
 

 

 

 

 
السيد تانكلري فرانسيس الممثل الدائم اليطاليا الى مؤتمر نزع السالح ورئيس لجنة مساعدة الضحايا في اتفاقية 

 المحترم  لألفرادالمضادة  األلغامحظر 

 

 ممثلي الدول اإلطراف والحضور الكرام  السيدات والسادة 

 

حيث يكونوا اكثر شكرا التاحة الفرصة لي للحديث عن واقع وحماية الناجين وذوي اإلعاقة خالل ظروف الطوارئ 

تعرض للمخاطر من غيرهم وذلك بسبب احتياجاتهم االستثنائية لمختلف الخدمات التي قد تتوقف او يصعب 

 وصولهم لها مثال االخرين 

 

ي االعاقة في حاالت الطوارئ وفي البلدان التي تعيش االزمات المختلفة اثبتت الوقائع ان الناجين من االلغام وذو-

يواجهون الصعوبات بسبب ضعف التخطيط المسبق من الجهات المعنية التي من المفروض انها تلتزم بمبادئ وبنود 

شخاص ذوي من اتفاقية حقوق اال 11منها كذلك المادة  6االتفاقيات ذات صلة ومنها اتفاقية اوتاوا وفق المادة 

االعاقة التي الزمت الدول االطراف لاللتزام بكفالة حماية وتاهيل ورعاية حياتهم في مختلف الظروف ومنها 

 حالالت الخطر والطوارئ 

لمبالغ كافية وكفيلة  لحماية الناجين وذوي االعاقة في ظروف الطوارئ ان عدم اقرار الميزانيات الوطنية  -

 لتفاصيل العملية لحمايتهم وفقا لخطة عمل اوسلو بعيدة عن الواقعية  يجعل ا االنسانية والمخاطر 

ومن الجدير بالذكر ان المجتمع المدني ومنظمات الناجين وذوي االعاقة قد اثبتوا جدارة في ظروف الطوارئ   -

االنسانية من خالل التواصل مع الجهات الرسمية واظهار روح التعاون وايصال المعلومة والمقترحات النافعة كذلك 

وذوي اعاقة واثبتت النساء ذوات االعاقة ادوارا مميزه تنفيذ مختلف المبادرات التي يديرها وينفذها اشخاص ناجين 

وفاعلة ساهمت لحد كبير في االرشادات وبرامج التوعية وايصال بعض المواد الطارئة وحسب االمكانية وبالتعاون 

 مع منظمات ووكاالت انسانية دولية 

ما زالت تتسبب في مزيد من  حيث نتاثر بمخلفات حروب سابقة من الغام وقنابل عنقوديةفي بلدنا العراق  --

الضحايا واعاقات شديدة ورغم الجهود الوطنية والدعم الدولي االنساني لكنها ما زالت تشكل خطرا على حياة 

المدنيين وهنا نكرر حاجتنا للدعم الدولي لمساندة الجهود الوطنية للتخلص من هذه االفات القاتلة والمعيقة ضد البشر  

ة وصعوبة ازالة االلغام   افيما ازدادت  معان - داف التنمية المستدامة في مختلف المجاالت والتي تؤثر على تنفيذ اه

زيادة اعداد الضحايا وذوي االعاقة بسبب االرهاب وسيطرته على مساحات واسعة من االرض العراقية  مع 

 رت المناطق بارادة وطنية عراقية ثم تحرثالث سنوات ولمدة   2014منذ استمرت 

المستوى االقليمي فقد اثرت النزاعات المسلحة بصورة مباشرة على حياة وخدمات الناجين وذوي االعاقة  على  --

وهنا نؤكد وما زالو يتعرضون الى مخاطر مختلفة وضعف وصولهم للخدمات في بلدان مثل اليمن وسوريا وليبيا 

ات الحوار والسالم اليقاف مزيد من ونكرر ندائاتنا الى كل االطراف لاليقاف الفوري للنزاع واستبدالة بجلس

 الضحايا وذوي االعاقة  

اضافت مخاطر  19-منذ حوالي اربعة اشهر يعيش العالم تحت جائحة انسانية لم يشهد لها التاريخ ان جائحة كوفيد--

 الن ما يقارب مليار انسان من -اخرى على حياة الناجين وذوي االعاقة حيث يتعرضون للضرر اكثر من االخرين 

ذوي االعاقة حول العالم اغلبهم يحتاجون الى ظروف خاصة وخدمات صحية متخصصة واجهزة ووسائل تمكنهم 

تعرض اغلبهم الى نقص في هذه الخدمات  19-من االستمرار في الحياة في الظروف الطبيعية  لكن مع جائحة كوفيد

لهم ازمات صحية ونفسية  وتسبب يوتعرض بعض  مراكز تاهيلهم الى االخالء واستخدامها للحجر الصح

والمفروض ان يكون تخطيط مسبق لخصوصية حمايتهم وصحتهم في مختلف  –ويشعرون انهم ليس محل اهتمام 

ناسب والذي يعزز من الظروف وتخصيص الموارد الكافية واالجهزة والمالكات الطبية وتوفير الغذاء الصحي الم

 هم غالبا تكون ضعيفة لديالتي  زيادة مناعتهم 

 



 

واستنادا الى حق وصول المعلومة الى الناجين وذوي االعاقة فاننا ندعوا الى   19-تزايد مخاطر وانتشار كوفيد--

اتخاذ تدابير كافية لوصول برامج التوعية والنصائح لوقايتهم من المخاطر بحيث تصل بكل الطرق المشروعة من  

متاح لكل ذوي لغة االشارة للصم واعداد نشرات بطريقة برايل للمكفوفين مع اعتماد مركز لالتصاالت الطارئة 

 االعاقة وتوفير سبل الوصول ووسائط النقل الميسرة الخالئهم الى اماكن المتخصصة عند الحاجة  

 

وتبقى الفتيات ذوات االعاقة وخصوصا ممن يعيشن في مناطق قروية وبعيدة ان يدخلوا في حسابات الخطط --

هم واالطالع على واقعهن واحتياجاتهن مع تنظيم زيارات الماكن سكنا 19-الكفيلة بحمايتهن من مخاطر كوفيد

 التي تمكنهن من العيش بصحة جيدة 

 

 شكرا لكم --

 

 موفق الخفاجي 

                                                               تجمع المعوقين في العراق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 
                                                                                                   

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 


