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شكر وتقدير
لقــد قــام فريــق العمــل التابــع للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت واملعنــي بإدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين 
بوضع هذه املبادئ التوجيهية من خالل عملية تشــاورية وتشــاركية وشــاملة، وتعكس هذه املبادئ التوجيهية مســاهمة أكرث من 600 من 

أصحــاب املصلحــة يف مجــاالت اإلعاقــة واإلنســانية والتنميــة.

وقــد أشــرف عــى عمليــة التطويــر الرؤســاء املشــاركون لفريــق العمــل التابــع للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت، بمــا يف ذلــك جورجيــا 
دومينيك )التحالف الدويل لإلعاقة IDA(، جوبال ميرا )اليونيسف(، ريكاردو بال كورديرو وأولريك الست )منظمة اإلنسانية واإلدماج 

HI(، بينمــا كانــت فالــري شــرير املستشــار الرئيــي لتطويــر املبــادئ التوجيهيــة بمســاهمة كبــرة مــن أســماء مــاالدواال )اليونيســف(.

يود الرؤســاء املشــاركون أن يعبوا عن جزيل شــكرهم وامتنانهم لكافة أعضاء فريق العمل التابع للجنة الدائمة املشــركة بن الوكاالت 
عــى مشــاركتهم الفعالــة ودعمهــم الكبــر منــذ عــام 2016، علمــا أن فريــق العمــل يتكــون مــن ممثلــن عــن وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات 
اإلنســانية واإلنمائيــة والحكومــات ومنظمــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. كمــا يــود الرؤســاء املشــاركون تقديــم الشــكر والعرفــان ألعضــاء 
النفســية  الجنســاين والعمــل اإلنســاين، والصحــة  بالنــوع  الــوكاالت واملعنيــة  بــن  املشــركة  الدائمــة  للجنــة  التابعــة  املرجعيــة  املجموعــات 

والدعــم النفــي االجتماعــي، وشــراكة التعلــم النقــدي، ومجموعــة الحمايــة العامليــة، عــى تعاونهــم ومشــاركتهم النشــطة والفعالــة.

ّ ّ

ّ ّ ً ّ
ّ

ّ ّ

كمــا ويعــرب فريــق العمــل عــن امتنانــه ألعضــاء املجموعــة األساســية عــى دعمهــم املتواصــل ومســاهماتهم القيمــة، وعــى وجــه الخصــوص 
فاســوندو شــافيز-بينيالس )مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، إيزابيــل دي ميسر-باوتشــر )مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية، جورجيــا دومينيــك )التحالــف الــدويل لإلعاقــة(، كرســتن النــج )املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، 
مارينــي  أنيتــا  )اليونيســف(،  مــاالدواال  أســماء  النســائية(،  الالجئــن  )مفوضيــة  بــورام يل  اإلنســانية واإلدمــاج(،  )منظمــة  أولريــك الســت 
)املجموعــة املرجعيــة املعنيــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي(، جوبــال ميــرا )اليونيســف(، مينــا مجتهــدي )االتحــاد الــدويل 

للصليــب األحمر/اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(، ريــكاردو بــال كورديــرو )لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة(. 

إيلينــا  بارثــا،  أورســوليا  آرين،  أســريد  أندريــس،  شــن  ذلــك:  بمــا يف  قــدم مســاهمات كبــرة وهامــة،  مــن  لــكل  والشــكر موصــول كذلــك 
فيــدار جليــت، جيســيكا جســتوس،  بريســيل جيــزر،  إيــبت، جريتــا جامبرينــي،  ســابرينا  بلــوم،  إســتيل  بيــزاري،  برتــوزي، ماريانجيــال 
جانيت لورد، ميجنا ماناكتاال، ميليسا مارشال، جولييت مايرز، توم باملر، ستيفن بري، إيما برس، ماريس روث، روبرتو سالتوري، 

دلفــن سوكشــرتا، هاكــون ســبيوالد، جانيــت أدريمــي تويــن.

ّ ّ

هــذا ولــم يكــن باإلمــكان إعــداد املبــادئ التوجيهيــة هــذه دون املشــاورات التشــاركية املكثفــة التــي عقدتهــا منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
اإلعاقــة،  العربيــة لألشــخاص ذوي  األفريقــي لإلعاقــة، واملنظمــة  للمنتــدى  بشــكل خــاص  العمــل، ونحــن ممتنــون  فريــق  بالتعــاون مــع 
واملنظمــة الدوليــة لإلدمــاج الشــامل، وشــبكة أمريــكا الالتينيــة للمنظمــات غــر الحكوميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم، ومنتــدى 
منطقــة املحيــط الهــادئ لإلعاقــة. كمــا نشــكر مركــز اإلعاقــة يف التنميــة )بنغالديــش(، واملنتــدى األوروبــي لإلعاقــة، وهيومــن رايتــس ووتــش، 
ومفوضيــة الالجئــن النســائية عــى مســاهماتهم يف املشــاورات اإلقليميــة واملواضيعيــة. وقــد عمــل كل مــن دراجانــا جوســيتش وســتايي 
كوكســون مــن فريــق الخدمــات اللوجســتية التابــع للتحالــف الــدويل لإلعاقــة بــال كلــل لضمــان نجــاح العديــد مــن املشــاورات وورش العمــل.

ٍ



ix

كمــا ونتقــدم بالشــكر عــى نطــاق أوســع لــكل مــن شــارك يف املســح عــب اإلنرنــت واملراجعــة املكتبيــة األوليــة، ولــكل مــن شــارك يف مراجعــة 
البيانــات  التحقــق مــن صحــة  الدعــم لألعمــال التحضريــة للفصــول الخاصــة بقطاعــات محــددة واملشــاركة يف ورشــة  املســودات وتقديــم 
وعمليات مراجعة املجموعة األساسية والكثر من املشاورات العاملية واإلقليمية واملوضوعية وورش العمل ألصحاب املصلحة املتعددين 

التــي تعتمــد عليهــا املبــادئ التوجيهيــة.

ّ ّ ٍ ّ
ّ ّ ٍ

ّ

نحن أيضا ممتنون لكل من كريســتن دينســمور، وروبرت آرتشــر، وآدم وولف للدعم التحريري، وســلماين ســرور للتصميم، وبراشــانت 
فرمــا إلمكانيــة الوصــول إىل مختلــف املصــادر.

ً

وقــد تمــت ترجمــة املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت )IASC( إىل اللغــة العربيــة، ونشــرت يف صيــغ يمكــن الوصــول 
إليهــا، بواســطة اإلغاثــة اإلســالمية عــب العالــم وبدعــم مــن اإلغاثــة اإلســالمية أمريــكا. ونحــن ممتنــون لجهودهــم يف إتاحــة هــذه املبــادئ 

التوجيهيــة للناطقــن باللغــة العربيــة.

ُ

وقــد قدمــت األمانــة العامــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت دعمــا وتوجيهــا ال يقــدران بثمــن، ونشــكر بشــكل خــاص كل مــن إيزابيــل 
دي مويسر-باوتشــر، نهــاد األلفــي، تانجــا شــويمر-كروس، مرفــت شــلباية. باإلضافــة إىل ذلــك، أعــرب فريــق العمــل عــن تقديــره وامتنانــه 
الــوكاالت واملعنــي باملســاءلة واإلدمــاج، برناديــت  بــن  لتعــاون ودعــم الرؤســاء املشــاركن لفريــق النتائــج التابــع للجنــة الدائمــة املشــركة 

كاســتل-هولينغزورث )مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن(، ومريتســيل ريالينــو )اليونيســف(.  

ّ ً ً ّ

ولم يكن من املمكن إعداد أو اســتكمال املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشــركة بن الوكاالت بشــأن إدماج األشــخاص ذوي اإلعاقة يف 
العمل اإلنســاين دون مســاعدة مالية من وزارة الشــؤون الخارجية والتجارة األســرالية، وصندوق التنمية الدولية التابع للبعثة الدائمة 
الفنلنديــة، ووزارة  الخارجيــة  الشــؤون  إيكــو، ووزارة   – اإلنســانية  املدنيــة واملســاعدات  الحمايــة  األوروبــي لعمليــات  األســرالية، واملكتــب 

الخارجيــة األملانيــة، ووزارة الشــؤون الخارجيــة يف لوكســمبورغ. 

وال ننــى أخــرا أن نقــدم جزيــل الشــكر واالمتنــان للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت، حيــث أن قرارهــا بتشــكيل فريــق مهــام بثالثــة 
رؤســاء قــد ضمــن قيــادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات التــي تمثلهــم ومشــاركتهم الكاملــة يف هــذه املبــادرة منــذ البدايــة. 

ّ ّ ً

ّ
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تمهيد
عندمــا كانــت امليليشــيات املســلحة يف عــام 2011 تحــرق منــازل املواطنــن يف مدينــة تاورغــاء الليبيــة، لــم تتمكــن إحــدى النســاء وتدعــى حــواء 

مــن الهــرب بســبب أنــه كان لديهــا إعاقــة، لكــن لحســن حظهــا تمكنــت شــقيقتيها مــن حملهــا إىل بــر األمــان، وتقــول حــواء أنهــا خــالل الثمــان 

ســنوات التــي مــرت عــى نزوحهــا لــم تــر الطبيــب ســوى مــرة واحــدة.

ّ

ّ ّ ّ

ٍ ّ

لقــد قابلــت يف حيــايت العديــد مــن األشــخاص مثــل حــواء مــن ذوي اإلعاقــة بــن النازحــن إمــا بســبب النزاعــات الدائــرة أو األحــداث املناخيــة 

القاســية. إن التكيــف مــع الظــروف الجديــدة وغــر املألوفــة يمثــل تحديــا ألي شــخص، لكــن عندمــا تتحــدث إىل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

يف أوضــاع إنســانية صعبــة مــن بنغالديــش إىل هايتــي، تجــد أن هــذه الظــروف تســبب لهــم املزيــد مــن الصعوبــات والتحديــات يف حــال كانــت 

اســتجاباتنا غــر كافيــة.

ّ

ّ ً ّ ّ ّ ّ

ّ ّ ّ ٍ

 

تتمثــل مهمتنــا يف ضمــان إدمــاج األشــخاص مثــل حــواء كأي شــخص آخــر يف االســتجابة اإلنســانية خــالل أزمــة مــا، حيــث أنــه مــن حقهــا 

األســايس – وحــق مئــات اآلالف – الوصــول إىل والحصــول عــى الحمايــة والرعايــة ذاتهــا التــي نقدمهــا لآلخريــن.

ّ ّ ٍ ٍ ّ ّ

ّ ّ

ويجــب أن نضمــن كذلــك أن يكــون الركيــز بشــكل خــاص منصــب عــى الفئــات األكــرث تهميشــا، كاألطفــال وكبــار الســن، الذيــن يتعرضــون 

غالبــا لخطــر أن يكونــوا غــر مرئيــن.

ّ ً ٌّ ُ ٍ
ً

ولجعــل هــذا حقيقــة واقعــة، فــإن املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت بشــأن إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف 

العمــل اإلنســاين هــي خطــوة مرحــب بهــا وتــأيت يف الوقــت املناســب ويف االتجــاه الصحيــح. وإننــي ممــن ألعضــاء فريــق العمــل املعنــي بإدمــاج 

األشخاص من ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين ورؤسائها، اليونيسف ومنظمة اإلنسانية واإلدماج )والتي كانت تعرف باسم هانديكاب 

إنرناشــونال( والتحالــف الــدويل لإلعاقــة، عــى عملهــم الــدؤوب يف إعــداد هــذه املبــادئ التوجيهيــة نيابــة عــن اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن 

الــوكاالت والتــي تــأيت يف ظــل الوعــي العاملــي املتزايــد بحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. 

ّ

ٌ ّ ّ ٌ

ً

ّ

إن هــذه املبــادئ التوجيهيــة الهامــة عــى نطــاق املنظومــة، والتــي تعــد األوىل مــن نوعهــا، ســتضمن إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

يف كافــة القطاعــات وخــالل جميــع مراحــل العمــل اإلنســاين، وهــي ثمــار عمليــة تشــاورية شــاملة ضمــت أكــرث مــن 600 جهــة مــن املعنيــن 

وأصحــاب املصلحــة يف املجالــن اإلنســاين واإلعاقــة، بمــا يف ذلــك العديــد مــن منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن جميــع أنحــاء العالــم. 

وستقوم وكاالت األمم املتحدة بتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية وتطبيقها وفقا ملجال كل منها وقرارات هيئات إداراتها، وذلك يف محاولة 

منهــا إلنقــاذ األرواح والحــد مــن املعانــاة اإلنســانية يف األزمــات اإلنســانية. 

ّ ّ

ّ

ٍ ّ ً

ّ

هــذا وقــد نشــأت فكــرة تطويــر املبــادئ التوجيهيــة مــع ميثــاق إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين الــذي تــم إطالقــه يف 

مؤتمر القمة العاملي للعمل اإلنساين يف عام 2016 يف إسطنبول، وقد تمت املصادقة عى امليثاق يف الوقت ذاته من قبل أكرث من 220 جهة 

مــن أصحــاب املصلحــة، بمــا يف ذلــك 30 دولــة عضــو و14 وكالــة تابعــة لألمــم املتحــدة.

ّ

ّ
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وتمثــل املبــادئ التوجيهيــة مســاهمة رئيســية مــن القطــاع اإلنســاين يف اســراتيجية األمــم املتحــدة إلدمــاج منظــور اإلعاقــة التــي أطلقهــا األمــن 

العــام لألمــم املتحــدة يف شــهر يونيو/حزيــران 2019.

ّ

ال شــك أن الجميــع يســتفيد عندمــا نزيــل التحيــزات ونوفــر الفــرص لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، حيــث وجــدت منظمــة العمــل الدوليــة 

أن اســتبعاد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن بيئــة العمــل يمكــن أن يســلب الــدول مــا يصــل نســبته إىل 7 يف املائــة مــن ناتجهــا املحــي اإلجمــايل. 

ّ ُ ّ ّ

ُ ّ

ويف النهاية نحن ال نفعل اليشء الصحيح فحســب، بل تصبح اســتجابتنا أيضا أكرث فاعلية ألننا نعطي صوتا ملن ال صوت لهم وال نرك 

أحــدا وراءنــا. 

ً ُ ّ ً

ً

مارك لوكوك

وكيل األمن العام للشؤون اإلنسانية 

ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
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كلمة افتتاحية
أنهــا أحدثــت نقلــة يف  لقــد اســتحدثت اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )2006( نموذجــا جديــدا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث 

القائــم عــى الحقــوق.  النهــج  النهــج الخــري والطبــي إىل  السياســات وتنفيذهــا مــن 

ّ ً ً

ينبغــي  أنــه ال  )عــام 2015( والتــي بدورهــا تؤكــد  املســتدامة لعــام 2030  التنميــة  أكــرث إدماجــا بعــد اعتمــاد خطــة  الــدويل  النظــام  كمــا أصبــح 

إهمــال أو إقصــاء أي شــخص وأنــه ينبغــي أوال دعــم الذيــن تركناهــم وراءنــا، وهــي مبــادئ يؤكــد عليهــا إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر 

الكوارث )2015(، وإنسانية واحدة بمسؤولية مشركة: تقرير األمن العام للقمة العاملية للعمل اإلنساين )2016(، مثلها مثل العديد من 

االلتزامــات املســتمدة مــن القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين، بمــا يف ذلــك ميثــاق إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين.

ّ ً

ّ ِ ّ ً ّ ّ

هذا وتعكف األمم املتحدة عى مراجعة سياساتها عى نطاق املنظومة لتصبح أكرث إدماجا لألشخاص ذوي اإلعاقة، وقد تبنت يف شهر 

مــارس/آذار 2019 اســراتيجية األمــم املتحــدة إلدمــاج اإلعاقــة والتــي بموجبهــا تقــوم وكالت األمــم املتحــدة والفــرق القطريــة والفــرق اإلنســانية 

القطريــة بتقييــم ومتابعــة أدائهــا بمــا يتعلــق بإدمــاج اإلعاقــة. 

ّ ً

ُ

ُ

بينمــا التزمــت القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين يف عــام 2016 بوضــع مبــادئ توجيهيــة عــى نطــاق املنظومــة ومعتمــدة عامليــا حــول كيفيــة إدمــاج 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين )ميثــاق إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين املذكــور أعــاله(، وقــد جــرى 

تصميم هذه املبادئ التوجيهية لتوفر معلومات عملية للجهات الفاعلة يف املجال اإلنســاين وغرها من األطراف املعنية، كما أنها تضع 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وحقوقهــم اإلنســانية يف قلــب العمــل اإلنســاين. 

ً

ّ

إخالء مسؤولية 

توفــر هــذه املبــادئ التوجيهيــة إرشــادات ومبــادئ توجيهيــة لكيفيــة إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى نحــو أفضــل يف العمــل 

ومــوارد عمليــة  أدوات  تطويــر  عــى  الــوكاالت  بــن  املشــركة  الدائمــة  اللجنــة  ســتعمل  تفعيلهــا،  نحــو  تاليــة  اإلنســاين. وكخطــوة 

لتنفيذهــا، وينبغــي للــوكاالت الرئيســية يف اللجنــة أن تقــوم باإلشــراف عــى عمليــة تطويــر أدوات ومــوارد تنفيذيــة عمليــة وذات 

أولويــة يف القطاعــات التــي تعمــل فيهــا. 

ٍ ّ

من املحتمل أن األدوات واملوارد املدرجة كأمثلة يف هذه املبادئ التوجيهية لم يتم تحديثها منذ بدء نفاذ اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف العام 2008، وأن البعض منها ال يعكس معاير االتفاقية بالشكل الصحيح، حيث أن املعاير ذات الصلة تتناول 

املوافقــة الحــرة واملســتنرة وإزالــة الطابــع املؤسســايت والحرمــان مــن الحريــة واملعاملــة غــر القســرية، مــن بــن أمــور أخــرى، وعــدم 

احرام هذه املعاير قد يؤدي عادة إىل حدوث انتهاكات لحقوق اإلنســان التي تؤثر بشــكل غر متناســب عى األشــخاص من ذوي 

اإلعاقات النفسية واالجتماعية والفكرية. ومع ذلك فقد تم إدراج هذه املوارد ألنها أدوات قيمة يمكن لها أن تعزز عملية إدماج 

ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين. 

ّ

ّ ّ

ٍ ً ّ

ّ ُ ّ ّ

https://sgreport.worldhumanitariansummit.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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مقدمة ١
ما هي املبادئ التوجيهية؟

أن  يجــب  التــي  األساســية  اإلجــراءات  التوجيهيــة  املبــادئ  تحــدد 

تحديــد  بهــدف  اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  تتخذهــا 

تعرضــا  األكــرث  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  وحقــوق  احتياجــات 

فعــال. بشــكل  لهــا  اإلنســانية واالســتجابة  الســياقات  لإلهمــال يف 

ّ

ً ّ

ّ ٍ

مــن  األشــخاص  فصــل  بهــا يف كل  املــوىص  اإلجــراءات  تضــع  حيــث 

ذوي اإلعاقــة يف قلــب العمــل اإلنســاين، ســواء كأطــراف فاعلــة أو 

كأفــراد مــن الســكان املتضرريــن، وهــي إجــراءات محــددة ومصممــة 

اإلنســاين  العمــل  اإلعاقــة وســياق  مــن ذوي  األشــخاص  تســتهدف 

وتســتند إىل املعايــر واملبــادئ التوجيهيــة الحاليــة واألكــرث عموميــة، 

بما يف ذلك املعاير اإلنسانية األساسية، ودليل »اسفر«،ومعاير 

ّ ّ ّ

ّاإلدمــاج اإلنســاين لكبــار الســن واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

وتعــد هــذه أول مبــادئ توجيهيــة إنســانية يتــم تطويرهــا مــن قبــل 

املنظمــات  ومــع  معهــم  وبالتعــاون  اإلعاقــة  ذوي  مــن  أشــخاص 

التــي تمثلهــم، إىل جانــب التعــاون مــع الجهــات املعنيــة التقليديــة 

إىل  اســتنادا  تصميمهــا  تــم  وقــد  اإلنســاين.  املجــال  يف  العاملــة 

وأطــراف  جهــات  عــدة  جمعــت  شــاملة  تشــاور  عمليــة  مخرجــات 

دولية وإقليمية لتعزيز عملية تنفيذ برامج إنسانية عالية الجودة 

يف كافــة الســياقات ويف جميــع املناطــق، ولرســيخ ورفــع مســتوى 

إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ومشــاركتهم الهامــة يف كافــة 

تهمهــم. التــي  القــرارات 

ّ

ً ّ

ّ

ّ

شكل ١ | األهداف األربعة للمبادئ التوجيهية

١

التوجيه

تقديم إرشادات عملية 

بشأن إدماج األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف الربمجة 

والتنسيق اإلنساين

٢

القدرات

زيادة قدرة أصحاب 

املصلحة يف املجال 

اإلنساين عىل وضع 

وتنفيذ برامج جيدة 

تشمل األشخاص من 

ذوي اإلعاقة

٣

املساءلة

وصف أدوار ومسؤوليات 

أصحاب املصلحة يف 

املجال اإلنساين إلدماج 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف العمل اإلنساين ]انظر 

ملن املبادئ التوجيهية[

4

املشاركة

زيادة وتحسني مستوى 

مشاركة األشخاص ذوي 

اإلعاقة واملنظمات التي 

تعنى بهم يف عمليات 

الجاهزية واالستجابة 

والتعايف 

ُ

https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
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1 . مقدمة

ما أهمية املبادئ التوجيهية؟

يف   15 يمثلــون  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  أن  إىل  التقديــرات  تشــر 

بشــكل كبــر  النســبة  تلــك  ترتفــع  ، وقــد  العالــم1  مــن ســكان  املائــة 

تهميشــا يف  الفئــات  أكــرث  بــن  مــن  اإلنســانية، وهــم  الســياقات  يف 

املجتمعــات املتضــررة باألزمــات2 ، إىل جانــب تضررهــم بشــكل غــر 

معــدل  أن  عــن  فضــال  الطــوارئ،  وحــاالت  النزعــات  مــن  متناســب 

أربــع  إىل  مرتــن  بمعــدل  الكــوارث  خــالل  يــزداد  لديهــم  الوفيــات 

اإلعاقــة3.   ذوي  غــر  مــن  باألشــخاص  مقارنــة  مــرات 

ّ ّ

ٍ
ً

ٍ ّ ّ
ّ ً

مجموعــة  ليســوا  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  أن  إىل  ًويُشــار  ّ

مــن  آلخــر  شــخص  مــن  تختلــف  تجاربهــم  أن  بمعنــى  متجانســة، 

والجســدية  الســلوكية  العقبــات  فيهــا  تحــول  التــي  الطــرق  خــالل 

واالتصاالتيــة دون مشــاركتهم وإدماجهــم يف العمــل اإلنســاين، إىل 

العمــر والجنــس  ذلــك  بمــا يف  الهويــة،  اختالفهــم بحســب  جانــب 

نجــد  العوامــل،  هــذه  تقاطــع  وبســبب  والعــرق.  واملوقــع  واإلثنيــة 

أنهــم يواجهــون املزيــد مــن التهميــش والتمييــز. فعــى ســبيل املثــال 

أثنــاء األزمــات اإلنســانية، يكــون األطفــال ذوي اإلعاقــة أكــرث عرضــة 

عرضــة  أكــرث  اإلعاقــة  ذوات  والنســاء  واإلهمــال،  املعاملــة  لســوء 

الجنــي4.   العنــف  لخطــر 

ٍ ّ
ُ

ِ
ّ

شكل ٢ | سكان العالم من األشخاص من ذوي اإلعاقة5 

1 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(.

2 تقرير األمن العام لألمم املتحدة للقمة اإلنسانية العاملية، إنسانية واحدة، مسؤولية مشركة.

3 كاتسونوري فوجي، زلزال شرق اليابان الكبر واألشخاص من ذوي اإلعاقة، يف موارد املعلومات حول اإلعاقة، اليابان.

4 اليونيسف، إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين – إرشادات عامة )2017(.

5 املصــادر: منظمــة الصحــة العامليــة والبنــك الــدويل، التقريــر العاملــي حــول اإلعاقــة )2011(، إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة يف األمــم املتحــدة، الشــيخوخة واإلعاقــة، اليونيســف، األطفــال والشــباب مــن ذوي 

اإلعاقــة )2013(

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://sgreport.worldhumanitariansummit.org/
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/twg/escap_121031/fujii.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/
https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_REVISED.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/disability-and-ageing.html.
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_REVISED.pdf
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

ملن هذه املبادئ التوجيهية؟

ً

املقــام  يف  الســتخدامها  التوجيهيــة  املبــادئ  هــذه  تصميــم  تــم  لقــد 

الفاعلــة  والدوليــة  واإلقليميــة  الوطنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  األول 

السياســات  وضــع  عمليــة  يف  تشــارك  والتــي  اإلنســاين  املجــال  يف 

أبرزهــا: ومــن  والتمويــل،  والبمجــة  والتنســيق 

ّ

 الحكومات	 

الطــوارئ والالجئــن 	 اإلنســانية )منســقو خدمــات  القيــادة 

اإلنســانية( القطريــة  ُواملقيمــن، والفــرق 

 املجموعات/القطاعات الرائدة 	 

 واضعو البامج )يف املنظمات اإلنسانية واإلنمائية(	

 الجهات املانحة	 

التــي 	  والدوليــة  واإلقليميــة  والوطنيــة  املحليــة  املنظمــات 
6 اإلعاقــة  ذوي  مــن  باألشــخاص  ُتعنــى 

كمــا ســتكون هــذه املبــادئ التوجيهيــة مفيــدة للعاملــن يف امليــدان 

والجهــات الفاعلــة األخــرى يف املجــال اإلنســاين ألنهــا تصــف عمليــات 

ملختلــف  توصيــات  وتقــدم  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج 

القطاعــات. 

ّ

ّ

أين يمكن استخدام هذه املبادئ التوجيهية؟

األزمــة  طبيعــة  بحســب  كبــر  بشــكل  اإلنســانية  الظــروف  تختلــف 

إلــخ(، وموقعهــا  سياســية،  أزمــة  نــزوح،  نــزاع،  طبيعيــة،  )كارثــة 

إذا كانــت  نائيــة(، ومــا  أريــاف، جــزر  )مناطــق حضريــة،  الجغــرايف 

أزمة سريعة أو بطيئة أو طويلة األمد، لذا فإن التوصيات الواردة 

والبيئــات  الظــروف  بكافــة  صلــة  ذات  التوجيهيــة  املبــادئ  هــذه  يف 

املحــي. الســياق  لكنهــا بحاجــة إىل تكييــف وتوطــن ملراعــاة 

ٍ

ّ

ّ

تشــمل العوامــل الســياقية التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تنفيــذ املبــادئ 

التوجيهيــة:

ّمدى االعراف باإلعاقة وفهمها يف البلد املتضرر	 

ّمدى توافر الخبة يف مجال اإلعاقة يف البلد املتضرر 	 

باإلعاقــة يف 	  املتعلقــة  السياســية والقانونيــة   نوعيــة األطــر 

املتضــرر  ّالبلــد 

 مــدى توافــر الخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومســتوى 	 

مــن  عاملــة  منظمــات  وجــود  وفعاليتهــا  إليهــا  الوصــول 

اإلعاقــة ولديهــا خــبة ومــوارد كافيــة األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة 	  ذوي  باألشــخاص  املتعلقــة  البيانــات  توافــر 

املتاحــة  البيانــات  كانــت  إذا  ومــا  جودتهــا  ومســتوى 

ّتعكس بدقة تنوع األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلد املتضر ر	 

لتوضيــح هــذا األمــر، قــد تكــون منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

قــد  أو  الخــبة  أو  املــوارد  نقــص يف  مــن  تعــاين  يف منطقــة متضــررة 

الحالــة،  اإلعاقــة. يف هــذه  األشــخاص ذوي  مــن  الســكان  تمثــل  ال 

قــد يكــون مــن الضــروري بنــاء قدراتهــا يف مجــال العمــل اإلنســاين أو 

إنشــاء وتمكــن مجموعــات دعــم األقــران املجتمعيــة مــن األشــخاص 

املنظمــات  تلــك  تمكــن  الهــدف  يكــون  أن  ويجــب  اإلعاقــة،  ذوي 

خــالل  والحمايــة  املســاعدة  ســبل  حــول  املشــاورات  يف  للمشــاركة 

كافــة مراحــل االســتجابة اإلنســانية )بمــا يف ذلــك عمليــات الجاهزيــة 

ذاتهــا والتعــايف(. بحــد  واالســتجابة 

ٍ
ّ

ُ

ّ

إىل  باإلضافــة  اإلنســاين،  املجــال  الفاعلــة يف  الجهــات  ويجــب عــى 

تحديــد  الظــروف  جميــع  يف  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  منظمــات 

األشــخاص  عــى  الصعــب  مــن  تجعــل  التــي  العوائــق  ومعالجــة 

والحمايــة  املســاعدة  خدمــات  إىل  الوصــول  اإلعاقــة  ذوي  مــن 

)انظــر القســم الخــاص بالعوائــق(، فضــال عــن العوامــل التــي تعــزز 

لضمــان حصــول كل  ذلــك ضروريــا  إدماجهــم وحمايتهــم، ويعــد 

فــرد مــن الســكان املتضرريــن عــى الخدمــات التــي هــي مــن حقــه أو 

والســيايس القانــوين  التدخالت.اإلطــار  تجــاه  املســاءلة  تعزيــز 

ّ ً
ً ّ

ّ ّ

6 تســعى املبــادئ التوجيهيــة إىل تلبيــة احتياجــات الجهــات املعنيــة الرئيســية يف املجــال اإلنســاين، بمــا يف ذلــك املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بصفتهــا أصحــاب مصلحــة إنســانية وأطــراف فاعلــة يف التنميــة 

تشــارك يف العمــل اإلنســاين، بــدال مــن منظمــات متخصصــة يف مجــال اإلعاقــة. يرجــى االطــالع عــى محضــر ورشــة عمــل اللجنــة لعــدد مــن أصحــاب املصلحــة التــي عقــدت يف تشــرين أول/أكتوبــر 2017.

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/content/final-report-workshop
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ٍ

ٍ ٍ

ً

ّ

ّ

ّ

ً ً

ً

ّ
ً ّ

ً

ّ
ّ

ّ
ُ

ّ

ّ ّ

ً

ً ّ

ّ

ّ

ما تحتاج إىل معرفته٢

اإلطار القانوين والسيايس

الرئيســية  اآلليــة  الــوكاالت7   بــن  املشــركة  الدائمــة  اللجنــة  تعــد 

للتنســيق بــن الــوكاالت يف مجــال املســاعدة اإلنســانية عــى املســتوى 

الــدويل، وقــد أكــدت اللجنــة عــى أهميــة القانــون الــدويل يف األزمــات 

اإلنســانية، وال ســيما القانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون الــدويل 

الــدويل لالجئــن8 ، حيــث توفــر هــذه  لحقــوق اإلنســان، والقانــون 

املبــادئ  يف  اإلنســاين  العمــل  عــى  يرتكــز  قانونيــا  إطــارا  القوانــن 

األفــراد  كافــة  حقــوق  عــى  ويؤكــد  دوليــا  عليهــا  املتفــق  واملعايــر 

املتضرريــن مــن األزمــات. فالقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، والــذي 

ينطبق يف كافة األوقات، يوفر جسرا بن العمل اإلنساين والعمل 

اإلنمايئ، ويُمكن االستعانة به ملعالجة أسباب األزمات وتبعاتها، 

التــي  الظــروف  وتهيئــة  وتلبيتهــا،  اإلنســانية  االحتياجــات  وتحديــد 

يجــب خلقهــا قبــل أن يتمتــع األفــراد بالحقــوق املتفــق عليهــا دوليــا.

بموجــب  الرئيســية  املســؤولة  الحكوميــة هــي  الجهــات  أن  يف حــن 

القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان9 ، حيــث أنهــا تتحمــل املســؤولية 

األوىل والرئيســية عــن حمايــة واحــرام وإعمــال حقــوق األشــخاص 

عــى أراضيهــا أو األرايض الخاضعــة لواليتهــا، ويتمتــع األشــخاص 

املتضررون من األزمات وحاالت الطوارئ اإلنسانية بحقوق مدنية 

بهــا  املطالبــة  يمكنهــم  وثقافيــة  واجتماعيــة  واقتصاديــة  وسياســية 

مــن الجهــات املســؤولة.

أمــا اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فهــي معاهــدة دوليــة 

)الــدول  عليهــا  صادقــت  التــي  للــدول  ملزمــة  اإلنســان  لحقــوق 

األطــراف  الــدول  تلــك  عــى  يتعــن  أنــه  عــى  وتؤكــد   ، األطــراف(10  

قوانينهــا  اإلعاقــة يف  مــن ذوي  األشــخاص  حمايــة وتعزيــز حقــوق 

وسياســاتها وممارســاتها وأن تمتثــل أيضــا ملعايــر املعاهــدة عندمــا 

الــدويل. التعــاون  يف جهــود  تشــارك 

وتنص املادة 11 من االتفاقية عى أنه تتعهـد الـدول األطـراف، وفقـا 

اللتزاماتها بمقتـىض القـانون الـدويل، باتخــاذ كافــة التــدابر الالزمــة 

لـــضمان حمايـــة وســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يوجــدون 

املســلح  النـــزاع  ذلــك حــاالت  بمــا يف  بالخطــورة،  تتـــسم  يف حــاالت 

والطــوارئ اإلنســانية والكــوارث الطبيعيــة11 . 

اإلنســاين  بالعمــل  صلــة  ذات  االتفاقيــة  مــن  أخــرى  مــواد  وهنــاك 

أنــه  والتنميــة وتدعــم إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، حيــث 

وللقيــام  اإلنســانية،  التدخــالت  كافــة  يف  االتفاقيــة  إدراج  ينبغــي 

دراســة  اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  عــى  يتعــن  بذلــك 

وتقييــم املمارســات والعمليــات واملخرجــات الحاليــة لضمــان حمايــة 

النحــو  عــى  وتعزيزهــا  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  اإلنســان  حقــوق 

الــدويل. القانــون  بموجــب  املطلــوب 

7  تأسســت اللجنــة يف عــام 1992 اســتجابة لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 182/46، وتشــمل عضويتهــا املنظمــات اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة وغــر التابعــة لألمــم املتحــدة. ملزيــد مــن املعلومــات الرجــاء 

زيــارة موقــع اللجنــة.

8  انظــر اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت، سياســة اللجنــة بشــأن الحمايــة يف العمــل اإلنســاين )2016(، وبيــان مــدراء اللجنــة: مركزيــة الحمايــة يف العمــل اإلنســاين )2013(. ويوفــر امللحــق األول مــن سياســة اللجنــة 

بشــأن الحمايــة معلومــات مفيــدة عــن القانــون الــدويل ذي الصلــة.

9 بموجب القانون الدويل اإلنساين، تلتزم الجماعات املسلحة غر الحكومية املتورطة يف نزاع مسلح باحرام القانون الدويل اإلنساين. باإلضافة إىل ذلك، من املتوقع بشكل متزايد أن تحرم سلطات األمر الواقع أو 

الجماعات املسلحة غر الحكومية التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة أو تسيطر عى األرايض القانون الدويل لحقوق اإلنسان عندما تؤثر تصرفاتها عى حقوق اإلنسان لألفراد الخاضعن لسيطرتها. 

10 179 دولة واالتحاد األوروبي هي أطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اعتبارا من شهر حزيران/يونيو 2019.

11 انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبوتوكول االختياري.

https://interagencystandingcommittee.org/
https://interagencystandingcommittee.org/principals/content/iasc-principals-statement-centrality-protection-humanitarian-action-2013
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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معرفته    إىل تحتاج          2 . ما

القانون الدويل لحقوق اإلنسان

مدنيــة  األفــراد حقوقــا  لكافــة  أن  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  يؤكــد 

وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ويحــدد هــذه الحقــوق. 

ذوي  مــن  األشــخاص  عــى  العامليــة  الحقــوق  هــذه  تطبيــق  وعنــد 

اإلعاقــة، فــإن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــد غــرت 

بشــكل كبــر الطريقــة التــي يتــم بهــا التعامــل مــع األشــخاص ذوي 

بــن  التفاعــل  بســبب  تحــدث  اإلعاقــة  أن  املفهــوم  فمــن  اإلعاقــة. 

وهــذا  يواجهونهــا،  التــي  والعوائــق  بقســور  املصابــن  األشــخاص 

لــه تداعيــات مهمــة لفهــم ليــس فقــط مــا هــي اإلعاقــة ولكــن أيضــا 

ضمــن  ذلــك  يف  بمــا  معهــا،  والتعامــل  معالجتهــا  ينبغــي  كيــف 

ســياق العمــل اإلنســاين. ولضمــان تمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

الضــروري  مــن  يصبــح  كامــل،  بشــكل  حقوقهــم  ممارســة  مــن 

والسياســية  والقانونيــة  االجتماعيــة  الحواجــز  وإزالــة  تحديــد 

ذلــك  بمــا يف  الحقــوق،  بتلــك  التمتــع  مــن  تمنعهــم  التــي  والبيئيــة 

املواقــف والســلوكيات التــي توصــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقــوم 

ذوي  األشــخاص  إشــراك  كذلــك  الضــروري  ومــن  بتهميشــهم. 

يشء  »ال  شــعارهم  مــع  تمشــيا  القــرار  صنــع  عمليــة  يف  اإلعاقــة 

بدوننــا«. يخصنــا 

ً ّ ّ

ّ

ّ ّ

ٍ
ّ

ً

ٍ

ً

ّ

القانون الدويل اإلنساين 

عامــة  حمايــة  املســلح  النــزاع  يف  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  يوفــر 

فيهــم  بمــن  القتــال،  عــن  القادريــن  غــر  واألشــخاص  للمدنيــن 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، »دون تمييــز ســلبي« )التمييــز(12 ، حيــث 

املجــال اإلنســاين  الفاعلــة يف  التمييــز الســلبي للجهــات  يتيــح حظــر 

منهــا  يتطلــب  وقــد  اإلعاقــة  مــن ذوي  لألشــخاص  األولويــة  إعطــاء 

جهــود  عــى  فيجــب  بذلــك،  للقيــام  محــددة  تدابــر  اتخــاذ  حتــى 

اإلغاثــة اإلنســانية، عــى ســبيل املثــال، ضمــان توفــر الغــذاء وامليــاه 

ذوي  لألشــخاص  واملــأوى  التأهيــل  وإعــادة  الصحيــة  والرعايــة 

اإلعاقــة. ويُمكــن كذلــك اســتخدام أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين 

اإلعاقــة  مــن ذوي  باألشــخاص  يلحــق  الــذي  الضــرر  تقليــل  أو  ملنــع 

ذوي  مــن  األشــخاص  أن  منــه  وإدراكا  العدائيــة.  األعمــال  خــالل 

للهجــوم،  املعرضــة  املناطــق  يف  تركهــم  لخطــر  معرضــون  اإلعاقــة 

يضــع  تحديــدا  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  فــإن  املثــال،  ســبيل  عــى 

ً ّ

ٍ

ّ

ّ

ّ ً

ّ ّ
ً ّ

ِ ّ ِ

أولويــة إلخالئهــم مــن هــذه املناطــق، بينمــا يشــدد كل مــن القانــون 

الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان عــى االلتزامــات 

بحمايــة وضمــان ســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة خــالل النزاعــات 

اتفاقيــة  مــن   11 املــادة  االلتــزام منصــوص عليــه يف  املســلحة، وهــذا 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  حقــوق 

ّ

كما تتضمن معاهدات نزع السالح توفر حماية محددة للناجن 

من األسلحة وبقايا الحرب بعد انتهاء النزاعات.

ّ

الصكوك واألطر السياسية األخرى

أهداف التنمية املستدامة

تؤكد خطة عام 2030 عى أن كافة الدول تتحمل مسؤولية احرام 

حقــوق اإلنســان وحمايتهــا وتعزيزهــا دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، بمــا 

يف ذلــك مــا يتعلــق باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وتوفــر أهــداف 

التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر إطــارا متفــق عليــه دوليــا للعمــل 

اإلنمــايئ الوطنــي والعاملــي يف الفــرة الحاليــة وصــوال إىل عــام 2030، 

وتشــمل الخطــة التزامــا عامليــا »بعــدم إهمــال أي شــخص«.

ّ ّ

ّ

ً ً

ً

ّ ً ً

يرتبط الهدف 16 بشكل خاص بإدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة 

تعزيــز  إىل  الحاجــة  عــى  يشــدد  أنــه  حيــث  اإلنســاين،  العمــل  يف 

املســتدامة،  التنميــة  أجــل  مــن  والشــاملة  الســلمية  املجتمعــات 

فعالــة  وبنــاء مؤسســات  للجميــع،  العدالــة  إىل  الوصــول  وإتاحــة 

الهــدف  يدعــو  املســتويات. يف حــن  ومســؤولة وشــاملة عــى كافــة 

املناطــق  يف  خاصــة  ســليمة،  تحتيــة  بنــى  بنــاء  إىل  املجتمعــات   9

املتضــررة مــن الكــوارث، بينمــا يســعى الهدفــان 11 و13 إىل التذكــر 

أنه ال يمكن فهم أو معالجة أي قضايا، بما يف ذلك منع الكوارث 

بمعــزل عــن غرهــا. فعــال  بشــكل  اإلغاثــة،  وأعمــال 

ٍ
ّ ّ

ّ

ُ

ّ

ّ ُ ّ

ٍ ّ ٍ

ّإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرة 2030-2015 13 ِ

يهــدف إطــار ســنداي إىل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والخســائر يف 

األرواح واملمتلــكات، ويعــزز نهــج »املجتمــع بأكملــه« الــذي يشــمل 

وإمكانيــة  اإلدمــاج14  ويشــجع  اإلعاقــة،  ذوي  مــن  األشــخاص 

ّ ِ
ّ

12 انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، التمييز )أو التمييز السلبي(

13 إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرة 2015-2030 الذي اعتمد يف املؤتمر العاملي الثالث لألمم املتحدة يف سنداي، اليابان يف 18 آذار/مارس 2015.

14 املرجع السابق، الفقرة 7.

https://casebook.icrc.org/glossary/discrimination-or-adverse-distinction
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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أن  ويُــدرك   ، الشــامل16  التصميــم  معايــر  وتطبيــق  الوصــول15  

يف  رائــدا  دورا  تمثلهــم  التــي  واملنظمــات  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 

.17 الكــوارث  مخاطــر  مــن  الحــد  تخطيــط  مراحــل  كافــة 

ّ
ً ً ّ

ّ

القمة العاملية للعمل اإلنساين )2016( وأجندة االلتزامات اإلنسانية

مــن  األشــخاص  حالــة  اإلنســاين  للعمــل  العامليــة  القمــة  ناقشــت 

األشــخاص  بإدمــاج  املنظمــات  مــن  عــدد  وتعهــدت  اإلعاقــة  ذوي 

األعضــاء  الــدول  أقــرت  بينمــا   ، اإلنســاين  العمــل  اإلعاقــة يف  ذوي 

مــن  الحكوميــة وغرهــا  املتحــدة واملنظمــات غــر  األمــم  ومنظمــات 

التــي  اإلنســانية  والبامــج  واإلجــراءات  السياســات  بــأن  املنظمــات 

تعزيزهــا  يجــب  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج  إىل  تســعى 

. وتنظيمهــا

ّ

ّ

ّ

أمــا ميثــاق إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين18، 

الــذي تــم إطالقــه خــالل القمــة، فهــو يرتكــز عــى كل مــن القانــون 

الدويل اإلنســاين والقانون الدويل لحقوق اإلنســان، وحدد خمســة 

التزامات قابلة للتنفيذ وهي عدم التمييز، واملشــاركة، والسياســة 

الدامجة، واالستجابة والخدمات الدامجة، والتعاون والتنسيق.

ّ

ّ

ّ

بشــأن  العاملــي  امليثــاق  مــن  كل  يتضمــن  ســبق،  مــا  إىل  باإلضافــة 

واملنظمــة  اآلمنــة  الهجــرة  أجــل  مــن  العاملــي  وامليثــاق  الالجئــن 

واملنتظمة أحكاما محددة بشأن األشخاص من ذوي اإلعاقة التي 

الالجئــن  بحــركات  املتعلقــة  االســتجابات  يف  إدماجهــم  إىل  تدعــو 

واملهاجريــن. 

ّ ً

للجنــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  التوجيهيــة  املبــادئ 
الــوكاالت بــن  املشــركة  الدائمــة 

تســتند املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت 

بشــأن إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين عــى 

مبــادئ تضمــن احــرام حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحمايتهــا 

وتعزيزهــا خــالل فــرة الجاهزيــة واالســتجابة والتعــايف يف الحــاالت 

اإلنســانية.

ّ

مــن  العديــد  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  وتتضمــن 

احــرام  وتشــمل   ، اإلنســاين19  العمــل  عــى  تنطبــق  التــي  املبــادئ 

وتكافــؤ  التمييــز  وعــدم  واإلدمــاج،  واملشــاركة  املتأصلــة،   الكرامــة 

املبــادئ  تشــمل  بينمــا  واملــرأة،  الرجــل  بــن  واملســاواة  الفــرص، 

األكــرث تحديــدا ولكــن بنفــس القــدر مــن األهميــة إمكانيــة الوصــول، 

كجــزء  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  وقبــول  االختــالف،  واحــرام 

ذوي  لألطفــال  املتطــورة  القــدرات  واحــرام  اإلنســاين،  التنــوع  مــن 

االختيــار  حريــة  ذلــك  يف  بمــا  الفرديــة  واالســتقاللية  اإلعاقــة، 

األفــراد. واســتقاللية 

ً

وترتبــط هــذه املبــادئ ارتباطــا وثيقــا بــكل حــق تؤكــده االتفاقيــة وتشــدد 

عليــه. ويف حــال تــم تنفيذهــا إىل جانــب املبــادئ واملعايــر اإلنســانية، 

بمــا يف ذلــك امليثــاق اإلنســاين ومدونــة قواعــد الســلوك، فإنهــا تضمــن 

الجاهزيــة  مراحــل  كافــة  يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج 

اإلنســانية. واالســتجابة 

ّ ّ ّ ً ً

ّ
ّ

كما يستند العمل اإلنساين إىل مبادئ اإلنسانية والحيادية والنزاهة 

واالســتقالل املنصــوص عليهــا يف قــرارات الجمعيــة العامــة20 ، وتعــد 

التــي يقــدم الكثــر  املبــادئ أساســية لعمــل املنظمــات اإلنســانية  هــذه 

الكرامــة  اإلنســان، واحــرام  التزامــات إضافيــة لحمايــة حقــوق  منهــا 

اعتمــاد  مــن خــالل  املســاءلة،  املتضرريــن، وتعزيــز  للســكان  املتأصلــة 

التســعة  االلتزامــات  وتنفيــذ  اعتمــاد  أو  الســلوك  لقواعــد  مدونــة 

للمعيــار األســايس للعمــل اإلنســاين، وتشــدد املبــادئ اإلنســانية عــى 

اإلنســاين  العمــل  وأداء  وجــودة  املســاءلة  توخــي  الضــروري  مــن  أنــه 

إدمــاج  لضمــان  املبذولــة  للجهــود  ضروريــة  أنهــا  كمــا  وتعزيزهــا، 

اإلنســانية. والحــاالت  الظــروف  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

ّ

ّ

ٍ

ّ

ّ
ّ ّ

ّ

من هم األشخاص ذوو اإلعاقة؟

»األشــخاص  مصطلــح  يشــمل  التوجيهيــة،  املبــادئ  هــذه  ألغــراض 

نفســية  أو  أو جســدية  قســور حســية  لديــه  مــن  اإلعاقــة« كل  ذوي 

التــي  الطويلــة األجــل  القســور  أو غرهــا مــن  أو فكريــة  أو اجتماعيــة 

تمنعهــم مــن املشــاركة يف البامــج أو الخدمــات اإلنســانية أو الحمايــة 

إليهــا21.  الوصــول  أو 

15 املرجع السابق، الفقرة 19)د(.  

16املرجع السابق، الفقرة 30)ج(.

17 املرجع السابق، الفقرة 36)أ()3(.

18 انظر األجندة اإلنسانية، استكشاف االلتزامات والتقارير.

19 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 3.

20 حول اإلنسانية والحيادية والنزاهة، انظر قرار الجمعية العامة 182/46 )1991(. حول االستقالل، انظر قرار الجمعية العامة 114/58  )2004(.

21 تم تعديلها من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 1.

https://www.agendaforhumanity.org/
https://www.agendaforhumanity.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact
https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact
https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact
https://www.agendaforhumanity.org/explore-commitments/indv-commitments?referer=home
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#2
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#2
https://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/RES/58/114
https://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/RES/58/114
https://www.alnap.org/help-library/general-assembly-resolution-46182-strengthening-of-the-coordination-of-humanitarian
https://www.alnap.org/help-library/general-assembly-resolution-46182-strengthening-of-the-coordination-of-humanitarian
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
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معرفته    إىل تحتاج          2 . ما

يضــع  باإلعاقــة  املتعلــق  اإلنســان  حقــوق  عــى  القائــم  النهــج  إن 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف صلــب العمــل ويقلــل مــن العوائــق 

واملخاطــر التــي يواجهونهــا، ويتطلــب مــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية 

يف  املســاهمة  عــى  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  قــدرة  تــدرك  أن 

اإلنســانية. االســتجابة 

ّ
ّ

ّ

لديهــم  فهــم  متنوعــة،  مجموعــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  يعتــب 

أصليــن  وأشــخاص  )كنســاء  متنوعــة  وهويــات  مختلفــة  إعاقــات 

األشــخاص  يواجــه  قــد  العوامــل،  هــذه  لتقاطــع  ونظــرا  وأطفــال(. 

مــن ذوي اإلعاقــة أشــكاال متعــددة مــن التمييــز، وبالتــايل يجــب أن 

يكــون فهــم هــذه االختالفــات بمثابــة إثــراء للنهــج املعتمــد يف العمــل 

مــن  األشــخاص  إهمــال  تجنــب  بهــدف  البدايــة وذلــك  اإلنســاين منــذ 

اإلعاقــة. ذوي 

ً ُ

ً

ً

مفاهيم وتعاريف رئيسية

يمكــن  التــي  الثمانيــة  املبــادئ  مــن  واحــدة  هــي  الوصــول«  »إمكانيــة 

حقــوق  اتفاقيــة  يف  عليهــا  املنصــوص  الحقــوق  تفســر  خاللهــا  مــن 

مــن  األشــخاص  حــق  تكفــل  أنهــا  حيــث  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة يف التمتــع »بالوصــول، عــى قــدم املســاواة مــع غرهــم، 

بمــا يف  النقــل واملعلومــات واالتصــاالت،  املاديــة ووســائل  البيئــة  إىل 

ذلــك تكنولوجيــا ونظــم املعلومــات واالتصــال، واملرافــق والخدمــات 

املناطــق  يف  إليــه،  املقدمــة  أو  الجمهــور  لعامــة  املتاحــة  األخــرى 

الحضريــة والريفيــة عــى الســواء22« . وتعتــب إمكانيــة الوصــول شــرطا 

دون  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  إدمــاج  يمكــن  وال  لإلدمــاج  أساســيا 

الشــرط.  هــذا  اكتمــال 

ُ

ّ

ّ
ً

ُ ً

“يكــون  أن  إىل  يدعــو  نهــج  هــو  الشــا مل التصميــم 

]قابــال  والخدمــات  والبامــج  والبيئــات  املنتجــات  تصميــم 

قــدر ممكــن،  النــاس، بأكــب  لالســتخدام[ مــن قبــل كافــة 

، يف  أو تصميــم متخصــص23”  تكييــف  إىل  الحاجــة  دون 

تيســر  عــى  تعمــل  الشــامل  التصميــم  مبــادئ  أن  حــن 

ذوي  مــن  لألشــخاص  ذلــك  يف  بمــا  الوصــول،  إمكانيــة 

ً

ٍ
ّ

ّ

ُ

اإلعاقــة24.

هــي  التنقــل  عــى  املســاعدة  والوســائل واألجهــزة  التكنولوجيــا 

يتــم  وبرامــج(  وأدوات  ومعــدات  )أجهــزة  خارجيــة  منتجــات 

إنتاجهــا بشــكل خــاص أو تكــون متاحــة بشــكل عــام، وتعمــل عــى 

أو  واســتقالله ومشــاركته  الفــرد  أداء  تحســن  أو  عــى  الحفــاظ 

رفاهــه بشــكل عــام25 ، ويُمكــن أن تســاعد كذلــك يف منــع حــدوث 

األجهــزة  عــى  األمثلــة  تشــمل  ثانويــة.  صحيــة  وظــروف  إعاقــات 

الصناعيــة  واألطــراف  املتحركــة  الكــرايس  املســاعدة  والتقنيــات 

وأجهــزة  وبرامــج  الرؤيــة  ومســاعدات  الســمع  ومســاعدات 

عــى  القــدرة  تحســن  عــى  تعمــل  التــي  املتخصصــة  الحاســوب 

والتواصــل. والرؤيــة  والســمع  الحركــة 

ِ
ّ

ٍ ٍ

ٍ
ٍ

ِ

ِ ِ

وتســبب  مشــاركته  تعيــق  الفــرد  بيئــة  يف  عوامــل  هــي  العوائــق 

تحــد  فهــي  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  بالنســبة  أمــا  لــه.  إعاقــة 

مــن وصولهــم إىل املجتمــع وإدماجهــم فيــه، وقــد تكــون عوائــق 

مؤسســاتية. أو  بيئيــة  أو  ســلوكية 

ّ
ّ ّ

ســلبية  مواقــف  هــي  الســلو كية املواقــف  يف  العوائــق 

الدينيــة  أو  الثقافيــة  املعتقــدات  تكــون متجــذرة يف  قــد 

والتمييــز  للســلطة  املتكافــئ  غــر  والتوزيــع  والكراهيــة 

والتحامل والجهل والوصم والتحيز، من بن أســباب 

ضمــن  األفــراد  أو  األســرة  أفــراد  يواجــه  وقــد  أخــرى. 

الشــبكة القريبــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة »التمييــز 

اإلعاقــة«،  ذوي  مــن  بشــخص  االرتبــاط  أســاس  عــى 

التمييــز  أصــل  الســلوكية  املواقــف  يف  العوائــق  وتعتــب 

واإلقصــاء.

ٍ

ماديــة  عقبــات  املحيطــة«  البيئــة  يف  »العوائــق  تشــمل 

دون  »تحــول  التــي  العمرانيــة  أو  الطبيعيــة  البيئــة  يف 

الوصــول إىل فــرص املشــاركة وتؤثــر فيهــا26« ، وأنظمــة 

تســمح  والتــي ال  إليهــا  الوصــول  يتعــذر  التــي  االتصــال 

لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بالوصــول إىل املعلومــات 

كمــا   ، املشــاركة27  فــرص  تقييــد  وبالتــايل  املعرفــة،  أو 

ٍ

22 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 9.

23 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 2.

24 الهيئة الوطنية لإلعاقة، ما هو التصميم العاملي؟

25 منظمة الصحة العاملية، مبادئ توجيهية بشأن إعادة التأهيل ذات الصلة بالصحة، ص 35.

26 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(، ص4 وص263.

27 وابلنــج وداوين، مــا بعــد الصدقــة: دليــل الجهــات املانحــة حــول اإلدمــاج )2012(، ص 21. )مركــز وصــول املواطنــن مــن ذوي اإلعاقــة لالنتخابــات(، انتخابــات يمكــن الوصــول إليهــا لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف خمــس 

دول يف جنــوب شــرق آســيا. الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة وأجنــدة )2013(، ص 5 و11، منظمــة الصحــة العامليــة والبنــك الــدويل، التقريــر العاملــي حــول اإلعاقــة )2011(، ص 4.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx%232
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx%232
universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/
https://www.who.int/disabilities/rehabilitation_guidelines/en/
https://www.who.int/disabilities/rehabilitation_guidelines/en/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
http://www.disabilityrightsfund.org/wp-content/uploads/2015/11/beyond_charity1.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
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يف  مشــكالت  وجــود  أو  الخدمــات  يف  النقــص  ويعــد 
29   ، بيئيــة.28  حواجــز  تقديمهــا 

ّ

والسياســات  القوانــن  املؤسســاتية«  »العوائــق  تضــم 

واالســراتيجيات واملمارســات املؤسســية التــي تميــز ضــد 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو تمنعهــم مــن املشــاركة يف 

املجتمــع30.  

ّ

يمكــن تصنيــف العوائــق عــى أنهــا تهديــد إذا مــا تــم وضعهــا عــن 

قصــد، ويتــم وصفهــا عــى أنهــا اســتضعاف إذا كان حدوثهــا غــر 

مقصــود. ويف كلتــا الحالتــن تــؤدي العوائــق إىل اإلقصــاء، األمــر 

الــذي قــد يعنــي احتماليــة تعــرض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

لتهديــدات واســتضعاف أكــرث أو أســوأ مــن غرهــم مــن املتضرريــن 

مــن األزمــة ذاتهــا.

ّ ّ ُ
ّ

ّ

ّ

ّ

املجديــة  املشــاركة  حــال  يف  اإلعاقــة  منظــور  إدمــاج  يتحقــق 

حقوقهــم،  وتعزيــز  تنوعهــم،  بــكل  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 

امتثــاال التفاقيــة حقــوق  باإلعاقــة،  املتعلقــة  املنظــورات  ومراعــاة 

اإلعاقــة  منظــور  إدمــاج  ويرتبــط   . اإلعاقــة31  ذوي  األشــخاص 

بمفهــوم “اإلدمــاج االجتماعــي” الــذي يعــرف بأنــه »العمليــة التــي 

تبــذل مــن خاللهــا الجهــود لضمــان تكافــؤ الفــرص – بحيــث يمكــن 

إمكاناتهــم  تحقيــق  خلفياتهــم،  عــن  النظــر  بصــرف  للجميــع، 

الكاملة يف الحياة، وتشمل هذه الجهود السياسات واإلجراءات 

التي تعزز املساواة يف الحصول عى الخدمات )العامة( وكذلك 

تمكــن املواطنــن مــن املشــاركة يف عمليــات صنــع القــرار التــي تؤثــر 

عــى حياتهــم32. »

ّ

ّ

ً

ّ ُ

ُ ُ

ّ

التمييــز عــى أســاس اإلعاقــة هــو أي تمييــز أو اســتبعاد أو تقييــد 

إحبــاط  أو  إضعــاف  أثــره  أو  غرضــه  يكــون  اإلعاقــة  أســاس  عــى 

االعــراف بكافــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أو التمتــع 

املياديــن  يف  اآلخريــن،  مــع  املســاواة  قــدم  عــى  ممارســتها،  أو 

املدنيــة  أو  الثقافيــة  أو  أو االجتماعيــة  أو االقتصاديــة  السياســية 

أو أي ميــدان آخــر. ويشــمل جميــع أشــكال التمييــز، بمــا يف ذلــك 

مــن  )الحرمــان  املعقولــة  للمتطلبــات  بمرونــة  االســتجابة  عــدم 

28 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(، ص 262.

29 مركز موارد الحوكمة والتنمية االجتماعية، حواجز إدماج اإلعاقة.

30 وابلنج وداوين، ما بعد الصدقة: دليل الجهات املانحة حول اإلدماج )2012(، ص 21، وزارة التنمية الدولية البيطانية: اإلعاقة والفقر والتنمية )2000(، ص 8، منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي 

حول اإلعاقة )2011( ص6 و262، بروجن وآخرون )2012(: أدرجني عى القائمة: إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة يف مشاريع التنمية )2012(، ص 23

31 موقع اسراتيجية األمم املتحدة إلدماج اإلعاقة وامللحق األول. املفاهيم والتعاريف الرئيسية

32 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، اإلدماج االجتماعي.

33 انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 4.

34 انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 2.

.33 معقولــة(  تيســرية  ترتيبــات 

األفــراد  مــن  تتطلــب  املعقو لــة التيســرية  الرتيبــات 

خدماتهــم  أو  إجراءاتهــم  تعديــل  واملؤسســات 

ومناســبا،  ضروريــا  ذلــك  يكــون  حيثمــا  )اســتيعاب(، 

إمــا لتجنــب فــرض عــبء غــر متناســب أو غــر مــبر عــى 

ممارســة  مــن  لتمكينهــم  أو  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم األساســية عــى أســاس 

اآلخريــن34.  مــع  املســاواة 

ّ

ً ً

ّ ّ

عنــد تعــرض  ّـددة واملتقاطعـ ـة تحــدث أشــكال التمييــز املتعـ

أكــرث يف وقــت واحــد،  أو  الفــرد للتمييــز عــى أساســن 

حيــث أن آثــار التمييــز وتداعياتــه يف مثــل هــذه الظــروف 

تعــاين  قــد  املثــال،  ســبيل  فعــى  تتضاعــف.  أو  تتفاقــم 

واحــد  وقــت  يف  التمييــز  مــن  اإلعاقــة  ذوات  النســاء 

بســبب جنســهن وكذلــك بســبب إعاقتهــن. أمــا »التمييــز 

بــن القطاعــات«، فإنــه يحــدث عندمــا تتفاعــل أشــكال 

الفــرد  تعــرض  بطريقــة  معــا  التمييــز  مــن  متعــددة 

والتمييــز. الحرمــان  مــن  فريــدة  ألشــكال 

ّ

ٍ

ّ

ٍ

ّ
ّ

ّ ً ّ

يســتهدف  أن  اإلعاقــة  أســاس  عــى  للتمييــز  يمكــن 

لديــه يف  أو مــن كان  إعاقــة مــا،  لديــه  الــذي  الشــخص 

املســتقبل  يف  يتعــرض  قــد  مــن  أو  مــا،  إعاقــة  املــايض 

إلعاقــة مــا، أو مــن يفــرض أن يكــون لديــه إعاقــة مــا، 

ويســتهدف كذلــك رفاقــه أو مــا يعــرف بـــ »التمييــز عــى 

اإلعاقــة.« ذوي  مــن  بشــخص  االرتبــاط  أســاس 

ُ

ّ
ُ

ُ

آثارهــا  مــن  تقلــل  أو  الحواجــز  تزيــل  تدابــر  هــي  التمكــن  عوامــل 

وتعمــل عــى تعزيــز صمــود أو حمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ّ

هي قيام إحدى املنظمات بتخصيص أموال أثناء  امليزانية الدا مجة

عمليــة التخطيــط إلزالــة العوائــق وتشــجيع مشــاركة األشــخاص 

ذوي  لألشــخاص  مســتهدفة  أنشــطة  وتوفــر  اإلعاقــة،  ذوي 

تكاليــف تحســن  اإلدمــاج  أن تشــمل ميزانيــات  اإلعاقــة. ويجــب 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
http://gsdrc.org/topic-guides/disability-inclusion/barriers-to-disability-inclusion/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
https://dochas.ie/sites/default/files/dfid%20disability.pdf
http://www.disabilityrightsfund.org/wp-content/uploads/2015/11/beyond_charity1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312935726_Count_Me_In_include_people_with_disabilities_in_development_projects
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/03/UNDIS_20-March-2019_for-HLCM.P.pdf
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-integration.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-4-general-obligations.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-4-general-obligations.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-2-definitions.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-2-definitions.html
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معرفته    إىل تحتاج          2 . ما

معقولــة،  تيســرية  ترتيبــات  وتوفــر  املــادي،  الوصــول  إمكانيــة 

املســاعدة  واألجهــزة  املتخصصــة  الغذائيــة  غــر  املــواد  وتوفــر 

إليهــا35.  الوصــول  يمكــن  التــي  واالتصــال  التنقــل  ومعــدات 

ِ
ُ ّ

املوافقــة املعلنــة هــي موافقــة شــخص مــا عــن طيــب خاطــر عــى 

القيام بيشء ما أو السماح بيشء ما )عى سبيل املثال التدخل 

نقــل  الشــخصية،  املعلومــات  إيصــال  التوطــن،  إعــادة  الطبــي، 

وثائــق الحالــة، ومــا إىل ذلــك( بعــد الكشــف الكامــل عــن املخاطــر 

والفوائــد والبدائــل وعواقــب الرفــض. وغالبــا مــا يحــرم األشــخاص 

الذهنيــة  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  ســيما  اإلعاقــة، ال  ذوي 

األمــر  موافقتهــم،  إبــداء  يف  الحــق  مــن  االجتماعيــة،  والنفســية 

حقــوق  اتفاقيــة  بموجــب  لحقوقهــم  انتهــاكا  يشــكل  الــذي 

اإلعاقــة36.  ذوي  األشــخاص 

ٍ ٍ

ُ ً

ً ّ

علمــا أنــه يحــق لألطفــال أن يتــم استشــارتهم وإعطــاء موافقتهــم 

املعلنة بحسب قدراتهم املتطورة التي تمكنهم من القيام بذلك.

ّ ً

ّ

تقاطــع أشــكال التمييــز هــو إطــار تحليــي يوضــح كيــف تتداخــل 

أشــكال االضطهــاد )كالعنصريــة والتمييــز الجنــي والقــدرة عــى 

الحركة(، مع تحديد املجموعات االجتماعية الفريدة. ويفرض 

النهج املتعدد الجوانب أن األضرار واالنتهاكات املرتبطة باإلعاقة 

يمكــن  ال  األخــرى  الهويــات  أو  الجنــس  أو  االثنيــة  أو  العــرق  أو 

عــن  منفصــل  بشــكل  دراســتها  خــالل  مــن  كاف  بشــكل  فهمهــا 

بعضهــا البعــض. ولــي نــرى بوضــوح كيــف تؤثــر هــذه املســائل عــى 

الوصــول إىل املــوارد أو تخلــق مخاطــر لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

من الضروري أن نرى كيف أن اإلعاقة والسن والنوع الجنساين 

وعوامــل أخــرى ترابــط وأن نعمــل عــى تقييــم تأثرهــا العــام37.  

ّ

ّ ّ

ُ

ٍ ٍ

ّ

35 لتلبيــة متطلبــات إمكانيــة الوصــول املــادي لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة )عــى ســبيل املثــال عنــد إنشــاء املبــاين أو مرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة(، يقــدر أنــه ينبغــي إضافــة مــا بــن 0.5 يف املائــة و1 يف املائــة إىل 

امليزانيــات. ولتوفــر املــواد غــر الغذائيــة املتخصصــة ومعــدات التنقــل لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، تشــر التقديــرات إىل ضــرورة إضافــة 3-4 يف املائــة وإىل مــا يصــل إىل 7 يف املائــة. انظــر هيلــب إيــج والبعثــة املســيحية 
للمكفوفيــو وهانديــكاب إنرناشــونال، معايــر اإلدمــاج اإلنســاين لكبــار الســن واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وال يــت فــور وورلــد، كتــاب مرجعــي حــول إدمــاج اإلعاقــة )2017(، ص 36.

ّ ّ ُ
ّ

36 اللجنة املعنية بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 1 )2014( بشأن املادة 12: االعراف عى قدم املساواة أمام القانون CRPD/C/GC/1، 1 أيار/مايو 2014. انظر أيضا لجنة حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقــة، التعليــق العــام رقــم 6 )2018( بشــأن املســاواة وعــدم التمييــز، CRPD/C/GC/6 ، 26 نيســان/أبريل 2018، الفقــرة 66. تنــص سياســة اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت بشــأن الحمايــة يف العمــل اإلنســاين 
عــى أنــه ال ينبغــي الكشــف عــن املعلومــات والبيانــات يف غيــاب املوافقــة الحــرة واملســتنرة. انظــر القســم الخــاص بالتعاريــف.

ً

ّ

37 انظر املديرية العامة للبملان األوروبي للسياسات الداخلية، التمييز الناتج عن تقاطع النوع الجنساين واإلعاقة )2013(. انظر أيضا: اللجنة املعنية بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 6 بشأن 

املساواة وعدم التمييز،CRPD/C/GC/6 ، 26 نيسان/أبريل 2018، الفقرة 19.

ً

38   اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بمشــاركة املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ومنظمــات املجتمــع املــدين يف أعمــال اللجنــة، امللحــق 2 مــن االتفاقيــة 

CRPD/C/2/11، الفقــرة 3. انظــر أيضــا: لجنــة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، التعليــق العــام رقــم 7 )2018( بشــأن مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــن فيهــم األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، مــن خــالل 
منظماتهــم التمثيليــة، يف تنفيــذ االتفاقيــة ورصدهــا،CRPD/C/GC/7 ، 9 تشــرين الثاين/نوفمــب 2018.

ً

39 تشر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اإلعاقة »النفسية«، لكن فضلت لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما بعد مصطلح اإلعاقة »النفسية- االجتماعية«.

40 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 1.

ّ

التعميم هو عملية دمج اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ســالمة  وتعزيــز  الحمايــة،  مبــادئ  يف 

اإلنســاين  الدعــم  إىل  املجــدي  وصولهــم  وضمــان  وكرامتهــم، 

اإلنســانية، وال  التدخــالت  الكاملــة يف  املشــاركة  مــن  وتمكينهــم 

يركــز التعميــم عــى مــا تــم القيــام بــه وإنمــا عــى كيفيــة القيــام بــه، 

وينبغــي تعميــم مراعــاة اإلعاقــة يف كافــة القطاعــات ويف جميــع 

البنامــج اإلنســاين. مراحــل دورة 

ّ ّ ّ

يجــب  منظمــات  وهــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات 

اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  اتفاقيــة حقــوق  تكــون متجــذرة يف  أن 

والحقــوق  املبــادئ  كامــل  بشــكل  تحــرم  وأن  بهــا،  وملتزمــة 

الــواردة فيهــا، وأن يقودهــا ويوجههــا ويحكمهــا األشــخاص مــن 

مــن  أعضائهــا  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تكــون  اإلعاقــة، وأن  ذوي 

إعاقــات38.  لديهــم  أشــخاص 

ٍ
ّ

»األشــخاص ذوو اإلعاقــة« كل مــن لديــه إعاقــات طويلــة األجــل 

لــدى  تمنعهــم  قـــد  حـــسية،  أو  ذهنيـــة  أو  نفســية39   أو  بدنيـــة 

كاملــة  بـــصورة   املـــشاركة  مـــن  الحـــواجز  مختلــف  مــع  التعامــل 

اآلخريــن40.  مــع  املســاواة  قــدم  عــى  املجتمــع  يف  ّوفعالــة 

الصمــود )املرونــة( يتعلــق بقــدرة النظــام أو األفــراد أو املجتمعــات 

أو  معــه  التكيــف  أو  اســتيعابه  أو  مــا  خطــر  آثــار  مقاومــة  عــى 

تحويلــه أو التعــايف منــه يف الوقــت املناســب وبطريقــة فعالــة، بمــا 

يف ذلــك مــن خــالل الحفــاظ عــى الهيــاكل والوظائــف األساســية 

واســتعادتها مــن خــالل إدارة املخاطــر.

ّ ٍ
ّ ٍ

https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/download_files/resource_book_disability_inclusion.pdf
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/493006/IPOL-FEMM_ET(2013)493006_EN.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/guidelinesDisabledPersonsOrganizationsCivilSocietyOrganizations.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html


11

املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

ُ ّ

ٍ ّ ّ

ٍ

ٍ ّ

ّ ً

ُ ِ ٍ

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

تحليــل املخاطــر والحواجــز التــي تحــول دون إدمــاج 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين

تقليل املخاطر وتعزيز الصمود وزيادة مستوى الحماية

التــي  املخاطــر  مــن  تزيــد  عوائــق  اإلعاقــة  ذوو  األشــخاص  يواجــه 

يتعرضــون لهــا يف الســياقات اإلنســانية، و”يمكــن تصنيــف تلــك 

العوائــق إمــا كتهديــد إذا مــا تــم وضعهــا عــن قصــد مــن قبــل جهــة 

ـكلتـا  معينــة أو كاســتضعاف إذا حدثــت كعمــل غــر مقصــود. ويف 

الحالتن تؤدي تلك الحواجز إىل اإلقصاء، ما يزيد من احتمال 

واســتضعاف  لتهديــدات  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  تعــرض 

عــى مســتوى أعــى مقارنــة ببقيــة الســكان املتضرريــن مــن األزمــة 

ذاتهــا41.”  لكــن ومــن خــالل االســتفادة مــن عوامــل تمكينيــة )مثــل 

خدمات الدعم يف املخيمات أو تسهيل الوصول إىل نقاط توزيع 

األغذيــة أو الحصــول عــى أجهــزة مســاعدة(، يمكــن لألشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة تعزيــز صمودهــم الفــردي، ذلــك ألن انخفــاض 

املخاطــر وارتفــاع مســتوى الصمــود لديهــم مــا هــو إال داللــة عــى 

تحســن مســتوى الحمايــة.

ما يجب أن نعرفه ملواجهة العوائق

التــي يواجههــا األشــخاص  العوائــق  القســم مجمــل  يوضــح هــذا 

من ذوي اإلعاقة أثناء األزمات اإلنسانية، بينما توضح الفصول 

مــن 11 إىل 19 العوائــق الخاصــة بالقطاعــات. ومــن األهميــة بمــكان 

فهــم اإلعاقــة وإمكانيــة الوصــول ومفهــوم العوائــق بهــدف تحديــد 

اإلجــراءات والتدابــر الرئيســية بفعاليــة وتصميــم برامــج إنســانية 

ممكنــة الوصــول ودامجــة للجميــع وتنفيذهــا

شكل ٣ | العوائق والعوامل التمكينية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

للتقليل من املخاطر، 

ينبغي إزالة الحاجز

يتحسن صمود األفراد 

عند تحديد عناصر 

التمكن واستخدامها

شخص لديه 

إعاقة
خطرحاجز

عامل تمكيني

صمود

سالمة

حماية

شخص لديه 

إعاقة

ّ

41  املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية األوروبية – إيكو، إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة يف عمليات املساعدات اإلنسانية التي يمولها االتحاد األوروبي )2019(. 

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/dg_op_guidance_inclusion_gb_liens_hr.pdf
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2. ما تحتاج إىل معرفته

وبيئيــة  ســلوكية  اإلعاقــة عوائــق  ذوو  األشــخاص  يواجــه  مــا  كثــرا 

ومؤسســاتية يف حياتهــم اليوميــة، وتــؤدي األزمــات اإلنســانية إىل 

مــن  يقلــل  العوائــق وقــد تخلــق عوائــق جديــدة، ممــا  تفاقــم هــذه 

يف  مشــاركتهم  ويُعيــق  والحمايــة  املســاعدة  إىل  وصولهــم  فرصــة 

العمــل اإلنســاين. ومــن املهــم أيضــا أن نــدرك أن األشــخاص الذيــن 

ً

ّ
ّ ّ

ّ ً

مختلــف  بشــكل  العوائــق  يواجهــون  قــد  ذاتهــا  اإلعاقــة  لديهــم 

وألسباب كثرة بما يف ذلك النوع الجنساين أو العمر أو الثقافة أو 

الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وبالتــايل فــإن األشــكال واألنــواع 

املتعــددة واملتقاطعــة مــن التمييــز واإلعاقــة تتطلــب تقييمــا متعــدد 

للمخاطــر. املعايــر 

ٍ

ٍ
ّ

ّ ً ّ ّ

دور األسر والشبكات االجتماعية

األشــخاص ذوو  تحــول دون مشــاركة  التــي  العوائــق  تقليــل  أو  تمكــن إلزالــة  تكــون عوامــل  أن  االجتماعيــة  يمكــن لألســر والشــبكات 
اإلعاقــة، حيــث يمكــن لألســر الداعمــة أن تعمــل عــى تخفيــض التكاليــف إىل حــد كبــر وتشــجيع عمليــة اإلدمــاج، ال ســيما بالنســبة 
لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن يتعرضــون للوصــم أو االســتبعاد. ومــع ذلــك، قــد تكــون األســر كعوائــق وعوامــل تمكــن عــى حــد 

ســواء، وبالتــايل يجــب أن تكفــل الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين أن يبقــى األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف صلــب تدخالتهــا.

ُ
ٍ ُ

ٍ ّ

يســرد العمــود األيمــن مــن الجــدول أدنــاه العوائــق التــي تحــدث يف 

االســتجابات  األيســر  العمــود  يصــف  بينمــا  اإلنســانية،  الســياقات 

حيــث  شــاملة  ليســت   القائمــة  وهــذه  اإلعاقــة،  إلدمــاج  الالزمــة 

يمكن االطالع عى مزيد من املعلومات حول العوائق يف الفصول 

مــن 11 إىل 19.

ٍ ُ

تــؤدي املفاهيــم االجتماعيــة الخاطئــة أو التحيــزات ضــد األشــخاص مــن ذوي  أ. �العوائــق يف املواقــف يف الســياقات اإلنســانية. قــد 

اإلعاقــة إىل افراضــات غــر صائبــة.

أمثلة عى عوامل التمكن واالفراضات املناسبةأمثلة عى العوائق واملفاهيم الخاطئة

لــم  ألنهــم  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  كافــة  تــويف 

الفــرار.  مــن  يتمكنــوا 

ّ

ّ
الكثــر منهــم مــن  بعــض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، تمكــن  تــويف  بينمــا 

الناجــن. بــن  بشــكل غــر متناســب  يتــم تمثيلهــم  لكــن  الفــرار، 

ّ

إىل  يحتاجــون  ضحايــا  هــم  اإلعاقــة  ذوو  األشــخاص 

كاملــة. مســاعدة 

يحتــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل املســاعدة تمامــا مثــل أي مجموعــة 

وصــوت،  ومــوارد  قــدرات  لديهــم  لكــن  املتضرريــن،  الســكان  مــن  أخــرى 

اإلنســاين. العمــل  يف  املســاهمة  منهــم  للكثريــن  ويمكــن 

ّ ً

ّ

خــاص  بشــكل  والطبيــة  الصحيــة  الخدمــات  تفــي 

باملتطلبــات الخاصــة باإلعاقــة كتوفــر الكــرايس املتحركــة 

املســاعدة. واألجهــزة 

ٍ

ِ

األشخاص من ذوي اإلعاقة لديهم نفس احتياجات اآلخرين، وقد يحتاج 

لــن يحتــاج جميــع األشــخاص مــن  البعــض إىل عنايــة طبيــة محــددة، لكــن 

ذوي اإلعاقــة إىل رعايــة طبيــة.

ّ

خــاص  بشــكل  والطبيــة  الصحيــة  الخدمــات  تفــي 

باملتطلبــات الخاصــة باإلعاقــة كتوفــر الكــرايس املتحركــة 

املســاعدة. واألجهــزة 

ٍ

ِ

يمكــن للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين تقديــم األجهــزة املســاعدة عــب 

مجموعــة مــن القنــوات، لكــن عليهــا معرفــة أنــواع األجهــزة التــي يحتاجهــا 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لزيــادة قدرتهــم عــى العمــل يف الســياق وزيــادة 

إمكاناتهــم وتعزيــز صمودهــم.

ِ ُ
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أمثلة عى عوامل التمكن واالفراضات املناسبةأمثلة عى العوائق واملفاهيم الخاطئة

مــن غــر املحتمــل أن يكــون األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

قادريــن عــى اتخــاذ القــرارات، ومــن املحتمــل أن يحتــاج 

اآلخــرون إىل اتخــاذ قــرارات لصالحهــم.

لألشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة الحـق يف اتخـاذ القـرارات بشـأن القضايـا التـي 
بمـن  البعـض،  بذلـك. وقـد يحتـاج  القيـام  تؤثـر عليهـم، ويمكـن ملعظمهـم 
فيهم األشخاص من ذوي اإلعاقات النفسية واالجتماعية أو الذهنية، إىل 

دعـم لفهـم القـرارات واتخاذهـا.

ال يمكــن لألشــخاص ذوو اإلعاقــة العمــل وبالتــايل ال تقــوم 

املنظمــات اإلنســانية بتوظيفهــم.

يمكن لألشخاص من ذوي اإلعاقة العمل وتقديم مساهمات قيمة، ومن ُ
املهم أن نناقش معهم وبشكل مباشر لتحديد مهاراتهم واهتماماتهم.

ُ

ٍ

مــن حولهــم  النــاس  يجعلــون  اإلعاقــة  ذوو  األشــخاص 

مرتاحــن. غــر 

قد يكون هذا هو الحال حيث توجد مستويات عالية من الوصمة وسوء الفهم، 
ّلذا من املهم تنفيذ حمالت إذكاء الوعي لتحدي تلك املعتقدات السلبية.

توفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

مســؤولية  وهــي   للغايــة،  ومكلــف  للغايــة  صعــب  أمــر 

آخــر. شــخص 

يمكــن أن تكــون عمليــة اســتيعاب متطلبــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
أمــرا ســهال يف حــال كنــا نعــرف مــا يحتاجــون إليــه وكيفيــة توفــره. مــا علينــا 
بســيطة  حلــول  إيجــاد  يمكــن  الحــاالت  معظــم  ويف  نســألهم.  أن  ســوى 
اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  كافــة  أن  علمــا  التكلفــة،  منخفضــة 
تتحمــل مســؤولية ضمــان وصــول برامجهــا لآلخريــن وتوفــر الرتيبــات عنــد 

الضــرورة.

ُ
ّ ً ً

ّ ً

غالبا ما تكون الثقافة املحلية أحد مصادر التحيز والوصم ضد األشخاص من ذوي اإلعاقة، لذا يجب تحديد الحواجز 

الثقافية واالجتماعية ومعالجتها بطريقة مقبولة ثقافيا.

ً

ً

الجهــات  بالفعــل، وقــد تخلــق  البيئيــة موجــودة  العوائــق  ب. �العوائــق البيئيــة يف الســياقات اإلنســانية. يحتمــل أن تكــون بعــض 
الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين والســكان املحليــون عوائــق أخــرى عــن غــر قصــد.

ُ

أمثلة عى عوامل التمكنأمثلة عى الحواجز

ويف  بعيــدة  مســافة  عــى  والتوزيــع  التســجيل  نقــاط  تقــع 

إليهــا  تصــل  ال  صعبــة  تضاريــس  ذات  مرتفعــة  مناطــق 

النقــل. وســائل 

وضــع نقــاط التســجيل والتوزيــع يف مواقــع يمكــن للجميــع الوصــول إليهــا. ٍ

وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنــا، يجــب توفــر وســائل نقــل أو تقديــم الخدمــات 

لألفــراد الذيــن ال يمكنهــم الوصــول إىل نقــاط التوزيــع.

ُ
ً

ُ

للغايــة بحيــث ال يســتطيع األشــخاص  الطعــام ثقيلــة  عبــوات 

مــن ذوي اإلعاقــة حملهــا.

املــواد  رزم  وحمــل  جمــع  خــالل  مــن  الدعــم  لتقديــم  أشــخاص  تحديــد 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  الغذائيــة 

املراحيض ضيقة للغاية بحيث ال تستوعب كرسيا متحركا 

أو شخصا مرافق. 

ً ً

ً
وثائــق التصميــم والشــراء التــي تجعــل املراحيــض ممكنــة وســهلة الوصــول 

بواســطة الكــرايس املتحركــة.

وســهلة للخيام واملالجئ املؤقتة درجات ومداخل ضيقة. ممكنــة  املؤقتــة  املالجــئ  تجعــل  التــي  والشــراء  التصميــم  وثائــق 

املتحركــة. الكــرايس  بواســطة  الوصــول 
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2. ما تحتاج إىل معرفته

أمثلة عى عوامل التمكنأمثلة عى الحواجز

يصعــب  مرتفعــة  مضخــات  عــى  امليــاه  نقــاط  تحتــوي 

. تشــغيلها

وســهلة  ممكنــة  امليــاه  مضخــات  تجعــل  التــي  والشــراء  التصميــم  وثائــق 

الوصــول واالســتخدام. )الحــظ أن الدعــم قــد يكــون مطلوبــا حتــى بالنســبة 

الوصــول.( املمكنــة  للتصميمــات 

ً ّ

تعقــد اجتماعــات التنســيق يف املبــاين التــي يتعــذر الوصــول 

إليهــا والتــي ال تلبــي مبــدأ »الوصــول والدخــول والتحــرك 
بحريــة واالســتخدام«.42 

ّ واملواقــع ُ املبــاين  يف  التنســيق  اجتماعــات  عقــد  تكفــل  التــي  االســتجابات 

الوصــول. املمكنــة 

باســتخدام  اإلنســانية  املســاعدة  حــول  معلومــات  توفــر 

وســيلة اتصــال واحــدة فقــط )عــى ســبيل املثــال رســائل أو 

أو مكتوبــة(. شــفهية  ملصقــات 

ممكنــة  متعــددة  بأشــكال  اإلنســانية  املســاعدة  حــول  معلومــات  تقديــم 

ســهلة  لغــة  اإلشــارة،  لغــة  مطبوعــة،  )شــفهية،  واالســتخدام  الوصــول 

الذيــن  ألولئــك  اإلنســانية  املســاعدة  وتقديــم  إلــخ(،  القراءة/واضحــة، 

املعلومــات. إىل  للوصــول  إليهــا  يحتاجــون 

ٍ

الســلوك  قواعــد  اإلنســانية ومدونــات  العمــل  أطــر  عــدم وجــود 

وغرهــا مــن الوثائــق الرئيســية بأشــكال متعــددة يمكــن الوصــول 

إليهــا، بمــا يف ذلــك صيــغ لغويــة ســهلة القراءة/واضحــة.

ُ

ُ ٍ

الوصــول  ممكنــة  متعــددة  بصيــغ  األساســية  واملســتندات  الوثائــق  توفــر 

القراءة/واضحــة. ســهلة  لغويــة  صيــغ  ذلــك  يف  بمــا  واالســتخدام، 

عــدم إجــراء مشــاورات مــع املجتمــع )مــن خــالل مناقشــات 

والشــكاوى  املرتــدة  التغذيــة  وآليــات  الركيــز  مجموعــات 

وغرهــا( بأشــكال متعــددة، وعــدم دعــم األشــخاص مــن 

الذهنيــة لفهــم  أو  النفســية  أو  الســمعية  ذوي اإلعاقــات 

تلــك املشــاورات أو املشــاركة فيهــا.

ٍ

عقــد املشــاورات بعــدة األشــكال وتقديــم الدعــم لألشــخاص ذوي اإلعاقــات 

املجتمعيــة  املشــاورات  يف  للمشــاركة  الذهنيــة  أو  النفســية  أو  الســمعية 

املرتــدة والشــكاوى. التغذيــة  وآليــات  الركيــز  ومناقشــات مجموعــات 

ّ

ّ ٍ ُ

ج.  العوائــق املؤسســاتية وعوامــل التمكــن يف الســياقات اإلنســانية. يف العديــد مــن البلــدان هنــاك سياســات قليلــة أو معدومــة 
ّتشــجع أو تكفــل إدمــاج األشــخاص ذوو اإلعاقــة.

أمثلة عى عوامل التمكنأمثلة عى الحواجز

الصلــة  ذات  الحكوميــة  القانونيــة  واألطــر  السياســات 

ال  اإلنســانية  املنظمــات  وسياســات  اإلنســاين  بالعمــل 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج  تكفــل  أو  ّتشــجع 

سياســات حكوميــة تدعــم نهــج اإلدمــاج التــي تتوافــق مــع اتفاقيــة حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وعنــد االقتضــاء، توافــق كيانــات األمــم املتحــدة 

والفــرق القطريــة لألمــم املتحــدة والفــرق القطريــة اإلنســانية التابعــة لألمــم 

املتحــدة مــع اســراتيجية األمــم املتحــدة إلدمــاج منظــور اإلعاقــة.  

ُ ُ

التوظيــف األخــرى ال  العمــل وبرامــج  املــال مقابــل  برامــج 

تأخد يف االعتبار قدرات األشخاص ذوو اإلعاقة وال تقوم 

بتوظيفهــم. 

االعتبــار  يف  تأخــذ  األخــرى  التوظيــف  وبرامــج  العمــل  مقابــل  املــال  برامــج 

الدعــم  خدمــات  تحــرم  بينمــا  اإلعاقــة،  ذوي  مــن  األشــخاص  قــدرات 

الشــفوية(. الرجمــة  أو  الشــخصية  املســاعدة  )وتوفــر  ّاســتقالليتهم 

42 يمكن الوصول إىل وقع أو مبنى ما عندما يتمكن الشخص من ذوي اإلعاقة من الوصول إليه والدخول إليه والتجول فيه من غرفة إىل أخرى أو من طابق إىل آخر واستخدام الخدمات التي يقدمها.

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/dg_op_guidance_inclusion_gb_liens_hr.pdf
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واملوظفــن  واملؤهلــن  املدربــن  الخدمــات  مقدمــي  توفــر  عــدم 
واألطبــاء(. )كاملعلمــن  املهــرة 

ّ ّ
وثائــق التوظيــف تأخــذ بعــن االعتبــار عمليــة اإلدمــاج وتشــجع عــى وجــود تجربــة 
املوظفــن عــى مبــادئ  بتدريــب  البامــج  تقــوم  بينمــا  اإلعاقــة،  خاصــة يف مجــال 

اإلدمــاج والطــرق العمليــة للرويــج لهــا.

ّ

ًاإلدماج ليس متطلبا من متطلبات الجهات املانحة.

لجنــة املســاعدة اإلنمائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وعــدد 
متزايــد مــن الجهــات املانحــة األخــرى لديهــا عالمــات اإلعاقــة وتريــد الركيــز أكــرث 
عــى األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة43 ، وســتكون كيانــات األمــم املتحــدة ملزمــة 
باإلبــالغ عــن أدائهــا املتعلــق باإلعاقــة بموجــب اســراتيجية األمــم املتحــدة إلدمــاج 

منظــور اإلعاقــة.

مســتندات التوظيــف يف الوظائــف اإلنســانية تتطلــب أن يكــون 
ذوي  األشــخاص  تســتبعد  وقــد  جيــدة«  »بصحــة  املتقــدم 

صحيــة. مشــكلة  اإلعاقــة  أن  أســاس  عــى  اإلعاقــة 

ّ

ٍ ّ

ّ

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اتفاقيــة حقــوق  بمعايــر  التوظيــف  سياســات  إلتــزام 
والعمــل عــى تقييــم املرشــحن بنــاء عــى قدراتهــم عــى القيــام باملهــام األساســية 

للوظيفــة املعلــن عنهــا، وتقديــم الدعــم لهــم إذا لــزم األمــر. 44 
ً

فتــح  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمنــع  الوطنيــة  القوانــن 
تحــول دون وصولهــم  أن  يمكــن  )والتــي  حســابات مصرفيــة 
إىل املســاعدة النقديــة(، أو الحصــول عــى قــروض أو ائتمــان 

األرايض.  امتــالك  أو 

ُ
االســتجابة تعمــل بشــكل وثيــق مــع الحكومــة لتطويــر سياســات إدمــاج تتوافــق 
املاليــة  الكيانــات  مــع  وتعمــل  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  مــع 
لتسهيل حصول األشخاص من ذوي اإلعاقة عى النقود بأمان وبشكل قانوين 

حتــى تســمح لهــم القوانــن الجديــدة أو املحاكــم بفتــح حســابات مصرفيــة.

ٍ

ٍ
ٍ

 ، مقيــدة45  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  القانونيــة  األهليــة 
ممــا يقلــل مــن حصولهــم عــى الحمايــة القانونيــة، فضــال 
الحــرة  املوافقــة  ومنــح  القــرارات  التخــاذ  ســلطتهم  عــن 

واملســتنرة. 

ّ
ً ّ ّ

تقديــم الدعــم الحكومــي لسياســات اإلدمــاج التــي تتوافــق مــع اتفاقيــة حقــوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وتوفر األفراد  والخدمات املساندة لدعم األشخاص 
ذوو اإلعاقــة التخــاذ قــرارات علنيــة، مــع وجــود ضمانــات تكفــل عــدم اتخاذهــم 
قــرارات باإلكــراه، إىل جانــب أال تفــرض سياســات املنظمــات اإلنســانية حواجــز 

تســتند إىل األهليــة القانونيــة.

ٍ
ّ

ال يوجــد لــدى املنظمــات اإلنســانية سياســات إلدمــاج منظــور 

اإلعاقة وتفتقر إىل آليات املساءلة لقياس أدائها فيما يتعلق 

بإدماج منظور اإلعاقة، وهذا يعيق تطور الثقافة التنظيمية 

التــي تدعــم األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بالشــكل الصحيــح.

ُ

آليــات  تقــوم  بينمــا  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  إدمــاج  السياســات  تكفــل 

املســاءلة بقيــاس التحســينات يف األداء، يف حــن توجــه اســراتيجية األمــم 

قيامهــا  أثنــاء  اإلنســانية  املنظمــات  برامــج  ضمــن  اإلعاقــة  إلدمــاج  املتحــدة 

اإلدمــاج46.  أطــر عمــل  بتطويــر 

ّ

ليس للبنية اإلنسانية مجال مسؤولية مرتبط باإلعاقة.
اإلعاقة هي بند دائم يف أجندة الحماية واالجتماعات املشركة بن الوكاالت، 

ويتم تعين شخص لتويل املسؤولية يف مجال اإلعاقة.

عمليــات تقييــم االحتياجــات ليســت مصنفــة حســب اإلعاقــة، 
وهــذا يعيــق فهــم مــدى تعــرض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

ملخاطــر معينــة.
ّ ُ

اســتهداف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عمليــات تقييــم االحتياجــات، وتصنيــف 
البيانــات وتقييــم املخاطــر بالتفصيــل.

43 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كتيب إرشادات إلدماج وتمكن األشخاص من ذوي اإلعاقة )2019(.

44 منظمة العمل الدولية، تعزيز التنوع واإلدماج من خالل التعديالت يف مكان العمل: دليل عمي.

45 تشــر »األهليــة القانونيــة« إىل اســتحقاق الشــخص ألداء إجــراءات قانونيــة ســارية أو الــزواج أو الدخــول يف عقــد عمــل أو إدارة مالــه أو قبــول أو رفــض العــالج الطبــي، إلــخ، لكــن معظــم البلــدان تحــرم األشــخاص مــن 

ّذوي اإلعاقــات النفســية والنفســية مــن هــذا الحق،عــى الرغــم مــن أن ذلــك ينتهــك اتفاقيــة حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

46ّ األمم املتحدة، اسراتيجية إدماج اإلعاقة. انظر أيضا منظمة العمل الدولية: أداة التقييم الذايت النموذجية التي تم تطويرها لألعمال التجارية كوكيل. ً

https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT/RD(2019)1/RD1&docLanguage=En
https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/WCMS_536630/lang--en/index.htm
http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2018/11/GBDNSelfAssesmentTool.pdf
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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2. ما تحتاج إىل معرفته

ّ ّ ّ
ّ ّ ً

ّ

ّ

مــن  مســتويات  عــدة  تتطلــب  اإلدمــاج  مجــال  يف  االســتجابة  إن 

متطلبــات  لديهــم  اإلعاقــة  ذوو  األشــخاص  ألن  ونظــرا  التدخــل. 

إىل  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  تدعــو  محــددة، 

التخطيــط عــى محوريــن: )1( التطويــر التدريجــي لبيئــات وتدخــالت 

ممكنــة الوصــول ودامجــة للجميــع، )2( تقديــم حلــول مخصصــة 

ّ الفــور. ُ عــى  املشــاركة  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمكــن 

الجهــات  تكــون  أن  ينبغــي  رئيســية،  حلــول  توفــر  عــدم  حالــة  يف 

لتلبيــة  تيســرية معقولــة  ترتيبــات  لتوفــر  اســتعداد  عــى  الفاعلــة 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  متطلبــات 

ّ

اتخاذ خطوات لضمان توفري ترتيبات/تعديالت تيسريية معقولة

»الرتيبــات التيســرية املعقولــة« تعنـــي التعـــديالت والرتيبـــات الالزمــة واملناســبة التــي ال تفــرض عبئــا غــر متناســب أو غــر ضــروري، 
والتــي تكــون هنـــاك حاجـــة إليهـــا فـــي حالـــة محـــددة، لكفالـــة تمتـــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى أســاس املســاواة مــع اآلخريــن 

املــادة2(. )اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،  بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية وممارســتها. 

ً

ّ ٍ

يجــب وضــع إمكانيــة الوصــول يف االعتبــار عنــد شــرح كيــف يمكــن 

للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين املوازنــة بــن الحلــول الســائدة 

يف  الفاعلــة  الجهــة  أن  حيــث  الفرديــة،  والرتيبــات  الهيكليــة  أو 

تقــوم  الوصــول  إمكانيــة  بتحســن  ترغــب  التــي  اإلنســاين  املجــال 

بذلــك مــن خــالل عــدة خطــوات وهــي )1( بــدء التقييــم، )2( تحديــد 

شــراء   )4( الشــراء،  ووثائــق  عمليــة  إعــداد   )3( بديلــة،  إجــراءات 

ُ

ّ

ّ

أو الحصــول عــى الســلع واملرافــق واملــواد والتقنيــات وغرهــا، )5( 

توزيــع وتســليم الســلع أو الخدمــات املختــارة وفقــا لجــدول زمنــي. 

كمــا يجــب عــى أي جهــة فاعلــة يف املجــال اإلنســاين تقديــم حلــول 

فرديــة عنــد الطلــب، ذلــك ألن الحرمــان مــن الرتيبــات التيســرية 

تمييــزا. يعــد  املعقولــة 

ً

ّ
ً ّ

ّجسر الهوة بني إمكانية الوصول والتعديالت الفردية

يتم تحقيق ترتيبات تيسريية معقولة إذا ...ُيمكن الوصول إىل برنامج أو خدمة ما إذا ...

ُيمكن توفرها عى الفور )تجنب التمييز(.ُيمكن تنفيذه عى الفور.

ًتعتب حال فرديا.ّيقدم حل عام. ً

ًمتاح ويُمكن الوصول إليه بصرف النظر عما إذا كان مطلوبا. يتــم توفرهــا عندمــا يطلبهــا شــخص مــن ذوي اإلعاقــة وعندمــا ال ّ

ٍيســتطيع الوصــول إليهــا بطريقــة أخــرى.

مــع تسرشد باملبادئ العامة للتصميم العاملي. جنــب  إىل  وجنبــا  الشــخص  متطلبــات  لتلبيــة  مصممــة 

املســتهدف. الشــخص 

ً ّ

تفي باختبار التناسب.يفي بمعاير إمكانية الوصول.
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يســتفيد  فرديــا  مقياســا  املعقولــة  التيســرية  الرتيبــات  تعتــب 

منــه شــخص معــن – لكنهــا قــد تحقــق أيضــا مزايــا أوســع. فعــى 

ســبيل املثال، املســار الذي أصبح متاحا لشــخص واحد يمكن أن 

يســتخدمه الكثــرون فيمــا بعــد، وقــد يكــون األمــر ذاتــه صحيحــا 

يف تغيــر إجــراءات الحصــول عــى التحويــالت النقديــة، أو إعــادة 

تنظيــم أســاليب توزيــع األغذيــة، أو إعــادة تنظيــم العمــل لتلبيــة 

احتياجــات زميــل لديــه إعاقــة مــا. )انظــر ملحــق 1: توفــر الرتيبــات 

التيســرية املعقولــة.(  

ً ً ُ
ً ّ ّ

ُ ً

ً

ٍ

الرتيبــات  عــى  فقــط  واحــدا  مثــاال  الوصــول  إمكانيــة  توفــر 

التيســرية املعقولــة، ويُمكــن تعديــل إجــراءات املســاءلة بالنســبة 

بركيزهــم  االحتفــاظ  يســتطيعون  ال  الذيــن  األشــخاص  لبعــض 

مقابــل  املــال  برامــج  تعمــل  وقــد  طويلــة،  لفــرات  وانتباههــم 

الســتيعاب  توفرهــا  التــي  الزمنيــة  الفــرات  تمديــد  عــى  العمــل 

متطلبــات الشــخص الــذي يمثــل الســفر عائقــا كبــرا لــه، ومــا إىل 

ذلــك47.

ً ً ّ

ٍ
ّ

ً ً ّ

املصطلحات املستندة إىل الحقوق

األشــخاص ذوي  إىل  لإلشــارة  املســتخدمة  للمصطلحــات  يمكــن 

اإلعاقة أن تقلل من شأنهم أو تعمل عى تمكينهم، وفيما يي 

درايــة  تكــون عــى  أن  يجــب  التــي  األساســية  املصطلحــات  بعــض 

بهــا:

ُ
ّ

ٍ

ليســوا  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  إن  مستضعف/اســتضعاف. 

اســتضعافهم  يجــري  لكــن  بطبيعتهــم،  مســتضعفن  أناســا 

وقلــة  العوائــق  خــالل  مــن  ذلــك  يف  بمــا  عليهــم،  ذلــك  وفــرض 

الحقــوق  إىل  املســتندة  اللغــة  تســتخدم  مــا  وعــادة  الدعــم. 

»الفتيــات ذوات  املثــال  ســبيل  فعــى  تعريــف.  مــع  االســتضعاف 

أفــراد  عــن  فصلهــن  عنــد  الجنــي  للعنــف  عرضــة  أكــرث  اإلعاقــة 

األســرة ومقدمــي الرعايــة« أو »الفتيــان ذوو اإلعاقــة أكــرث عرضــة 

اإلعاقــة«.  ذوي  غــر  مــن  بالفتيــان  مقارنــة  واملضايقــة  للتنمــر 

ّ ِ َ ُ

َ َ ُ ً

ً

ّ

راع/مقــدم رعايــة. عــادة مــا يتــم تعريــف الراعــي أو مقــدم الرعايــة 

بأنــه الشــخص )أحــد أفــراد األســرة أو شــخص يتلقــى املــال مقابــل 

املســاعدة( الــذي يقــوم بانتظــام برعايــة طفــل أو شــخص مريــض 

ّ ً ّ

ّ

ّ ً ّ ً

ّ ً

أو كبــر الســن أو مــن ذوي اإلعاقــة، وتميــل الجهــات الحقوقيــة 

الفاعلــة إىل تفضيــل مصطلــح »الدعــم« بــدال مــن »الرعايــة« عنــد 

املثــال،  ســبيل  )عــى  اإلعاقــة  ذوي  مــن  البالغــن  عــن  الحديــث 

يقــدم  الــذي  الشــخص  األقــران،  دعــم  الشــخصية،  املســاعدة 

الدعــم(.

ً

ّ

االحتياجــات الخاصــة. االحتياجــات البشــرية )مــن غــذاء ومــأوى 

ويتشــارك  عامليــة،  احتياجــات  هــي  وغرهــا(  صحيــة  وخدمــات 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة تلــك االحتياجــات مــع غرهــم مــن 

البشــر، وقــد يحتاجــون إىل اتخــاذ إجــراءات لتلبيــة االحتياجــات 

املســاعدة  االتصــال،  الوصــول،  )إمكانيــة  بهــم  الخاصــة 

الحقوقيــة  الجهــات  تســتبدل  مــا  عــادة  وغرهــا(.  الشــخصية، 

الفاعلــة مصطلــح »االحتياجــات املحــددة« بمصطلــح »املتطلبــات 

إعمــال حقوقهــم. عــى  يشــدد  هــذا  ألن  املحــددة« 

ٍ

ٍ

ً

ّ ّ

اعتبارات إضافية حول املصطلحات:

 اســتخدم مصطلحــات الشــخص األول. )عــى ســبيل املثــال 	
اخر »شخص ذو إعاقة« بدال من »شخص معاق« و«فتاة 

لديهــا مشــكلة بصريــة« أو »فتــاة لديهــا إعاقــة بصريــة« بــدال 

مــن »فتــاة عميــاء«(.

