
 
 

 الكوارث أثناءاإلعاقة بشأن لألمم المتحدة  المشترك بيان اإلقليميال
 

التعــايش هـو " 2013عـام لالكــوارث خمـاطر مـن  للحــدّ العـاملي إن موضـوع اليـوم  - أكتـوبر، القــاهرةتشـرين األول/ 22
)، UNISDRمــن خمــاطر الكــوارث ( مكتــب األمــم املتحــدة للحــدّ يغتــنم هــذه املناســبة اهلامــة، ويف . "مــع اإلعاقــة والكــوارث

)، ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون UNDP)، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي (WHOومنظمــة الصــحة العامليــة (
ضـاعفة مبالكامـل  مالتـزامهالفرصـة لإلعـالن عـن ) UNFPAصندوق األمم املتحدة للسـكان (و  ،)UNOCHAاإلنسانية (

مـــن خمـــاطر  لحـــدّ لي التصـــدِّ ذوي اإلعاقـــة يف مجيـــع السياســـات والـــربامج الراميـــة إىل األشـــخاص  إدراجمـــن أجـــل اجلهـــود 
 ية، بغض النظر عن طبيعة األخطار.اإلنسان واألوضاعالكوارث 

مثـل الصـحة والتعلـيم  ،دماتاخلـنطـاق للوصـول إىل واسـعة الن عقبـات و اإلعاقـة يواجهـ يشـوناألشخاص الذين يعاإن 
جتاهـل االحتياجـات األساسـية ري مـا جيـ كثـرياً و عنـد حـدوث الكـوارث.  شـدما يواجهـون خمـاطر أ والنقل، وغالباً  التوظيفو 

هـا. إلي الـيت حيتـاجون عونـةاملومـن األرجـح عـدم تلقـيهم ألشخاص ذوي اإلعاقة قبل وأثناء وبعد وقوع الكـوارث، اخلاصة با
صـابات، وسـوء وقـوع اإلرجـع ذلـك إىل خلـق جيـل جديـد مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة. وي االت الطـوارئ أيضـاً حلميكن و 

، وعـدم احلصـول علـى الرعايـة الصـحية اإلجنابيـة والسـيكولوجية النفسـيةبـرامج الصـحة  وضعف ،الرعاية الصحية األساسية
 .املوجودة وا�يار هياكل الدعم ،األساسية املنقذة للحياة

مــن ســكان العــامل. ومــع ذلــك،  ٪15مــا يقــرب مــن مليــار شــخص أو يعــايش اإلعاقــة ملنظمــة الصــحة العامليــة،  وفقــاً و 
 التنســـيقالتخطـــيط و وعمليـــات  يف تقيـــيم املخـــاطرال تشـــارك علـــى النحـــو الكـــايف تـــزال هـــذه الفئـــة مـــن الســـكان املعنيـــني ال

التمثيــل  إىل الفئــة ذههــ افتقــارويزيــد . لهــا والتعــايف منهــاالقــادرة علــى حتمُّ تمعــات البنــاء مة إلدارة خمــاطر الكــوارث و املصــمِّ 
 .ل والتعايفعلى التحمُّ ر بالتاع على قدرة التمعات ككل ، مما يؤثِّ هي وأسرهامن ضعفها 

مـــن خمـــاطر الكـــوارث مـــن خـــالل حتديـــد احللـــول  ميكـــن لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة املســـامهة بفعاليـــة يف مبـــادرات احلـــدّ و 
حــــول تطــــوير معــــارفهم  املــــوظفني واملتطــــوعني أيضــــاً لــــى وينبغــــي ع. م الشخصــــيةاملمكنــــة بنــــاء علــــى احتياجــــاتم وخــــربات

، مثـــل األخــرىاملبــادئ األساســية و اإلنســاين ومراعــاة التعامــل ألشــخاص ذوي اإلعاقــة، اخلاصــة لقــدرات الحتياجــات و اال
 إلعاقة.لالشاملة دارة اإللتوجيه تدابري  ،املساواة وعدم التمييز

مكتــب األمــم و  منظمــة الصــحة العامليــة،فــإن كــالً مــن ، 2013للعــام الكــوارث خمــاطر مــن  للحــدّ العــاملي مبناســبة اليــوم و 
األمـم وصـندوق  ،مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانيةو برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، و من خمـاطر الكـوارث،  للحدّ املتحدة 

اص ذوي اإلعاقـة والشـركاء يف الـال األشـخاملعنيـة بنظمـات املمجيع احلكومات والتمع املـدين و املتحدة للسكان يطالبون 
األشــخاص ذوي اإلعاقـة يف مجيـع السياسـات واملمارســات  مـواطن اهتمـاملضـمان إدراج  اإلنسـاين والتنميـة إىل العمـل معــاً 

 إدارة خماطر الكوارث.املتعلقة بوانب اجلجممل  تتناولاليت 

القــــادرة علــــى تمعــــات الاإلعاقــــة وممثلــــيهم يف بنــــاء  ذوي، ميكننــــا ضــــمان املشــــاركة الكاملــــة والفعالــــة لألشــــخاص معــــاً 
 ثثار الكوارث، بدف دفع عجلة التنمية املستدامة.و من خماطر  احلدّ و  ل والتعايف،التحمُّ 


