
 المؤتمررئيس السيد 

 السيدات والسادة الحضور 

 الاهم  تجتاا نود ان نتقدم لكم بالشكر الدارة هذا اال

 تجهودهم الابذولة في هذا البند.لالانسقين نتقدم بالشكر الى كاا 

بالشكر واالاتنان الى الدول ان العراق كان واا زال التزم بتنفيذ بنود االتفاقية , فاساحوا لي بان اتقدم 

 وابدأاعدات الاادية والاعنوية والفنية للعراق تقديم الاس علىوالاتجتاع الادني الاانحة الدولية والانظاات 

( التي   UNMASدائرة شؤون الخداات في االام الاتحدة )لاساعدتها في اتجال دعم واسناد دولة الاانيا ب

اات العاالة في ظدولة الدناارك لرفدها الانو, تدريبية ودورات عال ان ورشالكثير ان الدعم الفني قدات 

, الى تجانب اساندتها للنازحين حاياذخائر العنقودية واساعدة الضاتجال التطهير والتوعية باخاطر االلغام وال

الاالية دولة اليابان واساعيها التجادة بتقديم الانح نت احتلة ان تنظيم داعش االرهابي وان االراضي التي كا

في اتجال التوعية  , الى تجانب انحها للانظاات العاالةدائرة شؤون االلغام الفنية فيكوادرلوالتدريب ل

لدعاها للشركات الدولية العاالة في اتجال والاالكة الاتحدة  الواليات الاتحدة االاريكيةو باخاطر االلغام

دا واستراليا لاساعدتهم واسنادهم في اتجال دولة النرويج وكنو ر في الاناطق الاحررة في االنبارالتطهي

 . لتطهير والتدريب واساعدة الضحاياا

كاا ال يفوتنا ان نتقدم بالشكر واالاتنان لكافة الدول والانظاات الدولية التي قدات دعاها في اتجال اساعدة 

تقديم الاواد الضحايا وانها انظاة الصليب االحار الدولية حيث كان الدعم على نوعين االول تاثل في 

االولية الداخلة في صناعة االطراف, والدعم الثاني تاثل في اعادة التاهيل للبنى التحتية للورش 

انظاة وواراكزالتاهيل في الاحافظات الاحررة  حديثا الى تجانب التدريب الفني لتقني صناعة االطراف 

IMMAP   طراف الصناعيةالتدريب الفني لتقني االالتي قدات. 

بند التعاون والاساعدة الدولية نتقدم بالشكر واالاتنان ايضاً الى تجاهورية كرواتيا الصديقة لابادرتها وضان 

 طفل اعاق ان الضحايا. 22في عالج 

 

 المساعدة الدولية في مجال التوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الاستفيدين الانظاة

 DDG 1,602 انظاة 

 18,980 انظاة اليونسيف

 913 الدوليةانظاة الصليب االحار 

 11 الانظاة النرويتجية

 511 تجاعية الهالل االحار

 22,017 المجموع



خالل عام  عاليات التطهير التي قاات بها الانظاات الدوليةالاساعدة الدولية في اتجال ااا بخصوص 

 االتي: ك فكانت 2017

 : NPA انظاة . 1

 تقدر باساحه الاسح خالل ان األراضي اساحة إطالق تمحيث  NTS تقني غير اسح أعاال -

  اربع اتر 13,682,189

  اربع اتر 3,222,293 ةاساح تطهير تمحيث  الالوثة للاناطق والتطهير اإلزالة أعاال -

 اختلف ان ٣٣١ و عنقودية قنبلة ٥٠٢ ان التخلص تم أتجريت التي التطهير عاليات خالل ان -

 .UXO  الحربية الاخلفات

  : DDG انظاة .2

  اربع اتر 3,653,594 وباساحه خطرة اناطق تأكيد تمحيث  TS التقني الاسح أعاال -

  اربع اتر 7,394لاساحة  واطالقها NTS التقني غير الاسح أعاال إتجراء -

  اربع اتر 3,856,752 اساحه تطهير تمحيث  أتجريت التي والتطهير اإلزالة أعاال تات -

 ضد ٣٧و األفراد ضد ٢٦٥)  لغم 302 ان التخلص تم الالوثة للاناطق التطهير عاليات خالل ان -

 UXO الاختلفة الحربية الاخلفات ان 11,446 و(  اآلليات

 بواقع األلغام لشؤون التجنوبي اإلقلياي الاركز /األلغام شؤون دائرة بتتجهيز الانظاة قيام إلى باإلضافة -

  النوعية السيطرة اهام ان العديد نفذت والتي  QA & QC النوعية السيطرة أعاال وتنفيذ للقيام فريق ٢

 

 سيدي الرئيس 

بتأثيرها الكبير على برنااج القت الحرب ضد االرهاب والتي يخوضها العراق نيابة عن الاتجتاع الدولي 

واختالف هذا التلوث ان  زيادة اساحات التلوثبسبب  ازالة االلغام والذخائر العنقودية والاخلفات الحربية

وكل اا استطاعت يد  حيث النو  وظهور تحد تجديد اتاثل بالعبوات الناسفة والانازل والسيارات الافخخة

   االرهاب ان تلوثه حتى وصل التلوث الى تفخيخ لعب االطفال ووسائل العيش االعتيادية.

الى اواتجهة الحكواة العراقية لاشاكل االية حدت ان قدرتها على االيفاء النفط انخفاض اسعار كاا ادى 

  واساعدة الضحايا. تطهيرالزالة واالبالتزاااتها االنسانية ضان برنااج 

 انظاات أو الدولية الانظاات هذه اسناد في الاانحة الدول دعم زيادة إلى العراق حاتجةنالحظ  أعاله تقدم ااا

 .االلغام لشؤون العاليات وبرااج شطةأن اتجال في تعال أخرى

تقديم الاساعدات والدعم واالسناد الى الصديقة االعضاء والدول كافة الدول  ندعووختااا ال يسعنا اال ان 

 يالضحايا لتذليل التحديات والصعوبات التاساعدة لكافة عاليات التطهير والتوعية باخاطر االلغام و

واخلفات الحروب واساعدة ضحاياها وتقليص  والذخائر العنقودية تواتجهننا في تقليل حتجم اخاطر االلغام

 انتجاز الاطلوب وفق الادة الاحددة., للدفع بعتجلة العراق لتنفيذ بنود االتفاقية والالوثةحتجم االراضي 

 شكراً الصغائكم


