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Greetings to all, I am Moaffak Al-Khafaji - a mine survivor from Iraq - and a 

member of the International Campaign to Ban Landmines, which continues to 

work for a world without landmines. 

Today I send my message from Baghdad to the States Parties gathered at the 

Mine Ban Treaty’s Nineteenth Meeting of States Parties in the Hague.  

With more than twenty years since the entry into force of the Mine Ban 

Treaty, despite all the global efforts – landmines still kill and maim in my own 

country, Iraq, and in some 50 other countries around the world. More than 

seven thousand new casualties were recorded in the past year! Half of all 

civilian casualties were children.  It is heartbreaking and infuriating to see 

mines still killing and disabling innocent people today. 

Clearance of land has been far slower than we hoped for and than what’s 

needed. While we understand the many challenges and obstacles, we cannot 

accept this slow pace and delays, while the number of victims continues 

growing. We therefore ask all States Parties to treat their obligations and 

work under the Treaty as it should be: a life-and-death matter. States: you 

need to urgently step-up land clearance, risk education and assistance to 

victims. And donors need to step up with their support for affected countries, 

so the work picks up and is finished very soon! 



I remember being at the Third Review Conference in Mozambique in 2014, 

where States Parties adopted the Maputo Declaration and the aspirational 

mine-free 2025 goal. It was very exciting, and very doable back then! In 2019 

States again recommitted to this goal in Oslo at the 4th Review Conference.  

Today we are saddened to see that many, many affected countries continue to 

miss their clearance deadlines and to ask for more time, instead of just 

clearing their land as they are supposed to – as soon as possible.  With these 

trends we should all be concerned what 2025, and further future, will look 

like for our Treaty and community.  

Survivors in many countries, including in Iraq, still need basic rehabilitation, 

psychological support and economic empowerment programmes in order to 

fully integrate into society as they strive to return to a normal life. We must 

not leave survivors behind. 

The Covid-19 pandemic has greatly affected the commitments and the work 

under the Treaty. Activities have been suspended in many areas for several 

months and the world has been preoccupied with preventive measures and 

vaccinations.   Now, with things improving in many countries, we ask States 

Parties and all partners to fully re-focus on our goal: achieving a mine-free 

world as soon as possible, and assisting affected communities and survivors.  

At the same time, we call on states that remain outside of the Treaty to join 

without delay, and to renounce all use, stockpiling, production, and trade of 

landmines.  



The eyes of all landmine survivors and those of potential future victims, are 

upon you.  Please do ALL you can to ensure landmines will take no more lives 

and limbs.  

 

Thank you. 

 

 

أحد  -أنا موفق الخفاجي  تحياتي للجميع ،

وعضو في  -الناجين من األلغام من العراق 

الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ، والتي 

تواصل العمل من أجل عالم خاٍل من األلغام 

 األرضية.

أرسل اليوم رسالتي من بغداد إلى الدول األطراف 

المجتمعة في االجتماع التاسع عشر للدول األطراف 

 حظر األلغام في الهاي. في معاهدة

مع مرور أكثر من عشرين عاًما على دخول معاهدة 

حظر األلغام حيز التنفيذ ، على الرغم من كل 

ما زالت األلغام األرضية  -الجهود العالمية 

 50تقتل وتشوه في بلدي ، العراق ، وفي حوالي 

دولة أخرى حول العالم. أكثر من سبعة آالف ضحية 

الماضي! نصف الضحايا جديدة سجلت العام 

المدنيين كانوا من األطفال. إنه ألمر مفجع 

ن نرى األلغام ما زالت تقتل ومثير للغضب أ

 األبرياء اليوم. وتعوق

تطهير األرض كان أبطأ بكثير مما كنا نأمله وما 

هو مطلوب. بينما نتفهم التحديات والعقبات 



العديدة ، ال يمكننا قبول هذه الوتيرة البطيئة 

تأخيرات ، بينما يستمر عدد الضحايا في وال

االزدياد. لذلك نطلب من جميع الدول األطراف 

التعامل مع التزاماتها والعمل بموجب المعاهدة 

كما ينبغي أن يكون: مسألة حياة أو موت. 

الدول: تحتاج إلى تكثيف عمليات تطهير األراضي 

والتوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا على وجه 

يحتاج المانحون إلى زيادة دعمهم السرعة. و

ينتعش العمل وينتهي  للبلدان المتضررة ، لكي

 قريًبا!

أتذكر أنني كنت في المؤتمر االستعراضي الثالث 

، حيث تبنت الدول  2014في موزمبيق في عام 

األطراف إعالن مابوتو والهدف الطموح إلزالة 

. لقد كان األمر مثيًرا للغاية 2025األلغام لعام 

 2019وكان ممكًنا جًدا في ذلك الوقت! في عام  ،

، التزمت الدول مجدًدا بهذا الهدف في أوسلو في 

 المؤتمر االستعراضي الرابع.

من  زن اليوم لرؤية أن العديدنشعر بالح

البلدان المتضررة ال تزال تفوت المواعيد 

، النهائية للتطهير وتطلب المزيد من الوقت 

أقرب  في -كما يفترض تطهير أراضيها  بدالً من

، يجب أن نهتم  وقت ممكن. مع هذه التوجهات

 والمستقبل 2025دو عليه عام جميًعا بما سيب

 لمعاهدتنا ومجتمعنا.

ال يزال الناجون في العديد من البلدان ، بما 

في ذلك في العراق ، بحاجة إلى إعادة التأهيل 

األساسية والدعم النفسي وبرامج التمكين 



ن أجل االندماج الكامل في المجتمع االقتصادي م

وهم يسعون جاهدين للعودة إلى الحياة 

 الطبيعية. يجب أال نترك الناجين وراءنا.

بشكل كبير على  كورونالقد أثر جائحة 

االلتزامات والعمل بموجب المعاهدة. تم تعليق 

األنشطة في العديد من المناطق لعدة أشهر 

 ابير الوقائيةوانشغل العالم بالتد

مع تحسن األمور في العديد  والتطعيمات. اآلن و

من البلدان ، نطلب من الدول األطراف وجميع 

الشركاء إعادة التركيز بشكل كامل على هدفنا: 

تحقيق عالم خال من األلغام في أقرب وقت ممكن ، 

 ومساعدة المجتمعات المتضررة والناجين.

في الوقت نفسه ، ندعو الدول التي ال تزال خارج 

المعاهدة إلى االنضمام دون تأخير ، والتخلي عن 

جميع استخدامات وتخزين وإنتاج وتجارة األلغام 

 األرضية.

األلغام األرضية عيون جميع الناجين من 

رجاء بذل كل والضحاياالمحتملين في المستقبل . 

للتأكد من أن األلغام األرضية لن  مما في وسعك

 اف.تقضي على المزيد من األرواح واألطر

 

 .مشكرا لك
 

 


