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 إجتماع الدول األطراف العاشر إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية
 بيان العراق بشأن تولي رئاسة إجتماع الدول األطراف الحادي عشر

 شكرا سيد الرئيس

رئاسة اإلجتماع العاشر للدول األطراف في أن أتقدم لكم بالتهنئة على نجاحكم في في البداية اسمحوا لي 
الذي جهودكم وجهود فريقكم ووحدة دعم التنفيذ كما أعرب عن إمتناني لإتفاقية حظر الذخائر العنقودية، 

 .نجاح إجتماعنا هذافي إ أسهم

 لتوّليها فرانسيسكا مينديز إسكوبارأنتهز الفرصة لتقديم التهنئة الى الممثل الدائم للمكسيك السفيرة كما 
 رئاسة إجتماع الدول األطراف الثاني عشر، ونتطلع الى التعاون البّناء في تسيير أعمال اإلتفاقية.

 السيد الرئيس ..

 ،الذخائر العنقوديةتفاقية حظر إل عشرإجتماع الدول األطراف الحادي يؤكد العراق على إستعداده لترؤس 
ن إف فضاًل عن ذلكتأثرة بمخلفات الذخائر العنقودية، من اكثر الدول المواحدًا عد ي  ن العراق وأسيما ال 

 تنفيذه الراسخ في دعم الجهود الدولية لنزع السالح وكذلك في التزامعلى تأكيد  رئاسة العراق لإلتفاقية هو
الثقة التي منحتموها لنا لترؤس  على شكرالبلدول األطراف لكم ولتقدم نهذه اإلتفاقية. لذا ومبادئ أحكام 

المنظمات و مع جميع الدول لعمل الموضوعي والبّناء ا الىتطلع نو الحادي عشر إجتماع الدول األطراف 
 وفقًا لخطة عمل لوزان. أهداف اإلتفاقيةتنفيذ أحكام و ل، المدني المجتمعمنظمات الدولية و 

 السيد الرئيس.. 

على المجتمعات بصورة واضحة ينعكس  والفعال إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية، الحيوي الدور ان 
 ،سكناهم على عودة النازحين الى مناطق تساعد الذخائر العنقوديةإزالة إذ ان ، بالذخائر العنقودية أثرةالمت

وإعادة  والصناعةة الزراعألغراض الم طهرة إستخدام األراضي إعادة  منكما تمكن المجتمعات المتأثرة 
 اجمة عنمنع حدوث إصابات نالحفاظ على أرواح البشر من خالل ، واألهم من ذلك اإلعمار والتنمية

 .إنفجار مخلفات الذخائر العنقودية
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عدد من وفقًا ل الحادي عشرإلجتماع الدول األطراف رئاسة العراق  ستعملبناء على هذا االلتزام، و 
جنة أعضاء اللمن بدعم  بالتعاون مع الدول األطراف وكذلك على تحقيقها ستسعىالتي  األولويات

 وهي: ذات الصلةالمجتمع المدني  منظماتو  التنسيقية ووحدة دعم التنفيذ

الموقعة  غير األطراف والدول ستواصل الرئاسة الحوار مع الدول ، إذ عالمية اإلتفاقية تعزيز أواًل:
المجاميع مع  عقد إجتماعاتوكذلك ، واإللتزام بالقواعد التي أرستهااإلتفاقية  لتشجيعها على االنضمام إلى

على في ذلك مركزين  ،هدف عالمية اإلتفاقيةتحقيق  تسهم فيعقد ورش عمل  إضافة الى، اإلقليمية
وفي الوقت الذي ن ثمن  ،تضم تمثياًل أقل من الدول األطرافلمناطق التي وا منطقة أفريقيا والشرق األوسط

والمنسقين المعنيين لتحقيق عالمية اإلتفاقية خالل السنوات الماضية،  الرئاسات السابقة لإلتفاقيةفيه جهود 
 .عالمية اإلتفاقيةمية مواصلة تلك الجهود لتحقيق فإننا نؤكد على أه

، خطة عمل لوزانمن  45وفقًا لإلجراء  السابعةبموجب المادة ية الشفافتكييف استمارات تقارير ثانيًا: 
من خطة عمل لوزان بشأن تكييف  45المنسقين المواضيعيين بمتابعة تنفيذ اإلجراء  بدعمستقوم الرئاسة إذ 

 بما يتوافق مع خطة عمل لوزان. السابعة من اإلتفاقيةنموذج اإلبالغ الحالي بموجب المادة 
 دعم التنفيذ بما أن عقد مدير وحدة ،على عملية اختيار المدير التالي لوحدة دعم التنفيذاإلشراف ثالثًا: 
يترأس العراق لجنة إختيار مدير وحدة دعم ، س2023من عام نيسان شهر سينتهي في  لإلتفاقية الحالي

الشأن خالل إجتماع الذي تم إعتماده بهذا ختيار وفقًا للقرار اإلشرف على عملية التنفيذ القادم، كما سي
ي ة التد الكبير و الجهاسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد بوفي هذا الصدد  .الدول األطراف الحالي

ا خالل فترة عملها كرئيسة لوحدة دعم التنفيذ لإلتفاقية والذي تكلل بنجاحات كبيرة بما السيدة شيال مويبذلته
  ح الدائم.، متمنيًا لها التوفيق والنجاخالل هذا الفترة

من خالل المتابعة وذلك  كما ستكون الرئاسة داعمة لعمل اللجنة التنسيقية في أداء مهامها بأكمل وجه،
، فضاًل الثالثة والرابعة من اإلتفاقية تينالمستمرة مع الدول األطراف التي لديها طلبات تمديد بموجب الماد

 .يتماشى مع خطة عمل لوزان عن المواضيع األخرى ذات الصلة بأحكام اإلتفاقية وبما
 السيد الرئيس..

تنفيذ إتفاقية حظر داعمة لجهودكم في تقديم مشروع قرار ستكون  رئاسة العراقنود أن نؤكد لكم أن 
، والحرص على عية العامة لألمم المتحدةلجملدورة السابعة والسبعين لاللجنة األولى ل الى الذخائر العنقودية

  إلعتماده بأفضل صورة.تحشد الدعم الالزم 
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ومنظمات المجتمع المدني  والمنظمات الدولية الدول األطرافجميع نتطلع الى دعم ومساندة وفي الختام 
 ألعمال االجتماع الحادي عشر للدول األطراف. ناخالل فترة ترؤس

 وشكرًا لكم.


