
 السيد رئيس المؤتمر المحترم

 السيدات والسادة الحضور المحترمين

رئيسا للمؤتمر السابع ألتفاقية يود وفد بالدي ان يحييكم ويتقدم بالتهنئه على انتخابكم 

الذخائرالعنقودية المنعقد في سويسرا واتمنى لكم النجاح في قيادة اعمال المؤتمر ونغتنم هذه 

م اليها ة حظر الذخائر العنقودية التي انضالتزام العراق ببنود اتفاقيالفرصة لنعيد تاكيدنا على 

نوية ى ارض الواقع وفي تقارير الشفافية السوالعمل على تنفيذ بنودها عل 13/11/2009بتاريخ 

 عوام الالحقة.لال

عصابات داعش االرهابية ويعمل على تحرير ارضه  يخوض العراق اليوم حربا شرسة ضد

ثيرا على الجهود الحكومية المقدمة للضحايا بشكل عام بسسب ازدياد االصابات منها مما اثر ك

الخدمات الطبية العالجية والتاهيلية للضحايا الناجيين   بين المدنين والذي اثر بدوره على تقديم

, لطبية وتوفير المواد االولية لهاخصوصا في مجال صناعة االطراف االصطناعية والمعينات ا

رة شؤؤن االلغام التابعة الى وزارة الصحة والبيئة بوضع خطة لصعوبات قامت دائوبرغم هذه ا

لمسح المناطق المحررة من عصابات داعش واجرت مسح ميداني لمعرفة عدد الضحايا  ةطارئ

 وتقييم احتياجاتهمالناحين 

( ضحية وفي محافظة بابل 248بلغ عدد الضحايا لمحافظة صالح الدين / قضاء الضلوعية )

( ضحية وفي 195)( ضحية وفي محافظة ديالى / قضاء جلوالء 133قضاء جرف النصر )

, اضافة الى مسح الضحايا الناجين من النازحين جراء العمليات ( ضحية177كركوك )

( 44( ضحية وفي السليمانية )42حيث بلغ في اربيل ) العسكرية في مخيمات اقليم كردستان

باالطراف الصناعية في صالح الدين و ( ضحية 15( ضحية تم تزويد )19ضحية وفي دهوك )

( ضحية في 6و)( ضحية في اربيل 10( ضحية في السليمانية و)9( ضحية في بابل و)45)

 ضحايا االخرين .بغداد اضافة الى اجراء العمليات الطبية وتقديم العالجات لل

من ح ميداني للضحايا في خمس قامت باجراء مسان دائرة شؤون االلغام  نود االشارة الى

 ,ذي قار , ميسان, لبصرةلغام والذخائر العنقودية وهي اكثر تلوثا باالالجنوبية األ محافظاتال

( 1,624و ) ( ذكور21,265( ضحية بمعدل )22,889واسط وبلغ مجموع الضحايا ), المثنى

 اناث.



 

 سيدي الرئيس 

تبذل الحكومة العراقية جهودها في توفير الدعم الطبي من خالل وزارة الصحة في مراتكز 

االطراف ومراكز التاهيل والدمج االجتماعي من خالل وزارة العمل والشؤؤون االجتماعية 

 2013نة لس 38هيئة رعاية ذوي االحيتاجات الخاصة بموجب القانون رقم  تحيث شكل

 ( فرصة عمل , راتب رعاية اجتماعية )تدريب , منح قروض , ايجاد

االطراف ومراكز  ة الصليب االحمر الدولية لورش صناعةمن هذا المنبر ال ننسى دعم منظم

صناعة االطراف والمساند وساهمت بتاهيل البنى ة لالتاهيل حيث تقوم بتزويدها بالمواد االولي

لفي المناطق المجررة ونامل من المنظمة المزيد من الدعم ليشمل كافة  التحتية للمراكز المدمرة

المراكز والورش في العراق كما ونشكر جمهورية كرواتيا الصديقة لمبادرتها في استقبال 

لتوفير الدعم  المم المتحدة لشؤون االلغام ضحية والشكر موصول لدائرة خدمات ا 22وعالج 

 لمبادرة االنسانية المالي واللوجستي لتنفيذ هذه ا

 

 تقديم الدعم والمساعدة الدولية للدول المتاثرة ونظرا   (1)المادة الخامسة الفقرة ومن منطلق 

لتزايد اعداد الضحايا الناجين جراء العمليات العسكرية ندعو الدول الصديقة المحبة للسالم 

الوقوف الى جانب العراق والمساعدة في دعم شريحة الضحايا االبرياء الذين تعرضوا الى 

 ات على يد عصابات داعش االرهابية.اقسى انواع االرهاب واالصاب

اف للمساند وتقديم الخبرات عة االطرالوجستي في مجال صنوندعو الى تقديم الدعم الفني وال

 ة لتطوير التقنيين االختصاص وتشجيع المنظمات العالمية للعمل في العراق الفني

 نشكركم جميعا


