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 بند مساعدة الضحايا   –بيان جمهورية العراق  

 السيد رئيس المؤتمر : 

للجهود المميزة التي  من لجنة مساعدة الضحايا لالتفاقية اتقدم بالشكر لكم والى السادة المنسقين  

ونغتنم هذه المناسبة لنعيد تأكييدنا عليى التيزام العيراق بتنفييذ بذلوها ف  مجال مساعدة الضحايا  ي

بنود اتفاقية حظر استعمال وتخزين ونقل االلغام المضادة لالفراد وتدمير تلك االلغام والتي  انضيم 

  2008ودخليييييييل حييييييييز التنفييييييييذ االول مييييييين شيييييييبا   2007اب  15لهيييييييا بتييييييياري  

 السيد الرئيس 

عليى االشيراو والمتابعية في  تنفييذ   السنوية    الخ ة الو نيةتعمل دائرة شؤون االلغام من خالل  

الجيية اليى الخيدمال ال بيية والعالجييد  وصيول  تسهل للضحايا وذويهم عمليية الالت     االجراءال  

 بالتعاون مع كافة الجهال المعنية بتقديم الخدمال .واالقتصادية والتاهيلية  

 دائرتنا االحصاء الميدان  لضحايا االلغام والمخلفال الحربية والذخائر العنقودية نفذل وقد 

 االلغيام ضيحية مين ضيحايا    (  57  )ضيحية  بضيمنهم    (34764)  حيث بلغ العدد الكل  للضيحايا  

وتلييك البيانييال يييتم مشيياركتها مييع الجهييال المعنييية بتقييديم الخييدمال لييذو  االعاقيية لغاييية االن 

 . االلغام واالحتياجال الخاصة بضمهنم ضحايا  

تشيكلل هيئية رعايية ذو  االعاقية واالحتياجيال الخاصية وفيما يخص االجراءال الحكوميية فقيد  

سيم السياسيال العامية بروهي  الكييان الحكيوم  المعني     2013لسينة    38بموجب القانون رقيم  

رعايية ذو  االعاقية ، ويضيم مجليس االدارة لهيئية    لذو  االعاقة واالحتياجال الخاصة بيالعراق

الخاصة ممثلين عن الوزارال المعنية بتقديم الخدمال وتيسير الوصول اليهيا وتضيم واالحتياجال  

يشياركون في  التصيويل عليى كذلك ممثلين عن ذو  االعاقة او المنظميال التي  تميثلهم ل اليذين 

 القرارال المتخذة ف  اجتماع مجلس االدارة .

اصدرل الحكومة العراقية عدد من القوانين والتشريعال الخاصة بذو  االعاقة واالحتياجيال قد  و

 الخاصة والضحايا المتضيررين جيراء العملييال االرهابيية واالخ ياء العسيكرية منهيا قيانون رقيم
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سساتها بتقديم اليدعم للضيحايا بشيكل عيام تماعية من خالل مؤوتقوم وزارة العمل والشؤون االج

اتيب اجيازة التفيرا اليوظيف   وتوفيررمين خيالل الخيدمال المقدمية مثيل  االلغيام  بضمنهم ضحايا  

مسيتفيد  واالعفياء الضيريب  لتمهييدا لتشيغيلهم  وتسيجيل العيا لين عين العميل  المعين المتفيرا  

% مين ذو  االعاقية 5وتخصيص مقاعد دراسية بالمعاهد والكلييال وشيمول    السيارال المحورة

وكذلك تقوم هيئة رعاية ذو  االعاقة واالحتياجال الخاصية بالتعيين المركز  ضمن الق اع العام  

ة الكلفة ليذو  االعاقية بشيكل نسيق والتعاون مع الهيئة الو نية لالستثمار ف  بناء دور وا ئبالت

 بضيمنهم  (077ل11) 2022م بضمنهم ضحايا االلغام حيث بليغ عيدد المسيتفيدين الكلي  لعيام  عا

 من ضحايا االلغام .(  156ل1)

اعادة النظر ف  تاليو المنياه  الدراسيية بميا ييتالئم ميع قيدرال ذو  اما ف  مجال التعليم فقد تم 

  .االعاقة واالحتياجال الخاصة  

فيما يخص الخدمال المقدمة من قبل وزارة الصحة تقوم بتقديم الخيدمال الصيحية منهيا اجيراء و

وتوفير كافة المستلزمال ال بيية لكافية المستشيفيال  االلغامالعمليال الجراحية للضحايا من جراء 

وتقيديم خييدمال التاهييل البييدن  والعيالع ال بيعيي  وادوال تقيويم العظييام واال يراو االصيي ناعية 

المعينال ال بية من خالل كافة مراكز التاهيل وورش ومراكيز اال يراو االصي ناعية في  بغيداد و

 مين ضيحايا االلغيام ضيحية ( 78)بضيمنهم   (314)حيث بلغ عدد المستفيدين الكلي   والمحافظال  

وتشكيل لجيان مركزيية في  كافية المحافظيال الحتسياب نسيبة العجيز ضيمن الشيرو  والسيياقال 

كما تقوم باعداد برام  تدريبية للفنيين والحرفيين الذين يعملون ف  مجال التاهييل المعلومل بها ل  

 .االص ناعية والمعينال ال بية والمساند  وصناعة اال راو 

لمعاقين نتيجة الحروب السابقة والحيرب ضيد عصيابال داعيش لتزايد اعداد انظرا    السيد الرئيس

يرها وحسب االمكانال الحكوميية المتاحية في  ووجود منا ق ملوثة والت  يجر  العمل على ت ه

، اضافة الى قلة التخصيصال المالية وصعوبة الوضع االمني  في  بعيل المنيا ق الوقل الحاضر

الحصول على الخدمال المتكاملة وصعوبة الوصول اليهيا مميا ادا اليى قلية شكل تحديا كبيرا ف   

يا بالعمل في  العيراق مميا انعكيس سيلبا عدد المنظمال االنسانية العاملة ف  مجال مساعدة الضحا

 .على تقديم الخدمال انفا 

هو اعداد المسودة النهائية للمعيار الو ن  لمسياعدة   2022دائرتنا لعام  ل  اهم منجزوفيما يخص  

 . HIوبدعم من قبل المنظمة الدولية االعاقة   13:10الضحايا ف  العراق 

دعم برنيام  شيؤون االلغيام في  مجيال مسياعدة ضيحايا القييام بينت لع اليوم من المجتمع الدول   

والمجتمعي  صناعة اال راو االص ناعية وبيرام  التاهييل ال بي     الذخائر العنقودية فيما يخص  

ة الت يور العلمي  في  هيذا المجيال  السيتمرار وديموميه وتدريب التقنييين لمواكبيوالدعم النفس   

 .لخدمال لهذه الشريحة من المجتمع  وصول ا

 ... وشكرا الصغاءكم  


