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شك اًر سيد الرئيس ..
أود في البداية ان اتقدم بالشكر لكم و كذلك الى المنسقين كل من المكسيك وتشيلي على الجهود التي
بذلوها في مجال مساعدة الضحايا.
السيد الرئيس..
قامت دائرة شؤون االلغام في جمهورية العراق تسجيل االحصاء لضحايا الذخائر العنقودية وااللغام
والمخلفات الحربية اذ بلغ عدد الضحايا (  ) 47,734ضحية بين ذكور واناث ومن بينهم () 6,309
ضحية من االطفال ،كما تم تسجيل ( )25ضحية بسبب حوادث الذخائر العنقودية خالل هذه السنة بينهم
أطفال ونساء ،إذ تم ادخال المعلومات في قاعدة بيانات لغرض مشاركتها مع و ازرتي الصحة (الخدمات
الطبية والعالجية) والعمل والشؤون االجتماعية والجهات المعنية بتقديم الخدمات للضحايا من اجل
تأهيلهم وادماجهم في المجتمع.
السيد الرئيس..
اصدر العراق تشريعات تكفل ذوي االحتياجات الخاصة وتوفر لهم فرص عمل بما يتناسب مع قدراتهم
وتعويضهم مادياً وتحديد احتياجاتهم من االطراف االصطناعية والمساعدة الطبية والعالجية وبرامج
التدريب البدني والتأهيل النفسي ومشاريع تنمية الدخل والمشاريع الصغيرة لتنمية القد ارت وصوالً الى

دمجهم في المجتمع ،كما ان العمل جاري على تفعيل توصيات ورشة العمل الدولية التي عقدت في بغداد

في شهر ايلول  2018بعنوان (( تعزيز النهج 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 اعداد خطة وطنية شاملة تحت مظلة
هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في و ازرة العمل والشون االجتماعية ،والزلت و ازرة

الصحة مستمرة بتقديم خدمات عالجية وتاهيلية مقدمة من قبل الجهات ذات العالقة متمثلة بو ازرة

الصحة والتي تقع على عاتقها تقديم الخدمات الطبية والتاهيلية ( اطراف اصطناعية – مساند – معينات
طبية متنوعة من خالل مؤسساتها التنفيذية كمراكز التاهيل ومراكز االطراف االصطناعية ومستشفيات

التاهيل الطبي) .

السيد الرئيس..
اننا نتطلع اليوم الى المجتمع الدولي لدعم برنامج شؤون االلغام والذخائر العنقودية في العراق ومساعدة
الضحايا في مجال االطراف والمعينات الطبية وتوفير المواد االولية واالجهزة التقنية النتاج االطراف
االصطناعية عالية الجودة وتطوير وتدريب الفنيين العاملين في هذا المجال ،وبناء مراكز طبية وعالجية
خاصة بهم.
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