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ا
  لبنان إىل األمام | أكثر شمول

 
 | أكثر يرسا

ي التخفيف من آثار األزمة االقتصادية ووباء  
 
وت  19-كوفيدالمساعدة ف  وانفجار مرفأ بير

ي لبنان  
 
 عىل األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 المذكرة المفاهيمية 

ي 
ي آسيا )تهدف مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ، إىل توفثر دعم  (اإلسكواولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرئ 

ي لبنا  مد متوسط وطويل األ و ، فوري
ي التخفيف من اآلثار السلبية لألزمات المتعددة ف 

 ووباء السكنو أزمة االقتصاد —نللمساعدة ف 

وت مرفأ وآخرها انفجار  19-كوفيد ر الناس  اإلعاقة، الذين كانوا من بير   يعىل األشخاص ذو  —بثر   األكثر تض 
 
 .األزمات بهذها

ستعمل عىل الدعوة  كما .  تأثرهم بالنتائج السلبية لتلك األزماتمنصة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة وتقليل نشاء إل لمبادرة اتهدف 

ي الوصول والشمول والدعم طويل األ  قو قح ضمانلسياسات وتدابثر عملية تبن  ىل إ
، بما يتماشى مع  مد األشخاص ذوي اإلعاقة ف 

 الوصول التابع لوزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية. سبل برنامج الحقوق و 

 مسارات العمل المتوازية نحو النتائج

 

 يتهم. رفاهالالزمة للحفاظ عىل صحتهم و تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة باالحتياجات الفورية  الفوريالعون 

وت بطريقة توفر امكانية وصول محّسنة لألشخاص  سهولة الوصول  رة من انفجار مرفأ بثر ضمان إعادة بناء المناطق المتض 

 . صةذوي اإلعاقة إىل المؤسسات العامة والشوارع والمرافق الخا

 اصالح شامل 

 طويل األمد

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مرافق رعاية جيدة   تضمنالدعوة إىل اعتماد وتنفيذ سياسات وتدابثر 

ي النشاط االجتماعي واالقتصادي دون عوائق م جهماوأهم األجهزة والتقنيات المساعدة وإد
 . ف 

 

ي إطار المبادرة
 
حة ف  األنشطة المقير

 حملة دعم

ي النصف األحملة  إطالق السيتم 
ين األولمن شهر  ولف   عىل:  تهدف لتسليط الضوء  ، وهي حملة2020 أكتوبر/ترسى

ورة الملحة لالستجابة لالحتياجات العاجلة لألشخاص ذوي اإلعاقة المتأثرين بأزمات لبنان المتعددة.  •  الض 

ي من االنفجار شاملة وتعزز إمكانية الوصول  •
وت عىل التعاف  لألشخاص ذوي  ضمان أن تكون الجهود المبذولة لمساعدة بثر

ي جميع جهود إعادة اإلعمار. اإلعاقة 
 ف 

وتدابثر التنفيذ الالزمة إلزالة الحواجز وضمان الوصول إىل مرافق رعاية جيدة وأهم األجهزة   ات العامةتعزيز السياس •

ي األنشطة االقتصادية. ما ولوجيا المساعدة وإدوالتكن
 ج األشخاص ذوي اإلعاقة ف 

 

ي تتطلب إعادة  
ستقدم الحملة استشارات ودراسات وتصميمات مجانية لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل جميع المرافق الن 

ي العامة والشوارع وتشجيع اصحا
ي القطاع الخاص لالنضمام. التأهيل / إعادة اإلعمار، مع إعطاء األولوية للمبائ 

كز هدف   ب مبائ  سثر

روا  مبن  وشارع    8000الرئيسي )متوسط المدى( عىل ما يقرب من  حملة  ال ي المنطقة المجاورة النفجار  تض 
وت  مرفأ ف  وبدعم من ،  بثر

كات الهندسية الخاصة والمتطوعير    . نقابة المهندسير  والرسى

 

ي ح
صانعي السياسات واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم )وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية( عدد من ملة الدعم سيشارك ف 

ي االعتبار.  وصول لضمان 
 أصوات األشخاص ذوي اإلعاقة وأخذ آرائهم ف 

 

ا عىل األقدام يقوم بها  نامج األمم المتالسيد/ ستبدأ الحملة بجولة سثر  ي  مايكل حداد، سفثر النوايا الحسنة اإلقليمي لث 
حدة اإلنمائ 

