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 كلنة مجَورية العزاق

 واملشاعدة الدولية ((دة الشادسة مً األتفاقية / التعاوٌ )) املا

 

  احملرتو الشيد رئيص املؤمتز 

 الشيدات والشادة رؤساء الوفود احملرتموٌ 

   

العراقيىة  الحكومىةىتمىام وراايىة إتحظى   المناطق الُمموثة  وتنظيف الذخائر العنقوديةموضوع إزالة أن لكم ؤكد نود أن ن
حدى أىم أولوياتيا، إن المؤسسىات العراقيىة فى، ةدااش األرىا ي م  الرغم من اليجمة الشرسة التي تقودىا اصا اتاو  وا 

 .التفاقيةإفاء  التزاماتنا تجاه تعمل و شكل فعال لإليالمعنية 
 

 الشيد الزئيص 
االمثىىل ل نىىود األتفاقيىىة ، ونىىداو الىىدول المانحىىة تنفيىىذ المزيىىد مىىن الىىدام الىىدولي لضىىمان ال ان العىىراق  حاجىىة ماسىىة الىى   

والمنظمىىىات الدوليىىىة ومنظمىىىات المجتمىىى  المىىىدني الىىى  التنسىىىيق مىىى  الحكومىىىة العراقيىىىة والجيىىىات الرسىىىمية ذات الع قىىىة 
و التشىىاور معيىىا مىىن اجىىل ضىىمان وصىىول الىىدام والمسىىاادات الىى  الجيىىات المسىىتفيدة وتحقيىىق الفائىىدة المرجىىوة منيىىا فىىي 

 -التالية :المجاالت 
مىدني لتاسيس شراكات دولية فىي مجىاالت شىؤون االل ىام مى  الىدول المانحىة والمنظمىات الدوليىة ومنظمىات المجتمى  ا .1

 العاممة في شؤون االل ام.
العىراق تنفيىذ إطىار فىي  تقىديم الىدام والمشىورةشىؤون األل ىام  مىن أجىل العاممة في حث وأستقطاب المنظمات االخرى  .2

حظىىر األل ىىىام األخىىرى ذات الصىىمةف إتفاقيىىىة تفاقيىىىات واإل إللتزاماتىىو  موجىىب أحكىىىام إتفاقيىىة حظىىر الىىىذخائر العنقوديىىة 
تفاقية حظر أو تقييد إستعمال  ،الُمضادة لألفراد  .أسمحة تقميدية معينة مفرطة األثر أو اشوائية الضرر(وا 

 شىىؤون فىىي مجىىال العاممىىةدريب كىىوادر الشىىركات والمنظمىىات داىىم وتطىىوير مركىىز  سىىماية ف العائىىد الىى  وزارة الىىدفاع ( لتىى .3
 االل ام.

 .مجال العمميات والسيطرة النواية  نشاء مركز تدري ي فني متخصص في محافظة ال صرة الحاجة الماسة إل .4
تقىىىديم الىىىدام الفنىىىي و نىىىاء القىىىدرات لمكىىىوادر العراقيىىىة المتخصصىىىة فىىىي شىىىؤون االل ىىىام ف االدارات العميىىىا والوسىىىط  ،  .5

ت الفنيىىة وااىىداد العمميىىات ، السىىيطرة النوايىىة ، ادارة المعمومىىات ، التوايىىة ، مسىىاادة الضىىحايا ، التخطىىيط ، التعاقىىدا
، معالجىىىة  BACاالزالىىىة اليدويىىىة ل ل ىىىام ، تطييىىىر اراضىىىي المعركىىىة فىىىوق وتحىىىت سىىىط  االرض  المشىىىاري  ل ل ىىىام ،
ذلك المسىىىىاادة فىىىىي تقىىىىديم الىىىىدام التكنولىىىىوجي  ىىىىاالجيزة ( وكىىىى ، االزالىىىىة الميكانيكيىىىىة EOD-IEDالىىىىذخائر المتفجىىىىرة 

والمعىدات المتطىورة مىىن ف كاشىفات ال ىىام يدويىة ، اجيىىزة مسى  ، طىىائرات  حساسىية االيىىة لممسىاادة فىىي اجىراء المسىى  
التقنىىىي ، كاسىىىحات ازالىىىة ال ىىىام مىىىن الحجىىىم الثقيىىىل  ، األجيىىىزة الحديثىىىة التىىىي تسىىىتعمل فىىىي مجىىىاالت التطييىىىر لمىىىذخائر 

   (.دية العنقو 
وامكانيىىة اجىىراء التسىىيي   8،،0المسىىاادة فىىي تىىوفير الىىدام الىى زم مىىن اجىىل وضىى  نظىىام لمتاشىىير وفقىىا لممعيىىار الىىدولي  .6

 .ثة القري ة من التجمعات السكانيةوفقًا ل ولويات االنسانية وخصوصًا لممناطق الممو 
       

ه َودعن هَه وثكتٍَتنامإل زشلكافة ببالغ ال املتعاقدة الشاميةويف اخلتاو ىود أٌ ىتكدو لله وإلطزاف 

 .والذخائز العيكودية عزاق مزدٍز خاِل مً االلغاوبياء حنو 

 للهشلزًا 


