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Statement of Iraq as coordinator of Transparency Measures 

 Agenda item 10 (f)  

(10
th

 MSP of the Convention on Cluster Munitions) 

 
 الرئيس سيدشكرا 

 اولوحدة دعم التنفيذ بالشكر على الجهود المضنية التي بذلمتموهفي البداية اود ان اتقدم لكم ولفريقكم 
 اإلعداد والتحضير لهذا اإلجتماع. من خالل

  السيدات والسادة الحضور

لكم ن استعرض أاليوم أود منسق تدابير الشفافية في إتفاقية حظر الذخائر العنقودية العراق  ةبصف
 .تفاقيةاإلمن  السابعةرير الشفافية بموجب المادة المحة عامة عن حالة تق

تقديم تقرير ب جميع الدول األطراف ُملزمةفأن  إستنادًا إلى المادة السابعة من االتفاقية ،كما تعلمون 
تفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، بعد دخول اإل توماً  180ولي في موعد ال تتجاو  األالشفافية 

بحلول الشفافية السنوي تقرير  من خالل تسليم سنوياً المتضمنة في التقرير ثم يجب تحدتث المعلومات 
 .أبريل من كل عام 30

وجزر القمر والكونغو وغينيا  )كابو فيردكل من وهي دول أطراف ثمانية اليوم، ال تزال  هذا  لغاية
 .بعد األولى تسلم تقرير الشفافيةلم  (يوساو تومي اند برنسيب ندا وتوغوومدغشقر وروا

 سلمت، حتى اليوم منذ بداية هذا العام، فالسابعةبموجب المادة  ةالسنوي الشفافية ريراتق يخصوفيما 
من هذه  دولة 35 ،دول األطرافمجموع  منتقريبًا % 59وبمعدل  سنوي التقريرها  طرفدولة  60

 الموعدانتهاء بعد  ريرهاتق دول 24ت مفيما سلحدد المُ هائي الن الموعدقبل  تقريرهاسلمت الدول 
 يرر و كونغو و نيجيريا تقا جنوب السودانكل من   وهي فاطر أغير  ثالث دول سلمت كما .المحدد
 .ةطوعي
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 ..السيد الرئيس

نسقين لإلتفاقية، إذ يستند عمل المُ في عمل اللجنة التنسيقية  الشفافية تقارير نود اإلشارة هنا الى أهمية 
 فيم قدالتي تُ ات واإلحصاءعلى المعلومات  ،في تقييم ودراسة تنفيذ إلتزامات الدولالمواضيعيين 

سيؤدي الى تعثر عمل فأن التأُخر في تقديم التقارير الشفافية أو عدم تقديمها تقارير الشفافية. وبالتالي 
 .تنفيذ أحكام اإلتفاقيةلُمحر  في وكذلك متابعة سير التقدم ا المنسقين

 سلمتجميع الدول األطراف التي ل واإلمتنان شكرقدم ال، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألالسياق هذاوفي 
لم تسلم الدول األطراف التي  كما أناشد، ةحددمال ضمن المواعيد السابعةبموجب المادة الشفافية  تقارير

 .فرصة ممكنة في أقرب السنوية أو األولية أن تفعل ذلك الشفافية تقارير بعد

هي الدول األطراف التي تقرير الشفافية السنوي،  سلم أغلب الدول التي لم تُ في تقييمنا أن  الحظنا كما
على  ات أو إضافاتتحدتثأية ال تمتلك  اإلتفاقية، كونهاأحكام بموجب  معينةات لتزامإليس لدتها 

 إمكانهاب، في اإلمتثال ألحكام المادة السابعة من اإلتفاقية الدولهذه  . ولدعمةالسابق ةريرها السنوياتق
 .فقط الشفافية ريراتقنموذج تقديم صفحة غالف و بملئء  اإلكتفاء ببساطة

 ..السيد الرئيس

 4أو  3المادة أن الدول التي لدتها إلتزامات بموجب  ىمن خطة عمل لو ان ُتؤكد عل 44ان اإلجراء 
تتوجب عليها إلتزاماتها، التقدم المحر  في تنفيذ الشفافية سنويًا تتضمن تقرير ولم تسلم ، من اإلتفاقية

شفافية وإذا لم تقدم معلومات أكثرها و  طريقة م معلومات إلى جميع الدول األطراف بأسرع وأشملد  ان ُتق
مساعدة الب ،المعنيين المواضعيين بالتعاون مع المنسقينو ذات الصلة لسنتين متتاليتين، يقوم الرئيس 

دولة طرف لدتها  25، وفي هذا السياق نود اإلشارة الى ان المعنية طرفال ةالدولواإلنخراط مع 
الفرصة لتشجيع الدول التي ال نغتنم والرابعة سلمت تقرير الشفافية، كما بموجب المادة الثالثة إلتزامات 

 .ب فرصة ممكنةفي أقر تزال لم تسلم تقريرها القيام بذلك 
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مختلف بين الدورات ما اجتماعات خالل  ناقشنا، خطة عمل لو انمن  45اإلجراء  فيما يخص
كما استمعنا  لتتوافق مع خطة عمل لو ان. التقارير الحاليةنموذج في الجوانب التي من الممكن تكييفها 

مهمة إستكمال المناقشات  اناود االشارة الى السياق هذا وفي  الى آراء الدول األطراف بهذا الشأن،
ومن خالل التعاون والتنسيق مع ، طراف الحادي عشرالى إجتماع الدول األستنتقل  45اإلجراء وتنفيذ 

 واالدول من قبل آراء أية مقترحات و بنرحب  المنسق القادم للتدابير الشفافية. وفي هذا السياق
 تماشياً  السابعةبموجب المادة استمارات اإلبالغ  التي تتعين تكييفها ضمنعناصر البشأن المنظمات 

 .مع خطة عمل لو ان

 .الرئيس سيدم شكًرا لك

 

 

 

 


