لجنة التعاون والمساعدة و وحدة دعم التنفیذ لالتفاقیة 

ISU  لتلبیة  2021تمر الدول االطراف التاسع عشر خالل عام الطالق حدث جانبي للنهج الفردي على هامش مؤ
االحتیاجات المحددة �أعمال المسح واالزالة لحقول االلغام المضادة لالفراد �ما فیها االلغام ذات الطبیعة المرتجلة 

 التي تشكل خطرا على حیاة البشر وتقف عائقا امام التنمیة المستدامة .

 



 السید الرئیس ..
) من خطة عمل اوسلوا فقد تم تشكیل فر�ق عمل وطني یتألف من المؤسسات الحكومیة 44لالجراء (تنفیذا 

 یذ بنود االتفاقیة �الشكل االمثل.الوطنیة وو�الت االمم المتحدة �جتمع �شكل منتظم لتنف
 السید الرئیس ..

ة خارجیة الوال�ات المتحدة و مكتب الشؤون السیاسیة العسكر�ة في وزار  UNMAS, نقدم الشكر الى وفي الختام
 GICHDو مر�ز جنیف الدولي الزالة االلغام لالغراض االنسانیة  EUو االتحاد االور�ي  PM/WRAاالمر�كیة 

ونوضح �أن العراق الیزال �حاجة ماسة الى الدعم  ،و �افة الدول المانحة لدعمهم المتواصل لبرنامجنا الوطني
لمنظمات الوطنیة واالجنبیة المفوضة للعمل �البرنامج الوطني الجراء الدولي من خالل دعم ز�ادة عدد فرق ا

اعمال المسح واالزالة والسیطرة النوعیة لحقول االلغام المضادة لالفراد وااللغام ذات الطبیعة المرتجلة و�ناء القدرات 
تحدید االولو�ات الحكومیة الوطنیة ومساعدة الضحا�ا واعادة تأهیلهم ودمجهم �المجتمع و تطو�ر التنوع الجنسائي و 

 .سیق مع السلطة الوطنیة العراقیة�التن
 

 لكم  شكراً 


