اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

ﻟﻠﺠƠﻨﺔ اﻟﺪاﺋƠﻤﺔ اﻟﻤﺸƠƠƠƠƠﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛƠƠﺎﻻت ﺑﺸƠƠﺄن إدﻣƠﺎج
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌƠﻤƠﻞ اﻹﻧﺴƠƠƠƠﺎﻧﻲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮز ٢٠١٩
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت IASC
واﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺈدﻣﺎج اﻷﺷƠƠƠﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴƠƠƠﺎﻧﻲ
ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت IASC
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ٢٠١٩

i

المبادئ التوجيهية

للجنــة الدائمــة المشــتركة
بيــن الــوكاالت بشــأن إدمــاج
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
العمــل اإلنســاني
يوليو/تموز 2019
فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت IASC
والمكلف بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني
تم التصديق عليه من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت IASC
في أكتوبر/تشرين األول 2019

حقــوق النشــر © محفوظــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن
الــوكاالت (.2019 )IASC

جميــع الحقــوق محفوظــة ،وقــد تــم إصــدار هــذه الوثيقــة

للتوزيــع العــام.

ُيســمح باالستنســاخ والرجمــة ،باســتثناء األغــراض

التجاريــة ،بشــرط االعــراف باملصــدر واإلشــارة إليــه.

لــم يتــم القيــام بالرجمــة إىل اللغــة العربيــة أو تعديــل النــص

مــن ِقبــل اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت (،)IASC

ومــن ثــم فهــي غــر مســؤولة عــن محتــوى هــذه الرجمــة أو
دقتها ،وأن النسخة االنجليزية األصليةInter-Agency« :
Standing Committee: Inclusion of Persons

»with Disabilities in Humanitarian Action
تظــل هــي النســخة ُ
امللزمــة والرســمية.

iv

الفهرس
v

الفهرس
شكر وتقدير
تمهيد
كلمة افتتاحية
.1

مقدمة

.2

ما تحتاج إىل معرفته

.3

ما يجب القيام به :أساليب الربمجة الرئيسية

.4

إدارة البيانات واملعلومات

.5

الشراكات وتمكني منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

.6

اعتبارات متقاطعة

.7

املتضررين والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيني
املساءلة تجاه السكان
ّ

.8

خيارات االستجابة اإلنسانية

viii
x
xiii
١
٥
١٩
٢٣
٣٣
٣٧
4٣
4٧

5
.10

ما تحتاج القطاعات للقيام به

٦٩

7
.12

التعليم

8٣

9
1
ُ

11
1
16
ّ
17
1

v

vi

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

vii

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  600من
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  ،)IDAجوبال ميرا (اليونيسف) ،ريكاردو بال كورديرو وأولريك الست (منظمة اإلنسانية واإلدماج
 ،)HIبينمــا كانــت فالــري شــرير املستشــار الرئيــي لتطويــر املبــادئ التوجيهيــة بمســاهمة كبــرة مــن أســماء مــاالدواال (اليونيســف).
ّ
يعبوا عن جزيل شــكرهم وامتنانهم لكافة أعضاء فريق العمل التابع للجنة الدائمة املشــركة بن الوكاالت
يود الرؤســاء املشــاركون أن ّ
ً
الفعالــة ودعمهــم الكبــر منــذ عــام  ،2016علمــا ّ
ّ
أن فريــق العمــل يتكـ ّـون مــن ممثلــن عــن وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات
عــى مشــاركتهم
اإلنســانية واإلنمائيــة والحكومــات ومنظمــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة .كمــا يـ ّ
ـود الرؤســاء املشــاركون تقديــم الشــكر والعرفــان ألعضــاء
املجموعــات املرجعيــة التابعــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت واملعنيــة بالنــوع الجنســاين والعمــل اإلنســاين ،والصحــة النفســية
ّ
والدعــم النفــي االجتماعــي ،وشــراكة التع ّلــم 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،
أولريــك الســت (منظمــة اإلنســانية واإلدمــاج) ،بــورام يل (مفوضيــة الالجئــن النســائية) ،أســماء مــاالدواال (اليونيســف) ،أنيتــا مارينــي
(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).
والشــكر موصــول كذلــك لـ ّ
ـكل مــن قـ ّـدم مســاهمات كبــرة وهامــة ،بمــا يف ذلــك :شــن أندريــس ،أســريد آرين ،أورســوليا بارثــا ،إيلينــا
برتــوزي ،ماريانجيــال بيــزاري ،إســتيل بلــوم ،ســابرينا إيــبت ،جريتــا جامبرينــي ،بريســيل جيــزر ،فيــدار جليــت ،جيســيكا جســتوس،
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
ـكل خــاص للمنتــدى األفريقــي لإلعاقــة ،واملنظمــة العربيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
بالتعــاون مــع فريــق العمــل ،ونحــن ممتنــون بشـ ٍ
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.
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ـكل مــن شــارك يف املســح عــب اإلنرنــت واملراجعــة املكتبيــة األوليــة ،ولـ ّ
ـاق أوســع لـ ّ
ـكل مــن شــارك يف مراجعــة
كمــا ونتقـ ّـدم بالشــكر عــى نطـ ٍ
ّ
ـات محـ ّـددة واملشــاركة يف ورشــة التحقــق مــن صحــة البيانــات
املســودات وتقديــم الدعــم لألعمــال التحضريــة للفصــول الخاصــة بقطاعـ ٍ
ّ
املتعددين
وعمليات مراجعة املجموعة األساسية والكثر من املشاورات العاملية واإلقليمية واملوضوعية وورش العمل ألصحاب املصلحة
التــي تعتمــد عليهــا املبــادئ التوجيهيــة.
نحن أيضاً 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 ( )IASCإىل اللغــة العربيــةُ ،
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 دعمــاً وتوجيهــاً ال يقـ ّـدران 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
لتعــاون ودعــم الرؤســاء املشــاركن لفريــق النتائــج التابــع للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت واملعنــي باملســاءلة واإلدمــاج ،برناديــت
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
األســرالية ،واملكتــب األوروبــي لعمليــات الحمايــة املدنيــة واملســاعدات اإلنســانية – إيكــو ،ووزارة الشــؤون الخارجيــة الفنلنديــة ،ووزارة
الخارجيــة األملانيــة ،ووزارة الشــؤون الخارجيــة يف لوكســمبورغ.
وال ننــى أخــراً أن نقـ ّـدم 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.

ix

تمهيد

عندمــا كانــت امليليشــيات املســلحة يف عــام  2011تحــرق منــازل املواطنــن يف مدينــة تاورغــاء الليبيــة ،لــم تتم ّكــن إحــدى النســاء وتدعــى حــواء
مــن الهــرب بســبب أ ّنــه كان لديهــا إعاقــة ،لكــن لحســن حظهــا ّ
تمكنــت شــقيقتيها مــن حملهــا إىل بــر األمــان ،وتقــول حــواء ّأنهــا خــالل الثمــان
ـرة واحــدة.
ســنوات التــي مـ ّـرت عــى نزوحهــا لــم تــر الطبيــب ســوى مـ ٍ

لقــد قابلــت يف حيــايت العديــد مــن األشــخاص مثــل حــواء مــن ذوي اإلعاقــة بــن النازحــن إ ّمــا بســبب النزاعــات الدائــرة أو األحــداث املناخيــة
إن التك ّيــف مــع الظــروف الجديــدة وغــر املألوفــة يم ّثــل ّ
القاســيةّ .
ألي شــخص ،لكــن عندمــا تتحــدث إىل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
تحديــاً ّ
ّ
ـاع إنســانية صعبــة مــن بنغالديــش إىل هايتــي ،تجــد ّ
والتحديــات يف حــال كانــت
أن هــذه الظــروف تسـ ّـبب لهــم املزيــد مــن الصعوبــات
يف أوضـ ٍ
اســتجاباتنا غــر كافيــة.

ـخص آخــر يف االســتجابة اإلنســانية خــالل أزمـ ٍـة مــا ،حيــث أ ّنــه مــن ّ
حقهــا
تتم ّثــل مهمتنــا يف ضمــان إدمــاج األشــخاص مثــل حــواء ّ
كأي شـ ٍ
األســايس – وحـ ّـق مئــات اآلالف – الوصــول إىل والحصــول عــى الحمايــة والرعايــة ذاتهــا التــي ّ
نقدمهــا لآلخريــن.
يتعرضــون
ـب عــى الفئــات األكــرث تهميشـ ًـا ،كاألطفــال وكبــار الســن ،الذيــن
ـكل خــاص ُمنصـ ٌّ
ّ
ويجــب أن نضمــن كذلــك أن يكــون الركيــز بشـ ٍ
غالبــاً لخطــر أن يكونــوا غــر مرئيــن.
ولجعــل هــذا حقيقــة واقعــة ،فـ ّ
ـإن املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت بشــأن إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف
العمــل اإلنســاين هــي خطـ ٌ
ـوة مر ّحــب بهــا وتــأيت يف الوقــت املناســب ويف االتجــاه الصحيــحّ .
وإننــي ممـ ٌ
ـن 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 نيابـ ًـة عــن اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن
الــوكاالت والتــي تــأيت يف ظـ ّـل الوعــي العاملــي املتزايــد بحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

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

يف كافــة القطاعــات وخــالل جميــع مراحــل العمــل اإلنســاين ،وهــي ثمــار عمليــة تشــاورية شــاملة ض ّمــت أكــرث مــن  600جهــة 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 وفقاً ملجال ّ
محاولة
كل منها وقرارات هيئات إداراتها ،وذلك يف
ٍ
منهــا إلنقــاذ األرواح والحـ ّـد مــن املعانــاة اإلنســانية يف األزمــات اإلنســانية.

هــذا وقــد نشــأت فكــرة تطويــر املبــادئ التوجيهيــة مــع ميثــاق إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين الــذي تـ ّـم إطالقــه يف
تمت املصادقة عى امليثاق يف الوقت ذاته من قبل أكرث من  220جهة
مؤتمر القمة العاملي للعمل اإلنساين يف عام  2016يف إسطنبول ،وقد ّ
مــن أصحــاب املصلحــة ،بمــا يف ذلــك  30دولــة عضــو و 14وكالــة تابعــة لألمــم املتحــدة.

x

وتم ّثــل 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 شـ ّ
ـك ّ
أن الجميــع يســتفيد عندمــا ُنزيــل التحيــزات ونو ّفــر 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  7يف املائــة مــن ناتجهــا املحــي اإلجمــايل.

ويف النهاية نحن ال نفعل اليشء الصحيح فحســب ،بل تصبح اســتجابتنا أيضاً أكرث فاعلية ّ
ألننا ُنعطي صوتاً ملن ال صوت لهم وال نرك
أحــداً وراءنــا.

مارك لوكوك

وكيل األمن العام للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

xi
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كلمة افتتاحية

لقــد اســتحدثت اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( )2006نموذجــاً جديــداً لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث ّأنهــا أحدثــت نقلــة يف
السياســات وتنفيذهــا مــن النهــج الخــري والطبــي إىل النهــج القائــم عــى الحقــوق.

كمــا أصبــح النظــام الــدويل أكــرث إدماجــاً بعــد اعتمــاد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ( 2030عــام  )2015والتــي بدورهــا تؤكــد أ ّنــه ال ينبغــي
أي شــخص وأ ّنــه ينبغــي أوالً دعــم الذيــن تركناهــم وراءنــا ،وهــي مبــادئ يؤ ّكــد عليهــا إطــار ِســنداي للحـ ّـد مــن مخاطــر
إهمــال أو إقصــاء ّ
الكوارث ( ،)2015وإنسانية واحدة بمسؤولية مشركة :تقرير األمن العام للقمة العاملية للعمل اإلنساين ( ،)2016مثلها 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 إدماجاً لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وقد ّ
تبنت يف شهر
مــارس/آذار  2019اســراتيجية 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  2016بوضــع مبــادئ توجيهيــة عــى نطــاق املنظومــة ومعتمــدة عامليــاً 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
تو ّفــر هــذه املبــادئ التوجيهيــة إرشــادات ومبــادئ توجيهيــة لكيفيــة إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى نحـ ٍـو أفضــل يف العمــل

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

وأن البعض منها ال يعكس معاير االتفاقية بالشكل الصحيح ،حيث ّ
ذوي اإلعاقة يف العام ّ ،2008
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 ّ
ـكل غر متناســب عى األشــخاص من ذوي
يؤدي
عادة إىل حدوث انتهاكات لحقوق اإلنســان التي تؤثر بشـ ٍ
تم إدراج هذه املوارد ّ
ألنها أدوات قيمة ُيمكن لها أن ّ
تعزز عملية إدماج
اإلعاقات النفسية واالجتماعية والفكرية .ومع ذلك فقد ّ
ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين.

xiii

١

مقدمة

ما هي املبادئ التوجيهية؟
تحـ ّـدد املبــادئ التوجيهيــة اإلجــراءات األساســية التــي يجــب أن

اإلدمــاج اإلنســاين لكبــار السـ ّـن واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

تعرضــاً
احتياجــات وحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة األكــرث ّ

وتعـ ّـد هــذه أول مبــادئ توجيهيــة إنســانية يتــم تطويرهــا مــن قبــل

حيــث تضــع اإلجــراءات املــوىص بهــا يف كل فصــل األشــخاص مــن

التــي تمثلهــم ،إىل جانــب التعــاون مــع الجهــات املعنيــة التقليديــة
العاملــة يف املجــال اإلنســاين .وقــد تـ ّـم تصميمهــا اســتناداً إىل

تتخذهــا الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين بهــدف تحديــد

ـكل ف ّعــال.
لإلهمــال يف الســياقات اإلنســانية واالســتجابة لهــا بشـ ٍ

أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وبالتعــاون معهــم ومــع املنظمــات

مخرجــات عمليــة تشــاور شــاملة جمعــت عـ ّـدة جهــات وأطــراف

ذوي اإلعاقــة يف قلــب العمــل اإلنســاين ،ســواء كأطــراف فاعلــة أو
ومصممــة
املتضرريــن ،وهــي إجــراءات محـ ّـددة
كأفــراد مــن الســكان
ّ
ّ

دولية وإقليمية لتعزيز عملية تنفيذ برامج إنسانية عالية الجودة

وتســتند إىل املعايــر واملبــادئ التوجيهيــة الحاليــة واألكــرث عموميــة،

إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ومشــاركتهم الهامــة يف كافــة

تســتهدف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وســياق العمــل اإلنســاين
بما يف ذلك املعاير اإلنسانية األساسية ،ودليل «اسفر»،ومعاير

يف كافــة الســياقات ويف جميــع املناطــق ،ولرســيخ ورفــع مســتوى
تهمهــم.
القــرارات التــي ّ
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 . 1مقدمة

ما أهمية املبادئ التوجيهية؟
أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ّ
تشــر التقديــرات إىل ّ
يمثلــون  15يف

1
ـكل كبــر
املائــة مــن ســكان العالــم  ،وقــد ترتفــع تلــك النســبة بشـ ٍ
يف الســياقات اإلنســانية ،وهــم مــن بــن أكــرث الفئــات تهميشــاً يف

ـكل غــر
املجتمعــات املتضـ ّـررة باألزمــات ، 2إىل جانــب
ّ
تضررهــم بشـ ٍ
متناســب مــن النزعــات وحــاالت الطــوارئ ،فضــال ً عــن ّ
أن معــدل
الوفيــات لديهــم يــزداد خــالل الكــوارث بمعــدل مرتــن إىل أربــع

مــرات مقارنــة باألشــخاص مــن غــر ذوي اإلعاقــة.3

ويُشــار إىل ّ
أن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ليســوا مجموعـ ًـة

متجانســة ،بمعنــى ّ
ـخص آلخــر مــن
أن تجاربهــم تختلــف مــن شـ ٍ
خــالل الطــرق التــي ُتحــول فيهــا العقبــات الســلوكية والجســدية
واالتصاالتيــة دون مشــاركتهم وإدماجهــم يف العمــل اإلنســاين ،إىل

جانــب اختالفهــم بحســب الهويــة ،بمــا يف ذلــك العمــر والجنــس

واإلثنيــة واملوقــع وال ِعــرق .وبســبب تقاطــع هــذه العوامــل ،نجــد
ّأنهــم يواجهــون املزيــد مــن التهميــش والتمييــز .فعــى ســبيل املثــال

أثنــاء األزمــات اإلنســانية ،يكــون األطفــال ذوي اإلعاقــة أكــرث عرضــة

لســوء املعاملــة واإلهمــال ،والنســاء ذوات اإلعاقــة أكــرث عرضــة
لخطــر العنــف الجنــي.4
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 1منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل ،التقرير العاملي حول اإلعاقة (.)2011

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

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

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

 5املصــادر :منظمــة الصحــة العامليــة والبنــك الــدويل ،التقريــر العاملــي حــول اإلعاقــة ( ،)2011إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة يف األمــم املتحــدة ،الشــيخوخة واإلعاقــة ،اليونيســف ،األطفــال والشــباب مــن ذوي
اإلعاقــة ()2013
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ملن هذه املبادئ التوجيهية؟
لقــد تـ ّـم تصميــم هــذه املبــادئ التوجيهيــة الســتخدامها يف املقــام

املتضرر
•مدى االعراف باإلعاقة وفهمها يف البلد
ّ

يف املجــال اإلنســاين والتــي تشــارك يف عمليــة وضــع السياســات

املتضرر
•مدى توافر الخبة يف مجال اإلعاقة يف البلد
ّ

األول مــن قبــل الجهــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الفاعلــة
والتنســيق والبمجــة والتمويــل ،ومــن أبرزهــا:
• الحكومات
القيــادة اإلنســانية (منســقو خدمــات الطــوارئ والالجئــن
واملقيمــن ،والفــرق ُ
القطريــة اإلنســانية)
• املجموعات/القطاعات الرائدة
واضعو البامج (يف املنظمات اإلنسانية واإلنمائية)
• الجهات املانحة

• نوعيــة األطــر السياســية والقانونيــة املتعلقــة باإلعاقــة يف
البلــد املتضـ ّـرر

• مــدى توافــر الخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومســتوى
الوصــول إليهــا وفعاليتهــا وجــود منظمــات عاملــة مــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ولديهــا خــبة ومــوارد كافيــة

•

توافــر البيانــات املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة

ومســتوى جودتهــا ومــا إذا كانــت البيانــات املتاحــة

املتضرر
•تعكس بدقة تنوع األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلد
ّ

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

لتوضيــح هــذا األمــر ،قــد تكــون منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة

كمــا ســتكون هــذه املبــادئ التوجيهيــة مفيــدة للعاملــن يف امليــدان
والجهــات الفاعلــة األخــرى يف املجــال اإلنســاين ّ
ألنهــا تصــف عمليــات

قــد يكــون مــن الضــروري بنــاء قدراتهــا يف مجــال العمــل اإلنســاين أو

إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتقـ ّـدم توصيــات ملختلــف

القطاعــات.

أين يمكن استخدام هذه املبادئ التوجيهية؟
ـكل كبــر بحســب طبيعــة األزمــة
تختلــف الظــروف اإلنســانية بشـ ٍ
(كارثــة طبيعيــة ،نــزاع ،نــزوح ،أزمــة سياســية ،إلــخ) ،وموقعهــا
الجغــرايف (مناطــق حضريــة ،أريــاف ،جــزر نائيــة) ،ومــا إذا كانــت

أزمة سريعة أو بطيئة أو طويلة األمد ،لذا ّ
فإن التوصيات الواردة
يف هــذه املبــادئ التوجيهيــة ذات صلــة بكافــة الظــروف والبيئــات
ّ
لكنهــا بحاجــة إىل تكييــف وتوطــن ملراعــاة الســياق املحــي.
تشــمل العوامــل الســياقية التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تنفيــذ املبــادئ

يف منطقـ ٍـة متضــررة تعــاين مــن نقــص يف املــوارد أو الخــبة أو قــد
ال تم ّثــل الســكان مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة .يف هــذه الحالــة،
إنشــاء وتمكــن مجموعــات دعــم األقــران املجتمعيــة مــن األشــخاص

ذوي اإلعاقــة ،ويجــب أن يكــون الهــدف تمكــن تلــك املنظمــات

للمشــاركة يف املشــاورات حــول سـ ُـبل املســاعدة والحمايــة خــالل
كافــة مراحــل االســتجابة اإلنســانية (بمــا يف ذلــك عمليــات الجاهزيــة
واالســتجابة بحـ ّـد ذاتهــا والتعــايف).
ويجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين ،باإلضافــة إىل
منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،يف جميــع الظــروف تحديــد
ومعالجــة العوائــق التــي تجعــل مــن الصعــب عــى األشــخاص

مــن ذوي اإلعاقــة الوصــول إىل خدمــات املســاعدة والحمايــة
(انظــر القســم الخــاص بالعوائــق) ،فضــال ً عــن العوامــل التــي تعـ ّـزز
إدماجهــم وحمايتهــم ،ويعـ ّـد ذلــك ضروريــاً لضمــان حصــول كل
املتضرريــن عــى الخدمــات التــي هــي مــن ح ّقــه أو
فــرد مــن الســكان
ّ

تعزيــز املســاءلة تجــاه التدخالت.اإلطــار القانــوين والســيايس

التوجيهيــة:

 6تســعى 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 ،بــدالً مــن منظمــات متخصصــة يف مجــال اإلعاقــة .يرجــى االطــالع عــى محضــر ورشــة عمــل اللجنــة لعــدد مــن أصحــاب املصلحــة التــي عقــدت يف تشــرين أول/أكتوبــر .2017
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٢

ما تحتاج إىل معرفته

اإلطار القانوين والسيايس
تعـ ّـد اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت

اآلليــة الرئيســية

أ ّمــا اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فهــي معاهــدة دوليــة

اإلنســانية ،وال ســيما القانــون الــدويل اإلنســاين ،والقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان ،والقانــون الــدويل لالجئــن ، 8حيــث تو ّفــر هــذه

حمايــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف قوانينهــا
وسياســاتها وممارســاتها وأن تمتثــل أيضــاً ملعايــر املعاهــدة عندمــا
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للتنســيق بــن الــوكاالت يف مجــال املســاعدة اإلنســانية عــى املســتوى
الــدويل ،وقــد أكـ ّـدت اللجنــة عــى أهميــة القانــون الــدويل يف األزمــات

القوانــن إطــاراً قانونيــاً يرتكــز عــى العمــل اإلنســاين يف املبــادئ
واملعايــر املتفــق عليهــا دوليــاً ويؤكــد عــى حقــوق كافــة األفــراد
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،

لحقــوق اإلنســان ملزمــة للــدول التــي صادقــت عليهــا (الــدول
األطــراف) ، 10وتؤ ّكــد عــى أ ّنــه يتعــن عــى تلــك الــدول األطــراف

تشــارك يف جهــود التعــاون الــدويل.

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

اللتزاماتها بمقتـىض القـانون الـدويل ،باتخــاذ كافــة التــدابر الالزمــة
لــضمان حمايــة وســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يوجــدون

وتحديــد االحتياجــات اإلنســانية وتلبيتهــا ،وتهيئــة الظــروف التــي
يجــب خلقهــا قبــل أن يتمتــع األفــراد بالحقــوق املتفــق عليهــا دوليـ ًـا.

والطــوارئ اإلنســانية والكــوارث الطبيعيــة .

يف حــن ّ
أن الجهــات الحكوميــة هــي املســؤولة الرئيســية بموجــب
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ، 9حيــث ّأنهــا تتحمــل املســؤولية

وهنــاك مــواد أخــرى مــن االتفاقيــة ذات صلــة بالعمــل اإلنســاين
والتنميــة وتدعــم إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،حيــث أ ّنــه

عــى أراضيهــا أو األرايض الخاضعــة لواليتهــا ،ويتمتــع األشــخاص

بذلــك يتعـ ّـن عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين دراســة

األوىل والرئيســية عــن حمايــة واحــرام وإعمــال حقــوق األشــخاص

املتضررون من األزمات وحاالت الطوارئ اإلنسانية بحقوق مدنية
ّ
وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ُيمكنهــم املطالبــة بهــا
مــن الجهــات املســؤولة.

7

8

يف حــاالت تتــسم بالخطــورة ،بمــا يف ذلــك حــاالت النــزاع املســلح
11

ينبغــي إدراج االتفاقيــة يف كافــة التدخــالت اإلنســانية ،وللقيــام
وتقييــم املمارســات والعمليــات واملخرجــات الحاليــة لضمــان حمايــة

حقــوق اإلنســان لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعزيزهــا عــى النحــو

املطلــوب بموجــب القانــون الــدويل.

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

انظــر اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت ،سياســة اللجنــة بشــأن الحمايــة يف العمــل اإلنســاين ( ،)2016وبيــان مــدراء اللجنــة :مركزيــة الحمايــة يف العمــل اإلنســاين ( .)2013ويوفــر امللحــق األول مــن سياســة اللجنــة
بشــأن الحمايــة معلومــات مفيــدة عــن القانــون الــدويل ذي الصلــة.

9
بشكل متزايد أن تحرم سلطات األمر الواقع أو
نزاع مسلح باحرام القانون الدويل اإلنساين .باإلضافة إىل ذلك ،من املتوقع
ٍ
بموجب القانون الدويل اإلنساين ،تلتزم الجماعات املسلحة غر الحكومية املتورطة يف ٍ
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.
 179 10دولة واالتحاد األوروبي هي أطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اعتباراً من شهر حزيران/يونيو .2019

 11انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبوتوكول االختياري.

5

إىل معرفته 
تحتاج  

 . 2ما 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان

أولويــة إلخالئهــم مــن هــذه املناطــق ،بينمــا يشـ ّـدد كل مــن القانــون

يؤ ّكــد القانــون الــدويل اإلنســاين ّ
أن لكافــة األفــراد حقوقــاً مدنيــة
وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ويحـ ّـدد هــذه الحقــوق.

بحمايــة وضمــان ســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة خــالل النزاعــات

وعنــد تطبيــق هــذه الحقــوق العامليــة عــى األشــخاص مــن ذوي

اإلعاقــة ،فـ ّ
ـرت
ـإن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــد غـ ّ
ـكل كبــر الطريقــة التــي يتــم بهــا التعامــل مــع األشــخاص ذوي
بشـ ٍ

اإلعاقــة .فمــن املفهــوم ّ
أن اإلعاقــة تحــدث بســبب التفاعــل بــن

األشــخاص املصابــن بقســور والعوائــق التــي يواجهونهــا ،وهــذا
لــه تداعيــات مهمــة لفهــم ليــس فقــط مــا هــي اإلعاقــة ولكــن أيضــاً
كيــف ينبغــي معالجتهــا والتعامــل معهــا ،بمــا يف ذلــك ضمــن
ســياق العمــل اإلنســاين .ولضمــان تمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ـكل كامــل ،يصبــح مــن الضــروري
مــن ممارســة حقوقهــم بشـ ٍ
تحديــد وإزالــة الحواجــز االجتماعيــة والقانونيــة والسياســية

والبيئيــة التــي تمنعهــم مــن التمتــع بتلــك الحقــوق ،بمــا يف ذلــك
املواقــف والســلوكيات التــي توصــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقــوم

بتهميشــهم .ومــن الضــروري كذلــك إشــراك األشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف عمليــة صنــع القــرار تمشــياً مــع شــعارهم «ال يشء
ّ
يخصنــا بدوننــا».

القانون الدويل اإلنساين

الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان عــى االلتزامــات

املســلحة ،وهــذا االلتــزام منصــوص عليــه يف املــادة  11مــن اتفاقيــة
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ّ
محددة للناجن
كما تتضمن معاهدات نزع السالح توفر حماية
من األسلحة وبقايا الحرب بعد انتهاء النزاعات.

الصكوك واألطر السياسية األخرى
أهداف التنمية املستدامة
ّ
تؤكد خطة عام  2030عى ّ
أن كافة الدول تتحمل مسؤولية احرام

أي نــوع ،بمــا
حقــوق اإلنســان وحمايتهــا وتعزيزهــا دونمــا تمييــز مــن ّ

يف ذلــك مــا يتعلــق باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،وتوفــر أهــداف
التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر إطــاراً متفــق عليــه دوليــاً للعمــل
اإلنمــايئ الوطنــي والعاملــي يف الفــرة الحاليــة وصــوالً إىل عــام ،2030
أي شــخص».
وتشــمل الخطــة التزامــاً عامليــاً «بعــدم إهمــال ّ
بشكل خاص بإدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة
يرتبط الهدف 16
ٍ
يف العمــل اإلنســاين ،حيــث أ ّنــه يشـ ّـدد عــى الحاجــة إىل تعزيــز

يو ّفــر القانــون الــدويل اإلنســاين يف النــزاع املســلح حمايـ ًـة عامــة

املجتمعــات الســلمية والشــاملة مــن أجــل التنميــة املســتدامة،

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

ومســؤولة وشــاملة عــى كافــة املســتويات .يف حــن يدعــو الهــدف

للمدنيــن واألشــخاص غــر القادريــن عــن القتــال ،بمــن فيهــم

يتيــح حظــر التمييــز الســلبي للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين
إعطــاء األولويــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وقــد يتط ّلــب منهــا
حتــى اتخــاذ تدابــر محـ ّـددة للقيــام بذلــك ،فيجــب عــى جهــود

اإلغاثــة اإلنســانية ،عــى ســبيل املثــال ،ضمــان توفــر الغــذاء وامليــاه
والرعايــة الصحيــة وإعــادة التأهيــل واملــأوى لألشــخاص ذوي

اإلعاقــة .ويُمكــن كذلــك اســتخدام أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين

ملنــع أو تقليــل الضــرر الــذي يلحــق باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
خــالل األعمــال العدائيــة .وإدراكاً منــه ّ
أن األشــخاص مــن ذوي

املعرضــة للهجــوم،
معرضــون لخطــر تركهــم يف املناطــق
اإلعاقــة
ّ
ّ
ً
عــى ســبيل املثــال ،فـ ّ
ـإن القانــون الــدويل اإلنســاين تحديــدا يضــع

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

وإتاحــة الوصــول إىل العدالــة للجميــع ،وبنــاء مؤسســات ّ
فعالــة
 9املجتمعــات إىل بنــاء ُبنــى تحتيــة ســليمة ،خاصــة يف املناطــق
املتضـ ّـررة مــن الكــوارث ،بينمــا يســعى الهدفــان  11و 13إىل التذكــر
أي قضايا ،بما يف ذلك منع الكوارث
ّأنه ال ُيمكن فهم أو معالجة ّ
ـزل عــن غرهــا.
ـكل ف ّعــال بمعـ ٍ
وأعمــال اإلغاثــة ،بشـ ٍ

ّ
للحد من مخاطر الكوارث للفرة 2030-2015
إطار ِسنداي

يهــدف إطــار ِســنداي إىل الحـ ّـد مــن مخاطــر الكــوارث والخســائر يف
األرواح واملمتلــكات ،ويعـ ّـزز نهــج «املجتمــع بأكملــه» الــذي يشــمل
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،ويشــجع اإلدمــاج وإمكانيــة

ّ
للحد من مخاطر الكوارث للفرة  2030-2015الذي اعتمد يف املؤتمر العاملي الثالث لألمم املتحدة يف ِسنداي ،اليابان يف  18آذار/مارس .2015
 13إطار ِسنداي
 14املرجع السابق ،الفقرة .7
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13

14

الوصــول 15وتطبيــق معايــر التصميــم الشــامل ، 16ويُــدرك ّ
أن
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات التــي ّ
تمثلهــم دوراً رائــداً يف
كافــة مراحــل تخطيــط الحـ ّـد مــن مخاطــر الكــوارث .17

القمة العاملية للعمل اإلنساين ( )2016وأجندة االلتزامات اإلنسانية

وتتضمــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة العديــد مــن
املبــادئ التــي تنطبــق عــى العمــل اإلنســاين ، 19وتشــمل احــرام

الكرامــة املتأصلــة ،واملشــاركة واإلدمــاج ،وعــدم التمييــز وتكافــؤ
الفــرص ،واملســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،بينمــا تشــمل املبــادئ
األكــرث تحديــداً ولكــن بنفــس القــدر مــن األهميــة إمكانيــة الوصــول،

واحــرام االختــالف ،وقبــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة كجــزء

ناقشــت القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين حالــة األشــخاص مــن

مــن التنــوع اإلنســاين ،واحــرام القــدرات املتطــورة لألطفــال ذوي

ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين  ،بينمــا أقـ ّـرت الــدول األعضــاء
ومنظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــر الحكوميــة وغرهــا مــن

واســتقاللية األفــراد.

ذوي اإلعاقــة وتع ّهــدت عــدد مــن املنظمــات بإدمــاج األشــخاص

املنظمــات بـ ّ
ـأن السياســات واإلجــراءات والبامــج اإلنســانية التــي

تســعى إىل إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يجــب تعزيزهــا
وتنظيمهــا.

أ ّمــا ميثــاق إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين،18

الــذي تـ ّـم إطالقــه خــالل القمــة ،فهــو يرتكــز عــى كل مــن القانــون
ّ
وحدد خمســة
الدويل اإلنســاين والقانون الدويل لحقوق اإلنســان،

التزامات قابلة للتنفيذ وهي عدم التمييز ،واملشــاركة ،والسياســة
الدامجة ،واالستجابة والخدمات الدامجة ،والتعاون والتنسيق.

باإلضافــة إىل مــا ســبق ،يتضمــن كل مــن امليثــاق العاملــي بشــأن

الالجئــن وامليثــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة
واملنتظمة أحكاماً
ّ
محددة بشأن األشخاص من ذوي اإلعاقة التي
تدعــو إىل إدماجهــم يف االســتجابات املتعلقــة بحــركات الالجئــن
واملهاجر يــن.

اإلعاقــة ،واالســتقاللية الفرديــة بمــا يف ذلــك حريــة االختيــار

وترتبــط هــذه املبــادئ ارتباطــاً وثيقــاً بـ ّ
ـكل حــق تؤ ّكــده االتفاقيــة وتشـ ّـدد

عليــه .ويف حــال تـ ّـم تنفيذهــا إىل جانــب املبــادئ واملعايــر اإلنســانية،
بمــا يف ذلــك امليثــاق اإلنســاين ومدونــة قواعــد الســلوكّ ،
فإنهــا تضمــن
إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف كافــة مراحــل الجاهزيــة
واالســتجابة اإلنســانية.

كما يستند العمل اإلنساين إىل مبادئ اإلنسانية والحيادية والنزاهة
واالســتقالل املنصــوص عليهــا يف قــرارات الجمعيــة العامــة ، 20وتعـ ّـد
هــذه املبــادئ أساســية لعمــل املنظمــات اإلنســانية التــي يقـ ّـدم الكثــر

ـات إضافيــة لحمايــة حقــوق اإلنســان ،واحــرام الكرامــة
منهــا التزامـ ٍ

املتضرريــن ،وتعزيــز املســاءلة ،مــن خــالل اعتمــاد
املتأصلــة للســكان
ّ

مدونــة لقواعــد الســلوك أو اعتمــاد وتنفيــذ االلتزامــات التســعة
للمعيــار األســايس للعمــل اإلنســاين ،وتشـ ّـدد املبــادئ اإلنســانية عــى
أ ّنــه مــن الضــروري تو ّخــي املســاءلة وجــودة وأداء العمــل اإلنســاين
وتعزيزهــا ،كمــا ّأنهــا ضروريــة للجهــود املبذولــة لضمــان إدمــاج

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الظــروف والحــاالت اإلنســانية.

املبــادئ التوجيهيــة للمبــادئ التوجيهيــة للجنــة
الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت

من هم األشخاص ذوو اإلعاقة؟

تســتند املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت

ألغــراض هــذه املبــادئ التوجيهيــة ،يشــمل مصطلــح «األشــخاص

مبــادئ تضمــن احــرام حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحمايتهــا

أو اجتماعيــة أو فكريــة أو غرهــا مــن القســور الطويلــة األجــل التــي

بشــأن إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين عــى
وتعزيزهــا خــالل فــرة الجاهزيــة واالســتجابة والتعــايف يف الحــاالت
اإلنســانية.

ذوي اإلعاقــة» كل مــن لديــه قســور حســية أو جســدية أو نفســية
تمنعهــم مــن املشــاركة يف البامــج أو الخدمــات اإلنســانية أو الحمايــة

أو الوصــول إليهــا.21

 15املرجع السابق ،الفقرة (19د).

16املرجع السابق ،الفقرة (30ج).

 17املرجع السابق ،الفقرة (36أ)(.)3

 18انظر األجندة اإلنسانية ،استكشاف االلتزامات والتقارير.
 19اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة .3

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

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

 . 2ما 

ّ
إن النهــج القائــم عــى حقــوق اإلنســان املتعلــق باإلعاقــة يضــع
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف صلــب العمــل ويق ّلــل مــن العوائــق

واملخاطــر التــي يواجهونهــا ،ويتط ّلــب مــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية
أن تــدرك قــدرة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى املســاهمة يف

االســتجابة اإلنســانية.

اإلعا قــة .24
ـاعدة عــى التنقــل هــي
التكنولوجيــا والوســائل واألجهــزة املسـ ِ
منتجــات خارجيــة (أجهــزة ومعـ ّـدات وأدوات وبرامــج) يتــم
ـكل عــام ،وتعمــل عــى
ـكل خــاص أو تكــون متاحــة بشـ ٍ
إنتاجهــا بشـ ٍ
الحفــاظ عــى أو تحســن أداء الفــرد واســتقالله ومشــاركته أو

ُيعتــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة مجموعـ ًـة متنوعــة ،فهــم لديهــم

ـكل عــام ، 25ويُمكــن أن تســاعد كذلــك يف منــع حــدوث
رفاهــه بشـ ٍ

مــن ذوي اإلعاقــة أشــكاالً متعــددة مــن التمييــز ،وبالتــايل يجــب أن

ـاعدات الرؤيــة وبرامــج وأجهــزة
ـاعدات الســمع ومسـ ِ
ومسـ ِ
الحاســوب املتخصصــة التــي تعمــل عــى تحســن القــدرة عــى

إعاقــات مختلفــة وهويــات متنوعــة (كنســاء وأشــخاص أصليــن
وأطفــال) .ونظــراً لتقاطــع هــذه العوامــل ،قــد يواجــه األشــخاص

يكــون فهــم هــذه االختالفــات بمثابــة إثــراء للنهــج املعتمــد يف العمــل
اإلنســاين منــذ البدايــة وذلــك بهــدف تجنــب إهمــال األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة.

مفاهيم وتعاريف رئيسية
«إمكانيــة الوصــول» هــي واحــدة مــن املبــادئ الثمانيــة التــي ُيمكــن

مــن خاللهــا تفســر الحقــوق املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث ّأنهــا تكفــل حــق األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة يف التمتــع «بالوصــول ،عــى قــدم املســاواة مــع غرهــم،

إىل البيئــة املاديــة ووســائل النقــل واملعلومــات واالتصــاالت ،بمــا يف
ذلــك تكنولوجيــا ونظــم املعلومــات واالتصــال ،واملرافــق والخدمــات
ّ
املقدمــة إليــه ،يف املناطــق
األخــرى املتاحــة لعامــة الجمهــور أو

ـروف صحيــة ثانويــة .تشــمل األمثلــة عــى األجهــزة
إعاقــات وظـ ٍ
ـاعدة الكــرايس املتحركــة واألطــراف الصناعيــة
والتقنيــات املسـ ِ

الحركــة والســمع والرؤيــة والتواصــل.

العوائــق هــي عوامــل يف بيئــة الفــرد تعيــق مشــاركته وتسـ ّـبب
إعاقــة لــه .أ ّمــا بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فهــي تحـ ّـد
مــن وصولهــم إىل املجتمــع وإدماجهــم فيــه ،وقــد تكــون عوائــق
ســلوكية أو بيئيــة أو مؤسســاتية.

العوائــق يف املواقــف الســلوكية هــي مواقــف ســلبية

قــد تكــون متجــذرة يف املعتقــدات الثقافيــة أو الدينيــة

والكراهيــة والتوزيــع غــر املتكافــئ للســلطة والتمييــز

ـباب
والتحامل والجهل والوصم والتحيز ،من بن أسـ ٍ
أخــرى .وقــد يواجــه أفــراد األســرة أو األفــراد ضمــن
الشــبكة القريبــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة «التمييــز

الحضريــة والريفيــة عــى الســواء . »22وتعتــب إمكانيــة الوصــول شــرطاً

عــى أســاس االرتبــاط بشــخص مــن ذوي اإلعاقــة»،

اكتمــال هــذا الشــرط.

واإلقصــاء.

أساســياً لإلدمــاج وال ُيمكــن إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة دون

التصميــم الشــامل هــو نهــج يدعــو إىل أن “يكــون

وتعتــب العوائــق يف املواقــف الســلوكية أصــل التمييــز

تصميــم املنتجــات والبيئــات والبامــج والخدمــات [قابــال ً

ـات ماديــة
تشــمل «العوائــق يف البيئــة املحيطــة» عقبـ ٍ
يف البيئــة الطبيعيــة أو العمرانيــة التــي «تحــول دون

دون الحاجــة إىل تكييــف أو تصميــم متخ ّ
صــص ، ”23يف

االتصــال التــي يتعــذر الوصــول إليهــا والتــي ال تســمح

ـدر ممكــن،
لالســتخدام] مــن قبــل كافــة النــاس ،بأكــب قـ ٍ
حــن ّ
أن مبــادئ التصميــم الشــامل تعمــل عــى تيســر
إمكانيــة الوصــول ،بمــا يف ذلــك لألشــخاص مــن ذوي

الوصــول إىل فــرص املشــاركة وتؤثــر فيهــا ، »26وأنظمــة

لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بالوصــول إىل املعلومــات

أو املعرفــة ،وبالتــايل تقييــد فــرص املشــاركة  ،كمــا
27

 22اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة .9

 23اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة .2

 24الهيئة الوطنية لإلعاقة ،ما هو التصميم العاملي؟

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

 26منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل ،التقرير العاملي حول اإلعاقة ( ،)2011ص 4وص.263

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

تقديمهــا حواجــز بيئيــة، 28.

29

ترتيبــات تيســرية معقولــة) .33
الرتيبــات التيســرية املعقولــة تتط ّلــب مــن األفــراد

تضــم «العوائــق املؤسســاتية» القوانــن والسياســات

واملؤسســات تعديــل إجراءاتهــم أو خدماتهــم
(اســتيعاب) ،حيثمــا يكــون ذلــك ضروريــاً ومناسـ ً
ـبا،

املجتمــع .30

األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو لتمكينهــم مــن ممارســة

واالســراتيجيات واملمارســات املؤسســية التــي تم ّيــز ضــد
األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو تمنعهــم مــن املشــاركة يف

ُيمكــن تصنيــف العوائــق عــى ّأنهــا تهديــد إذا مــا تـ ّـم وضعهــا عــن
قصــد ،ويتــم وصفهــا عــى ّأنهــا اســتضعاف إذا كان حدوثهــا غــر
مقصــود .ويف كلتــا الحالتــن تـ ّ
ـؤدي العوائــق إىل اإلقصــاء ،األمــر

الــذي قــد يعنــي احتماليــة تعـ ّـرض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
املتضرريــن
لتهديــدات واســتضعاف أكــرث أو أســوأ مــن غرهــم مــن
ّ

مــن األزمــة ذاتهــا.

يتح ّقــق إدمــاج منظــور اإلعاقــة يف حــال املشــاركة املجديــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بـ ّ
ـكل تنوعهــم ،وتعزيــز حقوقهــم،
ومراعــاة املنظــورات املتعلقــة باإلعاقــة ،امتثــاالً التفاقيــة حقــوق

األشــخاص ذوي اإلعاقــة . 31ويرتبــط إدمــاج منظــور اإلعاقــة
بمفهــوم “اإلدمــاج االجتماعــي” الــذي ُيعــرف بأ ّنــه «العمليــة التــي

ُتبــذل مــن خاللهــا الجهــود لضمــان تكافــؤ الفــرص – بحيــث ُيمكــن

للجميــع ،بصــرف النظــر عــن خلفياتهــم ،تحقيــق إمكاناتهــم
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 حياتهــم« .32

التمييــز عــى أســاس اإلعاقــة هــو أي تمييــز أو اســتبعاد أو تقييــد
عــى أســاس اإلعاقــة يكــون غرضــه أو أثــره إضعــاف أو إحبــاط
االعــراف بكافــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أو التمتــع

أو ممارســتها ،عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن ،يف املياديــن

السياســية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة أو املدنيــة

أو أي ميــدان آخــر .ويشــمل جميــع أشــكال التمييــز ،بمــا يف ذلــك
عــدم االســتجابة بمرونــة للمتطلبــات املعقولــة (الحرمــان مــن

ـبر عــى
إ ّمــا لتجنــب فــرض عــبء غــر متناســب أو غــر مـ ّ
حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم األساســية عــى أســاس

املســاواة مــع اآلخريــن.34

تحــدث أشــكال التمييــز املتعـّـددة واملتقاطعــة عنــد تعـ ّـرض
ـت واحــد،
الفــرد للتمييــز عــى أساســن أو أكــرث يف وقـ ٍ
حيــث ّ
أن آثــار التمييــز وتداعياتــه يف مثــل هــذه الظــروف

تتفاقــم أو تتضاعــف .فعــى ســبيل املثــال ،قــد تعــاين

ـت واحــد
النســاء ذوات اإلعاقــة مــن التمييــز يف وقـ ٍ
بســبب جنســهن وكذلــك بســبب إعاقتهــن .أ ّمــا «التمييــز
بــن القطاعــات» ،فإ ّنــه يحــدث عندمــا تتفاعــل أشــكال
متعـ ّـددة مــن التمييــز معــاً بطريقــة تعـ ّـرض الفــرد
ألشــكال فريــدة مــن الحرمــان والتمييــز.

ُيمكــن للتمييــز عــى أســاس اإلعاقــة أن يســتهدف

الشــخص الــذي لديــه إعاقــة مــا ،أو مــن كان لديــه يف

املــايض إعاقــة مــا ،أو مــن قــد يتعـ ّـرض يف املســتقبل
إلعاقــة مــا ،أو مــن ُيفــرض أن يكــون لديــه إعاقــة مــا،
ويســتهدف كذلــك رفاقــه أو مــا ُيعــرف بـ «التمييــز عــى

أســاس االرتبــاط بشــخص مــن ذوي اإلعاقــة».

عوامــل التمكــن هــي تدابــر تزيــل الحواجــز أو تق ّلــل مــن آثارهــا

وتعمــل عــى تعزيــز صمــود أو حمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
امليزانية الدامجة هي قيام إحدى املنظمات بتخصيص أموال أثناء

عمليــة التخطيــط إلزالــة العوائــق وتشــجيع مشــاركة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وتوفــر أنشــطة مســتهدفة لألشــخاص ذوي

اإلعاقــة .ويجــب أن تشــمل ميزانيــات اإلدمــاج تكاليــف تحســن

 28منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل ،التقرير العاملي حول اإلعاقة ( ،)2011ص .262
 29مركز موارد الحوكمة والتنمية االجتماعية ،حواجز إدماج اإلعاقة.

 30وابلنج وداوين ،ما بعد الصدقة :دليل الجهات املانحة حول اإلدماج ( ،)2012ص  ،21وزارة التنمية الدولية البيطانية :اإلعاقة والفقر والتنمية ( ،)2000ص  ،8منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل ،التقرير العاملي
حول اإلعاقة ( )2011ص 6و ،262بروجن وآخرون ( :)2012أدرجني عى القائمة :إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة يف مشاريع التنمية ( ،)2012ص 23
 31موقع اسراتيجية األمم املتحدة إلدماج اإلعاقة وامللحق األول .املفاهيم والتعاريف الرئيسية

 32إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة ،اإلدماج االجتماعي.

 33انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة .4

 34انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة .2
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إمكانيــة الوصــول املــادي ،وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة،
ـاعدة
وتوفــر املــواد غــر الغذائيــة املتخصصــة واألجهــزة املسـ ِ
ومعـ ّـدات التنقــل واالتصــال التــي ُيمكــن الوصــول إليهــا.35

التعميم هو عملية دمج اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يف مبــادئ الحمايــة ،وتعزيــز ســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة

وكرامتهــم ،وضمــان وصولهــم املجــدي إىل الدعــم اإلنســاين

املوافقــة املعلنــة هــي موافقــة شــخص مــا عــن طيــب خاطــر عــى

وتمكينهــم مــن املشــاركة الكاملــة يف التدخــالت اإلنســانية ،وال
ير ّكــز التعميــم عــى مــا تـ ّـم القيــام بــه ّ
وإنمــا عــى كيفيــة القيــام بــه،

الطبــي ،إعــادة التوطــن ،إيصــال املعلومــات الشــخصية ،نقــل

مراحــل دورة البنامــج اإلنســاين.

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

وينبغــي تعميــم مراعــاة اإلعاقــة يف كافــة القطاعــات ويف جميــع

وثائــق الحالــة ،ومــا إىل ذلــك) بعــد الكشــف الكامــل عــن املخاطــر
والفوائــد والبدائــل وعواقــب الرفــض .وغالبــاً مــا ُيحــرم األشــخاص

منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وهــي منظمــات يجــب

والنفســية االجتماعيــة ،مــن الحــق يف إبــداء موافقتهــم ،األمــر
الــذي يشـ ّـكل انتهــاكاً لحقوقهــم بموجــب اتفاقيــة حقــوق

ـكل كامــل املبــادئ والحقــوق
وملتزمــة بهــا ،وأن تحــرم بشـ ٍ
ويوجههــا ويحكمهــا األشــخاص مــن
الــواردة فيهــا ،وأن يقودهــا
ّ

ذوي اإلعاقــة ،ال ســيما األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.36

أن تكــون متجــذرة يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة

ذوي اإلعاقــة ،وأن تكــون الغالبيــة العظمــى مــن أعضائهــا مــن
أشــخاص لديهــم إعاقــات.38

علمــاً أ ّنــه يحــق لألطفــال أن يتــم استشــارتهم وإعطــاء موافقتهــم
ّ
تمكنهم من القيام بذلك.
املعلنة بحسب قدراتهم املتطورة التي

«األشــخاص ذوو اإلعاقــة» كل مــن لديــه إعاقــات طويلــة األجــل

تقاطــع أشــكال التمييــز هــو إطــار تحليــي يو ّ
ضــح كيــف تتداخــل

التعامــل مــع مختلــف الحــواجز مــن املــشاركة بــصورة كاملــة

الحركة) ،مع تحديد املجموعات االجتماعية الفريدة .ويفرض
ّ
املتعدد الجوانب ّ
أن األضرار واالنتهاكات املرتبطة باإلعاقة
النهج

الصمــود (املرونــة) يتعلــق بقــدرة النظــام أو األفــراد أو املجتمعــات

ـكل منفصــل عــن
فهمهــا بشــكل
ٍ
كاف مــن خــالل دراســتها بشـ ٍ
بعضهــا البعــض .ولــي نــرى بوضــوح كيــف تؤثــر هــذه املســائل عــى

يف ذلــك مــن خــالل الحفــاظ عــى الهيــاكل والوظائــف األساســية

أشــكال االضطهــاد (كالعنصريــة والتمييــز الجنــي والقــدرة عــى

أو العــرق أو االثنيــة أو الجنــس أو الهويــات األخــرى ال ُيمكــن

الوصــول إىل املــوارد أو تخلــق مخاطــر لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
من الضروري أن نرى كيف ّ
أن اإلعاقة والسن والنوع الجنساين

بدنيــة أو نفســية

39

أو ذهنيــة أو حــسية ،قــد تمنعهــم لــدى

ّ
وفعالــة يف املجتمــع عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.40

عــى مقاومــة آثــار خطـ ٍـر مــا أو اســتيعابه أو التك ّيــف معــه أو
تحويلــه أو التعــايف منــه يف الوقــت املناســب وبطريقـ ٍـة ّ
فعالــة ،بمــا
واســتعادتها مــن خــالل إدارة املخاطــر.

