
 

 

 

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

 

 سيد الرئيس ..شكرًا 

يود وفد بالدي ان يتقدم لكم بالتهنئة على انتخابكم رئيسًا مؤتمر المراجع الثاني للدول االطراف التفاقية حظر 
على الجهود التي اسبانيا والمكسيك من كل الشكر الى المنسقين  ان اتقدمأود كما  CCMالذخائر العنقودية 
 .في قيادة اعمال هذا المؤتمركم ونؤكد لكم دعمنا لجهود مساعدة الضحايا، بذلوها في مجال 

  
 ..السيد الرئيس

والمخلفات الحربية  في خمس  دائرة شؤون االلغام تسجيل االحصاء لضحايا االلغام والذخائر العنقودية  قامت 
(  30,201( ضحية بينهم ) 34,077محافظات تعتبر االكثر تلوثًا في جنوب العراق اذ بلغ عدد الضحايا) 

تم ادخال المعلومات في قاعدة بيانات لغرض مشاركتها مع وزارتي الصحة ، إذ اناث  ) 3,876ذكور واطفال و) 
اجل )الخدمات الطبية والعالجية( والعمل والشؤون االجتماعية والجهات المعنية بتقديم الخدمات للضحايا من 

 .تأهيلهم وادماجهم في المجتمع
 

 ..السيد الرئيس
االحتياجات الخاصة وتوفر لهم فرص عمل بما يتناسب مع قدراتهم اصدر العراق تشريعات تكفل ذوي 

وتعويضهم ماديًا وتحديد احتياجاتهم من االطراف االصطناعية والمساعدة الطبية والعالجية وبرامج التدريب 
تمع البدني والتأهيل النفسي ومشاريع تنمية الدخل والمشاريع الصغيرة لتنمية القدرات وصواًل الى دمجهم في المج

اال ان العمل في مجال مساعدة الضحايا   ،، وتحديد مسؤوليات الجهات ذات العالقة بتقديم الخدمات التأهيلية
، وبرغم الصعوبات فان العمل جاري واالقتصادية التي تمر بها البالد تأثر وبشكل واضح بسبب االوضاع االمنية 

بعنوان )) تعزيز النهج   2018د في شهر ايلول على تفعيل توصيات ورشة العمل الدولية التي عقدت في بغدا
االستراتيجي لمساعدة الضحايا(( برعاية االتحاد االوربي ودعم وحدة التنفيذ التفاقية الخائر العنقودية حيث العمل 
جاري على اعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الدوائر ذات العالقة بتقديم الخدمات وتيسير الوصول اليها كذلك 

 



طة وطنية شاملة تحت مظلة هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشون  اعداد خ
لكن التحدي االكبر هو دعم الناجين من ضحايا الذخائر العنقودية والمخلفات الحربية اثناء جائحة  ،االجتماعية

الخدمات للضحايا بتسهيل حيث عملت دوائر وزارتي الصحة والعمل المعنية بتقديم  COVID-19كورونا 
مراجعة الضحايا الى تلك الدوائر واصدار التعليمات المركزية باستقبال المراجعين وتسهيل تنقلهم وتقديم الخدمة 

 حسب السياقات المعمول بها ضمن القوانين النافذة. 
 ..السيد الرئيس

العراق ومساعدة الضحايا في مجال االطراف اننا نتطلع اليوم الى المجتمع الدولي لدعم برنامج شؤون االلغام في 
والمعينات الطبية وتوفير المواد االولية واالجهزة التقنية النتاج االطراف االصطناعية عالية الجودة وتطوير 

        وتدريب الفنيين العاملين في هذا المجال .
 لكم شكراً 


