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Republic of Iraq

كلمة جمهورية العراق – اجتماع الدول االطراف المتعاقدة السامية ل تفاقيةCCW

السيد الرئيس،

جنيف  23 –21تشرين الثاني 2018
Statement of the Republic of Iraq -HCP meeting

نضم صوتنا الى بيان مجموعة عدم اإلنحياز ونود أن نتقدم ببعض المالحظات بصفتنا الوطنية.

في البداية نود أن نتقدم لكم بالتهنئة على إنتخابكم رئيساً لمؤتمر الدول األطراف إلتفاقية  ، CCWونؤكد دعمنا

لجهودكم في قيادة أعمال هذا المؤتمر.
السيد الرئيس،

المسلحة الدولية
إن اإلنتشار الواسع لألسلحة التقليدية ساهم وبشكل ُمستمر في تغذية الصراعات والنزاعات ُ
واإلقليمية ،تلك النزاعات التي إمتدت آثارها في العديد من دول العالم ،وما يزيد خطورة تلك األسلحة هو تزايد
إستخدامها من قبل العصابات اإلرهابية لتنفيذ أعمالها اإلجرامية ،لذا فإننا نطمح أن ُيحقق المؤتمر نتائج بناءة
المجتمع الدولي لمواجهة هذه التهديدات والحد منها ،عبر تبادل المعلومات والخبرات الفنية
وإيجابية تُعزز جهود ُ
بين جميع الدول األطراف.

السيد الرئيس،
المدن الرئيسية في العراق
إن الهجمات التي شنتها عصابات داعش اإلرهابية عام  ،2014وإحتاللها لعدد من ُ
المتفجرة
الممارسات اإلجرامية التي نفذتها ُهناك ساهم في زيادة مساحات التلوث بالمخلفات الحربية والقذائف ُ
وُ

والعبوات الناسفة المرتجلة.

السيد الرئيس،

المدن واألراضي من عصابات داعش اإلرهابية ،فقد شرعت الحكومة العراقية
بعد إنتهاء عمليات تحرير جميع ُ
المتمثلة بو ازرة الدفاع  /مديرية الهندسة العسكرية وو ازرة الداخلية  /مديرية الدفاع المدني العامة ومديرية مكافحة

المتفجرات باالضافة الى المنظمات اإلنسانية والشركات العاملة في شؤون االلغام بعمليات اإلزالة من (األلغام

ومخلفات الحروب)ُ ،بغية ضمان عودة آمنة للسكان إلى
واألشراك الخداعية والعبوات الناسفة والنبائط االخرى ُ
لمدن
مدنهم ومنازلهم ومزاولة المؤسسات الحكومية إلعمالها ونشاطاتها وإعادة االستقرار من خالل إعادة إعمار ا ُ

التي دمرتها تلك العصابات.
السيد الرئيس،

هنالك العديد من التحديات والصعوبات التي تُعيق تنفيذ العراق ألحكام إتفاقية( ،)CCWما لم يكن ُهنالك دعماً
المنظمات الدولية
وتعاوناً دولياً لمواجهة تلك المشاكل ،ونود ان نتقدم بالشكر واإلمتنان لجميع الدول المانحة و ُ
()2 - 1
21/11/2018

Please check against delivery

المجتمع المدني لتعاونهم المستمر وتقديمهم كافة وسائل الدعم لبرنامج شؤون االلغام العراقي واعادة
ومنظمات ُ
البنى التحتية في المناطق المحررة ،مؤكدين على أهمية التنسيق مع الحكومة العراقية والجهات الرسمية
إعمار ُ

المستفيدة وتحقيق الفائدة المرجوة.
ذات العالقة لضمان وصول الدعم والمساعدات إلى الجهات ُ
السيد الرئيس،

في الختام يتطلع وفد بالدي إلى تحقيق عالمية اإلتفاقية من خالل إنضمام جميع الدول إليها بوصفها أحد

البعد اإلنساني.
الصكوك المهمة ذات ُ

 ...وشك اًر لكم
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