
   

 

0303أيار/ مايو  30 -( 1العدد )  

 كورنيش المنارة في بيروت خال من رواده )صورة نبيل إسماعيل(

"كورونا"، من  -ها نحن نواجه أزمة جديدة 
الحجر المنزلي والتعبئة العامة إلى الحظر، تأثر 
األشخاص المعوقون بشكل مباشر على صعيد 
تقييد حركتهم أكثر، وعدم التزام القوى األمنية 
بتعاميم ممتالية من وزارة الداخلية تعفيهم من 
تقييد لوحات السير المنتهية باألرقام المفردة 
والمزدوجة. وتأثروا بتأخير مواعيد حصولهم 
على المعينات الطبية واألجهزة التعويضية 
المساعدة، فيما كانت الدوائر الصحية الرسمية 
تصب اهتمامها على الوباء تحديًدا، كما تعذر 
وصول المعينات الطبية إلى عدد كبير من 
الصيدليات. كما تأثروا، وفق الشكاوى 
والتبليغات التي وصلت إلى "مرصد حقوق 
األشخاص المعوقين" باستثنائهم من المساعدات 
المالية التي أقرتها الحكومة لعدم وجود إحصاء 
شامل لهم، ولعوائق حالت دون تسجيلهم في 
البلديات، وخضع التسجيل الستنسابية كبيرة. 
وأثقلت األزمة المعيشة الخانقة عليهم، واختفت 
كل أي معالم الحماية االجتماعية، وحرم كثيرون 
من غير المنتسبين إلى أحزاب وتوجهات سياسية 

 من التقديمات العينية والمالية في مناطقهم.
إننا أمام خطر جديد! على الصعيد الرسمي يعود 
بنا مجلس النواب عشرين عاًما إلى الوراء مع 
تعديل مستغرب يمس بمصطلح األشخاص 
المعوقين! فيما المطلوب منه التقدم إلى المعاني 
السامية التي حملتها االتفاقية الدولية حول حقوق 

(. أما على 6002األشخاص المعوقين )
المستوى االجتماعي فإن األزمة المعيشية 
الخانقة، وغياب الدولة وإداراتها المعنية يعيدنا 
إلى النموذج الرعوي والخيري في التعامل مع 
قضايا األشخاص المعوقين، وذلك عبر 
الجمعيات الطائفية. وتكمن خطورة هذا النموذج 
في النظر إلى الشخص المعوق على أنه متلق 
للمساعدة المالية والعينية والطبية، ال على أنه 
مواطن يتمتع بكامل حقوق المواطنة وأن من 
حقه على دولته أن تؤمن له جميع احتياجاته. من 
المؤسف أن ينقضي عقدان من النضال ويردنا 
جهل المشرعين واستحواذ الطائفيين والمذهبيين 

 إلى المربع األول من جديد.    

 األشخاص المعوقون في مواجهة كورونا

مع إعالن التعبئة العامة في لبنان لمواجهة تداعيات أزمة كوورونوا عولوى فوئوة 
األشخاص المعوقين، أطلق "االتحاد اللبناني لألشوخواص الوموعووقويون حوركويًوا" 

)فوعول “  جوود” حملة مدنية بعنوان "جود". االسم الذي اختاره االتحاد لولوحومولوة 
أي أعط مما عندك(. وهو يتألف من ثالثة   –أمر بالعامية اللبنانية يعني تكارم 

 دعم.  –وصل، د  –جسر، و  –حروف: ج 
على: توعية حول حاجات األشخاص المعوقين أثنواء فوتورة “  جود” تعمل حملة 

الحجر الصحي )منشورات توعوية تتعلق بالتعامل مع األشخواص الوموعووقويون 
في مراكز الحجر الصحي الجماعية، إعداد مقاطع فيديو قصيورة، ومونوشووات 
إلكترونية للتوعية حول فايروس كورونا والحجر الصحي الوطووعوي، إطوالق 
صفحة على الفايسبوك للتوعية ونشر أخبار الحملة(. كما توعومول عولوى تولوبويوة 
االحتياجات الخاصة المتعلقوة بوااعواقوة )ضومون ااموكوانوات الوموتواحوة توؤمون 
االحتياجات األساسية: غذاء، دواء...(، كما تعمل على تلبية احتياجوات موالويوة 
متنوعة للمواطن المعوق في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بوهوا لوبونوان مونوذ 

