
 
ي العراق  صنعاإلعاقة ت يورشة العمل الرئيسية لألشخاص ذو 

 
ق األوسط وشمال أفريقيا و  التاري    خ ف . منطقة الشر  

 
ي العراق أكبر عدد من األشخاص ذو  -أربيل 

 
ي العالم.  ييوجد ف

 
ي    ي ُيطلب من األشخاص ذو حيث  اإلعاقة ف

اإلعاقة والمنظمات الت 
ي حكومتهم ووكاالتهم اإلنسانية واإلنمائية

 
ايد الدفاع عن حقوقهم ف ي العراق بشكل مب  

 
  يومع ذلك، لم تتح لألشخاص ذو   .تمثلهم ف

ي العراق سوى فرص محدودة لتطوير فهم قوي وشامل لحقوقهم. 
 
 اإلعاقة من مختلف المحافظات ف

 
ي 
اكة مع التحالف الدولي المعت  ي  بقضايا اإلعاقة، بالشر

 
األعاقة،   يالعراق، المنظمة العربية لألشخاص ذو  وتجمع المعوقي   ف

  -اإلعاقة  يحول حقوق األشخاص ذو  لألمم المتحدة  الجش  اتفاقيةنظمت المنظمة الدولية للهجرة  ، والمنظمة الدولية للهجرة
ي  1برنامج أهداف التنمية المستدامة الوحدة 

 
ة من   محافظة التدريبية ف ي الفب 

 
ي  16إل  9أربيل ف

ين الثان  وهو أول تدريب   - تشر
ق األوسط وشمال أفريقيا.  ي منطقة الشر

 
   خاص بالعراق من نوعه، وأول ورشة عمل وطنية للجش ف

 
  لبناء القدراتمكثفة   أهداف التنمية المستدامة هي مبادرة -ألشخاص ذو اإلعاقة حقوق ا  لألمم المتحدة حولاتفاقية الجش ان 

ي الدعوةاإلعاقة   يمن ثالث وحدات. وهي تدعم األشخاص ذو   حيث تتكون
 
بشكل شامل إل إعمال جميع حقوق اإلنسان لجميع   ف

 اإلعاقة.  ياألشخاص ذو 
 

، رئيس   ي ي رصَح موفق الخفاجر
 
وع  انتظار سنوات للعثور عىل الجهات المانحة لدعم تنفيذ  د “بع العراقتجمع المعوقي   ف مشر

ا تحقق حلمنا! ال ي العراق، وأخب 
 
مرشح من مختلف أنواع اإلعاقات تقدموا بطلبات من مختلف أنحاء    108حيث هناك  جش ف
 " العراق. 

ً
وع الجش هو فرصة عظيمة لتحسي   مهارات ان  "" كما اضاَف قائال ي العراق."  يلألشخاص ذو   الدعوةمشر

 اإلعاقة ف 
 

 من ذو   23وتم اختيار 
ً
ات المتنوعة، ليمثلون   ي مشاركا ي جميع أنحاء العراق.   12اإلعاقات والخبر

واتبعت معايب  جودة   محافظة ف 
اك الجش العالمية لضمان    يواالشخاص ذو   الذهنية،ممثىلي الفئات الممثلة تمثيال ناقصا، بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة اشر

واألشخاص ذوي التوحد ، والنساء ذوات اإلعاقة، والشباب ذوو   ، العقلية االجتماعيةاإلعاقة  ي واألشخاص ذو   ،السمعيةاإلعاقة 
ي التدريب من ذوي اإلعاقةداخليا  النازحي   ، و وذوي اإلعاقة من االيزيديي   ، ي   اإلعاقة، والمسن

 .  ف 
 

جمي لغة األشارةكما  ي يمكن الوصول اليها والشاملة مب 
ي  الرسوم التوضيحية وقام َ الرسامون برسم  ؛تضمنت التسهيالت الت 

الت 
؛ ومواد التدريب  ي   ن الشخصييمفاهيم للمشاركي   الذين لديهم أساليب محددة للتعلم البرصي؛ والمساعد ال توضح جمي   ؛ والمب 

ي يمكن الوصول إليها. 
ق األوسط وشمال افريقا  من منطقة   من ذوو األعاقةقام المدربون الناطقون بالعربية  حيث الت  ي  الشر

)بما ف 
 . ذلك العراق( بتيسب  هذه الوحدة

 
وع أحد وهو خالل األسبوع األول من الجلسة، قاَل إدغار كريم،  ي مشر

ي للمكفوفي     المشاركي   ف 
الجش ورئيس االتحاد الكردستان 

،" صلة؛  ي هذا التدريب مفيد للغاية وذو ان "ومن يعانون من ضعف البرص" 
ً
ا  كثب 

ُ
   لقد استفدت

ً
"تساعد مثل هذه  ثم اضاف قائال

ي تمكي   أعضاء منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة من الدفاع عن حقوقهم." 
 التدريبات ف 

 
 

م المنظمة الدولية للهجرة وعىل  ، تلب   ي تواجه األشخاص ذو بتقليل ومعالجة الصعيد العالمي
اإلعاقة والتصدي لها.   ي الحواجز الت 

ي كانون األول  
ي العراق   ،2019ف 

اتيجية المنظمة الدولية للهجرة إلدماج اإلعاقة ف  لمساعدة الحكومة   2021-2019تم إطالق إسب 
ي تدعم احتياجات المهاجرين ذو 

امج الت  ي عام  يعىل تطوير البر
قامت المنظمة الدولية للهجرة برسم الخرائط   ، 2021اإلعاقة. ف 

ووضع   للهجرة؛ ىل تسهيل الوصول إل مراكز مجتمع المنظمة الدولية اإلعاقة؛ العمل ع  يوالتعاون مع منظمات األشخاص ذو 
مجة الشاملة لإلعاقة.   إرشادات للموظفي   لتنفيذ البر

 
ي جيغاوري رصَح  ي العراق، السيد جورجر

وع  القائم عىل  تدريب  ال "من المهم أن نرى  رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ف  مشر
ي العراق، والذي تم تطويره وقيادته بواسطة أشخاص من ذوو اإلعاقة،" الجش الذي يتم استضافته ألول  

 " مرة ف 
ً
هم  ثم اضاف قائال

كائنا عىل عملهم الجاد    حواجزهم،األفضل للتحدث عن  مجة الشاملة. نشكر شر  عند تطوير البر
ً
ويجب مراعاة وجهات نظرهم أوال

اليا عىل الدعم  ي تنظيم ورشة العمل هذه ، ونشكر حكومة أسب 
المستمر لجهود المنظمة الدولية للهجرة إلدماج االشخاص ذو   ف 

   اإلعاقة ". 
 

وع الجش من    1تم تمويل الوحدة   وع "دعم الحلول الدائمة والتماسك   مشر ي إطار مشر
الية ف  من ِقبل وزارة الخارجية والتجارة األسب 

ي العراق 
 سيحية للمكفوفي   العالمية والمؤسسة الدولية للتنمية. " مع مساهمات إضافية من البعثة الم،االجتماعي وإعادة اإلدماج ف 

 
ي 
ون  يد اإللكب  ي العراق، عبر البر

ي المنظمة الدولية للهجرة ف 
 :لمزيد من المعلومات، يرجر االتصال بوحدة اإلعالم ف 

iraqpublicinfo@iom.int  
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