ً

ً

تجنــب املصطلحــات التــي لهــا دالالت ســلبية مثــل »معانــاة« 	 

أو »يعــاين« أو »ضحيــة« أو »معــاق«. تحــدث عــن »شــخص 

يســتخدم كــريس متحــرك« بــدال مــن شــخص »مقيــد بكــريس 

متحــرك« أو »مقعــد عــى كــريس متحــرك«.

ّ

ّ ً

ُ

 تحدث عن أشخاص »من دون إعاقات« بدال من أشخاص 	
»عادين« أو »طبيعين«.

ً

ذوي 	  مــن  األطفــال  إىل  لإلشــارة  االختصــارات  تســتخدم  ال 

اإلعاقــة48.  ذوي  مــن  األشــخاص  أو  اإلعاقــة 

اســتخدم مصطلحات مناســبة لإلشــارة إىل األنواع املختلفة 	 

الجســدية والبصريــة  اإلعاقــات  ذلــك  بمــا يف  اإلعاقــة،  مــن 

والســمعية والذهنيــة والنفســية االجتماعيــة.

47 انظر منظمة العمل الدولية، تعزيز التنوع واإلدماج من خالل التعديالت يف مكان العمل: دليل عمي )2016(.

48 تســتخدم اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مصطلــح »األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة« و«األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة«. ونظــرا ألن األطفــال والبالغــن مــن ذوي اإلعاقــة غالبــا مــا يتعرضــون للوصــم ويواجهــون 

التمييــز، فهــم يفضلــون أن يطلــق عليهــم »طفــل« و«شــخص« بــدال مــن اإلشــارة إليهــم عــى أنهــم مجــرد اختصــار.

https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/WCMS_536630/lang--en/index.htm
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يجــب أن يكــون األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة قادريــن عــى الوصــول 

إىل املساعدة اإلنسانية والتدخالت بنفس الشروط واألحكام التي 

ثنــايئ  نهــج  اتبــاع  ذلــك  املجتمــع، ويتطلــب  أفــراد  بقيــة  تطبــق عــى 

التــي  والتدخــالت  الشــاملة  الرئيســية  البامــج  بــن  يجمــع  املســار 

تســتهدف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ّ ّ ُ

الســائدة  اإلنســانية  والتدخــالت  البامــج  تشــمل  أن  أوال  ينبغــي 

الســكان األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأن تعكــس  واملصممــة لكافــة 

الهــدف  هــذا  والتقييــم  والتنفيــذ  والتصميــم  التخطيــط  عمليــة 

فمثــال: بعينــه، 

ً

ً

الوصــول 	  ُيمكــن  متعــددة  ٍبأشــكال  املعلومــات  نشــر  يجــب 

إليهــا )شــفهياً أو مطبوعــة أو بلغــة اإلشــارة أو بلغــة ســهلة 

ذلــك(. إىل  ومــا  القراءة/واضحــة 

ُيمكــن للجميــع 	  أماكــن  التوزيــع يف  تكــون مواقــع  أن  يجــب 

اإلعاقــة. األشــخاص ذوي  ذلــك  بمــا يف  إليهــا،  الوصــول 

مــن 	  الوصــول  ممكنــة  املشــركة  املراحيــض  تكــون  أن  يجــب 

قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة )يمكــن الوصــول إليهــا فعليــا 

وهنــاك الفتــات واضحــة تشــر إليهــا(.

ً ُ

ثانيــا، عــى البامــج اإلنســانية تلبيــة املتطلبــات املحــددة لألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة مــن خــالل توفــر التدخــالت املســتهدفة، فمثــال:

ّ ً

ً

ّينبغي أن توفر األجهزة املساعدة.	 

اإلعاقــة 	  ذوي  لألشــخاص  النقــل  بــدل  توفــر  عليهــا  يجــب 

49 إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والتحالــف العاملــي لالجئــن، وامليثــاق العاملــي للهجــرة، مــن بــن صكــوك أخــرى كثــرة، تتطلــب أيضــا مــن الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين وغرهــا العمــل عــى استشــارة 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وإشــراكهم يف برامجهــم وقراراتهــم.

ً ّ ّ ِ

الخدمــات. إىل  الوصــول  مــن  لتمكينهــم 

الغذائيــة 	  وغــر  الغذائيــة  املــواد  توصيــل  عليهــا  يتعــن 

الوصــول إىل  القادريــن عــى  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة غــر 

التوزيــع. مواقــع 

ويعد هذا النهج ثنايئ املسار نهجا هاما يف سبيل إدماج األشخاص 

ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين، وينبغــي اعتمــاده مــن قبــل كافــة 

الجهات واألطراف املعنية ويف جميع القطاعات.

ً ً ّ

اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها  

ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج  أريــد  مــا  إذا  إجــراءات  اتخــاذ  يلــزم 

اإلعاقة بنجاح يف كافة مراحل العمل اإلنساين ويجب أن يتخذها 

الســياقات. املصلحــة يف كل قطــاع ويف جميــع  ّكافــة أصحــاب 

االعتبــار  يف  أدنــاه  املوضحــة  األربعــة  اإلجــراءات  تؤخــذ  أن  يجــب 

عنــد قــراءة أو تطبيــق كل فصــل قطاعــي والقســم الخــاص بــأدوار 

املصلحــة. أصحــاب  ومســؤوليات 

تعزيز املشاركة الهادفة

يف  الحــق  عــى  اإلعاقــة49   ذوي  األشــخاص  اتفاقيــة حقــوق  تؤكــد 

مــن  لألشــخاص  يحــق  ولهــذا  القــرار،  صنــع  عمليــات  يف  املشــاركة 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  اإلنســانية  القــرارات  يف  املشــاركة  اإلعاقــة  ذوي 

ُوعــى أســاس هــذا الحــق وألن لديهــم املعرفــة واملهــارات، يمكــن أن  ّ

https://www.iom.int/global-compact-migration
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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يكــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الجهــات الفاعلــة الهامــة وذوي 

الخــبة يف مجــال االســتجابة اإلنســانية.

تدابري رئيسية

كافــة 	  يف  املشــاركة  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمكــن 
اإلنســانية والتخطيــط  البامــج  لتقييــم  الراميــة  العمليــات 
جميــع  يف  وقياســها  ورصدهــا  وتنفيذهــا  وتصميمهــا  لهــا 

املســتويات. كافــة  وعــى  املراحــل 

توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة كموظفــن عــى جميــع 	 
ذلــك كعمــال يف  بمــا يف  اإلنســانية،  املنظمــات  مســتويات 

مجتمعيــن. ونشــطاء  األماميــة  الخطــوط 

ذوو 	  األشــخاص  منظمــات  مــع  والتعــاون  املشــورة  طلــب 
اإلعاقــة عنــد وضــع اســراتيجيات للتعامــل مــع األشــخاص 

ّمــن ذوي اإلعاقــة يف مجتمــع متضــرر. ٍ

إزالة العوائق

ال يمكــن تحقيــق اإلدمــاج أو املشــاركة يف ظــل العوائــق، حيــث أن 

إزالــة العوائــق الســلوكية والبيئيــة واملؤسســاتية أمــر حاســم وهــام 
املخاطــر50.  ملعالجــة 

ّ ّ ُ

تدابري رئيسية

واملؤسســاتية 	  والبيئيــة  الســلوكية  العوائــق  كافــة  تحديــد 
التــي تحــول دون وصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل 
عوامــل  تحديــد  وكذلــك  اإلنســانية،  والخدمــات  البامــج 
ذوي  مــن  األشــخاص  مشــاركة  تســهل  التــي  التمكــن 

اإلعاقــة.
ّ

عوامــل 	  وتشــجيع  العوائــق  إلزالــة  مناســبة  تدابــر  اتخــاذ 
اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  حصــول  لضمــان  التمكــن 

هــادف. بشــكل  املشــاركة  وإمكانيــة  املســاعدة  ٍعــى 

تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة، ودعمهم لتطوير قدراتهم

50 انظر قسم الحواجز.

51ّ يجب تضمن مفاهيم وأدوات العمل اإلنساين الرئيسية يف التدريب املقدم.

ذلــك  يف  بمــا  اإلنســاين،  املجــال  يف  املصلحــة  أصحــاب  عــى  ينبغــي 

منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، أوال تطوير وعيهم الذايت تجاه 

حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وقدراتهــم، ومــن ثــم العمــل 

نطاقهــا، حيــث  وتوســيع  قدراتهــم  لتعزيــز  األشــخاص  هــؤالء  مــع 

الخطــوات تمكــن كال املجموعتــن مــن أصحــاب املصلحــة  أن هــذه 

مــن التعــاون لضمــان إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالكامــل يف 

جميــع جوانــب املســاعدة اإلنســانية والحمايــة.

ً

ّ ّ

يجــب  أشــكاال عديــدة، حيــث  القــدرات  تطويــر  تتخــذ عمليــة  وقــد 

املثــال عقــد دورات إذكاء الوعــي  األخــذ بعــن االعتبــار عــى ســبيل 

وتوجيههــم،  املوظفــن  تدريــب  وجلســات  والتعلــم،  والتدريــب 

التمهيديــة  الــدورات  ذلــك  يف  بمــا  التدريــب،  أدوات  ومراجعــة 

الخــبات  وجمــع  املمارســة،  مجتمعــات  وخلــق  والتدريبيــة، 

)الــدروس املســتفادة( وتحديــد املمارســات الجيــدة، وتوفــر الدعــم 

اإلعاقــة،  منظــور  إدمــاج  مجــال  يف  خــباء  ذلــك  يف  بمــا  الفنــي 

ومهــارات التواصــل مــن خــالل املشــورة ومكاتــب املســاعدة وغرهــا. 

ً

ّ

تدابري رئيسية

تطويــر قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة 	 
اإلنســاين،  العمــل  مجــال  يف  األولويــة  ســبيل  عــى  لهــم 
التــي  القياديــة  واملهــارات  واملهــارات  باملعرفــة  وتزويدهــم 
اإلنســانية  املســاعدة  يف  للمســاهمة  إليهــا  يحتاجــون 

منهــا51.  واالســتفادة  والحمايــة 

بنــاء قــدرات العاملــن يف املجــال اإلنســاين، ومســاعدتهم 	 
يمكــن  شــاملة  إنســانية  برامــج  وتنفيــذ  تصميــم  عــى 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الوصــول إليهــا مــن خــالل تعزيــز 
للمبــادئ  وكذلــك  األشــخاص  هــؤالء  لحقــوق  فهمهــم 
العوائــق  اإلدمــاج وتحــد مــن  تعــزز  التــي  العمليــة  والنهــج 

إدماجهــم. دون  تحــول  التــي 

ُ

ّ ّ

تصنيف البيانات لرصد عملية اإلدماج 

تعــد البيانــات املتعلقــة بالعوائــق ومتطلبــات األشــخاص مــن ذوي 

تتضمــن  أن  وينبغــي  اإلدمــاج،  عمليــة  لرصــد  ضروريــة  اإلعاقــة 

البيانــات اإلنســانية بيانــات مصنفــة حــول اإلعاقــة لضمــان أن يكــون 

ّ
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لألشــخاص  متاحــا  ورصــده  وتنفيــذه  اإلنســاين  للعمــل  التخطيــط 

وتحليــل  جمــع  ينبغــي  كمــا  إدماجهــم،  وعمليــة  اإلعاقــة  ذوي 

يواجههــا  التــي  والعوائــق  باملخاطــر  املتعلقــة  واملعلومــات  البيانــات 

األشخاص من ذوي اإلعاقة، وهذا من شأنه تعزيز فهم أصحاب 

املصلحــة يف املجــال اإلنســاين  العوائــق التــي تحــول دون إدماجهــم، 

تدابــر  واعتمــاد  بفعاليــة  إزالتهــا  مــن  ســيمكنهم  بــدوره  والــذي 

اإلدمــاج. لتعزيــز 

ً

ّ

تدابري رئيسية

يف حالــة عــدم توفــر البيانــات، ينبغــي ألصحــاب املصلحــة 	 
يف املجــال اإلنســاين، وبالشــراكة مــع منظمــات األشــخاص 
ذوو اإلعاقــة، جمــع بيانــات حــول النــوع الجنســاين والعمــر 
األدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  باســتخدام  واإلعاقــة 
وتشــمل  اإلنســانية،  الســياقات  يف  اختبارهــا  تــم  التــي 
اإلعاقــة  املوجــزة حــول  األســئلة  املجموعــة مجموعــة  هــذه 
لفريــق  الطفــل  أداء  ووحــدة  واشــنطن  فريــق  إعــداد  مــن 
املتعلقــة  البيانــات  عــن  فضــال  اليونيسف-واشــنطن، 

والحواجــز. باملخاطــر 

ّ

ً

يف 	  املســاواة  لرصــد  باإلعاقــة  املتعلقــة  البيانــات  اســتخدام 
الوصــول وتصميــم برامــج اإلدمــاج والتخطيــط لتنفيذهــا، 
ّوضمــان مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كل مســتوى.

والعمــر 	  الجنســاين  النــوع  حســب  البيانــات  تصنيــف 
واإلعاقــة لســهولة وضــع مؤشــرات مناســبة واســتخدامها 
يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج  عمليــة  لرصــد 

اإلنســاين. العمــل  مراحــل  جميــع 

ً انظر أيضا القسم الخاص بإدارة البيانات واملعلومات. 

https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
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إدارة البيانات واملعلومات 4
مــن  األشــخاص  عــن  البيانــات  جمــع  ملــاذا  مقدمــة: 

اإلعاقــة؟ ذوي 

تعتمــد البمجــة اإلنســانية الجيــدة عــى فهــم متطلبــات وأولويــات 

هــذا  إنشــاء  ويتــم  مــا،  أزمــة  خــالل  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص 

ذوي  األشــخاص  مــن  الســكان  تحديــد   )1( خــالل:  مــن  الفهــم 

األشــخاص  هــؤالء  يواجههــا  التــي  املخاطــر  تحليــل  و)2(  اإلعاقــة، 

العوائــق  تحديــد  و)3(  املخاطــر،  تلــك  يف  تســهم  التــي  والعوامــل 

التي تحول دون وصول األشــخاص من ذوي اإلعاقة إىل املســاعدة 

اإلنســانية، و)4( فهــم أدوار وقــدرات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

اإلنســانية. االســتجابة  يف 

ٍ

الحصــول 1.  بمــكان  األهميــة  مــن  هــذا،  الفهــم  أســاس  ولبنــاء 

عــى بيانــات حــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، حيــث أن 

التاليــة: لألغــراض  التحديــد مطلوبــة  وعــى وجــه  البيانــات 

ّ

تحديد األفراد من ذوي اإلعاقة واألسر التي لديها أشخاص 2. 

مــن ذوي اإلعاقــة بهــدف رصــد وضعهــم وتقديــم املســاعدة 

املســتهدفة وتحديــد أولويــات االســتجابة.

 تحديــد إجمــايل عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــن الســكان 3.

املتطلبــات  حســاب  املمكــن  مــن  يجعــل  وهــذا  املتضرريــن، 

الســكان  ضمــن  األشــخاص  لهــؤالء  بدقــة  واملحــددة  العامــة 

املتطلبــات. تلــك  لتلبيــة  املناســبة  املــوارد  وتعبئــة  املتضرريــن 

ّ
ّ

ّ

اإلعاقــة، 4. ذوي  األشــخاص  عــى  األزمــة  تأثــر  كيفيــة   فهــم 

بمــا يف ذلــك آثارهــا عــى الوفيــات والتغذيــة واألمــن الغــذايئ 

وســبل العيــش والصحــة والحمايــة وغرهــا مــن االحتياجــات 

تحديــد  إمكانيــة  املعلومــات  هــذه  تتيــح  حيــث  األساســية، 

هــؤالء  يواجههــا  التــي  املخاطــر  مــن  تقلــل  التــي  العوامــل 

ُ

ّ

الصمــود.  عــى  قدرتهــم  وتعــزز  ّاألشــخاص 

اإلعاقــة، 5. ذوي  األشــخاص  وأولويــات  نظــر  وجهــات   فهــم 

حيــث أنــه بــدون هــذه املعلومــات ال يمكــن أن تكــون املنظمــات 

املتضرريــن. الســكان  تجــاه  اإلنســانية مســؤولة 

ّ

ّ

 تحديــد قــدرات ومــوارد املنظمــات املســاهمة يف االســتجابة، 6.

بمــا يف ذلــك منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث أن 

هــذه املعلومــات تدعــم تطويــر الشــراكات املحليــة والجهــود 

القــدرات. الثغــرات يف  املبذولــة لتحديــد 

ّ

رصــد مــدى وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل املســاعدات 7. 

الســلوكية  العوائــق  وتحديــد  واملرافــق،  والخدمــات 

تعيــق  التــي  االتصــال  وعوائــق  واملؤسســاتية  والجســدية 

يمكــن  ال  املعلومــات  هــذه  وبــدون  وصولهــم.  إمكانيــة 

للمنظمــات اإلنســانية تحســن برامجهــا وآلياتهــا وإزالــة تلــك 

اإلعاقــة، كمــا  زيــادة مشــاركة األشــخاص ذوي  أو  العوائــق 

تفيد هذه املعلومات يف القرارات املتعلقة بالتدريب وإذكاء 

القــدرات. يف  والثغــرات  الوعــي 

ُ

املناصــرة وتعبئــة 8. مبــادرات  تــرثي  التــي  األدلــة  قاعــدة   تعزيــز 

املــوارد.

ُ

اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  عــن  البيانــات  جمــع  أن  كمــا 

اتفاقيــة  عــى  صادقــت  التــي  للــدول  بالنســبة  التزامــا  يشــكل 

مــن   31 املــادة  أن  حيــث  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  حقــوق 

عــى  تنــص  والبيانــات  اإلحصــاءات  بجمــع  املتعلقــة  االتفاقيــة 

املناســــبة،  املعلومــات  بجمــع  »تتعهــد  األطــراف  الــدول  أن 

يف  املســتخدمة  والبيانــات  اإلحصائيــة  البيانــات  ذلــك  يف  بمــا 

حســب  تصنيفهــا،  يتــم  أن  »يجــب  البيانــات  وأن  البحــوث« 

ّ
ً ّ

ّ

ّ

ّ
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االقتضــاء، وتســتخدم للمســاعدة يف تقييــم تنفيــذ االلتزامــات 

ويف  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  األطــراف  بهــا  تعهــدت  التــي 

اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  تواجــه  التــي  العقبــات  كشــف 

تذليلهــا«. عــى  والعمــل  لحقوقهــم  ممارســتهم  أثنــاء 

ما هي أنواع البيانات املطلوبة؟

االســتجابة  تتخذهــا  أن  يجــب  التــي  اإلجــراءات  أو  القــرارات  إن 

جمعهــا. ينبغــي  التــي  البيانــات  أنــواع  تحــدد  مــن  هــي  اإلنســانية 

ّ

ّ

الكميــة  البيانــات  اســتخدام  يمكــن 
قياســها  يمكــن  التــي  )املعلومــات 

) بها حســا و

ُ

تحديد األفراد من ذوي اإلعاقة وحساب عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن السكان 	 

وتقديــرات  املعيشــية  األســر  آراء  واســتطالع  التســجيل  بيانــات  طريــق  )عــن  املتضرريــن 

األســر املعيشــية وغرهــا(. 

ّ

ُتحديد عدد وموقع املرافق التي يمكن الوصول إليها والتي يتعذر الوصول إليها.	 

نســبة 	  أو  عــدد  املثــال  ســبيل  )عــى  واملخاطــر  باالحتياجــات  املتعلقــة  البيانــات  تصنيــف 

أشــخاص مــن  يرأســها  الغــذايئ والتــي  األمــن  انعــدام  تعــاين مــن  التــي  املعيشــية  األســر 

اإلعاقــة(. ذوي 

نســبة 	  أو  عــدد  تحديــد  املثــال  ســبيل  )عــى  املســاعدات  عــى  الحصــول  عمليــة  رصــد 

اإلعاقــة(. ذوي  األشــخاص  مــن  العيــش  ســبل  برامــج  يف  ُاملشــاركن 

انتهــاكات 	  املثــال تحديــد عــدد وطبيعــة  )عــى ســبيل  بالحمايــة  املتعلقــة  املخــاوف  رصــد 

اإلعاقــة(. األشــخاص ذوي  لهــا  يتعــرض  التــي  اإلنســان  ّحقــوق 

النوعيــة  البيانــات  اســتخدام  يمكــن 
الوصفيــة( )املعلومــات 

ُ

جمــع وجهــات نظــر وأولويــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، عــى ســبيل املثــال مــن خــالل 	 

املرتــدة والشــكاوى. التغذيــة  عمليــات 

عوامــل 	 وكذلــك  اإلعاقــة،  ذوي  مــن  األشــخاص  تواجــه  التــي  والعوائــق  املخاطــر   فهــم 
التمكــن، عــى ســبيل املثــال مــن خــالل مناقشــات مجموعــة الركيــز ومقابــالت املخبيــن 

الرئيســين.

التــي 	  املســاعدات  إىل  للوصــول  املحــددة  التمكــن  وعوامــل  والعوائــق  املخاطــر  تحديــد 

السياســات  مراجعــة  مــن خــالل  املثــال  ســبيل  عــى  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  تواجــه 

واملســتندات.

رصد املخاوف املتعلقة بالحماية، عى سبيل املثال عن طريق إجراء مقابالت شخصية 	 

ّمع األشخاص من ذوي اإلعاقة حول انتهاكات حقوق اإلنسان التي تعرضوا لها.

الحصــول عــى معلومــات مفصلــة حــول معرفــة الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين 	 

واملجتمعــات املحليــة ومواقفهــا وتصوراتهــا حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة، عــى ســبيل 

املثــال مــن خــالل اســتطالعات الــرأي أو املقابــالت.

ّ

تحديــد منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة والخدمــات التــي يمكــن الوصــول إليهــا، عــى 	 

ســبيل املثــال عــب جمــع بيانــات حــول مــن يفعــل مــاذا ومتــى وأيــن وملــن؟.

ُ
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أدوات تصنيف البيانات حسب اإلعاقة

الطــرق  لفهــم  اإلعاقــة  البيانــات حســب  تصنيــف  بمــكان  األهميــة  مــن 

املختلفة التي يواجه بها األشخاص ذوو اإلعاقة أزمة ما ورصد عملية 

وصولهــم إىل املســاعدات، وينبغــي مــن حيــث املبــدأ تصنيــف البيانــات 

املصنفــة أصــال حســب النــوع الجنســاين والعمــر حســب اإلعاقــة.

ٍ

ً

إن أكــرث األدوات التــي جــرى اختبارهــا عــى نطــاق واســع واملســتخدمة 

هــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حــول  للمقارنــة  قابلــة  بيانــات  إلنشــاء 

التابــع  اإلعاقــة  تقييــم  وجــدول  واشــنطن  فريــق  أســئلة  مجموعــات 

أن  عــى   52 متزايــد  إجمــاع  هنــاك  أن  العامليــة، حيــث  الصحــة  ملنظمــة 

مجموعــة األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة التــي أعدهــا فريــق واشــنطن 

تولــد بيانــات  ســليمة وقابلــة للمقارنــة دوليــا يمكــن تصنيفهــا وجمعهــا 

دون تمييــز وإضافتهــا بســرعة وبتكلفــة زهيــدة إىل التعــدادات واملســوح 

الــرأي، ويتــم اســتخدامها بشــكل متزايــد يف الســياقات  واســتطالعات 

هــذه  حــول  موجــزة  ملحــة  عــى  لالطــالع   2 ملحــق  )انظــر  اإلنســانية. 

الســياقات  يف  اســتخدامها  حــول  التعليــق  ذلــك  يف  بمــا  األدوات، 

اإلنســانية(.

ٍ ّ

ّ ّ

ّ

ُ ً ّ

ٍ

من املهم كذلك أن ندرك أن هذه األدوات يمكن استخدامها لتصنيف 

البيانات ولكنها ليست مفيدة لتحديد حاالت صحية معينة أو فئات 

تشخيصية53 ، وال ينبغي توظيفها يف التقييم الفردي أو االستهداف 

وعوامــل  االحتياجــات  حــول  تكميليــة  بيانــات  وجــود  عــدم  حالــة  يف 

الخطــر، بمــا يف ذلــك الحواجــز.

ُ ّ
ّ

جمع واســتخدام البيانات املتعلقة باألشــخاص ذوي 
اإلعاقة: الخطوات الرئيســية

ينبغي جمع البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف كل مرحلة 

الرئيســية  الخطــوات  واتخــاذ  اإلنســاين،  البنامــج  دورة  مراحــل  مــن 

التاليــة يف كل مرحلــة:

1. تحديد االحتياجات من املعلومات

مــا هــو الســؤال الــذي يجــب اإلجابــة عليــه أو القــرار الــذي يجــب 

األشــخاص ذوي  عــن  البيانــات  ســبب جمــع  تأمــل يف  اتخــاذه؟ 

األزمــة،  تأثــر  فهــم  يــي:  مــا  األغــراض  تشــمل  فقــد  اإلعاقــة، 

ّ

مــن  األشــخاص  وصــول  دون  تحــول  التــي  الحواجــز  وتحديــد 

ذوي اإلعاقــة إىل املســاعدة، وتحديــد املــوارد والقــدرات، ويجــب 

التــي  البيانــات  أنــواع  البيانــات  جمــع  مــن  الغــرض  يحــدد  أن 

جمعهــا. ينبغــي 

ّ

ذوي  األشــخاص  حــول  )الثانويــة(  البيانــات  مصــادر  2. تحديــد 

اإلعاقــة 

الرئيســية؟  األســئلة  عــى  لإلجابــة  املطلوبــة  املعلومــات  هــي  مــا 

بالفعــل. املتوفــرة  باملعلومــات  دائمــا  ًابــدأ 

قواعــد 	  مثــل  الرســمية،  البيانــات  مصــادر  مــن  االســتفادة 

ذلــك  )بمــا يف  الدوليــة  الرصــد  الحكوميــة، وآليــات  البيانــات 

لألمــم  التابعــة  اإلنســان  حقــوق  معاهــدات  هيئــات  تقاريــر 

اإلنســان  حقــوق  ملجلــس  الخاصــة  واإلجــراءات  املتحــدة، 

والتقرير الدوري العاملي، واملنتدى السيايس الرفيع املستوى 

للتنميــة املســتدامة، وتقاريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة(، 

واملعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة يف 

األشــخاص  التنميــة ومنظمــات  اإلنســاين، ومشــاريع  املجــال 

ذوي اإلعاقــة. )انظــر ملحــق 3 للحصــول عــى تفاصيــل أكــرث 

واســتخدامها.( الثانويــة  البيانــات  مصــادر  حــول 

ّ

بشــكل 	  تقلــل  قــد  األرقــام  هــذه  أن  إدراك  املهــم  مــن  لكــن 

كبــر مــن عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقــد ال تصــف بدقــة 

الضــروري  مــن  لذلــك  وأولوياتهــم،  وآرائهــم  احتياجاتهــم 

املتعلقــة  الثانويــة  البيانــات  واكتمــال  ودقــة  جــودة  تقييــم 

 4 ملحــق  )انظــر  للمقارنــة.  وقابليتهــا  األشــخاص  بهــؤالء 

للحصــول عــى املشــورة حــول كيفيــة تقييــم البيانــات املتعلقــة 

اإلعاقــة.( ذوي  باألشــخاص 

ٍ ّ ّ

 قد تتغر الظروف أيضا منذ الفرة األخرة لجمع املعلومات 	
الثانوية. وعى وجه الخصوص ربما تكون قد تغرت نتيجة 

كبــرة  أعــداد  نــزوح  أماكــن  يف  ســيما  ال  اإلنســانية،  لألزمــة 

اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  عــدد  يتزايــد  حيــث  النــاس،  مــن 

لألزمــات ألن  نتيجــة  بشــكل متكــرر  الســكان،  إىل  ونســبتهم 

هــذه الخدمــات املعطلــة تخلــق حواجــز جديــدة وتتســبب يف 

إصابــات وضغــوط نفســية.

ً

ّ ٍ

52 دانييل مونت ونورا جروس، إحصاء اإلعاقة: إجماع نائش عى استبيان فريق واشنطن، النسيت، تموز/يوليو 2017.

53 دانيال مونت، كيف تختلف األسئلة املوجزة لفريق واشنطن عن تحديد أهلية اإلعاقة؟ )2017(، فريق واشنطن املعني بإحصاءات اإلعاقة.

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30207-3/fulltext
www.washingtongroup-disability.com/washington-group-blog/wg-ss-differ-disability-eligibility-determination/%20
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4. إدارة البيانات واملعلومات

3. جسر الهوة يف املعلومات الهامة

يف 	 اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص  الصلــة  ذات  األســئلة   إدراج 
والتقييــم. الرصــد  وعمليــات  االحتياجــات  تقييــم  أدوات 

 إجراء تمارين منفصلة لجمع البيانات تركز عى األشخاص 	
للقيــام  ومجديــا  مناســبا  ذلــك  يكــون  حيثمــا  اإلعاقــة  ذوي 

بذلك، فقد تكون عملية الجمع املنفصلة ذات قيمة خاصة 

اإلعاقــة  مــن ذوي  األشــخاص  أن  إىل  التحليــل  يشــر  عندمــا 

يعانــون مــن مخاطــر محــددة أو فجــوات يف إمكانيــة الوصــول.

ّ
ً ً

ّ

ّ

املشــكالت 	 فهــم  مــن  االســتجابة  اإلضافيــة  البيانــات   تمكــن 
بمزيــد مــن التفاصيــل، ومــن املهــم للغايــة إشــراك منظمــات 

العمــل. هــذا  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

ّ

ٍ

البيانــات 	 جمــع  عنــد  للحمايــة  مناســبة  وســائل   تطويــر 
الشــخصية الحساســة أو تحليلهــا أو تخزينهــا أو مشــاركتها 

مراجعــة  يرجــى  أرشــفتها.  أو  تدمرهــا  أو  اســتخدامها  أو 

املعايــر  يف  واملعلومــات  البيانــات  بــإدارة  الخــاص  القســم 

الحمايــة54.   ألنشــطة  املهنيــة 

ُ

ً    يرجى مراجعة قسم تقييم االحتياجات للحصول عى إرشادات أكرث تفصيال. ُ       

أهمية املوافقة املستنرية يف جمع البيانات واستخدامها

إن كافــة األفــراد لديهــم الحــق يف اتخــاذ قــرارات مســتنرة بشــأن مــا إذا كان باإلمــكان جمــع بياناتهــم الشــخصية وكيفيــة اســتخدامها، لــذا 
ال بد عى من يجمع تلك البيانات الشخصية أن يكون قادرا عى شرح كيفية جمعها وألي غرض سيتم استخدامها وتقديم ضمانات 

فيما يتعلق بســريتها.

ٍ ّ

ّ ً ّ

لتمكــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن إعطــاء موافقتهــم املســتنرة، قــد يلــزم تقديــم معلومــات حــول اســتخدام بياناتهــم بأشــكال 
متعــددة، وقــد يكــون مــن الضــروري أيضــا تخصيــص املزيــد مــن الوقــت لشــرح األمــر والتوصــل إىل قــرار، وقــد يرغــب بعــض األشــخاص مــن 

ذوي اإلعاقــة يف املطالبــة بوجــود شــخص موثــوق بــه لدعمهــم يف اتخــاذ قــرار مســتنر.

ٍ
ً ّ

ٍ

يجب حماية املعلومات والبيانات، فعى ســبيل املثال يتعن تجنب تحديد األفراد الذين قد يتعرضون الحقا للمضايقة أو االضطهاد 
أو القتل.

ً ّ ّ

دورة  عــر  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حــول  بيانــات 
اإلنســاين الرنامــج 

الجاهزية

يعد جمع املعلومات املوثوقة عن األشخاص من ذوي اإلعاقة مكونا 

رئيســيا مــن مكونــات الجاهزيــة قبــل وقــوع األزمــة. يناقــش ملحــق 3 

املصــادر املحتملــة للبيانــات الثانويــة والتــي قــد تشــمل مــا يــي:

ً ّ
ً

قواعد البيانات الحكومية، مثل نظم إدارة معلومات التعليم 	 

هــذه  اســتخدام  عنــد  الحــذر  توخــي  يجــب  لكــن  الصحــة،  أو 

املصــادر بعــد حــدوث أزمــة ألن املوقــف ســيتغر وقــد ال تعكــس 

املتضرريــن. الســكان  احتياجــات  أو  الســكانية  الركيبــة  البيانــات 

ّ

ّ

القابلــة للمقارنــة دوليــا، مثــل املســوح 	  مســوح األســر املعيشــية 
والصحيــة. الديمغرافيــة  واملســوح  املؤشــرات  متعــددة  العنقوديــة 

ً

 املبادرات األخرى عى املستوى الوطني واإلقليمي وعى مستوى 	
املحافظــات التــي تجمــع البيانــات حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

واألســر املعيشــية التــي لديهــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مثــل 

الوطنيــة. االجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة  أو  الوطنيــة  التعــدادات 

البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل منظمــات األشــخاص ذوي 

تقاريــر  مثــل  املتخصصــة،  الحكوميــة  املنظمــات غــر  أو  اإلعاقــة 

املشــاريع.

مرحلــة  يف  املعلومــات  لجمــع  اإلضافيــة  اإلجــراءات  تشــمل  قــد 

: يــة هز لجا ا

54 انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات لتحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
http:// نظم إدارة معلومات التعليم
http://mics.unicef.org/
https://dhsprogram.com/
http://mics.unicef.org/
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اإلعاقــة 	 ذوي  األشــخاص  منظمــات  حــول  املعلومــات   تحديــد 
املقدمــة  الوطنيــة  أو  املحليــة  الخدمــات  ومنظمــات  املحليــة 

لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مثــل املرجمــن الفوريــن للغــة 

الوصــول  يمكــن  نقــل  تقــدم وســائل  التــي  اإلشــارة، والشــركات 

املســاعدة. األجهــزة  ومقدمــي  إليهــا، 

ّ

ُ ّ

ِ ّ

التــي يمكــن 	 البنــى التحتيــة  املرافــق العامــة وغرهــا مــن   تحديــد 
الوصــول إليهــا واســتخدامها كنقــاط لتقديــم الخدمــات، وربــط 

هــذه املعلومــات بمجموعــة البيانــات التشــغيلية املشــركة التــي 

املســتوى  عــى  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  بهــا  يحتفــظ 

القطــري.

ُ

ُ

تدريــب املوظفــن أو الشــركاء عــى اســتخدام أدوات جمــع 	 

البيانــات عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وتحديــد الجهــات 

املعنيــة  املنظمــات  ذلــك  يف  بمــا  وتدريبهــا،  املحليــة  الفاعلــة 

بالتعــدادات55   تقــود  كجهــات  اإلعاقــة،  ذوي  مــن   باألشــخاص 

مــن ذوي 	  باألشــخاص  املتعلقــة  البيانــات  أدوات جمــع  ترجمــة 

التــي  اللغــات  ذلــك  يف  بمــا  الصلــة،  ذات  اللغــات  إىل  اإلعاقــة 

والنازحــة56.   املســتضيفة  املجتمعــات  تســتخدمها 

تقييم االحتياجات وتحليله

األحيــان،  أغلــب  يف  الســليمة  الكميــة  البيانــات  توفــر  مــن  الرغــم  عــى 

ألســباب ليــس أقلهــا اســتخدام مجموعــات أســئلة فريــق واشــنطن عــى 

55 يمكن العثور عى موارد مفيدة، بما يف ذلك حزمة تدريب للقائمن عى اإلحصاءات حول استخدام األسئلة املوجزة بشأن اإلعاقة لفريق واشنطن، يف اإلنسانية واإلدماج، بيانات اإلعاقة يف العمل اإلنساين.

56 انظر منهجية الرجمة وأدوات التدريب لفريق واشنطن عب اإلنرنت.

57 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(.

أن  البيانــات، يف حــن  تــزال هنــاك ثغــرات كبــرة يف  نطــاق واســع، ال 

البيانــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ليســت متينــة أو قابلــة 

املتوفــرة  الثانويــة  البيانــات  تكــون كذلــك  وقــد  ثابــت.  بشــكل  للمقارنــة 

املختلــف ملفهــوم  الفهــم  ذلــك  بمــا يف  أســباب،  لعــدة  بهــا  غــر موثــوق 

املختلفــة  واملعايــر  الوصمــة،  بســبب  عنهــا  اإلبــالغ  وعــدم  اإلعاقــة، 

العينــات،  أخــذ  املفروضــة عــى  أو قيــاس اإلعاقــة، والقيــود  لتصنيــف 

وعــدم االتســاق يف األســئلة املطروحــة، أو ببســاطة ألن املصــادر قديمــة. 

)انظــر ملحــق 4 للحصــول عــى نظــرة أكــرث تفصيــال.(

ّ ٍ

ٍ
ّ

ّ
ً

عندمــا تقــوم عمليــات تقييــم احتياجــات القطاعــات املتعــددة بتحليــل 

مــدى شــدة احتياجــات الســكان، ينبغــي عليهــا دراســة تأثــر موقــف مــا 

املســوحات  اســتخدام  اإلعاقــة وأســرهم. وعنــد  األشــخاص ذوي  عــى 

جمــع  يجــب  تلــك،  التقييــم  عمليــات  يف  للبيانــات  كمصــدر  األســرية 

حســب  البيانــات  كافــة  تصنيــف  يمكــن  بحيــث  اإلعاقــة  حــول  بيانــات 

اإلعاقــة.

ّ

ٍ

ُ

ويف حــال عــدم وجــود بيانــات كميــة قويــة، يــوىص بافــراض أن 15 يف 

املائة من الســكان املتضررين لديهم إعاقة ما، حيث أن التقدير البالغ 

15 يف املائة  سوف يعتمد يف عملية التخطيط وكذلك الجهود املبذولة 

لرصد الحصول عى املســاعدات. )عى ســبيل املثال، يفرض أن تكون 

15 يف املائــة57 مــن كافــة املرافــق متاحــة(.

ّ ُ

ّ ّ
ُ

ُ

األشــخاص  يكــون  أن  يجــب  شــامال،  االحتياجــات  تقييــم  يكــون  ولــي 

ذوي اإلعاقة مخبين رئيسين وأن يشاركوا يف مناقشات مجموعات 

الركيــز.

ً

أهداف مجموعة 
الركيز املعنية 

بالتقييم الشامل 
لالحتياجات

فهــم كيــف يمكــن اختبــار املخــاوف والشــواغل العامــة لــدى الســكان بشــكل مختلــف مــن قبــل النســاء 	 
والرجــال والفتيــات والفتيــان مــن ذوي اإلعاقــات املختلفــة، وفهــم كذلــك مخــاوف وشــواغل محــددة 

قــد تكــون لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ٍ ُ
ّ

فهــم أدوار األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع، مــن خــالل تضمــن مســاهماتهم يف املجتمــع وكيــف 	 
يدعمهــم اآلخــرون يف املجتمــع.

 فهــم معانــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن حــاالت طــوارئ ماضيــة وكيفيــة التأقلــم معهــا وتحديــد 	
ّالحواجــز التــي واجهتهــم وآليــات التكيــف التــي اســتخدموها.

اختيار مجموعة 
الركيز

تحديد األشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يمكنهم تمثيل آراء وأولويات املجموعة.

والنظــر  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  مــن  متنوعــة  مجموعــة  اختيــار  بهــدف  هادفــة  عينــات  أخــذ 
االختالفــات يف املخاطــر والحواجــز، مــع مراعــاة تقاطــع أشــكال التمييــز واالختالفــات يف العمــر والنــو

اإلعاقــات. مــن  مختلفــة  أنــواع  لديهــم  أشــخاص  وتضمــن  والتنــوع،  الجنســاين 

التشاور بشكل فردي مع من ال يستطيع املشاركة يف مجموعات الركيز.

يف 
ع 

https://humanity-inclusion.org.uk/en/projects/disability-data-in-humanitarian-action%238
www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/translations/%20
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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4. إدارة البيانات واملعلومات

اتخاذ الرتيبات

استشــارة منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة لالتفــاق عــى قنــوات االتصــال 
املفضلــة محليــا. 

تدريــب مــن يتــوىل مســؤولية إجــراء املقابــالت الختيــار األفــراد يف مجموعــات الركيــز عــى طــرق االتصــال 
املتاحة58.

تحديــد أماكــن إلجــراء املقابــالت بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا وتكــون آمنــة مناســبة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة.

ً

ُ

58   للحصول عى مزيد من اإلرشادات حول التواصل الشامل، انظر اليونيسف، قسم اإلعاقة، وحدة االتصاالت الشاملة.

59 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(.

التخطيط االسراتيجي يتضمــن  أن  يجــب  اإلعاقــة،  النتائــج حســب  تصنيــف  جانــب  وإىل 

تقييــم االحتياجــات معلومــات نوعيــة ذات صلــة باألشــخاص ذوي 

األســئلة: اإلعاقــة. وقــد تشــمل 

	ّ ّ

ّ

 هــل يتعــرض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ألي أشــكال محــددة 
مــن التمييــز أو العنــف املوجــه؟

عنــد 	 اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تواجــه  التــي  العوائــق  هــي   مــا 
املســاعدات؟ إىل  الوصــول  محاولــة 

 ما هي أشكال وقنوات االتصال املتاحة بشكل أكب لألشخاص 	
ذوي اإلعاقة؟

ٍ

هــل الخدمــات املحــددة التــي يحتاجهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة 	 

)كالتقنيات املســاعدة( متاحة/غر متاحة؟

ّ

ِ

مــا هــي معتقــدات وممارســات الســكان املتضرريــن فيمــا يتعلــق 	 

باألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ هــل تســود املعتقــدات واملمارســات 

الضــارة؟

ّ

 يمكــن أيضــا طــرح األســئلة أعــاله )بعــد تعديلهــا عنــد الضــرورة( 	
ذلــك  بمــا يف  اإلنســاين،  املجــال  الفاعلــة يف  الجهــات  قبــل  مــن 

األوائــل. املســتجيبن 

ً ُ

قــد تســاعد اإلجابــات يف االســتجابة ليــس فقــط لفهــم املعــارف 	 

برامــج  لتصميــم  أيضــا  ولكــن  املحليــة،  واملمارســات  واملواقــف 

املناســبة. القــدرات  بنــاء  وأنشــطة  واملناصــرة  الحمايــة 

ً

مــن أجــل التخطيــط لتنفيــذ اســتجابة دامجــة، مــن الضــروري الحصــول 

ًعــى معلومــات عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. فمثــال:

التــي 	  البيانــات املصنفــة حســب اإلعاقــة الدرجــة  يمكــن أن توضــح 

العيــش،  ســبل  مجــال  يف  باالســتضعاف  اإلعاقــة  بهــا  ترتبــط 

وانعــدام األمــن الغــذايئ، والعنــف، واالســتغالل وســوء املعاملــة 

يف  تســاعد  أن  املعلومــات  لهــذه  ويُمكــن  املخاطــر،  مــن  غرهــا  أو 

املســتهدفة. واملســاعدة  األولويــات  لتحديــد  االســتجابة  تنفيــذ 

ُ

ُ

ذوي 	 لألشــخاص  يمكــن  ال  متــى  املصنفــة  البيانــات  تكشــف   يقــد 
تركيــز  إعــادة  إمكانيــة  يتيــح  املســاعدة، ممــا  إىل  الوصــول  اإلعاقــة 

إمكانيــة  يف  املوجــودة  الثغــرات  وإزالــة  تعزيزهــا  أو  الخدمــات 

األمــر  تقييــم ملتابعــة  هنــاك حاجــة إلجــراء  تكــون  وقــد  الوصــول، 

إلزالتهــا. الخطــوات  وتصميــم  العوائــق  تحليــل  بهــدف 

ُ

ّ

األشــخاص 	  وتصــورات  آراء  حــول  النوعيــة  املعلومــات  تســاعد 

االســتجابات  تنفيــذ  عــى  اإلنســانية  املنظمــات  اإلعاقــة  ذوي  مــن 

مالءمــة. أكــرث  بشــكل  ٍالدامجــة 

التكيــف 	  بآليــات  املتعلقــة  النوعيــة  البيانــات  تســاعد  أن  يمكــن 

عــى  اإلنســانية  املنظمــات  اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص  الخاصــة 

الصمــود. مــن  تزيــد  تدخــالت  تصميــم 

ّ ُ

ذوي 	 األشــخاص  بعــدد  املتعلقــة  بالبيانــات  االســتعانة   يمكــن 
األرقــام  ذلــك  يف  )بمــا  املتضرريــن  بالســكان  مقارنــة  اإلعاقــة 

املؤقتــة بنــاء عــى تحديــد النســبة عنــد 15 يف املائــة(59  لتصميــم 

بمــا  والرصــد،  التخطيــط  عمليــة  وتوجيــه  القطاعــات  خطــط 

بشــكل  إليهــا  والوصــول  للبامــج  الكافيــة  املــوارد  توفــر  يكفــل 

ســب منا

ُ

ّ

ً

ٍ

https://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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تعبئة املوارد

أيضــا  تســاعد  أن  اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص  املتعلقــة  للبيانــات  ُيمكــن 

األشــخاص  األزمــة عــى هــؤالء  تأثــر  إبــراز  مــن خــالل  املــوارد،  تعبئــة  يف 

اإلعاقــة  ذوي  مــن  األفــراد  تواجــه  التــي  الخاصــة  املخاطــر  وتحديــد   ،

وأسرهم، ومعرفة التكلفة اإلجمالية لتلبية متطلبات كافة األشخاص 

األزمــة. مــن  املتضرريــن  اإلعاقــة  ذوي 

ً

ّ

هذا وال ينبغي أن تعتمد ميزانية إمكانية الوصول عى جمع البيانات، 

حيــث تشــر التقديــرات إىل أنــه لتلبيــة متطلبــات إمكانيــة الوصــول املــادي 

لألشخاص ذوي اإلعاقة )لتشييد املباين ومرافق املياه والصرف الصحي 

والنظافــة العامــة(، يجــب تخصيــص ميزانيــة تــراوح بــن 0.0 يف املائــة و1 

يف املائــة. وفيمــا يتعلــق بــإدراج املــواد املخصصــة غــر الغذائيــة ومعــدات 

التنقــل، فإنــه يــوىص باعتمــاد ميزانيــة إضافيــة بنســبة 3 إىل 7 يف املائــة60. 

ّ

ّ ّ

ُ ّ

يمكــن للجهــات املانحــة أن تزيــد مــن عمليــة تعزيــز إدمــاج األشــخاص مــن 

اإلنســاين  املجــال  الفاعلــة يف  الجهــات  ذوي اإلعاقــة مــن خــالل مطالبــة 

التــي  النتائــج  عمــل  أطــر  وتقديــم  اإلعاقــة،  حســب  التصنيــف  باعتمــاد 

تشــمل نواتج محددة أو مؤشــرات مخرجات لألشــخاص ذوي اإلعاقة، 

عــى  تعمــل  التــي  املشــاريع  لتحديــد  املــوارد  تتبــع  عالمــات  واســتخدام 

إدمــاج  اإلعاقــة.

ُ

الوصــول واإلدمــاج  باملســاواة يف  املتعلقــة  املخرجــات  إىل جانــب تحديــد 

بشــكل أوضــح مــن خــالل تحليــل البيانــات املصنفــة أثنــاء عمليــة الرصــد. 

لتوضيــح األمــر، يتمثــل أحــد الخيــارات يف تضمــن مؤشــر محــدد حــول 

اإلعاقــة، مثــل »عــدد األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن يحصلــون عــى 

تعليم«. ومع ذلك يمكن تحقيق نتائج أفضل إذا كانت األسئلة العامة 

)»عــدد األطفــال الذيــن يتلقــون التعليــم«( مصنفــة حســب اإلعاقــة. لكــن 

اعتبــارات محــددة  التعبــر عــن  أهميــة  األكــرث  مــن  ســيكون  عــام  بشــكل 

أن  يمكــن  حيــث  املخرجــات،  مؤشــر  مســتوى  عــى  باإلعاقــة  متعلقــة 

تعكــس هــذه املؤشــرات اإلجــراءات املتخــذة لتحســن إمكانيــة الحصــول 

املوجــه  الدعــم  تقديــم  أو  املشــاركة  مســتوى  قيــاس  أو  املســاعدة  عــى 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص 

ٍ
ّ ّ

ُ
ّ

ّ ٍ
ُ

ّ

مــدى  لتحديــد  املخرجــات  مؤشــرات  صياغــة  كيفيــة   5 ملحــق  يناقــش 

إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة، كما يجري تطوير مؤشرات لرصد 

ذلــك  يف  بمــا  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  اتفاقيــة حقــوق  تنفيــذ  عمليــة 

ّاملــادة 11 املتعلقــة باإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين. انظــر  جســر الهــوة.

ً ً ُ ً ً

التنفيذ والرصد

املســاعدات  وصــول  آليــة  والرصــد  التنفيــذ  عمليــة  تحــدد  أن  يجــب 

اإلنســانية إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكيــف تتغــر احتياجاتهــم مــع 

األزمــة. تطــور 

ّ

وعمليــات  أدوات  عــب  جمعهــا  يتــم  التــي  املصنفــة  البيانــات  تســاعد 

الرصــد عــى تحديــد الثغــرات املوجــودة يف إمكانيــة الوصــول لألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة. فعنــد تحديــد هــذه الثغــرات، قــد تكــون تماريــن جمــع 

الركيــز،  مجموعــات  مناقشــات  ذلــك  يف  )بمــا  املســتهدفة  البيانــات 

واملقابــالت مــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن الســكان املتضرريــن، 

املصلحــة  وأصحــاب  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  املحليــة  ومنظمــات 

تواجــه  التــي  العوائــق  طبيعــة  لفهــم  ضروريــة  اإلنســاين(  املجــال  يف 

إلزالتهــا. تدابــر  وتصميــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

ّ

وقوالــب  العقــود  أن  اإلنســانية  االســتجابة  تكفــل  أن  وينبغــي  هــذا 

الرصــد الخاصــة بالشــركاء املنفذيــن تتطلــب منهــم اإلبــالغ عــن عــدد أو 

نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقة الذين وصلت إليهم برامجهم، بهدف 

أن  املســاعدات، وينبغــي  إىل  للوصــول  املنهجــي  الرصــد  تعزيــز عمليــة 

تسجل تقارير الحالة ولوحات املعلومات اإلنسانية وغرها من آليات 

اإلبــالغ التقــدم املحــرز يف الوصــول إىل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، 

بمــا يف ذلــك عــن طريــق اســتخدام البيانــات املصنفــة.

ّ

ّ

املخاطــر  لتحديــد  هامــة  أداة  الحمايــة  رصــد  عمليــات  تعــد  حــن  يف 

املحــددة واملتزايــدة التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فاملعلومــات 

التــي  االســتجابات  تــرثي  أن  لهــا  يمكــن  العمليــات  هــذه  تولدهــا  التــي 

حيثمــا  وينبغــي  الصمــود.  وتعزيــز  املخاطــر  مــن  التقليــل  شــأنها  مــن 

اإلعاقــة،  الحمايــة حســب  رصــد  بيانــات  تصنيــف  ممكنــا61   ذلــك  كان 

مخاطــر  تحديــد  إىل  أيضــا  الحمايــة  رصــد  عمليــات  تهــدف  أن  ويجــب 

الحمايــة الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتشــمل العنــف املوج ــه 

واملمارسات الضارة وفرض القيود وإضفاء الطابع املؤسي.

ً ّ

ّ
ُ ُ ّ

ً

ً

ّ

التقييم

لتعزيــز إدمــاج اإلعاقــة يف تقييمــات العمــل اإلنســاين، يجــب أن تتطلــب 

اختصاصات التقييم القياسية أن يتم تصنيف البيانات حسب اإلعاقة 

ّكلمــا تــم جمــع البيانــات عــن األفــراد )ســواء اســتفادوا مــن االســتجابة 

60 انظر معاير اإلدماج اإلنساين لكبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة واليت فور وورلد كتاب مرجعي حول إدماج اإلعاقة )2017( ص 36.

61 قد ال يكون هذا دائما ممكنا. قد ال يكون ذلك مجديا عى سبيل املثال عندما يتم اإلبالغ عن الحوادث من قبل شهود الطرف الثالث أو األحداث التي تنطوي عى مجتمعات أو مجموعات بدال من أفراد.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/BridgingTheGapI/Article%2011%20indicators%20ENG.docx
https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/download_files/resource_book_disability_inclusion.pdf
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
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4. إدارة البيانات واملعلومات

األشــخاص  التقييمــات  تشــمل  أن  ينبغــي  كمــا  فيهــا(،  ســاهموا  أو 

التــي مــن شــأنها جمــع  ذوي اإلعاقــة ضمــن املخبيــن، وطــرح األســئلة 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  عــن  محــددة  ّمعلومــات 

وينبغي أن ينظر التقييم، اعتمادا عى الغرض منه، يف كيفية حصول 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى املســاعدة، وكيــف شــارك األشــخاص 

قللــت  وكيــف  اإلنســاين،  البنامــج  دورة  خــالل  اإلعاقــة  ذوي  مــن 

االســتجابة مــن املخاطــر التــي تواجــه هــؤالء األشــخاص وعــززت قدرتهــم 

أيضــا  التقييــم  يشــمل  أن  يجــب  بذلــك،  القيــام  وعنــد  الصمــود.  عــى 

املمارســات الجيــدة التــي تعــزز عمليــة اإلدمــاج. وقــد يرغــب القائمــن عــى 

التقييم بتطوير مؤشرات محددة لقياس التقدم املحرز يف الوصول إىل 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإدماجهــم، وقــد تقيــس هــذه املؤشــرات، عــى 

ســبيل املثــال، نســبة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن حصلــوا عــى 

تدخــالت محــددة.

ً

ّ

ّ
ً

ّ

ّ ّ ٍ

ّ ٍ

يحدد ملحق 6 معاير التقييم يف العمل اإلنساين باستخدام التعاريف 

الخاصــة بمعايــر لجنــة املســاعدة االقتصاديــة التابعــة ملنظمــة التعــاون 

االقتصادي والتنمية، ويطبق هذه املعاير من منظور متعلق باإلعاقة، 

وكمثال عى ذلك، يقرح مشــكلة يمكن دراســتها يف ســياق إنســاين.

ّ

ّ

ٍ ُ

وإدارة  البيانــات  جمــع  الرئيســية:  العناصــر  ملخــص 
املعلومــات

الجاهزية

تطويــر إرشــادات بشــأن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للجهــات الفاعلــة 	 

إدمــاج  لتعزيــز  البيانــات  جمــع  عمليــة  تعزيــز  اإلنســاين  املجــال  يف 

الخصوصيــة  ذاتــه حمايــة  الوقــت  ويف  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 

والبيانــات.

ُ

باألشــخاص مــن ذوي 	  املتعلقــة  للبيانــات  تحديــد مصــادر موثوقــة 

اإلعاقة، بما يف ذلك التعدادات وقواعد البيانات اإلدارية والبيانات 

التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو 

املنظمــات غــر الحكوميــة املتخصصــة يف هــذا املجــال.

 تحديــد طبيعــة املعلومــات حــول منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 	
ُوالخدمــات التــي يمكــن الوصــول إليهــا واملرافــق العامــة.

62 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(.

بنــاء القــدرات لجمــع البيانــات املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 	 

مــن خــالل تدريــب الجهــات الفاعلــة املحليــة وتحديــد أدوات جمــع 

البيانــات الرئيســية وترجمتهــا.

عنــد إجــراء مســوحات مثــل املســح الديموغــرايف والصحــي واملســح 	 

البلــدان  يف  الوطنيــة  والتعــدادات  متعــددة  لقطاعــات  العنقــودي 

املعرضة لخطر إنساين كبر، ينبغي التشديد عى أهمية استخدام 

وإدمــاج األدوات التــي تــم اختبارهــا يف الســياقات اإلنســانية، مثــل 

األسئلة املوجزة حول اإلعاقة لفريق واشنطن ووحدة أداء الطفل 

الدخــول  نقــاط  تحديــد  وينبغــي  اليونيسف-واشــنطن،  ملجموعــة 

األخرى يف عمليات جمع البيانات اإلنسانية حيث يكون استخدام 

هــذه املنهجيــات مناســبا، مثــل آليــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة 

الدوليــة للهجــرة.

ّ ٍ

ّ

ّ

ً

تقييم االحتياجات وتحليلها

التقييــم 	  يجــب أن تعمــل املنظمــات املمائلــة مــع مجموعــات عمــل 
إلدمــاج منظــور اإلعاقــة يف عمليــات تقييــم االحتياجــات والتحليــالت 

املرتبطــة بهــا.

 العمل عى جمع املعلومات عن الخدمات التي تشمل وتستهدف 	
بذلــك  اإلنســانية. وللقيــام  الســياقات  اإلعاقــة يف  األشــخاص ذوي 

ينبغــي تعديــل أدوات اإلدارة التشــغيلية مثــل عمليــة  » مــن يفعــل 

مــاذا وأيــن ومتــى وملــن« القياســية.

 يف األزمــات الطويلــة، ثمــة فرصــة لــدى الجهــات الفاعلــة يف املجــال 	
اإلنساين لتحسن تقنيات جمع البيانات، حيث أن بعض الظروف 

مســتوى  عــى  مســوحات  بإجــراء  للســماح  يكفــي  بمــا  مســتقرة 

السكان، لكن غالبا ما يكون تنقل السكان املتضررين أمرا ضروريا 

الســتخدام التقنيــات اإلحصائيــة املبتكــرة لجمــع عينــات عشــوائية.

ّ

ً ً ّ ً

 يف حالــة عــدم توفــر بيانــات موثوقــة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو 	
وجــود بيانــات قديمــة عفــا عليهــا الزمــن، ينبغــي اســتخدام التقديــر 

البالــغ 15 يف املائــة62  كمعيــار ألغــراض التخطيــط

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
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التخطيط االسراتيجي

	 استخدام البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة إلثراء عملية 
التخطيط وتحديد أولويات املساعدة واستهدافها.

تعبئة املوارد

ذوي  باألشــخاص  املتعلقــة  البيانــات  عــى  الطلــب  تعزيــز  	 ســيتم 
اعتمــاد سياســات مالئمــة  اإلنســاين مــن خــالل  العمــل  اإلعاقــة يف 

للجهات املانحة ومتطلبات اإلبالغ، وأطر عمل النتائج التي تشمل 

مؤشــرات محــددة للنتائــج أو املخرجــات املتعلقــة باألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، وتتبــع املــوارد باســتخدام عالمــات لتحديــد املشــاريع التــي 

تعمــل عــى إدمــاج منظــور اإلعاقــة.

ّ

	 ينبغــي اإلشــارة صراحــة إىل األهــداف املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة يف نــداءات التمويــل واملشــاريع.

الرصد والتنفيذ

 يعد تصنيف البيانات التي يتم جمعها من خالل أدوات وعمليات 	
تحديــد  يف  أساســيا  عامــال  الحمايــة،  رصــد  ذلــك  يف  بمــا  الرصــد، 

إمكانيــة الوصــول وغرهــا مــن الفجــوات بالنســبة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.

ّ
ً ً

وقواعــد 	 البيانــات  لجمــع  املوحــدة  األدوات  تعديــل  عــى   العمــل 
البيانــات املســتخدمة يف العمــل اإلنســاين لتشــمل البيانــات النوعيــة 

حول مدى فعالية البامج والتدخالت يف الوصول إىل األشــخاص 

اإلعاقــة. ذوي 

ّ

بالشــركاء 	 الخاصــة  اإلبــالغ  وقوالــب  العقــود  تتطلــب  أن   يجــب 
املنفذين يف االســتجابة اإلنســانية تحديد واإلبالغ عن عدد أو نســبة 

تدخالتهــم. إليهــم  تصــل  الذيــن  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي 

63 مشروع تقييم القدرات ACAPS، تقنيات البحث النوعي والكمي لتقييم االحتياجات اإلنسانية )2012(.

التقييم

بمــا 	  البيانــات،  املنتظــم وجمــع  الرصــد  الفعــال عــى  التقييــم  يعتمــد 

يف ذلــك عمليــات التســجيل يف حــاالت الالجئــن، ويجــب أن تتطلــب 

اختصاصات عمليات التقييم القياســية يف الســياقات اإلنســانية قيام 

الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين بتصنيف البيانات حسب اإلعاقة 

عنــد جمــع البيانــات عــن األفــراد )ســواء اســتفادوا مــن االســتجابة أو 

ذوي  األشــخاص  التقييمــات  تشــمل  أن  وينبغــي  فيهــا(،  ســاهموا 

معلومــات  تســتنبط  التــي  األســئلة  وطــرح  املخبيــن  ضمــن  اإلعاقــة 

محــددة عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ّ

ّ

خاصــة 	 مؤشــرات  تطويــر  التقييــم  عمليــات  عــى  للقائمــن   يمكــن 
ذوي  األشــخاص  إىل  الوصــول  يف  املحــرز  التقــدم  لقيــاس  باإلعاقــة 

اإلعاقــة، بحيــث تقيــس هــذه املؤشــرات، عــى ســبيل املثــال، النســبة 

تدخــالت  إليهــم  التــي وصلــت  اإلعاقــة  ذوي  مــن  لألشــخاص  املئويــة 

محــددة.

ُ

ّ

ّ

املصطلحات الرئيسية63

ونطاقهــا  اإلنســانية  األزمــة  حجــم  تــبز  بيانــات  وهــي  الكميــة  البيانــات 

املجتمعــات  لتأثرهــا عــى  إحصــايئ  تقديــم وصــف  مــن خــالل  وتداعياتهــا 

املتضــررة، وتتنــاول األســئلة التــي تولــد إجابــات قابلــة للعــد، مثــل »كــم« أو 

الثمــن«. أو »كــم  العــدد«  »كــم 

ُ

ّ ّ

ونطاقهــا  اإلنســانية  األزمــة  حجــم  تــبز  بيانــات  وهــي  النوعيــة  البيانــات 

املجتمعــات  عــى  لتأثرهــا  تجريبــي  تقديــم وصــف  مــن خــالل  وتداعياتهــا 

ومعتقــدات  وقيــم  آراء  عــى  تنطــوي  التــي  األســئلة  وتتنــاول  املتضــررة، 

أو  املواجهــة  اســراتيجيات  تكيفــت  ملــاذا  املثــال  ســبيل  عــى  وتخمينــات، 

فشــلت يف التكيــف مــع الظــروف املتغــرة؟ كيــف تشــعر النازحــة مــن ذوي 

اإلعاقة بشأن وضعها؟ باعتقادها ما الذي يجب فعله لتحسن وضعها؟

ُ

ّ

ّ

الســكان  مــن  مباشــرة  جمعهــا  يتــم  بيانــات  وهــي  األساســية  البيانــات 

املتضرريــن مــن قبــل فريــق التقييــم مــن خــالل العمــل امليــداين، وقــد تكــون 

نوعيــة. أو  بيانــات كميــة 

ّ

اإلحصائيــة  البحــوث  مــن  جمعهــا  يتــم  بيانــات  وهــي  الثانويــة  البيانــات 

الســابقة،  املســوح  بيانــات  التعــداد،  )بيانــات  الســابقة  والتحليليــة 

نوعــي أو  كميــة  تكــون  وقــد  الدراســات(، 
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منظمــات  وتمكــني  الشــراكات 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ٥

مقدمة: ما هي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؟

منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي منظمــات تمثــل األشــخاص 

ذوي  مــن  أشــخاص  ويقودهــا  معظمهــا  يحكــم  اإلعاقــة،  ذوي 

وجــود  عــدم  اإلعاقــة. ويف حــال  ذوي  األشــخاص  وتخــدم  اإلعاقــة 

يمكــن  مــا،  موقــع  يف  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  محليــة  منظمــات 

تحديــد مواقــع املنظمــات اإلقليميــة والوطنيــة والدوليــة لألشــخاص 

العامليــة. التحالفــات  مــن خــالل  اإلعاقــة  ذوي 

ّ

ُ

ُ ٍ

تقــوم منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة عمومــا بأنشــطة املناصــرة 

واإلرشاد والتدريب واملساعدة الفنية، وتعمل عى تعزيز الحقوق 

لإلدمــاج والتمكــن، وقــد  اجتماعــي وحقوقــي  نمــوذج  مــن خــالل 

وإذكاء  الوطنيــة  التشــريعات  إصــالح  يف  املنظمــات  تلــك  نجحــت 

املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  بتدريــب  منهــا  الكثــر  وقــام  الوعــي، 

الكــوارث  إدارة  ومكاتــب  والحكومــات  واملجتمعــات  اإلنســاين 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  عــى حقــوق  الوطنيــة 

ً

التــي  املنظمــات  عــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات  تختلــف 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  مباشــرة  خدمــات  ّتقــدم 

ُيمكن ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة:

 العمل عى املستوى املحي أو الوطني أو اإلقليمي أو الدويل.	

الركيز عى نوع واحد من اإلعاقة أو عب اإلعاقات.	 

أو 	 النســاء  املثــال  )عــى ســبيل   تمثيــل مجموعــة واحــدة محــددة 
اإلعاقــة(. ذوي  مــن  األصليــن  الســكان 

ّ

 تمثيل مجموعة كبرة أو صغرة، وقد ال تسعى إىل تمثيل كافة 	

األشخاص من ذوي اإلعاقة.

 أن تكــون منظمــة ضمــن شــبكة محليــة أو وطنيــة والتــي قــد تنتمــي 	
إىل واحــدة أو أكــرث مــن الشــبكات اإلقليميــة أو الدوليــة.

الشراكات مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

العمليــات  فعاليــة  تحســن  عــى  والتعــاون  الشــراكات  تعمــل 

يف  مباشــرة  تســاعد  فهــي  الشــأن،  هــذا  يف  واملســاءلة  اإلنســانية 

تحقيــق اإلدمــاج وضمــان أن يســتفيد العمــل اإلنســاين مــن التنميــة 

وأن يســهم فيهــا، وبالتــايل يجــب عــى أصحــاب املصلحــة يف املجــال 

اإلنســاين العمــل مــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملنظمــات التــي 

تمثلهــم بــدال مــن التخطيــط أو اتخــاذ القــرارات نيابــة عنهــم، وذلــك 

عمــال بشــعار مجتمــع اإلعاقــة )ال يشء يخصنــا مــن دوننــا( واحرامــا 

لــه.

ُ

ً ً ّ

ً ّ ً

البدايــة وقبــل كل  منــذ  ينبغــي  شــراكة،  أي  مــع  الحــال  هــو  وكمــا 

يشء االتفــاق عــى املصالــح املشــركة والقيمــة املضافــة والتوقعــات 

القــدرات.   وتنميــة 

ّ

وأصحــاب  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات  بــن  الشــراكات 

وبعدهــا: وخاللهــا  األزمــة  قبــل  اإلنســاين  املجــال  يف  املصلحــة 

تتيــح للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين إمكانيــة الوصــول 	 

تجاربهــم  وإىل  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  خــبات  إىل 

فيهــا. يعيشــون  التــي  باألوضــاع  ومعرفتهــم 

https://www.mdpi.com/2075-471X/5/3/35
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5. الشراكات وتمكن منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

تجعــل 	  أن  يمكــن  التــي  واملعرفــة  املهــارات  توليــد  عــى  تعمــل 

ومســتنرة  شــموال  أكــرث  واملســاعدة  اإلنســانية  الخدمــات 

الجهــات  تســاعدهم  الذيــن  الســكان  قبــل  مــن  ومدعومــة 

اإلنســاين. املجــال  يف  الفاعلــة 

ُ
ً

ّ تعزز التفاهم واملعرفة املتبادلة.	

بــن 	 املتبــادل  التعلــم  وتعزيــز  القــدرات  بنــاء  عــى   تعمــل 
يف  الفاعلــة  والجهــات  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات 

اإلنســاين. املجــال 

ّ

ذوي 	  األشــخاص  منظمــات  ألن  العمــل  اســتمرارية  تكفــل 

الكارثــة. أو  األزمــة  انتهــاء  بعــد  قائمــة  تبقــى  اإلعاقــة 

ّ

االحتياجــات 	  حــول  الســكان  وتوحيــد  تعزيــز  عــى  تعمــل 

املشــركة. والقضايــا 

تقــوم بتحســن أعمــال املناصــرة لحمايــة النازحــن مــن ذوي 	 

اإلعاقــة.

ليــس لــدى كافــة منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهمــة تتمــاىش 

تلــك  تشــارك  ال  الحــاالت  مــن  كثــر  ففــي  اإلنســاين.  العمــل  مــع 

آليــات  املنظمــات يف القطــاع اإلنســاين ودورة البنامــج اإلنســاين أو 

التنســيق وبرامــج االســتجابة والتعــايف وإجــراءات التمويــل، وغالبــا 

املنظمــات  مــع  والتعــاون  للشــراكة  قليلــة  فــرص  لديهــا  توفــرت  مــا 

التوقعــات يف هــذا الصــدد. املهــم إدارة  اإلنســانية، لذلــك مــن 

ٍ

ً

ّ

يف  اإلنســاين  املجــال  يف  املصلحــة  أصحــاب  رغبــة  مــن  الرغــم  وعــى 

أن  إال  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  منظمــات  مــع  شــراكات  تطويــر 

قدرتهــم عــى القيــام بذلــك محــدودة يف كثــر مــن األحيــان بســبب 

محدوديــة معرفتهــم بحركــة اإلعاقــة والتحيــزات تجــاه األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة وتصوراتهــم بــأن اإلعاقــة هــي مــن اختصــاص املنظمــات 

العاملــة يف مجــال اإلعاقــة.

ّ

ٍ

ّ

أو  الشــراكة  اإلعاقــة يف  األشــخاص ذوي  منظمــات  دور  يعتمــد 

التعــاون مــع أصحــاب املصلحــة يف املجــال اإلنســاين عــى قدراتهــا 

قبــل حــدوث األزمــة وواليتهــا وإمكاناتهــا لتمثيــل كافــة األشــخاص 

ذوي  مــن  األشــخاص  مــن  محــددة  مجموعــة  أو  اإلعاقــة  ّذوي 

ذوي  لألشــخاص  منظمــات  هنــاك  يكــن  لــم  حــال  ويف  اإلعاقــة. 

الحاليــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ال  املنظمــات  أن  أو  اإلعاقــة 

تمتلــك اإلمكانــات الكافيــة، يجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال 

الدوليــة  أو  اإلقليميــة  املنظمــات  شــبكات  مــع  التواصــل  اإلنســاين 

اإلعاقــة. ذوي  باألشــخاص  املعنيــة 

ّ

يمكــن ملنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة أن تضطلــع بالعديــد مــن 

األدوار والوظائف، والقائمة أدناه ليســت شــاملة لكنها قد تشــكل 

نقطــة انطــالق مفيــدة عندمــا تتواصــل الجهــات الفاعلــة يف املجــال 

مناقشــة  بهــدف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مــع منظمــات  اإلنســاين 

ســبل التعــاون، حيــث أن منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة تقــوم 

بمــا يــي: 

ُ
ّ ّ

ّ

 العمــل كجهــات تنســيقية يف مجتمعاتهــا مــن خــالل تطبيــق 	
خباتهــا يف مجــال اإلعاقــة.

 تقديــم معلومــات قيمــة: حــول مــكان تواجــد األشــخاص ذوي 	
الوصــول  مــن  تمنعهــم  التــي  والعوائــق  ووضعهــم  اإلعاقــة 

لهــا  يتعرضــون  التــي  والتهديــدات  اإلنســانية  املســاعدات  إىل 

ضــد حقوقهــه وغرهــا.   واالنتهــاكات 

ّ

اإلعاقــة، 	 اإلنســانية حــول  للمنظمــات  الفنــي  الدعــم   تقديــم 
عــى ســبيل املثــال مــن خــالل إذكاء الوعــي وتحديــد العوائــق 

القــدرات  املــوارد وبنــاء  إىل  الوصــول  وإزالتهــا وتيســر عمليــة 

للعمــل اإلنســاين الدامــج وحمايــة الحقــوق والنهــوض بهــا أو 

التــي تســببها  املتناســبة  اآلثــار غــر  التقليــل إىل أدىن حــد مــن 

األزمــات عــى األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ّ

 تشــجيع املســؤولن الحكوميــن وأصحــاب املصلحــة يف املجــال 	
السياســات  وتغيــر  اإلعاقــة  بمفهــوم  اإلملــام  عــى  اإلنســاين 

أدوات  اعتمــاد  أو  القانونيــة  األطــر  وإصــالح  ومراجعتهــا 

وعمليــات تعــزز الحمايــة واملســاعدة املتاحــة لألشــخاص ذوي 

األزمــات. أثنــاء  اإلعاقــة 

ّ

 تقديــم خدمــات موجهــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، غالبــا مــن 	
خــالل نمــوذج دعــم األقــران.

ً ّ
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منظمــات  تمثــل  ال  عندمــا  الشــراكات  إقامــة 
األشخاص ذوي اإلعاقة السكان املتضررين بشكل 

ف كا

ّ

ٍ ّ

منظمــة  أي  تتواجــد  ال  قــد  اإلنســانية  الســياقات  مــن  العديــد  يف 

محليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ويف حالــة وجودهــا، فقــد تكــون 

قــد أضعفتهــا األزمــة أو لديهــا قــدرة محــدودة أو قــد ال تمثــل كافــة 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بشــكل كاف. فعــال ســبيل املثــال عنــد 

املنظمــة يف مواقــع مختلفــة  أفــراد  قــد ينتشــر  تهجــر مجتمــع مــا، 

تنظيــم  أو  البعــض  ببعضهــم  االتصــال  يف  صعوبــة  يجــدون  وقــد 

اإلنســانية. االســتجابة  لدعــم  أو  لألزمــة  لالســتجابة  أنفســهم 

ٍ

ســواء أكان يمكن تحديد موقع منظمات األشــخاص ذوي اإلعاقة 

وإشــراكها أم ال، يجــب أن تشــمل االســتجابة اإلنســانية األشــخاص 

وللقيــام  ومتطلباتهــم.  أولوياتهــم  إىل  تتطــرق  وأن  اإلعاقــة  ذوي 

ذوي  لألشــخاص  محليــة  منظمــات  وجــود  عــدم  حالــة  يف  بذلــك 

التمثيــل  القائمــة  للمنظمــات  يمكــن  ال  عندمــا  أو  املحليــة  اإلعاقــة 

الكامــل للســكان النازحــن، يمكــن اعتمــاد االســراتيجيات التاليــة:

ُ

ُ

ُ

مســتوى 	 عــى  وأســرهم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص   إشــراك 
يف  املشــاركة  عــى  وتشــجيعهم  املخيــم  أو  املحــي  املجتمــع 

إدارة  ذلــك  بمــا يف  القــرار،  التشــاور وهيئــات صنــع  عمليــات 

لوضــع  باإلعاقــة  معرفتهــم  لتوظيــف  ودعوتهــم  املخيمــات، 

اســراتيجيات محــددة للمخاطــر التــي تواجــه األشــخاص مــن 

أثرهــا. مــن  والتخفيــف  اإلعاقــة  ذوي 

ّ

مــن 	 اإلعاقــات  مــن  مجموعــة  لديهــم  مؤهلــن  أفــراد   اختيــار 
مختلــف األعمــار ومــن كال الجنســن وتوظيفهــم كموظفــن 

ومتطوعــن.

رســمية 	 وغــر  رســمية  مجموعــات  تشــكيل  وتشــجيع   إنشــاء 
إعاقــة  ذوي  أشــخاص  مــن  األقــران  دعــم  مجموعــات  )مثــل 

لتمثيــل دوائرهــم  املجموعــات  قــدرات هــذه  وأســرهم( وبنــاء 

االنتخابيــة يف إدارة االســتجابة وتنســيقها، حيــث يمكــن لهــذه 

املجموعات أن تسهم، عى سبيل املثال، يف تحديد الحواجز 

وتلبيــة االحتياجــات والتقليــل مــن مخاطــر الحمايــة، وبشــكل 

أعــم ضمــان إســماع أصــوات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.  

ُ

 عندمــا يكــون األشــخاص املعنيــون الجئــن، ينبغــي التنســيق 	
مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف البلــد املســتضيف، 

مــن  األشــخاص  تعبئــة  إىل  ممكنــا  ذلــك  كان  إذا  ودعوتهــا 

املســتضيفة،  املجتمعــات  ويف  املخيمــات  يف  اإلعاقــة  ذوي 

وتشــجيعها ودعمهــا إلدمــاج الالجئــن وغرهــم مــن النازحــن 

لهــا. التابعــة  الشــبكات  يف 

ً

أدوات ومصادر 

يمكــن 	 التــي  والفعاليــات  االجتماعــات  مــن  التحقــق   قائمــة 
إليهــا   الوصــول 

ُ

الشبكة الوطنية )قانون األشخاص ذوي اإلعاقة يف الواليات 	 

املؤقتــة ممكنــة  األحــداث  لجعــل  تخطيطــي  دليــل  املتحــدة(، 

الوصــول مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة

 الشبكة الوطنية )قانون األشخاص ذوي اإلعاقة يف الواليات 	
املتحدة(، األحداث املمكنة الوصول: التخطيط واإلعداد  

https://accessibility.cornell.edu/event-planning/accessible-meeting-and-event-checklist/
https://accessibility.cornell.edu/event-planning/accessible-meeting-and-event-checklist/
https://adata.org/publication/temporary-events-guide
https://adata.org/publication/temporary-events-guide
https://adata.org/publication/temporary-events-guide
https://adata.org/publication/temporary-events-guide
https://www.adainfo.org/content/access-events-article
https://www.adainfo.org/content/access-events-article
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اعتبارات متقاطعة   ٦
العمر والنوع الجنساين والتنوع٦4 

تؤثــر االختالفــات الحقيقيــة أو املتوقعــة يف الخصائــص الشــخصية 

ونقــاط  واحتياجاتنــا  وقدراتنــا  وفرصنــا  تجاربنــا  عــى  كبــر  بشــكل 

تفاقــم  إىل  النــزوح  النزاعــات وعمليــات  تــؤدي  مــا  ضعفنــا، وكثــرا 

مــن  تزيــد  ألنهــا  اإلقصــاء،  أو  التهميــش  وتعميــق  املســاواة  عــدم 

انعــدام األمــن وتضــر بهيــاكل الدعــم االجتماعــي وتقلــل فــرص توليــد 

بــن  )مــن  البيئــات االجتماعيــة واملاديــة  الدخــل وتحــدث تغيــرا يف 

أخــرى(. صدمــات 

ٍ
ً

ّ

ّ ّ
ً ُ

ٍ

التنــوع  إن العمــر والنــوع الجنســاين واإلعاقــة وغرهــا مــن أشــكال 

األهميــة  ومــن  العاملــي،  املســتوى  عــى  املجتمعــات  يف  متواجــدة 

بهــا  تتقاطــع  التــي  الطريقــة  يف  والنظــر  بهــا  االهتمــام  إيــالء  بمــكان 

كافــة  أن  لضمــان  اإلنســاين  البنامــج  دورة  مراحــل  جميــع  خــالل 

اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  فيهــم  بمــن  املتضرريــن،  األشــخاص 

يف  الكاملــة  واملشــاركة  اإلنســانية  عــى حقوقهــم  التأكيــد  يمكنهــم 

الوفــاء  أجــل  ومــن  ذاتــه  وبالقــدر  وباملثــل  اإلنســانية.  االســتجابة 

تــدرك  أن  يجــب  املتضرريــن،  الســكان  تجــاه  املســاءلة  بواجــب 

والنــوع  العمــر  تقاطــع  أن  اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات 

صمــود  عــى  تؤثــر  األخــرى  التنــوع  وأشــكال  واإلعاقــة  الجنســاين 

الســكان املتضرريــن كأفــراد وحمايتهــم وســالمتهم بشــكل مختلــف. 

اإلعاقــة  ذوات  مــن  املســنات  النســاء  تتعــرض  قــد  ذلــك،  لتوضيــح 

التمييــز  بســبب  الجنســاين  النــوع  عــى  القائــم  العنــف  لخطــر 

املرتبــط بالعمــر واملعايــر الجنســانية والحواجــز املتعلقــة باإلعاقــة، 

ويُمكــن اســتبعاد الفتيــات اليافعــات مــن ذوات اإلعاقــة مــن اتخــاذ 

القــرارات بســبب التمييــز عــى أســاس اإلعاقــة واملعايــر الجنســانية، 

وقــد يتعــرض الفتيــان مــن ذوي اإلعاقــة لخطــر التجنيــد مــن قبــل 

تأثــر  مــن  وإعاقتهم.للتخفيــف  ســنهم  بســبب  مســلحة  جماعــات 

تقلــل  األزمــات  أن  كيــف  نفهــم  أن  املهــم  مــن  اإلنســانية،  األزمــات 

ّ

ّ

ّ
ُ

ّ
ّ

ّ

ٍ ّ

ّ

ّ ٍ
ّ ّ

الوصــول  اإلعاقــة عــى  مــن ذوي  املتضرريــن  األشــخاص  قــدرة  مــن 

إىل املســاعدة اإلنســانية والحمايــة واملشــاركة فيهــا، ومــن الضــروري 

الســكان  شــرائح  جميــع  إىل  الوصــول  والظلــم  التمييــز  لتجنــب 

منهــم. املرئيــن  فقــط  وليــس   ، املتضرريــن 

ّ

ّ

تأخــذ هــذه املبــادئ التوجيهيــة يف االعتبــار األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

مــن حيــث العمــر والنــوع الجنســاين والحالــة النفســية االجتماعيــة 

والخلفيــة.

العمر

يشــر العمــر إىل املراحــل املحــددة اجتماعيــا وســياقيا يف دورة حيــاة 

تقــدم  مــع  ومتطلباتــه  الشــخص  قــدرات  تتغــر  حيــث  الشــخص، 

عــى  الفــرد  قــدرة  مــن  يقلــل  أو  يعــزز  أن  للعمــر  ويُمكــن  العمــر، 

ممارســة حقوقــه. وبالتــايل يجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال 

املختلفــة  والتهديــدات  والعوائــق  االحتياجــات  مراعــاة  اإلنســاين 

التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مراحــل مختلفــة مــن دورة 

حياتهــم يف حــال أرادت تطويــر اســتجابات تناســب مختلــف الفئــات 

الســن  كبــار  الناضجــن،  البالغــن  الشــباب،  )األطفــال،  العمريــة 

اإلعاقــة(. مــن ذوي 

ً ً ّ

ّ ّ
ّ ّ

النوع الجنساين

إنشــاؤها  تــم  التــي  االختالفــات  إىل  الجنســاين  النــوع  يشــر 

بينهــم  والعالقــات  وغرهــم،  والذكــور  اإلنــاث  بــن  اجتماعيــا 

ّ
ً

64 مقتبس من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن، دليل الطوارئ.

https://emergency.unhcr.org/entry/250649/age-gender-and-diversity-agd
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6. اعتبارات متقاطعة

بالســياق  محــددة  االختالفــات  وهــذه  الحيــاة،  دورة  طــوال 

ويحــدد  وعبهــا،  الثقافــات  داخــل  الوقــت  بمــرور  وتتغــر  والوقــت 

الجنــي  والتوجــه  العمــر  مــع  جنــب  إىل  جنبــا  الجنســاين،  النــوع 

والوصــول  والســلطة  واملســؤوليات  األدوار  الجنســية،  والهويــة 

مثــل  األخــرى  التنــوع  بعوامــل  النتائــج  تتأثــر  كمــا  املــوارد،  إىل 

اال ثنيــة  والخلفيــة  والطائفــة  والعــرق  االجتماعيــة  والطبقــة  اإلعاقــة 

املهاجــر  الدينيــة والــرثوة االقتصاديــة والحالــة االجتماعيــة وحالــة  أو 

والنــزوح واملوقــع الحضــري أو الريفــي65 . لــذا ولضمــان وصــول كافــة 

قــدم  وعــى  آمــن  بشــكل  املتضرريــن  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص 

الجهــات  عــى  ينبغــي  اإلنســانية،  والحمايــة  املســاعدة  إىل  املســاواة 

الفاعلة يف املجال اإلنساين تصميم برامج تراعي الهويات الجنسانية 

والتوجهــات الجنســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمعــات التــي 

تخدمهــا.

ّ

ّ
ً

ٍ ّ

التنوع

الثقــايف  واملنظــو  واملواقــف  القيــم  يف  االختالفــات  إىل  التنــوع  يشــر 

الجنــي  والتوجــه  والجنســية  العرقيــة  والخلفيــة  واملعتقــدات 

واإلعاقــة وغرهــا  االجتماعــي  والوضــع  والصحــة  الجنســية  والهويــة 

العمــر  أبعــاد  أن  حــن  ويف  املحــددة.  الشــخصية  الخصائــص  مــن 

والنــوع الجنســاين موجــودة لــدى الجميــع، إال أن الخصائــص األخــرى 

تختلــف مــن شــخص آلخــر، مــن هنــا يجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف 

املجــال اإلنســاين التعــرف عــى هــذه االختالفــات وفهمهــا وتقييمهــا إذا 

مــا أرادت حمايــة جميــع األشــخاص املتضرريــن ومســاعدتهم، بمــن 

مشــاركتهم. وتشــجيع  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  فيهــم 

ّ ّ

ّ ّ

ٍ

ّ

الرمجة الشاملة

تعميم الحماية٦٦ 

ضــد  املوجهــة  للتهديــدات  الجوانــب  املتعــددة  الطبيعــة  إىل  بالنظــر 

الحمايــة والســياقات املعقــدة التــي تنشــأ فيهــا، يجــب عــى املنظمــات 

والســلطات العديــدة التــي تعمــل عــى تنفيــذ االســتجابات اإلنســانية 

أن تقوم بالتنسيق والعمل بطرق متكاملة وتعاونية، حيث يتطلب 

وضع الحماية يف قلب العمل اإلنساين التزاما عى نطاق املنظومة67  

ّ

ّ

ً

يف  الحمايــة  تعميــم  اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  وعــى 

برامجهــا، مــع مراعــاة العمــر والتنــوع االجتماعــي واإلعاقــة والتنــوع، 

الحمايــة: لتعميــم  الرئيســية  األربعــة  بالعناصــر  االلتــزام  مــن خــالل 

1. إعطــاء األولويــة للســالمة والكرامــة وتجنــب إلحــاق الضــرر. 

منع وتقليل إىل أقىص حد ممكن أي آثار سلبية غر مقصودة 

لتدخالتــك والتــي يمكــن أن تزيــد مــن تعــرض اآلخريــن ملخاطــر 

جســدية ونفســية اجتماعيــة )انظــر أدنــاه(.

ّ

ّ ُ

املســاعدات  إىل  األشــخاص  وصــول  ترتيــب  مجــدي.  2. وصــول 

والخدمات بما يتناسب مع حاجتهم ودون أي حواجز )مثل 

التــي  واملجموعــات  لألفــراد  خــاص  اهتمــام  وإيــالء  التمييــز(، 

قــد تواجــه مخاطــر أو عوائــق متزايــدة يف مجــال الحمايــة عنــد 

والخدمــات. املســاعدات  إىل  وصولهــم 

ّ

للســكان  مــن خاللهــا  يمكــن  مناســبة  آليــات  إنشــاء  3. املســاءلة. 

املتضرريــن قيــاس مــدى كفايــة التدخــالت ومعالجــة املخــاوف 

والشــكاوى.

ُ

ّ

الذاتيــة  الحمايــة  قــدرات  تطويــر  دعــم  والتمكــن.  4. املشــاركة 

ومساعدة اآلخرين للمطالبة بحقوقهم، بما يف ذلك – ولكن 

وامليــاه  والغــذاء  املــأوى  يف  الحــق   – الحصــر  ســبيل  عــى  ليــس 

والتعليــم. والصحــة  الصحــي  والصــرف 

إعطاء األولوية للسالمة والكرامة وتجنب إلحاق الضرر

يجــب أن يكــون املبــدأ األول أعــاله )إعطــاء األولويــة للســالمة والكرامــة 

وتجنــب إلحــاق الضــرر68 ( شــامال لــألذى  الــذي قــد يلحــق باألشــخاص 

ذوي اإلعاقة، وال ينبغي توظيفه لرفض املعونة وتشجيع اإلجراءات 

التمييزيــة أو إنشــاء حواجــز أمــام تقديــم املســاعدة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقة، فقد تقوم املنظمات التي تتصرف دون استشارة األشخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة بتحديــد أولويــات بشــكل غــر صحيــح والتخطيــط 

عــى نحــو يسء، ممــا يعــرض األشــخاص ذوي اإلعاقــة للضــرر بشــكل 

أكب, ويُمكن  للفشل يف التصرف أو رفض التصرف لتجنب التسبب 

يف ضــرر  أن يســبب فعليــا بضــرر عــن غــر قصــد.

ً

ٍ

ٍ ّ ّ ٍ
ّ ّ ّ

ً ّ

65 مقتبس من اللجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت، كتيب النوع الجنساين للعمل اإلنساين )2017(، ص 385.

66 انظر مجموعة الحماية العاملية، تعميم الحماية.

67 اللجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت، سياسة اللجنة بشأن الحماية يف العمل اإلنساين )2016(.

68 انظر مجموعة الحماية العاملية، حزمة التدريب عى تعميم الحماية )2014(.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/1_GPC_Protection_Mainstreaming_Training_Package_FULL_November_2014.pdf
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تدابري رئيسية

استشــارة األشــخاص ذوي اإلعاقــة للتأكــد مــن أن القــرارات تأخــذ يف االعتبــار الوســائل املفضلــة لديهــم وال تؤثــر ســلبا عــى حياتهــم. 	 
)انظــر املوافقــة املســتنرة.(

ً ّ

تجنب االســراتيجيات واإلجراءات التي تديم وصمة العار املتعلقة باإلعاقة. عى ســبيل املثال، يعتب إعادة التأهيل مســألة هامة 	 
يف االســتجابة لكنــه ال يتنــاول التجربــة الكاملــة للفــرد ويجــب أن يكــون مكمــال لإلجــراءات التــي تشــكل أولويــة بالنســبة لألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة.

ً ُ
ّ ً ّ

إعطاء األولوية للسالمة والكرامة وتجنب إلحاق الضرر

ّالقيام بأعمال خاطئة يسبب ضررعدم القيام بأي يشء يؤدي عن غري قصد إىل ضرر

إعــداد برامــج أو مشــاريع )كعمليــات توزيــع األغذيــة أو نقــاط 
تجميــع امليــاه( دون النظــر فيمــا إذا كان األشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة قادريــن عــى الوصــول إىل تلــك املواقــع املختــارة.

الشــخص  قبــل  مــن  ومســتنرة  حــرة  موافقــة  دون  التصــرف 
املعنــي يمكــن أن يكــون لــه آثــار ال يمكــن إصالحهــا عــى صحتــه.

ّ
ُ ُ

اإلخفــاق يف تقديــم معلومــات حــول اســتحقاقات البنامــج أو 
وبلغــة  إليهــا  الوصــول  يمكــن  متعــددة  صيــغ  ضمــن  املشــروع 

فهمهــا. للجميــع  يمكــن 

ُ ّ

ُ

التصــرف دون استشــارة املســتفيدين، بمــا يف ذلــك األشــخاص 
املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  يدفــع  قــد  اإلعاقــة،  ذوي  مــن 
اإلنســاين إىل وضــع أولويــات غــر صحيحــة والتخطيــط بشــكل 

الضــرر. مــن  أكــب  لخطــر  املســتفيدين  يعــرض  ســيئ، ممــا 
ٍ

ٍ ّ ّ

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

نــوع مــن  النفــي االجتماعــي إىل أي  النفســية والدعــم  تشــر الصحــة 

الدعــم يهــدف إىل حمايــة أو تعزيــز الرفــاه النفــي االجتماعــي أو منــع 

أو إدارة حاالت الصحة النفسية69 . فخالل األزمات اإلنسانية، يمكن 

فقــدان  اليقــن،  )العنــف، حالــة عــدم  العوامــل  مــن  العديــد  تؤثــر  أن 

أفــراد األســرة، فقــدان املنــزل ...( ســلبا عــى الصحــة النفســية والرفــاه 

يتأثــر  مــا  وغالبــا  واملجتمعــات،  واألســر  لألفــراد  االجتماعــي  النفــي 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بشــكل غــر متناســب. ويُمكــن للجهــات 

الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين أن تقــوم مــن خــالل دمــج الصحــة النفســية 

النفســية  الصحــة  بتحســن  البمجــة  االجتماعــي يف  النفــي  والدعــم 

يف  بمــا  املتضرريــن،  األشــخاص  لكافــة  االجتماعــي  النفــي  والرفــاه 

ذلــك األشــخاص الذيــن لديهــم إعاقــات جســدية أو حســية أو نفســية 

أو اجتماعيــة. مــع العلــم أن االســتجابات يف مجــال الصحــة النفســية 

مســتويات  تشــمل  الطــوارئ  حــاالت  يف  االجتماعــي  النفــي  والدعــم 

نمــوذج  ضمــن  مختلفــة  قطاعــات  عــب  منســقة  الدعــم  مــن  مختلفــة 

ٍ ّ

ً

ً

ٍ

ّ

ّ

ٍ

تكميــي متعــدد الطبقــات )كمــا هــو موضــح يف هــرم التدخــل يف مجــال 
الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي يف حــاالت الطــوارئ(:70

ّ ّ

لــدى 1.  واألمــان  بالكرامــة  الشــعور  تســتعيد  التــي  اإلجــراءات 

الســكان املتضرريــن مــن حــاالت الطــوارئ وتعــزز يف الوقــت ذاتــه 

أهميــة  ذات  األساســية  الخدمــات  عــى  الحصــول  يف  املســاواة 

االجتماعــي.  النفــي  ورفاههــم  النفســية  لصحتهــم  قصــوى 

األول( )املســتوى 

ّ ّ

 هناك تدخالت مهمة أخرى تعزز التماسك االجتماعي وتدعم 2.

املجتمع واألسر. )املستوى الثاين(

ّ

الدعــم 3 توفــر  التــي  والجماعيــة  والعائليــة  الفرديــة  . التدخــالت 

الصحــة  تعزيــز  يف  أكــب  بشــكل  تســهم  والعمــي  العاطفــي 

هــذه  تقديــم  ويُمكــن  االجتماعــي،  النفــي  والرفــاه  النفســية 

مــن  واملناصريــن  متخصصــن  غــر  عمــال  قبــل  مــن  التدخــالت 

ّ

ٍ ُ

ّ

69 اللجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت، مبادئ توجيهية للصحة النفسية والدعم النفي االجتماعي يف حاالت الطوارئ )2007(.

70 املرجع السابق.

https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf?ua=1
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.4

متقاطعةت ارعتبا. ا6

ملجتمعيــة.اوالتعليميــة والصحيــة  تمــاالخديف  انقــرألا

الثالــث(ملســتوى )ا

يف ّّ عنــد  الضــرورة بتنفيــذ  تدخــالت محــددة املتخصصــن   قيــام 

قد  مجال الصحة النفسية  والدعم النفي االجتماعي )والتي

تكــون نفســية  أو دوائيــة(. )املســتوى الرابــع(

إىل  االجتماعــي النفــي  النفســية  والدعــم الصحــة  تســتند  تدخــالت

إطــار قائــم عــى حقــوق اإلنســان وتعمــل عــى تعزيــز حقــوق األشــخاص

يف  مجــال الصحــة أن الخدمــات والدعــم ذوي اإلعاقــة وحمايتهــا، كمــا

منها  النفســية والدعم النفي  االجتماعي متعددة الطبقات يســتفيد

اإلعاقة، من  ذوي بمن فيهم األشخاص املتضررين، كافة األشخاص

نفســية  واجتماعيــة هائلــة. الذيــن  يواجهــون ضغوطــات

ّ

ّ

ّ
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املساءلة تجاه السكان املتضررين 
والحماية من االستغالل واالعتداء 

الجنسيني ٧
ّ

ّ ّ مســؤولية ّ أنهــا  عــى  املتضرريــن71   الســكان  تجــاه  املســاءلة  تعــرف 

املصلحــة  أصحــاب  مــن  وغرهــم  املســاعدات  ملقدمــي  متبادلــة 

)الجهــات املانحــة، الحكومــات( الذيــن تعهــدوا بتوظيــف ســلطاتهم 

ومواردهــم بشــكل أخالقــي وأخــذوا عــى أنفســهم مســؤولية »وضــع 

النــاس يف قلــب« األعمــال اإلنســانية، حيــث أنــه مــن واجــب الجهــات 

أفضــل  تولــد  املســاعدات  أن  ضمــان  اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة 

النتائــج املمكنــة لكافــة الفئــات املتضــررة باألزمــة، بمــا يف ذلــك أولئــك 

الذين قد يكونون أقل وضوحا كاألشخاص من ذوي اإلعاقة، بعد 

أن تعهــدت تلــك الجهــات بتحقيــق ذلــك مــن خــالل مواصلــة تطبيــق 

لزيــادة مســتوى  أعمالهــا  الجــودة، وتنســيق  فنيــة ومعايــر  معايــر 

الحــد  إىل  واالزدواجيــة  والثغــرات  املخاطــر  مــن  والتقليــل  التغطيــة 

والعمــل  وإشــراكهم  املتضرريــن  األشــخاص  إىل  واالســتماع  األدىن، 

ومالحظاتهــم. تعليقاتهــم  عــى  بنــاء 

ّ

ّ

ٍ
ّ

ّ ّ

ّ
ً

ّ

ّ

ّ

ّ

تركــز املســاءلة تجــاه الســكان املتضرريــن عــى حقــوق املجتمــع املتضــرر 

بكاملــه وكرامتــه وحمايتــه، وتتطلــب مــن الجهــات الفاعلــة يف املجــال 

لــدى  الضعــف  ومواطــن  احتياجــات  ومعالجــة  تحديــد  اإلنســاين 

األفــراد يف املجتمعــات املتضــررة، واالعــراف بقــدرات تلــك املجتمعــات 

ومعارفهــم وتطلعاتهــا والعمــل عــى تســخرها.

ّ ّ ّ

ّ

ولضمــان توســيع نطــاق املســاءلة بفعاليــة ليشــمل جميــع األشــخاص 

أن  ينبغــي  اإلعاقــة،  ذوي  مــن  األشــخاص  فيهــم  بمــن  املتضرريــن، 

وأن  اإلعاقــة  ذوي  مــن  لألشــخاص  متاحــة  املســاءلة  آليــات  تكــون 

تراعي متطلباتهم، ويشــمل هذا الواجب واجب الركيز عى إدماج 

منظــور اإلعاقــة يف جميــع مراحــل دورة البنامــج اإلنســاين، وضمــان 

القــرار،  صنــع  عمليــات  يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  مشــاركة 

إليهــا. إليهــم بأشــكال متعــددة يمكــن الوصــول  ونقــل املعلومــات 

ّ

ُ ّ ٍ

ّ
ّ

املجــال  يف  الفاعلــة  للجهــات  يمكــن  كيــف   7 ملحــق  يناقــش 

يف  تســاعد  أن  العنقوديــة،  املجموعــات  ذلــك  يف  بمــا  اإلنســاين، 

تحقيــق االلتزامــات ومعايــر الجــودة املحــددة يف املعايــر اإلنســانية 

األساســية مــن خــالل العمــل بطــرق عمليــة لتشــمل األشــخاص مــن 

اإلعاقــة. ذوي 

ُ

ّ

الــوكاالت  بــن  املشــركة  الدائمــة  اللجنــة  التزامــات 
املتضرريــن األشــخاص  تجــاه  املســاءلة  ّبشــأن 

أقــر القائمــن عــى اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت يف عــام 

املتضرريــن  األشــخاص  تجــاه  املســاءلة  مــن  منقحــة  نســخة   2017

بعنوان »االلتزامات املتعلقة باملســاءلة تجاه األشــخاص املتضررين 

أخــذت  وقــد  الجنســين،  واالعتــداء  االســتغالل  مــن  والحمايــة 

بشــأن  الجديــدة  التوجيهــات  االعتبــار  يف  تلــك  املراجعــة  عمليــة 

سياســة العمــل اإلنســاين، بمــا يف ذلــك املعايــر اإلنســانية األساســية 
72. الكــبى  والصفقــة  اإلنســاين  للعمــل  العامليــة  القمــة  ونتائــج 

ّ

ّ

ّ

األشــخاص  تجــاه  باملســاءلة  املتعلقــة  املنقحــة  االلتزامــات  تركــز 

أن  يفــرض  بحيــث  الجماعيــة،  املســاءلة  عــى  بشــدة  املتضرريــن 

منفــرد  بشــكل  اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  تتصــرف 

وجماعــي لتعزيــز املســاءلة تجــاه الســكان املتضرريــن يف وإدماجهــا 

 7 ملحــق  يشــرح  وحيــوي.  أســايس  دور  وهــذا  اســتجاباتهم،  يف 

كيفية ضمان إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة وفقا لاللتزامات 

األربعــة. 

ّ

ُ ّ ّ

ٍ
ّ

ً

71 لالطالع عى أحدث بيان لهذه السياسة، انظر اللجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت، االلتزامات بشأن املساءلة تجاه األشخاص املتضررين والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسين )2017(. لالطالع عى بيان 

السياسة األصي، راجع فريق املهام املعني باملساءلة تجاه السكان املتضررين والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسين.

72 انظر موقع اإللكروين للجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت حول الصفقة الكبى.

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
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الجنسين    واالعتداء االستغالل من والحماية املتضررين السكان تجاه ّ   7. املساءلة

ّشكل 4: املساءلة تجاه السكان املتضررين73 

ّ

ّ

إعطاء املجتمعات الفرصة لتقييم أعمالك، 

وإذا لزم األمر فرض عقوبات عليها

ملية صنع  منح املجتمع

القرار بطريق وتتيح 

خطر عىل  مراعاة آراء األ

قدم املساواة

ات نفوذا يف ع

ة تراعي تنوعها

كرث تعرضا لل

منح املساءلة 

تبادل املعلومات مع 

املجتمعات بشفافية وفعالية 

خاضع للمساءلة

ملخص العناصر الرئيسية: املساءلة تجاه األشخاص 
واالعتــداء  االســتغالل  مــن  والحمايــة  املتضرريــن 

لجنســين ا

تقييم االحتياجات وتحليلها

االســتجابة  قــدرة  عــى  وتحليلهــا  االحتياجــات  تقييــم  يعتمــد 

التميــز  عــى  الحفــاظ  مــع  والتوســع  االرتقــاء  عــى  اإلنســانية 

وضمــان أن تبقــى املســاءلة تجــاه الســكان املتضرريــن مدمجــة 

بهــا:  املــوىص  الدنيــا  اإلجــراءات  يــي  وفيمــا  تــام.  بشــكل  ومتكاملــة 

ّ

ٍ

ضمــان إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات تقييــم 

االحتياجات.

