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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (9102/ مارس آذار 8)

 

 

 في اإلعاقة ذوي من والمراهقين والفتيان للفتيات الجيدة المعاملة" حول العالمية التوعية حملة إطالق

 اإلسكوا في "العالم

 

 (القوات اللبنانية)  قيومجيان: لفتح آفاق للمعوقين وخلق بيئة محبة لهم 

 (المركزية) قيومجيان عن معاملة ذوي االعاقة: لفتح آفاق لهم وخلق بيئة محبة 

 (ليبانون ديبايت) النزوح اعباء يحتمل يعد لم لبنان: قيومجيان 

 اإلعاقة ذوي لألطفال الجيدة للمعاملة توعية حملة إطالق (IMLebanon) 

  قيومجيان في إطالق حملة عن المعاملة الجيدة لذوي االعاقة: لفتح آفاق للمعوقين وخلق بيئة

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) محبة لهم

 (النشرة) قيومجيان: لقوانين ضامنة لحقوق المرأة 

  حفل استقبال في سفارة تشيلي لمناسبة إطالق حملة المعاملة الجيدة للفتيات والفتيان والمراهقين

 (الوكالة الوطنية اإلعالم) من ذوي اإلعاقة في العالم

 (تلفزيون لبنان) 22:20-22:02نشرة األخبار -تلفزيون لبنان 

 (المشهد العربي) لإلهمال عرضة تزال ال العربية المنطقة في اإلعاقة مسألة: اإلسكوا 

  (رةالنش) لإلسكوا: ال بد من االستثمار لجعل التعليم وأسواق العمل أكثر شموالاألمينة التنفيذية 

 ( كوناوزير لبناني يدعو الى توعية عربية بحقوق ذوي االحتياجاي الخاصة) 

 بيئة أبوظبي( إطالق حملة توعية للمعاملة الجيدة لألطفال ذوي اإلعاقة) 

  (الوكالة الوطنية اإلعالم) 9102آذار  7المفكرة ليوم الخميس 

 

 Leaders pledge support for kids with disabilities (The Daily Star) 

 Lebanon calls for aiding juveniles with special needs (Kuna) 
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  قيومجيان: لفتح آفاق للمعوقين وخلق بيئة محبة لهم

 القوات اللبنانية

 9102 / مارسآذار 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanese-forces.com/2019/03/08/richard-kouyoumjian-69/


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   3 | ص  ا
 

المعاملة الجيدة للفتيات والفتيان “في بيروت حفل اطالق الحملة العالمية في المنطقة العربية حول ” االسكوا“اقيم في مقر 

من تنظيم لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا بالتعاون مع سفارة ” والمراهقين من ذوي االعاقة في العالم

.ومفوضية حقوق االنسان” اليونيسف”تشيلي في بيروت و  

اص ذوي اإلعاقة، البروفيسور وأطلقت الحملة المبعوثة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة، رئيسية اللجنة المعنية بحقوق األشخ

ماريا سوليداد سيستيرناس رييس، التي قدمت المبادئ العشرة لحماية األطفال ذوي اإلعاقة وهي مفصلة في كتيب سيكون 

.متوافرا على موقع اإلسكوا قريبا  

ة بعالم ينمو فيه كل طفل إن الحملة مبنية على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنضم إلى الرؤي"وقالت: 

".من دون عنف التي تدعو إليها الشراكة العالمية إلنهاء العنف ضد األطفال  

 دشتي

على الرغم من الجهود الحثيثة التي "وأكدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي أنه 

ألشخاص ذوي اإلعاقة، فال بد من االستثمار أكثر لجعل التعليم وأسواق العمل أكثر شموال تبذلها الدول العربية لتحسين حياة ا

".لهم ولمحو الوصم وتذليل العقبات األخرى التي تحول دون إدماجهم الكامل في المجتمع  

مليون  911شارك في حفل اإلطالق كذلك سفيرة تشيلي مارتا شلهوب التي شكرت الحضور واشارت الى وجود اكثر من 

شخص معوق في الوطن العربي وهذا الرقم الى تصاعد وهم االكثر تهميشا كونهم يتعرضون للتمييز والعنف وعدم توفر 

".احتياجاتهم مما يؤثر على شخصياتهم. ونطالب الدول العربية بازالة العوائق امام هؤالء  

 قيومجيان

ز على قدرات األطفال ذوي اإلعاقة بدال من عدم قدراتهم والعمل التركي"ودعا وزير الشؤون االجتماعية ريشارد قيومجيان إلى 

".على تحسين حمايتهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع  

ان هذا الموضوع مهم النه يعني االطفال والمراهقين الذين يعانون االعاقة وهذه المرة الثانية التي احضر فيها الى "وقال:

ا هي: في وضع هذا الجيل من الفتيان والفتيات المعوقين في العالم فهم يعانون من غياب االسكوا، وكما اعتدت اقول الحقيقة كم

الحقوق والمتطلبات االساسية للمعيشة غير المتوفرة وينقصهم من ناحية الدعم الطبي والتقني وفي الوقت نفسه المجتمع ال 

".يتعاطى معهم كما ينبغي وال يؤمن لهم فرص العمل  

الذي يضمن حقوق المعوقين لكن ال يوجد حسن تطبيق ونحن بحاجة الى تطوير القانون  991ناك القانون في لبنان ه"أضاف: 