وعوامــل أخــرى ترابــط وأن نعمــل عــى تقييــم تأثرهــا العــام.37

 35لتلبيــة متطلبــات إمكانيــة الوصــول املــادي لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة (عــى ســبيل املثــال عنــد إنشــاء املبــاين أو مرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة)ُ ،يقـ ّـدر أ ّنــه ينبغــي إضافــة مــا بــن  0.5يف املائــة و 1يف املائــة إىل
امليزانيــات .ولتوفــر املــواد غــر الغذائيــة املتخصصــة ومعـ ّـدات التنقــل لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،تشــر التقديــرات إىل ضــرورة إضافــة  4-3يف املائــة وإىل مــا يصــل إىل  7يف 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 ( ،)2017ص .36
 36اللجنة املعنية بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة ،التعليق العام رقم  )2014( 1بشأن املادة  :12االعراف عى قدم املساواة أمام القانون  1 ،1/CRPD/C/GCأيار/مايو  .2014انظر أيضاً لجنة حقوق األشخاص ذوي

اإلعاقــة ،التعليــق العــام رقــم  )2018( 6بشــأن املســاواة وعــدم التمييــز 26 ، 6/CRPD/C/GC ،نيســان/أبريل  ،2018الفقــرة  .66تنــص سياســة اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت بشــأن الحمايــة يف العمــل اإلنســاين
عــى أ ّنــه ال ينبغــي الكشــف عــن املعلومــات والبيانــات يف غيــاب املوافقــة الحــرة واملســتنرة .انظــر القســم الخــاص بالتعاريــف.
ً
أيضا :اللجنة املعنية بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة ،التعليق العام رقم  6بشأن
 37انظر املديرية العامة للبملان األوروبي للسياسات الداخلية ،التمييز الناتج عن تقاطع النوع الجنساين واإلعاقة ( .)2013انظر
املساواة وعدم التمييز 26 ، 6/CRPD/C/GC،نيسان/أبريل  ،2018الفقرة .19

 38اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بمشــاركة املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ومنظمــات املجتمــع املــدين يف أعمــال اللجنــة ،امللحــق  2مــن االتفاقيــة
 ،2/11/CRPD/Cالفقــرة  .3انظــر أيضـ ًـا :لجنــة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،التعليــق العــام رقــم  )2018( 7بشــأن مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بمــن فيهــم األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ،مــن خــالل
منظماتهــم التمثيليــة ،يف تنفيــذ االتفاقيــة ورصدهــا 9 ، 7/CRPD/C/GC،تشــرين الثاين/نوفمــب .2018
 39تشر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اإلعاقة «النفسية» ،لكن ّ
فضلت لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما بعد مصطلح اإلعاقة «النفسية -االجتماعية».
 40اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة .1
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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

ما يجب أن نعرفه ملواجهة العوائق
يو ّ
ضــح هــذا القســم مجمــل العوائــق التــي يواجههــا األشــخاص
من ذوي اإلعاقة أثناء األزمات اإلنسانية ،بينما ّ
توضح الفصول
مــن  11إىل  19العوائــق الخاصــة بالقطاعــات .ومــن األهميــة بمــكان

يواجــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة عوائــق تزيــد مــن املخاطــر التــي

فهــم اإلعاقــة وإمكانيــة الوصــول ومفهــوم العوائــق بهــدف تحديــد

العوائــق إ ّمــا كتهديــد إذا مــا تـ ّـم وضعهــا عــن قصــد مــن قبــل جهـ ٍـة

ممكنــة الوصــول ودامجــة للجميــع وتنفيذهــا

يتعرضــون لهــا يف الســياقات اإلنســانيةُ ،
و”يمكــن تصنيــف تلــك
ّ

معينــة أو كاســتضعاف إذا حدثــت كعمـ ٍـل غــر مقصــود .ويف كلتــا

اإلجــراءات والتدابــر الرئيســية بفعاليــة وتصميــم برامــج إنســانية

الحالتن تؤدي تلك الحواجز إىل اإلقصاء ،ما يزيد من احتمال
ـدات واســتضعاف
تعـ ّـرض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لتهديـ ٍ
املتضرريــن مــن األزمــة
عــى مســتوى أعــى مقارنـ ًـة ببقيــة الســكان
ّ
ذاتهــا ”.41لكــن ومــن خــالل االســتفادة مــن عوامــل تمكينيــة (مثــل

خدمات الدعم يف املخيمات أو تسهيل الوصول إىل نقاط توزيع
ـاعدة)ُ ،يمكــن لألشــخاص
األغذيــة أو الحصــول عــى أجهـ ٍ
ـزة مسـ ِ

مــن ذوي اإلعاقــة تعزيــز صمودهــم الفــردي ،ذلــك ّ
ألن انخفــاض
املخاطــر وارتفــاع مســتوى الصمــود لديهــم مــا هــو ّإال داللــة عــى
تح ّســن مســتوى الحمايــة.

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

حاجز

شخص لديه

عامل تمكيني

إعاقة

إعاقة

41

خطر

صمود

سالمة
حماية

للتقليل من املخاطر،
ينبغي إزالة الحاجز

ّ
يتحسن صمود األفراد
عند تحديد عناصر

التمكن واستخدامها

املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية األوروبية – إيكو ،إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة يف عمليات املساعدات اإلنسانية التي يمولها االتحاد األوروبي (.)2019
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 .2ما تحتاج إىل معرفته

كثــراً مــا يواجــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة عوائــق ســلوكية وبيئيــة
ومؤسســاتية يف حياتهــم اليوميــة ،وتـ ّ
ـؤدي األزمــات اإلنســانية إىل
تفاقــم هــذه العوائــق وقــد تخلــق عوائــق جديــدة ،م ّمــا يق ّلــل مــن
فرصــة وصولهــم إىل املســاعدة والحمايــة ويُعيــق مشــاركتهم يف
العمــل اإلنســاين .ومــن املهــم أيضــاً أن نــدرك ّ
أن األشــخاص الذيــن

ـكل مختلــف
لديهــم اإلعاقــة ذاتهــا قــد يواجهــون العوائــق بشـ ٍ
وألسباب كثرة بما يف ذلك النوع الجنساين أو العمر أو الثقافة أو
ٍ

الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وبالتــايل فـ ّ
ـإن األشــكال واألنــواع
املتعـ ّـددة واملتقاطعــة مــن التمييــز واإلعاقــة تتط ّلــب تقييمــاً متعـ ّـدد
املعايــر للمخاطــر.

دور األسر والشبكات االجتماعية
ُيمكــن لألســر والشــبكات االجتماعيــة أن تكــون عوامــل تمكــن إلزالــة أو تقليــل العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة األشــخاص ذوو
اإلعاقــة ،حيــث ُيمكــن لألســر الداعمــة أن تعمــل عــى تخفيــض التكاليــف إىل حـ ٍـد كبــر وتشــجيع عمليــة اإلدمــاج ،ال ســيما بالنســبة
يتعرضــون للوصــم أو االســتبعاد .ومــع ذلــك ،قــد تكــون األســر كعوائــق وعوامــل تمكــن عــى حـ ٍـد
لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن
ّ
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
الســياقات اإلنســانية ،بينمــا يصــف العمــود األيســر االســتجابات
الالزمــة إلدمــاج اإلعاقــة ،وهــذه القائمــة ليســت شــاملة حيــث

مزيد من املعلومات حول العوائق يف الفصول
ُيمكن االطالع عى
ٍ
مــن  11إىل .19

أ .العوائــق يف املواقــف يف الســياقات اإلنســانية .قــد تــؤدي املفاهيــم االجتماعيــة الخاطئــة أو التحيــزات ضــد األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة إىل افراضــات غــر صائبــة.

أمثلة عى العوائق واملفاهيم الخاطئة

أمثلة عى عوامل التمكن واالفراضات املناسبة

تــويف كافــة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ّ
ألنهــم لــم
ّ
يتمكنــوا مــن الفــرار.

بينمــا تــويف بعــض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،تم ّكــن الكثــر منهــم مــن

أي مجموعــة
يحتــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل املســاعدة تمامــاً مثــل ّ

األشــخاص ذوو اإلعاقــة هــم ضحايــا يحتاجــون إىل

املتضرريــن ،لكــن لديهــم قــدرات ومــوارد وصــوت،
أخــرى مــن الســكان
ّ
ويمكــن للكثريــن منهــم املســاهمة يف العمــل اإلنســاين.

ـكل خــاص
تفــي الخدمــات الصحيــة والطبيــة بشـ ٍ
باملتطلبــات الخاصــة باإلعاقــة كتوفــر الكــرايس املتحركــة

األشخاص من ذوي اإلعاقة لديهم نفس احتياجات اآلخرين ،وقد يحتاج
البعــض إىل عنايــة طبيــة محـ ّـددة ،لكــن لــن يحتــاج جميــع األشــخاص مــن

ـكل خــاص
تفــي الخدمــات الصحيــة والطبيــة بشـ ٍ
باملتطلبــات الخاصــة باإلعاقــة كتوفــر الكــرايس املتحركــة

ـاعدة عــب
ُيمكــن للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين تقديــم األجهــزة املسـ ِ

مســاعدة كاملــة.

ـاعدة.
واألجهــزة املسـ ِ

ـاعدة.
واألجهــزة املسـ ِ
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الفــرار ،لكــن يتــم تمثيلهــم بشــكل غــر متناســب بــن الناجــن.

ذوي اإلعاقــة إىل رعايــة طبيــة.

مجموعــة مــن القنــوات ،لكــن عليهــا معرفــة أنــواع األجهــزة التــي يحتاجهــا
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لزيــادة قدرتهــم عــى العمــل يف الســياق وزيــادة

إمكاناتهــم وتعزيــز صمودهــم.

أمثلة 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.

أمثلة عى عوامل التمكن واالفراضات املناسبة
لألشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة الحـق يف اتخـاذ القـرارات بشـأن القضايـا التـي
تؤثـر عليهـم ،ويمكـن ملعظمهـم القيـام بذلـك .وقـد يحتـاج البعـض ،بمـن
فيهم األشخاص من ذوي اإلعاقات النفسية واالجتماعية أو الذهنية ،إىل
دعـم لفهـم القـرارات واتخاذهـا.

ال ُيمكــن لألشــخاص ذوو اإلعاقــة العمــل وبالتــايل ال تقــوم

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

األشــخاص ذوو اإلعاقــة يجعلــون النــاس مــن حولهــم

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

املنظمــات اإلنســانية بتوظيفهــم.

غــر مرتاحــن.

توفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

أمــر صعــب للغايــة ومكلــف للغايــة ،وهــي مســؤولية
شــخص آخــر.

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

غالباً ما تكون الثقافة املحلية أحد مصادر التحيز والوصم ضد األشخاص من ذوي اإلعاقة ،لذا يجب تحديد الحواجز
ً
ثقافيا.
الثقافية واالجتماعية ومعالجتها بطريقة مقبولة

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

ني

ـافة بعيــدة ويف
تقــع نقــاط التســجيل والتوزيــع عــى مسـ ٍ

وضــع نقــاط التســجيل والتوزيــع يف مواقــع ُيمكــن للجميــع الوصــول إليهــا.
وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنـ ًـا ،يجــب توفــر وســائل نقــل أو تقديــم الخدمــات

عبــوات الطعــام ثقيلــة للغايــة بحيــث ال يســتطيع األشــخاص

تحديــد أشــخاص لتقديــم الدعــم مــن خــالل جمــع وحمــل رزم املــواد

املراحيض ضيقة للغاية بحيث ال تستوعب كرسياً متحركاً

وثائــق التصميــم والشــراء التــي تجعــل املراحيــض ممكنــة وســهلة الوصــول

للخيام واملالجئ املؤقتة درجات ومداخل ضيقة.

وثائــق التصميــم والشــراء التــي تجعــل املالجــئ املؤقتــة ممكنــة وســهلة

مناطــق مرتفعــة ذات تضاريــس صعبــة ال تصــل إليهــا
وســائل النقــل.

مــن ذوي اإلعاقــة حملهــا.
أو شخصاً مرافق.

لألفــراد الذيــن ال ُيمكنهــم الوصــول إىل نقــاط التوزيــع.

الغذائيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

بواســطة الكــرايس املتحركــة.

الوصــول بواســطة الكــرايس املتحركــة.
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أمثلة عى الحواجز

ني

تحتــوي نقــاط امليــاه عــى مضخــات مرتفعــة يصعــب

وثائــق التصميــم والشــراء التــي تجعــل مضخــات امليــاه ممكنــة وســهلة
الوصــول واالســتخدام( .الحــظ ّ
أن الدعــم قــد يكــون مطلوبــاً حتــى بالنســبة

ُتعقــد اجتماعــات التنســيق يف املبــاين التــي يتعـ ّـذر الوصــول

االســتجابات التــي تكفــل عقــد اجتماعــات التنســيق يف املبــاين واملواقــع

تشــغيلها .

للتصميمــات املمكنــة الوصــول).

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

42

توفــر معلومــات حــول املســاعدة اإلنســانية باســتخدام
وســيلة اتصــال واحــدة فقــط (عــى ســبيل املثــال رســائل أو
ملصقــات شــفهية أو مكتوبــة).

عــدم وجــود أُطــر العمــل اإلنســانية ومدونــات قواعــد الســلوك
ـكال متعــددة ُيمكــن الوصــول
وغرهــا مــن الوثائــق الرئيســية بأشـ ٍ

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

املمكنــة الوصــول.

ـكال متعــددة ممكنــة
تقديــم معلومــات حــول املســاعدة اإلنســانية بأشـ ٍ
الوصــول واالســتخدام (شــفهية ،مطبوعــة ،لغــة اإلشــارة ،لغــة ســهلة
القراءة/واضحــة ،إلــخ) ،وتقديــم املســاعدة اإلنســانية ألولئــك الذيــن
يحتاجــون إليهــا للوصــول إىل املعلومــات.

توفــر الوثائــق واملســتندات األساســية بصيــغ متعــددة ممكنــة الوصــول

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

عــدم إجــراء مشــاورات مــع املجتمــع (مــن خــالل مناقشــات

عقــد املشــاورات بعـ ّـدة األشــكال وتقديــم الدعــم لألشــخاص ذوي اإلعاقــات

ـكال متعــددة ،وعــدم دعــم األشــخاص مــن
وغرهــا) بأشـ ٍ

ومناقشــات مجموعــات الركيــز وآليــات التغذيــة املرتــدة والشــكاوى.

مجموعــات الركيــز وآليــات التغذيــة املرتــدة والشــكاوى
ذوي اإلعاقــات الســمعية أو النفســية أو الذهنيــة لفهــم

الســمعية أو النفســية أو الذهنيــة للمشــاركة يف املشــاورات املجتمعيــة

تلــك املشــاورات أو املشــاركة فيهــا.

ج .العوائــق املؤسســاتية وعوامــل التمكــن يف الســياقات اإلنســانية .يف العديــد مــن البلــدان هنــاك سياســات قليلــة أو معدومــة
تشـ ّـجع أو تكفــل إدمــاج األشــخاص ذوو اإلعاقــة.
أمثلة عى الحواجز

ني

السياســات واألطــر القانونيــة الحكوميــة ذات الصلــة

سياســات حكوميــة تدعــم نهــج اإلدمــاج التــي تتوافــق مــع اتفاقيــة حقــوق

بالعمــل اإلنســاين وسياســات املنظمــات اإلنســانية ال
تشـ ّـجع أو تكفــل إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

برامــج املــال مقابــل العمــل وبرامــج التوظيــف األخــرى ال
تأخد يف االعتبار قدرات األشخاص ذوو اإلعاقة وال تقوم
بتوظيفهــم.

األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وعنــد االقتضــاء ،توافــق كيانــات األمــم املتحــدة
القطريــة لألمــم املتحــدة والفــرق ُ
والفــرق ُ
القطريــة اإلنســانية التابعــة لألمــم
املتحــدة مــع اســراتيجية األمــم املتحــدة إلدمــاج منظــور اإلعاقــة.

برامــج املــال مقابــل العمــل وبرامــج التوظيــف األخــرى تأخــذ يف االعتبــار

قــدرات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،بينمــا تحــرم خدمــات الدعــم
اســتقالليتهم (وتو ّفــر املســاعدة الشــخصية أو الرجمــة الشــفوية).

طابق إىل آخر واستخدام الخدمات التي ّ
يقدمها.
ُ 42يمكن 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
ٍ
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أمثلة عى الحواجز

ني

عــدم توفــر ّ
ملدربــن واملؤهلــن واملوظفــن
مقدمــي الخدمــات ا ّ
املهــرة (كاملعلمــن واألطبــاء).

وثائــق التوظيــف تأخــذ بعــن االعتبــار عمليــة اإلدمــاج وتشـ ّـجع عــى وجــود تجربــة
خاصــة يف مجــال اإلعاقــة ،بينمــا تقــوم البامــج بتدريــب املوظفــن عــى مبــادئ
اإلدمــاج والطــرق العمليــة للرويــج لهــا.

اإلدماج ليس متطلباً 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 اإلعاقــة ، 43وســتكون كيانــات األمــم املتحــدة ملزمــة
باإلبــالغ عــن أدائهــا املتعلــق باإلعاقــة بموجــب اســراتيجية األمــم املتحــدة إلدمــاج
منظــور اإلعاقــة.

مســتندات التوظيــف يف الوظائــف اإلنســانية تتط ّلــب أن يكــون
املتقـ ّـدم «بصحـ ٍـة جيــدة» وقــد تســتبعد األشــخاص ذوي
اإلعاقــة عــى أســاس ّ
أن اإلعاقــة مشــكلة صحيــة.

إلتــزام سياســات التوظيــف بمعايــر اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ـاء عــى قدراتهــم عــى القيــام باملهــام األساســية
والعمــل عــى تقييــم املرشــحن بنـ ً
44
للوظيفــة املعلــن عنهــا ،وتقديــم الدعــم لهــم إذا لــزم األمــر.

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

ـكل وثيــق مــع الحكومــة لتطويــر سياســات إدمــاج تتوافــق
االســتجابة تعمــل بشـ ٍ
مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتعمــل مــع الكيانــات املاليــة
لتسهيل حصول األشخاص من ذوي اإلعاقة عى النقود بأمان
وبشكل قانوين
ٍ
ـابات مصرفيــة.
حتــى تســمح لهــم القوانــن الجديــدة أو املحاكــم بفتــح حسـ ٍ

تقديــم الدعــم الحكومــي لسياســات اإلدمــاج التــي تتوافــق مــع اتفاقيــة حقــوق
األهليــة القانونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مق ّيــدة، 45
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتوفر األفراد والخدمات املساندة لدعم األشخاص
م ّمــا يق ّلــل مــن حصولهــم عــى الحمايــة القانونيــة ،فضــال ً
ـرارات علنيــة ،مــع وجــود ضمانــات تكفــل عــدم اتخاذهــم
ذوو اإلعاقــة التخــاذ قـ ٍ
عــن ســلطتهم التخــاذ القــرارات ومنــح املوافقــة الحــرة
قــرارات باإلكــراه ،إىل جانــب ّأال تفــرض سياســات املنظمــات اإلنســانية حواجــز
واملســتنرة.
تســتند إىل األهليــة القانونيــة.
ال يوجــد لــدى املنظمــات اإلنســانية سياســات إلدمــاج منظــور

تكفــل السياســات إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بينمــا تقــوم آليــات

بإدماج منظور اإلعاقة ،وهذا ُيعيق تطور الثقافة التنظيمية

املتحــدة إلدمــاج اإلعاقــة ضمــن برامــج املنظمــات اإلنســانية أثنــاء قيامهــا

اإلعاقة وتفتقر إىل آليات املساءلة لقياس أدائها فيما يتعلق
التــي تدعــم األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بالشــكل الصحيــح.

املســاءلة بقيــاس التحســينات يف األداء ،يف حــن تو ّجــه اســراتيجية األمــم
46

بتطويــر أطــر عمــل اإلدمــاج .

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 تعـ ّـرض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
ملخاطــر معينــة.

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

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

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

 45تشــر «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.
تم تطويرها لألعمال التجارية كوكيل.
 46األمم املتحدة ،اسراتيجية إدماج اإلعاقة .انظر أيضاً منظمة العمل الدولية :أداة التقييم الذايت النموذجية التي ّ
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ّ
إن االســتجابة يف مجــال اإلدمــاج تتط ّلــب عـ ّـدة مســتويات مــن
ً
ّ
التدخــل .ونظــرا ّ
متطلبــات
ألن األشــخاص ذوو اإلعاقــة لديهــم
محـ ّـددة ،تدعــو اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل

التخطيــط عــى محوريــن )1( :التطويــر التدريجــي لبيئــات وتدخــالت
ّ
مخصصــة
ممكنــة الوصــول ودامجــة للجميــع )2( ،تقديــم حلــول

ُتم ّكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن املشــاركة عــى الفــور.
يف حالــة عــدم تو ّفــر حلــول رئيســية ،ينبغــي أن تكــون الجهــات
الفاعلــة عــى اســتعداد لتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لتلبيــة

متطلبــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

اتخاذ خطوات لضمان توفري ترتيبات/تعديالت تيسريية معقولة

«الرتيبــات التيســرية املعقولــة» تعنــي التعــديالت والرتيبــات الالزمــة واملناســبة التــي ال تفــرض عبئــاً غــر متناســب أو غــر ضــروري،
والتــي تكــون هنــاك حاجــة إليهــا فــي حالـ ٍـة محـ ّـددة ،لكفالــة تمتــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى أســاس املســاواة مــع اآلخريــن
بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية وممارســتها( .اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة.)2
يجــب وضــع إمكانيــة الوصــول يف االعتبــار عنــد شــرح كيــف ُيمكــن

أو الحصــول عــى الســلع واملرافــق واملــواد والتقنيــات وغرهــا)5( ،
توزيــع وتســليم الســلع أو الخدمــات املختــارة وفقــاً لجــدول زمنــي.

املجــال اإلنســاين التــي ترغــب بتحســن إمكانيــة الوصــول تقــوم
بذلــك مــن خــالل عـ ّـدة خطــوات وهــي ( )1بــدء التقييــم )2( ،تحديــد

فرديــة عنــد الطلــب ،ذلــك ّ
ألن الحرمــان مــن الرتيبــات التيســرية
املعقولــة يعـ ّـد تمييـ ً
ـزا.

للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين املوازنــة بــن الحلــول الســائدة

أو الهيكليــة والرتيبــات الفرديــة ،حيــث ّ
أن الجهــة الفاعلــة يف

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

كمــا يجــب عــى أي جهــة فاعلــة يف املجــال اإلنســاين تقديــم حلــول

ّ
الهوة بني إمكانية الوصول والتعديالت الفردية
جسر
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ُيمكن الوصول إىل برنامج أو خدمة ما إذا ...

يتم تحقيق ترتيبات تيسريية معقولة إذا ...

ُيمكن تنفيذه عى الفور.

ُيمكن توفرها عى الفور (تجنب التمييز).

ّ
يقدم حل عام.

ً
تعتب حال ً
فرديا.

ً
مطلوبا.
عما إذا كان
متاح ويُمكن الوصول إليه بصرف النظر ّ

يتــم توفرهــا عندمــا يطلبهــا شــخص مــن ذوي اإلعاقــة وعندمــا ال

تسرشد باملبادئ العامة للتصميم العاملي.

مصممــة لتلبيــة متطلبــات الشــخص وجنبــاً إىل جنــب مــع
ّ

يفي بمعاير إمكانية الوصول.

تفي باختبار التناسب.

يســتطيع الوصــول إليهــا بطريقـ ٍـة أخــرى.

الشــخص

املســتهدف.

ُتعتــب الرتيبــات التيســرية املعقولــة مقياســاً فرديــاً يســتفيد
منــه شــخص معــن – ّ
لكنهــا قــد تح ّقــق أيضــاً مزايــا أوســع .فعــى

ســبيل املثال ،املســار الذي أصبح متاحاً لشــخص واحد ُيمكن أن

يســتخدمه الكثــرون فيمــا بعــد ،وقــد يكــون األمــر ذاتــه صحيحــاً

يف تغيــر إجــراءات الحصــول عــى التحويــالت النقديــة ،أو إعــادة

تنظيــم أســاليب توزيــع األغذيــة ،أو إعــادة تنظيــم العمــل لتلبيــة
احتياجــات زميــل لديــه إعاقـ ٍـة مــا( .انظــر ملحــق  :1توفــر الرتيبــات

التيســرية املعقولــة).

تو ّفــر إمكانيــة الوصــول مثــاالً واحــداً فقــط عــى الرتيبــات

أو كبــر الســن أو مــن ذوي اإلعاقــة ،وتميــل الجهــات الحقوقيــة
الفاعلــة إىل تفضيــل مصطلــح «الدعــم» بــدالً مــن «الرعايــة» عنــد
الحديــث عــن البالغــن مــن ذوي اإلعاقــة (عــى ســبيل املثــال،
املســاعدة الشــخصية ،دعــم األقــران ،الشــخص الــذي يقـ ّـدم

الدعــم).

ـذاء ومــأوى
االحتياجــات الخاصــة .االحتياجــات البشــرية (مــن غـ ٍ
ـات صحيــة وغرهــا) هــي احتياجــات عامليــة ،ويتشــارك
وخدمـ ٍ
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة تلــك االحتياجــات مــع غرهــم مــن

البشــر ،وقــد يحتاجــون إىل اتخــاذ إجــراءات لتلبيــة االحتياجــات

التيســرية املعقولــة ،ويُمكــن تعديــل إجــراءات املســاءلة بالنســبة

الخاصــة بهــم (إمكانيــة الوصــول ،االتصــال ،املســاعدة
الشــخصية ،وغرهــا) .عـ ً
ـادة مــا تســتبدل الجهــات الحقوقيــة

ذلــك .47

اعتبارات إضافية حول املصطلحات:

لبعــض األشــخاص الذيــن ال يســتطيعون االحتفــاظ بركيزهــم

ـرات طويلــة ،وقــد تعمــل برامــج املــال مقابــل
وانتباههــم لفـ ٍ
ّ
العمــل عــى تمديــد الفــرات الزمنيــة التــي توفرهــا الســتيعاب
متطلبــات الشــخص الــذي يم ّثــل الســفر عائقــاً كبــراً لــه ،ومــا إىل

املصطلحات املستندة إىل الحقوق
ُيمكــن للمصطلحــات املســتخدمة لإلشــارة إىل األشــخاص ذوي
اإلعاقة أن ّ
تقلل من شأنهم أو تعمل عى تمكينهم ،وفيما يي
بعــض املصطلحــات األساســية التــي يجــب أن تكــون عــى درايـ ٍـة
بهــا:

َ
ُ
ـتضعافّ .
إن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ليســوا
مستضعف/اسـ ِ
أناســاً ُمسـ َ َ
ـتضعفن بطبيعتهــم ،لكــن يجــري اســتضعافهم

وفــرض ذلــك عليهــم ،بمــا يف ذلــك مــن خــالل العوائــق وقلــة
الدعــم .وعـ ً
ـادة مــا تســتخدم اللغــة املســتندة إىل الحقــوق

االســتضعاف مــع تعريــف .فعــى ســبيل املثــال «الفتيــات ذوات

اإلعاقــة أكــرث عرضــة للعنــف الجنــي عنــد فصلهــن عــن أفــراد
ّ
ومقدمــي الرعايــة» أو «الفتيــان ذوو اإلعاقــة أكــرث عرضــة
األســرة

للتنمــر واملضايقــة مقارنــة بالفتيــان مــن غــر ذوي اإلعاقــة».

راع/مقـ ّـدم رعايــة .عـ ً
ـادة مــا يتــم تعريــف الراعــي أو مقـ ّـدم الرعايــة
بأ ّنــه الشــخص (أحــد أفــراد األســرة أو شــخص يتلقــى املــال مقابــل

املســاعدة) الــذي يقــوم بانتظــام برعايــة طفــل أو شــخص مريــض

الفاعلــة مصطلــح «االحتياجــات املحــددة» بمصطلــح «املتطلبــات
املحــددة» ّ
ألن هــذا يشـ ّـدد عــى إعمــال حقوقهــم.

•

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

لديهــا مشــكلة بصريــة» أو «فتــاة لديهــا إعاقــة بصريــة» بــدالً
مــن «فتــاة عميــاء»).

•تجنــب املصطلحــات التــي لهــا دالالت ســلبية مثــل «معانــاة»
أو «يعــاين» أو «ضحيــة» أو «معــاق» .تحـ ّـدث عــن «شــخص
يســتخدم كــريس متحــرك» بــدالً مــن شــخص «مق ّيــد بكــريس
«مقعــد عــى كــريس متحــرك».
متحــرك» أو ُ

تحدث عن أشخاص «من دون إعاقات» بدالً من أشخاص

«عادين» أو «طبيعين».

•ال تســتخدم االختصــارات لإلشــارة إىل األطفــال مــن ذوي
اإلعاقــة أو األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة .
48

•اســتخدم مصطلحات مناســبة لإلشــارة إىل األنواع املختلفة
مــن اإلعاقــة ،بمــا يف ذلــك اإلعاقــات الجســدية والبصريــة

والســمعية والذهنيــة والنفســية االجتماعيــة.
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ً
 48تســتخدم اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مصطلــح «األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة» و»األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة» .ونظــرا ّ
يتعرضــون للوصــم ويواجهــون
ألن األطفــال والبالغــن مــن ذوي اإلعاقــة غالبــا مــا
ّ
التمييــز ،فهــم يفضلــون أن يطلــق عليهــم «طفــل» و»شــخص» بــدالً مــن اإلشــارة إليهــم عــى ّأنهــم مجــرد اختصــار.
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

٣

ما يجب القيام به:
النهج الرئيسية للربمجة

يجــب أن يكــون األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة قادريــن عــى الوصــول

إىل املساعدة اإلنسانية والتدخالت بنفس الشروط واألحكام التي
ُتطبــق عــى بقيــة أفــراد املجتمــع ،ويتط ّلــب ذلــك ات ّبــاع نهــج ثنــايئ

املســار يجمــع بــن البامــج الرئيســية الشــاملة والتدخــالت التــي

تســتهدف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ينبغــي أوالً أن تشــمل البامــج والتدخــالت اإلنســانية الســائدة
واملصممــة لكافــة الســكان األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وأن تعكــس

عمليــة التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ والتقييــم هــذا الهــدف
بعينــه ،فمثـ ً
ـال:
ـكال متعــددة ُيمكــن الوصــول
•يجــب نشــر املعلومــات بأشـ ٍ
إليهــا (شــفهياً أو مطبوعــة أو بلغــة اإلشــارة أو بلغــة ســهلة
القراءة/واضحــة ومــا إىل ذلــك).

لتمكينهــم مــن الوصــول إىل الخدمــات.
•يتعــن عليهــا توصيــل املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة غــر القادريــن عــى الوصــول إىل
مواقــع التوزيــع.

ّ
ويعد هذا النهج ثنايئ املسار نهجاً هاماً يف سبيل إدماج األشخاص
ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين ،وينبغــي اعتمــاده مــن قبــل كافــة
الجهات واألطراف املعنية ويف جميع القطاعات.

اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها
يلــزم اتخــاذ إجــراءات إذا مــا أريــد إدمــاج األشــخاص مــن ذوي

•يجــب أن تكــون مواقــع التوزيــع يف أماكــن ُيمكــن للجميــع

اإلعاقة بنجاح يف كافة مراحل العمل اإلنساين ويجب أن يتخذها
كافــة أصحــاب املصلحــة يف ّ
كل قطــاع ويف جميــع الســياقات.

•يجــب أن تكــون املراحيــض املشــركة ممكنــة الوصــول مــن
(يمكــن الوصــول إليهــا فعليــاً
قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ُ

يجــب أن تؤخــذ اإلجــراءات األربعــة املوضحــة أدنــاه يف االعتبــار

الوصــول إليهــا ،بمــا يف ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

وهنــاك الفتــات واضحــة تشــر إليهــا).

ثانيـ ًـا ،عــى البامــج اإلنســانية تلبيــة املتطلبــات املحـ ّـددة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن خــالل توفــر التدخــالت املســتهدفة ،فمثـ ً
ـال:

عنــد قــراءة أو تطبيــق كل فصــل قطاعــي والقســم الخــاص بــأدوار
ومســؤوليات أصحــاب املصلحــة.
تعزيز املشاركة الهادفة
تؤكــد اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة

49

عــى الحــق يف

•ينبغي أن ّ
توفر األجهزة املساعدة.

املشــاركة يف عمليــات صنــع القــرار ،ولهــذا يحــق لألشــخاص مــن

•يجــب عليهــا توفــر بــدل النقــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

ّ
وألن لديهــم املعرفــة واملهــاراتُ ،يمكــن أن
وعــى أســاس هــذا الحــق

ذوي اإلعاقــة املشــاركة يف القــرارات اإلنســانية التــي تؤثــر عليهــم.

 49إطــار ِســنداي للحـ ّـد مــن مخاطــر الكــوارث ،والتحالــف العاملــي لالجئــن ،وامليثــاق العاملــي للهجــرة ،مــن بــن صكــوك أخــرى كثــرة ،تتط ّلــب أيضــاً مــن الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين وغرهــا العمــل عــى استشــارة
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وإشــراكهم يف برامجهــم وقراراتهــم.
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يكــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الجهــات الفاعلــة الهامــة وذوي

الخــبة يف مجــال االســتجابة اإلنســانية.
تدابري رئيسية

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

•توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة كموظفــن عــى جميــع
مســتويات املنظمــات اإلنســانية ،بمــا يف ذلــك كعمــال يف
الخطــوط األماميــة ونشــطاء مجتمعيــن.
•طلــب املشــورة والتعــاون مــع منظمــات األشــخاص ذوو
اإلعاقــة عنــد وضــع اســراتيجيات للتعامــل مــع األشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة يف مجتمـ ٍـع متضـ ّـرر.

إزالة العوائق
ال ُيمكــن تحقيــق اإلدمــاج أو املشــاركة يف ظـ ّـل العوائــق ،حيــث ّ
أن

إزالــة العوائــق الســلوكية والبيئيــة واملؤسســاتية أمــر حاســم وهــام
ملعالجــة املخاطــر

.50

تدابري رئيسية
•تحديــد كافــة العوائــق الســلوكية والبيئيــة واملؤسســاتية
التــي تحــول دون وصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل
البامــج والخدمــات اإلنســانية ،وكذلــك تحديــد عوامــل
التمكــن التــي تسـ ّـهل مشــاركة األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة.
•اتخــاذ تدابــر مناســبة إلزالــة العوائــق وتشــجيع عوامــل
التمكــن لضمــان حصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
ـكل هــادف.
عــى املســاعدة وإمكانيــة املشــاركة بشـ ٍ

تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة ،ودعمهم لتطوير قدراتهم

 50انظر قسم الحواجز.

 51يجب تضمن مفاهيم وأدوات العمل اإلنساين الرئيسية يف التدريب ّ
املقدم.
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ينبغــي عــى أصحــاب املصلحــة يف املجــال اإلنســاين ،بمــا يف ذلــك
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،أوالً تطوير وعيهم الذايت تجاه
حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وقدراتهــم ،ومــن ثــم العمــل
مــع هــؤالء األشــخاص لتعزيــز قدراتهــم وتوســيع نطاقهــا ،حيــث
ّ
أن هــذه الخطــوات تم ّكــن كال املجموعتــن مــن أصحــاب املصلحــة
مــن التعــاون لضمــان إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالكامــل يف

جميــع جوانــب املســاعدة اإلنســانية والحمايــة.

وقــد تتخــذ عمليــة تطويــر القــدرات أشــكاالً عديــدة ،حيــث يجــب
األخــذ بعــن االعتبــار عــى ســبيل املثــال عقــد دورات إذكاء الوعــي
والتدريــب والتع ّلــم ،وجلســات تدريــب املوظفــن وتوجيههــم،
ومراجعــة أدوات التدريــب ،بمــا يف ذلــك الــدورات التمهيديــة
والتدريبيــة ،وخلــق مجتمعــات املمارســة ،وجمــع الخــبات

(الــدروس املســتفادة) وتحديــد املمارســات الجيــدة ،وتوفــر الدعــم
الفنــي بمــا يف ذلــك خــباء يف مجــال إدمــاج منظــور اإلعاقــة،

ومهــارات التواصــل مــن خــالل املشــورة ومكاتــب املســاعدة وغرهــا.

تدابري رئيسية
•تطويــر قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة
لهــم عــى ســبيل األولويــة يف مجــال العمــل اإلنســاين،
وتزويدهــم باملعرفــة واملهــارات واملهــارات القياديــة التــي
يحتاجــون إليهــا للمســاهمة يف املســاعدة اإلنســانية
والحمايــة واالســتفادة منهــا.51

•بنــاء قــدرات العاملــن يف املجــال اإلنســاين ،ومســاعدتهم
عــى تصميــم وتنفيــذ برامــج إنســانية شــاملة ُيمكــن
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الوصــول إليهــا مــن خــالل تعزيــز
فهمهــم لحقــوق هــؤالء األشــخاص وكذلــك للمبــادئ
والنهــج العمليــة التــي تعـ ّـزز اإلدمــاج وتحـ ّـد مــن العوائــق
التــي تحــول دون إدماجهــم.

تصنيف البيانات لرصد عملية اإلدماج
تعـ ّـد البيانــات املتعلقــة بالعوائــق ومتطلبــات األشــخاص مــن ذوي

اإلعاقــة ضروريــة لرصــد عمليــة اإلدمــاج ،وينبغــي أن تتضمــن
البيانــات اإلنســانية بيانــات مصنفــة حــول اإلعاقــة لضمــان أن يكــون
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التخطيــط للعمــل اإلنســاين وتنفيــذه ورصــده متاحــاً لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة وعمليــة إدماجهــم ،كمــا ينبغــي جمــع وتحليــل

البيانــات واملعلومــات املتعلقــة باملخاطــر والعوائــق التــي يواجههــا
األشخاص من ذوي اإلعاقة ،وهذا من شأنه تعزيز فهم أصحاب

انظر أيضاً القسم الخاص بإدارة البيانات واملعلومات.

املصلحــة يف املجــال اإلنســاين العوائــق التــي تحــول دون إدماجهــم،
والــذي بــدوره سـ ّ
ـيمكنهم مــن إزالتهــا بفعاليــة واعتمــاد تدابــر

لتعزيــز اإلدمــاج.

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
واإلعاقــة باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األدوات
التــي تـ ّـم اختبارهــا يف الســياقات اإلنســانية ،وتشــمل
هــذه املجموعــة مجموعــة األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة
مــن إعــداد فريــق واشــنطن ووحــدة أداء الطفــل لفريــق
اليونيسف-واشــنطن ،فضــال ً عــن البيانــات املتعلقــة
باملخاطــر والحواجــز.
•اســتخدام البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة لرصــد املســاواة يف
الوصــول وتصميــم برامــج اإلدمــاج والتخطيــط لتنفيذهــا،
وضمــان مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ّ
كل مســتوى.
•تصنيــف البيانــات حســب النــوع الجنســاين والعمــر
واإلعاقــة لســهولة وضــع مؤشــرات مناســبة واســتخدامها
لرصــد عمليــة إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف
جميــع مراحــل العمــل اإلنســاين.
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إدارة البيانات واملعلومات

مقدمــة :ملــاذا جمــع البيانــات عــن األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة؟
تعتمــد البمجــة اإلنســانية الجيــدة عــى فهــم متطلبــات وأولويــات
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة خــالل أزمـ ٍـة مــا ،ويتــم إنشــاء هــذا
الفهــم مــن خــالل )1( :تحديــد الســكان مــن األشــخاص ذوي

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

والعوامــل التــي تســهم يف تلــك املخاطــر ،و( )3تحديــد العوائــق
التي تحول دون وصول األشــخاص من ذوي اإلعاقة إىل املســاعدة
اإلنســانية ،و( )4فهــم أدوار وقــدرات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة

يف االســتجابة اإلنســانية.

األشــخاص وتعـ ّـزز قدرتهــم عــى الصمــود.
 5فهــم وجهــات نظــر وأولويــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
حيــث أ ّنــه بــدون هــذه املعلومــات ال يمكــن أن تكــون املنظمــات
املتضرريــن.
اإلنســانية مســؤولة تجــاه الســكان
ّ

 .6تحديــد قــدرات ومــوارد املنظمــات املســاهمة يف االســتجابة،
بمــا يف ذلــك منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث ّ
أن
هــذه املعلومــات تدعــم تطويــر الشــراكات املحليــة والجهــود
املبذولــة لتحديــد الثغــرات يف القــدرات.

7.7رصــد مــدى وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل املســاعدات

1ولبنــاء أســاس الفهــم هــذا ،مــن األهميــة بمــكان الحصــول

والخدمــات واملرافــق ،وتحديــد العوائــق الســلوكية

البيانــات وعــى وجــه التحديــد مطلوبــة لألغــراض التاليــة:

إمكانيــة وصولهــم .وبــدون هــذه املعلومــات ال ُيمكــن

عــى بيانــات حــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،حيــث ّ
أن

2.2تحديد األفراد من ذوي اإلعاقة واألسر التي لديها أشخاص

والجســدية واملؤسســاتية وعوائــق االتصــال التــي تعيــق

للمنظمــات اإلنســانية تحســن برامجهــا وآلياتهــا وإزالــة تلــك
العوائــق أو زيــادة مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا

مــن ذوي اإلعاقــة بهــدف رصــد وضعهــم وتقديــم املســاعدة

تفيد هذه املعلومات يف القرارات املتعلقة بالتدريب وإذكاء

 .3تحديــد إجمــايل عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــن الســكان

 .8تعزيــز قاعــدة األدلــة التــي ُتــرثي مبــادرات املناصــرة وتعبئــة

املتضرريــن وتعبئــة املــوارد املناســبة لتلبيــة تلــك املتطلبــات.
ّ

كمــا ّ
أن جمــع البيانــات عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
يشـ ّـكل التزامــاً بالنســبة للــدول التــي صادقــت عــى اتفاقيــة

املســتهدفة وتحديــد أولويــات االســتجابة.

املتضرريــن ،وهــذا يجعــل مــن املمكــن حســاب املتطلبــات
ّ
العامــة واملحـ ّـددة بدقــة لهــؤالء األشــخاص ضمــن الســكان

الوعــي والثغــرات يف القــدرات.

املــوارد.

 .4فهــم كيفيــة تأثــر األزمــة عــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة،

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث ّ
أن املــادة  31مــن

وسـ ُـبل العيــش والصحــة والحمايــة وغرهــا مــن االحتياجــات

ّ
أن الــدول األطــراف «تتعهــد بجمــع املعلومــات املناس ــبة،

بمــا يف ذلــك آثارهــا عــى الوفيــات والتغذيــة واألمــن الغــذايئ
األساســية ،حيــث تتيــح هــذه املعلومــات إمكانيــة تحديــد
العوامــل التــي تق ّلــل مــن املخاطــر التــي يواجههــا هــؤالء

االتفاقيــة املتعلقــة بجمــع اإلحصــاءات والبيانــات تنــص عــى

بمــا يف ذلــك البيانــات اإلحصائيــة والبيانــات املســتخدمة يف
ّ
وأن البيانــات «يجــب أن يتــم تصنيفهــا ،حســب
البحــوث»
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االقتضــاء ،وتســتخدم للمســاعدة يف تقييــم تنفيــذ االلتزامــات

ما هي أنواع البيانات املطلوبة؟

كشــف العقبــات التــي تواجــه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة

ّ
إن القــرارات أو اإلجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا االســتجابة
اإلنســانية هــي مــن تحـ ّـدد أنــواع البيانــات التــي ينبغــي جمعهــا.

التــي تعهــدت بهــا األطــراف بموجــب هــذه االتفاقيــة ويف

أثنــاء ممارســتهم لحقوقهــم والعمــل عــى تذليلهــا».

•تحديد األفراد من ذوي اإلعاقة وحساب عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن السكان
املتضرريــن (عــن طريــق بيانــات التســجيل واســتطالع آراء األســر املعيشــية وتقديــرات
ّ

األســر املعيشــية وغرهــا).

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

ُيمكــن اســتخدام البيانــات الكميــة
(املعلومــات التــي يمكــن قياســها
و حســا بها )

•تصنيــف البيانــات املتعلقــة باالحتياجــات واملخاطــر (عــى ســبيل املثــال عــدد أو نســبة
األســر املعيشــية التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ والتــي يرأســها أشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة).

•رصــد عمليــة الحصــول عــى املســاعدات (عــى ســبيل املثــال تحديــد عــدد أو نســبة
املشــاركن يف برامــج سـ ُـبل العيــش مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة).

•رصــد املخــاوف املتعلقــة بالحمايــة (عــى ســبيل املثــال تحديــد عــدد وطبيعــة انتهــاكات
حقــوق اإلنســان التــي يتعـ ّـرض لهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة).

•جمــع وجهــات نظــر وأولويــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،عــى ســبيل املثــال مــن خــالل
عمليــات التغذيــة املرتــدة والشــكاوى.

فهــم املخاطــر والعوائــق التــي تواجــه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،وكذلــك عوامــل

التمكــن ،عــى ســبيل املثــال مــن خــالل مناقشــات مجموعــة الركيــز ومقابــالت املخبيــن
الرئيســين.

ُيمكــن اســتخدام البيانــات النوعيــة
(املعلومــات الوصفيــة)

•تحديــد املخاطــر والعوائــق وعوامــل التمكــن املحــددة للوصــول إىل املســاعدات التــي
تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،عــى ســبيل املثــال مــن خــالل مراجعــة السياســات
واملســتندات.

•رصد املخاوف املتعلقة بالحماية ،عى سبيل املثال عن طريق إجراء مقابالت شخصية
تعرضوا لها.
مع األشخاص من ذوي اإلعاقة حول انتهاكات حقوق اإلنسان التي ّ

ّ
مفصلــة حــول معرفــة الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين
•الحصــول عــى معلومــات
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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وتحديــد الحواجــز التــي تحــول دون وصــول األشــخاص مــن

مــن األهميــة بمــكان تصنيــف البيانــات حســب اإلعاقــة لفهــم الطــرق

ذوي اإلعاقــة إىل املســاعدة ،وتحديــد املــوارد والقــدرات ،ويجــب
أن يحـ ّـدد الغــرض مــن جمــع البيانــات أنــواع البيانــات التــي

وصولهــم إىل املســاعدات ،وينبغــي مــن حيــث املبــدأ تصنيــف البيانــات
املصنفــة أصــال ً حســب النــوع الجنســاين والعمــر حســب اإلعاقــة.

 .2تحديــد مصــادر البيانــات (الثانويــة) حــول األشــخاص ذوي

أزمة ما ورصد عملية
املختلفة التي يواجه بها األشخاص ذوو اإلعاقة ٍ

ينبغــي جمعهــا.

ّ
ـاق واســع واملســتخدمة
إن أكــرث األدوات التــي جــرى اختبارهــا عــى نطـ ٍ

إلنشــاء بيانــات قابلــة للمقارنــة حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي

مجموعــات أســئلة فريــق واشــنطن وجــدول تقييــم اإلعاقــة التابــع

اإلعاقــة

مــا هــي املعلومــات املطلوبــة لإلجابــة عــى األســئلة الرئيســية؟
ابــدأ دائمــاً باملعلومــات املتوفــرة بالفعــل.

أن هنــاك إجمــاع متزايــد  52عــى ّ
ملنظمــة الصحــة العامليــة ،حيــث ّ
أن
مجموعــة األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة التــي ّ
أعدهــا فريــق واشــنطن
تو ّلــد بيانــات ســليمة وقابلــة للمقارنــة دوليــاً ُيمكــن تصنيفهــا وجمعهــا

البيانــات الحكوميــة ،وآليــات الرصــد الدوليــة (بمــا يف ذلــك

ـكل متزايــد يف الســياقات
واســتطالعات الــرأي ،ويتــم اســتخدامها بشـ ٍ

املتحــدة ،واإلجــراءات الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان

•االســتفادة مــن مصــادر البيانــات الرســمية ،مثــل قواعــد

دون تمييــز وإضافتهــا بســرعة وبتكلفــة زهيــدة إىل التعــدادات واملســوح

تقاريــر هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم
والتقرير الدوري العاملي ،واملنتدى السيايس الرفيع املستوى

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

للتنميــة املســتدامة ،وتقاريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة)،

األدوات ،بمــا يف ذلــك التعليــق حــول اســتخدامها يف الســياقات

واملعلومــات التــي تـ ّـم جمعهــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة يف

اإلنســانية).

املجــال اإلنســاين ،ومشــاريع التنميــة ومنظمــات األشــخاص

من املهم كذلك أن ندرك ّ
أن هذه األدوات ُيمكن استخدامها لتصنيف
البيانات ّ
ولكنها ليست مفيدة لتحديد حاالت صحية معينة أو فئات
تشخيصية ، 53وال ينبغي توظيفها يف التقييم الفردي أو االستهداف

يف حالــة عــدم وجــود بيانــات تكميليــة حــول االحتياجــات وعوامــل
الخطــر ،بمــا يف ذلــك الحواجــز.

ذوي اإلعاقــة( .انظــر ملحــق  3للحصــول عــى تفاصيــل أكــرث
حــول مصــادر البيانــات الثانويــة واســتخدامها).

•لكــن مــن املهــم إدراك ّ
ـكل
أن هــذه األرقــام قــد تق ّلــل بشـ ٍ
كبــر مــن عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقــد ال تصــف بدقــة
احتياجاتهــم وآرائهــم وأولوياتهــم ،لذلــك مــن الضــروري

تقييــم جــودة ودقــة واكتمــال البيانــات الثانويــة املتعلقــة

جمع واســتخدام البيانات املتعلقة باألشــخاص ذوي
اإلعاقة :الخطوات الرئيســية
ينبغي جمع البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف كل مرحلة
مــن مراحــل دورة البنامــج اإلنســاين ،واتخــاذ الخطــوات الرئيســية

التاليــة يف كل مرحلــة:

 .1تحديد االحتياجات من املعلومات
مــا هــو الســؤال الــذي يجــب اإلجابــة عليــه أو القــرار الــذي يجــب
اتخــاذه؟ تأ ّمــل يف ســبب جمــع البيانــات عــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،فقــد تشــمل األغــراض مــا يــي :فهــم تأثــر األزمــة،

بهــؤالء األشــخاص وقابليتهــا للمقارنــة( .انظــر ملحــق 4

للحصــول عــى املشــورة حــول كيفيــة تقييــم البيانــات املتعلقــة
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة).

•

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

لألزمــة اإلنســانية ،ال ســيما يف أماكــن نــزوح أعــداد كبــرة
مــن النــاس ،حيــث يتزايــد عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
ـكل متكــرر نتيجــة لألزمــات ّ
ألن
ونســبتهم إىل الســكان ،بشـ ٍ

هــذه الخدمــات املعطلــة تخلــق حواجــز جديــدة وتتســبب يف
إصابــات وضغــوط نفســية.

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

 53دانيال مونت ،كيف تختلف األسئلة املوجزة لفريق واشنطن عن تحديد أهلية اإلعاقة؟ ( ،)2017فريق واشنطن املعني بإحصاءات اإلعاقة.
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تم ّكــن البيانــات اإلضافيــة االســتجابة مــن فهــم املشــكالت

 .3جسر الهوة يف املعلومات الهامة

بمزيـ ٍـد مــن التفاصيــل ،ومــن املهــم للغايــة إشــراك منظمــات

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــذا العمــل.

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

تطويــر وســائل مناســبة للحمايــة عنــد جمــع البيانــات

إجراء تمارين منفصلة لجمع البيانات ّ
تركز عى األشخاص
ذوي اإلعاقــة حيثمــا يكــون ذلــك مناســباً ومجديــاً للقيــام

الشــخصية الحساســة أو تحليلهــا أو تخزينهــا أو مشــاركتها
أو اســتخدامها أو تدمرهــا أو أرشــفتهاُ .يرجــى مراجعــة

بذلك ،فقد تكون عملية الجمع املنفصلة ذات قيمة خاصة

القســم الخــاص بــإدارة البيانــات واملعلومــات يف املعايــر

عندمــا يشــر التحليــل إىل ّ
أن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
يعانــون مــن مخاطــر محـ ّـددة أو فجــوات يف إمكانيــة الوصــول.

املهنيــة ألنشــطة الحمايــة .
54

ً
تفصيال.
ُيرجى مراجعة قسم تقييم االحتياجات للحصول عى إرشادات أكرث
أهمية املوافقة املستنرية يف جمع البيانات واستخدامها
ّ
ـرارات مســتنرة بشــأن مــا إذا كان باإلمــكان جمــع بياناتهــم الشــخصية وكيفيــة اســتخدامها ،لــذا
إن كافــة األفــراد لديهــم الحــق يف اتخــاذ قـ
ٍ
ال ّ
وألي غرض سيتم استخدامها وتقديم ضمانات
بد عى من يجمع تلك البيانات الشخصية أن يكون قادراً عى شرح كيفية جمعها
ّ
فيما يتعلق بســريتها.
ـكال
لتمكــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن إعطــاء موافقتهــم املســتنرة ،قــد يلــزم تقديــم معلومــات حــول اســتخدام بياناتهــم بأشـ ٍ
متعـ ّـددة ،وقــد يكــون مــن الضــروري أيضــاً تخصيــص املزيــد مــن الوقــت لشــرح األمــر والتوصــل إىل قــرار ،وقــد يرغــب بعــض األشــخاص مــن
ـرار مســتنر.
ذوي اإلعاقــة يف املطالبــة بوجــود شــخص موثــوق بــه لدعمهــم يف اتخــاذ قـ ٍ

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

بيانــات حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــر دورة
الرنامــج اإلنســاين

•

مســوح األســر املعيشــية القابلــة للمقارنــة دوليـ ًـا ،مثــل املســوح

العنقوديــة متعــددة املؤشــرات واملســوح الديمغرافيــة والصحيــة.

الجاهزية

املبادرات األخرى عى املستوى الوطني واإلقليمي وعى مستوى

يعد جمع املعلومات املوثوقة عن األشخاص من ذوي اإلعاقة مكوناً
ّ
رئيســياً مــن مكونــات الجاهزيــة قبــل وقــوع األزمــة .يناقــش ملحــق 3

واألســر املعيشــية التــي لديهــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،مثــل

املصــادر املحتملــة للبيانــات الثانويــة والتــي قــد تشــمل مــا يــي:

•قواعد البيانات الحكومية ،مثل نظم إدارة معلومات التعليم
أو الصحــة ،لكــن يجــب توخــي الحــذر عنــد اســتخدام هــذه
املصــادر بعــد حــدوث أزمــة ّ
ألن املوقــف ســيتغر وقــد ال تعكــس

املتضرريــن.
البيانــات الركيبــة الســكانية أو احتياجــات الســكان
ّ

املحافظــات التــي تجمــع البيانــات حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة
التعــدادات الوطنيــة أو أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة الوطنيــة.

البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل منظمــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة أو املنظمــات غــر الحكوميــة املتخصصــة ،مثــل تقاريــر
املشــاريع.

قــد تشــمل اإلجــراءات اإلضافيــة لجمــع املعلومــات يف مرحلــة
ا لجاهز يــة :

 54انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات لتحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22
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ـاق واســع ،ال تــزال هنــاك ثغــرات كبــرة يف البيانــات ،يف حــن ّ
أن
نطـ ٍ

تحديــد املعلومــات حــول منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ّ
املقدمــة
املحليــة ومنظمــات الخدمــات املحليــة أو الوطنيــة

البيانــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ليســت متينــة أو قابلــة

ّ
ـاعدة.
إليهــا،
ومقدمــي األجهــزة املسـ ِ

اإلعاقــة ،وعــدم اإلبــالغ عنهــا بســبب الوصمــة ،واملعايــر املختلفــة

لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،مثــل املرجمــن الفوريــن للغــة
اإلشــارة ،والشــركات التــي تقـ ّـدم وســائل نقــل ُيمكــن الوصــول

ـكل ثابــت .وقــد تكــون كذلــك البيانــات الثانويــة املتوفــرة
للمقارنــة بشـ ٍ
غــر موثــوق بهــا لعـ ّـدة أســباب ،بمــا يف ذلــك الفهــم املختلــف ملفهــوم

لتصنيــف أو قيــاس اإلعاقــة ،والقيــود املفروضــة عــى أخــذ العينــات،

تحديــد املرافــق العامــة وغرهــا مــن البنــى التحتيــة التــي ُيمكــن

وعــدم االتســاق يف األســئلة املطروحــة ،أو ببســاطة ّ
ألن املصــادر قديمــة.
(انظــر ملحــق  4للحصــول عــى نظــرة أكــرث تفصيـ ً
ـال).