اإلدراج املنهجــي لخمســة أســئلة نوعيــة عــى األقــل يف جميــع 	 

التقييــم. أدوات 

واإلعاقــة 	  والعمــر  الجنســاين  النــوع  البيانــات حســب  تصنيــف 

دون  تحــول  التــي  الحواجــز  أو  الحمايــة  مخاطــر  تحليــل  عنــد 

إليهــا. الوصــول 

إبــراز وجهــات نظــر وأولويــات وتفضيــالت األشــخاص املتضرريــن 	 

وضمان أن يكون األشخاص من ذوي اإلعاقة ضمن مجموعة 

فرعية متكاملة يف عملية تحليل االحتياجات.

ّ
ّ

االحتياجــات  تقييــم  عمليــات  اســتخدام  ينبغــي  نفســه،  الوقــت  ويف 

لتحديــد:

لــدى األشــخاص مــن ذوي  املســاعدة املفضلــة  ترتيبــات تقديــم 

اإلعاقــة )املواقــع واألوقــات ومــا إىل ذلــك(.

اإلعاقــة 	  ذوي  مــن  األشــخاص  لــدى  املفضلــة  االتصــال  قنــوات 

وغرهــا(. القصــرة  والرســائل  واملذيــاع  لوجــه  ً)وجهــا 

عــى 	  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي  األخــرى  الســياقية  العوامــل 

اسراتيجيات التدخل )بما يف ذلك النوع الجنساين والوصول 

ذلــك( إىل  ومــا  واالقتصاديــة  الثقافيــة  والعوامــل  والحمايــة 

ُ

ً

ً ّ

73 مقتبس من اللجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت، املساءلة تجاه السكان املتضررين: نظرة عامة مختصرة.

األخذ يف 
االعتبار

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_aap_psea_2_pager_for_hc.pdf
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الرصد والتنفيذ

 االتصــال باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتوظيــف وتدريــب مــن 	
ُيمكنهــم املشــاركة يف عمليــة التنفيــذ.

ذات 	  واملســاءلة  الجــودة  ومؤشــرات  فنيــة  مؤشــرات  تطويــر 

الرصــد. ألغــراض  الصلــة 

تشــمل 	  بحيــث  والشــكاوى  املرتــدة  التغذيــة  آليــات  تطويــر 

إليهــا. الوصــول  ويُمكنهــم  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص 

اإلعاقــة، 	 ذوي  مــن  األشــخاص  رضــا  ملــدى  املنتظــم   الرصــد 
عــن  املتضرريــن،  الســكان  مــن  فرعيــة  مجموعــة  بوصفهــم 

وفعاليتهــا. اإلنســانية  االســتجابة  جــودة 

ّ

الرصد واإلبالغ 

الجيــدة 	 واملمارســات  الفنيــة  املعايــر  وأفضــل  أنســب   تحديــد 
تضمــن  التــي  النهــج  واختيــار  األزمــة،  ســياق  مــع  وتكييفهــا 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  واملجموعــات  األشــخاص  كافــة  إدمــاج 

الفنيــة 	 واملعايــر  الجــودة  ملعايــر  املتســق  االســتخدام   رصــد 
وتعزيزهــا. عليهــا  املتفــق 

جمــع بيانــات الرصــد وتحليلهــا واالســتجابة لهــا، بمــا يف ذلــك 	 

التغذيــة املرتــدة مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

رصــد 	 يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  مشــاركة   ضمــان 
. بات االســتجا

إجــراء تصحيحــات وتعديــالت الســراتيجيات وخطــط التدخــل 	 

بموجــب التغذيــة املرتــدة.  

الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسين

الســكان  تجــاه  املســاءلة  جوهــر  هــو  املحليــن  الســكان  إشــراك  إن 

مجــال  يف  العمــل  معظــم  يتــم  خاللــه  ومــن  أنــه  كمــا  املتضرريــن، 

الحمايــة مــن االســتغالل74 واالعتــداء75 الجنســين، حيــث أن العمــل 

عــى قمــع االســتغالل  واالعتــداء  الجنســين يف الســياقات اإلنســانية 

يركــز عــى أفعــال وتصرفــات العاملــن يف املجــال اإلنســاين التــي تضــر 

املتضرريــن. باألشــخاص 

ّ
ّ ّ

ّ

ّ ّ

ّ

بــن أخطــر االنتهــاكات  ويُعتــب االســتغالل واالعتــداء الجنســين مــن 

الدائمــة  اللجنــة  عــى  القائمــن  أصــدر  وقــد  املســاءلة،  تواجــه  التــي 

املشــركة بــن الــوكاالت يف عــام 2015 بيانــا رســميا حــول التزامهــم بمنــع 

املجــال  يف  العاملــن  جانــب  مــن  الجنســين  واالعتــداء  االســتغالل 

اإلعاقــة،  ذوي  مــن  األشــخاص  أن  علمــا  لهمــا،  والتصــدي  اإلنســاين 

وخاصــة النســاء والفتيــات، بحاجــة إىل حمايــة أكــب بســبب اختــالالت 

القــوة.

ً ً

ّ ً ّ

مــن الضــروري رفــع مســتوى الوعــي لــدى األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

ومجتمعاتهم، حيث أنه يجب أن يعرفوا حقوقهم واستحقاقاتهم، 

وأن يكــون لديهــم الوصــول آلليــات فعالــة وســرية يمكنهــم مــن خاللهــا 

بمســاعدتهم  املتعلقــة  املعلومــات  وتبــادل  الشــكاوى  عــن  اإلبــالغ 

الحمايــة  بسياســات  الخاصــة  االســتجابات  تنفيــذ  وعنــد  وحمايتهــم. 

نهــج  اعتمــاد  عليهــا  يجــب  الجنســين،  واالعتــداء  االســتغالل  مــن 

والتنســيق واإلدارة. الوقايــة واالســتجابة  يتضمــن  شــامل 

ّ

ُ ّ

أدوات ومصادر 

اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت، االلتزامــات املتعلقــة 	 

مــن  والحمايــة  املتضرريــن  األشــخاص  تجــاه  باملســاءلة 

)2015( الجنســين  واالعتــداء  االســتغالل 

ّ

واالعتــداء 	  االســتغالل  مــن  بالحمايــة  املعنــي  العمــل  فريــق 

موظفينــا قبــل  مــن  الجنســين 

التغيــر 	 تدخــالت  الدوليــة،  للتنميــة  األمريكيــة   الوكالــة 
والســلويك االجتماعــي 

74 يشــر االســتغالل الجنــي إىل »إســاءة اســتخدام موقــف الضعــف أو القــوة التفاضليــة أو الثقــة ألغــراض جنســية«. انظــر نشــرة األمــن العــام لألمــم املتحــدة حــول التدابــر الخاصــة للحمايــة مــن االســتغالل الجنــي 

.)13/2003/STE/STGB( الجنــي واالعتــداء 

75 يشر االعتداء الجني إىل »التدخل الجسدي الفعي أو التهديد بالتدخل الجسدي ذي الطبيعة الجنسية«. املرجع السابق.

https://www.unhcr.org/protection/operations/405ac6614/secretary-generals-bulletin-special-measures-protection-sexual-exploitation.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/405ac6614/secretary-generals-bulletin-special-measures-protection-sexual-exploitation.html
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
http://pseataskforce.org/
http://pseataskforce.org/
https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/cross-cutting-areas/social-and-behavior-change
https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/cross-cutting-areas/social-and-behavior-change
https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/cross-cutting-areas/social-and-behavior-change
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خيارات االستجابة اإلنسانية7٦ 8
7٦عــادة مــا تتضمــن املســاعدات اإلنســانية تحليــل العديــد مــن خيــارات 

االســتجابة واعتمادهــا، بمــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحصــر:

ً

 توفر السلع العينية.	

املساعدات النقدية وقسائم اإلعانة.	 

 تقديم الخدمات املباشرة.	

املساعدات الفنية.	 

بناء القدرات.	 

 الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.	

وعــادة مــا يتطــور هــذا املزيــج املحــدد مــن خيــارات االســتجابة بمــرور 

الوقــت. ولتحديــد أفضــل طريقــة لتقديــم املســاعدات اإلنســانية إىل 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مــن الضــروري استشــارتهم شــخصيا 

واستشــارة الجهــات التــي تمثلهــم.

ّ ّ ً

ً

ّ

يركــز هــذا الفصــل عــى املســاعدات النقديــة وقســائم اإلعانــة، مــع 

إدراك أن هذا الخيار يتم استخدامه بشكل متزايد، لكن يجب أن 

يالحــظ القــراء أنــه ليــس قســما مســتقال، حيــث تنطبــق اإلرشــادات 

الــواردة فيــه عــى جميــع القطاعــات ويجــب قراءتهــا جنبــا إىل جنــب 

مــع الفصــول األخــرى.

ّ

ٍ ّ
ً ً ّ ّ ُ

ً

ّ

وقســائم  النقديــة  النقدية/املســاعدات  التدخــالت 
اإلعانــة

تظهــر األبحــاث أن التدخــالت القائمــة عــى النقــد، حيثمــا تعمــل، 

لديهــا القــدرة عــى الوصــول إىل املحتاجــن بكفــاءة 

ّ ُ

يف  للمســاعدات  األخــرى  باألشــكال  مقارنــة  أقــل  وبتكلفــة  أســرع 

حــاالت الطــوارئ. وهــذا يمكــن األشــخاص مــن اتخــاذ قــرارات بشــأن 

املســاعدات أو الخدمــات، بموجــب املبــادئ التــي تــم التأكيــد عليهــا 

الوقــت  نفــس  ويف  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  يف 

الجهــات املحــي. وتســتثمر  االقتصــاد  دعــم 

ّ ُ

ّ

الفاعلة يف املجال اإلنساين يف الوقت الحايل يف التدخالت القائمة 

عــى النقــد عــى نطــاق أوســع وبشــكل أكــرث تناســقا، ممــا يعكــس 

االلتــزام املنصــوص عليــه يف الصفقــة الكــبى، وهــي اتفاقيــة تضــم 

أكــرث مــن 30 مــن أكــب الجهــات املانحــة ومقدمــي املســاعدات.

ّ ً ٍ ٍ

ّ

املســاعدات  أســاليب تقديــم  أحــد  النقــد  القائــم عــى  التدخــل  يعــد 

وقد تم استخدامه لسنوات عديدة يف برامج الحماية االجتماعية 

بيئــات  يف  اإلعاقــة  ملنظــور  الشــاملة  واألمــان  الســالمة  وشــبكات 

تطويريــة، ويُمكــن للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين االســتفادة 

مــن هــذه التجربــة عنــد قيامهــا باختبــار الدعــم النقــدي يف حــاالت 

وتوســعته77.  الطــوارئ 

ّ

ٍ ّ

ٍ

إال مجــرد طريقــة واحــدة مــن طــرق  النقــد مــا هــو  فــإن  ومــع ذلــك 

تقديــم املســاعدات، ويُمكنــه أن يكمــل أو أن يكــون مكمــال للتقديــم 

األســرة  مســتوى  عــى  أو  التوزيــع  نقــاط  يف  للمســاعدات  العينــي 

ّ ّ
ً ّ ُ ّ ُ

76 هذا الفصل مقتبس من كتيب اسفر )2018(

77 اليونيســف ووزارة الشــؤون االتحاديــة والتنميــة املحليــة يف نيبــال هــي مثــال، حيــث قامــوا بتنظيــم نظــام مســاعدة اجتماعيــة واســع النطــاق لالســتجابة للزلــزال الــذي وقــع عــام 2015. انظــر: شــراكة التعلــم النقــدي، تقريــر 

حالة النقد يف العالم – برمجة التحويالت النقدية يف املســاعدات اإلنســانية )2018(، ص 114.

https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://reliefweb.int/report/world/state-world-s-cash-report-cash-transfer-programming-humanitarian-aid
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وفهمــا  الباهــن  يف  كبــرة  فجــوة  هنــاك  تــزال  وال   . املعيشــية78 

النقــد  القائمــة عــى  التدخــالت  تلعبــه  قــد  الــذي  للــدور  غــر كامــل 

الســياقات  اإلعاقــة وتمكينهــم يف  مــن ذوي  األشــخاص  يف حمايــة 

اإلنســانية، أو املخاطــر التــي قــد تواجــه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

الظــروف79.                                                             النقــد يف مثــل هــذه  إىل  عنــد وصولهــم 

ً

الصكوك القانونية الرئيسية واألطر األخرى

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. تذكــر املــواد 11 و12 	 
و27 و28 بالتحديد العمل اإلنساين وتطرح نقاط ذات صلة 

بالحصــول عــى املســاعدات املاليــة.

الصفقة الكبى	 

موجــز 	  للعمــل،  العاملــي  اإلطــار  النقــدي،  التعلــم  شــراكة 
النقديــة التحويــالت  ببمجــة  الخاصــة  لاللتزامــات  موحــد 

ّ

ّ

مصطلحات رئيسية80 

والتدخــل  النقــد،  عــى  القائــم  التحويــل  مصطلحــات  تســتخدم 

واملســاعدات  النقــدي،  التحويــل  وبرمجــة  النقــد،  عــى  القائــم 

القائمــة عــى النقــد، واإلغاثــة النقديــة وقســائم اإلعانــة النقديــة 

والغــذاء  )للمــأوى  البامــج  كافــة  إىل  لإلشــارة  متبــادل  بشــكل 

للمســتفيدين  القســائم  أو  النقــد  تصــدر  التــي  إلــخ(  والصحــة، 

يف  يمكــن  مباشــرة.  الخدمــات  أو  الســلع  شــراء  مــن  لتمكينهــم 

مــن  للمســتفدين  القســائم  أو  النقــد  إصــدار  اإلنســانية  الســياقات 

أنشــطة  البامــج  هــذه  تشــمل  وال  مجتمعــات،  أو  أســر  أو  أفــراد 

اإلنســانية  التدخــالت  خــالل  املــايل  الدعــم  أو  األصغــر  التمويــل 

األخــرى. الحكوميــة  الفاعلــة  الجهــات  أو  للحكومــات 

ُ

ُ

ٍ

املعايري واملبادئ التوجيهية

ّشراكة التعلم النقدي	 

 صنــدوق األدوات الخــاص بجــودة املســاعدات القائمــة عــى 	

ّ ّ

ّ

النقــد  

املعيار األدىن لتحليل السوق	 

إيــج« و«البعثــة املســيحية للمكفوفــن« و«منظمــة 	  »هيلــب 
لكبــار  اإلنســاين  اإلدمــاج  معايــر  واإلدمــاج«،  اإلنســانية 

)2018( اإلعاقــات  ذوي  واألشــخاص  الســن 

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به

مراحــل  جميــع  يف  بــه«  القيــام  يجــب  »مــا  إجــراءات  اتخــاذ  يجــب 

العمــل اإلنســاين عنــد تنفيــذ البمجــة الشــاملة القائمــة عــى النقــد 

اإلعاقــة.  ذوي  مــن  األشــخاص  تســتهدف  التــي 

املشاركة

منصــف 	  بشــكل  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمثيــل  ضمــان 

عــى حــد  الرســمية  وغــر  الرســمية  والعمليــات  اآلليــات  يف 

ســواء، والنظــر يف مجموعــة مــن اإلعاقــات وكذلــك العمــر 

التحديــد  الجنســاين والتنــوع، والســعي عــى وجــه  والنــوع 

إىل تعزيز مشــاركة الفئات من ذوات اإلعاقة املمثلة تمثيال 

ناقصــا، بمــا يف ذلــك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة 

والنســاء  األصليــن  والســكان  االجتماعيــة،  والنفســية 

والفتيــات.

ٍ
ٍ

ً
ً

استشــارة األشــخاص ذوي اإلعاقات املختلفة ومن مختلف 	 

النقــد  عــى  حصولهــم  كيفيــة  حــول  واألجنــاس  األعمــار 

واألســواق  النقــد  إىل  للوصــول  لديهــم  املفضلــة  والطريقــة 

يتــم  مــا  عــادة  التــي  االحتياجــات  مــن  وأي  والخدمــات، 

املرتبطــة  التكاليــف  إدراج  وضمــا  األســواق،  عــب  تلبيتهــا 

امليزانيــات. يف  املشــاركة  بتمكــن 

ً

ذوي 	  مــن  لألشــخاص  والنشــطة  الفعالــة  املشــاركة  ضمــان 

تحديــد  يف  تمثلهــم  التــي  واملنظمــات  وأســرهم  اإلعاقــة 

النقــد  عــى  القائمــة  للتدخــالت  والتخطيــط  العوائــق 

ّ

78 راجع األقسام القطاعية للحصول عى معلومات حول أهمية التوزيع العيني.

79 شــراكة التعلــم النقــدي، مــع تقــدم حركــة برمجــة التحويــالت النقديــة، كيــف يمكننــا ضمــان عــدم التخــي عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف برامــج التحويــالت النقديــة يف حــاالت الطــوارئ؟ )2015(، مفوضيــة األمــم 

املتحــدة لشــؤون الالجئــن وبرنامــج األغذيــة العاملــي، تخفيــف مخاطــر إســاءة اســتخدام الســلطة يف املســاعدات النقديــة يف جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )2018(.

80 ملعرفة املزيد عن املصطلحات، راجع شراكة التعلم النقدي، مسرد املصطلحات الخاصة باملساعدة النقدية والقسائم )2017(.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-framework-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-framework-web.pdf
http://www.cashlearning.org/about-us/overview
http://www.cashlearning.org/resources/--pqtoolboxcashlearning---
https://reliefweb.int/report/world/movement-cash-transfer-programming-advances-how-can-we-ensure-people-disabilities-are
https://www.unhcr.org/5c6e77544
http://www.cashlearning.org/resources/glossary%23CTP
http://www.cashlearning.org/resources/--pqtoolboxcashlearning---
http://www.cashlearning.org/resources/library/1263-minimum-standard-for-market-analysis-misma?keywords=minimum+standards+for+market+analysis&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities


49
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يف  والتفكــر  وتقييمهــا،  ورصدهــا  وتنفيذهــا  وتصميمهــا 

والفوائــد يف  األثــر  مــن  التخفيــف  وآليــات  الحمايــة  مخاطــر 

مرحلــة. كل 

ذوي 	  مــن  املســتفيدين  لــدى  املفضلــة  األســاليب  تحديــد 

التحويــالت  ومــدة  وتواتــر  بقيمــة  يتعلــق  فيمــا  اإلعاقــة 

لنقديــة. ا

اإلعاقــة 	  ذوي  األشــخاص  منظمــات  مــع  شــراكات  تطويــر 

النقــد، حيــث  عــى  قائمــة  تدخــالت  تنفــذ  التــي  واملنظمــات 

يمكــن للشــراكات دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســتخدام 

وجــود  إىل  الدعــوة  وكذلــك  النقــد  عــى  القائمــة  البامــج 

وتعزيزهــا. شــاملة  ومســاعدات  خدمــات 

ّ

ُ

معالجة العوائق

مــن 	  األشــخاص  توصــم  التــي  املوظفــن  مواقــف  معالجــة 

أن  إىل  املثــال،  ســبيل  عــى  تشــر،  )التــي  اإلعاقــة  ذوي 

األشخاص ذوي اإلعاقة ال يتمتعون بالقدرة عى الوصول 

إىل األمــوال وإدارتهــا، أو املشــاركة يف أنشــطة النقــد مقابــل 

املهــارات(. تنميــة  برامــج  أو  العيــش  ســبل كســب  أو  العمــل 

ّ

ُ

مــن 	  لألشــخاص  املختلفــة  الوصــول  متطلبــات  يف  النظــر 

يف  يعيشــون  الذيــن  أولئــك  يف  والتفكــر  اإلعاقــة،  ذوي 

الوصــول  الريفيــة والحضريــة، ويف االختالفــات يف  املناطــق 

إىل املــال والتكنولوجيــا ومحــو األميــة؛ ويف الحواجــز املاديــة 

واملعلوماتيــة )عــى ســبيل املثــال املســافة إىل نقــاط التوزيــع 

املتاحــة(. النقــل  وســائل  وتكلفــة  وتوافــر 

النقــد 	  تســليم  آليــات  إىل  الوصــول  ســهولة  مــدى  تقييــم 

الهاتــف  ورصيــد  النقديــة  والبطاقــات  )النقــد  املختلفــة 

ذلــك(. إىل  ومــا  املحمــول 

النقــد 	  )مثــل  النقديــة  التحويــالت  أشــكال  بعــض  أن  تذكــر 

املقيــد( قــد تقلــل مــن الوصــول إىل األجهــزة املســاعدة والتــي 

ّ ّ

ِ ّ ّ

ّغالبــا مــا تصنــف عــى أنهــا نفقــات متعلقــة بالصحــة. ً

التمكني وتنمية القدرات

سياســات 	  تقييــم  يجــري  أن  تدخــل  أي  تنفيــذ  قبــل  يجــب 

تنفــذ  التــي  املنظمــات  وقــدرة  النقــدي،  التدخــل  وعمليــات 

التدخــالت النقديــة، وقــدرة املوظفــن عــى تصميــم وتنفيــذ 

التدخــالت القائمــة عــى النقــد التــي تشــمل األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.

ّ
ّ

اإلعاقــة 	  ذوي  مــن  لألشــخاص  والتدريــب  الدعــم  توفــر 

النقــد  القائمــة عــى  املســاعدة  إىل  الوصــول  مــن  لتمكينهــم 

وتوفــر  املصــارف(،  )مثــل  النقــد  توزيــع  أنظمــة  واســتخدام 

دورات محــو األميــة األساســية ومحــو األميــة املاليــة عندمــا 

مألوفــة. غــر  اســتخدامها  ســيتم  التــي  التكنولوجيــا  تكــون 

جمع البيانات ورصدها

إذا كان باســتطاعة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 	  رصــد مــا 
الوصــول عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن إىل النقــد وقســائم 

اإلعانــة ضمــن أســرهم املعيشــية وإنفاقهــا.

إذا كان األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يتعرضــون 	  رصــد مــا 

التحويــالت  برامــج  ســياق  يف  املعاملــة  وســوء  لالســتغالل 

النقديــة، أو يواجهــون حواجــز عنــد الوصــول إىل النقــد أو 

إنفاقــه.

ّ

املســتفادة حــول 	  الــدروس  وتبــادل  األدلــة والباهيــم  جمــع 

املناســب مــن اإلجــراءات، ومــا هــي املمارســات التــي تزيــد مــن 

إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف التدخــالت القائمــة 

عــى النقــد؟
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اإلنسانية    االستجابة       8. خيارات

شكل ٥  |  العوائق التي تحول دون الوصول إىل التدخالت الدامجة القائمة عىل النقد

كيف تتفاقم آثار األزمة عىل األشخاص من ذوي اإلعاقة يف التدخالت القائمة عىل النقد

تأثري األزمة
انهيار االقتصادات املحلية وانعدام األمن وانهيار الشبكات االجتماعية وتدمري البنية التحتية والنزوح 

ّوتعطل الخدمات

تفاقم اآلثار  بسبب الحواجز !

الحواجز البيئية:
تعذر الوصول إىل معلومات حول عمليات التسجيل النقدي وآليات التسليم  	

	 نقص التكنولوجيا الالزمة لتحويل األموال عب الهواتف املحمولة أو بطاقات الصراف اآليل

	 تعذر الوصول إىل نقاط لتوزيع قسائم اإلعانة 

تعذر الوصول إىل املتاجر أو األسواق املشاركة التي تقبل قسائم اإلعانة  	

	 نقص يف وسائل النقل املتاحة

العوائق السلوكية:
	 مواقف ومعرفة املوظفن تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة

العوائق املؤسساتية:
نقص القدرات الفنية لتطوير أنظمة تسجيل مراعية لإلعاقة للمساعدات املوجهة  	

	 عدم مراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املعاير والخطوط التوجيهية والسياسات القطاعية

	 إجراءات اإلدارة والتسجيل معقدة ويتعذر الوصول إليها

املخاطر التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة

العنف والفقر واملخاطر البيئية والتدهور الصحي واإلقصاء والعزلة والهجر
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  أدنــاه  الــواردة  اإلرشــادات  ستســاعد 

ذوي  األشــخاص  تواجــه  قــد  التــي  العوائــق  تحديــد  عــى  اإلنســاين 

اإلعاقــة )وكذلــك الجهــات التــي تقــدم الدعــم لهــم( يف الوصــول إىل 

لهــا. والتصــدي  إنســانية  ألغــراض  النقديــة  التحويــالت  برامــج 

ّ

ّ ٍ

سائدة

تصميم برامج تدخل قائمة عى النقد تشمل الجميع، بمن 
فيهم األشخاص من ذوي اإلعاقة، ويوجد لديها ترتيبات بنية 

ُتحتية واتصاالتية يمكن الوصول إليها.

مستهدفة

توفر التدريب يف مجال محو األمية املالية لألشخاص من ذوي 
اإلعاقة املستبعدين من التعليم.

اإلجراءات املوىص بها

التعايفاالستجابةالجاهزية

١.  التقييم والتحليل والتخطيط

تدريــب املوظفــن عــى تحديــد الحواجــز ومخاطــر الحمايــة املتعلقــة بالتدخــالت القائمــة عــى 

النقــد والتــي تواجــه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
X

اإلجــراءات  إىل  الوصــول  إمكانيــة  وتقييــم  الحاليــة  االجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  تخطيــط 
البمجــة  تــم توســيع  التكيــف يف حــال  بإمكانهــا  إذا كان  مــا  اإلداريــة، وتحديــد  والعمليــات 
اإلنســانية، وتعديــل أهــداف البنامــج وفقــا لذلــك والتخطيــط لتنفيــذ تدابــر الزمــة ملعالجــة 

اإلداريــة. الحواجــز 

ّ ّ
ًX

تحديــد الحواجــز املحتملــة إلدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف التدخــالت القائمــة عــى 
ًالنقــد )عــى ســبيل املثــال األســواق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا جســديا(. ّXXX

تحديد الشركاء الذين يعملون بالفعل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة، وإقامة شراكات 
املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة والعمــل معهــا، وكذلــك مــع  املنظمــات  جديــدة مــع 
القــادة مــن ذوي اإلعاقــة بهــدف تحديــد الحواجــز واملخاطــر التــي تواجــه األشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة والعمــل عــى التغلــب عليهــا.

X

اإلعاقــة،  ذوي  مــن  األشــخاص  قبــل  مــن  لألســواق  الفعــي  الوصــول  إتاحــة  مــدى  تقييــم 
الســوق. حــول  معلومــات  عــى  الحصــول  بهــا  يمكنهــم  التــي  XXXُوالســهولة 

تحليــل أنظمــة الســوق والخدمــات التــي قــد تســاعد يف حمايــة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، 
والنظر يف الرعاية البديلة والصحة واألجهزة املساعدة والخدمات القانونية ووسائل النقل 
املتاحة والتعليم، وتقييم كيفية وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة إىل هذه الخدمات يف 

الوقــت الحــايل والحواجــز التــي يواجهونهــا.

ِ
XX

األخذ يف االعتبار التكاليف واملخاطر التي قد تواجه األشخاص من ذوي اإلعاقة إذا اضطروا 
XXإىل االعتماد عى الوسطاء يف استالم السلع وتسليمها.

تقييــم كيفيــة اســتخدام النقــد إلزالــة الحواجــز وتعزيــز صمــود األســر التــي لديهــا أشــخاص 
XXXمــن ذوي اإلعاقــة.
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التخطيــط لكيفيــة تقديــم املســاعدة للجهــات الفاعلــة يف الســوق لجعــل أســواقها وخدماتهــا 
أكــرث وصــوال مــن جانــب األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة )عــى ســبيل املثــال عــن طريــق تحســن 

إمكانيــة الوصــول املــادي أو االتصــاالت(81 .

ًX

XXتقييم مدى إمكانية وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة إىل الحلول املالية والتقنية.

األخــذ يف االعتبــار التكاليــف األخــرى املتعلقــة باإلعاقــة، بمــا يف ذلــك التكاليــف اإلضافيــة التــي 
قد تتكبدها األسر بما يف ذلك األشخاص من ذوي اإلعاقة عند وصولهم إىل النقد )تكاليف 

ِوسائل النقل واألجهزة املساعدة وغرها(.
XX

تقديــم  حــول  واضحــة  وبلغــة  إليهــا  الوصــول  يســهل  بأشــكال  واضحــة  معلومــات  تقديــم 
املتاحــة. البديلــة  والبامــج  ومدتهــا  النقــد  عــى  القائمــة  التدخــالت 
ٍ ٍ

XXX

ضمــان جاهزيــة املؤسســات املاليــة لجعــل التدخــالت النقديــة يف متنــاول األشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة، وضمــان اســتعدادهم للخضــوع لتقييــم مواطــن االســتضعاف.

X

٢.  تعبئة املوارد

تقييم ما إذا كانت برامج الحماية االجتماعية لألشــخاص من ذوي اإلعاقة يمكن تقديمها 
من خالل آليات للتســليم

ُ
XX

٣.  التنفيذ

ضمــان أن جميــع األشــخاص املتضرريــن لديهــم فــرص متســاوية للوصــول إىل برامــج النقــد 
مقابــل العمــل والحصــول عــى نفــس املبلــغ مــن املــال مقابــل العمــل ذي القيمــة املتســاوية، 
استحســانا  أقــل  أو  أقــل  أجــور  ذي  إىل عمــل  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  تحويــل  وعــدم 

اإلعاقــة.  بســبب 

ّ ّ

ًX

والغــذاء مقابــل  العمــل  النقــد مقابــل  ببامــج  الخاصــة  العمــل  بيئــات وظــروف  أن  ضمــان 
اإلعاقــة. ذوي  مــن  لألشــخاص  متاحــة  العمــل 

ّ
XX

XXاختيار مواقع توزيع آمنة ويُمكن لألشخاص من ذوي اإلعاقة الوصول إليها.

التفكــر يف إنشــاء »معــارض ســوق« أو أســواق متنقلــة يف املناطــق البعيــدة أو التــي يصعــب 
الوصــول إليهــا حتــى يتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تلــك املناطــق مــن املشــاركة.

X

قــد يعــرض ذلــك  إذا كان تحديــد شــخص مــن ذوي اإلعاقــة كمســتفيد مســجل  تقييــم مــا 
للخطــر. الشــخص 

ّ ّ
X

التخفيــف مــن حــدة وصمــة  القيــام بذلــك  املســاعدات بوضــوح، ويجــب عنــد  أهــداف  شــرح 
الذيــن  اإلعاقــة  مــن ذوي  األشــخاص  لهــا  يتعــرض  قــد  التــي  الحســد  أو  الخرافــات  أو  العــار 

اإلعانــات. يتلقــون 

ّ

ّXXX

النظــر يف آليــات التســليم البديلــة، مثــل برامــج التوعيــة أو خدمــة التوصيــل املنــزيل التــي تتيــح 
XXXلألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحصــول عــى املســاعدات بأنفســهم.

4.  التنسيق

إشــراك املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف جهــود تنســيق الحمايــة والنقــد، 
XXXعــى ســبيل املثــال يف مجموعــة الحمايــة ومجموعــة العمــل النقديــة.

81ّ انظر شراكة التعلم النقدي مع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، تدخالت دعم السوق يف السياقات اإلنسانية – ورقة معلومات )2018(.

http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/calp-crs-tip-sheet-web.pdf
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التــي تقــدم تحويــالت نقديــة لألشــخاص ذوي  إنشــاء روابــط مــع البامــج والنظــم الوطنيــة 
اإلعاقــة.

ّ
X

التنســيق مــع القطاعــات األخــرى لضمــان أن التدخــالت القائمــة عــى النقــد تســهل وصــول 
الصديقــة  األماكــن  )مثــل  األخــرى  اإلنســانية  الخدمــات  إىل  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص 

التعليــم(. أو  للطفــل 

ّ ّ

XXX

٥.  الرصد والتقييم

املختلفــة ومــن مختلــف األعمــار  لتعليقــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــات  املنتظــم  الجمــع 
واألجنــاس حــول العوائــق واملخاطــر التــي يواجهونهــا عنــد وصولهــم إىل التحويــالت النقديــة.

XX

استشــارة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــات املختلفــة أثنــاء عمليــة الرصــد التــي تــأيت بعــد عمليــة 
التوزيــع لتحديــد العوائــق التــي يواجهونهــا عنــد وصولهــم إىل أنظمــة تســجيل املســتفيدين.

X

وآليــات  الخدمــات  تقديــم  آلليــات  الوصــول  إلمكانيــة  ومراجعــة  تدقيــق  عمليــات  إجــراء 
والشــكاوى. املرتــدة  التغذيــة 

X

مــن  تعديــالت  واقــراح  األســواق  إىل  الوصــول  ومراجعــة إلمكانيــة  تدقيــق  عمليــات  إجــراء 
ســهولة. أكــرث  إليهــا  الوصــول  تجعــل  أن  شــأنها 

X

تصنيــف البيانــات الفرديــة حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة عــى األقــل، باســتخدام 
لفريــق  اإلعاقــة  املوجــزة حــول  األســئلة  مثــل  اإلنســانية،  الســياقات  اختبارهــا يف  تــم  أدوات 

واشــنطن.
ّX

اعتمــاد طــرق وإجــراءات يمكــن الوصــول إليهــا لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن املوافقــة 
عــى اســتخدام بياناتهــم، وضمــان معرفتهــم مــع مــن ســتتم مشــاركة بياناتهــم )عــى ســبيل 

املثــال مــع املنظمــات اإلنســانية األخــرى والحكومــة وغرهــا(.

ُ

X

أدوات ومصادر 

ّ

	 شراكة التعلم النقدي

العمــي  التدريــب  أداة  للمكفوفــن،  املســيحية  	 البعثــة 
82 اإلنســاين

النقــد:  عــى  القائمــة  املســاعدات  النقــدي،  التعلــم  	 شــراكة 
البامــج جــودة  أدوات  صنــدوق 

املــرأة،  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  عــى  القضــاء  	 اتفاقيــة 
و14  11 املادتــان 

األدوات  ومجموعــة  األبحــاث  النقــدي،  التعلــم  	 شــراكة 
اآلمنــة   النقديــة 

ّ

ّ

ّ

	 مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، دليــل الحمايــة 
يف التدخــالت القائمــة عــى النقــد

	 مفوضيــة الالجئــن النســائية ومــريس كــور، تعميــم مراعــاة 
 CBIs يف  الجنســاين  النــوع  عــى  القائــم  العنــف  اعتبــارات 

واســتخدام النقــد يف االســتجابة للعنــف القائــم عــى النــوع 

القائمــة  التدخــالت  تحســن  أدوات  مجموعــة  الجنســاين: 

عــى النقــد للحمايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســاين

وتحليــل  العيــش  ســبل  النســائية،  الالجئــن  	 مفوضيــة 
طــر   املخا

ُ

82 مرجع وتطبيق تثقيفي لعمال اإلغاثة اإلنسانية.
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https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
https://www.womensrefugeecommission.org/empower/resources/1231-clara-tool
https://www.womensrefugeecommission.org/empower/resources/1231-clara-tool
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أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة ٩
أصحــاب  مختلــف  ومســؤوليات  أدوار  التاليــة  الجــداول  توضــح 

ذوي  األشــخاص  لدعــم  اإلنســاين  البنامــج  دورة  طــوال  املصلحــة 

اإلنســاين، وضمــان  املجــال  يف  املصلحــة  أصحــاب  وكذلــك  اإلعاقــة 

اإلنســانية. االســتجابة  يف  ومشــاركتهم  إدماجهــم 

الحكومات

الجاهزية

 ضمــان مراعــاة خطــط الطــوارئ الحتياجــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأن تكــون شــاملة ويمكــن 	
الوصــول إليهــا. عــى ســبيل املثــال، تقديــم التدريــب وتعزيــز الوعــي بالقوانــن ذات الصلــة، وإنشــاء 
آليــات االتصــال والتغذيــة املرتــدة يمكــن الوصــول إليهــا، والتشــجيع عــى جمــع واســتخدام البيانــات 
مــن خــالل أدوات تــم اختبارهــا يف الســياقات اإلنســانية مثــل األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة مــن إعــداد 

فريــق واشــنطن. 

ُ

ُ

ّ

 الســعي بنشــاط وفعاليــة إىل مشــاركة املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة التــي تمثــل 	 
تنــوع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، بهــدف إشــراكها يف تطويــر ومراجعــة سياســات الحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث والسياســات اإلنســانية األخــرى والقوانــن والخطــط الوطنيــة والبامــج والعمليــات األخــرى، 
وضمان أن تقدم األطر القانونية الدعم إلدماج ومشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف االستجابة 

اإلنســانية.

ّ

ّ

  ضمان قدرة النظم الوطنية التي تقدم الخدمات )إعادة التأهيل والتعليم والصحة ودعم األقران( 	
عى االستجابة يف حالة حدوث حركات سكانية كبرة، وتحديد موارد اإلعاقة عى املستوى املحي 

)مرجمو لغة اإلشارة وخباء اإلدماج ومقدمو الخدمات( وإنشاء قائمة بها.

ّ

ّ

 التشــاور مــع املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة التــي تمثــل مختلــف األشــخاص مــن ذوي 	
اإلعاقــة بهــدف تعيــن جهــة اتصــال معنيــة باإلعاقــة لالتصــال مــع الفريــق اإلنســاين القطــري وأنظمــة 

التنســيق بــن املجموعــات نيابــة عــن الــوكاالت الحكوميــة

ُ
ً

تقييم االحتياجات 
وتحليلها

منــح الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين إمكانيــة الوصــول إىل البيانــات الســكانية حــول األشــخاص 	 
مــن ذوي اإلعاقــة لجميــع أنــواع التقييمــات )تقييمــات االحتياجــات الســريعة والتقييمــات الســريعة
البيانــات جــودة  وتقييــم  الكــوارث(،  بعــد  مــا  االحتياجــات  وتقييمــات  املجموعــات  متعــددة  األوليــة 

الســكانية حــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

 
 ّ

اإلعاقــات، ومقدمــي 	 تمثــل مختلــف  التــي  اإلعاقــة  مــن ذوي  باألشــخاص  املعنيــة  املنظمــات   إشــراك 
املعلومــات وتبــادل  البيانــات، وجمــع وتحليــل  أنشــطة جمــع  وتنفيــذ  تخطيــط  اإلعاقــة يف  خدمــات 
حــول الحواجــز وعوامــل التمكــن، وتشــجيع اســتخدام أدوات جمــع البيانــات التــي تــم اختبارهــا يف
الســياقات اإلنســانية مثــل األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة مــن إعــداد فريــق واشــنطن. )انظــر القســم

واملعلومــات.( البيانــات  بــإدارة  الخــاص 

ّ

 
 ّ
 

http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://gfdrr.org/sites/gfdrr/files/PDNA-Volume-A.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
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املصلحة أصحاب ومسؤوليات             9. أدوار

تخطيط االستجابة 
االسراتيجية

إشراك املنظمات املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة يف عملية تخطيط االستجابة االسراتيجية.	 

ّأن عملية تخطيط االستجابة االستراتیجیة تشمل األشخاص من ذوي اإلعاقة 	  اتخاذ خطوات لضمان 
واإلقلیمیة  الوطنیة  القانونیة  واألطــر  الصکوك  مع  یتوافق  اإلنســان  قائم علی حقوق  نهــج  وتعتمــد 

والدوليــة.

تعبئة املوارد

	  تعبئة املوارد وامليزانيات الوطنية والدولية )املنظمات املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة ومقدمو 
الخدمــات واألمــوال(، وضمــان إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، بمــن فيهــم الالجئــن وغرهــم 
مــن األشــخاص النازحــن مــن ذوي اإلعاقــة، وضمــان حصولهــم عــى الدعــم والحمايــة خــالل كافــة 

مراحــل دورة البنامــج اإلنســاين.

ّ

الرصد والتنفيذ

 التعــاون مــع املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لرصــد مــدى حصــول جميــع األشــخاص 	
مــن ذوي اإلعاقــة عــى املســاعدة والحمايــة.

املجــال اإلنســاين إىل 	 الفاعلــة األخــرى يف  املقدمــة مــن الحكومــة والجهــات  املســاعدة   ضمــان وصــول 
اإلعاقــة. مــن ذوي  األشــخاص 

ّ

تمكــن خطــط الحمايــة االجتماعيــة مــن أن تكــون بمثابــة آليــات االســتجابة، وإنشــاء خطــط الحمايــة 	 
االجتماعيــة وتســهيل الوصــول إليهــا83  واســتخدامها كآليــات اســتجابة.

 التصــدي لســوء املعاملــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، بمــا يف ذلــك 	
العنــف القائــم عــى النــوع الجنســاين.

ّ

التقييم

 إجــراء تقييمــات يف الوقــت الفعــي ملــدى إمكانيــة وصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل املســاعدة 	
والحمايــة بهــدف تحســن إدماجهــم.

 ضمان أن كافة التقييمات تتضمن عنصرا خاص باملساواة يف الوصول واملشاركة وحماية األشخاص 	
من ذوي اإلعاقة.

ً ّ

ضمان مشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف التقييمات القطاعية واملشركة بن القطاعات.	 

التنسيق

القطاعــن 	 مــن  اإلعاقــة  ومقدمــي خدمــات  اإلعاقــة  ذوي  مــن  باألشــخاص  املعنيــة  املنظمــات   دعــوة 
املعلومــات. وتبــادل  اإلنســاين  املجــال  يف  املصلحــة  أصحــاب  مــع  للتنســيق  والحكومــي  الخــاص 

ّ

 املطالبة بانتظام باالطالع عى أجندات االجتماعات ذات الصلة وعمليات اإلبالغ لتحديث املعلومات 	
حول اإلعاقة واإلبالغ عنها. 

إدارة املعلومات

املعلومــات حــول 	  بمــا يف ذلــك  اإلعاقــة،  الرســمية حــول األشــخاص مــن ذوي  املعلومــات   مشــاركة 
والتدريــب. املتاحــة  والخدمــات  واملخاطــر  الحواجــز 

أثنــاء 	  التــي يمكــن الوصــول إليهــا   تطويــر وتنفيــذ وإنفــاذ التشــريعات لتعزيــز نظــم إدارة املعلومــات 
حــاالت الطــوارئ، وضمــان أن يتنــاول إطــار حمايــة البيانــات القانــوين جمــع البيانــات ونشــر املعلومــات 

بالشــكل املناســب والوصــول إىل املعلومــات84. 

ُ

83ّ عى سبيل املثال، قم بتبسيط إجراءات الحصول عى معرف اإلعاقة للوصول إىل نظام الصرف، إلخ.

84   انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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ُالقيادة اإلنسانية )منسق الطوارئ/املقيم، فريق العمل اإلنساين القطري(85

ُلالطالع عى هذا القسم يرجى الرجوع إىل اإلرشادات الخاصة بتعزيز إدماج اإلعاقة يف خطط االستجابة اإلنسانية.

الجاهزية

ُ تضمن إدماج منظور اإلعاقة يف اختصاصات فرق العمل اإلنساين القطرية.	

ُ تشجيع الحكومة عى تعين جهة تنسيق لإلعاقة يف فريق العمل اإلنساين القطري.	

مــن 	 األشــخاص  تشــمل  والطــوارئ  الجاهزيــة  كافــة خطــط  أن  لضمــان  والرقابــة  اإلشــراف   مواصلــة 
الــوكاالت حــول إدمــاج  بــن  ذوي اإلعاقــة، والرويــج للمبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــركة 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين، وضمــان مشــاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
اإلنســاين  العمــل  فريــق  قــدرات  الصلــة، وتنميــة  العمليــات ذات  بهــم يف جميــع  املعنيــة  واملنظمــات 

اإلعاقــة.  القطــري يف مجــال 

ّ

ُ

البشــرية( 	 التمويــل واملــوارد  )مــن حيــث  الكافيــة  باملــوارد  الجاهزيــة والطــوارئ    ضمــان تزويــد خطــط 
بهــا.   بهــدف وصولهــا إىل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وإدماجهــم 

تقييم االحتياجات 
وتحليلها

عــى 	  الحالــة  تأثــر  تراعــي  االحتياجــات  شــدة  تقــدر  التــي  االحتياجــات  تقييــم  عمليــات  أن  ضمــان 
وأســرهم. اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص 

ّ ّ ّ

املتعــددة القطاعــات تراعــي متطلبــات األشــخاص مــن ذوي 	  ضمــان أن عمليــات تقييــم االحتياجــات 
بهــم. الخاصــة  اإلعاقــة واملخاطــر واملهــارات والقــدرات واآلراء والتصــورات 

ّ ّ

 تصنيــف جميــع البيانــات التــي تــم جمعهــا يف ســياق عمليــات تقييــم االحتياجــات املتعــددة القطاعــات 	
حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة )باســتخدام أدوات جمــع البيانــات التــي تــم اختبارهــا يف 

الســياقات اإلنســانية مثــل مجموعــة األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة لفريــق واشــنطن(.

ّ ّ
ّ

  إدراج األشخاص من ذوي اإلعاقة واملنظمات املعنية بهم يف فرق تقييم االحتياجات.	

تخطيط االستجابة 
االسراتيجية

إدراج منظــور اإلعاقــة يف األطــر االســراتيجية وأطــر النتائــج لخطــط االســتجابة، وضمــان أن عمليــة 	 
اإلبــالغ تعكــس تنــوع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ّ

 ضمــان أن جميــع خطــط االســتجابة االســراتيجية )خطــط االســتجابة اإلنســانية وخطــط االســتجابة 	
الســريعة ومــا إىل ذلــك( تشــمل كافــة املحتاجــن مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ّ

 تقديــم شــرح يف الخطــة حــول كيفيــة تصــدي االســتجابة للعوامــل التــي تســاعد عــى زيــادة املخاطــر 	
التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ّ

 إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف تطوير خطة االستجابة اإلنسانية.	

تعبئة املوارد

 تشــجيع الجهــات املانحــة عــى تخصيــص التمويــل لصالــح األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وإدماجهــم يف 	
إجراءات االســتجابة.

تحديــد معايــر إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف النــداءات العاجلــة وصناديــق االســتجابة لحــاالت 	 
ُالطــوارئ والصناديــق القطريــة د وغرهــا مــن آليــات التمويــل يف حــاالت الطــوارئ.

 العمــل عــى تدريــب مبمجــي امليزانيــة عــى إدمــاج منظــور اإلعاقــة، وضمــات تخصيــص مــوارد كافيــة 	
لتحســن إمكانيــة الوصــول وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة.

85ّ انظر أيضا األمم املتحدة، اسراتيجية إدماج اإلعاقة )2019( التي تضع توقعات محددة لقادة منظمات األمم املتحدة. ً

https://www.unicef.org/disabilities/files/Guidance_on_strengthening_disability_inclusion_in_Humanitarian_Response_Plans_2019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/emergency-directors-group/content/iasc-standard-tor-humanitarian-country-teams-hcts-february-2017
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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الرصد والتنفيذ

 اإلدراج املنتظــم لعمليــة إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وحمايتهــم يف أجنــدة اجتماعــات فــرق 	
ُالعمــل اإلنســانية القطريــة. 

بإمكانيــة 	 املتعلقــة  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  وشــواغل  مخــاوف  تعالــج  الرصــد  أدوات  أن   ضمــان 
الوصــول واملخاطــر وإدارة املخاطــر واملتطلبــات املحــددة واآلراء والتصــورات، وضمــان مشــاركتهم يف 

أعــم. بشــكل  االحتياجــات واالســتجابة  الرصــد وتقييــم  عمليــات 

ّ
ّ

التقييم

والســالمة 	  )الحمايــة  اإلعاقــة  منظــور  إدمــاج  تضمــن  عــى  واملجموعــات  القطاعــات  كافــة  تشــجيع 
تقييماتهــم. يف  الوصــول(  فــرص  وتكافــؤ 

ضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف التقييمات القطاعية واملشركة بن القطاعات.	 

نشــر نتائــج التقييــم بأشــكال متعــددة يمكــن الوصــول إليهــا، وضمــان أن جميــع القطاعــات تســتخدم 	 
نتائــج التقييــم عنــد تخطيــط برامجهــا أو إجــراء تعديــالت عليهــا.

ّ ُ ّ ٍ

التنسيق

التأكــد مــن أن جهــات التنســيق بشــؤون اإلعاقــة و/أو منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مدرجــة يف 	 
االجتماعــات املشــركة بــن املجموعــات.

ّ

تعزيــز تعميــم مراعــاة منظــور اإلعاقــة يف جميــع األنشــطة اإلنســانية )األدوات واملعايــر( باســتخدام 	 
هــذه املبــادئ التوجيهيــة.

إدارة املعلومات86 

التوصــل إىل توافــق، بمــا يف ذلــك مــع الحكومــة، بشــأن الرتيبــات عــى نطــاق املنظومــة لجمــع وتبــادل 	 
ًالبيانــات بشــأن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة تمشــيا مــع أخالقيــات جمــع البيانــات ومبــادئ الحمايــة87. 

تقديم تقارير منتظمة حول األشخاص ذوي اإلعاقة، ويف حالة عدم توفر معلومات يرجى اإلشارة 	 
إىل »عدم توفر معلومات«.

ُ

النــوع 	 حســب  مصنفــة  واســتخدامها  وتحليلهــا  البيانــات  جمــع  عمليــات  كافــة  تكــون  أن   اشــراط 
واإلعاقــة. والعمــر  الجنســاين 

86 تشر إدارة املعلومات إىل جمع وتحليل وإدارة البيانات واملعلومات عب دورة البنامج اإلنساين.

87 انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://reliefweb.int/report/world/professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights-0
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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ّلالطالع عى هذا القسم يرجى الرجوع إىل سياسة اللجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت بشأن املساءلة تجاه السكان املتضررين.89  ُ

الجاهزية

وطلــب 	 والقطاعــات  املجموعــات  يف  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  واملحليــة  الوطنيــة  املنظمــات   إشــراك 
والتحديــات. الجيــدة  املمارســات  حــول  ّمشــورتها 

ّ تعين جهة اتصال تعنى باإلعاقة يف كل مجموعة.  	

وتقييــم 	  قطــاع،  كل  يف  املتوفــرة  لإلعاقــة  الشــاملة  والخدمــات  والحمايــة  الســالمة  مخاطــر  تحديــد 
بقطاعــات  الخاصــة  الطــوارئ  خطــط  يف  إدماجهــم  وضمــان  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  إمكانــات 
املتحركــة  الكــرايس  )مثــل  مســاعدة  أجهــزة  توفــر  تشــمل  الطــوارئ  خطــط  أن  وضمــان  محــددة، 
قــد تضيــع أو  التــي  البيضــاء والســماعات ودعــم األقــران( لتحــل محــل األجهــزة  والعــكازات والعــي 

تتلــف.

ّ

ٍ

ِ ّ
ّ ّ

  	
 

 ضمــان أن خطــط الطــوارئ تحتــوي أنظمــة اتصــال واضحــة، بمــا يف ذلــك أنظمــة اإلنــذار املبكــر وآليــاتّ
الخاصــة الدامجــة، وأن تراعــي ترتيبــات االتصــال متطلبــات االتصــال  الراجعــة واالســتجابة  التغذيــة 

باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأن تكــون يف متناولهــم.

تقييم االحتياجات 
وتحليلها

ضمان أن عمليات تقييم االحتياجات التي تقدر شدة االحتياجات تراعي تأثر الحالة عى األشخاص 	 
من ذوي اإلعاقة وأسرهم.

ّ ّ

ضمــان أن عمليــات تقييــم االحتياجــات املتعــددة القطاعــات تراعــي متطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 	 
واملخاطــر واملهــارات والقــدرات واآلراء والتصــورات الخاصــة بهــم.

ّ ّ

وضــرورة 	  ومتطلباتهــم،  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  االحتياجــات  تقييــم  عمليــات  تحــدد  أن  ضمــان 
مثــل  األوليــة،  البيانــات  جمــع  عنــد  اإلنســانية  الســياقات  يف  اختبارهــا  تــم  التــي  األدوات  اســتخدام 

واشــنطن. لفريــق  اإلعاقــة  حــول  املوجــزة  األســئلة  مجموعــة 

ّ

ّ

املائــة مــن 	  استشــارة الســكان املتضرريــن، بمــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتخصيــص 15-20 يف 
لهــؤالء األشــخاص. التشــاور واملــوارد  وقــت 

ّ

ّضمان أن عمليات تقييم االحتياجات املشركة تشمل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف فرقهم.	 

تخطيط االستجابة 
االسراتيجية

إشــراك منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عمليــات تخطيــط االســتجابة االســراتيجية، بمــا يف ذلــك 	 
تحليــل املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

تطويــر واســتخدام مؤشــرات مناســبة لقيــاس إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتطبيــق التوصيــات 	 
الخاصــة بهــذه املبــادئ التوجيهيــة.

بنــاء 	 املوحــدة،  التشــغيل  إجــراءات  ذلــك  بمــا يف  اســتجابة،  املســار واســراتيجية  ثنــايئ  نهــج   تصميــم 
عــى مبــادئ توجيهيــة ومعايــر قطاعيــة محــددة متعلقــة بإدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وأن 
يأخذ النهج واالسراتيجية يف االعتبار التقاطع بن النوع الجنساين والعمر واإلعاقة وعوامل التنوع 

األخــرى.

ً ّ
ّ

88ّ انظر أيضا األمم املتحدة، اسراتيجية إدماج اإلعاقة )2019( التي تضع توقعات محددة لقادة منظمات األمم املتحدة. ً

89 فريــق املهــام التابــع للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت واملعنــي باملســاءلة تجــاه الســكان املتضرريــن ومجموعــة الحمايــة العامليــة ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، اإلجــراءات املقرحــة ملجموعــات التنســيق لتعزيــز 

املســاءلة تجــاه الســكان املتضرريــن والحمايــة يف دورة البنامــج اإلنســاين )2016(.
ّ

ّ

http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/suggested_actions_to_strenghten_aap_and_protection_for_clusters_final_02092016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/suggested_actions_to_strenghten_aap_and_protection_for_clusters_final_02092016.pdf
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تعبئة املوارد

كافيــة 	  مبالــغ  تخصــص  التمويــل  احتياجــات  عــى  العامــة  والنظــرة  القطاعيــة  امليزانيــات  أن  ضمــان 
وتعديــل  املؤقتــة،  أو  الجديــدة  للهيــاكل  الشــامل  التصميــم  واعتمــاد  لإلعاقــة،  الشــاملة  للبمجــة 
الهيــاكل القائمــة، وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة وآليــات التواصــل ومرجمــي لغــة اإلشــارة وغــر 
ذلــك، واستشــارة منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وجهــات التنســيق الخاصــة باإلعاقــة عنــد تخطيــط 

وإعدادهــا. امليزانيــات 

ّ ّ

املثــال 	 ســبيل  )عــى  مختــارة  مشــاريع  مراجعــة  لجنــة  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات   إشــراك 
صناديــق االســتجابة لحــاالت الطــوارئ والصناديــق املجمعــة( لضمــان أن املقرحــات تشــمل عــى نحــو 

تلبيتهــا.  اإلعاقــة وتعمــل عــى  كاف ومناســب متطلبــات األشــخاص مــن ذوي 
ٍ ّ

ٍ

الرصد والتنفيذ

املســاعدة والحمايــة، 	  الرصــد واإلبــالغ عــن مــدى إمكانيــة حصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى 
والعمــر واإلعاقــة. الجنســاين  النــوع  معلومــات مفصلــة حســب 

 ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف تقارير املجموعات.	

 التعاون مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير ونشر رسائل املنصارة بشأن حقوق األشخاص 	
ّمن ذوي اإلعاقة املتضررين باألزمة وتوفر الحماية لهم.

التقييم

 تنظيــم عمليــة إجــراء تقييمــات للقطاعــات واملشــاركة يف التقييمــات املشــركة بــن القطاعــات التــي تنظــر 	
يف إدماج األشــخاص ذوي اإلعاقة.

التنســيق والفــرق املعنيــة باإلعاقــة ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 	  املنهجــي لجهــات  اإلدمــاج 
التقييــم. عمليــات 

التنسيق

ضمــان عمــل القطاعــات واملجموعــات عــى تنســيق العمــل الــذي تقــوم بــه يف البمجــة الشــاملة لإلعاقــة 	 
داخــل املجموعــات والقطاعــات وعبهــا.

عــى 	 الخدمــات  باإلعاقــة ومقدمــي  املرتبطــة  واملنظمــات  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات   تشــجيع 
املشاركة يف اجتماعات املجموعات، وضمان عقد االجتماعات يف مواقع يمكن الوصول إليها وتوفر 

ترتيبــات تيســرية معقولــة عنــد الحاجــة.

ّ

ُ

 تنســيق عمليــة تطويــر نظــام دامــج بــن املجموعــات لإلحالــة ورصــد إمكانيــة الوصــول لألشــخاص مــن 	
ذوي اإلعاقــة.

إدارة املعلومات90 

ضمــان أن أنظمــة إدارة املعلومــات تتضمــن معلومــات عــن مــدى إمكانيــة وصــول األشــخاص مــن ذوي 	 
اإلعاقــة إىل املســاعدة والحمايــة واملشــاركة يف األنشــطة ذات الصلــة بهــم.

ّ

وتحــدد 	 ومحدثــة  موثوقــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  عــن  جمعهــا  يتــم  التــي  املعلومــات  أن   ضمــان 
املمارســات الجيــدة فيمــا يتعلــق بحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومســاعدتهم ومشــاركتهم، وتبــادل 
املعلومــات يف تقاريــر املجموعــات التــي تــأيت بصيــغ يمكــن الوصــول إليهــا، وااللتــزام بأخالقيــات جمــع 

الحمايــة91.  ومبــادئ  البيانــات 

ّ ّ ّ

ُ

90 تتشر إدارة املعلومات إىل جمع وتحليل وإدارة البيانات واملعلومات عب دورة البنامج اإلنساين.

91 انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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الجهات القائمة عى تصميم الرامج )يف املنظمات اإلنسانية واإلنمائية( 93،92 

الجاهزية

الخاصــة باإلعاقــة واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ومنظمــات األشــخاص 	  استشــارة جهــات االتصــال 
الكــوارث  مخاطــر  مــن  الحــد  برامــج  مراحــل  جميــع  خــالل  معهــم  شــراكات  وعقــد  اإلعاقــة  ذوي 

الطــوارئ. لحــاالت  والجاهزيــة 

ّ

اإلعاقــة 	  ذوي  األشــخاص  إدمــاج  مجــال  يف  القــدرات  وتنميــة  الوعــي  إذكاء  مجــال  يف  تدريــب  عقــد 
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  منظمــات  مــع  بالتعــاون  والشــركاء،  املوظفــن  يســتهدف 

 دعــم منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة لبنــاء وتعزيــز قدرتهــا يف مجــال العمــل اإلنســاين عــى جميــع 	
املســتويات: اإلداريــة واملــوارد البشــرية واملســاءلة واإلدارة املاليــة وصياغــة املقرحــات.

تقييم االحتياجات 
وتحليلها

 تحليــل العوامــل التــي تســهم يف املخاطــر التــي تواجــه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن الســكان 	
املتضرريــن. وفيمــا يتعلــق بتقييــم االحتياجــات، ينبغــي تحديــد العوائــق التــي تمنــع األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــن الوصــول إىل املســاعدة والحمايــة وعوامــل التمكــن التــي تســهل الوصــول إىل املســاعدة 

والحمايــة.

ّ
ّ

 جعــل عمليــات تقييــم االحتياجــات يف متنــاول األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتوفــر ترتيبــات تيســرية 	
معقولــة عنــد الضــرورة لتبســيط وتســهيل جمــع املعلومــات عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ومــن 

خاللهــم.

الركيــز 	 مجموعــات  يف  رئيســين  كمخبيــن  اإلعاقــات  مختلــف  ذوي  األشــخاص  مشــاركة   ضمــان 
االحتياجــات. تقييــم  عــى  القائمــة  والفــرق 

تخطيط االستجابة 
االسراتيجية

االســتجابة 	  خطــة  أهــداف  بــن  مــن  هــي  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  متطلبــات  تلبيــة  أن  ضمــان 
اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج  عمليــة  تقيــس  مؤشــرات  وإدراج  وتصميــم  اإلنســانية، 

ّ

اعتمــاد خطــة ذات مســارين لتنفيــذ مشــاريع واســراتيجيات تضمــن تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 	 
يف  التفكــر  الغــرض  هــذا  لتحقيــق  ويجــب  والحمايــة،  املســاعدات  إىل  املنصــف  الوصــول  بإمكانيــة 
التيســرية  والرتيبــات  إليهــا  الوصــول  يمكــن  التــي  التحتيــة  والبنيــة  املنزليــة  والخدمــات  التواصــل 

ذلــك. إىل  املعقولــة ومــا 

ُ

الخدمــات 	  ومقدمــي  اإلعاقــة  منظــور  عــى  تركــز  التــي  املنظمــات  مــع  الشــراكات  وتطويــر  االتصــال 
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  ومنظمــات 

ّ ّ

تعبئة املوارد

املعقولــة، وإشــراك 	  التيســرية  الوصــول والرتيبــات  إمكانيــة  بأهميــة  وضــع ميزانيــة دامجــة تعــرف 
منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وجهــات االتصــال املعنيــة باإلعاقــة يف تحديــد األولويــات واملــوارد 
الالزمــة إلزالــة العوائــق التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد محاولتهــم الحصــول عــى املســاعدة 

والحمايــة.

 توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املهرة يف قضايا اإلعاقة كموظفن أو استشارين.	

92 ستكون بعض اإلجراءات يف هذا القسم ذات صلة بموظفي التحليل وإدارة املعلومات.

93ّ انظر أيضا األمم املتحدة، اسراتيجية إدماج اإلعاقة )2019( التي تضع توقعات محددة لقادة منظمات األمم املتحدة. ً

https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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املصلحة    أصحاب ومسؤوليات          9. أدوار

الرصد والتنفيذ

النــوع 	  حســب  ومصنفــة  لإلعاقــة  دامجــة  مؤشــرات  تســتخدم  األنشــطة  رصــد  عمليــة  أن  ضمــان 
واإلعاقــة. والعمــر  الجنســاين 

ّ

واتخــاذ 	 البامــج  إىل  الوصــول  مــن  املعنيــن  األشــخاص  تمكــن  ملــدى  املنتظمــن  والتحليــل   املراجعــة 
االقتضــاء. عنــد  التصحيحيــة  التدابــر 

ّ

إىل 	  الوصــول  اإلعاقــة عنــد محاولتهــم  األشــخاص ذوي  تواجــه  التــي  العوائــق واملخاطــر  اإلبــالغ عــن 
املعايــر94  واألدوات والعمــل  الجيــدة، ونشــر  املمارســات  اإلنســانية والحمايــة، وتبــادل  املســاعدات 

تطبيقهــا. عــى 

التقييم

طلــب املشــورة مــن منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد تصميــم وتخطيــط وتنفيــذ التقييمــات التــي 	 
تتضمــن أســئلة تتعلــق باإلعاقــة )الحمايــة والســالمة وتكافــؤ فــرص الوصــول(.

 ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل عمليات التقييم واملشاركة فيها بفعالية.	

 نشــر تقارير التقييم بعدة أشــكال يمكن الوصول إليها، واســتخدام النتائج لتعديل البامج حســب 	
الحاجة.

ُ ّ

التنسيق

 إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف آليات التنسيق.	

تعزيــز التعــاون بــن املجموعــات بشــأن إدمــاج منظــور اإلعاقــة، وإنشــاء مســارات اإلحالــة، وتشــجيع 	 
أنشــطة التعلــم املتبــادل، وعقــد تدريــب مــن قبــل خــباء القطاعــات و املنظمــات املعنيــة باألشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة.

ّ

إدارة املعلومات95 

ضمــان أن البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة تعمــل عــى قيــاس واإلبــالغ عــن النتائــج واملخرجــات واملؤشــرات 	 
املحــددة يف خطــط االســتجابة اإلنســانية.

ّ
ّ

 تدريــب املوظفــن عــى جمــع وتحليــل البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة، بمــا يف ذلــك عــن عوائــق اإلدمــاج 	
التــي تعــزز اإلدمــاج. ّوالعوامــل 

إنشــاء أدوات أو تكييفهــا لجمــع املعلومــات التــي توضــح مــدى إمكانيــة وصــول األشــخاص مــن ذوي 	 
اإلعاقــة إىل برامــج املســاعدة والحمايــة واملشــاركة يف أنشــطة االســتجابة ذات الصلــة بهــم.

ّ

ضمــان جمــع وتخزيــن ومعالجــة البيانــات الشــخصية الحساســة بمــا يتوافــق مــع أخالقيــات البيانــات 	 
ومبــادئ الحمايــة املناســبة. 96 

94 مثل معاير اسفر ومعاير اإلدماج اإلنساين وتطبيق األدوات اإلنسانية العمي.

95 تشر إدارة املعلومات إىل جمع وتحليل وإدارة البيانات واملعلومات عب دورة البنامج اإلنساين.

96 انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cbm.cbmhhot&hl=en
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://www.spherestandards.org/
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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الجهات املانحة 

الجاهزية

إدراج املعاير والسياسات املتعلقة بإدماج منظور اإلعاقة يف املكاملات واملقرحات واتفاقات العقود.	 

معنيــة 	  اتصــال  جهــة  وتعيــن  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج  عــى  املوظفــن  تدريــب  ضمــان 
التوجيهيــة.   املبــادئ  هــذه  باســتخدام  املنفذيــن  للشــركاء  اإلعاقــة  حــول  إرشــادات  وإعــداد  باإلعاقــة، 

االســتثمار يف الجاهزيــة وتوفــر التمويــل لدعــم تنميــة القــدرات املصممــة لضمــان أن جاهزيــة أصحــاب 	 
املصلحــة يف املجــال اإلنســاين، بمــا يف ذلــك منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومســتعدة إلشــراك 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين.

ّ ّ

 ضمــان أن تشــمل التقاريــر جمــع البيانــات عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا يف ذلــك حــول إمكانيــة 	
تكــون مصنفــة  أن  يجــب  البيانــات  أن  عــى  واإلصــرار  الخدمــات،  ونوعيــة  العوائــق  وإزالــة  الوصــول 

الجنســاين والعمــر واإلعاقــة. النــوع  حســب 

ّ

تقييم االحتياجات 
وتحليلها

	 دعــم الشــركاء املنفذيــن لتيســر عمليــة تقييــم االحتياجــات والتحليــالت التــي تشــمل األشــخاص مــن 
ونوعيــة  واملســاعدة  الحمايــة  إىل  الوصــول  إمكانيــة  وتتنــاول  املخاطــر  تعالــج  بحيــث  اإلعاقــة،  ذوي 

والعوائــق. الخدمــات 

ّ

تخطيط االستجابة 
االسراتيجية

مطالبــة الشــركاء املنفذيــن بتصميــم وإدراج اســراتيجيات بشــأن إدمــاج منظــور اإلعاقــة كجــزء مــن 	 
التمويــل. متطلبــات 

ّ

ذوي 	  األشــخاص  تواجــه  التــي  املخاطــر  تحــدد  مناهــج  تطويــر  عــى  ومســاعدتهم  الشــركاء  تشــجيع 
ومعالجتهــا. وتحليلهــا  اإلعاقــة 

ّ

تعبئة املوارد

جعــل عمليــة إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة أولويــة للتمويــل وتخصيــص أهــداف للتمويــل لتعزيــز 	 
وصولهــم ومشــاركتهم.

 استخدام عالمة اإلعاقة جنبا إىل جنب مع غرها من العالمات ذات الصلة، مثل النوع الجنساين 	
والعمر، للمساعدة يف اختيار املقرحات ورصدها.

ً

ً خلق حوافز للبمجة الدامجة لإلعاقة تمشيا مع التزامات املشاركة العاملية.	

ضمــان وصــول نــداءات التمويــل إىل منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتكييــف معايــر التمويــل، 	 
عنــد االقتضــاء، لجعــل املنظمــات املحليــة مؤهلــة.

الرصد والتنفيذ

املســاعدة 	  إىل  الشــركاء ومناقشــة وصولهــم  برامــج  تقييــم  عنــد  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  استشــارة 
والحمايــة.

اتفاقيــة حقــوق 	  مــن  املســتمدة  املعايــر  باســتخدام  املنفذيــن  الشــركاء  أداء  رصــد  أو  التقاريــر  تقييــم 
الشــركاء. إىل  وتوصيــات  مالحظــات  وتقديــم  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 

ّ

رصد جهود الشركاء إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.	 
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التقييم

 مطالبــة الشــركاء بجعــل إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومشــاركتهم عنصــرا منتظمــا يف عمليــات 	
التقييــم.

ً ً

ُنشر نتائج عمليات التقييمات بأشكال متعددة يمكن الوصول إليها.	  ّ ٍ

متابعة توصيات التقييم املتعلقة بإدماج ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

 ضمان مشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف التقييم القطاعي والتقييم املشرك بن القطاعات.	

التنسيق

دعــم تعيــن موظفــن مــن ذوي الخــبة يف إدمــاج منظــور اإلعاقــة )كنقــاط اتصــال لإلعاقــة وأعضــاء يف 	 
ُالفــرق القطريــة اإلنســانية وآليــات تنســيق القطاعــات واملجموعــات(.

وآليــات 	 اإلنســانية  التدخــالت  يف  للمشــاركة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات  ودعــم   تشــجيع 
لتنســيق. ا

إدارة املعلومات97 

مطالبــة الشــركاء بتصنيــف املعلومــات، بمــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة بالعوائــق وإزالتهــا، حســب 	 
النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.

اإلبــالغ عــن التقــدم املحــرز إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتبــادل الــدروس املســتفادة واملمارســات 	 
الجيــدة.

ّ

يف حالــة عــدم توفــر معلومــات عــن أزمــة مــا أو حــول تعــرض األشــخاص املتضرريــن مــن ذوي اإلعاقــة 	 
ملخاطــر، ينبغــي مســاعدة الشــركاء عــى جمــع البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة.

ّ ّ ٍ

مــع 	  يتمــاىش  بمــا  الحساســة  الشــخصية  البيانــات  معالجــة  أو  تخزيــن  أو  جمــع  يتــم  بــأن  املطالبــة 
املناســبة98.  الحمايــة  ومبــادئ  البيانــات  أخالقيــات 

97 تشر إدارة املعلومات إىل جمع وتحليل وإدارة البيانات واملعلومات عب دورة البنامج اإلنساين.

98 انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

منظمــات  اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  تشــمل  أن  يجــب 

ذوي  مــن  األشــخاص  تنــوع  تمثــل  التــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

اإلعاقــة يف جميــع مراحــل دورة البنامــج اإلنســاين، حيــث يمكنهــا 

تبــادل معارفهــا وخباتهــا حــول اإلعاقــة والقيــادة وضمــان اإلشــراك 

ّ

ُ

العمــل  يف  الكاملــة  واملشــاركة  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  الكامــل 

اإلنســاين. ويف حــال عــدم وجــود منظمــات محليــة لألشــخاص ذوي 

اإلنســاين  املجــال  الفاعلــة يف  الجهــات  تشــمل  أن  ينبغــي  اإلعاقــة، 

مجموعــات دعــم األقــران أو األفــراد مــن ذوي اإلعاقــة.

الجاهزية

األســئلة 	  مجموعــة  مثــل  اإلنســانية،  الســياقات  يف  اختبارهــا  تــم  التــي  األدوات  اســتخدام  تشــجيع 
املوجــزة حــول اإلعاقــة مــن إعــداد فريــق واشــنطن، لجمــع البيانــات والتــي تجعــل مــن املمكــن تصنيــف 

الجنســاين والعمــر واإلعاقــة. النــوع  البيانــات حســب 

ّ

مناصــرة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حــاالت الخطــر والطــوارئ والدعــوة لجعــل كافــة برامــج 	 
ذوي  مــن  األشــخاص  متنــاول  يف  الطــوارئ  لحــاالت  الجاهزيــة  وبرامــج  الكــوارث  مــن مخاطــر  الحــد 

اإلعاقــة.

 إذكاء الوعي وتوفر التدريب ألفراد املجتمع واألشخاص ذوي اإلعاقة وأصحاب املصلحة يف املجال 	
اإلنساين وأوائل املستجيبن حول احتياجات وحقوق وقدرات األشخاص من ذوي اإلعاقة، وشرح 

متطلبات االتصال الخاصة بهم.

 مناصرة الالجئن من ذوي اإلعاقة للوصول إىل الخدمات واألنظمة الوطنية.	

تقييم االحتياجات 
وتحليلها

التــي تعيــق 	  العوائــق  الكميــة والنوعيــة وتحديــد  املعلومــات  تقييــم االحتياجــات وجمــع  املشــاركة يف 
إدماجهــم. التــي تســهل عمليــة  التمكــن  اإلعاقــة وعوامــل  ّإدمــاج األشــخاص مــن ذوي 

إليهــا، 	  الوصــول  يمكــن  التــي  االحتياجــات  تقييــم  عمليــات  وتصميــم  األدوات  تطويــر  يف  املســاعدة 
وينبغــي أن تســمح هــذه بوجــود ترتيبــات تيســرية معقولــة وأن تشــمل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

الركيــز وغرهــا.  التقييــم ومناقشــات مجموعــات  فــرق  يف 

ٌ

تخطيط االستجابة 
االسراتيجية

تطبيــق نهــج قائــم عــى الحقــوق إزاء اإلعاقــة مــن أجــل مســاءلة أصحــاب املصلحــة يف املجــال اإلنســاين 	 
والحكومــات عنــد تصميــم خطــط االســتجابة اإلنســانية وغرهــا مــن أدوات التخطيــط اإلنســاين.

تمثيل دوائر اإلعاقة يف االجتماعات ومناصرة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

النازحــن، 	  مــن  الالجئــن وغرهــم  ذلــك  بمــا يف  املتضرريــن،  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  إىل  الوصــول 
اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  املحليــة  املنظمــات  شــبكات  يف  وإدماجهــم 

ّ

تعبئة املوارد

دعــم تطويــر امليزانيــات التــي تمــول األنشــطة التــي تشــجع عــى إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأن 	 
توفــر تلــك امليزانيــات الرتيبــات التيســرية املعقولــة والســكن املناســب ومشــاركة منظمــات األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة، إلــخ(.

ّ

دعم جهود املناصرة العامة لزيادة التمويل لصالح االستجابة لألزمات.	 

املساهمة يف تعبئة املوارد وتيسرها عى كافة املستويات.	 
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الرصد والتنفيذ

املشــاركة يف جمــع البيانــات مــن أجــل رصــد واإلبــالغ عــن الوصــول إىل الخدمــات واملســاعدة ومخاطــر 	 
الحمايــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان واســتخدام التمويــل، إلــخ

ّدعم التدخالت التي تفيد الفئات املعرضة للخطر، بما يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

ُتقديم املشورة بشأن تطوير البنى التحتية واملرافق ومواد االتصال التي يمكن الوصول إليها.	 

التقييم

مــن 	  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمكــن  ومــدى  الوصــول  إمكانيــة  تقييــم  عــى  التقييــم  فــرق  مســاعدة 
واإلعاقــة. والعمــر  الجنســاين  النــوع  مراعــاة  مــع  كامــل،  بشــكل  اإلنســانية  ممارســة حقوقهــم 

ّ

 تحديــد األســئلة املناســبة إلدراجهــا يف التقييمــات. وفيمــا يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ينبغــي أن 	
تتنــاول التقييمــات إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات وتوافرهــا والقــدرة عــى تحمــل تكاليفهــا واملســاءلة 

ًونوعيــة الخدمــات، فضــال عــن فعاليــة االســتجابة وكفاءتهــا وتأثرهــا وأهميتهــا.

الجيــدة 	 املمارســات  وتوثيــق  لجمــع  اإلنســاين  املجــال  يف  املصلحــة  الحكومــة وأصحــاب  مــع   التعــاون 
والحمايــة. املســاعدة  عــى  الحصــول  وإمكانيــة  اإلدمــاج  بعمليــة  يتعلــق  فيمــا  املســتفادة  والــدروس 

 الدعوة إىل دمج نتائج التقييم يف عملية تخطيط البنامج وتنفيذها.	

التنسيق

املشــاركة يف اجتماعــات 	 التــي يمكنهــا   تحديــد نقــاط االتصــال يف منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
املجموعــات واملجموعــات الفرعيــة عــى جميــع املســتويات، بمــا يف ذلــك كأعضــاء يف فريــق االســتجابة 

اإلنســانية.

ُ

تنســيق منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة )عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــي( واملســاهمة بمدخالتهــا 	 
يف آليــات التنســيق اإلنســانية، وذلــك باســتخدام أداة »مــن يفعــل مــاذا وأيــن ومتــى وملــن99«. 

اإلعاقــة، 	 ذوي  األشــخاص  تواجــه  التــي  والعوائــق  املخاطــر  حــول  املعلومــات  جمــع  يف   املشــاركة 
ووصولهــم إىل الخدمــات، وتقديــم التغذيــة املرتــدة إىل الجهــات الفاعلــة اإلنســانية ونقــاط االتصــال 

باإلعاقــة. املعنيــة 

إدارة املعلومات100 

املعلومــات وتحليلهــا حــول مــدى وصــول األشــخاص 	  املعلومــات عــى جمــع  تشــجيع مديــري قطــاع 
املســاعدة والحمايــة. إىل خدمــات  اإلعاقــة  ذوي 

دعم ترجمة وتحليل املعلومات حول اتجاهات اإلعاقة وبرامجها.	 

ذوي 	  األشــخاص  منظمــات  إليهــا ألعضــاء  الوصــول  ويُمكــن  أشــكال  بعــدة  املعلومــات  نشــر  ضمــان 
األخــرى. والجماهــر  اإلعاقــة،  ذوي  مــن  واألشــخاص  اإلعاقــة، 

ّ

املعنيــة 	  االتصــال  إىل جهــات  اإلعاقــة  ذوي  مــن  باألشــخاص  املتعلقــة  والتقييمــات  البيانــات  إيصــال 
التنســيق. وآليــات  باإلعاقــة 

أخالقيــات 	  مــع  يتمــاىش  بمــا  الحساســة  الشــخصية  البيانــات  ومعالجــة  وتخزيــن  بجمــع  املطالبــة 
املناســية101.  الحمايــة  ومبــادئ  البيانــات 

99 يتــم اســتخدام أداة »مــن يقــوم بمــاذا وأيــن ومتــى وألجــل مــن لجمــع البيانــات مــن امليــدان وإنشــاء منتجــات معلوماتيــة كالخرائــط وجــداول اإلنجــاز، ويُمكــن أن تســاعد هــذه األداة يف تجنــب االزدواجيــة غــر املقصــودة 

ّمــن جانــب مختلــف الــوكاالت، وأن تســاعد أصحــاب املصلحــة، بمــا يف ذلــك املجتمعــات املتضــررة والحكومــات املحليــة، عــى تحديــد الفجــوات يف االســتجابة.

100 تشر إدارة املعلومات إىل جمع وتحليل وإدارة البيانات واملعلومات عب دورة البنامج اإلنساين.

101 انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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ما تحتاج القطاعات للقيام به ١0
التنسيق القطاعي والتنسيق املشرك بن 

القطاعات

يسعى التنسيق يف املجال اإلنساين إىل تحسن فعالية االستجابة 

وعقــد  واملســاءلة  التنبــؤ  عــى  القــدرة  تعزيــز  خــالل  مــن  اإلنســانية 

الشــراكات.

يوفر التنسيق القطاعي والتنسيق املشرك بن القطاعات القيادة 

عــى  االتفــاق  خــالل  مــن  اإلنســاين  العمــل  تنفيــذ  يف  والتوجيــه 

اإلدمــاج  تحســن عمليــة  شــأنها  مــن  التــي  االلتزامــات واإلجــراءات 

واملشاركة، ويُمكن أن تتخذ آليات التنسيق أشكاال مختلفة، وقد 

يتــم تنفيــذ العديــد منهــا يف وقــت واحــد يف نفــس البلــد.

ّ

ً

ٍ

)عنــد  واملجموعــات  القطاعــات  بــن  التنســيق  آليــات  تنشــيط  يتــم 

االقتضــاء( مــن قبــل منســق الطــوارئ أو منســق الشــؤون اإلنســانية 

القطــري والحكومــة  اإلنســاين  العمــل  فريــق  مــع  املقيــم  املنســق  أو 

اإلنســاين. البنامــج  يطلــق دورة  التنشــيط  أن  املعنيــة، حيــث 

ُ

ُ ّ

ويف حــن أن آليــات التنســيق تعالــج بشــكل متزايــد مســألة اإلعاقــة 

وغــر  مخصصــا  التنســيق  يبقــى  العمــل،  مجموعــات  خــالل  مــن 

متســق، ولــم يتــم حتــى اآلن إدراج منظــور اإلعاقــة بشــكل منهجــي 

الــوكاالت. بــن  آليــات التنســيق املشــركة  يف 

ٍ ّ
ً

ٍ

املجموعــات  بــن  مشــركة  تنســيق  آليــات  إنشــاء  عــدم  حالــة  ويف 

عندئــذ  يمكــن  فقــط،  جزئيــا  تفعيلهــا  جــرى  أنــه  أو  القطاعــات 

كان  وأيــا  بهــا.  خــاص  تنســيق  نظــام  إنشــاء  املعنيــة  للحكومــات 

إدمــاج  الضــروري  مــن  التنســيق،  آليــات  تتبنــاه  الــذي  الشــكل 

التــي  التنســيق  عمليــات  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات 

االســتجابة. اســراتيجيات  مــن  وغرهــا  الحكومــة  تقودهــا 

ِ ُ ً ّ
ً ّ

معالجة منظور اإلعاقة يف آليات التنسيق

يعد إدماج اإلعاقة فرصة لتعزيز التنسيق املشرك بن القطاعات، 

حيــث ينبغــي أن تضمــن آليــات التنســيق املشــركة بــن القطاعــات 

والحمايــة  املســاعدة  عــى  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  حصــول 

عــى قــدم املســاواة مــع غرهــم مــن األشــخاص املتضرريــن باألزمــة، 

وينبغــي اعتبــار منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمثابــة أصحــاب 

األهــداف عــى  أن تحقيــق هــذه  اإلنســاين. كمــا  املجــال  مصلحــة يف 

الــوكاالت واملســتويات القطاعيــة واملشــركة  بــن  املســتوى املشــرك 

بــن القطاعــات ســيعزز مركزيــة الحمايــة ويدعــم النهــج القائــم عــى 

الحقــوق ويزيــد مــن مســتوى املســاءلة تجــاه الســكان املتضرريــن.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

املجــال  التنســيق يف  آليــات  أن تتخذهــا  ينبغــي  التــي  اإلجــراءات  إن 

يف  موجــودة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  إدمــاج  لتعزيــز  اإلنســاين 

املصلحــة. أصحــاب  ومســؤوليات  بــأدوار  الخــاص  الجــدول 

ّ

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به

التنســيق  بــه« مــن خــالل  القيــام  اتخــاذ إجــراءات »مــا يجــب  يجــب 

مراحــل  جميــع  يف  القطاعــات  بــن  املشــرك  والتنســيق  القطاعــي 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  إلدمــاج  اإلنســاين  العمــل 

املشاركة

وأســرهم  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  إشــراك  	 ضمــان 
آليــات  يف  بنشــاط  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ومنظمــات 

القطاعــات  بــن  املشــركة  االحتياجــات  وتقييــم  التنســيق 

وخطــط  اإلنســانية  االحتياجــات  عــى  عامــة  نظــرة  وتطويــر 

https://www.humanitarianresponse.info/es/programme-cycle/space
https://www.humanitarianresponse.info/es/programme-cycle/space/page/assessments-overview
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به للقيام القطاعات تحتاج                10. ما

االستجابة اإلنسانية.  

بشــكل  اإلعاقــة  ذوي  مــن  الســكاين  التنــوع  تمثيــل  	 ضمــان 
اإلعاقــة والنــوع  أشــكال  عــادل ومنصــف، والنظــر يف مختلــف 

الفئــات  لتعزيــز  متضافــرة  جهــود  وبــذل  والعمــر،  الجنســاين 

املمثلة بشكل أقل، بما يف ذلك األشخاص من ذوي اإلعاقات 

والنســاء  األصليــن  والســكان  االجتماعيــة  والنفســية  الذهنيــة 

والفتيــات.

ٍ

ٍ

معالجة العوائق

تحديــد  ينبغــي  لالحتياجــات،  تقييــم  عمليــات  إجــراء  	 عنــد 
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  تواجــه  التــي  واملخاطــر  العوائــق 

االعتماد  ينبغــي  اإلنسانیة،  االستجابة  خطــط  وضع  	 عند 
ذوي  األشخاص  حــول  والکمیة  النوعیة  المعلومات  علی 

والمخاطــر  األشخاص  هــؤالء  تحدید  أجل  من  اإلعاقة 

تلــك  التخفیف من حــدة  تواجههــم ووسائــل  اليت  العوائــق 

وإزالتهــا.   العوائــق 

التمكني وتنمية القدرات

 التأكــد مــن أن آليــات التنســيق تشــمل منظمــات األشــخاص ّ	
ذوي اإلعاقــة يف مبادراتهــا الخاصــة ببنــاء القــدرات.

بنــاء قــدرات موظفــي التنســيق عــى إدمــاج اإلعاقــة، ودمــج 	 

املكونــات الخاصــة بإدمــاج اإلعاقــة يف التدريبــات التنســيقية.

مــن 	 تزيــد  القطاعــات  بــن  إحالــة مشــركة   إنشــاء مســارات 
اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج 

جمع البيانات ورصدها

املتعلقــة 	 املتطلبــات  حــول  املتاحــة  البيانــات   مشــاركة 
اإلعاقــة،  ذوي  مــن  باألشــخاص  الخاصــة  بالقطاعــات 

لتحقيــق  القطاعــات  بــن  املشــرك  التحليــل  يف  واملشــاركة 

ومتطلباتهــم. لوضعهــم  شــامل  فهــم 

جمعهــا، 	  يتعــذر  أو  موثوقــة  بيانــات  توفــر  عــدم  حالــة  يف 

ينبغــي اعتمــاد تقديــر النتشــار اإلعاقــة حــول العالــم بنســبة 

املائــة102.  15 يف 

ّ

إىل 	  تشــر صراحــة  اإلنســانية  االســتجابة  أن خطــط  ضمــان 

إدمــاج اإلعاقــة يف جميــع القطاعــات، وأن تــويص بوضــوح 

البيانــات حســب  واملؤشــرات  األهــداف  تصنــف  أن  بضــرورة 

اإلعاقــة.

ّ

ّ

 ضمان أن تقارير الرصد الدورية الخاصة بالفرق اإلنسانية 	
ذوي  األشــخاص  وضــع  روتينــي  بشــكل  تغطــي  القطريــة 

اإلنســانية  املســاعدة  إىل  وصولهــم  ذلــك  يف  )بمــا  اإلعاقــة 

والــدروس  واإلنجــازات  تواجههــم  التــي  والتحديــات 

املســتفادة(.

ّ
ّ ُ

ّ

مشاركة املعلومات حول األشخاص ذوي اإلعاقة )مصنفة 	 

لوحــات  يف  واإلعاقــة(  والعمــر  الجنســاين  النــوع  حســب 

باســتخدام  واإلبــالغ،  القطاعــات  بــن  املشــركة  املعلومــات 

إليهــا. الوصــول  ويُمكــن  أشــكال متعــددة 

102 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(.

https://www.humanitarianresponse.info/es/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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تنسيق املخيمات وإدارتها   ١١
مقدمة

إن تنســيق املخيمات وإدارتها هو قطاع تقني، ويشــر املصطلح إىل 

آليات التنسيق املوحدة التي يمكن تطبيقها يف العمليات الخاصة 

يف  وكذلــك  الالجئــن(،  تنســيق  نمــوذج  خــالل  )مــن  بالالجئــن 

عمليــات حمايــة األشــخاص النازحــن داخليــا )مــن خــالل مجموعــة 

تنســيق املخيمــات وإدارتهــا(103 . والهــدف الرئيــي لهــذا القطــاع هــو 

القســري )وكذلــك  النــزوح  املتضرريــن مــن  الســكان  حمايــة حقــوق 

أيضــا األســر واملجتمعــات املســتضيفة(.

يحصــل  أن  ضمــان  عــى  القطــاع  يعمــل  العمليــة،  املمارســة  يف 

مــن يعيــش يف أوضــاع نــزوح جماعــي أو مجتمعــي عــى املســاعدة 

مــن  ذلــك  ويتحقــق  الجميــع،  مــع  املســاواة  قــدم  عــى  والحمايــة 

هيــاكل  وإنشــاء  الخدمــات  تقديــم  عمليــة  ورصــد  تنســيق  خــالل 

مســتوى  عــى  للمســاءلة  وخاضعــة  تمثيليــة  ومشــاركة  حوكمــة 

املوقع )إدارة املخيمات(، وتوفر التنسيق االسراتيجي والتشغيي 
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باملــأوى  املتعلقــة  األقســام  وخاصــة   10 الفصــل  انظــر 
والنظافــة  الصحــي  والصــرف  وامليــاه  واملســتقرات 

مــة. لعا ا

عــى  العــام  واإلشــراف  املخيمــات(،  )تنســيق  املواقــع  عــى مســتوى 

االستجابة )إدارة املخيمات(، وقد تتخذ هيال الحوكمة واملشاركة 

شــكل اللجــان أو مجموعــات املصالــح أو النفــوذ أو آليــات التغذيــة 

معــا  الهيــاكل  هــذه  وتضمــن  ذلــك،  إىل  ومــا  والشــكاوى،  املرتــدة 

يف  واملشــاركة  أصواتهــم  إســماع  عــى  قــادرون  األفــراد  جميــع  أن 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  القــرارات 

قطــاع  يلعــب  النازحــن،  الســكان  تســتضيف  التــي  املواقــع  يف 

أيضــا دورا رئيســيا يف تنســيق خدمــات  املخيمــات وإدارتهــا  تنســيق 

املســاعدة والحمايــة ورصدهــا، كمــا أنــه يضمــن تحديــد االحتياجــات 

الفاعلــة  الجهــات  أو  املســؤولة  القطاعــات  وقيــام  وتغطيتهــا، 

تحضــر  مــا  وغالبــا  الخدمــات.  إزدواجيــة  وعــدم  الفجــوات،  بســد 

القطاعــات،  كافــة  املوقــع  مســتوى  عــى  التنســيقية  االجتماعــات 

بــدءا مــن قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وقطــاع 

إىل  باإلضافــة  والتوزيــع،  والتعليــم  الحمايــة  قطاعــات  إىل  املــأوى 

املســتضيفة. واملجتمعــات  املخيمــات  وأمــن  النازحــن  عــن  ممثلــن 

الصكوك القانونية الرئيسية واألطر األخرى

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	 

االتفاق العاملي بشأن الالجئن	 

االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة	

103 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن، دليل الطوارئ: تنسيق املخيمات وإدارتها.

https://emergency.unhcr.org/entry/225581?lang=en_US
https://emergency.unhcr.org/entry/108625/camp-coordination-camp-management-cccm.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
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وإدارتها    املخيمات       11. تنسيق

 املصطلحات الرئيسية 

»املواقــع«  أو  »املخيمــات«  مصطلحــات  تشــر  مخيمات/مواقــع. 

تشــمل  التــي  املؤقتــة  املســتقرات  خيــارات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إىل 

الجماعيــة  واملراكــز  ذاتيــا  املســتقرة  واملخيمــات  املخططــة  املخيمــات 

ألن  ونظــرا   . اإلخــالء104  ومراكــز  العبــور  ومراكــز  االســتقبال  ومراكــز 

كلمــة »مخيــم« حساســة يف العديــد مــن الســياقات، يســتخدم ممثلــو 

اإلشــارة  عنــد  املصطلحــات  مــن  وإدارتهــا مجموعــة  املخيمــات  تنســيق 

إىل مواقــع النــزوح. ومــن املعــرف بــه أن املخيمــات ليســت هــي الحــل 

الوحيــدة  الطريقــة  توفــر  األحيــان  بعــض  يف  لكنهــا  الســكان،  لنــزوح 

املتاحــة لحمايــة النازحــن ومســاعدتهم، بينمــا ال يدعــو قطــاع تنســيق 

املخيمــات.  إقامــة  إىل  وإدارتهــا  املخيمــات 

ّ
ً

ّ ً

ّ
ّ ّ

تدبــري املخيمــات. تقــوم إدارات املخيمــات بــأداء وظائــف الحكومــة أو 

الســلطات الوطنيــة يف املخيمــات وأنشــطة املخيمــات105.  

الخدمــات  ورصــد  بتنســيق  املخيمــات  إدارة  تقــوم  املخيمــات.  إدارة 

الحمايــة  ألطــر  وفقــا  مــا،  موقــع  أو  مخيــم  يف  واملســاعدة  والحمايــة 

القانونيــة الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة واملعايــر اإلنســانية الدنيــا106 

، وتشــجع عــى مشــاركة النازحــن الفعالــة والهادفــة، وتعتــب إدارة 

املخيمات إدارة فنية واجتماعية عى حد سواء من حيث أنها تسعى 

التنســيق  خــالل  )مــن  املناســبة  املعيشــية  الظــروف  لتوفــر  جاهــدة 

املشــرك بــن الــوكاالت عــى مســتوى املخيــم( والحفــاظ عــى الشــمولية 

املرتــدة  املشــاركة والتغذيــة  )مــن خــالل هيــاكل  االجتماعيــة والكرامــة 

والحوكمة(. وقد تتوىل مسؤولية إدارة املخيمات الجهات الفاعلة يف 

املجال اإلنساين )مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن أو املنظمة 

الدوليــة للهجــرة أو املنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة أو املنظمــات غــر 

الحكومية الوطنية( أو منظمات املجتمع املدين أو مؤسســات القطاع 

الخــاص أو الحكومــة أو الســلطات الوطنيــة107. 

ً
ٍ

ّ ّ
ّ ٍ

مســؤولية  املخيمــات  تنســيق  عاتــق  عــى  تقــع  املخيمــات.  تنســيق 

تنســيق االســتجابة بــن املواقــع وتوفــر إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات 

النازحــن،  الســكان  تســتضيف  التــي  املواقــع  يف  والحمايــة  اإلنســانية 

ّوهــي الجهــة التــي تنســق األدوار واملســؤوليات يف مجمــل االســتجابة 

 

لشــؤون  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  وتقودهــا  للنــزوح،  اإلنســانية 

ذلــك جنبــا  يتــم  مــا  للهجــرة، وغالبــا  الدوليــة  املنظمــة  الالجئــن و/أو 

تنســيق  مجموعــة  تســعى  حيــث  الوطنيــة.  الســلطات  مــع  جنــب  إىل 

املخيمات وإدارتها )يف حاالت األشخاص النازحن داخليا( أو الوكالة 

الرائــدة يف القطــاع )يف حــاالت الالجئــن( إىل تنفيــذ اســتجابة إنســانية 

فعالــة ومنســقة بكفــاءة يف الحــاالت التــي يضطــر فيهــا النازحــون إىل 

البحــث عــن ملجــأ يف مســتقرات مؤقتــة، كمــا أنهــا تعمــل عــى تحســن 

الظــروف املعيشــية أثنــاء النــزوح وتقديــم املســاعدة والحمايــة والبحــث 

عــن حلــول دائمــة إلنهــاء النــزوح املؤقــت، وأخــرا إدارة اإلغــالق املنظــم 

والتخلــص التدريجــي مــن املواقــع التــي اســتضافت النازحــن. وتســعى 

مــن خــالل  األشــخاص  نــزوح  إنهــاء  إىل  الرائــدة  املجموعــة  أو  الوكالــة 

للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  شــاركت  وقــد  دائمــة.  لحلــول  الرويــج 

مجموعــات  قيــادة  يف  الالجئــن  لشــؤون  املتحــدة  األمــم  ومفوضيــة 

الطبيعيــة  الكــوارث  لحــاالت  العامليــة  وإدارتهــا  املخيمــات  تنســيق 

وحاالت النازحن داخليا الناجمة عن النزاعات عى التوايل، وكذلك 

املجموعات األخرى يف هذا املجال، وغالبا ما يتم ذلك جنبا إىل جنب 

الوطنيــة108.  الســلطات  مــع 

ً ً

ّ
ّ ّ

ً

ً

ً ً

مراكــز اإلخــالء وهــي مبــاين تســتخدم لتوفــر مــأوى مؤقــت لألشــخاص 

طبيعــي  أو خطــر  القتــال  مثــل  وفــوري،  محــدد  تهديــد  مــن  الفاريــن 

والســاحات  املــدارس  تســتخدم  مــا  وغالبــا  الزلــزال.  أو  كاإلعصــار 

حيثمــا  ويجــب  الغــرض،  لهــذا  املدنيــة  أو  الدينيــة  واملبــاين  الرياضيــة 

أمكــن تحديــد مراكــز اإلخــالء يف حــاالت الطــوارئ وإعدادهــا قبــل وقــوع 

الكــوارث109. 

ّ ٍ
ُ ً

لجــان التأهــب املحليــة وهــي هيــاكل اســتجابة مجتمعيــة أو حكوميــة 

تشــرف عــى تدابــر الجاهزيــة للكــوارث110 .

العوائق

غالبــا مــا يكــون النــزوح مفاجئــا ومباغتــا، وعــادة مــا يكــون هنــاك وقــت 

محــدود للتحضــر لــه، فهــو حــدث تخريبــي تعطيــي يمكــن أن يــؤدي 

ففــي  اإلعاقــة.  ذوي  األشــخاص  أمــام  العوائــق  إنشــاء  أو  تفاقــم  إىل 

ً ً ً

ُ ٌ

104    املنظمة الدولية للهجرة واملجلس الرنويجي لالجئن ومفوضية شؤون الالجئن، مجموعة أدوات إدارة املخيمات )2015(، ص 9.

105 يف املمارسة العملية حيث تشرف الحكومة أو السلطات الوطنية عى إدارة املخيمات أو تنسيقها، تتقاسم إدارة املخيمات وتنسيق املخيمات وتدبر املخيمات املسؤوليات بطرق متنوعة.

106   انظــر عــى ســبيل املثــال معايــر اســفر واملعيــار اإلنســاين األســايس وهيلــب إيــج والبعثــة املســيحية للمكفوفــن وهانديــكاب إنرناشــونال معايــر اإلدمــاج اإلنســاين لكبــار الســن واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مــن بــن 

مســتندات أخــرى. 

107 انظر املنظمة الدولية للهجرة واملجلس الرنويجي لالجئن ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن، مجموعة أدوات إدارة املخيمات )2015( واملواد التدريبية ملجموعة تنسيق املخيمات وإدارتها. 

108انظر املنظمة الدولية للهجرة واملجلس الرنويجي لالجئن ومفوضية شؤون الالجئن، مجموعة أدوات إدارة املخيمات )2015(، ص 14. 

109 املرجع السابق، ص 18.

110 املجموعة العاملية لتنسيق املخيمات وإدارتها، الدليل الشامل للتخطيط لعمليات اإلجالء الجماعي يف الكوارث الطبيعية )2014(، ص 23.

https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://www.spherestandards.org/
https://www.sheltercluster.org/rakhine-and-kachinshan-shelter-nfi-cccm-cluster/library/standards-guidelines-and-training-cccm
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
https://www.alnap.org/help-library/the-mend-guide-comprehensive-guide-for-planning-mass-evacuations-in-natural-disasters
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املواقــع املؤقتــة التــي تســتضيف النازحــن، غالبــا مــا يكــون األشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة غــر قادريــن عــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية أو 

الكافيتــن. املســاعدة والحمايــة  الحصــول عــى 

ً

يف  اســتضافتهم  يتــم  الذيــن  اإلعاقــة  ذوي  مــن  لألشــخاص  يحــق 

مســتقرات مؤقتــة الحصــول عــى املســاعدات اإلنســانية، وهــذا يعنــي 

املجــال اإلنســاين يجــب  الفاعلــة يف  الجهــات  العمليــة أن  املمارســة  يف 

واملؤسســاتية  والســلوكية  البيئيــة  العوائــق  تحديــد  عــى  تعمــل  أن 

التــي تعيــق وصولهــم إىل املســاعدات والحمايــة وإزالتهــا. كمــا ويحــق 

املشــاركة  املخيمــات ممارســة حقهــم يف  اإلعاقــة يف  لألشــخاص ذوي 

يجــب  أنــه  يعنــي  تهمهــم، وهــذا  التــي  القــرارات  املخيــم ويف  يف حيــاة 

عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين ضمــان مشــاركتهم الفعالــة 

واملجديــة يف حوكمــة املواقــع والهيــاكل التمثيليــة، ومنحهــم الوصــول 

الفعــال إىل آليــات املعلومــات والتغذيــة املرتــدة والشــكاوى، وضمــان 

مشــاركتهم يف األحــداث االجتماعيــة واألنشــطة االقتصاديــة. وتســتمر 

مســؤولية إزالــة العوائــق وتعزيــز اإلدمــاج واملشــاركة املجديــة يف كافــة 

مراحــل الحيــاة يف املوقــع، مــن مرحلــة التخطيــط واإلعــداد وصــوال إىل 

الحلــول  اإلغــالق وإيجــاد  بمرحلــة  الرعايــة والصيانــة وانتهــاء  مرحلــة 

الدائمــة.

ٍ ّ
ّ

ّ ّ

ّ

ّ

ً

ً

املعايري واملبادئ التوجيهية

مــع 	 العمــل  الالجئــن،  لشــؤون  املتحــدة  األمــم   مفوضيــة 
)2019( القســري  النــزوح  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

 اسفر، دليل معاير اسفر )2018(	

و«منظمــة 	  للمكفوفــن«  املســيحية  و«البعثــة  إيــج«  »هيلــب 

اإلنســانية واإلدمــاج«، معايــر اإلدمــاج اإلنســاين لكبــار الســن 

)2018( اإلعاقــات  ذوي  واألشــخاص 

لالجئــن 	  الرنويجــي  واملجلــس  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة 

ومفوضية شؤون الالجئن، مجموعة أدوات إدارة املخيمات 

)2015(

التوجيهيــة 	 املبــادئ  وإدارتهــا،  املخيمــات  تنســيق   مجموعــة 
)2010( الجماعيــة  للمراكــز 

 املبادئ التوجيهية للنزوح الداخي )2004(	

عــى 	  ونظــرة  الحضــري  النــزوح  وإدارتهــا،  املخيمــات  تنســيق 

)2013( املخيــم  مــن  الخــروج 

النفســية 	  الصحــة  وإدارتهــا،  املخيمــات  تنســيق  مجموعــة 

الــذي  مــا  الطــوارئ:  حــاالت  يف  االجتماعــي  النفــي  والدعــم 

ينبغي أن تعرفه الجهات الفاعلة يف مجال تنسيق املخيمات 

)2014( وإدارتهــا؟ 

العناصر األساسية –  »ما يجب فعله«

العمــل  مراحــل  يف جميــع  فعلــه«  يجــب  »مــا  إجــراءات  اتخــاذ  يجــب 

التأكــد  يجــب  املخيمــات وإدارتهــا  برامــج تنســيق  تنفيــذ  اإلنســاين عنــد 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  دامجــة  أنهــا  مــن 

املشاركة

وأســرهم 	 اإلعاقــة  ذوي  مــن  لألشــخاص  الفعــال   اإلشــراك 
وضمــان  العوائــق،  تحديــد  يف  لهــم  املمثلــة  واملنظمــات 

مشــاركتهم يف تخطيــط وتصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم البنــى 

التحتيــة للمواقــع وخدمــات الحمايــة واملســاعدات يف مواقــع 

النــزوح.

