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ن ل  اجتماع ي الدولكبار المسؤولي 
ن
 لعربية دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ف

ي ظل جائحة كوفيد
ن
 19-ف

 

 2020يونيو  24ربعاء ألا
 

 كلمة الدكتور لؤي شبانه، المدير االقليمي لصندوق المم المتحدة للسكان للدول العربية

 

 السيدات والسادة الحضور

 اسعد هللا صباحكم بكل خي  

 

 
ن
 المجتمع وىه فئة و ان اشاركم هذا االجتماع الهام حول اثر جائحة ك يرسن

ى
رونا عىل فئة هامه ف

جامعة الدول العربيه واالسكوا  لكل من اود ان اتقدم بالشكر والتقديرو االشخاص ذوى االعاقه 
ى عىل الفئة انظيم هذا اللقاء الهام لت كت 

قل لتحقيق شعار اجندة التنمية المستدامه من خالل التر
 استفادة من االجندة لعدم ترك اى احد خلف الركب

 

  ي المتوسط هبأناإلحصائية تشت  التقديرات
ى
 ٪ من سكان العالم يعيشون مع إعاقة 15 ف

ي مليون  60والي حهناك  وبالمقاربة اإلحصائية،، متوسطة إىل شديدة ي الوطن العرن 
ن
شخص ف

مجة الشاملةعاجلة و  مما يستوجب اتخاذ قرارات اإلعاقةمن ذوي  تقريبا   . واعية لضمان التر

  ي  مليون 60 تقدر األمم المتحدة أنه يوجد حواىلي وكذلك
ن
ي أوضاع هشة وإنسانية ف

ن
شخص ف

ى ندرك زيادة تركيب وبحاجة للمساعدة العاجلةالعربية المنطقة  ى هذين الرقمي  . بالجمع بي 

ي نواجهها 
ى من  ،للوصول إىلوتعقيد التحديات التر ذوي اإلعاقة األشخاص ودعم الماليي 

ي أوضاع هشة. يتواجدون أيضا الذين و 
ى
ي  ف

ى
وغالًبا ما يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل أشد ف

ى  اعات وحاالت الطوارئ حيث ال يستطيعون الفرار، أو أن يكونوا غت  مدركي  ى أوقات التى

ي يواجهونها، و 
كهم عائالتهم ومقدمي الرعاية لهمقد يللمخاطر التر

 . خلفهم تر

 

  وس ذات إعاقة و  امرأةلو تخيلنا سويا حامل ويزيد األمر تعقيدا لو ال قدر هللا أصيبت بفت 
تب عىل ذلك من عدم إمكانية التداوي لخطورة الدواء عىل  19-الكوفيد أثناء الحمل وما يتر

ي 
ى وصعوبة تطبيق العزل والتباعد البدنى ي حالة احتياجها لمرافقة  االجتماعي و الجني 

ى
خاصة ف

 . ظروف اإلعاقةدائمة ل
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 ي سياقات مختلفة
ن
، )التنمية أو الهشة / اإلنسانية( األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يعيشون ف

ي ذلك الصحة الجنسية 
ن
لديهم نفس االحتياجات الصحية مثل األشخاص اآلخرين بما ف

ي الوصول إل اأكير تعقيدا يواجهون عقبات  لكنهمو ؛ واإلنجابية
ن
والخدمات لمعلومات ف

 األرسةلرعاية الصحة اإلنجابية وتنظيم 

 

 ي معاناة بالغة ومنهجية ي وطننا العرنر
ى
ي األشخاص ذوو اإلعاقة ف

ولكنها بالطبع  ،بالفعل يعانى
ي دورنا كمنظمات  ،غت  مقصودة

ي إقليمية و وهنا يأنر
دولية للمنارصة وتقديم الدعم الفتى

ي حلول تقلص من 
اح ودعم تبتى كاء لتشخيص التحديات واقتر أي صورة للحكومات وكافة الشر

 . من صور اإلقصاء والتهميش

 

  ي  اإلقليمي يعمل صندوق االمم المتحدة للسكان عىل المستوى
مع لج والمستوى الوطتى

البيانات لدعم سياسات وبرامج التنمية الشاملة توليد المزيد من و  البيانات المتعلقة باإلعاقة
ي سياق خطة 

ى
 . "ولضمان "عدم تخلف أحد عن الركب 2030ف

 

  ات السلبية المرتقبة لوباء كوفيد وقد أطلق الصندوق مؤخرا تقريرا يحلل والذي  19التأثي 
ن حالة إضافية من الحمل غي  المرغوب فیه إذا  7تشي  التقديرات إل توقع حدوث   مالیي 

مكن نحو  6استمر اإلغالق لمدة 
ُّ
ي  47أشھر باإلضافة إل عدم ت

ن
بلدا من  114ملیون امرأة ف

الُبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من استخدام وسائل تنظيم األرسة الحديثة وما 
ي معدالت وفيات األطفال واألمهات من ذوي

