كلنة مجَورية العزاق
(( املادة الشادسة مً األتفاقية  /التعاوٌ واملشاعدة الدولية ))

الشيد رئيص املؤمتز احملرتو
الشيدات والشادة رؤساء الوفود احملرتموٌ
إىتمىام وراايىة الحكومىة العراقيىة

المموثة تحظى
نود أن نؤكد لكم أن موضوع إزالة الذخائر العنقودية وتنظيف المناطق ُ
واحدى أىم أولوياتيا ،وام الرغم من اليجمة الشرسة التي تقودىا اصا ات دااش األرىا ية ،فىإن المؤسسىات العراقيىة
المعنية تعمل و شكل فعال لإليفاء التزاماتنا تجاه إالتفاقية.

الشيد الزئيص

ان العىراق حاجىىة ماسىىة الى المزيىىد مىىن الىىدام الىىدولي لضىىمان التنفيىىذ االمثىىل ل نىىود األتفاقيىىة  ،ونىىداو الىىدول المانحىىة

والمنظم ىىات الدولي ىىة ومنظم ىىات المجتمى ى الم ىىدني الى ى التنس ىىيق مى ى الحكوم ىىة العراقي ىىة والجي ىىات الرس ىىمية ذات الع ق ىىة
و التشىىاور معيىىا مىىن اجىىل ضىىمان وصىىول الىىدام والمسىىاادات الى الجيىىات المسىىتفيدة وتحقيىىق الفائىىدة المرجىىوة منيىىا فىىي
المجاالت التالية -:

 .1تاسيس شراكات دولية فىي مجىاالت شىؤون االل ىام مى الىدول المانحىة والمنظمىات الدوليىة ومنظمىات المجتمى المىدني
العاممة في شؤون االل ام.

 .2حث وأستقطاب المنظمات االخرى العاممة في شىؤون األل ىام مىن أجىل تقىديم الىدام والمشىورة فىي إطىار تنفيىذ العىراق
إللتزاماتىىو موجىىب أحكىىام إتفاقيىىة حظىىر الىىذخائر العنقوديىىة واإلتفاقيىىات األخىىرى ذات الصىىمةف إتفاقيىىة حظىىر األل ىىام

المضادة لألفراد ،واتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسمحة تقميدية معينة مفرطة األثر أو اشوائية الضرر).
ُ
 .3داىىم وتطىىوير مركىىز سىىماية ف العائىىد الى و ازرة الىىدفاع ) لتىدريب كىوادر الشىىركات والمنظمىىات العاممىىة فىىي مجىىال شىىؤون
االل ام.

 .4الحاجة الماسة إلنشاء مركز تدري ي فني متخصص في محافظة ال صرة مجال العمميات والسيطرة النواية .

 .5تق ىىديم ال ىىدام الفن ىىي و ن ىىاء الق ىىدرات لمكى ىوادر العراقي ىىة المتخصص ىىة ف ىىي ش ىىؤون االل ىىام ف االدارات العمي ىىا والوس ىىط ،
العمميىىات  ،السىىيطرة النوايىىة  ،ادارة المعمومىىات  ،التوايىىة  ،مسىىاادة الضىىحايا  ،التخطىىيط  ،التعاقىىدات الفنيىىة وااىىداد

المشىىاري ل ل ىىام  ،اال ازل ىىة اليدويىىة ل ل ىىام  ،تطيي ىىر ا ارضىىي المعرك ىىة ف ىىوق وتحىىت س ىىط االرض  ، BACمعالج ىىة
الى ىىذخائر المتفج ى ىرة  ، EOD-IEDاال ازلى ىىة الميكانيكيى ىىة ) وك ى ىذلك المسى ىىاادة فى ىىي تقى ىىديم الى ىىدام التكنولى ىىوجي ى ىىاالجيزة
والمعىدات المتطىورة مىىن ف كاشىفات ال ىىام يدويىة  ،اجيىزة مسى  ،طىىائرات حساسىية االيىىة لممسىاادة فىىي اجىراء المسى

التقنىىي  ،كاسىىحات ا ازلىىة ال ىىام مىىن الحجىىم الثقيىىل  ،األجي ىزة الحديثىىة التىىي تسىىتعمل فىىي مجىىاالت التطييىىر لمىىذخائر
العنقودية ).

 .6المسىىاادة فىىي تىىوفير الىىدام الى زم مىىن اجىىل وضى نظىىام لمتاشىىير وفقىىا لممعيىىار الىىدولي  0،،8وامكانيىىة اجىراء التسىىيي
وفقاً ل ولويات االنسانية وخصوصاً لممناطق المموثة القري ة من التجمعات السكانية.

ويف اخلتاو ىود أٌ ىتكدو لله وإلطزاف املتعاقدة الشامية كافة ببالغ الشلز إلٍتنامَه وثكتَه ودعنَه
حنو بياء عزاق مزدٍز خالِ مً االلغاو والذخائز العيكودية.

شلز ًا لله
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