
 
 بند التعاون والمساعدة الدوليان  –بيان جمهورية العراق  

Republic of Iraq – Cooperation and Assistance 
 

 شكراً سيدي الرئيس على أتاحة هذه الفرصة لنا 

 السيدات والسادة الحضور 

نود ان نتقدم لكم والى رئيس وأعضاء لجنة تعزيز التعاون والمساعدة الدوليان بالشكر والتقدير على 

 الجهود المبذولة في تنفيذ المهمة المنوطة بكم . 

 سيدي الرئيس 

يمر بأزمة وبائية نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها على كافة   بأسره  بأن العالم  الجميع  يعرف   كما  -

, بااللغام  االنشطة  المتعلقة  االعمال  أنشطة  أن  االنسانية  وبما  مع   لالغراض  مباشر  تماس  لها 

بدائل  وبيئته    االنسان ايجاد  الى  الحاجة  تطلب  مما  الجائحة  هذه  نتيجة  مباشر  بشكل  تأثرت  فأنها 

رة ممكنة ومعيارية الستمرار االنشطة وانقاذ حياة االنسان من مخاطر التلوث بااللغام والمواد المتفج 

 لتحقيق اهداف االتفاقية وتماشيًا مع خطة عمل اوسلوا .

 سيدي الرئيس

واستكمااًل لمقررات مؤتمر الدول المانحة لبرنامج شؤون    من خطة عمل اوسلوا  (43تنفيذًا لالجراء )-

تم تنفيذ لقاءات وحوارات مباشرة   2020االلغام الوطني الذي عقد في بغداد في شهر تشرين االول  

ال  تمع سفارا المانحة والدول  الستعراض انجازات برنامجنا الوطني والتحديات   للعراق  مجاورةالدول 



بال المتعلقة  االنسانية  واالحتياجات  االعمال  تواجه  الحكوميةالتي  االولويات  كما   مساعدة وعرض   ,

غداد وبالصيغة الحضورية  في العاصمة ب  للدول المانحة  ق سيقوم بتنظيم اجتماع انعلن لكم بأن العر 

وسيتم دعوة سفارات الدول المانحة للمشاركة الحضورية فيه باالضافة الى دعوة وحدات دعم التنفيذ  

االنسانية   االلغام لالغراض  الدولي الزالة  الدولية ومركز جنيف  في   GICHDلالتفاقيات  للمشاركة 

برنامجنا الوطني من خالل السلطة  االجتماع بالصيغة االفتراضية وسيتم عرض احتياجات واوليات  

المفوضة   واالجنبية  الوطنية  والمنظمات  االلغام   . الوطنية  الزالة  الدولي  جنيف  مركز  من  وبدعم 

الخطة االستراتيجية    GICHD  لالغراض االنسانية   االلغام )يجري كتابة  -2022الوطنية لشؤون 

اعمامها على كافة الشركاء خالل هذا لغرض اقرارها و   اركة الشركاء الوطنيين والدولين( وبمش2028

لدعم   UNMASوعن طريق  2021وجاري تنفيذ تمويل جديد من االتحاد االوربي خالل عام    .  العام

محافظة   في  وتحديدًا  العراق  جنوب  في  الزراعية  التنمية  مناطق  في  لالفراد  المضادة  االلغام  ازالة 

 .   القدرات الوطنية الدارة مخاطر المتفجرات  باالضافة الى بناء لبصرة ا

 سيدي الرئيس 

في المحافظات المحررة من    النازحين   مخيمات  يبذل العراق جهودًا كبيرة من أجل انهاء موضوع  -

ع وكدنس  وبدعم  االرهابية  داعش  وتحديدًا    االت صابات  المتحدة   ,    UNMAS    ,IOMاالمم 

UNHABITAT    ,UNDP   ,UNOPS  بدعم   ايضاً   االمم المتحدة  االتوسوف تستمر الحكومة ووك

الحدودي مع الجمهورية    وتحديدًا في المواقع المجاورة للشريط   اراضيهم   عودة المهجرين والنازحين الى

ي وهذه دعوة ايضًا الى الحرب العراقية االيرانية في ثمانينيات القرن الماض  منذاالسالمية االيرانية  

وك ايران اال   االتكافة  مع  الحدودي  الشريط  مناطق  في  الجد  محمل  المبادرة  الخذ  المتحدة  مم 



باالضافهوبالتن   , الوطنية  السلطة  مع  العراقية  أن  الى  سيق  للمواقع   تولي  الحكومة  الكبيرة  االهمية 

الفرنس  الملوثة  االثرية الحكومة  اثمرت جهودنا وبدعم من  لاللغامحيث  والمجموعة االستشارية  )    ية 

باالضافة الى جهودها في اقليم   ( بتطهير موقع خورسباد االثري في محافظة نينوى   MAGمنظمة  

الملوثة بااللغام  كوردستان العراق المواقع  البحث   وبتمويل من حكومة مملكة هولندا  لتطهير  وجاري 

تطهير المواقع االثرية في محافظة ذي قار جنوب العراق والمواقع المرشحة الى ل  يل دولي تمو   على

موقع هور الحويزة والموقع ذات الطبيعة السياحية في   –ميسان    حافظة الئحة التراث العالمي في م

الطيب   المثنى  منطقة  السماوة في محافظة  البصرة   وبادية  العرب في محافظة  الفاو وشط  وقضاء 