ي 
، وهو رياض  ي

ي طفولته. من األشخاص ذوي اإلعاقة، ذو للعمل المناخ 
ي العمود الفقري ف 

 قدرة تحمل، تعرض إلصابة ف 

 

ه السيد سيبدأ  وت  اإلسكوا من أمام مقر مبن  حداد سثر  بثر
  ف 

 
ة ب مرورا ي وسط المدينة والجمثر 

رة ف  ومار ميخائيل  المناطق المتض 

ا للرعاية الصحية األولية  23ينا للرعاية الصحية األولية، وهو واحد من ت لينتهي عند مركز كارن روا مركز  وت  مرفأ من انفجار تض  بثر
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ا تحت اإلنشاء. س ي نهاية كل جولة. لكون هنايوحالي 
 ةمينسيكون هنالك كلمة لأل ، وعند نهاية المطاف سثر  ك "نقطة إعالمية" ف 

ي سيكون   ةالمقيموالمنسقة  األمير  العام    ةلإلسكوا ووكيل  ةالتنفيذي
ي الطرف المتلق 

ي لبنان بإيجاز عن أهمية المبادرة. ف 
لألمم المتحدة ف 

ي لبنان مع منظمة الصحة العالمية وموئل األمم ال
ي إعادة هناك ممثل عن سلطة الرعاية الصحية األولية ف 

متحدة وكالهما مشارك ف 

 . بناء الرعاية الصحية األولية

 حملة تعبئة الموارد 

ا إىل جمع ما ال يقل عن مليون دوالر أمريكي  و 
 
كاء القطاع    1000  من خالل ال ي  هدف مايكل حداد أيض ته، مما يتحدى شى خطوة من مسثر

نت   1000كل خطوة بمبلغ ضاهاة  الخاص لم ا عث  اإلنث 
 
دوالر أمريكي من الدعم للمبادرة. باإلضافة إىل ذلك، ستتضمن الحملة جهد

ي 
نامج األمم المتحدة اإلنمائ  ع الرسمية لث  ع ، مما يسمح لألفراد من جميع undp.giveمن خالل صفحة التث  أو أنحاء العالم بالتث 

ي لبنان، الذين، بسبب األزمة المالية، غثر قادرين عىل   يةواز اتخاذ إجراءات مسيتم و التطوع لالنضمام إىل هذا الجهد. 
لألشخاص ف 

ة اللبنانية. يحصلون فقط عىل المساهمة بالدوالر األمريكي و   اللثر

 الحاجة  أهميةإدراك 

ي لبنان ما بير     ييمثل األشخاص ذو  •
، أي ما يقرب من    7٪ من إجماىلي عدد السكان البالغ  15و    10اإلعاقة ف    910.000ماليير 

 (. K4Dتقرير بحسب )

ة من العالم، ي   • ي أجزاء كثثر
ا.   ياألشخاص ذو   د عكما هو الحال ف 

 
ا وتهميش

 
ي لبنان من بير  أكثر الفئات السكانية استبعاد

اإلعاقة ف 

ا  هم ف ي  يواجهون نقص 
ف عىل  الحقوق والموارد والخدمات ويعانون من التهميش واالستبعاد والعنإمكانية الوصول إىل ف 

ي ذلك الوصول إىل مرافق رعاية جيدة. 
ل والخارج. وهذا ينطبق عىل جميع مجاالت حياتهم بما ف  ي المث  

 نطاق واسع ف 

تب عىل ذلك من آثار  • ، وصلت معدالت الفقر والبطالة إىل مستويات قياسية مرتفعة، مع ما يث  ي
مع تدهور االقتصاد اللبنائ 

.  سلبية عىل األشخاص ذوي اإلعاقة، من بير  
 
 الفئات األكثر ضعفا

وس كورونا المستجد )كوفيد لقد أدى ت • ي فثر
ي منه لبنان ( الذي 19-فسى

ورية الحتوائه إىل زيادة  يعائ  ا والتدابثر الض  حالي 

ي ذلك القدرة عىل تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها. 
 المصاعب االقتصادية بما ف 

ي  تسبب االنفجار   •
وت ف  ار مادية جسيمة وحطم حياة الناس و   2020آب / أغسطس    4المروع الذي هز مرفأ بثر ي أض 

