
 المكتب اإلعالمي
 صحفي بيان

 

 اإلعاقة ذوي لألشخاص الدولي ليومالسنوية ل يحيي الذكرىالممثل الخاص لألمين العام 
 

، حيا السيد يان كوبيش، اإلعاقة ذوي لألشخاص الدوليبمناسبة يوم األمم المتحدة  -2016كانون األول  3بغداد، 
، مشيرًا إلى أن البالداألشخاص من ذوي اإلعاقة في الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق كافة 

. اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق تفاقيةاحتفال هذا العام يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتبني المجتمع الدولي ال
ن التي تعد واحدة مو  ،لى االتفاقيةإ 2013بانضمام العراق في عام  الممثل الخاص لألمين العاموبينما رحب السيد 

زال المعاقون اليأشار إلى التحديات التي  األوسع نطاقًا واألسرع في المصادقة عليها،معاهدات األمم المتحدة 
للمعاقين للمشاركة بشكل كامل  إتاحة الفرصةالحكومة العراقية على ضمان  يواجهونها في التمتع بحقوقهم، وحث  

 الحياة في البالد. مناحيشتى وعلى قدم المساواة في 
على األشخاص من  على نحو غير متناسب اً آثار تترك  والطوارئ اإلنسانية حاالت الصراعإن : "وقال السيد كوبيش

الذين يعانون في الظروف الطبيعية أصاًل من مواقف اجتماعية تتسم بالتمييز ضدهم ومن معوقات و  ،ذوي اإلعاقة
ص المعاقين إلزاحة ألساسية في العمل مع األشخاجسدية وغيرها. وتقع على عاتق الحكومة العراقية المسؤولية ا

وتحميها إيجاد بيئة تعزز حقوق المعاقين  العمل على، و وبقاء تلك األعاقةإعاقتهم  العقبات التي تتسبب أساسًا في
 بشكل كامل".  إطالق طاقاتهم الكامنةوتساعدهم في 

ذ أشار إلى و  سيكون أيضًا عنصرًا أساسيًا في إنجاز خطة  اإلعاقةأن التنفيذ الكامل التفاقية حقوق األشخاص ذوي ا 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ أن بوأهداف التنمية المستدامة، نـــ ـوه السيد كوبيش  2030التنمية المستدامة لعام  

نصافاً  أكثر شموالً  ، ودور هذه األهداف في بناء عالم   للمستقبل الذي نريده 17 لألشخاص ذوي اإلعاقة، كان  وا 
 موضوع اليوم الدولي لهذا العام.

أحث الحكومة العراقية على تضمين القضايا المتعلقة باإلعاقة في جميع السياسات والبرامج واضاف السيد كوبيش، "
مها. وتنفيذها ورصدها وتقيي تلك البرامج العامة، وأن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة المشاركة الكاملة في تصميم

بصرف النظر عن  ،عدم تخلف أحد عن الركب فعلياً ويمكن للحكومة العراقية، بدعم من األمم المتحدة، أن تكفل 
طاقاته وقدراته، ليتسنى لذوي اإلعاقة الحصول على الفرص ذاتها المتاحة للمواطنين العراقيين اآلخرين للمشاركة 

 لبلد ككل". لواالجتماعية والثقافية واالقتصادية لمجتمعاتهم و وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية  ،بشكل كامل
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