يحتفــظ بهــا مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية عــى املســتوى
ُ
القطــري.

عندمــا تقــوم عمليــات تقييــم احتياجــات القطاعــات املتعـ ّـددة بتحليــل

ـف مــا
مــدى شــدة احتياجــات الســكان ،ينبغــي عليهــا دراســة تأثــر موقـ ٍ

•تدريــب املوظفــن أو الشــركاء عــى اســتخدام أدوات جمــع

األســرية كمصــدر للبيانــات يف عمليــات التقييــم تلــك ،يجــب جمــع

الوصــول إليهــا واســتخدامها كنقــاط لتقديــم الخدمــات ،وربــط

هــذه املعلومــات بمجموعــة البيانــات التشــغيلية املشــركة التــي

البيانــات عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،وتحديــد الجهــات
الفاعلــة املحليــة وتدريبهــا ،بمــا يف ذلــك املنظمــات املعنيــة
باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،كجهــات تقــود بالتعــدادات
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•ترجمــة أدوات جمــع البيانــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة إىل اللغــات ذات الصلــة ،بمــا يف ذلــك اللغــات التــي

تســتخدمها املجتمعــات املســتضيفة والنازحــة.56
تقييم االحتياجات وتحليله

عــى الرغــم مــن توفــر البيانــات الكميــة الســليمة يف أغلــب األحيــان،
ألســباب ليــس أقلهــا اســتخدام مجموعــات أســئلة فريــق واشــنطن عــى

أهداف مجموعة
الركيز املعنية
بالتقييم الشامل
لالحتياجات

عــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم .وعنــد اســتخدام املســوحات
بيانــات حــول اإلعاقــة بحيــث ُيمكــن تصنيــف كافــة البيانــات حســب

اإلعاقــة.

ويف حــال عــدم وجــود بيانــات كميــة قويــةُ ،يــوىص بافــراض ّ
أن  15يف
املتضررين لديهم إعاقة ما ،حيث ّ
أن التقدير البالغ
املائة من الســكان
ّ

 15يف املائة سوف ُيعتمد يف عملية التخطيط وكذلك الجهود املبذولة

لرصد الحصول عى املســاعدات( .عى ســبيل املثالُ ،يفرض أن تكون
 15يف املائــة 57مــن كافــة املرافــق متاحــة).

ولــي يكــون تقييــم االحتياجــات شـ ً
ـامال ،يجــب أن يكــون األشــخاص
ذوي اإلعاقة مخبين رئيسين وأن يشاركوا يف مناقشات مجموعات
الركيــز.

ـكل مختلــف مــن قبــل النســاء
•فهــم كيــف ُيمكــن اختبــار املخــاوف والشــواغل العامــة لــدى الســكان بشـ ٍ
والرجــال والفتيــات والفتيــان مــن ذوي اإلعاقــات املختلفــة ،وفهــم كذلــك مخــاوف وشــواغل محـ ّـددة
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 التك ّيــف التــي اســتخدموها.
تحديد األشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يمكنهم تمثيل آراء وأولويات املجموعة.

اختيار مجموعة
الركيز

أخــذ عينــات هادفــة بهــدف اختيــار مجموعــة متنوعــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والنظــر يف
االختالفــات يف املخاطــر والحواجــز ،مــع مراعــاة تقاطــع أشــكال التمييــز واالختالفــات يف العمــر والنــوع
الجنســاين والتنــوع ،وتضمــن أشــخاص لديهــم أنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات.
التشاور بشكل فردي مع من ال يستطيع املشاركة يف مجموعات الركيز.

 55يمكن 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.

 56انظر منهجية الرجمة وأدوات التدريب لفريق واشنطن عب اإلنرنت.
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 .4إدارة البيانات واملعلومات

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

اتخاذ الرتيبات

تدريــب مــن يتــوىل مســؤولية إجــراء املقابــالت الختيــار األفــراد يف مجموعــات الركيــز عــى طــرق االتصــال
املتاحة.58

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

وإىل جانــب تصنيــف النتائــج حســب اإلعاقــة ،يجــب أن يتضمــن

التخطيط االسراتيجي

اإلعاقــة .وقــد تشــمل األســئلة:

مــن أجــل التخطيــط لتنفيــذ اســتجابة دامجــة ،مــن الضــروري الحصــول
عــى معلومــات عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة .فمثـ ً
ـال:

تقييــم االحتياجــات معلومــات نوعيــة ذات صلــة باألشــخاص ذوي

•

هــل يتعـ ّـرض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ألي أشــكال محـ ّـددة

مــن التمييــز أو العنــف املو ّجــه؟

مــا هــي العوائــق التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد

محاولــة الوصــول إىل املســاعدات؟

بشكل أكب لألشخاص
ما هي أشكال وقنوات االتصال املتاحة
ٍ

ذوي اإلعاقة؟

•هــل الخدمــات املحـ ّـددة التــي يحتاجهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ـاعدة) متاحة/غر متاحة؟
(كالتقنيات املسـ ِ

املتضرريــن فيمــا يتعلــق
•مــا هــي معتقــدات وممارســات الســكان
ّ
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ هــل تســود املعتقــدات واملمارســات
الضــارة؟

ُيمكــن أيضــاً طــرح األســئلة أعــاله (بعــد تعديلهــا عنــد الضــرورة)

مــن قبــل الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين ،بمــا يف ذلــك
املســتجيبن األوائــل.

•قــد تســاعد اإلجابــات يف االســتجابة ليــس فقــط لفهــم املعــارف
واملواقــف واملمارســات املحليــة ،ولكــن أيضــاً لتصميــم برامــج
الحمايــة واملناصــرة وأنشــطة بنــاء القــدرات املناســبة.

• ُيمكــن أن توضــح البيانــات املصنفــة حســب اإلعاقــة الدرجــة التــي
ترتبــط بهــا اإلعاقــة باالســتضعاف يف مجــال سـ ُـبل العيــش،
وانعــدام األمــن الغــذايئ ،والعنــف ،واالســتغالل وســوء املعاملــة
أو غرهــا مــن املخاطــر ،ويُمكــن لهــذه املعلومــات أن تســاعد يف
تنفيــذ االســتجابة لتحديــد األولويــات واملســاعدة املســتهدفة.

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

الخدمــات أو تعزيزهــا وإزالــة الثغــرات املوجــودة يف إمكانيــة
الوصــول ،وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلجــراء تقييــم ملتابعــة األمــر

بهــدف تحليــل العوائــق وتصميــم الخطــوات إلزالتهــا.

•تســاعد املعلومــات النوعيــة حــول آراء وتصــورات األشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة املنظمــات اإلنســانية عــى تنفيــذ االســتجابات

ـكل أكــرث مالءمــة.
الدامجــة بشـ ٍ

• ُيمكــن أن تســاعد البيانــات النوعيــة املتعلقــة بآليــات التك ّيــف
الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة املنظمــات اإلنســانية عــى

تصميــم تدخــالت تزيــد مــن الصمــود.

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

ـاء عــى تحديــد النســبة عنــد  15يف املائــة) 59لتصميــم
املؤقتــة بنـ ً

خطــط القطاعــات وتوجيــه عمليــة التخطيــط والرصــد ،بمــا

ـكل
يكفــل توفــر املــوارد الكافيــة للبامــج والوصــول إليهــا بشـ ٍ
منا ســب
58
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تعبئة املوارد

التنفيذ والرصد

يُمكــن للبيانــات املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة أن تســاعد أيضــاً

يجــب أن تحـ ّـدد عمليــة التنفيــذ والرصــد آليــة وصــول املســاعدات

 ،وتحديــد املخاطــر الخاصــة التــي تواجــه األفــراد مــن ذوي اإلعاقــة

تطــور األزمــة.

يف تعبئــة املــوارد ،مــن خــالل إبــراز تأثــر األزمــة عــى هــؤالء األشــخاص
وأسرهم ،ومعرفة التكلفة اإلجمالية لتلبية متطلبات كافة األشخاص

ملتضرريــن مــن األزمــة.
ذوي اإلعاقــة ا
ّ

هذا وال ينبغي أن تعتمد ميزانية إمكانية الوصول عى جمع البيانات،
حيــث تشــر التقديــرات إىل أ ّنــه لتلبيــة متطلبــات إمكانيــة الوصــول املــادي
لألشخاص ذوي اإلعاقة (لتشييد املباين ومرافق املياه والصرف الصحي

اإلنســانية إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكيــف تتغــر احتياجاتهــم مــع

تســاعد البيانــات املصنفــة التــي يتــم جمعهــا عــب أدوات وعمليــات

الرصــد عــى تحديــد الثغــرات املوجــودة يف إمكانيــة الوصــول لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة .فعنــد تحديــد هــذه الثغــرات ،قــد تكــون تماريــن جمــع

البيانــات املســتهدفة (بمــا يف ذلــك مناقشــات مجموعــات الركيــز،

املتضرريــن،
واملقابــالت مــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن الســكان
ّ

والنظافــة العامــة) ،يجــب تخصيــص ميزانيــة تــراوح بــن  0.0يف املائــة و1
يف املائــة .وفيمــا يتعلــق بــإدراج املــواد ا ّ
ملخصصــة غــر الغذائيــة ومعـ ّـدات
60
التنقــل ،فإ ّنــه ُيــوىص باعتمــاد ميزانيــة إضافيــة بنســبة  3إىل  7يف املائــة .

يف املجــال اإلنســاين) ضروريــة لفهــم طبيعــة العوائــق التــي تواجــه
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتصميــم تدابــر إلزالتهــا.

ُيمكــن للجهــات املانحــة أن تزيــد مــن عمليــة تعزيــز إدمــاج األشــخاص مــن

هــذا وينبغــي أن تكفــل االســتجابة اإلنســانية ّ
أن العقــود وقوالــب

باعتمــاد التصنيــف حســب اإلعاقــة ،وتقديــم أطــر عمــل النتائــج التــي

نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقة الذين وصلت إليهم برامجهم ،بهدف

ذوي اإلعاقــة مــن خــالل مطالبــة الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين
تشــمل نواتج محددة أو مؤشــرات مخرجات لألشــخاص ذوي اإلعاقة،

واســتخدام عالمــات تتبــع املــوارد لتحديــد املشــاريع التــي تعمــل عــى
إدمــاج اإلعاقــة.

إىل جانــب تحديــد املخرجــات املتعلقــة باملســاواة يف الوصــول واإلدمــاج

ـكل أوضــح مــن خــالل تحليــل البيانــات املصنفــة أثنــاء عمليــة الرصــد.
بشـ ٍ
ّ
لتوضيــح األمــر ،يتمثــل أحــد الخيــارات يف تضمــن مؤشــر محـ ّـدد 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 يتل ّقــون التعليــم») مصنفــة حســب اإلعاقــة .لكــن
ـكل عــام ســيكون مــن األكــرث أهميــة التعبــر عــن اعتبــارات محـ ّـددة
بشـ ٍ

متعلقــة باإلعاقــة عــى مســتوى مؤشــر املخرجــات ،حيــث ُيمكــن أن

تعكــس هــذه املؤشــرات اإلجــراءات املتخــذة لتحســن إمكانيــة الحصــول

عــى املســاعدة أو قيــاس مســتوى املشــاركة أو تقديــم الدعــم املو ّجــه
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

يناقــش ملحــق  5كيفيــة صياغــة مؤشــرات املخرجــات لتحديــد مــدى

إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة ،كما يجري تطوير مؤشرات لرصد

عمليــة تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بمــا يف ذلــك

املــادة  11املتعلقــة باإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين .انظــر جســر الهـ ّـوة.

ومنظمــات املحليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وأصحــاب املصلحــة

الرصــد الخاصــة بالشــركاء املنفذيــن تتطلــب منهــم اإلبــالغ عــن عــدد أو

تعزيــز عمليــة الرصــد املنهجــي للوصــول إىل املســاعدات ،وينبغــي أن

تسجل تقارير الحالة ولوحات املعلومات اإلنسانية وغرها من آليات
اإلبــالغ التقـ ّـدم املحــرز يف الوصــول إىل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة،
بمــا يف ذلــك عــن طريــق اســتخدام البيانــات املصنفــة.

ً
أداة هامــة لتحديــد املخاطــر
يف حــن تعـ ّـد عمليــات رصــد الحمايــة
املحـ ّـددة واملتزايــدة التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فاملعلومــات
التــي ّ
تولدهــا هــذه العمليــات ُيمكــن لهــا أن ُتــرثي االســتجابات التــي

مــن شــأنها التقليــل مــن املخاطــر وتعزيــز الصمــود .وينبغــي حيثمــا
كان ذلــك ممكنــاً 61تصنيــف بيانــات رصــد الحمايــة حســب اإلعاقــة،

ويجــب أن تهــدف عمليــات رصــد الحمايــة أيضــاً إىل تحديــد مخاطــر
املوجــه
الحمايــة الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتشــمل العنــف ّ
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

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

ممكنا .قد ال يكون ذلك ُمجدياً عى سبيل املثال عندما يتم اإلبالغ عن الحوادث من قبل شهود الطرف الثالث أو األحداث التي تنطوي عى مجتمعات أو مجموعات ً
ً
 61قد ال يكون هذا دائماً
بدال من أفراد.
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أو ســاهموا فيهــا) ،كمــا ينبغــي أن تشــمل التقييمــات األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ضمــن املخبيــن ،وطــرح األســئلة التــي مــن شــأنها جمــع
معلومــات محـ ّـددة عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

•بنــاء القــدرات لجمــع البيانــات املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــن خــالل تدريــب الجهــات الفاعلــة املحليــة وتحديــد أدوات جمــع
البيانــات الرئيســية وترجمتهــا.

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

•عنــد إجــراء مســوحات مثــل املســح الديموغــرايف والصحــي واملســح
ـات متعـ ّـددة والتعــدادات الوطنيــة يف البلــدان
العنقــودي لقطاعـ ٍ

االســتجابة مــن املخاطــر التــي تواجــه هــؤالء األشــخاص وعـ ّـززت قدرتهــم

وإدمــاج األدوات التــي تـ ّـم اختبارهــا يف الســياقات اإلنســانية ،مثــل

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى املســاعدة ،وكيــف شــارك األشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة خــالل دورة البنامــج اإلنســاين ،وكيــف ّ
قللــت
عــى الصمــود .وعنــد القيــام بذلــك ،يجــب أن يشــمل التقييــم أيضــاً
املمارســات الجيــدة التــي تعـ ّـزز عمليــة اإلدمــاج .وقــد يرغــب القائمــن عــى
ّ
ّ
التقدم املحرز يف الوصول إىل
محددة لقياس
مؤشرات
التقييم بتطوير
ٍ

األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإدماجهــم ،وقــد تقيــس هــذه املؤشــرات ،عــى

ســبيل املثــال ،نســبة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن حصلــوا عــى
ـالت محـ ّـددة.
تدخـ ٍ
ّ
يحدد ملحق  6معاير التقييم يف العمل اإلنساين باستخدام التعاريف

الخاصــة بمعايــر لجنــة املســاعدة االقتصاديــة التابعــة ملنظمــة التعــاون

ويطبق هذه املعاير من منظور متعلق باإلعاقة،
االقتصادي والتنمية،
ّ
ـياق إنســاين.
وكمثال عى ذلك ،يقرح مشــكلة ُيمكن دراســتها يف سـ ٍ

ملعرضة لخطر إنساين كبر ،ينبغي التشديد عى أهمية استخدام
ا ّ
األسئلة املوجزة حول اإلعاقة لفريق واشنطن ووحدة أداء الطفل

ملجموعــة اليونيسف-واشــنطن ،وينبغــي تحديــد نقــاط الدخــول

األخرى يف عمليات جمع البيانات اإلنسانية حيث يكون استخدام
هــذه املنهجيــات مناسـ ً
ـبا ،مثــل آليــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة
الدوليــة للهجــرة.

تقييم االحتياجات وتحليلها
يجــب أن تعمــل املنظمــات املمائلــة مــع مجموعــات عمــل التقييــم

إلدمــاج منظــور اإلعاقــة يف عمليــات تقييــم االحتياجــات والتحليــالت
املرتبطــة بهــا.

ملخــص العناصــر الرئيســية :جمــع البيانــات وإدارة
املعلو مــات

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الســياقات اإلنســانية .وللقيــام بذلــك

الجاهزية

مــاذا وأيــن ومتــى وملــن» القياســية.

•تطويــر إرشــادات بشــأن الكيفيــة التــي ُيمكــن بهــا للجهــات الفاعلــة

يف األزمــات الطويلــة ،ثمــة فرصــة لــدى الجهــات الفاعلــة يف املجــال

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويف الوقــت ذاتــه حمايــة الخصوصيــة

مســتقرة بمــا يكفــي للســماح بإجــراء مســوحات عــى مســتوى
ملتضررين أمراً ضرورياً
السكان ،لكن غالباً ما يكون تنقل السكان ا
ّ

يف املجــال اإلنســاين تعزيــز عمليــة جمــع البيانــات لتعزيــز إدمــاج
والبيانــات.

•تحديــد مصــادر موثوقــة للبيانــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي
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.
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العمل عى جمع املعلومات عن الخدمات التي تشمل وتستهدف

ينبغــي تعديــل أدوات اإلدارة التشــغيلية مثــل عمليــة « مــن يفعــل

اإلنساين لتحسن تقنيات جمع البيانات ،حيث ّ
أن بعض الظروف

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  15يف املائــة 62كمعيــار ألغــراض التخطيــط

التخطيط االسراتيجي
استخدام البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة إلثراء عملية

التخطيط وتحديد أولويات املساعدة واستهدافها.

تعبئة املوارد
ســيتم تعزيــز الطلــب عــى البيانــات املتعلقــة باألشــخاص ذوي

اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين مــن خــالل اعتمــاد سياســات مالئمــة

للجهات املانحة ومتطلبات اإلبالغ ،وأطر عمل النتائج التي تشمل
مؤشــرات محـ ّـددة 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.

التقييم
•يعتمــد التقييــم الف ّعــال عــى الرصــد املنتظــم وجمــع البيانــات ،بمــا
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

ســاهموا فيهــا) ،وينبغــي أن تشــمل التقييمــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ضمــن املخبيــن وطــرح األســئلة التــي تســتنبط معلومــات
محـ ّـددة عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ُيمكــن للقائمــن عــى عمليــات التقييــم تطويــر مؤشــرات خاصــة
باإلعاقــة لقيــاس التقـ ّـدم املحــرز يف الوصــول إىل األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،بحيــث تقيــس هــذه املؤشــرات ،عــى ســبيل املثــال ،النســبة
املئويــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة التــي وصلــت إليهــم تدخــالت
محـ ّـددة.

املصطلحات الرئيسية
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الرصد والتنفيذ
ّ
يعد تصنيف البيانات التي يتم جمعها من خالل أدوات وعمليات
الرصــد ،بمــا يف ذلــك رصــد الحمايــة ،عامــال ً أساســياً يف تحديــد
إمكانيــة الوصــول وغرهــا مــن الفجــوات بالنســبة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.

•

العمــل عــى تعديــل األدوات املوحـ ّـدة لجمــع البيانــات وقواعــد

البيانــات املســتخدمة يف العمــل اإلنســاين لتشــمل البيانــات النوعيــة
حول مدى فعالية البامج والتدخالت يف الوصول إىل األشــخاص

ذوي اإلعاقــة.

•

يجــب أن تتطلــب العقــود وقوالــب اإلبــالغ الخاصــة بالشــركاء

املنفذين يف االســتجابة اإلنســانية تحديد واإلبالغ عن عدد أو نســبة

األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن تصــل إليهــم تدخالتهــم.

البيانــات الكميــة وهــي بيانــات ُتــبز حجــم األزمــة اإلنســانية ونطاقهــا
وتداعياتهــا مــن خــالل تقديــم وصــف إحصــايئ لتأثرهــا عــى املجتمعــات
املتضـ ّـررة ،وتتنــاول األســئلة التــي تو ّلــد إجابــات قابلــة للعــد ،مثــل «كــم» أو

«كــم العــدد» أو «كــم الثمــن».

البيانــات النوعيــة وهــي بيانــات ُتــبز حجــم األزمــة اإلنســانية ونطاقهــا

وتداعياتهــا مــن خــالل تقديــم وصــف تجريبــي لتأثرهــا عــى املجتمعــات
املتضـ ّـررة ،وتتنــاول األســئلة التــي تنطــوي عــى آراء وقيــم ومعتقــدات
تكيفــت اســراتيجيات املواجهــة أو
وتخمينــات ،عــى ســبيل املثــال ملــاذا ّ

فشــلت يف التكيــف مــع الظــروف املتغــرة؟ كيــف تشــعر النازحــة مــن ذوي
اإلعاقة بشأن وضعها؟ باعتقادها ما الذي يجب فعله لتحسن وضعها؟

البيانــات األساســية وهــي بيانــات يتــم جمعهــا مباشــرة مــن الســكان
ملتضرريــن مــن قبــل فريــق التقييــم مــن خــالل العمــل امليــداين ،وقــد تكــون
ا ّ

بيانــات كميــة أو نوعيــة.

البيانــات الثانويــة وهــي بيانــات يتــم جمعهــا مــن البحــوث اإلحصائيــة

والتحليليــة الســابقة (بيانــات التعــداد ،بيانــات املســوح الســابقة،
الدراســات) ،وقــد تكــون كميــة أو نوعــي
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

٥

الشــراكات وتمكــني منظمــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

مقدمة :ما هي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؟
منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي منظمــات تم ّثــل األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،يح ُكــم معظمهــا ويقودهــا أشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة وتخــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ويف حــال عــدم وجــود

منظمــات محليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موقـ ٍـع مــاُ ،يمكــن
تحديــد مواقــع املنظمــات اإلقليميــة والوطنيــة والدوليــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن خــالل التحالفــات العامليــة.

تقــوم منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة عمومــاً بأنشــطة املناصــرة
واإلرشاد والتدريب واملساعدة الفنية ،وتعمل عى تعزيز الحقوق

مــن خــالل نمــوذج اجتماعــي وحقوقــي لإلدمــاج والتمكــن ،وقــد

نجحــت تلــك املنظمــات يف إصــالح التشــريعات الوطنيــة وإذكاء

الوعــي ،وقــام الكثــر منهــا بتدريــب الجهــات الفاعلــة يف املجــال
اإلنســاين واملجتمعــات والحكومــات ومكاتــب إدارة الكــوارث
الوطنيــة عــى حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تختلــف منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن املنظمــات التــي
تقـ ّـدم خدمــات مباشــرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ُيمكن ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة:
العمل عى املستوى املحي أو الوطني أو اإلقليمي أو الدويل.
•الركيز عى نوع واحد من اإلعاقة أو عب اإلعاقات.
تمثيــل مجموعــة واحــدة محـ ّـددة (عــى ســبيل املثــال النســاء أو

الســكان األصليــن مــن ذوي اإلعاقــة).

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
تعمــل الشــراكات والتعــاون عــى تحســن فعاليــة العمليــات
اإلنســانية واملســاءلة يف هــذا الشــأن ،فهــي تســاعد مباشــرة يف
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 بــدالً مــن التخطيــط أو اتخــاذ القــرارات نيابـ ًـة عنهــم ،وذلــك

يخصنــا مــن دوننــا) واحرامــاً
ّ
عمــال ً بشــعار مجتمــع اإلعاقــة (ال يشء
لــه.

أي شــراكة ،ينبغــي منــذ البدايــة وقبــل كل
وكمــا هــو الحــال مــع ّ
يشء االتفــاق عــى املصالــح املشــركة والقيمــة املضافــة والتوقعــات

وتنميــة القــدرات.

الشــراكات بــن منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأصحــاب

املصلحــة يف املجــال اإلنســاين قبــل األزمــة وخاللهــا وبعدهــا:

•تتيــح للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين إمكانيــة الوصــول
إىل خــبات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وإىل تجاربهــم
ومعرفتهــم باألوضــاع التــي يعيشــون فيهــا.
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•تعمــل عــى توليــد املهــارات واملعرفــة التــي ُيمكــن أن تجعــل
الخدمــات اإلنســانية واملســاعدة أكــرث شــموالً ومســتنرة
ومدعومــة مــن قبــل الســكان الذيــن تســاعدهم الجهــات
الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين.

ّ
تعزز التفاهم واملعرفة املتبادلة.

اإلعاقــة .ويف حــال لــم يكــن هنــاك منظمــات لألشــخاص ذوي

اإلعاقــة أو ّ
أن املنظمــات الحاليــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ال

تمتلــك اإلمكانــات الكافيــة ،يجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال
اإلنســاين التواصــل مــع شــبكات املنظمــات اإلقليميــة أو الدوليــة
املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تعمــل عــى بنــاء القــدرات وتعزيــز التع ّلــم املتبــادل بــن

ُيمكــن ملنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة أن تضطلــع بالعديــد مــن
األدوار والوظائف ،والقائمة أدناه ليســت شــاملة ّ
لكنها قد تشـ ّـكل

املجــال اإلنســاين.

اإلنســاين مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة بهــدف مناقشــة

منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة والجهــات الفاعلــة يف

•تكفــل اســتمرارية العمــل ّ
ألن منظمــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة تبقــى قائمــة بعــد انتهــاء األزمــة أو الكارثــة.

نقطــة انطــالق مفيــدة عندمــا تتواصــل الجهــات الفاعلــة يف املجــال

ســبل التعــاون ،حيــث ّ
أن منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة تقــوم
بمــا يــي:

العمــل كجهــات تنســيقية يف مجتمعاتهــا مــن خــالل تطبيــق

•تعمــل عــى تعزيــز وتوحيــد الســكان حــول االحتياجــات

خباتهــا يف مجــال اإلعاقــة.

والقضايــا املشــركة.

تقديــم معلومــات قيمــة :حــول مــكان تواجــد األشــخاص ذوي

•تقــوم بتحســن أعمــال املناصــرة لحمايــة النازحــن مــن ذوي

اإلعاقــة ووضعهــم والعوائــق التــي تمنعهــم مــن الوصــول
يتعرضــون لهــا
إىل املســاعدات اإلنســانية والتهديــدات التــي
ّ

اإلعاقــة.

ليــس لــدى كافــة منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهمــة تتمــاىش
ـر مــن الحــاالت ال تشــارك تلــك
مــع العمــل اإلنســاين .ففــي كثـ ٍ
املنظمــات يف القطــاع اإلنســاين ودورة البنامــج اإلنســاين أو آليــات

واالنتهــاكات ضــد حقوقهــه وغرهــا.

•

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

التنســيق وبرامــج االســتجابة والتعــايف وإجــراءات التمويــل ،وغالبــاً

وإزالتهــا وتيســر عمليــة الوصــول إىل املــوارد وبنــاء القــدرات

اإلنســانية ،لذلــك مــن املهــم إدارة التوقعــات يف هــذا الصــدد.

التقليــل إىل أدىن حــد مــن اآلثــار غــر املتناســبة التــي تسـ ّـببها
األزمــات عــى األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

مــا تو ّفــرت لديهــا فــرص قليلــة للشــراكة والتعــاون مــع املنظمــات

وعــى الرغــم مــن رغبــة أصحــاب املصلحــة يف املجــال اإلنســاين يف
تطويــر شــراكات مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــةّ ،إال أن

ـر مــن األحيــان بســبب
قدرتهــم عــى القيــام بذلــك محــدودة يف كثـ ٍ
محدوديــة معرفتهــم بحركــة اإلعاقــة والتحيــزات تجــاه األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وتصوراتهــم بـ ّ
ـأن اإلعاقــة هــي مــن اختصــاص املنظمــات
العاملــة يف مجــال اإلعاقــة.

يعتمــد دور منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الشــراكة أو

التعــاون مــع أصحــاب املصلحــة يف املجــال اإلنســاين عــى قدراتهــا

قبــل حــدوث األزمــة وواليتهــا وإمكاناتهــا لتمثيــل كافــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة أو مجموعــة محـ ّـددة مــن األشــخاص مــن ذوي

34

للعمــل اإلنســاين الدامــج وحمايــة الحقــوق والنهــوض بهــا أو

تشــجيع املســؤولن الحكوميــن وأصحــاب املصلحــة يف املجــال

اإلنســاين عــى اإلملــام بمفهــوم اإلعاقــة وتغيــر السياســات

ومراجعتهــا وإصــالح األطــر القانونيــة أو اعتمــاد أدوات
وعمليــات تعـ ّـزز الحمايــة واملســاعدة املتاحــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة أثنــاء األزمــات.

موجهــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،غالبــاً مــن
تقديــم خدمــات
ّ
خــالل نمــوذج دعــم األقــران.
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إقامــة الشــراكات عندمــا ال تم ّثــل منظمــات
ّ
بشكل
املتضررين
األشخاص ذوي اإلعاقة السكان
ٍ
كا ف

وأســرهم) وبنــاء قــدرات هــذه املجموعــات لتمثيــل دوائرهــم

يف العديــد مــن الســياقات اإلنســانية قــد ال تتواجــد أي منظمــة

املجموعات أن تسهم ،عى سبيل املثال ،يف تحديد الحواجز

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

أعــم ضمــان إســماع أصــوات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

•

وتلبيــة االحتياجــات والتقليــل مــن مخاطــر الحمايــة ،وبشــكل

كاف .فعــال ســبيل املثــال عنــد
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بشــكل ٍ

تهجــر مجتمــع مــا ،قــد ينتشــر أفــراد املنظمــة يف مواقــع مختلفــة

عندمــا يكــون األشــخاص املعنيــون الجئــن ،ينبغــي التنســيق

وقــد يجــدون صعوبــة يف االتصــال ببعضهــم البعــض أو تنظيــم

مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف البلــد املســتضيف،
ودعوتهــا إذا كان ذلــك ممكنــاً إىل تعبئــة األشــخاص مــن

أنفســهم لالســتجابة لألزمــة أو لدعــم االســتجابة اإلنســانية.

ذوي اإلعاقــة يف املخيمــات ويف املجتمعــات املســتضيفة،

ســواء أكان ُيمكن تحديد موقع منظمات األشــخاص ذوي اإلعاقة

وتشــجيعها ودعمهــا إلدمــاج الالجئــن وغرهــم مــن النازحــن

وإشــراكها أم ال ،يجــب أن تشــمل االســتجابة اإلنســانية األشــخاص

يف الشــبكات التابعــة لهــا.

ذوي اإلعاقــة وأن تتطــرق إىل أولوياتهــم ومتطلباتهــم .وللقيــام
اإلعاقــة املحليــة أو عندمــا ال ُيمكــن للمنظمــات القائمــة التمثيــل

الكامــل للســكان النازحــنُ ،يمكــن اعتمــاد االســراتيجيات التاليــة:
إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم عــى مســتوى
املجتمــع املحــي أو املخيــم وتشــجيعهم عــى املشــاركة يف
عمليــات التشــاور وهيئــات صنــع القــرار ،بمــا يف ذلــك إدارة
املخيمــات ،ودعوتهــم لتوظيــف معرفتهــم باإلعاقــة لوضــع
اســراتيجيات محـ ّـددة للمخاطــر التــي تواجــه األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة والتخفيــف مــن أثرهــا.

اختيــار أفــراد مؤهلــن لديهــم مجموعــة مــن اإلعاقــات مــن

مختلــف األعمــار ومــن كال الجنســن وتوظيفهــم كموظفــن

(مثــل مجموعــات دعــم األقــران مــن أشــخاص ذوي إعاقــة

االنتخابيــة يف إدارة االســتجابة وتنســيقها ،حيــث ُيمكــن لهــذه

محليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويف حالــة وجودهــا ،فقــد تكــون

بذلــك يف حالــة عــدم وجــود منظمــات محليــة لألشــخاص ذوي

إنشــاء وتشــجيع تشــكيل مجموعــات رســمية وغــر رســمية

أدوات ومصادر

•

قائمــة التحقــق مــن االجتماعــات والفعاليــات التــي ُيمكــن
الوصــول إليهــا

•الشبكة الوطنية (قانون األشخاص ذوي اإلعاقة يف الواليات
املتحــدة) ،دليــل تخطيطــي لجعــل األحــداث املؤقتــة ممكنــة

الوصــول مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة

الشبكة الوطنية (قانون األشخاص ذوي اإلعاقة يف الواليات

املتحدة) ،األحداث املمكنة الوصول :التخطيط واإلعداد

ومتطو عــن.
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٦

اعتبارات متقاطعة

العمر والنوع الجنساين والتنوع

٦4

تؤثــر االختالفــات الحقيقيــة أو املتوقعــة يف الخصائــص الشــخصية

املتضرريــن مــن ذوي اإلعاقــة عــى الوصــول
مــن قــدرة األشــخاص
ّ
إىل املســاعدة اإلنســانية والحمايــة واملشــاركة فيهــا ،ومــن الضــروري

ـكل كبــر عــى تجاربنــا وفرصنــا وقدراتنــا واحتياجاتنــا ونقــاط
بشـ ٍ
ضعفنــا ،وكثــراً مــا تــؤدي النزاعــات وعمليــات النــزوح إىل تفاقــم

لتجنــب التمييــز والظلــم الوصــول إىل جميــع شــرائح الســكان

الدخــل ُ
وتحــدث تغيــراً يف البيئــات االجتماعيــة واملاديــة (مــن بــن

تأخــذ هــذه املبــادئ التوجيهيــة يف االعتبــار األشــخاص ذوي اإلعاقــة

عــدم املســاواة وتعميــق التهميــش أو اإلقصــاءّ ،
ألنهــا تزيــد مــن
انعــدام األمــن وتضـ ّـر بهيــاكل الدعــم االجتماعــي وتق ّلــل فــرص توليــد

ـات أخــرى).
صدمـ ٍ

ّ
إن العمــر والنــوع الجنســاين واإلعاقــة وغرهــا مــن أشــكال التنــوع
متواجــدة يف املجتمعــات عــى املســتوى العاملــي ،ومــن األهميــة
بمــكان إيــالء االهتمــام بهــا والنظــر يف الطريقــة التــي تتقاطــع بهــا

خــالل جميــع مراحــل دورة البنامــج اإلنســاين لضمــان ّ
أن كافــة
املتضرريــن ،بمــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
األشــخاص
ّ
ُيمكنهــم التأكيــد عــى حقوقهــم اإلنســانية واملشــاركة الكاملــة يف
االســتجابة اإلنســانية .وباملثــل وبالقــدر ذاتــه ومــن أجــل الوفــاء

املتضرريــن ،يجــب أن تــدرك
بواجــب املســاءلة تجــاه الســكان
ّ

الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين ّ
أن تقاطــع العمــر والنــوع
الجنســاين واإلعاقــة وأشــكال الت ّنــوع األخــرى تؤثــر عــى صمــود
ـكل مختلــف.
الســكان
ّ
املتضرريــن كأفــراد وحمايتهــم وســالمتهم بشـ ٍ

لتوضيــح ذلــك ،قــد تتعـ ّـرض النســاء املســنات مــن ذوات اإلعاقــة
لخطــر العنــف القائــم عــى النــوع الجنســاين بســبب التمييــز
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
ـات مســلحة بســبب سـ ّـنهم وإعاقتهم.للتخفيــف مــن تأثــر
جماعـ ٍ
األزمــات اإلنســانية ،مــن املهــم أن نفهــم كيــف ّ
أن األزمــات تق ّلــل

املتضرريــن  ،وليــس فقــط املرئيــن منهــم.
ّ

مــن حيــث العمــر والنــوع الجنســاين والحالــة النفســية االجتماعيــة
والخلفيــة.

العمر
يشــر العمــر إىل املراحــل املحـ ّـددة اجتماعيــاً وســياقياً يف دورة حيــاة

الشــخص ،حيــث تتغـ ّـر قــدرات الشــخص ومتطلباتــه مــع تقـ ّـدم
العمــر ،ويُمكــن للعمــر أن يعـ ّـزز أو يق ّلــل مــن قــدرة الفــرد عــى
ممارســة حقوقــه .وبالتــايل يجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال
اإلنســاين مراعــاة االحتياجــات والعوائــق والتهديــدات املختلفــة
التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مراحــل مختلفــة مــن دورة
حياتهــم يف حــال أرادت تطويــر اســتجابات تناســب مختلــف الفئــات

العمريــة (األطفــال ،الشــباب ،البالغــن الناضجــن ،كبــار الســن

مــن ذوي اإلعاقــة).

النوع الجنساين
يشــر النــوع الجنســاين إىل االختالفــات التــي تـ ّـم إنشــاؤها
اجتماعيــاً بــن اإلنــاث والذكــور وغرهــم ،والعالقــات بينهــم
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 .6اعتبارات متقاطعة

طــوال دورة الحيــاة ،وهــذه االختالفــات محـ ّـددة بالســياق
والوقــت وتتغــر بمــرور الوقــت داخــل الثقافــات وعبهــا ،ويحـ ّـدد
النــوع الجنســاين ،جنبــاً إىل جنــب مــع العمــر والتوجــه الجنــي

مــن خــالل االلتــزام بالعناصــر األربعــة الرئيســية لتعميــم الحمايــة:

إىل املــوارد ،كمــا تتأثــر النتائــج بعوامــل التنــوع األخــرى مثــل

 .1إعطــاء األولويــة للســالمة والكرامــة وتجنــب إلحــاق الضــرر.

والهويــة الجنســية ،األدوار واملســؤوليات والســلطة والوصــول

وعــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين تعميــم الحمايــة يف
برامجهــا ،مــع مراعــاة العمــر والتنــوع االجتماعــي واإلعاقــة والتنــوع،

اإلعاقــة والطبقــة االجتماعيــة والعــرق والطائفــة والخلفيــة االثنيــة

أي آثار سلبية غر مقصودة
منع وتقليل إىل أقىص حد ممكن ّ
لتدخالتــك والتــي ُيمكــن أن تزيــد مــن تعـ ّـرض اآلخريــن ملخاطــر

أو الدينيــة والــرثوة االقتصاديــة والحالــة االجتماعيــة وحالــة املهاجــر

جســدية ونفســية اجتماعيــة (انظــر أدنــاه).

والنــزوح واملوقــع الحضــري أو الريفــي . 65لــذا ولضمــان وصــول كافــة

ـكل آمــن وعــى قــدم
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
ّ
املتضرريــن بشـ ٍ
املســاواة إىل املســاعدة والحمايــة اإلنســانية ،ينبغــي عــى الجهــات

 .2وصــول مجــدي .ترتيــب وصــول األشــخاص إىل املســاعدات

والتوجهــات الجنســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمعــات التــي

التمييــز) ،وإيــالء اهتمــام خــاص لألفــراد واملجموعــات التــي

الفاعلة يف املجال اإلنساين تصميم برامج تراعي الهويات الجنسانية

أي حواجز (مثل
والخدمات بما يتناسب مع حاجتهم ودون ّ

تخدمهــا.

قــد تواجــه مخاطــر أو عوائــق متزايــدة يف مجــال الحمايــة عنــد
وصولهــم إىل املســاعدات والخدمــات.

التنوع

 .3املســاءلة .إنشــاء آليــات مناســبة ُيمكــن مــن خاللهــا للســكان
املتضرريــن قيــاس مــدى كفايــة التدخــالت ومعالجــة املخــاوف
ّ

يشــر التنــوع إىل االختالفــات يف القيــم واملواقــف واملنظــو الثقــايف

والشــكاوى.

واملعتقــدات والخلفيــة العرقيــة والجنســية والتوجــه الجنــي

 .4املشــاركة والتمكــن .دعــم تطويــر قــدرات الحمايــة الذاتيــة

والهويــة الجنســية والصحــة والوضــع االجتماعــي واإلعاقــة وغرهــا
مــن الخصائــص الشــخصية املحـ ّـددة .ويف حــن ّ
أن أبعــاد العمــر
والنــوع الجنســاين موجــودة لــدى الجميــعّ ،إال ّ
أن الخصائــص األخــرى

ومساعدة اآلخرين للمطالبة بحقوقهم ،بما يف ذلك – ولكن

ليــس عــى ســبيل الحصــر – الحــق يف املــأوى والغــذاء وامليــاه
والصــرف الصحــي والصحــة والتعليــم.

ـخص آلخــر ،مــن هنــا يجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف
تختلــف مــن شـ ٍ

املجــال اإلنســاين التعــرف عــى هــذه االختالفــات وفهمهــا وتقييمهــا إذا
املتضرريــن ومســاعدتهم ،بمــن
مــا أرادت حمايــة جميــع األشــخاص
ّ

فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتشــجيع مشــاركتهم.

يجــب أن يكــون املبــدأ األول أعــاله (إعطــاء األولويــة للســالمة والكرامــة
وتجنــب إلحــاق الضــرر ) 68شـ ً
ـامال لــألذى الــذي قــد يلحــق باألشــخاص

الرمجة الشاملة

ذوي اإلعاقة ،وال ينبغي توظيفه لرفض املعونة وتشجيع اإلجراءات

تعميم الحماية

التمييزيــة أو إنشــاء حواجــز أمــام تقديــم املســاعدة لألشــخاص ذوي

٦٦

بالنظــر إىل الطبيعــة املتعـ ّـددة الجوانــب للتهديــدات املوجهــة ضــد
الحمايــة والســياقات املعقــدة التــي تنشــأ فيهــا ،يجــب عــى املنظمــات

والســلطات العديــدة التــي تعمــل عــى تنفيــذ االســتجابات اإلنســانية
ّ
يتطلب
أن تقوم بالتنسيق والعمل بطرق متكاملة وتعاونية ،حيث
وضع الحماية يف قلب العمل اإلنساين التزاماً عى نطاق املنظومة

إعطاء األولوية للسالمة والكرامة وتجنب إلحاق الضرر

67

اإلعاقة ،فقد تقوم املنظمات التي تتصرف دون استشارة األشخاص
ـكل غــر صحيــح والتخطيــط
مــن ذوي اإلعاقــة بتحديــد أولويــات بشـ ٍ

ـكل
عــى نحـ ٍـو يسء ،م ّمــا يعـ ّـرض األشــخاص ذوي اإلعاقــة للضــرر بشـ ٍ
التسبب
التصرف لتجنب
التصرف أو رفض
أكب ,ويُمكن للفشل يف
ّ
ّ
ّ
ً
يف ضــرر أن يسـ ّـبب فعليــا بضــرر عــن غــر قصــد.
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تدابري رئيسية

•استشــارة األشــخاص ذوي اإلعاقــة للتأكــد مــن ّ
أن القــرارات تأخــذ يف االعتبــار الوســائل املفضلــة لديهــم وال تؤثــر ســلباً عــى حياتهــم.
(انظــر املوافقــة املســتنرة).
•تجنب االســراتيجيات واإلجراءات التي تديم وصمة العار املتعلقة باإلعاقة .عى ســبيل املثالُ ،يعتب إعادة التأهيل مسـ ً
ـألة هامة
يف االســتجابة لك ّنــه ال يتنــاول التجربــة الكاملــة للفــرد ويجــب أن يكــون مكمــال ً لإلجــراءات التــي تشـ ّـكل أولويــة بالنســبة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.

إعطاء األولوية للسالمة والكرامة وتجنب إلحاق الضرر
عدم القيام بأي يشء يؤدي عن غري قصد إىل ضرر

يسبب ضرر
القيام بأعمال خاطئة ّ

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.

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

اإلخفــاق يف تقديــم معلومــات حــول اســتحقاقات البنامــج أو
املشــروع ضمــن صيــغ متعـ ّـددة ُيمكــن الوصــول إليهــا وبلغــة
ُيمكــن للجميــع فهمهــا.

التصــرف دون استشــارة املســتفيدين ،بمــا يف ذلــك األشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة ،قــد يدفــع الجهــات الفاعلــة يف املجــال
ـكل
اإلنســاين إىل وضــع أولويــات غــر صحيحــة والتخطيــط بشـ ٍ
ســيئ ،م ّمــا يعـ ّـرض املســتفيدين لخطـ ٍـر أكــب مــن الضــرر.

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي
ـوع مــن
تشــر الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي إىل ّ
أي نـ ٍ

الدعــم يهــدف إىل حمايــة أو تعزيــز الرفــاه النفــي االجتماعــي أو منــع
أو إدارة حاالت الصحة النفسية . 69فخالل األزمات اإلنسانية ،يمكن

أن تؤثــر العديــد مــن العوامــل (العنــف ،حالــة عــدم اليقــن ،فقــدان
أفــراد األســرة ،فقــدان املنــزل  )...ســلباً عــى الصحــة النفســية والرفــاه
النفــي االجتماعــي لألفــراد واألســر واملجتمعــات ،وغالبــاً مــا يتأثــر
ـكل غــر متناســب .ويُمكــن للجهــات
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بشـ ٍ

الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين أن تقــوم مــن خــالل دمــج الصحــة النفســية

والدعــم النفــي االجتماعــي يف البمجــة بتحســن الصحــة النفســية
املتضرريــن ،بمــا يف
والرفــاه النفــي االجتماعــي لكافــة األشــخاص
ّ

ذلــك األشــخاص الذيــن لديهــم إعاقــات جســدية أو حســية أو نفســية
أو اجتماعيــة .مــع العلــم ّ
أن االســتجابات يف مجــال الصحــة النفســية

والدعــم النفــي االجتماعــي يف حــاالت الطــوارئ تشــمل مســتويات
ـات مختلفــة ضمــن نمــوذج
مختلفــة مــن الدعــم منســقة عــب قطاعـ ٍ

تكميــي متعـ ّـدد الطبقــات (كمــا هــو مو ّضــح يف هــرم التدخــل يف مجــال

الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي يف حــاالت الطــوارئ):
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 .1اإلجــراءات التــي تســتعيد الشــعور بالكرامــة واألمــان لــدى
املتضرريــن مــن حــاالت الطــوارئ وتعـ ّـزز يف الوقــت ذاتــه
الســكان
ّ
املســاواة يف الحصــول عــى الخدمــات األساســية ذات أهميــة

قصــوى لصحتهــم النفســية ورفاههــم النفــي االجتماعــي.
(املســتوى األول)

 .2هناك تدخالت مهمة أخرى ّ
تعزز التماسك االجتماعي وتدعم
املجتمع واألسر( .املستوى الثاين)

 .3التدخــالت الفرديــة والعائليــة والجماعيــة التــي تو ّفــر الدعــم
ـكل أكــب يف تعزيــز الصحــة
العاطفــي والعمــي ُتســهم بشـ ٍ
النفســية والرفــاه النفــي االجتماعــي ،ويُمكــن تقديــم هــذه
التدخــالت مــن قبــل ع ّمــال غــر متخصصــن واملناصريــن مــن
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 70املرجع السابق.

39

 .6اعتبارات متقاطعة

األقــران يف الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واملجتمعيــة.
(املســتوى الثالــث)

ّ
املتخصصــن بتنفيــذ تدخــالت محـ ّـددة عنــد الضــرورة يف
 .4قيــام
مجال الصحة النفسية والدعم النفي االجتماعي (والتي قد

تكــون نفســية أو دوائيــة)( .املســتوى الرابــع)

تســتند تدخــالت الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي إىل

إطــار قائــم عــى حقــوق اإلنســان وتعمــل عــى تعزيــز حقــوق األشــخاص

ذوي اإلعاقــة وحمايتهــا ،كمــا ّ
أن الخدمــات والدعــم يف مجــال الصحــة
ّ
متعددة الطبقات يســتفيد منها
النفســية والدعم النفي االجتماعي

املتضررين ،بمن فيهم األشخاص من ذوي اإلعاقة،
كافة األشخاص
ّ

الذيــن يواجهــون ضغوطــات نفســية واجتماعيــة هائلــة.
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين
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ّ
املتضررين
املساءلة تجاه السكان
والحماية من االستغالل واالعتداء
الجنسيني
71

عــى ّأنهــا مســؤولية

املتضرريــن
تعـ ّـرف املســاءلة تجــاه الســكان
ّ
ّ
ملقدمــي املســاعدات وغرهــم مــن أصحــاب املصلحــة
متبادلــة

(الجهــات املانحــة ،الحكومــات) الذيــن تع ّهــدوا بتوظيــف ســلطاتهم

ـكل أخالقــي وأخــذوا عــى أنفســهم مســؤولية «وضــع
ومواردهــم بشـ ٍ
النــاس يف قلــب» األعمــال اإلنســانية ،حيــث أ ّنــه مــن واجــب الجهــات
الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين ضمــان ّ
أن املســاعدات تو ّلــد أفضــل
النتائــج املمكنــة لكافــة الفئــات املتضـ ّـررة باألزمــة ،بمــا يف ذلــك أولئــك
الذين قد يكونون أقل وضوحاً كاألشخاص من ذوي اإلعاقة ،بعد
أن تع ّهــدت تلــك الجهــات بتحقيــق ذلــك مــن خــالل مواصلــة تطبيــق

معايــر فنيــة ومعايــر الجــودة ،وتنســيق أعمالهــا لزيــادة مســتوى
التغطيــة والتقليــل مــن املخاطــر والثغــرات واالزدواجيــة إىل الحـ ّـد
املتضرريــن وإشــراكهم والعمــل
األدىن ،واالســتماع إىل األشــخاص
ّ

ـاء عــى تعليقاتهــم ومالحظاتهــم.
بنـ ّ

املتضرريــن عــى حقــوق املجتمــع املتضـ ّـرر
تر ّكــز املســاءلة تجــاه الســكان
ّ
بكاملــه وكرامتــه وحمايتــه ،وتتطلــب مــن الجهــات الفاعلــة يف املجــال
اإلنســاين تحديــد ومعالجــة احتياجــات ومواطــن الضعــف لــدى
األفــراد يف املجتمعــات املتضـ ّـررة ،واالعــراف بقــدرات تلــك املجتمعــات
ومعارفهــم وتطلعاتهــا والعمــل عــى تســخرها.

ولضمــان توســيع نطــاق املســاءلة بفعاليــة ليشــمل جميــع األشــخاص
املتضرريــن ،بمــن فيهــم األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،ينبغــي أن
ّ
تكــون آليــات املســاءلة متاحــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأن

تراعي متطلباتهم ،ويشــمل هذا الواجب واجب الركيز عى إدماج
منظــور اإلعاقــة يف جميــع مراحــل دورة البنامــج اإلنســاين ،وضمــان
مشــاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات صنــع القــرار،
ـكال متعـ ّـددة ُيمكــن الوصــول إليهــا.
ونقــل املعلومــات إليهــم بأشـ ٍ

يناقــش ملحــق  7كيــف ُيمكــن للجهــات الفاعلــة يف املجــال

اإلنســاين ،بمــا يف ذلــك املجموعــات العنقوديــة ،أن تســاعد يف
تحقيــق االلتزامــات ومعايــر الجــودة املحـ ّـددة يف املعايــر اإلنســانية
األساســية مــن خــالل العمــل بطــرق عمليــة لتشــمل األشــخاص مــن

ذوي اإلعاقــة.

التزامــات اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت
ّ
املتضرريــن
بشــأن املســاءلة تجــاه األشــخاص
أقـ ّـر القائمــن عــى اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت يف عــام

املتضرريــن
 2017نســخة منقحــة مــن املســاءلة تجــاه األشــخاص
ّ
املتضررين
بعنوان «االلتزامات املتعلقة باملســاءلة تجاه األشــخاص
ّ
والحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء الجنســين ،وقــد أخــذت
عمليــة املراجعــة تلــك يف االعتبــار التوجيهــات الجديــدة بشــأن
سياســة العمــل اإلنســاين ،بمــا يف ذلــك املعايــر اإلنســانية األساســية
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ونتائــج القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين والصفقــة الكــبى .

تر ّكــز االلتزامــات املنقحــة املتعلقــة باملســاءلة تجــاه األشــخاص
املتضرريــن بشـ ّـدة عــى املســاءلة الجماعيــة ،بحيــث ُيفــرض أن
ّ

ـكل منفــرد
تتصــرف الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين بشـ ٍ
املتضرريــن يف وإدماجهــا
وجماعــي لتعزيــز املســاءلة تجــاه الســكان
ّ

يف اســتجاباتهم ،وهــذا دور أســايس وحيــوي .يشــرح ملحــق 7
كيفية ضمان إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة وفقاً لاللتزامات
األربعــة.

املتضررين والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسين ( .)2017لالطالع عى بيان
 71لالطالع عى أحدث بيان لهذه السياسة ،انظر اللجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت ،االلتزامات بشأن املساءلة تجاه األشخاص
ّ
املتضررين والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسين.
السياسة األصي ،راجع فريق املهام املعني باملساءلة تجاه السكان
ّ
 72انظر موقع اإللكروين للجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت حول الصفقة الكبى.
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ني 

ّ

املتضررين
شكل  :4املساءلة تجاه السكان
ّ
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إعطاء املجتمعات الفرصة لتقييم أعمالك،

وإذا لزم األمر فرض عقوبات عليها

األخذ يف
االعتبار

منح املساءلة
منح املجتمعات نفوذاً يف عملية صنع

خاضع للمساءلة

القرار بطريقة تراعي تنوعها وتتيح
تعرضاً للخطر عىل
مراعاة آراء األكرث ّ

قدم املساواة

تبادل املعلومات مع

املجتمعات بشفافية وفعالية

ملخص العناصر الرئيسية :املساءلة تجاه األشخاص
ّ
ملتضرريــن والحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء
ا
ا لجنســين

الوصــول إليهــا.
املتضرريــن
•إبــراز وجهــات نظــر وأولويــات وتفضيــالت األشــخاص
ّ
وضمان ّ
أن يكون األشخاص من ذوي اإلعاقة ضمن مجموعة

فرعية متكاملة يف عملية تحليل االحتياجات.

تقييم االحتياجات وتحليلها
يعتمــد تقييــم االحتياجــات وتحليلهــا عــى قــدرة االســتجابة
اإلنســانية عــى االرتقــاء والتوســع مــع الحفــاظ عــى التميــز

املتضرريــن مدمجــة
وضمــان أن تبقــى املســاءلة تجــاه الســكان
ّ

ويف الوقــت نفســه ،ينبغــي اســتخدام عمليــات تقييــم االحتياجــات
لتحد يــد:

ـكل تــام .وفيمــا يــي اإلجــراءات الدنيــا املــوىص بهــا:
ومتكاملــة بشـ ٍ

ضمــان إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات تقييــم
االحتياجات.

•اإلدراج املنهجــي لخمســة أســئلة نوعيــة عــى األقــل يف جميــع
أدوات التقييــم.