ّ

ذوي 	  مــن  لألشــخاص  واملنصــف  العــادل  التمثيــل  ضمــان 

املواقــع،  إدارة  لجــان  مثــل  املواقــع،  إدارة  آليــات  يف  اإلعاقــة 

والصــرف  وامليــاه  املــأوى  بخدمــات  املعنيــة  الفنيــة  واللجــان 

الصحــي والنظافــة العامــة وتوزيــع األغذيــة والســالمة واألمــن 

وغرهــا مــن هيــاكل املشــاركة الرســمية وغــر الرســمية، مثــل 

املجموعــات املجتمعيــة والنســائية والشــبابية وغرهــا. ويجــب 

األشــكال  االعتبــار  يف  األخــذ  التمثيــل  لعمليــة  التخطيــط  عنــد 

املختلفة لإلعاقات وكذلك العمر والنوع الجنســاين والتنوع، 

وبذل جهود متضافرة لتعزيز الفئات املمثلة بشكل غر كاف 

مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مثــل األشــخاص ذوو اإلعاقــات 

الذهنيــة والنفســية االجتماعيــة والســكان األصليــن والنســاء 

والفتيــات.

ٍ ٍ

املجتمعيــة 	  األنشــطة  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  إشــراك 

وآليــات التغذيــة املرتــدة والشــكاوى، وتعزيــز الوصــول الفعــال 

اإلعاقــة. أنــواع  يحــرم جميــع  والــذي  الحواجــز  مــن  والخــايل 

ّ

https://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
https://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
https://cccmcluster.org/resources/collective-centre-guidelines
https://cccmcluster.org/resources/collective-centre-guidelines
https://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20MHPSS%20booklet%20%27Mental%20Health%20and%20Psychosocial%20Support%20in%20Emergency%20Settings%2C%20What%20should%20Camp%20Coordinators%20and%20Camp%20Manager%20Actors%20Know%27%20-%202013.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20MHPSS%20booklet%20%27Mental%20Health%20and%20Psychosocial%20Support%20in%20Emergency%20Settings%2C%20What%20should%20Camp%20Coordinators%20and%20Camp%20Manager%20Actors%20Know%27%20-%202013.pdf
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/Mental+Health+and+Psychosocial+Support+in+Humanitarian+Emergencies.+What+Should+Camp+Coordination+and+Camp+Management+Actors+Know/ebb0db96-7f6b-459b-90f9-fbfa3c91fbf7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/Mental+Health+and+Psychosocial+Support+in+Humanitarian+Emergencies.+What+Should+Camp+Coordination+and+Camp+Management+Actors+Know/ebb0db96-7f6b-459b-90f9-fbfa3c91fbf7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/Mental+Health+and+Psychosocial+Support+in+Humanitarian+Emergencies.+What+Should+Camp+Coordination+and+Camp+Management+Actors+Know/ebb0db96-7f6b-459b-90f9-fbfa3c91fbf7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/Mental+Health+and+Psychosocial+Support+in+Humanitarian+Emergencies.+What+Should+Camp+Coordination+and+Camp+Management+Actors+Know/ebb0db96-7f6b-459b-90f9-fbfa3c91fbf7
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وإدارتها    املخيمات       11. تنسيق

شكل ٦  |  العوائق أمام إمكانية الوصول واإلدماج يف قطاع تنسيق املخيمات وإدارتها

كيف تتفاقم آثار األزمة عىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف قطاع
 تنسيق املخيمات وإدارتها

تأثري األزمة
ّانعدام األمن وانهيار الشبكات االجتماعية وتدمري البنية التحتية والنزوح وتعطل الخدمات 

تفاقم اآلثار  بسبب الحواجز !
الحواجز البيئية:

ُ	 املوقع والبنى التحتية للمخيم ال يمكن الوصول إليها وغر آمنة  

ّ	 تعذر الوصول إىل خدمات ومرافق إدارة املخيم

	 عدم وجود اتصال قابل للوصول متعلق بحياة املخيم

	 عدم كفاية موقع املباين العامة

املحــددة  املســاعدة  عــن خدمــات  فضــال  األخــرى،  والتقنيــات  املســاعدة  واألجهــزة  التنقــل  أجهــزة  توفــر  	 عــدم 
املخيــم يف  املقدمــة 

ّ ً ِ

العوائق السلوكية:

	 وصمة العار ضد األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء النزوح

	 اعتقاد موظفو تنسيق املخيمات وإدارتها أن األشخاص من ذوي اإلعاقة ليس لديهم القدرة عى املساهمة 
يف القيادة وصنع القرارات عى مستوى املجتمع

ّ

العوائق املؤسساتية:

	 نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة يف تنسيق املخيمات وإدارتها

	 عدم مراعاة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف املعاير والخطوط التوجيهية والسياسات القطاعية

	 ال يوجد تخصيص يف امليزانية لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املخيمات والرتيبات املتعلقة بذلك

املخاطر التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة

العنف والفقر  واملخاطر البيئية والتدهور الصحي واإلقصاء والعزلة والهجر
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معالجة العوائق

تحديــد ورصــد العوائــق التــي تحــول دون وصــول األشــخاص 	 

املؤقتــة،  املســتقرات  يف  الخدمــات  إىل  اإلعاقــة  ذوي  مــن 

واتخــاذ خطــوات  العوائــق  تلــك  تزيــل  عــن حلــول  والبحــث 

معقولــة. تيســرية  ترتيبــات  لتنفيــذ 

ّ

التصميــم 	 مبــادئ  تبنــي  عــى  املقاولــن  جميــع   تشــجيع 
وتشــييدها. املواقــع  تخطيــط  عنــد  الشــامل 

ّ

ضمان إتاحة كافة املعلومات وسبل االتصال )فيما يتعلق 	 

بخدمــات املســاعدة والحمايــة والحلــول الدائمــة وإجــراءات 

إغــالق املواقــع ومــا إىل ذلــك( ضمــن أشــكال متعــددة يمكــن 

إليهــا، واألخــذ يف االعتبــار احتياجــات األشــخاص  الوصــول 

والفكريــة  والبصريــة  الســمعية  اإلعاقــات  ذوي  مــن 

االجتماعيــة. والنفســية 

ُ ّ

وإذكاء 	  العــار،  وصمــة  مــن  للحــد  اســراتيجيات  تنفيــذ 

اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  بحقــوق  املجتمعــي  الوعــي 

وإنشــاء مجموعات الدعم، وتشــجيع األشــخاص من ذوي 

اإلعاقات النفسية واالجتماعية والنفسية عى أن يصبحوا 

حقوقهــم.   عــن  ومدافعــن  دعــاة 

ّ

واألدوات 	  التوجيهيــة  واملبــادئ  السياســات  مراجعــة 

األشــخاص  عــى حــق  بوضــوح  تأكيدهــا  لضمــان  القطاعيــة 

واإلدمــاج. الوصــول  يف  اإلعاقــة  ذوي 

التمكني وتنمية القدرات

 بنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة يف تنســيق املخيمــات وإدارتهــا 	
)املســتجيبن  املؤقتــة  املســتقرات  يف  العاملــن  والشــركاء 

واملوظفــن ومقدمــي الخدمــات واملقاولــن(، وعقــد تدريــب 

توعوي حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بما يف ذلك 

تقاطــع اإلعاقــة مــع العمــر والنــوع الجنســاين وحالــة الهجــرة 

والديــن والهويــة الجنســية.

ّ
ّ

تنســيق 	 يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات   تدريــب 
وتيســر  الدامجــة  االســتجابة  لدعــم  وإدارتهــا  املخيمــات 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  لألشــخاص  الفعالــة  ّاملشــاركة 

لهــم 	  املمثلــة  واملنظمــات  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  توظيــف 

املخيمــات. توفرهــا  التــي  القــدرات  بنــاء  أنشــطة  يف  ّللمســاهمة 

جمع البيانات ورصدها

دورة 	  خــالل  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  بيانــات  جمــع 

وتصنيفهــا  منهجــي  بشــكل  وتحليلهــا  اإلنســاين  البنامــج 

واســتخدام  واإلعاقــة،  والعمــر  الجنســاين  النــوع  حســب 

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وصــول  مــدى  لقيــاس  البيانــات 

املتاحــة  والخدمــات  األساســية  الوثائــق  إىل  فعــال  بشــكل 

وتســجيل  اإلعاقــة  وشــهادات  التســجيل  )كعمليــات 

يتعــذر  أو  بيانــات موثوقــة  توفــر  املواليــد(، ويف حالــة عــدم 

يف  اإلعاقــة  انتشــار  مــدى  تقديــر  اعتمــاد  ينبغــي  جمعهــا، 

املائــة111. يف   15 بنســبة  العالــم 

ٍ

ّ ٍ

إليهــا وإىل 	 الوصــول  الخدمــة وإمكانيــة  تحديــد مســارات     
اإلحالــة. أنظمــة  وإعــداد  واملــوارد،  املرافــق 

دون 	  تحــول  التــي  الحواجــز  حــول  املعلومــات  مشــاركة 

الوصــول والتــي ترتبــط بقطاعــات وشــركاء محدديــن )امليــاه 

والتعليــم(  العامــة والحمايــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 

االقتضــاء. عنــد  القطاعــات  بــن  التنســيق  وضمــان 

ٍ

 ضمــان احــرام أخالقيــات جمــع البيانــات ومبــادئ الحمايــة 	
)بمــا يف ذلــك الســرية وتوفــر املعلومــات واملوافقــة املســتنرة 

واألمــن( عنــد جمــع البيانــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة واســتخدامها112. 

111 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(.

112   انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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سائدة
املخيمــات  بتنســيق  الخاصــة  التنســيق  وهيــاكل  برامــج  تصميــم 
والحمايــة  املســاعدة  خدمــات  أن  لضمــان  وتكييفهــا  وإدارتهــا 
الحوكمــة  هيــاكل  جانــب  إىل  املؤقتــة،  املســتقرات  يف  املقدمــة 
وغرهــا مــن األنشــطة، شــاملة للجميــع ويُمكــن الوصــول إليهــا، 

اإلعاقــة. مــن ذوي  لألشــخاص  ذلــك  بمــا يف 

ّ

ّ ّ

مستهدف
محــددة  إجــراءات  وإدارتهــا  املخيمــات  تنســيق  وكاالت  تتخــذ 
اإلعاقــة وضمــان وصولهــم  األشــخاص ذوي  احتياجــات  لتلبيــة 
وأنظمــة  واملعلومــات  والخدمــات  للمواقــع  التحتيــة  البنيــة  إىل 
ذوي  األشــخاص  لتمكــن  والســعي  االتجــاه،  ثنائيــة  االتصــال 

والحوكمــة املشــاركة  آليــات  خــالل  مــن  اإلعاقــة 

ّ

مجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  أدنــاه  الــواردة  اإلرشــادات  ستســاعد 

تواجــه  قــد  التــي  العوائــق  تحديــد  عــى  وإدارتهــا  املخيمــات  تنســيق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم والعمــل عــى إزالتهــا، وتقديــم 

الدعــم لألشــخاص ومقدمــي الرعايــة عنــد محاولتهــم الوصــول إىل 

املخيمــات.  يف  والخدمــات  واملعلومــات  التحتيــة  البنــى 

ّ

اإلجراءات املوىص بها
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١.  التقييم والتحليل والتخطيط

التشــغيل  وإجــراءات  واألدوات  التوجيهيــة  واملبــادئ  السياســات  مراجعــة 

املوحــدة مــن خــالل املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  إدمــاج  بشــأن 

ّX

ودعوتهــم  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  منظمــات  مــع  شــراكات  تشــكيل 

وإدارتهــا  املخيمــات  تنســيق  موظفــي  وتدريــب  التعــاون  مجــاالت  الستكشــاف 

اإلعاقــة. حــول  املصلحــة  وأصحــاب 
X

بناء مهارات ومعارف الجهات الفاعلة يف تنسيق املخيمات وإدارتها وأصحاب 

Xاملصلحة عى إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.

إجراء عمليات تدقيق لتحديد الهوية وإمكانية الوصول إىل املراكز الجماعية/

XXاإلجالء، بما يف ذلك إنشاء املواقع.

تصميــم  عــى  التخطيــط  أثنــاء  والعمــل  والعوائــق،  املخاطــر  وتحليــل  تحديــد 

والعوائــق. املخاطــر  هــذه  ملعالجــة  التخفيــف  Xتدابــر 
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والهيئــات  الوطنيــة  املصالــح  منظمــات  وإدراج  املصلحــة  أصحــاب  تحديــد 

الحكوميــة التــي لديهــا محفظــة خاصــة باإلعاقــة )كــوزارات الصحــة والتعليــم 

والخدمــات االجتماعيــة واإلســكان واألشــغال العامــة ...(، وتعزيــز الشــبكات 

الحاليــة.

X

معهــم  والتشــاور  لهــم  املمثلــة  واملنظمــات  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  إشــراك 

والتمــاس تعليقاتهــم بشــأن الحصــول عــى الخدمــات واملســاعدات والحمايــة، 

مــن  التــي  التدابــر  وكذلــك  إلزالتهــا،  الالزمــة  واإلجــراءات  العوائــق  وتحديــد 

الوصــول. تســهيل  شــأنها 

XX

الشــاملة  التســجيل  نظــم  وتنفيــذ  وتنظيــم  مدربــن،  موظفــن  اســتخدام 

والعمليــات التــي تحــدد األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــن طريــق مصفوفــات 

بيانــات متباينــة بحســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة، واتخــاذ خطــوات 

اإلعاقــات113.   مــن  كاملــة  مجموعــة  لتشــمل 

ّ
ّ

XX

إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات التقييــم والتخطيــط التشــغيي 

والتصميــم االســراتيجي وتنفيــذ البامــج وأنشــطة الرصــد.
XX

ضمان أن تتضمن الخطط اسراتيجيات الخروج والحلول وأن تكون يف متناول 

XXاألشخاص من ذوي اإلعاقة وأن تلبي متطلباتهم. 

مــن  الحساســة  الشــخصية  البيانــات  ومعالجــة  وتخزيــن  يتــم جمــع  أن  ضمــان 

املناســبة. البيانــات  حمايــة  آليــات  XXخــالل 

٢.  تعبئة املوارد

األخذ بعن االعتبار احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة منذ البداية، وإدماجها 

يف جميــع جوانــب االســتجابة لعمليــات النــزوح، بمــا يف ذلــك اإلخــالء يف حــاالت 

الطــوارئ، والوصــول إىل املواقــع والخدمــات، وتحديــد الحلــول الدائمــة، إلــخ.
XXX

تحديــد املهــارات والخــبات الالزمــة يف الفريــق، واألخــذ بعــن االعتبــار التوظيــف 

لتأمــن الخــبة الفنيــة الكافيــة، وتعيــن موظفــن مــن ذوي اإلعاقــة أو موظفــن 

عــى درايــة بكيفيــة إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، والعمــل عــى إشــراك 

منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذا أمكــن ذلــك.

X

113   انظر مفوضية شؤون الالجئن، العمل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة يف النزوح القسري )2011(، وانظر أيضا أدوات التسجيل ورموز املتطلبات املحددة يف املنظمة الدولية للهجرة واملجلس الرنويجي لالجئن 

ومفوضية شؤون الالجئن، مجموعة أدوات إدارة املخيمات )2015(، ص 141.

ً

http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
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ضمــان مرونــة التمويــل، وإدخــال تحســينات يف املواقــع إلزالــة العوائــق، وتوفــر 

إىل  مباشــرة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وصــول  لضمــان  الالزمــة  التســهيالت 

الخدمــات واملشــاركة يف هيــاكل الحوكمــة وغرهــا مــن األنشــطة. )فكــر يف توفــر 

ذلــك( إىل  ومــا  الفوريــن  النقــل واملرجمــن  وســائل 

X

٣.  التنفيذ

االجتماعــات  يف  لهــم  املمثلــة  واملنظمــات  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  إشــراك 

بشــأن  املشــورة  واطلــب  عليهــا،  تحســينات  وإدخــال  املواقــع  بتخطيــط  الخاصــة 

الحمايــة. طريــق  تعــرض  التــي  املخاطــر  مــن  العوائــق  والتقليــل  إزالــة  كيفيــة 

XX

آليــات حوكمــة تكفــل مشــاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف  دعــم أو إنشــاء 

الرســمية.  الرســمية وغــر  القــرارات  التشــاور واتخــاذ  عمليــات 
XX

ضمــان أن تكــون حمــالت املعلومــات وآليــات الشــكاوى والتغذيــة املرتــدة متاحــة 

للجميــع، بغــض النظــر عــن اإلعاقــة، وأن يتــم نشــرها بأشــكال متعــددة يمكــن 

القــراءة/ ســهلة  وبلغــة  اإلشــارة  وبلغــة  ومطبوعــة  )شــفهية  إليهــا  الوصــول 

املتضــرر. املجتمــع  يتحدثهــا  التــي  وباللغــات  إلــخ(،  واضحــة، 

ُ ّ ٍ

ّ

XX

العامــة  الخدمــات  عــى  بنجــاح  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حصــول  مــدى  رصــد 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  تســتهدف  التــي  والخدمــات 
XX

إنشــاء أو دعــم اللجــان أو مجموعــات املصالــح أو مجموعــات دعــم األقــران مــن 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املخيمــات، واتخــاذ خطــوات لضمــان أن مجموعــات 

املخيمــات ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل املخيمــات وخارجهــا تمثــل 

بشــكل كاف تنــوع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ّ
ّ

ٍ

XXX

واملــأوى(،  وامليــاه  )املراحيــض  للمخيمــات  التحتيــة  البنيــة  عــى  الحفــاظ  ضمــان 

الوصــول. إمكانيــة  لتحســن  املــوارد  وتحديــد  التغيــرات  وإجــراء  وصيانتهــا، 
XX

القــرار  إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف كافــة األنشــطة وعمليــات صنــع 

»اذهــب وانظــر« و«تعــال وأخــب«. زيــارات  الدائمــة، وترتيــب  بالحلــول  املتعلقــة 
X

4.  التنسيق

املبــادئ  )بمــا يف ذلــك هــذه  املخيمــات  الدوليــة يف  املعايــر  تنفيــذ  تنســيق وتعزيــز 

تطبيقهــا114.  عمليــة  وتقييــم  ورصــد  املعايــر  عــى  واملوافقــة  التوجيهيــة(، 
XXX

114 انظر مشروع اسفر )2018( وهيلب إيج والبعثة املسيحية للمكفوفن وهانديكاب إنرناشونال معاير اإلدماج اإلنساين لكبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة )2018(

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
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التعايفاالستجابةالجاهزية

واتخــاذ خطــوات  للوصــول،  قابلــة  لالجتماعــات  املخصصــة  األماكــن  أن  ضمــان 

لتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة )مرجمــي لغــة 

اإلشــارة ومــواد ســهلة القــراءة وإضــاءة إضافيــة، ومــا إىل ذلــك(.

ّ

XXX

التــي تحــول  للحواجــز  للتصــدي  الوطنيــة  الســلطات  تبذلهــا  التــي  الجهــود  دعــم 

دون وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة وإدماجهم، ومناقشة الحلول وتوفر 

الدعــم املناســب )عــى ســبيل املثــال التدريــب وبنــاء القــدرات(.

ّ

X

مناصــرة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلزالــة العوائــق التــي تعــوق إدماجهــم 

وحصولهم عى الخدمات والحماية، وإلدماج الخدمات املستهدفة لألشخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة يف االســتجابات والبامــج القطاعيــة.
XXX

٥.  الرصد والتقييم

مختلــف  مــن  لألشــخاص  متاحــة  املرتــدة  والتغذيــة  الشــكاوى  آليــات  جعــل 
منازلهــم. أو  مالجئهــم  يف  يقيــم  مــن  ذلــك  يف  بمــا  XXاإلعاقــات، 

إشــراك النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان مــن مجموعــة تمثيليــة مــن اإلعاقــات 
XXيف أنشــطة الرصــد ومختلــف الفــرق.

رصــد إمكانيــة الوصــول إىل املواقــع والخدمــات، وكذلــك مخاطــر الحمايــة )بمــا 
األشــخاص  عــى  تؤثــر  قــد  التــي  الجنســاين(  النــوع  عــى  القائــم  العنــف  ذلــك  يف 
واستشــارة  املنتظمــة،  التدقيــق  عمليــات  خــالل  مــن  وذلــك  اإلعاقــة،  ذوي  مــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة باإلضافــة إىل فــرق الحمايــة ومنظمــات األشــخاص ذوي 

إلــخ. اإلعاقــة، 

XX

إجراء عمليات تقييم واستخدام النتائج لضبط البمجة وضمان إدماج أفضل، 
وتبادل الدروس املستفادة ودمج املمارسات الجيدة يف خطط الجاهزية.

XXX

أدوات ومصادر

املوقع اإللكروين ملجموعة تنسيق املخيمات وإدارتها 	 

مجموعة تنسيق املخيمات وإدارتها، املبادئ التوجيهية للمراكز 	 

الجماعية )2010(

مجموعــة تنســيق املخيمــات وإدارتهــا، النــزوح الحضــري ونظــرة 	 

عــى الخــروج مــن املخيــم )2013(

املبادئ التوجيهية للنزوح الداخي )2004(	 

النفســية 	  الصحــة  الــوكاالت،  بــن  املشــركة  الدائمــة  اللجنــة 
والدعم النفي االجتماعي يف حاالت الطوارئ: ما الذي ينبغي 

)2011( اإلنســانية؟  الصحــة  الفاعلــة يف مجــال  الجهــات  تعرفــه  أن 

املنظمة الدولية للهجرة واملجلس الرنويجي لالجئن ومفوضية 	 

شؤون الالجئن، مجموعة أدوات إدارة املخيمات )2015(

مفوضيــة شــؤون الالجئــن، اســتنتاج بشــأن الالجئــن مــن ذوي 	 
املحميــن  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  مــن  وغرهــم  اإلعاقــة 

)2010( املفوضيــة  قبــل  مــن  واملدعومــن 

مــع 	  العمــل  وآخــرون،  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  الالجئــن  وكالــة 

)2019( القســري  النــزوح  يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص 

https://cccmcluster.org/resources
https://cccmcluster.org/index.php/resources/collective-centre-guidelines
https://cccmcluster.org/index.php/resources/collective-centre-guidelines
https://cccmcluster.org/index.php/resources/urban-displacement-out-camps-review-udoc
https://cccmcluster.org/index.php/resources/urban-displacement-out-camps-review-udoc
https://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/documents-public/iasc-mental-health-and-0
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/documents-public/iasc-mental-health-and-0
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/documents-public/iasc-mental-health-and-0
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
http://www.unhcr.org/excom/exconc/4cbeb1a99/conclusion-refugees-disabilities-other-persons-disabilities-protected-assisted.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/4cbeb1a99/conclusion-refugees-disabilities-other-persons-disabilities-protected-assisted.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/4cbeb1a99/conclusion-refugees-disabilities-other-persons-disabilities-protected-assisted.html
https://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
https://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
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التعليم ١٢
مقدمة

االجتماعــي  النفــي  الدعــم  الطــوارئ  حــاالت  يف  التعليــم  يوفــر 

والجســدي واملعــريف املنقــذ للحيــاة، ويُمكــن أن يحافــظ عــى تقــدم 

الطــوارئ  حالــة  قبــل  باملدرســة  ملتحقــن  كانــوا  الذيــن  األطفــال 

التعليــم  برامــج  خــالل  مــن  التعليــم  فاتــه  ملــن  الفــرص  وخلــق 

املتســارع، والتدريــب املهنــي، وغرهــا مــن برامــج التعليــم الرســمي 

الذيــن  األشــخاص  يتعلــم  التعليــم،  خــالل  فمــن  الرســمي.  وغــر 

يعايشــون األزمــات مهــارات البقــاء األساســية واســراتيجيات الحــد 

مــن املخاطــر، بمــا يف ذلــك كيفيــة حمايــة أنفســهم مــن االعتــداءات 

عــى  الحصــول  وكذلــك  املتفجــرة،  واملــواد  وااللتهابــات  الجنســية 

والتغذيــة.  الصحــة  وحــول  حقوقهــم  حــول  أساســية  معلومــات 

ويُمكــن أن يكــون التعليــم قــوة تحويــل وجســر لبنــاء الســالم يعــزز 

املســتقبلية ويوفــر مســاحة  الصدمــات  أمــام  الصمــود  القــدرة عــى 

والشــباب  لألطفــال  والروتينيــة  الطبيعيــة  الحيــاة  مــن  حيويــة 

الطــوارئ. حــاالت  مــن  كبــر  بشــكل  تضــرروا  الذيــن  والبالغــن 

ّ

ّ

ّ

ّ

ٍ
ّ

ّ

ٍ ّ

يمكن للتعليم الدامج واملنصف يف حاالت الطوارئ أن يعزز فرص 

ويســاعد  االبتــكار  ويولــد  النتائــج  ويُحســن  الجميــع  لــدى  التعلــم 

الحكومــات عــى »إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل« وتطبيــع أو تضمــن 

اإلدمــاج يف النظــم الخارجــة مــن األزمــات.

ّ ُ
ّ ّ ّ

ٍ

وخــالل حــاالت الطــوارئ، تلعــب املنظمــات اإلنســانية دورا أساســيا 

يف اســتعادة النظــم التعليميــة مــن خــالل دعــم جهــود الحكومــات 

الوطنيــة، وقــد تشــكل هــذه فرصــة تحويليــة إذا كانــت الحكومــات 

عــى اســتعداد إلعطــاء األولويــة إلدمــاج الطــالب مــن ذوي اإلعاقــات 

واملبــادئ  للمعايــر  واملحليــة  الوطنيــة  األطــر  امتثــال  وضمــان 

التوجيهيــة العامليــة املعــرف بهــا بشــأن إدمــاج األشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة.

ً ً

ّ

الصكوك القانونية الرئيسية واألطر األخرى

هدف التنمية املستدامة الرابع 

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إطار عمل داكار 

بيان ساالمانكا وإطار العمل 

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل	 

اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 	 
ضــد املــرأة

العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 	 
والثقافيــة

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948( 

انظــر أيضــا األقســام الخاصــة بامليــاه والصــرف الصحــي 
وإدارتهــا،  املخيمــات  وتنســيق  العامــة،  والنظافــة 

والحمايــة. والتغذيــة  والصحــة 

ً

https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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12. التعليم

املصطلحات الرئيسية

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ويُشــر إىل البامــج التــي توفــر فــرص التعلــم 

وتشــمل  العمريــة،  الفئــات  كافــة  مــن  لألشــخاص  األزمــات  حــاالت  يف 

البامــج املقدمــة تنميــة الطفولــة املبكــرة والتعليــم االبتــدايئ والثانــوي وغــر 

الرسمي والتقني واملهني والعايل وتعليم الكبار، ويوفر التعليم يف حاالت 

الطــوارئ الحمايــة البدنيــة والنفســية االجتماعيــة واملعرفيــة التــي يمكــن لهــا 

الحفــاظ عــى األرواح وإنقاذهــا، ويعــد ضــرورة يف حــاالت النــزاع والعنــف 

والتهجــر القســري والكــوارث وحــاالت الطــوارئ املتعلقــة بالصحــة العامــة. 

مــن  أوســع  الطــوارئ«  »التعليــم يف حــاالت  فــإن  النظريــة،  الناحيــة  ومــن 

»االســتجابة التعليميــة يف حــاالت الطــوارئ« لكنــه عنصــر أســايس مــن تلــك 

االســتجابة115.   

ّ ّ

ّ
ّ

ُ
ً ّ

ّ
ّ

أنظمــة التعليــم الدامــج وتشــمل كافــة الطــالب وترحــب بهــم وتدعمهــم، 

بغض النظر عن الخلفية أو القدرات أو املتطلبات. ولتحقيق هذا الهدف، 

يجــب أن يكــون التدريــس واملناهــج واملبــاين املدرســية والفصــول الدراســية 

لكافــة  مناســبة  واملراحيــض  النقــل  ووســائل  للعــب  املخصصــة  واألماكــن 

األطفال عى جميع املســتويات، والتعليم الدامج يعني أن كافة األطفال 

يتعلمــون معــا يف املــدارس ذاتهــا116. 

ّ
ً

التعليــم املتخصــص والــذي يوفــر التعليــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة ضمــن 

بيئــة تعليميــة منفصلــة، مثــل مدرســة أو مركــز خــاص، وغالبــا مــا تكــون 

معزولة عن املجتمع وعن األطفال اآلخرين واملدارس الرئيسية117 ، وعادًة 

املثــال،  ســبيل  )عــى  اإلعاقــة  املتخصصــة حســب  املــدارس  تنظيــم  يتــم  مــا 

الصــم(118.  أو  املكفوفــن  مــدارس 

ّ

ً

املتعلمــون ويشــر ذلــك إىل األشــخاص املســجلن أو املشــاركن يف أنشــطة 

الحــايل،  الوقــت  املســتبعدين يف  املحتملــن  املتعلمــن  تعليميــة، وكذلــك 

والفتيــات  والرجــال  النســاء  يشــملون  اإلعاقــة  ذوي  مــن  واملتعلمــون 

والفتيــان، وقــد يكونــوا ملتحقــن بــأي نــوع مــن أنــواع التعليــم الرســمي أو 

غــر الرســمي، ســواء يف برامــج رعايــة وتنميــة الطفولــة املبكــرة ويف التعليــم 

االبتدايئ أو الثانوي أو العايل أو يف دورات التعليم املهني أو التعليم مدى 

الحيــاة.

ٍ ّ

ّ

ّ

ٍ ّ

ّاملعلمــون ويشــمل ذلــك املعلمــن املدربــن املشــاركن مباشــرة يف تدريــس  ّ ّ

ّ

الطــالب، ويُمكــن أن يكونــوا معلمــن يف الفصــول املدرســية أو معملــن يف 

مجــال التعليــم الخــاص أو أنواعــا أخــرى مــن املعلمــن، وقــد يعملــون مــع 

الطالب ضمن صف كامل يف غرفة صفية أو ضمن مجموعات صغرة يف 

غرفة املوارد، أو معلم خاص داخل أو خارج الغرفة املدرسية االعتيادية119. 

ّ ّ

ً

ٍ ٍ
ّ

إمكانيــة الوصــول وينطبــق ذلــك عــى املبــاين واملعلومــات ووســائل االتصــال 

واملناهــج واملــواد التعليميــة )بمــا يف ذلــك الكتــب املدرســية( وطــرق التدريــس 

والتقييم واللغة وخدمات الدعم والنقل املدريس واملياه والصرف الصحي 

وكافيريــات املــدارس واألماكــن الرفيهيــة.

العوائق

املتعلمــون مــن ذوي اإلعاقــة هــم أكــرث املجموعــات تهميشــا واســتبعادا يف 

النظــم التعليميــة، بمــا يف ذلــك يف حــاالت الطــوارئ. 

ً ً ّ

الرعايــة  برامــج  اإلعاقــة خــارج  ذوي  مــن  املتعلمــن  تبقــي  التــي  والعوائــق 

والتنميــة يف مجــال الطفولــة املبكــرة وخــارج املــدارس والكليــات والجامعــات 

تتفاقــم أثنــاء النزاعــات، وقــد تكــون بيئيــة أو ســلوكية أو مؤسســاتية.

ّ ُ

الفرديــة كالنــوع  الهويــة  بالعديــد مــن عناصــر  التقاطــع  يعــرف مصطلــح 

هــذه  وأن  واإلعاقــة،  االقتصاديــة  والحالــة  والعمــر  والعــرق  الجنســاين 

العناصــر تتفاعــل بطــرق غالبــا مــا تزيــد مــن اإليجابيــات أو املســاوئ، ويُمكــن 

أن يؤثــر التقاطــع عــى درجــة تهميــش املتعلــم أو عــدم إدماجــه يف الجاهزيــة 

لحــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا والتعــايف منهــا. ومــن املهــم بمــكان كذلــك 

إدراك وجــود تنــوع داخــل اإلعاقــة، فاملتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة أو مــن 

لديهــم صعوبــات يف التعلــم ليســوا مجموعــة متجانســة، والصبــي الــذي 

لديــه إعاقــة ذهنيــة أو جســدية يواجــه عوائــق مختلفــة وقــد يتمتــع بنقــاط 

قــوة مختلفــة مقارنــة بصبــي أصــم أو كفيــف، ويُمكــن أن يكــون األشــخاص 

األكــرث  والفتيــات،  النســاء  وخاصــة  النفســية،  أو  الذهنيــة  اإلعاقــة  ذوي 

تهميشــا خــالل تنفيــذ االســتجابة اإلنســانية120. 

ّ ِ
ً

ّ ّ

ّ

ً ّ

ً

يجــب تحديــد هــذه العوامــل وغرهــا والتخفيــف مــن حدتهــا وأثرهــا، بمــا يف 

ذلك املوقع والبعد، بشكل منهجي من خالل تطبيق اسراتيجيات تكفل 

أن يكــون التعليــم والتعلــم مــدى الحيــاة يف حــاالت الطــوارئ دامجــا.

ّ

ٍ ُ
ً

115 الشبكة املشركة بن الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ.

116 اليونيسف، التعليم الجامع – إشراك األطفال من ذوي اإلعاقة يف التعليم الجيد: ما الذي يجب عمله؟ )2017(.

117 هانديكاب إنرناشونال، ورقة سياسات حول التعليم الجامع )2012(، ص 12-10.

118 مؤسسة إنقاذ الطفل، املدارس للجميع. إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف التعليم )2002(، ص 10.

119 الشبكة املشركة بن الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ، املعاير الدنيا للتعليم: الجاهزية واالستجابة والتعايف )2010(، ص 94.

120 الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، اآلثــار املرتبــة عــى ضمــان املســاواة يف الوصــول وإدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة والنفســية يف الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والعمــل اإلنســاين، 

مراجعــة ســريعة لألدبيــات )2017(.

http://www.ineesite.org/en/education-in-emergencies
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/schools_for_all.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_English.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/page-images/NADLiterature-review-Palestine-Lebanon.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/page-images/NADLiterature-review-Palestine-Lebanon.pdf
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

شكل ٧  | العوائق التي تحول دون إمكانية الوصول واإلدماج يف قطاع التعليم

كيف تتفاقم آثار األزمة عىل األشخاص ذوي اإلعاقة
 يف قطاع التعليم

تأثري األزمة
إغالق املدارس، وتدمري البنية التحتية بما يف ذلك الطرق املؤدية إىل املدارس، والنزوح الذي يؤدي 

ّإىل تدين قدرات املعلم، وانعدام األمن وانهيار الشبكات االجتماعية 

تفاقم اآلثار  بسبب الحواجز !

الحواجز البيئية:

يمكــن 	 آمنــة وال  الصحــي والنظافــة وغرهــا غــر  للميــاه والصــرف  نقــل وطــرق ومبــاين ومالعــب ومرافــق   وســائل 
إليهــا  الوصــول 

ُ

ّعدم توفر األجهزة املساعدة واالتصاالت البديلة أو املعززة	  ِ

ّ عدم كفاية مواقع مرافق التعلم املؤقتة واملساحات الصديقة لألطفال	

العوائق السلوكية:

ّ وصمة العار ضد املتعلمن من ذوي اإلعاقة 	

 اعتقــاد موظفــو القطــاع التعليمــي أن املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة ليــس لديهــم القــدرة عــى التعلــم أو اإلســتفادة 	
مــن التعليــم

ّ ّ ّ

العوائق املؤسساتية:

ّ نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج املتعلمن من ذوي اإلعاقة يف السياسات والبامج التعليمية 	

 عدم وجود سياسة تعليمية دامجة أو تخطيط تعليمي دامج	

ّ ال يوجد تخصيص يف امليزانية إلدماج املتعلمن من ذوي اإلعاقة 	

 نقص بيانات اإلعاقة يف نظام إدارة معلومات التعليم	

املخاطر التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة
 العنف والفقر واملخاطر البيئية والتدهور الصحي واإلقصاء والعزلة والبلطجة

 وتفاقم مخاطر العنف والتحرش الجني
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12. التعليم

املعايري واملبادئ التوجيهية

الشبكة املشركة بن الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ، 	 

املعاير الدنيا للتعليم: الجاهزية واالستجابة والتعايف )2010(

»هيلــب إيــج« و«البعثــة املســيحية للمكفوفــن« و«هانديــكاب 	 

الســن  لكبــار  اإلنســاين  اإلدمــاج  معايــر  إنرناشــونال«، 

)2018( التعليــم  قســم   – اإلعاقــات  ذوي  مــن  واألشــخاص 

 مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، معيــار التعليــم 	
يف حــاالت الطــوارئ )إصــدار 1.5(

 الشبكة املشركة بن الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ، 	
دليل الجيب لدعم املتعلمن من ذوي اإلعاقة )2010(

الشبكة املشركة بن الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ، 	 

دليــل  ،2009( الجميــع  إدمــاج  الطــوارئ:  حــاالت  يف  التعليــم 

الجيــب للتعليــم الجامــع(

 

يف 	  التعليــم  الالجئــن،  لشــؤون  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة 

الطــوارئ حــاالت 

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به

يجــب اتخــاذ إجــراءات »مــا يجــب القيــام بــه« يف جميــع مراحــل العمــل 

والدامــج  الجامــع  للتعليــم  الشــاملة  البمجــة  تنفيــذ  عنــد  اإلنســاين 

الــذي يســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

املشاركة

ضمــان املشــاركة الفعالــة والنشــطة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 	 

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ومنظمــات  وأســرهم  واألطفــال 

لكافــة  والتخطيــط  العوائــق  وتحديــد  القــرارات  اتخــاذ  يف 

السياســات والبامــج التــي تدعــم وصــول املتعلمــن مــن ذوي 

و تقييمهــا. ورصد هــا وتنفيذ هــا و تصميمهــا اإلعا قــة إىل التعليــم

ّ

ّ

ٍ

ّ

ٍ

منصــف، 	 بشــكل  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمثيــل   ضمــان 
والنــوع  العمــر  وكذلــك  اإلعاقــات  مــن  مجموعــة  يف  والنظــر 

الجنســاين والتنــوع، وبــذل جهــود متضافــرة لتعزيــز مشــاركة 

مــن  األشــخاص  ذلــك  يف  بمــا  ناقصــا،  تمثيــال  املمثلــة  الفئــات 

والســكان  االجتماعيــة،  والنفســية  الذهنيــة  اإلعاقــة  ذوي 

األصليــن والنســاء والفتيــات يف اآلليــات والعمليــات الرســمية 

الرســمية.  وغــر 

ٍ

ً ً

 إقامة شراكات مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وغرها 	
مــن املنظمــات العاملــة يف مجــال التعليــم، وإشــراكها يف دعــم 

املســاعدة  وتقديــم  اإلعاقــة  ذوي  مــن  واملتعلمــن  املعلمــن 

الشــخصية والدعــوة إىل التعليــم الدامــج ودعمــه.

ّ ّ

معالجة العوائق

 تحديد ورصد العوائق والحلول يف مجال التعليم والتعلم، 	
احتياجاتهــم  لتلبيــة  اإلعاقــة  ذوي  مــن  املتعلمــن  ودعــم 

االجتماعيــة. النفســية  ومتطلباتهــم 

ّ

ّ

 ضمان إتاحة التعليم للمتعلمن من ذوي اإلعاقة، وتمكن 	
وتوفــر  الرئيســية  الــدورات  يف  التســجيل  مــن  الطــالب  كافــة 

ترتيبــات تيســرية معقولــة لتلبيــة متطلباتهــم عــن طريــق إزالــة 

 ، والرقميــة121  املاديــة  البيئــات  يف  مشــاركتهم  أمــام  العوائــق 

وإدراج مســاحات التعلــم واملناطــق التــي يلعــب فيهــا األطفــال 

ويأكلــون ويتجمعــون فيهــا122 .

ّ

ّ

ّ

مبــادئ 	 تطبيــق  عــى  الخدمــات  مقدمــي  جميــع   تشــجيع 
والتعلــم  التعليــم  التخطيــط ملرافــق  عنــد  الشــامل  التصميــم 

. وتشــييدها

ّ
ّ

ضمــان إصــدار كافــة أدوات تقييــم القطــاع التعليمــي واإلبــالغ 	 

بالقطــاع،  الخاصــة  واالتصــاالت  املعلومــات  وكذلــك  عنــه، 

متطلبــات  وتلبــي  إليهــا  الوصــول  يمكــن  متعــددة  بأشــكال 

األشــخاص من ذوي اإلعاقات الســمعية والبصرية والفكرية 

والنفســية االجتماعيــة تنظيــم حمــالت توعيــة عامــة للتصــدي 

ذوي  األشــخاص  حقــوق  وتعزيــز  والتمييــز  العــار  لوصمــة 

اإلعاقــة.

ُ ّ ٍ

ّ

121 ملزيد من املعلومات حول الوصول الرقمي، راجع البعثة املسيحية للمكفوفن،  مجموعة أدوات الوصول الرقمي )2018(.

122 انظــر امللحــق 7 للحصــول عــى قائمــة مرجعيــة حــول إمكانيــة الوصــول إىل املســاحات التعليميــة. املــادة 9 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــأن إمكانيــة الوصــول تحــدد الخطــوات التــي ينبغــي أن تتخذهــا 

الــدول األطــراف لتمكــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن العيــش بشــكل مســتقل واملشــاركة يف جميــع جوانــب الحيــاة.

http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_English.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_English.pdf
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://emergency.unhcr.org/entry/115412/education-emergency-standard
https://emergency.unhcr.org/entry/115412/education-emergency-standard
https://emergency.unhcr.org/entry/115412/education-emergency-standard
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/INEE_Supporting_Learners_with_Disabilities.pdf
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/INEE_Supporting_Learners_with_Disabilities.pdf
http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1062/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_EN.pdf
http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1062/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_EN.pdf
http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1062/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_EN.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/114386/education-in-emergencies
https://emergency.unhcr.org/entry/114386/education-in-emergencies
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-Digital-Accessibility-Toolkit.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
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مراجعــة السياســات واملبــادئ التوجيهيــة واألدوات القطاعيــة 	 

ذوي  مــن  األشــخاص  عــى حــق  بوضــوح  تؤكــد  أنهــا  لضمــان 

اإلعاقــة يف الوصــول واإلدمــاج.

ّ

التمكني وتنمية القدرات

التعليــم 	  أنشــطة  عــب  والضمانــات  الحمايــة  تدابــر  تعميــم 

بتدابــر  اإلعاقــة  ذوي  مــن  املتعلمــن  واطــالع  والتعلــم، 

والتعــرف  إليهــا،  الوصــول  وكيفيــة  والضمانــات  الحمايــة 

عــى البعــد الجنســاين لبعــض املخاطــر التــي تواجــه الحمايــة 

والضمانــات.  

ّ ّ

ّ

ُ

ذلــك 	 يف  )بمــا  املــدارس  يف  والعاملــن  املعلمــن  قــدرات   بنــاء 
املوظفــن املشــاركن يف خدمــات النقــل واملقاصــف والخدمــات 

حــول  لهــم  التدريــب  وتوفــر  باملدرســة(،  املتعلقــة  األخــرى 

األشــخاص ذوي  للجميــع وحقــوق  الدامجــة  الربيــة  مبــادئ 

عليهــا. وإطالعهــم  اإلعاقــة 

ّ

بنــاء قــدرات منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتمكينهــا مــن 	 

املســاهمة يف تصميــم البامــج التعليميــة وتنفيذهــا ورصدهــا.

إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة لهــم 	 

يف جميــع أنشــطة التعبئــة والتوعيــة املجتمعيــة.

خــالل 	 مــن  ذلــك  يف  الدامج)بمــا  التعليــم  أنظمــة  أن   ضمــان 
التعــاون الــدويل( قــادرة عــى إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

متطلباتهــم. وتلبيــة 

ّ

جمع البيانات ورصدها

اإلعاقــة، 	  ذوي  مــن  املتعلمــن  عــن  البيانــات  وتحليــل  جمــع 

الجنســاين والعمــر واإلعاقــة، بشــكل  النــوع  مصنفــة حســب 

أنظمــة  يف  اإلنســاين،  البنامــج  دورة  عــب  ومنظــم  منهجــي 

الوطنيــة  اإلبــالغ  بيانــات  وقواعــد  التعليــم  معلومــات  إدارة 

أو  بيانــات موثوقــة  توفــر  األخــرى. ويف حالــة عــدم  واألنظمــة 

اإلعاقــة يف  انتشــار  تقديــر  اعتمــاد  ينبغــي  يمكــن جمعهــا،  ال 
 123.%15 بنســبة  العالــم 

ّ

ٍ
ّ

ُ

يمكــن 	  التــي  التعليــم  ومرافــق  الحاليــة  الخدمــات  تحديــد 

وأبــرز  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ومنظمــات  إليهــا  الوصــول 

اإلعاقــة. ذوي  مــن  املتعلمــن  يقيــم  وحيــث  املصلحــة،  أصحــاب 

ُ

ّ

واملجتمــع 	  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات  مــع  التعــاون 

قــد  التــي  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األفــراد  أو  املجموعــات  لتحديــد 

فــوري،  دعــم  إىل  يحتــاج  مــن  املدرســة وكذلــك  تكــون خــارج 

األخــرى  والخدمــات  والصحــة  الحمايــة  بخدمــات  وربطهــم 

الصلــة. ذات 

ٍ

عــدة 	  يف  الشــاملة  االحتياجــات  حــول  املعلومــات  مشــاركة 

التنســيق  آليــات  يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  للمتعلمــن  قطاعــات 

الصحــي  والصــرف  امليــاه  )مثــل  الــوكاالت  بــن  املشــركة 

والنظافــة العامــة، والحمايــة، والصحــة(، وضمــان التنســيق 

القطاعــات. بــن 

ّ
ّ

 ضمــان احــرام أخالقيــات البيانــات ومبــادئ الحمايــة )بمــا يف 	
ذلــك الســرية وتوفــر املعلومــات واملوافقــة املســتنرة واألمــن( 

اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص  املتعلقــة  البيانــات  جمــع  عنــد 

واســتخدامها124. 

 مراجعــة معايــر وأدوات التعليــم وضمــان أنهــا تــويص بجمــع 	
البيانــات عــن املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة، وتصنيفهــا حســب 

النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.

ُ ّ

ّ

بــن  املشــركة  للشــبكة  الدنيــا  املعايــر  مــع  اإلرشــادات  هــذه  تتوافــق 

املعايــر عــى  الطــوارئ، وتنطبــق هــذه  للتعليــم يف حــاالت  الــوكاالت 

التــي  والكــوارث  الطبيعيــة  الكــوارث  ذلــك  يف  بمــا  الطــوارئ،  حــاالت 

مــن صنــع اإلنســان، عــى حــاالت النــزاع، وعــى إبطــاء وســرعة ظهــور 

عــى  وتشــدد  والحضريــة،  الريفيــة  البيئــات  مــن  كل  يف  األزمــات، 

حقــوق األشــخاص املتضرريــن مــن الكــوارث واحتياجاتهــم وكرامتهــم.

ّ

ّ

ثنــايئ  نهــج  تبنــي  اإلنســانية  التعليميــة واملنظمــات  للســلطات  ينبغــي 

أن  ويجــب  الطــوارئ،  حــاالت  يف  الشــامل  التعليــم  لتعزيــز  املســار 

تســتكمل التدخــالت الخاصــة باإلعاقــة املســتهدفة للوفــاء بمتطلبــات 

املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــات بالتدخــالت الســائدة التــي تعــود بالنفــع 

عــى كافــة املتعلمــن.  

ّ

ّ

ّ

123 منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )2011(.

124 انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى )2018(، الفصــل الســادس، إدارة 

البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة، ص 106-148، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــادة 22)2(.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
https://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
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12. التعليم

سائدة
تكــون أن  لضمــان  وتكييفهــا  تعليميــة  وبرامــج  مرافــق  تصميــم 
ذوي مــن  املتعلمــن  ذلــك  يف  بمــا  للجميــع،  ومتاحــة  دامجــة 
أصــول املعلمــن عــى علــم  تدريــب  املثــال  )عــى ســبيل  اإلعاقــة. 
التدريــس الدامــج، وأن تركــز املناهــج عــى املتعلــم، ومــا إىل ذلــك(

 
 ّ

 ّ
ّ ّ

مستهدف
الفرديــة  املتطلبــات  الســتيعاب  التعليــم  برامــج  تصميــم 
املــواد  إتاحــة  املثــال  )عــى ســبيل  للمتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة. 

ذلــك( إىل  ومــا  املســاعدة  األجهــزة  وتوفــر  التعليميــة 

ّ

ِ

     

قطــاع  يف  الفاعلــة  الجهــات  أدنــاه  الــواردة  اإلرشــادات  ســتدعم 

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تواجــه  التــي  العوائــق  لتحديــد  التعليــم 

ومقدمــي  األشــخاص  ودعــم  لهــا،  والتصــدي  أســرهم  وكذلــك 

الرعاية عند وصولهم إىل البامج التعليمية يف الظروف اإلنسانية.

ّ ّ

اإلجراءات املوىص بها

التعايفاالستجابةالجاهزية

١.  التقييم والتحليل والتخطيط

بهــدف  تقييــم  اإلعاقــة إلجــراء عمليــات  األشــخاص ذوي  مــع منظمــات  التعــاون 
الكبــار مــن  التــي تحــرم األطفــال والشــباب واملتعلمــن  تحديــد وتحليــل الحواجــز 
ذوي اإلعاقــة مــن فــرص التعليــم، وذلــك بالتنســيق مــع القطاعــات األخــرى )مثــل 
حمايــة الطفــل، والصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي، وامليــاه والصــرف 

الصحــي والنظافــة العامــة( مــن أجــل تعزيــز البمجــة املنســقة.

ّ

X

التعليــم  املشــرك ملجموعــة  التعليــم  تكييــف مجموعــة أدوات تقييــم احتياجــات 
األوضــاع  مــن  اإلعاقــة  ذوي  مــن  الطــالب  اســتبعاد  منــع   )1( أجــل:  مــن  العاملــي 
 )3( الحاجــة،  عنــد  معقولــة  تيســرية  ترتيبــات  إجــراء  ضمــان   )2( الســائدة، 
توضيــح آثــار األزمــة عــى املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة والنظــام التعليمــي، وتحديــد 

لإلعاقــة. الدامــج  التعليــم  توفــر  القــدرات ويف  يف  الفجــوات 

ّ
X

وضــع خطــة لإلجــراءات الخاصــة بتعزيــز أنظمــة التعليــم الدامــج. )للحصــول عــى 
أفــكار ومــوارد عمليــة، راجــع الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت 

ّالطــوارئ، دليــل الجيــب للمتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة(.
XX

استشــارة مجموعــة واســعة مــن مصــادر البيانــات لتحليــل القــدرات والثغــرات يف 
التعليــم الدامــج.

X

http://educationcluster.net/resources/needs-assessment-guide-package/
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/INEE_Supporting_Learners_with_Disabilities.pdf
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/INEE_Supporting_Learners_with_Disabilities.pdf
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إنشــاء آليــة إحالــة لتزويــد الطــالب مــن ذوي اإلعاقــة وأســرهم بأشــكال محــددة 
مــن املســاعدة، تشــمل الدعــم النقــدي واألجهــزة التعويضيــة وخدمــات الحمايــة 

وغرهــا.

ّ ٍ
XXX

٢.  تعبئة املوارد

تحديد وتعبئة املوارد املحلية )وسائل النقل املتاحة والبامج املجتمعية وأشكال 
املساعدة األخرى( لزيادة الوصول إىل التعليم الدامج.

XX

تأمن التمويل وإعداد ميزانية دامجة يتم فيها تخصيص موارد خاصة بإمكانية 
الوصول واإلدماج.

XX

ضمــان إدراج التعليــم الدامــج يف كافــة نــداءات التمويــل، وضمــان أن تخصــص 
نــداءات التمويــل تلــك املــوارد الالزمــة للبنــى التحتيــة واألجهــزة املســاعدة املمكنــة 

الوصــول ومــن أجــل اتخــاذ ترتيبــات تيســرية معقولــة.

ّ

ِXX

٣.  التنفيذ

التعــاون مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتطويــر اســراتيجيات االســتجابة 
التــي تزيــل عوائــق محــددة أمــام التعليــم الدامــج التــي تواجــه املتعلمــن مــن ذوي 

اإلعاقــة.

ّ ّX

بناء قدرات ووعي العاملن يف القطاع التعليمي )بما يف ذلك املعلمون وسائقو 
املدارس وموظفو املقاصف( حول التعليم الدامج واستخدام )ورصد استخدام( 

األجهزة املساعدة، وإعداد جداول الصيانة.

ّ

ِ
XX

الدامــج والحاجــة إىل مكافحــة وصمــة  التعليــم  إذكاء وعــي املجتمعــات بأهميــة 
والتمييــز. العــار 

XXX

ّتطوير مواد تعليمية دامجة ومناسبة ثقافيا وتشمل جميع املتعلمن. ًXXX

ضمــان أن املهندســن واملهندســن املعماريــن يعتمــدون نهــج التصميــم الشــامل 
عنــد قيامهــم ببنــاء املــدارس وغرهــا مــن املرافــق.

ّ
XXX

4.  التنسيق

بــن  املشــركة  التنســيق  آليــات  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منظمــات  إدراج 
والــوكاالت. املجموعــات 

XXX

إنشــاء مســارات إحالــة تربــط األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بخدمــات متخصصــة 
الدامــج  التعليــم  تعزيــز  أجــل  مــن  النطــق(  وعــالج  والتعريــف  الفحــص  )مثــل 

محــدد. دعــم  إىل  يحتاجــون  الذيــن  الطــالب  وتحديــد 

ٍ

ٍ

X

العمــل مــع برامــج التحويــالت النقديــة إلزالــة الحواجــز املاليــة )مثــل تكاليــف النقــل 
أو األجهــزة املســاعدة( التــي تمنــع األســر التــي تضــم أطفــاال مــن ذوي اإلعاقــة مــن 
الوصــول إىل الفــرص التعليميــة، والعمــل مــع برامــج ســبل العيــش لصمــان أن 
األســر التــي لديهــا أطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يمكــن أن تغطــي هــذه التكاليــف عــى 

املــدى الطويــل.

ً ِ
ّ ُXX
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12. التعليم

االستجابة التعايفالجاهزية

يمكــن  معلومــات  لتوفــر  التغذيــة  مجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  مــع  التنســيق 
الوصــول إليهــا حــول التغذيــة، والتدخــل معــا لدعــم ممارســات التغذيــة الجيــدة 
توفــر  أن  يمكــن  آليــات  إنشــاء  يف  واملســاعدة  اإلعاقــة،  ذوي  مــن  األطفــال  لــدى 
مثــل هــذا الدعــم لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن هــم خــارج املدرســة أو يتلقــون 

املنــزل. يف  التعليــم 

ُ
ً

ُXX

٥.  الرصد والتقييم

جمع بيانات أساسية حول التحاق األطفال من ذوي اإلعاقة باملدارس لتسهيل 
خــالل  مــن  والدعــوة  الوطنــي،  واملســتوى  البامــج  مســتوى  عــى  الرصــد  عمليــة 
اليونيســف- ملجموعــة  التابعــة  الطفــل  أداء  وحــدة  إلدمــاج  الجيــدة  املمارســة 

التعليــم. معلومــات  الوطنــي إلدارة  النظــام  يف  واشــنطن 

XX

XXّرصد أداء تدابر الحماية والضمانات الخاصة باملتعلمن من ذوي اإلعاقة.

األشــخاص  ومنظمــات  أمورهــم  وأوليــاء  اإلعاقــات  ذوي  مــن  املتعلمــن  إشــراك 
نتائــج  التعليميــة وتقييمهــا، وضمــان مشــاركة  األنشــطة  اإلعاقــة يف رصــد  ذوي 

ومناقشــتها. التماريــن  هــذه 

ّ

XX

التعليــم  يف  الجيــدة  واملمارســات  التعلــم  لتبــادل  املعــارف  إدارة  نظــام  تطويــر 
قدراتهــا. لتعزيــز  املــدارس  بــن  دعــم  أنظمــة  وإنشــاء  الدامــج، 

ّ
XXX

أدوات ومصادر

لجنــة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، التعليــق العــام 	 

الرابــع حــول املــادة 24، الحــق يف التعليــم )2016(

الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 	 

ّدليــل الجيــب لدعــم املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة )2010(

الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 	 

دليــل الجيــب للتعليــم الجامــع )2009(

الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 	 

والتعلــم  االجتماعــي  النفــي  الدعــم  حــول  إرشــادية  مذكــرة 

)2018( االجتماعــي  العاطفــي 

الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 	 

التعليــم الجامــع

الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 	 

املــدارس  معلمــي  تدريــب   – األزمــات  ســياقات  يف  املعلمــون 

االبتدائيــة

ّ ّ

 الفريق العامل املشرك بن الوكاالت املعني بالتعليم املتسارع	

يف 	 الدامــج،  اإلنســاين  والعمــل  والصمــود  املخاطــر  م.،   كيــت 
)2013( العالــم  أطفــال  حالــة  اليونيســف، 

 ســيبونز وآخــرون، نحــو تعليــم دامجلإلعاقــة: ورقــة معلومــات 	
أساســية لقمــة أوســلو )2015(

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/INEE_Supporting_Learners_with_Disabilities.pdf
http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1062/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_EN.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/page-images/INEE_Guidance_Note_on_Psychosocial_Support_ENG.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=8938060f15-E-Cubed+ENG_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-8938060f15-25784501&mc_cid=8938060f15&mc_eid=1a23bbf709
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/page-images/INEE_Guidance_Note_on_Psychosocial_Support_ENG.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=8938060f15-E-Cubed+ENG_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-8938060f15-25784501&mc_cid=8938060f15&mc_eid=1a23bbf709
http://www.ineesite.org/en/inclusive-education
http://www.ineesite.org/en/training-pack-for-primary-school-teachers-in-crisis-contexts
http://www.ineesite.org/en/training-pack-for-primary-school-teachers-in-crisis-contexts
http://www.ineesite.org/en/accelerated-education
https://www.unicef.org/sowc2013/focus_humanitarian_action.html
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Oslo_Ed_Summit_DisabilityInclusive_Ed.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Oslo_Ed_Summit_DisabilityInclusive_Ed.pdf
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اليونيسف، إشراك األطفال من ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين: التوجيه الربوي )2018(	 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن، دليل التعليم يف حاالت الطوارئ	 

اليونيسف، تنمية الطفولة املبكرة يف حاالت الطوارئ: دليل البنامج املتكامل )2014(	 

اليونيسف، تنمية الطفولة املبكرة يف العمل اإلنساين	 

 اليونيسف وفريق واشنطن املعني بإحصاءات اإلعاقة، وحدة التعليم الدامج )ستصدر قريباً	

http://training.unicef.org/disability/emergencies/education.html
https://emergency.unhcr.org/entry/114386/education-in-emergencies
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Programme_Guide_ECDiE.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/ecd.html
http://bit.ly/2yS5mD5




املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

 
 
 
 

المن الغذائ والتغذية ١٣ 

الصحــي  والنظافــة ً والصــرف باليــاه  الخاصــة  القســام  أيضــا   انظــر 
والتعليــم .مقدمة  والصحــة    ، العامــة

مــن  ّ الــكاف والتحــرر عــى  الغــذاء  الحــق ف  الحصــول إنســان لــكل 

القانونيــة  بــه ف مختلــف  الصكــوك  الحــق  معــرف  وهــذا  الجــوع،

ف  ذلــك القانــون الــدول النســان الــذي يحكــم حــالت  الدوليــة، بمــا

الســلح.  النــزاع 

ø

وعــى عديــدة،  والتغذيــة  ٍبطــرق   الغــذائ  بالمــن  العاقــة  ترتبــط 

أن  تؤثــر العاقــة  ٍبشــكل ســلبي عــى  المــن الخصــوص  يمكــن وجــه

الســر  البحــاث  ّأن  وقــد  أظهــرت  للســرة، والتغذيــة  الغــذائ 

عرضــة  هــي  أكــث   العاقــة مــن  ذوي  لديهــا  أفــراد التــي  العيشــية

أقــل  وفــرص  اقتصاديــة  لديهــا  مــوارد الغــذائ لن  المــن  لنعــدام 

عمــل أقــل وبحاجــة إل الزيــد مــن الخدمــات الصحيــة وتقــي وقتــا  

شخص من  ذوي العاقة  إضافيا ف  أعمال الرعاية. وعندما يرأس

ف   الوقــوع تكــون  فــرص  دخلهــا  الســاس، ويكــون  مصــدر الســرة

تكــون  معــدلت وقــد  عــام، أعــى  ٍبشــكل   الغــذائ  المــن  انعــدام 

مــن  ذوي العاقــة عندمــا  ابــن  لشــخاص التغذيــة  أعــى أيضــا  ســوء

مــن  ف   ٍكثــر  يكونــون أو  والبلــع،  ف  الكل  صعوبــة  يواجهــون

أن  نتذكر   ّأن حالت  اومن  لهم . 12ÿ إيتم  همالهم الحيان مرض، أو

مختلفــة   أن يكــون لهــا  تأثــرات البطيئــة  والســريعة يمكــن الطــوارئ

بشــكل  كبــر، وليــس أقلهــا عــى انعــدام المــن الغــذائ للشــخاص

العاقــة  مــن  ذوي 

ُ

ّ
ً

ً

ً

ّ

ُ

ٍ

القانونية الرئيسية والطر الخرى  الصكوك

اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة

هدف   2 من أهداف التنمية الستدامة 

اتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية حقوق الرأة 

الصطلحات الرئيسية

عــى   القائــم النقــد  والتدخــل  عــى  يتــم  اســتخدام التحويــل  القائــم

أالنقد  و قسائم  التي توفر  إل  كافة البامج النقد  بالتبادل للشارة

الخدمــات  الســلع  أو  مــن  شــراء لتمكينهــم  للمســتفيدين  العانــة

إل النقــد  أو  ايشــر  لصطلحــان وف  الســياقات النســانية، مباشــرة.

مــن   القســائم الخصصــة للفــراد أو الســر العيشــية أو الســتفيدين

والجهــات للحكومــات  الاليــة  يشــملن  ا ّلخصصــات  ول الجتمــع، 
الحكوميــة  الخــرى.  126

مــن مختلــف  العمــار  ويعنــي  قــدرة الفــراد عــى  الغــذاء الحصــول

عــى  كميــات كافيــة عــى  الحصــول بانتظــام والجنــاس والخلفيــات

غنــي، مــن  خــلل الشــراء  لتوفــر  نظــام غــذائ مــن  الغذيــة الناســبة

العونــة  أو  القــراض  الهدايــا  أو  أو القايضــة  أو  النــزل  النتــاج  أو 

ل   وقــد  التنميــة  الســتدامة(، مــن  أهــداف  1.2 )هــدف  الغذائيــة 

ف  وضـ ٍـع  مســتقيم، إلــخ. نــورا جــروس وإليانــور تشــالنجر وماركــو ف  الرضاعــة أو حمــل اللعــق أو الجلــوس ف  تنــاول الطعــام إذا وجــدوا صعوبــة إل  مزيــد مــن الوقــت والســاعدة  12ÿ   قــد يحتــاج الطفــال مــن ذوي العاقــة

.1û ف  العمــل النســان. التغذيــة  )2011(، ص روابــط التغذيــة والتــآزر الرتبطــة بالعاقــة، مذكــرة إحاطــة، اليونيســف، واليونيســف  )201ý(،  إدمــاج الطفــال مــن ذوي العاقــة كــراك،  أقويــاء معــا :

126 مقتبس  من شرا ّكة التعلم النقدي،  مسرد مصطلحات التحويلت النقدية.

ً 

9û 

http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_Nutrition_English.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Stronger-Together_Nutrition_Disability_Groce_Challenger_Kerac.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/glossary
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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مــن  الطعــام بشــكل  ويشــر إل  وجــود كميــات كافيــة توفــر الغــذاء

منطقــة معينــة، ويُمكــن تحقيــق  ذلــك لتلبيــة  احتياجــات مســتمر 

مــن  خــلل النتــاج الحــü أو الســاعدات الغذائيــة الســتوردة. 

العينيــة  حــ ًل   لصالــح  الســتفيدين، وتبقــó الســاعدات أو الخدمــات

الزمــات.  هامــا ف  حــالت

	

1ûالتغذية وئ الغذامن ل. ا

عــى  إمــدادات  مــن  الحصــول مــن  ذوي العاقــة يتمكــن الشــخاص

نظــام غــذائ متــوازن.  أو  غذائيــة موثوقــة 

ٍ

الــذي  ويشــر إل  كثافــة أو ثبــات أو لزوجــة الغــذاء اتســاق الغــذاء

السن الذين  يجدون بمن فيهم  كبار يتم  توفره للطفال والكبار،

صعوبــة   أو مــدى  ســهولة  ويحــدد  الطعــام،  ف  تنــاول  صعوبــة 

مضــغ الطعــام وابتلعــه، وتضــم الفئــات الرئيســية لتناســق الغــذاء 

الخفيفــة  )مثــل الــوز(،  العاديــة غــر  العدلــة، والطعمــة الطعمــة

. 12ýالفرومــة والبللــة، والطعمــة الخلوطــة والطعمــة 

ّ

المــن الغــذا ئ والــذي يتحقــق عندمــا يكــون لــدى الســكان إمكانيــة ّ

إل  الغذاء الكاف واöمن  الوصول الادي والجتماعي والقتصادي

لحيــاة الغذائيــة  واحتياجاتــه  تفضيلتــه  الغذائيــة  لتلبيــة  والغــذي

.) 128 ú.2  ،û.2 التنميــة  الســتدامة نشــطة وصحيــة  )أهــداف

وأبعــاد  الغــذائ  المــن  توافــر  إل   ويشــر  الغــذائ  الســتقرار 

مــع  مــرور  إل  الغــذاء اöمــن إليــه،  ويُــبز حاجــة الســكان الوصــول

الوقــت .

لتجهيــز  الطعمــة الغذائيــة إل  اöثــار  ويشــر  الغــذاء اســتخدام 

والتخزيــن  الطهــي   ممارســات ويشــمل   واســتهلكها، وطهيهــا  

والنظافــة، وصحــة الفــراد، واليــاه والصــرف الصحــي، وممارســات
بــن  الســر 129 التغذيــة  والشــاركة

تصــف  البــاد رات والتــي للتدريب/الصــول  الغذائيــة  الســاعدات 

للســكان  العاجلــة  الغذائيــة  تلبيــة  الحتياجــات  إل  تهــدف  التــي 

وف   التضرريــن مــن خــلل النقــد أو القســائم أو تحويــلت الغذيــة،

الوقــت ذاتــه بنــاء أو إعــادة تأهيــل الصــول التــي تعمــل عــى تحســن 
1û0 عــى  الــدى الطويــل الغــذائ والصمــود المــن 

ّ

للســلع  )الغــذاء(  التوفــر  الباشــر إل  وتشــر العينيــة  الســاعدات 

من  ذوي العاقة ف العمل النسان. التغذية )201ý(، ص  108. اليونيسف، إدماج الطفال 12ý 

. ÿ0 201(، صû(  128 مقتبس  من الصندوق الدول للتنمية الزراعية وبرنامج الغذية العالي ومنظمة الغذية والزراعة، حالة انعدام المن الغذائ ف العالم: البعاد ا ّلتعددة للمن الغذائ

كتيب  تقييم المن الغذائ ف حالت الطوارئ – الصدار الثان  )2009(. للطلع عى  تعريف برنامج الغذية العالي لمكانية الوصول إل الغذية وتوافرها واستخدامها، انظر 129 

برنامج الغذية العالي، الساعدات الغذائية للصول.  1û0 

. ÿ0 201(، صû(  الصندوق الدول للتنمية الزراعية وبرنامج الغذية العالي ومنظمة الغذية والزراعة، حالة انعدام المن الغذائ ف العالم: البعاد ا ّلتعددة للمن الغذائ 1û1 

اسبيل  لثال  قد تكون طرق مضللة،  عى  العلوي،  لكنها استخدام الطرق التقليدية مثل محيط منتصف  الذراع لكن  يمكن للشخاص من  ذوي العاقة، الوضع  الغذائ  1û2   ل توجد حاليا مبادئ  توجيهية لقياس

من  ذوي العاقة.  السن  والشخاص النسان لكبار ف  الحركة. الصدر: معاير الدماج العلوية  للمساعدة بتكوين عضلت  الذراع من  ذوي العاقة الشخاص إذا قام

ً

ســبل العيــش وتشــر إل الوســائل التـ ّـي يؤمــن بهــا الفــرد ضــرورات ُ

االعمل  لختلفة، والتي الحياة، و ّتغطي نطاقا  واســعا من  أشــكال

مقابــل   الغــذاء )مثــل  مقابــل  أجــر  عينــي  بشــكل  أن  تدفــع  يمكــن 

العمــل( أو نقــدا  أو براتــب. 

ًً

ٍُ
ً

عــن  الســتهلك ناتجــة حالــة  فيزيولوجيــة  هــي  التغذيــة ســوء 

الكليــة  و/أو  غــر  التــوازن أو الفــرط للمــواد الغذائيــة غــر  الــكاف أو

التغذيــة نقــص  عــن  ســوء الدقيقــة،  وتشــمل التعبــرات الغذيــات

. 1û1الدقيقــة الغذيــات  ونقــص  الفرطــة  التغذيــة  والتغذيــة 

الحالــة التغذويــة هــي الحالــة الفســيولوجية للفــرد التــي تنجــم عــن

امن  لغذيات والتطلبات وقدرة الجســم عى   العلقة  بن  الدخول

. 1û2هضــم هــذه العناصــر الغذائيــة واســتيعابها واســتخدامها

العايي والبادئ التوجيهية 

للمكفوفــن«   الســيحية و«البعثــة   إيــج«   »هيلــب
النســان  الدمــاج  معايــر   إنرناشــونال«، و«هانديــكاب 

انظــر مــن  ذوي العاقــات )2018(.  الســن  والشــخاص لكبــار

العيــش  وســبل  والتغذيــة  بالغــذاء  الخــاص   ُالقســم 

القســم الخــاص  بالمــن الغــذائ  	 دليــل اســفر  )2018(. انظــر
والتغذيــة 

ف  حــالت  الحيوانيــة ومعايــر  الــثوة  التوجيهيــة 	 البــادئ 
الطــوارئ 

)201ý(  العاير الدنيا للتعاف القتصادي 	

لتحليــل  الســو ق ّ الدن النقــدي،  العيــار  التعلــم 	 شــراكة 
)2018( 

ًُّ

http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_Nutrition_English.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3434e.pdf
https://www.wfp.org/publications/emergency-food-security-assessment-handbook
http://www1.wfp.org/food-assistance-for-assets
http://www.fao.org/3/a-i3434e.pdf
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://www.livestock-emergency.net/
https://www.livestock-emergency.net/
http://www.mershandbook.org/MERS-Handbook
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
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الوصول إل المن الغذائ الدامج والتغذية الدامجة دون العوائق التي تحول شكل  8 |

ف  قطاع  العاقة من  ذوي عل  الشخاص الزمة كيف  تتفاقم آثار
المن الغذائ والتغذية 

تأثي الزمة 
الشبكات  المن وانهيار وانعدام تدمي البنية التحتية والنزوح

الجتماعية وتعطل الخدمات 

الحواجز بسبب الثار تفاقم ! 

البيئية: الحواجز

آمنة وغر ل ي مكن الوصول إليها 	 نقاط توزيع الغذاء

وبرامج التغذية وتوزيعها والتصال التعلقة باستحقاقات الغذية 	 تعذ ر الوصول إل العلومات

والبان وحزم الواد الغذائية وسائل النقل 	 تعذ ر الوصول إل

ُ
ّ

ّ

الواقفية: الحواجز

ذوي العاقة من حول الشخاص والعرفة الوائل إل الوعي 	 افتقار الستجيبن

ذوي العاقة من والعرفة بمتطلبات التغذية الحد دة للشخاص ّ	 قلة الوعي

الؤسساتية: الحواجز

والبامــج التعلقــة  ذوي العاقــة ف السياســات مــن  نقــص القــدرات الفنيــة لتشــجيع إدمــاج الشــخاص
بالمــن الغــذائ والتغذيــة   

ذوي العاقة من ل تشمل الشخاص وبرامج المن الغذائ والتغذوي الحكومية  سياسات

تواجدهم  ومواقع ذوي العاقة من حول الشخاص   نقص البيانات الدقيقة

العاقة ذوي الشخاص تواجه التي الخاطر

الوصول  وصعوبة والعزلة والقصاء الصحي والتدهور البيئية والخاطر والفقر العنف
التغذية وسوء الغذائية إل الساعدات
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1ûالتغذية وئ الغذامن ل. ا

ما يجب  القيام به العناصر الرئيسية –

العمــل   بــه« ف جميــع  مراحــل يجــب  القيــام يجــب  اتخــاذ إجــراءات »مــا

للشــخاص   للغــذاء والتغذيــة الشــاملة  عنــد تنفيــذ  البمجــة  النســان

العاقــة.  ذوي 

الشاركة 

	 ضمــان مشــاركة الشــخاص ذوي العاقــة وأســرهم ومنظمــات 
ف تحديد  العوائق وتخطيط سياسات  الشخاص ذوي العاقة

وتنفيذهــا  وتصميمهــا  والتغــذوي  الغــذائ  المــن  وبرامــج 

بعــن  العتبــار مجموعــة واســعة  ورصدهــا وتقييمهــا، والخــذ

مــن القضايــا، بمــا ف ذلــك الواقــع الناســبة والوقــات وعمليــات 

والســاعدات.  التوزيــع 

ومنصف،  اتمثيل  لشخاص ذوي العاقة بشكل  عادل 	 ضمان
العمــر   وكذلــك مــن  العاقــات  الكاملــة الجموعــة  مــع  مراعــاة 

لتشــجيع   الجنســان والتنــوع، وبــذل جهــود متضافــرة والنــوع 

المثلة تمثيل ً ناقصا ، بما ف  ذلك الشــخاص مشــاركة الفئات

الصليــن،  والســكان  والنفســية،  الذهنيــة  العاقــة  مــن  ذوي 

وغــر  الرســمية  والعمليــات  ف  اöليــات  والفتيــات، والنســاء 

الغــذائ والتغذيــة.  بالمــن  التعلقــة  الرســمية 

ٍ

ً

الذيــن يتمتعــون بالتغذيــة   	 إدراك  ّأن الشــخاص ذوي العاقــة
وف  الجتمــع ف  النشــطة عــى  الشــاركة لديهــم  القــدرة الكافيــة

مــع  اöخريــن.  عــى قــدم  الســاواة

معالجة العوائق

التــي  تعــوق قــدرة الشــخاص  تحديــد  ورصــد العوائــق والحلــول

إل  برامــج وخدمــات المــن الغــذائ  ذوي العاقــة عــى الوصــول

والتغــذوي، وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لتعزيــز الدمــاج 

الكامــل. 

التعلقــة  والعلومــات   ،ðالتقييــم  والبــل أدوات كافــة  إتاحــة 

وممكنة  الوصول بالمن الغذائ والتغذية، بأشكال   ّمتعددة

مــن  ذوي العاقــات  ف  العتبــار متطلبــات الشــخاص ،  والخــذ
ٍ

الســمعية والبصريــة والفكريــة والنفســية الجتماعيــة. 

بالعاقــة، ّ الوصمــة  الرتبطــة  مــن  للحــد  اســراتيجيات  تنفيــذ 

من  ذوي العاقة،  الشخاص اف  لجتمع بحقوق ورفع الوعي

مــن   التــي تشــمل  الشــخاص دعــم  القــران وإنشــاء مجموعــات

النفســية  والجتماعيــة والنفســية.  العاقــات ذوي 

القطاعيــة  التوجيهيــة والدوات  السياســات والبــادئ  	 مراجعــة 
لضمــان تأكيدهــا بوضــوح عــى حــق الشــخاص ذوي العاقــة ف 

الوصــول والدمــاج. 

التمكي وتنمية القدرات

المــن  برامــج  ف  كافــة  الحمايــة  والضمانــات تدابــر   تعميــم 
بهــذه العاقــة  ذوي  الشــخاص   ðوإبــل والتغذيــة،  الغــذائ 

الجنســان البعــد  إليهــا،  وإدراك  الوصــول التدابــر  وكيفيــة 

والضمانــات.  الحمايــة   مخاطــر  لبعــض 

ُ

لتمكينهــا مــن   بنــاء قــدرات منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة

الغــذائ  المــن  برمجــة  مراحــل  ف  كافــة   بنشــاط  الشــاركة

التصميــم  والتنفيــذ والرصــد،  بمــا ف  ذلــك عمليــات والتغذيــة،

ف   العاقــة ذوي  مصالــح  الشــخاص  تمثيــل  مــن  وتمكينهــا

التنســيق. وآليــات  هيــاكل 

عــى  الغــذائ مجــال  المــن  ف  الفاعلــة الجهــات  	 تعزيــز  قــدرة 
التــي  تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة  فهــم  الخاطــر والعقبــات

للمبــادئ  النســانية.  وفقــا  إزالتهــا  ًوكيفيــة 

بحقــوق  الغــذائ  مجــال  المــن  ف  الفاعلــة الجهــات  	 توعيــة 
والعمــر  العاقــة  بــن   والعلقــة العاقــة،  ذوي  الشــخاص 

والجنســانية.  والديــن  الهجــرة  وحالــة  الجنســان  والنــوع 

ورصدها  جمع البيانات

	 جمع وتحليل بيانات المن الغذائ والتغذية حول الشخاص 
ذويالعاقة،مصنفةحسبالنوعالجنسانوالعمروالعاقة، 

النســا ن.  البنامــج  دورة  ف جميــع  مراحــل  منهجــي   ٍوبشــكل 
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جمعهــا، ُ ل  يمكــن أو موثوقــة  توفــر  بيانــات  عــدم   وف حالــة 

ف العالــم بنســبة   ينبغــي اســتخدام تقديــر لــدى  انتشــار العاقــة

. 1ûû%1ÿ

لعــدة  ّ الشــاملة  الحتياجــات  حــول  العلومــات  	 مشــاركة 
التنســيق   ف  آليــات العاقــة مــن  ذوي  للشــخاص  قطاعــات

الصحــي  والنظافــة،  والصــرف )اليــاه  بــن  الــوكالت  الشــركة

بــن  القطاعــات.  التنســيق  وضمــان والصحــة(  والحمايــة، 

الحمايــة ومبــادئ البيانــات أخلقيــات احــرام ضمــان 

والوافقــة العلومــات، وتوفــر الســرية، ذلــك ف )بمــا 

التعلقــة البيانــات جمــع عنــد والمــن( الســتنرة، 

 1ûú  واســتخدامها العاقــة  ذوي  مــن   بالشــخاص

سائدة
تصميم  عمليات توزيع وبرامج الغذاء والتغذية وتكييفها 

من لضمان شموليتها وإتاحتها للجميع، بما ف ذلك الشخاص
ذوي العاقة.

  

ف  قطــاع  الفاعلــة الجهــات  أدنــاه  الــواردة  ســتدعم  الرشــادات 

مــن   الشــخاص التــي  تواجــه  لتحديــد  العوائــق والتغذيــة الغــذاء 

الشــخاص  لهــا،  ودعــم  أســرهم والتصــدي  العاقــة وكذلــك  ّذوي 

الجراءات الوص بها 

مستهدف 
تصميم برامج الغذاء والتغذية لستيعاب التطلبات الفردية
للشخاص من  ذوي العاقة، فيما يتعلق بالتوعية، والبنية

التحتية،  والتصالت، وحصص العاشة الغذائية، والتغليف، 
والجهزة الساعدة ذات الصلة بالغذاء والتغذية. 

ف ّ والتغذيــة الغــذاء  إل  برامــج  عنــد  وصولهــم ومقدمــي  الرعايــة

النســانية.  الظــروف  

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط .١

بمــا  مــن  ذوي العاقــة، تحديــد  العلومــات الساســية حــول حــالت الشــخاص

الحكوميــة   الغــذائ والتغــذوي مــا  إذا كانــت سياســات وبرامــج المــن  ف  ذلــك

التــي  تحــول دون وصــول الشــخاص ذوي  دامجــة، وتحليــل الخاطــر والعوائــق

إل  المــن الغــذائ والتغــذوي.  العاقــة

X 

X 

الصلــة   ذات والتغذيــة  بالغذيــة  التعلقــة  والــوارد  العلومــات  تحديــد 

إل   الوصــول وإمكانيــة  والســواق  )الخــبات  العاقــة  ذوي  بالشــخاص 

العلومــات الحــü والوطنــي، واســتخدام هــذه  عــى  الســتوين   الخدمــات(

عمليــة  التخطيــط.  ف 

 1ûû منظمة الصحة العالية والبنك الدول، التقرير العالي حول العاقة  )2011(.

الفصــل الســادس،  إدارة  العنــف  الخــرى  )2018(، ف  النزاعــات الســلحة وحــالت الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو  النظمــات النســانية وحقــوق النســان للصليــب  الحمــر،  العايــر الهنيــة لعمــال اللجنــة  الدوليــة  1ûú انظــر

الحمايــة، ص  1ú8-106، واتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي العاقــة، الــادة  22)2(. تحقيــق  نتائــج مــن  أجــل البيانــات والعلومــات

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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       1ûالتغذية وئ الغذامن ل. ا

فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

ينبغــي  إشــراك  والتغــذوي، للمــن  الغــذائ  تقييــم  عمليــات إجــراء  عنــد 

التضــررة.  ف  الجتمعــات  العاقــة ذوي  ّالشــخاص 
X 

XX 

الهــدف  لتطلبــات المــن الغــذائ والتغــذوي تقييــم   ّمحــددة إجــراء عمليــات

عــى  الطفــال والنســاء الحوامــل  مــع  الركيــز للشــخاص مــن  ذوي العاقــة،

والرضعــات وكبــار الســن مــن ذوي العاقــة، والخــذ بعــن العتبــار التطلبــات 

بمــا  ف  تنــاول الطعــام، والجــودة الغذائيــة للطعمــة، الغذائيــة والســاعدة

الخــرى(، وتحديــد  الغذيــة  والــواد  )البوتينــات  الصنعــة  الطعمــة  ف  ذلــك 

حجــم  وشــكل عبــوات  أنــواع الغذيــة الطلوبــة )كالطعمــة الســائلة( وتكييــف

ًالطعــام وفقــا  لذلــك. 

ف  عمليــات  العاقــة ذوي  الشــخاص  ومتطلبــات  قــدرات  أســئلة  حــول  إدراج

اف  لعتبــار الحالــة التغذويــة والعوائــق التــي  وأدوات التقييــم الرئيســية، والخــذ

العيــش  والرافــق والعلومــات  تعــرض المــن الغــذائ والتغذيــة وأنشــطة ســبل

الصلــة  بهــذه القطاعــات135 .   التمكــن  ذات الصلــة  وعوامــل ذات
ُ

X X 

الوارد تعبئة .٢

للمــن   كافيــة تعبئــة  مــوارد  عــى  النســان ف  الجــال  الفاعلــة تشــجيع  الجهــات 

بــه  أثنــاء الجاهزيــة تكــون  الــوارد متاحــة  ٍ بشــكل موثــوق الغــذائ والتغــذوي، وأن

للشــخاص  ذوي  تكــون  متاحــة وأن الســتجابة  فــرة  وطــوال  الطــوارئ  لحــالت 

العاقــة .

X 

X X 

الشــاملة الغــذائ والتغذيــة  المــن  بتدخــلت  الخاصــة  الــوارد  تخصيــص وتعبئــة 

إليهــا،  وإعــداد  ويُمكنهــم  الوصــول العاقــة مــن  ذوي  تســتهدف  الشــخاص التــي 

لتغطيــة تكاليــف  الوصــول  ف  اليزانيــة التنســيق  وتخصيــص مــوارد كافيــة ترتيبــات

والدمــاج .

التنفيذ .٣

X X 

الغــذائ ف  المــن  للعاقــة نهــج  دامــج  ّتبن ــي بأهميــة  الجتمــع  أفــراد  توعيــة 

والتغــذوي، أثنــاء الجاهزيــة لحــالت الطــوارئ والتخطيــط للطــوارئ والســتجابة 

والتعــاف  .

والخطــة ّ الوليــة  الســتجابة  اســراتيجية  تحــدد   للطــوارئ  خطــة   إعــداد

ـخـلل الســابيع  التشــغيلية لتلبيــة الحتياجــات الغذائيــة والتغذويــة العاجلــة 

الثلثــة أو الربعــة الول مــن حالــة الطــوارئ، وضمــان أنهـ ـا تشــمل الشــخاص

النقــل  والغــذاء.  حصــص  العاقــة وتغطــي مــن  ذوي 

ّ
X 

ًً أن  ُ أن  يواجهــوا حــالت طــوارئ تختلــف اختلفــا  كبــرا، ويجــب ل  تعنــي تلقائيـ ًـا  انعــدام المــن الغــذائ أو ســوء التغذيــة أو احتياجــات إضافيــة. كيــف يمكــن للشــخاص مــن ذوي العاقــة 1ûÿ أن  يكــون لــدى الشــخص إعاقــة

يراعــي التقييــم والســتهداف هــذه الســألة. 
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ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X 

إشــراك منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والجهــات الفاعلــة الخــرى العاملــة

للمــن  الغــذائ  تقييــم  شــامل ف تصميــم  وإجــراء مــع  الشــخاص ذوي العاقــة

وتنفيــذ  التقييــم   إجــراء دون  تحــول  التــي   العوائــق وتحديــد  والتغــذوي، 

التدخــل ت .

وتوفــر  العاقــة،  منظــور  بإدمــاج  يتعلــق   فيمــا  الوظفــن قــدرات  تقييــم 

مديــري  حــالت الطــوارئ وأوائــل  بمــا ف  ذلــك للموظفــن  والشــركاء، التدريــب

مــن  ذوي  بحيــñ توضــح  التدريبــات حقــوق ومتطلبــات الشــخاص الســتجيبن،

ف خطــط  الجاهزيــة التعلقــة بالمــن  مفهــوم  العاقــة يجــب  دمــج العاقــة وأنــه

. 1û6والتغــذوي الغــذائ 

ّ
X 

XX

البحــñ عــن طــرق للوصــول إل الســكان التضرريــن والهمشــن والعزولــن، بمــنّ

التنقلــن أو نفســية  اجتماعيــة، وغــر  الذيــن لديهــم  إعاقــات فيهــم  الشــخاص

والتوزيــع  التواصــل  ف  عمليــات  والتفكــر أخــرى،  حواجــز  الذيــن  يواجهــون 

وإيصالــه.  الطعــام  لعــداد  الجتمعــي 

للمــن   الصلــة لتصميــم  برامــج دامجــة مــع  الجهــات الفاعلــة ذات عقــد شــراكة

للنشــطة  القطاعيــة  نهــج  دامــج إل  اعتمــاد والدعــوة والتغــذوي  الغــذائ 

بــن  القطاعــات.  والشــركة
X X 

تطويــر نهــج مجتمعــي، وتحديــد الوظفــن الذيــن ســيقدمون الدعــم للشــخاص 

خدمــات  وعــب   )ف  الوقــع  الحصــص  الغذائيــة إل  للوصــول العاقــة  ذوي 

ف مجــال النقــل   تشــمل  الســاعدة تيســرية  معقولــة التوعيــة(، وتوفــر ترتيبــات

العاقــة.  مــن  ذوي  العاقــة وللوالديــن مــن  ذوي  الطفــال والرعايــة لوليــاء 

ّ 

XX 

التغذيــة   ضمــان اســتيفاء البائعــن ونقــاط التوزيــع والســواق الخــرى وخدمــات

والتجــول  والدخــول  »الوصــول  الوصــول  إمكانيــة  لعايــر   الخــرى والرافــق 

والســتخدام «.
X 

تدريــب الوظفــن الحليــن والوطنيــن العنيــن حــول ممارســات التغذيــة الجيــدة 
X

للشــخاص ذوي العاقــة. 

العمــل مــع النظــم الوطنيــة التــي تتحمــل مســؤولية المــن الغــذائ والتغــذوي، 

بمــا ف ذلــك نظــم الحمايــة الجتماعيــة، لوضــع ترتيبــات لدعــم الشــخاص ذوي 

للشــخاص  حالــة  الطــوارئ، وإنشــاء آليــات إحالــة واضحــة بعــد  انتهــاء العاقــة

اإل  لمن الغذائ والدعم التعلق بالتغذية.  الذين  يحتاجون من  ذوي العاقة

X 

الدعم، إلخ.  ويسرد التحاد الدول للعاقة ُ ف مجال جمع  البيانات والعلومات وخدمات اسبيل  لثال ي مكن للمتخصصن تقديم  الخبة امن  لوارد التاحة. عى  ايجب  لستفادة تنظيم  الدورات التدريبية، 1û6  عند

تقديم  الدعم.  ف عدد من البلدان التي   ُيمكنها والتنمية  النظمات غر الحكومية  وا لنظمات

https://www.iddcconsortium.net/
https://www.iddcconsortium.net/
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من  أصحاب الصلحة الوطنين   إل  النظراء الحكومين  وغرهم اتقديم  لشورة

ف  برامــج التدريــب والتغذيــة  كيفيــة  إدراج المارســات الدامجــة للعاقــة حــول

الوطنيــة ذات الصلــة بالمــن الغــذائ. 

1ûالتغذية وئ الغذامن ل. ا

فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X

أثناء بناء وإعادة بناء وإصلح المتثال بإمكانية الوصول تقديم الشورة بشأن

تقــدم  خدمــات  التــي  الواقــع بالتغذيــة،  وتضمــن  الصلــة  التحتيــة  ذات البنيــة 

التغذيــة  والمــن الغــذائ. 
X

 4.  التنسيق

ف   العاقــة منظــور  وإدراج  العاقــة،  مجــال   ف  والهــارات العــارف  تعزيــز 

مــن   بالتغذيــة  وغرهــا التعلقــة والطــوارئ  الغــذائ  المــن  قوائــم  اختصاصــات 

الســتويات. كافــة  وعــى  القــدرات،  بنــاء  آليــات 
X 

ف مجــال  التصــال وخــباء العاقــة ومنظمــات الشــخاص  العمــل مــع  الزمــلء

الوصــول يمكــن  ومعلومــات  مجتمعيــة  دامجــة  لتطويــر  مناهــج العاقــة ذوي 

الغــذائ والتغذيــة.  المــن  إليهــا  حــول 

ُ

ذات الفاعلــة  والجهــات  العاقــة  ذوي  الشــخاص  مــع  منظمــات  التشــاور

لتلبيــة  الحتياجــات الغذائيــة  لتكييــف ســلة  الطعــام الصلــة بالصحــة  والتغذيــة

واحتياجــات الطعــام للشــخاص ذوي العاقــة الذيــن يجــدون صعوبــة ف تنــاول 

لديهــم  متطلبــات غذائيــة محــددة. بلعــه  أو مضغــه  أو أو الطعــام 

X 

X

الصلــة  لنشــاء  ذات مختلــف  القطاعــات  مــع  القطاعــي عــى  الســتوى  العمــل 

للشــخاص مــن   لتلبيــة  احتياجــات المــن الغــذائ والتغــذوي مســارات الحالــة

العاقــة. ذوي 
X

ومقدمــي  ّ الــوزارات  ف  ذلــك  بمــا  الوطنيــة،  الفاعلــة الجهــات  مــع   العمــل 

فيمــا   وصمــودا  مرونــة  أكــث   العاقــة  مــن  ذوي  لجعــل  الشــخاص الخدمــات،

الغــذائ  المــن  الغــذائ والتغذيــة، وتعزيــز سياســات وقوانــن  بالمــن  يتعلــق 

العاقــة.  ذوي  تشــمل  الشــخاص  أنهــا وضمــان  والتغذيــة 

ً
X

ّ

والتقييم الرصد .٥

التغذيــة  الرتــدة  إل  آليــات العاقــة ذوي  الشــخاص  وصــول  إمكانيــة  ضمــان 

تشــملهم.  وأن  والشــكاوى 
X

X من  ذوي العاقة ف فرق الرصد والتقييم.  إشراك الشخاص

والحالــة  الغــذائ  المــن  لرصــد  بالعاقــة  خاصــة  تطويــر  مؤشــرات  أو تحديــد 
X

العاقــة.  للشــخاص  ذوي  الغذائيــة
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فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X

ت لالتدخــإل  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلال وصــونيــة مكاإجــة ردتقييــم  

تخاذ اومنها،  لؤقتةاتلك  تشملوالتغذية، وئ الغذامن لبالتعلقة اافق لراو

حــة. ومتامجــة داافــق لراوت لالتدخــجميــع  لجعــل تاخطــو

للشخاص  ويالتغذوئ الغذامن لات جاحتيااتلبية  نحو لحرزام  ّالتقدثيق تو

 Xصــد الرف  لحــرزام  ّالتقــدل حــووصــف  تقديــموعنــه،  ðللبــ اوقــة عالاوي ذ

ت(. لعلومــاات حــالووالحالــة  ريــرتقا)ت عــاالقطاب عــð للبــ او

نشــطة أومــج ابرتقييــم  معايــر ضمــن قــة«عالاوي ذشــخاص لاج مــاد»إج اردإ
X

التغذيــة. وئ الغــذامــن لا

لةمسؤوتكون  التغذيةوئ من الغذالتدخلت ا ّمن أنمنهجي  كد بشكلالتأ ٍ 
ت لعلومــااإل  لالوصــوحــة تاإطريــق  عــن قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلاه تجــا

X
وي ذشــخاص لااك وإشــرة تــدلراالتغذيــة ووى الشــكاتقديــم  تآليــاء نشــاوإ

التخطيــط. ور االقــرصنــع  تعمليــاف  قــةعالا

ف  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلاج مــابإديتعلــق  فيمــا ةلســتفاداس روالــدثيــق تو
X

التغذيــة. وئ الغــذامــن لات لتدخــ

أدوات ومصادر 

مع  ّ النقدي  ومؤسســة هانديكاب إنرناشــونال، شــراكة التعلم

تقــدم  حركــة برمجــة التحويــلت النقديــة، كيــف يمكننــا ضمــان 

ـالتحويـلت  ف  برامــج  عــدم إهمــال الشــخاص مــن ذوي العاقــة

النقديــة ف حــالت الطــوارئ؟  )2016(

ّ

ّ)201ý(  شراكة التعلم النقدي، العيار الدن لتحليل السوق 

ف  الســياق النســان.  هانديــكاب إنرناشــونال، منظــور العاقــة

)201 ÿ( ّآراء التضرريــن والنظمــات اليدانيــة

للمكفوفــن«  و«هانديــكاب  و«البعثــة  الســيحية إيــج«  	 »هيلــب
الســن   لكبــار النســان  الدمــاج  معايــر   إنرناشــونال«،

  .)2018( العاقــات   ذوي  مــن   والشــخاص

ف   والتغذيــة للمــن  الغــذائ  الدنيــا  العايــر اســفر،  	 مشــروع 
 .)2018( اســفر   دليــل 

العمــل   ف  العاقــة مــن  ذوي  الطفــال إدمــاج   اليونيســف، 
)201ý( التغذيــة   النســان: 

ف  العاقــة ذوي  الشــخاص  إدمــاج  ميثــاق  التحــدة،  	 المــم 
النســان  )2016( العمــل  

العاقــة  ذوي  الشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  التحــدة،  	 المــم 
الختيــاري  )2008( والبوتوكــول 

مــن  ذوي  الشــخاص إدمــاج  دليــل  العالــي،  الغذيــة  	 برنامــج 
قريبــا( )ســيصدر  الغذائيــة  ف  الســاعدات  ًالعاقــة

	 منظمة الصحة  العالية،  مذكرة إرشادية بشأن العاقة وإدارة 
)201û(   الصحية ف  حالت الطوارئ الخاطر

http://www.cashlearning.org/downloads/East%20and%20Central%20Africa%20CVTWG/cash-disability-calp-hi.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/East%20and%20Central%20Africa%20CVTWG/cash-disability-calp-hi.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/East%20and%20Central%20Africa%20CVTWG/cash-disability-calp-hi.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/East%20and%20Central%20Africa%20CVTWG/cash-disability-calp-hi.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-minimum-requirements-en-rev-web.pdf
https://handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/disability-humanitarian-context.pdf
https://handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/disability-humanitarian-context.pdf
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-humanitarian-guidelines-launched-for-ageing-and-disability-inclusion/
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-humanitarian-guidelines-launched-for-ageing-and-disability-inclusion/
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_Nutrition_English.pdf
http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_Nutrition_English.pdf
http://humanitariandisabilitycharter.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90369/9789241506243_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90369/9789241506243_eng.pdf?sequence=1
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العيــش  أحــد أكــب  ف حالــة  وقــوع كار ٍثــة أو نــزا ٍع مــا،  يعــد فقــدان  ســبل

عــى  قــدرة  حيــñ   ّأن ذلــك يؤثــر أن  تواجــه الســر، التــي  يمكــن التأثــرات

قــد يتــم  تدمــر الصــول والــوارد  إل  ذلــك، عــى  البقــاء. بالضافــة النــاس

الدعــم  الســري. إليهــا،  وغالبــا مــا  تتعطــل شــبكات الوصــول أو  ّيتعــذر 

تلبيــة  احتياجاتهــم  عــى  العيــش  الشــخاص ســبل برامــج  لــذا  تســاعد 

عــى   مســاعدتهم مــن  خــلل  عــى  الــذات العتمــاد وتحقيــق  الساســية 

التي   والصول الوارد عى( إعادة الحصول ع ى )أو والحصول اســرداد

عيشــهم  بأمــان   ٍ وبشــكل مســتدام. مــن  تأمــن ســتمكنهم

	
	

 	

١4 سب ل العيشُ
مقدمة

ُّ
ّ ُ

ًّ

ُ

ٍّ

ف  العمــلّ النســان  ّأن لــكل شــخص الحــق القانــون الــدول لحقــوق يؤكـ ـد

فــإ ّن  ومــع  ذلــك،  البطالــة.  مــن  الحمايــة  بحريــة وف  عملــه  وف  اختيــار

العمــل   ف  ســن  العاقــة مــن  ذوي  لــدى  الشــخاص البطالــة  معــدلت

ف كل  مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الصناعيــة، وتصــل مرتفعــة للغايــة

وهناك عدد من  العوامل  . 1ûýاف  لقتصادات النامية اف  لائة و90  إل   80

التــي  ّتفســر ذلــك، بمــا ف ذلــك تحيــز أربــاب العمــل وعــدم وجــود أماكــن

اإل  لعلومــات والتمويــل. إليهــا وضعــف  الوصــول عمــل  يمكــن الوصــول

من  ذوي العاقة ع ى  الشخاص اعدم  لعراف بقدرات كما  أن حقيقة 

من  جانب أســرهم أيضا،  ّتعد أيضا  نطا ٍق واســع، وغالبا ً ما يكون  ذلك

اف  رتفــاع معــدلت البطالــة.   عامــ ل مســاهما 

ّ

ُ

ّ
ًً

ًً

الصطلحات الرئيسية 

والصــول ُ والســتحقاقات  النشــطة  إل  كافــة  وتشــر ا لعيــش  ســبل 

التــي يكســب النــاس بهــا لقمــة عيشــهم، وهــي الوســيلة التــي يكســب بهــا

اليوميــة.  احتياجاتهــم  لقمــة عيشــهم  وتلبيــة  البشــر 

المم التحدة، نشرة وقائع العاقة والعمالة  1. 1ûý 

1û8 مقتبس  من شرا ّكة التعلم النقدي، مسرد التحويلت النقدية.

