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 نشرة إعالمية

 :الكوارث من للحد العالمي اليومفي 

 الكوارثاألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مراحل إدارة مخاطر  دمج

 تهامواجهمن القدرة على زيد ي 

كتب األمم املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملالثالثاء اليوم حيتفل  – 2013أكتوبر  22القاهرة، 
للحد من  يالعاملواملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط باليوم  الكوارثاملتحدة للحد من 

الكوارث بالدعوة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم يف جهود احلد من خماطر الكوارث بوصفهم 
 .هاوقوع دإحدى الفئات اليت تواجه أكرب املخاطر عن

عن طريق اجلمعية العامة  1989للمرة األوىل عام  الكوارث خماطر من للحدّ  العاملي اليوموقد مت إطالق 
 ز اليوم العاملي للحدّ ويركِّ لألمم املتحدة باعتباره سبيل للرتويج لثقافة عاملية تستهدف احلد من الكوارث. 

مها األشخاص ذوي اإلعاقة على الكوارث هذا العام على إبراز املسامهات اهلامة اليت يقدِّ  خماطر من
مواجهة على ات قادرة من الكوارث يف جمتمعاتم ويف بناء جمتمع الف إعاقاتم يف املساعدة على احلدّ اخت

 .تلك الكوارث

شر، رئيس املكتب اإلقليمي ية بالقاهرة، قال السيد أجمد أبمنظمة الصحة العامل قرّ مبت ويف احتفالية أقيمَ 
احتياجات األشخاص ذوي  دمج"إن لكوارث: من ا للدول العربية التابع ملكتب األمم املتحدة للحدّ 

 .اإلعاقة يف جهود احلد من خماطر الكوارث هو أمر بالا األمهية ومدم التمع بأسره"

: "ينبغي أخذ رأي األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم يف مجيع مراحل عملية إدارة خماطر أنهوأضاف 
 ا.ند التأهب للكوارث واالستجابة هل، عومسامهاتمإففال احتياجاتم، بل الكوارث للتأكيد على عدم 

من سكان العامل  %15وتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية يف هذا الصدد إىل أن ما يزيد على 
يف مرحلة ما من  إعاقةمن األشخاص سوف حتدث هلم  اً كثري أن  و  ،شكل من أشكال اإلعاقةلديهم 

بلوغ سن الشيخوخة. ومع هذا، فاألشخاص ذوو اإلعاقة قلما  عندبدنية أو مرض أو  اتإصابحياتم إثر 
يننظر إليهم على أمم مسامهون تتملون يف جمتمعاتم، ومن مث ال يتم إدراجهم ضمن مشروعات التخطيط 

 ملواجهة الكوارث أو التعايف من آثارها.

: "إن إذ قال ء الدين العلوان،، الدكتور عال املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليةد على هذا املعَىن وأكَّ 
ف على األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضعية متميزة للمسامهة يف مبادرات إدارة الكوارث من خالل التعرُّ 

إىل احتياجاتم وخرباتم الشخصية. وميكن هلم لعب دور هام يف  التحديات واحللول املمكنة استناداً 
مة يف خطط احلد من تقدمي مسامهات قيـِّ من خالل ذلك وك ،مساعدة جمتمعاتم على التعايف من الكوارث

 .خماطر الكوارث"
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األشخاص أن األشخاص ذوي اإلعاقة تشرتط استفادة واجلدير بالذكر أن اتفاقية األمم املتحدة بش
من خماطر الكوارث،  اإلعاقة من اسرتاتيجيات اإلفاثة يف حاالت الكوارث واالستجابة للطوارئ واحلدّ  يذو 

 بل واملشاركة يف تلك االسرتاتيجيات.

