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والمانيا لما قدمته المؤتمر رئاسة سمي شخصيا اتوجه بالشكر الجزيل الى بأسم حكومة العراق وبأ

لهذه الدعوة الكريمة لحضور المؤتمر  / البلد المضيف سويسرافي دعم االتفاقية وكذلك نود ان نشكر 

 .سابع التفاقية الذخائر العنقودية ال

 فانه يتطلع الى المشاركة الفعالةلكون العراق يمثل احد اكثر البلدان تلوثا بالذخائر العنقودية  و نظرا  

على مستوى من لذا تضمن وفدنا مشاركة على أ مع المجتمع الدولي للتخلص من هذه المشكلة

 . العراقية المؤسسة العسكرية

 

 عن طريق ممثل العراق الدائم لدى األمم المتحدة.  13/11/2009وقع العراق االتفاقية بتاريخ   .1
 انضمام العراق الى االتفاقية. 15/5/2013اعالن األمين العام لألمم المتحدة بتاريخ  .2
 .2016و 2015و 2014قدم العراق تقارير الشفافية لالعوام  .3

 
اود هنا ان اشير الى اهم المعوقات التي تواجه تنفيذ بنود االتفاقية وخاصة الفقرات المتعلقة بتطهير 

 :االراضي 
وبعااد دلااوا عتاا ب   درعااي رالى بلااي رمااا رمعدلااد رااي رمرحاا ها رمعلر لااي ور   م اا  ماابع   2014عاا   

بتاول  ورعاعي رمحها ا ررا  رد   رمر  فظ   وح لجي ملهبلعي راجلررلي م ذه رمعت ب   فقد حشل  رم لاو 
ل   اد جدلاد و اوب مبلحا رو شاالوي رامتاا   ح لجاي ابال رمرعا     رم اه موع  ا  ىاذه رمعتاا ب   و رماا ظ ا

وراعا مل  رملبلعاي رم اه رع راد    رااي  لا  حوعلاي رم لاو  ورمر رعااا با معبور  ورمرحا لا رمر للاي ورم ااه 
ا رعاا لدرر   بعاا  راعاال ي تلاال رم قللدلااي شاارل  اااا شااه  لراااي ري لعاا لدرا راحعاا ي ب ا اا في رماا

 )رمالرل ولي(.
 
 
 
 

 :ىو رمعحقودلي ذل ئل  ه  ورجا بلح رو رم للص ري ىذه رمرمرعو    رمري رى  رمرش اا و 



 بغغالحرض ضغغد عصغغابات داعغغي االرهابيغغة المتمثغغل بغغويارتي الغغدفاا والداخليغغة انشغغلال الجهغغد الح غغومي .1

االرهابيغغغة وقغغغد ادى هغغغغذا التغغغي توجغغغت بتطهيغغغر وتحريغغغر اعلغغغض منغغغاطق العغغغغراق مغغغن هغغغذ  العصغغغابات و 

 اشر على عمليات التطهير.ثير المبأاالنشلال الى الت

نغغدرة المعلومغغات المتغغوفرة عغغن هغغذ  الغغذخائر وعغغدم قيغغام الجهغغات التغغي اتغغتخدمت هغغذ  الغغذخائر بتغغوفير  .2

الغذخائر باالضغافة الغى عغدم تغوفر الخغرائط عغن امغا ن القغا  المعلومات ال افية عغن اعغداد وانغواا هغذ  

 هذ  الذخائر وحجم المتاحات التي اتقطت عليها.

علغغغى دعغغغم المنغغغاطق المحغغغررة مغغغن عصغغغابات داعغغغي االرهابيغغغة هغغغذ  الفتغغغرة الغغغدولي فغغغي تر يغغغي الغغغدعم  .3

 وانحتار  عن مناطق انتشار الذخائر العنقودية.

 

 رملئلس: علدب

طهيغر والتغغي اقغغدم اخغر تحغديم لعمليغغات الت ان يتغغعدني هنغاعلغى الغرعم مغغن الصغعوبات المغغذ ورة اعغال  فأنغه 

 .(ولحد االن و ذلك عمليات التوعية خالل هذ  الفترة 2017/ 1/ 1تشمل الفترة )

 

 رع  ي رم ه لل

hazard_dangerousareatype_text Cluster munitions 
  Sum of hazreduc_calculated_area Column Labels 
  

Row Labels Completion Report 
Progress 

Report Grand Total 

2017 
   Basrah 1,304,030 

 
1,304,030 

Missan 419,284 
 

419,284 

Muthanna 
 

648,853 648,853 

Grand Total 1,723,314 648,853 2,372,167 

 

  ر   رم وعلي



مع مالحظة ان حمالت التوعية الخاصة بالمركز  30/8/2017لغاية  2017التوعية خالل عام نشاط 

 .للبيانات مع المركز الجنوبي وهو اخر مزامنة 30/6/2017لغاية   الجنوبي)في هذا الجدول(

Row Labels اعداد التقارير 
2017 

 Danish Demining Group (DDG): (Total) 562 

  Directorate for Mine Action Iraq: (Total) 123 

  ICRC Basrah (International Committee of the Red Cross): (Total) 230 

  Iraqi Red Crescent : (Total) 48 

  Norwegian People Aid: (Total) 2 

  Regional Mine Action Center –South: (Total) 1 

 Total)) 76الشركة العربية االستشارية لالعمال االلغام   

 281 (Total)جمعية الهالل االحمر   

 Total)) 414منظمة الصحة والرعاية االجتماعية   

 28 (Total)منظمة بغداد الزالة االلغام    

  Grand Total 2017 1765 

 

الغغذخائر العنقوديغغة تتغغعى جاهغغدة مغغن اجغغل تتغغخير  اتفاقيغغةوصغغادقت علغغى قعغغت ان الح ومغغة العراقيغغة التغغي و 
دعغغغم وتطغغغوير مدتتغغغة تدريبيغغغة متخصصغغغة  المشغغغ لة عغغغن طريغغغق مغغغن هغغغذ   افغغغة الجهغغغود مغغغن اجغغغل الغغغتخل 

االقتصغاد والبيئغة نتائجهغا ال ارثيغة علغى االنتغان و هغذ  المشغ لة و وبأشراف حلغف النغاتو للغرل الغتخل  مغن 
تغدعو فغي الوقغت ذاتغه الغى ييغادة وتتاهم في متغاعدة العغراق و تش ر جميع الدول والمنظمات التي تاهمت و 

 الدعم الدولي لبرامج التخل  من الذخائر العنقودية.
 

 شالر اتت ئا 