".بشكل افضل وافعل وعلينا خلق وعي اكثر في مجتمعاتنا حتى تفهم الناس متطلبات وحقوقها هؤالء  

د السعي لتحقيق هذه النقاط التي من وسلط قيومجيان الضوء على نقاط عدة هي: الحماية والتأهيل والتكامل واالندماج، واك

خاللها نصل الى الهدف. تأمين الحماية يجب ان يتم من خالل تأمين العيش الكافي واالمان ويتم ذلك عندما تقل نسبة الفقر 

ذه وعلينا مساعدة االهل في معاناتهم المنزلية وتحسين القوانين وخلق قوانين جديدة وهذا يحتاج الى سياسات حكومية تكون ه

".القضية من االولويات وليس ان نترك المعوقين الى اخر المطاف  

يجب خلق بيئة محبة ومتقبلة وهناك الكثير من االذكياء بين المعوقين علينا فتح افاق لهم لينجحوا ويبدعوا وعلينا تفعيل "وختم: 

لتمييز والعنف والعمل على الدمج في المجتمع. طاقاتهم اليومية بشكل اكبر. بالنسبة للتعدي عليهم والتعرض لهم علينا الحد من ا

".فلنركز على طاقاتهم وليس على اعاقاتهم ونتطلع ماذا يمكن ان يقدموا ونخلق شخصيتهم المستقلة  

 الجلسة الثانية
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وكانت مداخالت في الجلسة الثانية للمبعوث الخاص لالمين العام المعنية باالعاقة وامكانية الوصول ماريا سوليداد سيستراناس 

انا كما انا شخص موجود، احب ان تعاملني بلطف وتفكر بمصلحتي، احب ان تهتم بي "رييس التي ركزت على مبادئ هي: 

وتنمي قدراتي، احب ان تصغي الي وتشرح لي ما يحصل، احب ان تؤمن بي وتعلمني كيف احمي نفسي، احب ان تقبلني 

وتساعدني على االستقاللية، احب ان تفهمني وتطمئنني عندما اشعر بالغضب واالحباط، احب ان اعيش في بيئة مسالمة، احب 

".ان تحميني من كل اشكال العنف روحا وجسدا، احب ان تثق بي كما اثق بك  

رة لكل من المدير التنفيذي لليونيسف هنريتا هولسمان فور، الممثلة الخاصة لالمين العام المعنية بالعنف وكانت مداخالت مصو

.ضد االطفال  

 الجلسة الثالثة

وفي الجلسة الثالثة عرضت كلمات انجيال زيتلر من شعبة التنمية االجتماعية في االسكوا. والقى مدير ادارة التنمية والسياسات 

إطالق المبادىء مهم جدا واعلنا تبني الجامعة العربية لهذه "جامعة الدول العربية طارق النابلسي كلمة رأى أن االجتماعية في 

المبادئ تعميمها على الدول العربية ونشرها والسعي لتكون اسلوب حياة في جميع الدول العربية وخصوصا الدول التي تعاني 

".رؤساء والملوك العرب ومجالس الوزراء وزراء الشؤون االجتماعيةمن صراعات والجامعة العربية هي التي تمثل ال  

نحن نعمل بطريقة تشاركية ومع المنظمة العربية للشحن ويجب ان نبدا باالرادة السياسية لدعم حقوق االشخاص ذوي "اضاف: 

لة في التنفيذ خصوصا في تلك االعاقة اهم شيء هو االرادة السياسية وهي موجودة وتتضمنها القمم العربية لكننا نواجه مشك

البلدان التي تعاني من الصراعات والدول التي تستضيف النازحين وهي تعاني بشدة وحتى االن ال توجد احصاءات دقيقة حول 

".عدد االشخاص في هذه االماكن باالضافة الى فلسطين  

مستوى الثقافة االجتماعية حول قبول بالكشف ودعا الى تضافر جهود بين المجتمع المدني والحكومات وسائل االعالم في رفع 

.المبكر واالعتراف بوجود االوالد المعاقين من اجل حمايتهم وكتابة التقارير حول عددهم وانواع اإلعاقة  

كما كانت مداخالت لرئيس المنظمة العربية لالشخاص ذوي االعاقة ابراهيم عبدهللا وعضو اللجنة االستشارية لمنتدى العربي 

.االشخاص ذوي االعاقة شذى سرورلحقوق   

 الجلسة الرابعة

الجلسة الرابعة شكرت المبعوث الخاص لالمين العام سيسترناس رييس الحكومة اللبنانية ووزير الشؤون االجتَاعية وسفيرة 

.تشلي ومنظمة اليونيسيف على الجهود التي بذلت من اجل هذا اللقاء  

 حداد

لمتحدة اإلنمائي لتغير المناخ مايكل حداد الذي، على الرغم من إعاقته، أصبح رياضيا وكان قدم الحفل سفير برنامج األمم ا

ما من شخص معاق أو غير معاق "محترفا وصاحب ثالثة أرقام قياسية. وفي مشاركة لتجربته الشخصية مع الحاضرين، قال: 

".بل نحن أشخاص وقادة في العالم  

وتبادل خبرات وممارسات، باالضافة إلى معرض فني حول الموضوع من  تضمن الحفل عددا من المشاركات عبر الفيديو

.إعداد عدد من الجمعيات المحلية التي تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة  
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 قيومجيان عن معاملة ذوي االعاقة: لفتح آفاق لهم وخلق بيئة محبة

