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رضية والمخلفات الحربية  في العراق. 1
أ
لغام ال

أ
تاريخ ال  

ثرة يعتبر  
أ
كـثر الدول المتا

أ
لغام والمخلفات الحربية  و القنابل العنقودية العراق احد ا

أ
بال

 السابقة : وهذا ما خلفته الحروب 
1980 - 1980الحرب بين العراق وإيران عام   -1  
ولى عام  -2

أ
1991حرب الخليج ال  

2003حرب الخليج الثانيـــة ،  -3  
2014الحرب ضد عصابات داعش الرهابية ،  -4  
ثرت و

أ
لغام والمخلفات كـثير من المجتمعات القريبة بفعل هذا التلوث تا

أ
من حقول ال

لف من  حوادثسجلت ووالقنابل العنقودية الحربية 
آ
كـثيرة كانت نتيجتها ال
لغام والمخلفات الحربية والعمليات العسكرية والرهابية

أ
 ضحايا ال

              
 



انضمام العراق الى التفاقيات الدولية    . 2  

لغاماستعمال وتخزين وانتاج ونقل حظر ل/ اوتاوا  اتفاقية  -1
أ
فراد ال

أ
 2007/8/15بتاريخ  المضادة لل

 2009/11/13اوسلوا وقعها العراق بتاريخ /  CCM/  اتفاقية الذخائر العنقودية  -2
شخاص ذوي اإلعاقة  -3

أ
 2013/3/20انضم العراق اليها في   CRPD / اتفاقية حقوق ال

  CCW/ التفاقية الدولية لحظر بعض السلحة التقليدية مفرطة الضرر او عشوائية الثر -4
 2014/9/28انضم اليها العراق واودع صك النضمام بتاريخ       
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ات جهالهدف من عملية الحصاء الميداني  هو اعداد قاعدة بيانات رصينة عن الضحايا  يمكن من خللها التعاون والتنسيـق المشتـرك مـــــع ال 
 :السـاندة ذات العلقـة مـن وزارة الـعمـل والشـؤون الجتماعية ووزارة الصحة وذلك لـغرض  

  توفير الطراف الصطناعية والمعينات الطبية وتقديم الرعاية الطبية الطارئة  والمستمرة 
  شبكة الحماية الجتماعية توفير رواتب 
  تدريب المعاقين وتوفير فرص العمل لهم لعادة ادماجهم بالمجتمع 
  التنسيق مع الجهات الدولية للحصول على الدعم اللزم . 
  تقديم الدعم النفسي واعادة الدمـاج الجتماعي 
  صدار وتنفيذ وتطبيق القوانين والسياسات العامة ذات الصلة
أ
 ا

  



نتائج الحصاءات الميدانية للضحايا   

 محافظة واسط  محافظة ميسان 

 

 محافظة ذي قار 

 

 محافظة البصرة  محافظة المثنى 
االولى  المرحلة  

5823 3967 4656 3370 5100 



الية التسجيل ضمن الحصاء الميداني للضحايا 



No. Governorate 

total 

number 

injured 

Males 

Dead 

males 

injured 

females 

Dead 

females work time 

1 Missan 5821 4432 694 592 103 15/11/2011 to 01/02/2012 

2 Wasit 3967 3301 504 107 55 01/10/2012 to 01/02/2013 

3 Thiqar 4654 3842 549 131 132 04/11/2012 to 07/02/2013 

4 Muthana 3370 2540 585 131 114 18/08/2013 to 01/10/2013 

5 Basrah 5100 4573 239 242 46 02/10/2013 to 26/12/2013 

Total 22912 18688 2571 1203 450 

Total number of victims Total number of males Total number of females 

22912 21259 1653 

كل  زاءجدول يوضح اعداد الضحايا الذين تم تسجيلهم ضمن الحصاء الميداني لضحايا اللغام والمخلفات الحربية وحسب الفترات الزمنية المؤشرة ا
 محافظة

 علما ان محافظة البصرة قد تم انجاز المرحلة الولى منها  وسيتم استكمال العمل بالحصاء فيها خلل الفترة القادمة  

الحصاء الميداني لضحايا اللغام والمخلفات الحربية 



الحصاء الميداني لضحايا اللغام والمخلفات الحربية 



 المبادرة الوطنية للسكن 
 ة مالية

أ
 خمسة مليين دينار عراقي (  5.000.000) المبادرة الوطنية لزواج المعاقين ومنحهم مكافا

 المبادرة الوطنية لتجهيز الطراف الصطناعية عالية الجودة 

 

 المسـاواة تنفيـذا لمـا جـاء فـي ميثــاق 
أ
تهـدف هـذا المبـادرات الـى تقـديم الرعايـة الطبيـة والنفسـية  وادمـاج الضـحايا فـي المجتمـع وتحقيـق مبـدا

