كلمة جمهورية العراق
اإلجتماع الرابع للدول اإلطراف في إتفاقية حظر الذخائر العنقودية

معالي السيد وزير البيئة
سركون الزار صليو
لوساكـ ـ ـ ـ ـ ــا 3102 /

السيد رئيس المؤتمر المحترم
السيدات والسادة رؤساء الوفود المحترمون
السيدات والسادة المشاركون المحترمون
أود ان اتقدم بالشكر والتقدير للجهود الكبيرر الترب برهلتها جرهوريرم ياربيرا لتعقريم ذقرد ترها اإجتررا واععرا
ذلى ثقم تارم رن أن تها اإجترا رن خالل دذم جريع الوفود سيقدم فب ختام أذراله رسالم قويرم تردذو
الرحررب قرردرا ع ررو ت قير
اإلعسرراعيم رررن رخرراخر الررهخاور اليعقوديررم و ن

الررى تيييرري الجهررود الربهولررم لتخلرري
ذالريم اإلتفاقيم.

السيد الرئيس
يسرريدعب ان ابرردأ كلرتررب تررها بررمذالن اعحرررام الير ار إلررى اتفاقيررم الررهخاور اليعقوديررم والتررب أصرربب بروجبهررا
اليح ررو رق ررم  )38ف ررب اإتفاقي ررم وت ررها ر ررا ت ررم إذالع رره ر ررن قب ررل الس رريد ا ر ررين الي ررام لألر ررم الرت ررد ف ررب
 3158/1/51وستدخل يي التعفيه يوم  /5تشرين الثاعب.3158/
ذرررل الي ر ار ذلررى الررتخل

رررن رخلفررا

ال ررروو والررهخاور اليعقوديررم التررب أثررر سررلبا ذلررى الوحررع

اليام فب البالد وخاصم ذلى الواقع البيوب ,يث أد
سلبا ذلى الشيو اليراقب ,وكان كل هلك عتيجم لسياسا
الصراذا

والعياذا

الي ار راليين الرخلفا

إلى تخريرو ركوعرا

البيورم الرويسريم والرهي اعيكر

العقام الساب التب أدخل

الي ار فب الكثير رن

الداخليم واإلقليريم و تى الدوليم كرا دث فرب ذرارب  5995و 3118والترب أورثر
ال ربيم وأد

إلى إذاقرم رشراريع التعريرم واإسرتثرار الي ارذرب والصرعاذب والعفخرب

والبيوب.
تر

الرباشر بميالم الهخاور اليعقوديم فب الي ار رن قبرل فرر رديريرم الردفا الرردعب الياررم بيرد ذرام

 3118كاستجابم لتأثيراتها الرباشر ذلى السكان وكاع
توثيقها حرن اإسترا ار الخاصرم بيرليرا

تها اليرليرا

ترتم فرب ا لرو ا

يران دون إن يرتم

التخهيرر رررا ادى إلرى إذخراص صرور يرر واحر م ذرن جرم

التخهير واإلذرداد الدقيقرم للقعابرل الترب ترر

إذداد ذرليا

إيالتهرا باإلحرافم إلرى ذردم وحرول الصرور ذرن

جم تها ا راحب التب تم اليرل ذليها.

السيد الرئيس
كورم بالدي بيد رشاريع لغرض وحع صور واح م للتلوث فب الي ار وتم اعجراي رشررو

قار

الرسب يرر التقعرب فرب اربرع ر افقرا
اعررت تررها الرسررب خ رراوخ وا ررداثيا
خخم خرو م ليرليا
لقد بيع

والترب تيتبرر اإكثرر تلوثرا هي قرار والرثعرى والبصرر وريسران) وقرد

جديررد ذررن جررم و عررو التلرروث فررب تررها الر افقررا

ررررا أتررال وحررع

اإليالم خالل الرر لم القادرم.

عتاو تها الرسرب يرر التقعرب تلروث الر افقرا

ا ربيرم بالرهخاور اليعقوديرم وبرسرا م تييرد

ذن  533,353,111م )²راوم واثعان وثراعون رليون وثرعراوم وثراعيم ذشر الف رتر رربع وان الت ديث
الرسب ير التقعب رتواصل.

بريلورا

ان ال كورررم اليراقيررم ررثلررم بررويار البيوررم  /داوررر شرراون ا لغررام كوعهررا الجهررم الرسرراولم ذررن برعررار
شرراون ا لغ ررام ف ررب الير ر ار وبالتيرراون ر ررع ال ررو اي ار الريعي ررم تج ررري أإن رشرررو الرس ررب ي ررر التقعر رب ف ررب
ر افقم واسخ وتب ايحا رن الر افقا
الر افقا

شديد التلروث وان إذررال الرسرب يرر التقعرب رسرترر أيحرا فرب

ا خرى ذلى شكل رشاريع رفرد وتخخخ إعجاي رشاريع الرسب ير التقعب لبقيم الر افقرا

فب الرستقبل.

