
 

 

 

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

 

 السيد الرئيس ..شكرا 

يود وفد بالدي ان يتقدم لكم بالتهنئة على انتخابكم رئيسًا لمؤتمر الدول االطراف الثامن عشر ونؤكد لكم دعمنا 
 لتقديم الشكر الى أعضاء لجنة مساعدة الضحايانغتنم هذه المناسبة كما م في قيادة اعمال هذا المؤتمر ، لجهودك

 .لدعمهم المستمر في هذا المجال

 السيد الرئيس..

الذين فتكت بهم االلغام االرضية وما  والجرحى يعاني العراق من وجود االف الضحايا من القتلىكما تعلمون 
خلفتها من ويالت لثالثة عقود من الحروب المدمرة التي اسفرت عن مساحات واسعة من االراضي الملوثة 

  .بااللغام والمخلفات الحربية

ضحايا االلغام والمخلفات الحربية في خمس محافظات تعتبر  بإحصاءدائرة شؤون االلغام  قامتوفي هذا الصدد 
 .اناث 3800 ذكور و 30000 مهضحية بين  34000حوالي  عدد الضحايا الكثر تلوثًا في جنوب العراق اذ بلغ ا

 السيد الرئيس ..

وتوفر لهم فرص عمل بما يتناسب مع قدراتهم وتحديد  ةاصدر العراق تشريعات تكفل ذوي االحتياجات الخاص
احتياجاتهم من االطراف االصطناعية والمساعدة الطبية والعالجية وبرامج التدريب البدني والتأهيل النفسي 

 .وصواًل الى دمجهم في المجتمع ومشاريع تنمية الدخل 
االوضاع االمنية واالقتصادية التي تمر بها اال ان العمل في مجال مساعدة الضحايا تأثر وبشكل واضح بسبب 

البالد ، وبرغم الصعوبات فان العمل جاري على تفعيل توصيات ورشة العمل الدولية التي عقدت في بغداد في 
اعداد قاعدة بيانات شاملة  من خالل ،اوتاوا ية االتحاد االوربي ودعم وحدة التنفيذ التفاقيةعا بر  2018شهر ايلول 
ر ذات العالقة بتقديم الخدمات وتيسير الوصول اليها كذلك اعداد خطة وطنية شاملة تحت مظلة لجميع الدوائ

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية. هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في

 



 العاقة من قبل هيئة االعاقة وذوي واستنادا الى خطة عمل اوسلو فقد تم انجاز الخطة الوطنية الشاملة ل
االحتياجات الخاصة ومشاركة كل الوزارات التي تقدم الخدمات للمعاقين وكذلك العمل جاري لتوحيد قاعدة  

 البيانات التي تخص االشخاص ذوي االعاقة والذي تاخر بسبب جائحة كورونا . 
 

 ..السيد الرئيس 

عند اكمال تحرير المدن واالراضي التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش االرهابية شرعت الجهات الوطنية 
بوضع وتنفيذ خطط طوارئ لمسح المناطق المحررة عن طريق انجاز اعمال تسجيل ضحايا العمليات االرهابية  

الى  نشير هنا إذ  ،حيةض 11000حوالي محافظات محررة  4والعبوات الناسفة اذ بلغ عدد الضحايا في 
ث قتل ذويهم وحرق التاثيرات النفسية على العوائل المتضررة من العمليات االرهابية والذين تعرضوا الى حواد

 .وتدمير منازلهم

في مجال  وربيتحاد االواإلوالمنظمات غير الحكومية نود ان نشيد بالدعم المقدم من قبل الدول المانحة كما 
لع الى المجتمع الدولي لدعم برنامج شؤون االلغام في العراق ومساعدة الضحايا في ط نتو مساعدة الضحايا، 

مجال االطراف والمعينات الطبية وتوفير المواد االولية واالجهزة التقنية النتاج االطراف االصطناعية عالية 
 .لالفنيين العاملين في هذا المجا  الجودة وتطوير وتدريب

  

 لكم  شكرا  