القانونية الرئيسية والطر الخرى  الصكوك

 اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة 
 الهدف الول من أهداف التنمية الستدامة 

إطار سبل العيش الستدامة ُ

	 التفاق العالي بشأن اللجئن 

كســب ُ عــى  الشــخاص إل  قــدرة  وتشــر الســتدامة  العيــش  ســبل 

الجيــال  ورفاهيــة  رفاههــم  عليهــا  وتعزيــز  العيــش  والحفــاظ لقمــة 

عــى   تكــون  قائمــة عندمــا العيــش  مســتدامة  ســبل وتكــون  القبلــة، 

القتصاديــة  والضغــوط  مــع  الصدمــات  ويُمكنهــا  التعامــل الســوق

تقويــض  منهــا ويُمكنهــا الحفــاظ عــى  قدراتهــا وأصولهــا دون والتعــاف

الطبيعيــة. البيئــة  

ُ

عــى   القائــم والتدخــل  عــى  ا لنقــد  القائــم اســتخدام  التحويــل  يتــم 

التــي توفــر النقــد  أو قســائم  إل  كافــة البامــج النقــد بالتبــادل للشــارة

السلع  أو الخدمات مباشرة. للمستفيدين لتمكينهم من  شراء العانة

القســائم  النقــد  أو  إل  يشــر  الصطلحــان النســانية، وف  الســياقات 

مــن  الجتمــع، ول الخصصــة للفــراد أو الســر العيشــية أو الســتفيدين
1û8  االحكومية  لخرى ايشملن   ّلخصصات الالية للحكومات والجهات

أو  للســلع  )الغــذاء(  التوفــر  الباشــر إل  وتشــر ا لعينيــة  الســاعدات 

العينيــة  حــل  هامــا  لصالــح  الســتفيدين، وتبقــó الســاعدات الخدمــات

الزمــات.  ف  حــالت 

ًً

10û 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
http://www.cashlearning.org/resources/glossary
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P528_RF_K3736-Demo/unit1/page_22.htm
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
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1úالعيش ل ُ. سب

تكــون  ّ إليهــا  الشــخاص عندمــا يلجــأ  أفعــال  اســراتيجيات التكيــف وهــي 

تلبيــة   ف  مــن  الســتمرار النــاس تمكــن  أنهــا    ñحيــ صعبــة،  الوقــات

احتياجاتهــم الساســية خــلل أزمــة مــا، وقــد تكــون قابلــة للعكــس  )عــى 

اف  لغذيــة الســتهلكة، واســتخدام  ســبيل الثــال التقليصــات قصــرة الجــل

بيــع   ســبيل  الثــال أصعــب  )عــى عكســها  ويصبــح  ســلبية  أو الدخــرات( 

الجراميــة(.  أو  الهينــة  إل  النشــطة  اللجــوء أو  النتاجيــة  الصــول 

ّّ

ٍ

العايي والبادئ التوجيهية 

للمكفوفــن«  و«هانديــكاب  الســيحية و«البعثــة   إيــج«  	 »هيلــب
إنرناشــونال«،  معايــر الدمــاج النســان لكبــار الســن والشــخاص

بالغــذاء الخــاص   القســم  انظــر  .)2018(  . العاقــات  ذوي  مــن  

العيــش  وســبل  والتغذيــة 

 

ُ

الغــذائ  بالمــن  الخــاص   القســم  انظــر  ،)2018( اســفر   	 دليــل 
و ا لتغذ يــة   

	 البادئ التوجيهية والعاير للثوة الحيوانية ف حالت الطوارئ 

 )201ý( العاير الدنيا للتعاف القتصادي 	

 شراكة التعلم النقدي، العيار الدن لتحليل السوق  )2018(ّ

ما يجب  القيام به العناصر الرئيسية –

العمــل   ف جميــع  مراحــل بــه«  يجــب  القيــام »مــا إجــراءات  يجــب  اتخــاذ 

العاقــة.  للشــخاص  ذوي  العيــش  ســبل تنفيــذ  برمجــة  عنــد  ُالنســان

الشاركة 

والنظمــات  وأســرهم  العاقــة  ذوي  الشــخاص  مشــاركة  ضمــان 

ف  تحديــد الحواجــز وتخطيــط سياســات وبرامــج ســبل المثلــة لهــم

ورصدهــا  وتنفيذهــا  وتصميمهــا  القتصــادي  العيــش  والندمــاج 

والخدمــات،  إل  الســواق  الوصــول ويشــمل  ذلــك  وتقييمهــا،

الســاعدات  التدريبيــة وترتيباتهــا، وتواتــر  الــدورات  فــرات  وطــول 

القــرارات..  بهــا  واتخــاذ  الخاصــة والرتيبــات 

ُ

ومنصــف،  تمثيــل  الشــخاص ذوي العاقــة بشــكل  عــادل 	 ضمــان
العمر  والنوع  وكذلك امن  لعاقات الجموعة الكاملة مع  مراعاة

لتشــجيع  مشــاركة  متضافــرة جهــود  وبــذل  والتنــوع،  الجنســان 

مــن  ذوي  بمــا ف  ذلــك الشــخاص الفئــات المثلــة تمثيــل  ناقصــا،

والنســاء  الصليــن،  والســكان  والنفســية،  الذهنيــة  العاقــة 

الرســمية.  وغــر  الرســمية  والعمليــات  ف  اöليــات  والفتيــات،

ٍ

ًً

مــن   وغرهــا العاقــة  ذوي  الشــخاص  مــع  منظمــات  شــراكات  إقامــة 

ف  دعــم الشــخاص ف  مجــال ســبل العيــش، وإشــراكها النظمــات العاملــة

أشــكال  الســاعدات والخدمــات  إل  وتشــجيع مــن  ذوي العاقــة والدعــوة

الدامجــة .

ُ

معالجة العوائق

	 تحديــد  ورصــد العوائــق واتخــاذ خطــوات لزالتهــا لضمــان وصــول 
العيــش  والندمــاج  ســبل إل  برامــج  العاقــة ذوي  الشــخاص 

مــع   والتواصــل تيســرية  معقولــة  ترتيبــات وتوفــر  القتصــادي، 

الكامــل. لتســهيل  دمجهــم  العاقــة ذوي  الشــخاص 

ُ

التدريــب والتدريــب الهنــي وتطويــر ّ العمــل مــع  مقدمــي  خدمــات 

العمــل  الحتملــن  وأربــاب الاليــة  ومقدمــي  الخدمــات  العمــال 

 ّومقدمــي التدريــب الهنــي لضمــان إدمــاج الشــخاص ذوي العاقــة 

إل  كافــة البــان.  يمكنهــم  الوصــول وأنــه

ّ

ّ

 ðالتقييم  والبل 	 ضمان إتاحة العلومات التعلقة بأدوات وبرامج
وترتيبــات تقديــم الســاعدة ف  ذلــك معايــر الســتهداف والــدة )بمــا

إليهــا  وتأخــذ يســهل  الوصــول متعــددة إل  ذلــك(  ٍبأشــكال  ومــا 

الســمعية   العاقــات مــن  ذوي  الشــخاص متطلبــات  ف  العتبــار 

الجتماعيــة. والبصريــة والفكريــة والنفســية 

ّ

بالعاقــة ّ التعلقــة  وصمــة  العــار  مــن  للحــد  تنفيــذ  اســراتيجيات 

مــن  ذوي  الشــخاص بحقــوق  الجتمــع  لتوعيــة  واتخــاذ خطــوات 

الشــخاص  وتشــجيع  دعــم  القــران  مجموعــات وإنشــاء  العاقــة 

النفســية  والجتماعيــة والنفســية ليصبحــوا دعــاة   ذوي العاقــات

لنفســهم .

ً

القطاعيــة  والدوات  التوجيهيــة  والبــادئ  السياســات   مراجعــة 
لضمــان أنهــا تؤكــد بوضــوح عــى حــق الشــخاص مــن ذوي العاقــة

والدمــاج.  ف  الوصــول 

ّ

https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://www.livestock-emergency.net/
http://www.mershandbook.org/MERS-Handbook
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
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العيش والدماج فيهاُ الوصول إل سبل دون العوائق التي تحول شكل  ٩ | 

العيش ُ ف  قطاع سبل العاقة من  ذوي عل  الشخاص الزمة كيف  تتفاقم آثار

تأثي الزمة 
الجتماعية وتدمي البنية التحتية  الشبكات المن وانهيار انعدام

وتعطل الخدمات  والنزوح

الحواجز بسبب الثار تفاقم ! 

البيئية: الحواجز

آمنة وغر ل يمكن الوصول إليها دورات الياه( ذات الصلة )مثل والرافق وأماكن العمل  السواق

الرافق  استخدام وكيفية الجتماعية والحماية السواق حول إليها الوصول يمكن التي  نقص العلومات
الالية الخرى الخدمات أو الدقيقة والئتمانات الشاغرة والوظائف عى الهارات كالتدريب والفرص

ل يمكن الوصول إليها  تحتية للطرق وبنية نقل  وسائل

ُ

ُ

ُ ُ

السلوكية: العوائق

مكان العمل ذوي العاقة ف والتمييز ضد الشخاص 	 الواقف السلبية

وإسهاماتهم الحتملة ف مكان العمل ذوي العاقة من والعرفة بقدرات الشخاص 	 قلة الوعي

من الخدمات الالية  الستفادة بنجاح عى ذوي العاقة من 	 عدم الثقة ف قد رة الشخاص

الؤسساتية: العوائق

والخدمات الالية  مكان العمل ذوي العاقة ف 	 نقص القد رات الفنية لتشجيع إدماج الشخاص

التعليميــة كالؤهــ لت الصغــر التمويــل برامــج أو الهنــي  التدريــب إل للوصــول صارمــة قبــول 	 شــروط 
ذلــك   إل ومــا والضمانــات

ذوي العاقة ل تشمل الشخاص وبرامج التوظيف 	 سياسات

ذوي العاقة  من حول الشخاص 	  نقص البيانات الدقيقة

العاقة ذوي الشخاص تواجه التي الخاطر

والعزلة  والقصاء الصحي والتدهور البيئية والخاطر والفقر العنف



106 

      

 	

	

	

	

	

 	

ُُ

ً ِ

1úالعيش ل ُ. سب

جمع  البيانات ورصدها التمكي وتنمية القدرات

ســبلُ برامــج  ف  كافــة  الحمايــة  والضمانــات تدابــر  تعميــم

ذوي  الشــخاص   ðوإبــل القتصــادي،  والندمــاج  االعيــش  

إليهــا،  وإدراك البعــد  التدابــر  وكيفيــة الوصــول العاقــة بهــذه

الحمايــة  والضمانــات.  مخاطــر  لبعــض  الجنســان

ُ

 بنــاء قــدرات أصحــاب الصلحــة ف قطــاع ســبل العيــش، وتوفــر ُ
بمــا ف   العاقــة، مــن  ذوي  الشــخاص التدريــب حــول حقــوق 

وحالــة  الجنســان  والنــوع  والعمــر  بــن  العاقــة  العلقــة  ذلــك

والجنســانية.  والديــن  الهجــرة 

عــى ُ العيــش  مجــال  ســبل ف  الصلحــة أصحــاب  	 تعزيــز  قــدرة 
التــي  تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة  فهــم  الخاطــر والعقبــات

للمبــادئ  النســانية.  وفقــا  إزالتهــا  ًوكيفيــة 

بحقــوق  الغــذائ  مجــال  المــن  ف  الفاعلــة الجهــات   توعيــة 
بــن  العاقــات  والعلقــة العاقــة،  ذوي  الشــخاص 

لتمكينهــا مــن   	 بنــاء قــدرات منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة
العيــش  وتنفيذهــا ورصدهــا،  ف تصميــم  برامــج ســبل الســهام

ف  هياكل وآليات  من  ذوي العاقة امصالح  لشخاص وتمثيل

التنســيق .

ُ

ف   العاقــة ذوي  مــن   الشــخاص جميــع   تحديــد   ضمــان
الســتهدفة  الجتمعــات 

	 جمــع وتحليــل بيانــات ســبل العيــش حــول الشــخاص مــن ذوي ُ
مصنفــة حســب  النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة،  العاقــة،

وف  وبشكل منهجي ف جميع  مراحل دورة البنامج النسان.

جمعهــا، ينبغــي   ل  يمكــن حالــة عــدم توفــر  بيانــات موثوقــة أو

 . 1û9%1ÿ اســتخدام  تقديــر  لــدى انتشــا ر العا قــة  ف  العالــم  بنســبة 

ٍ
ُ

الحتياجات الشاملة لعدة  قطاعاتّ  مشاركة العلومات حول
بــن   التنســيق  الشــركة ف  آليــات العاقــة للشــخاص  ذوي 

والحمايــة،  والنظافــة،  الصحــي   والصــرف )اليــاه  الــوكالت 

بــن  القطاعــات.  التنســيق  وضمــان والصحــة( 

)بمــا  الحمايــة  ومبــادئ  البيانــات أخلقيــات  احــرام  ضمــان 

الســتنرة،  والوافقــة  العلومــات،  الســرية،  وتوفــر  ف  ذلــك

والمــن( عنــد جمــع البيانــات التعلقــة بالشــخاص ذوي العاقــة 

. 1ú0 واســتخدامها

مستهدف سائدة
الفرديــة التطلبــات  العيــش  لســتيعاب  ســبل تصميــم  برامــج 
التحتيــة  بالبنيــة  يتعلــق  فيمــا  العاقــة، مــن  ذوي  للشــخاص 
ســبيل  الثــال  )عــى والتدريــب  والصــول  والدوات  والتصــالت 
العمــل  العدلــة بنــاء عــى   توفــر  التقنيــات الســاعدة ومســاحات

إل  ذلــك(.  ومــا  الفرديــة التطلبــات 

أن  لضمــان العيــش  وتكييفهــا  ســبل وبرامــج  مرافــق  تصميــم 
للجميــع، بمــا ف  ذلــك الشــخاص ذوي  تكــون دامجــة ومتاحــة

العاقــة.  

 1û9 منظمة الصحة العالية والبنك الدول، التقرير العالي حول العاقة  )2011(.

الفصــل الســادس،  إدارة  العنــف  الخــرى  )2018(، ف  النزاعــات الســلحة وحــالت الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو  النظمــات النســانية وحقــوق النســان للصليــب  الحمــر، العايــر الهنيــة لعمــال اللجنــة  الدوليــة  1ú0 انظــر

الحمايــة، ص  1ú8-106، واتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي العاقــة، الــادة  22)2(. تحقيــق  نتائــج مــن  أجــل البيانــات والعلومــات

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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الرعايــةّّ الشــخاص ومقدمــي  لهــا،  ودعــم أســرهم والتصــد ي  وكذلــك 

النســانية. الظــروف  العيــش ف  ســب ل إل  برامــج  عنــد وصولهــم

مجــال  ســبلُ ف  الفاعلــة الجهــات  أدنــاه  الــواردة  الرشــادات  ســتدعم 

العاقــة مــن  ذوي  الشــخاص التــي  تواجــه لتحديــد  الحواجــز ُالعيــش

الجراءات الوص بها 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط .١

عــى   إل  التدريــب العاقــة مــن  ذوي  الشــخاص وصــول  تقييــم  إمكانيــة 
الهــارات والتدريــب الهنــي  ّومقدمــي الخدمــات الاليــة والســواق والعلومــات 

بالســوق.  التعلقــة 
X X 

XXX
تحديــد   ف  قــد  تســاعد التــي  العاقــة ذوي  الشــخاص  تحديــد  منظمــات 

إليهــم  ودعمهــم.  والوصــول العاقــة  مــن  ذوي  الشــخاص

من  العيش التي  تواجه الشخاص ُبسبل تحديد وتحليل الخاطر التعلقة 
X X X 

اتلك  لخاطر.  آمن  ثار التخفيف  ووضع خطة  بتدابر امختلف  لعاقات

XX

اومحو  لمية والحســاب للشــخاصت اقييم  لتطلبات النفســية الجتماعية
العيــش  أو  لــم يحصــل عــى  ســبل مــن  دعــم  مــن  أجــل العاقــة ــن  ذوي 

لتعليــم .
ُم
ا

الدعــم  وتشــمل الســتهدف،  ف  الجــال  التاحــة الحالــة  خدمــات  تحديــد 
البــدن  والطــراف الصناعيــة وتقويــم  التأهيــل النفــي  الجتماعــي وإعــادة 

وغرهــا.  العظــام 
X X 

X X 
ضمــان أن  معايــر اســتهداف ســبل العيــش تعالــج بشــكل كاف الختلفــاتُّ

ف طبيعــة العاقــات وشــد تها.
ٍ

ّ

غــر ُ النظمــات لوظفــي   الشــاملة العيــش   ســبل عــى   التدريــب توفــر 
بمــا ف  ذلــك الدربــن  مــن  أصحــاب الصلحــة، الحكوميــة  الدوليــة وغرهــم
العمــال  ورجــال  النســائية  والجموعــات  الزارعــن  وجمعيــات  الهنيــن 
الثالثــة،  إلــخ  الطــراف ومراقبــي  الخاصــة  والشــركات  الحليــة  والجالــس 

ّ
X X 

الوارد تعبئة .٢

فهــم   فريــق  الشــروع، إل  للنضمــام العاقــة  ذوي  توظيــف  الشــخاص 
عــى   العاقــة مــن  ذوي  مــن  الشــخاص قــد  يشــجعون  غرهــم كقــدوة

ف  البنامــج.  الشــاركة
ّX X X 

XXX 

ُ óإل  البن تكييفية،  وإتاحة الوصول تعبئة الوارد وتطبيقها لعداد أدوات
ف  مجــال محــو  التحتيــة وتنظيــم دورات تدريبيــة إضافيــة )عــى ســبيل الثــال
الفنــي  )إعــادة التأهيــل  النقــل  والدعــم الميــة والحســاب(، وتوفــر وســائل

البــدن والجهــزة الســا ِعدة(. 



108 

      1úالعيش ل ُ. سب

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

التنفيذ . ٣

X X 

العاقــةً الشــخاص ذوي  بقــدرات  أكــث  وعيــا   عــى جعــل  الجتمــع  العمــل
والســاهمات التــي يقد مونهــا للمجتمــع، وذلــك بهــدف معالجــة التصــورات

الســلبية.   واöراء

ّ

الشــخاص ذوي  من  ذوي العاقة بحقوق وقدرات توعية أســر الشــخاص
ف  ذلــك حقهــم وقدرتهــم عــى العمــل.  ّالعاقــة، بمــا

XXX 

الحكوميــة  وتشــجيعهم  الحليــن والهيئــات العمــل  والقــادة  أربــاب إقنــاع 
ف   بمــا ف  ذلــك حقهــم مــن  ذوي العاقــة، عــى احــرام حقــوق الشــخاص

عــى  ســبل العيــش.  الحصــول الكامــل

ّ

ُ

وتفهم أن الشخاص ّ ف الجال النسان تدرك ضمان ّأن الجهات الفاعلة
مــن  الخــبات والعــارف  لديهــم  مجموعــة متنوعــة هــم  أفــراد ذوي العاقــة
أف  دوار  والقــدرات، وضمــان عــدم خضوعهــم للصــور النمطيــة أو وضعهــم
التــي لديهــا ضعــف ف الســمع   قــد تكــون  الــرأة نمطيــة. عــى ســبيل  الثــال،

جســدي  وبــدن.  قــادرة عــى القيــام بعمــل

ٍ

X X 
العمــل مــع مقد مــي الخدمــات الاليــة ومســاعدتهم عــى تكييــف منتجاتهــمّ

مــع متطلبــات الشــخاص ذوي العاقــة. 

ف  جعــل الناهــج  مســاعدة مراكــز التدريــب عــى الهــارات الهنيــة أو التجاريــة
امختلف  لعاقات.  التي  توفرها متاحة للشخاص من  ًّوالدورات الدراسية

X X 
توفــر الدوات التــي تــم  تكييفهــا ف أماكــن العمــل ليســتخدمها الشــخاصّ

ذوي العاقــة. 

)كالســواق ومعاهــد ُ التحتيــة  الجتمعيــة  óتكييــف  البنــ ف  العتبــار الخــذ
أكــب . بشــكل  لجعلهــا  متاحــة   ٍالتدريــب(

X X 
الذين لديهم  أنواع امع  لشخاص كيفية  التفاعل اموظفي  لشروع تعليم

امن  لعاقات ودعمهم.  مختلفة 

تحديــد  ُ التــي  يمكنهــا الجتمعيــة والعمليــات  التواصــل  عمليــات  تطويــر 
معهــم.  والتواصــل  غــر  الرئيــن  العاقــة مــن  ذوي  الشــخاص

XX 

التعــاون مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والجهــات الفاعلــة الخــرى
بهــدف تصميــم  وإجــراء تقييمــات  مــن  ذوي العاقــة التــي تدعــم  الشــخاص
أن  تحــدد  هــذه  يجــب  القتصــادي، والتــي العيــش  والمــن  لســبل شــاملة 
التــي  تحــول  التــي  تحــول دون إجــراء  التقييمــات وكذلــك العوائــق العوائــق

تنفيــذ  البامــج.  دون

ُّ
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فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

 4.  التنسيق

X X 

ف  مجموعــة المــن الغــذائ وســبل العيــشُ ف  مجــال الدمــاج تعيــن خبــر
عــى تعميــم  الدمــاج ودعــم عمليــات  ف  القطــاع بهــدف  مســاعدة الشــركاء

الحالــة عــب القطاعــات ذات الصلــة.

الرصد والتقييم . ٥

X 

التي تمثلهم ف  رصد الؤشرات  إشراك الشخاص ذوي العاقة والنظمات
حســب  النــوع  الحمايــة، وينبغــي تصنيــف  الؤشــرات النســانية ومؤشــرات

الجنســان والعمــر والعاقــة. 

آليات التغذية الرتدة للمســتفيدين متاحة ودامجة للشــخاص  ضما ّن أن
ذوي العاقة. 

X

تجــاهُ العيــش  مســؤولة  ســبل برامــج  مــن   ّأن  منهجــي  التأكــد  ٍبشــكل 
إل  العلومــات وطرائــق يكــون  الوصــول الشــخاص مــن ذوي العاقــة، وأن

يكــون   وأن متاحــة،  الرتــدة  والتغذيــة  تقديــم  الشــكاوى  النشــر  وآليــات
صنع  القرار  ف  عمليات من  ذوي العاقة قادرين عى الشاركة الشخاص

والتخطيــط.

XX 

تعزيــز  إدمــاج  ف  نجحــت  التــي  الجيــدة والبــاد رات  المارســات  تحديــد 
ونشــرها.  عــى  توثيقهــا  والعمــل العاقــة  مــن  ذوي  الشــخاص

X

أدوات ومصادر 

 شراكة التعلم النقدي، العيار الدن لتحليل السوق ّ

	 مجموعة أدوات تخطيط السوق وتحليله ف حالت الطوارئ 

 مركز سبل العيش ُ

	 العاير الدنيا للتعاف القتصادي 

	 دليل اسفر  )2018(

العيــش  وإرشــاداتُ للتنميــة  الدوليــة، ســبل 	 الوكالــة المريكيــة
تحليــل  الخاطــر 

والحيــط  öســيا  والزراعــة  الغذيــة  لنظمــة   القليمــي 	 الكتــب 
الهــادئ،  دليــل تدريــب الشــخاص مــن ذوي العاقــة عــى تنميــة 

)200û( الريفيــة   الشــاريع 

ومنظمــة  الغذيــة والزراعــة،  إرشــادات  العمــل  الدوليــة  منظمــة
ف  النشــطة  اللئقــة  الريفيــة  العمالــة  معالجــة  كيفيــة  حــول

الطبعــة  الثانيــة  )2010( لنظمــة  الغذيــة والزراعــة: ُالقطريــة

http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
https://www.emma-toolkit.org/
http://www.livelihoodscentre.org/
http://www.mershandbook.org/MERS-Handbook
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1231-clara-tool
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1231-clara-tool
http://www.fao.org/3/a-ad453e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ad453e.pdf
http://www.fao.org/3/i1937e/i1937e.pdf
http://www.fao.org/3/i1937e/i1937e.pdf
http://www.fao.org/3/i1937e/i1937e.pdf
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الصحة ١٥ 

مقدمة 

بطبيعتها تلحق الضرر بالنظم الصحية    ّإن الكوارث والنزاعات النسانية

وإل  جانــب آثارهــا الباشــرة بحــدوث  وصحــة الشــخاص التــي تؤثــر عليهــم.

التعلقــة الخــاوف  إل  تفاقــم  فهــي  تــؤدي نفســية  وصدمــات  إصابــا ٍت 

)بمــا ف  ذلــك حــالت الصابــة باللريــا والكولــرا وســوء بالصحــة  العامــة

الصحــة الجنســية  والنجابيــة(  غــر  العديــة ومشــاكل التغذيــة  والمــراض

الصحيــة   الخدمــات وكذلــك  الحمايــة  الجتماعيــة  أنظمــة تعطــل  لنهــا 

الذيــن يحصــل الكثــر  الساســية. أمــا بالنســبة للشــخاص  ذوي العاقــة،

مــن   بالحالــة التعلقــة  الخــرى  والخدمــات  التعليــم  والــأوى  عــى  منهــم 

إل   إل تعطيــل  وصولهــم الصحيــة،  تــؤدي الزمــات والكــوارث الخدمــات

خدمــات الرعايــة، ممــا يــؤدي إل تفاقــم وضــع الشــخاص الســتبعدين أو 

بالفعــل.   الهمشــن

ٍ

ّّ

ّ

ّ

ّ

للشــخاص ذوي العاقــة الحــق ف الوصــول إل كافــة الخدمــات الصحيــة 

كمــا  الصحيــة  وعلجهــم، ظروفهــم  حــول العلومــات  وتلقــي  الســائدة 

الســتنرة(، )الوافقــة  العــلج  بشــأن  القــرارات  ف  اتخــاذ  الحــق  لديهــم 

قــدرات  خاطئــة  حــول  الطبيــة  تصــورات العديــد مــن  الطواقــم لــدى  لكــن 

أنهــم  مــا  يفرضــون  وغالبــا  ومتطلباتهــم،  العاقــة  مــن  ذوي  الشــخاص

إل  خدمــات متعلقــة بالعاقــة بمفردهــا أو أنهــم يســمحون لفــراد  بحاجــة

بالوافقــة نيابــة  عنهــم.  الطبيــة  أو وكلء آخريــن  الطواقــم أو  الســرة 

ّ

ًّ

ّ

ً

تعطيلهــا  عواقــب وخيمــةُ الصحيــة  أو أن يكــون  لغيــاب الخدمــات يمكــن

هنــاك   إذا كان ســبيل  الثــال،  فعــى  العاقــة. مــن  ذوي  عــى  الشــخاص

يتــم   فقــد  جنســيا، غــر  نشــطات  العاقــة ذوات  النســاء  بــأ ّن  اعتقــاد 

الــذي   الجنســية  والنجابية،المــر الصحــة  مــن  خدمــات اســتبعادهن

أفيه  و المراض النقولة يعرضهن  ٍبشكل  أكب لخطر الحمل  غر  الرغوب

ابالشكل  لناسب،  من  ذوي العاقة اتحديد  لطفال لم يتم  وإذا جنسيا .

ً

ً

الصحــي  ً والصــرف باليــاه  الخاصــة  القســام  أيضــا   انظــر 
والتعليــم   والتغذيــة   الغــذائ  والمــن  العامــة   والنظافــة 

والحمايــة 

القانونية الرئيسية والطر الخرى  الصكوك

اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة 

اتفاقية حقوق الطفل

منظمة الصحة  العالية،  إطار الستجابة لحالت الطوارئ

ضمــن   بالصحــة  النجابيــة العنــي الفرعــي  الفريــق  العامــل 
الســراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث التابعــة للمنصــة 
ف   الصحــة  مــن  أجــل مخاطــر  الكــوارث الواضيعيــة لدارة
منظمــة الصحــة العاليــة، موجــز السياســات: دمــج الصحــة

الصحيــة ومخاطــر   ف  إدارة الطــوارئ الجنســية  والنجابيــة
الكــوارث 

20û0-201 ÿ من  مخاطر الكوارث للفرة إطا ِر سنداي للحد

ف تحقيق   ل يتلقون تدخلت ف مجال تنمية الطفل وقد  يفشــلون فقد

إمكاناتهم .

لصطلحات الرئيسية ا

النظــام الصحــي والــذي يتألــف مــن كافــة النظمــات والفــراد والجــراءات التــي 

الحفــاظ   اســتعادتها  أو الصحــة  أو تعزيــز  ف  الساســية اهتماماتهــا  تتمثــل 

التــي  تحــدد  عــى  العوامــل طــرق  للتأثــر إيجــاد  عــى  وهــو  يركــز   ،  1ú1 عليهــا

هــذه ولتحقيــق  الصحــة  مباشــرة.  التــي  تعــزز الصحــة  وتشــجع  النشــطة

الصحي تدخلت  وقائية وترويجية وعلجية وتأهيلية الغاية،  يقدم  النظام
1ú2  الحكوميــة الحكوميــة  وغــر  والخدمــات الفاعلــة  الجهــات  مــن  خــلل 

ّ

ّّ

ّّ

ّ

 1ú1 منظمة الصحة العالية - منطقة  غرب الحيط الهادئ، إطار النظام الصحي لنظمة الصحة العالية   )2018(.

 1ú2 منظمة الصحة العالية، رصد اللبنات الساسية للنظم الصحية: كتيب للمؤشرات واسراتيجيات القياس الخاصة بها  )2010(.
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http://www.wpro.who.int/health_services/health_systems_framework/en/
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.preventionweb.net/publications/view/29046
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
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1ÿالصحة .

الصحي  ف  القطاع العاقة ذوي عل  الشخاص الزمة كيف  تتفاقم آثار

تأثي الزمة 
الجتماعية وتدمي البنية التحتية  الشبكات المن وانهيار انعدام

وتعطل الخدمات  والنزوح

الحواجز بسبب الثار تفاقم ! 
البيئية: الحواجز

عدم إمكانية الوصول إل الرافق الصحية 
وف  والعــلج( التشــخيص )معلومــات الشــاورات أثنــاء التصــال وســائل إل الوصــول عــدم إمكانيــة

منهــا والوقايــة الصحــة تعزيــز أنشــطة
والبنó التحتية للطرق  وسائل النقل عدم إمكانية الوصول إل

العلومات  عى عدم إمكانية الوصول إل إجراءات الوافقة

والتكنولوجيا الساعدة من الجهزة غرها ِعدم توفر أجهزة التنقل أو

الواقفية: الحواجز

ف القطاع الصحي  جانب العاملن من ذوي العاقة من والتمييز ضد الشخاص  الواقف السلبية

ومتطلباتهم  ذوي العاقة من ف القطاع الصحي بقدرات الشخاص ومعرفة العاملن  قلة وعي

الؤسساتية: العوائق

ذوي العاقة ف القطاع الصحي  من نقص القد رات الفنية لتشجيع إدماج الشخاص
ذوي العاقة من ل تشمل الشخاص مخاطر الطوارئ الصحية الوطنية إدارة

ذوي  للشــخاص الحــد دة الصحيــة الحتياجــات تعالــج ل الحاليــة التحتيــة والبنيــة الصحــي ّ	 النظــام
العاقــة

نظم إدارة العلومات الصحية 	 نقص بيانات العاقة ف

العاقة ذوي الشخاص تواجه التي الخاطر

والعزلة  والقصاء الصحي والتدهور البيئية والخاطر والفقر العنف

للحصول عى قائمة بالحواجز الخاصة بالرعاية الصحية، انظر منظمة الصحة العالية، نشرة الوقائع عن العاقة والصحة.  1úû 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health


11û 

املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

 	

	

 	

العايي والبادئ التوجيهية

التوجيهيــة  البــادئ  بــن  الــوكالت،  الشــركة 	 اللجنــة  الدائمــة 
للجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت بشــأن الصحــة النفســية 

)200ý(  الطــوارئ ف  حــالت  النفــي  والجتماعــي والدعــم

	 منظمــة الصحــة العاليــة، فــرق الطــوارئ الطبيــة: العايــر الفنيــة 
الدنيا  لعادة التأهيل  )2016( والتوصيات

الصحة  العالية، مذكرة إرشادية بشأن العاقة وإدارة 	 منظمة
مخاطر  الطوارئ للصحة  )2018(.

1úú )2018( دليل اسفر 	

التأهيــل  التوجيهيــة لعــادة  البــادئ  الصحــة  العاليــة،  	 منظمــة 
الجتمعــي 

للمكفوفــن«  و«هانديــكاب  و«البعثــة  الســيحية إيــج«  	 »هيلــب
الســن   لكبــار النســان  الدمــاج  معايــر   إنرناشــونال«،

)2018( العاقــات   ذوي  مــن   والشــخاص

ما يجب  القيام به العناصر الرئيسية –

جميــع  مراحــل ف  بــه«  يجــب  القيــام »مــا إجــراءات  يجــب  اتخــاذ 

للشــخاص  ذوي  الصحــة  تنفيــذ  برمجــة عنــد  العمــل  النســان

العاقــة .

الشاركة 

وأســرهم ّ العاقــة  للشــخاص  ذوي  الفعالــة  الشــاركة  ضمــان 

وتخطيــط  صنــع  القــرار  عمليــة  ف  تمثلهــم  التــي  والنظمــات

و تقييمهــا.  ورصدهــا  وتنفيذهــا  الصحيــة  وتصميمهــا  البامــج

لهــم   مــع  الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة 	 التعــاون
مــن  ذوي  الشــخاص الصحيــن  بحقــوق  العاملــن لتوعيــة 

الجنســان  مــع  النــوع  تقاطــع  العاقــة ف  ذلــك بمــا  العاقــة،

والجنســانية.  والديــن  الهجــرة  وحالــة  والعمــر 

معالجة العوائق

العاقــة،  حــول  وصمــة  العــار  مــن  الحــد  	 تنفيــذ  اســراتيجيات
مجموعــات وإنشــاء  العاقــة،  منظــور  حــول  الجتمــع  وتوعيــة 

النفســية   مــن  ذوي العاقــات تشــمل  الشــخاص دعــم  القــران

والنفســية.  الجتماعيــة 

الخاطئة  والخرافات  	 زيادة التفاهم التبادل ومكافحة الفاهيم
العاقــة  ذوي  مــن   الشــخاص وتشــجيع  التعــاون  وتعزيــز 

والعــارف. الفــكار  وتبــادل  عــى  الحــوار  الصحيــن  والوظفــن

ذوي  مــن   الشــخاص متنــاول  ف   الصحيــة  الرافــق  جعــل  
إل   العاقــة ذوي  نقــل  الشــخاص  مبــادرات وتعزيــز  العاقــة، 

الرافــق الصحيــة وتوســيع الداخــل وتحســن اللفتــات وتســهيل 

عــام. بشــكل   ٍالحركــة 

يمكــنُ بالصحــة   ٍبأشــكال   ّمتعــددة  التعلقــة 	 إيصــال  العلومــات 
مــن  ذوي  الشــخاص متطلبــات  مــع  مراعــاة  إليهــا،  الوصــول

النفســية   أو الذهنيــة  أو  البصريــة   أو الســمعية   العاقــات

الجتماعيــة .

	 معالجــة العوائــق الجتماعيــة القتصاديــة التــي تواجــه الصحــة 
كنقــص التعليــم وانخفــاض الدخــل. 

التمكي وتنمية القدرات

عــى  البمجــة تعزيــز  قــدرة منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة

الخدمــات تصميــم   ف  الشــاركة مــن   وتمكينهــا الصحيــة،  

ورصدهــا.  وتنفيذهــا  الصحيــة  

	 إشــراك موظفــي منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والدافعــن
من  ذوي العاقات الذهنية والنفسية الجتماعية ومستخدمي 

ف   الصحــة النفســية  وأفــراد الســرة ومقدمــي  الرعايــة خدمــات

ف  مجــال العاقــة.  تدريبــات الهنيــن الصحيــن

ّ

الطبية  والجراحية  	 اعتماد إجراءات الوافقة الستنرة للقرارات

 1úú مشروع اسفر، اليثاق النسان والعاير الدنيا للستجابة النسانية  )2011(.

http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
http://www.who.int/iris/handle/10665/252809
http://www.who.int/iris/handle/10665/252809
https://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/disability/en/
https://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/disability/en/
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/
https://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
http://www.ifrc.org/PageFiles/95530/The-Sphere-Project-Handbook-20111.pdf
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1ÿ الصحة .

لتمكــن  الشــخاص الحــالت( )بمــا ف  ذلــك  البيانــات وتبــادل 

ورصدها جمع  البيانات

العاقــة،  ذوي  عــدد  الشــخاص  عــن  التاحــة 	 تحديــد  البيانــات 
فيهــا. وف حالــة عــدم  دقــة  البيانــات وتحديــد الثغــرات وتقييــم

بنســبة  1ÿ ف  ينبغــي اســتخدام التقديــر  العالــي توفــر  البيانــات،

. 1úÿ الا ئــة

الصحيــة  الرصــد وأدوات  التقييــم  والســوحات  عمليــات 	 إدارة 
العاقــة،  مــن  ذوي  صحــة  الشــخاص عــن  لجمــع  البيانــات

وتصنيــف  الزمــة  مراحــل  كافــة  عــب   باســتمرار  بذلــك  والقيــام 

والعاقــة. والعمــر  الجنســان  حســب  النــوع  البيانــات

صحية  عالية الجودة  تقديم  خدمات

أن  توفــر ّ يجــب  الصحيــة  ممتــازة، تكــون  الخدمــات أن  أجــل مــن 

الطبيــة  الساســية ذات  إل  النتجــات والتقنيــات العــادل الوصــول 

  ñحيــ مــن  وفعالــة  وفعالــة  تكــون  آمنــة  وأن الضمونــة،  ّّالجــودة 

سائدة
أن  لضمــان العيــش  وتكييفهــا  ســبل وبرامــج  تصميــم  مرافــق 
للجميــع، بمــا ف  ذلــك الشــخاص ذوي  تكــون  دامجــة ومتاحــة

العاقــة .  

ف  القطــاع  الفاعلــة الجهــات  أدنــاه  الــواردة  الرشــادات  ستســاعد 

الصحــي عــى تحديــد العوائــق التــي قــد تواجــه الشــخاص مــن ذوي 

بأنفســهم.  القــرارات  مــن  اتخــاذ  العاقــة مــن ذوي 

إحالــة واضحــة عــب  خدمــات مختلفــة،  وتوثيــق ٍ أنظمــة  	 إنشــاء 
ورصــد ه.  أدائهــا 

القــوى  ّ اختــللت لفهــم   القطاعــات تحليــل  متعــدد   	 إجــراء
يؤثــر وكيــف  والعاقــة  والعمــر  الجنســان  عــى  النــوع  القائمــة

واتخــاذ  والتنقــل  الاليــة  الــوارد  إل   عــى  الوصــول التقاطــع 

القــرارات .

االظروف  لنسانية، تكون سليمة   ٍبشكل علمي. وف  التكلفة، وأن

يجــب أن يحصــل جميــع الشــخاص عــى خدمــات صحيــة ممتــازة،

بغــض النظــر عــن  العاقــة. 

مستهدف
الفرديــة التطلبــات  العيــش  لســتيعاب  ســبل تصميــم  برامــج 

التحتيــة   بالبنيــة  يتعلــق  فيمــا  العاقــة، مــن  ذوي  للشــخاص 
ســبيل  الثــال )عــى والتدريــب  والصــول  والدوات  والتصــالت 

العمــل  العدلــة بنــاء عــى   توفــر  التقنيــات الســاعدة ومســاحات
إل  ذلــك(.  ومــا  الفرديــة التطلبــات 

الظــروف   ف  الصحيــة  إل  البامــج ف  الوصــول وأســرهم العاقــة 

الفــراد ومقدمــي  الرعايــة.  ّالنســانية ودعــم 

 1úÿ منظمة الصحة العالية والبنك الدول، التقرير العالي حول العاقة  )2011(.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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الجراءات الوص بها 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط .١

والخــذ ُ الكــوارث،  قبــل  حــدوث  الصحيــة  الوقايــة  والحتياجــات ســبل توثيــق 
بعــن العتبــار الصحــة الجنســية والنجابيــة والصحــة النفســية والدعــم النفــي 
عــى   والركيــز الصابــة،  ورعايــة  العديــة  وغــر  العديــة  والمــراض  الجتماعــي 
والرعايــة  واليســورة  المتــازة  الصحيــة  الوليــة  إل  الخدمــات الوصــول إتاحــة 
الصحيــة الشــاملة والدويــة الساســية والجهــزة الســا ِعدة للشــخاص مــن ذوي 

الجنســان. العمــر  والنــوع  النظــر عــن  بغــض  العاقــة،

X

تســتهدف  العاقــة،  التــي  والخدمــات الصحيــة  الســائدة  تحديــد  الخدمــات
والركيــز عــى مراكــز الرعايــة الصحيــة الوليــة وإعــادة التأهيــل وخدمــات التدخــل 
النفســية  والدعــم الصحــة  الجتمعيــة وخدمــات التأهيــل  إعــادة  وبرامــج  البكــر 
عــى مســتوى  الجتمــع والستشــفó، والورديــن والصنعــن  النفــي  الجتماعــي

الســا ِعدة. للجهــزة 

دعــم  القــران  للشــخاص  ذوي العاقــة ومجموعــات تحديــد  النظمــات الحليــة
الصحــة النفســية  وأفــراد الناصــرة  الصلــة بالصحــة  ومســتخدمي خدمــات ذات
ف  والنظمات العاملة المور من  ذوي العاقة ومقدمي  الرعاية وأولياء الذاتية

ف  كافــة النشــطة التعلقــة بالجاهزيــة.   مجــال  العاقــة،و إشــراكهم

XX 

X ّ

X X 
عــى  إشــراك  الصحــة  النســانية مجــال  ف  الفاعلــة الجهــات  قــدرات  تطويــر 

ف  البمجــة.  العاقــة ذوي  الشــخاص 

إجــراء تدقيقــات لمكانيــة الوصــول للمنظمــات والرافــق والخدمــات والنتجــات 
خطــط عمــل  حــول الرصــد والتقييــم.  الصحيــة، وإعــداد

X X X

الصحيــة  مــع  منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة لراجعــة السياســات التعــاون
الصحيــة   لتلبيــة  الحتياجــات تخصيــص  المــوال وضمــان الوطنيــة  الطارئــة 

العاقــة.  للشــخاص  ذوي  والرفاهيــة

تعيــن جهــة اتصــال أو خبــر صحــي ف مجــال إدمــاج مفهــوم العاقــة ف القطــاع
الصحيــة  الدامجــة  الخدمــات برمجــة  فنيــة  حــول  لتقديــم  إرشــادات الصحــي 

القطاعــات.  للعاقــة ودعــم الحــالت عــب  
X X X 

XX 

الوارد تعبئة .٢

التــي   الصحيــة  الخدمــات اســتمرارية  لضمــان  وجمعهــا  تخصيــص  المــوال 
الحــددة  الخدمــات  ف  ذلــك  بمــا  العاقــة، مــن  ذوي  الشــخاص يســتخدمها 

الهامــة .
X X X 
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فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X

الصحيــة للشــخاص  ذوي العاقــة الذيــن يفهمــون  الحتياجــات تعبئــة  الهنيــن
ف   العاقــات تعميــم  مراعــاة  مجــال  ف  خــباء تلبيتهــا،  وتوظيــف  ويُمكنهــم 

الصحيــة.  الخدمــات 

الصحية  ومقدمي  ّ العاقة وتعميم الجهات الفاعلة إنشاء قاعدة بيانات حول
من تسهيل  نظام الحالة  ّالفعال.  الذين هم ف وضع  يمكنهم الخدمات

X X ُّ

التنفيذ .٣

للحــد مــن وصمــة  ّ الصحيــن  والجتمعــات  بــن  العاملــن مســتوى  الوعــي رفــع
لتحقيــق هــذا الهــدف، عــى   فيمــا يتعلــق  بالعاقــة، وتنفيــذ اســراتيجيات العــار

مــن  خــلل التصــالت والتواصــل.  ســبيل  الثــال
X X X

ف   بمــا  الصحيــة،  إل جميــع  الرافــق العاقــة ذوي  الشــخاص  وصــول  ضمــان 
لبــادئ  ذلــك الرافــق الؤقتــة، وضمــان اعتمــاد الهندســن والهندســن العماريــن

الصحيــة  أو إعــادة تأهيلهــا.  عنــد  إعــادة بنــاء الرافــق التصميــم  الشــامل

جعــل الرافــق الصحيــة متاحــة بالكامــل للشــخاص ذوي العاقــة، والخــذ بعنــي 
العتبــار الداخــل والحمامــات وســهولة الحركــة داخــل البــان واللفتــات. 

XX 

X X X

X X 

ضمــان أن  جميــع العلومــات التعلقــة بالخدمــات الصحيــة والعلومــات الصــادرةّ
وممكنة  عن  آليات رضا الستخدمن  والتغذية الرتدة متوفرة بأشكال  متعددة

الوصول. 

ّ ٍ

ويُمكــن   تظــل  متاحــة حالــة  الطــوارئ،  ّأن معلومــات الريــض بعــد  بــدء ضمــان،
إليهــا  لغــراض الحالــة والحركــة والنقــل والتابعــة.  الوصــول

X

 4.  التنسيق

ف   الصحيــة،  والنظــر ف نظــم  معلومــات الدارة عــن  العاقــة إدراج معلومــات
ســجلت الرافــق الصحيــة وحالــة الوصــول للمرفــق والراقبــة ذات الصلــة بالجــال 

الصحــي .
X X 

الصحــي  ف  الجــال الصلحــة أصحــاب  التنســيق،  وإشــراك  مجموعــات إنشــاء 
ذوي  الشــخاص  ف  ذلــك  بمــا  العاقــة، ذوي  الشــخاص  وممثــü  منظمــات 

الجتماعيــة.  والنفســية  الذهنيــة  العاقــة 

ف  ّ الصحيــة  والجهــات الفاعلــة تربــط  مقدمــي  الرعايــة ضمــان  ّأن أنظمــة الحالــة
امجــال  لعاقــة.  ف  الصحــي  بالخــبات الجــال

XXX 

X
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الرصد والتقييم .٥

ممكنــة  الوصــول ودامجــة ّ التغذيــة  الرتــدة والشــكاوى تكــون  آليــات أن  ضمــان 
العاقــة.  ذوي  للشــخاص 

X

X X 
حســب  النــوع الجنســان  تصنيــف  البيانــات عــن الصحــة  وضمــان جمــع البيانــات

والعمــر والعاقــة. 

الصحيــة   والخدمــات والبامــج  إل  الرافــق  الوصــول إمكانيــة  وتقييــم  رصــد 
والفتيــات  والرجــال  النســاء  وشــواغل  تلبيتهــا  لحتياجــات  لضمــان الدامجــة 

العمــار.  ومــن  كافــة  العاقــة مــن  ذوي  والفتيــان
X X 

X X 
الصحيــة، ينبغــي تضمــن معايــر تقيــس   تقديــم  الخدمــات عنــد قيــاس جــودة
الدمــاج وإمكانيــة الوصــول والمتثــال للمعايــر الصحيــة. )انظــر الصــادر أدنــاه(. 

أدوات ومصادر 

الصحــة   ف  الفجــوة العمــل  لــرأب  برنامــج تدريــب  	 كتيبــات 
  )201ý( النفســية  

ف  اليــدان  ومنظمــة  التعــاون والتنميــة الصحــة  العاليــة 	 منظمــة
عاليــة   صحيــة  تقديــم  خدمــات الــدول، والبنــك  القتصــادي 

)2018( الصحيــة  الشــاملة   للتغطيــة  عاليــة ضــرورة  الجــودة: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259161/WHO-MSD-MER-17.6-eng.pdf;jsessionid=B7619A7CD71BBF874E1CB9070436CB51?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259161/WHO-MSD-MER-17.6-eng.pdf;jsessionid=B7619A7CD71BBF874E1CB9070436CB51?sequence=1
http://www.who.int/servicedeliverysafety/quality-report/publication/en/
http://www.who.int/servicedeliverysafety/quality-report/publication/en/
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القوى العاملة الصحية 

ّ  ّإن القــوى العاملــة الصحيــة ذات الداء الجيــد تلبــي النــداء وتتحــىّ

بالحــرام والنزاهــة والفعاليــة، وتعمــل عــى تحقيــق أفضــل النتائــج

وهــذا التاحــة، والظــروف  إل  الــوارد  بالنظــر  الصحيــة  المكنــة،

قــوى  عاملــة موزعــة  ٍبشــكل منصــف  ومتنوعــة وكفــؤة يعنــي  وجــود

بمــا يكفــي  للقيــام بالهــام الطلوبــة منهــا. ومنتجــة  وكبــرة

  

الجراءات الوص بها 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط . ١

الصحيــة لتحديــد مــدى فهمهــا لــكل  القــوى  العاملــة تقييــم  لحتياجــات إجــراء
الصحيــة   ف  البمجــة العاقــة ذوي  الشــخاص  إشــراك  وأهميــة  مــن  العاقــة 

الخدمــات. وتقديــم 
X X X 

وف  الصحــي،  ف  القطــاع العاملــن ووعــي  ف  قــدرة  القصــور تحديــد  أوجــه 
والعاقــة. يتعلــق  بالدمــاج  فيمــا  السياســة  والتوجيــه،

امع  لشخاص اوموقع  لوظفن الذين يعملون  عدد  تحديد  وتحديñ بانتظام
من  ذوي العاقة )ا ّلتخصصن ف قطاع الصحة وإعادة التأهيل والعاملن ف 

الجتمع وغرهم(. 
X X 

XX 

الوارد تعبئة .٢

وتدريبــات ّ الشــخاص ذوي العاقــة ممـ ـن لديــه مهــارات تحديــد الــوارد، وإدمــاج
ف  القــوى العاملــة الصحيــة.  صحيــة

X X X

الصحيــة  للحتياجــات ف  الســتجابة  لديهــم  خــبة مهنيــن  موظفــن  تعيــن
العاقــة.  مــن  ذوي  للشــخاص

X

ويشــمل   الصحيــن ف مجــال  العاقــة، لتعزيــز  خــبة العاملــن تعبئــة المــوال
ذلــك مهــارات التصــال وإجــراء الفحوصــات الصحيــة. 

X X X

X مختص ف  مجال التأهيل ف فرق الطوارئ الطبية.  توظيف طاقم

أخصائيــو ّ ف  ذلــك  )بمــا  الصحيــة  مــن  مقدمــي  الخدمــات مجموعــة تعبئــة 
عى   من  الحصول من  ذوي العاقة الهني والنظق( لتمكن الشخاص العلج

التــي  يحتاجونهــا.  الخدمــات
X X 

التنفيذ .٣

للمهنيــن الصحيــن   الصحيــة  والتدريبــات الساســية ضمــان  ّأن كافــة البامــج
مــن  ذوي العاقــة.  مســألة  الوعــي بمنظــور العاقــة وحقــوق الشــخاص تعالــج

X X
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ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X X 

اف  لجــال الصحــي عــى اöثــار التــي تخلفهــا الكــوارث النســانيةّ تدريــب العاملــن
مــن   ســبيل  الثــال: الشــخاص مــن  ذوي العاقــة. )عــى عــى صحــة  الشــخاص
ونقــص  خطــورة،  أكــث   لديهــم  أعــراض  النفســية  الجتماعيــة العاقــات ذوي 
ذلــك،  الســكري  وغــر  ومــرض الصــرع،  إدارة  مــن  الســتحيل  يجعــل  الدويــة
يســتطيعون  إدارة  الفقــري ل  ف  العمــود لديهــم  إصابــات الذيــن  والشــخاص

إلــخ(.  الداعمــن،  عــن  الشــخاص  مــا  انفصلــوا إذا آلم الضغوطــات 

لتمكــن   النزليــة والرعايــة  الجتمعيــة  والرعايــة  للتواصــل  اســراتيجيات  وضــع 
الذيــن ل   مــن  ذوي العاقــة إل  الشــخاص الصحيــن مــن  الوصــول العاملــن

بعيــدة.  الذيــن يعيشــون عــى  مســا ٍفة  الســفر  أو يســتطيعون 
X X

X X X 
للشخاص ّ االتغذية  لرتدة والشكاوى متاحة ودامجة ضمان أن  جميع آليات

ذوي العاقة. 

 4.  التنسيق

X X 
وبــن ً والستشــفيات الجتمــع  بــن  ميدانيــا   الحالــة  مســارات  واختبــار  تطويــر 

الخــرى.  والخدمــات  الصحيــة  والقطاعــات  الخدمــات

الحاصلــن  الصحيــن عــى جميــع  الســتويات  للعاملــن بيانــات  قاعــدة  إنشــاء 
ف مجــال  العاقــة.  عــى تدريــب

X

والتقييم الرصد .٥

الرصــد النتظــم للمعــارف والهــارات الخاصــة بالعاملــن الصحيــن فيمــا يتعلــق 
لغــراض  عقــد  تدريــب  واقــراح وإدماجهــم،  العاقــة  مــن  ذوي  بالشــخاص

التا بعــة .
X X X 

منظور العاقة التاح للقوى العاملة الصحية. حول  XXتقييم التدريب

أدوات ومصادر

زيــادة  الصحيــة  وغــره،  العاملــة للقــوى   العالــي التحالــف  

القــوى العاملــة الصحيــة الجتمعيــة ف حــالت الطــوارئ – بيــان 

 )2011( مشــرك 

	 الجموعة الصحية، بنك العرفة

الصحية  العالية القوى  العاملة 	 منظمة الصحة  العالية،  بناء
تنفيذ   ٍاستجابة أفضل  )2016( من  أجل

http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/publications/alliance/jointstatement_chwemergency_en.pdf
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/publications/alliance/jointstatement_chwemergency_en.pdf
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/publications/alliance/jointstatement_chwemergency_en.pdf
http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/filter/en/
http://www.who.int/hac/emergency_workforce_february_2016/en/
http://www.who.int/hac/emergency_workforce_february_2016/en/
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إدارة العلومات الصحية

يعمــل  الــذي  الصحيــة  العلومــات إدارة  يضمــن  نظــام  أن  يجــب 

 ٍبشــكل جيــد أن يتــم  إنتــاج العلومــات التعلقــة بالعوامــل الحــددة 

الصحية  وتحليلها ونشرها  الصحي  والحالة للصحة  وأداء النظام

وســريع. بشــكل  موثــوق  واســتخدامها ِّ

الجراءات الوص بها 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط .١

والعمــر  الجنســان  حســب  النــوع  الصحيــة  الوطنيــة  والراقبــة تصنيــف  الســوحات
Xوالعاقــة .

ف  الســوحات  والعمــر الجنســان  حســب  النــوع  بالعاقــة التعلقــة  البيانــات  إدراج 
والصحيــة. Xالديموغرافيــة 

الجســدي   الصلــة، بمــا ف  ذلــك التأهيــل الصحيــة  ذات تحديــد مــدى توفــر  الخدمــات
Xوالعــلج الهنــي وورش جراحــة العظــام. 

الوارد تعبئة .٢

التعلقــة  جمــع  البيانــات  منهجيــات حــول  تدريبيــة  دورات  وإيصــال  وتنفيــذ  تطويــر 
حــول  الســئلة  مثــل  موجــز  النســانية، ف  الســياقات  اختبارهــا التــي   ّتــم  بالعاقــة
الطفل التابعة  لجموعة اليونيسف-واشــنطن.  لفريق  واشــنطن ووحدة أداء العاقة

X 

X X 
تدريــب الوظفــن القائمــن عــى جمــع البيانــات حــول البنيــة التحتيــة الصحيــة لتوثيــق 

إمكانيــة وصــول الشــخاص مــن ذوي العاقــة إليهــا. 

التنفيذ .٣

X X 
حســب  النــوعّ البيانــات بحيــñ  يصنـ ـف  الصحيــة  العلومــات لدارة  نظــام  تصميــم 

والعاقــة.  والعمــر  الجنســان 

والرعايــة  وف  التوعيــة  الصحيــة  ف  الرافــق صحيــة  لســتخدامها ســجلت  تصميــم
والعاقــة.  والعمــر  الجنســان  عــن  النــوع  تجمــع  بيانــات  ñبحيــ Xالنزليــة X

X X X 
الجنســان  النــوع  حــول  جمــع  البيانــات  عــى  الصحــي  ف  الجــال العاملــن تدريــب 

الصحيــة.  إل  الرافــق  الوصــول إمكانيــة  ومراجعــة  والعاقــة  والعمــر 

 4.  التنسيق 

X X طلب إعداد التقارير لتشمل مؤشرات خاصة بالعاقة. 

الرصد والتقييم . ٥

X X طلب أدوات الرصد والتقييم لتشمل مؤشرات خاصة بالعاقة. 
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أدوات ومصادر 

	 الجموعة الصحية، بنك العرفة )انظر العلومات والتخطيط( 

عن جمع  البيانات حول العاقة( )2019( ّ االعمل  لنسان )مجموعة أدوات التعلم ف  	 النسانية والدماج، استخدام أسئلة فريق  واشنطن

	 النسانية والدماج، بيانات العاقة ف العمل النسان 

الصحية الساسية الخدمات

الصحيــة  النقــذة  الخدمــات الصحيــة  الساســية  تشــمل  الخدمــات

إل العاقــة مــن  ذوي  بعــض  الشــخاص حيــñ  يحتــاج للحيــاة،

إعــادة تأهيــل أو دعــم تنفــي أو خدمــات صحيــة متخصصــة أخــرى 

ورفاهيتهــم.  بقائهــم  لضمــان    

لجراءات الوص بها ا

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط .١

تأهيــل: يتعلــق  بإعــادة  فيمــا  الصحــي  ومعارفهــم ف  الجــال العاملــن تقييــم  مهــارات 
الذيــن  أصيبــوا بجــرو ٍح  مــن  ذوي العاقــة  )1( الشــخاص ذوي العاقــة، )2( الشــخاص

عمــل  )مــواد  خطــة  ،  وتطويــر  1úýجديــدة لديهــم  إصابــا ٍت  أشــخاص   )û(  ،1ú6 جديــدة 
ا ّلحــددة. لعالجــة  الشــكلت  ومــوارد( تدريبيــة 

X X 

امع  لخذّ من  ذوي العاقة، اللشخاص  لتضررين الصحية  تحديد  وتقييم الحتياجات
النفــي  الجتماعــي  النفســية  والدعــم الصحــة  والصحــة عــى  الحفــاظ  بعــن  العتبــار

وإعــادة التأهيــل.

الدعــم  للشــخاص مــن  ذوي العاقــة، وإدراج الصحيــة  الساســية تحديــد  الحتياجــات
التنفــي  والطاقــة الكهربائيــة والدويــة والعــلج. 

XX 

X X 

X X 
إل   عنــد  وصولهــم مــن  ذوي العاقــة التــي  تواجــه الشــخاص تحديــد الحواجــز والخاطــر

الصحيــة  الساســية.  الخدمــات

تعبئة الوارد . ٢

الصحة العالية، العاير  والتوصيات الدنيا لعادة التأهيل  )2016(. 1ú6منظمة 

الرجع السابق.  1úý 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252809/9789241511728-eng.pdf;jsessionid=B5178CCD20E74AE65A82110A6A2C445C?sequence=1
http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/filter/en/
https://asksource.info/resources/using-washington-group-questions-humanitarian-action-learning-toolkit-disability-data
https://humanity-inclusion.org.uk/en/disability-data-in-humanitarian-action
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فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X X 

الصحيــة  الساســية الخدمــات توفــر   أو اســتعادة  تمويــل   عــى  الانحــن تشــجيع 
العاقــة.  ذوي  مــن   للشــخاص 

التنفيذ . ٣

X X مجتمعية بهدف  توفر التأهيل والتوعية.  إنشاء خدمات صحية

التي  يحتاجها الشخاص ذوي العاقة  االصحية  لساسية استعادة الخدمات واللوازم
Xللحفاظ عى صحتهم  والبقاء عى قيد  الحياة. 

الصحيــة  إل  الخدمــات مــن  ذوي العاقــة ســليم  وإحالــة الشــخاص إعــداد نظــام إحالــة
ملئمــة   الخدمــات تكــون  هــذه  أن  عــى  الجاهزيــة، مرحلــة  خــلل  تحديدهــا  التــي   ّتــم 

لهــا.  ومراعيــة  للثقافــة 

الصحيــة   والنقــاط التأهيــل  إعــادة  مراكــز  ف   والدويــة النتجــات  تخزيــن   إعــادة
الصحــة   ومرافــق الساســية،  والدويــة  الســا ِعدة  الجهــزة  وتشــمل  والستشــفيات، 

الجســدية.  وكذلــك  النفســية  
X X

XX 

X X 
ف   العاقــة مــن  ذوي  للشــخاص  عليهــا  التفــق الصحيــة  الساســية  الحتياجــات دمــج 

الصحيــة.  الخدمــات 

 4.  التنسيق

X X 

ذوي  الشــخاص  ومنظمــات  التنميــة  الجتماعيــة  الصحــة  وزارة مــع  وزارة التنســيق
عــى  الخدمــات معهــم  والتفــاق العنيــن،  الصلحــة  مــن  أصحــاب  وغرهــا العاقــة 

العاقــة.  للشــخاص  ذوي  الصحيــة 

مــع  منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة ومقدمــي  الرعايــة ومقدمــي  الخدمــاتّّ العمــل
مــن   للشــخاص  قبــل  الكارثة/الزمــة الصحيــة  لتحديــد  الحتياجــات الصحيــة  الحليــن

التأهيــل.  إعــادة  ويشــمل  ذلــك  ف  النطقــة التضــررة، ذوي العاقــة
X 

والتقييم الرصد .٥

ويشــمل  الساســية، الخدمــات جميــع إل العاقــة ذوي الشــخاص وصــول مــدى رصــد
إل  الدويــة والجهــزة الســا ِعدة ومقدمــي  الخدمــات.  Xذلــك الوصــول X ّ

أدوات ومصادر 

	 الجموعة الصحية، بنك العرفة 

http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/filter/en/
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المراض السارية 

الصحــي  الصــرف وبرامــج  الصالحــة  للشــرب  عــى  اليــاه الحصــول

ف  ملجــئ يتعــذر اللئمــة وبرامــج الوقايــة الصحيــة، وقــد يعيشــون

للخطــر.  صحتهــم  وحياتهــم إليهــا  تعــرض الوصــول

مــن الحتمــل أن يكــون الشــخاص مــن ذوي العاقــة، بصــرف النظــر 

جنسهم،  أكث عرضة للصابة بالمراض السارية عن أعمارهم أو

مــن  لــن  يتمكنــوا عــى  الرجــح لنهـ ـم النســانية،  الزمــات  خــلل 

ً

ّ ّ

الجراءات الوص بها 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط . ١

لتحديــد   مــع  منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة وأصحــاب الصلحــة اöخريــن التعــاون
مــن بــن  الســكان التضرريــن.  Xالشــخاص ذوي العاقــة X ّ

X X 

إل   عنــد  وصولهــم مــن  ذوي العاقــة التــي  تواجــه الشــخاص تحديــد العوائــق والخاطــر
إل   التطعيــم  والوصــول الوقايــة الصحيــة  وبرامــج المــراض الســارية، وكذلــك أنشــطة

برامــج اليــاه الأمونــة. 

اتعبئة  لوارد .٢

X X 
والنزليــة  الجتمعيــة  والخدمــات  لتنظيــم  التوعيــة  البشــرية  والــوارد المــوال  تعبئــة 

مــن  المــراض.  الصحــة  والوقايــة تعزيــز  وحمــلت

التنفيذ .٣

X 
حســب  النــوع  الصنفــة الســري  الســح  وبيانــات  المــراض  مراقبــة  حــول  بيانــات  جمــع 

والعاقــة.  والعمــر  الجنســان 

العلومــات  تطويــر  مــواد  ف  لهــم  المثلــة والنظمــات  العاقــة  ذوي  الشــخاص  إشــراك 
والتصــال. Xوالتعليــم  X

بأشــكال   ّمتعــددة مــن  المــراض  الصحــة  والوقايــة بتعزيــز  التدابــر  الخاصــة إيصــال 
والتعليــم. العلومــات  مــع  مــوارد  الشــيئ  ذاتــه وفعــل  إليهــا،  ويُمكــن  الوصــول

ٍ
XX 

عنــد تصميــم   مــن  ذوي العاقــة معالجــة التطلبــات والهتمامــات الخاصــة بالشــخاص
تدابــر الوقايــة مــن المــراض الســارية عــب القطاعــات لصالــح الفئــات الســكانية العرضــة 

للخطــر .
ّX X 

 4.  التنسيق

من  ذوي العاقة عى الياه  الشخاص الخرى لضمان حصول التنسيق مع  القطاعات
النظيف  واöمن وتلبية متطلبات الطوارئ الخرى.  الصحي  والأوى Xوالصرف
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ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

الرصد والتقييم  .ÿ

إل حملت  وأنشطة الرويج والوقاية.  من  ذوي العاقة مدى  وصول الشخاص  Xرصد

أدوات ومصادر 

	 الجموعة الصحية، بنك العرفة

صحة  الطفل 

الخفــاق ف تنســيق التدخــلت الخاصــة بالطفــال عــب قطاعــات   ّأن

الصحــة والتعليــم والحمايــة والتغذيــة  ّيمثــل تهديــدا  كبــرا لصحــة  

إمن  مكانات  الطفل ويحد  حيñ  أنه يعوق إعمال حقوق الطفل،

الجتماعيــة مــن  التفاوتــات  الحــد  مــن  الســتحيل ويجعــل  نمــوه 

عــى  الصحــة.  التــي  تؤثــر والقتصاديــة
ًً

الخدمــات ّ إل  كافــة  ف  الوصــول الحــق  العاقــة ذوي  وللطفــال 

واليافعــن.  بالطفــال  الصحيــة  التعلقــة  ّ

الجراءات الوص بها 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط . ١

من  ذوي العاقة.  عن  عدد الطفال Xالحصول عى البيانات التاحة

ف  مرحلــة  ف  ذلــك بمــا  مــع  الطفــال، الســتخدام التقييــم  شــائعة  تحديــد  أدوات
لتلبيــة  متطلبــات الطفــال ذوي العاقــة وتدريــب الوظفــن الطفولــة البكــرة، وتكييفهــا

عــى  اســتخدامها.

إليهــم، ويشــمل  ذلــك الهنيــن ّ الصحيــة  وســهولة الوصــول تحديــد  مقدمــي  الخدمــات
اطب  لطفال والتغذية والتدخل البكر وتنمية الطفولة البكرة وإعادة  ف  ذوي الخبة

التأهيــل. 
X X 

XX 

توثيــق الحتياجــات الصحيــة والنفســية الجتماعيــة والتغذويــة للطفــال ذوي العاقــة. 
)عــى ســبيل الثــال قــد يعــان الطفــل ذو العاقــة والــذي فقــد والديــه أو  ّمقدمــي الرعايــة 

ًمــن ســوء التغذيــة أو الكتئــاب أيضــا(.
XX 

الصحــي فيمــا يتعلــق   ف  القطــاع التــي  يحتاجهــا العاملــون طبيعــة  التدريبــات تحديــد
العاقــة وإدماجهــم.  بالطفــال ذوي 

X X

http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/filter/en/
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X X 

تقييــم   ف  عمليــات العاقــة مــن  ذوي  فحــص  الطفــال عنــد  بعــن  العتبــار، الخــذ
التابعــة  لليونيســف-  الطفــل  أداء اســتخدام  وحــدة  الصحيــة،  والســوح الحتياجــات 
قبــل  الجهــات مــن  اختبارهــا التــي  تــم  الخــرى التقييــم  الوحـ ـدة  أدوات أو  واشــنطن، 

الصلحــة.  وأصحــاب  النســان  ف  الجــال  الفاعلــة
ّّ

إل  خدمات  عند  وصولهم التي  تواجه الطفال ذوي العاقة تحديد العوائق والخاطر
صحة الطفل. 

X X

الوارد تعبئة .٢

العاقــة  مــن  ذوي  الصحيــن عــى  حقــوق الطفــال العاملــن تخطيــط عمليــة  تدريــب 
وتخصيــص ميزانيــة للتدريــب وتنفيــذه، ويشــمل ذلــك نمــو الطفــل والكشــف البكــر عــن 

العاقــة .
X X X 

التنفيذ .٣

مــن  ذوي العاقــة ومقدمــي  ّ الصحيــة  للطفــال واليافعــن إتاحــة الخدمــات والبامــج
التــي  تحــول دون إدماجهــم  ٍبشــكل  كامــل. لهــم مــن  خــلل إزالــة العوائــق الرعايــة

X X

X X 
إشــراك الفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة ومقدمــي الرعايــة لهــم ف تصميــم البامــجّ

الصحيــة وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا. 

الصحــة   ويشــمل  ذلــك الصلــة،  ذات ف  البامــج  عــن  العاقــة الكشــف  البكــر دمــج
حديثــي  الــولدة.  وصحــة  الطفــال وصحــة  الم والتغذيــة الد رســية 

X X X

والطفــل، صحــة  الم  ف  برامــج وخدمــات العاقــة الصحيــة  وإدارة  العلومــات دمــج 
الجنســية   قبــل  الــولدة وبعدهــا والتغذيــة والصحــة ويشــمل  ذلــك التحصــن والرعايــة

والنجابيــة .

وصحــة   ف  الجتمــع ف عمــل  العاملــن عــن  العاقــة التحديــد  والكشــف البكريــن دمــج
بمــا ف  ذلــك العاقــة  مــن  ذوي العاقــة، عــى تحديــد  الطفــال الجتمــع، ومســاعدتم

التدخــل  البكــر.  بهــدف  الذهنيــة والنفســية الجتماعيــة وإحالتهــم
X X X 

XX 

تقديــم   يتــم   ñحيــ الدرســة، العاقــة خــارج  مــن  ذوي  للطفــال التوعيــة  برامــج  إدارة 
الــدارس. مــن  خــلل  الطفــل  صحــة  برامــج

إل  ّ عــى  النضمــام العاقــة مــن  ذوي  للطفــال ومقدمــي  الرعايــة  تشــجيع  الوالديــن 
ف مجــال صحــة الطفــل مــن   دعــم  الوالديــن، ونشــر العلومــات والتثقيــف مجموعــات

الصحيــة  الجتمعيــة.  الراكــز خــلل 
X X X 

XX 

https://data.unicef.org/topic/child-disability/module-on-child-functioning/
https://data.unicef.org/topic/child-disability/module-on-child-functioning/
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 4.  التنسيق 

التنســيق مــع القطاعــات الخــرى لضمــان حصــول الطفــال ذوي العاقــة عــى الســاعدة 
والحمايــة. 

X X

X X X 
ويشــمل  ذلــك الخدمــات  مــن  ذوي العاقــة، تطويــر وتنفيــذ أنظمــة الحالــة للطفــال

النطــق.  الهنــي وعــلج  الســتهدفة كالعــلج 

الرصد والتقييم . ٥

X X 
ðف  أدوات الرصــد، والبــل مــن  ذوي العاقــة إدراج مؤشــرات حــول الفتيــات والفتيــان

مــن  ذوي العاقــة.  الصحيــة  حــول الفتيــات والفتيــان عــن  النتائــج

أدوات ومصادر 

	 الجموعة الصحية، بنك العرفة

بتنميــة   الخاصــة العنايــة  بالرعايــة  الصحــة  العاليــة، 	 منظمــة 
عــى  عــى  البقــاء عمــل  لســاعدة الطفــال الطفولــة البكــرة: إطــار

الصحيــة  والبشــرية  لتحويــل  المكانــات قيــد  الحيــاة والزدهــار

http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/filter/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/child/nurturing-care-framework/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/child/nurturing-care-framework/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/child/nurturing-care-framework/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/child/nurturing-care-framework/en/
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الصحة الجنسية والنجابية والحقوق

الجنســية   بالصحــة  التمتــع  العاقــة ذوي  للشــخاص   يحــق 

ويجــب  الصحــة،  ف  الحــق  مــن  عناصــر عنصــر  وهــي  والنجابيــة،

مــن  ذوي العاقــة  أن تتمتــع  النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان

الجنســية  والنجابيــة والعلومــات  إل  الخدمــات بإمكانيــة الوصــول

تشــكل عــام  لكــن   ٍوبشــكل   الخاصــة، بمتطلباتهــم  تفــي   ّالتــي

الجراءات الوص بها 

للشــخاص  مــن ذوي العاقــة أولويــة الجنســية  والنجابيــة الصحــة

الصحــي بســبب  العتقــاد ف  الجــال منخفضــة  لصحــاب الصلحــة

عــى  اتخــاذ  غــر  قادريــن مــن  ذوي العاقــة الخاطــئ  بــأ ّن الشــخاص

الجنســية.  حياتهــم  بشــأن  حــرة  ّخيــارات 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط .١

للشــخاص مــن  ذوي العاقــة  الصحــة الجنســية  والنجابيــة واللــوازم تحديــد  خدمــات
الحمــل  منــع  ووســائل والوليــد  الم  رعايــة  ويشــمل  ذلــك  إليهــا،  الوصــول وإمكانيــة 
الجنســية  والنجابيــة لليافعــن والوقايــة  الحمــل ف  حــالت الطــوارئ والصحــة ومنــع
النقولــة جنســيا  لــه  والمــراض  والتصــد ي  الجنســان  عــى  النــوع  العنــف  القائــم مــن

البشــرية/اليد ز.  نقــص  الناعــة  فــروس وخدمــات 

X X
ً ّ

إل  الرافــق والخدمــات واللــوازم العاقــة مــن  ذوي  الشــخاص مــدى  وصــول  تحديــد
اســتخدام  الحــرف  ســبيل  الثــال كيفيــة معالجــة  الفجــوات. )عــى الصحيــة،  وتحديــد
اإل  لعلومات أكث ســهولة(، وتقليل أوقات  لجعل  الوصول طريقة  برايل الكبرة أو

النتظــار .

XX

بمــا ف   للشــخاص مــن  ذوي العاقــة، الصحــة الجنســية  والنجابيــة لتلبيــة  متطلبــات
ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذهنيــة، بنبغــي تنظيــم خدمــات التوعيــة وتقديــم 
برامــج  ف  منازلهــم، وضمــان  ّأن  للشــخاص مــن  ذوي العاقــة العزولــن المــدادات

دقيقــة عــن الصحــة الجنســية  والنجابيــة.  تشــمل  معلومــات التوعيــة

X 

XXX

مــن  ذوي  الحمايــة  الخاصــة بالنســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان تقييــم  اهتمامــات
وخدمــات إل  معلومــات  وصولهــم مــدى  إمكانيــة  بعــن  العتبــار والخــذ العاقــة، 
التــي  يحددهــا الشــخاص  ومعالجــة مخاطــر  الســلمة الصحــة الجنســية  والنجابيــة،

العاقــة.  ذوي 

ّ

إل   عنــد  وصولهــم العاقــة ذوي  الشــخاص  التــي  تواجــه  والخاطــر العوائــق  تحديــد 
الجنســية  والنجابيــة.  الصحــة  وبرامــج خدمــات 

X X 

الوارد تعبئة .٢

الصحــي  حــول التأثــر الراكمــي ف  الجــال بهــدف  تدريــب العاملــن تخصيــص  أمــوال
عــى النشــاط الجنــي لتقاطــع العمــر  والنــوع الجنســان والعاقــة. 

X X 

X X 
الجنســية   الصحــة  ف  لديهــم  خــبة الذيــن  العاقــة مــن  ذوي  الشــخاص توظيــف 

وال نجابيــة .
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التي   ف مجال الصحة الجنسية  والنجابية ف  كافة التدريبات إدماج وحدات العاقة
تســتهدف الوظفــن، وإتاحــة التدريــب  ّلقدمــي الخدمــات وموظفــي الدعــم والعاملــن 
ف مجــال العنــف  القائــم  مجــال  التوعيــة الجتمعيــة والتعبئــة والوظفــن العاملــن ف

عــى النــوع الجنســان وفــروس نقــص الناعــة البشــرية. 

X X

التنفيذ .٣

للصحــة  الوقايــة  والســتجابة ف  كافــة خدمــات مفهــوم  العاقــة عمليــة  إدمــاج إدراج
مــن  أجــل بذلــك والقيــام  واللــوازم(،  والخدمــات  )العلومــات  الجنســية  والنجابيــة 

منــع الحمــل   وصحــة  الم والوليــد وخدمــات الصحــة الجنســية  والنجابيــة لليافعــن
منــع   لــه  وخدمــات والتصــدي  الجنســان  عــى  النــوع  العنــف  القائــم منــع  وخدمــات
ف  ذلــك فــروس نقــص الناعــة البشــرية/  المــراض النقولــة جنســيا  والتصــدي  لهــا، بمــا

اليــدز .

X X ّ
ًّ

التــي  تركــز عــى  العاقــةّ مــع  منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التعــاون
الصحة  الجنســية والنجابية ونشــرها بعدة  أشــكال لتطوير  مواد إعلمية عامة حول

ممكنــة  الوصــول. 

ّ

ف  ذلــك عندمــا يطلــب مــن الشــخاصُ الوافقــة الســتنرة، بمــا احــرام إجــراءات ضمــان
حقــوق  لتفاقيــة  تمتثــل  الجــراءات  أن  ويجــب  القــرارات، اتخــاذ  العاقــة  مــن  ذوي 
عــى  تدريــب الوظفــن ومقدمــي  الخدمــات حــول الشــخاص ذوي العاقــة، والعمــل

 . 1ú8مــن  ذوي العاقــات الختلفــة مــع  الشــخاص كيفيــة  التواصــل

XXX 

X X ّ

ً يتــم  توعيــةُ وأن إليهــا  جســديا،  الوصــول الصحيــة  يمكــن  الرافــق كافــة  ضمــان  ّأن 
لتوفــر   وتجهيزهــم العاقــة  إدمــاج  حــول  الجنســية  والنجابيــة  الصحــة  موظفــي 
العلومــات بأشـ ٍـكال  متعـ ّـددة يمكــن الوصــول إليهــا، ويشــمل ذلــك اليافعــن مــن ذوي

العاقــة.

ُ
XXX 

بأنشــطة  لهــم  للقيــام  المثلــة والنظمــات  العاقــة  ذوي  الشــخاص  وتعبئــة  تشــجيع 
قضايــا الصحــة الجنســية  والنجابيــة،  عــى  الدلــة والباهــن بشــأن الناصــرة القائمــة

الجنســان والحقــوق.  البشــرية  والنــوع  نقــص  الناعــة فــروس بمــا ف  ذلــك 
XX

الجنســية  والنجابيــة  للصحــة  نمــوذج إل  اعتمــاد  للدعــوة لجنــة  توجيهيــة  إنشــاء
أن  يشــمل العضــاء أشــخاصا  مــن ذوي العاقــة وأعضــا ًء مــن  يشــمل العاقــة، وينبغــي
الحكوميــة  الدوليــة  غــر  وممثلــن عــن  النظمــات العاقــة الشــخاص ذوي  منظمــات 

الوطنيــة.  والســلطات  الحمايــة  والصحــة  وقطاعــي

ً
X 

جلســات  مــن  خــلل  العاقــة مــن  ذوي  والشــباب والفتيــات  مــع  النســاء  التواصــل
الجنســية  والنجابيــة.  الصحــة  مجتمعيــة  حــول إعلميــة

X

الجنســية  والنجابيــة بالصحــة  التعلقــة والمــدادات  والخدمــات  العلومــات  إدراج 
مــن   التغذيــة  وغرهــا الصحــة  الد رســية وبرامــج ف  برامــج العاقــة للشــخاص  ذوي 

الصلــة.  ذات  البامــج 
XX 

مــع  الناجــنً 9: عمليــة  الوافقــة الســتنرة عــى  النــوع الجنســان، الداة ف مجــال العنــف  القائــم ف  مجموعــة أدوات المارســن بنــاء القــدرات لدمــاج العاقــة 1ú8 مفوضيــة اللجئــن  النســائية، »أرى  ّأن ذلــك ممكنــا «:

البالغــن مــن  ذوي العاقــة. 

https://www.womensrefugeecommission.org/?option=com_zdocs&view=document&id=1173
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فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

 4.  التنسيق 

X X 
التنســيق مــع القطاعــات الخــرى )كالحمايــة والغــذاء والتغذيــة( لضمــان وجــود نظــام 

ّنوعــي للصحــة الجنســية والنجابيــة ونظــام فعــال للحالــة لدعمــه.

بالصحــة الجنســية   الصحــة  والحمايــة والفريــق العامــل العنــي التنســيق مــع  قطاعــي
حمايــة   عــى  النــوع الجنســان لضمــان للعنــف  القائــم والنجابيــة ومجــالت الســؤولية
واللــوازم  والخدمــات  العلومــات  إل  كافــة  العاقــة ووصولهــم مــن  ذوي  الشــخاص

الجنســية  والنجابيــة.  بالصحــة  التعلقــة

X

X X X 
بنشاط  للشخاص  ذوي العاقة عى  الشاركة الوطنية  والجتمعية تشجيع النظمات

بالصحة الجنسية  والنجابية.  االعمل  لعنية ف  مجموعات

الرصد والتقييم .٥

X X 
الصحــة الجنســية  والنجابيــة وتقديمهــا،  جمــع وتحليــل البيانــات التعلقــة بخدمــات

حســب  النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة.  وتصنيــف العلومــات

أدوات ومصادر 

الجموعة الصحية، بنك العرفة

بالصحــة   العنــي بــن  الــوكالت  الشــرك 	 الفريــق  العامــل 
كعنصــر أســاس  الصحــة  النجابيــة ف  الزمــات، النجابيــة

صــف  2-1 النســانية، ف  الســتجابة 

بالصحــة   العنــي بــن  الــوكالت  الشــرك  الفريــق  العامــل 
ف  الزمــات الصحــة  النجابيــة ف  الزمــات، النجابيــة

بالصحــة   العنــي بــن  الــوكالت  الشــرك الفريــق  العامــل 

التدريبيــة الشــراكة  مبــادرة  ف  الزمــات،  النجابيــة

بالصحــة   العنــي بــن  الــوكالت  الشــرك 	 الفريــق  العامــل 
بــن   الشــرك اليــدان  الدليــل  الزمــات،  ف   النجابيــة

)2018( رئ   ت الطــوا حــال النجابيــةف   ت حــولالصحــة   الــوكال

Xرصد إمكانية الوصول إل خدمات الصحة الجنسية والنجابية.  X X

مــدى   ومراجعــة التفكــر  والســاءلة،  لتعزيــز  ðوالبــ ل الرصــد  اســتخدام  عمليــات 
الصحة الجنسية  والنجابية  إل  خدمات من  ذوي العاقة إمكانية وصول الشخاص

واســتخدامها .
XX 

للصحــة   الدنيــا  الوليــة الخدمــات  اســفر، حزمــة  	 مشــروع 
اســفر ( )ف  دليــل  النجابيــة

	 صنــدوق المــم التحــدة للســكان،  øصمــت أعمــق: التجــارب 
غــر العروفــة للنســاء مــن ذوي العاقــة – الصحــة الجنســية 

ف  كريبــاô وجــزر ســليمان  ضــد  الــرأة والنجابيــة والعنــف

)201û(  وتونغــا

	 مفوضيــة اللجئــن النســائية،  تقاريــر عــن العاقــة والصحــة 
النجابيــة الجنســية 

http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/filter/en/
http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/07/IAFM2010introduction.pdf
http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/07/IAFM2010introduction.pdf
http://iawg.net/
http://iawg.net/
http://iawg.net/tpi-home/
http://iawg.net/wp-content/uploads/2019/01/2018-inter-agency-field-manual.pdf
http://iawg.net/wp-content/uploads/2019/01/2018-inter-agency-field-manual.pdf
http://iawg.net/minimum-initial-service-package/
http://iawg.net/minimum-initial-service-package/
https://pacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPAReport-ADeeperSilenceA4PublicationLR3(3).pdf
https://pacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPAReport-ADeeperSilenceA4PublicationLR3(3).pdf
https://pacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPAReport-ADeeperSilenceA4PublicationLR3(3).pdf
https://pacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPAReport-ADeeperSilenceA4PublicationLR3(3).pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/disabilities/disability-sexual-and-reproductive-health/resources
https://www.womensrefugeecommission.org/disabilities/disability-sexual-and-reproductive-health/resources
https://www.womensrefugeecommission.org/disabilities/disability-sexual-and-reproductive-health/resources
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1ÿ الصحة .

رعاية الصابات 

ًً لخطــر  ّ ومــن غــر  ذوي العاقــة معرضــون  ّإن الفــراد ذوي العاقــة

ويتم تنفيذ   اف  لواقف والظروف النسانية، الصابات والصدمات

كل  نــوع مــن أنــواع الصابــة، ومــع  إجــراءات قياســية مو ّحــدة  لعــلج

ذلــك نــادرا مــا يتــم  أخــذ العاقــات الوجــودة مســبقا بعــن  العتبــار. 

الفنيــة الدنيــا  والتوصيــات  منظمــة الصحــة  العاليــة، العايــر )انظــر

لعــادة التأهيــل(. 

الجراءات الوص بها 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط . ١

X
ويشــمل ّ ف  الناطــق التضــر رة، تحديــد مراكــز عــلج الصدمــات وخدمــات إعــادة التأهيــل

الصحــة  وخدمــات العظــام  وتقويــم  الصطناعيــة  والطــراف  الســاعدة  الجهــزة  ذلــك 
النفــي  الجتما عــي.  النفســية  والدعــم

ِ

للشــخاص  ذوي العاقــة والخدمــات والبامــج الخــرى ذات  تحديــد النظمــات الحليــة
ف  الناطــق التضــر رة، وتقييــم توافرهــا وســهولة الوصــول إليهــا. ّالصلــة

X X 

X
إليهــا  الشــخاص ذويِّ تحديــد الجهــزة الســاع دة وتوافــر عناصــر ومــواد محــددة يحتــاج

العاقــة .

فحــص البيانــات التاحــة حــول الصابــات الجديــدة والحاجــة الحتملــة لخدمــات الرعايــة 
اعــى  لــدى الطويــل. ّالصحيــة الحــد دة

مــن  ذوي العاقــة ومســارها والســتجابة الخاصــة بــن  الشــخاص فهــم أنمــاط الصابــة
إل  الخدمــات.  منهــا  والوصــول بهــا  والتعــاف

XX 

X 

X X 
إل   عنــد  وصولهــم العاقــة ذوي  الشــخاص  التــي  تواجــه  والخاطــر العوائــق  تحديــد 

لختلــف  الصابــات.  توفــر  الرعايــة التــي  والبامــج الخدمــات 

اتعبئة  لوارد .٢

X 
عــى ّ الدمــاج وتدريبهــم أهميــة  الذيــن  يدركــون  التأهيــل التخصصــن ف  إعــادة  تعبئــة 

العاقــة.  ذوي  مــع  الشــخاص  العمــل 

Xجمع الموال لتحسن  خدمات إعادة التأهيل عى الدى القصر  والطويل.  X 

X 
ضمــان أن  ميزانيــات برامــج إعــادة التأهيــل تشــمل تكلفــة إزالــة العوائــق التــي تحــول دونّ

وصــول الشــخاص ذوي العاقــة. 

التنفيذ . ٣

X 

اف  لناطــق العر ضــة للمخاطــر، ويشــملّ إف  عــادة التأهيــل العاملــن تدريــب التخصصــن
النفــي  الجتماعــي  النفســية  والدعــم والصحــة مــن  الصدمــات  الحــادة الرعايــة  ذلــك 

الكــوارث.  وإدارة 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/252809
https://apps.who.int/iris/handle/10665/252809
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اتقييم  لحتياجات، وتوفر  تدريب الوظفن الختصن  بالصدمات وإعادة التأهيل عى 
إل  الخدمــات والقطاعــات  للشــخاص الذيــن لديهــم  إصابــات وإحالتهــم حمايــة  أوســع

الخــرى )مثــل الــأوى والحمايــة واليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة(. 

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

دمــج خدمــات إعــادة التأهيــل ف كافــة خطــط إدارة الصابــات الجماعيــة والكــوارث، بمــا
التي  تغر مجرى   ف  بروتوكولت العلج ومسارات الرعاية للصابات الشائعة ف  ذلك

الحيــاة )فقــدان البصــر أو الســمع أو النطــق وإصابــات النخــاع الشــوك والبــر(. 
ّX 

إعــادة  وخدمــات  الصدمــات  لراكــز  الوصــول  إمكانيــة  تدقيــق  حــول  عمليــات إجــراء 
إل  وســائل  التأهيــل، والخــذ بعــن العتبــار إمكانيــة الوصــول الفعــü وإمكانيــة الوصــول
خطــط عمــل لعالجــة  العوائــق  وتنفيــذ والخدمــات، وتصميــم  والعلومــات  التصــالت 

ومتابعتهــا .

ّ

XX 

X 

إعــادة  وخدمــات  الصدمــات  مراكــز  لضمــان  ّأن  العمــل  بانتظــام  خطــة  وتقييــم رصــد 
وممكنــة  الوصــول. ومتاحــة تبقــó  دامجــة  التأهيــل

X 

مناســبة   أو بأســعا ٍر معقولــة  توفــر أجهــزة مســا ِعدة وأطــراف صناعيــة وتقويــم عظــام 
محليــا  أو مســتدامة أو مجانيــة ومتوافقــة مــع العايــر الدوليــة )عــى ســبيل الثــال معايــر 

منظمــة الصحــة  العاليــة للكــراس التحركــة(. 

ًX

الصحة النفسية   بما ف  ذلك خدمات الطبي  والجراحي وإعادة التأهيل، توفر  العلج
للشخاص الذين  أصيبوا أثناء الكارثة أو الزمة.  والدعم النفي  الجتماعي،

إل  الخدمــات ُ غــر  الصابــن يمكنهــم الوصــول مــن  ذوي العاقــة ضمــان  ّأن الشــخاص
مــا قبــل حالــة  الطــوارئ.  عــى  اســتعادة خدمــات التــي يحتاجونهــا، والعمــل

X 

X

يجــب تطويــر  الخدمــات  العزولــن، العاقــة  مــن  ذوي  مــن  الفــراد إل  الزيــد للوصــول
ف   العاقــة مــن  ذوي  الشــخاص ويشــمل  ذلــك  التوعيــة والتابعــة، الجتمعيــة وتوفــر 

الريفيــة.  والناطــق  الحاصــرة  داخليــا وف  الناطــق  النازحــن  اللجئــن  أو  ًمخيمــات
XX 

حتــó ل يضطــر  الشــخاص  الصحيــة  الوليــة الرعايــة ف  عيــادات  أماكــن دامجــة إنشــاء 
التــي  يحتاجونهــا.  لتلقــي  الخدمــات إل  مواقــع  ّمتعــددة إل  الذهــاب العاقــة ذوي 

X

 4.  التنسيق

الخــرى  إل  الخدمــات  إحالــة لتطويــر  وتنفيــذ مســار  الخــرى مــع  القطاعــات  التنســيق
والحمايــة .

X X

والتقييم الرصد .٥

ضمــا ّن أن مراكــز إعــادة التأهيــل والصدمــات تعمــل عــى تصنيــف البيانــات حســب النــوع 
الجنســان والعمــر والعاقــة. 

X X

X X عن  عدد الشخاص الصابن بجروح خلل الزمة.  ðالبل

X 
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الصحة النفسية  والرفاه النفي   التي تحمي  وتعزز  ّإن النشطة

الجتماعــي يجــب أن تتحقــق وتنفــذ ف كافــة القطاعــات ، بمــا ف 
ذلــك الصحــة والتعليــم والحمايــة والتغذيــة. 

النفــي الجتماعــي، أو الذيــن يواجهــون تمييــز واســتبعاد، إل دعـ ٍـم 

إضــاف مركـ ّـز يقدمــه أفــراد غــر  ّمختصــون لكــن  مدربــون أو مختصــون 

النفــي  الجتما عــي.  ف مجــال الصحــة النفســية  والدعــم

1ÿ الصحة .

أدوات ومصادر

إنرناشــونال، هانديــكاب  للمكفوفــن،   الســيحية  البعثــة  
منظمــة الصحــة  العاليــة،  للصليــب  الحمــر، اللجنــة  الدوليــة

ف  حــالت  الفنيــة الدنيــا  لعــادة التأهيــل العايــر والتوصيــات

الطــوارئ  )2016(

 الجموعة الصحية، بنك العرفة

من   منظمة الصحة  العالية، التكنولوجيا الساعدة للطفال

ذوي العاقــة، الوكالــة المريكيــة للتنميــة الدوليــة، إرشــادات 

شــح  الــوارد  ف  ظــل  اليدويــة التحركــة  توفــر  الكــراس  حــول

)2008( 

ّ

مجال   	 منظمة الصحة العالية، التعاون العالي ف
التكنولوجيا الساعدة 

الصحة النفسية والدعم النفس الجتماعي 

ّ

ف  حــالت ُ اليقــن  عــدم  وحالــة العنــف  والخــوف  يخلــق  أن  يمكــن

فــوض  وأن تســتنزف الــوارد الجتمعيــة. ونتيجــة  الطــوارئ النســانية

قــد   فعــل متعلقــة  بالتوتــر توتــر مــن  ردود ُلذلــك، يعــان الشــخاص

مــن  ٍُ وف  كثــر   .  1ú9الجتماعــي اليومــي  وتفاعلهــم  أداءهــم تضعــف 

مــن  يتمكــن  الشــخاص أو الفعــل  هــذه عابــرة  تكــون  ردود الحــالت

الكثــر منهــم عــى  هــذه  التكيــف مــع  التغيــرات الفاجئــة، وســيتغلب

مناسب، لكن  ولتحقيق الصعبة   ٍ بدعم اجتماعي وعاطفي التجارب

الدى  لسر  امن  لوارد التوفرة النتيجة من  الضروري الستفادة هذه

وف  الزمــات  لتعزيــز  الصمــود والدعــم التبــادل. والجتمعــات الحليــة

إل  المــل والتوتــر  قــد  يــؤدي الفتقــار التــي  يطــول أمدهــا، النســانية

إل  ضيـ ٍـق دائــم، مــا يزيــد مــن حــدوث حــالت الصحــة الطــول والراكــم

وقــد  الشــديد  والنتحــار. النفســية  أو شــدتها، بمــا ف  ذلــك الكتئــاب

الذيــن  تأثــروا بشــدة، أو  ل ســيما  الفــراد بعــض  الشــخاص، يحتــاج

مجال الصحة النفسية  والدعم  الذين لديهم بالفعل احتياجات ف

َّ

ّ 

ّ

ّّّ

الجتماعيــة ّ النفســية   العاقــات ذوي  مــن   الشــخاص يتعــرض 

وقــد  تنتهــك للتمييــز  والقصــاء، مــن  الحيــان ف  كثــر  والذهنيــة

تقييــد  أو التمييــز   أو الفصــل   طريــق  عــن  النســانية حقوقهــم  

يجــب  البدنيــة  والنفســية. ولذلــك تهديــد  ســلمتهم اســتقلليتهم  أو

ف  حــالت الطــوارئ اتخــاذ إجــراءات للتصــدي   أن  تشــمل الســتجابات

قبــل   التــي  كانــت موجــودة للنتهــاكات  ّضــد الحقــوق وعــدم الســاواة

وقــوع الزمــة، وكذلــك ليجــاد فــرص للشــخاص مــن ذوي العاقــات

ف  ذلــك بمــا  بحقوقهــم  بالكامــل، للتمتــع  النفســية  الجتماعيــة

بكرامــة.  الصحــة  والعيــش  ف  حقوقهــم 

ُ ٍ

ّ

هــي   التوجيهيــة البــادئ  ف  هــذه  الجتماعيــة النفســية  العاقــة 
والوصــول الجتماعيــة  الشــاركة  دون  التــي  تحــول  العوائــق نتــاج 
أو  الظــروف  العرفيــة  النفســية  أو بالصحــة  الرتبطــة إل  الحقــوق 
الــذي  يعتــب غــر  مقبــول اجتماعيــا، وعــادة  ف  الســلوك الضطــراب
الذين لديهم  ضعف وظيفي   ايكون  لصطلح مرتبط بالشخاص ما 
متكــرر،  والذيــن يواجهــون اســتبعادا  ممنهجــا  وحواجــز  مســتمر أو
لــن   أقــل  للشــارة ويُســتخدم  الصطلــح  ٍبشــكل  مشــاركتهم، أمــام 
النفســية  ويتعافــون بســرعة، الصحــة  مــن   ٍخلــل مؤقــت ف  يعــان
ف مجــال الصحــة النفســية  والدعــم  وأحيانــا اســتجابة  للتدخــلت
النفــي الجتماعــي. وخــلل حــالت الطــوارئ النســانية، غالبــا مــا  
اإل  لعاقــة الوظيفيــة عابــرة، ومــن الهــم تكــون الضائقــة التــي تــؤدي

عــدم تســمية مثــل  هــذه الســتجابة بحالــة طبيــة  أو إعاقــة. 

ًً

ٍ
ًً

ُ
ً

ً

ٍ

فقــط  ّّ النفــي  الجتماعــي النفســية  والدعــم أ ل تركــز الصحــة  يجــب 

عــى الشــخاص مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة والذهنيــة،

بما ف  ذلك الشخاص بل ينبغي أن  تركز عى جميع  أفراد الجتمع،

ف  الســياقات  الذيــن لديهــم  مســتويات مختلفــة مــن الضيــق  والتوتــر

بــأ ّن الشــخاص  ومــع  ذلــك،  ّتقــر هــذه البــادئ التوجيهيــة  النســانية.

مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة والذهنيــة يواجهــون أشــكا ل 

لخطــر   خــاص  بشــكل  ويتعرضــون  النتظــم  التمييــز   مــن  محــددة

ـتمثيـ ل ناقصـ ـا  أإل  نهــم  ّممثلــون  النســان، بالضافــة انتهــاكات حقــوق

أن  ينظــر قطــاع ف  منتديــات صنــع القــرار. كمــا ويجــب بشـ ـكل ملحــوظ

يتخذ   من  السكان وأن الحماية عن كثب إل  هذه الجموعة الفرعية

وف  كافــة  الصعيــد  الجتماعــي عــى  مشــاركتهم لضمــان  خطــوات 

التــي   ّتهمهــم.  المــور

ّ

ٍ

ً

ٍّّ
ًًّ

ٍ

مبادئ  توجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفي الجتماعي  )2018(. التحاد الدول لجمعيات الصليب الحمر والهلل الحمر، 1ú9 

https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/MINIMUM%20TECHNICAL%20STANDARDS.pdf?ua=1
https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/MINIMUM%20TECHNICAL%20STANDARDS.pdf?ua=1
https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/MINIMUM%20TECHNICAL%20STANDARDS.pdf?ua=1
http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/filter/en/
https://www.who.int/disabilities/publications/technology/English%20Wheelchair%20Guidelines%20(EN%20for%20the%20web).pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/publications/technology/English%20Wheelchair%20Guidelines%20(EN%20for%20the%20web).pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/publications/technology/English%20Wheelchair%20Guidelines%20(EN%20for%20the%20web).pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/publications/technology/English%20Wheelchair%20Guidelines%20(EN%20for%20the%20web).pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/publications/technology/English%20Wheelchair%20Guidelines%20(EN%20for%20the%20web).pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/technology/gate/en/
https://www.who.int/disabilities/technology/gate/en/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/health/psychosocial-support/
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

لحمايــة  وثيــق الصحــة  والحمايــة  ٍ بشــكل  يعمــل  قطاعــا أن  يجــب 

الرعايــة  ومؤسســات  الســجون   ف  يعيشــون  الذيــن  الشــخاص

ل  مــأوى الذيــن  الســكنية  أو مــن  الؤسســات وغرهــا الجتماعيــة 

لهــم،  وأن يعمــل عــى تطويــر  وتعزيــز  الدعــم  والرعايــة لهــم  وتقديــم

الطابــع  الؤســي وإنهــاء  لنــع  إضفــاء الخدمــات والهيــاكل الجتمعيــة

مــن  انتهــاكات  وغرهــا العاملــة  وســوء  القســرية  والعنــف  العاملــة

مــن   حيــñ   ّأن هــذه الشــكال ف مثــل  هــذه الماكــن. حقــوق النســان

الذيــن  عــى  الشــخاص متناســب  غــر  بشــكل  تؤثــر  العاملــة  ســوء 

النفســية   النفســية  والعاقــة بالصحــة  متعلقــة  مشــكلت  لديهــم 

توفــر   وف  ســياق دعــم  أعــى. لديهــم  متطلبــات والذيــن والنفســية 

الفئــات،  لهــذه  العيشــية  والرتيبــات  والدعــم  الجتمعيــة  الرعايــة 

والفعــال  الســتقل  أن  يشــجع  الرصــد  الحمايــة  أيضــا  لقطــاع ينبغــي 

فيهــا   التــي  يحتجــز  ، الســجون  ف  ذلــك بمــا  لجميــع  الؤسســات،

لــه.  ل  مــأوى  لــن  الســكن  الناســب ويؤمــن  الشــخاص، 

ٍ

ًّّ

ُ

ّ

الصحــة ّ أن  يتعطــل نظــام مــن  الحتمــل حالــة  طــوارئ، عنــد حــدوث

وقــد ل   التضــررة، ف  النطقــة  النفــي  الجتماعــي ّالنفســية  والدعــم

الجراءات الوص بها

)بما  من  ذوي العاقة امع  لشخاص ينبغي تنسيق  كافة الجراءات

النفســية  الجتماعيــة والذهنيــة(  ف  ذلــك الشــخاص ذوي العاقــات

الوثيــق  وبالتعــاون  العاقــة،  ذوي  الشــخاص  ومنظمــات  وأســرهم 

للصحــة  لتوفــر  الرعايــة والدعــم ف   ٍكثــر مــن  الحــالت مجهــزة تكــون

النفســية الجتمعيــة والوجهــة نحــو حقــوق النســان، وتمثــل الزمــات 

مجتمعي   ف  الجهود والوارد لبناء نظام النســانية فر صة للســتثمار

مــع  العايــر الدوليــة لحقــوق النســان.  مجهــز وشــامل يتوافــق

ّ

ً

ّ

ف  حــالت ً الصعــب  مــن  يكــون  مــا  العمليــة،  غالبــا  المارســة ف 

مــن  ذوي  الشــخاص الســتجابة  ٍبشــكل  ٍكاف لحتياجــات  الطــوارئ 

صحيــح   ٍبشــكل  وهــذا  والذهنيــة، النفســية  الجتماعيــة  العاقــات

عــى  اتفاقيــة حقــوق الشــخاص  لــم  تصــادق ف البلــدان التــي  خــاص

عــى   النفســية  قائمــة الصحــة  ل تكــون  أنظمــة ذوي العاقــة. عندمــا

توفــر  إرشــادات  ينبغــي  النســان، نحــو  حقــوق  أو موجهــة الجتمــع 

جميــع   وعــى والدعــم  للرعايــة  الساســية  الجوانــب  حــول  إضافيــة 

الســتويات، بمــا ف ذلــك داخــل الجتمــع والســر. فعــى ســبيل الثــال،

عــى  اتخــاذ إجــراءات أن  تركــز الهتمــام ينبغــي  لبامــج بنــاء القــدرات

اسبيل  لثال(  ابفعالية  لوافقة الستنرة )للعلج عى  تضمن  وتحمي

غــر  القســرية. والتدخــلت القــرارات  اتخــاذ  وتدعــم 

ُ

ّ

النفــي  ّ النفســية  والدعــم الصحــة  ومقدمــي  خدمــات مــع  خــباء 

بالصحــة النفســية   العمــل الفنيــة  العنيــة ف  مجموعــات الجتماعــي

النفــي  الجتماعــي.  والدعــم

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط .١

الســريعة، ُّ التشــاركية للنهــج  معدلــة  باســتخدام  أدوات  تقييــم  للحتياجــات إجــراء
النفســية  الجتماعيــة والذهنيــة، ودمــج  العاقــات مــن  ذوي  ويشــمل  ذلــك الشــخاص
التقييــم  الخــرى.  ف  عمليــات النفــي  الجتماعــي النفســية  والدعــم الصحــة  مكونــات

X X 

XXX

النفســية  والدعــم الصحــة  مجــال  ف  وموظفــن  مــن  مــوارد يتوفــر  مــا  تحديــد  وتقييــم
التخصصــن  )مــن  الوظفــن  وكفــاءات  الخدمــات  ويشــمل  ذلــك  النفــي  الجتماعــي،
بعــن  العتبــار الخــباء ومقدمــي  الخدمــات وغــر التخصصــن( عــب  القطاعــات، والخــذ
النفــي  الجتماعــي  بالصحــة النفســية  والدعــم العمــل الفنيــة  العنيــة مــن  مجموعــات
االنفسية  لجتماعية  من  ذوي العاقات الشخاص ذوي العاقة والشخاص ومنظمات

والذهنيــة .