نحو ستة أشهر، والتي تطال بشكل مباشر األشخواص الوموعووقويون األكوثور 
 فقًرا وذلك ضمن ااامكانيات المتوفرة. 
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عوووقووودت خووولووويوووة األزموووة الوووخووواصوووة 
باألشخاص ذوي ااعاقة في موواجوهوة 
وباء كورونا، والتي تضم ممثليون عون 
االتحاد اللبناني لألشخواص الوموعووقويون 
حركيا، واتوحواد جوموعويوات الوموعووقويون 
اللبنانيين، واالتحاد الولوبونوانوي لوالعواقوة 
الجسدية، واالتوحواد الولوبونوانوي لولوصوم، 

، وجمعويوة “ أصدقاء المعوقين” وجمعية 
الشبيبة لولوموكوفووفويون، وجوموعويوة درب 
الوفاء للمعوقين االجتماعية، وجوموعويوة 

، والجمعية الوطنويوة لوحوقووق ” مساواة“ 
االشخاص ذوي االعواقوة، والوجوموعويوة 
اللبنانية للمناصرة الوذاتويوة، والومونوتودى 
لووحووقوووق االشووخوواص ذوي االعوواقووة، 

زحولوة، اجوتومواعوا   –ومنتدى المقعدين 
عبر شوبوكوة اانوتورنوت، اعوتوبورت فوي 

األزمووة الوووبووائوويووة الووتووي “ خووتووامووه ان 
تعصف بالعوالوم ولوبونوان، توفورد أقصوى درجوات الوتوكوافول 
االجتماعي في مواجهة هذا الوباء الوقواتول، وان أول أشوكوال 

 “. التكافل هو دعم الفئات االجتماعية األكثر تعرضا للخطر

أشواروا الوى توقواريور ” وأفاد بيان للمجتمعين على االثر، أنهم 
منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي حول ااعاقة والتوي 
تلفت الى أن األشخاص ذوي ااعاقة هوم مون أكوثور الوفوئوات 

هوذه ” ، مووضوحوا أن “ االجتماعية المهددة بهذا الوباء الوقواتول
الخلية تشكلت وتدارست أوضاع األشوخواص ذوي ااعواقوة، 
وانتقدت في بيان عدم خطط الدعم والوقاية الموضوعة النهوا 
ال تلحظ األوضاع الخاصة لألشخاص ذوي ااعاقة من حيث 
تأمين الدعم الوقائي والمعدات المطلوبة، لدعم قدراتهم عولوى 

الخلية طولوبوت مون ” ولفت الى أن “.  الصمود ومواجهة الوباء
الوزارات المعنية، وخصووصوا وزارتوي الصوحوة والشوؤون 
االجتماعية وبشكول عواجول وسوريوع، إطوالق بورامو  إغواثوة 
لألشخاص ذوي ااعاقة القابعين في الحجر المونوزلوي وغويور 
القادرين على موالحوقوة طولوبواتوهوم وحواجواتوهوم فوي الوموراكوز 

والبرام  المعنية. كما اعربت عن قلقها موموا يصول مورصود 
حووقوووق األشووخوواص الوومووعوووقوويوون موون شووكوواوى توودل عوولووى أن 
األشخاص ذوي االعواقوة يوتوعورضوون لوالهوموال فوي حومولوة 
المساعدات المالية، وحيث ان األكوثوريوة الوعوظوموى مونوهوم ال 
تستفيد من المساعدات المالية المطروحة، ويترافوق ذلوك موع 
استمرار توقف برنام  تأمين المعينات الخواص بواألشوخواص 
ذوي ااعاقة منذ أكثر من سنة. ولفتت الخلية وزارة الداخلية 
إلى أن وسيلة النقل الرئيسة لوألوشوخواص ذوي ااعواقوة هوي 
مركباتهم الخاصة، وبالتالي ال بد من السماح لهم بواسوتوعوموال 
وسيلة النقل الخاصة بهم بغد النظر عن رقم السيارة. كوموا 
لفتت رئاسوة موجولوس الووزراء إلوى ضورورة وجوود موموثول 
لألشخاص ذوي ااعاقة ضومون خولويوة األزموة الوفواعولوة فوي 
رئاسة الحكومة لضمان أن أصوات هذه الفئة من المواطنويون 

 “(وطنية“. )”مسموعة

  لالطالع على المزيد اضغط/ ي هنا.