 المركزية

 9102 / مارسآذار 8

أقيم في مقر "االسكوا" في بيروت حفل إطالق الحملة العالمية في المنطقة العربية حول "المعاملة الجيدة للفتيات  -المركزية

والفتيان والمراهقين من ذوي االعاقة في العالم" من تنظيم لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا بالتعاون مع 

 .ة تشيلي في بيروت و"اليونيسف" ومفوضية حقوق االنسانسفار

وأطلقت الحملة المبعوثة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة، رئيسية اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ماريا 

توافرا سيكون م سوليداد سيستيرناس رييس، التي قدمت المبادئ العشرة لحماية األطفال ذوي اإلعاقة وهي مفصلة في كتيب

 .على موقع "اإلسكوا" قريبا

رييس: وقالت رييس إن "الحملة مبنية على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنضم إلى الرؤية بعالم ينمو 

 ."فيه كل طفل من دون عنف التي تدعو إليها الشراكة العالمية إلنهاء العنف ضد األطفال

وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي أن "على رغم الجهود الحثيثة  دشتي: من جهتها، أكدت

التي تبذلها الدول العربية لتحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، فال بد من االستثمار أكثر لجعل التعليم وأسواق العمل أكثر 

 ."التي تحول دون إدماجهم الكامل في المجتمع شموال لهم ولمحو الوصم وتذليل العقبات األخرى

قيومجيان: أما وزير الشؤون االجتماعية ريشارد قيومجيان فدعا إلى "التركيز على قدرات األطفال ذوي اإلعاقة بدال من عدم 

 ."قدراتهم والعمل على تحسين حمايتهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع

فال والمراهقين الذين يعانون االعاقة وهذه المرة الثانية التي احضر فيها الى وقال "هذا الموضوع مهم النه يعني االط

"االسكوا"، مضيفا أن "الفتيان والفتيات المعوقين في العالم يعانون من غياب الحقوق والمتطلبات االساسية للمعيشة غير 

 ."ا ينبغي وال يؤمن لهم فرص العملالمتوفرة وينقصهم الدعم الطبي والتقني، كما وأن المجتمع ال يتعاطى معهم كم

يضمن حقوق المعوقين في لبنان لكن ال يوجد حسن تطبيق ونحن في حاجة الى تطوير القانون بشكل  991وأضاف "القانون 

 ."افضل وافعل وعلينا خلق وعي اكثر في مجتمعاتنا حتى تفهم الناس متطلبات وحقوقها هؤالء

لتكامل واالندماج"، مؤكدا السعي الى "تحقيق هذه النقاط التي من خاللها نصل الى وشدد على "أهمية الحماية والتأهيل وا

الهدف"، مشيرا الى أن "تأمين الحماية يجب ان يتم من خالل تأمين العيش الكافي واالمان ويتم ذلك عندما تقل نسبة الفقر"، 

قوانين جديدة، االمر الذي يتطلب سياسات حكومية تضع داعيا الى "مساعدة االهل في معاناتهم المنزلية وتحسين القوانين وخلق 

 ."هذه القضية ضمن االولويات بدل ترك المعوقين الى آخر المطاف

ودعا الى "خلق بيئة محبة ومتقبلة"، مشيرا الى أن "هناك الكثير من االذكياء بين المعوقين علينا فتح آفاق لهم لينجحوا ويبدعوا 

بشكل أكبر. لنركز على طاقاتهم وليس على اعاقاتهم ونتطلع الى ماذا يمكن ان يقدموا ونخلق  وعلينا تفعيل طاقاتهم اليومية

 ."شخصيتهم المستقلة

  

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/107356/%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%82
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  النزوح اعباء يحتمل يعد لم لبنان: قيومجيان

 ليبانون ديبايت

 9102 / مارسآذار 8

الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فيليبو غراندي على رأس وفد التقى وزير 

من المفوضية، بحضور ممثلة المفوضية العليا لشؤون الالجئين في لبنان ميراي جيرار، في الوزارة، وتم البحث في ملف 

  .النازحين السوريين وتداعياته على لبنان

 

يومجيان "ضرورة عودتهم الى سوريا في االمس قبل اليوم، فلبنان لم يعد يحتمل هذا العبء الكبير"، مشيرا الى ان واكد ق

 .""الشؤون االجتماعية تحملت مسؤولياتها االنسانية على اكمل وجه

 

ا األشخاص ذوي اإلعاقة ماريكما اجتمع قيومجيان بالمبعوثة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة رئيسة اللجنة المعنية بحقوق 

سوليداد سيستيرناس رييس، في حضور سفيرة جمهورية التشيلي في لبنان مارتا شلهوب وتطرق معهما الى موضوع العنف 

  ."ضد الطفل والمرأة وحقوقهما، متحدثا عن نتيجة مشاركتها في مؤتمر "االسكوا

 

 .بنان وحاجاتهم والتحديات التي تواجههمكما تباحث المجتمعون في وضع ذوي االحتياجات الخاصة في ل

 

واستقبل قيومجيان ايضا المدير االقليمي لبرنامج األغذية العالمي عبدهللا وردات مع وفد من المنظمة وجرى البحث في "برنامج 

منة ة التغذية المؤدعم االسر االكثر فقرا" الممول من البنك الدولي وبرنامج االغذية العالمي، مجددين التأكيد على "اهمية بطاق