ّ

التابعــة لنظمــة الصحــة  العاليــة  للقيــام اســتخدام مجموعــة أدوات الحقــوق والجــودة
ف  النطقــة  الســكنية  الرعايــة الصحيــة  ومؤسســات  الرافــق كافــة  بتخطيــط  وتقييــم 
إل   ّمقدمــي الخدمــات التقليديــن أو غــر الرســمين  للشــخاص مــن  التضــررة، بالضافــة

العاقــة.  ذوي 
ّ

X X X 
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فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X X X 

النفســية  والدعــمً للصحــة  يجــب وضــع خطــة  الســتجابة التقييــم،  إل  نتائــج اســتنادا 
الصحة النفسية  والدعم النفي  الجتماعي، وضمان أنها النفي  الجتماعي وبرامج

مــن  ذوي العاقــة.  تلبــي  متطلبــات الشــخاص

ّ

تطويــر أو تحديــñ السياســات والســراتيجيات والخطــط والتشــريعات الوطنيــة الرتبطــة
النفــي   النفســية  والدعــم للصحــة  الوطنــي  النظــام النفســية،  وضمــان  ّأن  بالصحــة 

ويتمــاش مــع  حقــوق النســان.  عــى  الجتمــع الجتماعــي قائــم
X X 

X
خطــط   بمــا ف  ذلــك وضــع خطــط  مؤسســية للجاهزيــة والســتجابة لحــالت الطــوارئ،

يجــب أن تحمــي  الروابــط العائليــة والجتمعيــة.  الخــلء والتــي

اتعبئة  لوارد .٢

X X 

نحــو  حقــوقّ تعبئــة اليزانيــات الخص صــة  للســتجابات والخدمــات الجتمعيــة والوجهــة
تشــمل   والتــي النفــي  الجتماعــي،  النفســية  والدعــم الصحــة  مجــال  ف  النســان

العاقــة.  مــن  ذوي  الشــخاص

X X X 
مــن  الناطــق  ف  ذلــك )بمــا  دعــم  القــران لنشــر  مجموعــات والــوارد اليزانيــات  تخصيــص 
اف  لناطق التضر رة. االنفسية  لجتماعية من  ذوي العاقات ّالخرى( لساعدة الشخاص

بــن  القطاعــات تدمــجّ ضمــان أن  النــداءات والقرحــات واللحظــات الفاهيميــة الشــركة
النفــي  الجتماعــي.  بالصحــة النفســية  والدعــم العتبــارات التعلقــة

XX 

بقيــادة  الناصــرة  ومجموعــات  دعــم  القــران  تعبئــة  مجموعــات تمكــن  أو أو إنشــاء 
الجتماعــي.  والدعــم  العاقــة،  ذوي  الشــخاص 

X X 

XX 

أو  ف  مؤسســات تعبئــة الــوارد لدعــم أنشــطة التوعيــة للفــراد مــن ذوي العاقــة الودعــن
ويجــب أن تغطــي   الدينــي التقليــدي ف  النــزل، ف الحبــس  أو يتلقــون العــلج يعيشــون
النــع  نتهــاكات حقــوق  تكاليــف  الخدمــات الساســية والرصــد والتدخــلت هــذه اليزانيــات

ف  الجتمــع.  النســان والتكامــل

ّ

تعبئــة أعضــاء الجتمــع الؤثريــن لتحــدي العايــر والواقــف التــي تديــم أو تضفــي الشــرعية ّ
عــى انتهــاكات حقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة. 

X X 

التنفيذ . ٣

بمــا ف  ذلــك  ف  الجتمــع حــول العاقــة وحقــوق الشــخاص ذوي العاقــة، إذكاء الوعــي
النفســية  الجتماعيــة والذهنيــة.  مــن  ذوي العاقــات الشــخاص

X X 

ممثــü  منظمــات الشــخاص  بمــا ف  ذلــك بنــاء قــدرات التخصصــن وغــر التخصصــن،
ذوي العاقــة والتطوعــن ومجموعــات دعــم القــران، وينبغــي أن يشــمل ذلــك التدريــب 
ف  مجــال الصحــة النفســية والدعــم إطــار حقــوق النســان ومناهــج متعـ ّـددة التخصصــات
االنفــي  لجتماعــي والرعايــة الجتمعيــة وتقاســم الهــام والســعافات الوليــة النفســية. 

XXX 

ف  حــالت  كيفيــة  التفاعــل عــى  وتدريبهــم النســان  ف  الجــال  العاملــن قــدرات  بنــاء 
النفســية  الجتماعيــة.  العاقــات مــن  ذوي  مــع  الشــخاص الطــوارئ

X X 

XXX 
عــى  الدلــة  القائمــة النفــي  الجتماعــي  النفســية  والدعــم الصحــة  تدخــلت دمــج 

الصحيــة  الوليــة.  الرعايــة ف  نظــام  والباهــن

X 
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

النفــي  الجتماعــي،  النفســية  والدعــم الصحــة  وخدمــات لبامــج  آليــة  رصــد  إنشــاء
ف  اســتنادا إل  إطــار عمــل الشــرك التابــع للجنــة الدوليــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت

النفــي  والجتماعــي للرصــد والتقييــم.  النفســية  والدعــم مجــال الصحــة 

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X X X 

إتاحــة خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي الجتمعيــة والوجهــة نحــو 
ف جميــع  مســتويات الرعايــة،  للشــخاص مــن  ذوي العاقــة حقــوق النســان وتوفرهــا

مــن  تبــادل الهــام.  والســتفادة

عــى  الدلــة القائمــة النفــي  الجتماعــي  النفســية  والدعــم الصحــة  تدخــلت إتاحــة 

الرعايــة 150.  جميــع  مســتويات  ف  العاقــة مــن  ذوي  للشــخاص  وتوفرهــا والباهــن 

X X X 

التابعــة لنظمــة الصحــة  العاليــة لحمايــة  حيــاة  تنفيــذ مجموعــة أدوات الحقــوق والجــودة
ف  مؤسســات وتعزيــز عمليــة رصــد حقــوق النســان وتطويــر وكرامــة الشــخاص الوجوديــن

ف  ســياق عمليات الخلء.  اخطط  لخلء الؤســي وحماية الروابط العائلية والجتمعية

االطابع  لؤسي القسري   القسري، بما ف  ذلك إضفاء لنع  العلج تطوير بروتوكولت
القسرية  والعلج بالصدمات الكهربائية والقيود الفيزيائية والكيميائية.  والدوية

X

غــر  أو الد مــرة  الرعايــة  مراكــز  اســتعادة  فتــح  أو  عــدم  إعــادة لضمــان اتخــاذ خطــوات 
ف  مرحلــة التعــاف، ف الســابق  أشــخاصا  مــن ذوي العاقــة تــأوي التــي  كانــت  النشــطة
بحيñ يكون  دامج وقائم الصحة النفسية  والدعم النفي  الجتماعي والرويج لنظام

نحــو  حقــوق النســان.  عــى  الجتمــع وموجــه

ً

XXX 

XXX 

 4.  التنسيق

النفــي   النفســية  والدعــم بالصحــة  الفنيــة  العنيــة العمــل  مــع  مجموعــات التنســيق 
اف  لستجابة  من  ذوي العاقة اف  ليدان لضمان إدماج الشخاص النشطة  القتصادي

النفــي  الجتماعــي. بالصحــة النفســية  والدعــم الخاصــة
X X 

النفــي   النفســية  والدعــم الصحــة  برامــج لضمــان  ّأن  بــن  القطاعــات  تعزيــز  التعــاون
تشــمل  )عــى القــل( منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والجهــات الفاعلــة الجتماعــي

الطفــل  والتعليــم.  ،  وحمايــة الجتمعيــة الصحــة ،  والحمايــة  مــن 

بحيــñ يكــون ســليم  وقائــم  النفــي  الجتماعــي ف مجــال الصحــة النفســية  والدعــم إنشــاء نظــام
عــى الجتمــع ويعتمــد النهــج القائــم عــى حقــوق النســان ويقــدم  خدمــات ممتــازة، ويدعمــه نظــام 
مجتمعية  ومعالجن  تقليدين  ومراكز دينية.  يتضمن  موارد قوي  وفعال  عب  القطاعات إحالة

ّ

XX 

X X 

ّ

X X 

تحديد  وكالة لتتول  من  ذوي العاقة االطابع  لؤسي  عى  الشخاص عند  إضفاء يجب
إل   مــن  الؤسســات إل نقــل  الشــخاص تشــجيع  إلغــاء الؤسســات، والســعي مســؤولية
الســكنات الجتمعيــة التــي توفــر الدعــم الناســب، مــع ضمــان اســتمرار الرعايــة والحمايــة. 

الرصد والتقييم . ٥

X X X ً

الذهنيــة  العاقــة  مــن  ذوي  الشــخاص ف  ذلــك  بمــا  العاقــة، مــن  ذوي  الشــخاص إشــراك 
الصحة النفسية  والدعم النف ي الجتماعي،  ف  رصد برامج وخدمات والنفسية الجتماعية،
الشــخاص ذوي العاقـ ـة.  وإشــراك أســرهم أيضـ ـا ودعــم الشــخاص  ّومقدمــي الرعايــة ومنظمــات

X X X 
ً

ÿ0 1 عى سبيل الثال، مشكلة الدارة الضافية والعلج الشخي للكتئاب. 
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فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X X X 
باســتخدام  للشــخاص مــن  ذوي العاقــة بشــكل  منهجــي، وذلــك رصــد حقــوق النســان

بمنظمــة الصحــة  العاليــة.  مجموعــة أدوات الحقــوق والجــودة الخاصــة
ٍ

العلومــات  الرافــق، وضمــان  ّأن  العلومــات وســجلت  إدارة  تكييــف  أنظمــة  أو تصميــم 
الجنســان والعمــر والعاقــة.  تــم جمعهــا مصنفــة حســب  النــوع  التــي 

X
ّ

أدوات ومصادر

مبــادئ  توجيهيــة  بــن  الــوكالت، الشــركة 	 اللجنــة  الدائمــة 
ف   النفــي  الجتماعــي النفســية  والدعــم الصحــة  بشــأن

)200ý( الطــوارئ  حــالت 

مبــادئ  توجيهيــة  بــن  الــوكالت، الشــركة 	 اللجنــة  الدائمــة 
ف   النفــي  الجتماعــي النفســية  والدعــم الصحــة  بشــأن

أن  تعرفــه الجهــات الفاعلــة حــالت الطــوارئ: مــا الــذي ينبغــي

)2011( الصحــة  النســانية؟   مجــال  ف 

مبــادئ  توجيهيــة  بــن  الــوكالت، الشــركة الدائمــة  	 اللجنــة 
ف   النفــي  الجتماعــي النفســية  والدعــم الصحــة  بشــأن

امنسقو  لخيمات  ما الذي ينبغي أن  يعرفه حالت الطوارئ:

)201ú( الخيمــات؟   ف  إدارة  الفاعلــة والجهــات 

	 اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت، مذكــرة توجيــه حــول 
النفســية  والدعــم للصحــة  بــن  الــوكالت الشــركة الحالــة 

)201ý(  ف  حــالت الطــوارئ النفــي  الجتماعــي

الشــرك الطــار  بــن  الــوكال ت،  الشــركة الدائمــة  	 اللجنــة 
النفــي  الجتماعــي حــول الرصــد  للصحــة النفســية  والدعــم

)201ý( والتقييــم  

يفعــل   الــذي  مــن  بــن  الــوكالت، الشــركة الدائمــة  	 اللجنــة 
ف  مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي  óمــاذا وأيــن ومتــ

 )201ú( الجتماعــي؟ 

التابع للجنة  الدائمة الشركة ب ن الوكالت  	 الفريق الرجعي
النفــي  الجتماعــي، النفســية  والدعــم بالصحــة  والعنــي

ف  حــالت  النفــي  الجتماعــي النفســية  والدعــم الصحــة 

الطــوارئ النســانية: مــا الــذي ينبغــي أن يعرفــه مــدراء برامــج 

)2010( الحمايــة؟  

	 اسفر، دليل اسفر  )2018(

الحمايــة   اللجئــن،  لشــؤون  التحــدة المــم   مفوضيــة 
النفــي  الجتماعــي  النفســية  والدعــم والصحــة الجتمعيــة 

)201ý( 

التوجيــه اللجئــن،  لشــؤون التحــدة المــم  مفوضيــة 
النفــي  والدعــم النفســية الصحــة  لبنامــج  ü التشــغي

)201û( اللجئــن  عمليــات ف  الجتماعــي

تقريــر   التحــدة، للمــم   التابــع  النســان حقــوق   مجلــس  
التمتــع  بأعــى ف  شــخص  كل  بحــق  الخــاص  العنــي القــرر

A/  ،البدنيــة  والنفســية الصحــة  مــن  بلوغــه مســتوى  يمكــن 

201ý  آذار/مــارس  28  ،21/ûÿ/HRC 

ّ
ُ

الصحــة   بشــأن تشــغيلية   توجيهيــة مبــادئ   	 اليونيســف،
النفســية الجتمعيــة والدعــم النفــي الجتماعــي ف الوضــاع 

،2018( والســر   للطفــال  الســتويات  دعــم  ثــلث  النســانية:

تجريبيــة  ميدانيــة( نســخة 

لشــؤون   التحــدة ومفوضيــة  المــم  الصحــة  العاليــة منظمــة 

اللجئــن، تقييــم الحتياجــات مــن الصحــة النفســية والدعــم

النفــي  الجتماعــي  )2012(

الصحة  العالية، مجموعة أدوات الجودة والحقوق  	 منظمة
)2012(

الجــودة  حــول  تدريــب  مــواد  العاليــة،  الصحــة   منظمــة 

)2019( والحقــوق  
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غي  السارية  المراض

هــي  أمــراض تــدوم فــرات طويلــة  ٍ غــر  الســارية أو الزمنــة المــراض

مــن  العوامــل الوراثيــة والفســيولوجية  عــن  مجموعــة المــد وتنتــج

هــي   رئيســية أنــواع  أربعــة  إل   وتنقســم والســلوكية،  والبيئيــة 

والســكتة  القلبيــة   النوبــات )مثــل  الوعائيــة  القلبيــة   المــراض

مــرض  )مثــل  التنفســية  الزمنــة  والمــراض والســرطان  الدماغيــة( 

الرئــة النســدادي والربــو( والســكري والحــالت النفســية والعصبيــة 

ف بعــض   مــن  ذوي العاقــة ويكــون  الشــخاص .) 1ÿ1مثــل الخــرف(

عــى   غــر  الســارية لنهــم، الحيــان أكــث  عرضــة  للصابــة بالمــراض

ســبيل الثــال، قــد يكونــون أقــل قــدرة عــى الحركــة، أو يعيشــون ف 

غــر  متوازنــة.  الحمايــة،  أو يتبعــون أنظمــة غذائيــة بيئــا ٍت مفرطــة

ًّ

ّ

ّ

غــر  ً مــن  الضــروري لدارة المــراض وفقــا لنظمــة الصحــة  العاليــة،

 :üبمــا  يــ الســارية أثنــاء حــالت الطــوارئ القيــام

الجراءات الوص بها 

ف  حالت 1 . التي تتطلب عناية  خاصة علج الضاعفات الحادة

اآلية  لحالة.  بما ف  ذلك الطوارئ واعتماد ترتيبات إضافية

طريــق  الدويــة أو التقنيــات أو  مواصلــة العــلج الســتمر )عــن

الجهــزة (.

ّ . û  عــى القــدرة مســتوى   تــدن  لســتيعاب  تعديــلت  إجــراء 

ّا لتكيــف . 

.ú  مــن عــ ب مجموعــة والتابعــة  توفــر  الرعايــة  تنســيق عمليــة   

والعــدادات.  ّمقدمــي  الخدمــات 

التعاف  الستجابة الجاهزية 

التقييم والتحليل والتخطيط . ١

اتقييم  لخاطر  ف  أداة حسب  النوع الجنسان والعمر والعاقة إدراج البيانات الصنفة
الزمة.  قبل  حدوث المراض والرعاية التوفرة السريعة، وتوثيق عبء

X

العمــل مــع الجتمــع لتحديــد الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن يعانــون مــن المــراض 
 XXّغــر الســارية والذيــن يتــم عزلهــم بســبب الســافة أو وصمــة العــار أو التمييــز بحقهــم 

التــي  تواجــه الشــخاص  ف تحديــد  العوائــق إشــراك منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة
شروط   التي  يحتاجونها، واستخدام اإل  لدوية الساسية عند  وصولهم ذوي العاقة
بــن   الصحيــة  الشــركة الدوات ف  مجموعــة  الزمنــة الحــاد  للحــالت  العــلج توفــر 

ف  حــالت الطــوارئ. الــوكالت

X X

تحديد  ومراجعة البوتوكولت والبادئ التوجيهية والدوات الخاصة بإدارة المراض 
الشــخاص ذوي العاقة وتشــملهم. اف  لعتبار أنها تأخذ  XXّغر  الســارية وضمان

للحالــة  ّ الصلــة  ذات العاقــة ومقدمــي  الخدمــات  الشــخاص ذوي  تحديــد منظمــات 
والدعــم .

X X

وتدريــب ّ العاقــة،  مــن  ذوي  الشــخاص تشــمل  بالكامــل  التدخــل  مبــادئ  أن  ضمــان 
ف   غــر  الســارية للمــراض التكاملــة  عــى  الدارة  يعملــون  الذيــن  الصحيــن  الوظفــن

وتنفيذهــا.  لفهــم  البــادئ  الطــوارئ حــالت 
XX 

الصحــة ُ انظــر نفســية  اجتماعيــة . نفســية  وضائقــة مــن  مشــاكل الذيــن  يعانــون التــي  تواجــه الشــخاص هنــاك قســم منفصــل  حــول الحواجــز النفــي  الجتماعــي، الصحــة النفســية  والدعــم 1ÿ1 إدرا ًكا  لهميــة خدمــات

النفــي  الجتماعــي.  النفســية  والدعــم

X 

https://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/guidance_training_tools/en/
https://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/guidance_training_tools/en/
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 1ÿ الصحة .

فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

اتعبئة  لوارد .٢

X X 

عــى  أمــوال غــر  الســارية، والدعــوة للحصــول تطويــر  الوازنــة الشــاملة للمــراض دعــم
لتغطيــة  تكاليــف إتاحــة خدمــات المــراض غــر الســارية ف حــالت الطــوارئ للشــخاص 

ذوي العاقــة. 

التنفيذ .٣

X 

مــن  أجــل  بــن  الــوكالت الصحيــة ف  حــالت الطــوارئ الشــركة نشــر مجموعــة الدوات
للشخاص من  ذوي الحاد  للحالت الزمنة عى  نطاق  واسع، وضمان إتاحتها العلج

العاقــة. 
ٍ

تصميــم ونشــر مــواد تعزيــز الصحــة وتثقيــف الــرض بأشــكال  متعــددة وممكنــة الوصــولّ
وبلغــة ســهلة  القراءة/واضحــة  وبلغــة  الشــارة بلغــة شــفهية  ومطبوعــة )بمــا ف  ذلــك

وبأحــرف كبــرة وغــر ذلــك(. 

ٍ
X X 

ف  العتبــار  غــر  الســارية تأخــذ ضمــان  ّأن الدويــة والبوتوكــولت والحــالت للمــراض
ســبيل  الثــال عــلج الصــرع(.  للشــخاص مــن  ذوي العاقــة )عــى التطلبــات ا ّلحــددة

العمــل مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التــي تركـ ـز عــى العاقــة لزالــة ّ
غــر   مجــال  المــراض ف  للتدخــلت التنفيــذ  الفعــال  والســريع  التــي  تعــوق العوائــق

مــن  ذوي العاقــة.  لصالــح  الشــخاص الســارية

ّX X 

X 

 4.  التنسيق 

ف  آليــات التنســيق الخاصــة  ضمــان الشــاركة  ّالفعالــة والجديــة للشــخاص ذوي العاقــة
بالمــراض غــر الســارية. 

X X

X 
ضمــان أن الخدمــات الصحيــة تعمــل عــى تنســيق الحــالت بــن القطاعــات للشــخاصّ

ّمــن ذوي العاقــة ممــن لديهــم إعاقــات متعلقــة بالمــراض غــر الســارية.

الرصد والتقييم . ٥

X إدراج مؤشرات خاصة بالعاقة ف أدوات رصد المراض غر السارية والبلð عنها. 

مجــال   ف  الخدمــات وتقديــم  ف  البامــج  العاقــة مــن  ذوي  الشــخاص إدمــاج  رصــد 
غــر  الســارية.  المــراض

X X

بمــا ف   الســريع،  التقييــم  ف  أدوات غــر  الســارية بالمــراض إدمــاج مؤشــرات خاصــة 
التقييــم الســريع  الول متعــدد  الجموعات/القطاعــات  وأدوات الرصــد والتقييــم  ذلــك

الخــرى.  الروتينيــة 

ّXX 

X 

https://www.who.int/emergencies/kits/iehk/en
https://www.who.int/emergencies/kits/iehk/en
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_2015_final.pdf
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أدوات ومصادر 

	 الجموعة الصحية، بنك العرفة

غــر   بالمــراض العنــي  بــن  الــوكالت  العمــل  الشــرك 	 فريــق 
ف   الســارية ومنظمــة الصحــة العاليـ ـة، المــراض غــر الســارية

حــالت الطــوارئ  )2016(

للفريــق الطبــي  الصحــة  العا ليــة، البــادئ التوجيهيــة 	 منظمــة
ف  حــالت الطــوارئ

غــر  الســارية 	 منظمــة الصحــة  العا ليــة، دمــج رعايــة المــراض
ف  الســتجابة والجاهزيــة لحــالت الطــوا رئ )2018(

الساســية  التدخــلت  حزمــة  العاليــة،  الصحــة   	 منظمــة 
للمــراض غــر الســارية ف الرعايــة الصحيــة الوليــة ف الواقــع

)2010( شــح  الــوارد   مــن  التــي  تعــان

ف  حــالت  غــر  الســارية 	 مؤسســة Americares، المــراض
الطــوارئ النســانية  )2018(

http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/filter/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204627/WHO_NMH_NVI_16.2_eng.pdf;jsessionid=88D332CF344487265DCBC7E66CDA1259?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204627/WHO_NMH_NVI_16.2_eng.pdf;jsessionid=88D332CF344487265DCBC7E66CDA1259?sequence=1
https://www.who.int/hac/techguidance/en/
https://www.who.int/hac/techguidance/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272964/9789290226352-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272964/9789290226352-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/nmh/publications/essential_ncd_interventions_lr_settings.pdf
https://www.who.int/nmh/publications/essential_ncd_interventions_lr_settings.pdf
https://www.who.int/nmh/publications/essential_ncd_interventions_lr_settings.pdf
https://medicaloutreach.americares.org/en/blogs/medical-outreach-blog/posts/2017/2017-noncommdiseases/
https://medicaloutreach.americares.org/en/blogs/medical-outreach-blog/posts/2017/2017-noncommdiseases/
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أكــب   أثــر  أقــوى  وذات  تكــون  بالحمايــة  الخاصــة التدخــلت   ّإن 

للتهديــدات ف  الســتجابة  التضــررة شــملت  الجتمعــات  مــا  إذا
عــى وضــع  الســكان  الحمايــة  الجتمعيــة التــي  تواجههــا، وتركــز 
ف  مركز الســتجابة وتعزيز الوارد والقدرات الحلية،  التضررين
مــن  العتمــاد بــدل  كشــركاء  التضرريــن  مــع  الســكان  وتعمــل
هــذا  فقــط  عــى الجهــات الفاعلــة الخارجيــة. ولهــذا يجــب اعتمــاد
الحمايــة   مجــال  ف  الفرعيــة القطاعــات  قبــل  كافــة  مــن  النهــج 
لنــه يســاعدها عــى تحديــد الخاطــر التــي تواجــه الحمايــة ووضــع 
 .üالحــ عــى  الســتوى  لهــا  والتــي يمكــن تنفيذهــا بنجــاح حلــو ٍل 

، تلعولــااوت نــاالبياة رــإدابصــة الخام قســالانظــر ا
وتنســيقهاوت لخيمــااة رداإو والتعليــم،  مــن لا، 

والتغذيــةوي الغــذا والعيــشل ُســب،  والصحــة،  وى لــأا، 
مــة العافــة النظاوالصحــي  فالصــروه ليــااو، تالســتقراو

نشطة الحماية:مكن أن يكون أُي

ق الحقــوت كانتهــااوقــف  وأمنــع  إل تهــدف)اســتجابية  

(.ةلســتمر ا

السابقة(.ت كانتهالاعن  تعويض رتوفإل  تهدف)علجية  

ء كاذوإت ارالقــدوسســية لؤاونيــة نوالقاطــر لاء )بنــابيئيــة  

 .1ن( نســالاق حقــوام حــرالتعزيــز  بلطلــواعــي الو

لجتمعية الحماية اوللحماية  ملشانهج  دعتماا

ّ
ّ

ّ
ًّ

ّ

ُ

لحماية ا١٦ 

مة مقد

ّ هــا نبأالحمايــة  تلكاالــوبــن  كةلشــرائمــة الدااللجنــة  فّتعــر

ق لحقــومــل الكاام حــرلاتحقيــق  إل تهــدف التــي نشــطةلافــة كا»
ً ســبيل  عــى)الصلــة  تذانــون القات هيئــاح روولنــص  وفقــاد الفــر

ل والــدن نســالانــون القاون نســالاق لحقــول والــدنــون القالثــال ا

العمــل  رمحــوهــي  الحمايــةو .1ÿ2للجئــن(« ل والــدنــون القاو

لــدى  ّأنالحمايــة  مفهــوم كرــدُيلــك، ذإل  فــةضالبا .1ÿûن نســالا

ق حقــوب أصحــاهــم ّنأوت، نــامكاوإت ارقــدريــن ّلتضران الســكا
ّ ت. عداللمســان ســلبيــن متلقا ليســووبهــا  لطالبــةامكنهــم ُي

ساسيةلاصر العنال ّتمثللحماية  مبادئ ربعةأر فسايل لدد ّيحد

:ÿú1نيةنسالاستجابة لاف  للحماية 

تجنــبوحقوقهــم ومتهــم اكروس النــامة لســتعزيــز  

ذى. للــتعريضهــم  

ً ـا نمـودـم تهـلتطلباـا وفقـة عدـالســى اعـس ـال النــوحصـن ـاضمـ

ـز. تمييـ

النفســيةور الجســدية ثــاöمــن اف عــى التعــاس ة النــاعدمســا

لتعمــد. ان مــاالحرو أاه كــرلاو أالفعــü  وأد  ّلهــداللعنــف  

لطالبة بحقوقهم. اى عس ة الناعدمسا

ÿ2-1 ً سياســة أيضــانظــر ا .)2008(الطبيعيــة  ثراالكــوت لحــاف  ننســالاق حقــولحمايــة  نليــدااليــل الدوالتشــغيلية  جيهيــةالتولبــادئ االطبيعيــة:  ثراالكــوون نســالاق حقــوت، لكاالــوبــن  كةلشــرائمــة الدااللجنــة 
باللجنــة.  صــةالخاالحمايــة  

ÿû-1 201(.ن نسالكزية الحماية ف العمل امرت، لكاالون كة برلشئمة اء اللجنة الداارمدن بياû( 
ÿú-1 2018(ر ليل اسفد( 

 )2008(.ث الطبيعية رات الكولحان ف نسالق احقون لحماية ليداليل االدوجيهية التشغيلية لبادئ التوث الطبيعية: اراالكوون نسالق احقوت، لكاالون كة برلشئمة االلجنة الدا 1-

1ú1 

https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/documents-public/iasc-human-rights-and-natural-disasters-operational-guidelines-and
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/documents-public/iasc-human-rights-and-natural-disasters-operational-guidelines-and
https://interagencystandingcommittee.org/principals/content/centrality-protection-humanitarian-action
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/documents-public/iasc-human-rights-and-natural-disasters-operational-guidelines-and
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. الحماية 16

يتــم تنفيــذ هــذه النشــطة مــن خــلل تعميــم الحمايــة أو دمجهــا أو 

برامــج خاصــة أو  ّمتخصصــة ف مجــال الحمايــة. يواجــه الشــخاص

النســانية ف  الســياقات  مــن  الحيــان ف   ٍكثــر  العاقــة مــن  ذوي 

مخاطــر متزايــدة ف مجــال الحمايــة وكذلــك حواجــز متعـ ّـددة أمــام 

الحمايــة،   إل  خدمــات الحقــوق والوصــول عــن  انتهــاكات  ðالبــ ل

وضعهم ف  لب العملية عند تصميم  أنشطة من  الضروري لذلك

يلعــب  أفــراد  إل  ذلــك، بالضافــة ورصدهــا.  الحمايــة  وتنفيذهــا 

الدعــم  والســاندة دورا  حيويــا ف   الســرة ومقدمــو  الرعايــة وأفــراد

اومن  لهم أخذهم من  ذوي العاقة، امن  لشخاص العديد  حياة

الحمايــة   التــي  تواجــه الحمايــة  والخاطــر تحليــل  عنــد  ف  العتبــار

لنهــم غالبــا مــا  يكونــوا جــزءا ً مــن الحــل  وأحيانــا  جــزءا مــن  الخطــر. 

ّ

ًً ّ

ًًًّ

ف  ّ تتضمــن مجموعــة الحمايــة العاليــة  عــدة  مجــالت مســؤولية بمــا

ذلــك حمايــة الطفــل، والحمايــة التعلقــة بالعنــف الجنــي والعنــف 

والمتلــكات،  والراض  والســاكن  الجنســان،  عــى  النــوع  القائــم

والعمــال التعلقــة باللغــام، ويعكــس هــذا القســم بنيــة مجموعــة

الحمايــة  العاليــة. 

ُ

ئيسية لرات لصطلحاا

ً وهــي  منــة«öامجــة ب»العليهــا  طلــقُينــا حياأو، لحمايــةاتعميــم 

كة رلشــااولجــدي ال الوصــوتعزيــز والحمايــة  مبــادئ مــجدعمليــة »

 .1ÿ6نية« نســالات عدالســااف  مــةاالكرومة لالســوءلة لســااو

مجــة برف  الحمايــة هــدافأمــج د»يعنــي  الــذيولحمايــة امــج د

ـتجابة سـلز اوما يتجاي ة )أد ّمحد ٍتعاصة بقطات الخاـتجاباسـلا

 .1ÿýالحمايــة« ئــج نتالتحقيــق  الحمايــة( عبقطــاصــة الخا

، صــة ّلتخصالحمايــة انشــطة أو أة د ّلحــدالحمايــة انشــطة أ
ًّ ة دّمحــدنشــطة أوهــي  ة«لســتقلات ل»التدخــنــا حياأتســمó  التــيو

ن وضماذى لامن  فالتعاونماأف  ءالبقاى عـخاص شـلاعد ـاتسـ

لجــال اف  علــةالفات الجهــاتقــوم و،  1ÿ8حقوقهــم إل  لالوصــو

 .1ÿ9نشطة لاه بهذة دّلحداالحماية  مجال ف ةبالخت ذان نسالا

ÿ6-1 201(.تعميم الحماية ى عريب مة التدحزلية، عة الحماية العامجموú( 
ÿý-1 2016(.ن نسالت، سياسة الحماية ف العمل الكاالون كة برلشئمة االلجنة الدا( 
ÿ8-1 2016(.حال؟ ي أى عهي  ما الحماية: لية،عة الحماية العاومجموم كسفاوعة أمجمو( 
ÿ9-1 2016(.ن نسالت، سياسة الحماية ف العمل الكاالون كة برلشئمة االلجنة الدا( 

-160 ً ر. اضرلعدم اكتيب  نظر أيضاا 201ú(. نية )نساللبادئ انيسف، االيو
-161 ً ري. لعيار اطالل: اولللحق ا، اننسالسياسة الحماية ف العمل انظر أيضا ا
 )2016(.ن نسالسياسة الحماية ف العمل ات، لكاالون كة برلشئمة االلجنة الدا 162-

ٍبطرقللعمل  نيةـانسـلات للمنظمار صادمر أهو  ر«اضرلامعد»
ـا عليهــب جـيتوـñ بحيـة، دـومقصــر غــلبية ســب اقـعوـا عنهــم ينجـل  

ـر غــن عــا ب بهـّـبتتســد ر قـاـري أضــل أتقليـوـرر ـبب ف ضــب التســّتجن
ّ ت الجهــاتكــون  أن ويجــب ة،عدلســاام  ّتقــدوة دجــوموهــا نلقصــد 

هــا دجوبوتبطــة لرار اضــرلباايــة ردعــى  ننســالالجــال اف  علــةالفا

 .160ـامنهــل ت للتقليـاـوخطــذ تتخـأن وـاطها نشـو

 161ىخرلاطر لاوئيسية لرانية نولقااكلصكوا

قة عالوي اذشخاص لق احقوقية تفاا

ق الطفل حقوقية تفاا

د اة للفرلضاد م الغالحظر اقية تفاا

دية ئر العنقوقية الذخاتفاا

، نــةّمعيتقليديــة  أســلحة نبشــأة لتحــدامــم لاقيــة تفاا

 162مــس الخاون الثــان لكــوتووبال

أة لرجميع أشكال التمييز ضد اى عء قية القضاتفاا

جميع أشكال التمييز العنصريى عء قية القضاتفاا

عيــة جتمالاوقتصاديــة لاق بالحقــوالخــاص  لوالــدالعهــد  

فيــة لثقااو

السياسيةولدنية ق ال الخاص بالحقووالعهد الد

نبشــأت لكاالــوبــن  كةلشــرائمــة الدااللجنــة  سياســة 

)2016(ن نســالاالعمــل  ف الحمايــة   

http://www.globalprotectioncluster.org/
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/1_GPC_Protection_Mainstreaming_Training_Package_FULL_November_2014.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/communication-package-on-protection/protection-what-is-it-anyways.html
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/CLP_Do_No_Harm_Handbook_2004_EN.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.apminebanconvention.org/
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-6&chapter=26&clang=_en
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
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فيه جمادلاولحماية اعقطال ل إصولوانودلتحولتي اجز الحوا | ١١شكل  

الحماية  ف  قطاع العاقة من  ذوي عل  الشخاص الزمة كيف  تتفاقم آثار

تأثي الزمة 
الخدمات ّ وتعطل والهجران الجتماعية وتدمي البنية التحتية والنزوح الشبكات المن وانهيار انعدام

البيئية: العوائق

الوصــول  يتعــذر التــي الطــرق وشــبكات التحتيــة والبنيــة الســافة بســبب إليهــا الوصــول يتعــذر الحمايــة 	 خدمــات
إ ليها

مــن الجنســان والحمايــة النــوع عــى القائــم للعنــف الثــال ســبيل )عــى ðالبــ ل إجــراءات إل الوصــول 	 تعــذ ر
الجنســين( والعتــداء الســتغلل

والتعويضات  والعدالة عدم إمكانية الوصول إل العلومات التعلقة بحماية الحقوق 	 قلة الوعي أو

ّ ّ

ّ

السلوكية: العوائق

وحقوقهم  ذوي العاقة والتمييز ضد الشخاص 	 الواقف السلبية

وتقديــم الوافقــة  ذوي العاقــة للمشــاركة ف صنــع القــرار والعرفــة بالقــدرات القانونيــة للشــخاص 	 قلــة الوعــي
الســتنرة 

الؤسساتية: العوائق

حقوقهم  وحماية ذوي العاقة والادية لتشجيع إدماج الشخاص  نقص القد رات التقنية

ذوي العاقة الوصول إل آليات العدالة من  ل ي مكن للشخاص

ذوي العاقة من رفض الوضع القانون للشخاص نظم التسجيل بسبب  تعذ ر الوصول إل

ذوي العاقة من حول الشخاص  نقص البيانات الدقيقة

ُ
ّ

! 

العاقة ذوي الشخاص تواجه التي الخاطر
الحقوق  من والحرمان والعزلة والقصاء الصحي والتدهور البيئية والخاطر والفقر العنف

                
العوائق الثار بسبب تفاقم
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بالحمايــة   ٍبأشــكال  التعلقــة العلومــات  كافــة  	 إيصــال  
مــن   الشــخاص مــع  مراعــاة   ، وممكنــة  الوصــول  ّمتعــددة

والنفســية  والذهنيــة  الســمعية  والبصريــة  العاقــات ذوي 

الجتماعيــة .

 	

 	 

 

. الحماية 16

جيهية لتوائ دلبااولعايي ا

نظر القسم الخاص بالحماية (. ا )2018ر ليل اسفد

جيهية لبادئ التواوت اودلنظر ا. اليةعة الحماية العامجمو

ب نديــكاهاو«للمكفوفــن«  لســيحيةاو«البعثــة  إيــج« هيلــب»

الســن  رلكبــان نســالاج مــادلامعايــر  نال«،ناشــورنإ

الخــاص  القســم نظــرا )2018(. تقــاعالاوي ذمــن  شــخاصلاو

يــة لحما با 

ننسالالدنيا لحماية الطفل ف العمل ار لعايا

جيهيــة التولبــادئ ات، لكاالــوبــن  كةلشــرائمــة الدااللجنــة  

ف نالجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  تلتدخــج مــادإن بشــأ

201()ن نســالاالعمــل  

عــى  ئــمالقاالعنــف  ت،لكاالــوبــن  كةلشــرائمــة الدااللجنــة  

)2008(ة حــدلواالتشــغيل  تءااجــرإ – نالجنســاع النــو  

العنف  تلحاة ردالت لكاالون بكة رلشاجيهية التولبادئ ا

 )201ý(ن الجنساع النوى عئم القا

الحمايــة  عــةومجموت لكاالــوبــن  كةلشــرائمــة الدااللجنــة 

 )2010(الجنــي  العنــف مــن جــنالناعايــة رليــة، العا

م بهلقيااما يجب  ئيسية –لراصر لعناا

العمــل  حــلامرجميــع  ف بــه« مالقيــايجــب  مــا»ت ءااجــرإتخــاذ ايجــب  

مــن  شــخاصلاتســتهدف  التــي الحمايــة مجــةبرتنفيــذ  عنــد ننســالا

قــة. عالاوي ذ

كة رلشاا

قــة عالاوي ذمــن  للشــخاص الــة ّالفعكة رلشــاان ضمــا

الحمايــة  مخاطــر تحديــد ف بهــم لعنيــةات لنظمــااو

الحمايــة. عــى  لالحصــوون دل تحــوالتــي  جــزاالحوو

تمثيــل  الشــخاص ذوي العاقــة  ٍبشــكل منصــف ف   ضمــان

بما  الحماية  الرسمية وغر  الرسمية عى   ٍحد سواء، آليات

الحمايــة  الجتمعيــة )آليــات قيــادة الخيمــات  ف  ذلــك آليــات

مع  مراعاة كافة  وكذلك الجموعات النسائية والشبابية(،

أشــكال العاقــة وكذلــك العمــر والنــوع الجنســان والتنــوع، 

مــن  ذوات  لتعزيــز  مشــاركة الفئــات وبــذل جهــو ٍد متضافــرة

مــن   بمــا ف  ذلــك الشــخاص العاقــة المثلــة تمثيــل  ناقصــا،

والســكان  الجتماعيــة،  والنفســية  الذهنيــة  العاقــة  ذوي 

الصليــن والنســاء والفتيــات. 

ًً

ئق العوالجة معا

ـخاص شـلال ـووصـون دل ـوتحــي التــق ئـاالعوـد صـروـد تحديـ

نظــم  لجعــل تاخطــوتخــاذ اوالحمايــة  إل قــةعالاوي ذ

ت ـاتيبـتروـة عيــر التوتوفـوـم، ـة لهـحـمتاـة ت الحمايــامـخدو

وي ذـن مــخاص شـلل إل اـوـرى للوصـخــة ألـمعقوـرية تيسـ

لهــم.زمناة رمغــادعــى  ريــنالقادغــر  قــةعالا

ت اودلاوجيهيــة التولبــادئ اوت السياســاجعــة امر

شــخاص لاحــق  عــى حبوضــوهــا كيدتأن لضمــاعيــة القطا

ج. مــادلاول الوصــوف  قــةعالاوي ذ

ت ارلقداتنمية ولتمكي ا

ـا مـعند 16ûة رـتنلســة اافقـلوـى اعـت ءااـرجـلل اـوحصـن ـاضمـ

ٍتاراقــرتخــاذ اإل  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلاج يحتــا

قــة عالاوي ذمــن  شــخاصلالــك ذف  بمــا شــخصية، 

-16û ت عــااالنزف  ننســالاق حقــوونية نســالات لنظمــااممثلــو  بهــا يقــوم التــي الحمايــة عمــالللهنيــة العايــر احمــر، لاللصليــب  ليــةوالداللجنــة  نظــرا
)2018(خــرى لاالعنــف  تلحــاولســلحة ا  

https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
http://www.globalprotectioncluster.org/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
http://unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.6%20Child%20Protection/Caring%20for%20Survivors.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
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عيــة.جتمالاالنفســية وهنيــة الذ

ت الجهــالجعــل  عــيالوء وبنــاريــب التدل لخــمــن  الســعي 
ً شــخاصلاق بحقــوعيــا وث كــأالحمايــة  مجــال ف علــةالفا

التــي  ةدّلحــداالحمايــة  ومخاطــر قــةعالاوي ذمــن  

التــي  العمليــة النهــجوت اودلبــاهــم تزويدونهــا، جهوايو

د.الصمــوعــى  تهــمروقدحمايتهــم  زّتعــز

وي ذللشــخاص  الوطنيــةولحليــة ات لنظمــااتحديــد  

تعميــم مجــال ف العمــل عــى تهــارقدتقييــم وقــة، عالا

كهااوإشرء، قتضالاعند  الدعموريب التدر توفوالحماية  

الحمايــة. تنســيق  تآليــاعمــل  ف 

ّ لهــمتمثالتــي  تلنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لااك إشــر

لجتمعيــة، اعيــة التووبالتعبئــة  صــةالخانشــطة لافــة كاف  

لخطــر ضــنّلعراشــخاص لاتحديــد  عــى تهــاارقدء وبنــا

ت االخطــوتخــاذ اوحالتهــم وإملــة لعااء ســوو أالعنــف  

16ú.تكاللنتهــاي  ّالتصــدوحقوقهــم  لحمايــة لناســبةا

هاصدروتنالبيااجمع  

ذوي  الشــخاص  الحمايــة  حــول  بيانــات 	 جمــع  وتحليــل 
والعمــر  الجنســان  النــوع  حســب   مصنفــة  العاقــة،

والعاقــة، وبشـ ٍـكل  منهجــي عــب  دورة البنامــج النســان ف 

الحمايــة، بمــا ف  ذلــك نظــام  كافــة أنظمــة إدارة معلومــات

العنف  القائم عى  النوع الجنسان ونظام  إدارة معلومات

 ðالبــل بيانــات  الطفــل  وقواعــد  حمايــة  معلومــات إدارة 

الوطنيــة .

ون دل ـوتحــي التــق ئـاالعول ـوحـت ـالعلومـاوت ـانـالبياـع جمـ

إل  لالوصــوون دل تحــوالتــي  ئــقاالعووق بالحقــولطالبــة ا

ـة. ت الحمايــامـخد

)بمــا  الحمايــة ومبــادئ تنــاالبيات خلقيــاأام حــران ضمــا

16ú 2.(، ص  )2016ن نسالسياسة الحماية ف العمل ات، لكاالون كة برلشئمة انظر اللجنة الداا 

ة، رلســتناافقــة لواوت، لعلومــااتوفــر والســرية،  لــكذف 

وي ذـن مــخاص شـلـة بالتعلقـت اـانــع البياجمــد عنــن( مـلاو

 16. مهااســتخداوقــة عالا

بــن  كةلشــرات جــاحتيالال حــوت لعلومــاال تبــاد

ـيق ت التنســاـة ف آليـقـعالوي اذـن مــخاص ت للشــاعـالقطا

ـة، فـالنظاوـي ف الصحــرالصـوه ـاليـت )الكاـوـن الـكة بــرلشـا

ت. عــاالقطابــن  التنســيق نوضمــاالتعليــم( والصحــة، و

قة. عالوي اذشخاص لق احقوت كانتهااقبة امر

لحماية ا

لتعلقة بالحمايةر اثاöاولخاطر ا

وســوء ّ للعنــف   العاقــة ذوي  الشــخاص  يتعــرض  قــد  

حديثــة   ففــي  دراســة العاملــة الوجهــن بســبب  إعاقتهــم166 .

 2ý  للشــخاص ذوي العاقــة ف الســياقات النســانية، أفــاد

مــن  الشــاركن  أنهــم تعرضــوا ل ٍشــكال جســدية  أو ف الائــة

ف  ذلــك أشــكال  نفســية أو غرهــا مــن أشــكال العتــداء، بمــا

ضــد   الوجــه  العنــف   يشــمل  وقــد   . 16ýالجنــي العتــداء 

الشــخاص مــن ذوي العاقــة العتــداءات الجســدية والقتــل 

واليــذاء  والتحــرش  والــدواء  الغــذاء  مــن   والحرمــان  168 

مــا   وغالبــا  والحبــس.  الكبــر  والتقييــد  والهمــال العاطفــي 

أشــخاص معروفــون لهــم  169، ول  يرتكــب هــذه النتهــاكات

ضــد  العنــف  الوجــه  عــن  ðالبــل مــن  الحيــان  ف   ٍكثــر  يتــم 

الشــخاص مــن ذوي العاقــة أو رصــده أو مراقبتــه، وهنــاك 

عــدد قليــل مــن البامــج التــي تحــدد  مثــل هــذه النتهــاكات أو

تســتجيب  لهــا. 

ّ

ّ

ّ

ً

ّ

ّ

العاقــة ّ مــن  ذوي  الشــخاص أن  يتعــرض   مــن  الحتمــل
فقــد  وثقــت تقاريــر  لنتهــاكات إذا كانــوا داخــل مؤسســات،

ضــد  حقــوق الؤسســات ف   جســيمة  انتهــاكات  عديــدة 

البالغــن  والطفــال مــن ذوي العاقــة، وخاصــة الشــخاص 

ّ

ٍ

ة رداإالســادس،  الفصــل (، )2018خــرى لاالعنــف  تلحــاولســلحة ات عــااالنزف  ننســالاق حقــوونية نســالات لنظمــاابهــا ممثلــو  يقــوم التــي الحمايــة عمــالللهنيــة العايــر احمــر، لاللصليــب  ليــةوالداللجنــة  نظــرا 16
 22)2(.ة لــاداقــة، عالاوي ذشــخاص لاق حقــوقيــة تفااو، 1ú8-106، ص الحمايــةئــج نتاتحقيــق  جــلأمــن  تلعلومــااوت نــاالبيا

 )2011(.قة عالال حولي العاالتقرير  ل،والدالبنك ولية العاالصحة  ومنظمة (، )2012صد الرت اسارلدتحليل ومنهجية  جعةامرقة: عالاوي ذمن  نالبالغضد  العنف خطرور نتشاالية، العاالصحة  منظمة نظرا 166
16ý  201(.)نية ليدات النظمااورين ّلتضرمن اء ارن – آنسالق اقة ف السياعالانال، ناشورنب إنديكاهامنظمة 
 6.(، ص 200)جز موتقرير  قة:عالوي اذمن  طفاللالعنف ضد انيسف، نظر اليوا 168
جع السابق. لرا 169

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://www.who.int/disabilities/publications/violence_children_lancet.pdf?ua=1
https://handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/disability-humanitarian-context.pdf
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/UNICEF_Violence_Against_Disabled_Children_Report_Distributed_Version.pdf
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،  وتشــمل   1ý0الجتماعيــة النفســية   العاقــات ذوي  مــن 

والظــروف والهينــة  اللإنســانية  العاملــة  النتهــاكات  هــذه 

والجنســية  اللفظيــة   والســاءة والهمــال  الصحيــة   غــر 

   .1ý1 والتقييــد قســرا   الدويــة  وتنــاول  ًوالجســدية 

هــم رغمــن  ضــةعرث كــأقــة عالاوي ذمــن  شــخاصلا

عقــد ود لليــاة )شــهادالشــخصية  تلســتندااإل  رللفتقــا

بأســباة  ّلعــدهــذا  ثيحــدوقــد  الســفر(، ئــقثاووج االــزو

مــن  نهــمماحرو أة دلالــوعنــد  تســجيلهم عــدم لــكذف  بمــا 

التمييــز(. أشــكال  مــن )شــكل نيــةنوالقاهليــة لا

د ســرعــى  ريــنالقادغــر  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلا
ً ههــذتنشــأ  وقــد ،بكــأخطــر ف  أيضــانــون يكوقــد  قصتهــم ٍ 

تقــاعالاوي ذمــن  شــخاصلالــدى  خــاص بشــكللشــكلة ا ٍ 
ونيجدالذين  شخاصلاوعية جتمالاالنفسية  وأهنية الذ

ت عمليــاء ثنــاألثــال اســبيل  فعــى اصــل.التوف  صعوبــة 
ّ ـةقـعالوي اذـن مــخاص شـلـن اـل يتمكـد ـي قـمنـلـص االفحـ

ن. مــالاومة لبالســلتعلقــة اســئلة لاعــى  بدقــة دالــرمــن  

مستهدفةسائدة

تصميــم برامــج الحمايــة وتكييفهــا لضمــان أن تكــون دامجــة 
العاقــة. ذوي  فيهــم  الشــخاص  بمــن  للجميــع،  ومتاحــة

الحمايــة   برامــج إل   الوصــول تكفــل   الثــال ســبيل   عــى 
عــى  العاقــة.  الحمايــة  موظفــي  وتدريــب

عقطــاف  علــةالفات الجهــاه دنــاأة دراالــوت شــادارلاعد ستســا

مــن  شــخاصلاجــه اتوقــد  التــي جــزاالحوتحديــد  عــى الحمايــة 

ص بها لوات اءاجرلا

ديــةالفرت للمتطلبــاالحمايــة  مــجابرب اســتيعا
تمتطلبار توفخلل  من قةعالاوي ذمن  للشخاص 

مــج ابرتصــل  لثــالاســبيل  عــى لــة.معقوتيســرية  
قــة عالاوي ذمــن  شــخاصلاإل  عيــةالتووشــاد رلا
ت اراالقــرف  كتهمرمشــاتدعــم والبعيديــن  وألــن لعزوا

بهــم. الصلــة  تذا

عنــد  عايــة،الرمــي  ّومقدد افــرلادعــم وهم أســروقــة عالاوي ذ

لها. ي  ّالتصدونية نسالاالظروف  ف الحماية مجابرإل  لالوصو

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

لتخطيط اولتحليل اولتقييم ا .١

قــة، عالاوي ذشــخاص لاة رباستشــاتقــوم  الحمايــة تقييــم تعمليــا ّأنن ضمــا
ـيوينبغـ، نـيئيســن الريـبلخت الـومقابــز كيـرت الـاعـمجموت ـاقشـمناـم ف جهـاردوإ

ضــد تكانتهــااث وبحــدشــديد  ٍلخطــرضــة ّلعرات الفئــاالتقييــم  تعمليــاد  ّتحــدأن  
عنــد  جــزاحوجهــون ايوقــد  الذيــن شــخاصلاوقــة، عالبالتصــل االتمييــز والحمايــة  

و ـن ألـلعزوـة اقـعالوي اذـخاص شـلج اـامـدـي إوينبغــة، ت الحمايــامـخدل إل ـوالوصـ
تهــم. مجتمعاو ألهــم زمناف  لقيديــنا

X X 

1ý0 201(.)عية جتمالقة النفسية اعالوي اذمن  طفاللجتمعية لللعيشة ااوق تعزيز الحقولية، منظمة الصحة العا

ّ.)201 ÿ( هيومن  رايتس ووتش،  كالسجناء مقيدون يبقون هناك حتó  وفاتهم  )2018(،  1ý1   هيومن  رايتس ووتش،

X 

http://www.who.int/mental_health/publications/promoting_rights_and_community_living/en/
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/somaliland1015_insert_lowres_with_cover.pdf
https://www.hrw.org/report/2018/05/23/they-stay-until-they-die/lifetime-isolation-and-neglect-institutions-people
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بالحمايــة  وآليــات الشــكاوى والتغذيــة الرتــدة بتنســيقا ٍت  إيصــال  العلومــات التعلقــة
التشمل  لفراد العزولن ف  منازلهم أو  ،  واتخاذ خطوات وممكنة  الوصول  ّمتعددة

ف الؤسســات أو الذيــن يعتمــدون عــى أشـ ٍـخاص آخريــن للتواصــل.

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X X X 

ّ ويذـن مــخاص شـلاـه جـاتوـي التــر لخاطـار ـاعتبـلاف  ـذخـتأـط التخطيــة عمليـأن ن ـاضمـ
ت ءااجــرلاوالحمايــة،  تمــاخدإل  لهــموصوون دل تحــوالتــي  ئــقاالعووقــة، عالا

ّ مــن ةعدلســااطلــب  وينبغــي ئــق.االعوتلــك  الــةزلريــة ضروتكــون  قــد التــي ةدلحــد ا
الحمايــة. ع قطــات لويــاوأتحديــد  ف قــةعالاوي ذشــخاص لا

د رالواتعبئة  .٢

X X 

ّ مخاطــر تحليــلوبتحديــد  تقــوم هيميــةلفاات للحظــااو أت حــارلقافــة كاأن ن ضمــا
ّ أن وقــة، عالاوي ذمــن  نالفتيــاوت الفتيــاوجــال الروء النســات اروقــدالحمايــة 

كتهم. رومشــاحمايتهــم  تعزيــز عــى تعمــل تلالتدخــ

ل الوصــونيــة مكاإلتحســن  درالــواتخصيــص ومجــة، الدانــة ليزات عمليــاء نشــاإ
X X

 .جمــادلاو

التنفيذ .٣

د اـرفـلل إل اـوـدف الوصــة، بهـلجتمعيــة اعيــك التولـذـا ف ـة، بمـعيــطة التونشــر أتطويـ
X X X

تهم. ـاسسـمؤو ـم ألهـزمناـن ف لـلعزوا

لوظفــي ساســيةلات ريبــاالتدف  قــةعالال حــوت قشــالنااوالحالــة  تاســاردج اردإ
ن لجــاوبالحمايــة  صــةالخاتصــال لاجهــال ولجتمعيــة اعيــة التووموظفــي  الحمايــة 

.يــةلحماا

X X X 

XX 

اتخــاذ خطــوات لســاعدة الشــخاص ذوي العاقــة للحصــول عــى الوثائــق الشــخصية، 
التســجيل  التنقــل وتنظيــم والواليــد،  الــزواج  تســجيل  عقــود  عــن  أهميــة والعــلن
مــن  ذوي العاقــة، وإتاحــة  بمــن فيهــم  الشــخاص مــن  النازحــن، للجئــن  وغرهــم
الذيــن ل يســتطيعون  الوصــول للشــخاص مــن  ذوي العاقــة القضايــا  القانونيــة إدارة

الدنيــة.  إل  الوثائــق 

رغبــات ّّ تحــدد  وتحــرم  البحــñ عــن  الفقوديــن ولــم شــمل  الســر  ضمــان  ّأن خدمــات
عــن  ذويهــم.  النفصلــن العاقــة  ذوي  الشــخاص 

XXX 

X X

إل  كافــة  بالحمايــة  وضمــان وصولهــم ف  النشــطة التعلقــة إدمــاج ســكان الؤسســات
مــن  الســكان التضرريــن.  التــي يتــم  توفرهــا للفــراد اöخريــن ّالعلومــات

XXX 
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ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

ـف ـك العنـلـذـمل ويشــا، عنهـð لـلبـاوـة قـعالوي اذـخاص شـلق اـوحقـت كاـانتهــد اصـر
ل تحــوالتــي  ئــقاالعووقــة عالباتبــط لراالتمييــز والقســري،  الطبــي جلالعــوــه،  ّجلوا

ق تعــوالتــي  جــزاالحوالــة زوإت لالحــاومتابعــة  الحمايــة، تمــاخدإل  لالوصــوون د
عن  ðلبلاوأالحماية  تماخدإل  لالوصومن  قةعالاوي ذمن  شخاصلاعدترو أ
 .تكانتهــالا

X X 

XXX
التــي  وجــدت التقييمــات  الحمايــة للشــخاص  ذوي العاقــة تصميــم  وتنفيــذ تدخــلت

حساســة  للنــوع الجنســان والعمــر.(  ف خطــر. )يجــب أن تكــون  التقييمــات ّأنهــم

ءعمــا)الزثريــن لؤالجتمــع اد اأفــروقــة عالاوي ذشــخاص لات منظمــامــع  العمــل
اقــف لواواف عــرلاي  ّلتحــدلحليــة( ام لعــلائل ســاووــن ّلعملاوالدينيــن والتقليديــن  

ق حقــوت كانتهــاامــن  هغــروالتمييــز  تديــم التــي قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلاه تجــا
 .ننســالا

X X 

X X X 

ر طــالالتعزيــز  الصلــة تذاخــرى لات ارازالــوول العــدة رازلــوالفنيــة  ةعدلســااتقديــم 
ـيما ل ســة، قـعالوي اذـن مــخاص شـلـة احمايـت ـاوضمــي، ـياس الوطنـالسـون ـونـالقا

العنــف. مــن  طفــال،لاوء النســا

لتنسيق ا 4. 

X X 
ت عــاجتمالاة جنــدأف  ئــمداكبنــد  قــةعالاوي ذشــخاص لاوقــة عالامفهــوم  جاردإ

الحمايــة. بتنســيق  صــةالخا

تنســيق  ف  اجتماعــات تمثلهــم  التــي  والنظمــات العاقــة  ذوي  الشــخاص  إشــراك 
بذلــك  ٍبشــكل  لتمكينهــم مــن  القيــام  التيســرية  العقولــة الترتيبــات الحمايــة  وتوفــر 

 .مفيــد
X X 

والتقييم الرصد .٥

ّ لخاطــر اــل تقلالتــي  الحمايــة ئــجنتاتحقيــق  نبشــأعنــه  ðللبــاولحــرز ام  ّالتقــدثيــق تو
1ý2. رون  ّلتضــراشــخاص لالهــا  ضّيتعــرالتــي 

X X 

ر دمصاوت اودأ

ليةعة الحماية العامجموموقع 

وي ذمــن  شــخاصلاوالســن  رلكبــان نســالاج مــادلامعايــر  

)2018(قــة عالا

جيهيــة التولبــادئ ات، لكاالــوبــن  كةلشــرائمــة الدااللجنــة  

 )2016(.ن نسالسياسة الحماية ف العمل ات، لكاالون كة برلشئمة انظر اللجنة الداا

ـة ث الطبيعيـراـوت الكـلـاحــخاص ف شـلـة اـغيلية لحمايـالتشـ

)2011(

عمــال للهنيــة العايــر احمــر، لاللصليــب  ليــةوالداللجنــة  

)2018(الحمايــة   

1ý2

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools.html
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Guidelines_Natural_Disasters_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Guidelines_Natural_Disasters_EN.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
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شــخاص لاق حقــوقيــة تفااصــد رن، نســالاق حقــومفوضيــة  

 )2010(ن نســالاق حقــواقبــي لرت شــادارإقــة. عالاوي ذ

 )2016(حال؟  ّيأى عهي  ما م، الحماية:كسفاوأ

الحمايــة  فهــم اللجئــن،لشــؤون  ةلتحــدامــم لامفوضيــة 

)201û(لجتمعيــة ا  

العمــر  سياســة اللجئــن، لشــؤون ةلتحــدامــم لامفوضيــة 

)2018ع التنــوون الجنســاع النــوو لــة( ّمعد 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/communication-package-on-protection/protection-what-is-it-anyways/
https://www.refworld.org/pdfid/5209f0b64.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/5209f0b64.pdf
https://www.unhcr.org/protection/women/5aa13c0c7/policy-age-gender-diversity-accountability-2018.html
https://www.unhcr.org/protection/women/5aa13c0c7/policy-age-gender-diversity-accountability-2018.html
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ـةقـعالاوي ذـن مـن ـاالفتيـوت ـاالفتيـوـال جـالروء ـاالنسـن ـايعـنية، ـانسـلا

التمييــز  مــن البعــض بعضهــا زّعــزُويومتقاطعــة  ةدّمتعــد ٍأشــكالمــن  

ف  بمــا لــه، ضــونّيتعرقــد  الــذي العنــف خطــر مــن يزيــد ــا ّممالقمــع، و

تـاالفتيـوء ـان النســاتعــا كمـن. ـاع الجنســوـى النـعــم ئــف القاـك العنـلـذ

غــر بشــكلن الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مــن قــةعالاوي ذمــن   ٍ
نــة رمقاتــن مرب كــأ ٍبشــكلئــü العاللعنــف  ضــنّيتعرحيــñ  متناســب، 

بســبب  خــرىأة فريــد ًل أشــكاالعنــف  هــذا ويتخــذ ء،النســامــن  هــنربغ

ـبيل ســى فعــة. قـعالاون ـاالجنسـع ـوبالنــة تبطـلرار ـاالعــة ووصمــز التمييـ

للمعالجــة قــةعالاوي ذمــن  تالفتيــاوء النســاض ّتتعــرأن  ــح ّجرُيلثــال ا

تءااجــرإهــا مــن رغوالقســري  التعقيــم لــكذف  بمــا القســرية، الطبيــة 

افقتهــن. موون دنجابيــة لاالصحــة  

ت مــازلاء ثنــاأن الجنســاع النــوعــى  ئــمالقابالعنــف  تبطــةلرالخاطــر ا

ح النــزوت عمليــاو

ت الفتيــاوء النســاصــة خاوقــة، عالات اوذت الفتيــاوء النســا

هنيــة، الذوالســمعية وعيــة جتمالاالنفســية  قــةعالات اوذ

مــن هغــروالجنــي  العنــف لخطــر بكــأ ٍبشــكلت ضــاّمعر

ب غتصــالا ّويعــدن، الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  أشــكال 

العنــف  أشــكال ثكــأديــن  ّمتعد ٍةجنــابــل ِقمــن  لنتظــماولتكــرر ا
ً  .عاشــيون الجنســاع النــوعــى  ئــمالقا

و أاســتغللية  تعلقــالهــن  نكاô االلــوقــة عالات اوذء النســا
ً ـتغللـن للسـضـّـا يتعرمـا ـركثـت ـامـخدـل مقابــس ـن الجنـسـرما

ت جــاحتيااولدقــع االفقــر  الخطــر مــلاعوتشــمل والجنــي،  

 .1ý8تلبيتهــايتــم  لــم التــي ةعدلســاا

وي ذمــن  نالفتيــاوجــال الرض ّتعــرعــن  ثتتحــدريــر تقاــة  ّثم

ت، قاالســيامــن  العديــد ف الجنــي للعنــف هنيــةالذت قــاعالا

ـا ـ ّممن، ـاع الجنســوالنـوـة ثنيـلاوـرق ـر العــل الخطـمـاعوـمل تشـو

1ý9.للهويــةخــرى لالبعــاد امــع  قــةعالاتقاطــع  كــديؤ

ج ازولخطــر  تضــاّمعرقــة عالاوي ذمــن  تالفتيــا ّأنكمــا  

. الحماية 16

نلجنسااعلنواىعئم لقاالعنف ا

ضــد   يرتكــب عمــل  ضــار  هــو  »أي الجنســان عــى  النــوع  العنــف  القائــم

النــوع  )أي  الشــخص ويســتند إل  الختلفــات النســوبة اجتماعيــا ً  إرادة

تلحــق  الذى  التــي  ويشــمل  الفعــال بــن  الذكــور والنــاث، الجنســان(

أو العانــاة البدنيــة أو الجنســية أو النفســية، والتهديــدات بالقيــام بمثــل 

من الحرية.  ويمكن من أشكال  الحرمان هذه الفعال، والكراه وغره

وتتأثــر النســاء . 1ýûف  مــكا ٍن  خــاص عــى  الــ ل  أو أن  تحــدث هــذه الفعــال

والفتيــات والتحــولت جنســيا بشـ ٍ ـكل غــر متناســب بالعنــف القائــم عــى

والنــاث  بــن  الذكــور  المنهجــة عــدم  الســاواة  بســبب  الجنســان النــوع 

الصحــة   منظمــة  لتقديــرات جميــع  الجتمعــات.  ووفقــا  ف  الوجــودة

للعنف  الجن ي أو  من كل ثلث  نساء العالية، تتعرض حوال واحدة

الجســدي، وغالبــا عــى أيــدي الشــريك الحميــم  1ýú. ويســتخدم مصطلــح 

مــن قبــل بعــض  عــى  النــوع الجنســان«  ٍ بشــكل متزايــد »العنــف  القائــم

الجهــات الفاعلــة لبــراز البعــاد الجنســانية ل ٍشــكال معينــة مــن العنــف 

ضــد الرجــال والفتيــان، وخاصــة بعــض أشــكال العنــف الجنــي الرتكبــة 

للرجولــة  غــر  النصفــة  الجنســانية تعزيــز  العــراف  وهــو  واضــح  ٍبهــدف 

ف  النزاعــات  العنــف الجنــي  الرتكــب عــى  ذلــك ومــن  المثلــة والنوثــة.

عليــه.  بهــدف إضعــاف  رجولــة العــدو أو إضفــاء صفــات النوثــة الســلحة

مــا يعنيــه  إل  أفــكار اجتماعيــة حــول ويســتند هــذا العنــف ضــد  الذكــور

ســلطة  الرجــل، ويســتخدمه الرجــال )وف  أن تكــون  رجــ ً ل وأن تمــارس

وأخــرا   . 1ýÿ مــن  الرجــال بغرهــم الذى  للحــاق  النســاء(  نــادرة  حــال ٍت 

الجنــي   اليــل ومزدوجــي  والثليــات  الثليــن  الشــخاص  قــد  يتعــرض 

عــى   للعنــف  القائــم والتحولــن جنســيا  الهويــة  الجنســانية  ومغايــري

»يتحــدون  عــى  أنهــم  إليهــم  ينظــرون  اöخريــن ل ّن  الجنســان  النــوع 

.1ý6»الجنســان معايــر  النــوع 

ُ

ً

ً

ً

ً

ّ
ً

ّّ

مــن  الســكان  مــن  الفــراد معينــة  هنــاك  فئــات طارئــة، ف  أ ّي  ٍحالــة 

الجنســان،  عــى  النــوع  للعنــف  القائــم عرضــة تكــون  أكــ ث  التضرريــن

ف  الجتمــع  أقــل  يتمتعــون  بســلطة  الفــراد يكــون  هــؤلء  مــا  وغالبــا 

أكــ ب عــى اöخريــن للبقــاء عــى قيــد الحيــاة ويكونــون  ويعتمــدون بدرجـ ٍـة

تتقاطــع  عوامــل أخــرى  أقــل وضوحــا ف  الجتمــع أو مهمشــن.  وعندمــا

الديــن   الجنســية  أو الهويــة  الجنــي  أو اليــول أو  العاقــة  كالعمــر  أو 

أن   فمــن  الرجــح الجنســان، عــى  النــوع  التمييــز  القائــم مــع  العــرق  أو

ففــي  الســياقات   .  1ýýالجنســان عــى  النــوع  العنــف  القائــم خطــر  يــزداد

ّ
ًٍ

ًّّ

1ýû  201(.)ون دّمقيء كالسجناتش، ووايتس رهيومن 
1ýú 201(.)ف التعاى عة عدلسااود تعزيز الصموولخاطر من ان: الحد نسالن ف العمل اع الجنساالنوى عئم تدخلت العنف القامج جيهية لدتومبادئ  ت،لكاالون كة برلشئمة االلجنة الدا 
1ýÿ جع السابق، ص لرا. 
1ý6 جع السابق. لرا
1ýý جع السابق. لرا
1ý8 ثيوبيا. وإندي روت ف بوكرذ
1ý9 ن. لبناون درلاوندي روت ف بوكرذ

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/somaliland1015_insert_lowres_with_cover.pdf
https://gbvguidelines.org/en/home/
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وينشــأ لــة،لطوااللجئــن  تقاســياف  صــةخاوطفــال، لا

ف  بمــا الخطــر، مــلاعومــن  العديــد تقاطــع مــن الخطــر هــذا 

بــن اةولســااعــدم وقتصاديــة لاوعيــة جتمالاالضغــوط  لــكذ

.180قــةعالاوالعمــر والجنســن  

لــن ويحامــا عندت لضايقــاعايــة الرمــن  ّيقدô االلــوء النســاض ّتتعــرقــد  

ســرلاب ربــاأو أجهــن ازوألصالــح  تعدالســااو أت مــاالخدإل  لالوصــو

ســة رلد امــن  تفعــااليات الفتيــاج اخــرإيتــم  وقــد قــة،عالاوي ذمــن  

ـتمع ل يســد وقـ .181هنـرسـلـة عايـت الرـاجـحتياـة اتلبيـة ف عدـالســدف ابهـ

لجــال اف  علــةالفات الجهــاو أت الســلطاو ألجتمــع اد اأفــرق  ّصــدُيو ل أ

ضــن ّتعرعــن  بلغــنُيô االلــوقــة عالات اوذت الفتيــاوء النســان نســالا

ص بها لوات اءاجرلا

للعنــف أو يرغــن ف التفــاوض مــن أجــل الحصــول عــى علقــات جنســية 

مــن  وصولهــن إل   التمييــز  تقلــل مــن  الضايقــة أو آمنــة. وهــذه الشــكال

الخدمــات وتزيــد مــن وصمــة العــار والتمييــز والواقــف والعــراف الضــارة، 

مــن  العقــاب. مــن مســتوى  إفــلت الجنــاة ف   ٍكثــر مــن  الحيــان وتزيــد

ّّ

ن نســالالجــال اف  علــةالفات الجهــاالتاليــة  تشــادارلاعد ستســا

ومعالجــة  تحديــد عــى نالجنســاع النــوعــى  ئــمالقابالعنــف  لعنيــةاو

دعــم وهم أســرلــك كذوقــة عالاوي ذشــخاص لاجــه اتوالتــي  ئــقاالعو

الوقاية تآلياإل  لالوصولتهم ومحاعند  عايةالرمي  ّومقدشخاص لا

ئــمالقاللعنــف  ســتجابةلاو أن الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مــن 

نية. نســالاع وضــالاف  نالجنســاع النــوعــى  

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

لتخطيطاولتحليل اولتقييم ا .١

ن،الجنساع النوى عئم القاالعنف  لحولجتمعية ات ارولشااف  قةعالاوي ذشخاص لااك إشرن ضما
لتحديــد  كيةرتشــاطــرق  عتمــاداوينبغــي  ن،الجنســاع النــووللعمــر  مناســبة تارولشــااتكــون  أن ويجــب 

ع ـوالنــى عــم ئـالقاـف العنـت ـامـخدوـطة نشـأإل  ـةقـعالاوي ذـخاص شـلالـووصـون دلـوتحــي التــق ئـاالعو
 . 182لـوـة الوصـوممكنــة حـمتاـا ت لجعلهـاـوخطــاذ تخـاون ـاالجنسـ

X X 

X X 
ااتقييم ّواقف لو ميومقدن الجنساع النوى عئم القاالعنف  مجنابرموظفي  جمابإدلتعلقة ات اضارفل

 .  18ûتمالخدا

تحديــد النظمــات الحليــة للشــخاص ذوي العاقــة، وتحديــد الفئــات التــي تمثلهــا ومــدى المكانــات التوفــرةّ
إل  عــى  النــوع الجنســان وإحالتهــم  ٍ بشــكل آمــن مــن العنــف  القائــم لديهــا للعمــل عــى تحديــد  الناجــن

ف تلــك  المكانــات والقــدرات.  الخدمــات الناســبة 18ú، واتخــاذ خطــوات لــلء الفجــوات
X X 

182 

18û 
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 181  ذكرت ف الردن. 

ـم ئـالقاـف العنــال مجـف  ـنسـرللمات اودأـة عـمجمونية. ـانسـلاـروف الظـف  نـاالجنسـع ـوالنــى عــم ئـالقاـف العنــج مـابرف  ـةقـعالاج ـامـدإـل جـأـن مـت ارـدالقـء ـابنــة، ليـوالدـاذ نقـلاـة لجنـوئية ـاالنســن اللجئــة مفوضيـ
لـوحــة مجتمعيـت اروـامشــد عقـن ـاع الجنســوـى النـعــم ئــف القاـال العنـمجــة ف علـت الفاـاـن الجهـمــا هـرغون ـانسـلـال الجــة ف اعلـت الفاـاـى الجهـعــي  ــه ينبغـّنـى أعـ 1ـة للحظــص اتنـ 200(. )ن. ـاع الجنســوـى النـعـ

ن الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مــجابرتصميــم  ف نكرلشــاالجتمــع اد اأفــرمــن  ئــةلااف  20إل  1ÿنســبته  مــا قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلال يشــكأن  يجــب ــهنأون، الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مخاطــر  ّّ 

عــةمجموكل  مــن قــةعاإوي ذأشــخاص  1-2ك ريشــاأن  يجــب ــهنأيعنــي  وهــذا نية.نســالات قاالســياف  الجنــي العنــف لحــومنــة آبطريقــة  تنــاالبيالجمــع  ليــةوالدلعايــر امــع  تمشــيالــك ذوتقييمهــا، وهــا صدرو ًّ 

تاخطــوتخــاذ اوينبغــي  مقابلتــه، تتــم الــذي الشــخص هريختــان مــكاف  دافــرلابعــض  مــع تلمقابــء اجــرإلناســب امــن  يكــون قــد نفســه الوقــت وف ت.قــاعالاومختلــف  نالجنســاع النــووالعمريــة  للفئــة مناســبة
منهــا. التخفيــف ولخاطــر التحديــد  

ى عئم القاللعنف  ستجابةلاوالوقاية  تماخد ّأنتعتقد  قد نالجنساع النوى عئم القاالعنف  مجال ف علةالفات الجهامن  هارغون نسالالجال اف  علةالفات الجها ّأنى ع 2للحظة اتنص  السابق. جعلرا
ن ـاع الجنســوـى النـعــم ئــف القات العنـلـاحــون ف ملـض العاـرـد يفـوقــطة. نشـلـم ف اجهـمادإ ّـمتــا مـذا ذى« إلق اـاـن »إلحـمــى تخـو ـة، أقـعالوي اذـن مــخاص ـبة للشـمناسـو ـة أت صلـذاـت ن ليســاع الجنســوالنـ

عــى  ــز ّكترربــة مقاــون ّيتبنل  قــد وأعايــة، الرمــي  ّلقدن لناســباحالــة لاوالدعــم  تقديــم جلــونيؤقــد  وأصــة، الخاتهــم اراقرتخــاذ اعــى  ةربالقــديتمتعــون  ل هنيــةالذت قــاعالاوي ذمــن  جــنالنا ّأنخاطــئ  بشــكل

ٍ

ٍ 
وي ذـخاص شـلـع امــل ل العمــوحــة حـمفتوـة محادثـء اـرجـوإـة قـعالوي اذـن مــخاص شـلن اـأـم بشـتهـاضارافوـم اقفهـموـر تغيــى عـن ـاع الجنســوـى النـعــم ئــف القاـي العنـموظفــة فـكاـب ريـتدـي ـن ينبغــن. لكـجـالنا

ـرى. خـد أراـوومـت اودـر أنظــة. اقـعالا
ّ 

ت ـالنظمــن اعــñ ـي البحــذا ينبغــة، لـحالـلاوـن مـöـد اـادئ التحديـمبــى عــب ريـت إل التدـالنظمـه اـذهـج ـاتحتــد ـة، فقـقـعالوي اذـن مــن جـل للناولـال اتصـلـة انقطــا هـرعتباوباـينها. تحسـوـة حالـلـة انظمـأوـية القياسـ
ـف ـر العنــة لخطـضـعرث ـكــون أنــد يكوـن قــة الذيـقـعالت ااوذـن مـت ـافعـت الياـاالفتيـوـة هنيــة الذقـعالوي اذـن مــخاص شـلـك الـذـا ف ـة، بمـقـعالوي اذـن مــخاص شـلـن امــة لهمشـت اـاـع الفئـمــال تصــى اعــي هــي التـ

ن. الجنســاع النــوعــى  ئــمالقا

18ú للحظــة اتشــر  الســابق. جــعلراû  لللبــفــة لعراه هــذاســتخدام  ويُمكــن قــة،للعاالصديقــة  تمــاالخدــري بموفايــة ردعــى  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلبالعنيــة الحليــة ات لنظمــاا ّأنإلð  التشــغيل  تءااجــرإعــن

https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1620-disability-inclusion-in-child-protection-and-gender-based-violence-programs
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
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. الحماية 16

فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X X X 

قة،عالاوي ذمن  للشخاص قةعالبالتعلقة و نية الجنسات للمتطلباالتخطيط  عملية معالجة نضما ا
اًلفضــ ويذـن مــخاص ة للشــوـه الدعـجيـتووـا، ـون لهـضـّوـر مخاطــن عـ ـي يتعرن التــانسـلق اـوحقـت كاـانتهـ

.ا  18ÿن ـاالجنسـع ـوالنــى عــم ئـالقاـف العنـع ـاقطـت ـالويـوأـد تحديـف  ةعدـاللمســة قـعال

درالواتعبئة  .٢

X X X 
ن الفتيــاوجــال الروء النســاعــى  نالجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مخاطــر تعالــج تحــارمقوضــع 

قــة.عالوي ذمــن  نالفتيــاو ا

Xج. مادلاول نية الوصومكاإن د لتحسرالوص ا ّتخصملة التي ت الشانيااليزد اعداوإ التمويل نمتأ X 

التنفيذ .٣

تخــاذ اولجتمعيــة، االتعبئــة  ف ملــنعاوعــن ومتطوكموظفــن  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلاتجنيــد  
X X X ن. الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  نشــطةأف  الجنســن بــن نزاالتــولتحقيــق  تاخطــو

ف  مجــال العنــف القائــم ف  حــزم التدريــب الساســية دمــج وتعميــم الحتــوى حــول الشــخاص ذوي العاقــة
إل  الــواد التدريبيــة الخاصــة  الحالــة  والناقشــات حــول العاقــة عــى  النــوع الجنســان، وإضافــة دراســات

بالعاملــن التخصصــن والتوعيــة الجتمعيــة 186 . 

تحديــد  كيفيــة عــى ء،نســاهــا دتقوالتــي  ســيما ل قــة،عالاوي ذللشــخاص  لحليــةات لنظمــااريــب تد

XX 

X X X ن.مــابأحالتهــم وإن الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مــن جــنالنا

ت لالحاة رداإنظمة أوةدّحلواالتشغيل  تءااجرإلك ذف  بما الوطنية، تلكوتووبالوتالسياساتعزيز  
ّ الســرية وحيمــة الرولة لســؤواعايــة الرــر توفوجــن الناعــى  كــزّترربــة مقايهــا ّتبنن وضمــاحالــة، لانظمــة أو

ن. ـاع الجنســوـى النـعــم ئــف القاـن العنـمــن جـللنا
XXX 

ء عتدالاوستغلل لامن  الحماية رلعايتمتثل  أنووى، الشكالتقديم  حةومتاسرية ومنة آت آلياء نشاإ
X X X  . 18ýنلجنسيا

ئية النساكز الراء نشاإعند  ملالشاالتصميم  مبادئ ىعن ريلعماان لهندساون لهندساعتماد ان ضما
النقل.  نظمةأومنة öال زلنااوالصحية  تالعياداو

ً

XXX 

امع  للتزامات  السلم  تمشيا  السلم  وبناء ف  مفاوضات تسهيل مشاركة النساء والفتيات ذوات العاقة
Xالدولية188 . 

 4. التنسيق

لتعلقة االتنسيق  تعاجتمااة جندأى عئم داكبند  قةعالاوي ذشخاص لاوقضايا  قةعالامفهوم  جاردإ
X X  . 189ن الجنساع النوى عئم القابالعنف 

ًً 18ÿ للحظة ار تشالسابق.  جعلراú  قةعالات اوذمن  ءالنساتجنيد  ّأنعلما لجتمعية، اة القيادكل هياف  أقل بشكلتمثيلهن  يتم ما غالبانية نسالات البيئاف  قةعالات اوذمن  ءالنسا ّأنت أظهرث لبحاا ّأنإل ٍ 
ف  ملــنالعابــن  قــةعالاوي ذشــخاص لات اروقــدت ارمهــاام حــرامــن  نفســه الوقــت ف ويزيــد عــةلجمواه هــذجــه اتوالتــي  تالتحديــاإل  هنتبــالايلفــت  تعيــاجتماات ئيــاخصاأولجتمعيــة االتعبئــة  عــى تئمــاكقا

 WRC/IRC(.)201ـع لجتمـاوف  نـانسـلاـال لجـا
ـم ئــف القاـال العنـمجــن ف ملـت للعااودـة أعـمجمونية. ـانسـلـروف ان ف الظــاع الجنســوـى النـعــم ئــف القاـج العنـمـاـة ف برقـعالج اـامـدـل إجــن أمـت ارـدء القــابنــة، ليـوـاذ الدنقـلـة الجنـوئية ـاـن النســة اللجئـمفوضيـ 186

تشمل  أن ينبغي التيون، الجنساع النوى عئم القاللعنف  ساسيةلاريب التدت عامجموف  لهم عايةالرمي  ّومقدقة عالاوي ذمن  شخاصلاج مادإينبغي  هّنأللحظة اح  ّتوض 200(. ).نالجنساع النوى ع
ـتجابةسـلا ّأنـد ايـمتزـكل بشـا ـوكـريدأن  نـاالجنسـع ـوالنــى عــم ئـالقاـف العنــال مجـف  ـنملـالعاـن لوظفـاـى عــب يجــت، الوقـر ـرووبمــة. قـعالاوي ذـن مـب ـباالشـوـال طفـلاوء ـاالنســى عــز كـترـة مثلـأوـة حالـت ـااسـرد ٍ 
ـرى.( خـلاد راـولـاوت اودلـابــاص الخــم القســر نظـ)اـل. العمــذا بهـم ـاللقيــة الصلـت ذات ارـالهـاب ـاكتسـاوـم عملهــن مــاس أسـء ـزجــي هــة قـعالاوي ذـن مــخاص شـلات ـاجـحتيال

18ý ـبويجــا، موظفيهــل ـن قبـمـن ـيء الجنســداعتـلاوـتغلل سـلـى اعـء ـاكة ف القضــرمشـلية ـؤومســل تتحمـة ـدلتحــم امـلـة اومنظومــة ليـوت الدـالنظمـاوـة ـر الحكوميـغـت ـالنظمـا ّأن 8ـة للحظــ ـح اتوضـابق. ـع السـجـلرا ّ

تكبهــا يرالتــي  تكانتهــالاعــن  ðللبــ ايمكنهــم  ريــنّلتضران الســكا ّأنن ضمــان، الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مجــال ف ملــنالعالــك ذف  بمــا نية،نســالاســتجابة لاف  ملــةالعاعلــة الفات الجهــاجميــع  عــى 
 .نالجنســيء عتــدالاوســتغلل لامــن  للحمايــة نلكــرولالوقــع اجــع ارت، لعلومــاامــن  ٍلزيــد، 200ûكتوبــر ل/أوأتشــرين  1û/200û/ûST/SGB.UN Doc ، 9نظــر اســرية. وحــة ومتامنــة آ ٍبطريقــةلوظفــون ا

وأــف ّالتكيإل  جــةالحاون دممكــن  ٍحــدص أقــإل  الجميــع قبــل مــن مهااســتخدامكــن ُيبحيــñ  تمــاالخدومــج ابالوت البيئــاوت لنتجــااتصميــم »إل  م«العــا»التصميــم  مصطلــح يشــر 6. للحظــةاالســابق.  جــعلرا 188
حقــة. ل ٍحلــةمرف  افــقلراون لبــاابتعديــل  نــةرمقاالتكلفــة  حيــñ مــن فعاليــة ثكــأوهــي  ء،البنــاتكاليــف  مــن ئــةلااف  1ال حــويســتهلك  افــقلراون لبــااإل  لالوصــونيــة مكاإن ضمــا ّإنلتخصــص«. االتصميــم  

ت ـاعـاب النزـونشــع منـأة ف ـرلــه اتلعبــذي م الــار الهـوـدالـوت ـاالفتيـوء ـاـى النسـعــف ع العنيـاـزالنـوب ـرـل للحـئــر الهاثــر إل التأـذي يشـالـوـن، مـلاوم لـالسـوأة ـرلـن اـأبشـ 1û2ÿـم قـرـن مـلـس امجلـر اـرـع قـمــك لـذـاش يتمـ 189
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ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

لتقييم اوصد لرا .٥

ّ

ر دمصاوت اودأ

ى عئم عن العنف القالية ـؤولســي بمجال العنــمل االفريق العا

بالعنــف  لتعلقــةات لالتدخــتنســيق  ليــلدن، الجنســاع النــو

)2010(نية نســالاالظــروف  ف نالجنســاع النــوعــى  ئــمالقا

ليل دن، الجنساع النوى عئم القاالعنف  عن ليةلسؤوامجال  

رئ ات الطــولحــان ف ع الجنســاعــى النــوئــم تنســيق العنــف القا

)2019(

ن، الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  عــن ليةلســؤوامجــال  

الوقاية نبشأن الجنساع النوى عئم القاللعنف  الدنيا رلعايا

ف  لــه ســتجابةلاون الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مــن 

الطبــع(  قيــد ،)2019رئ االطــوت لحــا

ن ـاع الجنســوـب النـكتيـت، لكاـوـن الـكة بــرلشــة ائمــة الدااللجنـ

 )201ý(ن ـانسـلـل اللعمـ

جيهيــة التولبــادئ ات، لكاالــوبــن  كةلشــرائمــة الدااللجنــة 

نالجنساع النوى عئم القابالعنف  لتعلقةاالتدخلت  جمادل

 201()ن نســالاالعمــل  ف 

العنــف  قضايــا ةردالت لكاالــوبــن  كةلشــراجيهيــة التولبــادئ ا

 )201ý(ن الجنســاع النــوعــى  ئــمالقا

الذيــن يحضــرون  أنشــطة  حســب  النــوع الجنســان والعمــر( عــدد  الشــخاص ذوي العاقــة )مصنفــن رصــد
عــى  النــوع الجنســان 190.    Xالعنــف القائــم

عــى  النــوع  العنــف  القائــم إدارة معلومــات مثــل  نظــام  البيانــات، نظــم  إدارة معلومــات  ينبغــي تصنيــف 
لجمــع   حســب  النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة، تمشــيا مــع  المارســات اöمنــة والخلقيــة الجنســان،
تحديــد مــا  إذا كان  وهــذا ســيجعل مــن  المكــن عــى  النــوع الجنســان، العنــف  القائــم ونشــر البيانــات حــول

عمــر  محــدد للشــخاص مــن  ذوي العاقــة مســتبعد.  جنــس  أو هنــاك

ً

XX 

مــن للوقايــة الدنيــا لعايــران، للســكاة لتحــدامــم لاق وصنــد

ت لحــاف  لــه ســتجابةلاون الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  

201()رئ االطــو

لشــؤون ةلتحــدامــم لاومفوضيــة  ليــةالعاالصحــة  منظمــة 

الســريرية  ةردالان، للســكاة لتحــدامــم لاق ووصنــداللجئــن  

)200ú(ب غتصــالامــن  جــنللنا  

ـى عــم ئـالقاـف العنــد، نـفاـايلد تشـوئية ـاالنســن اللجئــة مفوضيـ

 )2016(ـة قـعالاوي ذـن مـب ـباالشـوـال طفـلاـد ضـن ـاالجنسـع ـوالنـ

ء بنــالية،والدنقــاذ لالجنــة وئية النســااللجئــن  مفوضيــة

عــى  ئــمالقاالعنــف  مــجابرف  قــةعالار منظــوج مــادلت ارالقــد

201()نية نســالاع وضــالاف  نالجنســاع النــو

ج مــادلت شــادارإنيســف، اليووئية النســااللجئــن  مفوضيــة 

ع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  مجــال ف ءكاللشــرقــة عالار منظــو

تضــاّلعراء النســاوجــن النات لحــاة رداإن: لبنــاف  نالجنســا

)2018(قــة عالاوي ذمــن  بالشــباوطفــال لاوللخطــر    

ة لتحــدات ليــاالومعهــد  نظــرامــن. لام ولللســة لتحــدامــم لاد جهــوجميــع  ف نيةالجنســات ارلنظــواج مــادأة وإلــراكة رمشــاة زيــادعــى  علــةالفات الجهــاجميــع  راالقــرم. ويحــñ لالســء م وبنــالالســحلهــا وصنــع و
؟ 1û2ÿقــم مــن رلار مجلــس اقــرهــو  مــا م،لللســ

ـم ئــف القاـال العنـمجــن ف ملـت للعااودـة أعـمجمونية. ـانسـلـروف ان ف الظــاع الجنســوـى النـعــم ئــف القاـج العنـمـاـة ف برقـعالج اـامـدـل إجــن أمـت ارـدء القــاـة، بنـليـوـاذ الدنقـلـة الجنـوئية ـاـن النســة اللجئـمفوضيـ 190
ـج مـابالـت نـكاذا إـا مــم لفهـن ـاالجنسـع ـوالنــى عــم ئـالقاـف العنــج مـاوبرت ـامـخدمون ـتخديســن الذيــة قـعالاوي ذـن مــخاص شـلاـدد عــد صـرن ـكابمــة هميـلاـن مــ ـهّنأ ýـة للحظـاـح ـ ّتوض 200(. . )نـاالجنسـع ـوالنــى عـ

ًّ  .ـائمـداـق تتحقـل  ـبةالنسـه ـذهـ ّأنـر غـ،  عـوالنــى عــم ئـالقاـف بالعنــق متعلــاط نشـ ّيأف  نكرـالشـاـن مــل قـلاـى عــة ئـلااف  1ÿـة قـعالاوي ذـن مــخاص شـلال ـكيشـأن  ـبويجــا. إليهــة جـالحاـس مـأف  ـمهــن مـإل  ـلتصـ
)WRC/IRC201ÿ ( 

https://www.usip.org/gender_peacebuilding/about_UNSCR_1325
https://www.usip.org/gender_peacebuilding/about_UNSCR_1325
https://www.womensrefugeecommission.org/component/zdocs/document/download/1173
https://www.womensrefugeecommission.org/component/zdocs/document/download/1173
https://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
https://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbook%20for%20Coordinating%20GBV%20in%20Emergencies_fin.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbook%20for%20Coordinating%20GBV%20in%20Emergencies_fin.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/documents-public/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/documents-public/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/documents-public/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://www.unfpa.org/featured-publication/gbvie-standards
https://www.unfpa.org/featured-publication/gbvie-standards
https://www.unfpa.org/featured-publication/gbvie-standards
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1289-youth-disabilities-toolkit
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1289-youth-disabilities-toolkit
https://www.womensrefugeecommission.org/?option=com_zdocs&view=document&id=1173
https://www.womensrefugeecommission.org/?option=com_zdocs&view=document&id=1173
https://www.womensrefugeecommission.org/?option=com_zdocs&view=document&id=1173
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-disability-inclusion-gbv-partners-lebanon-case-management-survivors-risk-women
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-disability-inclusion-gbv-partners-lebanon-case-management-survivors-risk-women
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-disability-inclusion-gbv-partners-lebanon-case-management-survivors-risk-women
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-disability-inclusion-gbv-partners-lebanon-case-management-survivors-risk-women
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ن تمكن نسالالجال اف  نملالعاى عيجب  لطفل.اكة رمشا
ُ حــل امرجميــع  ف الحقيقيــةوجديــة لاكة رلشــاامــن  طفــاللا

نية. نســالاســتجابة لاوهزيــة الجا

الفضــى لصالــحاتكــون  أن يجــب لفضــى.الطفــل الــح مصا

لتعلقــة ات ءااجــرلافــة كاف  ســاسلار عتبــالاللطفــل  

 .19ÿل طفــال با

لتعلقة بحماية الطفل. ر اثاöاولخاطر ا

ً ف قةعالاوي ذمن  طفاللاوضع ُيما  غالباالبلدان  من ركثف  ٍ 
ـتغلل سـلاوملة لعااء ـوسـلخطر  فيها ضونّيتعر، 196تـاسسـمؤ

ً ت مســتوياافــق لراه هــذلــدى  يكــون مــا غالبــاوهمــال، لاو
ً مــا ارنــادواف، شــرلاواقبــة لراإل  تفتقــروعايــة الرمــن  منخفضــة

.19ýملــةلعااء ســووالعنــف  ثداحــوتكبــي مرمحاســبة  تتــم 

طفــاللبار تجــالاخطــر  مــن الســكنية افــقلراف  عليــداايزيــد  

ت اوذت الفتيــا ّأنت اســارالدت جــدوحيــñ  قــة،عالاوي ذمــن  

أن  ضيفــرتهــن قاعاإ ّنلبهــن  رتجــالالخطــر  ضــنّيتعرقــة عالا

 .198ب الهــرف  صهــنفرمــن  ّتحــد

رـاطسـلا ّنـإى، فـبـء الكـاـرب الصحــوجنــة اقعـت الوـالجتمعـف ا

لهــق بالصابــن اشــخاص لام جســاأمــن  ءاجــزأ ّأنإل  تشــر التــي 
ً ف  صةخاتشويه، وت ءاعتدااإل  تّدأسحرية  ٍتبسلطاتتمتع 

 .199ـقلهــن بالصابــال اطفـلـة احالـ

ّ عنــد  قــةعالاوي ذمــن  طفــاللاتســجيل  يتــم لألحتمــل امــن 

ج ازوـك لـذـا ف ـر، بمــم للمخاطـضهـّتعرـن مــد ـذا يزيـوهـة، دلـوالـ

ـةعايـالروـم ـن التعليـمــون منعـُـد يوقــية ـدام الجنسـنعـاوـال طفـلا

 .200خــرىلاساســية لات مــاالخدوالصحيــة  

عــن  مقدمــي  ّ الذيــن  انفصلــوا العاقــة مــن  ذوي  الطفــال 	  ّإن 
أفــراد فربمــا  كان  خــاص،  للخطــر   ٍبشــكل  معرضــون ّالرعايــة 

. الحماية16

لطفل احماية  

للعنــف  وســوء ً عرضــة  أكــ ث  النســانية  الزمــات  خــلل  الطفــال  يكــون 

الســر  حمايتهــم  ل ّن  تضعــف  وقــد  والســتغلل، والهمــال  العاملــة 

ويُمكــن تمييــز   تتعــرض  ٍلضغــوط إضافيــة 191  وتنهــار الشــبكات الجتمعيــة.

مــن  ذوي العاقــة  ٍبشــكل خــاص  لنهــم يتعرضــون عــى  الطفــال التأثــر

للوصمــة والتمييــز وقــد تقــل فــرص وصولهــم إل آليــات التكيــف. ونتيجـ ـة 

لخطــر  انتهــاكات الحقــوق. فوفقــا للفريــق   لذلــك، نجدهــم أكــ ث عرضــة

بحماية الطفل،  »يؤثر الستبعاد بشكل أساس  االسابق  لعني العامل

أكــ ث  الســتبعدون  والطفــال  للطفــل  ...  الكاملــة تنميــة  المكانــات  عــى 

عرضــة للعنــف وســوء العاملــة والســتغلل والهمــال، ويُمكــن للزمــات 

والســتجابات النســانية أن تجعــل دورات القصــاء والســتبعاد أســوأ أو 

أن  توفــر فر صــا  للتغيــر« 192 . يمكــن

ّ
ّّ

ً ّ
ً

ٍّ

ً

ًّ ُ

لخطــر  ً أكــ ث عرضــة  العاقــة  مــن  ذوي  الطفــال إل   ّأن  الدراســات تشــر 

مــن العنــف بثلثــة إل  أربعــة مــرات مقار نــة بالطفــال  لن يكونــوا ناجــن

بعــض أشــكال العنــف  وعــلو ة عــى ذلــك، فــإ ّن . 19ûمــن غــر ذوي العاقــة

تخــص الطفــال ذوي العاقــة. ومــن المثلــة عــى ذلــك العنــف الــذي يــدار

القســري  للفتيــات  التعقيــم  أو لتعديــل  الســلوك  العــلج تحــت  ســتار 

. 19ú ذوات العاقــة أو الجهــاض القســري

ً

ً

ُ

الطفــل،  ً مــن  اتفاقيــة حقــوق ف  الــادة الول تمشــيا مــع التعريــف  الــوارد

ســن  الثامنــة عشــرة.  لــم  يتجــاوز الطفــل  بأنــه أ ّي إنســان َُّّيعــرف

تضــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل أربعــة مبــادئ بشــأن حقــوق الطفــل تنطبــق 

ًأيضـ ـا عــى العمــل النســان: 

العاملــون أن  يأخــذ  يجــب  والتنميــة. قيــد  الحيــاة  عــى  	 البقــاء
الطــوارئ  حــالت  كيفيــة  تأثــر  ف  العتبــار النســان ف  الجــال 

نمــو  الطفــال.  عــى  لهــا  والســتجابة

	 عــدم التمييــز. يجــب عــى العاملــن ف الجــال النســان التصــدي  ّ
لنمــاط التمييــز والقــوة ف الســتجابة. 

 )2012(.ن نسالالدنيا لحماية الطفل ف العمل ار لعايالعني بحماية الطفل، مل االفريق العا 191
جع السابق. لرا 192
19û 2012(. صدت الراسارتحليل لدومنهجية  جعةامرقة: عالوي اذمن  نخطر العنف ضد البالغور نتشااخرون، وآز ك. هيو( 
19ú 201(.قة عالوي اذمن  طفاللحالة أطفال العالم: انيسف، اليوû( 
19ÿ 2012(.ن نسالالدنيا لحماية الطفل ف العمل ار لعايالعني بحماية الطفل، مل االفريق العا( 
 )201ý(.لية ة العارت: الصوسسالؤطفال ف الاس، نظر لوموا 196
19ý 201(.طفال لل العنف ضد احوفريقي لالتقرير افريقي لسياسة الطفل، للنتدى ااú( 
 )201ý(قة عالت ااوذمن  تمع للفتيات التعليم الجاارمسالت:  َهم ُملن زما  قة،عالاد شيشاير، رناليو 198
 29.ة ، الفقر201ýن/يناير نون الثاكا ÿ9/ûú/A/HRC  ،10، ننسالق الهق بحقوبان لصابشخاص اللعني بتمتع الستقل اار تقرير الخب 199
ئ 

https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
http://www.who.int/disabilities/publications/violence_children_lancet.pdf?ua=1
https://www.unicef.org.uk/publications/sowc-report-2013-children-with-disabilities/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://lumos.contentfiles.net/media/documents/document/2017/03/Global_Numbers.pdf
http://africanchildforum.org/files/AfricanReprotVAC.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMBARGOED_%20(15.6.2017)%20StillLeftBehindFullReport_FINAL.PDF
https://undocs.org/A/HRC/34/59
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ل  الســرة الشــخاص الوحيــدون الذيــن يعرفــون كيفيــة رعايــة التطلبــات البدنيــة والجســدية الحـ ّـددة للطفــل أو كيفيــة التواصــل معــه201 ، وقــد

مــن  ذوي  مــن توصيــل  العلومــات الضروريــة لتتبــع أســرهم ولــم شــملهم بهــا، وقــد يتــم اســتبعاد  الطفــال مــن  ذوي العاقــة يتمكــن  الطفــال

اتقبلهــم  لســر الحليــة. لــم  إالتقليديــة  ذا مــن نظــم  الرعايــة اغــر  لصحوبــن بذويهــم العاقــة

ّّ

بما ف  ذلك الغتصاب والستغلل الجن ي والعتداءّ لخطر العنف  القائم ع ى النوع الجنسان 202، 	 كما   ّأن الفتيات ذوات العاقة معرضات
مــن  محدوديــة البحــوث  وعــى الرغــم . 20ú  الشــديد البشــرية  والهمــال نقــص  الناعــة قــد  يعرضهــم للصابــة بفــروس وهــذا  بــدوره ،20û  الجنــي

ـكـ ب مــن زواج الطفــال والــزواج القســري.  حــول هــذه الســألة، فــإ ّن الفتيــات ذوات العاقــة يتعرضــن أيضـ ـا لخطــر أ

ّ
ً ّ

من  ذوي العاقة ف عمالة الطفال الخطرة، بما ف ذلك أسوأ أشكال عمالة الطفال مثل الدعارة والتسول.  	 قد يتم إشراك الطفال

من  ذوي العاقة الذهنية، ف جماعا ٍت مسلحة.  من  ذوي العاقة، ل سيما الطفال ومن الحتمل كذلك تجنيد الطفال

اف  لجــال النســان والعنيــة بحمايــة الطفــل عــى تحديــد ومعالجــة العوائــق التــي تواجــه الشــخاص ذوي  ستســاعد الرشــادات التاليــة الجهــات الفاعلــة

اف  لوضــاع النســانية.  إل  برامــج حمايــة الطفــل العاقــة وكذلــك أســرهم ودعــم الشــخاص  ّومقدمــي الرعايــة عنــد محاولتهــم الوصــول

ص بها لوات اءاجرلا

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

لتخطيط اولتحليل اولتقييم ا .١

لناســبة ات ارولشــااوالتقييــم  تعمليــاف  قــةعالاوي ذمــن  نالفتيــاوت الفتيــااك إشــر
X X

الطفــل. لحمايــة  الســريعة التقييــم تعمليــالــك ذف  بمــا للعمــر،

X X 
التــي الطفــل بحمايــة لتعلقــةات اراالقــرف  قــةعالاوي ذمــن  طفــاللاكة رمشــان ضمــا

ت. ءااجــرلاســرية  نوضمــاتهمهــم،  

إل  لهــموصوق تعــوالتــي  ئــقاالعوتحديــد  ف همأســروقــة عالاوي ذمــن  طفــاللااك إشــر
Xتلــك  الــةزإكيفيــة  حاقــرلتهــم دعووللطفــل،  الصديقــة كــنمالاوالطفــل  حمايــة تلتدخــ X X 
ل. الوصــوتحســن وئــق االعو

نــةزامتوالتخطيــط  مــجاوبرالطفــل  حمايــة تقييــم تعمليــاة ردالنــة ّلعياالفــرق  ّأنن ضمــا
الفــرق  ههــذف  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلاتمثيــل  يكــون أن نوضمــاالجنســن،  كل بــن 

ً الجنســن. كل  بــن نــازامتو
XX 

اك إشريتم  أنوقة، عالباصة الخالخاطر اوت لتطلبااتعالج  التخطيط تعمليا ّأنن ضما
X X X

الطفل. بحماية  صةالخات لوياولاتحديد  ف قةعالاوي ذشخاص لا

 )201û(.قة عالوي اذمن  طفاللحالة أطفال العالم: انيسيف، اليو 201
جع السابق لرا 202
20û 2012(.قة عالت ااوذمن  تحازت الناالفتياوء النسان ن بع الجنساالنوى عئم العنف القائية، النسان مفوضية اللجئ( 
20ú 200(.)جز موتقرير  قة:عالوي اذمن  طفاللالعنف ضد انيسف، اليو 

https://www.unicef.org.uk/publications/sowc-report-2013-children-with-disabilities/
https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/GBV_and_disability_field_visit_findings_022513.pdf
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/UNICEF_Violence_Against_Disabled_Children_Report_Distributed_Version.pdf
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. الحماية 16

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

درالواتعبئة  .٢

ّ لخاطــر اــل تحلور عتبــالابعــن  خــذتأهيميــة لفاات للحظــااو أت حــارلقافــة كا ّأنن ضمــا
Xل وتتنــات لالتدخــ ّأنوقــة، عالاوي ذن الفتيــاوت الفتيــات اروقــدالطفــل  بحمايــة لتعلقــةا X

قــة. عالاوي ذمــن  نالفتيــاوت الفتيــاكة رمشــاتشــجيع  عــى تعمــلوالحمايــة  

X X 
الوصــولّ لتعزيــز  إمكانيــة  للميزنــة يخص ــص  الــوارد التمويــل،  وإنشــاء نظــام شــامل  تأمــن

والدمــاج .

