
  

 

 

 

على دعم األشخاص ذوي اإلعاقة المتضررين من انفجار مرفأ نداء للعمل 
 بيروت

 الخلفية

 سياآلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي  حملة مشتركة بينطار إفي  للعمل يأتي هذا النداء
غسطس أ/آب 4 في حدث الذي ،لتخفيف آثار انفجار مرفأ بيروت برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو اإلسكوا()

 مترابطة.مسارات  ثالثةعلى األشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان عبر ، 2020

 الالزمة للحفاظ على صحتهم ورفاههم باالحتياجات الفوريةأولها يسعى إلى تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة 
إعادة بناء المناطق المتضررة من . وثانيها يهدف إلى مساعدة احتياجاتهم من أجهزة وتقنياتفير وتو

 الشوارع إلى انفجار مرفأ بيروت بطريقة توفر إمكانية وصول ميسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة
لمعايير ااتباع  على المعنيين بجهود إعادة البناءحث الشركاء مدعوون إلى و والخاصة.المؤسسات العامة و

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في التصميم الهندسي لكافة األبنية  راعاةملوالمواصفات العالمية 
من  اإلعاقة ذوي األشخاص لدعمإيجاد حلول طويلة األمد  في كمني الثالث المسارووالمرافق العامة. 

جيدة وإدماجهم في النشاط الرعاية المساعدة والإلى مرافق  همخالل اعتماد سياسات وتدابير تضمن وصول
 دون عوائق. من االجتماعي واالقتصادي 

عيد األمل مع تحافظ على الكرامة وت لتيعلى اإلنسان وا ةهذه الحملة على مبادئ التعافي المرتكز تعتمد
 دم إغفال أحد.ع

*** 

 المتضررين من انفجار مرفأ بيروتبيروت لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة  نداء

 
دعم  حملةفي إطار أمام بيت األمم المتحدة في بيروت  اليوم الموقعين أدناه، المجتمعيننحن،  .1

 االعاقة،تماشياً مع االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي و ،اإلعاقة في لبنان ياألشخاص ذو

 على نؤكد ،(SPHERE) اإلنسانيةاإلعاقة في االستجابات  ياألشخاص ذو إلدماج" اسفير" ومبادئ

 ضرورة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في خطط التنمية واالستجابة لحاالت الطوارئ.

يدرجوا ويجب أن  المساعدة الفورية،إلى  كغيرهم يحتاجونأن األشخاص ذوي اإلعاقة  نعي وإذ .2

إلى أن  ننبه ،التعافيجهود لطوارئ وحاالت ااالستجابات الشاملة ل ضمن المستفيدين من

إلى  فقد يؤديعدم القيام بذلك أّما  عمليات التخطيط والتنفيذ.في مقدمة تكون  أن يجب تهماحتياجا

 السكان المتضررين. ُخمسال يقل عن ستبعاد ما ا



-2- 

  

أهمية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في كافة مسارات الحياة لتحقيق أهداف التنمية  ندرك وإذ .3

اإلعاقة يحدث ضرراً ال يقتصر حقوق األشخاص ذوي  الفشل في تلبية أنعلى  نؤكدالمستدامة، 

ً على المجتمع بأكمله ويزعزع قدرته على التعايش وقبول اآلخر  عليهم فحسب، بل يؤثر سلبا

 ويعيق مسيرته اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية.

في جميع  المعنية بهم منظماتالاألشخاص ذوي اإلعاقة وإشراك على ضرورة  أيضا   نؤكدو .4

من خبراتهم  واالستفادة، مدينة بيروت بعد االنفجار بناءإعادة وعافي مراحل االستجابة والت

 وأولوياتهم. احتياجاتهمومعارفهم لتحديد 

المتضررة بما فيها المدارس  إعطاء األولوية لتأهيل المرافق العامةضرورة  على كذلك نؤكدو .5

االشخاص ذوي لالستخدام من قبل آمنة وممرات المشاة لتكون متاحة ووالطرق والمستشفيات 

 .اإلعاقة

"التصميم الشامل" المتضمن في االتفاقية الدولية دأ اتباع مب ضمانبالعمل على  التزامنا نعلنو .6

مرافق و ،العامة الخدمات ومبانيإعادة بناء المنازل في عمليات  اإلعاقةلحقوق األشخاص ذوي 

 .وممرات المشاة مساحات العامة،وال المجتمعية، األنشطة

سهولة الوصول واالستخدام لألشخاص معايير تستوفي المبادرات التي ال كما نلتزم بعدم مساندة  .7

 .الهندسية الميسرة التصميماتالتي ستستفيد من  الفئات كافةوإعطاء األولوية ل ،ذوي اإلعاقة

على ضرورة مشددين المجتمع المدني، جهود بما فيها الجارية حالياً، التعافي على جهود  وإذ نثني .8

بشكل أكثر  بيروت بناء بإعادة عيد التأكيد على التزامناناألزمات،  لمواجهةالتضامن المجتمعي 

بتشجيع كافة الجهات وأصحاب المصلحة  ونتعهد ،ذوي اإلعاقة تاحة لألشخاصعدالة وإشمولية و

ً  على االلتزام بذلكشركاء الدوليين وال  .أيضا
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