ُمداخلة جمهورية العراق
بند إزالة ُمخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها والتثقيف في مجال الحد من المخاطر
السيد الرئيس

أصحاب السعادة المحترمون

أود ان أتقدم لكم بالتهاني لتوليكم رئاسة المؤتمر السادس إلتفاقية الذخائر العنقودية ،وأثمن
الجهود التي بذلتموها أنتم وفريق عملكم ووحدة دعم التنفيذ من أجل التحضير لعقد هذا المؤتمر.
السيد الرئيس

إن االستخدام الواسع للذخائر العنقودية في العراق وسقوطها على ُمختلف األراضي والمناطق،
ومعاقين) ،وأدى إلى إعاقة إستغالل األراضي الزراعية واقامة
تسبب بالعديد من الضحايا (قتلى ُ
المشاريع التنموية واإلستثمارية ،وتسبب بخسائر مالية جسيمة ،بسبب تأخر اإلستثمار في

المشاريع النفطية وتعطيل عجلة النمو اإلجتماعي واإلقتصادي ،إذ تُبين اإلحصائيات إن أغلب
ضحايا المخلفات الحربية في الفترة السابقة من جراء القنابل العنقودية.

السيد الرئيس،

ق
المنظمات غير
بدأت ازالة الذخائر العنقودية في العراق من قبل فر و ازرتي الدفاع والداخلية و ُ
المباشر على السكان ،وفي ذلك الوقت كانت تتم
الحكومية بعد عام  ،3002إستجابة لتأثيرها ُ
عمليات التطهير واإلزالة دون توثيقها ضمن االستمارات الخاصة بعمليات التطهير ،مما أدى

الى إعطاء صورة غير واضحة عن عمليات التطهير واالعداد الدقيقة للقنابل التي أُزيلت،
المطهرة أو ُنفذت عمليات مسح فيها.
باالضافة الى عدم وضوح الصورة عن حجم االراضي ُ

السيد الرئيس،
ازدادت نسبة وشدة التلوث بالمخلفات الحربية بعد شهر حزيران ( )3002نتيجة قيام عصابات

داعش االرهابية باحتالل بعض المدن واألراضي العراقية وتغيرت بشكل كبير خارطة المناطق
الملوثة نتيجة طبيعة هذه العصابات االجرامية وتعمدها في تدمير االنسان والبنى التحتية
واستخدامها المفرط للذخائر (عبوات ناسفة ) وبعض الوسائل غير التقليدية.

السيد الرئيس،

بلغ مجموع مساحة االراضي الملوثة بالذخائر العنقودية في ( )00محافظة عراقية ( )352كم،3

المطهرة من  3002ولغاية شهر آذار  22( 3002كم )3التي تمثل
فيما بلغ مجموع المساحات ُ
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نسبة  % 01من األراضي الملوثة ،وهي نسبة قليلة اليمكن ان تفي بمتطلبات التطهير في

المدى المنظور.
السيد الرئيس،

ان النسبة الضئيلة لعمليات اإلزالة والتطهير كانت بسبب عوامل كثيرة يمكن تلخيصها باالتي:
 .0كبر حجم مساحة التلوث ُمقارنة باإلمكانيات المتوفرة.
 .3سحب الجهد الرئيسي المتمثل بو ازرة الدفاع من عمليات التطهير واالزالة لألغراض اإلنسانية،
وتوجيهه لتطهير األراضي التي كانت تُسيطر عليها عصابات داعش االرهابية.
 .2الظروف والمشاكل المالية التي يعانيها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط وتكاليف الحرب ضد
عصابات داعش االرهابية.

 .2عدم وجود الخرائط الدقيقة لمناطق التلوث بالذخائر العنقودية.

 .5قلة الكوادر العاملة في مجال المعالجة والتخلص من الذخائر العنقودية.

المقدم في مجال التخلص من الذخائر العنقودية.
 .2قلة الدعم الدولي ُ
كما إن عدم السيطرة على األراضي الملوثة باأللغام والمقذوفات غير المنفلقة يؤدي الى توسع رقعة

األراضي الملوثة نتيجة لهجرة األلغام والمقذوفات غير المنفلقة بسبب عوامل التعرية كاألمطار

والسيول ،إذ نتج عن ذلك زيادة في حجم المساحات الملوثة.
السيد الرئيس،
ن ووود أن نؤك وود لك ووم أن مش ووكلة االلغ ووام وال ووذخائر العنقودي ووة ف ووي العو وراق بحاج ووة ماس ووة لمس وواعدة
المجتمووع الوودولي واننووا فووي الوقووت الووذي نووثمن فيووه كوول الجهووود الدوليووة الداعمووة لبرنووامج األلغووام فووي

العراق ،فإننا ندعو الودول المانحوة والمنظموات الدوليوة ومنظموات المجتموع المودني إلوى المضوي قودما
بالتنس وويق م ووع الحكوم ووة العراقي ووة والجه ووات الرس وومية ذات العالق ووة ،وذل ووك م وون خ ووالل اطالعه ووا عل ووى

المقوودم للع و ارق ونوع وه والجهووات الحاصوولة عليووه ،لضوومان وصووول الوودعم
المعلومووات الخاصووة بالوودعم ُ
المسوتفيدة وتحقيوق الفائودة المرجووة منهوا وحسوب أولويوات البرنوامج الووطني
والمساعدات إلى الجهات ُ
الزالة االلغام الذي يشمل (اإلزالة ،مساعدة الضحايا  ،التوعيوة بمخواطر األلغوام والوذخائر العنقوديوة
المخلفات الحربية).
وُ

وشك اًر لكم

2-2
Please check against deliver

