مساعدة الضحايا
السيد الرئيس،
يود وفد بالدي ان يتقدم لكم بالتهنئة على إنتخابكم رئيساً لمؤتمر الدول األطراف ونؤكد لكم دعمنا لجهودكم في

قيادة أعمال هذا المؤتمر ،ونغتنم هذه المناسبة ُلنعيد تأكيدنا على التزام العراق بتنفيذ بنود إتفاقية حظر إستعمال
وتخزين ونقل االلغام المضادة لالفراد وتدمير تلك االلغام.
السيد الرئيس،

نود أو ُنبين لكم في أدناه البيانات الخاصة باإلصابات والحوادث التي سجلت باأللغام ضد األفراد خالل عام
 2015كما يلي:
ُمحافظة نينوى (ُ ، )18محافظة البصرة (ُ ,)7محافظة ديالى (ُ , )2محافظة ذي قار ( )5ضحية ليكون
اجمالي الضحايا المسجلين خالل عام  )32( 2015ضحية ،وجرى تقديم مساعدات الى الضحايا من خالل

و ازرة العمل والشؤون االجتماعية (قروض ميسرة لـ( )9من الضحايا  ،كما تم تقديم ُمعينات من قبل دائراة شؤون
األلغام والو ازرات والمؤسسات ذات العالقة وكذلك لمنظمات والشركات العاملة وكما مبين في الجدول ( الذي
سأقدمه إلى ُمنسقي لجنة مساعدة الضحايا والمنظمات التي تطلبه) وهنا تجدر االشارة الى اهمية ُمراعاة الوضع
الحالي الذي يمر به العراق وحاجته الماسة الى الدعم الدولي في مجال مساعدة الضحايا.
السيد الرئيس،
إن العمل مستمر في مجال مساعدة الضحايا حيث قام العراق بتشريع قانون يكفل ذوي االحتياجات الخاصة

وتوفير فرص عمل بما يتناسب مع قدراتهم ،إال إن هذا البرنامج تأثر وبشكل واضح أيضاً بسبب األوضاع

األمنية واالقتصادية التي تمر بها البالد.

وشك اًر لكم

Please Check Against Delivery

المعينات المقدمة من قبل المنظمات والشركات العاملة والوزارات ذات العالقة

المنح المالية

أطراف صناعية فوق
الركبة
أطراف صناعية
عكازات
أطراف صناعية
تحت الركبة
فراش طبي
عكازة ابطية خشبية
مشاية أطفال
كرسي متحرك
لألطفال
كرسي متحرك كبار
كرسي تواليت ثابت
كرسي تواليت
متحرك
حجلة رباعية
عصا ارتكاز

اعداد المستفيدين من المعينات لضحايا األلغام
دائرة شؤون
األلغام

وزارة العمل والشؤون
االجتماعية

جمعية الهالل األحمر
العراقي

وزارة
الصحة
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