 خلية األزمة: لدعم الفئات االجتماعية األكثر تعرضا للخطر

وتعتبر الحملة صلة وصل بين المتبرعين واألشخاص المعووقويون، حويوث توطورح ضورورة 
التبرع من قبل من يقدر على ذلك كي تغطى االحتياجات لدى مستحقيها. وتوائم الحملة بين 
المبالغ النقدية المتبرع بها والمواد العينية من جهة واالحتياجات التي يمكن أن تغطيوهوا مون 

 جهة أخرى.
حملة "جود" صلة وصل حقوقية مطلبية، إذ تلعب دور الخط الساخن بين المواطن الموعووق 
وإدارات الدولة ووزاراتها، حيث تتالقى بالتعاون مع "مرصد حقوق األشخاص المعووقويون" 
شكاوى المواطنين المعوقين وتسائل اادارات والوزارات حول التقديمات الوموتوعولوقوة بوهوم، 
السيما حول المساعدات المالية التي أقرها موجولوس الووزراء والوحوقووق األخورى. وتوعومول 
الحملة على تحريك المجمتمع المدني، وتحفيز الجمعيات المدنية والحقوقية انشواء مونوصوة 

 حقوقية مشتركة تحمل قضايا األشخاص المعوقين وتطالب الحكومة بتلبيتها.
 للمزيد اضغط/ي هنا 

“ جود”إطالق حملة   

http://lphu.com/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://lphu.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%86/
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 المسؤولية خطيرة!“: المرصد”
وردت إلى المرصد شكاوى متعددة، مفادها أن أشخاًصا معووقويون أهومولوت 
البلديات المناط بها رفع اللوائح ااسمية للحصول على الموسواعودة الوموالويوة 
المقرة من مجلس الوزراء إيراد أسمائهم في تلك اللوائح، أو أرجأت إيوراد 

ما. فيما أعلنت قيادة الجيش أنها سوتوبودأ بوتوقوديوم هوذه “  ملحق” أسمائهم إلى 
نيسان، وفق الولووائوح ااسومويوة الوواردة  41المساعدات اعتباًرا من صباح 

إليها من رئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، أصدر المرصد بيانًا لوفوت فويوه 
إلى أن الكثيرين من األشخاص المعوقين، الذين تزيد نسوبوتوهوم عون عشورة 
في المئة من السكان، هم خارج حسابات األحزاب والتبعيات، وال تلحظهوم 
البلديات، وال إمكانيات لديهم للوصول في ظل غياب بيئة هونودسويوة خوالويوة 
من العوائق. بااضافة إلى أن كثيرين منهم لم يودرجووا فوي السوابوق عولوى 
لوائح األسر األكثر فقًرا ألسباب مختلفة. إن المسؤولويوة خوطويورة فوي هوذه 
المرحلة، وتقع في الدرجة األولى على عاتق موخواتويور األحويواء والوبولودات 
والقرى وأعضاء المجالس الوبولوديوة، الوذيون هوم عولوى تومواس موبواشور موع 
المواطنين المعوقين، ولديهم إمكانية إدراجهم على اللوائح. إننا نهويوب بوهوم 
أن يترفعوا عن جميع االعتبارات السياسية والحزبية، وأن يولوا هذه الوفوئوة 
من المواطنين األهمية المطلوبة وفق اعتبارات التضامن اانساني وحوقووق 

 اانسان.
 لالطالع على المزيد اضغط/ي هنا 

 األشخاص المعوقون في مواجهة كورونا

 توصيات لمواجهة الوباء
 

االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين ”تبنى 
التوصيات الرئيسة للتحالف الدولي “ حركيًا