لتنفيذا .٣

X X 
تاودأفــة كاوالطفــل  حمايــة تمعلومــاة رداإم نظــاف  قــةعالاحســب  تنــاالبياتصنيــف 

 (اشــنطنونيسف-اليوعــة لجموالطفــل  ءداأة حــدو)اســتخدم  ت.نــاالبياجمــع  

عنــد  قالحقــوعــى  ئــمالقاالنهــج  تطبيــقوفهــم  عــى عــنلتطواولوظفــن اة رقــدة زيــاد
X X

قــة.عالامــع  مــلالتعا

الؤقتــة حــول ّّ البديلــة  ومقدمــي  الرعايــة  لتعزيــز  مقدمــي  الرعايــة والدعــم توفــر  التدريــب 
العاقــة.  ذوي  الطفــال  احتياجــات 

ت قشــالنااوالحالــة  تاســاردمــج دوقــة، عالاعــى  الطفــل حمايــة موظفــي فــةكاريــب تد
ـية، ساسـلات ـاريبـالتدف  ـةقـعالاوي ذـال طفـلاـة ملـمعاءة ـاوإســتغلل سـلاوـف العنـل ـوحـ

XXX 

X X
ـن لوظفـاوـة لجتمعيـاـة عيـالتوـال مجـف  ـنملـالعاوـن عيـجتمالاـن ئيـخصالاـك لـذـمل ويشـ

ن. اللجــاومختلــف  بالحمايــة صــةالخاتصــال لات جهــاوالصحيــن  ملــنالعاوبويــن رال

ذا وإ ً،سهل ًجسدياإليها  لالوصويكون  بحيñ الطفل حماية نشطةألعقد  اقعمور ختياا
ً لة. معقوـرية تيسـت تيباترر توفومة اللزالتعديلت  ءاجرإفيجب  ممكنالك ذيكن  لم

XXX 

قــةعالاوي ذمــن )طفــال لامــع  قشــتهاومناقــة، عالاوي ذطفــال لاق بحقــوعــي الوء كاذإ
Xلعالجــن اوالدينيــن  ءعمــاالزولجتمــع اة وقــادهم أســرومــع  قــة(عالاغــر  ويذومــن   X X

ككل. لجتمــع اوالصحــة والتعليــم  عــيقطاوموظفــي  التقليديــن 

ـة صابـلاـر خطـو أتـالضايقـكاـة، قـعالاوي ذـن مــال طفـلامة لـبســة لتعلقـاوف ـالخـاـد تحديـ
 XXـا. منهــف التخفيـو أـر لخاطـاه ـذهــة الـزلت اـوخطــاذ تخـاوـي، الجنـو أـدن البـء ـذاليـاو

هم، دصموتعزيز  ىععد تساالتي  نشطةلاف  قةعالاوي ذمن  بالشباونفعاليااك إشر
Xضة الرياوفيهية رالنشطة لارعتبالانبعخذ لاوان، قرلادعم  تشبكاوةالقيادتعزيز و X X 

. 20تية الحيات ارلهااوالتعليمية وفية الثقاو

تهــم ارومهاقيادتهــم  اســتخدام عــى تشــجيعهموقــة عالاوي ذمــن  هــن ّجلواتحديــد  
ء صدقــالام نظــادخــال إعــى  العمــلوقــة، عالاه تجــاالســلبية  اقــفلواجهــة الوتهــم اروقد
قــة. عالاوي ذغــر  ومــن قــةعالاوي ذمــن  بالشــباوفعــن لليا

XX 

 )2012(.ن نسالالدنيا لحماية الطفل ف العمل ار لعايالعني بحماية الطفل، مل االفريق العا 20

https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
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ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

Xقة. عالوي اذمن  طفاللطفال، بمن فيهم الفة االيد لكالوتسجيل ال إل تعزيز الوصو X 

ا ـونفصلــن اـال الذيـطفـلـك الـذـا ف ـكنية، بمـسـ ٍتـآمنشــون ف ـن يعيشــال الذيـطفـلـد اتحديـ
ُ شــملهم  ّلــموهم أســرعــن  البحــñ ف كهماوإشــرن، الســكاح نــزوعنــد  اكــورتوويهــم ذعــن 

مصلحتهــم.  ف لــكذيكــون  مــاعند
XX 

ويهــم ذعــن  لنفصلــناولصحوبــن اغــر  قــةعالاوي ذمــن  طفــاللات لتطلبــار عتبــالاء لإيــ
X

بديلــة. و أمؤقتــة  ٍعايــةرف 

X X 
ّ من طفاللاـمل تشـلها  التصديوطفال لاعمالة  ـكالأشـأ ـوأسـلنع  تءااجرإي أأن ن ضما

قة. عالاوي ذ

ريــب تدول، الوصــووممكنــة  للجميــع، مجــةدات لالحــاة رداإنظمــة أتكــون  أن نضمــا
منحهــم  لثــالاســبيل  عــى)قــة. عالاوي ذمــن  طفــاللامــع  العمــل كيفيــة لحــوملــن العا
Xوي ذمــن  طفــاللاق حقــول حــوتثقيفهــم والســهل  اصــلالتومجــال  ف عمليــة تارمهــا X 

نهــا.(جهوايوالتــي  لخاطــراوقــة عالا

الذين ل يستطيعون  من  ذوي العاقة اإل  لطفال استخدام فرق  التوعية التنقلة للوصول
ف   مــن  زيــارة الطفــال الســفر إل  مواقــع التســجيل أو الماكــن الصديقــة للطفــال، والتأكــد

بما ف  ذلك مراكز الحتجاز.  النشــآت الســكنية،

ف  آليــات حمايــة  العمــل مــع الجتمعــات لشــراك الطفــال مــن ذوي العاقــة وأوليــاء أمورهــم
الطفــل الجتمعية. 

XX 

X X X

X X X 
ـىعـل ـوالحصــن مــة قـعالاوي ذـن مــال طفـللـة عايـالرـي مـّ ومقد ـر أســن لتمكــم الدعــم تقديـ

 .ةلساعد ا

ت كانتهــالان بشــأð للبــاوصــد الرآليــة  لــكذف  بمــا ð،للبــاوصــد الرت آليــا ّأنن ضمــا
X X

قــة. عالاوي ذمــن  طفــالللن نســالاق حقــوت كانتهــااعــن  بالتبليــغ تقــوم الجســيمة،
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. الحماية 16

فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

لتنسيق ا 4. 

صــة الخاالتنســيق  عــةمجموعمــال أة جنــدأف  ئــمداكبنــد  قــةعالاوي ذطفــال لاج اردإ
X X الطفــل. بحمايــة 

والتقييم الرصد .٥

ت نــاالبياتصنيــف وة، ســرلامســتوى  عــى صــدالرت اودأف  الطفــل حمايــة تنــابيامــج د
ت اودـاد أعتمــى اعــد صــرق الرـجيع فـتشـوـة، قـعالـة احالـوـر العمـون ـاع الجنســوـب النـحسـ

X ـة ـل التابعـء الطفـداة أـدحـوـل مثـنية، ـانسـلت اقاـياـا ف السـهـرختباا ّـمتــي ت التــانــع البياجمـ
اشــنطن. ونيسف/اليوعــة لجمو

ردمصاوت اودأ

ن،نســالاالعمــل  ف الطفــل حمايــة جــلأمــن  التحالــف 

لنفصلــناولصحوبــن اغــر  طفــاللال حــون ميــداكتيــب  

)201ý(ويهــم ذعــن    

فضل لعاية اشبكة الر

تمازلوقت ام حماية الطفل ف شبكة التعّل

الدنيــا لعايــراالطفــل، بحمايــة  لعنــيامــل العاالفريــق  

)2012(ن نســالاالعمــل  ف الطفــل لحمايــة   

ـة جيهيــادئ التولبـاـل، ـة الطفــي بحمايـلعنــل امــق العاالفريـ

الطفــل  حمايــةوت لالحــاة ردالت لكاالــوبــن  كةلشــرا

)201ú(

ن، الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاللعنــف  نلســتجيباشــبكة  

جــن الناطفــال لاعايــة ر

لعنيــةاالعمــل  عــةمجموليــة، العاالحمايــة  عــةمجمو

الطفــل بحمايــة  

جيهيــة التولبــادئ احمــر، لاللصليــب  ليــةوالداللجنــة 

لصحوبــن اغــر  طفــاللان بشــأت لكاالــوبــن  كةلشــرا

 )200ú(ويهــم ذعــن  لنفصلــناو

العمــل  ف قــةعالاوي ذمــن  طفــاللاج مــادإنيســف، اليو

ن نســالا

ع االنــزت لحــاف  قــةعالاوي ذمــن  طفــاللانيســف، اليو

)2018(لســلح ا

ئمالعنف القاند، ـايلد فاتشـوئية ـاالنسـن اللجئمفوضية  

وي ذمــن  بالشــباوطفــال لاضــد  نالجنســاع النــوعــى  

الطفــل  حمايــة ف ملــنللعات اودأعــة مجموقــة: عالا

)2016( 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/field-handbook-unaccompanied-and-separated-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/field-handbook-unaccompanied-and-separated-children
https://bettercarenetwork.org
http://www.cpcnetwork.org
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter-agency-guidelines-case-management-and-child-protection
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter-agency-guidelines-case-management-and-child-protection
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/%23CCSGuidelines
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1289-youth-disabilities-toolkit
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1289-youth-disabilities-toolkit
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1289-youth-disabilities-toolkit
https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf
https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf
https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf
http://training.unicef.org/disability/emergencies/index.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/index.html
https://www.unicef.org/disabilities/files/Children_with_Disabilities_in_Situations_of_Armed_Conflict-Discussion_Paper.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Children_with_Disabilities_in_Situations_of_Armed_Conflict-Discussion_Paper.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1289-youth-disabilities-toolkit
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1289-youth-disabilities-toolkit
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1289-youth-disabilities-toolkit
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النســانية  ٍبشــكل  الطــوارئ  مــن  حــالت  التضــررون يعيــش  الفــراد 

والراكــز  غــر  الرســمية  الحضريــة  والســتقرات ف  الناطــق متزايــد

لهــا.  تحتــاج  ف  الخيمــات أو الســتقرات الخطــط الجماعيــة، وليــس

ف   ّالتحديــات  النظــر  إل  النســان ف  الجــال  الفاعلــة الجهــات 

مــن  ذوي  للشــخاص  النازحــن التــي  يقدمهــا هــذا  التطــور والفــرص

. العاقــة 206 

	

 	

	

تلمتلكااوض ارلاولسكن ا

ّ

ّ

ّ

ّ

ف  عــام  19ú8 بــأ ّن الســكن  لقــد   ّأقــر العــلن العالــي لحقــوق النســان

حيــñ تنــص   مــن الحــق ف مســتوى معيشــة  لئــق، هــو  جــزء اللئــم

2ÿ)1( عــى  أن »لــكل شــخص حــق ف مســتوى معيشــة يكفــي   الــادة

لــه  ولســرته، وخصــاة عــى صعيــد  الــأكل  الصحــة  الرفاهــة لضمــان

الطبيــة وصعيــد  الخدمــات الجتماعيــة  واللبــس والســكن والعنايــة

الخــاص  بالحقــوق القتصاديــة  كمــا  أقــر العهــد  الــدول الضروريــة«.

اللئــق،  والــذي  ف  الســكن بالحــق   )1966( والثقافيــة والجتماعيــة 

الخدمــات  وتوافــر  للتملــك،  القانــون  يشــمل  الضمــان  أنــه يفهــم 

التحتية،  والقدرة عى  تحمل تكاليفه،  وأن والواد والرافق والبنية

والكفايــة  إليــه،  والوقــع  الوصــول وســهل  يكــون حســن  الضيافــة، 

 . 20ýالثقافيــة

ّ
ً

ّ

ّّ ُ

ّ

الــرءّّ حــق  تمتــع  بــه  فالقصــود ف  اللكيــة،  للحــق  بالنســبة  أمــا 

وف  تمييــز.  أو دون  ٍتدخــل   الخــرى  وممتلكاتــه  بمســكنه  وأرضــه 

حمايــة   عــى  الحــق  هــذا  ينطــوي  إعمــال قــد  النســان، الســياق 

أو  مــن  النــزاع  الفاريــن التــي  تركهــا الشــخاص  المتلــكات والصــول

الخطــر الطبيعــي مــن النهــب أو التدمــر أو الســتيلء أو الحتــلل أو 

غــر  القانــون 208 .  التعســفي  أو الســتخدام

ّ

ø السكن والراض والمتلكات شائعة ف  السياقات  ّإن النزاعات حول

النســانية بســبب الحتــلل الثانــوي، وفقــدان وثائــق اللكيــة، والبيــع 

غــر   والتوزيــع التملــك،  أمــن  القســري،  وانعــدام  أو القانــون  غــر 

التســاوي لــلراض، والظالــم الســتمرة بشــأن الراض والمتلــكات209 . 

ّ

ت لمتلكااواض رلاولسكن تبطة بالرر اثاöاولخاطر ا

متعــددةًّ أشــكال   العاقــة  مــن  ذوي  بعــض  الشــخاص  يواجــه
النازحــون  يواجــه  وقــد   بالســكن، يتعلــق   فيمــا  التمييــز  مــن 

وكذلــك العنصريــة   بســبب  إعاقتهــم  التمييــز  العاقــة مــن  ذوي 

الدعــم  وهيــاكل التكيــف  آليــات  وقــد  يفقــدون  الجانــب، وكــره 

ف  حن   ّأن اöخرين  عملية  النزوح، الحيوية ف   ٍوقت واحد أثناء

عــى مســكن  لنهــم فقــدوا  عــى  الطالبــة بالحصــول غــر قادريــن

اليجار  الطعن ف  ممارسات ل  يمكنهم أو الوثائق الساسية 210،

ونتيجــة   القانــون211  .  الوضــع   إل  يفتقــرون  لنهــم التمييزيــة 

إل مســكن، وقــد  مــن  ذوي العاقــة قــد يفتقــر  النازحــون لذلــك،

ويضطــرون  مناســب  عــى  اســتئجار  ٍمســكن  قادريــن ل  يكونــون 

ملئمــة، وقــد  يكونــون عرضــة   ف  ظــروف غــر  آمنــة وغــر للعيــش

والطــرد212 .  للخــلء 

ّ

ّ

ُ
ًّ

ً ٍ

مــن  ّّ متقاطعــة  أشــكال  لعــدة  العاقــة  ذوات  النســاء  تتعــرض 

التمييــز، إل جانــب العوائــق الضافيــة الرتبطــة بالنــوع الجنســان 

والراض  ف  الســكن  حقوقهــن  مــن  ممارســة  تمنعهــن  والتــي

أو  الهجــورات  أو  الرامــل  تتمكــن  النســاء  ل  وقــد  والمتلــكات.

عــى  الحصــول أو  التملــك  الخصــوص  إل   عــى  وجــه الطلقــات

ذوات  النســاء  كمــا   ّأن  ،21û الذكــور  القــارب  مــن  خــلل  ملكيــة 

آمنــة  غــر   ف  مســاكن العيــش  عــى  يجــبن  ôاللــوا العاقــة 

العنــف   بمــا ف  ذلــك العنــف،  مــن  أكــب  يتعرضــن كذلــك  ٍلخطــر 

. 21ú الجنــي

ّ

ّّ

ُ

ّ

الكانًُ اف  ختيار من الحق  الشخاص ذوي العاقة  غالبا ما  يحرم
الــذي يعيشــون فيــه ومــع مــن،  إمــا عــن طريــق التمييــز  الباشــر أو

محرومــة  فالــرأة الواقــع.  عــى  أرض  مــن حريــة  الختيــار ســلبهم 

تفتقــر  مــن حريــة  الختيــار الفعــال، عــى ســبيل  الثــال، إذا كانــت

إل  وســائل النقــل والخدمــات الخــرى، أو تفتقــر إل العلومــات، 

ّ

ّ

ّ
ريا. سوف  ئعةشاكن ماأ ّتعدالتي وعية الجماكز الراوسمية الرر غت اّلستقراف  تلمتلكااواض رلاون سكالاقضايا  نبشأحة متاة دومحدت شادارإهناك  ّأن

20ý قم رم فية، التعليق العاالثقاوعية جتمالاوقتصادية لق العنية بالحقوة التحد مم اللجنة ا:ú 1من العهد(،  11)1( ةلادلسكن اللئق )االحق ف اû 1991.ب ديسمل/ونون أكا 
ث الطبيعية رات، الحماية ف الكولكاالون كة برلشئمة االلجنة الدا 208
 )2016(.نية نسالستجابة الت ف المتلكااواض رلاون سكالت ايا ّتحدمعالجة  هميةأحمر، لالهلل اوحمر لت الصليب ال لجمعياوتحاد الدلاون لجلس النويجي للجئا 209
جع السابق. لرا 210
 )2009(. 1( جعةامرقم )ر 21ن نسالق احقوئع وقاة نشرللئم. الحق ف السكن ان، نسالق امية لحقولفوضية السااوة لتحدمم الئل امو 211
 )2016(.نية نسالستجابة الت ف المتلكااواض رلاون سكالت ايا ّتحدمعالجة  هميةأحمر، لالهلل اوحمر لت الصليب ال لجمعياوتحاد الدلاون لجلس النويجي للجئا 212
21û 2018(.ت لمتلكااواض رلاوحة ف السكن زأة النالرق احقو، نلجلس النويجي للجئلثال اسبيل اى عنظر ا( 
21ú 2016(.ة )نينسالستجابة الت ف المتلكااواض رلاون سكالت ايا ّتحدمعالجة  هميةأحمر، لالهلل اوحمر لت الصليب ال لجمعياوتحاد الدلاون لجلس النويجي للجئسبيل اى عنظر أ 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/final-nrc-hlp-in-informal-camps-northern-syria-5-may-2017.pdf
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/documents-public/iasc-human-rights-and-natural-disasters-operational-guidelines-and
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/the-importance-of-housing-land-and-property-hlp-rights-in-humanitarian-response.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/the-importance-of-housing-land-and-property-hlp-rights-in-humanitarian-response.pdf
http://womenshlp.nrc.no
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/the-importance-of-housing-land-and-property-hlp-rights-in-humanitarian-response.pdf
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. الحماية 16

 . 21ÿ إل  أو  ٍتعيش ف فقر مدقع الصحيــة عــى ســبيل  الثــال( بالضافــة إضافيــة )للرعايــة

عــى  وظائــف 218 .   التــي تمنعهــم مــن  الحصــول العوائــق
يتــم  إيداعهــم قســرا ف  ً 	 بعــض الشــخاص مــن ذوي العاقــة

الؤسســات  عــى  مغــادرة  غــر  قادريــن أنهــم  أو  مؤسســات 

التــي وضعــوا فيهــا، وكل الحالتــن تحرمهــم مــن حقهــم ف 

اختيــار مــكان إقامتهــم بشـ ٍـكل  مســتقل، وهــذا الخطــر شــائع

الذهنيــة العاقــات  مــن  ذوي  للشــخاص  خــاص   ٍبشــكل 
الجتماعيــة216 .  والنفســية 

ّ
ّ ُ

غــر  ً كنتيجــة  القســري  الؤســي اليــداع  مــا  يحــدث  	 غالبــا 
ف  الســكن  الحــق  ف  احــرام اöخريــن لخفــاق  مباشــرة 

ل  توفــر  عــى ســبيل  الثــال ففــي بعــض  الجتمعــات اللئــق.

الدعم  اللزمة من  ذوي العاقة أشــكال الدولة للشــخاص

بينمــا ف  بلــدان  أخــرى لتمكينهــم مــن العيــش ف  الجتمــع،

 . 21ýالســكن يمكــن  تحمــل  نفقــات  ل 

ّ

ٍ
ّ

عــى ُ متناســب  غــر  تكلفــة  الســكن  ٍبشــكل  أن  تؤثــر 	 يمكــن
ًّّالشــخاص ذوي العاقــة، لنهــم غالبــا مــا  يتكبــدون نفقــا ٍت 

ّ

الشــخاص قــد   ُتجــب   والتمييــز الفقــر   معــدلت ارتفــاع 

عــى الســكن ف  الحيــاء الفقــرة والســتقرات  ذوي العاقــة

العشــوائية 219 .  

ذوي عــى  الشــخاص  متناســب  غــر  التشــرد  ٍبشــكل  	 يؤثــر 
يتــم   هــذا ف بعــض  الحــالت عندمــا وقــد  يحــدث العاقــة،

ل   إخــراج الشــخاص مــن ذوي العاقــة مــن الؤسســات لكــن

يتــم دعمهــم بشـ ٍـكل  كاف للعيــش ف الجتمــع، بينمــا الفقــر

ف هــذا  المــر 220.   التــي  تســهم مــن  الســباب الخــرى ُوالتمييــز

	 ف  حــال عــدم العــراف بأهليتهــم القانونيــة، فقــد ل يســمح ُ
اف  تفاقــات للتأجــر  للشــخاص مــن ذوي العاقــة بالدخــول

للتمييــز  بشــكل خــاص   التملــك، وقــد  يتعرضــون كذلــك أو

عندمــا يتــم توريــñ المتلــكات. 

ٍّ

ـقئـاـة العوومعالجــد تحديــى عـت ـكالمتلـاواض رلاوـكن لســة بالعنيـاون ـانسـلـال الجــة ف اعلـت الفاـاـة الجهـت التاليــاداشـرلعد اـاستسـ

لســكن امــج ابرإل  لالوصــولتهــم ومحاعنــد  عايــةالرمــي  ّومقدشــخاص لادعــم وهم أســرلــك كذوقــة عالاوي ذشــخاص لاجــه اتوالتــي  

نية. نســالاع وضــالاف  تلمتلــكااواض رلاو

ص بها لوات اءاجرلا

ف لتعاا ستجابةلا هزية لجاا

لتخطيطاولتحليل اولتقييم ا .١

ف  حقوقهــم عمــالإمــن  قــةعالاوي ذشــخاص لاتمنــع  التــي ئــقاالعوتحديــد  
ت نــاالبياتصنيــف وك، رالتشــاالتحليــل  للخــمــن  تلمتلــكااواض رلاولســكن ا

X X
ف  يعيشــون الذيــن شــخاصلاج مــادوإالعمــر، ون الجنســاع النــوحســب 

.تسســالؤ ا

لتوضيــح نيــننوالقاء ابالخــوقــة عالاوي ذشــخاص لات منظمــامــع  العمــل 
الســبل  تحديــدوقــة، عالاوي ذمــن  شــخاصلاجــه اتوالتــي  التمييــز أشــكال 

د. رالــوالجمــع  نيــةنوالقا
XXX 

 201(.)ملة ن شامدنحو  ن:لدقة الذين يعيشون ف اعالوي اذمن  للئم للشخاصالحق ف السكن اة، لتحدمم الئل امو 21
جع السابق لرا 216
21ý  مستوى ف الحق صرعنامن  كعنصر للئمابالسكن  لعنياالخاص  ةلتحدامم لامقرر  þمستوى ف الحق صرعنامن  كعنصر لناسبان سكالائق، لمعي  þقالسياهذا  ف التمييز عدم ف الحقوئق، لمعي

  ،2ÿ1ý2b/ý2/A ،12 201.ليو ز/يوتموý 
 201(.)ملة ن شامدنحو  ن:لدقة الذين يعيشون ف اعالوي اذمن  للئم للشخاصالحق ف السكن اة، لتحدمم الئل امو 218
 )2009(. 1(جعة امر21 )قم رن نسالق احقوئع وقاة نشرللئم. الحق ف السكن ان، نسالق امية لحقولفوضية السااوة لتحدمم الئل امو 219
 201(.)ملة ن شامدنحو  ن:لدقة الذين يعيشون ف اعالوي اذمن  للئم للشخاصالحق ف السكن اة، لتحدمم الئل امو 220

https://unhabitat.org/books/the-right-to-adequate-housing-for-persons-with-disabilities-living-in-cities/
https://digitallibrary.un.org/record/1302425
https://unhabitat.org/books/the-right-to-adequate-housing-for-persons-with-disabilities-living-in-cities/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
https://unhabitat.org/books/the-right-to-adequate-housing-for-persons-with-disabilities-living-in-cities/
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فلتعاا ستجابةلا هزية لجاا

X X X 

الحليــة  لتخطيــط  الخدمــات  العاقــة ذوي  الشــخاص  مــع  منظمــات  العمــل
)كخدمــات الدعــم داخــل النــزل والجتمــع( التــي تعمــل عــى تمكــن الشــخاص مــن 

مســتقل. العيــش   ٍبشــكل   عــى  العاقــة ومســاعدتهم ذوي 

X X X 

ّ قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلات متطلبــاتشــمل  التخطيــط عمليــةأن ن ضمــا
لســكن ات لويــاوأتحديــد  ف كهماإشــرعــى  العمــلونهــا، جهوايوالتــي  لخاطــراو
ت. لمتلــكااواض رلاو

د رالواتعبئة  .٢

X X 
ّ ومحــو نيــةنوالقاهليــة لاس رتــدالتــي  هيميــةلفاات اكــرلذاوت حــارلقاأن ن ضمــا

قــة. عالاوي ذمــن  شــخاصلاتشــمل  ميــةلا

لتنفيذا .٣

X X 

قةعالاوي ذمن  شخاصلال وصوة ربضروتنادي  التي تللشبكاالدعم  تقديم
ف  تلمتلــكااواض رلاولســكن اق حقــوإل  خريــنöامــع  اةولســااقــدم  عــى 

ـ اضرلاوـكن لسـاق ـوحقــى عــد كـتؤـي التـت لالحمــجيع تشـونية، ـانسـلات لـاالحـ
ويذشــخاص لاق حقــوقيــة تفاامبــادئ  عــى ــد ّ ك تؤالتــي  تلالحمــوت لمتلــكااو

 .قــةعالا

X X X 

ساســيةلات ريبــاالتدف  قــةعالال حــوت قشــالنااوالحالــة  تاســاردمــج د
موظفــي  لــككذوت، لمتلــكااواض رلاولســكن امــج ابرف  نكرلشــااللموظفــن  

ن. اللجــاوبالحمايــة  صــةالخاتصــال لانقــاط ولجتمعــي ااصــل التو

X
ت عــاللمجمورئ االطــوت لحــاف  مــنآوى مــأتخصيــص  عنــد لويــةولاء عطــاإ
قــة. عالاوي ذمــن  شــخاصلالــك ذف  بمــا خــاص، ٍبشــكلللخطــر  ضــةّلعرا

X X 

التحتيــة، البنيــةوالســكنية  تمــاالخدولســكن اإل  لالوصــونيــة مكاإتحســن 
مــن  ٍلزيــدت الســتقراووى لــأابالخــاص  القســم نظــر)االنقــل.  ئلســاولــك ذف  بمــا 
شــاد.( رلاوجيــه التو

وندت ـكالمتلـة اـتعادسـلة ـوـة للدعـقـعالوي اذـخاص شـلت اـامنظمــع مــل العمـ
XXبحــقاف عــرلاوتمييــز،   ا عــوّيتمتأن والتملــك  ف قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلا ّ

نيــة. نوالقاة عدلســااوت لعلومــااعــى  لالحصــوبحريــة  أيضــاً

X X 
ّ

للمطالبــة  باســرداد تقديــم  طلبــات أ ّنــه بإمــكان الشــخاص ذوي العاقــة ضمــان 
توفــر  العلومــات  يتــم  متاحــة، وأن الســرداد  تكــون  إجــراءات  ممتلكاتهــم وأن 
مــن  ذوي العاقــة لتحســن  العرفــة القانونيــة، ومســاعدة الشــخاص والتدريــب

الطالبــات221 .  إجــراءات  الدعــم  لســتكمال  إل  الذيــن  يحتاجــون

XX 

ًّ عن  اســتخدامهم ُ ðمن  اللجئن  والنازحن  داخليا  البل ضمان أنه عندما يطلب
يتــم  أن  لهــا،  فيهــا  وتملكهــم ف  بلدانهــم الصليــة وإقامتهــم لر ٍاض  وممتلــكات
حســب   مــن  ذوي العاقــة. )تصنيــف البيانــات اعــى  لشــخاص طــرح الســئلة ذاتهــا

النــوع الجنســان والعمــر.( 

ّ

ً و. رمبادئ بينهخلء، لت اعملياون سكالق احقوكز مرنظر . اخليادان حزالناون ت للجئلمتلكااواض رلاوكن لساة التعلقة باستعادلية اوالدر لعايو ارمبادئ بينهت د ّحد 221 

https://reliefweb.int/report/world/pinheiro-principles-united-nations-principles-housing-and-property-restitution-refugees


162 

   
 

 	

 	 

 

 	
 

 	

. الحماية 16

التعاف الستجابةالجاهزية

ً خليا دان حزالناوناللجئعد تسات عملياي أف  قةعالاوي ذشخاص لاجمادإ
X X

ت.لمتلكااواض رلاولسكن باصة الخائق ثاالوإل  لالوصوى ع

الجتمــع  ومنظمــات  العاقــة  ذوي  الشــخاص  ومنظمــات  بــن  النازحــن  الربــط 
التي تدافع عن  حقوق السكن والراض  بما ف  ذلك رابطات الستأجرين، الدن،

 .والمتلــكات 

آليــات الرصــد والبــلð تبلــغ عــن انتهــاكات حقــوق الشــخاص مــن ذوي  ضمــا ّن أن
ف  الســكن والراض والمتلــكات.  العاقــة

XX 

X X X

 4. التنسيق

التنســيق  تعــاجتمااة جنــدأف  ئــمداكبنــد  قــةعالاوي ذشــخاص لاقضايــا  جاردإ
X X

ت. لمتلــكااواض رلاولســكن باصــة الخا

X X 

التنســيق  تعــاجتمااف  لهــم لمثلــةات لنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لااك إشــر
لــةمعقوتيســرية  تتيبــاترتوفــر وت، لمتلــكااواض رلاولســكن باصــة الخا

الحقيقيــة. كتهم رمشــالتســهيل  

لتقييم اوصد لرا .٥

X 
عــى صــدالرت اودأف  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلبالتعلقــة ات نــاالبيامــج د

ة. ســرلامســتوى  

ردمصاوت اودأ

كن مســاد دااســرخــرون، وآعــة االزروغذيــة لامنظمــة  

ف حــنزالناواللجئــن  توممتلــكا )200ý(بينهــرو مبــادئ    

ل للحلوعمل  رإطات، لكاالون بكة رلشائمة الدااللجنة 
ً  )2010(خليا دان حزللنائمة الدا

ت لجمعيــال والــدتحــاد لاوللجئــن  النويجــي لجلــسا

ت ـاتحديــة جهـاموـة هميـأـر، حمـلاللـالهـوـر حمـلاـب الصليـ

نية نســالاســتجابة لاف  تلمتلــكااواض رلاون ســكالا

)2016( 

قضايا  لعالجة فنية تشادارإ، نللجئالنويجي  لجلسا

ت لخيمات/ااّلســتقراف  تلمتلــكااواض رلاون ســكالا

)201ý(ريا ســوشــمال  ف عيــةالجماكــز الراو  

http://www.fao.org/3/ai131e/ai131e00.htm
https://2001-2009.state.gov/documents/organization/99774.pdf
http://www.fao.org/3/ai131e/ai131e00.htm
https://interagencystandingcommittee.org/other/documents-public/iasc-framework-durable-solutions-internally-displaced-persons
https://interagencystandingcommittee.org/other/documents-public/iasc-framework-durable-solutions-internally-displaced-persons
https://www.nrc.no/resources/reports/the-importance-of-addressing-housing-land-and-property-hlpchallenges-in-humanitarian-response/
https://www.nrc.no/resources/reports/the-importance-of-addressing-housing-land-and-property-hlpchallenges-in-humanitarian-response/
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/final-nrc-hlp-in-informal-camps-northern-syria-5-may-2017.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/final-nrc-hlp-in-informal-camps-northern-syria-5-may-2017.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/final-nrc-hlp-in-informal-camps-northern-syria-5-may-2017.pdf
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بــن  ضحايــا  ّ ضــد  أو تميــز يجــب  أل  الضحايــا  برامــج مســاعدة

الذخائــر العنقوديــة والشــخاص مــن ذوي العاقــة والشــخاص 

. 22û إعاقــات لســبا ٍب أخــرى أو الذيــن لحقتهــم إصابــات

نشــطةلامــن  اســعةوعــة مجموإل  ويشــر تنــاولخز اي مــتد

ضيــة رلام لغــالامــن  تهــانامخزومــر لتدل والــدبهــا  تقــوم التــي 

ديــة. العنقوئــر الذخاود اللفــرة لضــادا

الدعــم  حشــد إل ميــةاالرنشــطة لاإل  تشــروة صــرلناا

منضمالباء عضالالوالدع وإقنام لغالبالتعلقة اتءااللجر

ئــر الذخاقيــة تفااود اللفــرة لضــادام لغــالاحظــر  قيــةتفااإل  

ت قيــاتفالاونــة ّمعي ٍبأســلحةصــة الخاقيــة تفالاوديــة العنقو

قــة عالاوي ذشــخاص لاق كحقــوالصلــة  تذاخــرى لاليــة والد

هــا. تنفيذوعليهــا  التصديــقو

ملغالتبطة بالرت اءااجرللتعلقة بار اثاöاولخاطر ا

إل   الوصــول العاقــة  ذوي  الشــخاص  يكــون  بمقــدور  ل  	 قــد 
غــر   لذلــك يبقــون   نتيجــة  وقــد  بالخاطــر، التوعيــة  برامــج 

مدركن للمخاطر التي  تشــكلها الذخائر أو للســلوكيات اöمنة 

الخطــار. مــن  هــذه  تخفــف التــي 

ً

ّ

ّ

مــن. آغــر  كســلوــي ّتبنإل  قــةعالاوي ذشــخاص لايضطــر  قــد 
ً ، حــامتاحيــض الراإل  لالوصــويكــن  لــم ذاإلثــال، اســبيل  عــى

ـالهـبدخوح ّـرلصـاـر غــق لناطـاـتخدام اســى عــم هـرجباإـم يتــد فقـ

ت مخلفــامــن  تالتفجــراال تــزل  التــي تاّلســتقراحــي اضوف  

فيهــا.ة دجــوموب الحــر

خريــن öامــن  أقــل ثــرتأقــة عالاوي ذمــن  للشــخاص يكــون قــد 

ـن مــا خلوهــن مــد كـالتأواض رلـن امــة بتألتعلقـت ااراـرـى القـعـ

ـم منحهــم ل يتـوت ـاه العمليــذهـكون ف رـال يشــد وقـر، ـاخطـلا

ريــنقادنــون يكول  وقــد منــةöااض رلاإل  لالوصــونيــة مكاإ

هــارغوب ســبالاه لهــذواض. رلاملكيــة  عــى لالحصــوعــى  

تبطــة لراالعيــش  لُســبوالتنميــة  صفــرمــن  هماســتبعاديتــم  

م. لغــالاالــة زبإ

ملغاللتعلقة باات اءاجرلا

قد التي راضرلاولخاطر امن  ّالحدإل  ملغالافحة مكانشطة أتهدف  

 .222ن نسالالجال اف  نملالعاون لدنيبات التفجرامخاطر  تلحقها 

هي: م لغاللتعلقة بائز الخمس للنشطة اكاالر

عملية ضمن ،بلحراتمخلفامن  تالتفجراوملغالالة ازإ

لجمــع  فنيــة غــروفنيــة  تحامســواســتخدام  خللهــا مــن يتــم 

العمــل ّثــمومــن  ئــرالذخاوت التفجــرامخاطــر  لحــوت لعلومــاا

م لللغــاثــة للوار ثــاöاالــة زإنــب جاإل  منهــا، التخلــص عــى 

للمدنيــن  óّيتســنحتــó  بالحــرت مخلفــامــن  تالتفجــراو

ن. مــابأاليوميــة  نشــطتهمأســة روممالهــم زمناإل  ةدالعــو

ت لكالحمــ)نشــطة لاويشــمل  طــرلخاان بشــألتثقيــف ا

ـن مــ ـلّتقلـي التـت( ـالجتمعـاـع مــل اصـالتووـب ريـالتدوـة علميـلا

ـي عـالوة ـادزيــق طريــن عـة ـرلتفجـار ـاخطـلاـبب بســة صابـلاـر خطـ

ك. الســلوتغيــر  تشــجيعو

وي ذشخاص لاكة رمشان ضماخلل  من لضحايااة عدمسا
ً ملــة كاكة رمشــام، لغــالامــن  جــنالنافيهــم  بمــن قــة،عالا

مــرلاخريــن، öامــع  اةولســااقــدم  عــى لجتمــعاف  الــة ّوفع

معايــر  مــن رقــدص أقــلتحقيــق  تاخطــوتخــاذ ايعنــي  الــذي 

ـم التعليـوـي عـجتمالـي اـم النفـالدعـوـل هيـة التأـادعـوإـة الصحـ

لــك كذوالتوظيــف، والعمــل وعيــة جتمالاالحمايــة ومــج الدا

ئق. لمعيþ  ومستوى لجتمعاف  جمادلاوملة الكاكة رلشاا

ـن جـالناوـا ت الضحايــاجـحتياـة اتلبيــى عــل ـك العمـلـذـمل ويشـ

حــó الجرت لئــعاوقــة عالاوي ذمــن  شــخاصلامــن  هــمرغو

العمل تلمجاتشمل  نحف  ة.رّلتضرات لجتمعااوى القتو

عــي جتمالاالنفــي  الدعــموهيــل التأة عــادوإالطبيــة  العنايــة 

ـادي، قتصـلج اـامـدلاوـج مــم الداالتعليـوـي عـجتمالج اـامـدلاو
ّ ري الضــرومــن  ــهنأكمــا  عيــة،جتمالاالحمايــة  لــكذف  بمــا

ر اوإقــرالضحايــا  تجــاحتيابالتعلقــة ات نــاالبياجمــع  لــككذ

هــا.زّتعزوالضحايــا  قحقــوتحمــي  التــي تالسياســاونــن االقو

ع النــور ودون نســالاق بحقــواف عــرلاوالتمييــز  عــدم ّأنكمــا  

أساســية.  مبــادئ هــي التنميــة تقابســيااف عــرلاون الجنســا

 ّأنعــى  ديــةالعنقوئــر الذخاقيــة تفاامــن  أ()2ة لــاداتنــص و

 )2018(.م لغاللتعلقة بات اءااجرلالية، عة الحماية العامجمو 222
22û ً وي شــخاص ذلاق حقــوقيــة تفاامــن  11ة لــاداجــب بموقــة عالاوي مــن ذشــخاص لاق حقــول حــواضيعيــة مواســة ردة، لتحــداللمــم  التابــع ننســالاق حقــومجلــس  أيضــانظــر ا )2008(. ديــةالعنقوئــر الذخاقيــة تفاا

 19.ة الفقــر، 201ب نوفمــن/ثاتشــرين  û0/û1/A/HRC ،û0، نيةنســالارئ االطــووالخطــر  تلحــان بشــأقــة عالا

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/mine-action.html.
https://www.refworld.org/docid/56c42c744.html
https://www.refworld.org/docid/56c42c744.html
http://www.clusterconvention.org/documents-and-resources/documents-from-the-process-on-cluster-munitions/dublin-diplomatic-conference/
https://www.refworld.org/docid/56c42c744.html
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التــي   ّتــم  بتســليم  الراض ف  القــرارات التعلقــة ضمــان مشــاركة الشــخاص ذوي العاقــة
التــي   ّتــم تطهرهــا.  باســتخدام  الراض إل  الجتمعــات والقــرارات التعلقــة تطهرهــا

X

. الحماية 16

ـن مــخاص شـلاـه جـاتوـي التــق ئـاالعوـة ومعالجــد تحديــى عـم ـالغـلاـة الـزبإـة لعنيـاون ـانسـلاـال لجـاف  ـةعلـالفات ـاالجهــة التاليـت ـاداشـرلاعد ـاستسـ

نية. ـانسـلاعـاوضـلاف مـالغـلاـةالـزإـجمـابرإل  لـوالوصــم لتهـومحاـد عنــة عايـالرـي مـّومقدـخاص شـلاـمدعـوهمـرأســك لـكذوـةقـعالاويذ

ص بها لوات اءاجرلا

ف التعا ستجابةلا هزية الجا

لتخطيطاولتحليل اولتقييم ا .١

كةرللمشــالهــم  لمثلــةات لنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لاوجــن الناة دعــوعــى  العمــل 
عــى  بالحــرت مخلفــامــن  تالتفجــراوم لغــالاثــر تأكيفيــة  لفهــم لــةولبذاد الجهــوف  

ت. العلمــاووضــع  منهــا للتخلــص لويــةولات لمجــاتحديــد  ف كهماوإشــرت، لجتمعــاا
X X 

X X X 
ويذمــن  للشــخاص ةدّات لتطلبــاابعالجــة  التخطيــط عمليــة مقيــان ضمــا قــةعاللحــد ا

م. ـالغـلاـة فحـمكاع ـاقطـت ـالويـوأـد تحديـف  كهماـرإشــى عــل العمـوـا، نهـجهوايوـي التــر لخاطـاو

د رالواتعبئة  .٢

X X 
ّ ـةقـعالوي اذـن مــخاص شـلر اـاعتبـلـذ ف اخـتأم ـالغـلـة بالتعلقـت اـاحـرلقاـن أن مــد كـالتأ

ـم. قتهـعاـبب إـن سـعــر ف النظــرـي، بصـمنهجــكل بشـ

لتنفيذ ا .٣

X X 

ّ بعــن خــذتألجتمعــي اتصــال لنشــطةأأنمــن  كــدللتأت اخطــوتخــاذ ا عــى تعمــلور عتبــالا ا
تلنظمــااولهــم  لمثلــةت لنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لااك إشــر خــذلاوجــن، بالنالعنيــة  ا ا

وـة قـعالاوي ذـخاص شـلاـن لتمكــع لجتمـاـتوى مســى عـت ارـدالقـء ـابنـر ـاعتبـلـنبعـ تـالنظمـا ا
ّ مــن للحــدمحليــة  تتيجياااســرووضــع  تلعلومــااة رداوإلخاطــر اتقييــم  مــن لهــم لمثلــةا

تلإـاذ تخـاإل  ةـوالدعـوـر لخاطـا ـ . اتدخــن مــا هـرغوم ـالغـلاـة الـزبإـة متعلقـت ءااـرجـ 22úةعدـالسـ

ـةقـعالـوم امفهـج ـامـدوإـة قـعالـة باصـت الخاـاقشـلنااوـة ت الحالــااسـردـج مـدـى عــل العمـ
جمــادوإم، لغــالبالتعلقــة ات ءااجــرلاف  نكرلشــااللموظفــن  ساســيةلات ريبــاالتدف  

ن. اللجــاوبالحمايــة  صــةالخاتصــال لات جهــاولجتمعــي ااصــل التوموظفــي  
X X 

X

ّ  . 22ÿعية جتمالمج الحماية اابت بيتم استبدال التعويضال ن أضما

X
وتقييــم ّ تصميــم  وتنفيــذ  ف  التــي  تمثلهــم والنظمــات العاقــة  ذوي  الشــخاص  إشــراك 

تثقيــف  القــران.  أنشــطة مــن  خــلل  ف  ذلــك بمــا  بالخاطــر، التوعيــة  أنشــطة 

إليهــا، ُ ّ الوصــول يمكــن  متعــددة  بالخاطــر  ٍبأشــكال   التوعيــة  تقديــم  معلومــات  ضمــان
التعليميــة. د الــواتكييــف  عــى العمــلو

X 

22ú 200ن/ينايــر الثانــون كا 1نيــة، الثاالطبعــة  (،200، ) ملغــالابمخاطــر  عيــةللتوفضــل لات ســارلمااليــل دنية، نســالااض للغــرم لغــالاالــة زلل والــدجنيــف  كــزومرنيســف اليوû  ل/ ولانــون كا 1ف  لــةلعدا)بصيغتــه
 200ú ،)ýû.1ÿب ديســم

رئ االطــووالخطــر  تلحــان بشــأقــة عالاوي ذشــخاص لاق حقــوقيــة تفاامــن  11ة لــاداجــب بموقــة عالاوي ذمــن  شــخاصلاق حقــول حــواضيعيــة مواســة ردن، نســالاق لحقــومية الســاة لتحــدامــم لامفوضيــة 
 12.ة الفقــر، 201ب نوفمــن/ثاتشــرين  û0/û1/A/HRC ،û0نية، نســالا

22ÿ 

https://www.gichd.org/fileadmin/GICHD-resources/rec-documents/IMAS-MRE-Guidebooks-2005-complete-en.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/31/30
https://undocs.org/en/A/HRC/31/30
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ف التعا ستجابةلا هزية الجا

X X 
لفضلــةاتصــال لاتقنــو لتحديــد  تمثلهــم التــي تلنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لاة راستشــا ا

 .يهــملد

نشــطةأتقديــم وتصميــم  ف لهــم لمثلــةات لنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لااك إشــر
النظــر. إل  النظــر مــن التعليــم 

X 

 4. التنسيق

التعلقــة  تنســيق  الجــراءات  ف  منتديــات منهجــي  العاقــة  ٍبشــكل  ذوي  الشــخاص  إدمــاج 
باللغــام .

X 

XX 
قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلاحالــة إن لضمــاالصلــة  تذات عــاالقطافــة كامــع  التنســيق

تهــم. قاعاإســبب  عــن النظــر بغــض 

ت ءااجــرلاتنســيق  تعــاجتمااف  تمثلهــم التــي تلنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لااك إشــر
لجديــة. اوالــة  ّالفعكتهم رمشــالتســهيل  لــةمعقوتيســرية  تتيبــاترتوفــر وم لغــالبالتعلقــة ا

X X 

والتقييم الرصد .٥

لخاطــر باعيــة التوإل  لالوصــولتحســن  ةلتخــذاالتدابــر  لحــوت لعلومــااتوفــر وصــد ر
شــخاصلاة حيــاعــى  بالحــرت مخلفــامــن  تالتفجــراوم لللغــالختلفــة ار ثــاöاتحليــل و

قــة. عالاوي ذمــن  
X X 

ر دمصاوت اودأ

نية، نســالااض للغــرم لغــالاالــة زلل والــدجنيــف  كــزمر

ت ـامخلفــن مـت اـرلتفجـاوم ـالغـلباـة لتعلقـات ءااـرجـلاـل ليـد

)200ý(ب الحــر  

نال،ـوناشـرنإب نديكاهاـة سسـبمؤصة الخائع الوقات اـرنشـ

الضحايا؟ ة عدـابمسـصة الخات ماالتزلاتنفيذ  كيفية 

م لغاللتعلقة بات اءاالية للجروالدر لعايا

ت ءااجــرلباصــة الخالية لســؤوات للجــان لكــرولالوقــع ا

م لغــالبالتعلقــة ا

اض للغــرم لغــالاالــة زلل والــدجنيــف  كــزومرنيســف اليو

بمخاطــر  عيــةللتوفضــل لات ســارلمااليــل دنية، نســالا

لتعلقــة ات ءااللجــرليــة والدلعايــر ابحســب  ملغــالا

 200()م لغــالابمخاطــر  عيــةالتوف  مــةمقد 1: ملغــالبا

ت التفجــراوضيــة رلام لغــالاضحايــا  ةعدمســانيســف، اليو

اـالضحايـة عداـمسـن أـبشـت اـجيهـتوب: رـالحـت اـمخلفـن ـمـ

 )201ú(طفــال لاعــى  ــز ّكترالتــي  

ف  ـاالضحايـة عدـالسـة ـدلتحـاـم مـلاـة سياسـة، ـدلتحـاـم مـلا

 )2016(م ـالغـلباـة لتعلقـات ءااـرجـلا

مــج ابلنية الجنســاجيهيــة التولبــادئ اة، لتحــدامــم لا

)2010(م لغــالبالتعلقــة ات ءااجــرلا  

ت ءااللجــرة لتحــدامــم لاتيجية ااســرة، لتحــدامــم لا

)202û-2019)2018ة للفــرم لغــالبالتعلقــة ا  

صــد بمرصــة الخاالضحايــا  ةعدبمســالتعلقــة اد رالــواابــة بو

ديــة العنقوئــر الذخاوضيــة رلام لغــالا

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/mine_action/Guide_Mine_Actio_2007_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/mine_action/Guide_Mine_Actio_2007_EN.pdf
http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/VictimAssistance/Fact_Sheets/HI-FactSheets-HD.pdf
https://www.mineactionstandards.org/
http://www.globalprotectioncluster.org/%20themes/mine-action/
http://www.globalprotectioncluster.org/%20themes/mine-action/
https://www.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
http://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
http://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://unmas.org/en/gender-guidelines-mine-action-programmes
https://unmas.org/en/gender-guidelines-mine-action-programmes
https://mineaction.org/en/resources/un-mine-action-strategy-and-monitoring-and-evaluation-mechanism
https://mineaction.org/en/resources/un-mine-action-strategy-and-monitoring-and-evaluation-mechanism
https://mineaction.org/en/resources/un-mine-action-strategy-and-monitoring-and-evaluation-mechanism
http://www.the-monitor.org/en-gb/our-research/victim-assistance-resources.aspx
http://www.the-monitor.org/en-gb/our-research/victim-assistance-resources.aspx
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صالحــة للســكن  توفــر بيئــة   بأ ّنــه »مســاحة مغطــاة الــأوى ويُعــرف 

آمنــة وصحيــة وتحفــظ خصوصيــة وكرامــة القيمــن فيهــا«. وبمــرور

الصالحة للسكن من   ٍحالة طوارئ الوقت قد  تتطور هذه الساحة

ف توفــر  الــأوى )وغالبــا مــا   إل  مــأوى دائــم22ý ،  وتشــمل الســاعدة

تجمــع( العديــد مــن الطرائــق والحلــول: مجموعــات الــأوى والخيــام 

ودعــم  النقــد،   عــى  القائمــة والســاعدة  توزيعهــا،  وعمليــات 

اليجــار، وتوفــر مــواد البنــاء، والعمــل، والصلحــات، والتدريــب 

الفنــي،  وبنــاء الــأوى والنــزل  والدعــم

اللجئ والستقرات ١٧ّ 

مة مقد

العوامــل  أحــد  مــن حالــة  الطــوارئ  البكــرة ف  الراحــل  الــأوى  ّيعــد 

الصحي  والغذاء  إل  جانب إمدادات الياه والصرف الهمة للبقاء،

مــن   ف  الحــد  أساســيا  دورا   ويلعــب  الــأوى  الصحيــة،  والرعايــة
والجتمعــات.226 الفــراد  صمــود  وتعزيــز  الســتضعاف  مواطــن 

ًًّ

ن الســكامــة اكرن ضمــاإل  تاّلســتقراوللجــئ اع قطــايهــدف  

الحمايــة توفــرومنهــم، أومتهم لســوخصوصيتهــم وريــن ّلتضرا

خ.لنــااوالطقــس  مــلاعومــن  لهــم 

العمــل  النســان ّ أثنــاء اللجــئ والســتقرات كذلــك  ويلعــب  قطــاع 

عــى  دورا  رئيســيا ً ف  إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة نظــرا  لتأثــره

ف  توفر الحماية  البيئية  وأدواره الهمة البيئة  العمرانية والعوائق

الشــخصية  وســبل العيــش. 

ًً

ُ

م تحــرالتــي وئــق االعومــن  الخاليــة للجــئاف  رســتثمالاتكلفــة  ّإن

ـرـل بكثـوى أقــألـت اـاعـمجمود ـداعــد إعنـمل ـاـم الشـالتصميــادئ مبـ

من  شخاصلايشعر  حيñ ئها،بنابعد  للجئاتكييف  تكلفة من 

لــك كذوئــق، االعومــن  الخاليــة للجــئاه هــذئــد ابفوقــة عالاوي ذ

ـن. لصابـو اض أـرلــخاص اشـلاوـن ر الســاكبـوـال طفـلا

من  شخاصلات متطلباي ّتلب ًلحلوللجئ اتجد  أن يجب لكلذو

مــي  ّلقدفيــة كاحة مســاتوفــر  نــبجاإل  لختلفــة،ات قــاعالاوي ذ

ة. ـرسـلد ااـرأفـوـم ـي الدعـوموظفــة عايـالر

العنــف  ســيما ل ،بالحمايــةالخــاص  القســم نظــرا
اض رلاوـكن لسـاون، ـاالجنسـع النوى عئم القاي الجن

فالصــروه ليــااع قطــامــع  التنســيق نوضمــات، لمتلــكااو
مــة. العافــة النظاوالصحــي  

ى خرلاطر لاوئيسية لرانية نولقااكلصكوا

ى ع 19و9نلادتا)اقة عالاوي ذشخاص لاقحقوقية تفاا

الخصوص( جه و

 11مة لستداهدف التنمية ا

ةة الحضرية الجديدجندلئل الثالñ: الوا

ن نســالاق لحقــومي الســاة لتحــدامــم لامفــوض  مكتــب 

الســكن  ف الحــق ة،لتحــداللمــم  التابــع ئــللواتمــر ومؤ

 1(جعــة امر، 21قــم رئــع الوقاة نشــر)للئــم ا

ئيسية لرات لصطلحاا

ًّ

ً

ت. اّلستقراوللجأ احمر، لالهلل اوحمر لت الصليب ال لجمعياوتحاد الدلا 226-
-22ý ن. ع الجنساالنوى عئم ت العنق القاشادارف – إالتعاوت اّلستقراوللجئ نظر االلجئ، لتعلقة باللجئ اكز اومرلية وة التنمية الدرازووة لتحدمم الئق اثاوى عع طللل

16ý 

http://www.universaldesign.com/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/responding/services-for-the-disaster-affected/shelter-and-settlement/
https://slidelegend.com/shelter-settlement-and-recovery-gbv-guidelines_5ae44e927f8b9a1c1e8b4583.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
https://www.refworld.org/docid/479477400.html
https://www.refworld.org/docid/479477400.html
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وجغرافيــا   واقتصاديــا   اجتما ًعيــا   محــددة  هــي  كيانــات  الســتقرات

فيما بينهم،   و ًغالبا  سياسيا  وإداريا يعيش فيها البشر  ويتفاعلون

تصنيفها ف  السياق النسان وفقا لحجمها  ومدة إقامتها ويُمكن

ا)الوضعيــة  لؤقتــة( وحالتهــا وشــرعيتها 228 .

    

ÿ  

  

 	 

 	

 	

ÿ

 	

 

 	

 
 

1ýت اّلستقراوللجئ . ا

ومــا إل ذلــك. كمــا تتضمــن ثــلث مراحــل للســتجابة التميــزة وهــي 

مــا  تتداخــل  وعــادة  الدائمــة،  والحلــول  والتعــاف  الطــوارئ  حالــة 

التخطيــط  لســتجابات  ويجــري  الواقــع عــى  أرض  الراحــل هــذه 

الأوى وتنفيذها كجهد مستمر  دون انقطاع. أما ف  حالت النزاع، 

قــد  تحديــد  هــذه الراحــل  ٍبشــكل أقــل  وضوحــا  ل ّن الشــخاص يتــم

نــزوح عديــدة أو طويلــة.  يتعرضــون لعمليــات 

ً

ٍّ
ً

ّ

ًً ّّ
ًً

ً

ّ

يتــم  التــي  الســريعة  النزليــة اللجــئ  وتشــمل  النتقاليــة  اللجــئ 

أو  ترقيتهــا  يمكــن  مــن  مــواد  مــا  وتصنــع بعــد  وقــوع كارثــة  نصبهــا 

إل   ف  هيــاكل دائمــة أو نقلهــا مــن مواقــع مؤقتــة إعــادة اســتخدامها

إل   إل تســهيل  انتقــال الســكان التضرريــن مواقــع دائمــة، وتهــدف

 ٍأشــكال  أكــث  دوامــا مــن  الــأوى  229.

ٍُُ

ّ
ً

إل  توفــر الدعــم الســاس والفــوري للمــأوى  ملجــأ الطــوارئ ويشــر

الشـــخاص التضرريــن مــن الزمــة، ويشــمل  الضــروري لضمــان بقــاء

إيجــاد حلــول ســريعة ف مجــال الســتجابة مثــل توزيــع مــواد الــأوى 

والــواد  والخيــام  والدوات  والحــزم  والحبــال  الشــمع  )القمــاش 

العازلــة( وبنــاء اللجــئ الؤقتــة وتوزيــع الــواد النزليــة. 

ّ

أســر   أو الســرة  أو  تكــون مــن  الصدقــاء  قــد  الســتضيفة العائــلت 

محليــة توفــر الــأوى الؤقــت ف منازلهــا للشــخاص النازحــن بســبب 

قصــر  الجــل نــزاع، وعــادة مــا يكــون هــذا  إجــراء  ٍخطــر طبيعــي  أو 
. 2û0  طــال  أمــد النـــزوح قــد يســتمر  إذا لكنــه

ّ

ً

ّ

الــواد غــر الغذائيــة وهــي مــواد غيـــر غذائيــة تســتخدم ف الســياقات ُ

النســانية عنــد تقديــم الســاعدة للمتضرريــن مــن الخاطــر الطبيعيــة 

البلستيكية   اتشمل  لراتب والبطانيات والغطية وقد  أو الزمات،

 . 2û1وأدوات النظافــة والــراوح أو الســخانات وغرهــا

ّ

ً مل ـاالشــم التصميـبـة صـالخات ـاالتعريفــا أيضــر نظـا
 .ـيةساسـلاـم هيـلفااـم قسـف  لـوالوصــة نيـمكاوإ

ئق العوا

ًً تلعــب اللجــئ والســتقرات دورا  مهمــا ف  دعــم الدمــاج والشــاركة، ّ

البيئــة   عــى  النســانية الطــوارئ  حــالت  تؤثــر  مــا   غالبــا   ñحيــ

تصميــم   مــن  خــلل إزالتهــا يمكــن  القائمــة وتخلــق عوائــق جديــدة 

والســتقرات  اللجــئ  برامــج  وتمكــن  والســتقرات،  اللجــئ  وبنــاء 

أكبـــر مــن  الســهام بشــكل   العاقــة مــن  ذوي  الشــخاص الدامجــة 

القــرارات  واتخــاذ  ف  الشــاورات  أكثـــر والشــاركة  ف  مجتمعاتهــم 

حمايتهــم.  ســبل  وتيســر 

ً

ُ
ُّ ّّ

ٍ

ُ

جيهية لتوائ دلبااولعايي ا

 )2018(ر ليل اسفد

ب نديكاهاو« «نللمكفوفلسيحية او«البعثة  إيج« هيلب»

الســن  رلكبــان نســالاج مــادلامعاييـــر  نال«،ناشــورنإ

 )2018(ت قــاعالاوي ذمــن  شــخاصلاو

ل لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

ملة ت الشــااّلســتقراوللجــئ حــد: ااوتحــت ســقف  حمــر،لا

 201()رئ االطــوت لحــاف  قــةعالار لنظــو

نية مكاإتصميم  ليلدلية، والدللتنمية  اليةـرسـلاكالة الو

ف  نــةلعوامــج نابللــي العاالتصميــم  مبــادئ ل:الوصــو

)2009(اليا أســر  

ءنشــالجيهيــة تومبــادئ  نيبــال، نالناشــورنإب نديــكاها

)2009(جــز االحومــن  خاليــة رئاللطــوملجــئ    

 2018.ن/أبريل نيسا 19، درفارهامعة جاث ف راحالة الكوجية ف رمريكية الخالت اعدالسامكتب الية/ومريكية للتنمية الدلكالة ات للواّلستقراوللجئ ل احوعلمية ة إنشر 228-
 )2011(.ميم تصانية ثمانتقالية: لللجئ ااحمر، لالهلل اوحمر لت الصليب ال لجمعياوتحاد الدلا 229-
-2û0 18.(، ص 201)ت لخيماة اردات إاودعة أمجمو، نومفوضية شؤون اللجئن لجلس النويجي للجئاوة لية للهجرولنظمة الد ا 
-2û1  ئيةالغذار غد الواريا، ف سون مية لشؤون اللجئلفوضية السامن امقتبس. 

https://research.gsd.harvard.edu/riskandresilience/files/2018/04/USAID-OFDA-SS-Handouts-for-Harvard-GSD-Talk-18-April-19.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional%20Shelters-Eight%20designs-EN-LR.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2015/08/CMT_2015_Chapter_00-18_print%20(2).compressed.pdf
https://www.unhcr.org/sy/non-food-items-nfis
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
http://www.mindbank.info/item/2696
http://www.mindbank.info/item/2696
http://www.mindbank.info/item/2696
http://humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2014/01/Emergencies_Creating_Barrier_Free_Emergency_Shelters.pdf
http://humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2014/01/Emergencies_Creating_Barrier_Free_Emergency_Shelters.pdf
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فيه جمادلاوتاّلستقراوجئ للاعقطال ل إصولوانودلتحولتي ائق العوا :١٢شكل   

ت اّلستقراوجئ للاعقطاف  قةعالايوذمن  صشخالاعل  مةزلارثاقم آتتفاكيف  

مة زلاثي تأ
ّ ت مالخدالتعطوحولنزاولتحتية البنية امي تدوعية جتمالاتلشبكاارنهيااومن لامانعدا

العوائق الثار بسبب تفاقم

البيئية: العوائق

حول اللجئ  	 تعذ ر الوصول إل العلومات

ذوي العاقة من متطلبات الشخاص تلبي 	 نقص الدوات النزلية التي

مواقع اللجئ المكنة الوصول كفاية 	 عدم

ّ

السلوكية: العوائق

ذوي العاقة  من والتمييز ضد الشخاص 	 الواقف السلبية

الوصــول  بإمكانيــة اللتــزام حــول والنظمــات النســان  الجــال  ف  الفاعلــة الجهــات ومعرفــة وعــي 	 قلــة 
العاقــة   ذوي مــن للشــخاص الخــرى والتطلبــات

الؤسساتية: العوائق

ذوي العاقة ف اللجئ  نقص القد رات الفنية لتشجيع إدماج الشخاص

ذوي العاقة متطلبات الشخاص والسياسات القطاعية  ل تراعي العاير والخطوط التوجيهية

الستقر ت إمكانية الوصول إل اللجئ وا توفر ميزانية لضمان عدم وجود

والتصميم الشامل ل تراعي إمكانية الوصول البناء قوانن

ذوي العاقة من تميز ضد الشخاص والسياسات الؤسسية الجراءات

ذوي العاقة  من حول الشخاص  نقص البيانات الدقيقة

ّ

ّ

! 

العاقة ذوي الشخاص تواجه التي الخاطر
والعزلة  والقصاء الصحي والتدهور البيئية والخاطر والفقر العنف



1ý0 

    

 	

 

 	

 	 

 	

 	

 	

	

 	

 	

 	
 

 	

1ýت اّلستقراوللجئ . ا

م به لقيااما يجب  ئيسية –لراصر لعناا

حــلامرجميــع  ف بــه« مالقيــايجــب  مــا»ت ءااجــرإتخــاذ ايجــب 

للشخاص  تاّلستقراوللجئ امجة برتنفيذ  عند ننسالاالعمل  

قــة. عالاوي ذ

كة رلشاا

هم أســروقــة عالاوي ذشــخاص لاكة رمشــان ضمــا

ل تحــوالتــي  ئــقاالعوتحديــد  ف لهــم لمثلــةات لنظمــااو

تخطيــط  وف قــة،عالاوي ذمــن  شــخاصلال وصــوون د

ها تنفيذوتصميمها وت اّلستقراوللجئ امج اوبرت سياسا

تقييمهــا. وهــا صدرو

عــادل بشــكل   العاقــة  ذوي  الشــخاص  تمثيــل   ضمــان

مــن  العاقــات  الكاملــة الجموعــة  مــع  مراعــاة  ومنصــف، 

وبــذل جهــود  والتنــوع،  الجنســان  العمــر  والنــوع  وكذلــك

تمثيــل ً  المثلــة  الفئــات  مشــاركة  لتشــجيع   متضافــرة

مــن  ذوي العاقــة الذهنيــة  بمــا ف  ذلــك الشــخاص ناقصــا،

ف   والفتيــات، والنســاء  الصليــن،  والســكان  والنفســية، 

صنــع  القــرار  وعمليــة الرســمية  وغــر  الرســمية  النشــطة 

والحوكمــة .

ٍ

ً

نشــطة لاتطويــر  ف قــةعالاوي ذشــخاص لااك إشــر

تعزيــز ووى، الشــكاوة تــدلراالتغذيــة  توآليــالجتمعيــة ا

ميحــرالــذي وجــز االحومــن  الخــالوــال  ّالفعل الوصــو

قــة. عالاع انــوأجميــع  

ئق العوالجة معا

ـخاصشـلال ـووصـون دل ـوتحــي التــق ئـاالعوـد صـروـد تحديـ

رئ االطــوت لحــاف  ثــةغالاتمــاخدإل  قــةعالاوي ذمــن  

ت تيبــاترتوفــر ول، الوصــوعمليــة  ــن ّتحسالتــي  التدابــرو

عملية  لتسهيل عيةالتوحملت  تنظيمولة معقوية رتيس

قــة.عالاوي ذللشــخاص  مــلالكاج مــادلا

للجــئ التصميــم  ملالشــاالتصميــم  مبــادئ اســتخدام 

ـة مظللــة مجتمعيـت حاـامسـء ـانشـوإت، اّـتقرلسـاـط تخطيـو

خيــة. لنااالظــروف  مــع تتناســب محميــة وأ

العلومــات  وجميــع   ðالتقييــم  والبــل أدوات كافــة  توفيـــر 

والســتقرات  ٍبأشــكال  باللجــئ  التعلقــة  والتصــالت 

مــن   الشــخاص مــع  مراعــاة   ، وممكنــة  الوصــول  ّمتعــددة

والنفســية  والفكريــة  الســمعية  والبصريــة  العاقــات ذوي 

الجتماعيــة.

ّ

الرتبطــة ّ العــار  وصمــة   مــن  للحــد  اســراتيجيات  	 تنفيــذ  
وعيــا   أكــث   لجعــل  الجتمــع  خطــوات واتخــاذ  بالعاقــة، 

بحقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة، وإنشــاء مجموعــات 

النفسية   تضم  أشخاصا من  ذوي العاقة امن  لقران دعم

الجتماعيــة .

ً

ً

والدوات  التوجيهيــة  والبــادئ  السياســات   مراجعــة 
عــى حــق  الشــخاص القطاعيــة لضمــان أنهــا تؤكــد بوضــوح

والدمــاج.  ف  الوصــول  العاقــة مــن  ذوي 

ّ

ت ارلقداتنمية ولتمكي ا

ـب ريـالتدـر توفـوت، اّـتقرلسـاوـئ للجـاـي موظفـت ارـدقـء ـابنـ

بــن  العلقــةوقــة عالاوي ذمــن  شــخاصلاق حقــول حــو

الديــن وة الهجــرحالــة والعمــر ون الجنســاع النــووقــة عالا

 .نيةلجنســااو

عــى  قــةعالاوي ذشــخاص لات منظمــات ارقــدء بنــا

للجــئ امجــال  ف ملــةالعات لكاالــومــع  مــلالتعا

ت التحديــاود رالــواوت اودلاتحديــد وت، اّلســتقراو

ت عداـالســة بالتعلقـف ارـالعـء اـاوبنـت، ـالويـولاوت ارـدالقـو

التنســيق. د جهــوتعزيــز ونية نســالا

تلنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لامــع  تكااشــرمــة إقا

هــا. عقدوريــب التدش رولتطويــر  تمثلهــم التــي 

ها صدروتنالبيااجمع 

صــة الخات اّلســتقراوللجــئ ات نــابياتحليــل وجمــع 
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ّ

ٍ

ّ

تصنيفهــا   عــى  والعمــل العاقــة،  مــن  ذوي  بالشــخاص

حســب  النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة، والقيــام بذلــك

وف حالة عدم   ٍبشكل منهجي  عب  دورة البنامج النسان.
إل  توفــر بيانــات موثوقــة أو يتعــذر جمعهــا، ينبغــي الشــارة

  . 2û2 1 ف  الائــةÿ  ف العالــم عنــد نســبة  انتشــار العاقــة

المثلــة والنظمــات  العاقــة  ذوي  الشــخاص  إدراج  ضمــان 

وعوامــل  العوائــق  مجــال   ف  رئيســين  لهــم  كمخبيــن 

كالعمــر  والنــوع القضايــا  الوســع مــع  مراعــاة التمكــن، 

لجنســان. ا ّ 

ً ـئ للجـوية ف اـالتسـص اـرالفـوق ـوـة بالحقـقـعالوي اذـن مــخاص شـلـ ـع اّتمتـل تكفـور، ـالسـئ اـاثنــا نهجـه ـادنــا أـوص بهـلـت اءااـرجـلـد اتعتمـ

ـة. الهادفـوـة الـ ّكة الفعرـالشـاومل ـاج الشــامـدلـة اعمليــجيع تشـوـق ئـاـة العوالـزلـة لـولبذ د اـوهمة ف الجهــالسـاوت اّـتقرلسـاو

مستهدفةسائدة

واعتمادهــا  والســتقرات  اللجــئ  وتدخــلت  تصميــم  برامــج 
قبــل مــن  إليهــا  الوصــول ويُمكــن   الجميــع  يشــمل  بشــكل 

العاقــة.  مــن  ذوي  فيهــم  الشــخاص بمــن  الجميــع، 
 

ص بها لوات اءاجرلا

توزيــع  وعمليــات  والســتقرات  اللجــئ  برامــج  اســتيعاب 
مــن   للشــخاص  الفرديــة للمتطلبــات  غــر  الغذائيــة  الــواد
الطــوارئ  بمــا ف  ذلــك الســتجابة لحــالت  ذوي العاقــة،

منهــا.  والتعــاف 

ف التعا ستجابةلا هزية الجا

لتخطيطاولتحليل اولتقييم ا .١

الحكومية تالهيئاوالوطنية  لصالحات منظمالك ذويشمل  لصلحة،اب أصحاتحديد  
 Xن ســكالاوعيــة جتمالات مــا)الخدللجــئ اوقــة عالبامتعلقــة  محفظــة لديهــا التــي 

إلــخ(.مــة، العاشــغال لاو

بالتصميــم  الشــامل وإمكانيــة الوصــول،  الفنيــة  التعلقــة ف  الخــبات تحليــل  الثغــرات
تمديــد  فــرة الفجــوات، وضمــان الذيــن يمكنهــم ســد  هــذه  وتجنيــد أصحــاب الصلحــة

لهــم.  المثلــة  التجنيــد لتشــمل  الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات 

تلبــي  ّ اســتجابة  وتصميــم والســتقرات  مجــال  اللجــئ  ف  الخــرة تقييــم  الســتجابات 
مكتبــة  للممارســات الجيــدة،  مــن  ذوي العاقــات الختلفــة، وبنــاء متطلبــات الشــخاص
ف هــذا  القطــاع.  التقنيــة لتعزيــز  العــارف وعمليــة التعلــم ف  ذلــك الوثائــق والدوات بمــا

XX 

X 

ّ

-2û2 2011(.قة عالل احولي التقرير العال، والبنك الدولية منظمة الصحة العا( 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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X 
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ف التعا ستجابةلا هزية الجا

X 
ت ارـدالقـوـف الضعــن اطـموـم تقييـت ـاعمليـف  ـةقـعالاوي ذـخاص شـلات ـامنظمـاك ـرإشـ

رئ. اـوالطـت لـالحــة لخصصـاـئ للملجـكة ـرلشـات ارـاالزيـوف  كةـرلشـا

نيــة مكاإل حــوتدقيــق  تعمليــاء اجــرلقــة عالاوي ذشــخاص لات منظمــامــع  ونالتعــا
Xل الوصــونيــة مكابإالخــاص  التصميــم ف تلالتعديــتحديــد ورئ االطــوللجــئ  لالوصــو X 

ئــق. االعوالــة زل

ف  منــذ البدايــة  وإدماجهــا مــن  ذوي العاقــة بعــن  العتبــار احتياجــات الشــخاص الخــذ
ّجميــع  جوانــب الســتجابة الخاصــة باللجــئ والســتقرا ت. 

مراجعــة أدوات التقييــم الخــاص باللجــئ والســتقرات والعمــل عــى تكييــف الســتبياناتّ
الجنســان  النــوع  العاقــة وتعكــس منظــور  مــن  ذوي  للشــخاص  تكــون  دامجــة  ñبحيــ

القســم الخــاص بتحديــد  العوائــق (. والعمــر. )انظــر
X 

XX 

X 
ـةقـعالـال امجـت ف ابـن الخــع بـت( للجمــدجـوـة )إن لحليــة اهزيـن الجاـاـع لجـمــل العمـ ـ

ـة.ت الفنيـابالخـو ـ

درالواتعبئة  .٢

X X X 
قــة عالباة بخــوفــة معرلديهــم  موظفــن تعيــن وأبــك  الخــاص الفريــق ءعضــاأتحديــد 

قــة. عالاج مــادوإ

ّ ــيتغطوج مــادلاول الوصــونيــة مكاإلتعزيــز  درامــوــص  ّتخصمجــة دات نيــااميزوضــع 
Xشــخاص لات متطلبــالتلبيــة  ئيــةالغذاغــر  دالــواوت اّلســتقراوللجــئ اتعديــل  تكاليــف  X

قــة. عالاوي ذمــن  

التنفيذ .٣

X X 

اف  لشاورات  إشراك منظمات الشخاص ذوي العاقة وكذلك الشخاص ذوي العاقة
للشــخاص مــن مختلــف   ف  حــالت الطــوارئ والناســبة حــول الحلــول الخاصــة باللجــئ

العاقــات. 

جــه اتوالتــي  الحمايــة مخاطــر مــن للتخفيــف عليهــا ملجــئ مــةوإقامنــة آكــن ماأتحديــد 
مــن  شــخاصلاوب الشــباوء النســار عتبــالابعــن  خــذلاوقــة، عالاوو ذمــن  شــخاصلا

الخصــوص. جــه وعــى  عيــةجتمالاالنفســية  تقــاعالاوي ذ

X X X 

ت عامجموزيع لتوالطرق  أفضل لتحديد قةعالاوي ذشخاص لات منظمامع  ونالتعا
ل الوصــولمكنــة ازيــع التواقــع موت ارخيــالــك ذويشــمل  ئيــة،الغذاغــر  دالــواوء اليــوا

النقــل وخريــن öالســتفيدين امــع  ءصدقــالام نظــاوب البــاإل  بالبــامــن  التوصيــلو
هــا. رغولويــة ولاخطــوط ولدعــوم ا

XX 
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X

فالتعا ستجابةلا هزية الجا

X X 
عــى  كيـــزرالول، الوصــونيــة مكاإة لزيــادلؤقتــة اولتنقلــة اوة رلنحــد اصفــة رلااســتخدام 

زيــع. التواقــع مولــك ذف  بمــا لهمــة،امــة الخدنقــاط ومــة العان لبــاا

ً ت لخططــااعــى  قــةعالاوي ذمــن  صاأشــخاتضــم  التــي لعيشــيةاســر لان مــكاتحديــد 
ت. مــاالخدوالصحيــة  افــقلراوه ليــاازيــع تونقــاط والدعــم  تلشــبكاب قــرلا

X 

X م. دية للخيالهم الفروصوت متطلباقة بهدف فهم عالوي اذشخاص لة اراستشا

التــي لعيشــيةاللســر  لويــةولاء عطــاإئمــة الداللملجــئ  لحلــوتخصيــص  عنــد ينبغــي
نتقاليــة. لاحلــة لراز وتجــاي أقــة، عالاوي ذمــن  أشــخاص لديهــا 

X 

ـلء التحليــاوبنــئ، للجـل إل اـوـة الوصـنيـمكاـم إـة لتقييـقـعالوي اذـخاص شـلة ارـااستشـ
للجــئ اتكييــف وفيهــا،  يعيشــون الذيــن قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلات متطلبــاوفــق  

ً لــك. لذوفقــا لؤقتــة ا
XX

لالوصــونيــة مكاإعــي اترأفضــل”  بشــكلء البنــاة عــاد“إخطــط وت تيجياااســر ّأنن ضمــا ٍ 
قــة. عالاوي ذمــن  شــخاصلامة للســلويــة وأل تــوومل الشــاالتصميــم  مبــادئ تعتمــدو

 4. التنسيق

مــن  للتقليــل مكــن،أإن  خــرى،لات عــاالقطامــع  كةلشــرازيــع التوت عمليــاتنســيق 
ســبيل  عــى)بهــم.  صــةالخاالدعــم  تشــبكاوقــة عالاوي ذمــن  شــخاصلاعــى  ءالعــب

ة.( وصغــرمنفصلــة  زيــعتوت عمليــالثــال ا
X X 

X

لديهــا التــي لعيشــيةاللســر  اقــعلواأفضــل  لتحديــد خــرىلات عــاالقطامــع  ونالتعــا
الصحــي  فالصــروه ليــا)اساســية لات مــاالخدجعــل  وأقــة عالاوي ذمــن  أشــخاص 

منهــا. قريبــة  ء(الغــذاو

شــخاص لاب اســتيعامكنهــا ُيالتــي  لســتضيفةاســر لالتحديــد  التنســيق تآليــااســتخدام 
قــة. عالاوي مــن ذ

X 

X X 
نتقاليــة املجــئ  ءوبنــالتصميــم  قــةعالاوي ذشــخاص لات منظمــامــع  ونالتعــا

مل.الشــاالتصميــم مبــادئباســتخدام 

افــق لرامــن  ببالقــرقــة عالاوي ذمــن  للشــخاص نتقاليــةلاء اليــواكــن ماأتحديــد  
ـمل إيديهـوـامتنــا ف جعلهـوـا ل إليهــوـن الوصـمكـُـي يت التــامـالخدوه ـاليــاط انقـوـة الصحيـ
خــرى. أبطــرق  

جــة حاهنــاك  تكــون مــاعندر اضــرلاتقييــم  نــبجاإل  لالوصــونيــة مكالتدقيــق  ءاجــرإ
X

X 

ت. لالتعديــوت صلحــالل
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X 

1ýت اّلستقراوللجئ . ا

فالتعا ستجابةلا هزية الجا

مــن  القليــل إل جتحتــاوإليهــا  لالوصــومكــن ُيالتــي ور لليجــالناســبة ات حــداالوتحديــد 
ً  .أبــداج تحتــال  وأت لالتعديــ

X X 
ـاص ـم الخــر القسـنظــييد. )االتشـوء ـاـل ف البنــة للعمـقـعالوي اذـن مــخاص شـلـف اتوظيـ

(.ـدـى النقـعــة ئمـت القالالتدخـب ـ

لتقييم اوصد لرا .٥

X X 
ء عطــاوإصــد، الرت عمليــاف  لهــم لمثلــةات لنظمــااوقــة عالاوي ذشــخاص لااك إشــر

ملجــأ. ف  يعيشــون الذيــن قــةعالاوي ذمــن  للشــخاص لويــةولا

Xقة. عالوي اذمن  ة للشخاصتدلرالتغذية اووى ت الشكاحة آلياتاإ X 

X
عــن وأالتدقيــق  تعمليــاطريــق  عــن)ت اّلســتقراوللجــئ اإل  لالوصــونيــة مكاإصــد ر

لهــم(.  لمثلــةات لنظمــااو أقــة عالاوي ذشــخاص لاة راستشــاطريــق  

ّ هــا نأن وضمــاصــد، الرفــرق  ف قــةعالاوي ذمــن  نوفتيــات وفتيــاجــال روء نســاتعيــن 
ت. قــاعالامــن  عــةمتنوعــة مجموــل تمّث

X 

ـة ف قـعالوي اذـن مــخاص شـلـه اجـاتوـي ـة التــر الحمايـلخاطـم ـانتظـوباـب كثــن عــد صـالر
X

ـئ. للجــن امــة مختلفـع اـونـأوـع اقـمو

ر دمصاوت اودأ

ملة ـاشـة رداإء ـالبنــة عمليــرق طــن، للمكفوفــيحية لسـاـة البعثـ

تصميمه وع ـرولشـاتخطيط  ع:ـروللمشـة رولد

ت اودأعــة مجموليــة، العااض مــرلاوت فــاöات نــابياة عــدقا

)2010(هايتــي ف  ملالشــار عمــالاة عــادل  

 )2011(نتقالية لللجئ اهايتي: انال، ناشورنب إنديكاها

قــة عالباصــة الخاتصــال لات جهــانال، ناشــورنإب نديــكاها

)201ú(ســتضعاف لانقــاط و  

عــن اســةردنال، ناشــورنإب نديــكاوهانال ناشــورنإإيــج  هيلــب

قــة عالاوي ذمــن  شــخاصلاوالســن  رلكبــان نســالاالتمويــل  

)2012( 

الصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لاونال ناشــورنإب نديــكاها

ـن ف ر الســاكبـج ـامـدل إـوحـت ـاداشـرإـر، حمـلل الـالهـوـر حمـلا

 )2012(ئــة رالطاللجــئ امــج ابر

حمــر، لال لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

 )2011(ميــم تصانيــة ثمانتقاليــة: لاللجــئ ا

حمــر، لال لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

كيفيــة  لحــولهمــة ات لعلومــاابعــض  للجــئ:امة لســليــل د
ً  )2011(نــا ماأث كــأملجــئ  ءبنــا

حمــر، لال لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

 )201û(ميــم تصاة عشــرث: راالكــوبعــد  للجــئا

حمــر، لال لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

نال،ناشــورنإب نديــكاوهاللمكفوفــن،  لســيحيةاالبعثــة و

مجــة الدات اّلســتقراوللجــئ احــد: اوســقف  تحــت الــكل 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi56cKQ5o_hAhWFPN8KHey0BbcQFjAAegQIARAC&url=https://www.medbox.org/cbm-inclusive-project-cycle-management-trainers-manual-stage-1-handout-5/download.pdf&usg=AOvVaw21DUk7DuYJrKUTltT_JCnG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi56cKQ5o_hAhWFPN8KHey0BbcQFjAAegQIARAC&url=https://www.medbox.org/cbm-inclusive-project-cycle-management-trainers-manual-stage-1-handout-5/download.pdf&usg=AOvVaw21DUk7DuYJrKUTltT_JCnG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwijtoDT5I_hAhVGc98KHUnJBJkQFjAIegQICBAC&url=http://www.un.org/disabilities/documents/COP/COP3/Presentation/GPDD%2520Presentation-DS%2520edit.ppt&usg=AOvVaw32K9duBXIYx6cmUH5DY0rv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwijtoDT5I_hAhVGc98KHUnJBJkQFjAIegQICBAC&url=http://www.un.org/disabilities/documents/COP/COP3/Presentation/GPDD%2520Presentation-DS%2520edit.ppt&usg=AOvVaw32K9duBXIYx6cmUH5DY0rv
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/abri-transitionnel-t-shelter-handicap-international-handicap-international-transitional-0
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PG14_DVFP.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PG14_DVFP.pdf
http://globalag.igc.org/elderrights/world/2012/humanitarian%20financing%20for%20older%20people.pdf
http://globalag.igc.org/elderrights/world/2012/humanitarian%20financing%20for%20older%20people.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95749/HelpAge-IFRC-Shelter-Guidelines.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95749/HelpAge-IFRC-Shelter-Guidelines.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional%20Shelters-Eight%20designs-EN-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400-Shelter%20safety%20handbook-EN-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400-Shelter%20safety%20handbook-EN-LR.pdf
http://unhabitat.org.ir/wp-content/uploads/2019/04/ten-designs-IFRC.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
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ت لخيمااة رداإت اودأعة مجمو، ناللجئشؤون  ومفوضية 

)201 (

ت للحــاكتيــب  اللجئــن، لشــؤون ةلتحــدامــم لامفوضيــة  

)200ýرئ االطــو الســلع زيــع تو 1û: فصــل نظــراالثالثــة(.  الطبعــة ، 

حمــر، لال لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

ت ارالقــدتقييــم وســتضعاف لا

ت لحــاف  للملجــئ جعيــةمرئمــة قامريكيــة، لال العــدة رازو

 )200ý(رئ االطــو

ملة:شــاالتنميــة  جعــل التنميــة،وقــة للعال والــدتحــاد لا

)2008(التنميــة تنســيق  ف قــةعالاتعميــم    

مــن  شــخاصلاج مــادإللجــئ، بالعنيــة اليــة والدعــة لجموا

للجــئ امجــة ببلعنــي امــل العاالفريــق  ف قــةعالاوي ذ

ت اّلســتقراو

د امــوزيــع: التوت عمليــاللجــئ، بالعنيــة اليــة والدعــة لجموا

مــن للحــد تشــادارإ – النقــدوئيــة الغذاغــر  دالــواوللجــئ ا

ن الجنســاع النــوعــى  ئــمالقاالعنــف  خطــر 

نــون لقاالتابعــة  عاقــرلاكــن مابأصــة الخاجعــة الرائمــة قا

قة عالاوي ذمن  نمريكيلا

 201()رئ االطــوت لحــاف  قــةللعا

ت ـاعمليـف  ـنالسـر ـاكبـج ـامـدإن ـاضمـنال، ـوناشـرنإـج إيــب هيلـ

 )2012(رئ اـوالطـت لـاحـف  ـةليـولات ـاجـحتيالاـم تقييـ

حمــر،لال لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

)2008(رئ االطــوت لحــاف  للتقييــم جيهيــةتومبــادئ  

ب نديــكاوهااللجئــن  لشــؤون ةلتحــدامــم لامفوضيــة  

مــع  العمــل 1: فــةلعراإل  جــةالحات شــادارإنال، ناشــورنإ

)2011(القســري ح النــزوف  قــةعالاوي ذمــن  شــخاصلا  

ءنشــالجيهيــة تومبــادئ  نيبــال،نال ناشــورنإب نديــكاها

)2009(جــز االحومــن  خاليــة ئــةرطاملجــئ    

ن بكة رلشائمة الداللجنة  التابعة ئةرالطاللجئ اعة مجمو

)2008(للجئ باصة الخائية الغذار غد الوار ختياات، لكاالو

تلجمعيــال والــدتحــاد لاوحمــر لاللصليــب  ليــةوالداللجنــة  

ت لحــاف  دالــواليــل دحمــر، لال لالهــوحمــر لاالصليــب  

الثالثــة( الطبعــة  ،)2009رئ االطــو

حمــر، لال لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

 )2009(للجــئ ات اودأعــة مجمو

حمــر لال لالهــوحمــر لاالصليــب  تلجمعيــال والــدتحــاد لا

ليــل دالبلســتيكية:  غطيــةلانال، ناشــورنإم كســفاوأو

ثــة غالاف  البلســتيكية غطيــةلات مااســتخداوت اصفــامو

)200ý(نية نســالا  

مخيــم  إل لالوصــونيــة مكاإتقييــم  نال،ناشــورنإب نديــكاها

)2012(للجئــن عــري الز  

لشــؤون ةلتحــدامــم لاومفوضيــة  ةللهجــرليــة والدلنظمــة ا

)2010(عيــة الجماكــز الرال حــوت شــادارإاللجئــن،    

مجــال  ف حــةلتاات للتقنيــاجــز موجــي،  رويلبــوه،  نــسجو

)201ú(مــة العافــة النظاوالصحــي  فالصــروه ليــاا  

للجئــن  النويجــي لجلــساوة للهجــرليــة والدلنظمــة ا

http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/topics/age/document/ensuring-inclusion-older-people-initial-emergency-needs-assessments-technical
https://www.humanitarianresponse.info/en/topics/age/document/ensuring-inclusion-older-people-initial-emergency-needs-assessments-technical
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.html
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.html
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.html
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/D.03.a.07.%20IFRC%20shelter-kit-guidelines-EN-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/D.03.a.07.%20IFRC%20shelter-kit-guidelines-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95759/D.03.a.04.%20NFIs%20for%20Shelter_IASC.pdf
http://procurement.ifrc.org/catalogue/index.aspx
http://procurement.ifrc.org/catalogue/index.aspx
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400-Shelter%20safety%20handbook-EN-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95534/D.03.a.01.Plastic%20Sheeting_Englis.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95534/D.03.a.01.Plastic%20Sheeting_Englis.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95534/D.03.a.01.Plastic%20Sheeting_Englis.pdf
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=1558
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=1558
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089c340f0b6497400025a/Compendium_of_Accessible_WASH_Technologies_Dec_2014.pdf
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/47942/Norwegian+Refugee+Council,+The+Camp+Management+Toolkit/a718d47b-5906-4adb-9735-dc8009e9b2a0
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/47942/Norwegian+Refugee+Council,+The+Camp+Management+Toolkit/a718d47b-5906-4adb-9735-dc8009e9b2a0
https://www.ifrc.org/PageFiles/95884/D.01.03.%20Handbook%20for%20Emergencies_UNHCR.pdf
http://www.ifrc.org/vca
http://www.ifrc.org/vca
http://www.ada.gov/pcatoolkit/chap7shelterchk.htm
http://www.mindbank.info/item/2696
http://www.mindbank.info/item/2696
https://iddcconsortium.net/resources-tools/iddc/projects
https://www.sheltercluster.org/working-group/inclusion-persons-disabilities-shelter-programming
https://www.sheltercluster.org/working-group/inclusion-persons-disabilities-shelter-programming
https://www.sheltercluster.org/working-group/inclusion-persons-disabilities-shelter-programming
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/distribution-shelter-materials-nfi-cash-first
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/distribution-shelter-materials-nfi-cash-first
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/distribution-shelter-materials-nfi-cash-first
https://www.ada.gov/votingchecklist.htm
https://www.ada.gov/votingchecklist.htm
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لصحي افلصراوهلياا
مةلعاافةلنظااو 8 ١

مة مقد

ن، نســالاق حقــومــن  حــق هــو الصحــي فالصــروه ليــااف  الحــق ّإن
ُ  ñمــة العافــة النظاوالصحــي  فالصــروب الشــره ميــاســهم تحيــ

ـي الصحـف ـرالصـوهـاليـاعـاقطــعó ويســي، الصحــال لجـاف ـةفيـالكا

ت ـاوقــó ف أحتــع ، ـق للجميــذا الحـهـن ـاـة إل ضمـمــة العافـالنظاو

مــن  ثكــأمــة العافــة النظاوالصحــي  فالصــروه ليــافات، مــازلا

ت دامــداوإفــة النظايشــمل  عالقطــاهــذا  ّأنحيــñ  ه،ميــاد« مجــر»

الصلبــة(  تالنفايــاوت لالفضــة ردا)إالصحــي  فالصــروه ليــاا

عةمجموت ابخى علك كذويعتمد  اض،مرلاقلت نافحة ومكا

ت لتصــالاومــة العاالصحــة والهندســة  لــكذف  بمــا تللجــاامــن  

ـة فحـمكاع ـولوضــرق ـم التطــذا القسـهــم ف ـن يتـك. لــلوـر السـتغيـو

هميــةأل حــوت لعلومــاامــن  القليــل هنــاك ّنلاض مــرلات لقــنا

قــة.عالاوي ذمــن  للشــخاص عــيالفرع القطــاهــذا  

يتعلــق  وفيمــا لعيشــية.االبيئــة  حســب هليــااإل  جــةالحاتختلــف  

ر عتبــالاف  عالقطــاخــذ يأأن  يجــب قــة،عالاوي ذمــن  شــخاصلبا
ًً ،ريفيــاأم  مدنيــاق الســيان كاذا إمــا  مثــل مختلفــة، مــلاعو

ت ســارلمااوهــل  طبيعــي، خطــر وأع انــزعــن  جمــةنامــة زلاوهــل  

ه. ليــاات مااســتخداعــى  ثــرتؤالدينيــة وعيــة جتمالا

ثــر ويؤالحمايــة،  عــى هليــاااســتخدام  ثــريؤلــك، ذإل  فــةضالبا

ت،عاالجماوداللفرئ لاامن لاىعاة ولسااعدم ولسلح اعاالنز

اض غــرله ليــااعــى  فســةلتناات الطلبــاب ّتتســبأن  ويُمكــن 

تتعلــق  وفمخــاف  العيــش لُســبوليــة لنزااض غــرلاوك ســتهللا
ًً ئيســيارا رودالشــخصية  مةلالســوالحمايــة  تلعــب كمــا بالحمايــة.

ـة،مـالعاـة فـالنظاوـي الصحـف ـرالصـوه ـاليـباـة صـالخات ـتجابااسـف  

  ñالتغــوط وه ليــااث تلــووه ليــاابجمــع  تبطــةلرالخاطــر اك رتــدحيــ

2ûû-مة. فة العاالنظاوف الصحي الصروه ليانظر الفصل الخاص با(. ا )2018ر ر اسفمعيا

عــاقطايضمــن  أن يجــب .بالحمايــةالخــاص  القســم نظــرا
مجــال  ف لصلحــةاب أصحــاعتمــاد ام ـالتعليـوالصحــة  

ـمـذا القسـهــن مـة ـمـة العاـفـالنظاوـي ف الصحــرالصـوه اـليا
الصحيــة كــزالراوس رلــداات جــاحتياامــع  ملهــمتعاعنــد  
مــة. العافــة النظاوالصحــي  فالصــروه ليــاامــن  

. 2ûûفة الشهرية ة النظارداوإ

الصحــي  والنظافــة العامــة  تلعــب  اليــاه والصــرف إل  جانــب ذلــك،

بمــن فيهــم  الشــخاص دورا  رئيســيا ف  ضمــان رفاهيــة الشــخاص،

إل  الوصــول قــد  يحتاجــون الذيــن  وأســرهم، العاقــة  مــن  ذوي 

مــن  اليــاه فضــل عــن  مــواد إضافيــة أو  ّمحــددة  إل  كميــات إضافيــة

متعلقــة بالنظافــة، والوصــول ا öمــن للبنــó التحتيــة الخاصــة باليــاه 

الذيــن  الصحــي. وبالنســبة للشــخاص مــن  ذوي العاقــة والصــرف

ف  الخدمــات  غــر  مدرجــن ف  مؤسســات أو يعيشــون ف  عزلــة أو

الرئيســية مثــل التعليــم، فقــد يتــم اســتبعادهم مــن الحصــول عــى 

الصحــي، وبالتــال  تعرضهــم باليــاه والصــرف التعلقــة  العلومــات 

قــد  يهــدد  حياتهــم  ممــا  بالصحــة  واليــاه،  متعلقــة  لخاطــر  أكــب 

ًً

ً

ُ

ّ

ّّ

أســرهم.  وحيــاة 

ى خرلاطر لاوئيسية لرانية نولقااكلصكوا

ُّ عــى  َّ »ف  الحصــول حــق كل  فــرد الحــق ف  اليــاه بأنــه يعــرف

ميــاه كافيــة وآمنــة ومقبولــة ويُمكــن الحصــول عليهــا فعليــا  

«2ûú للســتخدام  الشــخي  والنــزل وبأســعا ٍر  معقولــة

ً

قة عالوي اذشخاص لق احقوقية تفاا

 6مة لستداهدف التنمية ا

-2û 1قم رم فية، التعليق العاالثقاوعية جتمالاوقتصادية لق العنية بالحقوة التحدمم اللجنة اÿ 11/2002/12من العهد(،  12و 11ن لادتا)اء لاالحق ف ان بشأ.E/C ، 20 200.ن/يناير نون الثاكا 

1ý 

https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdfhttp://
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
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مة  العافة  النظاوالصحي  ف الصروه  ليا. ا18

ئيسية  لرات  لصطلحاا

شــخاص  لافــة  نظاعــى  الحفــاظ ســةرمماهــي  مــةلعاافــة  لنظاا
ً ها.رنتشــااو  أاض  مــرلالنــع  صــةخاتهــم،  وبيئامــة  العاافــق  لراو

دعــم  الســلوكيات  والشــاركة  الجتمعيــة  وهــو  اتعزيــز   لنظافــة  العامــة 

والعمــل للحـ ّـد مــن  مخاطــر المــراض،  ويُعـ ّـد مكــون  تعزيــز النظافــة الدمــج  

مــع   الثقافــة  الحليــة  والحتياجــات  الســياقية  أمــرا  عــى   ٍنحــو جيــد   ومكيــف

والصحي   النظافة  العا مة.   ام  لياه  والصرف من   حز أح  ي  حزمة  حيويا  لنجا

ّ
ً ّ

ً

ات  ليــاه  وهــي  توفــر اليــاه لتلبيــة الحتياجــات الشــخصية  والنزليــة،   إمــدادا

ف  ويتــم  تمييزهــا  عــن  ميــاه  الــري  واليــاه  للســتخدام  الصناعــي،  وقــد  تشــمل

اه  لخصصة للماشية.  اة  ليا ااقف   ّلحددة ولفرا ٍت زمنية  محد ود ابعض  لو

ف   حــالت  يجــب   توفرهــا التــي  الصالحــة   للشــرب كميــة  اليــاه وتختلــف

للفــرد  مــا بــن ÿ إل   ÿ0 لــرا  )أو  أكــث ( حســب   الســياق،  وتــراوح الطــوارئ

ف اليــوم الواحــد،  ويتــم  توفــر اليــاه  عــن طريــق الرافــق العامــة أو النظمــات 

غــر   الرســمية  أو  النظمــات  الجتمعيــة  أو  الفــراد،  التجاريــة  الرســمية  أو

عــى   نطــا ٍ ق  واســع  وفقــا  للســياق. وتختلــف  ترتيبــات  إدارة  اليــاه  كذلــك

ّ 

 
ً 

 

ً

الضيــق ُ التعريــف  حيــñ  يشــر الصــرف  ا لصحــي  بتعريفاتــه  الختلفــة،

البشــري  مــن   الــباز  والبــول للتخلــص  ا öمــن إل توفــر  الرافــق  والخدمــات

الظــروف  الحفــاظ عــى  إل  التعريــف  الوســع يشــر  بينمــا  ومعالجتهمــا، 

امــن  ليــاه  العادمــة   جمــع   القمامــة  والتخلــص الصحيــة مــن   خــلل  خدمــات

وميــاه  الجــاري.  

ل   بطريقــة  مــن   الفضــلت التخلــص  ا öمــن إل  إدارة  الفضــل ت  وتشــر

مــن   التخلــص  ا öمــن اليديــن،   ويعــد  أالبيئــة   و  اليــاه  أو  الطعــام  أو تلــوث

الــباز البشــري أحــد الطــرق الرئيســية لكســر  دورة انتقــال الــرض  عــن طريــق

التغــوط    ٍبشــكل كبــر عــى   الثقافــة  بينمــا تعتمــد   ممارســات الفــم   والــباز،

الســا ئد ة .

ّّ

ومعالجــة  النفايــات   جمــع  عمليــة  إل  إدارة  النفايــات  ا لصلبــة  وتشــر

أتتعطــل   نظمــة   وقــد  قبــل   الســلطات  العامــة، مــن  الصلبــة،  وتــدار  عــاد ة 

جمــع النفايــات الصلبــة  والتخلــص  منهــا ف  حــالت الطــوارئ،   ّممــا يتطلــب

النســان.   ف  الجــال  تدخــل   الجهــات  الفاعلــة

ًُ

أمــن   وّ يتــم  اتخــاذه  للحــد  إجــراء أإل    ّي  ويشــر  اف   لنواقــل التحكــم

التــي   )التــي   تســمó مجتمعــة   ناقــل ت( اســتئصال   الحيوانــات  والحشــرات

عــى   عــل ٍج  عــدم   العثــور حــال  ف  حيــñ  أنــه تنقــل  مســببات  المــراض.

 óّفعــال  لــر ٍض مــا )ينطبــق  عــى فــروس  زيــكا  وفــروس النيــل الغربــي  وحمــ 

ّ
ّ

لحمايــة  هــي الطريقــة   الوحيــد ة الضنــك(،  فــإ ّن مكافحــة  ناقــلت  المــراض

مــن   مــن   خــلل  مجموعــة تحقيــق   ذلــك ويتــم  مــن   ذلــك  الــرض، البشــر 

ات  لاديــة امــن  لســاحا أتزيــل   و  تقلــل البيئيــة التــي  التدخــلت  عــ ب  الضوابــط

أن   تتكاثــر  بســهولة  )مثــل اليــاه  الراكــدة  والنفايــات حيــñ  يمكــن  للناقــلت

مــع   النواقــل  )عــى الصلبــة   ومخلفــات  الطعــام  والــركام(  أو  تقلــل التصــال

تقــوم  الضوابــط   بينمــا  طريــق  توزيــع  الناموســيات(، عــن  ســبيل  الثــال

التبخــر(  طريــق   الــرش  أو الكيميائيــة  بتفرقــة  العوامــل  الكيميائيــة  )عــن

العمــل   أتعطيلهــا.   مــا ف  ألهــا   و لقتــل عمليــة   تكاثــر  النواقــل  أو  التصــدى 

اع  ليــاه   ـفتعتـ ب  عمليــة  الرقابــة  البيئيــة  مجهــو دا  مشــر كا  بــن  قطــا النســان،  

تنســيق   يتــم  بينمــا  الصحــي   والنظافــة  العامــة  وقطــاع  اللجــئ، والصــرف

مــن قبــل   القطــاع   مكافحــة  الــواد  الكيميائيــة  )وأحيانــا  توزيــع  الناموســيات(

الصحــي.

ّ

ُ
ّ

ّّ
ًً

ً

تدفــق   ف  التحكــم  الشــخص  يســتطيع  ل  اســلس   لبــو ل  ويحــدث  عندمــا

تـأن  ـ ؤدي ـالـباز،  وهــي  مشــكلة  صحيــة  واجتماعيــة  معقــدة  يمكــن البــول  أو  

إل   عــى   الوصــول إل وصمــة   عــار  وعزلــة  اجتماعيــة  وتوتــر  وعــدم  القــد رة

عنها لكن هناك   ðايتم  لبل والعمل،   غالبا ل  الخدمات  والتعليم  وفرص

الذيــن يعيشــون   بد رجــات  أو  مســتويات مــن  الشــخاص مجموعــة  كبــرة

مــن   هــذ ه الحالــة.  