االف عائلة لبنانية تعيش تحت خط الفقر وتستفيد من بطاقات برنامج دعم االسر االكثر فقرا وتأثير هذه البطاقات االيجابي  01لـ

  ."على حياتهم

 

هم توشدد قيومجيان على "اهمية توسيع مروحة المستفيدين من هذه البطاقات لتشمل عددا اكبر من العائالت، فهي تغير حيا

 ."وحياة اطفالهم

 

كذلك التقى قيومجيان سفيرة استراليا في لبنان ريبيكا غريندالي في زيارة تعارف وتهنئة، وتناول البحث العالقات بين البلدين 

  .بما فيها المهام التي تقوم بها وزارة الشؤون االجتماعية

 

 

 

 

 

  

https://www.lebanondebate.com/news/425245
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 اإلعاقة  ذوي لألطفال الجيدة للمعاملة توعية حملة إطالق

IMLebanon 

 9102/ مارس آذار 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من قبل المبعوثة  ” المعاملة الجيدة للفتيات والفتيان والمراهقين من ذوي اإلعاقة في العالم“أطلقت حملة التوعية العالمية حول 

المتحدة، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، البروفيسور ماريا سوليداد الخاصة لألمين العام لألمم 

.سيستيرناس رييس، التي قّدمت المبادئ العشرة لحماية األطفال ذوي اإلعاقة  

من دون عنف  والحملة مبنية على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنضم إلى الرؤيا بعالم ينمو فيه كل طفل

.التي تدعو إليها الشراكة العالمية إلنهاء العنف ضد األطفال  

على الرغم من الجهود الحثيثة التي "وأّكدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي أنّه 

من االستثمار أكثر لجعل التعليم وأسواق العمل أكثر شموالً  تبذلها الدول العربية لتحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، فال بدّ 

".لهم ولمحو الوصم وتذليل العقبات األخرى التي تحول دون إدماجهم الكامل في المجتمع  

وبحسب دراسة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، األطفال ذوو اإلعاقة هم األكثر عرضةً للعنف الجسدي أو النفسي 

المعاملة الجيدة للفتيات “ة الجنسية مقارنة بغيرهم من األطفال، هذا ما دفع إلى البدء بحملة التوعية العالمية حول واإلساء

التي أطلقتها لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في المنطقة ” والفتيان والمراهقين من ذوي اإلعاقة في العالم

.ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان العربية بالتعاون مع اليونيسف  

 

 

 

 

 

https://www.imlebanon.org/2019/03/07/organisation/
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  قيومجيان في إطالق حملة عن المعاملة الجيدة لذوي االعاقة: لفتح آفاق للمعوقين وخلق بيئة محبة لهم

 الوكالة الوطنية لإلعالم
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 تياتللف الجيدة المعاملة" حول العربية المنطقة في العالمية الحملة اطالق حفل بيروت في" االسكوا" مقر في اقيم - وطنية

 مع عاونبالت اسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة االمم لجنة تنظيم من" العالم في االعاقة ذوي من والمراهقين والفتيان

 .االنسان حقوق ومفوضية" اليونيسف"و بيروت في تشيلي سفارة

 

 روفيسورالب اإلعاقة، ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة رئيسية المتحدة، لألمم العام لألمين الخاصة المبعوثة الحملة وأطلقت

 يكونس كتيب في مفصلة وهي اإلعاقة ذوي األطفال لحماية العشرة المبادئ قدمت التي رييس، سيستيرناس سوليداد ماريا

 .قريبا اإلسكوا موقع على متوافرا

 

 طفل لك فيه ينمو بعالم الرؤية إلى وتنضم اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق المتحدة األمم اتفاقية على مبنية الحملة إن: "وقالت

 ."األطفال ضد العنف إلنهاء العالمية الشراكة إليها تدعو التي عنف دون من

 

  دشتي

 التي ثيثةالح الجهود من الرغم على" أنه دشتي روال الدكتورة لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة وأكدت

 شموال ثرأك العمل وأسواق التعليم لجعل أكثر االستثمار من بد فال اإلعاقة، ذوي األشخاص حياة لتحسين العربية الدول تبذلها

 ."المجتمع في الكامل إدماجهم دون تحول التي األخرى العقبات وتذليل الوصم ولمحو لهم

 

 مليون 911 من اكثر وجود الى واشارت الحضور شكرت التي شلهوب مارتا تشيلي سفيرة كذلك اإلطالق حفل في شارك

 رتوف وعدم والعنف للتمييز يتعرضون كونهم تهميشا االكثر وهم تصاعد الى الرقم وهذا العربي الوطن في معوق شخص

 ."هؤالء امام العوائق بازالة العربية الدول ونطالب. شخصياتهم على يؤثر مما احتياجاتهم

 

 قيومجيان

 ملوالع قدراتهم عدم من بدال اإلعاقة ذوي األطفال قدرات على التركيز" إلى قيومجيان ريشارد االجتماعية الشؤون وزير ودعا

 ."المجتمع في وإدماجهم وتأهيلهم حمايتهم تحسين على

 

 الى فيها احضر التي الثانية المرة وهذه االعاقة يعانون الذين والمراهقين االطفال يعني النه مهم الموضوع هذا ان:"وقال

 غياب نم يعانون فهم العالم في المعوقين والفتيات الفتيان من الجيل هذا وضع في: هي كما الحقيقة اقول اعتدت وكما االسكوا،

