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بيان جمهورية العراق /اإل زالة
Statement of Republic of Iraq - Clearance
شك ار سيد الرئيس
بما انها المرة األولى التي أتناول فيها الكلمة أود أن أتقدم لكم بالتهنئة لتوليكم مهام رئاسة االجتماع التاسع
للدول األطراف في إتفاقية الذخائر العنقودية ،كما أود أن أثمن الجهود التي بذلتها وحدة دعم التنفيذ في
تنظيم هذا اإلجتماع ،وأود أيضا تقديم الشكر الى المنسقين من الوس والسويد على الجهود التي بذلوها في
مجال إزالة مخلفات الذخائر العنقودية.
السيدالرئيس..
إن االستخدام الواسع للذخائر العنقودية في العراق أدى الى سقوط العديد من الضحايا) قتلى و ُمعاقين(،
األرضي الزراعية واقامة المشاريع التنموية واإلستثمارية ،باإلضافة إلى خسائر
وعرقلة جهود إستغالل ا
مالية جسيمة ،نتيجة تأخر اإلستثمار في المشاريع النفطية والغازية وتعطيل عجلة النمو االجتماعي
المستدامة.
واإلقتصادي والذي ينعكس سلباً كذلك على تنفيذ أهداف التنمية ُ
السيد الرئيس..
تبلغ المساحات الخطرة المسجلة لنهاية  195,255,584( 2018مترر مربرع) ،مرن خرالل تحرديم عمليرات
المسررت تررم العثررور علررى مسرراحات خط ررة جديرردة خررالل فت ررة الثمانيررة أشررهر الماضررية  ،كمررا بلررغ المسرراحة
المطهر ررة مر ررن ال ررذخائر العوقودير ررة فر رري ع ررام  7,167,243) 2018متر ررر مرب ررع) وتر رردمير (  ) 3743مر ررن
الرذخائر العنقوديرة  ،باالضرافة الرى تقليررل مسراحات المنراطق الخطررة نتيجررة المسروحات ويرر التقنيرة والتقنيررة
) (CMRSالتي أجريت  ،وقد بلغت الحوادم فري عرام  2018بسرب

القنابرل العنقوديرة ( )22ضرحية بيرنهم

( )14متوفي.
السيد الرئيس..
ال تزال الجهود متواصلة مع الشركاء الوطنيين والمنظمات الدولية في مجال التوعية والتثقيف للمجتمعات
المحيطة بالمناطق الملوثة بالذخائر العنقودية ،إذ بلغ عدد المستفيدين من جهود التوعية خالل عام 2018
ما يقار ( )943,910مستفيد،وتم وضع ( )800عالمة تحذيرية بالتعاون مع المنظمات الدولية والصلي
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األحمر ICRC،و  NPAوذلك في اطار مساعدة ال مجتمعات المتأثرة بالقنابل العنقودية ،وتم تشكيل فريق
مشترك من بداية هذه العام يتألف من دائرة شؤون األلغام ( )DMAوفرق ال( )EODالتابعة لو ازرة الدفاع
وفرق منظمة  NPAلغرض تدمير القنابل العنقودية التي على سطت األرض حيم بلغ عدد القنابل
العقنودية المدمرة خالل هذه السنة فقط ( )9,646قنبلة عنقودية في المناطق الخطرة المسجلة في قاعدة
البيانات .IMSMA
السيد الرئيس
نود اإلشارة إلى ان تراجع جهود عمليات التطهير واإلزالة خالل السنوات الماضية يرجع إلى عدة أسبا :
 . 1إن مساحات اآلراضي الملوثرة وعردد المنراطق الخطررة كبيررة جرداً عنرد ُمقارنتهرا باإلمكانيرات الوطنيرة
المتوفرة.

 . 2سررح

الجهررد الرئيسرري المتمثررل بررو ازرة ال رردفاع مررن عمليررات التطهيررر واال ازلررة ل و رراض اإلنس ررانية،

وتوجيهه للعمل في المناطق المحررة إذ تُشكل عمليات التطهيرها هناك أحرد أهرم أولويرات الحكومرة
العراقية وذلك لضمان عرودة النرازحين إلرى المنراطق المحرررة اواسرتئناف جهرود عمليرات البنراء اواعرادة
اإلعمار في المناطق المحررة.
 . 3قلة الكوادر العاملة في مجال المعالجة والتخلص من الذخائر العنقودية.
 . 4إنعردام السرريطرة علررى األ ارضرري الخط ررة والررذي أدى الررى توسررع رقعررة األ ارضرري الملوثررة نتيجررة لهج ررة
األلغررام والررذخائر العنقوديررة والمقررذوفات ويررر المنفلقررة بسررب

عوامررل التعريررة كاألمطررار والسرريول ،إذ

نتج عن ذلك زيادة في حجم المساحات الملوثة.
السيد الرئيس..
في الختام نود اإلشارة الى ضرورة تقديم المجتمع الدولي المزيد من الدعم الى العراق كونه قدم الكثير من أجل
القضاء على اإلرها

وال يزال يعاني من تبعات جرائمه ،كما ان مشكلة الذخائر العنقودية في العراق بحاجة

ماسة لمساعدة المجتمع الدولي ،وبهذا الصدد نود ان نتقدم بالشكر لجميع الدول المانحة والمنظمات
المقدم للعراق في مجال إزالة الذخائر العنقودية.
الدولية ومنظمات المجتمع المدني على الدعم ُ
وشك ار لكم...
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