ُ

ً

يرتبــط قطــاع اليــاه  والصــرف الصحــي  والنظافــة العامــة بمعظــم القطاعــات  

أن تعمل   بشكل مباشر   ع ى  تحسن  ويُمكن   لنشطته انية  لخرى، النسا

مــن   ذوي  العاقــة  وكذلــك  الســكان   وصحــة  الشــخاص مســتوى حمايــة 

الصحــي   مجــال  الصــرف ف  الفشــل  بينمــا  تشــكل  حــالت التضرريــن،

عــى كل مــن الحمايــة   والصحــة.   مخاطــر   كبــرة والنظافــة  العامــة

ٍ

ّ ّ

العايي  والبادئ  التوجيهية  

 دليل اسف ر   )2018(
للمكفوفــن«  و«هانديــكاب   الســيحية و«البعثــة   إيــج«   »هيلــب
إنرناشــو نال«،  معايــر الدمــاج النســان لكبــار الســن  والشــخاص

الخــاص   باليــاه   القســم  انظــر  كذلــك  .)2018( مــن   ذوي  العاقــات 

الصحــي   والنظافــة  العامــة   والصــرف

ف   ســياق  الطــوارئ:  دليــل  إرشــادي   للجميــع  	 إمكانيــة  الوصــول
لضمــان إمكانيــة الوصــول إل البنيــة التحتيــة الؤقتــة  ومرافــق اليــاه  

الصحــي   والنظافــة  العامــة  وأنشــطة  التوزيــع  والتصــال والصــرف

للشــخاص مــن   ذوي  العاقــة  والشــخاص  الســتضعف ن  اöخريــن  

)2009( 

https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/accessibility-all-emergency-context-guideline-ensure-accessibility-temporary
https://reliefweb.int/report/world/accessibility-all-emergency-context-guideline-ensure-accessibility-temporary
https://reliefweb.int/report/world/accessibility-all-emergency-context-guideline-ensure-accessibility-temporary
https://reliefweb.int/report/world/accessibility-all-emergency-context-guideline-ensure-accessibility-temporary
https://reliefweb.int/report/world/accessibility-all-emergency-context-guideline-ensure-accessibility-temporary
https://reliefweb.int/report/world/accessibility-all-emergency-context-guideline-ensure-accessibility-temporary
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ّ

فيه جماد لاومة  لعاافة  لنظااولصحي  افلصراوهليااعقطال  ل إصولوانودلتحولتي  ائق  العوا | ١٣شكل   

مة  لعاافة  لنظااولصحي  افلصراوهليااعقطاف   قةعالايوذمن   صشخالاعل   مةزلارثاقم آتتفاكيف   

مة  زلاثي  تأ
ّ ت  مالخد التعط وحولنز اولتحتية  البنية  امي  تدوعية  جتمالاتلشبكاارنهيااومن  لامانعدا

العوائق الثار بسبب تفاقم

البيئية: العوائق

ومستلزمات  الياه ومصادر الراحيض مثل والنظافة الصحي والصرف الياه لوازم أو مرافق إل الوصول 	 تعذ ر
وغرها الياه وعبوات النظافة

والنظافة   والصرف الصحي وبرامج الياه ومرافق واللفتات التعلقة بخدمات 	 تعذ ر الوصول إل العلومات

مواقع الرافق التي يمكن الوصول إليها 	 عدم كفاية

ّ

ّ

ُ

السلوكية: العوائق

ذوي العاقة  والتمييز ضد الشخاص 	 الواقف السلبية

والنظافــة بطريقــة  والصــرف الصحــي مجــال اليــاه والنظمــات النســانية العاملــة ف ومعرفــة الجهــات وعــي 	 قلــة
والنظافـ  ـة  والصــرف الصحــي وضمــان إدماجهــم ف برمجــة اليــاه ذوي العاقــة مــن مــع الشــخاص التواصــل

الؤسساتية: العوائق

والنظافة والصرف الصحي ذوي العاقة ف قطاع الياه من  نقص القد رات الفنية لتشجيع إدماج الشخاص

ذوي العاقة من متطلبات الشخاص والسياسات القطاعية  ل تراعي العاير والخطوط التوجيهية

والصــرف اليــاه ولــوازم مرافــق مــن وغرهــا الراحيــض إل الوصــول إمكانيــة توفــر لضمــان ميزانيــة  عــدم وجــود
الصحــي والنظافــة   

والتصميم الشامل تراعي إمكانية الوصول ل البناء  قوانن

ذوي العاقة من تميز ضد الشخاص والسياسات الؤسسية  الجراءات

ذوي العاقة  من حول الشخاص   نقص البيانات الدقيقة

ّ

! 

العاقة ذوي الشخاص تواجه التي الخاطر
الصحي  والصرف الياه مرافق الوصول إل تعذر نتيجة الصحي والتدهور البيئية والخاطر العنف والفقر

والعزلة والقصاء والنظافة
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مة  العافة  النظاوالصحي  ف الصروه  ليا. ا18

م به  لقيااما يجب   ئيسية –لراصر  لعناا

العمــل  حــلامرجميــع   ف بــه« مالقيــايجــب   مــا»ت  ءااجــرإتخــاذ ايجــب 

مــةالعافــة  النظاوالصحــي   فالصــروه  ليــاامجــة  برتنفيــذ   عنــد ننســالا

قــة.  عالاوي  ذمــن   شــخاصلاتســتهدف   التــي 

كة  رلشاا

هم  أســروقــة  عالاوي  ذللشــخاص   الــة ّالفعكة  رلشــاان  ضمــا

ون  دل  تحــوالتــي   ئــقاالعوتحديــد   ف لهــم لمثلــةات  لنظمــااو

ه  ليــاباصــة  الخامــج  ابالوت  السياســاتخطيــط   وف لهــم،وصو

هــا  تنفيذوتصميمهــا  ومــة  العافــة  النظاوالصحــي  فالصــرو

ر. االقــرصنــع   عمليــة ف لــككذوتقييمهــا،  وهــا  صدرو

مــع  منصــف،  تمثيــل  الشــخاص  ذوي  العاقــة   ٍبشــكل  ضمــان

العمــر   والنــوع   مختلــف  العاقــات  وكذلــك بعــن  العتبــار الخــذ

لتعزيــز   مشــاركة   الجنســان  والتنــوع،  وبــذل  جهــود  متضافــرة

ف   ذلــك   بمــا  ناقصــا، العاقــة  المثلــة  تمثيــل ً  مــن   ذوات  الفئــات

مــن   ذوي  العاقــة  الذهنيــة  والنفســية  الجتماعيــة،   الشــخاص

ف  ا öليــات  والعمليــات   والســكان  الصليــن  والنســاء  والفتيــات،

ســواء. عــى    ٍحــد  الرســمية  وغــر  الرســمية

ً

قــة  عالاوي  ذشــخاص  لات  منظمــامــع  تكااشــرتطويــر  

الصحــي  فالصــروه  ليــاامجــال   ف ملــةالعاخــرى  لات  لنظمــااو

للشــخاص الدعــم لتقديــم معهــا العمــلومــة،  العافــة  النظاو

ف ملةشــات  مــاخدد  جــووإل   ةالدعــولــك  كذوقــة  عالاوي  ذمــن   

مــة.  العافــة  النظاوالصحــي   فالصــروه  ليــاامجــال  

ئقالعوالجة  معا

إل   مــن  إمكانيــة  الوصــول تحــد  التــي   تحديــد   ورصــد  العوائــق
العامــة،  وكذلــك   الصحــي  والنظافــة   اليــاه  والصــرف مرافــق  

تجعلهــا   متاحــة  بشــكل  أكــب،  وضمــان التــي  التمكــن  عوامــل

امــن   لرافــق  يمكــن  الوصــول اعــى  لقــل اف  لائــة  1ÿ أكحــد   دن   ّأن

ويشــمل   ذلــك  مصــادر  اليــاه  والراحيــض  ونقــاط   إليهــا   بالكامــل،

ســبيل  الثــال عــى  تيســرية   معقولــة التوزيــع،  وتوفــر  ترتيبــات

لتســهيل   توفــر  الجهــزة  الســا ِعدة  وتنظيــم  التواصــل مــن   خــلل

ٍ
ُ

فــة  كاف   قــةعالاوي  ذمــن   للشــخاص مــلالكاج  مــادلاعمليــة 

مــة.العافــة  النظاوالصحــي   فالصــروه  ليــااافــق  ومرت  مــاخد

الصحي   ات  لياه  والصرف مطالبة   كافة  مزودي  خدما أتشجيع   و

والنظافــة  العامــة  بتنفيــذ  مبــادئ  التصميــم  الشــامل  عنــد  تخطيــط  

والصحي   النظافة  العامة. والصرف اافق  لياه أو إنشاء  مر

العلومــات   وكافــة     ðوالبــ ل التقييــم   أدوات كافــة   توفــر  

الصحــي   والنظافــة  العامــة   والتصــالت  التعلقــة  باليــاه  والصــرف

ورصدهــا  )تعزيــز  النظافــة،  ومواقــع  وتواريــخ  التوزيــع،  وإدارة  

، مــع   مراعــاة   وممكنــة   الوصــول مــوارد  اليــاه(   ٍبأشــكال  ّمتعــددة

الســمعية   والبصريــة  والفكريــة   مــن   ذوي  العاقــات الشــخاص

. 2ûÿ   والنفســية  الجتماعيــة

 

تنفيــذ  اســراتيجيات  للحــد مــن وصمــة   العــار  الرتبطــة  بالعاقــة،  ّ

لجعــل  الجتمــع  أكــ ث  و عيــا  بحقــوق  الشــخاص واتخــاذ  خطــوات

تضــم   دعــم مــن  القــران مــن   ذوي  العاقــة،  وإنشــاء  مجموعــات

النفســية  الجتماعيــة  والذهنيــة.   أشــخاصا مــن   ذوي  العاقــة

ً

ً

مراجعــة  السياســات  والبــادئ  التوجيهيــة  والدوات  القطاعيــة  

مــن  ذوي   حــق  الشــخاص عــى  لضمــان  أنهــا  تؤكــد  بوضــوح

ف  الوصــول  والدمــاج.   العاقــة

ّ

اتنمية  لقد رات   التمكي  و

تعميــم  تدابــر الحمايــة  والضمانــات ف  كافــة التدخــلت التعلقــة  

الصحــي   والنظافــة  العامــة،  واطــلع  الشــخاص باليــاه  والصــرف

إليهــا،   التدابــر   وإجــراءات  الوصــول عــى   هــذ ه مــن   ذوي  العاقــة

بالرتبطــة الخاطــر  لبعــض   الجنســان البعــد  عــى   والتعــرف

بالحمايــة  والضمانــا ت.  

ُّ

اـال  ليــاه  والصــرف  الصحــي  والنظافــة   العمــل  عــى  بنــاء  قــد رات   ّعمـ

مــن   ذوي   العامــة،  وتوفــر  التدريــب  حــول   حقــوق  الشــخاص

بــن  العاقــة  والعمــر  والنــوع   ف   ذلــك  الروابــط بمــا  العاقــة،

الجنســان  وحالــة  الهجــرة  والديــن  والجنســانية.  

مة.  فة العاالنظاوف الصحي  الصروه  ليانظر القسم الخاص با. اقةعالوي اذ من   شخاصلاور السن  ن لكبانسالج اماد لار  معاينال،  ناشورنب إنديكاوهان  لسيحية للمكفوفالبعثة اوهيلب إيج   2-

https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
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ٍ

الصحــي  فالصــروه  ليــاامجــال  ف علــةالفات  الجهــاجعــل  
ً جــه اتوالتــي   تالعقبــاولخاطــر  باعيــا  وث  كــأمــة  العافــة  النظاو

ً للمبــادئ  وفقــاالتهــا  زإكيفيــة  وقــة  عالاوي  ذمــن   شــخاصلا

 .نيةنســا ل ا

عــى  للعمــل قــةعالاوي  ذشــخاص  لات  منظمــات  ارقــد ء  بنــا

تســهيل  ومــة،  العافــة  النظاوالصحــي   فالصــروه  ليــاامجــة  بر

هــا.  صدروهــا تنفيذوت مــاالخد تصميــم  ف الحقيقيــة كتهارمشــا

فة  كاف   لهم لمثلةاتلنظمااوقة  عالاوي  ذشخاص  لااك  إشر

لجتمعية.اعية  التووالتعبئة   نشطةأ

ها  صدروتنالبيااجمع   

فــة  النظاوالصحــي  فالصــروه  ليــاات اودأومعايــر  جعــةامر
ّ شــخاصلال  حــوت  نــاالبياجمــع   متســتلزهــا  نأن  لضمــامــة  العا

تومعلومــاعيــة  نو ٍتمعلومــالــك  ذف   بمــا قــة،عالاوي  ذمــن   

التمكــن.  مــلاعووئــق  االعوعــن   

تعتمــد الجــراءات الــوص بهــا أدنــاه  نهجـ ً ـا ثنــائ الســار،  وتكفــل  تمتــع الشــخاص  مــن  ذ وي العاقــة بالحقــوق  والفــرص التســاوية للوصــول إل برامــج  ّ

والــة   الهادفــة.   ّوخدمــات اليــاه  والصــرف الصحــي  والنظافــة  وإزالــة العوائــق  وتشــجيع  عمليــة الدمــاج الشــامل  والشــاركة الفع

مستهدفةسائدة

الصحــي   والنظافــة   تصميــم   برامــج  وتدخــلت  اليــاه  والصــرف
ويُمكــن   الوصــول الجميــع  يشــمل  العامــة  واعتمادهــا  بشــكل 
مــن  ذوي  فيهــم  الشــخاص بمــن  الجميــع،  قبــل  مــن  إليهــا 

العا قــة .
 

الجراءات  الوص بها  

اـج  ليــاه  والصــرف  الصحــي  والنظافــة  العامــة   اســتيعاب  برامـ
بمــا  مــن   ذوي  العاقــة، للشــخاص  للمتطلبــات  الفرديــة
ســلس   البــول  وكــراس   ف   ذلــك  اليــاه  الضافيــة  وأدوات

العنايــة   بالبشــرة  وغرهــا.   الرحــاض  ومحلــول

الياه   الصحي  والنظافة  العامة  وإمدادات والصرف الياه

التعاف  الستجابة الجاهزية  

التقييم  والتحليل  والتخطيط . ١

عــى ّ تحديــد   منظمــات  الشــخاص  ذوي  العاقــة  ومقدمــي   الخدمــات،  والعمــل
الصلــة   بالشــخاص   الصحــي   والنظافــة  العامــة  ذات جمــع   بيانــات  اليــاه  والصــرف

مــن   ذوي  العاقــة.
X

عنــد   التــي   تواجــه  الشــخاص  ذوي  العاقــة تحديــد   وتحليــل  الخاطــر  والعوائــق
اـق  ليــاه  والصــرف  الصحــي  والنظافــة  العامــة،  ووضــع  إل   خد مــات  ومرافـ وصولهــم

آمــن   ثارهــا  وإزالتهــا.   خطــة بتدابــر التخفيــف 
X
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الوطنيــة  والد وليــة  التعلقــة  بممارســات  اليــاه  والصــرف جمــع  وإتاحــة  العايــر
والصحي   النظافة   اإل   لياه  والصرف والصحي   النظافة  العامة  وإمكانية  الوصول

ا لعا مــة .
X  

تصميــم أو  تكييــف البنــó التحتيــة لنظــام اليــاه  والصــرف الصحــي  والنظافــة العامــة  
 X  Xًوفقـ ـا  لبــادئ التصميــم العاليــة لضمــان إمكانيــة الوصــول إليهــا.  

الصحــي   والنظافــة  العامــة،   الســريع   للميــاه  والصــرف التقييــم  مراجعــة  أدوات
اعــن   لعاقــة.  أســئلة   ومؤشــرات تشــمل  وضمــان  أ ّنهــا

X  

ســبيل  الثــال  التعلقــة  بالرويــج  للنظافــة(  التعليميــة  )عــى نشــر  الــواد ضمــان
إليهــا  وبخيــارات  عــرض  مختلفــة. ويُمكــن  الوصــول   Xّ ٍ بأشــكال  متعــددة

مفهــوم   إعــى   دمــاج الصحــي   والنظافــة  العامــة اموظفــي   ليــاه  والصــرف تد ريــب
اـن  لعتبــار المارســات والعايــر  والدوات وتصاميــم  البنامــج.   العاقــة،  والخــذ  بعـ

X  

قبــل  إنشــاء  مرافــق  اليــاه  والصــرف   مواقــع  الشــخاص  ذوي  العاقــة تخطيــط 
بعــض  الواقــع.   إل  والنظافــة  العامــة،  خا صــة  إذا  تعــذر  الوصــول  X X Xًّالصحــي 

اف  لعتبــار  بيانــات اليــاه   اـم  لشــركة  بــن  القطاعــات  تأخــذ ضمــان   ّأن عمليــات  التقييـ
حســب   النــوع  الجنســان  والعمــر   الصحــي   والنظافــة  العامــة  الصنفــة والصــرف

والعاقــة .
X  

اف  لعتبــار  بيانــات اليــاه   اـم  لشــركة  بــن  القطاعــات  تأخــذ ضمــان   ّأن عمليــات  التقييـ
حســب   النــوع  الجنســان  والعمــر   الصحــي   والنظافــة  العامــة  الصنفــة والصــرف

والعاقــة .
X  

تحديــد  مواقــع  مرافــق  اليــاه  لراعــاة   قبــل  استشــارة  الشــخاص  ذوي  العاقــة
للســر  العيشــية.  ً عــن  إجــراء  مســوح متطلباتهــم  ا ّلحــددة،  فضــل 

X X  

الوارد تعبئة .٢

الخطــط   واليزانيــة   إعنــد   عــداد اقضايــا   لشــخاص  ذوي  العاقــة إعــى   دراج العمــل 
الصحــي   والنظافــة  أو   امجــال   ليــاه  والصــرف ف  التعلقــة  بالســتجابة  النســانية

مشــاريع  النــداءات  العاجلــة.  
X  

X وضع  ميزانية بتكاليف  جعل الخدمات  والبامج قابلة للوصول.  

التنفيذ  . ٣

X 
ف  العتبــار   يجــب  الخــذ عنــد  توحيــد  مجموعــات  النظافــة  وحفــظ  الكرامــة،

مــن  ذوي  العاقــة. للشــخاص  ا ّلحــد  د ة التطلبــات  
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التعافالستجابةالجاهزية

الصحــي  والنظافــة  العامــة،   نشــر  الرشــادات  والدوات  حــول  اليــاه  والصــرف
للموظفــن  التنفيذيــن. محــدد  تنظيــم  تد  ٍريــب  عــى  والعمــل  إذا  لــزم  المــر

X X ّ

الصحــي   والنظافــة   تطويــر   توجيهــات  للمجموعة/النظمــة  خاصــة  باليــاه  والصــرف
مــن   ذوي  العاقــة.   امــع   لشــخاص العامــة  بالتشــاور

إقامــة شــراكات  مــع  منظمــات الشــخاص  ذ وي العاقــة  والنظمــات  غــر الحكوميــة
الصحــي   والنظافــة   االقضايــا   لتعلقــة  بالعاقــة  واليــاه  والصــرف تعمــل عــى  التــي 

ا لعامــة .
X  

X 

X  

مــن   ذوي  العاقــة االحكومــة   لحليــة  والنظمــات  العنيــة  بالشــخاص مــع  العمــل 
اف   لدارس  والستشفيات   والصحي   النظافة  العامة لتطوير   معاي ار  لياه  والصرف
عند تصميم   اوي  لعاقة ذللشخاص    ات  لحددة اة  لتطلبا والبان  العامة،  ومراعا

هــذ ه العايــر.  

X ّ

للشــخاص  ُ بحيــñ  يمكــن الصحــي   والنظافــة  العامــة بنــاء  مرافــق  اليــاه  والصــرف
اف   لعتبــار  متطلباتهــم  الحــددة.   إليهــا   وأن  تأخــذ ذوي  العاقــة  الوصــول

X X ّ

تحديــد   مواقــع  مرافــق  اليــاه   عنــد  استشــارة  وإشــراك  الشــخاص  ذوي  العاقــة
عنــد   الصحــي   والنظافــة  العامــة  وتصميمهــا  وبنائهــا  وصيانتهــا،  وكذلــك والصــرف

الشــخصية.   تعزيــز   النظافــة
X X X

اوي  لعاقة  وجعلها   من   ذ الشخاص مع   قدرات اليا ه شكل   ووزن  عبوات تكييف
متاحة .

X X

التنسيق .4 

تنســيق   خد مــات  اليــاه   ف  دعــوة  منظمــات  الشــخاص  ذوي  العاقــة  للمشــاركة
اهــذا   لجــال.   العمــل الفنيــة ف  الصحــي   والنظافــة  العامــة  ومجموعــات والصــرف

X X  X

X 

ل  للوصــوقابلــة   لتكــون مــةالعافــة  النظاوالصحــي   فالصــروه  ليــااافــق  مرتخطيــط  
عــا تب  اوللجــئ،  اعــة  ومجموتهــا  رداوإت  لخيمــااتنســيق   عــةمجمومــع   روبالتشــا

مــن  ببالقــرصــة  خال  وصــوت  متطلبــالديهــا   التــي تلئــالعالوضــع   مشــابه ءاجــرإ
لجتمعيــة.  اافــق  لرا

ّ

الرصد  والتقييم   . ٥

X  
عــن ّّ ðتقــوم   بالبــ ل مــن قبــل   القطــاع االقياســية   لعــز زة ضمــان  أن  أد وات  الرصــد

الصحــي   والنظافــة  العامــة. التحتيــة   للميــاه  والصــرف óإل  الب  نــ ُإمكانيــة  الوصــول

والكمية   النوعية  الروتينية  وتصميمها   ف   عمليات  الرصد ات  لعاقة إدراج  مؤشرا
احسب   لعاقة.   تصنيفها  بشكل  يتيح

X ُ
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ف لتعاا ستجابةلا هزية  لجاا

X 

ف   مراجعــات  “الــد روس  الســتفادة”   دعــوة  الشــخاص  ذوي  العاقــة  للمشــاركة
التحديــد   لمارســات  الجيــدة  واعتمــاد  توصيــات  لبامــج  اليــاه   والجهــود  البذ  ولــة

الصحــي   والنظافــة  العامــة.  والصــرف

والصحي   النظافة  العامة،   والصرف اليا ه إل   لجان اوي  لعاقة اضم  لشخاص  ذ
اـى  ليــاه  الكافيــة  ونقــاط   از  حتياجاتهــم،  وضمــان  حصولهــم  عـ وتشــجيعهم  عــى  إبــرا

اليا ه .
X  

X  X ضم  منظمات الشخاص  ذ وي العاقة ف فرق الرصد.  

النظافة  العامة  

التعاف  الستجابة الجاهزية  

التقييم  والتحليل  والتخطيط . ١

وصمــة   العــار،  واتخــاذ  ّ مــن  تطويــر   مــواد  التصــال  إدراج  مبــادرات  للحــد  عنــد  ينبغــي 
التي   تعو ق الشخاص ائق  لجتماعية  والجسدية  وعوائق التصال خطوات  لزالة  العوا

الصحــي   والنظافــة   إل   مرافــق  وخدمــات  اليــاه  والصــرف عــن   الوصــول مــن   ذوي  العاقــة
العامــة .

X X  

X  X  
أن   تكــون  الرســائل  قابلــة  للوصــول،  وتتضمــن  نصائــح  عمليــة  حــول  كيفيــة  الحفــاظ   يجــب

عــى  النظافــة  الشــخصية.  

إل   لوازم  النظافة  الشــخصية، اوي  لعاقة من   ذ اجها  لشــخاص التي   يحتا افة  لواد إضا
قطنيــة   ماصــة   ويشــمل   ذلــك  مــواد  مخصصــة لســلس   البــول  )حفاضــات  للكبــار  ومــواد
وفــوط يمكــن التخلــص  منهــا أو قابلــة  لعــاد ة الســتخدام  وغطــاء للفرشــة قابــل للغســل  

ّ
ُ

ـخ(.  ف، إلــاـون إضـوصابـن  ـاثــو  لـدوب،  ـروم للتســاومقـ

X X  X  

الوارد تعبئة .٢

اف   ليزانيــة   الصحــي   والنظافــة نشــر   رســائل  اليــاه  والصــرف تكلفــة  عــى  إدراج العمــل 
للجميــع.   متعــددة  متاحــة  Xّونشــرها  بتنســيقا ٍت  X  X  

التنفيذ .٣

للجميــع )شــفهية  ّ ترويجيــة   حــول  النظافــة  بتنســيقا ٍت متعــددة  ومتاحــة رتطويــر   ســائل
وبلغــة ســهلة   القراءة/واضحــة، إلــخ(.   اوبلغــة   لشــارة ومطبوعــة

X X  

X  

ت  معلومــاتوفــر   كيفيــة لحــوفــة  النظاتعزيــز   مجــال ف نيــنليدااملــن  العاشــاد  رإ
امستوى  لسرة،  وضمان  اطلع   والصحي   النظافة  العامة  عى  مرتبطة  بالياه  والصرف

عــى تلــك  العلومــات.   كافــة  أفــراد  الســر
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التعافالستجابةالجاهزية

اـة  لضافيــة  وكيفيــة   أم  دوات  النظافـ اـن  ليدانيــن  حــول  اســتخدام  لــواز إذكاء  وعــي  العاملـ
التخلــص  منهــا.

X X

عــى   مــواد  مرنــة  ومتنوعــة  لدارة   إل   الحصــول العاقــة مــن   ذوات  قــد   تحتــاج  النســاء
لتلبيــة   متطلباتهــن،   الشــهرية  تكييــف   مــواد  النظافــة ينبغــي  لــذا  الشــهرية،  النظافــة
قابلة   لعادة   أمنها   و التخلص  يصحية   مكن وفوط  ف   توفر فوط قطنية   ماصة والنظر

مــع   غطــاء  وحبــال مخصصــة  تخزيــن  وصابــون   وعبــو ة وملبــس   داخليــة الســتخدام
وملقــط  للتنشــيف.  

ُX X 

التنقــل إل  الــواد  والرافــق   ف  مــن   صعوبــات الذيــن   يعانــون ضمــان  وصــول  الشــخاص
كالصابــون   والــاء  والصنابــر.   الشــخصية  التعلقــة  بالنظافــة

X

للشــخاص مــن   ذوي  ّ تتــم   بأمــان  ومتاحــة مــن   أن عمليــة   توزيــع  مــواد  النظافــة التأكــد
ويُمكــن   عــن   الســكان  التضرريــن بعيــد  غــر  موقــع   توزيــع يجــب  اختيــار لــذا  العاقــة،
اـبيل  لثــال  مــن   اوي  لعاقــة.  )عــى  سـ الوصــول  إليــه  مــن  قبــل  كبــار  الســن  والشــخاص  مــن  ذ

ف نقــاط  اليــاه(،  وتســليم  الــواد أتثبيــت   رصفــة  منحــد رة  وقضبــان  وحبــال  توجيــه خــلل
الذيــن ل يســتطيعون الســفر إل نقــاط   التوزيــع.   للشــخاص مــن   ذوي  العاقــة

ّ

ف   قوائــم النتظــار  للتوزيــع مــن   ذوي  العاقــة الســن   والشــخاص إعطــاء  الولويــة  لكبــار
عــى تنظيــم   قوائــم انتظــار  أو  أوقــات  توزيــع  مخصصــة لهــم   أكلمــا   مكــن  ذلــك،  والعمــل

إذا  كانــوا يفضلــون  ذلــك. 

ّ

X  

X X  
ّ

X X 

نقــاط  ف  ا لأمونــة  والرا حيــض  مظللــة   وميــاه  الشــرب  توفــر  القاعــد  والطعــام  وأماكــن
االلــو زم   بطريقــة تراعــي   الفــوارق بــن الجنســن   وتحمــي عــى   توزيــع   التوزيــع،  والعمــل

االكر مــة  الشــخصية.
ٍ

 4. التنسيق  

X  X نشر الرسائل التعلقة بالنظافة العا ٍ مة بأشكال  متعددة  ومتاحة للجميع.ّ

ضمــان  مراعــاة  الرســائل  الخاصــة  بالنظافــة  العامــة  للمتطلبــات  الخاصــة  بالشــخاص  مــن  
اوي  لعاقــة.   ذ

X X

والتقييم الرصد .٥

مــن   ذوي  العاقــة  وتأخــذ   تشــمل  الشــخاص مــن    ّأن عمليــات  الرصــد  والتقييــم التأكــد
ف  العتبــار.   آراءهــم

X X

الصرف  الصحي )إدارة  الفضلت  والنفايات  الصلبة(  
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ف لتعاا ستجابةلا هزية  لجاا

لتخطيط اولتحليل  اولتقييم  ا .١

لالوصوف   قةعالاوي  ذمن   شخاصلاجه اتوالتي   جزاالحوولخاطر  اتحليل  وتحديد  
 Xـف  و التخفيــا أالتهـزلـر  تدابــاذ  تخـاوـة  مــة العافـالنظاوـي  ف الصحــرالصـوه  ـاليــق اافـمرإل   

 .منها

اـق  ليــاه  والصــرف  الصحــي  والنظافــة  العامــة  عــى  مســا ٍفة مناســبة  مــن   اختيــار  موقــع  مرافـ
بعضهــا  البعــض  ومــن  منــازل  الســكان،  واختيــار  موقــع  مرافــق  غســل  اليديــن  بالقــرب  مــن  

اـن  لســاكن.   ات  لجتمعيــة  بعيـ ـدا  مـ الراحيــض،  ومناطــق  التخلــص  مــن  النفايــا
X X 

ً

 Xئق. امن العوخالية   تكون ف الصحي بحيñافق الصرمرل إل  تصميم طرق الوصو

كــزالراواق  ســول)اللجميــع   حــةمتالجتمعيــة  االتحتيــة  البنيــة لجعــل تاخطــوتخــاذ  ا
X،  لالوصــووممكنــة   حــةمتالــك  كذديــة  الفركن  لســااجعــل  و...(،   سرلــدااوالصحيــة    X X 

كة. لشــراحيــض الراف   قــةعالاوي  ذمــن   للشــخاص ةد ّمحــدافــق  مرتثبيــت  و

التي  وأة الجديد افق  لرامن  ئةلااف  1ÿ ّأناض  رفلايجب  مفصلة، ٍتتقييماب  غياف   
X

قة.  عالاوي  ذمن   شخاصلافيهم   بمن للجميع، حةمتاتكون   أن ينبغي هيلهاتأعيد  أ

X X 

ـن  مــص  ـة التخلـكيفيـل  ـوحـهم  ـرأسـوـة  قـعالوي اذ ـن  مــخاص  شـلة ارـاـى استشـعــل  العمـ
ـ اـك الفضـ  لـذـا ف  ت، بمــاالنفايـ ّـو ومـت  ل ن أن ـاوضمـل،  ـوـلس البـسـوـهرية  ـة الشـفـد النظا

ـم.ـح الوصـفـتكاوـخصية  ـة الشـمـم الكر  ـرتحـوـة  منـت آـاـن النفايـمــص  ت التخلــاتيبـتر ا 

د  رالواتعبئة   .٢

X 
ميزد  عــداإعنــد   قــةعالاوي  ذمــن   شــخاصلاك إشــر خطــط تنيــاا  نيةنســالاســتجابة  لا  ا

جلــة.العات  ءاالنــدات  عامشــروو  أمــة  العافــة  النظاوالصحــي   فالصــروه  ليــابالتعلقــة    ا 

 Xت للجميع.  ماالخدوافق  لرحة اتاتكاليف إتشمل   تنيااليزاوت  حارلقا ّن أنضما

التنفيذ .٣

لتعزيــز  حيــضالراإل  لالوصــونيــة  مكاإهميــة  أل  حــوســر  لامــع  عيــةتوت  جلســاعقــد   
X

قــة.عالاوي  ذمــن   شــخاصلامــة  اكرواســتقللية  

ابزيــن،  ردولم  لســتثبيــت   طريــق عــن لللوصــوقابلــة   حيــضالراجعــل  عــى العمــل 
X X

كــة.  لتحرااس  الكــرل  لدخــويكفــي   بمــا اســعةوخــل  لدااجعــل  و

ق  لغــإعنــد   كــةلتحرااس  الكــرب  ســتيعاليكفــي   بمــا ةكبــرت  االحجــرتكــون   أن نضمــا
X X

 .بلبــاا



18ý 

املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

 

 

 

 

 

 

 

ö

 

  

ف لتعاا ستجابةلا هزية  لجاا

X X ستخدام لغسل اليدين.  لسهلة اوع  تفارلمنخفضة ار  صنابر  توف

Xلقة.  زتصبح   من أن سطحللنع اف  نظمة الصرتثبيت أ X 

ً تســاربمماصــة  الخات  تيبــارالل  حــومجتمعيــة   تارومشــاعقــد   عــى ئمــاداالعمــل  
موقــع  لحــولجتمــع  اة  راستشــاومــة،  العافــة  النظاوت  لالفضــمــن   مــنا التخلــص  

ت  متطلبــار  عتبــالخــذ بعــن الاومتهــا،  ملءومــدى   تصميمهــاوف الصحــي  افــق الصــرمر
X X X

إل  لللوصــوالتنقــل   إل جــونيحتاقــة:  عالاوي  ذمــن   للشــخاص ةد ّلحــدال  الوصــو
عــى  سالجلــوو  أء  فصــاالقرعــى   ةرالقــد لديهــم   تكــون أنوإليــه   لالدخــووحــاض  لرا
 .ض حــا لرا

ل،  لنــزاف  زابالــة  رداإل  حــوشــخاص  لاوعايــة  الرمــي   ّلقدالدعــم  وة  رلشــواتقديــم  
X

وصحيــة.منــة  آبطريقــة  منــه التخلــص كيفيــة لحــواطلعهــم  و

ل  الوصــونيــة  مكاإت  لتطلبــاملئمــة   تكــون بحيــñ تالنفايــاتخزيــن   تويــاحاتثبيــت   
X Xمكــن ُيبحيــñ  نبمــكاووضعهــا   لختلفــة،ات  قــاعالاوي  ذمــن   للشــخاص لختلفــةا

إليهــا.   مــن   ذوي  العاقــة  الوصــول  للشــخاص 

مــن  شــخاصلت اجــاحتياعــى امــج  اباضعــي الوون  نســاللجــال املــن ف اريــب العاتد 
افــق  لرا ّأنمــن   كــدالتأومــة،  العافــة  النظاوالصحــي   فالصــروه  ليــاامــن   قــةعالاوي  ذ

X
تكــونوالشــخصية   مــةاالكرم  تحــرأن  وإليهــا،   لالوصــونيــة  مكاإة  عــاامرمــع   مصممــة
نــة.  للصياوقابلــة   مناســبة 

X
بأشكالت  فتالوت  شاداروضع    من التخلص كيفية حتشرللجميع   حةومتاة  د ّإ  متعد ٍ 
وصحية. منةآبطريقة   تالنفايا

لتنسيق  ا 4. 

X X
س رـدالـكاـة )مـن العاـالبــق اافـمرـع ف  ـة للجميـحـومتاـة  فـكاـض  حيـامرد  ـوجـوـن  مــد  كـالتأ
...(.ت  لستشــفياو   ا 

مــن  التخلــص اقــعموتحديــد  وتصميــم   عنــد قــةعالاوي  ذمــن   شــخاصلاة  راستشــا
X

مــة.  العاالصلبــة  تالنفايــا

والتقييم الرصد .٥

النســبة  تســجيلوحيــض،  اللمرقــة  عالاوي  ذمــن   شــخاصلااســتخدام  كيفيــة اقبــةمر
لئويــة االنســبة  وتهــم  بمتطلباتفــي   حيــضالرا ّأنون  يعتقــدالــذي   للشــخاص لئويــةا

X X
ة  دجــووفــة  النظالتحســن   تلعلومــااه  هــذاســتخدام  وعنهــا،   اضــنالرغــر   للشــخاص

ت.  مــاالخدوافــق  لرا
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ّ

حق  للا١٩  

لة  معقوتيسيية   تتيباترفي  تو 1 | للحقا

لة.  معقوية  رتيست  تيباترر  ن لتوفمطلوباءان  اجرهناك إ

ّ  (ع تفار  احوكة )رقة للمشاعالوي اذ من   شخاصلبه اما يتطلتحديد   .1

اسأل الشخص 
عما يحتاجه.

تعذر ف حال
حل، الوصول إل

فراجع قائمة 
التحقق أدناه.

حدود  حل ف قدم
الوارد الحددة.

اسأل الشخص  
كان عما إذا

الحل القرح يفي 

قيم الخيارات 

منه. بالغرض

ف حدود الوارد 
التاحة.

تمييز(. ون  دعي )موضو ٍلة بشكلمعقوية تيسرت تيباترء اجرفض إرعملية ير تب 2.

يلبــي  ل م ّلقــداالحــل   ّأنن  وضمــاجيــن،  رالخات  مــاالخدمــي   ّمقدمــن   صريــح ٍءاشــرف   التفكــروحــة،  لتااد  رالــوافــة  كار  عتبــالباخــذ  لا
لعنــي.  االشــخص   تمتطلبــا

ا. ًتمييزعد  ُل يته  ء بمتطلباعدم الوفا ّنت الشخص، فإمتطلباحة  لتات اارمن الخياي  ذا لم يستوف أإ

خطأ صحيح  اسأل

ّ ح؟  متار  غه  نلهذا التعديل   رتوفلستحيل  من اهل  

منه؟  ض لناسب لتحقيق الغرهذا التعديل ف الوقت اء  الستحيل شرمن اهل  

هذا التعديل؟  ر توفن  نوالقار  غمن   هل
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للحق  . ا19

أسئلة  توجيهية  لترير  رفض إجراء  ترتيبات  ٍ تيسيية بشكل  موضوعي

تيســرية  تتيبــاترء  اجــرإفــض  لرمنطقــي   يــربتي  أيســتند   أن يجــب 

ف لــكبذلعنــي  االشــخص   ðلوإبــعيــة  موضومعايــر   إل لــةمعقو

 . 2û6لناســباالوقــت   

اـر  لنطقيــة  عنــد  تقييــم   اـه  لســئلة  التاليــة  عمليــة  التبيـ أن   تو ّجـ ينبغــي

تيســرية   معقولــة  وتبيــر  الرفــض  د ون مــا   بإجــراء  ترتيبــات طلــب 

ينتهــي  التقييــم  ملحظــة   أن  óتمييــز عــى   أســاس  العاقــة،  ويُرجــ

التــال ف حــال   اويُمكــن   لتابعــة  للســؤال اعنــد   لجابــة  الول  بــل،

كانــت  الجابــة نعــم.  

ٍ
ّ

ن؟ نوقاب لطلوالتعديل  افي  توهل   .1

أتعنــي   نــه ّّ أعــى   نهــا يجــب فهــم   عبــارة  »قانــون« )ف هــذا   الســياق،

ل يوجــد أي  عائــق قانــون يحظــر التعديــل،  و ّأن عــدم  وجــود  لئحــة  

ود   اجــب  توفــر الرتيبــات العقولــة  ل يــبر التقاعــس، صريحــة  تحــد

ويجب   اس  لعاقة«. قد يعني التمييز   ع ى  أســا حيñ   ّأن التقاعس

بحيــñ تعنــي   أن هنــاك   قانو نــا   تفســر  عبــارة  »غــر  قانــون«  بصرامــة

هــذا   االتيســري   لقــرح.  وحتــó  إذا  كان تحظــر   الرتيــب أو  لئحــة

إعــى   عفــاءات   الســعي   للحصــول اعــى   لطــراف فينبغــي  صحيحــا 

يكــون   ذلــك   ً ملئمــا  ُومجديــا (. عند مــا

ّّ

ً ّ

ً

ً

رفــض  الرتيــب   إذا  كان  التعديــل  غــ ي  قانــون،  فــإن 

هــذا  توفــر  يمكــن )»ل  تمييــزا ً.  ليــس   التيســيي

القانــون...«(.   بموجــب   محظــور   لنــه  التعديــل  

ّ  	
ُ

ّ

إذا  كان  التعديــل  قانونيــا،  فانتقــل  إل  الســؤال  ً

ا لتــا ل  .

يمكــن  ُ امــن   لمكــن  أو  الجــدي  توفــ ي  التعديــل؟  )هــل 2. هــل 

اعــى   لتطلــب؟(  ّالحصــول

ان  لتطلب   قابل للتحقيق  ًّ إما   ذا  كا إل تحديد  )يسعó هذا   السؤال

إما   ذا  كان  وكلما   حيثما  كان  مطلوبا، ول يحدد   ٍ بشكل موضوعي
إمــا   ذا  أمنــه،   و مــن  الضــروري  أو  الناســب  فعليــا تحقيــق   الغــرض

يالتــي   مكــن  ف   ذلــك  الــوارد  الخارجيــة بمــا  كانــت  الــوارد  التاحــة،

لتغطيــة  التكلفــة.(   عليهــا   بســهولة،  متاحــة الحصــول

ًُّ
ً

ُ

امــن   لمكــن  توفــ ي  التعديــل،  فــإ ّن رفــض   لــم يكــن  	 إذا
)»ل  يمكــن  إجــراء  ليــس   تمييــزا ً.  الرتيــب  التيســيي

اغــر   لجــدي   مــن  اغــر   لمكــن  أو مــن  التعديــل   لنــه هــذا

ف   الســوق   اعــى   لنتــج  أو  الخدمــة  الطلوبــة الحصــول

ا لحليــة  أو  أ ي  ســو ق  أ خــرى  يمكــن  الوصــو ل  إليهــا   ...«(

ُ
ّ

ُ

 إذا  أمكــن  إجــراء  التعديــل،  فانتقــل  إل  الســؤال 
ا لتــا ل  .

هــل ســيزيل   اهــل   لتعديــل  الطلــوب  ضــر وري  ومناســب؟  .û

عــى   ويضمــن   فعليــا  إعمــال  الحــق الحاجــز  الســتهدف

امــع   لخريــن؟  قــدم  الســاواة

ً

يفــي   بالغــرض.  ّ االتعديــل   لطلــوب إمــا   ذا  كان )يحــدد هــذا   الســؤال

ذمن   وي  الشخص  يثم   مكن إف  زالة  حاجز  معن ومن  يهل   سهم

اـدم  لســاواة  مــع  ا öخريــن؟(   اـة  لعنــي  مــن  ممارســة  حقــه  عــى  قـ العاقـ

ّ ُُ

لــن  ي تيــح ُ يفــي  بالغــرض  أو ل  إذا  كان  التعديــل

اتيب  لتيسيي  الر إفض  جراء اسة  لحق،  فإن ر ممار

توفــر هــذا التعديــل   لنــه لــن )»ل يمكــن ليــس   تمييــزا ً.

إف   زالــة  الحاجــز   يفــي   بالغــرض  القصــود  ولــن  يســهم

)»... 

ّ

ُّ

ُ

إل   فانتقــل   بالغــرض،   يفــي   التعديــل كان    إذا  
التــال.   الســؤال  

اهــل   لتعديــل  الطلــوب  يفــرض  عبئــا  غــ ي  متناســب  أو  غــ ي  ً  .ú

مــر ر؟  

االتعديــل   لطلــوب   ّيشــكل ُّ تقديــم  إمــا   ذا  كان )يحــدد هــذا   الســؤال

هــذا   الســؤال عــى  متناســب،   وتتطلــب  الجابــة غــر   عبئــا  بشــكل 

امــن   لعقــول  إنفــاق  الــوارد  اللزمــة   هــل  التناســب.  عمليــة  تقييــم 

ومــن حيــñ التكلفــة   والتأثــر  االوقــت   لناســب التعديــل )ف  لجــراء

الحــق   وهــو  إعمــال الهــدف  تحقيــق  مــن  أجــل إل  ذلــك( ومــا 

ا لقصــو د؟  (

ًٍ

2û6 6، عدم التمييزواة  ولسان ابشأ 6م  التعليق العاقة،  عالوي اذ شخاص  لق احقو قية  تفالعنية بااللجنة ا/CRPD/C/GC2.ة  ، الفقرý 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
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ّ ض  يفــرــه  نبأب  لطلــوالتعديــل  اعــى   لحكــما ّتــما  ذإ

تيــب  رلاء  اجــرإفــض  ر ّنفــإريــة،  وضر ي  غــ ًءعبــاأ
ً  .اتمييـــزليــس  ييلتيســا

ًّ لثال:  سبيل اى  عر له بسبب  بمل   عبئالك  ذل  قد يشك

و  أئل  ســاوي  أتتوفــر   لوالتكلفــة   هــظباالتعديــل   ّيعــد

التكلفــة.  لتغطيــة ماليــة تارخيــا

ضّســيعرتكلفتــه   تغطيــةوالتكلفــة   هــظباالتعديــل   ّيعــد

للخطــر.  مــج نابالعمــل   

ساســية  لام  لهــااض  ّيقــوأن   نهشــأمــن   التعديــل ءاجــرإ

 .مــجنا بلل

الهــداف   أو   بالوســائل   التعلقــة   الخــرى    العتبــارات  
أن   تقــوض  ٍ بشــكل  واضــح مــن   شــأنها التعلقــة  بالتطلــب

للبنامــج.   الساســية   الهــام  

ّّ

ّ ل  ــهنبأب  لطلــوالتعديــل  اعــى   لحكــمايتــم   لــم اذإ
ًّ ء  اجــرإفــض  رر  اقــر ّنفــإلــه،  رمــر ل  عبئــال  يشــك

ً عــى  اتمييــزن  ســيكول  لعقــواي  يلتيســاتيــب  رلا

قــة.  عالاس  ســاأ
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ومو ّحــدا   موجــزا   مقياســا   الداة  هــذه   ّتوفــر 

 

  
 

مجموعــة  الســئلة  الوجــزة 

للحق  . ا19

ت  نالبيااتصنيف   تاودأ 2 | للحقا

إعــداد   مــن   العاقــة حــول  
 2ûý واشــنطن فريــق 

ة زّلعــزاســئلة لاعــة مجمو
د عــداإمــن قــة عالال حــو

اشــنطن. وفريــق 

ة زّلعــزاســئلة لاعــة مجمو
دعــداإمــن قــة عالال حــو

اشــنطن. وفريــق  

مكــن ُيأســئلة  ســتة عــى داةلاه  هــذتحتــوي 
حيñ  تولد  ّ ف   التعدادات  والسوحات، إدراجها

قابلــة  للمقارنــة  دو ليــا  حــول الســئلة  بيانــات
مــن   ذوي  العاقــة   انســبة   لعاقــة  والشـــخاص

العالــم.   حــول 

ً

ءالجــزء داأل حــوفيــة إضاأســئلة تتضمــن 
ب. كتئــالاوالقلــق والجســم مــن العلــوي  

فيــة إضاأســئلة عــى داة لاه هــذتحتــوي 
ûý( لجمــاإ)ً لــم لاوب كتئــالاوالقلــق ل حــو

ســن وة د ِعلســااة جهــزلااســتخدام وجهــاد لاو
البيئيــة. مــل االعووقــة عالار ظهــو

اقبــل   لنظمــاتُ مــن  تســتخدم  الداة  ٍ بشــكل  متزايــد
النسانية  و ّتم اختبارها  مؤخرا ف مختلف   السياقات  ً

2û8  .النســانية
الصحــة مباشــر بشــكلداة  لال  وتتنــال  ملحظــة:  ٍ
شــخاصلاجــه  اتوالتــي   جــزاالحود   ّتحــدو  أالنفســية   

قــة.  عالاوي  ذمــن   

ســئلة لانية نســالات ســتجابالابعــض فــت أضا
إل  عــةلجمواه هــذف  بكتئــالاوبالقلــق لتعلقــة ا
ة جــزلواســئلة لاعــة بمجموصــة الخات ناســتبيالا

اشــنطن وفريــق د عــداإمــن قــة عالال حــو

كتيب منظمة الصحة 
العالية الخاص بجدول 

تقييم العاقة، إصدار  2.0 

النسانيةالستخدامالداة الوضاع ف التطبيق

لفريــق  الطفــل أداء وحــدة
ا ليونيسف-واشــنطن

أطــول بشــكل   ôتــأ والتــي الداة، هــذه تجمــع 
حــول الوجــزة الســئلة مجموعــة مــن بقليــل 
الطفال حول بيانات واشنطن، لفريق العاقة

 1ý-2 بيـــن أعمارهــم تتـــراوح الذيــن والشــباب
مقــدم  هــو الســتطلع ف الشــارك بينمــا عامــا،

الســاس. الرعايــة

ٍ

ّ ً

تعــان  التــي الظــروف ف الســتبيان هــذا ي ســتخدم
الســح ضمــن الثــال ســبيل )عــى الــوارد شــح مــن 
يغطــي العديــد 6 الــذي الؤشــرات التعــدد العنقــودي

الخطــورة(. عاليــة النســانية الوضــاع مــن 

ُ

ّ ّ

الخــاص النموذجــي الســح
الصحــة  لنظمــة بالعاقــة

ا لعاليــة.

الحواجــز العــام الســكان الســح هــذا يحــد د
الشــخاص مشــاركة دون تحــول التــي البيئيــة 
وتحتــوي كامــل، بشــكل  العاقــة ذوي مــن 
بينمــا ســؤال،  ú0 عــى الختصــرة النســخة
ذلــك. مــن أكــث  عــى تحتــوي الكاملــة النســخة 

ّ

ٍ

الســياقات ف الداة هــذه اختبــار اöن óحتــ يتــم لــم 
ا لنســانية.

ًًً

الدراك  هــي  مجــالت حياتيــة  ســتة  ف  للعمــل 
والنشــطة  والتابعــة  الذاتيــة  والرعايــة  والتنقــل 
الحياتيــة والشــاركة، وقــد  ّتــم تطويــر إصــدارات
الحتياجــات  لتلبيــة  الداة  مــن  مختلفــة  

الختلفــة، وتشــمل  û6-12 بنــدا  ولــكل بنــد أســئلة  
 ّمتعــددة .

ًً

واحد )باكستان(  إنسان ف  سياق الداة جرى اختبار
وأكث من  100 موقع آخر 

2ûý ّ لفريق  قةعالال  حوة  زلعزاسئلة  لاعة  مجموان  بعنونسخة   بتطوير جماد لاونية  نسالاومنظمة   شيشاير درناليوم  قاحيñ  اشنطن،ولفريق   قةعالال  حوة  جزلواسئلة  لاعة  لجموخرى  أت  ارإصداتطوير   ّتم
الجسم.  من  العلوي ءالجزكة  حروب  كتئالاوالقلق   لحوفية  إضاأسئلة   إل فةضالباة  رالقصعة  لجمواف   جةرلداالستة   سئلةلا ً:لاسؤ 12تحتوي  اشنطنو

û8-2 2018(.نية  نسالاومجال التنمية   علة فت الفامن قبل الجهااشنطن  وستخدام أسئلة فريق  لجز  مواض  قة: استعرعالت اناجمع بياج،  مادلاونية  نسالومنظمة اد شيشاير  رناليو( 

https://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/extended-set-of-disability-questions/
https://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/extended-set-of-disability-questions/
https://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/extended-set-of-disability-questions/
https://data.unicef.org/topic/child-disability/module-on-child-functioning/
https://data.unicef.org/topic/child-disability/module-on-child-functioning/
https://www.who.int/disabilities/data/brief-model-disability-survey5.pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/data/brief-model-disability-survey5.pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/data/brief-model-disability-survey5.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43974/9789241547598_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43974/9789241547598_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43974/9789241547598_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43974/9789241547598_eng.pdf?sequence=1
https://reliefweb.int/report/world/disability-data-collection-summary-review-use-washington-group-questions-development
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تســجيل أو تحديــد اللجئــن والنازحــن داخليــا 
والهاجريــن .

  

نوية  لثاات  ناللبيالحتملة  ار  دلصاا 3 | للحقا

تارعتباا تنالبياار دمصا مطلوبة ت مامعلو

ســبيل عــى الحكوميــة، ئيــةحصالائــر  اوالد  مــن  صشــخالاد  عــدكــم  
:ل لثــا ا  قــة؟  عالاي  وذ 

التعليم.

الصحة.  

سة.  رلد ق بالتحالت انابيا

الوطنيــة  للعاقــة   مــع  الحصــاءات التعامــل يجــب 
عــى  نطــا ٍ ق  واســع  وتســتخدم  تختلــف  بحــذر  لنهــا

مــن  النهجيــات. مجموعــة  متنوعــة

ّ

البيانــات  ّ أنظمــة   مــن   العديــد  أن  ملحظــة   يجــب 
مــن   ذوي  العاقــة   اتســتبعد   لشــخاص قــد  الداريــة
تكــون   أن  ويُمكــن  إل  الوصــول، يفتقــرون  لن هــم
خــاص  البيانــات  التعلقــة  بالســتبعاد  مؤثــرة   ٍبشــكل 
ســبيل  الثــال  حــول  الطفــال  خــارج  الد رســة( )عــى

مــن   قواعــد   لكــن قــد يكــون مــن الصعــب   اســتخراجها
البيانــات  هــذه.  

ّ

عــى ًّ الصحيــة    ٍبشــكل ضيــق  مــا   تركــز   البيانــات غالبــا 
معينــة  )عــى تضــع  فرضيــات قــد  لكنهــا  العاقــات

ســبيل  الثــال  حــول  الداء(. 

غــر  التعريــف تملفــاو  أالتســجيل   تنــابياتكــون   قــد ً
دقيقــة ف  تحديــد  هويــة الشــخاص  مــن  ذ وي العاقــة
الثــال  ســبيل   )عــى الســتخدمة   النهجيــة   بســبب  

الطبيــة(.   أالبصريــة   و  التقاريــر  الشــارات
 

ـتوى  لســى اعــة  قـعالت اءاـاحصـل إـوحـت  ـانـة بياـد عـقا
ـي.  الوطنـ

 û92ة لتحدء التابعة للمم احصالشعبة ا

ُّ بياناتهــا  نيةنسالت انامنصة البيا إتاحــة   مــن   الؤسســات تمكــن   منصــة  
ف شهر تشرين   ثان/نوفم ب   للمستخد م ن  ا öخرين.
ف   أقــل مــن 1% مــن   مجموعــات  البيانــات 2018،  كان
اتشــمل   لســوحات   قــد  لكــن  النصــة  حــول  العاقــة،

الوســع  نطــاق  العاقــة  كمؤشــر.  

رلد  جــة اـة   اع  لعاقـ اـم  لتحــدة  بيانــات  وصفيــة  عــن  أنــوا اـعبة  لحصائيــة  بالمـ ف   العديــد  مــن  البلــدان،  تتضمــن  قاعــدة  بيانــات  الشـ ار  لعاقــة ال  نتشــا 2û9-  إل   جانــب  تنســيق  التقديــرات  الخاصــة  بالتعــداد  والســوح  الوطنيــة  حــو

اداة  لســح  نفســها.   وف   كثــر  مــن  الحــالت  مثــال  عــى  أ اف   لســوحات  الوطنيــة،

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/disability/statistics/%23/home
https://data.humdata.org/
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 ú9-1ÿ (  اسن   لنجاب يتم تغطية فقط من هم ف  ار  لعاقة.   ًفمثل ب ن  البالغن، اد  لؤشرات  بحذر  للحصول ع ى  معلومات  حول انتشا ينبغي   تفس ر  بيانات السح  العنقودي  متعد الذي   يتبعه، 2ú0- ف   ضوء النهجية

ويُمكن  ســنة(  ويُســتثنó  كبار الســن – الذين لديهم  معدل انتشــار أعى  للعاقة.  وبالنســبة للبالغن، يســتهدف الســح  العنقودي التعدد ة الؤشــرات الفراد الســتفيدين العفي ن  من الشــاركة إذا  كانوا »عاجزين«،
امستوى   لسرة، مقابلت   عى  إطريق   جراء إل   حد ما عن  تغلبت   ع ى  هذه  القيود اوي  لعاقة،  غ ر   ّأن السوحات  الديموغرافية  والصحية من   ذ امن   لشخاص لتشمل العديد  أن   يفسرها  القائم ن  ع ى  التعداد

اوي  لعاقة  بشـ ٍ ـكل  كامل. من   ذ وبالتال تغطية   كبار  الســن أعمرية   وســع اـمل  لســح  كذلك  مجموعة اعن   öخرين،  ويشـ نيابة  اب  لســرة  الرد حيñ يمكن   لر

 

ý 

ú
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تارعتباا تنالبياار  دمصا مطلوبة  ت مامعلو

مثل:  ت التقييماوت  حالسوا

ت  حالســوامثــل )لعيشــية  اســر  لات  حامســو
ت  حالســواوت  اشــرلؤاة  دّلتعــداديــة  العنقو

ت  الجهــاتهــا  جرأالتــي   الصحيــة(وافيــة  الديمغر
ئ.  نمــالاو  أن  نســالالجــال  اف   علــةالفا

ت  الجهــاتهــا  جرأالتــي   اقــعلواتقييــم   تحامســو
ن.  نســالالجــال  اف   علــةالفا

لعنيــة  ات  لنظمــاابهــا  تحتفــظ التــي تنــاالبيا
غــر تلنظمــااو  أقــة  عالاوي  ذمــن   شــخاصلبا

لتخصصــة.  االحكوميــة  

 – تاشــرلؤاد  ّلتعــدادي  العنقــولســح  ااســتخدم 
)لــة  الجو اف  غــرالديمولســح  او 2ú0 201(م  عــامنــذ  6

اشــنطن  وفريــق  أســئلة 2016( معــامنــذ )الصحــي  و
لســح  ااســتخدم  بينمــا للبالغــن، 2ú1ة  جــزلوا

ءداأة  حــدوج  ذنمــوت  اشــرلؤاد  ّلتعــدادي  العنقــو
لتقييــم  طفــاللااشــنطن  ونيسف-اليولفريــق   الطفــل 

قــة.عالار  نتشــاا

ومنهجيــة  العينــة حجــم رعتبــالاف  خــذلايجــب  
منهــا، ضالغــروت  نــاالبيابجمــع   صــةالخاريــن  التما

  ñف  مــةلقد ات  لعلومــااع  نــوعــى  لــكذثــر  يؤحيــ
 .يــر ر لتقا ا 

تــم  تصميــم هــذه العلومــات لتتبــع الحــوادث التعلقــةّ
باللغــام الرضيــة والتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، 
ول تشتمل عى  العاقات التي ل علقة لها بحوادث 

اللغــام الرضيــة والتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب. 

م. لغاللتعلقة بات اءااجرلت انابيا

لتي اجزالحواهي   ما
ل  ل إصولواتعيق   

ت؟  اعدلساا

نيــة مكابإصــة  الخاجعــة  الراوالتدقيــق   تعمليــا
 .لصــولو ا 

2ú2ـمـى التقييـعــة  ئمــة قاربـمقات  ـاه العمليــذ هــد  تعتمـ

ت  لنشــآامة  لســول  الوصــومســتوى  تقييــم بهــدف 
ّ مـاالقيــم  تــد  قــ ـهنأـن  ويُمكـت،  ـامـالخدـم  تقديـون  ـالبـاو

شــخاصلبالعنيــة  الحليــة  ات  لنظمــااقبــل   مــن بهــا 
الحكوميــة غــر   تلنظمــااو  أقــة  عالاوي  ذمــن   

قــة،عالابحســب   النظــم ههــذ تصنيــف   ّتــمحــال   ف نظم الرصد ما بعد التوزيع.
التــي   تواجــه   تحليــل   الحواجــز امــن   لمكــن فقــد يكــون 
حــالت   وكذلــك   العاقــة   ذوي   مــن   الشــخاص

الخــرى.   الحمايــة   ومخاطــر  الســتغلل

ّّ
ّ

ٍ

لنظمــة الصحــة   العاليــة  للوظائــف  ّّ التصنيــف   الــد ول لفهــوم  العاقــة  واســتخدام ف وضــع   تصــور ام   لحــرز تعكــس   التقــد حيــñ  أ ّنهــا ف   التعــدادات  والســوح،  2ú1- تــم تطويــر   مجموعــات  أســئلة فريــق   و اشــنطن  لســتخدامها

أف   داء  النشــطة  الساســية  )الــ þ  والرؤيــة  والســمع  والدراك  والرعايــة  الذاتيــة  والتواصــل(  وتــم تصميمهــا   أصــ ًل   صعوبــة  إمــا   ذا  كان  الشــخاص  يجــد ون والعاقــة  والصحــة  كنمــوذج  مفاهيمــي،  والســئلة  تطــرح
الركيــز  عــى الداء  واليجــاز يعنــي أنــه يمكــن  نشــرها بســرعة  وســهولة ف  مجموعــة  متنوعــة  مــن البيئــات، بمــا ف  ذلــك  تقييمــات الحتياجــات النســانية.للحصول  عــى إرشــادات   للســتخدام  مــع  عامــة الســكان، لكـ ّـن

.)201 ú(  الدخــل ف البلــدان  النخفضــة والتوســطة تدقيــق   لمكانيــة  الوصــول تدقيــق   لمكانيــة  الوصــول،  انظــر هانديــكاب  إنرناشــونال،  إجــراء حــول  إجــراء  عمليــات

ّ
ّ

-2ú2 201(.)سطة الدخل  لتواولنخفضة  ل ف البلدان انية الوصومكالتدقيق   ءاجرإنال،  ناشورنب إنديكاهانظر  ل، انية الوصومكالتدقيق   تعملياء  اجرل إحوت  شادارإى  عل  للحصو 

https://www.washingtongroup-disability.com/
http://bit.ly/2ad0V9y
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طر  لخااوت لتطلبااهي   ما
جه  اتولتي  اةدّلحدا
ي  وذمن   صشخالا
قة؟  عالا

ف  تاثغــرإل  ثداالحــوتتبــع  يشــر أن مكــنُي
ذا  إلثــال  اســبيل   عــى ð،للبــاعمليــة   إل لالوصــو

 ًلتمثيــممثلــون   قــةعالاوي  ذمــن   شــخاصلان  كا
ً لاديــة  اجــز  االحوتمنــع   وقــد خــاص، بشــكل قصــانا

ت  ارالتصــولــك  كذوتصــال  لاجــز  احووسســية  لؤاو
قــةعالاوي  ذمــن   شــخاصلار  العــاووصمــة   مــةالعا
ت.  لالحــاة  رداإت  مــاخد اســتخدام  مــن 

مثل:  ت لعلوماة اردانظم إ

ع  النــوعــى   ئــمالقاالعنــف   تمعلومــام  نظــا

ن  لجنســاا 

حماية الطفل  ت معلومام  نظا

ت الحماية.  لحاة  ردانظم إ

مثل:  ت التقييما

ت.  جاحتيالتقييم ا

كية.  رت التشاالتقييما

قــة  عالاوي  ذمــن  شــخاصلاتضمــن  يتــم ل قــد
ينتــج  قــد ــا ّممالتقييــم،   تعمليــاف   منهجــي بشــكل ٍ
ســبيل  فعــى ثوقــة.موغــر   وأة  دومحــد ت  نــابياعنــه   

ن  مخفيقة  عالاوي  ذمن   شخاصلايكون   قد لثالا
ـمـا لـربمـو  ـة أل إل العمليــوـى الوصـعــن  ريــر قادغـو  أ

الخطــر  مــلاعول  حــوت  معلومــات  التقييمــاتطلــب   
ل  تحــوالتــي   جــزاالحومثــل  )بهــم  صــةالخاة  دّلحــدا

ت(.  عدالســااإل   لهــموصوون  د

مطلوبة البيانات معلومات اعتباراتمصادر

حــول آليات التغذية الرتدة أو الشكاوى. هامــة أفــكارا  اöليــات هــذه توفــر أن ًيمكــن 

العاقــة ذوي مــن الشــخاص تواجــه التــي الحواجــز
غالبــا مــا  ذلــك ومــع الســاعدات. جــودة عــن ورضاهــم
إل  الوصول العاقة ذوي من عى الشخاص يتعذ ر
خــاص بشــكل صحيــح وهــذا الرتــدة، التغذيــة آليــات
تكــون  مــا وغالبــا  حساســة قضايــا تعالــج كانــت إذا
بالتصنيــف  تقــوم ل قــد وبالتــال ســرية، أو مجهولــة

العاقــة. حســب 

ً

ً

الشــخاصمنصة تبادل البيانات النسانية. بأعــداد التعلقــة البيانــات إل بالضافــة
أيضــا تقاريــر  النصــة هــذه تتضمــن العاقــة، مــن ذوي

واليســرين. الحواجــز عــن 

ً

النســان حقــوق بمجلــس الخاصــة الجــراءات
الشــاملة. الدوريــة والراجعــات

الوطنيــة  النســان حقــوق آليــات توفــر أن ي مكــن
والخاطــر الحواجــز عــن قيمــة معلومــات والدوليــة
ذوي  مــن ومتطلبــات الشــخاص وانتهــاكات الحقــوق
الؤسســات  الصلــة ذات اöليــات وتشــمل العاقــة،
الشــخاص  حقــوق ولجنــة النســان، لحقــوق الوطنيــة
بحقــوق  العنــي الخــاص والقــرر العاقــة، ذوي مــن 

العاقــة. ذوي مــن الشــخاص

ُ

ّ

https://data.humdata.org/
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اتقييم   لبيانات  الثانوية   عند   اللحق  ٤ |  اعتبارات

العاقة؟ مفهوم كيف يتم فهم

عامل؟ العار هل وصمة

عى أنه إعاقة؟ ما الذي ”يعتر”

البيانات؟ جمع تم غرض لي

محدود؟ وصول لديها هل العينة

محدثة؟ هل البيانات

تعــرف  الســوحات  وقواعــد  البيانــات  العاقــة  بعــدة طــرق، حيــñ  يركــز البعــض منهــا  ُّّّ
ابقضايــا   لشــاركة  وإمكانيــة   البعــض   ا öخــر يهتــم  بينمــا  اعــى   لعاقــة ضيقــة  بصــورة

الدعــم.   الوصــول  واحتياجــات 

كمـ ّـا أن نطــاق  مجــالت العاقــة التــي  تأخذ هــا أداة  جمــع البيانــات ف العتبــار )التنقــل  
عــى مــن يتــم تســجيله عــى    ّأن  ســوف   تؤثــر ومــا إل   ذلــك( والبصــر  والســمع  والذ هــن

لديــه إعاقــة  مــا.  

عــى  يختلــف وهــذا   يؤثــر امفهــوم   لعاقــة أمــا ف   الســياقات  الثقافيــة  الختلفــة،  فــإن 
ل   اســبيل   لثــال عــى  مــن يتــم   تحديــده  أو  يحــدد نفســه كشــخص مــن   ذوي  العاقــة.
أعــى   نهــا  إعاقــات   أبالعمــر   و  الكتســبة  أثنــاء  النزاعــات اتحديــد   لعاقــات  الرتبطــة يتــم

ف  كل  مــكان.  

ّّ
ّ

ّ
ّ

ابســبب   رتباطهــاُ فهمهــا  أخفيــة   و  يســاء اتكــون   لعاقــات مــن   الحــالت العديــد  ف
جمع   البيانات  سواء  ل ّن الشخاص ويُمكن أن   يؤثر  ذلك  ع ى  جودة بوصمة   العار،
إيتــم   خفاؤهــم  أو قــد  أهويتهــم   و ف تحديــد  قــد   يكونــون  مردديــن مــن   ذوي  العاقــة

ف   عــى   التعــداد  والعاملــن بهــم مــن   قبــل  أســرهم،  ول ّن القائمــن اعــدم   لعــراف
متحيــزون   أيضــا . قــد   يكونــون الجــال  النســان

ّ

ِ
ً

إتتطلــب   جابــات  ً التــي  إلديــك   عاقــة؟”( غالبــا مــا   تــؤدي  الســئلة  الباشــرة  )مثــل “هــل
ابســبب   ختــلف   بســبب وصمــة   العــام  أو ðاعــدم   لبــ ل إل  ثنائيــة  )“نعــم”  أو  “ل”(
قد تكون حساسة   ات  لعاقة إل   جانب   ّأن بيانا اهية  لعاقة، الشاركن ف تحديد   ما

لســباب سياســية.  

وقــد  ،بكــأو  أأقــل   ٍجــةربد قــة  عاإلديــه   الشــخصومــا،   ٍطيــفعــى   ةدجــوموقــة  عالا
ً ل  ومــن قــةعالاوي  ذمــن   بيعتــلــن   مختلفــة داوحــد ت  نــاالبيات  عــامجمود   ّتحــد

قــة.  عالاوي  ذمــن   بيعتــ

هم  تحديد ّتمومن   عـتطلسـلاـملهم  شـمن   ىعثر  يؤت  ناالبياجمع   من ضالغر ّإن
ّ د  التعــداوالصحــي   لســحايعتمــد   قــد لثــالاســبيل   عــى قــة.عالاوي  ذمــن   هــمنأعــى  

لتحديــد  مختلفــة معايــر لعيشــيةاللســر   العيــش لُســبومســح   نللســكام  العــا
قــة.  عالاوي  ذمــن   شــخاصلا

الذيــن يتــم   مــن   ذوي  العاقــة،  وخاصــة  أولئــك ابعــض   لشــخاص ل يتــم تضمــن  قــد
عزلهــم ف النــزل أو يودعــون ف  مؤسســات، ف  عمليــات  جمــع البيانــات،  وتؤثــر  هــذه  

 ٍالشــكلة بشــكل خــاص   عــى الطفــال  مــن  ذ وي العاقــة. 

اقبــل   لزمــة  الركيبــة  الســكانية  لنطقــة مــا ٍّ التــي   تــم جمعهــا  ل تعكــس   البيانــات قــد
عــى   نطــا ٍ ق  واســع حيــñ   ّتغــر التدفقــات  الســكانية  الداخلــة  والخارجــة ابعــد   لزمــة،
اـبة  لشــخاص عــى  الركيبــة  الســكانية،  بينمــا  تزيــد  النزاعــات  والكــوارث  مــن  عــدد  ونسـ

مــن   ذوي  العاقــة.  
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ت  لخرجااىمستو عل   تاشرلؤاعل   لمثا |5للحق  ا

ًً قة  عالج امادل 20û0مة  لستداة التنمية اجند لدعما  قة عالوي اذ شخاص  لق احقو قية  تفالن  نسالق احقوت  اشرمؤ :نظر أيضاا

تجالخرانشطة/لاى  مستوى  عت  اشرللمؤمثلة  أ ضيعي  الوال  لجاا

ً ّ لية.التصميم العار  لعايوفقا تكييفها   وؤها أنشاإتم  ت الصحية التي لنشآعدد ا لصحة  ا

ـة  ت الصلـذاـل  هيـة التأـاد عـت إـامـخدـون إل  ـن يصلــة الذيـقـعالوي اذ ـن  مــخاص  شـلـدد اعـلصحة  ا
ة.  د ِعـالسـت اـاـك التقنيـلـذـا ف  ـة، بمـبالصحـ

ً افة  لعامة التصميــم  لعايــر وفقــاؤها  نشــاإو  أتعديلهــا   ّتــمالتــي   حيــضالرباصــة  الخاافــق  لراعــدد   الياه والصرف الصحي  والنظا

التصميم العالية.التعليم وفقا لعاير تم تعديلها أو بناؤها ًعدد الفصول الدراسية التي ّ

ا لعا ليــة .

الصحي والنظافة العامة والصرف خطــي)دن أكحــد بشــكلن تقديمهــا  ّتــمالتــي مــة العافــة بالنظالتعلقــة ائل ســاالرعــدد  الياه
 (.شــفهيو 

ًلتغذية  اوئ  الغذامن  لا لية.  التصميم العار  لعايوفقا  ؤها و بناتعديلها أ ّتماق التي  سولو ازيع أنقاط التوعدد  

ّ مــع ملشــابشــكل للعمــل  ريبهــاتد تــم  التــي تلجتمعــااوء  كاالشــرولوظفــن  اعــدد  ٍ 
قــة.  عالاوي  ذمــن  شــخاصلا

لحماية  ا

س  أســاعــى   التمييــزوللعنــف   قــةعالاوي  ذمــن   شــخاصلاض  ّتعــرعــم  تزالتــي   وىالشــكاالحماية  
ق.  الحقــوت  كانتهــاامــن   هــارغوقــة  عالا

ن  ـاع الجنســوـى النـعــم  ئــف القاـال العنـمجــن ف  ملــن العالوظفــدد اعـو  ـة ألئويــبة االنسـن لجنساالنوع اعل ئم لقاالعنف امنع 
ـة.  قـعالج ااردـى إعــم  ريبهـتد ـرى  جــن  الذيـله ي ّلتصداو

العنف  من للوقاية لجتمعيةات  لياا ف   كنريشاا اللوقة  عالات  اوذمن   ءالنساعدد   نلجنساالنوع  اعل   ئملقاالعنف  امنع  
له.  ي  ّالتصدون  الجنساع  النوى  عئم  القاله  ي  ّلتصداو

مــنحماية الطفل وغرهــا حقــوق الطفــل ف لجــان ذوي العاقــة الشــاركن مــن والشــباب عــدد الطفــال
الهيــاكل الجتمعيــة لحمايــة الطفــل.

الصحــة مجــال ف ملالشــاالدعــم   توفــر عــى بــنّرلداالطفــل   حمايــة موظفــي عــدد لطفلاحماية   
فيهــم  بمــن طفــال،للفيهيــة  رالنشــطة  لاوعيــة  جتمالاالنفســية  الصحــةوالنفســية  

قــة.  عالاوي  ذمــن  طفــاللا

اضرلاون  ـكاسـلاـا  قضايـف   كةرـالشـاـى  عــة  بـّ ر  لد اـة  قـعالاوي  ذـخاص  شـلات  ـامنظمــدد  عـ
 .تلمتلكااو

ت  لمتلكااوض  ارلاون  سكالا

كة  رـالشــى اعــن  بـّرلدـة اقـعالوي اذ ـن  مـد  اـرفـلاوـة  قـعالوي اذ ـخاص  شـلت اـامنظمــدد  عـم  لغال لتعلقة باات  ااءجرلا
ـف.  ـطة التثقيـنشـأوـر  لخاطــن امـ ّـدـطة الحـنشـف أ

التعلقة باللغام لتحديــد الجراءات الجتمعيــة التصــال أنشــطة ف يشــاركون الذيــن العاقــة ذوي عــدد الشــخاص
وتقييمهــا. الخاطــر

ل.  نية الوصومكاإن  تعديلها لتحس ّتمللجئ التي  اول  زلناعدد اجئ  للا

وإدارتها هياكل القيادة الجتمعية.تنسيق الخيمات ف ذوي العاقة المثلن عدد الشخاص

تها  رادوإت  لخيمااتنسيق   
قة.  عالوي اذ من   شخاصلتشمل االتي  وجريت  كية التي أرت التشاعدد التقييما

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/EUAndOHCHRProjectBridgingGapI.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/EUAndOHCHRProjectBridgingGapI.aspx
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إـا  ذا  تـ ّـم  اض  لقصــود  منــه،  ومـ درجــة  تحقيــق  النشــاط  للغــر
القيــام  بذلــك  ضمــن  إطــار  زمنــي  مناســب.  
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قة  عالل ملة  شاسة  عدل  خلمن   لتقييمامعايي   | ٦للحق  ا

قةعاللتعلقة باات  ارعتبالاى  عل  مثا لتعريفا ٢ ٣4لتقييم  ار  معيا

ّ نيــة مكاإلتحســن   ؤهــااجرإتــم  التــي  تلالتعديــ
وي ذ مــن  شــخاصلاكة رومشــال،  الوصــو

التنفيــذ.والتصميــم  ف قــةعالا

لحلية،ات  جاحتيالامع   نيةنسالانشطة  لاتكييف   مدى 
التكلفة.  وفعالية  ءلةلسااوللكية  اة  زيادوبالتال   

هميةلاومة  للءا

مــن   ذوي  العاقــة،  التوقيت  والفعالية    إمكانيــة  وصــول  الشــخاص
عــى   فوائــد إيجابيــة.   وحصولهــم

ممــاّ البدايــة،  مــن  الوصــول  إمكانيــة  معالجــة 
التكلفــة. فعاليــة  مــن  يحســن 

مــن  التوقعــة والكميــة النوعيــة الخرجــات ّتحقــق الكفــاءة والفعاليــة مــن 
النتيجــة حيــñ التكلفــة الدخــلت، ولــن تحقــق الخرجــات البديلــة نفــس

أقــل.  بتكلفــة  
ّ ّ

عــى قــةعالاوي  ذمــن   شــخاصلايســتفيد   هــل

ّ ٍيتعر  وهــل  اة،ولســااقــدم   غــر تاثــرلتأضــون  
ةد مقصــو 

والفنيــة والقتصاديــة الجتماعيــة التأثــرات يقيــس
اـج  لقصــود ة  ـللتدخـلت،  ويتضمــن  النتائـ اـة  لوســع   والبيئيـ
والكليــة  )القطــاع(   والســلبية  وغــر  القصــودة  واليجابيــة 

)الســرة(.  والجزئيــة 

ر  ثالتأ

الوطنيــة/  ت مــاالخد لية  شــموعــى  تاثــرالتأ
ـة/  لحليـاـم  النظــز  تعزيــم  يتـن  كاذا  إـا  ومــة،  لحليـا

ّ التعليم  وة  د ِعلساات  التقنيار  توفالتي   الوطنية
ت  لنظمــاانــت  كاذا  إومــا   لــك،ذغــر  ومــع  الجا

تقــوم  قــةعالاوي  ذمــن  شــخاصلبالعنيــة  ا
ت.  ارالقــد ء  ببنــا

قصــرة الطارئــة  الطبيعــة  ذات  النشــطة مراعــاة  مــدى 
الجــل. الطويلــة  والخــاوف   üالحــ للســياق  الجــل 

ابطالر

التــي  التغطية اإل   لجموعــات  الســكانية  الرئيســية مــدى   الوصــول
تواجــه  أحدا ثــا  تهــدد   حياتهــم.  

مســتويات إمكانيــة الوصــول التاحــة للشــخاص  
مــن  ذ وي العاقــة.   ًّ

وحقــوق التماسك النســانية الحقــوق مــع السياســات مــدى اتســاق
العتبــار. بعــن النســان وأخذهــا

مســتوى  مشــاركة النظمــات العنيــة بالشــخاص الجهــات بمختلــف   الخاصــة التدخــلت   تناســق   مــدى
لتعزيــز   التــآزر  وتجنــب  الفجــوات  والزد واجــات  الفاعلــة

ف  الــوارد.   والتضــارب

التنسيق

حقــوق  لتفاقيــة النســان العمــل مــدى امتثــال
العاقــة. ذوي الشــخاص

مــن  ذوي  العاقــة  والجهــات  الفاعلــة  الخــرى 
النســانية، الســتجابة ف بالعاقــة العنيــة 

التنســيق.   وجــودة 

وســوءّالحماية  العنــف  مــن  التضرريــن  الســكان  حمايــة  مــدى 
مراعــاة  مــع  الضــرار،  مــن  وغرهــا  والســتغلل  العاملــة 

وقدراتهــم. حقوقهــم 

الشــخاص تواجــه  التــي  الخاطــر  تحديــد  مــدى 
مــن  التخفيــف أو  إزالتهــا  أو  العاقــة  ذوي  مــن 

أ ثرهــا .

-2úû 1998(.ة )لعقد  رئ اات الطولحانية ف  نسالت اعدالساتقييم اليل  دئية،  نمالة اعد لساالتنمية-لجنة اوقتصادي  لون امنظمة التعا 
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لجنسيي  ااء  عتدلاول  ستغللامن   لحمايةاورين  ّلتضراه  تجالة  لساءا |7للحق  ا

ـر  ومعايـت  ـامـالتزلباء  ـاالوفــة،  ديـالعنقوت  ـاعـلجمواـك  لـذف   ـابمـن،  ـانسـلاـال  لجـاف   ـةعلـالفات  ـاللجهــن  يمكــف  كيـه  ـادنـأل  وـد الجــ ـحيوّض
ـة.  قـعالاوي  ذـن  مــخاص  شـلاج ـامـدإل لـخــن  مــية  ساسـلانية  ـانسـلاـر  للمعايـة  دـوالجـ

ومعايــي الساســية النســانية العايــي  التزامــات
ا لجــودة

هذا؟ دعم النسان الجال ف الفاعلة كيف يمكن للجهات

التضرريــن ّّ والشــخاص  الجتمعــات   ó1. تتلقــ 
الصلــة  ذات  الناســبة  الســاعد ة  الزمــة  مــن  

با حتيا جا  تهــم . 

امعايي   لجودة  

ومناسبة   ذات صلة  	 الستجابة النسانية

وإشــراك واستشــارة   الحتياجــات،   لتقييــم   مشــرك نهــج   تحديــد
أتحديــد   نشــطة  الســتجابة  وتحديــد عنــد  مــن   ذوي  العاقــة الشــخاص

أولو يا تهــا  .

استشــارة الشــخاص  مــن  ذ وي العاقــة بانتظــام  كأفــراد  مــن الجتمعــات
مناســبة   خطــط   وأنشــطة  الســتجابة إــا   ذا  كانــت التضــر رة  للتحقــق  مم

وذات  صلــة. 

ّ ّّ

مــن  ريــنّلتضراشــخاص  لاوت  لجتمعــاال  حصــو 2.
جــونيحتاالتــي   نيةنســالات  عدالســااعــى   مــةزلا

لناســب.االوقــت   ف إليهــا 

ة:  دلجوامعايي   

لناسب.  وف الوقت االة   ّنية فعنسالستجابة الا

عــى  ًءبنــالناســب  االوقــت   ف ةعد لســااتقديــم   هــدافأومعايــر   تحديــد
ً مــن  شــخاصلا ّأنعلمــا  ريــن، ّلتضراشــخاص  لات  لتفضيــوت  لويــاوأ

ـى  عــل  تحصـأن   ـبيجــة  للغايــة  مهمــة  عيـفرـة  عـمجموـم  هــة  قـعالاوي  ذ
ة.  عدلســاال  حــوكتها  رمشــايتــم   التــي تلعلومــااع  انــوأفــة  كا

ضــا  رصــد  رعنــد  منتظــاباقــة  عالاوي  ذمــن  شــخاصلاة  راستشــا
وفعاليتهــا.  توقيتهــا حســنوســتجابة  لاة  دجــوعــن  تلجتمعــاا

.û  مــن  ريــنّلتضراشــخاص  لاوت  لجتمعــااثــر  تتأل
ويتمتعون هزيةجاكث  أوهم   سلبي بشكلمة  زلا ٍ 

للخطــر ضــةعرأقــل  ود  الصمــومــن  بكــأر  بقــد ٍ
ن.نســالاللعمــل  نتيجــة 

ة:  دلجوامعايي   

لحليــة  ات  ارالقــد ز ّتعــزنية  نســالاســتجابة  لا
الســلبية.  ر ثــاا تتجنــب  و

تخــاذ  اولحليــة،  ات  ارالقــدلتعزيــز  كةمشــرت  تيجياااســرتحديــد 
ة  رداإف  لحليــةات  لجتمعــااوعلــة  الفات  الجهــااك  شــرلت  اخطــو

قــةعالاوي  ذمــن  شــخاصلات  ارقــد تطويــر  وســتجابة،  لانشــطة  أ
التــي  تلعلومــااعــى   لالحصــومــن   ايتمكنــوحتــó  وهــم  دصمولتعزيــز   

ت.  مــاالخد إل   لالوصــومكنهــم  ُيكيــف  ومتــó  فــةولعرإليهــا   جــونيحتا

السلبية رثاا صد  رعند   منتظاباقة  عالاوي  ذمن   شخاصلاةراستشا
التــي  لخاطــراو  أة  رّلتضــرات  لجتمعــااعــى   ســتجابةلاحدثهــا  ُتقــد   التــي 

بها. ّـبتســد  قـ

.ú مــن  ريــنّلتضراشــخاص  لاوت  لجتمعــاافــة  معر
ويُمكنهــم  تهمقااســتحقاولحقوقهــم  مــةزلا

تاراالقــرف  كةرلشــااوت  لعلومــااإل  لالوصــو
عليهــم.ثــر  تؤالتــي  

ة  دلجوامعايي   

اصــل  التوعــى  تعتمــد نيةنســالاســتجابة  لا
ة.  تــدلراالتغذيــة  وكة  رلشــااو

عتمــاد  اوقــة،  عالاوي  ذمــن  للشــخاص تصــالاتيجية  ااســرد  عــداإ
ت  لعلومــاامــن   تهــمجاحتيااعــى   ًءبنــاه  تجــالائيــة  ثناتصــال  ات  اقنــو

ً مــن  أيتجــزل   ءاجــزتيجية  اســرلاجعــل  واصــل،  للتولفضلــة  االطــرق  و
ة.  رّلتضــرات  لجتمعــاامــع   اصــلالتوواط  للنخــرســع  ولاد  الجهــو

ة  ردالات  عمليــاف   كتهارومشــات  لجتمعــاااك  شــرلتيجية  ااســرد  عــداإ
ّ مــن  شــخاصلااك  إشــركيفيــة   تصــف هــانأن  ضمــامــع   ر،االقــروصنــع  

ًً مــن  أساســياءا  جــزجهــم  ماد وإكتهم  رمشــاجعــل  وقــة،  عالاوي  ذ
لجتمعيــة.  اكة  رلشــااتيجية  ااســر
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ومعايــي الساســية النســانية العايــي التزامــات
ا لجــودة

هذا؟ دعم النسان الجال ف الفاعلة كيف يمكن للجهات

مــن  ريــنّلتضراشــخاص  لاوت  لجتمعــاال  وصــو .
ســتجابة  لاســريعة  ومنــة  آت  آليــاإل  مــةزلا

وى.الشــكامــع  مــلللتعا

ة  دلجوامعايي   

معالجتها  ويتم  حيبترموضع   وىالشكا

ة  ـدتـلراـة  التغذيــى  عـل  ـوللحصـم  ـانتظـباـن  ريـّلتضراـخاص  شـلاة  رـااستشـ
ـى  عــب  ويجـت،  عداـالسـاـي  مـ ّبمقدـم  علقتهـوت  ـتجاباسـلاة  دـوجـل  ـوحـ

ً ميــم  تصال  حــوت  ملحظــاتقديــم   ئمــاداقــة  عالاوي  ذمــن   شــخاصلا
ريع.  لشــاا

جز  ا)الحوقة  عالاوي  ذمن   شخاصلاوضع   لحوت  لعلومااكة  رمشا
تآلياوف   تعالجمواوء كاـرالشـت  عاجتمااف  ...( تارالقد ولخاطر  او

تلــك  اســتخداموت،  عــاالقطاب  عــوت  لكاالــوبــن   كةلشــراالتنســيق   
ريع.لشــاالتحســن   تلعلومــاا

ت  عالشــرواف   قــةعالاوي  ذمــن   شــخاصلبالعنيــة  ات  لنظمــااضــم   
تليــاا تحديــد  عنــدووى  الشــكاوة  تــدلراالتغذيــة  تآليــاتصميــم  و

ة.الجديــد والحاليــة  

وي  ذشــخاص  لاق  حقــوقيــة  تفاال  حــوعــي  الوء  كاذوإت  لعلومــاانشــر   
نيــة.  نوالقاالحمايــة   كصكــومــن   هــارغوقــة  عالا

وى،  ـكاالشـوة  تدلرت التغذية الياـاليب  سـلاوت  اـب القنونسـتحديد أ
كة.ـرمشـت  منصاـتخدام  اسـف   النظرو

لجــال  اف   ءكاالشــرفــة  كات  لياومســؤواضحــة  وت  لكــوتوبروتحديــد   
لتعلقــةاوى  الشــكامــع  مــلالتعاعنــد  لصلحــةاب  أصحــاون  نســالا

وأن  ـيالجنسـء  عتدالاوـتغلل  سـلامن   الحماية مثل ـةحساسـبقضايا   
و  أقــة  عالاس  أســاعــى   التمييــز وأن  الجنســاع  النــوعــى   ئــمالقاالعنــف   

الحمايــة.  مخاطــر  مــن هــارغ

ة  ـدتـلراـة  التغذيــى  عـل  ـوللحصـم  ـانتظـباـن  ريـّلتضراـخاص  شـلاة  رـااستشـ
ـا.متهـملءـدى  ومـوى  ـكاالشـت  ـاآليـإل   لـوالوصــة  نيـمكاإن  ـأبشـ

لجميــع  حــةمتايتكــون   التــي تصــاللات  اقنــومــن   عــةمجمواســتخدام   
ايل،  بروطريقة   ةرشالالغة   لكذف  )بما قةعالاوي  ذمن   شخاصلا

ءة/  االقــرســهلة  داومــوحــة  لتاات  لتصــالاوت  لعلومــااجيــا  لوتكنوو
لــك(.  ذإل   ومــا اضحــةو

ً ق  للســياوفقــا  مصممــة  وىالشــكاوة  تــدلراالتغذيــة   تآليــا ّأنن  ضمــا
للجميــع.  تصــال لات  ومتطلبــا

ة  دجــوعــن  ريــرتقام  ّتقــدالتــي  ةتــد لراالتغذيــة  تآليــا ّأنن  ضمــا
ســرية.  وللجميــع  حــةمتاالحمايــة  وت  عدالســاا
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ومعايــي  الساســية النســانية العايــي التزامــات
ا لجــودة

هذا؟ دعم النسان الجال ف الفاعلة كيف يمكن للجهات

ّ مــن  رونّلتضــراشــخاص  لاوت  لجتمعــااــó تتلق 6.
ومكملــة.منســقة  تعدامســامــة  زلا

ة:  دلجوامعايي   

ملة.  ومتكامنسقة   نيةنسالستجابة الا

ويشــمل  حمتــات(  عــالجموالــك  ذف   )بمــا ننســالاالتنســيق   ّأنن  ضمــا
ّّ  ٍبشكلت  لجتمعاات  جاحتيااى  عز   كيره  نأولحلية،  اعلة  الفات  الجها

وي  ذجــل  أومــن   مــع ملــنالعاشــخاص  لات  متطلبــاســيما   لو،  ك
 .قــةعالا

ـى  عـوـرى،  خـلات ـاعـلجمواوء كاـرالشــع  مـم  ـانتظـبات  ـالعلومـاكة  رـامشـ
ـج  تعالــي  ـر التــذ التدابـتنفيـوـد  ت لتحديــاعـلجموـن اك بــرلشــتوى السـا

ت.  ـاجـحتيالت ف ااـوالفجـ

عيــة  الفرت  الفئــاوقــة  عالاوي  ذمــن   شــخاصلامــع   منتظــابار  والتشــا
الجنســن كلور  عمــالامختلــف   ومــن ريــنّلتضران  الســكامــن   خــرىلا

ملــة.  ومتكامنســقة   تعدالســاانــت  كاذا  إمــا   لتحديــد 

.ý شــخاص  لاوت  لجتمعــااتتوقــع  أن مكــنُي
ـنة ـ ّمحست  عداـامســتلم  ـة اسـمـزلـن امـرون  ّـرلتضـا

ّّ ت لمــالتأوب  رالتجــامــن   تلنظمــااــم  تعلظــل  ف 
.بقة  لســا ا 

ة:  دلجوامعايي   

ّ ــم  تتعلن  نســالالجــال  اف  علــةالفات  الجهــا
ر.  اباســتمرتتحســن  و

وفعاليتها.  ت ستجابالة اد جوصد  ك لررمشنهج   تحديد
ّ ءكاـرالشــن  بــة  فـلعرال  ـادتبـوـم  لنتظـاـ ـمالتعلوك  ـرلشـاـد  صـالرـجيع  تشـ

ن.  ـانسـلاـال  لجـاف   

خــرىلاعيــة  الفرت  عــالجمواوقــة  عالاوي  ذمــن   شــخاصلاة  راستشــا
منتظــاباالجنســن   كلور  عمــالامختلــف   مــن ريــنّلتضران  الســكامــن   

مــي  ّمقدمــل  تعاكيفيــة  لحــوت  معلومــاعــى  لالحصــوبهــدف  
القضايــا.  مــن  هــارغووى  الشــكاوة  تــدلراالتغذيــة   مــع تعدالســاا

ّ مــن  رونّلتضــراشــخاص  لاوت  لجتمعــااــó تتلق 8.
موظفــن  مــن نهــاجويحتاالتــي   تعدالســاامــة  زلا

ة.الجيــد ة  ردالاوءة  الكفــاوي  ذمــن  عــن ومتطو

ة:د لجوامعايي   

بفعاليــة  بعملهــم مللقيــالوظفــن  ادعــم  
ومنصفــة.  لــة عادبطريقــة  ملتهــمومعا

ننســالالجــال  اف   علــةالفات  الجهــات  ارقــد ف   تاثغــري  أتحديــد  
مــر.  لام  لــزذا  إت  ارالقــد ء  لبنــاكة  مشــرتيجية  ااســرووضــع  

ة  رف لدعم قد التمويل الكاوـرية  د البشـرالواو الدعم رتوفة إل  الدعو
ة.  جيدة  عدـامسـتقديم   ىعنلحلياءكاـرالشـ

عيــة  الفرت  الفئــاوقــة  عالاوي  ذمــن   شــخاصلامــع   منتظــابار  والتشــا
الجنســن كلور  عمــالامختلــف   مــن لتضرريــنان  الســكامــن   خــرىلا

مــي  ّمقدبــن  العلقــة لحــوة  تــدمرتغذيــة  عــى لالحصــوبهــدف  
قــة.  عالاوي  ذمــن  شــخاصلاوت  نــالعوا
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ومعايــي الساســية النســانية العايــي التزامــات
ا لجــودة

هذا؟ دعم النسان الجال ف الفاعلة كيف يمكن للجهات

مــن  ريــنّلتضراشــخاص  لاوت  للمجتمعــامكــن ُي 9.
هم  عدتســاالتــي   تلنظمــاامــن   تتوقــع أن مــةزلا
عاليــة.ق  لخــوبأءة  كفــاوبفعاليــة  درالــواة  رداإ ٍ

ة  دلجوامعايي   

لة  مســؤوبطريقــة  مهااســتخداود  رالــواة  رداإ
منهــا.  د لقصــواض  للغــر

ت  عاللمشــروكة  مشــرة  دجــوومعايــر  فنيــة معايــر تحديــد
لجتمعيــة.  اكة  رلشــاامعايــر  لــكذف  بمــا التمويــل، تصــا ّومخص

ـا ف  ـا، بمـعنهـð  لـلبـاود  راـولــتخدام اـد اسـصــة لراضحـوت  ءااـرجــع إوضـ
ـوبية.  لحسـو اـاد أـا الفسـن قضايــأـك بشـلـذ

ـة  عـمجموـم  ـة بوصفهـقـعالوي اذ ـن  مــخاص  شـلـع امـم  ـانتظـر باوـاالتشـ
عــى  لالحصــوبهــدف  ريــنّلتضراشــخاص  لامــن  ملــةمتكاعيــة  فر

ءة.  بكفــانــة  لعواد  رامــواســتخدام   كيفيــة لحــوت  معلومــا

ة.  رلغاد قة قبل اعالج امادوإقة  عالاىعنلوظفريب اتد 

ة  رودون  الجنســاع  النــووقــة  عالال  حــوالنظــر   تجهــاوكــر  بذم  القيــا
التقييــم تعمليــاوالوظيفــي  الوصــف ف اضــحوبشــكل  ة الحيــا ٍ 

صــد.  الرأطــر  وت  صــاختصالاو

ـة،  قـعالوي اذ ـن  مــخاص  شـلـة بالعنيـت اـالنظمــع امـت  كااـرـر الشـتطويـ
ت  قياتفاافة  كا ّأنن  وضمالها،   الدعم تقديمولها   التمويل تخصيصو

أنوقــة  عالاوي  ذشــخاص  لاق  حقــوقيــة  تفاامــع   تتمــاش كةاالشــر
ل  الوصونية  مكاوإبالحماية   قةعالاوي  ذمن   ـخاصشـلاتمتع   تضمن 

ّ نشــطة  لاوت  اراالقــرف   ملــةالكاكة  رلشــااف   هــمحق وت  عدالســااإل  
بهــم.  الصلــة  تذا

ّ ن.  نسالاللجااف  علةلفااتللجهاربعة  لاتماالتزلاف  قةعالايوذمن   صشخالاجماد إنضماكيفية   هنادألولجد احضيو

ل ستغللامن لحماية اورين لتضران لسكااه تجالة ءلساال مجاف  تلكالواكة بن لشرائمة الداللجنة ات ماالتزا
لجنسين اء اعتدلاو

ا؟هذا يعني ذما
عى ت لكالوابن كة لشرائمة الداللجنة ائ دمباكد تؤ

:يñ بما ستتعهد ن نسالال لجااف  علةلفاات لجهاان أ

ة  القياد 1. 
الحمايــةوريــن  ّلتضران  الســكاه  تجــاءلة  لســابامهــا  االتزر  إظهــا

ءوإضفــاض  فــرل  لخــمــن   نالجنســيء  عتــدالاوســتغلل  لامــن   
ريــن ّلتضران  الســكاه  تجــاءلة  لســاانهــج   عــى ســيلؤاالطابــع   

التخطيــط  تعمليــاون  نســالامــج  نابالة  رودف  جهــاماد وإ
ُ نظمــة  أء  نشــاإل  لخــومــن   طــري،القلســتوى  اعــى   تيجياســرلا

شــخاص  لات  لويــاوأوت  اأصــوعــى  للوقــوف مناســبة ةرداإ
لــك  ذف   بمــا منســقة، ٍبطريقــةعليهــا   ًءبنــاف  التصــروريــن  ّلتضرا

رئ  االطــوحالــة   قبــل ،نالجنســيء  عتــدالاوســتغلل  لال  حــو
هــا.  وبعدهــا  ءثناأو

ن  الســكاه  تجــالة  مســؤون  نســالالجــال  اف  علــةالفات  الجهــا
حــل  امرجميــع   ف قــةعالاج  مــاد إعــى   كيــزرالعليهــا  وريــن،  ّلتضرا

لــك  كذوتجهــا،  انووتهــا  عمليالــك  ف ذبمــا   ن،نســالامــج  نابالة  رود
ر.االقرصنع   تعملياف   قةعالاوي  ذمن   شخاصلاتاأصوج  مادإ

ت  الهيئــاوت  لكاالــوف  ءارلــد امــن  دعــموة  قيــاديتطلــب  وهــذا 
ت  لكاالــووديــة  العنقوت  عــالجمواء  ارمــد لــك  ذف   بمــا نية،نســالا

ديــة.  العنقوت  عــالجمواف  ئيســيةالر
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ل  ستغللامن   لحمايةاورين  لتضرانلسكااهتجا لة  ءلساالمجاف   تلكالوانكة برلشائمة  الداللجنة  اتماالتزا
ن  لجنسياء اعتدلاو

الوكالتعى بن الشركة الدائمة اللجنة تؤكدمبادئ
:ñي بما ستتعهد النسان فالجال الفاعلة الجهات أن

هذا؟ ماذا يعني

كة  رلشاا 2.
ّّ التــي  لنســقةاالنهــج   تدعــموي  تغــذالتــي   كالــةالوت  آليــاــي  تبن
ت  الفتيــاوجــال  الروء  النســاــن  ّمكُتالتــي  وشــخاص  لاعــى   ــز ّكتر

ً ضــنّلعراوتهميشــا  ث كــلاشــخاص  لافيهــم   بمــن ن،الفتيــاو
ٍروبــد م  القيــاوكة  رلشــاامــن   ة،رّلتضــرات  لجتمعــااف   للخطــر 

هيتهــم  فاروتهــم  حياعــى  ثرســتؤالتــي  تاراالقــرف  نشــط 
لــةالعادولنصفــة  ات  كااالشــرعتمــاد  اوحمايتهــم،  ومتهــم  اكرو

ة  ســتفادلابهــدف   عليهــا الحفــاظولحليــة  اعلــة  الفات  الجهــامــع   
ت.  ـالجتمعـاـل  خـداـبتها  كتسـاـي  التــة  الثقـوـة  الطويلــا  تهـعلقاـن  مـ

التدابــر  ثكــأبتحديــد   ننســالالجــال  اف   علــةالفات  الجهــاســتقوم  
ن  تمكجل  أمن   تنسيقها ىعالعمل  وها  تنفذوصلة   تذاوملئمة  ً

ن  ـكاـن السـمــرى  خـلـة اعيـت الفرـاالفئـوـة  قـعالوي اذ ـن  مــخاص  شـلا
ف  كةرلشــاامــن   نالجنســاع  النــوور  عمــالامختلــف   مــن ريــنّلتضرا

ت.  عــالجمواعمــل   لــكذف   بمــا ريع،لشــااف   راالقــرصنــع   تعمليــا
ـى  عــ ـز ّكترـي  التــج  النهــذ  لتنفيــم  دعمهـوء  كاـرالشــجيع  بتشــتقوم  سـو
عملهــا.ف   كيةرالتشــاالنهــج  وشــخاص  لا

تعزيز  وتها  لوياوأتحديد  ولحلية  ات  ارالقد تعزيز   ىعستعمل   كما 
ً تمشــيالحليــة  اعلــة  الفات  الجهــامــع   مــةرلحاولنصفــة  ات  العلقــا

كة.  االشــرومبــادئ   ســاسلان  نســالار  لعيــاامــع   

.û ت  ءااجرلاوة تد لرالتغذية اوت لعلوماا
ّ عيــة  الجماالنهــج  تدعــموي  تغــذالتــي  كالــةالوت  آليــاــي ّتبن

ـاإليهـع  ـتماسـلاوت  ـالجتمعـاع  لـإطــى  عــل  تعمــي  التـكية  رـاالتشـو
تصحيحيــة.  ٍتءااجــرإتخــاذ  باتقــوم  وة  تــدلراالتغذيــة   وإل 

وى  الشــكاعــن  ðلللبــلناســبة  ات  ليــاا تنفيــذ  دعــموء  نشــاإ
العمل  وومعالجتها،   نالجنسيء  عتدالاوستغلل  لبالتعلقة  ا

ـي  ت التـعداـالسـاوـة  ـج الحمايـمـاة بررداوإـم  تصميـوـط  تخطيــى  عـ
ة.  رّلتضــرات  لجتمعــااء  اروآع  التنــوعــي  اتر

تطبيــق  وتحديــد   عــى ننســالالجــال  اف   علــةالفات  الجهــاســتقوم  
عــى  تلعلومــاالنشــر  الصلــة تذاوملئمــة  ثكــلاســاليب  لا
مــن خــرىلاعيــة  الفرت  عــالجمواوقــة  عالاوي  ذمــن   شــخاصلا

ريــن، ّلتضراشــخاص  لابــن   مــن نالجنســاع  النــور وعمــالامختلــف   
منهــا ةســتفاد لاوة  تــدلراالتغذيــة   تحليــلوبجمــع   لــككذســتقوم  و

ريــن ّلتضراشــخاص  لاإل   ريــرتقاتقديــم  ور،  االقــرصنــع   تعمليــاف   
ت.تخــذاالتــي   التصحيحيــة تءااجــرلان  بشــأ

ومنســقو  ننســالالجــال  اف  علــةالفات  الجهــاســتقوم  كمــا 
ــم ّيتفهأن  نبضمــائيســية  الرت  لكاالــومــن  وبدعــمت  عــالجموا ٍ 

ستغلل  لامن   الحماية مجال ف بهم لنوطةات  ليالسؤواء  كاالشر
ت،  لياـؤولسـاه  هذلتنفيذ   لهم الدعم تقديمون  ـيالجنسـء  عتدالاو

مــع  ملهــمتعاكيفيــة   لحــواضحــة  وت  لكــوتوبروتحديــد   عــن ًلفضــ
الحساســة.  وى الشــكاوريــر  التقا

.ú ئج  النتا
ريــن ّلتضران  الســكاه  تجــاءلة  لســاباتبطــة  لرائــج  النتاس  قيــا

مســتوى  عــى نالجنســيء  عتــدالاوســتغلل  لامــن   الحمايــةو
ر  ـالعيــل امثــر  لعايـل الـخــن  مــك  لـذـا ف  ـع، بمـلجتمـاوت  لكاـوالـ
بالحماية  لتعلقةاالدنيا   ـغيليةالتشـر  لعاياوـاس  سـلان  ـانسـلا

ت  ـاسـرلماـل اـل أفضـليـدو،  نـيء الجنســداعتـلاوـتغلل  سـلـن امـ
ت  لكاالــوبــن  كةلشــرالجتمعيــة  اوى  الشــكات  آليــاء  نشــال
لهــا.  حبــة لصااة  حــدلواالتشــغيل   تءااجــروإ

س  لقيــات  اشــرمؤن  نســالالجــال  اف  علــةالفات  الجهــاد  ّســتحد
ت  ـاالفئـوـة  قـعالاوي  ذـن  مــخاص  شـلباـة  صـالخات  ـاجـلخراوـج  تـاالنو

ـوف  سـوـج،  ئـالنتاـن  عــا  ضـالرت  ـاقياســك  لـذف   ـابمــرى،  خـلاة  رّـرلتضـا
ـق  لتطبيــم  دعمهــم  يتـأن  وت  ـانـمكالاء  كاـرالشــدى  لــون  يكـأن   ـنتضمـ
ت  ذاءلة  لســااوالحمايــة  وة  دالجــوومعايــر   الفنيــة لعايــراس  وقيــا

 .لصلــةا 
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