•تصنيــف البيانــات حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة
عنــد تحليــل مخاطــر الحمايــة أو الحواجــز التــي تحــول دون

املتضررين :نظرة عامة مختصرة.
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ّ
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ترتيبــات تقديــم املســاعدة املفضلــة لــدى األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة (املواقــع واألوقــات ومــا إىل ذلــك).

•قنــوات االتصــال املفضلــة لــدى األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
(وجهــاً لوجــه واملذيــاع والرســائل القصــرة وغرهــا).
•العوامــل الســياقية األخــرى التــي ُيمكــن أن تؤثــر عــى
اسراتيجيات التدخل (بما يف ذلك النوع الجنساين والوصول

والحمايــة والعوامــل الثقافيــة واالقتصاديــة ومــا إىل ذلــك)

الرصد والتنفيذ

•

االتصــال باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتوظيــف وتدريــب مــن

ُيمكنهــم املشــاركة يف عمليــة التنفيــذ.

•تطويــر مؤشــرات فنيــة ومؤشــرات الجــودة واملســاءلة ذات
الصلــة ألغــراض الرصــد.

•تطويــر آليــات التغذيــة املرتــدة والشــكاوى بحيــث تشــمل
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ويُمكنهــم الوصــول إليهــا.

عــى قمــع االســتغالل واالعتــداء الجنســين يف الســياقات اإلنســانية
ير ّكــز عــى أفعــال وتصرفــات العاملــن يف املجــال اإلنســاين التــي تضـ ّـر
املتضرريــن.
باألشــخاص
ّ

ويُعتــب االســتغالل واالعتــداء الجنســين مــن بــن أخطــر االنتهــاكات
التــي تواجــه املســاءلة ،وقــد أصــدر القائمــن عــى اللجنــة الدائمــة
املشــركة بــن الــوكاالت يف عــام  2015بيانــاً رســمياً حــول التزامهــم بمنــع

الرصــد املنتظــم ملــدى رضــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة،

االســتغالل واالعتــداء الجنســين مــن جانــب العاملــن يف املجــال
اإلنســاين والتصـ ّـدي لهمــا ،علمــاً ّ
أن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة،

جــودة االســتجابة اإلنســانية وفعاليتهــا.

القــوة.

املتضرريــن ،عــن
بوصفهــم مجموعــة فرعيــة مــن الســكان
ّ

الرصد واإلبالغ

وخاصــة النســاء والفتيــات ،بحاجــة إىل حمايــة أكــب بســبب اختــالالت

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

تحديــد أنســب وأفضــل املعايــر الفنيــة واملمارســات الجيــدة

اإلبــالغ عــن الشــكاوى وتبــادل املعلومــات املتعلقــة بمســاعدتهم

إدمــاج كافــة األشــخاص واملجموعــات مــن ذوي اإلعاقــة.

مــن االســتغالل واالعتــداء الجنســين ،يجــب عليهــا اعتمــاد نهــج

وتكييفهــا مــع ســياق األزمــة ،واختيــار النهــج التــي تضمــن

رصــد االســتخدام املتســق ملعايــر الجــودة واملعايــر الفنيــة
املتفــق عليهــا وتعزيزهــا.

•جمــع بيانــات الرصــد وتحليلهــا واالســتجابة لهــا ،بمــا يف ذلــك
التغذيــة املرتــدة مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

•

ّ
إن إشــراك الســكان املحليــن هــو جوهــر املســاءلة تجــاه الســكان
املتضرريــن ،كمــا أ ّنــه ومــن خاللــه يتــم معظــم العمــل يف مجــال
ّ
75
74
الحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء الجنســين ،حيــث ّ
أن العمــل

ضمــان مشــاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف رصــد
اال ســتجا بات .

•إجــراء تصحيحــات وتعديــالت الســراتيجيات وخطــط التدخــل
بموجــب التغذيــة املرتــدة.

ني

وحمايتهــم .وعنــد تنفيــذ االســتجابات الخاصــة بسياســات الحمايــة
شــامل يتضمــن الوقايــة واالســتجابة والتنســيق واإلدارة.

أدوات ومصادر
•اللجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت ،االلتزامــات املتعلقــة
املتضرريــن والحمايــة مــن
باملســاءلة تجــاه األشــخاص
ّ
االســتغالل واالعتــداء الجنســين ()2015

•فريــق العمــل املعنــي بالحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء
الجنســين مــن قبــل موظفينــا

الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،تدخــالت التغيــر
االجتماعــي

والســلويك

 74يشــر 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
واالعتــداء الجنــي (.)13/2003/STE/STGB
 75يشر االعتداء الجني إىل «التدخل الجسدي الفعي أو التهديد بالتدخل الجسدي ذي الطبيعة الجنسية» .املرجع السابق.
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٧

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

عـ ً
ـادة مــا تتضمــن املســاعدات اإلنســانية تحليــل العديــد مــن خيــارات

7٦

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.

وعـ ً
ـادة مــا يتطـ ّـور هــذا املزيــج املحـ ّـدد مــن خيــارات االســتجابة بمــرور

التدخــالت النقدية/املســاعدات النقديــة وقســائم
اإلعا نــة
ُتظهــر األبحــاث ّ
أن التدخــالت القائمــة عــى النقــد ،حيثمــا تعمــل،

لديهــا القــدرة عــى الوصــول إىل املحتاجــن بكفــاءة

أســرع وبتكلفــة أقــل مقارنــة باألشــكال األخــرى للمســاعدات يف
حــاالت الطــوارئ .وهــذا ُيم ّكــن األشــخاص مــن اتخــاذ قــرارات بشــأن

املســاعدات أو الخدمــات ،بموجــب املبــادئ التــي تـ ّـم التأكيــد عليهــا

يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويف نفــس الوقــت
دعــم االقتصــاد املحــي .وتســتثمر الجهــات

الفاعلة يف املجال اإلنساين يف الوقت الحايل يف التدخالت القائمة
عــى النقــد عــى نطــاق أوســع وبشــكل أكــرث تناسـ ً
ـقا ،م ّمــا يعكــس
ٍ
ٍ
االلتــزام املنصــوص عليــه يف الصفقــة الكــبى ،وهــي اتفاقيــة تضــم
ّ
ومقدمــي املســاعدات.
أكــرث مــن  30مــن أكــب الجهــات املانحــة

الوقــت .ولتحديــد أفضــل طريقــة لتقديــم املســاعدات اإلنســانية إىل
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،مــن الضــروري استشــارتهم شــخصياً

يعـ ّـد التدخــل القائــم عــى النقــد أحــد أســاليب تقديــم املســاعدات

ير ّكــز هــذا الفصــل عــى املســاعدات النقديــة وقســائم اإلعانــة ،مــع

ـات
وشــبكات الســالمة واألمــان الشــاملة ملنظــور اإلعاقــة يف بيئـ ٍ
تطويريــة ،ويُمكــن للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين االســتفادة

واستشــارة الجهــات التــي ّ
تمثلهــم.

إدراك ّ
بشكل متزايد ،لكن يجب أن
أن هذا الخيار يتم استخدامه
ٍ
ً
ّ
ُيالحــظ القـ ّـراء أنــه ليــس قســما مسـ ً
ـتقال ،حيــث تنطبــق اإلرشــادات
ً
الــواردة فيــه عــى جميــع القطاعــات ويجــب قراءتهــا جنبــا إىل جنــب
مــع الفصــول األخــرى.

لسنوات عديدة يف برامج الحماية االجتماعية
تم استخدامه
وقد ّ
ٍ

مــن هــذه التجربــة عنــد قيامهــا باختبــار الدعــم النقــدي يف حــاالت
77

الطــوارئ وتوســعته .

ومــع ذلــك فـ ّ
ـإن النقــد مــا هــو ّإال مجــرد طريقــة واحــدة مــن طــرق
تقديــم املســاعدات ،ويُمكنــه أن ُيك ّمــل أو أن يكــون ُمك ّمــال ً للتقديــم

العينــي للمســاعدات يف نقــاط التوزيــع أو عــى مســتوى األســرة
 76هذا الفصل مقتبس من كتيب اسفر ()2018
ّ
 77اليونيســف ووزارة الشــؤون االتحاديــة والتنميــة املحليــة يف نيبــال هــي مثــال ،حيــث قامــوا بتنظيــم نظــام مســاعدة اجتماعيــة واســع النطــاق لالســتجابة للزلــزال الــذي وقــع عــام  .2015انظــر :شــراكة التعلــم النقــدي ،تقريــر
حالة النقد يف العالم – برمجة التحويالت النقدية يف املســاعدات اإلنســانية ( ،)2018ص .114

47

اإلنسانية 

االستجابة 

 .8خيارات 

78

املعيشــية

 .وال تــزال هنــاك فجــوة كبــرة يف الباهــن وفهمــاً

غــر كامــل للــدور الــذي قــد تلعبــه التدخــالت القائمــة عــى النقــد
يف حمايــة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم يف الســياقات
اإلنســانية ،أو املخاطــر التــي قــد تواجــه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة

عنــد وصولهــم إىل النقــد يف مثــل هــذه الظــروف.79

النقــد
•املعيار األدىن لتحليل السوق
«هيلــب إيــج» و»البعثــة املســيحية للمكفوفــن» و»منظمــة
اإلنســانية واإلدمــاج» ،معايــر اإلدمــاج اإلنســاين لكبــار
الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــات ()2018

الصكوك القانونية الرئيسية واألطر األخرى
•اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .تذكــر املــواد  11و12
و 27و 28بالتحديد العمل اإلنساين وتطرح نقاط ذات صلة
بالحصــول عــى املســاعدات املاليــة.
•الصفقة الكبى

•شــراكة التع ّلــم النقــدي ،اإلطــار العاملــي للعمــل ،موجــز
مو ّحــد لاللتزامــات الخاصــة ببمجــة التحويــالت النقديــة

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به
يجــب اتخــاذ إجــراءات «مــا يجــب القيــام بــه» يف جميــع مراحــل

العمــل اإلنســاين عنــد تنفيــذ البمجــة الشــاملة القائمــة عــى النقــد
التــي تســتهدف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

املشاركة
80

مصطلحات رئيسية

ـكل منصــف
•ضمــان تمثيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشـ ٍ
يف اآلليــات والعمليــات الرســمية وغــر الرســمية عــى حـ ٍـد

ُتســتخدم مصطلحــات التحويــل القائــم عــى النقــد ،والتدخــل

ســواء ،والنظــر يف مجموعــة مــن اإلعاقــات وكذلــك العمــر

القائمــة عــى النقــد ،واإلغاثــة النقديــة وقســائم اإلعانــة النقديــة

إىل تعزيز مشــاركة الفئات من ذوات اإلعاقة املمثلة تمثيال ً
ناقصـ ًـا ،بمــا يف ذلــك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة

القائــم عــى النقــد ،وبرمجــة التحويــل النقــدي ،واملســاعدات
بشــكل متبــادل لإلشــارة إىل كافــة البامــج (للمــأوى والغــذاء

والصحــة ،إلــخ) التــي تصــدر النقــد أو القســائم للمســتفيدين
لتمكينهــم مــن شــراء الســلع أو الخدمــات مباشــرةُ .يمكــن يف

الســياقات اإلنســانية إصــدار النقــد أو القســائم للمســتفدين مــن
ـراد أو أســر أو مجتمعــات ،وال تشــمل هــذه البامــج أنشــطة
أفـ ٍ

التمويــل األصغــر أو الدعــم املــايل خــالل التدخــالت اإلنســانية
للحكومــات أو الجهــات الفاعلــة الحكوميــة األخــرى.

املعايري واملبادئ التوجيهية
ّ
التعلم النقدي
•شراكة

•

صنــدوق األدوات الخــاص بجــودة املســاعدات القائمــة عــى

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

والنــوع الجنســاين والتنــوع ،والســعي عــى وجــه التحديــد

والنفســية االجتماعيــة ،والســكان األصليــن والنســاء

والفتيــات.

استشــارة األشــخاص ذوي اإلعاقات املختلفة ومن مختلف
األعمــار واألجنــاس حــول كيفيــة حصولهــم عــى النقــد

والطريقــة املفضلــة لديهــم للوصــول إىل النقــد واألســواق
والخدمــات ،وأي مــن االحتياجــات التــي عـ ً
ـادة مــا يتــم

تلبيتهــا عــب األســواق ،وضمــا إدراج التكاليــف املرتبطــة
بتمكــن املشــاركة يف امليزانيــات.

ّ
الفعالــة والنشــطة لألشــخاص مــن ذوي
•ضمــان املشــاركة
اإلعاقــة وأســرهم واملنظمــات التــي تمثلهــم يف تحديــد

العوائــق والتخطيــط للتدخــالت القائمــة عــى النقــد

 79شــراكة التع ّلــم النقــدي ،مــع تقــدم حركــة برمجــة التحويــالت النقديــة ،كيــف يمكننــا ضمــان عــدم التخـ ّـي عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف برامــج التحويــالت النقديــة يف حــاالت الطــوارئ؟ ( ،)2015مفوضيــة األمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن وبرنامــج األغذيــة العاملــي ،تخفيــف مخاطــر إســاءة اســتخدام الســلطة يف املســاعدات النقديــة يف جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (.)2018
ّ
التعلم النقدي ،مسرد املصطلحات الخاصة باملساعدة النقدية والقسائم (.)2017
 80ملعرفة املزيد عن املصطلحات ،راجع شراكة
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وتصميمهــا وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا ،والتفكــر يف

مخاطــر الحمايــة وآليــات التخفيــف مــن األثــر والفوائــد يف
كل مرحلــة.

•تحديــد األســاليب املفضلــة لــدى املســتفيدين مــن ذوي
اإلعاقــة فيمــا يتعلــق بقيمــة وتواتــر ومــدة التحويــالت

النقد يــة.

•تطويــر شــراكات مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
واملنظمــات التــي تن ّفــذ تدخــالت قائمــة عــى النقــد ،حيــث
ُيمكــن للشــراكات دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســتخدام

البامــج القائمــة عــى النقــد وكذلــك الدعــوة إىل وجــود
خدمــات ومســاعدات شــاملة وتعزيزهــا.

معالجة العوائق
•معالجــة مواقــف املوظفــن التــي توصــم األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة (التــي تشــر ،عــى ســبيل املثــال ،إىل ّ
أن
األشخاص ذوي اإلعاقة ال يتمتعون بالقدرة عى الوصول
إىل األمــوال وإدارتهــا ،أو املشــاركة يف أنشــطة النقــد مقابــل

العمــل أو سـ ُـبل كســب العيــش أو برامــج تنميــة املهــارات).
•النظــر يف متطلبــات الوصــول املختلفــة لألشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة ،والتفكــر يف أولئــك الذيــن يعيشــون يف

املناطــق الريفيــة والحضريــة ،ويف االختالفــات يف الوصــول
إىل املــال والتكنولوجيــا ومحــو األميــة؛ ويف الحواجــز املاديــة

واملعلوماتيــة (عــى ســبيل املثــال املســافة إىل نقــاط التوزيــع
وتوافــر وتكلفــة وســائل النقــل املتاحــة).

•تقييــم مــدى ســهولة الوصــول إىل آليــات تســليم النقــد
املختلفــة (النقــد والبطاقــات النقديــة ورصيــد الهاتــف
املحمــول ومــا إىل ذلــك).

غالبــاً مــا تصنــف عــى ّأنهــا نفقــات متعلقــة بالصحــة.

التمكني وتنمية القدرات
أي تدخــل أن يجــري تقييــم سياســات
•يجــب قبــل تنفيــذ ّ
وعمليــات التدخــل النقــدي ،وقــدرة املنظمــات التــي تن ّفــذ
التدخــالت النقديــة ،وقــدرة املوظفــن عــى تصميــم وتنفيــذ
التدخــالت القائمــة عــى النقــد التــي تشــمل األشــخاص ذوي

اإلعاقــة.

•توفــر الدعــم والتدريــب لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
لتمكينهــم مــن الوصــول إىل املســاعدة القائمــة عــى النقــد
واســتخدام أنظمــة توزيــع النقــد (مثــل املصــارف) ،وتوفــر
دورات محــو األميــة األساســية ومحــو األميــة املاليــة عندمــا

تكــون التكنولوجيــا التــي ســيتم اســتخدامها غــر مألوفــة.

جمع البيانات ورصدها
رصــد مــا إذا كان باســتطاعة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
الوصــول عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن إىل النقــد وقســائم
اإلعانــة ضمــن أســرهم املعيشــية وإنفاقهــا.

يتعرضــون
•رصــد مــا إذا كان األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
ّ
لالســتغالل وســوء املعاملــة يف ســياق برامــج التحويــالت
النقديــة ،أو يواجهــون حواجــز عنــد الوصــول إىل النقــد أو
إنفاقــه.

•جمــع األدلــة والباهيــم وتبــادل الــدروس املســتفادة حــول
املناســب مــن اإلجــراءات ،ومــا هــي املمارســات التــي تزيــد مــن
إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف التدخــالت القائمــة
عــى النقــد؟

•تذ ّكــر ّ
أن بعــض أشــكال التحويــالت النقديــة (مثــل النقــد
ـاعدة والتــي
املق ّيــد) قــد تق ّلــل مــن الوصــول إىل األجهــزة املسـ ِ
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شكل  | ٥العوائق 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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ستســاعد اإلرشــادات الــواردة أدنــاه الجهــات الفاعلــة يف املجــال

اإلنســاين عــى تحديــد العوائــق التــي قــد تواجــه األشــخاص ذوي

سائدة

تصميم برامج تدخل قائمة عى النقد تشمل الجميع ،بمن
فيهم األشخاص من ذوي اإلعاقة ،ويوجد لديها ترتيبات بنية
تحتية واتصاالتية ُيمكن الوصول إليها.

اإلعاقــة (وكذلــك الجهــات التــي تقـ ّـدم الدعــم لهــم) يف الوصــول إىل
ـراض إنســانية والتصـ ّـدي لهــا.
برامــج التحويــالت النقديــة ألغـ ٍ

مستهدفة

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

اإلجراءات املوىص بها
الجاهزية

االستجابة

التعايف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تدريــب املوظفــن عــى تحديــد الحواجــز ومخاطــر الحمايــة املتعلقــة بالتدخــالت القائمــة عــى

النقــد والتــي تواجــه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

X

تخطيــط برامــج الحمايــة االجتماعيــة الحاليــة وتقييــم إمكانيــة الوصــول إىل اإلجــراءات
والعمليــات اإلداريــة ،وتحديــد مــا إذا كان بإمكانهــا التك ّيــف يف حــال تـ ّـم توســيع البمجــة
اإلنســانية ،وتعديــل أهــداف البنامــج وفقــاً لذلــك والتخطيــط لتنفيــذ تدابــر الزمــة ملعالجــة
الحواجــز اإلداريــة.

X

تحديــد الحواجــز املحتملــة إلدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف التدخــالت القائمــة عــى
النقــد (عــى ســبيل املثــال األســواق التــي يتعـ ّـذر الوصــول إليهــا جسـ ً
ـديا).

X

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

X

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

X

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

X

X

X

X

األخذ يف االعتبار التكاليف واملخاطر التي قد تواجه األشخاص من ذوي اإلعاقة إذا اضطروا
إىل االعتماد عى الوسطاء يف استالم السلع وتسليمها.
تقييــم كيفيــة اســتخدام النقــد إلزالــة الحواجــز وتعزيــز صمــود األســر التــي لديهــا أشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة.

X

X

X

X

X

X

X
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الجاهزية

التخطيــط لكيفيــة تقديــم املســاعدة للجهــات الفاعلــة يف الســوق لجعــل أســواقها وخدماتهــا
أكــرث وصــوالً مــن جانــب األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة (عــى ســبيل املثــال عــن طريــق تحســن
إمكانيــة الوصــول املــادي أو االتصــاالت). 81

X

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

X

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).
ِ

X

ـات واضحــة بأشــكال يســهل الوصــول إليهــا وبلغـ ٍـة واضحــة حــول تقديــم
تقديــم معلومـ ٍ
التدخــالت القائمــة عــى النقــد ومدتهــا والبامــج البديلــة املتاحــة.
ضمــان جاهزيــة املؤسســات املاليــة لجعــل التدخــالت النقديــة يف متنــاول األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة ،وضمــان اســتعدادهم للخضــوع لتقييــم مواطــن االســتضعاف.

االستجابة

التعايف

X

X
X

X

X

X

 .٢تعبئة املوارد

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

X

X

 .٣التنفيذ

ضمــان ّ
املتضرريــن لديهــم فــرص متســاوية للوصــول إىل برامــج النقــد
أن جميــع األشــخاص
ّ
مقابــل العمــل والحصــول عــى نفــس املبلــغ مــن املــال مقابــل العمــل ذي القيمــة املتســاوية،
وعــدم تحويــل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل عمــل ذي أجــور أقــل أو أقــل استحســاناً
بســبب اإلعاقــة.
ضمــان ّ
أن بيئــات وظــروف العمــل الخاصــة ببامــج النقــد مقابــل العمــل والغــذاء مقابــل
العمــل متاحــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
اختيار مواقع توزيع آمنة ويُمكن لألشخاص من ذوي اإلعاقة الوصول إليها.

X

X
X

X
X

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

تقييــم مــا إذا كان تحديــد شــخص مــن ذوي اإلعاقــة كمســتفيد مسـ ّـجل قــد يعـ ّـرض ذلــك
الشــخص للخطــر.

شــرح أهــداف املســاعدات بوضــوح ،ويجــب عنــد القيــام بذلــك التخفيــف مــن حـ ّـدة وصمــة
العــار أو الخرافــات أو الحســد التــي قــد يتعـ ّـرض لهــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن
يتلقــون اإلعانــات.
النظــر يف آليــات التســليم البديلــة ،مثــل برامــج التوعيــة أو خدمــة التوصيــل املنــزيل التــي تتيــح
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحصــول عــى املســاعدات بأنفســهم.

X

X

X

X

X

X

X

 .4التنسيق

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

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

X

X

إنشــاء روابــط مــع البامــج والنظــم الوطنيــة التــي تقـ ّـدم تحويــالت نقديــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
التنســيق مــع القطاعــات األخــرى لضمــان ّ
أن التدخــالت القائمــة عــى النقــد تسـ ّـهل وصــول
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل الخدمــات اإلنســانية األخــرى (مثــل األماكــن الصديقــة
للطفــل أو التعليــم).

الجاهزية

االستجابة

التعايف

X

X

X

X

 .٥الرصد والتقييم

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

استشــارة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــات املختلفــة أثنــاء عمليــة الرصــد التــي تــأيت بعــد عمليــة
التوزيــع لتحديــد العوائــق التــي يواجهونهــا عنــد وصولهــم إىل أنظمــة تســجيل املســتفيدين.
إجــراء عمليــات تدقيــق ومراجعــة إلمكانيــة الوصــول آلليــات تقديــم الخدمــات وآليــات
التغذيــة املرتــدة والشــكاوى.
إجــراء عمليــات تدقيــق ومراجعــة إلمكانيــة الوصــول إىل األســواق واقــراح تعديــالت مــن
شــأنها أن تجعــل الوصــول إليهــا أكــرث ســهولة.

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

X
X
X
X

X

X

أدوات ومصادر
ّ
التعلم النقدي
شراكة
البعثــة املســيحية للمكفوفــن ،أداة التدريــب العمــي
اإلنســاين

82

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

اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،

املادتــان  11و14

شــراكة التع ّلــم النقــدي ،األبحــاث ومجموعــة األدوات

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

مفوضيــة الالجئــن النســائية ومــريس كــور ،تعميــم مراعــاة

اعتبــارات العنــف القائــم عــى النــوع الجنســاين يف CBIs
واســتخدام النقــد يف االســتجابة للعنــف القائــم عــى النــوع

الجنســاين :مجموعــة أدوات تحســن التدخــالت القائمــة

عــى النقــد للحمايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســاين
مفوضيــة الالجئــن النســائية ،سـ ُـبل العيــش وتحليــل
املخا طــر

النقديــة اآلمنــة

لعمال اإلغاثة اإلنسانية.
 82مرجع وتطبيق تثقيفي ّ
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

٩

أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة

توضــح الجــداول التاليــة أدوار ومســؤوليات مختلــف أصحــاب

املصلحــة طــوال دورة البنامــج اإلنســاين لدعــم األشــخاص ذوي

الحكومات

الجاهزية

اإلعاقــة وكذلــك أصحــاب املصلحــة يف املجــال اإلنســاين ،وضمــان

إدماجهــم ومشــاركتهم يف االســتجابة اإلنســانية.

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 تـ ّـم 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 تم ّثــل
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
ّ
ومقدمو الخدمات) وإنشاء قائمة بها.
(مرجمو لغة اإلشارة وخباء اإلدماج
•

تقييم االحتياجات
وتحليلها

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 نيابـ ًـة عــن الــوكاالت الحكوميــة

•منــح الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين إمكانيــة الوصــول إىل البيانــات الســكانية حــول األشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة لجميــع أنــواع التقييمــات (تقييمــات االحتياجــات الســريعة والتقييمــات الســريعة
األوليــة متعـ ّـددة املجموعــات وتقييمــات االحتياجــات مــا بعــد الكــوارث) ،وتقييــم جــودة البيانــات
الســكانية حــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
ّ
ومقدمــي
إشــراك املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة التــي تمثــل مختلــف اإلعاقــات،
خدمــات اإلعاقــة يف تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة جمــع البيانــات ،وجمــع وتحليــل وتبــادل املعلومــات
حــول الحواجــز وعوامــل التمكــن ،وتشــجيع اســتخدام أدوات جمــع البيانــات التــي تـ ّـم اختبارهــا يف
الســياقات اإلنســانية مثــل األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة مــن إعــداد فريــق واشــنطن( .انظــر القســم
الخــاص بــإدارة البيانــات واملعلومــات).

55

أصحاب املصلحة 

ومسؤوليات 

 .9أدوار 

تخطيط االستجابة
االسراتيجية

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

اتخاذ خطوات لضمان ّ
أن عملية تخطيط االستجابة االستراتﯾجﯾة تشمل األشخاص من ذوي اإلعاقة
وتعتمــد نهــج قائم علﯽ حقوق اإلنســان ﯾتوافق مع الصﮐوك واألطــر القانونﯾة الوطنﯾة واإلقلﯾمﯾة
والدوليــة.
ّ
ومقدمو
تعبئة املوارد وامليزانيات الوطنية والدولية (املنظمات املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة
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.

تعبئة املوارد

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

الرصد والتنفيذ

ّ
املقدمــة مــن الحكومــة والجهــات الفاعلــة األخــرى يف املجــال اإلنســاين إىل
ضمــان وصــول املســاعدة
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
•تمكــن خطــط الحمايــة االجتماعيــة مــن أن تكــون بمثابــة آليــات االســتجابة ،وإنشــاء خطــط الحمايــة
االجتماعيــة وتســهيل الوصــول إليهــا 83واســتخدامها كآليــات اســتجابة.
•

التقييم

التصـ ّـدي لســوء املعاملــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،بمــا يف ذلــك
العنــف القائــم عــى النــوع الجنســاين.
إجــراء تقييمــات يف الوقــت الفعــي ملــدى إمكانيــة وصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل املســاعدة
والحمايــة بهــدف تحســن إدماجهــم.

•

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

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

التنسيق

إدارة املعلومات

ّ
ومقدمــي خدمــات اإلعاقــة مــن القطاعــن
دعــوة املنظمــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
الخــاص والحكومــي للتنســيق مــع أصحــاب املصلحــة يف املجــال اإلنســاين وتبــادل املعلومــات.
املطالبة بانتظام باالطالع عى أجندات االجتماعات ذات الصلة وعمليات اإلبالغ لتحديث املعلومات
حول اإلعاقة واإلبالغ عنها.
• مشــاركة املعلومــات الرســمية حــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،بمــا يف ذلــك املعلومــات حــول
الحواجــز واملخاطــر والخدمــات املتاحــة والتدريــب.
• تطويــر وتنفيــذ وإنفــاذ التشــريعات لتعزيــز نظــم إدارة املعلومــات التــي ُيمكــن الوصــول إليهــا أثنــاء
حــاالت الطــوارئ ،وضمــان أن يتنــاول إطــار حمايــة البيانــات القانــوين جمــع البيانــات ونشــر املعلومــات
بالشــكل املناســب والوصــول إىل املعلومــات.84

معرف اإلعاقة للوصول إىل نظام الصرف ،إلخ.
 83عى سبيل املثال ،قم بتبسيط إجراءات الحصول عى
ّ
84
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انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22

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

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.
•

تضمن إدماج منظور اإلعاقة يف اختصاصات فرق العمل اإلنساين ُ
القطرية.

•

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

•

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

الجاهزية

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

•ضمــان ّ
أن عمليــات تقييــم االحتياجــات التــي تقـ ّـدر شـ ّـدة االحتياجــات تراعــي تأثــر الحالــة عــى
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأســرهم.

تقييم االحتياجات
وتحليلها

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

تصنيــف جميــع البيانــات التــي تـ ّـم جمعهــا يف ســياق عمليــات تقييــم االحتياجــات املتعـ ّـددة القطاعــات
حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة (باســتخدام أدوات جمــع البيانــات التــي تـ ّـم اختبارهــا يف
الســياقات اإلنســانية مثــل مجموعــة األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة لفريــق واشــنطن).

•

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

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

تخطيط االستجابة
االسراتيجية

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 تصـ ّـدي االســتجابة للعوامــل التــي تســاعد عــى زيــادة املخاطــر
التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف تطوير خطة االستجابة اإلنسانية.
تشــجيع الجهــات املانحــة عــى تخصيــص التمويــل لصالــح األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وإدماجهــم يف
إجراءات االســتجابة.

تعبئة املوارد

•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.

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

ومسؤوليات 

 .9أدوار 

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

الرصد والتنفيذ

ضمــان ّ
أن أدوات الرصــد تعالــج مخــاوف وشــواغل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املتعلقــة بإمكانيــة
الوصــول واملخاطــر وإدارة املخاطــر واملتطلبــات املحـ ّـددة واآلراء والتصــورات ،وضمــان مشــاركتهم يف
عمليــات الرصــد وتقييــم االحتياجــات واالســتجابة بشــكل أعــم.
•تشــجيع كافــة القطاعــات واملجموعــات عــى تضمــن إدمــاج منظــور اإلعاقــة (الحمايــة والســالمة
وتكافــؤ فــرص الوصــول) يف تقييماتهــم.
•ضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف التقييمات القطاعية واملشركة بن القطاعات.

التقييم

ـكال متعـ ّـددة ُيمكــن الوصــول إليهــا ،وضمــان ّ
أن جميــع القطاعــات تســتخدم
•نشــر نتائــج التقييــم بأشـ ٍ
نتائــج التقييــم عنــد تخطيــط برامجهــا أو إجــراء تعديــالت عليهــا.
•التأكــد مــن ّ
أن جهــات التنســيق بشــؤون اإلعاقــة و/أو منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مدرجــة يف
االجتماعــات املشــركة بــن املجموعــات.

التنسيق

•تعزيــز تعميــم مراعــاة منظــور اإلعاقــة يف جميــع األنشــطة اإلنســانية (األدوات واملعايــر) باســتخدام
هــذه املبــادئ التوجيهيــة.
•التوصــل إىل توافــق ،بمــا يف ذلــك مــع الحكومــة ،بشــأن الرتيبــات عــى نطــاق املنظومــة لجمــع وتبــادل
البيانــات بشــأن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة تمشــياً مــع أخالقيــات جمــع البيانــات ومبــادئ الحمايــة.87

إدارة املعلومات

86

•تقديم تقارير منتظمة حول األشخاص ذوي اإلعاقة ،ويف حالة عدم توفر معلومات ُيرجى اإلشارة
إىل «عدم توفر معلومات».
اشــراط أن تكــون كافــة عمليــات جمــع البيانــات وتحليلهــا واســتخدامها مصنفــة حســب النــوع
الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.

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

 87انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22
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إرشادات للمجموعات والقطاعات

88

املتضررين.
لالطالع عى هذا القسم ُيرجى الرجوع إىل سياسة اللجنة الدائمة املشركة بن الوكاالت بشأن املساءلة تجاه السكان
ّ

89

إشــراك املنظمــات الوطنيــة واملحليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجموعــات والقطاعــات وطلــب
ّ
والتحديــات.
مشــورتها حــول املمارســات الجيــدة
تعين جهة اتصال تعنى باإلعاقة يف ّ
كل مجموعة.

الجاهزية

•تحديــد مخاطــر الســالمة والحمايــة والخدمــات الشــاملة لإلعاقــة املتوفــرة يف ّ
كل قطــاع ،وتقييــم
ـات
إمكانــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وضمــان إدماجهــم يف خطــط الطــوارئ الخاصــة بقطاعـ ٍ
محــددة ،وضمــان ّ
ـاعدة (مثــل الكــرايس املتحركــة
أن خطــط الطــوارئ تشــمل توفــر أجهــزة مسـ ِ
والعــكازات والعــي البيضــاء والســماعات ودعــم األقــران) لتحـ ّـل محـ ّـل األجهــزة التــي قــد تضيــع أو
تتلــف.
ضمــان ّ
أن خطــط الطــوارئ تحتــوي أنظمــة اتصــال واضحــة ،بمــا يف ذلــك أنظمــة اإلنــذار املبكــر وآليــات
التغذيــة الراجعــة واالســتجابة الدامجــة ،وأن تراعــي ترتيبــات االتصــال متطلبــات االتصــال الخاصــة
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأن تكــون يف متناولهــم.
أن عمليات تقييم االحتياجات التي ّ
•ضمان ّ
تقدر شدة االحتياجات تراعي تأثر الحالة عى األشخاص
من ذوي اإلعاقة وأسرهم.

تقييم االحتياجات
وتحليلها

•ضمــان ّ
أن عمليــات تقييــم االحتياجــات املتعـ ّـددة القطاعــات تراعــي متطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
واملخاطــر واملهــارات والقــدرات واآلراء والتصــورات الخاصــة بهــم.
•ضمــان أن تحـ ّـدد عمليــات تقييــم االحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتطلباتهــم ،وضــرورة
اســتخدام األدوات التــي تـ ّـم اختبارهــا يف الســياقات اإلنســانية عنــد جمــع البيانــات األوليــة ،مثــل
مجموعــة األســئلة املوجــزة حــول اإلعاقــة لفريــق واشــنطن.
استشــارة الســكان
املتضرريــن ،بمــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتخصيــص  20-15يف املائــة مــن
ّ
وقــت التشــاور واملــوارد لهــؤالء األشــخاص.
•ضمان ّ
أن عمليات تقييم االحتياجات املشركة تشمل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف فرقهم.
•إشــراك منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عمليــات تخطيــط االســتجابة االســراتيجية ،بمــا يف ذلــك
تحليــل املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

تخطيط االستجابة
االسراتيجية

•تطويــر واســتخدام مؤشــرات مناســبة لقيــاس إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتطبيــق التوصيــات
الخاصــة بهــذه املبــادئ التوجيهيــة.
ـاء
تصميــم نهــج ثنــايئ املســار واســراتيجية اســتجابة ،بمــا يف ذلــك إجــراءات التشــغيل املو ّحــدة ،بنـ ً
عــى مبــادئ توجيهيــة ومعايــر قطاعيــة محـ ّـددة متعلقــة بإدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،وأن
يأخذ النهج واالسراتيجية يف االعتبار التقاطع بن النوع الجنساين والعمر واإلعاقة وعوامل التنوع
األخــرى.

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

املتضرريــن ومجموعــة الحمايــة العامليــة ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،اإلجــراءات املقرحــة ملجموعــات التنســيق لتعزيــز
 89فريــق املهــام التابــع للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت واملعنــي باملســاءلة تجــاه الســكان
ّ
املتضرريــن والحمايــة يف دورة البنامــج اإلنســاين (.)2016
املســاءلة تجــاه الســكان
ّ
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•ضمــان ّ
أن امليزانيــات القطاعيــة والنظــرة العامــة عــى احتياجــات التمويــل تخ ّ
صــص مبالــغ كافيــة
للبمجــة الشــاملة لإلعاقــة ،واعتمــاد التصميــم الشــامل للهيــاكل الجديــدة أو املؤقتــة ،وتعديــل
الهيــاكل القائمــة ،وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة وآليــات التواصــل ومرجمــي لغــة اإلشــارة وغــر
ذلــك ،واستشــارة منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وجهــات التنســيق الخاصــة باإلعاقــة عنــد تخطيــط
امليزانيــات وإعدادهــا.

تعبئة املوارد

إشــراك منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف لجنــة مراجعــة مشــاريع مختــارة (عــى ســبيل املثــال
صناديــق االســتجابة لحــاالت الطــوارئ والصناديــق املجمعــة) لضمــان ّ
أن املقرحــات تشــمل عــى نحـ ٍـو
كاف ومناســب متطلبــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتعمــل عــى تلبيتهــا.
ٍ
الرصــد واإلبــالغ عــن مــدى إمكانيــة حصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى املســاعدة والحمايــة،
معلومــات مفصلــة حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.

الرصد والتنفيذ

ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف تقارير املجموعات.
التعاون مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير ونشر رسائل املنصارة بشأن حقوق األشخاص
املتضررين باألزمة وتوفر الحماية لهم.
من ذوي اإلعاقة
ّ
تنظيــم عمليــة إجــراء تقييمــات للقطاعــات واملشــاركة يف التقييمــات املشــركة بــن القطاعــات التــي تنظــر
يف إدماج األشــخاص ذوي اإلعاقة.

التقييم

•اإلدمــاج املنهجــي لجهــات التنســيق والفــرق املعنيــة باإلعاقــة ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
عمليــات التقييــم.
•ضمــان عمــل القطاعــات واملجموعــات عــى تنســيق العمــل الــذي تقــوم بــه يف البمجــة الشــاملة لإلعاقــة
داخــل املجموعــات والقطاعــات وعبهــا.
ّ
ومقدمــي الخدمــات عــى
تشــجيع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املرتبطــة باإلعاقــة
املشاركة يف اجتماعات املجموعات ،وضمان عقد االجتماعات يف مواقع ُيمكن الوصول إليها وتوفر
ترتيبــات تيســرية معقولــة عنــد الحاجــة.

التنسيق

تنســيق عمليــة تطويــر نظــام دامــج بــن املجموعــات لإلحالــة ورصــد إمكانيــة الوصــول لألشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة.
•ضمــان ّ
أن أنظمــة إدارة املعلومــات تتضمــن معلومــات عــن مــدى إمكانيــة وصــول األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة إىل املســاعدة والحمايــة واملشــاركة يف األنشــطة ذات الصلــة بهــم.

إدارة املعلومات
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ّ
ضمــان ّ
ومحدثــة وتحـ ّـدد
أن املعلومــات التــي يتــم جمعهــا عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة موثوقــة
املمارســات الجيــدة فيمــا يتعلــق بحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومســاعدتهم ومشــاركتهم ،وتبــادل
املعلومــات يف تقاريــر املجموعــات التــي تــأيت بصيــغ ُيمكــن الوصــول إليهــا ،وااللتــزام بأخالقيــات جمــع
البيانــات ومبــادئ الحمايــة.91

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

 91انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22
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الجاهزية

•استشــارة جهــات االتصــال الخاصــة باإلعاقــة واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ومنظمــات األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وعقــد شــراكات معهــم خــالل جميــع مراحــل برامــج الحـ ّـد مــن مخاطــر الكــوارث
والجاهزيــة لحــاالت الطــوارئ.
•عقــد تدريــب يف مجــال إذكاء الوعــي وتنميــة القــدرات يف مجــال إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يســتهدف املوظفــن والشــركاء ،بالتعــاون مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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 تسـ ّـهل 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.
ضمــان مشــاركة األشــخاص ذوي مختلــف اإلعاقــات كمخبيــن رئيســين يف مجموعــات الركيــز
والفــرق القائمــة عــى تقييــم االحتياجــات.
•ضمــان ّ
أن تلبيــة متطلبــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة هــي مــن بــن أهــداف خطــة االســتجابة
اإلنســانية ،وتصميــم وإدراج مؤشــرات تقيــس عمليــة إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

تخطيط االستجابة
االسراتيجية

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

ّ
ومقدمــي الخدمــات
•االتصــال وتطويــر الشــراكات مــع املنظمــات التــي تر ّكــز عــى منظــور اإلعاقــة
ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تعبئة املوارد

•وضــع ميزانيــة دامجــة تعــرف بأهميــة إمكانيــة الوصــول والرتيبــات التيســرية املعقولــة ،وإشــراك
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.

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

ّ
محددة لقادة منظمات األمم املتحدة.
 93انظر أيضاً األمم املتحدة ،اسراتيجية إدماج اإلعاقة ( )2019التي تضع توقعات
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•ضمــان ّ
أن عمليــة رصــد األنشــطة تســتخدم مؤشــرات دامجــة لإلعاقــة ومصنفــة حســب النــوع
الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.
املراجعــة والتحليــل املنتظمــن ملــدى تم ّكــن األشــخاص املعنيــن مــن الوصــول إىل البامــج واتخــاذ
التدابــر التصحيحيــة عنــد االقتضــاء.

الرصد والتنفيذ

•اإلبــالغ عــن العوائــق واملخاطــر التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد محاولتهــم الوصــول إىل
املســاعدات اإلنســانية والحمايــة ،وتبــادل املمارســات الجيــدة ،ونشــر املعايــر 94واألدوات والعمــل
عــى تطبيقهــا.
•طلــب املشــورة مــن منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد تصميــم وتخطيــط وتنفيــذ التقييمــات التــي
تتضمــن أســئلة تتعلــق باإلعاقــة (الحمايــة والســالمة وتكافــؤ فــرص الوصــول).

التقييم

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.
إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف آليات التنسيق.
•تعزيــز التعــاون بــن املجموعــات بشــأن إدمــاج منظــور اإلعاقــة ،وإنشــاء مســارات اإلحالــة ،وتشــجيع
أنشــطة التع ّلــم املتبــادل ،وعقــد تدريــب مــن قبــل خــباء القطاعــات و املنظمــات املعنيــة باألشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة.

التنسيق

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

إدارة املعلومات
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تدريــب املوظفــن عــى جمــع وتحليــل البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة ،بمــا يف ذلــك عــن عوائــق اإلدمــاج
والعوامــل التــي تعـ ّـزز اإلدمــاج.

•إنشــاء أدوات أو تكييفهــا لجمــع املعلومــات التــي تو ّ
ضــح 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
96
ومبــادئ الحمايــة املناســبة.

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

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

 96انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22
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الجهات املانحة
•إدراج املعاير والسياسات املتعلقة بإدماج منظور اإلعاقة يف املكاملات واملقرحات واتفاقات العقود.
•ضمــان تدريــب املوظفــن عــى إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتعيــن جهــة اتصــال معنيــة
باإلعاقــة ،وإعــداد إرشــادات حــول اإلعاقــة للشــركاء املنفذيــن باســتخدام هــذه املبــادئ التوجيهيــة.

الجاهزية

املصممــة لضمــان ّ
أن جاهزيــة أصحــاب
•االســتثمار يف الجاهزيــة وتوفــر التمويــل لدعــم تنميــة القــدرات
ّ
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
الوصــول وإزالــة العوائــق ونوعيــة الخدمــات ،واإلصــرار عــى ّ
أن البيانــات يجــب أن تكــون مصنفــة
حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.

تقييم االحتياجات
وتحليلها

تخطيط االستجابة
االسراتيجية

ّ
املنفذيــن لتيســر عمليــة تقييــم االحتياجــات والتحليــالت التــي تشــمل األشــخاص مــن
دعــم الشــركاء
ذوي اإلعاقــة ،بحيــث تعالــج املخاطــر وتتنــاول إمكانيــة الوصــول إىل الحمايــة واملســاعدة ونوعيــة
الخدمــات والعوائــق.
ّ
املنفذيــن بتصميــم وإدراج اســراتيجيات بشــأن إدمــاج منظــور اإلعاقــة كجــزء مــن
•مطالبــة الشــركاء
متطلبــات التمويــل.
•تشــجيع الشــركاء ومســاعدتهم عــى تطويــر مناهــج تحـ ّـدد املخاطــر التــي تواجــه األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وتحليلهــا ومعالجتهــا.
•جعــل عمليــة إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة أولويــة للتمويــل وتخصيــص أهــداف للتمويــل لتعزيــز
وصولهــم ومشــاركتهم.

تعبئة املوارد

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

خلق حوافز للبمجة الدامجة لإلعاقة تمشياً مع التزامات املشاركة العاملية.

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

الرصد والتنفيذ

•استشــارة األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد تقييــم برامــج الشــركاء ومناقشــة وصولهــم إىل املســاعدة
والحما يــة.
ّ
املنفذيــن باســتخدام املعايــر املســتمدة مــن اتفاقيــة حقــوق
•تقييــم التقاريــر أو رصــد أداء الشــركاء
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتقديــم مالحظــات وتوصيــات إىل الشــركاء.
•رصد جهود الشركاء إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.

63

أصحاب املصلحة 

ومسؤوليات 

 .9أدوار 

مطالبــة الشــركاء بجعــل إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومشــاركتهم عنصــراً منتظمــاً يف عمليــات
التقييــم.

التقييم

ّ
متعددة ُيمكن الوصول إليها.
بأشكال
•نشر نتائج عمليات التقييمات
ٍ

•متابعة توصيات التقييم املتعلقة بإدماج ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.
ضمان مشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف التقييم القطاعي والتقييم املشرك بن القطاعات.
•دعــم تعيــن موظفــن مــن ذوي الخــبة يف إدمــاج منظــور اإلعاقــة (كنقــاط اتصــال لإلعاقــة وأعضــاء يف
الفــرق ُ
القطريــة اإلنســانية وآليــات تنســيق القطاعــات واملجموعــات).

التنسيق

تشــجيع ودعــم منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة للمشــاركة يف التدخــالت اإلنســانية وآليــات
ا لتنســيق .
•مطالبــة الشــركاء بتصنيــف املعلومــات ،بمــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة بالعوائــق وإزالتهــا ،حســب
النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.

إدارة املعلومات
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•اإلبــالغ عــن التقـ ّـدم املحــرز إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتبــادل الــدروس املســتفادة واملمارســات
الجيــدة.
املتضرريــن مــن ذوي اإلعاقــة
•يف حالــة عــدم توفــر معلومــات عــن أزمـ ٍـة مــا أو حــول تعـ ّـرض األشــخاص
ّ
ملخاطــر ،ينبغــي مســاعدة الشــركاء عــى جمــع البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة.
•املطالبــة بــأن يتــم جمــع أو تخزيــن أو معالجــة البيانــات الشــخصية الحساســة بمــا يتمــاىش مــع
أخالقيــات البيانــات ومبــادئ الحمايــة املناســبة.98

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

 98انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22
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منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
الكامــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملشــاركة الكاملــة يف العمــل

يجــب أن تشــمل الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين منظمــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي تم ّثــل تنــوع األشــخاص مــن ذوي

اإلنســاين .ويف حــال عــدم وجــود منظمــات محليــة لألشــخاص ذوي

تبــادل معارفهــا وخباتهــا حــول اإلعاقــة والقيــادة وضمــان اإلشــراك

مجموعــات دعــم األقــران أو األفــراد مــن ذوي اإلعاقــة.

اإلعاقــة يف جميــع مراحــل دورة البنامــج اإلنســاين ،حيــث ُيمكنهــا

اإلعاقــة ،ينبغــي أن تشــمل الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين

•تشــجيع اســتخدام األدوات التــي تـ ّـم اختبارهــا يف الســياقات اإلنســانية ،مثــل مجموعــة األســئلة
املوجــزة حــول اإلعاقــة مــن إعــداد فريــق واشــنطن ،لجمــع البيانــات والتــي تجعــل مــن املمكــن تصنيــف
البيانــات حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.

الجاهزية

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

تخطيط االستجابة
االسراتيجية

•املشــاركة يف تقييــم االحتياجــات وجمــع املعلومــات الكميــة والنوعيــة وتحديــد العوائــق التــي تعيــق
إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وعوامــل التمكــن التــي تسـ ّـهل عمليــة إدماجهــم.
•املســاعدة يف تطويــر األدوات وتصميــم عمليــات تقييــم االحتياجــات التــي ٌيمكــن الوصــول إليهــا،
وينبغــي أن تســمح هــذه بوجــود ترتيبــات تيســرية معقولــة وأن تشــمل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
يف فــرق التقييــم ومناقشــات مجموعــات الركيــز وغرهــا.
•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.
املتضرريــن ،بمــا يف ذلــك الالجئــن وغرهــم مــن النازحــن،
•الوصــول إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ّ
وإدماجهــم يف شــبكات املنظمــات املحليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تعبئة املوارد

•دعــم تطويــر امليزانيــات التــي تمـ ّـول 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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•املشــاركة يف جمــع البيانــات مــن أجــل رصــد واإلبــالغ عــن الوصــول إىل الخدمــات واملســاعدة ومخاطــر
الحمايــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان واســتخدام التمويــل ،إلــخ

الرصد والتنفيذ

املعرضة للخطر ،بما يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة.
•دعم التدخالت التي تفيد الفئات
ّ
•تقديم املشورة بشأن تطوير البنى التحتية واملرافق ومواد االتصال التي ُيمكن الوصول إليها.

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

التقييم

التعــاون مــع الحكومــة وأصحــاب املصلحــة يف املجــال اإلنســاين لجمــع وتوثيــق املمارســات الجيــدة
والــدروس املســتفادة فيمــا يتعلــق بعمليــة اإلدمــاج وإمكانيــة الحصــول عــى املســاعدة والحمايــة.
الدعوة إىل دمج نتائج التقييم يف عملية تخطيط البنامج وتنفيذها.

تحديــد نقــاط االتصــال يف منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي ُيمكنهــا املشــاركة يف اجتماعــات
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 وملــن.»99

التنسيق

املشــاركة يف جمــع املعلومــات حــول املخاطــر والعوائــق التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
ووصولهــم إىل الخدمــات ،وتقديــم التغذيــة املرتــدة إىل الجهــات الفاعلــة اإلنســانية ونقــاط االتصــال
املعنيــة باإلعاقــة.
•تشــجيع مديــري قطــاع املعلومــات عــى جمــع املعلومــات وتحليلهــا حــول مــدى وصــول األشــخاص
ذوي اإلعاقــة إىل خدمــات املســاعدة والحمايــة.
•دعم ترجمة وتحليل املعلومات حول اتجاهات اإلعاقة وبرامجها.

إدارة املعلومات

100

•ضمــان نشــر املعلومــات بعـ ّـدة أشــكال ويُمكــن الوصــول إليهــا ألعضــاء منظمــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،والجماهــر األخــرى.
•إيصــال البيانــات والتقييمــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل جهــات االتصــال املعنيــة
باإلعاقــة وآليــات التنســيق.
•املطالبــة بجمــع وتخزيــن ومعالجــة البيانــات الشــخصية الحساســة بمــا يتمــاىش مــع أخالقيــات
البيانــات ومبــادئ الحمايــة املناســية.101

 99يتــم 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 املتضـ ّـررة والحكومــات املحليــة ،عــى تحديــد الفجــوات يف االســتجابة.
 100تشر إدارة املعلومات إىل جمع وتحليل وإدارة البيانات واملعلومات عب دورة البنامج اإلنساين.

 101انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22
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ما تحتاج القطاعات للقيام به

التنسيق القطاعي والتنسيق املشرك بن
القطاعات

معالجة منظور اإلعاقة يف آليات التنسيق
ّ
يعد إدماج اإلعاقة فرصة لتعزيز التنسيق املشرك بن القطاعات،

يسعى التنسيق يف املجال اإلنساين إىل تحسن فعالية االستجابة

حيــث ينبغــي أن تضمــن آليــات التنســيق املشــركة بــن القطاعــات

الشــراكات.

املتضرريــن باألزمــة،
عــى قــدم املســاواة مــع غرهــم مــن األشــخاص
ّ

اإلنســانية مــن خــالل تعزيــز القــدرة عــى التنبــؤ واملســاءلة وعقــد

حصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى املســاعدة والحمايــة

وينبغــي اعتبــار منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمثابــة أصحــاب

ّ
يوفر التنسيق القطاعي والتنسيق املشرك بن القطاعات القيادة

مصلحــة يف املجــال اإلنســاين .كمــا ّ
أن تحقيــق هــذه األهــداف عــى

االلتزامــات واإلجــراءات التــي مــن شــأنها تحســن عمليــة اإلدمــاج
واملشاركة ،ويُمكن أن تتخذ آليات التنسيق أشكاالً مختلفة ،وقد

املتضرريــن.
الحقــوق ويزيــد مــن مســتوى املســاءلة تجــاه الســكان
ّ

والتوجيــه يف تنفيــذ العمــل اإلنســاين مــن خــالل االتفــاق عــى

ـت واحــد يف نفــس البلــد.
يتــم تنفيــذ العديــد منهــا يف وقـ ٍ

يتــم تنشــيط آليــات التنســيق بــن القطاعــات واملجموعــات (عنــد
االقتضــاء) مــن قبــل منســق الطــوارئ أو منســق الشــؤون اإلنســانية
أو املنســق املقيــم مــع فريــق العمــل اإلنســاين ُ
القطــري والحكومــة
املعنيــة ،حيــث ّ
أن التنشــيط ُيطلــق دورة البنامــج اإلنســاين.

املســتوى املشــرك بــن الــوكاالت واملســتويات القطاعيــة واملشــركة
بــن القطاعــات سـ ّ
ـيعزز مركزيــة الحمايــة ويدعــم النهــج القائــم عــى

ّ
إن اإلجــراءات التــي ينبغــي أن تتخذهــا آليــات التنســيق يف املجــال

اإلنســاين لتعزيــز إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة موجــودة يف

الجــدول الخــاص بــأدوار ومســؤوليات أصحــاب املصلحــة.

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به

ويف حــن ّ
ـكل متزايــد مســألة اإلعاقــة
أن آليــات التنســيق تعالــج بشـ ٍ
ً
مــن خــالل مجموعــات العمــل ،يبقــى التنســيق مخصصــا وغــر

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

يف آليــات التنســيق املشــركة بــن الــوكاالت.

