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2030مؤتمر التجارب المحلية وقصص النجاح في تطبيق اجندة

نا كذلك تتنوع قصص النجاح وتجارب االبداع التي تفتخر بها وزارت

ت في هيئتنا ، فهيئتنا هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة كان

عظيم وقت تأسيسها الرد الحاسم والمؤثر والذي واجه به الشعب العراقي ال

االرهابية ، فهيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجاتداعشهجمة عصابات 

كفيري في ذروة تصدي شعبنا العظيم للفكر الت2015الخاصة تأسست عام

وي المجرمة فكان تأسيس هيئة رعاية ذداعشاالرهابي لعصابات االرهاب 

اح قصص النجمن خالل االعاقة واالحتياجات الخاصة هو الرد الموضوعي 

ون قصصا صفحات سفر الحضارة االنسانية ولتكهيئة على الالتي سطرتها 

.بالبنانفي مجال رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة يشار لها 

tel:2030
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قصة النجاح االولى 
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لسبق الذي وهي القصة االساس التي نعتز بها كونها القصة التي تؤيد ا
ادة احدثه العراق بالتجاوب مع المجتمع الدولي في تحقيق االر
ئة الدولية بأنفاذ اهداف التنمية المستدامة ومن خالل تأسيس هي

رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة واصدار القانون رقم 
الشؤون قوانين الذي اصبح ركيزة القانون 2013لسنة38

ية للتنماالهدفاالجتماعية في العراق وهي من أولويات تنفيذ 
:المستدامة التي ركزت على 

1- القضاء على الفقر وفي كل مكان.
3- جميع عيش صحية وبالرفاهية فيبانماطضمان تمتع الجميع

.االعمار 
5-تيات تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والف.
10- بينهاالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما.
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قصة النجاح الثانية 
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 تأسييييس قاعيييدة بيانيييات ديمترافيييية يعتيييد بهيييا عييين ذوي االعاقييية
تقبال اسيفي من موظفي الهيئة الجهود  حيث بذلت واالحتياجات الخاصة ، 

دعم االشخاص ذوي االعاقة واليذين توافيدوا عليى الهيئية للحصيول عليى الي
أن ، و2013لسنة38المالي والفني واالجتماعي والتمتع بمميزات قانون 

ة كانيت اعالن تأسيس الهيئة صعبة فان مرحلة استقبال ذوي االعاقمرحلة 
مييين المراحيييل التيييي كنيييا ننظييير لهيييا بانهيييا شيييبه مسيييتحيلة ذليييك ان تأسييييس

مرحلية بحد ذاتيه يمثيلهو مقبولاجراءات االستقبال وتأطيرها باطار فني 
ا االنطالق وهي من اصعب مراحل االنطالق ألي مشروع سيما وان هيئتن
هي مشروع اجتماعي ضخم جدا خاصة وان اقسامنا في المحافظات بيدأت
مركيز بالعمل ايضا في فترة تكاد تكون متقاربية زمنييا ميع انطيالق اعميال
حسيب الهيئة في العاصمة بتداد ، مع وجود نقياط ضيعف لوجسيتية كانيت ت

ا على انها عوامل عرقلة ولكين همية واخيالص منتسيبي الهيئية تيم تجاوزهي
مترافياقاعدة بيانات رصينة عن اعداد المستفيدين مصنفة ديوتاسيس



قاعدة البيانات االليكترونية
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قصة النجاح الثالثة

وشيجاعة ووطنيية تحكيي حيرص وهي من القصص التيي 
نوعيا ميا كوادر الهيئة الذين انتقلوا وبمسافات تكاد تكيون خطيرة

للعميييل فيييي مراكيييز اييييواء النيييازحين بسيييبب هجميييات عصيييابات 
وزييع االرهابية ، حيث قامت الهيئة بفتح مراكز جوالية لتداعش

كرية رواتب المعين المتفرغ في المناطق التي شهدت اعمال عس
جيل سيابقا وكذلك تسجيل المعاقين الذين ليم يحظيوا بفرصية التسي

كيييييييذلك قاميييييييت الهيئييييييية وكوادرهيييييييا بتوزييييييييع المسييييييياعدات 
والمسيييياهمة بأعمييييال االسييييعافات االولييييية للمصييييابينالعينييييية

.والجرحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى
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ي  كل ألاماكن  
مم ف 

اله
دمة  أ صحاب   خ 
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قصة النجاح الرابعة
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ن  العسيكرييكانيت ميع اجيراءات تأسييس مديريية الجرحيى
بتيييييييياري  و2019لسيييييييينة ( 17)الييييييييديواني لالمييييييييراسييييييييتنادا  

الخييياص ( 946)صيييدر االمييير اليييوزاري الميييرقم 5/11/2020
بإسيييتحداث مديريييية تأهييييل ورعايييية الجرحيييى مييين قواتنيييا االمنيييية

ت عليى والتي اخيذ( مديرية الجرحى العسكريين)والحشد الشعبي 
لشعبي عاتقها احتواء الجرحى من قواتنا المسلحة الباسلة وحشدنا ا
معارك المقدس خاصة الذين اصيبوا جراء العمليات العسكرية في

ة االرهابييية ، ان هييذم المديريييداعييشالشييرف للتصييدي لعصييابات 
اصية وبحق تعتبر درة هيئة رعاية ذوي االعاقية واالحتياجيات الخ
دعين ذلك انها اسست واسيتحدثت نتيجية جهيود خييرة لميوظفين مبي

دمية استطاعت هذم المديرية انجياز مهيام صيبت فيي خ. في هيئتنا 
الحشيد شريحة ذوي االعاقة العسكرين من قواتنا المسلحة البطلة و
.الشييييييييييعبي المقيييييييييييدس وبرييييييييييييادة مشيييييييييييهود لهيييييييييييا



بطولة بلد أسمه العراق
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قصة النجاح الخامسة  
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ل هذم القصة تحكي اهتمام الهيئة بأحيياء االر  مين خيال

االهتمييام بتنظيييف اراضييي العييراق ميين مخلفييات الحييروب

السيييابقة وخاصييية االلتيييام حييييث ان للهيئييية مشييياركات ميييع 

ف جهات حكومية ومنظميات مجتميع ميدني فيي سيبيل تنظيي

لقية العراق من مخلفات الحروب وخاصة االلتيام ييير المنف

وما سببته من ضحايا واعاقات لمواطنين ابرياء

ييية وقييد أحصييت الهيئيية عييدد الضييحايا ميين المخلفييات الحرب

.( 22889)وااللتيييييييييييييييييييييام ليكيييييييييييييييييييييون العيييييييييييييييييييييدد 
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 أخر دعوانا الحمد هلل رب

العالمين والسالم عليكم

....وبركاته ورحمة هللا 
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