ُمداخلة جمهورية العراق -مساعدة الضحايا
Republic of Iraq- Victim Assistance

شكراًًسيديًرئيسًعلىًإتاحةًهذهًالفرصةًلنا ً
السيداتًوالسادةًالحضورً ً
السالمًعليكمًورحمةًهللاًوبركاته ً
يؤكد العراا التزامر ببنرد إتفاقير حظرا اللاراا الادرا أل لادراا ويطار الرا الددرا بتنفير خطر
عال مدبدتد التر ترت تبني را در حزيراا  2014واننرا كبراق الردوط نطار الرا ان را حلبر ا لاراا
الادررا أل لردرراا در بر نررا ومتتررزميل بتنفير الاررا أل  )18 ، )12مررل خطر مدبدتررد صاة ال ررت
باساعدأل الدحايا وإعا أل تأهيت ت وا ماج ت د الاجتاع ،وتت البرد برأجاا الاسر ميردان لدرحايا
ا لااا والاختفاة الحابي والعبداة الناسف د الاناطق الاحراةأل مرل تنظريت اعرر ا ةهراب در
العرراا حيررب بتررد عررد ا مرراباة مررل العاتيرراة ا ةهابي ر الاسررجت د ر قاعرردأل البيانرراة )6036
ضحي د قدائ الفتدج وحديث دلط د محادظ النباة.
سيديًالرئيسً ً
ا العرراا يعرران مررل النثيررا مررل التحرردياة التر تلر

عررائق تجررا تنفير التزاماتر تتاثررل بلتر عررد

الانظااة الدولي غيا الحندمي د مجاط مسراعدأل الدرحايا والتأهيرل الطبر والحاجر الااسر الرا
الدعت الاال لتاطي ا حتاجاة الاتزايدأل والاتح د ظل الدضرع ا قت را ا ال رعي در العراا
وخام بعد انت را العاتيراة العسرناي وتحايرا ا ةاضر مرل تنظريت اعرر ا ةهراب

با ضراد

الا قت الدعت التدجست د مجاط مناع ا طااف ال رناعي الاتاثتر بتردديا ا ج رزأل والاعرداة
والادا ا ولي الاستخدم د مناع ا طااف لاداكب التطدة الحامل د ه ا الاجراط والحاجر
الا تأهيل مااكز ا طااف ال ناعي د الانراطق الاحراةأل بسربي تعاضر ا لتخرااو والردماة مرل
قبل اع اباة اعر ا ةهابي اضاد الا حاج البانرام لبنرا قردةاة النردا ة الفنير العامتر در

مجاط مناع ا طااف نظاا الا الزيا أل ال ائت د طتي خدماة ه الاااكز وخامر بعرد عرد أل
النازحيل الاحتاجيل لخدماة التاهيل والاعاي الطبي .
ختاماًسيد الرئيس،
إننا نتطتع اليدا إلا الاجتاع الدول لدعت بانام شؤو ا لااا العااق ب دةأل عام ومساعدأل
الدحايا ب دةأل خام من ا ماب وحتا م الدحي د الاجتاع  ،و يسعنا ا ا نتلدا
بالشنا الا كاد الج اة الدولي الاانح والاشاةك د الدعت الاتدامل لدحايا ا لااا ونخص
بال كا جا دةي كاواتيا
كاا اتلدا بالشنا الجزيل الا ا تحا ا وةب

وةئاس وحدأل عت ا تفاقي لج د هت الحثيث

و عا ت لاساعدأل الدحايا مل خرط العال عتا اقام وةش لاساعدأل ضحايا ا لااا والاختفاة
الحابي د العاا الازمع اقامت ا د

ش ا او اللا ا .
وشكراًلكمً...