 ال لمجتمعا نفسه الوقت وفي والتقني الطبي الدعم ناحية من وينقصهم المتوفرة غير للمعيشة االساسية والمتطلبات الحقوق

 ."العمل فرص لهم يؤمن وال ينبغي كما معهم يتعاطى

 

 القانون تطوير الى بحاجة ونحن تطبيق حسن يوجد ال لكن المعوقين حقوق يضمن الذي 991 القانون هناك لبنان في: "أضاف

 ."هؤالء وحقوقها متطلبات الناس تفهم حتى مجتمعاتنا في اكثر وعي خلق وعلينا وافعل افضل بشكل

 

 نم التي النقاط هذه لتحقيق السعي واكد واالندماج، والتكامل والتأهيل الحماية: هي عدة نقاط على الضوء قيومجيان وسلط

 فقرال نسبة تقل عندما ذلك ويتم واالمان الكافي العيش تأمين خالل من يتم ان يجب الحماية تأمين. الهدف الى نصل خاللها

 هذه ونتك حكومية سياسات الى يحتاج وهذا جديدة قوانين وخلق القوانين وتحسين المنزلية معاناتهم في االهل مساعدة وعلينا

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/396211/
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 ."المطاف اخر الى المعوقين نترك ان وليس االولويات من القضية

 

 تفعيل وعلينا واويبدع لينجحوا لهم افاق فتح علينا المعوقين بين االذكياء من الكثير وهناك ومتقبلة محبة بيئة خلق يجب: "وختم

. المجتمع في جالدم على والعمل والعنف التمييز من الحد علينا لهم والتعرض عليهم للتعدي بالنسبة. اكبر بشكل اليومية طاقاتهم

 ."المستقلة شخصيتهم ونخلق يقدموا ان يمكن ماذا ونتطلع اعاقاتهم على وليس طاقاتهم على فلنركز

 

 الثانية الجلسة

 ستراناسسي سوليداد ماريا الوصول وامكانية باالعاقة المعنية العام لالمين الخاص للمبعوث الثانية الجلسة في مداخالت وكانت

 يب تهتم ان احب بمصلحتي، وتفكر بلطف تعاملني ان احب موجود، شخص انا كما انا: "هي مبادئ على ركزت التي رييس

 يب تؤمن ان احب يحصل، ما لي وتشرح الي تصغي ان احب قدراتي، وتنمي تقبلني ان احب نفسي، احمي كيف وتعلمني

 احب لمة،مسا بيئة في اعيش ان احب واالحباط، بالغضب اشعر عندما وتطمئنني تفهمني ان احب االستقاللية، على وتساعدني

 ."بك اثق كما بي تثق ان احب وجسدا، روحا العنف اشكال كل من تحميني ان

 

 بالعنف ةالمعني العام لالمين الخاصة الممثلة فور، هولسمان هنريتا لليونيسف التنفيذي المدير من لكل مصورة مداخالت وكانت

 .االطفال ضد

 

 الثالثة الجلسة

 والسياسات التنمية ادارة مدير والقى. االسكوا في االجتماعية التنمية شعبة من زيتلر انجيال كلمات عرضت الثالثة الجلسة وفي

 هذهل العربية الجامعة تبني واعلنا جدا مهم المبادىء إطالق" أن رأى كلمة النابلسي طارق العربية الدول جامعة في االجتماعية

 تعاني التي الدول وخصوصا العربية الدول جميع في حياة اسلوب لتكون والسعي ونشرها العربية الدول على تعميمها المبادئ

 ."االجتماعية الشؤون وزراء الوزراء ومجالس العرب والملوك الرؤساء تمثل التي هي العربية والجامعة صراعات من

 

 ذوي االشخاص حقوق لدعم السياسية باالرادة نبدا ان ويجب للشحن العربية المنظمة ومع تشاركية بطريقة نعمل نحن: "اضاف

 تلك يف خصوصا التنفيذ في مشكلة نواجه لكننا العربية القمم وتتضمنها موجودة وهي السياسية االرادة هو شيء اهم االعاقة

 حول قيقةد احصاءات توجد ال االن وحتى بشدة تعاني وهي النازحين تستضيف التي والدول الصراعات من تعاني التي البلدان

 ."فلسطين الى باالضافة االماكن هذه في االشخاص عدد

 

 الكشفب قبول حول االجتماعية الثقافة مستوى رفع في االعالم وسائل والحكومات المدني المجتمع بين جهود تضافر الى ودعا

 .اإلعاقة وانواع عددهم حول التقارير وكتابة حمايتهم اجل من المعاقين االوالد بوجود واالعتراف المبكر

 

 لعربيا لمنتدى االستشارية اللجنة وعضو عبدهللا ابراهيم االعاقة ذوي لالشخاص العربية المنظمة لرئيس مداخالت كانت كما

 . سرور شذى االعاقة ذوي االشخاص لحقوق

 

 الرابعة الجلسة

 سفيرةو االجتَاعية الشؤون ووزير اللبنانية الحكومة رييس سيسترناس العام لالمين الخاص المبعوث شكرت الرابعة الجلسة

 . اللقاء هذا اجل من بذلت التي الجهود على اليونيسيف ومنظمة تشلي

 

 حداد

 يارياض أصبح إعاقته، من الرغم على الذي، حداد مايكل المناخ لتغير اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سفير الحفل قدم وكان