العمــل اإلنســاين إلدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ـكل منهجــي
متســق ،ولــم يتــم حتــى اآلن إدراج منظــور اإلعاقــة بشـ ٍ

ويف حالــة عــدم إنشــاء آليــات تنســيق مشــركة بــن املجموعــات
القطاعــات أو أ ّنــه جــرى تفعيلهــا جزئيــاً فقــطُ ،يمكــن عندئـ ِـذ
للحكومــات املعنيــة إنشــاء نظــام تنســيق خــاص بهــا .وأ ّيــاً كان
الشــكل الــذي تتبنــاه آليــات التنســيق ،مــن الضــروري إدمــاج
منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عمليــات التنســيق التــي

تقودهــا الحكومــة وغرهــا مــن اســراتيجيات االســتجابة.

القطاعــي والتنســيق املشــرك بــن القطاعــات يف جميــع مراحــل

املشاركة
ضمــان إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأســرهم

ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنشــاط يف آليــات
التنســيق وتقييــم االحتياجــات املشــركة بــن القطاعــات
وتطويــر نظــرة عامــة عــى االحتياجــات اإلنســانية وخطــط
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االستجابة اإلنسانية.
ـكل
ضمــان تمثيــل التنــوع الســكاين مــن ذوي اإلعاقــة بشـ ٍ
عــادل ومنصــف ،والنظــر يف مختلــف أشــكال اإلعاقــة والنــوع

الجنســاين والعمــر ،وبــذل جهــود متضافــرة لتعزيــز الفئــات
بشكل أقل ،بما يف ذلك األشخاص من ذوي اإلعاقات
املمثلة
ٍ

الذهنيــة والنفســية االجتماعيــة والســكان األصليــن والنســاء
والفتيــات.

معالجة العوائق

إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

جمع البيانات ورصدها

•

مشــاركة البيانــات املتاحــة حــول املتطلبــات املتعلقــة

بالقطاعــات الخاصــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة،
واملشــاركة يف التحليــل املشــرك بــن القطاعــات لتحقيــق
فهــم شــامل لوضعهــم ومتطلباتهــم.

•يف حالــة عــدم توفــر بيانــات موثوقــة أو يتعـ ّـذر جمعهــا،

عنــد إجــراء عمليــات تقييــم لالحتياجــات ،ينبغــي تحديــد

ينبغــي اعتمــاد تقديــر النتشــار اإلعاقــة حــول العالــم بنســبة

عند وضع خطــط االستجابة اإلنسانﯾة ،ينبغــي االعتماد

•ضمــان ّ
أن خطــط االســتجابة اإلنســانية تشــر صراحــة إىل

العوائــق واملخاطــر التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

علﯽ المعلومات النوعﯾة والﮐمﯾة حــول األشخاص ذوي

اإلعاقة من أجل تحدﯾد هــؤالء األشخاص والمخاطــر
العوائــق اليت تواجههــم ووسائــل التخفﯾف من حــدة تلــك

العوائــق وإزالتهــا.

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.
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إنشــاء مســارات إحالــة مشــركة بــن القطاعــات تزيــد مــن

 15يف املائــة .
102

إدمــاج اإلعاقــة يف جميــع القطاعــات ،وأن تــويص بوضــوح
بضــرورة أن تص ّنــف األهــداف واملؤشــرات البيانــات حســب
اإلعاقــة.

ضمان ّ
أن تقارير الرصد الدورية الخاصة بالفرق اإلنسانية
ّ
ُ
القطريــة تغطــي بشــكل روتينــي وضــع األشــخاص ذوي
اإلعاقــة (بمــا يف ذلــك وصولهــم إىل املســاعدة اإلنســانية
ّ
والتحديــات التــي تواجههــم واإلنجــازات والــدروس
املســتفادة).

•مشاركة املعلومات حول األشخاص ذوي اإلعاقة (مصنفة
حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة) يف لوحــات

املعلومــات املشــركة بــن القطاعــات واإلبــالغ ،باســتخدام
أشــكال متعــددة ويُمكــن الوصــول إليهــا.

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

مقدمة

١١

تنسيق املخيمات وإدارتها

ّ
إن تنســيق املخيمات وإدارتها هو قطاع تقني ،ويشــر املصطلح إىل
املوحدة التي ُيمكن تطبيقها يف العمليات الخاصة
آليات التنسيق
ّ

بالالجئــن (مــن خــالل نمــوذج تنســيق الالجئــن) ،وكذلــك يف
عمليــات حمايــة األشــخاص النازحــن داخليــاً (مــن خــالل مجموعــة

تنســيق املخيمــات وإدارتهــا) . 103والهــدف الرئيــي لهــذا القطــاع هــو

املتضرريــن مــن النــزوح القســري (وكذلــك
حمايــة حقــوق الســكان
ّ
أيضــاً األســر واملجتمعــات املســتضيفة).

انظــر الفصــل  10وخاصــة األقســام املتعلقــة باملــأوى
واملســتقرات وامليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
العا مــة.
عــى مســتوى املواقــع (تنســيق املخيمــات) ،واإلشــراف العــام عــى
االستجابة (إدارة املخيمات) ،وقد تتخذ هيال الحوكمة واملشاركة

شــكل اللجــان أو مجموعــات املصالــح أو النفــوذ أو آليــات التغذيــة
املرتــدة والشــكاوى ،ومــا إىل ذلــك ،وتضمــن هــذه الهيــاكل معــاً

ّ
أن جميــع األفــراد قــادرون عــى إســماع أصواتهــم واملشــاركة يف
القــرارات التــي تؤثــر عليهــم.

يف املمارســة العمليــة ،يعمــل القطــاع عــى ضمــان أن يحصــل

يف املواقــع التــي تســتضيف الســكان النازحــن ،يلعــب قطــاع
تنســيق املخيمــات وإدارتهــا أيضــاً دوراً رئيســياً يف تنســيق خدمــات

خــالل تنســيق ورصــد عمليــة تقديــم الخدمــات وإنشــاء هيــاكل

وتغطيتهــا ،وقيــام القطاعــات املســؤولة أو الجهــات الفاعلــة
بســد الفجــوات ،وعــدم إزدواجيــة الخدمــات .وغالبــاً مــا تحضــر

مــن يعيــش يف أوضــاع نــزوح جماعــي أو مجتمعــي عــى املســاعدة
والحمايــة عــى قــدم املســاواة مــع الجميــع ،ويتح ّقــق ذلــك مــن

حوكمــة ومشــاركة تمثيليــة وخاضعــة للمســاءلة عــى مســتوى
املوقع (إدارة املخيمات) ،وتوفر التنسيق االسراتيجي والتشغيي

املســاعدة والحمايــة ورصدهــا ،كمــا أ ّنــه يضمــن تحديــد االحتياجــات

االجتماعــات التنســيقية عــى مســتوى املوقــع كافــة القطاعــات،
بــدءاً مــن قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وقطــاع
املــأوى إىل قطاعــات الحمايــة والتعليــم والتوزيــع ،باإلضافــة إىل
ممثلــن عــن النازحــن وأمــن املخيمــات واملجتمعــات املســتضيفة.

 




 

الصكوك القانونية الرئيسية واألطر األخرى
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
االتفاق العاملي بشأن الالجئن



  

•االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة
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 .11تنسيق املخيمات وإدارتها 

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

ـتقرات املؤقتــة التــي تشــمل
إىل مجموعــة متنوعــة مــن خيــارات املسـ ّ
ً
املخيمــات املخططــة واملخيمــات املســتقرة ذاتيــا واملراكــز الجماعيــة
ومراكــز االســتقبال ومراكــز العبــور ومراكــز اإلخــالء . 104ونظــراً ّ
ألن

كلمــة «مخيــم» حساســة يف العديــد مــن الســياقات ،يســتخدم ممثلــو
تنســيق املخيمــات وإدارتهــا مجموعــة مــن املصطلحــات عنــد اإلشــارة

اإلنســانية للنــزوح ،وتقودهــا مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون
الالجئــن و/أو املنظمــة الدوليــة للهجــرة ،وغالبــاً مــا يتــم ذلــك جنبــاً
إىل جنــب مــع الســلطات الوطنيــة .حيــث تســعى مجموعــة تنســيق
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
ـتقرات مؤقتــة ،كمــا ّأنهــا تعمــل عــى تحســن
البحــث عــن ملجــأ يف مسـ ّ
الظــروف املعيشــية أثنــاء النــزوح وتقديــم املســاعدة والحمايــة والبحــث
عــن حلــول دائمــة إلنهــاء النــزوح املؤقــت ،وأخــراً إدارة اإلغــالق املنظــم

إىل مواقــع النــزوح .ومــن املعــرف بــه ّ
أن املخيمــات ليســت هــي الحــل
ّ
لنــزوح الســكانّ ،
لكنهــا يف بعــض األحيــان توفــر الطريقــة الوحيــدة

والتخلــص التدريجــي مــن املواقــع التــي اســتضافت النازحــن .وتســعى

املخيمــات وإدارتهــا إىل إقامــة املخيمــات.

الرويــج لحلــول دائمــة .وقــد شــاركت املنظمــة الدوليــة للهجــرة

املتاحــة لحمايــة النازحــن ومســاعدتهم ،بينمــا ال يدعــو قطــاع تنســيق

الوكالــة أو املجموعــة الرائــدة إىل إنهــاء نــزوح األشــخاص مــن خــالل

ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف قيــادة مجموعــات

تدبــري املخيمــات .تقــوم إدارات املخيمــات بــأداء وظائــف الحكومــة أو

تنســيق املخيمــات وإدارتهــا العامليــة لحــاالت الكــوارث الطبيعيــة
وحاالت النازحن داخلياً الناجمة عن النزاعات عى التوايل ،وكذلك

إدارة املخيمــات .تقــوم إدارة املخيمــات بتنســيق ورصــد الخدمــات
والحمايــة واملســاعدة يف مخيــم أو موقـ ٍـع مــا ،وفقــاً ألطــر الحمايــة
106
القانونيــة الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة واملعايــر اإلنســانية الدنيــا

مــع الســلطات الوطنيــة.108

الســلطات الوطنيــة يف املخيمــات وأنشــطة املخيمــات.105

املجموعات األخرى يف هذا املجال ،وغالباً ما يتم ذلك جنباً إىل جنب

ّ
الفعالــة والهادفــة ،وتعتــب إدارة
 ،وتشـ ّـجع عــى مشــاركة النازحــن
ّ
حد سواء من حيث أنها تسعى
املخيمات إدارة فنية واجتماعية عى ٍ

مراكــز اإلخــالء وهــي مبــاين تســتخدم لتوفــر مــأوى مؤقــت لألشــخاص
الفاريــن مــن تهديـ ٍـد محـ ّـدد وفــوري ،مثــل القتــال أو خطــر طبيعــي
كاإلعصــار أو الزلــزال .وغالبــاً مــا ُتســتخدم املــدارس والســاحات

املشــرك بــن الــوكاالت عــى مســتوى املخيــم) والحفــاظ عــى الشــمولية

أمكــن تحديــد مراكــز اإلخــالء يف حــاالت الطــوارئ وإعدادهــا قبــل وقــوع

جاهــدة لتوفــر الظــروف املعيشــية املناســبة (مــن خــالل التنســيق
االجتماعيــة والكرامــة (مــن خــالل هيــاكل املشــاركة والتغذيــة املرتــدة
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 الوطنيــة.107

تنســيق املخيمــات .تقــع عــى عاتــق تنســيق املخيمــات مســؤولية

تنســيق االســتجابة بــن املواقــع وتوفــر إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات

اإلنســانية والحمايــة يف املواقــع التــي تســتضيف الســكان النازحــن،
وهــي الجهــة التــي تن ّســق األدوار واملســؤوليات يف مجمــل االســتجابة
104
105
106

الرياضيــة واملبــاين الدينيــة أو املدنيــة لهــذا الغــرض ،ويجــب حيثمــا
الكــوارث .
109

لجــان التأهــب املحليــة وهــي هيــاكل اســتجابة مجتمعيــة أو حكوميــة
تشــرف عــى تدابــر الجاهزيــة للكــوارث. 110

العوائق
غالبــاً مــا يكــون النــزوح مفاجئــا ومباغتـ ًـا ،وعـ ً
ـادة مــا يكــون هنــاك وقــت
محــدود للتحضــر لــه ،فهــو حـ ٌ
ـدث تخريبــي تعطيــي ُيمكــن أن يــؤدي

إىل تفاقــم أو إنشــاء العوائــق أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ففــي

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

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

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.

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

108انظر املنظمة الدولية للهجرة واملجلس الرنويجي لالجئن ومفوضية شؤون الالجئن ،مجموعة أدوات إدارة املخيمات ( ،)2015ص .14
 109املرجع السابق ،ص .18

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

74

املواقــع املؤقتــة التــي تســتضيف النازحــن ،غالبــاً مــا يكــون األشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة غــر قادريــن عــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية أو

الحصــول عــى املســاعدة والحمايــة الكافيتــن.

•تنســيق املخيمــات وإدارتهــا ،النــزوح الحضــري ونظــرة عــى
الخــروج مــن املخيــم ()2013

•مجموعــة تنســيق املخيمــات وإدارتهــا ،الصحــة النفســية

يحــق لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن يتــم اســتضافتهم يف

والدعــم النفــي االجتماعــي يف حــاالت الطــوارئ :مــا الــذي

يف املمارســة العمليــة ّ
أن الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين يجــب

وإدارتهــا؟ ()2014

ـتقرات مؤقتــة الحصــول عــى املســاعدات اإلنســانية ،وهــذا يعنــي
مسـ ّ ٍ

أن تعمــل عــى تحديــد العوائــق البيئيــة والســلوكية واملؤسســاتية
التــي تعيــق وصولهــم إىل املســاعدات والحمايــة وإزالتهــا .كمــا ويحــق

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املخيمــات ممارســة حقهــم يف املشــاركة
تهمهــم ،وهــذا يعنــي أ ّنــه يجــب
يف حيــاة املخيــم ويف القــرارات التــي ّ
عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين ضمــان مشــاركتهم ّ
الفعالــة

واملجديــة يف حوكمــة املواقــع والهيــاكل التمثيليــة ،ومنحهــم الوصــول
الف ّعــال 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 وصــوالً إىل
ـاء بمرحلــة اإلغــالق وإيجــاد الحلــول
مرحلــة الرعايــة والصيانــة وانتهـ ً
الدائمــة.

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

اسفر ،دليل معاير اسفر ()2018
•«هيلــب إيــج» و»البعثــة املســيحية للمكفوفــن» و»منظمــة
اإلنســانية واإلدمــاج» ،معايــر اإلدمــاج اإلنســاين لكبــار الســن
واألشــخاص ذوي اإلعاقــات ()2018

•املنظمــة الدوليــة للهجــرة واملجلــس الرنويجــي لالجئــن
ومفوضية شؤون الالجئن ،مجموعة أدوات إدارة املخيمات
()2015

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

املبادئ التوجيهية للنزوح الداخي ()2004

ينبغي أن تعرفه الجهات الفاعلة يف مجال تنسيق املخيمات

العناصر األساسية – «ما يجب فعله»
يجــب اتخــاذ إجــراءات «مــا يجــب فعلــه» يف جميــع مراحــل العمــل

اإلنســاين عنــد تنفيــذ برامــج تنســيق املخيمــات وإدارتهــا يجــب التأكــد
مــن أنهــا دامجــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

املشاركة
اإلشــراك الف ّعــال لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأســرهم
واملنظمــات املمثلــة لهــم يف تحديــد العوائــق ،وضمــان

مشــاركتهم يف تخطيــط وتصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم البنــى
التحتيــة للمواقــع وخدمــات الحمايــة واملســاعدات يف مواقــع
النــزوح.

•ضمــان التمثيــل العــادل واملنصــف لألشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة يف آليــات إدارة املواقــع ،مثــل لجــان إدارة املواقــع،

واللجــان الفنيــة املعنيــة بخدمــات املــأوى وامليــاه والصــرف

الصحــي والنظافــة العامــة وتوزيــع األغذيــة والســالمة واألمــن
وغرهــا مــن هيــاكل املشــاركة الرســمية وغــر الرســمية ،مثــل

املجموعــات املجتمعيــة والنســائية والشــبابية وغرهــا .ويجــب

عنــد التخطيــط لعمليــة التمثيــل األخــذ يف االعتبــار األشــكال
املختلفة لإلعاقات وكذلك العمر والنوع الجنســاين والتنوع،

كاف
وبذل جهود متضافرة لتعزيز الفئات املمثلة
بشكل غر ٍ
ٍ
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مثــل األشــخاص ذوو اإلعاقــات

الذهنيــة والنفســية االجتماعيــة والســكان األصليــن والنســاء
والفتيــات.

•إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف األنشــطة املجتمعيــة
وآليــات التغذيــة املرتــدة والشــكاوى ،وتعزيــز الوصــول الف ّعــال
والخــايل مــن الحواجــز والــذي يحــرم جميــع أنــواع اإلعاقــة.
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 .11تنسيق املخيمات وإدارته ا 

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

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

ّ
وتعطل الخدمات
انعدام األمن وانهيار الشبكات االجتماعية وتدمري البنية التحتية والنزوح

!

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

ـاعدة والتقنيــات األخــرى ،فضــال ً عــن خدمــات املســاعدة املحـ ّـددة
عــدم توفــر أجهــزة التنقــل واألجهــزة املسـ ِ
املقدمــة يف املخيــم

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
ـتقرات املؤقتــة،
مــن ذوي اإلعاقــة إىل الخدمــات يف املسـ ّ
والبحــث عــن حلــول تزيــل تلــك العوائــق واتخــاذ خطــوات

لتنفيــذ ترتيبــات تيســرية معقولــة.

تشــجيع جميــع املقاولــن عــى تب ّنــي مبــادئ التصميــم

الشــامل عنــد تخطيــط املواقــع وتشــييدها.

تدريــب منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تنســيق

املخيمــات وإدارتهــا لدعــم االســتجابة الدامجــة وتيســر

ّ
الفعالــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
املشــاركة

•توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة لهــم
للمســاهمة يف أنشــطة بنــاء القــدرات التــي ّ
توفرهــا املخيمــات.

جمع البيانات ورصدها

•ضمان إتاحة كافة املعلومات وسبل االتصال (فيما يتعلق

•جمــع بيانــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة خــالل دورة

الوصــول إليهــا ،واألخــذ يف االعتبــار احتياجــات األشــخاص

البيانــات لقيــاس مــدى وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة

بخدمــات املســاعدة والحمايــة والحلــول الدائمــة وإجــراءات
إغــالق املواقــع ومــا إىل ذلــك) ضمــن أشــكال متعـ ّـددة ُيمكــن
مــن ذوي اإلعاقــات الســمعية والبصريــة والفكريــة

والنفســية االجتماعيــة.

•تنفيــذ اســراتيجيات للحـ ّـد مــن وصمــة العــار ،وإذكاء
الوعــي املجتمعــي بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وإنشــاء مجموعات الدعم ،وتشــجيع األشــخاص من ذوي
اإلعاقات النفسية واالجتماعية والنفسية عى أن يصبحوا

دعــاة ومدافعــن عــن حقوقهــم.

•مراجعــة السياســات واملبــادئ التوجيهيــة واألدوات
القطاعيــة لضمــان تأكيدهــا بوضــوح عــى حــق األشــخاص

ذوي اإلعاقــة يف الوصــول واإلدمــاج.

التمكني وتنمية القدرات

•

بنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة يف تنســيق املخيمــات وإدارتهــا

ـتقرات املؤقتــة (املســتجيبن
والشــركاء العاملــن يف املسـ ّ
ّ
ومقدمــي الخدمــات واملقاولــن) ،وعقــد تدريــب
واملوظفــن

ـكل منهجــي وتصنيفهــا
البنامــج اإلنســاين وتحليلهــا بشـ ٍ
حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة ،واســتخدام
ـكل ف ّعــال إىل الوثائــق األساســية والخدمــات املتاحــة
بشـ ٍ
(كعمليــات التســجيل وشــهادات اإلعاقــة وتســجيل
املواليــد) ،ويف حالــة عــدم توفــر بيانــات موثوقــة أو يتعــذر

جمعهــا ،ينبغــي اعتمــاد تقديــر مــدى انتشــار اإلعاقــة يف

العالــم بنســبة  15يف املائــة.111

تحديــد مســارات الخدمــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا وإىل

املرافــق واملــوارد ،وإعــداد أنظمــة اإلحالــة.

•مشــاركة املعلومــات حــول الحواجــز التــي تحــول دون
ـات وشــركاء محدديــن (امليــاه
الوصــول والتــي ترتبــط بقطاعـ ٍ

والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة والحمايــة والتعليــم)

وضمــان التنســيق بــن القطاعــات عنــد االقتضــاء.

ضمــان احــرام أخالقيــات جمــع البيانــات ومبــادئ الحمايــة
(بمــا يف ذلــك الســرية وتوفــر املعلومــات واملوافقــة املســتنرة
واألمــن) عنــد جمــع البيانــات املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة واســتخدامها .
112

توعوي حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،بما يف ذلك

تقاطــع اإلعاقــة مــع العمــر والنــوع الجنســاين وحالــة الهجــرة
والديــن والهويــة الجنســية.

 111منظمة 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 ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22
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سائدة

تصميــم برامــج وهيــاكل التنســيق الخاصــة بتنســيق املخيمــات
وإدارتهــا وتكييفهــا لضمــان ّ
أن خدمــات املســاعدة والحمايــة
ّ
ـتقرات املؤقتــة ،إىل جانــب هيــاكل الحوكمــة
املقدمــة يف املسـ ّ
وغرهــا مــن األنشــطة ،شــاملة للجميــع ويُمكــن الوصــول إليهــا،
بمــا يف ذلــك لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
ستســاعد اإلرشــادات الــواردة أدنــاه الجهــات الفاعلــة يف مجــال

تنســيق املخيمــات وإدارتهــا عــى تحديــد العوائــق التــي قــد تواجــه
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم والعمــل عــى إزالتهــا ،وتقديــم

مستهدف

تتخــذ وكاالت تنســيق املخيمــات وإدارتهــا إجــراءات محـ ّـددة
لتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وضمــان وصولهــم
إىل البنيــة التحتيــة للمواقــع والخدمــات واملعلومــات وأنظمــة
االتصــال ثنائيــة االتجــاه ،والســعي لتمكــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــن خــالل آليــات املشــاركة والحوكمــة
ّ
ومقدمــي الرعايــة عنــد محاولتهــم الوصــول إىل
الدعــم لألشــخاص

البنــى التحتيــة واملعلومــات والخدمــات يف املخيمــات.

اإلجراءات املوىص بها
الجاهزية

االستجابة

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
مراجعــة السياســات واملبــادئ التوجيهيــة واألدوات وإجــراءات التشــغيل

املو ّحــدة مــن خــالل املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــركة بــن الــوكاالت
بشــأن إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

X

تشــكيل شــراكات مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ودعوتهــم
الستكشــاف مجــاالت التعــاون وتدريــب موظفــي تنســيق املخيمــات وإدارتهــا

وأصحــاب املصلحــة حــول اإلعاقــة.

بناء مهارات ومعارف الجهات الفاعلة يف تنسيق املخيمات وإدارتها وأصحاب

املصلحة عى إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.

إجراء عمليات تدقيق لتحديد الهوية وإمكانية الوصول إىل املراكز الجماعية/
اإلجالء ،بما يف ذلك إنشاء املواقع.

تحديــد وتحليــل املخاطــر والعوائــق ،والعمــل أثنــاء التخطيــط عــى تصميــم
تدابــر التخفيــف ملعالجــة هــذه املخاطــر والعوائــق.
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X

X

X

X

X

التعايف

الجاهزية

تحديــد أصحــاب املصلحــة وإدراج منظمــات املصالــح الوطنيــة والهيئــات

الحكوميــة التــي لديهــا محفظــة خاصــة باإلعاقــة (كــوزارات الصحــة والتعليــم

االستجابة

التعايف

X

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

الحاليــة.

إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة لهــم والتشــاور معهــم
والتمــاس تعليقاتهــم بشــأن الحصــول عــى الخدمــات واملســاعدات والحمايــة،

X

وتحديــد العوائــق واإلجــراءات الالزمــة إلزالتهــا ،وكذلــك التدابــر التــي مــن

X

شــأنها تســهيل الوصــول.

مدربــن ،وتنظيــم وتنفيــذ نظــم التســجيل الشــاملة
اســتخدام موظفــن
ّ
والعمليــات التــي تحـ ّـدد األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــن طريــق مصفوفــات

X

بيانــات متباينــة بحســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة ،واتخــاذ خطــوات

X

لتشــمل مجموعــة كاملــة مــن اإلعاقــات.113

إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات التقييــم والتخطيــط التشــغيي
والتصميــم االســراتيجي وتنفيــذ البامــج وأنشــطة الرصــد.

ضمان أن تتضمن الخطط اسراتيجيات الخروج والحلول وأن تكون يف متناول

األشخاص من ذوي اإلعاقة وأن تلبي متطلباتهم.

ضمــان أن يتــم جمــع وتخزيــن ومعالجــة البيانــات الشــخصية الحساســة مــن
خــالل آليــات حمايــة البيانــات املناســبة.

X

X

X

X

X

X

 .٢تعبئة 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.

X

X

X

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

X

منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذا أمكــن ذلــك.

113

انظر مفوضية شؤون الالجئن ،العمل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة يف النزوح القسري ( ،)2011وانظر أيضاً أدوات التسجيل ورموز املتطلبات املحددة يف املنظمة الدولية للهجرة واملجلس الرنويجي لالجئن
ومفوضية شؤون الالجئن ،مجموعة أدوات إدارة املخيمات ( ،)2015ص .141
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الجاهزية

االستجابة

التعايف

ضمــان مرونــة التمويــل ،وإدخــال تحســينات يف املواقــع إلزالــة العوائــق ،وتوفــر
التســهيالت الالزمــة لضمــان وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة مباشــرة إىل

X

الخدمــات واملشــاركة يف هيــاكل الحوكمــة وغرهــا مــن األنشــطة( .فكــر يف توفــر
وســائل النقــل واملرجمــن الفوريــن ومــا إىل ذلــك)
 .٣التنفيذ
إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة لهــم يف االجتماعــات
الخاصــة بتخطيــط املواقــع وإدخــال تحســينات عليهــا ،واطلــب املشــورة بشــأن

كيفيــة إزالــة والتقليــل العوائــق مــن املخاطــر التــي تعــرض طريــق الحمايــة.

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

عمليــات التشــاور واتخــاذ القــرارات الرســمية وغــر الرســمية.

ضمــان أن تكــون حمــالت املعلومــات وآليــات الشــكاوى والتغذيــة املرتــدة متاحــة
ـكال متعـ ّـددة ُيمكــن
للجميــع ،بغــض النظــر عــن اإلعاقــة ،وأن يتــم نشــرها بأشـ ٍ

X

X

X

X

X

الوصــول إليهــا (شــفهية ومطبوعــة وبلغــة اإلشــارة وبلغــة ســهلة القــراءة/

X

واضحــة ،إلــخ) ،وباللغــات التــي يتحدثهــا املجتمــع املتضـ ّـرر.

رصــد مــدى حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنجــاح عــى الخدمــات العامــة

X

والخدمــات التــي تســتهدف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

X

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 تم ّثــل

X

X

X

ـكل كاف تنــوع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
بشـ ٍ

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

X

وصيانتهــا ،وإجــراء التغيــرات وتحديــد املــوارد لتحســن إمكانيــة الوصــول.

إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف كافــة األنشــطة وعمليــات صنــع القــرار

X

X

املتعلقــة بالحلــول الدائمــة ،وترتيــب زيــارات «اذهــب وانظــر» و»تعــال وأخــب».
 .4التنسيق

تنســيق وتعزيــز تنفيــذ املعايــر الدوليــة يف املخيمــات (بمــا يف ذلــك هــذه املبــادئ
التوجيهيــة) ،واملوافقــة عــى املعايــر ورصــد وتقييــم عمليــة تطبيقهــا.114

X

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

X

الجاهزية

االستجابة

التعايف

ضمــان ّ
أن األماكــن املخصصــة لالجتماعــات قابلــة للوصــول ،واتخــاذ خطــوات

لتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة (مرجمــي لغــة
اإلشــارة ومــواد ســهلة القــراءة وإضــاءة إضافيــة ،ومــا إىل ذلــك).

X

X

X

دعــم الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات الوطنيــة للتصـ ّـدي للحواجــز التــي تحــول
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.

X

X

X

 .٥الرصد والتقييم
جعــل آليــات الشــكاوى والتغذيــة املرتــدة متاحــة لألشــخاص مــن مختلــف
اإلعاقــات ،بمــا يف ذلــك مــن يقيــم يف مالجئهــم أو منازلهــم.

X

X

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

X

X

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

X

X

X

X

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

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

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

X

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

•املنظمة الدولية للهجرة واملجلس الرنويجي لالجئن ومفوضية
شؤون الالجئن ،مجموعة أدوات إدارة املخيمات ()2015

•مفوضيــة شــؤون الالجئــن ،اســتنتاج بشــأن الالجئــن مــن ذوي
اإلعاقــة وغرهــم مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة املحميــن
واملدعومــن مــن قبــل املفوضيــة ()2010

•وكالــة الالجئــن التابعــة لألمــم املتحــدة وآخــرون ،العمــل مــع
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف النــزوح القســري ()2019
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مقدمة
يو ّفــر التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الدعــم النفــي االجتماعــي
والجســدي واملعــريف املنقــذ للحيــاة ،ويُمكــن أن يحافــظ عــى تقـ ّـدم
األطفــال الذيــن كانــوا ملتحقــن باملدرســة قبــل حالــة الطــوارئ

وخلــق الفــرص ملــن فاتــه التعليــم مــن خــالل برامــج التعليــم

املتســارع ،والتدريــب املهنــي ،وغرهــا مــن برامــج التعليــم الرســمي
وغــر الرســمي .فمــن خــالل التعليــم ،يتع ّلــم األشــخاص الذيــن
يعايشــون األزمــات مهــارات البقــاء األساســية واســراتيجيات الحـ ّـد

مــن املخاطــر ،بمــا يف ذلــك كيفيــة حمايــة أنفســهم مــن االعتــداءات
الجنســية وااللتهابــات واملــواد املتفجــرة ،وكذلــك الحصــول عــى

ـات أساســية حــول حقوقهــم وحــول الصحــة والتغذيــة.
معلومـ ٍ
ويُمكــن أن يكــون التعليــم قــوة تحويــل وجســر لبنــاء الســالم يعـ ّـزز
القــدرة عــى الصمــود أمــام الصدمــات املســتقبلية ويو ّفــر مســاحة
حيويــة مــن الحيــاة الطبيعيــة والروتينيــة لألطفــال والشــباب

ـكل كبــر مــن حــاالت الطــوارئ.
والبالغــن الذيــن تضـ ّـرروا بشـ ٍ

ُيمكن للتعليم الدامج واملنصف يف حاالت الطوارئ أن ّ
يعزز فرص
التع ّلــم لــدى الجميــع ويُح ّســن النتائــج ويو ّلــد االبتــكار ويســاعد

انظــر أيضــاً األقســام الخاصــة بامليــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة العامــة ،وتنســيق املخيمــات وإدارتهــا،
والصحــة والتغذيــة والحمايــة.

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

ـكل أفضــل» وتطبيــع أو تضمــن
الحكومــات عــى «إعــادة البنــاء بشـ ٍ

اإلدمــاج يف النظــم الخارجــة مــن األزمــات.

وخــالل حــاالت الطــوارئ ،تلعــب املنظمــات اإلنســانية دوراً أساســياً

يف اســتعادة النظــم التعليميــة مــن خــالل دعــم جهــود الحكومــات
الوطنيــة ،وقــد تشـ ّـكل هــذه فرصــة تحويليــة إذا كانــت الحكومــات

عــى اســتعداد إلعطــاء األولويــة إلدمــاج الطــالب مــن ذوي اإلعاقــات
وضمــان امتثــال األطــر الوطنيــة واملحليــة للمعايــر واملبــادئ
التوجيهيــة العامليــة املعــرف بهــا بشــأن إدمــاج األشــخاص مــن ذوي

اإلعاقــة.
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املصطلحات الرئيسية
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ويُشــر إىل البامــج التــي تو ّفــر فــرص التع ّلــم

يف حــاالت األزمــات لألشــخاص مــن كافــة الفئــات العمريــة ،وتشــمل
البامــج ا ّ
ملقدمــة 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 ،ويعـ ّـد ضـ ً
ـرورة يف حــاالت النــزاع والعنــف

والتهجــر القســري والكــوارث وحــاالت الطــوارئ املتعلقــة بالصحــة العامــة.

ومــن الناحيــة النظريــة ،فـ ّ
ـإن «التعليــم يف حــاالت الطــوارئ» أوســع مــن
«االســتجابة التعليميــة يف حــاالت الطــوارئ» لك ّنــه عنصــر أســايس مــن تلــك
االســتجابة.115

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
واألماكــن املخصصــة للعــب ووســائل النقــل واملراحيــض مناســبة لكافــة
األطفال عى جميع املســتويات ،والتعليم الدامج يعني ّ
أن كافة األطفال
يتعلمــون معــاً يف املــدارس ذاتهــا.116
التعليــم املتخصــص والــذي يو ّفــر التعليــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة ضمــن
بيئــة تعليميــة منفصلــة ،مثــل مدرســة أو مركــز خــاص ،وغالبــاً مــا تكــون

معزولة عن املجتمع وعن األطفال اآلخرين واملدارس الرئيسية ، 117وعادًة

مــا يتــم تنظيــم املــدارس املتخصصــة حســب اإلعاقــة (عــى ســبيل املثــال،
مــدارس املكفوفــن أو الصــم).118

ا ّ
ـطة
ملتعلمــون ويشــر ذلــك إىل األشــخاص املســجلن أو املشــاركن يف أنشـ ٍ
تعليميــة ،وكذلــك ا ّ
ملتعلمــن املحتملــن املســتبعدين يف الوقــت الحــايل،

وا ّ
ملتعلمــون مــن ذوي اإلعاقــة يشــملون النســاء والرجــال والفتيــات

ـوع مــن أنــواع التعليــم الرســمي أو
والفتيــان ،وقــد يكونــوا ملتحقــن بـ ّ
ـأي نـ ٍ

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.

ا ّ
ملعلمــون ويشــمل ذلــك ا ّ
ملدربــن املشــاركن مباشــرة يف تدريــس
ملعلمــن ا ّ

الطــالب ،ويُمكــن أن يكونــوا ّ
معلمــن يف الفصــول املدرســية أو معم ّلــن يف
مجــال التعليــم الخــاص أو أنواعــاً أخــرى مــن املعلمــن ،وقــد يعملــون مــع

مجموعات صغرة يف
صف كامل يف غرفة صفية أو ضمن
ٍ
الطالب ضمن ٍ
119
ّ
غرفة املوارد ،أو معلم خاص داخل أو خارج الغرفة املدرسية االعتيادية .
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
ا ّ
ملتعلمــون مــن ذوي اإلعاقــة هــم أكــرث املجموعــات تهميشــاً واســتبعاداً يف

النظــم التعليميــة ،بمــا يف ذلــك يف حــاالت الطــوارئ.

والعوائــق التــي ُتبقــي ا ّ
ملتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة خــارج برامــج الرعايــة

والتنميــة يف مجــال الطفولــة املبكــرة وخــارج املــدارس والكليــات والجامعــات

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

يعــرف مصطلــح التقاطــع بالعديــد مــن عناصــر الهويــة الفرديــة كالنــوع

الجنســاين وال ِعــرق والعمــر والحالــة االقتصاديــة واإلعاقــةّ ،
وأن هــذه
العناصــر تتفاعــل بطــرق غالبــاً مــا تزيــد مــن اإليجابيــات أو املســاوئ ،ويُمكــن

أن يؤ ّثــر التقاطــع عــى درجــة تهميــش املتع ّلــم أو عــدم إدماجــه يف الجاهزيــة

لحــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا والتعــايف منهــا .ومــن املهــم بمــكان كذلــك
ّ
فاملتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة أو مــن
إدراك وجــود تنــوع داخــل اإلعاقــة،

لديهــم صعوبــات يف التع ّلــم ليســوا مجموعـ ًـة 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

ذوي اإلعاقــة الذهنيــة أو النفســية ،وخاصــة النســاء والفتيــات ،األكــرث
تهميشــاً خــالل تنفيــذ االســتجابة اإلنســانية.120
يجــب تحديــد هــذه العوامــل وغرهــا والتخفيــف مــن ّ
حدتهــا وأثرهــا ،بمــا يف

بشكل منهجي من خالل تطبيق اسراتيجيات تكفل
والبعد،
ذلك املوقع ُ
ٍ
أن يكــون التعليــم والتعلــم مــدى الحيــاة يف حــاالت الطــوارئ دامجـ ًـا.

 115الشبكة املشركة بن الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ.

 116اليونيسف ،التعليم الجامع – إشراك األطفال من ذوي اإلعاقة يف التعليم الجيد :ما الذي يجب عمله؟ (.)2017
 117هانديكاب إنرناشونال ،ورقة سياسات حول التعليم الجامع ( ،)2012ص .12-10

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

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

 120الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،اآلثــار املرتبــة عــى ضمــان املســاواة يف الوصــول وإدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة والنفســية يف الحـ ّـد مــن مخاطــر الكــوارث والعمــل اإلنســاين،
مراجعــة ســريعة لألدبيــات (.)2017
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

شكل  | ٧العوائق 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
ّ
املعلم ،وانعدام األمن وانهيار الشبكات االجتماعية
إىل تدين قدرات

تفاقم اآلثار بسبب الحواجز

!
الحواجز البيئية:

وســائل نقــل وطــرق ومبــاين ومالعــب ومرافــق للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة وغرهــا غــر آمنــة وال ُيمكــن
الوصــول إليهــا
ّ
املعززة
املساعدة واالتصاالت البديلة أو
•عدم توفر األجهزة
ِ
ّ
عدم كفاية مواقع مرافق
التعلم املؤقتة واملساحات الصديقة لألطفال

العوائق السلوكية:

ّ
املتعلمن من ذوي اإلعاقة
وصمة العار ضد
ّ
اعتقــاد موظفــو القطــاع التعليمــي ّ
املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة ليــس لديهــم القــدرة عــى التع ّلــم أو اإلســتفادة
أن
مــن التعليــم

العوائق املؤسساتية:
•
•

ّ
املتعلمن من ذوي اإلعاقة يف السياسات والبامج التعليمية
نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج
عدم وجود سياسة تعليمية دامجة أو تخطيط تعليمي دامج
ّ
املتعلمن من ذوي اإلعاقة
ال يوجد تخصيص يف امليزانية إلدماج

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

•الشبكة املشركة بن الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ،

الجنســاين والتنــوع ،وبــذل جهــود متضافــرة لتعزيــز مشــاركة
الفئــات املمثلــة تمثيــال ً ناقصـ ًـا ،بمــا يف ذلــك األشــخاص مــن

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

األصليــن والنســاء والفتيــات يف اآلليــات والعمليــات الرســمية

املعاير الدنيا للتعليم :الجاهزية واالستجابة والتعايف ()2010

إنرناشــونال» ،معايــر اإلدمــاج اإلنســاين لكبــار الســن

واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــات – قســم التعليــم ()2018

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،
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ :إدمــاج الجميــع ( ،2009دليــل
الجيــب للتعليــم الجامــع)

•مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،التعليــم يف
حــاالت الطــوارئ

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به

ذوي اإلعاقــة الذهنيــة والنفســية االجتماعيــة ،والســكان

وغــر الرســمية.

إقامة شراكات مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وغرها

مــن املنظمــات العاملــة يف مجــال التعليــم ،وإشــراكها يف دعــم
ّ
ّ
واملتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة وتقديــم املســاعدة
املعلمــن
الشــخصية والدعــوة إىل التعليــم الدامــج ودعمــه.

معالجة العوائق
ّ
والتعلم،
تحديد ورصد العوائق والحلول يف مجال التعليم
ّ
املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة لتلبيــة احتياجاتهــم
ودعــم
ومتطلباتهــم النفســية االجتماعيــة.

ّ
للمتعلمن من ذوي اإلعاقة ،وتمكن
ضمان إتاحة التعليم
كافــة الطــالب مــن التســجيل يف الــدورات الرئيســية وتوفــر
ترتيبــات تيســرية معقولــة لتلبيــة متطلباتهــم عــن طريــق إزالــة

العوائــق أمــام مشــاركتهم يف البيئــات املاديــة والرقميــة، 121
وإدراج مســاحات التع ّلــم واملناطــق التــي يلعــب فيهــا األطفــال

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

ويتجمعــون فيهــا. 122
ويأكلــون
ّ

الــذي يســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

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

اإلنســاين عنــد تنفيــذ البمجــة الشــاملة للتعليــم الجامــع والدامــج

املشاركة

وتشــييدها.

•ضمــان إصــدار كافــة أدوات تقييــم القطــاع التعليمــي واإلبــالغ

•ضمــان املشــاركة ّ
الفعالــة والنشــطة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

عنــه ،وكذلــك املعلومــات واالتصــاالت الخاصــة بالقطــاع،
ـكال متعـ ّـددة ُيمكــن الوصــول إليهــا وتلبــي متطلبــات
بأشـ ٍ

اإلعاقــة إىل التعليــم وتصميمهــا وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا.

لوصمــة العــار والتمييــز وتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي

واألطفــال وأســرهم ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة

يف اتخــاذ القــرارات وتحديــد العوائــق والتخطيــط لكافــة
ّ
املتعلمــن مــن ذوي
السياســات والبامــج التــي تدعــم وصــول

األشــخاص من ذوي اإلعاقات الســمعية والبصرية والفكرية
والنفســية االجتماعيــة تنظيــم حمــالت توعيــة عامــة للتصـ ّـدي
اإلعاقــة.

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

 122انظــر امللحــق  7للحصــول عــى قائمــة مرجعيــة حــول إمكانيــة الوصــول إىل املســاحات التعليميــة .املــادة  9مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــأن إمكانيــة الوصــول تحـ ّـدد الخطــوات التــي ينبغــي أن تتخذهــا
ـكل مســتقل واملشــاركة يف جميــع جوانــب الحيــاة.
الــدول األطــراف لتمكــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن العيــش بشـ ٍ
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•مراجعــة السياســات واملبــادئ التوجيهيــة واألدوات القطاعيــة
لضمــان ّأنهــا تؤكــد بوضــوح عــى حــق األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة يف الوصــول واإلدمــاج.

•تحديــد الخدمــات الحاليــة ومرافــق التعليــم التــي ُيمكــن
الوصــول إليهــا ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأبــرز
ّ
املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة.
أصحــاب املصلحــة ،وحيــث يقيــم

•التعــاون مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملجتمــع

التمكني وتنمية القدرات
•تعميــم تدابــر الحمايــة والضمانــات عــب أنشــطة التعليــم
ّ
املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة بتدابــر
والتع ّلــم ،واطــالع
الحمايــة والضمانــات وكيفيــة الوصــول إليهــا ،والتعـ ّـرف
البعــد الجنســاين لبعــض املخاطــر التــي تواجــه الحمايــة
عــى ُ

والضما نــات.

لتحديــد املجموعــات أو األفــراد مــن ذوي اإلعاقــة التــي قــد
تكــون خــارج املدرســة وكذلــك مــن يحتــاج إىل دعـ ٍـم فــوري،
وربطهــم بخدمــات الحمايــة والصحــة والخدمــات األخــرى
ذات الصلــة.

•مشــاركة املعلومــات حــول االحتياجــات الشــاملة يف عـ ّـدة
ّ
للمتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة يف آليــات التنســيق
قطاعــات

ّ
املعلمــن والعاملــن يف املــدارس (بمــا يف ذلــك
بنــاء قــدرات

املشــركة بــن الــوكاالت (مثــل امليــاه والصــرف الصحــي

األخــرى املتعلقــة باملدرســة) ،وتوفــر التدريــب لهــم حــول

بــن القطاعــات.

املوظفــن املشــاركن يف خدمــات النقــل واملقاصــف والخدمــات

مبــادئ الربيــة الدامجــة للجميــع وحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وإطالعهــم عليهــا.

والنظافــة العامــة ،والحمايــة ،والصحــة) ،وضمــان التنســيق

ضمــان احــرام أخالقيــات البيانــات ومبــادئ الحمايــة (بمــا يف

ذلــك الســرية وتوفــر املعلومــات واملوافقــة املســتنرة واألمــن)

•بنــاء قــدرات منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتمكينهــا مــن

عنــد جمــع البيانــات املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة

•إشــراك األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة لهــم

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

املســاهمة يف تصميــم البامــج التعليميــة وتنفيذهــا ورصدهــا.

يف جميــع أنشــطة التعبئــة والتوعيــة املجتمعيــة.

•

ضمــان ّ
أن أنظمــة التعليــم الدامج(بمــا يف ذلــك مــن خــالل

التعــاون الــدويل) قــادرة عــى إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة

وتلبيــة متطلباتهــم.

وا ســتخدامها .
124

النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة.

تتوافــق هــذه اإلرشــادات مــع املعايــر الدنيــا للشــبكة املشــركة بــن

الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،وتنطبــق هــذه املعايــر عــى
حــاالت الطــوارئ ،بمــا يف ذلــك الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث التــي

جمع البيانات ورصدها
ّ
املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة،
•جمــع وتحليــل البيانــات عــن
ـكل
مصنفــة حســب النــوع الجنســاين والعمــر واإلعاقــة ،بشـ ٍ
منهجــي ومن ّظــم عــب دورة البنامــج اإلنســاين ،يف أنظمــة

إدارة معلومــات التعليــم وقواعــد بيانــات اإلبــالغ الوطنيــة
واألنظمــة األخــرى .ويف حالــة عــدم توفــر بيانــات موثوقــة أو

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

123

مــن صنــع اإلنســان ،عــى حــاالت النــزاع ،وعــى إبطــاء وســرعة ظهــور
األزمــات ،يف كل مــن البيئــات الريفيــة والحضريــة ،وتشـ ّـدد عــى
املتضرريــن مــن الكــوارث واحتياجاتهــم وكرامتهــم.
حقــوق األشــخاص
ّ
ينبغــي للســلطات التعليميــة واملنظمــات اإلنســانية تب ّنــي نهــج ثنــايئ

املســار لتعزيــز التعليــم الشــامل يف حــاالت الطــوارئ ،ويجــب أن
تســتكمل التدخــالت الخاصــة باإلعاقــة املســتهدفة للوفــاء بمتطلبــات
ّ
املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــات بالتدخــالت الســائدة التــي تعــود بالنفــع
ّ
املتعلمــن.
عــى كافــة

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

 124انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املعايــر املهنيــة ألعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو املنظمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات واملعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،148-106واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة .)2(22
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سائدة

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

ســتدعم اإلرشــادات الــواردة أدنــاه الجهــات الفاعلــة يف قطــاع
التعليــم لتحديــد العوائــق التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة

مستهدف

تصميــم برامــج التعليــم الســتيعاب املتطلبــات الفرديــة
ّ
للمتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة( .عــى ســبيل املثــال إتاحــة املــواد
ـاعدة ومــا إىل ذلــك)
التعليميــة وتوفــر األجهــزة املسـ ِ

ّ
ومقدمــي
وكذلــك أســرهم والتصـ ّـدي لهــا ،ودعــم األشــخاص
الرعاية عند وصولهم إىل البامج التعليمية يف الظروف اإلنسانية.

اإلجراءات املوىص بها
الجاهزية

االستجابة

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
التعــاون مــع منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلجــراء عمليــات تقييــم بهــدف
ّ
واملتعلمــن الكبــار مــن
تحديــد وتحليــل الحواجــز التــي تحــرم األطفــال والشــباب
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.

88

X

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

X

وضــع خطــة لإلجــراءات الخاصــة بتعزيــز أنظمــة التعليــم الدامــج( .للحصــول عــى
أفــكار ومــوارد عمليــة ،راجــع الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت
ّ
للمتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة).
الطــوارئ ،دليــل الجيــب

X

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

X

X

التعايف

الجاهزية

ـكال محـ ّـددة
إنشــاء آليــة إحالــة لتزويــد الطــالب مــن ذوي اإلعاقــة وأســرهم بأشـ ٍ
مــن املســاعدة ،تشــمل الدعــم النقــدي واألجهــزة التعويضيــة وخدمــات الحمايــة
وغرهــا.

X

االستجابة

X

التعايف

X

 .٢تعبئة املوارد
تحديد وتعبئة املوارد املحلية (وسائل النقل املتاحة والبامج املجتمعية وأشكال
املساعدة األخرى) لزيادة الوصول إىل التعليم الدامج.

X

X

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

X

ضمــان إدراج التعليــم الدامــج يف كافــة نــداءات التمويــل ،وضمــان أن تخ ّ
صــص
ـاعدة املمكنــة
نــداءات التمويــل تلــك املــوارد الالزمــة للبنــى التحتيــة واألجهــزة املسـ ِ
الوصــول ومــن أجــل اتخــاذ ترتيبــات تيســرية معقولــة.

X

X

X

 .٣التنفيذ

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

X

X

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

X

X

X

ّ
املتعلمن.
تطوير مواد تعليمية دامجة ومناسبة ثقافياً وتشمل جميع

X

X

X

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

X

X

X

 .4التنسيق

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

ـات متخصصــة
إنشــاء مســارات إحالــة تربــط األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بخدمـ ٍ
(مثــل الفحــص والتعريــف وعــالج النطــق) مــن أجــل تعزيــز التعليــم الدامــج
وتحديــد الطــالب الذيــن يحتاجــون إىل دعـ ٍـم محــدد.

العمــل مــع برامــج التحويــالت النقديــة إلزالــة الحواجــز املاليــة (مثــل تكاليــف النقــل
ـاعدة) التــي تمنــع األســر التــي تضــم أطفــاالً مــن ذوي اإلعاقــة مــن
أو األجهــزة املسـ ِ
الوصــول إىل الفــرص التعليميــة ،والعمــل مــع برامــج سـ ُـبل العيــش لصمــان ّ
أن
األســر التــي لديهــا أطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يمكــن أن تغطــي هــذه التكاليــف عــى
املــدى الطويــل.

X

X

X

X

X

X
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الجاهزية

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

االستجابة

X

التعايف

X

 .٥الرصد والتقييم
جمع بيانات أساسية حول التحاق األطفال من ذوي اإلعاقة باملدارس لتسهيل
عمليــة الرصــد عــى مســتوى البامــج واملســتوى الوطنــي ،والدعــوة مــن خــالل
املمارســة الجيــدة إلدمــاج وحــدة أداء الطفــل التابعــة ملجموعــة اليونيســف-
واشــنطن يف النظــام الوطنــي إلدارة معلومــات التعليــم.

X

X

ّ
باملتعلمن من ذوي اإلعاقة.
رصد أداء تدابر الحماية والضمانات الخاصة

X

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

X

X

X

X

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

X

X

أدوات ومصادر
•لجنــة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،التعليــق العــام
الرابــع حــول املــادة  ،24الحــق يف التعليــم ()2016

•الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ،
دليــل الجيــب لدعــم ا ّ
ملتعلمــن 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،
مذكــرة إرشــادية حــول الدعــم النفــي االجتماعــي والتعلــم

العاطفــي االجتماعــي ()2018

•الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ،
90

التعليــم الجامــع
•الشــبكة املشــركة بــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ،
ّ
ا ّ
معلمــي املــدارس
ملعلمــون يف ســياقات األزمــات – تدريــب
االبتدائيــة

الفريق العامل املشرك بن الوكاالت املعني بالتعليم املتسارع
كيــت م ،.املخاطــر والصمــود والعمــل اإلنســاين الدامــج ،يف

اليونيســف ،حالــة أطفــال العالــم ()2013

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

•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 العمل اإلنساين
اليونيسف وفريق واشنطن املعني بإحصاءات اإلعاقة ،وحدة التعليم الدامج (ستصدر قريباً
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١٣

المن الغذائ والتغذية

مقدمة
لــكل إنســان الحــق ف الحصــول عــى الغــذاء الــكاف والتحـ ّـرر مــن
الجــوع ،وهــذا الحــق معـ ø
ـرف بــه ف مختلــف الصكــوك القانونيــة

الدوليــة ،بمــا ف ذلــك القانــون الــدول النســان الــذي يحكــم حــالت

النــزاع الســلح.

ـرق عديــدة ،وعــى
ترتبــط العاقــة بالمــن الغــذائ والتغذيــة بطـ ٍ
ـكل ســلبي عــى المــن
وجــه الخصــوص ُيمكــن أن تؤثــر العاقــة بشـ ٍ
الغــذائ والتغذيــة للســرة ،وقــد أظهــرت البحــاث ّ
أن الســر

انظــر أيضــاً القســام الخاصــة باليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
العامــة  ،والصحــة والتعليــم.
الصكوك القانونية الرئيسية والطر الخرى
اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة
هدف  2من أهداف التنمية الستدامة
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الرأة

العيشــية التــي لديهــا أفــراد مــن ذوي العاقــة هــي أكــث عرضــة

لنعــدام المــن الغــذائ ّ
لن لديهــا مــوارد اقتصاديــة أقــل وفــرص

عمــل أقــل وبحاجــة إل الزيــد مــن الخدمــات الصحيــة وتقــي وقتــاً

الصطلحات الرئيسية

الســرة ويكــون مصــدر دخلهــا الســاس ،تكــون فــرص الوقــوع ف

يتــم اســتخدام التحويــل القائــم عــى النقــد والتدخــل القائــم عــى

إضافياً ف أعمال الرعاية .وعندما يرأس شخص من ذوي العاقة

ـكل عــام ،وقــد تكــون معــدلت
انعــدام المــن الغــذائ أعــى بشـ ٍ
ســوء التغذيــة أعــى أيضــاً بــن الشــخاص مــن ذوي العاقــة عندمــا

النقد بالتبادل للشارة إل كافة البامج التي توفر النقد أو قسائم
العانــة للمســتفيدين لتمكينهــم مــن شــراء الســلع أو الخدمــات

ـر مــن
يواجهــون صعوبــة ف الكل والبلــع ،أو يكونــون ف كثـ ٍ
ّ
نتذكر ّ
أن حالت
الحيان مرض ،أو يتم إهمالهم . 12ÿومن الهم أن

القســائم الخصصــة للفــراد أو الســر العيشــية أو الســتفيدين مــن

ـكل كبــر ،وليــس أقلهــا عــى انعــدام المــن الغــذائ للشــخاص
بشـ ٍ

الحكوميــة الخــرى.