 المم المتحدة والتفاقيات الدولية الخاصة بشؤون اللغام 
  

 المبادرات الوطنية لمساعدة الضحايا في العراق . 4



 المبادرات الوطنية لمساعدة الضحايا في العراق . 4

 الكلي  العدد البصرة  المثنى  قار  ذي واسط    ميسان

87 35 30 18 78 248 

 جدول يوضح اعداد المشمولين بمبادرة الزواج الوطنية للضحايا 



 المبادرات الوطنية لمساعدة الضحايا في العراق  



 المبادرات الوطنية لمساعدة الضحايا في العراق  



 المبادرات الوطنية لمساعدة الضحايا في العراق  

(  1,500,000) بالتعاقــد مــع احــدك الشــركات الرصــينة لصــناعة الطــراف الصــطناعية عاليــة الجــودة بمبلــ  مقــدارا  2013قامــت دائرتنــا فــي عــام 
حيـ  تـم ( تحـت وفـوق الركبـة ) مليون وخمسمائة الف دولر لتجهيز الضحايا المسجلين ضمن قاعدة البيانات بالطراف الصطناعية بنوعيهـا 

 ( واسط ، ميسان ، ذي قار ، المثنى ،البصرة ) ضحية بتلك الطراف في المحافظات ( 194)تزويد 
 (المتانه  ، خفة الوزن ، سهوله الحركة والستخدام ، سرعه تصنيعها) وتمتاز تلك الطراف 

 وتهدف تلك المبادرة على ح  الحكومات المحلية لبذل المزيد من الجهود لدعم هذا الشريحة من المجتمع 



 المبادرات الوطنية لمساعدة الضحايا في العراق  
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ة حـرر نفذت دائرة شؤون اللغام المسح الميداني الطـار  لضـحايا اللغـام والمخلفـات الحربيـة والعمليـات العسـكرية والرهابيـة فـي المحافظـات الم
 من عصابات داعش الرهابية وهي كل من 

وليــزال العمــل مســتمر فــي تنفيــذ خطــة المســح لســتكمال كافــة القضــية و المحافظــات المتبقيــة لعــداد قاعــدة (  ديــالى ، صــلد الــدين ، النبــار) 
 بيانات عن الضحايا بغية تقديم الخدمات الملئمة لهم من خلل التنسيق مع الجهات المعنية لعادة ادماجهم بالمجتمع  

No. Governorate 

 total 

number 

injured 

Males  

Dead 

males 

injured 

females 

Dead 

females work time 

1 Salahaddin 381 252 106 14 9 15/01/2015 to 18/2/2015 

2 Diyala 116 112 3 1 0 15/01/2015 to 18/2/2015 

3 Anbar 6036 1640 2976 434 986 11/12/2017 to 30/3/2018 
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 النجازات في مجال مساعدة الضحايا 

 ضحية ( 63 ) تسجيل تم حي  كوردستان اقليم في ( نينوك ، النبار ، الدين صلد ) محافظات من النازحين الضحايا لتسجيل ميداني بمسح القيام
   الصطناعية بالطراف تجهيزهم وتم الحمر للصليب الدولية اللجنة الى واحالتهم

 المصابين الطفال للضحايا النفسي والتاهيل الدعم لتقديم الكرواتي الحمر والصليبUNMAS اللغام لشؤون المتحدة المم برنامج مع التعاون
   مالية مبال  منحهم وتم  مرافقيهم مع طفل ( 22 ) عددهم والبال  كرواتيا في الحربية والمخلفات اللغام حوادث جراء

 المناطق في والحتياجات الصحية المؤسسات عمل لتقييم IMMAP  ومنظمه UNMAS اللغام لشؤون المتحدة المم برنامج مع التعاون
   ( نينوك ، الدين صلد ، النبار ) المحررة
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شخاص الكريم العيش لضمان المتاحة الموارد واستخدام المطلوبة الميزانيات رصد
أ
 الدولية التفاقية في جاء وكما العاقة ذوي لل

   .والتشريعات
فضل تقديم ضمان

أ
 لضمان الحديثة التقنيات على والعتماد والمعينات الصناعية كالطراف الطبية والتجهيزات الرعاية خدمات ا

  . والمتانة الجودة
شخاص جميع شمول

أ
 العمل فرصو الميسرة القروض توفيرو ، الجتماعية بالرعاية العجز درجة عن النظر بغض العاقة ذوي من ال

شخاص
أ
 العمل على والقادرين الراغبين لل

لغام حقول قرب تقع التي الريفية للمناطق خصوصا   الصحية والمراكز المستشفيات في لطوار  ا خدمات تقديم ضمان
أ
مين ال

أ
 لتا

هيللت وبرامج دورات وإقامة ،صحي مركز اقرب إلى وصوله لحين المصاب حياة
أ
 .الفوري  السعاف على المناطق تلك سكان ا
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  للضحايا المتكاملة الخدمات لتقديم المتضررة المناطق في النموذجية الصطناعية الطراف مراكز انشاء1.

 الجودة عالية المواصفات ذات الصطناعية الطراف صناعة في الداخلة الولية والمواد والجهزة التقنيات باحدث المراكز تجهيز2.
   الطبية والمعينات

   الطبية والمعينات الصطناعية الطراف صناعة مجال في العاملين التقنيين قدرات بناء 3.

   بالعمل الخاصة والمعدات الجهزة باحدث التاهيل مراكز تجهيز 4.

  . للضحايا اللزم الدعم تقديم بغية المجال هذا في الحاصل التقدم لمواكبة التاهيل مجال في العاملين قدرات بناء 5.

   المجتمع من الشريحة لهذا اللزم الدعم لتقديم الضحايا مساعدة مجال في العاملة والشركات والمنظمات الدولي الدعم استقطاب6.
 



Questions  

? 