 عاقم غير أو معاق شخص من ما: "قال الحاضرين، مع الشخصية لتجربته مشاركة وفي. قياسية أرقام ثالثة وصاحب محترفا
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 ."العالم في وقادة أشخاص نحن بل

 

 من الموضوع حول فني معرض إلى باالضافة وممارسات، خبرات وتبادل الفيديو عبر المشاركات من عددا الحفل تضمن

 . اإلعاقة ذوي األشخاص تمكن التي المحلية الجمعيات من عدد إعداد

 

 

  س.ج/مرشد دندش ==============
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  قيومجيان: لقوانين ضامنة لحقوق المرأة

 النشرة

 9102/ مارس آذار 8

اشار وزير الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان في تصريح له بمناسبة يوم المرأة العالمي، الى انه "ال يطالب بالتساوي في 

الحقوق بين المرأة والرجل ألنه يعتبره حقا طبيعيا وبديهيا". ولفت الى انه "يطالب بالمزيد من القوانين الضامنة لهذه الحقوق 

 ."، في لبنان والعالم العربي. وكل الحب والتقدير والثناء للمرأة اللبنانية العظيمة في يوم المرأة العالميالمطلقة

وخالل حفل اطالق الحملة العالمية في المنطقة العربية حول "المعاملة الجيدة للفتيات والفتيان والمراهقين من ذوي االعاقة في 

االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا بالتعاون مع سفارة تشيلي في بيروت و"اليونيسف" العالم" من تنظيم لجنة االمم المتحدة 

ومفوضية حقوق االنسان في مقر "االسكوا" في بيروت، دعا قيومجيان إلى "التركيز على قدرات األطفال ذوي اإلعاقة بدال من 

. وقال:"ان هذا الموضوع مهم النه يعني االطفال عدم قدراتهم والعمل على تحسين حمايتهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع"

والمراهقين الذين يعانون االعاقة وهذه المرة الثانية التي احضر فيها الى االسكوا، وكما اعتدت اقول الحقيقة كما هي: في وضع 

المتوفرة  ة للمعيشة غيرهذا الجيل من الفتيان والفتيات المعوقين في العالم فهم يعانون من غياب الحقوق والمتطلبات االساسي

وينقصهم من ناحية الدعم الطبي والتقني وفي الوقت نفسه المجتمع ال يتعاطى معهم كما ينبغي وال يؤمن لهم فرص العمل". 

الذي يضمن حقوق المعوقين لكن ال يوجد حسن تطبيق ونحن بحاجة الى تطوير القانون  991أضاف: "في لبنان هناك القانون 

 ."وعلينا خلق وعي اكثر في مجتمعاتنا حتى تفهم الناس متطلبات وحقوقها هؤالء بشكل افضل وافعل

وسلط قيومجيان الضوء على نقاط عدة هي: الحماية والتأهيل والتكامل واالندماج، واكد السعي لتحقيق هذه النقاط التي من 

ي واالمان ويتم ذلك عندما تقل نسبة الفقر خاللها نصل الى الهدف. تأمين الحماية يجب ان يتم من خالل تأمين العيش الكاف

وعلينا مساعدة االهل في معاناتهم المنزلية وتحسين القوانين وخلق قوانين جديدة وهذا يحتاج الى سياسات حكومية تكون هذه 

 ."القضية من االولويات وليس ان نترك المعوقين الى اخر المطاف

الكثير من االذكياء بين المعوقين علينا فتح افاق لهم لينجحوا ويبدعوا وعلينا  وتابع قائال "يجب خلق بيئة محبة ومتقبلة وهناك

تفعيل طاقاتهم اليومية بشكل اكبر. بالنسبة للتعدي عليهم والتعرض لهم علينا الحد من التمييز والعنف والعمل على الدمج في 

 ."يقدموا ونخلق شخصيتهم المستقلةالمجتمع. فلنركز على طاقاتهم وليس على اعاقاتهم ونتطلع ماذا يمكن ان 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1290884/%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86:-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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حفل استقبال في سفارة تشيلي لمناسبة إطالق حملة المعاملة الجيدة للفتيات والفتيان والمراهقين من ذوي 

 اإلعاقة في العالم

 الوكالة الوطنية اإلعالم

 9102/ مارس آذار 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في العالمية لحملةا إطالق لمناسبة النقاش، في السفارة مقر في استقبال حفل شلهوب مارتا لبنان في تشيلي سفيرة أقامت - وطنية

 المتحدة مماأل لجنة نظمته الذي ،"العالم في اإلعاقة ذوي من والمراهقين والفتيان للفتيات الجيدة المعاملة" حول العربية المنطقة

 ةللطفول المتحدة األمم ومنظمة بيروت في تشيلي سفارة مع بالتعاون" اإلسكوا" آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية

  .اإلسكوا مقر في اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية" اليونيسف"

 

 وكيلة ،صعب سليمان لور لالعالم الوطنية الوكالة مديرة والعراق، الجزائر تونس، االرجنتين، البرازيل،: سفراء الحفل حضر

 ويذ ملف عن المسؤولة المتحدة لألمم العام االمين مندوبة داشتي، روال لالسكوا التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام االمين

 .ودبلوماسية رسمية وشخصيات رايس، سوليداد ماريا الخاصة االحتياجات

 

  .لها دعمها مؤكدة الحملة هذه اطالق في ورايس داتشي جهود على مثنية بالحضور شلهوب رحبت بداية،

