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Convention on Cluster Munitions

Statement of Republic of Iraq –International Cooperation and Assistance
بيان جمهورية العراق – بند التعاون والمساعدة الدوليين
شك ار سيد الرئيس..
نسقينمن
أثم ن جهود الم ّ
في البداية أود أن أتقدم لكم بالشكر لترؤسكم إجتماع هذا اليوم كما أود ان ّ

هولندا وبيرو خالل عملهم كمنسقين في مجال التعاون والمساعدة الدوليين.
السيد الرئيس،

إن تعزيز التعاون والمساعدة الدوليين ي عد أحد الركائز األساسية إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية كونه
يشكل مسا اًر مهماً يمكن من خالله للدول األطراف المتأثرة بالذخائر العنقودية العمل على تحديد
إحتياجاتها واستعراض التحديات التي تواجهها في مختلف المجاالت ،والذي يمكن أن يساعد في تنفيذ
اإللتزامات الوطنية وفقاً لما نصت عليه أحكام اإلتفاقية.
السيد الرئيس..
يتطلع العراق إلى تعزير الشراكات والتعاون مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع
المدني العاملة في شؤون األلغام ،والتي يمكن من خاللها العمل على تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة
بعمليات التطهير ،اإلزالة ،إطالق اإلراضي ،مساعدة الضحايا واعادة التأهيل باإلضافة إلى ب رامج
التوعية ،مؤكدين أن تلك الشراكات سيكون لها أثر إيجابي في الوفاء بإلتزامات العراق تجاه
وضح لكم أهم المجاالت التي يمكن من خاللها تأسيس الشراكات:
اإلتفاقية،كما نود أن ن ّ

 .1تعزيز فرق المسح غير التقني والمسح التقني لتحديث نتائج المسوحات ومعرفة حجم المشكلة والتحديد
الدقيق للمساحات المؤكدة الملوثة بالذخائر العنقودية ،إذ تم مؤخ ار العثور على المزيد من المناطق
الجديدة المتأثرة بالذخائر العنقودية وخاصةً في المحافظات الجنوبية وما زال المسح جاري في العثور
على مزيد من المناطق المتأثرة بالذخائر العنقودية والغير مسجلة في قاعدة بياناتنا.
 .2تعزيز قدرات المنظمات لتطهير المساحات الخطرة المؤكدة والمسجلة حالياً في قاعدة البيانات .
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تخصصي واستشاري في العراق في مجال العمليات والسيطرة النوعية
فني
 .3إنشاء مركز تدريبي ّ
ّ
والتوعية ومساعدة الضحايا.

 .4استقطاب المنظمات الدولية العاملة في مجال مساعدة الضحايا لتقديم الخدمات المتمثلة بتوفير المواد
االولية واالجهزة الطبية الخاصة في مجال صناعة االطراف االصطناعية .
السيد الرئيس..
تسعى الحكومة العراقية في تسخير كافة جهودها للتخلص من الذخائر العنقودية والتي انعكست
نتائجها الكارثية على اإلنسان واإلقتصاد والبيئة،وبهذا الصدد تقوم دائرة شؤون األلغام بإدارة وتنسيق
برنامج شؤون األلغام في العراق بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ضمن عمليات التطهير
واإلزالة ومساعدة الضحايا ،كما يجري العمل حالياً على تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية وخطة عمل لتطهير
الملوثة.
المناطق ّ
السيد الرئيس..
في الختام نود أن نعرب عن بالغ الشكر والتقدير إلى جميع الدول التي قدمت منحاً مالية ومساعدات
فنية اضافة الى جميع الشركاء من منظمات انسانية ونخص بالذكر النرويج والواليات المتحدة ،منظمة
 ،NPAمنظمة  ،DDGمنظمة  FSDللدعم المقدم في مجال االزالة و باإلضافة الى منظمة الصليب
األحمر ،ICRCوالفريق العربي AMACCو منظمة  Handicapلتعاونهم المستمر معنا وتقديمهم كافة
وسائل الدعم في مجال التوعية ومساعدة الضحايا ،كما نتطلع إلى الدول والمنظمات العاملة الى
استمرار وزيادة هذا الدعم في الفترة القادمة والمضي قدم ًا في التنسيق مع الحكومة العراقية والجهات
الرسمية ذات العالقة من أجل ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى الجهات المستفيدة وتحقيق الفائدة
المرجوة منها.
كما نود ان نؤكد على أهمية الحفاظ على تعددية اللغات كمنهج عمل على اإلجتماع إتباعه من أجل
تحقيق أهداف اإلتفاقية بشكل
وشك اًر لكم...
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