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شك ار سيد الرئيس ..
في البداية نود أن نثمن جهودكم في تنظيم هذا اإلجتماع ،وكذلك نتقدم بالشكر الى المنسقين كل من مونتينغرو
وألمانيا على الجهود التي بذلوها في مجال التعاون والمساعدة.
السيد الرئيس ..
يتطلع العراق إلى تعزير الشراكات والتعاون مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني
المتعلقة بعمليات اإلزالة
العاملة في شؤون األلغام ،والتي ُيمكن من خاللها العمل على تنفيذ البرامج الوطنية ُ
ومساعدة الضحايا وإعادة التأهيل باإلضافة إلى برامج التوعية ،مؤكدين أن تلك الشراكات سيكون لها أثر
اإلتفاقية.
العاقراقال تجاه
اتيجية الوطنية  2028-2022من خالل تحديد احتياجاته واضحة
خطة االستر
اماتالعر
بإلتزاقر
الوفاء فقد
إيجابيهذافيالسياق
وفي
ومفصلة العمال المسح واالزالة والموارد المطلوبة للتنفيذ لتنفيذ الخطة الوطنية للوفاء بااللتزامات المنصوص
عليها في االتفاقية ،ومن جانب اخر فقد وجهنا الدعوة الى وحدة دعم التنفيذ لالتفاقية ودائرة االمم المتحدة
لالعمال المتعلقة بااللغام  UNMASوالمنظمات االجنبية المفوضة بالعمل في برنامجنا الوطني لتقديم الدعم
الدولي الالزم للوفاء في اقرب وقت ممكن بااللتزامات المنصوص عليها في االتفاقية.
السيد الرئيس ..
قام العراق بتنظيم مؤتمر دولي للدول المانحة لبرنامج شؤون االلغام الوطني بتاريخ  17شباط 2022
وبمشاركة دولية ووطنية وبدعم من دائرة االمم المتحدة العمال المتعلقة بااللغام  ،UNMASحيث تم
إستعراض إحتياجات العراق للوفاء بإلتزاماته تجاه تنفيذ االتفاقية وسيتم تنظيم لقاءات دورية بين السلطة
الوطنية والدول والمنظمات المانحة المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر وعرض تحديثات
االعمال واالولويات الحكومية .

السيد الرئيس ..

في الختام نود تقديم الشكر الى كافة الدول المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات
المتخصصة بإزالة الذخائر العنقودية ،لدعمهم المستمر لبرنامج شؤون األلغام العراقي ،وفي هذا الصدد نوضح
بأن العراق اليزال بحاجة ماسة الى الدعم الدولي من خالل دعم زيادة عدد فرق المنظمات الوطنية واالجنبية
المفوضة للعمل بالبرنامج الوطني الجراء اعمال المسح واالزالة والسيطرة النوعية لالراضي الملوثة بالذخائر
شك ار
سيقلكممع السلطة الوطنية العراقية.
العنقودية وبناء القدرات الوطنية ومساعدة الضحايا بالتن

