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 بيان صحفي

الناجين من األلغام األرضية وغيرهم من  إزاءالجهود للوفاء بااللتزامات  ُيضافرانجمهورية العراق واالتحاد األوروبي 
 األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق

فددي اتفاقيددا ةألددر ا لغددام  دولددا  ددرف 29وهددي واةددد  مددن  ،جمهوريددا العددراق تعتدد م – 2018آب / أغسدد س  25 ،جنيددف ،بغددداد
أصدددةاب بدددين إجدددراو ةدددوار و ندددي  ،أتدددداد كبيدددر  مدددن النددداجين مدددن ا لغدددام تجدددا تدددن مسددداوليتها  التدددي أت ندددت  ، و مضددداد  لافدددرادال

المصدد ةا ت ددى مددد  يايددا أيددام سددعياو إلددى بدددو ت ددوير ا ددا تمددط و نيددا ل تعددا ي لدديس فلدد  مددع اةتياجددات الندداجين مددن ا لغددام 
نما كذلك  اقا في العراق.اةتياجات جميع ا شااص ذوي اإلت وا 

أيليو/   27و 25 فيي الفتيرة بيينالدذي سديقعلد  الدو ني الةوار ياا لغام التابعا لو ار  الصةا والبيئا العراق شاون دائر ستستضيف 
 تفاقيا.االتنفيذ  من وةد  دتموبدتم  ،االتةاد ا وروبيبالتشارك مع  وذلك ،العراقي الوزراء رئيس ضيافة دار في سبتمبر

 أتددداد تدن البياندات لجمدع العمدط إنجددا  ت دى أيضداو  يقشدرف الدذي ،الفييا  السييد عيسيي  ،األلغيام شيينون دائيرة عيام ميدير وقداط
"سيجمع الةوار الدو ني بدين الدو ارات والسد  ات الو نيدا العراق:  في الن اع من ر المتضر   المةافألات فيوةالتهم  ا لغام ضةايا

 باإلضددافا إلددى المنألمدداتمددن ا لغددام ا رضدديا وا شددااص ذوي اإلتاقددا ا اددرين   ط الندداجينمي ددالمنألمددات التددي تق و ذات الصدد ا  
 ا رضدديا، ا لغددام لةألددر الدوليددا والةم ددا ا ةمددر، ل صدد يب الدوليددا وال جنددا ،المتةددد  ا مددم ذلددك فددي بمددا الةكوميددا وغيددر الدوليددا
 .المهمين" الدوليين والمانةين الشركاو من وغيرهم

السياسدددات والا ددد  وا  دددر اللانونيدددا  ضدددمن"نأمدددط أن نواصدددط الت امندددا اليابدددت بددددما مسددداتد  الضدددةايا  قدددائاو: الفيدددا  وأضددداف
 الو نيا المتع لا بةلوق ا شااص ذوي اإلتاقا".

"الهدف العام من اللدرار الدذي اتتمدد  مج دس  رامون بلكوا: ، السيدرئيس بعثة االتحاد األوروبي في العراققا/  وفي هذا السياق،
بمدا فدي ذلدك مسداتد  النداجين مدن ا لغددام  ،اميدا إلدى تنفيدذ الجواندب الرئيسديا لاتفاقيدااالتةداد ا وروبدي هدو تفضديط اإلجدراوات الر  

 تفجدددر الم الةددرب ما فددداتا لغددام ا رضددديا أو غيرهددا مددن  مددنتمكددين المصدددابين وذلددك بهددددف  ،ت ددى وجدددص الاصددوص ا رضدديا
 .  تةليق تنميتهم وت ورهم"في  أشااصاو فات ينصبةوا ليق 

تنسديق مسداتد   تقعد   اإلتاقدا بميابدا اار دا  ريدق ذوي مسداتد  الضدةايا / تمدط : "ستكون ا دا قائاو  السفير ب كواكما أضاف 
والشدددركاو  ، ارات الةكوميدددا يددداد  الدددوتي بهدددذ  االلت امدددات بدددين مات دددف الدددو تسدددتعى لو  ،فدددي العدددراقوةلدددوق ذوي اإلتاقدددا الضدددةايا 
 والمانةين". ،الدوليين
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لت امددات اللدددتم الدددوط ا  ددراف فددي االتفاقيددا فددي تم يددا تنفيددذ ا ،1428/2017 رقددم اتتمددد مج ددس االتةدداد ا وروبددي اللددرارهددذا و 
وهدي  ، ادر أ ادوليد عاهد بموجب م المقض  ع بهالالت امات  مقكم  اال سيما تندما تكون هذ  الجهود و  ،مساتد  الضةاياالمتع لا ب

 اتفاقيا ةلوق ا شااص ذوي اإلتاقا.

وأوغندددا فددي تنفيددذ  ،والسددنغاط ،البوسددنا والهرسددكدوط بدددتم جهددود  2018سدديلوم االتةدداد ا وروبددي فددي تددام  ،باإلضددافا إلددى العددراق
 او مداتمر  2019فدي تدام  او ا وروبدي أيضد سديدتم االتةدادكمدا الضدةايا بموجدب االتفاقيدا.  ومسداتد إ الدا ا لغدام بالمتمي  ا  اهالت امات
 اإلتاقا. ذوي الضةايا وةلوق مساتد ةوط  او تالمي

 