الطــوارئ البطيئــة والســريعة ُيمكــن أن يكــون لهــا تأثــرات مختلفــة

مــن ذوي العاقــة

مباشــرة .وف الســياقات النســانية ،يشــر الصطلحــان إل النقــد أو

الجتمــع ،ول يشــملن ا ّ
لخصصــات الاليــة للحكومــات والجهــات
126

الحصــول عــى الغــذاء ويعنــي قــدرة الفــراد مــن مختلــف العمــار

والجنــاس والخلفيــات عــى الحصــول بانتظــام عــى كميــات كافيــة

مــن الغذيــة الناســبة لتوفــر نظــام غــذائ غنــي ،مــن خــلل الشــراء
أو النتــاج النــزل أو القايضــة أو الهدايــا أو القــراض أو العونــة

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

 12ÿقــد يحتــاج الطفــال مــن ذوي العاقــة إل مزيــد مــن الوقــت والســاعدة ف تنــاول الطعــام إذا وجــدوا صعوبــة ف الرضاعــة أو حمــل اللعــق أو الجلــوس ف وضـٍـع مســتقيم ،إلــخ .نــورا جــروس وإليانــور تشــالنجر وماركــو
كــراك ،أقويــاء معــاً :روابــط التغذيــة والتــآزر الرتبطــة بالعاقــة ،مذكــرة إحاطــة ،اليونيســف ،واليونيســف ( ،)201ýإدمــاج الطفــال مــن ذوي العاقــة ف العمــل النســان .التغذيــة ( ،)2011ص .1û
ّ
التعلم النقدي ،مسرد مصطلحات التحويلت النقدية.
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 .1ûالمن الغذائ والتغذية

يتمكــن الشــخاص مــن ذوي العاقــة مــن الحصــول عــى إمــدادات

أو الخدمــات لصالــح الســتفيدين ،وتبقــ óالســاعدات العينيــة حـل ً
هامــاً ف حــالت الزمــات.

ـكل
توفــر الغــذاء ويشــر إل وجــود كميــات كافيــة مــن الطعــام بشـ ٍ
مســتمر لتلبيــة احتياجــات منطقــة معينــة ،ويُمكــن تحقيــق ذلــك

سـ ُـبل العيــش وتشــر إل الوســائل التــي يؤ ّمــن بهــا الفــرد ضــرورات
الحياة ،و ّ
تغطي نطاقاً واســعاً من أشــكال العمل الختلفة ،والتي

غذائيــة موثوقــة أو نظــام غــذائ متــوازن.

مــن خــلل النتــاج الحــ üأو الســاعدات الغذائيــة الســتوردة.

اتســاق الغــذاء ويشــر إل كثافــة أو ثبــات أو لزوجــة الغــذاء الــذي

ـكل عينــي مقابــل أجــر (مثــل الغــذاء مقابــل
يمكــن أن ُتدفــع بشـ ٍ
العمــل) أو نقــداً أو براتــب.

ســوء التغذيــة هــي حالــة فيزيولوجيــة ناتجــة عــن الســتهلك

يتم توفره للطفال والكبار ،بمن فيهم كبار السن الذين يجدون
صعوبــة ف تنــاول الطعــام ،ويحـ ّـدد مــدى ســهولة أو صعوبــة

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

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

التغذيــة والتغذيــة الفرطــة ونقــص الغذيــات الدقيقــة .

مضــغ الطعــام وابتلعــه ،وتضــم الفئــات الرئيســية لتناســق الغــذاء

والطعمــة الفرومــة والبللــة ،والطعمــة الخلوطــة.12ý

المــن الغــذائ والــذي يتح ّقــق عندمــا يكــون لــدى الســكان إمكانيــة

الوصول الادي والجتماعي والقتصادي إل الغذاء الكاف واöمن

والغــذي لتلبيــة تفضيلتــه الغذائيــة واحتياجاتــه الغذائيــة لحيــاة

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

الســتقرار الغــذائ ويشــر إل توافــر المــن الغــذائ وأبعــاد

الوصــول إليــه ،ويُــبز حاجــة الســكان إل الغــذاء اöمــن مــع مــرور

الو قــت .

الغذيــات الدقيقــة ،وتشــمل التعبــرات عــن ســوء التغذيــة نقــص
1û1

الحالــة التغذويــة هــي الحالــة الفســيولوجية للفــرد التــي تنجــم عــن

العلقة بن الدخول من الغذيات والتطلبات وقدرة الجســم عى
هضــم هــذه العناصــر الغذائيــة واســتيعابها واســتخدامها.1û2

العايي والبادئ التوجيهية
«هيلــب

إيــج»

و»البعثــة

الســيحية

للمكفوفــن»

و»هانديــكاب إنرناشــونال» ،معايــر الدمــاج النســان

لكبــار الســن والشــخاص مــن ذوي العاقــات ( .)2018انظــر

اســتخدام الغــذاء ويشــر إل اöثــار الغذائيــة لتجهيــز الطعمــة

القســم الخــاص بالغــذاء والتغذيــة وسـ ُـبل العيــش

والنظافــة ،وصحــة الفــراد ،واليــاه والصــرف الصحــي ،وممارســات

دليــل اســفر ( .)2018انظــر القســم الخــاص بالمــن الغــذائ

الســاعدات الغذائيــة للتدريب/الصــول والتــي تصــف البــادرات

البــادئ التوجيهيــة ومعايــر الــثوة الحيوانيــة ف حــالت

وطهيهــا واســتهلكها ،ويشــمل ممارســات الطهــي والتخزيــن
التغذيــة والشــاركة بــن الســر

129

التــي تهــدف إل تلبيــة الحتياجــات الغذائيــة العاجلــة للســكان

التضرريــن مــن خــلل النقــد أو القســائم أو تحويــلت الغذيــة ،وف
ّ

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

1û0

الســاعدات العينيــة وتشــر إل التوفــر الباشــر للســلع (الغــذاء)

والتغذيــة

الطــوارئ

العاير الدنيا للتعاف القتصادي ()201ý
شــراكة التع ّلــم النقــدي ،العيــار الدن لتحليــل الســوق
()2018

 12ýاليونيسف ،إدماج الطفال من ذوي العاقة ف العمل النسان .التغذية ( ،)201ýص .108

 128مقتبس من الصندوق الدول للتنمية الزراعية وبرنامج الغذية العالي ومنظمة الغذية والزراعة ،حالة انعدام المن الغذائ ف العالم :البعاد ا ّ
لتعددة للمن الغذائ ( ،)201ûص .ÿ0
 129للطلع عى تعريف برنامج الغذية العالي لمكانية الوصول إل الغذية وتوافرها واستخدامها ،انظر كتيب تقييم المن الغذائ ف حالت الطوارئ – الصدار الثان (.)2009

 1û0برنامج الغذية العالي ،الساعدات الغذائية للصول.

 1û1الصندوق الدول للتنمية الزراعية وبرنامج الغذية العالي ومنظمة الغذية والزراعة ،حالة انعدام المن الغذائ ف العالم :البعاد ا ّ
لتعددة للمن الغذائ ( ،)201ûص .ÿ0
 1û2ل توجد حالياً مبادئ توجيهية لقياس الوضع الغذائ للشخاص من ذوي العاقة ،لكن ُيمكن استخدام الطرق التقليدية مثل محيط منتصف الذراع العلويّ ،
لكنها قد تكون طرق مضللة ،عى سبيل الثال
إذا قام الشخاص من ذوي العاقة بتكوين عضلت الذراع العلوية للمساعدة ف الحركة .الصدر :معاير الدماج النسان لكبار السن والشخاص من ذوي العاقة.
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شكل  | 8العوائق التي تحول دون الوصول إل المن الغذائ الدامج والتغذية الدامجة

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

تأثي الزمة

تدمي البنية التحتية والنزوح وانعدام المن وانهيار الشبكات
الجتماعية وتعطل الخدمات

!

تفاقم الثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

نقاط توزيع الغذاء ل يُمكن الوصول إليها وغر آمنة
ّ
تعذر الوصول إل العلومات والتصال التعلقة باستحقاقات الغذية وتوزيعها وبرامج التغذية

ّ
تعذر الوصول إل وسائل النقل والبان وحزم الواد الغذائية

الحواجز الواقفية:

افتقار الستجيبن الوائل إل الوعي والعرفة حول الشخاص من ذوي العاقة
ّ
الحددة للشخاص من ذوي العاقة
قلة الوعي والعرفة بمتطلبات التغذية

الحواجز الؤسساتية:

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

سياسات وبرامج المن الغذائ والتغذوي الحكومية ل تشمل الشخاص من ذوي العاقة
نقص البيانات الدقيقة حول الشخاص من ذوي العاقة ومواقع تواجدهم

الخاطر التي تواجه الشخاص ذوي العاقة

العنف والفقر والخاطر البيئية والتدهور الصحي والقصاء والعزلة وصعوبة الوصول
إل الساعدات الغذائية وسوء التغذية
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 .1ûالمن الغذائ والتغذية

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به

الســمعية والبصريــة والفكريــة والنفســية الجتماعيــة.

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

تنفيــذ اســراتيجيات للحـ ّـد مــن الوصمــة الرتبطــة بالعاقــة،

ذوي العاقــة.

وإنشــاء مجموعــات دعــم القــران التــي تشــمل الشــخاص مــن

النســان عنــد تنفيــذ البمجــة الشــاملة للغــذاء والتغذيــة للشــخاص

الشاركة
ضمــان مشــاركة الشــخاص ذوي العاقــة وأســرهم ومنظمــات

الشخاص ذوي العاقة ف تحديد العوائق وتخطيط سياسات

وبرامــج المــن الغــذائ والتغــذوي وتصميمهــا وتنفيذهــا
ورصدهــا وتقييمهــا ،والخــذ بعــن العتبــار مجموعــة واســعة

مــن القضايــا ،بمــا ف ذلــك الواقــع الناســبة والوقــات وعمليــات

التوزيــع والســاعدات.

ذوي العاقــات النفســية والجتماعيــة والنفســية.

مراجعــة السياســات والبــادئ التوجيهيــة والدوات القطاعيــة

لضمــان تأكيدهــا بوضــوح عــى حــق الشــخاص ذوي العاقــة ف

الوصــول والدمــاج.

التمكي وتنمية القدرات
تعميــم تدابــر الحمايــة والضمانــات ف كافــة برامــج المــن

الغــذائ والتغذيــة ،وإبــل ðالشــخاص ذوي العاقــة بهــذه

بشكل عادل ومنصف،
ضمان تمثيل الشخاص ذوي العاقة
ٍ

البعــد الجنســان
التدابــر وكيفيــة الوصــول إليهــا ،وإدراك ُ

والنــوع الجنســان والتنــوع ،وبــذل جهــود متضافــرة لتشــجيع
مشــاركة الفئات المثلة تمثيل ً ناقصاً  ،بما ف ذلك الشــخاص

بنــاء قــدرات منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة لتمكينهــا مــن

والنســاء والفتيــات ،ف اöليــات والعمليــات الرســمية وغــر

والتغذيــة ،بمــا ف ذلــك عمليــات التصميــم والتنفيــذ والرصــد،

مــع مراعــاة الجموعــة الكاملــة مــن العاقــات وكذلــك العمــر

مــن ذوي العاقــة الذهنيــة والنفســية ،والســكان الصليــن،
الرســمية التعلقــة بالمــن الغــذائ والتغذيــة.

إدراك ّ
أن الشــخاص ذوي العاقــة الذيــن يتمتعــون بالتغذيــة

الكافيــة لديهــم القــدرة عــى الشــاركة ف النشــطة وف الجتمــع
عــى قــدم الســاواة مــع اöخريــن.

معالجة العوائق
تحديــد ورصــد العوائــق والحلــول التــي تعــوق قــدرة الشــخاص
ذوي العاقــة عــى الوصــول إل برامــج وخدمــات المــن الغــذائ
والتغــذوي ،وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لتعزيــز الدمــاج
الكامــل.

إتاحــة كافــة أدوات التقييــم والبــل ،ðوالعلومــات التعلقــة
ّ
متعددة وممكنة الوصول
بأشكال
بالمن الغذائ والتغذية،
ٍ

 ،والخــذ ف العتبــار متطلبــات الشــخاص مــن ذوي العاقــات
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ورفع الوعي ف الجتمع بحقوق الشخاص من ذوي العاقة،

لبعــض مخاطــر الحمايــة والضمانــات.

الشــاركة بنشــاط ف كافــة مراحــل برمجــة المــن الغــذائ
وتمكينهــا مــن تمثيــل مصالــح الشــخاص ذوي العاقــة ف
هيــاكل وآليــات التنســيق.

تعزيــز قــدرة الجهــات الفاعلــة ف مجــال المــن الغــذائ عــى

فهــم الخاطــر والعقبــات التــي تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة
وكيفيــة إزالتهــا وفقــاً للمبــادئ النســانية.
توعيــة الجهــات الفاعلــة ف مجــال المــن الغــذائ بحقــوق
الشــخاص ذوي العاقــة ،والعلقــة بــن العاقــة والعمــر

والنــوع الجنســان وحالــة الهجــرة والديــن والجنســانية.

جمع البيانات ورصدها
جمع وتحليل بيانات المن الغذائ والتغذية حول الشخاص

ذويالعاقة،مصنفةحسبالنوعالجنسانوالعمروالعاقة،

ـكل منهجــي ف جميــع مراحــل دورة البنامــج النســان.
وبشـ ٍ

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

وف حالــة عــدم توفــر بيانــات موثوقــة أو ل ُيمكــن جمعهــا،

ينبغــي اســتخدام تقديــر لــدى انتشــار العاقــة ف العالــم بنســبة
.1ûû %1ÿ

مشــاركة العلومــات حــول الحتياجــات الشــاملة لعـ ّـدة

قطاعــات للشــخاص مــن ذوي العاقــة ف آليــات التنســيق

الشــركة بــن الــوكالت (اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة،

سائدة

تصميم عمليات توزيع وبرامج الغذاء والتغذية وتكييفها
لضمان شموليتها وإتاحتها للجميع ،بما ف ذلك الشخاص من
ذوي العاقة.

ســتدعم الرشــادات الــواردة أدنــاه الجهــات الفاعلــة ف قطــاع

الغــذاء والتغذيــة لتحديــد العوائــق التــي تواجــه الشــخاص مــن
ذوي العاقــة وكذلــك أســرهم والتصـ ّـدي لهــا ،ودعــم الشــخاص

والحمايــة ،والصحــة) وضمــان التنســيق بــن القطاعــات.
ضمــان احــرام أخلقيــات البيانــات ومبــادئ الحمايــة

(بمــا ف ذلــك الســرية ،وتوفــر العلومــات ،والوافقــة
الســتنرة ،والمــن) عنــد جمــع البيانــات التعلقــة
مــن

بالشــخاص

ذوي

العاقــة

واســتخدامها

1ûú

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.

ّ
ومقدمــي الرعايــة عنــد وصولهــم إل برامــج الغــذاء والتغذيــة ف

الظــروف النســانية.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تحديــد العلومــات الساســية حــول حــالت الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بمــا

ف ذلــك مــا إذا كانــت سياســات وبرامــج المــن الغــذائ والتغــذوي الحكوميــة

دامجــة ،وتحليــل الخاطــر والعوائــق التــي تحــول دون وصــول الشــخاص ذوي

X

العاقــة إل المــن الغــذائ والتغــذوي.

تحديــد العلومــات والــوارد التعلقــة بالغذيــة والتغذيــة ذات الصلــة
بالشــخاص ذوي العاقــة (الخــبات والســواق وإمكانيــة الوصــول إل

الخدمــات) عــى الســتوين الحــ üوالوطنــي ،واســتخدام هــذه العلومــات

X

ف عمليــة التخطيــط.
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 .1ûالمن الغذائ والتغذية

الجاهزية

عنــد إجــراء عمليــات تقييــم للمــن الغــذائ والتغــذوي ،ينبغــي إشــراك

الستجابة

التعاف

X

الشــخاص ذوي العاقــة ف الجتمعــات التضـ ّـررة.

إجــراء عمليــات تقييــم محـ ّـددة الهــدف لتطلبــات المــن الغــذائ والتغــذوي

للشــخاص مــن ذوي العاقــة ،مــع الركيــز عــى الطفــال والنســاء الحوامــل
والرضعــات وكبــار الســن مــن ذوي العاقــة ،والخــذ بعــن العتبــار التطلبــات

الغذائيــة والســاعدة ف تنــاول الطعــام ،والجــودة الغذائيــة للطعمــة ،بمــا

ف ذلــك الطعمــة الصنعــة (البوتينــات والــواد الغذيــة الخــرى) ،وتحديــد

X

X

أنــواع الغذيــة الطلوبــة (كالطعمــة الســائلة) وتكييــف حجــم وشــكل عبــوات
الطعــام وفقــاً لذلــك.

إدراج أســئلة حــول قــدرات ومتطلبــات الشــخاص ذوي العاقــة ف عمليــات
وأدوات التقييــم الرئيســية ،والخــذ ف العتبــار الحالــة التغذويــة والعوائــق التــي
تعــرض المــن الغــذائ والتغذيــة وأنشــطة سـ ُـبل العيــش والرافــق والعلومــات

X

X

ذات الصلــة وعوامــل التمكــن ذات الصلــة بهــذه القطاعــات.135

 .٢تعبئة الوارد
تشــجيع الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان عــى تعبئــة مــوارد كافيــة للمــن

ـكل موثــوق بــه أثنــاء الجاهزيــة
الغــذائ والتغــذوي ،وأن تكــون الــوارد متاحــة بشـ ٍ

لحــالت الطــوارئ وطــوال فــرة الســتجابة وأن تكــون متاحــة للشــخاص ذوي

X

العاقــة.

تخصيــص وتعبئــة الــوارد الخاصــة بتدخــلت المــن الغــذائ والتغذيــة الشــاملة

التــي تســتهدف الشــخاص مــن ذوي العاقــة ويُمكنهــم الوصــول إليهــا ،وإعــداد

X

ترتيبــات التنســيق وتخصيــص مــوارد كافيــة ف اليزانيــة لتغطيــة تكاليــف الوصــول

X

والدمــاج.

 .٣التنفيذ
توعيــة أفــراد الجتمــع بأهميــة ّ
تبنــي نهــج دامــج للعاقــة ف المــن الغــذائ

والتغــذوي ،أثنــاء الجاهزيــة لحــالت الطــوارئ والتخطيــط للطــوارئ والســتجابة
والتعــاف .

X

X

إعــداد خطــة للطــوارئ تحـ ّـدد اســراتيجية الســتجابة الوليــة والخطــة

التشــغيلية لتلبيــة الحتياجــات الغذائيــة والتغذويــة العاجلــة خــلل الســابيع
الثلثــة أو الربعــة الول مــن حالــة الطــوارئ ،وضمــان أن ّهــا تشــمل الشــخاص

X

مــن ذوي العاقــة وتغطــي حصــص النقــل والغــذاء.

 1ûÿأن يكــون لــدى الشــخص إعاقــة ل تعنــي تلقائيــاً انعــدام المــن الغــذائ أو ســوء التغذيــة أو احتياجــات إضافيــة .كيــف ُيمكــن للشــخاص مــن ذوي العاقــة أن يواجهــوا حــالت طــوارئ تختلــف اختلفــاً كبـ ً
ـرا ،ويجــب أن
يراعــي التقييــم والســتهداف هــذه الســألة.
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الجاهزية

الستجابة

التعاف

إشــراك منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والجهــات الفاعلــة الخــرى العاملــة

مــع الشــخاص ذوي العاقــة ف تصميــم وإجــراء تقييــم شــامل للمــن الغــذائ

X

والتغــذوي ،وتحديــد العوائــق التــي تحــول دون إجــراء التقييــم وتنفيــذ
التد خــل ت .

تقييــم قــدرات الوظفــن فيمــا يتعلــق بإدمــاج منظــور العاقــة ،وتوفــر
التدريــب للموظفــن والشــركاء ،بمــا ف ذلــك مديــري حــالت الطــوارئ وأوائــل

الســتجيبن ،بحيــ ñتوضــح التدريبــات حقــوق ومتطلبــات الشــخاص مــن ذوي
العاقــة وأ ّنــه يجــب دمــج مفهــوم العاقــة ف خطــط الجاهزيــة التعلقــة بالمــن

X

الغــذائ والتغــذوي.1û6

التضرريــن والهمشــن والعزولــن ،بمــن
البحــ ñعــن طــرق للوصــول إل الســكان
ّ

فيهــم الشــخاص الذيــن لديهــم إعاقــات نفســية اجتماعيــة ،وغــر التنقلــن أو

X

الذيــن يواجهــون حواجــز أخــرى ،والتفكــر ف عمليــات التواصــل والتوزيــع

X

الجتمعــي لعــداد الطعــام وإيصالــه.

عقــد شــراكة مــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة لتصميــم برامــج دامجــة للمــن

الغــذائ والتغــذوي والدعــوة إل اعتمــاد نهــج دامــج للنشــطة القطاعيــة
والشــركة بــن القطاعــات.

X

X

تطويــر نهــج مجتمعــي ،وتحديــد الوظفــن الذيــن سـ ّ
ـيقدمون الدعــم للشــخاص

ذوي العاقــة للوصــول إل الحصــص الغذائيــة (ف الوقــع وعــب خدمــات
التوعيــة) ،وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة تشــمل الســاعدة ف مجــال النقــل

X

X

والرعايــة لوليــاء الطفــال مــن ذوي العاقــة وللوالديــن مــن ذوي العاقــة.

ضمــان اســتيفاء البائعــن ونقــاط التوزيــع والســواق الخــرى وخدمــات التغذيــة

والرافــق الخــرى لعايــر إمكانيــة الوصــول «الوصــول والدخــول والتجــول
والســتخدام ».

تدريــب الوظفــن الحليــن والوطنيــن العنيــن حــول ممارســات التغذيــة الجيــدة

للشــخاص ذوي العاقــة.

X

X

العمــل مــع النظــم الوطنيــة التــي تتحمــل مســؤولية المــن الغــذائ والتغــذوي،

بمــا ف ذلــك نظــم الحمايــة الجتماعيــة ،لوضــع ترتيبــات لدعــم الشــخاص ذوي
العاقــة بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ ،وإنشــاء آليــات إحالــة واضحــة للشــخاص

X

من ذوي العاقة الذين يحتاجون إل المن الغذائ والدعم التعلق بالتغذية.

1û6

عند تنظيم الدورات التدريبية ،يجب الستفادة من الوارد التاحة .عى سبيل الثال يُمكن للمتخصصن تقديم الخبة ف مجال جمع البيانات والعلومات وخدمات الدعم ،إلخ .ويسرد التحاد الدول للعاقة
والتنمية النظمات غر الحكومية والنظمات ف عدد من البلدان التي ُيمكنها تقديم الدعم.
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 .1ûالمن الغذائ والتغذية

الجاهزية

الستجابة

التعاف

تقديم الشورة إل النظراء الحكومين وغرهم من أصحاب الصلحة الوطنين

حــول كيفيــة إدراج المارســات الدامجــة للعاقــة ف برامــج التدريــب والتغذيــة

X

الوطنيــة ذات الصلــة بالمــن الغــذائ.

تقديم الشورة بشأن المتثال بإمكانية الوصول أثناء بناء وإعادة بناء وإصلح
البنيــة التحتيــة ذات الصلــة بالتغذيــة ،وتضمــن الواقــع التــي تقــدم خدمــات

X

التغذيــة والمــن الغــذائ.
 .4التنسيق

تعزيــز العــارف والهــارات ف مجــال العاقــة ،وإدراج منظــور العاقــة ف
اختصاصــات قوائــم المــن الغــذائ والطــوارئ التعلقــة بالتغذيــة وغرهــا مــن

آليــات بنــاء القــدرات ،وعــى كافــة الســتويات.

X

العمــل مــع الزمــلء ف مجــال التصــال وخــباء العاقــة ومنظمــات الشــخاص

ذوي العاقــة لتطويــر مناهــج مجتمعيــة دامجــة ومعلومــات ُيمكــن الوصــول

إليهــا حــول المــن الغــذائ والتغذيــة.

X

التشــاور مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والجهــات الفاعلــة ذات
الصلــة بالصحــة والتغذيــة لتكييــف ســلة الطعــام لتلبيــة الحتياجــات الغذائيــة

واحتياجــات الطعــام للشــخاص ذوي العاقــة الذيــن يجــدون صعوبــة ف تنــاول

X

الطعــام أو مضغــه أو بلعــه أو لديهــم متطلبــات غذائيــة محــددة.

العمــل عــى الســتوى القطاعــي مــع مختلــف القطاعــات ذات الصلــة لنشــاء
مســارات الحالــة لتلبيــة احتياجــات المــن الغــذائ والتغــذوي للشــخاص مــن

ذوي العاقــة.

X

ّ
ومقدمــي
العمــل مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة ،بمــا ف ذلــك الــوزارات
الخدمــات ،لجعــل الشــخاص مــن ذوي العاقــة أكــث مرونــة وصمــوداً فيمــا

X

يتعلــق بالمــن الغــذائ والتغذيــة ،وتعزيــز سياســات وقوانــن المــن الغــذائ
والتغذيــة وضمــان ّأنهــا تشــمل الشــخاص ذوي العاقــة.
 .٥الرصد والتقييم
ضمــان إمكانيــة وصــول الشــخاص ذوي العاقــة إل آليــات التغذيــة الرتــدة
والشــكاوى وأن تشــملهم.

إشراك الشخاص من ذوي العاقة ف فرق الرصد والتقييم.
تحديــد أو تطويــر مؤشــرات خاصــة بالعاقــة لرصــد المــن الغــذائ والحالــة

الغذائيــة للشــخاص ذوي العاقــة.
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الجاهزية

الستجابة

التعاف

تقييــم درجــة إمكانيــة وصــول الشــخاص مــن ذوي العاقــة إل التدخـلت

والرافق التعلقة بالمن الغذائ والتغذية ،وتشمل تلك الؤقتة منها ،واتخاذ

X

ّ
التقدم الحرز نحو تلبية احتياجات المن الغذائ والتغذوي للشخاص
توثيق
ذوي العاقــة والبـل ðعنــه ،وتقديــم وصــف حــول التقـ ّـدم الحــرز ف الرصــد

X

خطــوات لجعــل جميــع التدخـلت والرافــق دامجــة ومتاحــة.

والبـل ðعـب القطاعــات (تقاريــر الحالــة ولوحــات العلومــات).

إدراج «إدمــاج الشــخاص ذوي العاقــة» ضمــن معايــر تقييــم برامــج وأنشــطة
المــن الغــذائ والتغذيــة.

X

بشكل منهجي من ّ
أن تدخلت المن الغذائ والتغذية تكون مسؤولة
التأكد
ٍ
تجــاه الشــخاص مــن ذوي العاقــة عــن طريــق إتاحــة الوصــول إل العلومــات

وإنشــاء آليــات تقديــم الشــكاوى والتغذيــة الرتــدة وإشــراك الشــخاص ذوي

X

العاقــة ف عمليــات صنــع القــرار والتخطيــط.

توثيــق الــدروس الســتفادة فيمــا يتعلــق بإدمــاج الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف
تدخـلت المــن الغــذائ والتغذيــة.

X

أدوات ومصادر
ّ
التعلم النقدي ومؤسســة هانديكاب إنرناشــونال ،مع
شــراكة
تقـ ّـدم حركــة برمجــة التحويــلت النقديــة ،كيــف يمكننــا ضمــان

النســان :التغذيــة ()201ý

النقديــة ف حــالت الطــوارئ؟ ()2016

المــم التحــدة ،ميثــاق إدمــاج الشــخاص ذوي العاقــة ف

عــدم إهمــال الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف برامــج التحويــلت

ّ
التعلم النقدي ،العيار الدن لتحليل السوق ()201ý
شراكة

اليونيســف ،إدمــاج الطفــال مــن ذوي العاقــة ف العمــل

العمــل النســان ()2016

المــم التحــدة ،اتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي العاقــة

هانديــكاب إنرناشــونال ،منظــور العاقــة ف الســياق النســان.

والبوتوكــول الختيــاري ()2008

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

برنامــج الغذيــة العالــي ،دليــل إدمــاج الشــخاص مــن ذوي
العاقــة ف الســاعدات الغذائيــة (ســيصدر قريبـ ًـا)

التضرريــن والنظمــات اليدانيــة ()201ÿ
آراء
ّ

إنرناشــونال» ،معايــر الدمــاج النســان لكبــار الســن
والشــخاص مــن ذوي العاقــات (.)2018

مشــروع اســفر ،العايــر الدنيــا للمــن الغــذائ والتغذيــة ف

منظمة الصحة العالية ،مذكرة إرشادية بشأن العاقة وإدارة
الخاطر الصحية ف حالت الطوارئ ()201û

دليــل اســفر (.)2018
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١4

ُ
سبل العيش

مقدمة
ف حالــة وقــوع كارثـ ٍـة أو نــزاٍع مــا ،يعـ ّـد فقــدان سـ ُـبل العيــش أحــد أكــب
التأثــرات التــي ُيمكــن أن تواجــه الســر ،حيــّ ñ
أن ذلــك يؤ ّثــر عــى قــدرة
النــاس عــى البقــاء .بالضافــة إل ذلــك ،قــد يتــم تدمــر الصــول والــوارد
أو يتعـ ّـذر الوصــول إليهــا ،وغالبــاً مــا تتع ّطــل شــبكات الدعــم الســري.

لــذا تســاعد برامــج سـ ُـبل العيــش الشــخاص عــى تلبيــة احتياجاتهــم
الساســية وتحقيــق العتمــاد عــى الــذات مــن خــلل مســاعدتهم عــى

اســرداد والحصول عى (أو إعادة الحصول عى) الوارد والصول التي
سـ ّ
ـكل مســتدام.
ـان وبشـ ٍ
ـتمكنهم مــن تأمــن عيشــهم بأمـ ٍ
يؤ ّكــد القانــون الــدول لحقــوق النســان ّ
أن لــكل شــخص الحــق ف العمــل

وف اختيــار عملــه بحريــة وف الحمايــة مــن البطالــة .ومــع ذلــك ،فــإّن

الصكوك القانونية الرئيسية والطر الخرى
اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة
الهدف الول من أهداف التنمية الستدامة
سبل العيش الستدامة
إطار ُ
التفاق العالي بشأن اللجئن

سـ ُـبل العيــش الســتدامة وتشــر إل قــدرة الشــخاص عــى كســب

لقمــة العيــش والحفــاظ عليهــا وتعزيــز رفاههــم ورفاهيــة الجيــال

معــدلت البطالــة لــدى الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف سـ ّـن العمــل

القبلــة ،وتكــون سـ ُـبل العيــش مســتدامة عندمــا تكــون قائمــة عــى
الســوق ويُمكنهــا التعامــل مــع الصدمــات والضغــوط القتصاديــة

التــي تف ّســر ذلــك ،بمــا ف ذلــك تحيــز أربــاب العمــل وعــدم وجــود أماكــن

البيئــة الطبيعيــة.

مرتفعــة للغايــة ف كل مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الصناعيــة ،وتصــل

إل  80و 90ف الائة ف القتصادات النامية . 1ûýوهناك عدد من العوامل
عمــل ُيمكــن الوصــول إليهــا وضعــف الوصــول إل العلومــات والتمويــل.

كما ّ
أن حقيقة عدم العراف بقدرات الشخاص من ذوي العاقة عى
ً
تعد أيضاً
ً
نطاٍق واســع ،وغالبا ما يكون ذلك من جانب أســرهم أيضاّ ،
عامـل ً مســاهماً ف ارتفــاع معــدلت البطالــة.

والتعــاف منهــا ويُمكنهــا الحفــاظ عــى قدراتهــا وأصولهــا دون تقويــض

يتــم اســتخدام التحويــل القائــم عــى النقــد والتدخــل القائــم عــى

النقــد بالتبــادل للشــارة إل كافــة البامــج التــي توفــر النقــد أو قســائم

العانة للمستفيدين لتمكينهم من شراء السلع أو الخدمات مباشرة.

وف الســياقات النســانية ،يشــر الصطلحــان إل النقــد أو القســائم

الخصصــة للفــراد أو الســر العيشــية أو الســتفيدين مــن الجتمــع ،ول

الصطلحات الرئيسية

يشملن ا ّ
لخصصات الالية للحكومات والجهات الحكومية الخرى

سـ ُـبل العيــش وتشــر إل كافــة النشــطة والســتحقاقات والصــول

الســاعدات العينيــة وتشــر إل التوفــر الباشــر للســلع (الغــذاء) أو
الخدمــات لصالــح الســتفيدين ،وتبقــ óالســاعدات العينيــة حــل ً هامــاً

التــي يكســب النــاس بهــا لقمــة عيشــهم ،وهــي الوســيلة التــي يكســب بهــا

البشــر لقمــة عيشــهم وتلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة.

1û8

ف حــالت الزمــات.

 1ûýالمم التحدة ،نشرة وقائع العاقة والعمالة .1

ّ
التعلم النقدي ،مسرد التحويلت النقدية.
 1û8مقتبس من شراكة
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اســراتيجيات التك ّيــف وهــي أفعــال يلجــأ إليهــا الشــخاص عندمــا تكــون
الوقــات صعبــة ،حيــّ ñأنهــا تم ّكــن النــاس مــن الســتمرار ف تلبيــة

ـكل عــادل ومنصــف،
ضمــان تمثيــل الشــخاص ذوي العاقــة بشـ ٍ

مع مراعاة الجموعة الكاملة من العاقات وكذلك العمر والنوع

احتياجاتهــم الساســية خــلل أزمـ ٍـة مــا ،وقــد تكــون قابلــة للعكــس (عــى

الجنســان والتنــوع ،وبــذل جهــود متضافــرة لتشــجيع مشــاركة
الفئــات المثلــة تمثيــل ً ناقصـ ًـا ،بمــا ف ذلــك الشــخاص مــن ذوي

الصــول النتاجيــة أو اللجــوء إل النشــطة الهينــة أو الجراميــة).

والفتيــات ،ف اöليــات والعمليــات الرســمية وغــر الرســمية.

ســبيل الثــال التقليصــات قصــرة الجــل ف الغذيــة الســتهلكة ،واســتخدام
الدخــرات) أو ســلبية ويصبــح عكســها أصعــب (عــى ســبيل الثــال بيــع

العايي والبادئ التوجيهية
«هيلــب إيــج» و»البعثــة الســيحية للمكفوفــن» و»هانديــكاب

إنرناشــونال» ،معايــر الدمــاج النســان لكبــار الســن والشــخاص

مــن ذوي العاقــات .)2018( .انظــر القســم الخــاص بالغــذاء
والتغذيــة وسـ ُـبل العيــش

إقامــة شــراكات مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة وغرهــا مــن

النظمــات العاملــة ف مجــال سـ ُـبل العيــش ،وإشــراكها ف دعــم الشــخاص

مــن ذوي العاقــة والدعــوة إل وتشــجيع أشــكال الســاعدات والخدمــات
الدامجــة.

معالجة العوائق

دليــل اســفر ( ،)2018انظــر القســم الخــاص بالمــن الغــذائ

تحديــد ورصــد العوائــق واتخــاذ خطــوات لزالتهــا لضمــان وصــول

البادئ التوجيهية والعاير للثوة الحيوانية ف حالت الطوارئ

الشــخاص ذوي العاقــة لتســهيل دمجهــم الكامــل.

العاير الدنيا للتعاف القتصادي ()201ý

العمــل مــع ّ
مقدمــي خدمــات التدريــب والتدريــب الهنــي وتطويــر
ّ
ومقدمــي الخدمــات الاليــة وأربــاب العمــل الحتملــن
العمــال

و ا لتغذ يــة

ّ
التعلم النقدي ،العيار الدن لتحليل السوق ()2018
شراكة

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به
يجــب اتخــاذ إجــراءات «مــا يجــب القيــام بــه» ف جميــع مراحــل العمــل
النســان عنــد تنفيــذ برمجــة سـ ُـبل العيــش للشــخاص ذوي العاقــة.

الشاركة
ضمــان مشــاركة الشــخاص ذوي العاقــة وأســرهم والنظمــات

المثلــة لهــم ف تحديــد الحواجــز وتخطيــط سياســات وبرامــج سـ ُـبل
العيــش والندمــاج القتصــادي وتصميمهــا وتنفيذهــا ورصدهــا
وتقييمهــا ،ويشــمل ذلــك الوصــول إل الســواق والخدمــات،

وطــول فــرات الــدورات التدريبيــة وترتيباتهــا ،وتواتــر الســاعدات
والرتيبــات الخاصــة بهــا واتخــاذ القــرارات..

10ú

العاقــة الذهنيــة والنفســية ،والســكان الصليــن ،والنســاء

الشــخاص ذوي العاقــة إل برامــج سـ ُـبل العيــش والندمــاج
القتصــادي ،وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة والتواصــل مــع

ّ
ومقدمــي التدريــب الهنــي لضمــان إدمــاج الشــخاص ذوي العاقــة
وأ ّنــه يمكنهــم الوصــول إل كافــة البــان.
ضمان إتاحة العلومات التعلقة بأدوات وبرامج التقييم والبلð

(بمــا ف ذلــك معايــر الســتهداف والــدة وترتيبــات تقديــم الســاعدة
ـكال متعـ ّـددة يســهل الوصــول إليهــا وتأخــذ
ومــا إل ذلــك) بأشـ ٍ

ف العتبــار متطلبــات الشــخاص مــن ذوي العاقــات الســمعية
والبصريــة والفكريــة والنفســية الجتماعيــة.

تنفيــذ اســراتيجيات للحـ ّـد مــن وصمــة العــار التعلقــة بالعاقــة

واتخــاذ خطــوات لتوعيــة الجتمــع بحقــوق الشــخاص مــن ذوي

العاقــة وإنشــاء مجموعــات دعــم القــران وتشــجيع الشــخاص
ذوي العاقــات النفســية والجتماعيــة والنفســية ليصبحــوا دعـ ً
ـاة
لنفســهم .

مراجعــة السياســات والبــادئ التوجيهيــة والدوات القطاعيــة
لضمــان ّأنهــا تؤكــد بوضــوح عــى حــق الشــخاص مــن ذوي العاقــة

ف الوصــول والدمــاج.

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

سبل العيش والدماج فيها
شكل  | ٩العوائق التي تحول دون الوصول إل ُ

كيف تتفاقم آثار الزمة عل الشخاص من ذوي العاقة ف قطاع ُ
سبل العيش
تأثي الزمة

انعدام المن وانهيار الشبكات الجتماعية وتدمي البنية التحتية
والنزوح وتعطل الخدمات

!

تفاقم الثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

السواق وأماكن العمل والرافق ذات الصلة (مثل دورات الياه) ل ُيمكن الوصول إليها وغر آمنة

نقص العلومات التي ُيمكن الوصول إليها حول السواق والحماية الجتماعية وكيفية استخدام الرافق
والفرص كالتدريب عى الهارات والوظائف الشاغرة والئتمانات الدقيقة أو الخدمات الالية الخرى

وسائل نقل ُ
وبنية تحتية للطرق ل ُيمكن الوصول إليها

العوائق السلوكية:

الواقف السلبية والتمييز ضد الشخاص ذوي العاقة ف مكان العمل

قلة الوعي والعرفة بقدرات الشخاص من ذوي العاقة وإسهاماتهم الحتملة ف مكان العمل
عدم الثقة ف قدرة الشخاص من ذوي العاقة عى الستفادة بنجاح من الخدمات الالية

العوائق الؤسساتية:

نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج الشخاص ذوي العاقة ف مكان العمل والخدمات الالية

شــروط قبــول صارمــة للوصــول إل التدريــب الهنــي أو برامــج التمويــل الصغــر كالؤهـلت التعليميــة
والضمانــات ومــا إل ذلــك
سياسات وبرامج التوظيف ل تشمل الشخاص ذوي العاقة
نقص البيانات الدقيقة حول الشخاص من ذوي العاقة

الخاطر التي تواجه الشخاص ذوي العاقة

العنف والفقر والخاطر البيئية والتدهور الصحي والقصاء والعزلة

10ÿ
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جمع البيانات ورصدها

التمكي وتنمية القدرات

ضمــان تحديــد جميــع الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف

تعميــم تدابــر الحمايــة والضمانــات ف كافــة برامــج سـ ُـبل
االعيــش والندمــاج القتصــادي ،وإبــل ðالشــخاص ذوي

الجتمعــات

الجنســان لبعــض مخاطــر الحمايــة والضمانــات.

جمــع وتحليــل بيانــات سـ ُـبل العيــش حــول الشــخاص مــن ذوي

البعــد
العاقــة بهــذه التدابــر وكيفيــة الوصــول إليهــا ،وإدراك ُ

الســتهدفة

العاقــة ،مصنفــة حســب النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة،

بنــاء قــدرات أصحــاب الصلحــة ف قطــاع سـ ُـبل العيــش ،وتوفــر

وبشكل منهجي ف جميع مراحل دورة البنامج النسان .وف
ٍ

ذلــك العلقــة بــن العاقــة والعمــر والنــوع الجنســان وحالــة

اســتخدام تقديــر لــدى انتشــار العاقــة ف العالــم بنســبة . %1ÿ

التدريــب حــول حقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بمــا ف
الهجــرة والديــن والجنســانية.

حالــة عــدم توفــر بيانــات موثوقــة أو ل ُيمكــن جمعهــا ،ينبغــي
1û9

مشاركة العلومات حول الحتياجات الشاملة ّ
لعدة قطاعات

تعزيــز قــدرة أصحــاب الصلحــة ف مجــال سـ ُـبل العيــش عــى
فهــم الخاطــر والعقبــات التــي تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة
وكيفيــة إزالتهــا وفقــاً للمبــادئ النســانية.

الــوكالت (اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ،والحمايــة،
والصحــة) وضمــان التنســيق بــن القطاعــات.

توعيــة الجهــات الفاعلــة ف مجــال المــن الغــذائ بحقــوق

ضمــان احــرام أخلقيــات البيانــات ومبــادئ الحمايــة (بمــا

الشــخاص ذوي العاقــة ،والعلقــة بــن العاقــات

بنــاء قــدرات منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة لتمكينهــا مــن

الســهام ف تصميــم برامــج سـ ُـبل العيــش وتنفيذهــا ورصدهــا،

للشــخاص ذوي العاقــة ف آليــات التنســيق الشــركة بــن

ف ذلــك الســرية ،وتوفــر العلومــات ،والوافقــة الســتنرة،
والمــن) عنــد جمــع البيانــات التعلقــة بالشــخاص ذوي العاقــة
وا ســتخدامها .1ú0

وتمثيل مصالح الشخاص من ذوي العاقة ف هياكل وآليات
التنســيق.

سائدة

تصميــم مرافــق وبرامــج سـ ُـبل العيــش وتكييفهــا لضمــان أن
تكــون دامجــة ومتاحــة للجميــع ،بمــا ف ذلــك الشــخاص ذوي
العاقــة.

 1û9منظمة الصحة العالية والبنك الدول ،التقرير العالي حول العاقة (.)2011

مستهدف

تصميــم برامــج سـ ُـبل العيــش لســتيعاب التطلبــات الفرديــة
للشــخاص مــن ذوي العاقــة ،فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة
والتصــالت والدوات والصــول والتدريــب (عــى ســبيل الثــال
ـاء عــى
ـاعدة ومســاحات العمــل العدلــة بنـ ً
توفــر التقنيــات السـ ِ
التطلبــات الفرديــة ومــا إل ذلــك).
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ســتدعم الرشــادات الــواردة أدنــاه الجهــات الفاعلــة ف مجــال سـ ُـبل
العيــش لتحديــد الحواجــز التــي تواجــه الشــخاص مــن ذوي العاقــة

ّ
ومقدمــي الرعايــة
وكذلــك أســرهم والتصـ ّـدي لهــا ،ودعــم الشــخاص

عنــد وصولهــم إل برامــج سـ ُـبل العيــش ف الظــروف النســانية.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تقييــم إمكانيــة وصــول الشــخاص مــن ذوي العاقــة إل التدريــب عــى
ّ
ومقدمــي الخدمــات الاليــة والســواق والعلومــات
الهــارات والتدريــب الهنــي
التعلقــة بالســوق.

X

X

تحديــد منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة التــي قــد تســاعد ف تحديــد
الشــخاص مــن ذوي العاقــة والوصــول إليهــم ودعمهــم.

X

X

X

بسبل العيش التي تواجه الشخاص من
تحديد وتحليل الخاطر التعلقة ُ
مختلف العاقات ووضع خطة بتدابر التخفيف من آثار تلك الخاطر.

X

X

X

تقييم التطلبات النفســية الجتماعية ومحو المية والحســاب للشــخاص
مــن ذوي العاقــة مــن أجــل دعــم مــن لــم يحصــل عــى سـ ُـبل العيــش أو
التعليــم.

X

تحديــد خدمــات الحالــة التاحــة ف الجــال الســتهدف ،وتشــمل الدعــم
النفــي الجتماعــي وإعــادة التأهيــل البــدن والطــراف الصناعيــة وتقويــم
العظــام وغرهــا.

X

X

ضمــان ّ
ـكل كاف الختلفــات
أن معايــر اســتهداف سـ ُـبل العيــش تعالــج بشـ ٍ
ف طبيعــة العاقــات وشـ ّـدتها.

X

X

توفــر التدريــب عــى سـ ُـبل العيــش الشــاملة لوظفــي النظمــات غــر
الدربــن
الحكوميــة الدوليــة وغرهــم مــن أصحــاب الصلحــة ،بمــا ف ذلــك ّ
الهنيــن وجمعيــات الزارعــن والجموعــات النســائية ورجــال العمــال
والجالــس الحليــة والشــركات الخاصــة ومراقبــي الطــراف الثالثــة ،إلــخ

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
توظيــف الشــخاص ذوي العاقــة للنضمــام إل فريــق الشــروع ،فهــم
كقــدوة قــد يشـ ّـجعون غرهــم مــن الشــخاص مــن ذوي العاقــة عــى
الشــاركة ف البنامــج.

X

البنó
تعبئة الوارد وتطبيقها لعداد أدوات تكييفية ،وإتاحة الوصول إل ُ
التحتيــة وتنظيــم دورات تدريبيــة إضافيــة (عــى ســبيل الثــال ف مجــال محــو
الميــة والحســاب) ،وتوفــر وســائل النقــل والدعــم الفنــي (إعــادة التأهيــل
البــدن والجهــزة الســاِعدة).

X

X

X

X

X
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سبل العيش
ُ .1ú

الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .٣التنفيذ
العمــل عــى جعــل الجتمــع أكــث وعيــاً بقــدرات الشــخاص ذوي العاقــة
والســاهمات التــي ّ
يقدمونهــا للمجتمــع ،وذلــك بهــدف معالجــة التصــورات
واöراء الســلبية.
توعية أســر الشــخاص من ذوي العاقة بحقوق وقدرات الشــخاص ذوي
العاقــة ،بمــا ف ذلــك ّ
حقهــم وقدرتهــم عــى العمــل.
إقنــاع أربــاب العمــل والقــادة الحليــن والهيئــات الحكوميــة وتشــجيعهم
عــى احــرام حقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك ّ
حقهــم ف
الحصــول الكامــل عــى سـ ُـبل العيــش.

أن الجهات الفاعلة ف الجال النسان تدرك وتفهم ّ
ضمان ّ
أن الشخاص
ذوي العاقــة هــم أفــراد لديهــم مجموعــة متنوعــة مــن الخــبات والعــارف
دوار
والقــدرات ،وضمــان عــدم خضوعهــم للصــور النمطيــة أو وضعهــم ف أ ٍ
نمطيــة .عــى ســبيل الثــال ،قــد تكــون الــرأة التــي لديهــا ضعــف ف الســمع
قــادرة عــى القيــام بعمــل جســدي وبــدن.

X

X

X

X

X

X

X

X

العمــل مــع ّ
مقدمــي الخدمــات الاليــة ومســاعدتهم عــى تكييــف منتجاتهــم
مــع متطلبــات الشــخاص ذوي العاقــة.

X

X

مســاعدة مراكــز التدريــب عــى الهــارات الهنيــة أو التجاريــة ف جعــل الناهــج
والدورات الدراسية التي ّ
ً
متاحة للشخاص من مختلف العاقات.
توفرها

X

X

توفــر الدوات التــي تـ ّـم تكييفهــا ف أماكــن العمــل ليســتخدمها الشــخاص
ذوي العاقــة.
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X

X

X

X

X

البنــ óالتحتيــة الجتمعيــة (كالســواق ومعاهــد
الخــذ ف العتبــار تكييــف ُ
ـكل أكــب.
التدريــب) لجعلهــا متاحــة بشـ ٍ

X

X

تعليم موظفي الشروع كيفية التفاعل مع الشخاص الذين لديهم أنواع
مختلفة من العاقات ودعمهم.

X

X

تطويــر عمليــات التواصــل والعمليــات الجتمعيــة التــي ُيمكنهــا تحديــد
الشــخاص مــن ذوي العاقــة غــر الرئيــن والتواصــل معهــم.

X

التعــاون مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والجهــات الفاعلــة الخــرى
التــي تدعــم الشــخاص مــن ذوي العاقــة بهــدف تصميــم وإجــراء تقييمــات
شــاملة لسـ ُـبل العيــش والمــن القتصــادي ،والتــي يجــب أن تحـ ّـدد هــذه
العوائــق التــي تحــول دون إجــراء التقييمــات وكذلــك العوائــق التــي تحــول
دون تنفيــذ البامــج.

X

X
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الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .4التنسيق
تعيــن خبــر ف مجــال الدمــاج ف مجموعــة المــن الغــذائ وسـ ُـبل العيــش
بهــدف مســاعدة الشــركاء ف القطــاع عــى تعميــم الدمــاج ودعــم عمليــات
الحالــة عــب القطاعــات ذات الصلــة.

X

X

 .٥الرصد والتقييم
إشراك الشخاص ذوي العاقة والنظمات التي تمثلهم ف رصد الؤشرات
النســانية ومؤشــرات الحمايــة ،وينبغــي تصنيــف الؤشــرات حســب النــوع
الجنســان والعمــر والعاقــة.

X

ضمان ّ
أن آليات التغذية الرتدة للمســتفيدين متاحة ودامجة للشــخاص
ذوي العاقة.

X

ـكل منهجــي مــن ّ
أن برامــج سـ ُـبل العيــش مســؤولة تجــاه
التأكــد بشـ ٍ
الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،وأن يكــون الوصــول إل العلومــات وطرائــق
النشــر وآليــات تقديــم الشــكاوى والتغذيــة الرتــدة متاحــة ،وأن يكــون
الشخاص من ذوي العاقة قادرين عى الشاركة ف عمليات صنع القرار
والتخطيــط.

X

تحديــد المارســات والبــادرات الجيــدة التــي نجحــت ف تعزيــز إدمــاج
الشــخاص مــن ذوي العاقــة والعمــل عــى توثيقهــا ونشــرها.

X

X

أدوات ومصادر
ّ
التعلم النقدي ،العيار الدن لتحليل السوق
شراكة

الكتــب القليمــي لنظمــة الغذيــة والزراعــة öســيا والحيــط

مجموعة أدوات تخطيط السوق وتحليله ف حالت الطوارئ

الشــاريع الريفيــة ()200û

سبل العيش
مركز ُ

منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الغذيــة والزراعــة ،إرشــادات

العاير الدنيا للتعاف القتصادي

الهــادئ ،دليــل تدريــب الشــخاص مــن ذوي العاقــة عــى تنميــة

حــول كيفيــة معالجــة العمالــة الريفيــة اللئقــة ف النشــطة
ُ
القطريــة لنظمــة الغذيــة والزراعــة :الطبعــة الثانيــة ()2010

دليل اسفر ()2018
الوكالــة المريكيــة للتنميــة الدوليــة ،سـ ُـبل العيــش وإرشــادات
تحليــل الخاطــر
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١٥

الصحة

مقدمة
ّ
إن الكوارث والنزاعات النسانية بطبيعتها تلحق الضرر بالنظم الصحية

وصحــة الشــخاص التــي تؤثــر عليهــم .وإل جانــب آثارهــا الباشــرة بحــدوث

ـات نفســية فهــي تــؤدي إل تفاقــم الخــاوف التعلقــة
إصابــاٍت وصدمـ ٍ
بالصحــة العامــة (بمــا ف ذلــك حــالت الصابــة باللريــا والكولــرا وســوء

التغذيــة والمــراض غــر العديــة ومشــاكل الصحــة الجنســية والنجابيــة)
ّ
لنهــا تع ّطــل أنظمــة الحمايــة الجتماعيــة وكذلــك الخدمــات الصحيــة
الساســية .أ ّمــا بالنســبة للشــخاص ذوي العاقــة ،الذيــن يحصــل الكثــر

منهــم عــى التعليــم والــأوى والخدمــات الخــرى التعلقــة بالحالــة مــن
الخدمــات الصحيــة ،تـ ّ
ـؤدي الزمــات والكــوارث إل تعطيــل وصولهــم إل

خدمــات الرعايــة ،م ّمــا يــؤدي إل تفاقــم وضــع الشــخاص الســتبعدين أو

الهمشــن بالفعــل.

للشــخاص ذوي العاقــة الحــق ف الوصــول إل كافــة الخدمــات الصحيــة
الســائدة وتل ّقــي العلومــات حــول ظروفهــم الصحيــة وعلجهــم ،كمــا

انظــر أيضــاً القســام الخاصــة باليــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة العامــة والمــن الغــذائ والتغذيــة والتعليــم
والحما يــة
الصكوك القانونية الرئيسية والطر الخرى
اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة
اتفاقية حقوق الطفل
منظمة الصحة العالية ،إطار الستجابة لحالت الطوارئ
الفريــق العامــل الفرعــي العنــي بالصحــة النجابيــة ضمــن
الســراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث التابعــة للمنصــة
الواضيعيــة لدارة مخاطــر الكــوارث مــن أجــل الصحــة ف
منظمــة الصحــة العاليــة ،موجــز السياســات :دمــج الصحــة
الجنســية والنجابيــة ف إدارة الطــوارئ الصحيــة ومخاطــر
الكــوارث
إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرة 20û0-201ÿ

لديهــم الحــق ف اتخــاذ القــرارات بشــأن العــلج (الوافقــة الســتنرة)،

فقد ل يتلقون تدخلت ف مجال تنمية الطفل وقد يفشــلون ف تحقيق

بحاجــة إل خدمــات متعلقــة بالعاقــة بمفردهــا أو ّأنهــم يســمحون لفــراد
الســرة أو الطواقــم الطبيــة أو وكلء آخريــن بالوافقــة نيابـ ًـة عنهــم.