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/396209/
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 داشتي

 ضعتو اإلسكوا" ان الى مشيرة الخاصة، االحتياجات ذوي لمساندة اإلسكوا في اطلقت التي الحملة اهمية عن داتشي تحدثت ثم

 هؤالء دمج اهمية" على وأكدت". الخاصة االحتياجات ذوي لدعم العربية الجامعة ايضا وتبنتها اإلطار هذا في التزامات عشرة

  .لحملةا هذه في مشاركتها تشيلي لسفارة شاكرة ،"متطور مجتمع بناء في واساسيين فاعلين كأفراد ومساهمتهم المجتمع في

 

 رايس

 االحتياجات ذوي قضية" ان مؤكدة الداعمين، وكل اإلسكوا مع بالتعاون الحملة بهذه بالقيام فخرها عن رايس أعربت بدورها،

 قتهال الذي" الترحاب" إليه ستنقل انها وأوضحت". غوتيريش انطونيو المتحدة لألمم العام االمين عمل أولويات من هي الخاصة

  ."كافة العربي العالم دول وفي والجامعات المدارس في الحملة هذه نشر" الى داعية العربي، العالم في المبادرة هذه

 

 

 .غ.إ/الهيبي يوال===================
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 نشرة األخبار -تلفزيون لبنان

 تلفزيون لبنان

 9102/ مارس آذار 7

 (99:19-99:91) 

 

 

  

http://www.teleliban.com.lb/watch.php?id=1863
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 لإلهمال عرضة تزال ال العربية المنطقة في اإلعاقة مسألة: اإلسكوا

 المشهد العربي

 9102/ مارس آذار 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مييزوالت الحرمان مصادر أكثر من تزال ال المنطقة في اإلعاقة مسألة أن على دشتي، روال. د لإلسكوا التنفيذية األمينة شددت

 المنطقة في اإلعاقة ذوي لألطفال الجيدة للمعاملة العالمية الحملة إطالق خالل لإلهمال، تعرضا والتهميش واالستبعاد

 العربي، دالمشه تابعها تويتر، االجتماعي، التواصل موقع على اإلسكوا نشرتها تغريدة بحسب دشتي، روال. د وأكدت  العربية،

 كثرأ االستثمار من البد اإلعاقة، ذوي األشخاص حياة لتحسين العربية الدول تبذلها التي الحثيثة الجهود من الرغم على" أنه

 في الكامل إدماجهم دون تحول التي األخرى العقبات وتذليل الوصم، ولمحو لهم شموال أكثر العمل وأسواق التعليم لجعل

  ." المجتمع

https://almashhadalaraby.com/news/75365
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  األمينة التنفيذية لإلسكوا: ال بد من االستثمار لجعل التعليم وأسواق العمل أكثر شموال

  النشرة

 9102/ مارس آذار 7

 

ل وأّكدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي أنّه "على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الد

اإلعاقة، فال بّد من االستثمار أكثر لجعل التعليم وأسواق العمل أكثر شموالً لهم ولمحو الوصم العربية لتحسين حياة األشخاص ذوي 

 ."وتذليل العقبات األخرى التي تحول دون إدماجهم الكامل في المجتمع

م" اإلعاقة في العالكالم دشتي جاء خالل إطالق حملة التوعية العالمية حول "المعاملة الجيدة للفتيات والفتيان والمراهقين من ذوي 

 التي أطلقتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في المنطقة العربية بالتعاون مع اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة

 .السامية لحقوق اإلنسان

 

  

https://www.elnashra.com/news/show/1290699/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7:-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
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 بحقوق ذوي االحتياجاي الخاصة وزير لبناني يدعو الى توعية عربية 

 كونا

 9102/ مارس آذار 7

 

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2781149


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   18 | ص  ا
 

 إطالق حملة توعية للمعاملة الجيدة لألطفال ذوي اإلعاقة

 بيئة أبوظبي 

 9102/ مارس آذار 7

 راسةد بحسب األطفال، من بغيرهم مقارنة الجنسية واإلساءة النفسي أو الجسدي للعنف عرضةً  األكثر هم اإلعاقة ذوو األطفال

 والفتيان للفتيات الجيدة المعاملة“ حول العالمية التوعية بحملة البدء إلى دفع ما هذا(. اليونيسف) للطفولة المتحدة األمم لمنظمة

 المنطقة يف اليوم( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية لجنة اليوم أطلقتها التي” العالم في اإلعاقة ذوي من والمراهقين

 .اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية اليونيسف مع بالتعاون العربية

 اإلعاقة، ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة رئيسية المتحدة، لألمم العام لألمين الخاصة المبعوثة الحملة أطلقت وقد

 كتيّب يف مفّصلة وهي اإلعاقة ذوي األطفال لحماية العشرة المبادئ قّدمت التي رييس، سيستيرناس سوليداد ماريا البروفيسور

 .قريبًا اإلسكوا موقع على متوافًرا سيكون

 عنف دون من طفل كل فيه ينمو بعالم الرؤيا إلى وتنضم اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق المتحدة األمم اتفاقية على مبنية والحملة

 .األطفال ضد العنف إلنهاء العالمية الشراكة إليها تدعو التي

 التي ثيثةالح الجهود من الرغم على“ أنّه دشتي روال الدكتورة لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة وأّكدت

