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 شكرا سیدي الرئیس

 يواجه العراق تحديا كبیرا في التصدي اللتزاماته المتعلقة بإزالة األلغام. وھو من بین أكثر البلدان تلوثا
 باأللغام  في العالم، حیث كان للنزاع أثر كبیر على عملیات إزالة األلغام

 وھذا ھو أول طلب تمديد للعراق، وقد بذلت السلطات جھدا جیدا لتقديم لمحة عامة عن الوضع
 الراھن والتحديات القائمة. ومع ذلك، ولألسف، فإن المعلومات المقدمة ال تقدم تفسیرا كافیا لكیفیة
 التوصل إلى تقدير ذلك التلوث؛ ومنھا خطط إجراء المسح لتحديد مدى التلوث بشكل أكثر دقة - ال

 سیما التلوث الجديد الناجم عن النزاع األخیر؛ وخطط إجراء التطھیر. إضافة إلى ذلك، فإن الطلب يفتقد
 إلى استراتیجیة لتعبئة الموارد

 علي انه من بین النقاط اإليجابیة في الطلب، نالحظ ما يلي

 تتضمن الخطة التزاما بمواصلة استخدام منھجیة إطالق األراضي
 يظھر الطلب أن العراق ساھم بتمويل وطني كبیر لبرنامج عمله المتعلق باأللغام في الماضي

 يقدم الطلب تفاصیل عن األثر االجتماعي - االقتصادي للتلوث
تصنیف المناطق على أنھا آمنة أو غیر آمنة، ھو أمر مفید ألغراض التخطیط

 وكما حدث بالنسبة للدول األطراف األخرى في الماضي، فإننا نوصي بأن يمنح العراق فقط الفترة
 الزمنیة الالزمة إلعداد خطة، وأن يوضح نوع العمل وأي الجھات التي ستضطلع به وفي اي محافظات،
 مع تفصیل الخطوط الزمنیه والتكالیف. ومن شأن فترة تمديد أقصر أن تمكن العراق من إجراء تقییم
 أفضل للتلوث حالما يتسنى الوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إلیھا حالیا، قبل تقديم خطة

 طويلة األجل

وباإلضافة إلى ذلك، نالحظ ما يلي

 أوال - أبرز العراق دعم بناء القدرات الذي يطلبه. ونحث الدول األطراف على زيادة الدعم المقدم إلى
 العراق في مجال إدارة المعلومات لتمكینه من تقديم بیانات شاملة دقیقة؛ في التخطیط االستراتیجي

 والتشغیلي؛ وفي تعبئة الموارد
 ثانیا - ھناك حاجة إلى مزيد من التفاصیل عن كیفیة خطط العراق لمعالجة المجاالت ذات األولوية

 اإلنسانیة العلیا، وال سیما المناطق التي تلوثت خالل النزاع األخیر
 ثالثا - من شأن تحسین التنسیق بین الھیئات المسؤولة عن اإلجراءات المتعلقة باأللغام أن يتیح

 زيادة فعالیة استخدام القدرة على إزالة األلغام في جمیع أنحاء العراق
 وأخیرا، ولتسھیل توسیع قدرات إزالة األلغام وتعزيز العملیات الفعالة في مجال إزالة األلغام، ينبغي

 للعراق أن يزيل بسرعة العقبات التي تحول دون تسجیل واعتماد منظمات التطھیر، واستیراد
 وتسجیل المركبات والمعدات، والولوج لبیانات موثوقة أو موحدة، واالعنماد الرسمي إلطالق األراضي

 وفي الختام، سیدي الرئیس الرئیس، وفي مسأله عامة: نود أن نشیر إلى أن األجھزة المتفجرة
 المرتجلة التي يتم تنشیطھا من قبل شخص وموضوعه تحت األرض أو بالقرب منھا ھي ألغام مضادة
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