الصطلحات الرئيسية

لكــن لــدى العديــد مــن الطواقــم الطبيــة تصــورات خاطئــة حــول قــدرات
الشــخاص مــن ذوي العاقــة ومتطلباتهــم ،وغالبــاً مــا يفرضــون ّأنهــم

ُيمكــن أن يكــون لغيــاب الخدمــات الصحيــة أو تعطيلهــا عواقــب وخيمــة

عــى الشــخاص مــن ذوي العاقــة .فعــى ســبيل الثــال ،إذا كان هنــاك
اعتقــاد بــأّن النســاء ذوات العاقــة غــر نشــطات جنسـ ً
ـيا ،فقــد يتــم

اســتبعادهن مــن خدمــات الصحــة الجنســية والنجابية،المــر الــذي

بشكل أكب لخطر الحمل غر الرغوب فيه أو المراض النقولة
يعرضهن
ٍ
جنسياً .وإذا لم يتم تحديد الطفال من ذوي العاقة بالشكل الناسب،

إمكاناتهم.

النظــام الصحــي والــذي يتألــف مــن كافــة النظمــات والفــراد والجــراءات التــي
تتم ّثــل اهتماماتهــا الساســية ف تعزيــز الصحــة أو اســتعادتها أو الحفــاظ
عليهــا ، 1ú1وهــو ير ّكــز عــى إيجــاد طــرق للتأثــر عــى العوامــل التــي تحـ ّـدد
الصحــة وتشـ ّـجع النشــطة التــي تعـ ّـزز الصحــة مباشــرة .ولتحقيــق هــذه
الغايةّ ،
يقدم النظام الصحي تدخلت وقائية وترويجية وعلجية وتأهيلية
مــن خــلل الجهــات الفاعلــة والخدمــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة

1ú2

 1ú1منظمة الصحة العالية  -منطقة غرب الحيط الهادئ ،إطار النظام الصحي لنظمة الصحة العالية (.)2018
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شكل  :١0الحواجز التي تحول دون الوصول إل قطاع الصحة والدماج فيه

143

كيف تتفاقم آثار الزمة عل الشخاص ذوي العاقة ف القطاع الصحي
تأثي الزمة

انعدام المن وانهيار الشبكات الجتماعية وتدمي البنية التحتية
والنزوح وتعطل الخدمات

!

تفاقم الثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

عدم إمكانية الوصول إل الرافق الصحية
عــدم إمكانيــة الوصــول إل وســائل التصــال أثنــاء الشــاورات (معلومــات التشــخيص والعــلج) وف
أنشــطة تعزيــز الصحــة والوقايــة منهــا
عدم إمكانية الوصول إل وسائل النقل والبن óالتحتية للطرق
عدم إمكانية الوصول إل إجراءات الوافقة عى العلومات

الساعدة
عدم توفر أجهزة التنقل أو غرها من الجهزة والتكنولوجيا
ِ

الحواجز الواقفية:

الواقف السلبية والتمييز ضد الشخاص من ذوي العاقة من جانب العاملن ف القطاع الصحي
قلة وعي ومعرفة العاملن ف القطاع الصحي بقدرات الشخاص من ذوي العاقة ومتطلباتهم

العوائق الؤسساتية:

نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج الشخاص من ذوي العاقة ف القطاع الصحي
إدارة مخاطر الطوارئ الصحية الوطنية ل تشمل الشخاص من ذوي العاقة
النظــام الصحــي والبنيــة التحتيــة الحاليــة ل تعالــج الحتياجــات الصحيــة الحـ ّـددة للشــخاص ذوي
العاقــة
نقص بيانات العاقة ف نظم إدارة العلومات الصحية

الخاطر التي تواجه الشخاص ذوي العاقة

العنف والفقر والخاطر البيئية والتدهور الصحي والقصاء والعزلة
 1úûللحصول عى قائمة بالحواجز الخاصة بالرعاية الصحية ،انظر منظمة الصحة العالية ،نشرة الوقائع عن العاقة والصحة.
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

العايي والبادئ التوجيهية
اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،البــادئ التوجيهيــة
للجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت بشــأن الصحــة النفســية
والدعــم النفــي والجتماعــي ف حــالت الطــوارئ ()200ý

معالجة العوائق
تنفيــذ اســراتيجيات الحــد مــن وصمــة العــار حــول العاقــة،

وتوعيــة الجتمــع حــول منظــور العاقــة ،وإنشــاء مجموعــات

منظمــة الصحــة العاليــة ،فــرق الطــوارئ الطبيــة :العايــر الفنيــة

دعــم القــران تشــمل الشــخاص مــن ذوي العاقــات النفســية

منظمة الصحة العالية ،مذكرة إرشادية بشأن العاقة وإدارة

زيادة التفاهم التبادل ومكافحة الفاهيم الخاطئة والخرافات

والتوصيات الدنيا لعادة التأهيل ()2016

مخاطر الطوارئ للصحة (.)2018
دليل اسفر ()2018

1úú

منظمــة الصحــة العاليــة ،البــادئ التوجيهيــة لعــادة التأهيــل
الجتمعــي

«هيلــب إيــج» و»البعثــة الســيحية للمكفوفــن» و»هانديــكاب
إنرناشــونال» ،معايــر الدمــاج النســان لكبــار الســن
والشــخاص مــن ذوي العاقــات ()2018

الجتماعيــة والنفســية.

وتعزيــز التعــاون وتشــجيع الشــخاص مــن ذوي العاقــة
والوظفــن الصحيــن عــى الحــوار وتبــادل الفــكار والعــارف.

جعــل الرافــق الصحيــة ف متنــاول الشــخاص مــن ذوي
العاقــة ،وتعزيــز مبــادرات نقــل الشــخاص ذوي العاقــة إل

الرافــق الصحيــة وتوســيع الداخــل وتحســن اللفتــات وتســهيل
ـكل عــام.
الحركــة بشـ ٍ

ـكال متعـ ّـددة ُيمكــن
إيصــال العلومــات التعلقــة بالصحــة بأشـ ٍ

الوصــول إليهــا ،مــع مراعــاة متطلبــات الشــخاص مــن ذوي

العاقــات الســمعية أو البصريــة أو الذهنيــة أو النفســية

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به

الجتماعيــة .

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

معالجــة العوائــق الجتماعيــة القتصاديــة التــي تواجــه الصحــة

العمــل النســان عنــد تنفيــذ برمجــة الصحــة للشــخاص ذوي
العا قــة .

الشاركة
ّ
الفعالــة للشــخاص ذوي العاقــة وأســرهم
ضمــان الشــاركة

والنظمــات التــي تمثلهــم ف عمليــة صنــع القــرار وتخطيــط

البامــج الصحيــة وتصميمهــا وتنفيذ هــا ورصد هــا وتقييمهــا.

التعــاون مــع الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم

لتوعيــة العاملــن الصحيــن بحقــوق الشــخاص مــن ذوي

العاقــة ،بمــا ف ذلــك تقاطــع العاقــة مــع النــوع الجنســان
والعمــر وحالــة الهجــرة والديــن والجنســانية.

كنقــص التعليــم وانخفــاض الدخــل.

التمكي وتنمية القدرات
تعزيــز قــدرة منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة عــى البمجــة
الصحيــة ،وتمكينهــا مــن الشــاركة ف تصميــم الخدمــات
الصحيــة وتنفيذهــا ورصدهــا.

إشــراك موظفــي منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والدافعــن

من ذوي العاقات الذهنية والنفسية الجتماعية ومستخدمي
ّ
ومقدمــي الرعايــة ف
خدمــات الصحــة النفســية وأفــراد الســرة
تدريبــات الهنيــن الصحيــن ف مجــال العاقــة.

اعتماد إجراءات الوافقة الستنرة للقرارات الطبية والجراحية
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11û

 .1ÿالصحة

وتبــادل البيانــات (بمــا ف ذلــك الحــالت) لتمكــن الشــخاص

مــن ذوي العاقــة مــن اتخــاذ القــرارات بأنفســهم.

جمع البيانات ورصدها
تحديــد البيانــات التاحــة عــن عــدد الشــخاص ذوي العاقــة،
وتقييــم دقــة البيانــات وتحديــد الثغــرات فيهــا .وف حالــة عــدم

توفــر البيانــات ،ينبغــي اســتخدام التقديــر العالــي بنســبة  1ÿف
الائــة.1úÿ

إدارة عمليــات التقييــم والســوحات وأدوات الرصــد الصحيــة

لجمــع البيانــات عــن صحــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة،
والقيــام بذلــك باســتمرار عــب كافــة مراحــل الزمــة وتصنيــف

ـات مختلفــة ،وتوثيــق
إنشــاء أنظمــة إحالــة واضحــة عــب خدمـ ٍ
أدائهــا ورصــده.

إجــراء تحليــل متعـ ّـدد القطاعــات لفهــم اختــللت القــوى

القائمــة عــى النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة وكيــف يؤثــر
التقاطــع عــى الوصــول إل الــوارد الاليــة والتنقــل واتخــاذ
القــرارات .

البيانــات حســب النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة.

تقديم خدمات صحية عالية الجودة
مــن أجــل أن تكــون الخدمــات الصحيــة ممتــازة ،يجــب أن تو ّفــر

بشكل علمي .وف الظروف النسانية،
التكلفة ،وأن تكون سليمة
ٍ

ّ
ّ
وفعالــة مــن حيــñ
وفعالــة
الجــودة الضمونــة ،وأن تكــون آمنــة

بغــض النظــر عــن العاقــة.

الوصــول العــادل إل النتجــات والتقنيــات الطبيــة الساســية ذات

سائدة

تصميــم مرافــق وبرامــج سـ ُـبل العيــش وتكييفهــا لضمــان أن
تكــون دامجــة ومتاحــة للجميــع ،بمــا ف ذلــك الشــخاص ذوي
العاقــة.

ستســاعد الرشــادات الــواردة أدنــاه الجهــات الفاعلــة ف القطــاع
الصحــي عــى تحديــد العوائــق التــي قــد تواجــه الشــخاص مــن ذوي

 1úÿمنظمة الصحة العالية والبنك الدول ،التقرير العالي حول العاقة (.)2011
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يجــب أن يحصــل جميــع الشــخاص عــى خدمــات صحيــة ممتــازة،

مستهدف

تصميــم برامــج سـ ُـبل العيــش لســتيعاب التطلبــات الفرديــة
للشــخاص مــن ذوي العاقــة ،فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة
والتصــالت والدوات والصــول والتدريــب (عــى ســبيل الثــال
ـاء عــى
ـاعدة ومســاحات العمــل العدلــة بنـ ً
توفــر التقنيــات السـ ِ
التطلبــات الفرديــة ومــا إل ذلــك).

العاقــة وأســرهم ف الوصــول إل البامــج الصحيــة ف الظــروف
ّ
ومقدمــي الرعايــة.
النســانية ودعــم الفــراد

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

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
توثيــق سـ ُـبل الوقايــة والحتياجــات الصحيــة قبــل حــدوث الكــوارث ،والخــذ
بعــن العتبــار الصحــة الجنســية والنجابيــة والصحــة النفســية والدعــم النفــي
الجتماعــي والمــراض العديــة وغــر العديــة ورعايــة الصابــة ،والركيــز عــى
إتاحــة الوصــول إل الخدمــات الصحيــة الوليــة المتــازة واليســورة والرعايــة
الصحيــة الشــاملة والدويــة الساســية والجهــزة الســاِعدة للشــخاص مــن ذوي
العاقــة ،بغــض النظــر عــن العمــر والنــوع الجنســان.

X

تحديــد الخدمــات الصحيــة الســائدة والخدمــات التــي تســتهدف العاقــة،
والركيــز عــى مراكــز الرعايــة الصحيــة الوليــة وإعــادة التأهيــل وخدمــات التدخــل
البكــر وبرامــج إعــادة التأهيــل الجتمعيــة وخدمــات الصحــة النفســية والدعــم
النفــي الجتماعــي عــى مســتوى الجتمــع والستشــف ،óوالورديــن والصنعــن
للجهــزة الســاِعدة.

X

تحديــد النظمــات الحليــة للشــخاص ذوي العاقــة ومجموعــات دعــم القــران
ذات الصلــة بالصحــة ومســتخدمي خدمــات الصحــة النفســية وأفــراد الناصــرة
ّ
الذاتية من ذوي العاقة
ومقدمي الرعاية وأولياء المور والنظمات العاملة ف
مجــال العاقــة،و إشــراكهم ف كافــة النشــطة التعلقــة بالجاهزيــة.

X

تطويــر قــدرات الجهــات الفاعلــة ف مجــال الصحــة النســانية عــى إشــراك
الشــخاص ذوي العاقــة ف البمجــة.

X

X

إجــراء تدقيقــات لمكانيــة الوصــول للمنظمــات والرافــق والخدمــات والنتجــات
الصحيــة ،وإعــداد خطــط عمــل حــول الرصــد والتقييــم.

X

X

التعــاون مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة لراجعــة السياســات الصحيــة
الوطنيــة الطارئــة وضمــان تخصيــص المــوال لتلبيــة الحتياجــات الصحيــة
والرفاهيــة للشــخاص ذوي العاقــة.

X

تعيــن جهــة اتصــال أو خبــر صحــي ف مجــال إدمــاج مفهــوم العاقــة ف القطــاع
الصحــي لتقديــم إرشــادات فنيــة حــول برمجــة الخدمــات الصحيــة الدامجــة
للعاقــة ودعــم الحــالت عــب القطاعــات.

X

X

X

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
تخصيــص المــوال وجمعهــا لضمــان اســتمرارية الخدمــات الصحيــة التــي
يســتخدمها الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك الخدمــات الحــددة
الها مــة .

X

X

X

11ÿ

 .1ÿالصحة

الجاهزية

تعبئــة الهنيــن الذيــن يفهمــون الحتياجــات الصحيــة للشــخاص ذوي العاقــة
ويُمكنهــم تلبيتهــا ،وتوظيــف خــباء ف مجــال تعميــم مراعــاة العاقــات ف
الخدمــات الصحيــة.
ّ
ومقدمي
إنشاء قاعدة بيانات حول العاقة وتعميم الجهات الفاعلة الصحية
الخدمات الذين هم ف وضع ُ ّ
ّ
الفعال.
يمكنهم من تسهيل نظام الحالة

الستجابة

التعاف

X

X

X

 .٣التنفيذ
رفــع مســتوى الوعــي بــن العاملــن الصحيــن والجتمعــات للحـ ّـد مــن وصمــة
العــار فيمــا يتعلــق بالعاقــة ،وتنفيــذ اســراتيجيات لتحقيــق هــذا الهــدف ،عــى
ســبيل الثــال مــن خــلل التصــالت والتواصــل.

X

ضمــان وصــول الشــخاص ذوي العاقــة إل جميــع الرافــق الصحيــة ،بمــا ف
ذلــك الرافــق الؤقتــة ،وضمــان اعتمــاد الهندســن والهندســن العماريــن لبــادئ
التصميــم الشــامل عنــد إعــادة بنــاء الرافــق الصحيــة أو إعــادة تأهيلهــا.
جعــل الرافــق الصحيــة متاحــة بالكامــل للشــخاص ذوي العاقــة ،والخــذ بعنــي
العتبــار الداخــل والحمامــات وســهولة الحركــة داخــل البــان واللفتــات.

X

ضمــان ّ
أن جميــع العلومــات التعلقــة بالخدمــات الصحيــة والعلومــات الصــادرة
ّ
متعددة وممكنة
بأشكال
عن آليات رضا الستخدمن والتغذية الرتدة متوفرة
ٍ
الوصول.

X

X

X

X

X

X

X

ضمــان ،بعــد بــدء حالــة الطــوارئّ ،
أن معلومــات الريــض تظــل متاحــة ويُمكــن
الوصــول إليهــا لغــراض الحالــة والحركــة والنقــل والتابعــة.

X

X

 .4التنسيق
إدراج معلومــات عــن العاقــة ف نظــم معلومــات الدارة الصحيــة ،والنظــر ف
ســجلت الرافــق الصحيــة وحالــة الوصــول للمرفــق والراقبــة ذات الصلــة بالجــال
الصحــي.

X

إنشــاء مجموعــات التنســيق ،وإشــراك أصحــاب الصلحــة ف الجــال الصحــي
وممثــ üمنظمــات الشــخاص ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك الشــخاص ذوي
العاقــة الذهنيــة والنفســية الجتماعيــة.

X

أن أنظمــة الحالــة تربــط ّ
ضمــان ّ
مقدمــي الرعايــة الصحيــة والجهــات الفاعلــة ف
الجــال الصحــي بالخــبات ف مجــال العاقــة.
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X

X

X

X

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

الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .٥الرصد والتقييم
ضمــان ّ
أن تكــون آليــات التغذيــة الرتــدة والشــكاوى ممكنــة الوصــول ودامجــة
للشــخاص ذوي العاقــة.

X

جمــع البيانــات عــن الصحــة وضمــان تصنيــف البيانــات حســب النــوع الجنســان
والعمــر والعاقــة.

X

رصــد وتقييــم إمكانيــة الوصــول إل الرافــق والبامــج والخدمــات الصحيــة
الدامجــة لضمــان تلبيتهــا لحتياجــات وشــواغل النســاء والرجــال والفتيــات
والفتيــان مــن ذوي العاقــة ومــن كافــة العمــار.

X

X

عنــد قيــاس جــودة تقديــم الخدمــات الصحيــة ،ينبغــي تضمــن معايــر تقيــس
الدمــاج وإمكانيــة الوصــول والمتثــال للمعايــر الصحيــة( .انظــر الصــادر أدنــاه).

X

X

X

أدوات ومصادر
كتيبــات تدريــب برنامــج العمــل لــرأب الفجــوة ف الصحــة

النفســية ()201ý

منظمــة الصحــة العاليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة ف اليــدان

القتصــادي والبنــك الــدول ،تقديــم خدمــات صحيــة عاليــة

الجــودة :ضــرورة عاليــة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة ()2018
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 .1ÿالصحة

القوى العاملة الصحية
ّ
إن القــوى العاملــة الصحيــة ذات الداء الجيــد تل ّبــي النــداء وتتحـ ّـى

بالحــرام والنزاهــة والفعاليــة ،وتعمــل عــى تحقيــق أفضــل النتائــج

الصحيــة المكنــة ،بالنظــر إل الــوارد والظــروف التاحــة ،وهــذا

ـكل منصــف ومتنوعــة وكفــؤة
يعنــي وجــود قــوى عاملــة موزعــة بشـ ٍ

ومنتجــة وكبــرة بمــا يكفــي للقيــام بالهــام الطلوبــة منهــا.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
إجــراء تقييــم لحتياجــات القــوى العاملــة الصحيــة لتحديــد مــدى فهمهــا لــكل
مــن العاقــة وأهميــة إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة ف البمجــة الصحيــة
وتقديــم الخدمــات.

X

X

تحديــد أوجــه القصــور ف قــدرة ووعــي العاملــن ف القطــاع الصحــي ،وف
السياســة والتوجيــه ،فيمــا يتعلــق بالدمــاج والعاقــة.

X

X

تحديد وتحدي ñبانتظام عدد وموقع الوظفن الذين يعملون مع الشخاص
ّ
لتخصصن ف قطاع الصحة وإعادة التأهيل والعاملن ف
من ذوي العاقة (ا
الجتمع وغرهم).

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
تحديــد الــوارد ،وإدمــاج الشــخاص ذوي العاقــة م ّمــن لديــه مهــارات وتدريبــات
صحيــة ف القــوى العاملــة الصحيــة.

X

تعيــن موظفــن مهنيــن لديهــم خــبة ف الســتجابة للحتياجــات الصحيــة
للشــخاص مــن ذوي العاقــة.
تعبئــة المــوال لتعزيــز خــبة العاملــن الصحيــن ف مجــال العاقــة ،ويشــمل
ذلــك مهــارات التصــال وإجــراء الفحوصــات الصحيــة.

X

X

X

X

X

توظيف طاقم مختص ف مجال التأهيل ف فرق الطوارئ الطبية.

X

ّ
مقدمــي الخدمــات الصحيــة (بمــا ف ذلــك أخصائيــو
تعبئــة مجموعــة مــن
العلج الهني والنظق) لتمكن الشخاص من ذوي العاقة من الحصول عى
الخدمــات التــي يحتاجونهــا.

X

X

X

 .٣التنفيذ
ضمــان ّ
أن كافــة البامــج الصحيــة والتدريبــات الساســية للمهنيــن الصحيــن
تعالــج مســألة الوعــي بمنظــور العاقــة وحقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة.
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X

X

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

الجاهزية

تدريــب العاملــن ف الجــال الصحــي عــى اöثــار التــي ّ
تخلفهــا الكــوارث النســانية
عــى صحــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة( .عــى ســبيل الثــال :الشــخاص مــن
ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة لديهــم أعــراض أكــث خطــورة ،ونقــص
الدويــة يجعــل مــن الســتحيل إدارة الصــرع ،ومــرض الســكري وغــر ذلــك،
والشــخاص الذيــن لديهــم إصابــات ف العمــود الفقــري ل يســتطيعون إدارة
آلم الضغوطــات إذا مــا انفصلــوا عــن الشــخاص الداعمــن ،إلــخ).

X

وضــع اســراتيجيات للتواصــل والرعايــة الجتمعيــة والرعايــة النزليــة لتمكــن
العاملــن الصحيــن مــن الوصــول إل الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن ل
فة بعيــدة.
يســتطيعون الســفر أو الذيــن يعيشــون عــى مســا ٍ
ضمان ّ
أن جميع آليات التغذية الرتدة والشكاوى متاحة ودامجة للشخاص
ذوي العاقة.

X

الستجابة

التعاف

X

X

X

X

X

 .4التنسيق
تطويــر واختبــار مســارات الحالــة ميدانيــاً بــن الجتمــع والستشــفيات وبــن
الخدمــات الصحيــة والقطاعــات والخدمــات الخــرى.

X

إنشــاء قاعــدة بيانــات للعاملــن الصحيــن عــى جميــع الســتويات الحاصلــن
عــى تدريــب ف مجــال العاقــة.

X

X

 .٥الرصد والتقييم
الرصــد النتظــم للمعــارف والهــارات الخاصــة بالعاملــن الصحيــن فيمــا يتعلــق
بالشــخاص مــن ذوي العاقــة وإدماجهــم ،واقــراح عقــد تدريــب لغــراض
التابعــة.

X

تقييم التدريب حول منظور العاقة التاح للقوى العاملة الصحية.

X

X

X

X

أدوات ومصادر
التحالــف العالــي للقــوى العاملــة الصحيــة وغــره ،زيــادة
القــوى العاملــة الصحيــة الجتمعيــة ف حــالت الطــوارئ – بيــان
مشــرك ()2011

الجموعة الصحية ،بنك العرفة
منظمة الصحة العالية ،بناء القوى العاملة الصحية العالية

استجابة أفضل ()2016
من أجل تنفيذ
ٍ
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 .1ÿالصحة

إدارة العلومات الصحية
يجــب أن يضمــن نظــام إدارة العلومــات الصحيــة الــذي يعمــل
ـكل جيــد أن يتــم إنتــاج العلومــات التعلقــة بالعوامــل الحـ ِّـددة
بشـ ٍ

للصحة وأداء النظام الصحي والحالة الصحية وتحليلها ونشرها
واســتخدامها بشــكل موثــوق وســريع.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تصنيــف الســوحات الوطنيــة والراقبــة الصحيــة حســب النــوع الجنســان والعمــر
والعا قــة .

X

إدراج البيانــات التعلقــة بالعاقــة حســب النــوع الجنســان والعمــر ف الســوحات
الديموغرافيــة والصحيــة.

X

تحديــد مــدى توفــر الخدمــات الصحيــة ذات الصلــة ،بمــا ف ذلــك التأهيــل الجســدي
والعــلج الهنــي وورش جراحــة العظــام.

X

 .٢تعبئة الوارد
تطويــر وإيصــال وتنفيــذ دورات تدريبيــة حــول منهجيــات جمــع البيانــات التعلقــة
بالعاقــة التــي تـ ّـم اختبارهــا ف الســياقات النســانية ،مثــل موجــز الســئلة حــول
العاقة لفريق واشــنطن ووحدة أداء الطفل التابعة لجموعة اليونيسف-واشــنطن.

X

X

تدريــب الوظفــن القائمــن عــى جمــع البيانــات حــول البنيــة التحتيــة الصحيــة لتوثيــق
إمكانيــة وصــول الشــخاص مــن ذوي العاقــة إليهــا.

X

X

 .٣التنفيذ
ّ
يصنــف البيانــات حســب النــوع
تصميــم نظــام لدارة العلومــات الصحيــة بحيــñ
الجنســان والعمــر والعاقــة.

X

X

تصميــم ســجلت صحيــة لســتخدامها ف الرافــق الصحيــة وف التوعيــة والرعايــة
النزليــة بحيــ ñتجمــع بيانــات عــن النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة.

X

X

تدريــب العاملــن ف الجــال الصحــي عــى جمــع البيانــات حــول النــوع الجنســان
والعمــر والعاقــة ومراجعــة إمكانيــة الوصــول إل الرافــق الصحيــة.

X

X

X

 .4التنسيق
طلب إعداد التقارير لتشمل مؤشرات خاصة بالعاقة.

X

X

 .٥الرصد والتقييم
طلب أدوات الرصد والتقييم لتشمل مؤشرات خاصة بالعاقة.

120

X

X
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أدوات ومصادر
الجموعة الصحية ،بنك العرفة (انظر العلومات والتخطيط)
ّ
التعلم عن جمع البيانات حول العاقة) ()2019
النسانية والدماج ،استخدام أسئلة فريق واشنطن ف العمل النسان (مجموعة أدوات
النسانية والدماج ،بيانات العاقة ف العمل النسان

الخدمات الصحية الساسية
تشــمل الخدمــات الصحيــة الساســية الخدمــات الصحيــة النقــذة
للحيــاة ،حيــ ñيحتــاج بعــض الشــخاص مــن ذوي العاقــة إل

إعــادة تأهيــل أو دعــم تنفــي أو خدمــات صحيــة متخصصــة أخــرى
لضمــان بقائهــم ورفاهيتهــم.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تقييــم مهــارات العاملــن ف الجــال الصحــي ومعارفهــم فيمــا يتعلــق بإعــادة تأهيــل:
( )1الشــخاص ذوي العاقــة )2( ،الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن أصيبــوا بجــروٍح
ت جديــدة
جديــدة  )û( ،1ú6أشــخاص لديهــم إصابــا ٍ
تدريبيــة ومــوارد) لعالجــة الشــكلت الحـ ّـددة.

1úý

 ،وتطويــر خطــة عمــل (مــواد

لتضررين من ذوي العاقة ،مع الخذ
تحديد وتقييم الحتياجات الصحية للشخاص ا
ّ
بعــن العتبــار الحفــاظ عــى الصحــة والصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي
وإعــادة التأهيــل.
تحديــد الحتياجــات الصحيــة الساســية للشــخاص مــن ذوي العاقــة ،وإدراج الدعــم
التنفــي والطاقــة الكهربائيــة والدويــة والعــلج.
تحديــد الحواجــز والخاطــر التــي تواجــه الشــخاص مــن ذوي العاقــة عنــد وصولهــم إل
الخدمــات الصحيــة الساســية.

X

X

X

X

X

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد

1ú6منظمة الصحة العالية ،العاير والتوصيات الدنيا لعادة التأهيل (.)2016
 1úýالرجع السابق.
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 .1ÿالصحة

الجاهزية

تشــجيع الانحــن عــى تمويــل اســتعادة أو توفــر الخدمــات الصحيــة الساســية
للشــخاص مــن ذوي العاقــة.

X

الستجابة

التعاف

X

 .٣التنفيذ
إنشاء خدمات صحية مجتمعية بهدف توفر التأهيل والتوعية.

X

استعادة الخدمات واللوازم الصحية الساسية التي يحتاجها الشخاص ذوي العاقة
للحفاظ عى صحتهم والبقاء عى قيد الحياة.

X

إعــداد نظــام إحالــة ســليم وإحالــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة إل الخدمــات الصحيــة
التــي تـ ّـم تحديدهــا خــلل مرحلــة الجاهزيــة ،عــى أن تكــون هــذه الخدمــات ملئمــة
للثقافــة ومراعيــة لهــا.

X

إعــادة تخزيــن النتجــات والدويــة ف مراكــز إعــادة التأهيــل والنقــاط الصحيــة
والستشــفيات ،وتشــمل الجهــزة الســاِعدة والدويــة الساســية ،ومرافــق الصحــة
النفســية وكذلــك الجســدية.

X

X

دمــج الحتياجــات الصحيــة الساســية التفــق عليهــا للشــخاص مــن ذوي العاقــة ف
الخدمــات الصحيــة.

X

X

X

X

 .4التنسيق
التنســيق مــع وزارة الصحــة وزارة التنميــة الجتماعيــة ومنظمــات الشــخاص ذوي
العاقــة وغرهــا مــن أصحــاب الصلحــة العنيــن ،والتفــاق معهــم عــى الخدمــات
الصحيــة للشــخاص ذوي العاقــة.
ّ
ّ
ومقدمــي الرعايــة
العمــل مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة
ومقدمــي الخدمــات
الصحيــة الحليــن لتحديــد الحتياجــات الصحيــة قبــل الكارثة/الزمــة للشــخاص مــن
ذوي العاقــة ف النطقــة التضــررة ،ويشــمل ذلــك إعــادة التأهيــل.

X

X

X

 .٥الرصد والتقييم
رصــد مــدى وصــول الشــخاص ذوي العاقــة إل جميــع الخدمــات الساســية ،ويشــمل
ّ
ومقدمــي الخدمــات.
ذلــك الوصــول إل الدويــة والجهــزة الســاِعدة

أدوات ومصادر
الجموعة الصحية ،بنك العرفة
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X

X
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المراض السارية
مــن الحتمــل أن يكــون الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بصــرف النظــر
ً
عرضة للصابة بالمراض السارية
عن أعمارهم أو جنسهم ،أكث

لنهــم عــى الرجــح لــن يتمكنــوا مــن
خــلل الزمــات النســانيةّ ،

الحصــول عــى اليــاه الصالحــة للشــرب وبرامــج الصــرف الصحــي

اللئمــة وبرامــج الوقايــة الصحيــة ،وقــد يعيشــون ف ملجــئ يتعــذر
الوصــول إليهــا تعـ ّـرض صحتهــم وحياتهــم للخطــر.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
التعــاون مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة وأصحــاب الصلحــة اöخريــن لتحديــد
التضرريــن.
الشــخاص ذوي العاقــة مــن بــن الســكان
ّ
تحديــد العوائــق والخاطــر التــي تواجــه الشــخاص مــن ذوي العاقــة عنــد وصولهــم إل
أنشــطة الوقايــة الصحيــة وبرامــج المــراض الســارية ،وكذلــك التطعيــم والوصــول إل
برامــج اليــاه الأمونــة.

X

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
تعبئــة المــوال والــوارد البشــرية لتنظيــم التوعيــة والخدمــات الجتمعيــة والنزليــة
وحمــلت تعزيــز الصحــة والوقايــة مــن المــراض.

X

X

 .٣التنفيذ
جمــع بيانــات حــول مراقبــة المــراض وبيانــات الســح الســري الصنفــة حســب النــوع
الجنســان والعمــر والعاقــة.

X

إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم ف تطويــر مــواد العلومــات
والتعليــم والتصــال.

X

X

ـكال متعـ ّـددة
إيصــال التدابــر الخاصــة بتعزيــز الصحــة والوقايــة مــن المــراض بأشـ ٍ
ويُمكــن الوصــول إليهــا ،وفعــل الشــيئ ذاتــه مــع مــوارد العلومــات والتعليــم.

X

X

معالجــة التطلبــات والهتمامــات الخاصــة بالشــخاص مــن ذوي العاقــة عنــد تصميــم
العرضــة
تدابــر الوقايــة مــن المــراض الســارية عــب القطاعــات لصالــح الفئــات الســكانية
ّ
للخطــر.

X

X

 .4التنسيق
التنسيق مع القطاعات الخرى لضمان حصول الشخاص من ذوي العاقة عى الياه
والصرف الصحي والأوى النظيف واöمن وتلبية متطلبات الطوارئ الخرى.

X

12û

 .1ÿالصحة

الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .ÿالرصد والتقييم
رصد مدى وصول الشخاص من ذوي العاقة إل حملت وأنشطة الرويج والوقاية.

X

أدوات ومصادر
الجموعة الصحية ،بنك العرفة

صحة الطفل
ّ
أن الخفــاق ف تنســيق التدخــلت الخاصــة بالطفــال عــب قطاعــات
الصحــة والتعليــم والحمايــة والتغذيــة يم ّثــل تهديــداً كبــراً لصحــة
الطفل ،حيّ ñأنه يعوق إعمال حقوق الطفل ويحد من إمكانات

نمـ ّـوه ويجعــل مــن الســتحيل الحــد مــن التفاوتــات الجتماعيــة

والقتصاديــة التــي تؤثــر عــى الصحــة.
وللطفــال ذوي العاقــة الحــق ف الوصــول إل كافــة الخدمــات

الصحيــة التعلقــة بالطفــال واليافعــن.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

 .١التقييم والتحليل والتخطيط

12ú

الحصول عى البيانات التاحة عن عدد الطفال من ذوي العاقة.

X

تحديــد أدوات التقييــم شــائعة الســتخدام مــع الطفــال ،بمــا ف ذلــك ف مرحلــة
الطفولــة البكــرة ،وتكييفهــا لتلبيــة متطلبــات الطفــال ذوي العاقــة وتدريــب الوظفــن
عــى اســتخدامها.

X

تحديــد ّ
مقدمــي الخدمــات الصحيــة وســهولة الوصــول إليهــم ،ويشــمل ذلــك الهنيــن
ذوي الخبة ف طب الطفال والتغذية والتدخل البكر وتنمية الطفولة البكرة وإعادة
التأهيــل.

X

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 أيضـ ًـا).

X

X

تحديــد طبيعــة التدريبــات التــي يحتاجهــا العاملــون ف القطــاع الصحــي فيمــا يتعلــق
بالطفــال ذوي العاقــة وإدماجهــم.

X

X

X

X

التعاف

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

الجاهزية

الستجابة

الخــذ بعــن العتبــار ،عنــد فحــص الطفــال مــن ذوي العاقــة ف عمليــات تقييــم
الحتياجــات والســوح الصحيــة ،اســتخدام وحــدة أداء الطفــل التابعــة لليونيســف-
واشــنطن ،أو أدوات التقييــم
الوحــدة الخــرى التــي تـ ّـم اختبارهــا مــن قبــل الجهــات
ّ
الفاعلــة ف الجــال النســان وأصحــاب الصلحــة.

X

X

تحديد العوائق والخاطر التي تواجه الطفال ذوي العاقة عند وصولهم إل خدمات
صحة الطفل.

X

X

التعاف

 .٢تعبئة الوارد
تخطيــط عمليــة تدريــب العاملــن الصحيــن عــى حقــوق الطفــال مــن ذوي العاقــة
وتخصيــص ميزانيــة للتدريــب وتنفيــذه ،ويشــمل ذلــك نمــو الطفــل والكشــف البكــر عــن
العاقــة.

X

X

X

 .٣التنفيذ
ّ
ومقدمــي
إتاحــة الخدمــات والبامــج الصحيــة للطفــال واليافعــن مــن ذوي العاقــة
ـكل كامــل.
الرعايــة لهــم مــن خــلل إزالــة العوائــق التــي تحــول دون إدماجهــم بشـ ٍ

X

X

ّ
ومقدمــي الرعايــة لهــم ف تصميــم البامــج
إشــراك الفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة
الصحيــة وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا.

X

X

X

X

دمــج الكشــف البكــر عــن العاقــة ف البامــج ذات الصلــة ،ويشــمل ذلــك الصحــة
الدرســية والتغذيــة وصحــة الم وصحــة الطفــال حديثــي الــولدة.

X

دمــج العلومــات الصحيــة وإدارة العاقــة ف برامــج وخدمــات صحــة الم والطفــل،
ويشــمل ذلــك التحصــن والرعايــة قبــل الــولدة وبعدهــا والتغذيــة والصحــة الجنســية
والنجابيــة.

X

دمــج التحديــد والكشــف البكريــن عــن العاقــة ف عمــل العاملــن ف الجتمــع وصحــة
الجتمــع ،ومســاعدتم عــى تحديــد الطفــال مــن ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك العاقــة
الذهنيــة والنفســية الجتماعيــة وإحالتهــم بهــدف التدخــل البكــر.

X

X

إدارة برامــج التوعيــة للطفــال مــن ذوي العاقــة خــارج الدرســة ،حيــ ñيتــم تقديــم
برامــج صحــة الطفــل مــن خــلل الــدارس.

X

X

ّ
ومقدمــي الرعايــة للطفــال مــن ذوي العاقــة عــى النضمــام إل
تشــجيع الوالديــن
مجموعــات دعــم الوالديــن ،ونشــر العلومــات والتثقيــف ف مجــال صحــة الطفــل مــن
خــلل الراكــز الصحيــة الجتمعيــة.

X

X

X

X

X
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 .1ÿالصحة

الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .4التنسيق
التنســيق مــع القطاعــات الخــرى لضمــان حصــول الطفــال ذوي العاقــة عــى الســاعدة
والحمايــة.
تطويــر وتنفيــذ أنظمــة الحالــة للطفــال مــن ذوي العاقــة ،ويشــمل ذلــك الخدمــات
الســتهدفة كالعــلج الهنــي وعــلج النطــق.

X

X

X

X

X

 .٥الرصد والتقييم
إدراج مؤشــرات حــول الفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة ف أدوات الرصــد ،والبــلð
عــن النتائــج الصحيــة حــول الفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة.

أدوات ومصادر
الجموعة الصحية ،بنك العرفة
منظمــة الصحــة العاليــة ،العنايــة بالرعايــة الخاصــة بتنميــة

الطفولــة البكــرة :إطــار عمــل لســاعدة الطفــال عــى البقــاء عــى

قيــد الحيــاة والزدهــار لتحويــل المكانــات الصحيــة والبشــرية
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X

X
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الصحة الجنسية والنجابية والحقوق
يحــق للشــخاص ذوي العاقــة التمتــع بالصحــة الجنســية

الصحــة الجنســية والنجابيــة للشــخاص مــن ذوي العاقــة أولويــة

والنجابيــة ،وهــي عنصــر مــن عناصــر الحــق ف الصحــة ،ويجــب

منخفضــة لصحــاب الصلحــة ف الجــال الصحــي بســبب العتقــاد

بإمكانيــة الوصــول إل الخدمــات الجنســية والنجابيــة والعلومــات
ـكل عــام تشـ ّـكل
التــي تفــي بمتطلباتهــم الخاصــة ،لكــن وبشـ ٍ

خيــارات حـ ّـرة بشــأن حياتهــم الجنســية.

أن تتمتــع النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة

الخاطــئ بــأّن الشــخاص مــن ذوي العاقــة غــر قادريــن عــى اتخــاذ

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تحديــد خدمــات الصحــة الجنســية والنجابيــة واللــوازم للشــخاص مــن ذوي العاقــة
وإمكانيــة الوصــول إليهــا ،ويشــمل ذلــك رعايــة الم والوليــد ووســائل منــع الحمــل
ومنــع الحمــل ف حــالت الطــوارئ والصحــة الجنســية والنجابيــة لليافعــن والوقايــة
مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان والتصـ ّـدي لــه والمــراض النقولــة جنســياً
وخدمــات فــروس نقــص الناعــة البشــرية/اليدز.

X

تحديــد مــدى وصــول الشــخاص مــن ذوي العاقــة إل الرافــق والخدمــات واللــوازم
الصحيــة ،وتحديــد كيفيــة معالجــة الفجــوات( .عــى ســبيل الثــال اســتخدام الحــرف
الكبرة أو طريقة برايل لجعل الوصول إل العلومات أكث ســهولة) ،وتقليل أوقات
النتظــار.

X

X

X

لتلبيــة متطلبــات الصحــة الجنســية والنجابيــة للشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بمــا ف
ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذهنيــة ،بنبغــي تنظيــم خدمــات التوعيــة وتقديــم
المــدادات للشــخاص مــن ذوي العاقــة العزولــن ف منازلهــم ،وضمــان ّ
أن برامــج
التوعيــة تشــمل معلومــات دقيقــة عــن الصحــة الجنســية والنجابيــة.

X

تقييــم اهتمامــات الحمايــة الخاصــة بالنســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان مــن ذوي
العاقــة ،والخــذ بعــن العتبــار مــدى إمكانيــة وصولهــم إل معلومــات وخدمــات
ّ
يحددهــا الشــخاص
الصحــة الجنســية والنجابيــة ،ومعالجــة مخاطــر الســلمة التــي
ذوي العاقــة.

X

X

تحديــد العوائــق والخاطــر التــي تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة عنــد وصولهــم إل
خدمــات وبرامــج الصحــة الجنســية والنجابيــة.

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
تخصيــص أمــوال بهــدف تدريــب العاملــن ف الجــال الصحــي حــول التأثــر الراكمــي
عــى النشــاط الجنــي لتقاطــع العمــر والنــوع الجنســان والعاقــة.
توظيــف الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن لديهــم خــبة ف الصحــة الجنســية
والنجابيــة .

X

X
X

X
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 .1ÿالصحة

الجاهزية

إدماج وحدات العاقة ف كافة التدريبات ف مجال الصحة الجنسية والنجابية التي
تســتهدف الوظفــن ،وإتاحــة التدريــب ّ
لقدمــي الخدمــات وموظفــي الدعــم والعاملــن
ف مجــال التوعيــة الجتمعيــة والتعبئــة والوظفــن العاملــن ف مجــال العنــف القائــم
عــى النــوع الجنســان وفــروس نقــص الناعــة البشــرية.

X

الستجابة

X

التعاف

X

 .٣التنفيذ
إدراج عمليــة إدمــاج مفهــوم العاقــة ف كافــة خدمــات الوقايــة والســتجابة للصحــة
الجنســية والنجابيــة (العلومــات والخدمــات واللــوازم) ،والقيــام بذلــك مــن أجــل
الصحــة الجنســية والنجابيــة لليافعــن وصحــة الم والوليــد وخدمــات منــع الحمــل
وخدمــات منــع العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان والتصـ ّـدي لــه وخدمــات منــع
المــراض النقولــة جنســياً والتصـ ّـدي لهــا ،بمــا ف ذلــك فــروس نقــص الناعــة البشــرية/
اليــدز.

التعــاون مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التــي تر ّكــز عــى العاقــة
لتطوير مواد إعلمية عامة حول الصحة الجنســية والنجابية ونشــرها ّ
بعدة أشــكال
ممكنــة الوصــول.

X

X

ضمــان احــرام إجــراءات الوافقــة الســتنرة ،بمــا ف ذلــك عندمــا ُيطلــب مــن الشــخاص
مــن ذوي العاقــة اتخــاذ القــرارات ،ويجــب أن تمتثــل الجــراءات لتفاقيــة حقــوق
ّ
ومقدمــي الخدمــات حــول
الشــخاص ذوي العاقــة ،والعمــل عــى تدريــب الوظفــن

X

X

X

X

X

كيفيــة التواصــل مــع الشــخاص مــن ذوي العاقــات الختلفــة.1ú8

أن كافــة الرافــق الصحيــة ُيمكــن الوصــول إليهــا جسـ ً
ضمــان ّ
ـديا ،وأن يتــم توعيــة
موظفــي الصحــة الجنســية والنجابيــة حــول إدمــاج العاقــة وتجهيزهــم لتوفــر
ـكال متعـّـددة ُيمكــن الوصــول إليهــا ،ويشــمل ذلــك اليافعــن مــن ذوي
العلومــات بأشـ ٍ
العاقــة.

X

تشــجيع وتعبئــة الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم للقيــام بأنشــطة
الناصــرة القائمــة عــى الدلــة والباهــن بشــأن قضايــا الصحــة الجنســية والنجابيــة،
بمــا ف ذلــك فــروس نقــص الناعــة البشــرية والنــوع الجنســان والحقــوق.

X

إنشــاء لجنــة توجيهيــة للدعــوة إل اعتمــاد نمــوذج للصحــة الجنســية والنجابيــة
يشــمل العاقــة ،وينبغــي أن يشــمل العضــاء أشــخاصاً مــن ذوي العاقــة وأعضــاًء مــن
منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة وممثلــن عــن النظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة
وقطاعــي الحمايــة والصحــة والســلطات الوطنيــة.

X

X

X

X

التواصــل مــع النســاء والفتيــات والشــباب مــن ذوي العاقــة مــن خــلل جلســات
إعلميــة مجتمعيــة حــول الصحــة الجنســية والنجابيــة.

X

إدراج العلومــات والخدمــات والمــدادات التعلقــة بالصحــة الجنســية والنجابيــة
للشــخاص ذوي العاقــة ف برامــج الصحــة الدرســية وبرامــج التغذيــة وغرهــا مــن
البامــج ذات الصلــة.

X

X

 1ú8مفوضيــة اللجئــن النســائية« ،أرى ّ
أن ذلــك ممكنــاً» :بنــاء القــدرات لدمــاج العاقــة ف مجموعــة أدوات المارســن ف مجــال العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ،الداة  :9عمليــة الوافقــة الســتنرة مــع الناجــن
البالغــن مــن ذوي العاقــة.
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الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .4التنسيق
التنســيق مــع القطاعــات الخــرى (كالحمايــة والغــذاء والتغذيــة) لضمــان وجــود نظــام
نوعــي للصحــة الجنســية والنجابيــة ونظــام ف ّعــال للحالــة لدعمــه.

X

التنســيق مــع قطاعــي الصحــة والحمايــة والفريــق العامــل العنــي بالصحــة الجنســية
والنجابيــة ومجــالت الســؤولية للعنــف القائــم عــى النــوع الجنســان لضمــان حمايــة
الشــخاص مــن ذوي العاقــة ووصولهــم إل كافــة العلومــات والخدمــات واللــوازم
التعلقــة بالصحــة الجنســية والنجابيــة.

X

تشجيع النظمات الوطنية والجتمعية للشخاص ذوي العاقة عى الشاركة بنشاط
ف مجموعات العمل العنية بالصحة الجنسية والنجابية.

X

X

X

X

 .٥الرصد والتقييم
جمــع وتحليــل البيانــات التعلقــة بخدمــات الصحــة الجنســية والنجابيــة وتقديمهــا،
وتصنيــف العلومــات حســب النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة.
رصد إمكانية الوصول إل خدمات الصحة الجنسية والنجابية.

X

اســتخدام عمليــات الرصــد والبـل ðلتعزيــز التفكــر والســاءلة ،ومراجعــة مــدى
إمكانية وصول الشخاص من ذوي العاقة إل خدمات الصحة الجنسية والنجابية
واســتخدامها.

X

X

X

X

X

X

أدوات ومصادر
الجموعة الصحية ،بنك العرفة
الفريــق العامــل الشــرك بــن الــوكالت العنــي بالصحــة

النجابيــة ف الزمــات ،الصحــة النجابيــة كعنصــر أســاس

ف الســتجابة النســانية ،صــف 2-1

الفريــق العامــل الشــرك بــن الــوكالت العنــي بالصحــة
النجابيــة ف الزمــات ،الصحــة النجابيــة ف الزمــات

الفريــق العامــل الشــرك بــن الــوكالت العنــي بالصحــة
النجابيــة ف الزمــات ،مبــادرة الشــراكة التدريبيــة

مشــروع اســفر ،حزمــة الخدمــات الوليــة الدنيــا للصحــة

النجابيــة (ف دليــل اســفر)

صنــدوق المــم التحــدة للســكان ،صمـ ø
ـت أعمــق :التجــارب

غــر العروفــة للنســاء مــن ذوي العاقــة – الصحــة الجنســية

والنجابيــة والعنــف ضــد الــرأة ف كريبــا ôوجــزر ســليمان

وتونغــا ()201û

مفوضيــة اللجئــن النســائية ،تقاريــر عــن العاقــة والصحــة
النجابيــة الجنســية

الفريــق العامــل الشــرك بــن الــوكالت العنــي بالصحــة
النجابيــة ف الزمــات ،الدليــل اليــدان الشــرك بــن

الــوكال تحــولالصحــة النجابيــةف حــال تالطــوا رئ()2018
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 .1ÿالصحة

رعاية الصابات
ّ
إن الفــراد ذوي العاقــة ومــن غــر ذوي العاقــة
معرضــون لخطــر
ّ

ذلــك نــادراً مــا يتــم أخــذ العاقــات الوجــودة مســبقاً بعــن العتبــار.

إجــراءات قياســية موّحــدة لعــلج كل نــوع مــن أنــواع الصابــة ،ومــع

لعــادة التأهيــل).

الصابات والصدمات ف الواقف والظروف النسانية ،ويتم تنفيذ

(انظــر منظمــة الصحــة العاليــة ،العايــر الفنيــة الدنيــا والتوصيــات

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تحديــد مراكــز عــلج الصدمــات وخدمــات إعــادة التأهيــل ف الناطــق التضـ ّـررة ،ويشــمل
ـاعدة والطــراف الصطناعيــة وتقويــم العظــام وخدمــات الصحــة
ذلــك الجهــزة السـ ِ
النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي.

X

تحديــد النظمــات الحليــة للشــخاص ذوي العاقــة والخدمــات والبامــج الخــرى ذات
الصلــة ف الناطــق التضـ ّـررة ،وتقييــم توافرهــا وســهولة الوصــول إليهــا.

X

ـاعدة وتوافــر عناصــر ومــواد محـ ّـددة يحتــاج إليهــا الشــخاص ذوي
تحديــد الجهــزة السـ ِ
العاقــة.

X

X

فحــص البيانــات التاحــة حــول الصابــات الجديــدة والحاجــة الحتملــة لخدمــات الرعايــة
الصحيــة الحـ ّـددة عــى الــدى الطويــل.

X

فهــم أنمــاط الصابــة بــن الشــخاص مــن ذوي العاقــة ومســارها والســتجابة الخاصــة
بهــا والتعــاف منهــا والوصــول إل الخدمــات.

X

تحديــد العوائــق والخاطــر التــي تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة عنــد وصولهــم إل
الخدمــات والبامــج التــي توفــر الرعايــة لختلــف الصابــات.

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
ّ
تعبئــة
التخصصــن ف إعــادة التأهيــل الذيــن يدركــون أهميــة الدمــاج وتدريبهــم عــى
العمــل مــع الشــخاص ذوي العاقــة.

X

جمع الموال لتحسن خدمات إعادة التأهيل عى الدى القصر والطويل.

X

ضمــان ّ
أن ميزانيــات برامــج إعــادة التأهيــل تشــمل تكلفــة إزالــة العوائــق التــي تحــول دون
وصــول الشــخاص ذوي العاقــة.

X

 .٣التنفيذ
العرضــة للمخاطــر ،ويشــمل
تدريــب التخصصــن ف إعــادة التأهيــل العاملــن ف الناطــق
ّ
ذلــك الرعايــة الحــادة مــن الصدمــات والصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي
وإدارة الكــوارث.

1û0

X

X

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

الجاهزية

دمــج خدمــات إعــادة التأهيــل ف كافــة خطــط إدارة الصابــات الجماعيــة والكــوارث ،بمــا
تغر مجرى
ف ذلك ف بروتوكولت العلج ومسارات الرعاية للصابات الشائعة التي ّ
الحيــاة (فقــدان البصــر أو الســمع أو النطــق وإصابــات النخــاع الشــوك والبــر).

X

إجــراء عمليــات تدقيــق حــول إمكانيــة الوصــول لراكــز الصدمــات وخدمــات إعــادة
التأهيــل ،والخــذ بعــن العتبــار إمكانيــة الوصــول الفعــ üوإمكانيــة الوصــول إل وســائل
التصــالت والعلومــات والخدمــات ،وتصميــم وتنفيــذ خطــط عمــل لعالجــة العوائــق
ومتابعتهــا .

X

الستجابة

التعاف

X

ّ
الختصن بالصدمات وإعادة التأهيل عى تقييم الحتياجات ،وتوفر
تدريب الوظفن
حمايــة أوســع للشــخاص الذيــن لديهــم إصابــات وإحالتهــم إل الخدمــات والقطاعــات
الخــرى (مثــل الــأوى والحمايــة واليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة).

X

رصــد وتقييــم خطــة العمــل بانتظــام لضمــان ّ
أن مراكــز الصدمــات وخدمــات إعــادة
التأهيــل تبقــ óدامجــة ومتاحــة وممكنــة الوصــول.

X

توفــر أجهــزة مســاِعدة وأطــراف صناعيــة وتقويــم عظــام بأســعاٍر معقولــة أو مناســبة
محليــاً أو مســتدامة أو مجانيــة ومتوافقــة مــع العايــر الدوليــة (عــى ســبيل الثــال معايــر
منظمــة الصحــة العاليــة للكــراس التحركــة).

X

توفر العلج الطبي والجراحي وإعادة التأهيل ،بما ف ذلك خدمات الصحة النفسية
والدعم النفي الجتماعي ،للشخاص الذين أصيبوا أثناء الكارثة أو الزمة.

X

ضمــان ّ
أن الشــخاص مــن ذوي العاقــة غــر الصابــن ُيمكنهــم الوصــول إل الخدمــات
التــي يحتاجونهــا ،والعمــل عــى اســتعادة خدمــات مــا قبــل حالــة الطــوارئ.

X

للوصــول إل الزيــد مــن الفــراد مــن ذوي العاقــة العزولــن ،يجــب تطويــر الخدمــات
الجتمعيــة وتوفــر التوعيــة والتابعــة ،ويشــمل ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف
مخيمــات اللجئــن أو النازحــن داخليــاً وف الناطــق الحاصــرة والناطــق الريفيــة.

X

إنشــاء أماكــن دامجــة ف عيــادات الرعايــة الصحيــة الوليــة حتــ óل يضطــر الشــخاص
ذوي العاقــة إل الذهــاب إل مواقــع متعـ ّـددة لتلقــي الخدمــات التــي يحتاجونهــا.

X

X

 .4التنسيق
التنســيق مــع القطاعــات الخــرى لتطويــر وتنفيــذ مســار إحالــة إل الخدمــات الخــرى
والحما يــة .

