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 .لهذه االتفاقيةالخامس جتماع توليكم رئاسة االلاود ان اقدم لكم التهاني الحارة سيدي  الرئيس  

 شكرنا وتقديرنا للجهود الرائعة المبذولة في التنظيم الجيد لالجتماع واالستقبال الحار للمشاركين ويسرني ان اقدم

ان التحديات فذا لالعنقودية بشكل واسع بسبب الحروب والصراعات الماضية  بالقنابلان العراق من الدول المتأثرة 

المناطق  نع ها عدم وجود احصائية دقيقة ومحدثةالتي نواجهها الجل تنفيذ بنود هذه االتفاقية واسعة النطاق من

( 05حوالي )ها العراق بضرب بابل في العراق حيث يقدر عدد القنابل العنقودية التي نالملوثة بهذا النوع من الق

حاليًا وفقًا لهذه النسبة يحتوي لذا فان في العراق ينفجر  منها ال %05ودية. ومن المعروف ان مليون قنبلة عنق

بسبب  ةالتلوث بااللغام والمخلفات الحربي يضاف اليها حجم (حية) ( مليون قنبلة عنقودية61) يقارب من على ما

 عة النطاق.في هذا المجال واس كما اسلفنا الحروب والصراعات السابقة. وعليه فان التحديات التي يواجهها العراق

لعراق فان ا القنابل ومخلفات الحروب،وحرصاً من حكومة بالدي على اداء مهامها في التخلص من هذا النوع من 

 ة:التالي تفاقياتاالانضم الى 

 .APLCم المضادة لالفراد احظر االلغاتفاقية   -
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 . CCMاتفاقية حظر االسلحة العنقودية  -

 . CCWومؤخرًا صادق العراق على اتفاقية حظر االسلحة التقليدية 

لة اهتمامها بالمعاقين ومن ضمن سلس وعليهكما ان حكومة العراق تولي اهمية خاصة لالشخاص ذوي االعاقة 

والتي انضم  CRPD))  مع اتفاقية االشخاص ذوي االعاقة فانها شرعت قانون لذوي االحتياجات الخاصة يتناغم

ة امورهم بكاف ئة خاصة لالشخاص ذوي االعاقة تعنىتشكيل هي يجري حالياً  اليها العراق العام الماضي وعليه

 واحتياجاتهم.

 سيدي الرئيس

ان كبر حجم التلوث في العراق ادى الى اعاقة االف الضحايا وايقاف العديد من المشاريع االستثمارية وخطط  

النقل وغيرها واود و  التحتية في مجاالت الزراعة والصناعة والكهرباء والنفط والموارد المائيةالتنمية الخاصة بالبنى 

ن الضحايا الناجمة محول القنابل العنقودية و ه الكلمة وقت اعداد هذ الموقف الحالي لالعمال وحتى االشارة الى

 ، وكاآلتي:الذخائرهذا النوع من 

نهاية  NTSلستة محافظات وكان من المؤمل انهاء اعمال الـ NTSاعمال المسح غير التقني تم انجاز   -

اال انه ولالسف نتيجة الوضع االمني الحالي الذي يعاني منه بالدي نتيجة للهجمة االرهابية  4562هذا العام 

 . واود االشارة الى4560اعمال المسح غير التقني نهاية العام القادم  من المتوقع ان يتم اكمالالشرسة فان 

ان حكومة بالدي تولي االهتمام الكبير في تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال لتنفيذ الخطط االستراتيجة 

 .الذخائرالموضوعة في التخلص من هذا النوع من 
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في مجال احصاء الضحايا فان العراق اطلق برنامج الحصاء ضحايا االلغام والقنابل العنقودية والمخلفات   -

وخصص لها جميع الموارد الالزمة التمام عملها حيث اكمل البرنامج في احصاء اعداد  4564الحربية عام 

ذي قار،ميسان، وعملية االحصاء جارية في محافظة البصرة ، واسط،لضحايا في كل من محافظات )المثنى ا

امج ايضًا برناعمال ال اآلن(. وايضًا يؤسفني االشارة الى انه وبسبب الوضع االمني الذي سبق وان اشرنا اليه فان

 ت ونأمل ان يتم انجازه خالل السنتين القادمتين.تأثر 

 سيدي الرئيس 

تي لحيث اجرت عددًا من المبادرات ا القنابل العنقوديةان حكومة بالدي تولي اهمية خاصة لضحايا 

 دي واعادة ادماجهم في المجتمع.هم االجتماعي واالقتصارفع معاناتهم وتحسين وضع الى تهدف

 سيدي الرئيس 

بان اتفاقية حظر الذخائر العنقودية تحظى باهتمام ورعاية على اود التأكيد بالنيابة عن حكومة بالدي 

 العراق بحاجة ماسة الستمرار الدعم الدولي انو  .تجاه االتفاقية يفاء بالتزاماتنامستوى عال لغرض اال

 لضمان التنفيذ االمثل لبنود االتفاقية .

االشارة الى انه يجري حاليًا اعداد دراسة من قبل الجانب الياباني لتصنيع اجهزة حديثة  من هنا البدو    

وع ن خاصة بالعراق للتخلص من االلغام والقنابل العنقودية التي يجب تفجيرها موقعيًا مع المحافظة على

 صالحة للزراعة.  ةالترب

ة ومة اليابان لجهودها المبذولة في مساعدوننتهز هذه الفرصة لالعراب عن فائق شكرنا وتقديرنا لحك

 حكومة بالدي للتخلص من هذا النوع من الملوثات الحربية.
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تماع الخامس الكريمة لالج ةالستضافليرنا لحكومة كوستاريكا فائق شكرنا وتقد وفي الختام نود ان نكرر 

 هار.متمنين لبلدكم المزيد من التقدم واالزدتنظيم عالي المستوى واللالتفاقية 

 شكرًا سيدي الرئيس                           

 


