
 

 

 

 مساعدة الضحايا – جمهورية العراق بيان
Statement of Republic of Iraq on Victim Assistance 

 

 السيد الرئيس ..

نؽد أن نتقجم لكػ و ألعزاء المجشة و وحجة دعػ التشفيح لإلتفاقية بالذكخ و التقجيخ عمى الجيؽد السبحولة في 
 بكػ . السشؽطةتشفيح السيسة 

خمفت دمار في البشية التحتية  التي العخاق خالل فتخة االربعة عقؽد السشرخمة الى ويالت الحخوبلقج تعخض 
اضافة الى االف الزحايا مؼ القتمى والشاجيؼ نتيجة ىحه الحخوب وال يدال السجنيؽن يجفعؽن ثسؼ ىحه الحخوب 

خخىا العبؽات الشاسفة التي خمفتيا مؼ االف السعاقيؼ وعؽائميػ واراضي ممؽثة بااللغام والسخمفات الحخبية وا
 عرابات داعر االرىابية .

دائخة شؤون االلغام التفاقية حعخ االلغام االرضية  / والتدامًا مؼ قبل الحكؽمة العخاقية مسثمة بؽزارة الرحة والبيئة
نذاطات ومقخرات خطة عسل اوسمؽ عسمت دائختشا رغػ ما تعانيو البالد مؼ جائحة كؽرونا التي عطمت تشفيح 

 شؤون االلغام برؽرة عامة ودعػ مداعجة الزحايا برؽرة خاصة .

قامت دائختشا بالتشديق والستابعة مع ىيئة رعايا ذوي االحتياجات  2012بعج انتياء اجتساع اوسمؽ نياية عام 
اركة الخاصة السدؤولة عؼ بخامج االعاقة في العخاق بأعجاد خطة وطشية شاممة لحوي االحتياجات الخاصة بسذ

الذباب  التخبية, العسل والذؤون االجتساعية, الؽزارات التي تقجم خجماتيا لمزحايا وباالخز وزارة الرحة والبيئة,
 ؼ االلتدامات القانؽنية السعتسجةوالخياضة , حيث تػ تزسيؼ بخامج مداعجة الزحايا في الدياسات والخطط ضس

 .مؼ خطة عسل اوسمؽ( 33)الفقخة 

العسل جاري بالتشديق مع ىيئة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في اعجاد قاعجة بيانات شاممة لزحايا االلغام 
 الشؽع, اعجاد القتمى والجخحى ,تقجم خجماتيا لمزحايا مرشفو حدب والسخمفات الحخبية تذتخك فييا الجوائخ التي 

في دائختشا بسا وذلغ بالتعاون مع نعام السعمؽمات  التشؽع وبيان االحتياجات سبب االصابة, نؽع العؽق, العسخ,
حيث عسمت دائختشا في اجخاء احراء ميجاني لزحايا  يزسؼ مذاركة تمغ السعمؽمات مع الجيات ذات العالقة .

 



وتػ ادخال  (2013-2012)محافعات جشؽبية االكثخ تمؽثًا ألعؽام  اللغام والسخمفات الحخبية في خسذا
السعمؽمات في قاعجة بيانات دائختشا ومذاركتيا مع الجيات ذات العالقة وكحلغ تػ اجخاء االحراء السيجاني 

وسيتػ تشفيح بخامج االحراء في السشاطق السحخرة حال انتياء  2012لمزحايا في محافعة االنبار في عام 
  جاحئة كؽرونا.

لخاصة الى الخجمات وتؽفيخ سبل العير الكخيػ ليػ تذكمت ىيئة لزسان وصؽل الشاجيؼ مؼ ذوي االحتياجات ا
وذلغ لزسان دمج الزحايا والسشعسات  2013لدشة  33رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بسؽجب القانؽن رقػ 

التي تسثميػ مؼ خالل الدياسات الؽطشية واالطخ القانؽنية الستعمقة باالعاقة والرحة والتعميػ والتؽظيف والتشسية 
 يث يسثل شخيحة السعاقيؼ اعزاء في مجمذ ادارة الييئة. ح

اما فيسا يتعمق بالجمج االجتساعي تتؽلى الييئة اعجاد بخامج تجريب لمسعاقيؼ في مخاكد التجريب التابعة ليا 
لمتجريب عمى حخفة معيشة تشاسب العؽق لكال الجشديؼ ومشح القخوض السيدخة وراتب رعاية اجتساعية لغيخ 

 وكحلغ تؽفيخ راتب السعيل الستفخغ لحوي االصابات الذجيجةالقادريؼ 

خجمات طبية طارئة في السشاطق الشائية والخيفية السمؽثة حيث يشقل الزحية عشج التعخض  ىشاك نقز كبيخ في 
لالصابة بؽسيمة نقل محمية متاحة الى اقخب مخكد صحي لالسعاف ومؼ ثػ الى مدتذفى السحافعة وادخالو الى 

 .ئ واجخاء العسميات الجخاحية السشاسبة ونقل الجمؽار غخفة الط

ج التخريرات السالية لخجمات ذوي االحتياجات الخاصة ضسؼ السؽازنة السالية الدشؽية ادر العسل عمى ايتػ 
تػ زيادة التخريرات السالية لييئة رعاية ذوي ، و لمحكؽمة عمى الؽزارات ذات العالقة كل حدب اختراصو

مميار ديشار عخاقي كخواتب السعيل  200مميار ديشار عخاقي الى  56مؼ  2012لعام  االحتياجات الخاصة
 .الستفخق 

كل الجول الرجيقة السحبة لمدالم في تقجيػ الجعػ الفشي والسالي لتدييل وصؽل الزحايا الى يتطمع العخاق 
السشعسات االندانية لمخجمات خرؽصًا في السجاالت الطبية وتقشية صشاعة االطخاف والسدانج وتدييل عسل 

 .خجمة لذخيحة السعاقيؼ 

  

 لكم شكرا  