ن
هم يتبع ذلك من ارتفاع ف   اإلعاقة وغي 

 

  اكةللسكان  متحدةالمم يقوم صندوق األ مم المتحدة جامعة الدول العربية وبرنامج األ  مع بالشر
ى بتطوير  عربية اقليمية لدفع اجندة العمل  مظلةتكون بمثابة  اتيجية عربيةاسي  للمتطوعي 

 شتر  اإلعاقة ذويمرة االشخاص  وتضمن ألول التطوعي 
ى
للحفاظ عىل حقوقهم ف

 . المجاالت 

 

 ي  المتحدةمم صندوق األ  شارك
ى
ي  مؤتمر الدوحة الدولي لإلعاقة والتنمية للسكان ف

ن
 ،2019ف

امنا بميثاق األمم  ى نا بقوة عن التر ر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص وقد عتر
مليار  يزيد عن ما المتحدة الهادف إىل تعزيز السالم والعدالة وحقوق االنسان للجميع والسيما ل

ي العالم
ى
 شخص من ذوي االعاقة ف
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 ي تسبب إقصاء عىل توصيات عديدة لم شمل اعالن الدوحة
كافحة الحواجز الهيكلية التر

 اإلعاقة: األشخاص ذوي 

م أصوات ا، وإستخدإطالق حمالت إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق االعاقة .1
 عاقة كقوة دفع للمجتمع المحىلي األشخاص ذوي اإل 

ي تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة لألشخاص  .2
ى
ي المجتمعات وف

ى
ذوي االعاقة وتمثيلهم ف

امج.   جميع السياسات والتر

 ضمان عدم إقصاء األشخاص ذوي االعاقة من نظام التعليم   .3

ي مجال رسم السياسة الصحية  .4
ى
 التشديد عىل مقاربة شاملة لإلعاقة ف

ي رفاه االشخاص ذوي االعاقة بتوفت  الحماية للمقارنة عالية  .5
ى
اف بدور األرس ف االعتر

ي يعيشها ال
 جودة من أجل فهم أفضل للتجارب التر

 تعزيز وسائل التنفيذ والرصد ألهداف التنمية المستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  .6

اكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع  .7 يكدعم وتعزيز الشر ي تحقيق  الخاص كشر
ى
ي ف اتيجر استر

 أهداف التنمية المستدامة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ي المدن، حتر تكون إعطاء األولوية  .8
ى
إلزالة الحواجز االجتماعية والمكانية والبيئية ف

 بات األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهممتالئمة مع متطل

 

  ي إعداد الدراسات والبحوث بهدف إثراء عملية
ى
ويستثمر الصندوق عىل كافة المستويات ف

ي المكتب اإلقليمي للصندوق . إعداد السياسات المبنية عىل األدلة
ى
إطالق بصدد  ونحن ف

ي تواجه 
 ذوي اإلعاقة فيما يخص الصحة اإلنجابيةاألشخاص تحليل إقليمي للتحديات الت 

ي الدول العربية
ن
لبناء القدرات وتبادل وسبل التعامل معها كما أننا نوىلي أهمية خاصة  ف

ن الدول العربية ات بي  ي ديسمتر الخي 
ى
 2019، وأخر هذه المبادرات كان بمدينة الدار البيضاء ف

ين اليوممشاركة بعض وب  السادة الحارصى
 

 السيدات والسادة الحضور

  :المستقبل الذي نبتغيه 
 

يعية وسياسية داعمة - ذوي اإلعاقة  األشخاص لتفعيل واستيفاء حقوق بيئة ترسر
ى ضد األشخاص  الصحية والتنموية ي تمت 

ى والممارسات التر والعمل عىل تعديل القواني 
ي جميع مجاالت 

ى
ي ذلك الحصول عىل الخدمات الصحيةذوي اإلعاقة ف

ى
 الحياة، بما ف
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امج وتنفيذها، وأليات المتابعة - مستوى الحكومات والمجتمع  عىل تطوير وإعداد التر

ي والمنظمات الدولية
 المدنى

 
خدمات صحية ميرسة للجميع عىل رأسها النساء والفتيات والشباب من ذوي توفت   -

ي أوقات األزمات والظروف الهشة اإلعاقة
ن
 وخصوصا ف

 
ية لإلعاقة تجاوز المقاربة الطبية - ن الرفاه الكىلي لألشخ والخي  اص ذوي نحو تأمي 

نجابية نجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة اإل . تعزيز الحقوق اإل االعاقة
الكاملة اف بحقوقهم لألشخاص ذوي االعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها واالعتر 

ي الدول العربية
ى
 ف

 

ي مجال البحوث الصحية و  -
ن
ي تحول دون تحليل تعزيز االستثمار ف

المعوقات الت 
عامة واإلنجابية منها  ذوي اإلعاقة بصفةألشخاص استيفاء الحقوق الصحية ل

 بصفة خاصة
 

 