 .  اء بدرة في محافظة واسط التي تعتبر من ضمن االولويات الحكوميةوقض

 سيدي الرئيس 

لتعزيز    من خطة عمل اوسلوا  ( 44تنفيذًا لالجراء )   - أممية  تم تشكيل فريق وطني وبمشاركة  فقد 

التنسيق الوطني وضمان اجراء حوار منتظم مع اصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بشأن التقدم 

التزامات االتفاقية وتمالمحرز والتحديات و  تنفيذ  التعاون والمساعدة و  الطلب من  دعم    لجنة تعزيز 

لالتفاقية التنفيذ  دعم  اعماله  تعزيزل  وحدة  ومنهجيات  اليات  وتطوير  الفريق  اعمال  خالل    دعم  من 

 .  للعراق تطوير المنصة الوطنية

 سيدي الرئيس 

بتجربة رائدة من خالل    UNMASلدعم القدرات الوطنية في االعمال المتعلقة بااللغام فقد بادرت    -

شرا منح  عقود  االجنبيةابرام  المنظمات  بين  الوطنية   كة  المنظمات  قابليات    المفوضة  مع  لتطوير 

الدولية والتي ستسهم برفد السلطة الوطنية بقدرات مؤهلة لالعمال   للخبرات  المنظمات الوطنية وفقًا 



المتعلقة بااللغام ونجدد دعوتنا الى الدول االطراف في االتفاقية والمجتمع الدولي الى دعم وتطوير  

نية رصينة من منظمات المجتمع المدني لتكون الرافد الحقيقي للسلطة هذه التجربة  لخلق قاعدة وط 

 الوطنية . 

 سيدي الرئيس 

فأن  47تنفيذًا لالجراء )  - السلوفينية / وكالة    ابرم  العراق(  الحكومة  تفاهم مع  وجاري   ITFمذكرة 

مذكرات  البرام  االتفاقية  في  االطراف  الدول  من  للعراق  المجاورة  العربية  الدول  لمفاتحة  التحضير 

بما  السعودية  العربية  والمملكة  الكويت  دولة  وتحديدًا  المشتركة  والمصالح  المعلومات  لتبادل  تفاهم 

المناط ازالة االلغام في  التزامات متبادلة بشأن  تقديم  التعاون في  لخبرات ق الحدودية وتبادل ايشمل 

الجنساني النوع  بدمج  يتعلق  المجتمعات   فيما  في  السكان  وتجارب  االحتياجات  مختلف  ومراعاة 

تواصل مع مؤسسة مارشال االمريكية وجامعة جيمس   قنوات  فتح  الى  باالضافة   , المتأثرة  المحلية 

باالضافة  , العراق  في  اعمالها  وتنمية  تطوير  لغرض  االمريكة  الوطنية    ميدسن  المنظمات  الى 

واالجنبية التي تعمل في العراق ولديها اختصاصات طبية وصحية لغرض جذبها للعمل في مجال  

 لتكون رافدًا اضافيًا النشطة شؤون االلغام الوطني .  نشاط مساعدة ضحايا االلغام

 سيدي الرئيس 

لدعم االعمال الجارية فأن قرار   ( ولتسهيل دخول الخبراء االجانب الى العراق47وتنفيذًا لالجراء )  -

مباشرًا عبر المطارات العراقية له االثر الحكومة العراقية الصادر خالل هذا العام بمنح سمة الدخول  

البالغ في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون ومراعاة مختلف احتياجات 

المتأث المحلية  المجتمعات  في  السكان  عن وتجارب  فضاًل   , االتفاقية  تنفيذ  تعزيز  اجل  ومن  رة 



كورونا   جائحة  جراء  محددة  لفترة  توقفه  بعد  العراق  الى  المتعددة  الدخول  سمات  منح  استئناف 

 وخصوصًا لكوادر المنظمات االجنبية المفوضة بشؤون االلغام في العراق . 

 سيدي الرئيس 

عدد فرق المنظمات الوطنية    تمويل  زيادة  اللاسة الى الدعم الدولي من خ العراق اليزال بحاجة م  -

اعمال   الوطني الجراء  بالبرنامج  للعمل  المفوضة  واالزالةواالجنبية  المضادة   المسح  االلغام  لحقول 

رات الوطنية  وااللغام ذات الطبيعة المرتجلة وبناء القد  على طول الشريط الحدودي مع أيران  لالفراد

االلغام   ضحايا  وتنميةومساعدة  المجتمع  في  ودمجهم  تأهيلهم  في    مفهوم  واعادة  الجنساني  التنوع 

االعمال المتعلقة بااللغام وبالتنسيق المباشر مع السلطة الوطنية العراقية لضمان التنفيذ االمثل لبنود 

الى   الشكر  ونقدم  الواليات   UNMASاالتفاقية  خارجية  في  العسكرية  السياسية  الشؤون  ومكتب 

اال  االوربي  PM/WRAمريكية  المتحدة  االحمر    واالتحاد  للصليب  الدولية  وكافة   ICRCواللجنة 

دعمهم   على  الوطني  برنامجنا  في  العاملة  االجنبية  والمنظمات  الوطني  لبرنامجنا  المانحة  الدول 

 المتواصل لالعمال المتعلقة بااللغام في العراق . 

 

 وشكراً الصغائكم