لإلعاقة من أجل االستجابة الشاملة لإلعاقه 
في مواجهة جائحة كورونا، وعممها في 

 مواجهة الوباء وجاء فيها: 
 

يجب أن يتلقى األشخاص المعوقون معلومات 
حول نصائح التخفيف من حدة العدوى 

وخطط التقييد العامة والخدمات المقدمة، في 
مجموعة متنوعة من األشكال عبر التقنيات 

 التي يمكن الوصول إليها.
يجب اتخاذ تدابير وقائية إضافية لألشخاص 
المعوقين الذين يعانون من أنواع معينة من 

 ضعف المناعة.
تعد زيادة الوعي وتدريب الموظفين 

المشاركين في لجان الطوارئ واالستجابة 
 أمًرا ضروريًا.

يجب أن تكون جميع خطط الطوارئ 
 واالستجابة شاملة ومتاحة للنساء المعوقات.
يجب ضمان المساواة وعدم وجود تمييز 

 سلبي على أساس ااعاقة.
أثناء الحجر الصحي، يجب ضمان خدمات 

الدعم والمساعدة الشخصية وإمكانية الوصول 
 إلى األماكن والمعلومات.

يجب أن تأخذ تدابير القيود العامة في 
االعتبار األشخاص المعوقين على قدم 

 المساواة مع غير المعوقين. 
ال يمكن نزع أولوية األشخاص المعوقين 

الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية بسبب 
 وباء كورونا على أساس إعاقتهم.

  لالطالع على المزيد اضغط/ ي هنا.
 

 http://lphu.com/marsad/ 
موقعه االلكتروني بحلة جديدة، حيث يمكون لولوموتوابوعويون أن “  مرصد حقوق األشخاص المعوقين في لبنان” أطلق 

يطلعوا على أحدث المعلومات عن األشخاص الوموعووقويون فوي لوبونوان عوبور الوتوقواريور الودوريوة، وأن يوطوالوعووا 
، بوالوتوعواون “ االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حوركويًوا” ااصدارات المتعلقة بحقوقهم. والمرصد أحد مشاريع 

، وبودعوم مون ” الشوبوكوة الووطونويوة لولودمو ” و“  المفكورة الوقوانوونويوة” مع وزارة الشؤون االجتماعية، وبالشراكة مع 
 “.الدياكونية”

يهدف إلى إيصال صوت األشخاص المعوقين من المواطنين اللبنانيين والالجئين الفلسطويونويويون والسووريويون فوي 
لبنان، وذلك عبر توثيق الشكاوى حول انتهاك حقوق األشخاص المعوقين وفق التشريع المحلي أو الوتوشوريوعوات 
الدولية ذات الصلة. ويحث المرصد األشخاص المعوقين على التبليغ عن أي انتهواك يوطوال حوقووقوهوم فوي شوتوى 

 المجاالت: التربية والتعليم، العمل، الوصول إلى األماكن والمعلومات، الصحة، الحقوق المدنية، ااعفاءات.
كما يحث المرصد األشخاص الذين انتهكت حقوقهم على تعبئة استمارة شكووى الوكوتورونويوة عوبور هوذا الومووقوع، 
ويضمن السريّة في التعامل مع المعلومات الشخصية الواردة فيها. ويمكن ألي شخص الوتوبولويوغ عون انوتوهواكوات 

 04300822تطال حقوق األشخاص المعوقين عبر االتصال على الرقم: 

http://lphu.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
http://lphu.com/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
http://lphu.com/marsad/
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 التقدم إلى الوراء!
 

فيما البالد ترزح تحت وطأة ضائقة 
، 6042اقتصادية مستمرة منذ أيلول 

وفي أجواء التعبئة العامة لمواجهة جائحة 
كورونا، التأم مجلس النواب في جلسة 

 64تشريعية، في قصر األونيسكو في 
. 22، وعلى جدول أعماله 6060نيسان 

إال أن أغرب ما في هذه الجلسة أنها لم 
تحجز االعتمادات المطلوبة التي وعد بها 

رئيس الوزراء للمساعدات المالية 
ألف ليرة  100االجتماعية المحددة بمبلغ 

للفئات المهمشة ومن بينها فئة األشخاص 
المعوقين، كما أنها أقرت بنًدا غريبًا وهو 
تعديل االسم القانوني لألشخاص المعوقين 