د البيان املشرتك لألمم املتحدة حول اإلعاقة والكوارث الصادر لوسائل اإلعالم أكَّ  ،يف هذا الشأنو 
ى احلاجة إلدما  األشخاص ذوي اإلعاقة "يف مجيع السياسات والربامج" اليت تدف إىل اليوم على مدَ 

 رث واحلاالت اإلنسانية بغية حتقيق نفس املستوى من السالمة للجميع.مواجهة خماطر الكوا

وعادة  ،ويقول البيان: "إن األشخاص ذوي اإلعاقة فالبًا ما يواجهون خماطر عالية عند وقوع الكوارث
لون نسبة كبرية من عدد الضحايا إبان األزمات اإلنسانية، إذ تقل حظوظهم يف احلصول على ما يشكّ 

يف ويضيف: "إن عدم متثيلهم يت حيتاجوما، كما تقل حظوظهم يف التعايف على املدى الطويل". املساعدة ال
ر بطبيعة احلال على قدرة التمع  ضهم وأسرهم للمخاطر، وهو ما يؤثِّ يزيد من تعرُّ إدارة خماطر الكوارث 

 . "مواجهة الكوارثككل على 

ق املكتب اإلقليمي للدول حول قضايا اإلعاقة بوجه عام، فقد أطلَ  املتوفرة ويف ظل نقص البيانات
، املسح األول من نوعه حول األشخاص ذوي من الكوارث حدة للحدّ كتب األمم املتالعربية التابع مل

ألشخاص ذوي اإلعاقة وكيفية النوعية لاإلعاقة والكوارث، وذلك بدف مجع املعلومات حول االحتياجات 
 وارث.تعاملهم مع الك

 رجى زيارة املوقع: ملزيد من املعلومات عن املسح، ين  

ARABIC-2013-http://www.surveymonkey.com/s/IDDR 

 

*** 

 من الكوارث م المتحدة للحدّ مكتب األم معلومات حول

هو اهليئة املعنية داخل منظومة األمم املتحدة باحلد من خماطر  مكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث
: بناء قدرة األمم  2015 - 2005إطار عمل هيوجو تنفيذ ب وهي مبثابة نقطة االتصال  املعنية الكوارث 

حتقيق بلدًا والذي يهدف إىل  168وهو إطار العمل الذي اعتمدته والتمعات على مواجهة الكوارث؛ 
لموس يف اخلسائر النامجة عن الكوارث سواء يف األرواح أو األصول االجتماعية واالقتصادية اخنفاٍض م

 والبيئية للمجتمعات والبلدان".

 

  www.unisdr.org / www.unisdr.org/arabstatesملزيد من املعلومات، انظر: 

http://www.surveymonkey.com/s/IDDR-2013-ARABIC
http://www.surveymonkey.com/s/IDDR-2013-ARABIC
http://www.unisdr.org/
http://www.unisdr.org/
http://www.unisdr.org/arabstates
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 منظمة الصحة العالمية: معلومات حول

باتت الصحة، يف القرن احلادي والعشرين، مسؤولية مشرتكة تنطوي على ضمان املساواة يف احلصول 
 .العابرة للبلدانعلى خدمات الرعاية األساسية وعلى الوقوف بشكل مجاعي ملواجهة األخطار 

السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة األمم املتحدة فيما مص الال  منظمة الصحة العاملية هيو  
وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي يف معاجلة املسائل الصحية العاملية وتصميم برنامج البحوث  ،الصحي

ىل الصحية ووضع القواعد واملعايري وتوضيح اخليارات السياسية املسندة بالبّينات وتوفري الدعم التقين إ
 البلدان ورصد االجتاهات الصحية وتقييمها.

 www.emro.who.int   /www.who.intملزيد من املعلومات، انظر:

 

 لالستفسارات اإلعالمية:

بالقاهرة، بريتا أسريو، املسئولة اإلعالمية، الربيد اإللكرتوين:  من الكوارث املتحدة للحدّ  األمممكتب 
acero@un.org :0224535638، اهلاتف. 

 :املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط بالقاهرةمنظمة الصحة العاملية

  MAC@emro.who.intقسم اإلعالم واالتصال:

 0 222765020 21/ اهلاتف:

http://www.emro.who.int/
http://www.who.int/
mailto:acero@un.org
mailto:acero@un.org

