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 بيان جمهورية العراق  

Statement of Republic of Iraq  

  2021الذخائر العنقودية  حظر  تفاقية ل الثاني الُمراجعة تمر ؤم

2021 Geneva   September th21- th20 

 

 سيد الرئيس   شكرا  

بالتهنئة   لكم  أتقدم  أن  الثانييكم مهام رئاسة  تول  لأود  المراجعة    الذخائر  حظر  إتفاقية للدول األطراف في    مؤتمر 

أود و،  اإلجتماع  هذاأعمال    تنظيمفي    التنفيذ   دعم   وحدةالسكرتارية و بذلتها    التي  أثمن الجهود كما أود أن    العنقودية،

 .لمنسقين على الجهود التي بذلوها اجميع الى  الشكر ب ان اتقدم 
  

 .. السيدالرئيس
الى سقوط  العراق   في  العنقودية   للذخائر  الواسع  االستخدام   إن   ، )ُمعاقين  و   ى قتل( بين    الضحايا   من   كثير ال  أدى 
  مالية   خسائر ب  كذلك  وتسبب   واإلستثمارية،  التنموية   واقامة المشاريع   الزراعية   ضيااألر   إستغالل   عرقلة جهود و

نعكس سلباً على  ، والذي إ واإلقتصادياالجتماعي    النمو   عجلةية ، وأعاقة  اإلستثمار  المشاريع تنفيذ    تأخر   و    جسيمة 

 أهداف التنمية الُمستدامة. جهود إعادة اإلعمار والتنمية وكذلك تنفيذ 
 

 .. الرئيسالسيد

التوعية والتثقيف  المسح واالزالة ومجال  والمنظمات الدولية في    الوطنيين الجهود متواصلة مع الشركاء    ال تزال 

خالل تحديث   من و تم العثور على مساحات خطرة جديدة    ،العنقودية   لذخائر ابللمجتمعات المحيطة بالمناطق الملوثة  

ما  ك  ،(2MK 173)  الخطرة المسجلةالحالية  تبلغ المساحات  حيث ،  غير التقني في الفترة الماضيةعمليات المسح  

وتبلغ   ،) 2MK 24,8(  السنوات الخمسة الماضية في الذخائر العنقودية من عمليات ازالة المساحة المطهرة  ت  بلغ

، وقد بلغت الحوادث  )2MK 62,9(   (CMRS)نتيجة المسوحات غير التقنية والتقنية  المساحة الخطرة المقلصة

بلغ عدد المستفيدين  ،و  العنقودية  ذخائر بسبب الالسنوات الماضية  خالل الخمس    أطفال ونساء ( ضحية بينهم  118)

التوعيةمن   عالمة  (  3000) مايقارب  وتم وضع    ،مستفيد   (380,158)  الماضية   الخمس  سنوات ال   خالل جهود 

سنة    ذ وتم تشكيل فريق مشترك من  ،  NPAو    ICRC،المنظمات الدولية والصليب األحمربالتعاون مع  تحذيرية  

لغرض   NPAمنظمة  عة لوزارة الدفاع وفرق  ( التابEODوفرق ال)(  DMA) يتألف من دائرة شؤون األلغام    2018

و  ) المدم    العنقودية   الذخائرعدد  بلغ  إذ    حيث   ،العنقودية  الذخائر  تدمير  إزالة  في    عنقودية  ذخيرة (  19,857رة 

 ، خالل الُمدة ذاتها. IMSMAقاعدة البيانات مناطق الخطرة المسجلة في ال
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 السيدالرئيس
 عمليات اإلزالة خالل السنوات الماضية يرجع إلى عدة أسباب: ان تراجع جهود نود اإلشارة إلى 

الوطنيةة  باإلمكانيةات ات اآلراضي الملوثةة وعةدد المنةاطق الخطةرة كبيةرة جةداً عنةد ُمقارنتهةا مساحإن   .1

 .المتوفرة
للعمل في  وتوجيهه اإلنسانية،االزالة لألغراض  عمليات  من الدفاعبوزارة   المتمثل  الرئيسي الجهد   سحب  .2

العراقية وذلك لضمان عودة  المناطق المحررة إذ  تُشكل عمليات التطهيرهناك أحد أهم أولويات الحكومة
 المناطق  تلك النازحين إلى المناطق المحررة وإستئناف جهود عمليات البناء وإعادة اإلعمار في

، تةؤثر بشةكل   بالذخائرالعنقوديةة  التلةوث   لمنةاطق  الدقيقةةعدم إمتالك الجهات الوطنية العراقية للخرائط   .3
 .والتخطيط كبير على جهود عمليات اإلزالة

 مةن  والتخلص   االزالة  مجال  في  العاملةلجهات  واللمنظمات الدولية والمحلية  ومحدودية الدعم  الكوادر  قلة .4
 .الذخائرالعنقودية

 األلغةام  لهجةرة  نتيجةة  الملوثةةاألراضةي    رقعةة  توسةع  الةى  ؤديتةوالجغرافية  الطبيعية  و  الجوية  العوامل .5
 ذلةك عةن  نةت   ،إذ   كاألمطةار والسةيول  التعرية  عوامل  بسبب   غيرالمنفلقة  والمقذوفات والذخائر العنقودية  

 .الملوثة المساحات  حجم في زيادة
 

 

 ..الرئيسالسيد
العنقودية نظرًا لقرب انتهاء موعد تنفيذ التزامات العراق بموجب المادة الرابعة من اإلتفاقية المعنية بإزالة الذخائر  

، فمن الصعوبة إيفاء العراق بالتزاماته بموجب هذه المادة قبل الموعد المحدد، وذلك نتيجة 2023وتدميرها في عام  
المساحات الكبيرة الملوثة بالذخائر العنقودية في العراق، لذا سنبدأ العام القادم بإعداد طلب تمديد إللتزامات العراق 

 . اقيةبموجب المادة الرابعة من اإلتف
وفي الختام نود أن نؤكد لكم أن مشكلة الذخائر العنقودية في العراق بحاجة ماسة لمساعدة المجتمع الدولي و ال  

يسعنا هنا اال تقديم الشكر لجميع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني على الدعم الُمقدم  
 للعراق في مجال إزالة الذخائر العنقودية. 

 

 لكم...  وشكرا  


