
 

 المكتب اإلعالمي

الوعي ووضع سياسات لدعم  بنشرتقرير األمم المتحدة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة يوصي 
نهج يستند إلى حقوق اإلنسان في التعامل مع اإلعاقة في العراق وتعزيز  

 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وحماية في إطار عملها الرامي إلى تعزيز احترام  – 2017الثاني  كانون 26بغداد، 

بالتعاون مع مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق  ،بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( نشرت

 في العراق. األشخاص ذوي اإلعاقة  ، تقريرًا حول أوضاعفي البعثة اإلنسان

األشخاص ذوي اإلعاقة  فاعلية مشاركةفي مدى  ينظر التقرير من خالل تحليل قائم على مفهوم النوع االجتماعي،و 

 ق األشخاص ذوي اإلعاقةو ممارسة حقوقهم المكفولة لهم بموجب اتفاقية حق ومدى قدرتهم علىفي المجتمع العراقي، 

. ويتلمس التقرير السبل التي يمكن من خاللها للدولة ومنظمات المجتمع 2013التي انضم إليها العراق في عام و 

العقبات الناجمة عن المواقف تجاه المعاقين والعقبات  إزالةالمساعدة في سر األشخاص ذوي اإلعاقة المدني وأ  

. ويتناول التقرير بالتحليل استمرارهأو  تفاقمهاإلعاقة  أو ب خلق الشعورتتسبب في المقام األول في  التي و   الجسدية

ر هذا الصدد، كما يذك   لتشريعات الوطنية ذات الصلة ومدى انسجامها مع المعايير الدولية فيا على نحو مقتضب

التقرير بالعمل الذي تقوم به بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( ومكتب مفوض األمم المتحدة السامي 

 بهدف تعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق.  فيها لحقوق اإلنسان

السيد يان كوبيش قائاًل "اليزال األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق،  لألمم المتحدة وأشار الممثل الخاص لألمين العام

"والحكومة  :"، مضيفًا القولت الطوار  اإلنسانية في العراقجراء النزاعات وحااليتضررون على نحٍو غير متناسب 

قافية للمشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية والثالفرص نفسها ألشخاص ذوي اإلعاقة ل العراقية م لَزمة بأن تكفل

أن بمقدورهم التمتع للتأكد من  جميعًا، وذلكالعراقيين  بقيةمع على قدم المساواة و  واالقتصادية لمجتمعاتهم وبلدهم

 ".أي شخص آخرك المتعلقة بالمساواة والحقوق والكرامة عاييرمبذات ال

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 



لتعامل مع مسألة ا فيحقوق اإلنسان  يستند إلىلى  عدد من التوصيات لتعزيز وتشجيع نهج إص التقرير خلوي

حملة إعالمية قوية لرفع مستوى الوعي حول حقوق ب القيام ضرورةفي العراق. وتشمل تلك التوصيات  اإلعاقة

عن تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز  ة التمييز ضدهم، فضالً حارباألشخاص ذوي اإلعاقة وم

 وأن يتم ذلك ،2030 الممتدة إلى عام لتنمية المستدامةاتفاقية وخطة االمشاركتهم في الحياة العامة، وذلك تماشيا مع 

في  نعرضة للخطر من بينهم، بماألكثر خاص على الفئات  تركيز بوجهٍ مع ال، بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة

 ذلك النساء والفتيات.

 
 
 

*************** 

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال

  باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

    un.orgghatass@بريد اليكتروني: 1281 193 790 964+ تليفون: 

 االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي: أو

information@un.org-unami 
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