بيان صحفي
جمهورية العراق واالتحاد األوروبي ُيضافران الجهود للوفاء بااللتزامات إزاء الناجين من األلغام األرضية وغيرهم من
األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق

بغددداد ،جنيددف 25 ،آب  /أغس د س  – 2018تعت د م جمهوريددا الع دراق ،وهددي واةددد مددن  29دولددا ددرف فددي اتفاقيددا ةألددر ا لغددام
المضدداد لاف دراد ،والتددي أت نددت تددن مسدداوليتها تجددا أتددداد كبيددر مددن الندداجين مددن ا لغددام ،إج دراو ة دوار و نددي بددين أصددةاب
المصد ةا ت ددى مددد يايددا أيددام سددعياو إلددى بدددو ت ددوير ا ددا تمددط و نيددا ل تعددا ي لدديس فلد مددع اةتياجددات الندداجين مددن ا لغددام
وانما كذلك اةتياجات جميع ا شااص ذوي اإلتاقا في العراق.
ستستضيف دائر شاون ا لغام التابعا لو ار الصةا والبيئا العراقيا الةوار الدو ني الدذي س قديعلد فيي الفتيرة بيين  25و 27أيليو/
سبتمبر في دار ضيافة رئيس الوزراء العراقي ،وذلك بالتشارك مع االتةاد ا وروبي ،وبدتم من وةد دتم تنفيذ االتفاقيا.
وقداط ميدير عيام دائيرة شيينون األلغيام ،السييد عيسي الفييا

 ،الدذي قيشدرف أيضداو ت دى إنجددا العمدط لجمدع البياندات تدن أتددداد

ضةايا ا لغام وةالتهم في المةافألات المتضرر من الن اع في العراق" :سيجمع الةوار الدو ني بدين الدو ارات والسد ات الو نيدا

ذات الص د ا والمنألمددات التددي تقمي دط الندداجين مددن ا لغددام ا رضدديا وا شددااص ذوي اإلتاقددا ا ا درين باإلضددافا إلددى المنألمددات
الدوليددا وغيددر الةكوميددا بمددا فددي ذلددك ا مددم المتةددد  ،وال جنددا الدوليددا ل ص د يب ا ةمددر ،والةم ددا الدوليددا لةألددر ا لغددام ا رضدديا،
وغيرهم من الشركاو والمانةين الدوليين المهمين".
وأضدداف الفيددا

قددائاو" :نأمددط أن نواصددط الت امنددا اليابددت بدددما مسدداتد الضددةايا ضددمن السياسددات والا د وا

ددر اللانونيددا

الو نيا المتع لا بةلوق ا شااص ذوي اإلتاقا".
وفي هذا السياق ،قا /رئيس بعثة االتحاد األوروبي في العراق ،السيد رامون بلكوا" :الهدف العام من اللدرار الدذي اتتمدد مج دس
االتةداد ا وروبدي هدو تفضديط اإلجدراوات الراميدا إلدى تنفيدذ الجواندب الرئيسديا لاتفاقيدا ،بمدا فدي ذلدك مسداتد النداجين مدن ا لغددام
ا رضدديا ت ددى وجددص الاصددوص ،وذلددك بهدددف تمكددين المصددابين مددن ا لغددام ا رضدديا أو غيرهددا مددن ما فددات الةددرب المتفجددر
قليصبةوا أشااصاو فات ين في تةليق تنميتهم وت ورهم".
كما أضاف السفير ب كوا قائاو" :ستكون ا دا تمدط مسداتد الضدةايا  /ذوي اإلتاقدا بميابدا اار دا ريدق تقعد

تنسديق مسداتد

الضددةايا وةلددوق ذوي اإلتاقددا فددي العد دراق ،وتسددتعى ل يدداد الددوتي بهددذ االلت ام ددات بددين مات ددف الددو ارات الةكوميددا ،والش ددركاو
الدوليين ،والمانةين".
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هددذا واتتمددد مج ددس االتةدداد ا وروبددي الل درار رقددم  ،2017/1428لدددتم الدددوط ا

دراف فددي االتفاقيددا فددي تم يددا تنفيددذ االلت امددات

المض ع بها بموجب معاهد دوليدا أادر  ،وهدي
المتع لا بمساتد الضةايا ،وال سيما تندما تكون هذ الجهود قمكم ا لالت امات ق
اتفاقيا ةلوق ا شااص ذوي اإلتاقا.

باإلضددافا إلددى العدراق ،سدديلوم االتةدداد ا وروبددي فددي تددام  2018بدددتم جهددود دوط البوسددنا والهرسددك ،والسددنغاط ،وأوغندددا فددي تنفيددذ
داتمر
الت اماتها المتمي ا بإ الدا ا لغدام ومسداتد الضدةايا بموجدب االتفاقيدا .كمدا سديدتم االتةداد ا وروبدي أيضداو فدي تدام  2019م او
تالمياو ةوط مساتد الضةايا وةلوق ذوي اإلتاقا.
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