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  ��� هللا ا����� ا�����

  ،الرئيس سيدال

ألقاه البيان الذي ، و المجموعة العربيةالذي القاه مندوب ُعمان بإسم بيان اليؤيد وفد بالدي   
  عدم االنحياز.دول حركة مجموعة إسم الدول األعضاء في أندونيسيا بمندوب 

ان التحديات التي يفرضها التطور الحاصل في االسلحة التقليدية ال تختلف في درك العراق ي  
 تحمل ضرورةجميعًا  لقي على عاتقناتُ والتي عن أسلحة الدمار الشامل،  ثيةالكار  آثارها

لتعزيز عالمية الصكوك  والعمل على تظافرها الجهود الدولية المزيد من بذلفي مسؤولية ال
إنضم العراق الى من هنا، و  الدولية ذات الصلة وبما يسهم في تحقيق السلم واالمن الدوليين.

معظم هذه الصكوك وآخرها إتفاقية حظر أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر 
تنفيذ التزاماته وتقديم على العراق عمل يو  توكوالتها الخمسة،و يع بر عشوائية األثر والى جم أو

خرها تقديم وأ ،التقارير الوطنية المحدثة دوريًا بشأن الشفافية بموجب احكام هذه الصكوك
إلتفاقية حظر اسلحة تقليدية معينة توكولين الثاني والخامس و البر الشفافية بموجب  يتقرير 

)CCW(.   
  السيد الرئيس،

غير واإلتجار اإلنتشار العشوائي لالسلحة الصغيرة واالسلحة الخفيفة ظاهرة  ا زالتم   
من الدول والمجتمعات ومحل إهتمام المجتمع أحد المواضيع المقلقة أل ،وتكديسهابها المشروع 

 وزعزعة االستقرار وانعدام األمن األبرياء رواحأإزهاق العديد من في لما لها من آثار  ،الدولي
لرغم من مرورة أكثر من ثالثة عشر عامًا على إعتماد برنامج العمل لمنع اإلتجار غير على ا

وفي  المشروع باالسلحة الصغيرة واالسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.
يؤكد العراق على االهمية البالغة لتفعيل برنامج االمم المتحدة لمنع االتجار غير هذا الصدد، 

ونقل مساعدة وتقديم الالمشروع باالسلحة الصغيرة واالسلحة الخفيفة من جميع جوانبه 
قدرة الدول االعضاء على مكافحة وبما يعزز  العراقالتكنولوجيا للبلدان النامية وبضمنها بلدي 

  التي تواجهها. ختلفةالتهديدات الم
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  السيد الرئيس،

ـــــــراد ومخلفـــــــات الحـــــــروب مـــــــن المتفجـــــــرات     ـــــــر ُمشـــــــكلة إنتشـــــــار األلغـــــــام المضـــــــادة لألف ُتعتب

وكــــذلك الــــذخائر العنقوديــــة مــــن القضــــايا المهمــــة لمــــا لهــــا مــــن آثــــار ُمــــدمرة علــــى الواقــــع البيئــــي 

ل المشــــــاركة ان اليخفــــــى علــــــى  حضــــــراتكم وعلــــــى جميــــــع ممثلــــــي الــــــدو و والتنميــــــة اإلقتصــــــادية، 

ـــن وجــــــود االلغــــــام فــــــي اراضــــــيها  حيــــــث العــــــراق يتصــــــدر الئحــــــة  دول العــــــالم  التــــــي تعــــــاني مـــ

) مليـــــون لغـــــم مزروعـــــة فـــــي مناطقـــــة مختلفـــــة مـــــن االراضـــــي العراقيـــــة التـــــي  25(  يوجـــــد قرابـــــة

تـــــؤثر بشـــــكل جســـــيم علـــــى المـــــواطنين وتقيـــــد وصـــــولهم الـــــى الخـــــدمات االساســـــية وتســـــبب فـــــي 

. إضـــــافة الـــــى ذلـــــك، قـــــة عـــــودة االهـــــالي المهجـــــرة الـــــى منـــــاطق ســـــكناهمقـــــتلهم وتشـــــويههم وٕاعا

أصــــــبح كاهــــــل العــــــراق مــــــثقًال بهــــــذه المشــــــكلة المعقــــــدة بســــــبب المجموعــــــات االرهابيــــــة الســــــيما 

فـــــــــي والعبـــــــــوات الناســـــــــفة ســـــــــتراتيجية زراعـــــــــة االلغـــــــــام إ كيـــــــــان داعـــــــــش االرهـــــــــابي إلنتهاجـــــــــه 

ـــــوات العراقيـــــة  عليهـــــا لعرقلـــــة ســـــيطرتُ مســـــاحات واســـــعة مـــــن االراضـــــي التـــــي  ـــــة تقـــــدم الق وٕاعاق

ــــــاطق ــــــك المن ــــــدولي  .بإتجــــــاة تحريــــــر تل ــــــدعو العــــــراق المجتمــــــع ال ــــــديم لوفــــــي هــــــذا الصــــــدد، ي تق

الـــــدعم والمســـــاعدة للعـــــراق بجوانبهـــــا كافـــــة مـــــن اجـــــل التغلـــــب علـــــى هـــــذه المشـــــكلة المزيـــــد مـــــن 

  والتخلص منها بشكل نهائي.

  ئيس.سيد الر الشكرًا                                    

 

 


