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Republic of Iraq 
 العراق جمهورية ُمداخلة

 المخاطر من الحد مجال في والتثقيف وتدميرها العنقودية الذخائر ُمخلفات لةااز  بند
 

 الرئيس السيد
 أناتم باخلتموان التا  ثمن الجهاودناو  ، العنقودكا  الاخانئر إلتفنقكا  الثانمن الماتتمر رئنسا  لتاولككم التهانن  لكم نقدم ان ودن

متكادكن دعمنان الكنما  لجهاودكم فا  قكاند  ، الماتتمر ااخا لعقاد التحضاكر أجا  مان التنفكاخ دعام ووحاد  عملكام وفركا 
بنلشاااكر والتقااادكر للمنساااقكنالجمهورك  رو الدكمقرادكااا  واولنااادات علاااه الجهاااود التااا  باااخلوان  نتقااادمأعمااان  الماااتتمر  كمااان 

  بصفتهم المنسقكن المعنككن بموضوع إزال  مالفنت الخانئر العنقودك  وتدمكران والتثقكف ف  مجن  الحد من الماندر
 

 الرئيس السيد
 مان بنلعدكاد ، تساب  والمناند  ضا ااألر  ُماتلاف علاه وساقودهن العارا  فا  العنقودكا  ئرللاخان الواسا  ارساتادام إن

 واإلستثمنرك ، التنموك  واقنم  المشنرك  الزراعك  ض ااألر  إستغال  وتسب  ف  عرقل  جهود ، )وُمعنقكن قتله( الضحنكن
 النماو عجلا  وتعدكا  والغنزكا  النفدكا  فا  المشانرك  اإلساتثمنر تاخارنتكجا   جساكم  منلكا  اسانئربنإلضانف  إلاه 

 ااداف التنمك  المستدام   تحقك  والخي كنعكس سلبَن  كخلك عله واإلقتصندي اإلجتمنع 
 

 الرئيس السيد
والشاركنت  الحكومكا  غكار والُمنظمانت والداالكا  الادفنع وزارتا  فار  قبا  مان العارا  فا  العنقودكا  الاخانئر ازالا  بادأت

 نراتارساتم ضامن توثكقهان دون زالا واإل التدهكار عملكانتتاتم  كننات الوقات خلاك وفا  ،  2003 عانم بعاد التجنركا 
 للقننبا   الدقكقا  وارعاداد التدهكار عملكانت عان واضاح  غكار صاور  إعدان  أدى الاه ممان التدهكر، بعملكنت الانص 

 .فكهن مسح عملكنت ُنفخت أو الُمدهر  ارراض  حجم عن الصور  وضوح عدم اله ُأزكلت، بنرضنف  الت 
 
 الرئيس السيد
علااه  بنلتعاانون ماا  وزارتا  الاادفنع والداالكاا  والمنظمانت غكاار الحكومكاا  والشاركنت التجنركاا دائاار  شااتون ارلغانم تعما  

والمتشار  فا   العنقودكا  بنلاخانئر الادار  الملوثا  ارراضا  اعاداد بلا ازال  الخانئر العنقودك  والمالفنت الحربك  حكا  
% مان 25، تام إزالا  حاوال   2ت كام  300منكقانر  الت مندقا  ادار  بمجماوع كلا  المسانحنت 569قنعاد  البكننانت ال

كار  عنقودكا  خا ت 79,000وتادمكر منكقانر  ال ، 2018   آ شاهر ولغنكا  2003 خ عانممناالمسانح  الُكلكا   مجماوع
  ومالفنت حربك 

ت  2 م 845,000 ال بلغات منكقانر  2018من الخانئر العنقودكا  ااال  عانم ن المسنحنت المدهر  م  ارشنر  اله إ 
ن أعداد الخانئر العنقودك  غكر المنفلق  الُمتبقك  ر تزا  كبكر  للغنك  و ، خاكر  عنقودك  328وتدمكر   ا 
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 ،الرئيس السيد

، بسااب  بعاات التحاادكنت التاا  كواجههاان مسااتمر  ولكنهاان لكساات كماان مادااد اإلزالاا  نااود أن ُنبااكن إن إلااه إن عملكاانت 
 البرننمج منهن: 

 المتمثا  الرئكسا  الجهاد ساح ، أدت إلاه 2014إن الهجما  اإلرانبكا  التا  شانتهن عصانبنت داعاا اإلجرامكا  عانم 
إخ  ،المناند  المحارر  للعما  فا  نهاهوتوج اإلنساننك ، وارزالا  لالغارات التدهكار عملكانت مانوالداالكا   الادفنع باوزار 
وخلااك لضاامنن عاااود  الناانزحكن إلااه المنااند  المحااارر   أولوكااانت الحكوماا  العراقكاا ُتعااد علااه رأس  زالاا اإلعملكاانت  أن

ستئننف جهود عملكنت البنن  وا   اآلراضا  الملوثا  وعادد  نتمسانح ، بنإلضانف  إلاه إنتلك المنند  عند  اإلعمنر ف وا 
، كماان إن ر  والاادعم الاادول  الُمقاادم بهااخا الشااخنالمتااوف ودنكاا ال بنإلمكننكاانتالمنااند  الاداار  كبكاار  جااداق عنااد ُمقنرنتهاان 

تتسب  بهجر  األلغنم والخانئر العنقودك  والمالفنت الحربكا  وبنلتانل  كاتدي إلاه زكاند  الفكضنننت والسكو  الت  تحد  
 حجم المسنحنت الُملوث  

 
 الرئيس السيد
 الوقات فا  واننان ,الادول  المجتما  دعامالاه اساتمرار  بحنج  ف  العرا  ك العنقود الخانئر مشكل  أن كمل كدنت  أن نود
 والمنظمنت المننح  الدو  تدل  إله قكنمن فإننن ،العرا  ف  األلغنم لبرننمج الداعم  الدولك  الجهود ك  هكف نثمن الخي

 الجهنت إله الدعم والمسنعدات و وص لضمنن العراقك  الحكوم  م  لتنسك اله ا المدن  المجتم  ومنظمنت الدولك 
  لغنماأل لشتون الودن  البرننمج اولوكنت وحس  منهن  و المرج الفنئد  وتحقك  الُمستفكد 

للادو  المننحا  والمنظمانت الدولكا  ومنظمانت المجتما  المادن  وف  الاتنم نود أو نعر  عن بانل  الشاكر والتقادكر     
 الت  قدمت دعم للعرا  ف  مجن  التالص من الخانئر العنقودك  

 ...وشكرًا لكم
 
 


