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ديكادا ()6
بعد تعديل مجلس النواب اللبناني مطيحيلي
األشخاص المعوقين إلى ذوي االحتييياجيا
أعاد النائيبيد دييميا جيميالي اليحيديي عين
موضوع المطحلحا إلى الواجهد بيعيدميا
عيليى اليقيانيون  02027171اليذي
علق
نشر ف الجريدة الرسميييد واليذي يسيتيبيدل
عبارة ”األشخاص المعوقين“ بيعيبيارة “ذوي
االحتياجا اإلضافيد” منبهد الى أن “لبنان
سيضحر الى تغيير العبارة مجيددا ليتيتيوافي
والمعايير الدوليد ف هيذا الشيان وتيحيدييدا
العتماد التسميد الرسميد الطادرة عن االمم
المتحدة وه المعوقين استنيادا ليفتييياقيييد
الدوليد الطحاب ذوي اإلعاقد الت حيدد
االستعاند بمطحل “االعاقد” ليييشيميل فيئيد
مييحييددة ميين الييمييواحيينييييين وهييم ميين تط ي
تسميتهم بذوي اإلرادا الطلبيد ليييخيوليهيم
االفادة مين مسياعيدا أ يبير وميتيخيطيطيد
أ ثر بما يسم من تخيييييال االليم الينيييسي
عنهم ف مواجهد إعاقاتهم”.
“سيييبييي وشيييدد عيييليييى هيييذا
وأضيييافييي
الموضوع بالجلسد التشريعيييد اليتي عيقيد
ف االونيييسي يو وقيدمي اقيتيراحيا ييتيوافي
والمعايير الدوليد إال انه لأليسيال ليم يي خيذ
به”( .وحنيد)
ال نعرال أين ان النائبد جمال حين عيقيد
مجلس النواب ف قطر األونيس و وأطيدر
هذا التعديل ف المطحيلي بيميوجيب قيانيون
وطوت عليه!
إال أن مرطد حقوق األشخاص اليميعيوقييين
و ما أعلن عشيد تلك اليجيليسيد اليتيشيرييعيييد
المسيتيهيجينيد ييحياليب مين جيدييد بياحيتيرام
الييقييانييون  77127111وواجييب الييمييجييلييس
النياب هو المطادقد على االتياقييد اليدوليييد
حول حقيوق األشيخياص اليميعيوقييين وليييس
اللعب بالمطحلحا !
عشرون عاما عيليى اليقيانيون 77127111
الخاص بحقوق األشخاص المعوقييين و01
عاما على االتياقييد اليدوليييد بيدون تطيديي
المجيليس الينيييابي ! فيميا هي قيييميد تيعيدييل
مطحل ؟
لفستزادة اضغح/ي هنا.
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جلسد مجلس الوزراء ف قطر بعبدا برئاسد رئييس اليجيميهيورييد في
 01حزيران  7171لم تتناول أي محلب معيش مل وليم تيتيحيرق
إلى حقوق اليئا المهمشد ف لبنان .إنشاء فم وبعض التيعييييينيا .
لفحفع على المقررا اضغح/ي هنا.
رئاسد مجلس الوزراء اجتماع للبح ف إعيادة فيتي ميحيار بيييرو
الدول  .اضغح/ي هنا.
مجلس الوزراء خليد أزمد جديدة لمتابعد الوضعين الميالي والينيقيدي.
اضغح/ي هنا.
وزارة الداخليد تعميم رقم /55أ.م تياريي  7171-10-12اليميتيعيلي
بتحديد أوقا فت وإقيال الم سسا  .اضغح/ي هنا.
وزارة الداخليد تعميم رقم /52أ.م تياريي  7171-10-01اليميتيعيلي
بتحديد أوقا فت وإقيال الم سسا  .اضغح/ي هنا.
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