)المنصوص عليه في القانون 
ذوو االحتياجات ”( ليغدو 66026000

 “! الخاصة
ما الداعي إلى ذلك؟ ألم يكن األجدى 

بالمجلس النيابي المصادقة على االتفاقية 
الدولية حول حقوق األشخاص المعوقين 

؟ ألم 6000التي تنتظر على بابه منذ عام 
يكن األجدى به أن يعمل مع الحكومات 

المتعاقبة منذ عشرين عاًما على تأمين األجواء المناسبة 
 ؟ 660لتطبيق القانون 

في الوموئوة مون  41عشية هذه الجلسة المجحفة بحق أكثر من 
صلرخلة أراد إيصلاللهلا إللى “  اللملرصلد” أطللل  المواطنين، 

 ، جاء فيها: النواب
إن مرصد حقوق األشخاص المعوقين فوي لوبونوان يسوتوغورب  

عدم التئام البرلمان اللبنوانوي لوثوالثوة عشور عواًموا فوي جولوسوة 
تشريعية لولوموصوادقوة عولوى االتوفواقويوة الودولويوة حوول حوقووق 
األشخاص المعوقين، وهو يلتئم اليوم للعودة بوالوموصوطولوحوات 
المتعلقة بقضايا ااعاقة إلى الوراء بما ال يتوافق مع الومونوهو  
الحقوقي، ذلك مع العلم إن أي مصطلح ال يقدم أو يوؤخور موا 
دامت حقوق هذه الفئة من المواطنين منتهكة ومهودورة حويوث 

 6000عولوى  660لم تطبق الحكومات المتوعواقوبوة الوقوانوون 
الخاص بحقوق األشخاص المعوقين في لوبونوان، الوذي صودر 

 قبل عشرين سنة.
، الذي نّص عليه الوقوانوون “ األشخاص المعوقون” إن مصطلح 

، ال يزال األفضل محليًا، وذلوك ألّن مصوطولوح 66026000

ينطبق على فئات أوسوع مون فوئوة “  ذوو االحتياجات الخاصة” 
األشخاص المعوقين، حيث يضوموهوم إلوى فوئوات أخورى )كول 
 شخص لديه حاجات خاصة(، وال يفيد معنى ااعاقة تحديًدا.

“ مرصد حقوق األشخاص المعوقين في لوبونوان” بناء عليه، إن 
يتمنى على رئاسة مجلس النواب حذف بند توعوديول مصوطولوح 

من جدول أعمال الجلسة التوشوريوعويوة، “ األشخاص المعوقون” 
وتأجيل ذلك إلى حين المصادقة على االتفاقية الودولويوة، الوتوي 
تشكل المرجع القانوني األول عالميًا في ما يتعلق بهذه الوفوئوة، 
والمسارعة إلى المصادقة علوى االتوفواقويوة فوي أقورب جولوسوة 

 تشريعية.
كما أن عدًدا من منظمات األشخاص المعوقين أطلق نداء إلوى 

، يتقاطع مع الصورخوة الوتوي أطولوقوهوا “ رئاسة مجلس النواب” 
(. إال أن يمكن االطلالع عللليلر علبلر الضلغلط هلنلاالمرصد )

مجلس النواب تجاهل نوداءات أصوحواب الوقوضويوة، وبوالوتوالوي 
أعادنا عشرين عاًما إلى الوراء مع مصوطولوح بوال عوفوا عونوه 

 الزمن!

 من شوارع بيروت )الصورة: النقيب عباس سلمان(

ا ملن أيلار/ ملايلو “  مرصد حقوق األشخاص المعوقين في للبلنلان” نشرة شهرية تصدر عن   -“  راصدك”  بلدءا
 LUPD -“ االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركياا”. إعداد وتحرير: الوحدة اإلعالمية في 0202

 بالتعاون والتنسي  مع إدارة البرامج والمشاريع في االتحاد. 
ترحب النشرة بمقترحات الناشطين المعوقين ومساهماتهم، لمزيد من المعلومات، وللللتلواصلو، زورزا ملوقلع 
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