بيان جمهورية العراق  -تنفيذ المادة الخامسة
Statement of Republic of Iraq on Article 5 Implementation
السيد الرئيس..
نؽد أن نتقجم لكػ و ألعزاء المجشة و وحجة دعػ التشفيح لإلتفاقية بالذكخ و التقجيخ عمى الجيؽد السبحولة في
تشفيح السيسة السشؽطة بكػ .
يسخ العالػ في ظخف عريب ججا متسثل في جائحة كؽرونا الحي فتغ بأخؽة واحبة لشا واثخ سمبا عمى االقتراد
العالسي واوقف مختمف القطاعات عؼ االعسال ومشيا أعسال االزالة االندانية لحقؽل االلغام والسخمفات الحخبية .
وال يخفى عمى سيادتكػ ان خطخ االلغام والستفجخات مؼ السخمفات الحخبية آثار االجتساعية واالقترادية والبيئية
طؽيمة األمج ،وان انتذار الؽباء عخقل عسميات السدح واالزالة وىحا بجوره كان لو التاثيخ الكبيخ عمى تشفيح الخطط
نتيجة نقص السؽارد السالية ال سيسا بعج ىبؽط االسعار وخاصة أنييار اسعار الشفط عالسيا ،كسا إن إنعجام الجعػ
الجولي في مجال ازالة حقؽل االلغام الشعامية القجيسة التي اعتبخت خط االساس واعتسجت بذكل رئيدي في اعجاد
التحجيث االول لخطة طمب التسجيج  ،اثخت سمبا عمى تشفيح ىحه الخطة.

ان بالدي ممتدمة بتشفيح بشؽد االتفاقية وت عسل عمى تشفيح االجخاءات حدب خطة عسل اوسمؽ ( )OAPكسا ورد
في التقخيخ االستكسالي الثاني عذخ حدب السادة الدابعة مؼ بشؽد االتفاقية حيث اشار التقخيخ بذكل مفرل
لتشفيح بالدي ألتداماتيا تجاه السادة الخامدة وقجر تعمق االجخاءات ذات الرمة بتشفيح بشؽد االتفاقية مؼ قبل
بالدي  ،حيث عسل العخاق عمى :
 -1اعجاد وتقجيػ في عام  2019التحجيث االول لخطة طمب التسجيج إلى لجشة السادة الخامدة و ذلغ بجعػ مؼ
وحجة تشفيح االتفاقية ( ، )ISUوتػ تذكيل لجشة بالتعاون مع الؽ ازرات والذخكاء الحكؽمييؼ اآلخخيؼ لغخض
تحجيث الخطة االستخاتيجية الؽطشية بحيث تغطي ما تبقى حتى عام  2028وبسا تتشاسب مع خطة طمب

تسجيج أوتاوا ،والعسل عمى ادماجيا مع الخطط الؽطشية لمتشسية.
 -2تطؽيخ القابميات وزيادة الكفاءة مؼ خالل اقامة واشخاك العامميؼ في مجال ازالة االلغام والسخمفات الحخبية
والعبؽات الشاسفة بجورات تخررية وتقجيػ الجعػ الالزم ليػ ،حيث وضعت مجيخية مكافحة األلغام خطة

سشؽية مخنة لتطؽيخ قجرات فخق اإلشخاف والتشفيح لمسشعسات والذخكات الحكؽمية وغيخ الحكؽمية (الؽطشية

والجولية)  ،وقج ندقشا ىحه األنذطة مع و ازرة الجفاع (مجيخية اليشجسة العدكخية  /مجرسة القشابل غيخ السشفجخة
و و ازرة الجاخمية (مجيخية مكافحة الستفجخات  /مخكد تجريب مكافحة الستفجخات) .باإلضافة إلى ذلغ  ،عقجنا
العجيج مؼ الجورات التجريبية التي نفحىا قدػ التجريب لجسيع شخكاء التشفيح طؽال عام  2019مؼ أجل تحجيث
السعمؽمات وتقميل األخطاء وبشاء القجرات الؽطشية في السجال مؼ خالل تحجيث السعمؽمات الستخررة
والدالمة وتجابيخ الحساية العامة لتجشب األخطاء وتقميل الحؽادث معجالت.

 -3تقجيػ كل الجعػ لمفخيق السعشي بالذؤون الجشدانية وزيادة األعجاد والسذاركة في أعسال السدح ونعسل عمى
تطؽيخ مفيؽم الذؤون الجشدانية لجى كافة الذخكاء السحمييؼ والجولييؼ العامميؼ في العخاق.

ِ
ماض في إحخاز التقجم السشذؽد حيث بمغ حجػ
 -4بالخغػ مؼ كل التحجيات اال ان بخنامج شؤون االلغام العخاقي
عسميات االزالة خالل عام  ، 2019كسا بمغ حجػ األراضي السطمقة السمؽثة بالعبؽات الشاسفة نتيجة أعسال

السدح غيخ التقشي والتقشي واالزالة ( )7533773693متخ مخبع ،اما حجػ األراضي السطمقة السمؽثة بااللغام
( )936653229متخ مخبع.

 -5خالل عام  2019تػ تجميخ مايقارب ( )123378لغػ ضج األشخاص ،كسا تػ تجميخ (  )93771عبؽة
ناسفة مختجمة باإلضافة الى تجميخ ذخائخ مشفجخة أخخى.

 -6حجػ التحجي الستبقي لحقؽل االلغام الشعامية ( )1323931843177متخ مخبع.

 -7حجػ التحجي الستبقي لمتمؽث بالعبؽات الشاسفة يبمغ ( )62735853294متخ مخبع.
ختاما سيجي الخئيذ ان جسيؽرية العخاق تؤكج حخصيا الذجيج عمى اإللتدام الكامل ببشؽد ىحه االتفاقية وتتقجم لكػ
ولمسجتسع الجولي كافة ولؽحجة دعػ التشفيح ( )ISUببالغ شكخىا إلىتسامكػ وثقتكػ ودعسكػ نحؽ بشاء عخاق مددىخ
ِ
خال مؼ االلغام.
شكرا لكم