سبل  ف 

وت.  ي جميع أنحاء بثر
ة لالنفجار ولكن ف  ي المنطقة المجاورة مباشى

اآلثار السلبية وستنعكس معيشتهم، ليس فقط ف 

 جميع أنحاء لبنان.  عىلواالقتصادية واالجتماعية لالنفجار 

ي الوقت ا •
من األشخاص   العديد و ، هناك معلومات محدودة حول تأثثر االنفجار عىل األشخاص ذوي اإلعاقة. راهنلف 

اجتاح عدد كبثر من  لقد لخطر اإلصابة باإلعاقات إذا لم يتم تشخيصهم ودعمهم بشكل صحيح. المصابير  معرضير  

ي كان الكثثر  
ر اآلن من جراء االنفجار. أصال منهك منها المصابير  المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية، والن   وتض 

( أن تكون مبادرات التأهب واالستجابة للكوارث  CRPDتتطلب اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) •

المشاركة الكاملة  شاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة ويمكن الوصول إليها بسهولة. تساعد البيئة الخالية من العوائق عىل ضمان  

ي المجتمع من قبل الجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرة، بكرامة وبأكث  قدر ممكن من االستقالل.  
والمتساوية ف 

ا األشخاص اآلخرين الذين يعانون من ضعف  
 
ا األشخاص ذوي اإلعاقة فحسب، بل تفيد أيض ال تفيد المالخ   المصممة عالمي 

ي الحركة، مثل كبا
، فهي  ف  ر السن أو النساء الحوامل أو األطفال الصغار أو األشخاص الذين يعانون من إعاقة مؤقتة. وبالتاىلي

 تفيد عائالت ومجتمعات بأكملها. 

ي خلق بيئة خالية  شامليساهم إدراج التصميم ال •
ي جهود إعادة اإلعمار والتجديد بعد االنفجار ف 

ومبادئ إمكانية الوصول ف 

 شامل: "المجتمع الذي يمكن الوصول إليه لألشخاص ذوي اإلعاقة هو مجتمع متاح للجميع"من العوائق ومجتمع 

 تقدير الحاجة الملحة

ي األسعار المرتبطة باألزمة االقتصادية، وانخفاض قيمة العملة والتداعيات االقتصادية إلجراءات اإلغالق    ةالزياد •
المتعلقة  ف 

ة منهم )لبنانيون والجئون(  ل، تع19-بجائحة كوفيد ا كبثر
 
يق توفثر الدعم المطلوب لألشخاص ذوي اإلعاقة، مما يحرم أعداد

وري  ي يحتاجونها. توفثر المعدات واأل   -من العيش الض 
 جهزة المساعدة الن 
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ة، مثل اإلصابة   • عدم توفثر مثل هذه المعدات األساسية يعرض األشخاص ذوي اإلعاقة لمشاكل ومضاعفات صحية خطثر

ي من شأنها أن تضيف إىل العبء الحاىلي عىل األشخاص  
ي تتطلب رعاية طبية مكثفة ومكلفة والن 

بعدوى تهدد الحياة، والن 

 مة. ذوي اإلعاقة والحكو 

انية وزارة   • ي مثر 
ي األصل قبل أسابيع من االنفجار، وكان الهدف من هذه المبادرة تغطية العجز ف 

تم تصميم هذه المبادرة ف 

ة لبنانية، سنوي  6الشؤون االجتماعية ) ي إطار برنامج الحقوق والوصول لتوفثر األجهزة المساعدة امليارات لثر
(، والمخصص ف 

ي الناجم عن  األساسية ودعم الحياة )التقني
ة. معدات التنقل وسلس البول( لألشخاص ذوي اإلعاقة. اآلن مع العبء اإلضاف 

ا   . االنفجار، أصبح تنفيذ هذه المبادرة أكثر إلحاح 

ي وقد تم اعتماد  •
ي جميع محافظات لبنان الثمائ 

ي  5يتم تنفيذ برنامج الحقوق والوصول ف 
مراكز   8منظمات غثر حكومية ف 

، إلخ( مجساتنية )الكراشي المتحركة، مشدات المقاعد، إلخ(، ومساعدات سلس البول )الطبقات،  لتقديم المساعدات الف

 والمساعدات منع تقرحات الفراش )المراتب والوسائد وما إىل ذلك(. 

 