السيد الرئيس
فيرررا يتيل ر برسرراذد الح ر ايا فقررد اعجرري ويار البيوررم رشرراريع إ صرراص ح ر ايا ا لغررام والرخلفررا
ال ربيرم فرب ثرالث ر افقرا

و سرو الجردول أدعراا ذلرى الرر م ررن الصريوبا

الح ايا لوقو بيحها فب رعاخ

دوديم عاويم.

الترب لرم ترتب تسرجيل جريررع

وقررد أخلقر

المحافظة

عدد الضحايا

ذكر

انثى

وفاة

جرح

ميسان

5285

1351

813

358

1513

ذي قار

6554

3898

368

891

8965

واسط

7645

8316

565

119

8313

رشرررو إ صرراص الحر ايا فررب ر افقررم الرثعررى بترراري  3158/3/53وسررتخل كررهلك رشرررو

إ صاص الح ايا بتاري  3158/51/5فب ر افقم البصر .
وفررب خخررو اروررد فرران ال كورررم اليراقيررم قررد حرررع

رسررود اإلسررتراتيجيم الوخعيررم لشرراون ا لغررام

 3153ر ر ر )3153خخرم لتعفيره رشررو عرروهجب لرسراذد حر ايا اإلغرام والرخلفرا
البصررر فررب قريررم تيرررف بقريررم البت رران) والتررب سررري
العاجرم ذن ا لغام والرخلفا

إلتيارا

بهررها اإسررم لكثررر الريرراقين رررن ربترروري اإلخ رراف

ال ربيم يث بلغ ذدد الح ايا فب تها القريم الصغير . )538

وكهلك تسيى إلى وحع الرتخلبا
بتخوير الكفاصا

ال ربيرم فرب ر افقرم

الخاصم بالرياقين حرن التصريرا

ا ساسيم لألبعيم ال ديثم وستقوم

الخاصم بهها الروحو بالتياون رع الدول التب لديها خب ار فب تها الرجال وهلك تعفيها

الي ار اثر اعحراره إلى اتفاقيم قو ا شخا

هوي اإلذاقم بتاري  31اهار . 3158

السيد الرئيس
إن أتم الرشاكل والريوقا
استخدر

التب تواجه برعار التخل

تها الهخاور بتوفير الريلورا

رن الرهخاور اليعقوديرم ترو ذردم قيرام الجهرا

الترب

الكافيرم ذرن إذرداد وأعروا ترها الرهخاور باإلحرافم إلرى ذردم تروفر

الخراوخ ذن أراكن إلقاص تها الهخاور و جم الرسا ا

التب أسقخ

ذليها.

تسرريى ال كورررم اليراقيررم جاترردا اثررر اعحرررام الي ر ار إلررى اتفاقيررم الررهخاور اليعقوديررم لتسررخير كافررم
الجهود رن اجرل الرتخل

ررن ترها الرشركلم وعتاوجهرا الكارثيرم ذلرى اإلعسران واإقتصراد والبيورم وتقروم داورر

شاون ا لغرام برمدار وتعسري برعرار شراون ا لغرام فرب الير ار بالتيراون الوثير ررع كافرم الشرركاص الفراذلين

فب ذرليا

التخهيرر واإل ايلرم الر ليرين والردوليين و ايرترب الردفا والداخليرم اليراقيرم والردول الراع رم وا ررم

الرت ررد والرعقرررا

الدوليررم والشررركا

الررعو ررم التفررويض والرجرتررع الررردعب وكررهلك التيرراون رررع الشررركاص

اآلخرين فب رجال رساذد الح ايا ويار الص م وويار اليررل والشراون اإجتراذيرم والرعقررا

اليارلرم

فب تها الرجال) وسوف تستكرل ال كورم اليراقيم ذرلها الجاد لتعفيه بعود تها اإتفاقيم يث يجري اليررل
ذلررى تعفيرره اإلسررتراتيجيم الوخعيررم وخخررم ذرررل لتخهيررر الرعرراخ الرلوثررم وتسرريى إلررى اإعفتررال ذلررى الرردول
ا ذحاص و ير ا ذحاص لهها اإتفاقيم والرجترع الردولب ررن اجرل تروفير كافرم الريلوررا

والخبر ار الفعيرم

الرخلوبررم لتخبير بعررود تررها اإتفاقيررم وجيررل الير ار خررال رررن الررهخاور اليعقوديررم ب لررول ذررام  3138وتيلررن
تر يبها بأي جهد دولب يساذد الي ار فب التخل

رن تها الهخاور.

السيد الرئيس
فب الختام أود اإلشار إلى تأييد كورم بالدي للبيان الختارب الهي سيصدر ذن تها اإجترا ،
والتأكيد أععا سعيرل ذلى بهل قصارى جهدعا لحران التخبي الكارل لإلتفاقيم والرساترم فب ت قي
ذالريتها.

شكرً إلصغائكم
ا