 شموالً  ثرأك العمل وأسواق التعليم لجعل أكثر االستثمار من بدّ  فال اإلعاقة، ذوي األشخاص حياة لتحسين العربية الدول تبذلها

 .”المجتمع في الكامل إدماجهم دون تحول التي األخرى العقبات وتذليل الوصم ولمحو لهم

 الذي يومجيانق ريشارد اللبناني االجتماعية الشؤون ووزير شلهوب مارتا لبنان في تشيلي سفيرة كذلك اإلطالق حفل في وشارك

 يف وإدماجهم وتأهيلهم حمايتهم تحسين على والعمل قدراتهم عدم من بدالً  اإلعاقة# ذوي األطفال قدرات على التركيز إلى دعا

 .المجتمع

 حترفًام رياضيًا أصبح إعاقته، من الرغم على الذي، حداد مايكل المناخ لتغير اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سفير الحفل وقدم

 نم بل معاق غير أو معاق شخص من ما: “قال الحاضرين، مع الشخصية لتجربته مشاركة وفي. قياسية أرقام ثالثة وصاحب

 .”العالم في وقادة كأشخاص نحن

 دإعدا من الموضوع حول فني معرض إلى إضافة وممارسات خبرات وتبادل الفيديو عبر المشاركات من عدًدا الحفل وتضمن

 .اإلعاقة ذوي األشخاص تمّكن التي المحلية الجمعيات من عدد

 

 

 

 

 

  

http://www.abudhabienv.ae/news-47078.html
http://www.abudhabienv.ae/news-47078.html
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  9102آذار  7المفكرة ليوم الخميس 

 الوكالة الوطنية اإلعالم

 9102/ مارس آذار 5

[…] 

 في عاقةاإل ذوي من والمراهقين والفتيان للفتيات الجيدة المعاملة" حول العربية المنطقة في العالمية الحملة إطالق حفل 10,30

 ومنظمة يروتب في تشيلي سفارة مع بالتعاون( اإلسكوا) آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية المتحدة األمم لجنة تنظمه ،"العالم

 لح،الص رياض ساحة اإلسكوا، مقر في اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية( اليونيسف) للطفولة المتحدة األمم

  ب.شلهو مارتا والسفيرة قيوميجيان ريشار االجتماعية الشؤون وزير بمشاركة

[…] 

 

 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/395491/2019
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Leaders pledge support for kids with disabilities  

The Daily Star 

8 March 2019 

BEIRUT: At an event Thursday celebrating a new U.N. campaign for the rights of young people 

with disabilities in the Arab world, Lebanon’s social affairs minister pledged to push for greater 

governmental support for people with special needs. 

Diplomats from Arab and non-Arab countries and representatives of various U.N. agencies and 

the Arab League gathered in Beirut for the regional launch of the Global Campaign for the Good 

Treatment of Girls, Boys, and Adolescents with Disabilities in the World. The campaign aims to 

promote equal access to education and social opportunities and protection from violence and 

exploitation for disabled children. 

Attendees acknowledged the challenges - some cultural and some political - facing people with 

disabilities in Lebanon and in the region. 

In Lebanon, those challenges include chronic government underfunding of NGOs contracted to 

provide services to people with disabilities. The Daily Star reported earlier this week that dozens 

of NGOs serving people with physical and intellectual special needs had not received contracted 

payments from the Lebanese government for more than a year, and at least one center has closed 

as a result. 

Newly instated Social Affairs Minister Richard Kouyoumjian, who spoke at the event, did not 

directly address the issue of delayed payments, but acknowledged failures in the Lebanese state’s 

treatment of people with disabilities. He noted while Lebanon had adopted laws codifying the 

rights of disabled people, “in truth, there is a lack of implementation of these laws.” 

“We need these issues to be a priority in all government programs, not the least,” he said. 

“The last thing we talk about is the disabled people. We give them a small part of our budget, 

which is wrong. I will fight in Lebanon to get a bigger budget for those organizations that take 

care of those people. 

In the wider Arab region, several speakers noted, wars and displacement have worsened the 

situation for people with disabilities and, in some cases, may be leading to more people 

becoming disabled. 

Angela Zettler, a representative of the United Nations Economic and Social Commission for 

Western Asia’s Social Development Division, noted that in Yemen, for instance, children 

suffering from malnutrition are susceptible to disabilities resulting from stunted growth, and that 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Mar-08/478307-leaders-pledge-support-for-kids-with-disabilities.ashx
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conversely, those with disabilities who also experience malnutrition are more susceptible to 

stunting. 

In 2013, Zettler said, around 50 percent of children under 5 in rural areas of Yemen experienced 

stunting, while among children with disabilities, the rate of stunting was 64 percent. The rates are 

likely higher today, she said. 

Tarek El-Nabulsi, director of the Arab League’s Development and Social Policies Department, 

said “political will” to improve the situation of people with disabilities was present, but that “in 

all the Arab countries, we have the situation of culture,” and that officials should work to change 

public perceptions of people with disabilities. 

Shatha Abu Srour, a Palestinian member of the consultative committee of the Arab Forum for the 

Rights of Persons with Disabilities, who is blind, agreed social attitudes often lead to disabled 

people being kept in the house, isolated from the community, and sometimes lead her to feel 

she’s “outside the human circle.” 

“The first and most important thing is the culture,” she said. 
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Lebanon calls for aiding juveniles with special needs  

Kuna 

7 March 2019 

 

 

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2781141&Language=en