X

X

 .٥الرصد والتقييم
ضمــان ّ
أن مراكــز إعــادة التأهيــل والصدمــات تعمــل عــى تصنيــف البيانــات حســب النــوع
الجنســان والعمــر والعاقــة.
البل ðعن عدد الشخاص الصابن بجروح خلل الزمة.

X

X

X

X

X
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 .1ÿالصحة

أدوات ومصادر
البعثــة الســيحية للمكفوفــن ،هانديــكاب إنرناشــونال،

اللجنــة الدوليــة للصليــب الحمــر ،منظمــة الصحــة العاليــة،

العايــر والتوصيــات الفنيــة الدنيــا لعــادة التأهيــل ف حــالت

الطــوارئ ()2016

الجموعة الصحية ،بنك العرفة
منظمة الصحة العالية ،التكنولوجيا الساعدة للطفال من

ذوي العاقــة ،الوكالــة المريكيــة للتنميــة الدوليــة ،إرشــادات
حــول توفــر الكــراس التحركــة اليدويــة ف ظـ ّـل شــح الــوارد

()2008

منظمة الصحة العالية ،التعاون العالي ف مجال

التكنولوجيا الساعدة

الصحة النفسية والدعم النفس الجتماعي
ّ
ّ
وتعزز الصحة النفسية والرفاه النفي
إن النشطة التي تحمي
الجتماعــي يجــب أن تتحقــق وتنفــذ ف كافــة القطاعــات  ،بمــا ف
ذلــك الصحــة والتعليــم والحمايــة والتغذيــة.
ُيمكــن أن يخلــق العنــف والخــوف وحالــة عــدم اليقــن ف حــالت

الطــوارئ النســانية فــوض وأن تســتنزف الــوارد الجتمعيــة .ونتيجــة

لذلــكُ ،يعــان الشــخاص مــن ردود فعــل متعلقــة بالتوتــر توتــر قــد

النفــي الجتماعــي ،أو الذيــن يواجهــون تمييــز واســتبعاد ،إل دعـٍـم
إضــاف مر ّكــز ّ
مدربــون أو مخت ّصــون
يقدمــه أفــراد غــر مخت ّصــون لكــن ّ
ف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي.

يتعـ ّـرض الشــخاص مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة
ـر مــن الحيــان للتمييــز والقصــاء ،وقــد ُتنتهــك
والذهنيــة ف كثـ ٍ

حقوقهــم النســانية عــن طريــق الفصــل أو التمييــز أو تقييــد

اســتقلليتهم أو تهديــد ســلمتهم البدنيــة والنفســية .ولذلــك يجــب
أن تشــمل الســتجابات ف حــالت الطــوارئ اتخــاذ إجــراءات للتصـ ّـدي

للنتهــاكات ضـ ّـد الحقــوق وعــدم الســاواة التــي كانــت موجــودة قبــل
وقــوع الزمــة ،وكذلــك ليجــاد فــرص للشــخاص مــن ذوي العاقــات
النفســية الجتماعيــة للتمتــع بحقوقهــم بالكامــل ،بمــا ف ذلــك

حقوقهــم ف الصحــة والعيــش بكرامــة.

العاقــة النفســية الجتماعيــة ف هــذه البــادئ التوجيهيــة هــي
نتــاج العوائــق التــي تحــول دون الشــاركة الجتماعيــة والوصــول
إل الحقــوق الرتبطــة بالصحــة النفســية أو الظــروف العرفيــة أو
الضطــراب ف الســلوك الــذي يعتــب غــر مقبــول اجتماعيـ ًـا ،وعـ ً
ـادة
ضعف وظيفي
ما يكون الصطلح مرتبط بالشخاص الذين لديهم
ٍ
ً
مســتمر أو متكــرر ،والذيــن يواجهــون اســتبعاداً ممنهجــا وحواجــز
ـكل أقــل للشــارة لــن
أمــام مشــاركتهم ،ويُســتخدم الصطلــح بشـ ٍ
ُيعــان مــن خلـ ٍـل مؤقــت ف الصحــة النفســية ويتعافــون بســرعة،
وأحيانــاً اســتجابة للتدخــلت ف مجــال الصحــة النفســية والدعــم
النفــي الجتماعــي .وخــلل حــالت الطــوارئ النســانية ،غالبــاً مــا
تكــون الضائقــة التــي تــؤدي إل العاقــة الوظيفيــة عابــرة ،ومــن الهــم
عــدم تســمية مثــل هــذه الســتجابة بحالـ ٍـة طبيــة أو إعاقــة.
يجــب أ ّل تر ّكــز الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي فقــط

ُتضعــف أداءهــم اليومــي وتفاعلهــم الجتماعــي . 1ú9وف كثـ ٍـر مــن
الحــالت تكــون ردود الفعــل هــذه عابــرة أو يتمكــن الشــخاص مــن

عــى الشــخاص مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة والذهنيــة،
بل ينبغي أن ّ
تركز عى جميع أفراد الجتمع ،بما ف ذلك الشخاص

بدعم اجتماعي وعاطفي مناسب ،لكن ولتحقيق
التجارب الصعبة
ٍ

النســانية .ومــع ذلــك ،تقـ ّـر هــذه البــادئ التوجيهيــة بــأّن الشــخاص
مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة والذهنيــة يواجهــون أشــكا ًل

التكيــف مــع التغيــرات الفاجئــة ،وســيتغلب الكثــر منهــم عــى هــذه
هذه النتيجة من الضروري الستفادة من الوارد التوفرة لدى السر

والجتمعــات الحليــة لتعزيــز الصمــود والدعــم التبــادل .وف الزمــات
النســانية التــي يطــول أمدهــا ،قــد يــؤدي الفتقــار إل المــل والتوتــر
الطـ َّـول والراكــم إل ضيـٍـق دائــم ،مــا يزيــد مــن حــدوث حــالت الصحــة

ـتويات مختلفــة مــن الضيــق والتوتــر ف الســياقات
الذيــن لديهــم مسـ
ٍ

ـكل خــاص لخطــر
محـ ّـددة مــن التمييــز النتظــم
ّ
ويتعرضــون بشـ ٍ
ممثلــون تمثيـل ً ناقصــاً
انتهــاكات حقــوق النســان ،بالضافــة إل أ ّنهــم ّ
ـكل ملحــوظ ف منتديــات صنــع القــرار .كمــا ويجــب أن ينظــر قطــاع
بشـ ٍ

النفســية أو شـ ّـدتها ،بمــا ف ذلــك الكتئــاب الشــديد والنتحــار .وقــد

الحماية عن كثب إل هذه الجموعة الفرعية من السكان وأن يتخذ

الذين لديهم بالفعل احتياجات ف مجال الصحة النفسية والدعم

تهمهــم.
المــور التــي ّ

يحتــاج بعــض الشــخاص ،ل ســيما الفــراد الذيــن تأثـ ّـروا بشــدة ،أو

خطــوات لضمــان مشــاركتهم عــى الصعيــد الجتماعــي وف كافــة
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

ـكل وثيــق لحمايــة
يجــب أن يعمــل قطاعــا الصحــة والحمايــة بشـ ٍ
الشــخاص الذيــن يعيشــون ف الســجون ومؤسســات الرعايــة

ـر مــن الحــالت مجهــزة لتوفــر الرعايــة والدعــم للصحــة
تكــون ف كثـ ٍ
النفســية الجتمعيــة والوجهــة نحــو حقــوق النســان ،وتم ّثــل الزمــات

لهــم وتقديــم الدعــم والرعايــة لهــم ،وأن يعمــل عــى تطويــر وتعزيــز

مج ّهــز وشــامل يتوافــق مــع العايــر الدوليــة لحقــوق النســان.

العاملــة القســرية والعنــف وســوء العاملــة وغرهــا مــن انتهــاكات

ف المارســة العمليــة ،غالبــاً مــا يكــون مــن الصعــب ف حــالت

الجتماعيــة وغرهــا مــن الؤسســات الســكنية أو الذيــن ل مــأوى

الخدمــات والهيــاكل الجتمعيــة لنــع إضفــاء الطابــع الؤســي وإنهــاء

حقــوق النســان ف مثــل هــذه الماكــن .حيــّ ñ
أن هــذه الشــكال مــن

النســانية فر ً
صة للســتثمار ف الجهود والوارد لبناء نظام مجتمعي

كاف لحتياجــات الشــخاص مــن ذوي
ـكل ٍ
الطــوارئ الســتجابة بشـ ٍ

ـكل غــر متناســب عــى الشــخاص الذيــن
ســوء العاملــة تؤثــر بشـ ٍ
لديهــم مشــكلت متعلقــة بالصحــة النفســية والعاقــة النفســية

ـكل
العاقــات النفســية الجتماعيــة والذهنيــة ،وهــذا صحيــح بشـ ٍ
خــاص ف البلــدان التــي لــم ُتصــادق عــى اتفاقيــة حقــوق الشــخاص

الرعايــة الجتمعيــة والدعــم والرتيبــات العيشــية لهــذه الفئــات،
ينبغــي لقطــاع الحمايــة أيضــاً أن يشـ ّـجع الرصــد الســتقل والف ّعــال

الجتمــع أو موجهــة نحــو حقــوق النســان ،ينبغــي توفــر إرشــادات

والنفســية والذيــن لديهــم متطلبــات دعــم أعــى .وف ســياق توفــر

ذوي العاقــة .عندمــا ل تكــون أنظمــة الصحــة النفســية قائمــة عــى

إضافيــة حــول الجوانــب الساســية للرعايــة والدعــم وعــى جميــع

لجميــع الؤسســات ،بمــا ف ذلــك الســجون  ،التــي ُيحتجــز فيهــا

الســتويات ،بمــا ف ذلــك داخــل الجتمــع والســر .فعــى ســبيل الثــال،
ينبغــي لبامــج بنــاء القــدرات أن تر ّكــز الهتمــام عــى اتخــاذ إجــراءات

عنــد حــدوث حالــة طــوارئ ،مــن الحتمــل أن يتع ّطــل نظــام الصحــة

وتدعــم اتخــاذ القــرارات والتدخــلت غــر القســرية.

الشــخاص ،ويؤ ّمــن الســكن الناســب لــن ل مــأوى لــه.

النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي ف النطقــة التضـ ّـررة ،وقــد ل

تضمن وتحمي بفعالية الوافقة الستنرة (للعلج عى سبيل الثال)

الجراءات الوص بها
ينبغي تنسيق كافة الجراءات مع الشخاص من ذوي العاقة (بما

ّ
ومقدمــي خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي
مــع خــباء

وأســرهم ومنظمــات الشــخاص ذوي العاقــة ،وبالتعــاون الوثيــق

والدعــم النفــي الجتماعــي.

ف ذلــك الشــخاص ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة والذهنيــة)

الجتماعــي ف مجموعــات العمــل الفنيــة العنيــة بالصحــة النفســية
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
معدلــة ُ
ّ
للنهــج التشــاركية الســريعة،
إجــراء تقييــم للحتياجــات باســتخدام أدوات
ويشــمل ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة والذهنيــة ،ودمــج
مكونــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي ف عمليــات التقييــم الخــرى.

X

تحديــد وتقييــم مــا يتوفــر مــن مــوارد وموظفــن ف مجــال الصحــة النفســية والدعــم
النفــي الجتماعــي ،ويشــمل ذلــك الخدمــات وكفــاءات الوظفــن (مــن التخصصــن
ّ
ومقدمــي الخدمــات
وغــر التخصصــن) عــب القطاعــات ،والخــذ بعــن العتبــار الخــباء
مــن مجموعــات العمــل الفنيــة العنيــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي
ومنظمات الشخاص ذوي العاقة والشخاص من ذوي العاقات النفسية الجتماعية
والذهنيــة.

X

اســتخدام مجموعــة أدوات الحقــوق والجــودة التابعــة لنظمــة الصحــة العاليــة للقيــام
بتخطيــط وتقييــم كافــة الرافــق الصحيــة ومؤسســات الرعايــة الســكنية ف النطقــة
التضـ ّـررة ،بالضافــة إل ّ
مقدمــي الخدمــات التقليديــن أو غــر الرســمين للشــخاص مــن
ذوي العاقــة.

X

X

X

X

X

X
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 .1ÿالصحة

الجاهزية

اســتناداً إل نتائــج التقييــم ،يجــب وضــع خطــة الســتجابة للصحــة النفســية والدعــم
النفي الجتماعي وبرامج الصحة النفسية والدعم النفي الجتماعي ،وضمان ّأنها
تلبــي متطلبــات الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

X

تطويــر أو تحديــ ñالسياســات والســراتيجيات والخطــط والتشــريعات الوطنيــة الرتبطــة
بالصحــة النفســية ،وضمــان ّ
أن النظــام الوطنــي للصحــة النفســية والدعــم النفــي
الجتماعــي قائــم عــى الجتمــع ويتمــاش مــع حقــوق النســان.
وضــع خطــط مؤسســية للجاهزيــة والســتجابة لحــالت الطــوارئ ،بمــا ف ذلــك خطــط
الخــلء والتــي يجــب أن تحمــي الروابــط العائليــة والجتمعيــة.

الستجابة

X

X

التعاف

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
ّ
الخصصــة للســتجابات والخدمــات الجتمعيــة والوجهــة نحــو حقــوق
تعبئــة اليزانيــات
النســان ف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي ،والتــي تشــمل
الشــخاص مــن ذوي العاقــة.
تخصيــص اليزانيــات والــوارد لنشــر مجموعــات دعــم القــران (بمــا ف ذلــك مــن الناطــق
التضررة.
الخرى) لساعدة الشخاص من ذوي العاقات النفسية الجتماعية ف الناطق
ّ

X

ضمــان ّ
أن النــداءات والقرحــات واللحظــات الفاهيميــة الشــركة بــن القطاعــات تدمــج
العتبــارات التعلقــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي.
إنشــاء أو تمكــن أو تعبئــة مجموعــات دعــم القــران ومجموعــات الناصــرة بقيــادة
الشــخاص ذوي العاقــة ،والدعــم الجتماعــي.

X

تعبئــة الــوارد لدعــم أنشــطة التوعيــة للفــراد مــن ذوي العاقــة الودعــن ف مؤسســات أو
يعيشــون ف الحبــس أو يتل ّقــون العــلج الدينــي التقليــدي ف النــزل ،ويجــب أن تغطــي
هــذه اليزانيــات تكاليــف الخدمــات الساســية والرصــد والتدخــلت لنــع انتهــاكات حقــوق
النســان والتكامــل ف الجتمــع.

تعبئــة أعضــاء الجتمــع ّ
الؤثريــن لتحــدي العايــر والواقــف التــي تديــم أو تضفــي الشــرعية
عــى انتهــاكات حقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 .٣التنفيذ
إذكاء الوعــي ف الجتمــع حــول العاقــة وحقــوق الشــخاص ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك
الشــخاص مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة والذهنيــة.

X

X

X

بنــاء قــدرات التخصصــن وغــر التخصصــن ،بمــا ف ذلــك ممثــ üمنظمــات الشــخاص
ذوي العاقــة والتطوعــن ومجموعــات دعــم القــران ،وينبغــي أن يشــمل ذلــك التدريــب
إطــار حقــوق النســان ومناهــج متعـّـددة التخصصــات ف مجــال الصحــة النفســية والدعــم
النفــي الجتماعــي والرعايــة الجتمعيــة وتقاســم الهــام والســعافات الوليــة النفســية.

X

X

X

بنــاء قــدرات العاملــن ف الجــال النســان وتدريبهــم عــى كيفيــة التفاعــل ف حــالت
الطــوارئ مــع الشــخاص مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة.

X

X

X

دمــج تدخــلت الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي القائمــة عــى الدلــة
والباهــن ف نظــام الرعايــة الصحيــة الوليــة.

X

X

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

الجاهزية

إتاحــة خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي الجتمعيــة والوجهــة نحــو
حقــوق النســان وتوفرهــا للشــخاص مــن ذوي العاقــة ف جميــع مســتويات الرعايــة،
والســتفادة مــن تبــادل الهــام.
إتاحــة تدخــلت الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي القائمــة عــى الدلــة

والباهــن وتوفرهــا للشــخاص مــن ذوي العاقــة ف جميــع مســتويات الرعايــة.150

الستجابة

التعاف

X

X

X

X

X

X

تنفيــذ مجموعــة أدوات الحقــوق والجــودة التابعــة لنظمــة الصحــة العاليــة لحمايــة حيــاة
وكرامــة الشــخاص الوجوديــن ف مؤسســات وتعزيــز عمليــة رصــد حقــوق النســان وتطويــر
خطط الخلء الؤســي وحماية الروابط العائلية والجتمعية ف ســياق عمليات الخلء.

X

X

X

تطوير بروتوكولت لنع العلج القسري ،بما ف ذلك إضفاء الطابع الؤسي القسري
والدوية القسرية والعلج بالصدمات الكهربائية والقيود الفيزيائية والكيميائية.

X

X

X

اتخــاذ خطــوات لضمــان عــدم إعــادة فتــح أو اســتعادة مراكــز الرعايــة الدمــرة أو غــر
النشــطة التــي كانــت تــأوي ف الســابق أشــخاصاً مــن ذوي العاقــة ف مرحلــة التعــاف،
والرويج لنظام الصحة النفسية والدعم النفي الجتماعي بحي ñيكون دامج وقائم
عــى الجتمــع وموجــه نحــو حقــوق النســان.

X

 .4التنسيق
التنســيق مــع مجموعــات العمــل الفنيــة العنيــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي
القتصادي النشطة ف اليدان لضمان إدماج الشخاص من ذوي العاقة ف الستجابة
الخاصــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي.

X

تعزيــز التعــاون بــن القطاعــات لضمــان ّ
أن برامــج الصحــة النفســية والدعــم النفــي
الجتماعــي تشــمل (عــى القــل) منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والجهــات الفاعلــة
مــن الصحــة  ،والحمايــة الجتمعيــة  ،وحمايــة الطفــل والتعليــم.

X

إنشــاء نظــام ف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي بحيــ ñيكــون ســليم وقائــم
عــى الجتمــع ويعتمــد النهــج القائــم عــى حقــوق النســان ويقـ ّـدم خدمــات ممتــازة ،ويدعمــه نظــام
إحالة قوي ّ
وفعال عب القطاعات يتضمن موارد مجتمعية ومعالجن تقليدين ومراكز دينية.

X

يجب عند إضفاء الطابع الؤسي عى الشخاص من ذوي العاقة تحديد وكالة لتتول
مســؤولية تشــجيع إلغــاء الؤسســات ،والســعي إل نقــل الشــخاص مــن الؤسســات إل
الســكنات الجتمعيــة التــي توفــر الدعــم الناســب ،مــع ضمــان اســتمرار الرعايــة والحمايــة.

X

X

X

X

X

 .٥الرصد والتقييم
إنشــاء آليــة رصــد لبامــج وخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي،
اســتناداً إل إطــار عمــل الشــرك التابــع للجنــة الدوليــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ف
مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي والجتماعــي للرصــد والتقييــم.

X

إشــراك الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذهنيــة
والنفسية الجتماعية ،ف رصد برامج وخدمات الصحة النفسية والدعم النفي الجتماعي،
ّ
ومقدمــي الرعايــة ومنظمــات الشــخاص ذوي العاقــة.
وإشــراك أســرهم أيضــاً ودعــم الشــخاص

X

X

X

X

X

 1ÿ0عى سبيل الثال ،مشكلة الدارة الضافية والعلج الشخي للكتئاب.
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 .1ÿالصحة

الجاهزية

الستجابة

التعاف

ـكل منهجــي ،وذلــك باســتخدام
رصــد حقــوق النســان للشــخاص مــن ذوي العاقــة بشـ ٍ
مجموعــة أدوات الحقــوق والجــودة الخاصــة بمنظمــة الصحــة العاليــة.

X

X

X

تصميــم أو تكييــف أنظمــة إدارة العلومــات وســجلت الرافــق ،وضمــان ّ
أن العلومــات
التــي تـ ّـم جمعهــا مصنفــة حســب النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة.

X

أدوات ومصادر
اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،مبــادئ توجيهيــة

بشــأن الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي ف
حــالت الطــوارئ ()200ý

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،مبــادئ توجيهيــة

بشــأن الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي ف
حــالت الطــوارئ :مــا الــذي ينبغــي أن تعرفــه الجهــات الفاعلــة

ف مجــال الصحــة النســانية؟ ()2011

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،مبــادئ توجيهيــة

بشــأن الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي ف
حالت الطوارئ :ما الذي ينبغي أن يعرفه منسقو الخيمات

والجهــات الفاعلــة ف إدارة الخيمــات؟ ()201ú

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،مذكــرة توجيــه حــول
الحالــة الشــركة بــن الــوكالت للصحــة النفســية والدعــم
النفــي الجتماعــي ف حــالت الطــوارئ ()201ý

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،الطــار الشــرك

للصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي حــول الرصــد
والتقييــم ()201ý

مفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون اللجئــن ،الحمايــة

الجتمعيــة والصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي

()201ý

مفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون اللجئــن ،التوجيــه

التشــغي üلبنامــج الصحــة النفســية والدعــم النفــي

الجتماعــي ف عمليــات اللجئــن ()201û

مجلــس حقــوق النســان التابــع للمــم التحــدة ،تقريــر

القـ ّـرر الخــاص العنــي بحــق كل شــخص ف التمتــع بأعــى
مســتوى ُيمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والنفســيةA/ ،

 28 ،21/ûÿ/HRCآذار/مــارس 201ý

اليونيســف ،مبــادئ توجيهيــة تشــغيلية بشــأن الصحــة
النفســية الجتمعيــة والدعــم النفــي الجتماعــي ف الوضــاع

النســانية :دعــم ثــلث الســتويات للطفــال والســر (،2018
نســخة تجريبيــة ميدانيــة)

منظمــة الصحــة العاليــة ومفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون

اللجئــن ،تقييــم الحتياجــات مــن الصحــة النفســية والدعــم

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،مــن الــذي يفعــل

النفــي الجتماعــي ()2012

الجتماعــي؟ ()201ú

منظمة الصحة العالية ،مجموعة أدوات الجودة والحقوق

مــاذا وأيــن ومتــ óف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي

الفريق الرجعي التابع للجنة الدائمة الشركة بن الوكالت
والعنــي بالصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي،

الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي ف حــالت
الطــوارئ النســانية :مــا الــذي ينبغــي أن يعرفــه مــدراء برامــج
الحمايــة؟ ()2010
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اسفر ،دليل اسفر ()2018

()2012

منظمــة الصحــة العاليــة ،مــواد تدريــب حــول الجــودة
والحقــوق ()2019

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

المراض غي السارية
ـرات طويلــة
المــراض غــر الســارية أو الزمنــة هــي أمــراض تــدوم فـ ٍ

المــد وتنتــج عــن مجموعــة مــن العوامــل الوراثيــة والفســيولوجية

والبيئيــة والســلوكية ،وتنقســم إل أربعــة أنــواع رئيســية هــي

المــراض القلبيــة الوعائيــة (مثــل النوبــات القلبيــة والســكتة
الدماغيــة) والســرطان والمــراض التنفســية الزمنــة (مثــل مــرض

الرئــة النســدادي والربــو) والســكري والحــالت النفســية والعصبيــة

(مثــل الخــرف .) 1ÿ1ويكــون الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف بعــض
الحيــان أكــث عرضـ ًـة للصابــة بالمــراض غــر الســارية ّ
لنهــم ،عــى

ســبيل الثــال ،قــد يكونــون أقـ ّـل قــدرة عــى الحركــة ،أو يعيشــون ف
ت مفرطــة الحمايــة ،أو ّ
يتبعــون أنظمــة غذائيــة غــر متوازنــة.
بيئــا ٍ

وفقــاً لنظمــة الصحــة العاليــة ،مــن الضــروري لدارة المــراض غــر

 .1علج الضاعفات الحادة التي تتطلب عناية خاصة ف حالت
الطوارئ واعتماد ترتيبات إضافية بما ف ذلك آلية الحالة.

 .2مواصلــة العــلج الســتمر (عــن طريــق الدويــة أو التقنيــات أو
الجهــزة).

 .ûإجــراء تعديــلت لســتيعاب تـ ّ
ـدن مســتوى القــدرة عــى
ا لتك ّيــف .

 .úتنســيق عمليــة توفــر الرعايــة والتابعــة عـب مجموعــة مــن
ّ
مقدمــي الخدمــات والعــدادات.

الســارية أثنــاء حــالت الطــوارئ القيــام بمــا يــ:ü

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
إدراج البيانات الصنفة حسب النوع الجنسان والعمر والعاقة ف أداة تقييم الخاطر
السريعة ،وتوثيق عبء المراض والرعاية التوفرة قبل حدوث الزمة.

X

العمــل مــع الجتمــع لتحديــد الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن يعانــون مــن المــراض
غــر الســارية والذيــن يتــم عزلهــم بســبب الســافة أو وصمــة العــار أو التمييــز ّ
بحقهــم

X

إشــراك منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة ف تحديــد العوائــق التــي تواجــه الشــخاص
ذوي العاقة عند وصولهم إل الدوية الساسية التي يحتاجونها ،واستخدام شروط
توفــر العــلج الحــاد للحــالت الزمنــة ف مجموعــة الدوات الصحيــة الشــركة بــن
الــوكالت ف حــالت الطــوارئ.

X

X

تحديد ومراجعة البوتوكولت والبادئ التوجيهية والدوات الخاصة بإدارة المراض
غر الســارية وضمان ّأنها تأخذ ف العتبار الشــخاص ذوي العاقة وتشــملهم.

X

X

ّ
ومقدمــي الخدمــات ذات الصلــة للحالــة
تحديــد منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة
والدعــم.

X

X

ضمــان ّ
أن مبــادئ التدخــل تشــمل بالكامــل الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،وتدريــب
الوظفــن الصحيــن الذيــن يعملــون عــى الدارة التكاملــة للمــراض غــر الســارية ف
حــالت الطــوارئ لفهــم البــادئ وتنفيذهــا.

X

X

X

X

 1ÿ1إدراكاً لهميــة خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي ،هنــاك قســم منفصــل حــول الحواجــز التــي تواجــه الشــخاص الذيــن ُيعانــون مــن مشــاكل نفســية وضائقــة نفســية اجتماعيــة .انظــر الصحــة
النفســية والدعــم النفــي الجتماعــي.
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 .1ÿالصحة

الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .٢تعبئة الوارد
دعــم تطويــر الوازنــة الشــاملة للمــراض غــر الســارية ،والدعــوة للحصــول عــى أمــوال
لتغطيــة تكاليــف إتاحــة خدمــات المــراض غــر الســارية ف حــالت الطــوارئ للشــخاص
ذوي العاقــة.

X

X

 .٣التنفيذ
نشــر مجموعــة الدوات الصحيــة ف حــالت الطــوارئ الشــركة بــن الــوكالت مــن أجــل
نطاق واسع ،وضمان إتاحتها للشخاص من ذوي
العلج الحاد للحالت الزمنة عى
ٍ
العاقــة.

X

ـكال متعـ ّـددة وممكنــة الوصــول
تصميــم ونشــر مــواد تعزيــز الصحــة وتثقيــف الــرض بأشـ ٍ
(بمــا ف ذلــك بلغــة شــفهية ومطبوعــة وبلغــة الشــارة وبلغــة ســهلة القراءة/واضحــة
وبأحــرف كبــرة وغــر ذلــك).

X

X

ضمــان ّ
أن الدويــة والبوتوكــولت والحــالت للمــراض غــر الســارية تأخــذ ف العتبــار
التطلبــات الحـ ّـددة للشــخاص مــن ذوي العاقــة (عــى ســبيل الثــال عــلج الصــرع).

X

العمــل مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التــي تر ّكــز عــى العاقــة لزالــة
العوائــق التــي تعــوق التنفيــذ الف ّعــال والســريع للتدخــلت ف مجــال المــراض غــر
الســارية لصالــح الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

X

X

 .4التنسيق
ّ
الفعالــة والجديــة للشــخاص ذوي العاقــة ف آليــات التنســيق الخاصــة
ضمــان الشــاركة
بالمــراض غــر الســارية.

X

ضمــان ّ
أن الخدمــات الصحيــة تعمــل عــى تنســيق الحــالت بــن القطاعــات للشــخاص
مــن ذوي العاقــة م ّمــن لديهــم إعاقــات متعلقــة بالمــراض غــر الســارية.

X

X

 .٥الرصد والتقييم
إدراج مؤشرات خاصة بالعاقة ف أدوات رصد المراض غر السارية والبل ðعنها.
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X

رصــد إدمــاج الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف البامــج وتقديــم الخدمــات ف مجــال
المــراض غــر الســارية.

X

إدمــاج مؤشــرات خاصــة بالمــراض غــر الســارية ف أدوات التقييــم الســريع ،بمــا ف
ذلــك التقييــم الســريع الول متعـ ّـدد الجموعات/القطاعــات وأدوات الرصــد والتقييــم
الروتينيــة الخــرى.

X

X

X

X

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

أدوات ومصادر
الجموعة الصحية ،بنك العرفة
فريــق العمــل الشــرك بــن الــوكالت العنــي بالمــراض غــر

الســارية ومنظمــة الصحــة العاليــة ،المــراض غــر الســارية ف

حــالت الطــوارئ ()2016

منظمــة الصحــة العاليــة ،البــادئ التوجيهيــة للفريــق الطبــي
ف حــالت الطــوارئ

منظمــة الصحــة العاليــة ،دمــج رعايــة المــراض غــر الســارية
ف الســتجابة والجاهزيــة لحــالت الطــوارئ ()2018

منظمــة الصحــة العاليــة ،حزمــة التدخــلت الساســية

للمــراض غــر الســارية ف الرعايــة الصحيــة الوليــة ف الواقــع
التــي تعــان مــن شــح الــوارد ()2010

مؤسســة  ،Americaresالمــراض غــر الســارية ف حــالت

الطــوارئ النســانية ()2018
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

١٦

الحماية

مقدمة
تعـ ّـرف اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت الحمايــة بأ ّنهــا
«كافــة النشــطة التــي تهــدف إل تحقيــق الحــرام الكامــل لحقــوق
الفــرد وفقــاً لنــص وروح هيئــات القانــون ذات الصلــة (عــى ســبيل

انظــر القســام الخاصــة بــإدارة البيانــات والعولــات،
وإدارة الخيمــات وتنســيقها ،والتعليــم ،والمــن
الغــذاي والتغذيــة ،وسـ ُـبل العيــش ،والصحــة ،والــأوى
والســتقرات  ،واليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة
ُيمكن أن يكون أنشطة الحماية:

الثــال القانــون الــدول لحقــوق النســان والقانــون النســان الــدول

اســتجابية (تهــدف إل منــع أو وقــف انتهــاكات الحقــوق

النســان .1ÿûبالضافــة إل ذلــكُ ،يــدرك مفهــوم الحمايــة ّ
أن لــدى
لتضرريــن قــدرات وإمكانــات ،وأّنهــم أصحــاب حقــوق
الســكان ا
ّ

علجية (تهدف إل توفر تعويض عن النتهاكات السابقة).

والقانــون الــدول للجئــن)» .1ÿ2والحمايــة هــي محــور العمــل

ّ
متلقــن ســلبين للمســاعدات.
ُيمكنهــم الطالبــة بهــا وليســوا

يحدد دل يل اس ف ر أربعة مبادئ للحماية ّ
ّ
تمثل العناصر الساسية

للحماية ف الستجابة النسانية:1ÿú

تعزيــز سـلمة النــاس وكرامتهــم وحقوقهــم وتجنــب
تعريضهــم

لـلذى.

ضمــان حصــول النــاس عــى الســاعدة وفقــاً لتطلباتهــم دونمــا

تمييــز.

مســاعدة النــاس عــى التعــاف مــن اöثــار الجســدية والنفســية
للعنــف الهـ ّـدد أو الفعــ üأو الكــراه أو الحرمــان التعمــد.
مساعدة الناس عى الطالبة بحقوقهم.

-1ÿ2

ا لســتمر ة ).

بيئيــة (بنــاء الطــر القانونيــة والؤسســية والقــدرات وإذكاء

الوعــي الطلــوب لتعزيــز احــرام حقــوق النســان).1ÿÿ
اعتماد نهج شامل للحماية والحماية الجتمعية

ّ
إن التدخــلت الخاصــة بالحمايــة تكــون أقــوى وذات أثــر أكــب
إذا مــا شــملت الجتمعــات التضـ ّـررة ف الســتجابة للتهديــدات
التــي تواجههــا ،وتر ّكــز الحمايــة الجتمعيــة عــى وضــع الســكان
التضررين ف مركز الســتجابة وتعزيز الوارد والقدرات الحلية،
ّ
التضرريــن كشــركاء بــدلً مــن العتمــاد
ـكان
ـ
س
ال
ـع
ـ
م
ـل
وتعمـ
ّ
فقــط عــى الجهــات الفاعلــة الخارجيــة .ولهــذا يجــب اعتمــاد هــذا
النهــج مــن قبــل كافــة القطاعــات الفرعيــة ف مجــال الحمايــة
ل ّنــه يســاعدها عــى تحديــد الخاطــر التــي تواجــه الحمايــة ووضــع
حلــوٍل لهــا والتــي ُيمكــن تنفيذهــا بنجــاح عــى الســتوى الحــ.ü

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،حقــوق النســان والكــوارث الطبيعيــة :البــادئ التوجيهيــة التشــغيلية والدليــل اليــدان لحمايــة حقــوق النســان ف حــالت الكــوارث الطبيعيــة ( .)2008انظــر أيضــاً سياســة
الحمايــة الخاصــة باللجنــة.

-1ÿû

بيان مدراء اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،مركزية الحماية ف العمل النسان (.)201û

-1ÿÿ

اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،حقوق النسان والكوارث الطبيعية :البادئ التوجيهية التشغيلية والدليل اليدان لحماية حقوق النسان ف حالت الكوارث الطبيعية (.)2008

-1ÿú

دليل اسفر ()2018
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 .16الحماية

يتــم تنفيــذ هــذه النشــطة مــن خــلل تعميــم الحمايــة أو دمجهــا أو

ّ
متخصصــة ف مجــال الحمايــة .يواجــه الشــخاص
برامــج خاصــة أو

ـر مــن الحيــان ف الســياقات النســانية
مــن ذوي العاقــة ف كثـ ٍ
مخاطــر متزايــدة ف مجــال الحمايــة وكذلــك حواجــز متعـّـددة أمــام
البـل ðعــن انتهــاكات الحقــوق والوصــول إل خدمــات الحمايــة،

لب العملية عند تصميم أنشطة
لذلك من الضروري وضعهم ف ّ

الحمايــة وتنفيذهــا ورصدهــا .بالضافــة إل ذلــك ،يلعــب أفــراد
ّ
ومقدمــو الرعايــة وأفــراد الدعــم والســاندة دوراً حيويــاً ف
الســرة

بطرق
«عدم الضرار» هو أمر صادر للمنظمات النســانية للعمل
ٍ
ل ينجــم عنهــا عواقــب ســلبية غــر مقصــودة ،بحيــ ñيتوجــب عليهــا
ّ
تجنــب التســبب ف ضــرر وتقليــل أي أضــرار قــد تتسـّـبب بهــا عــن غــر
قصــد ل ّنهــا موجــودة وتقـ ّـدم الســاعدة ،ويجــب أن تكــون الجهــات
الفاعلــة ف الجــال النســان عــى درايــة بالضــرار الرتبطــة بوجودهــا

ونشــاطها وأن تتخــذ خطــوات للتقليــل منهــا .
160

حياة العديد من الشخاص من ذوي العاقة ،ومن الهم أخذهم

ف العتبــار عنــد تحليــل الحمايــة والخاطــر التــي تواجــه الحمايــة
ّ
لنهــم غالبــاً مــا يكونــوا جــزءاً مــن الحــل وأحيانــاً جــزءاً مــن الخطــر.
تتضمــن مجموعــة الحمايــة العاليــة عـ ّـدة مجــالت مســؤولية بمــا ف

الصكوك القانونية الرئيسية والطر الخرى
اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة

ذلــك حمايــة الطفــل ،والحمايــة التعلقــة بالعنــف الجنــي والعنــف

اتفاقية حقوق الطفل

والعمــال التعلقــة باللغــام ،ويعكــس هــذا القســم ُبنيــة مجموعــة

اتفاقية حظر اللغام الضادة للفراد

القائــم عــى النــوع الجنســان ،والســاكن والراض والمتلــكات،
الحمايــة العاليــة.

الصطلحات الرئيسية
تعميــم الحمايــة ،وأحيانــاً ُيطلــق عليهــا «البمجــة اöمنــة» وهــي

«عمليــة دمــج مبــادئ الحمايــة وتعزيــز الوصــول الجــدي والشــاركة
والســاءلة والسـلمة والكرامــة ف الســاعدات النســانية».1ÿ6

دمــج الحمايــة والــذي يعنــي «دمــج أهــداف الحمايــة ف برمجــة
ّ
محددة (أي ما يتجاوز الســتجابة
ت
الســتجابات الخاصة بقطاعا ٍ
الخاصــة بقطــاع الحمايــة) لتحقيــق نتائــج الحمايــة».1ÿý

ّ
لتخصصــة،
أنشــطة الحمايــة الحـ ّـددة أو أنشــطة الحمايــة ا
والتــي تســم óأحيانــاً «التدخـلت السـ ّ
ـتقلة» وهــي أنشــطة محـ ّـددة
تســاعد الشــخاص عى البقاء ف أمان والتعاف من الذى وضمان

الوصــول إل حقوقهــم ، 1ÿ8وتقــوم الجهــات الفاعلــة ف الجــال
النسان ذات الخبة ف مجال الحماية ا ّ
لحددة بهذه النشطة.1ÿ9

-1ÿ6
-1ÿý
-1ÿ8

مجموعة الحماية العالية ،حزمة التدريب عى تعميم الحماية (.)201ú

اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،سياسة الحماية ف العمل النسان (.)2016

مجموعة أوكسفام ومجموعة الحماية العالية ،الحماية :ما هي عى أي حال؟ (.)2016

 -1ÿ9اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،سياسة الحماية ف العمل النسان (.)2016
 -160اليونيسف ،البادئ النسانية ( .)201úانظر أيضاً كتيب عدم الضرار.
-161

-162

1ú2

انظر أيضاً سياسة الحماية ف العمل النسان ،اللحق الول :الطار العياري.

اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،سياسة الحماية ف العمل النسان (.)2016
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اتفاقية الذخائر العنقودية
معينــة،
اتفاقيــة المــم التحــدة بشــأن أســلحة تقليديــة
ّ
البوتوكــولن الثــان والخامــس

162

اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد الرأة
اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز العنصري
العهــد الــدول الخــاص بالحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة
والثقافيــة

العهد الدول الخاص بالحقوق الدنية والسياسية
سياســة اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت بشــأن
الحمايــة ف العمــل النســان ()2016

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

شكل  | ١١الحواجز التي تحول دون الوصول إل قطاع الحماية والدماج فيه

كيف تتفاقم آثار الزمة عل الشخاص من ذوي العاقة ف قطاع الحماية

تأثي الزمة

ّ
وتعطل الخدمات
انعدام المن وانهيار الشبكات الجتماعية وتدمي البنية التحتية والنزوح والهجران

!

تفاقم الثار بسبب العوائق

العوائق البيئية:

خدمــات الحمايــة يتعـ ّـذر الوصــول إليهــا بســبب الســافة والبنيــة التحتيــة وشــبكات الطــرق التــي يتعـ ّـذر الوصــول
إليها
تعـ ّـذر الوصــول إل إجــراءات البـل( ðعــى ســبيل الثــال للعنــف القائــم عــى النــوع الجنســان والحمايــة مــن
الســتغلل والعتــداء الجنســين)

قلة الوعي أو عدم إمكانية الوصول إل العلومات التعلقة بحماية الحقوق والعدالة والتعويضات

العوائق السلوكية:

الواقف السلبية والتمييز ضد الشخاص ذوي العاقة وحقوقهم

قلــة الوعــي والعرفــة بالقــدرات القانونيــة للشــخاص ذوي العاقــة للمشــاركة ف صنــع القــرار وتقديــم الوافقــة
الســتنرة

العوائق الؤسساتية:

نقص القدرات التقنية والادية لتشجيع إدماج الشخاص ذوي العاقة وحماية حقوقهم

ل يُمكن للشخاص من ذوي العاقة الوصول إل آليات العدالة
ّ
تعذر الوصول إل نظم التسجيل بسبب رفض الوضع القانون للشخاص من ذوي العاقة
نقص البيانات الدقيقة حول الشخاص من ذوي العاقة

الخاطر التي تواجه الشخاص ذوي العاقة

العنف والفقر والخاطر البيئية والتدهور الصحي والقصاء والعزلة والحرمان من الحقوق

1úû

 .16الحماية

العايي والبادئ التوجيهية
دليل اسفر ( .)2018انظر القسم الخاص بالحماية

والنظمــات العنيــة بهــم ف تحديــد مخاطــر الحمايــة

والحواجــز التــي تحــول دون الحصــول عــى الحمايــة.

ـكل منصــف ف
ضمــان تمثيــل الشــخاص ذوي العاقــة بشـ ٍ

مجموعة الحماية العالية .انظر الدوات والبادئ التوجيهية

حد سواء ،بما
آليات الحماية الرسمية وغر الرسمية عى ٍ

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

وكذلك الجموعات النسائية والشبابية) ،مع مراعاة كافة

والشــخاص مــن ذوي العاقــات ( .)2018انظــر القســم الخــاص

وبــذل جهــوٍد متضافــرة لتعزيــز مشــاركة الفئــات مــن ذوات
العاقــة المثلــة تمثيــل ً ناقصـ ًـا ،بمــا ف ذلــك الشــخاص مــن

إنرناشــونال» ،معايــر الدمــاج النســان لكبــار الســن
با لحما يــة

العاير الدنيا لحماية الطفل ف العمل النسان
اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،البــادئ التوجيهيــة
بشــأن إدمــاج تدخـلت العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ف

العمــل النســان ()201ÿ

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،العنــف القائــم عــى
النــوع الجنســان – إجــراءات التشــغيل الوحــدة ()2008

ف ذلــك آليــات الحمايــة الجتمعيــة (آليــات قيــادة الخيمــات
أشــكال العاقــة وكذلــك العمــر والنــوع الجنســان والتنــوع،

ذوي العاقــة الذهنيــة والنفســية الجتماعيــة ،والســكان
الصليــن والنســاء والفتيــات.

معالجة العوائق
تحديــد ورصــد العوائــق التــي تحــول دون وصــول الشــخاص
ذوي العاقــة إل الحمايــة واتخــاذ خطــوات لجعــل نظــم

وخدمــات الحمايــة متاحــة لهــم ،وتوفــر التوعيــة وترتيبــات

تيســرية معقولــة أخــرى للوصــول إل الشــخاص مــن ذوي

البادئ التوجيهية الشركة بن الوكالت لدارة حالت العنف

العاقــة غــر القادريــن عــى مغــادرة منازلهــم.

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ومجموعــة الحمايــة

ـكال
إيصــال كافــة العلومــات التعلقــة بالحمايــة بأشـ ٍ
متعـ ّـددة وممكنــة الوصــول  ،مــع مراعــاة الشــخاص مــن

القائم عى النوع الجنسان ()201ý

العاليــة ،رعايــة الناجــن مــن العنــف الجنــي ()2010

ذوي العاقــات الســمعية والبصريــة والذهنيــة والنفســية
الجتماعيــة .

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به

مراجعــة السياســات والبــادئ التوجيهيــة والدوات

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

ذوي العاقــة ف الوصــول والدمــاج.

النســان عنــد تنفيــذ برمجــة الحمايــة التــي تســتهدف الشــخاص مــن
ذوي العاقــة.

الشاركة
ّ
الفعالــة للشــخاص مــن ذوي العاقــة
ضمــان الشــاركة
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القطاعيــة لضمــان تأكيدهــا بوضــوح عــى حــق الشــخاص

التمكي وتنمية القدرات
ضمــان حصــول الجــراءات عــى الوافقــة الســتنرة  16ûعندمــا
ت
يحتــاج الشــخاص مــن ذوي العاقــة إل اتخــاذ قــرارا ٍ
شــخصية ،بمــا ف ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــة

انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الحمــر ،العايــر الهنيــة لعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو النظمــات النســانية وحقــوق النســان ف النزاعــات
الســلحة وحــالت العنــف الخــرى ()2018

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

الذهنيــة والنفســية الجتماعيــة.

ف ذلــك الســرية ،وتوفــر العلومــات ،والوافقــة الســتنرة،

الســعي مــن خـلل التدريــب وبنــاء الوعــي لجعــل الجهــات
الفاعلــة ف مجــال الحمايــة أكـث وعيــاً بحقــوق الشــخاص

العاقــة واســتخدامها

والمــن) عنــد جمــع البيانــات التعلقــة بالشــخاص مــن ذوي
.16ÿ

مــن ذوي العاقــة ومخاطــر الحمايــة الحـ ّـددة التــي

تبــادل العلومــات حــول الحتياجــات الشــركة بــن

يواجهونهــا ،وتزويدهــم بــالدوات والنهــج العمليــة التــي
تعـ ّـزز حمايتهــم وقدرتهــم عــى الصمــود.

القطاعــات للشــخاص مــن ذوي العاقــة ف آليــات التنســيق
الشــركة بــن الــوكالت (اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة،

والصحــة ،والتعليــم) وضمــان التنســيق بــن القطاعــات.

تحديــد النظمــات الحليــة والوطنيــة للشــخاص ذوي

العاقــة ،وتقييــم قدرتهــا عــى العمــل ف مجــال تعميــم

مراقبة انتهاكات حقوق الشخاص ذوي العاقة.

الحماية وتوفر التدريب والدعم عند القتضاء ،وإشراكها
ف عمــل آليــات تنســيق الحمايــة.

إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التــي ّ
تمثلهــم

الحماية

ف كافــة النشــطة الخاصــة بالتعبئــة والتوعيــة الجتمعيــة،
لعرضــن لخطــر
وبنــاء قدراتهــا عــى تحديــد الشــخاص ا ّ

العنــف أو ســوء العاملــة وإحالتهــم واتخــاذ الخطــوات
.16ú
الناســبة لحمايــة حقوقهــم والتصـ ّـدي للنتهــاكات

جمع البيانات ورصدها
جمــع وتحليــل بيانــات الحمايــة حــول الشــخاص ذوي

الخاطر واöثار التعلقة بالحماية
قــد يتعـ ّـرض الشــخاص ذوي العاقــة للعنــف وســوء
الوجهــن بســبب إعاقتهــم . 166ففــي دراســة حديثــة
العاملــة
ّ

للشــخاص ذوي العاقــة ف الســياقات النســانية ،أفــاد 2ý
ـكال جســدية أو
ف الائــة مــن الشــاركن ّأنهــم تعرضــوا لشـ ٍ

نفســية أو غرهــا مــن أشــكال العتــداء ،بمــا ف ذلــك أشــكال
العتــداء الجنــي

. 16ý

وقــد يشــمل العنــف الو ّجــه ضــد

الشــخاص مــن ذوي العاقــة العتــداءات الجســدية والقتــل

العاقــة ،مصنفــة حســب النــوع الجنســان والعمــر

والحرمــان مــن الغــذاء والــدواء والتحــرش واليــذاء
العاطفــي والهمــال الكبــر والتقييــد والحبــس .وغالبــاً مــا

إدارة معلومات العنف القائم عى النوع الجنسان ونظام

ـر مــن الحيــان البــل ðعــن العنــف الو ّجــه ضــد
يتــم ف كثـ ٍ
الشــخاص مــن ذوي العاقــة أو رصــده أو مراقبتــه ،وهنــاك
عــدد قليــل مــن البامــج التــي تحـ ّـدد مثــل هــذه النتهــاكات أو

ـكل منهجــي عــب دورة البنامــج النســان ف
والعاقــة ،وبشـ ٍ
كافــة أنظمــة إدارة معلومــات الحمايــة ،بمــا ف ذلــك نظــام

إدارة معلومــات حمايــة الطفــل وقواعــد بيانــات البــلð
الوطنيــة .

جمــع البيانــات والعلومــات حــول العوائــق التــي تحــول دون
الطالبــة بالحقــوق والعوائــق التــي تحــول دون الوصــول إل
خدمــات الحمايــة.

ضمــان احــرام أخلقيــات البيانــات ومبــادئ الحمايــة (بمــا

168

يرتكــب هــذه النتهــاكات أشــخاص معروفــون لهــم

،169

ول

تســتجيب لهــا.

مــن الحتمــل أن يتعـ ّـرض الشــخاص مــن ذوي العاقــة
لنتهــاكات إذا كانــوا داخــل مؤسســات ،فقــد ّ
وثقــت تقاريــر

ـاكات جســيمة ف الؤسســات ضــد حقــوق
عديــدة انتهـ ٍ
البالغــن والطفــال مــن ذوي العاقــة ،وخاصــة الشــخاص

 16úانظر اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،سياسة الحماية ف العمل النسان ( ،)2016ص .2
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انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الحمــر ،العايــر الهنيــة لعمــال الحمايــة التــي يقــوم بهــا ممثلــو النظمــات النســانية وحقــوق النســان ف النزاعــات الســلحة وحــالت العنــف الخــرى ( ،)2018الفصــل الســادس ،إدارة
البيانــات والعلومــات مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحمايــة ،ص  ،1ú8-106واتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي العاقــة ،الــادة .)2(22

16ý

لتضررين والنظمات اليدانية (.)201ÿ
منظمة هانديكاب إنرناشونال ،العاقة ف السياق النسان – آراء من ا
ّ

166

168
169

انظر منظمة الصحة العالية ،انتشار وخطر العنف ضد البالغن من ذوي العاقة :مراجعة منهجية وتحليل لدراسات الرصد ( ،)2012ومنظمة الصحة العالية والبنك الدول ،التقرير العالي حول العاقة (.)2011
انظر اليونيسف ،العنف ضد الطفال من ذوي العاقة :تقرير موجز ( ،)200ÿص .6
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مــن ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة

1ý0

الهليــة القانونيــة (شــكل مــن أشــكال التمييــز).

 ،وتشــمل

هــذه النتهــاكات العاملــة اللإنســانية والهينــة والظــروف

غــر الصحيــة والهمــال والســاءة اللفظيــة والجنســية
.1ý1
والجســدية وتنــاول الدويــة قســراً والتقييــد

الشــخاص مــن ذوي العاقــة غــر القادريــن عــى ســرد
قصتهــم قــد يكونــون أيضــاً ف خطـ ٍـر أكـب ،وقــد تنشــأ هــذه
ـكل خــاص لــدى الشــخاص مــن ذوي العاقــات
الشــكلة بشـ ٍ

الذهنية أو النفسية الجتماعية والشخاص الذين يجدون

الشــخاص مــن ذوي العاقــة أكـث عرضــة مــن غرهــم

صعوبــة ف التواصــل .فعــى ســبيل الثــال أثنــاء عمليــات
ّ
يتمكــن الشــخاص مــن ذوي العاقــة
الفحــص المنــي قــد ل

للفتقــار إل الســتندات الشــخصية (شــهادة اليـلد وعقــد
الــزواج ووثائــق الســفر) ،وقــد يحــدث هــذا لعـ ّـدة أســباب

مــن الــرد بدقــة عــى الســئلة التعلقــة بالسـلمة والمــان.

بمــا ف ذلــك عــدم تســجيلهم عنــد الــولدة أو حرمانهــم مــن

سائدة

مستهدفة

تصميــم برامــج الحمايــة وتكييفهــا لضمــان أن تكــون دامجــة
ومتاحــة للجميــع ،بمــن فيهــم الشــخاص ذوي العاقــة.
عــى ســبيل الثــال تكفــل الوصــول إل برامــج الحمايــة
وتدريــب موظفــي الحمايــة عــى العاقــة.

اســتيعاب برامــج الحمايــة للمتطلبــات الفرديــة
للشخاص من ذوي العاقة من خلل توفر متطلبات
تيســرية معقولــة .عــى ســبيل الثــال تصــل برامــج
الرشــاد والتوعيــة إل الشــخاص مــن ذوي العاقــة
العزولــن أو البعيديــن وتدعــم مشــاركتهم ف القــرارات
ذات الصلــة بهــم.

ستســاعد الرشــادات الــواردة أدنــاه الجهــات الفاعلــة ف قطــاع

الحمايــة عــى تحديــد الحواجــز التــي قــد تواجــه الشــخاص مــن

ّ
ومقدمــي الرعايــة ،عنــد
ذوي العاقــة وأســرهم ودعــم الفــراد
ّ
التصدي لها.
الوصول إل برامج الحماية ف الظروف النسانية و

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
ضمــان ّ
أن عمليــات تقييــم الحمايــة تقــوم باستشــارة الشــخاص ذوي العاقــة،
وإدراجهــم ف مناقشــات مجموعــات الركيــز ومقابـلت الخبيــن الرئيســين ،وينبغــي
لعرضــة لخطـ ٍـر شــديد بحــدوث انتهــاكات ضــد
أن تحـ ّـدد عمليــات التقييــم الفئــات ا ّ
الحمايــة والتمييــز التصــل بالعاقــة ،والشــخاص الذيــن قــد يواجهــون حواجــز عنــد
الوصــول إل خدمــات الحمايــة ،وينبغــي إدمــاج الشــخاص ذوي العاقــة العزولــن أو
القيديــن ف منازلهــم أو مجتمعاتهــم.

1ý0
1ý1
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منظمة الصحة العالية ،تعزيز الحقوق والعيشة الجتمعية للطفال من ذوي العاقة النفسية الجتماعية (.)201ÿ
مقيدون (.)201ÿ
هيومن رايتس ووتش ،يبقون هناك حت óوفاتهم ( ،)2018هيومن رايتس ووتش ،كالسجناء ّ

X

X

X

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

الجاهزية

ضمــان ّ
أن عمليــة التخطيــط تأخــذ ف العتبــار الخاطــر التــي تواجــه الشــخاص مــن ذوي
العاقــة ،والعوائــق التــي تحــول دون وصولهــم إل خدمــات الحمايــة ،والجــراءات
الحـ ّـددة التــي قــد تكــون ضروريــة لزالــة تلــك العوائــق .وينبغــي طلــب الســاعدة مــن
الشــخاص ذوي العاقــة ف تحديــد أولويــات قطــاع الحمايــة.

X

الستجابة

X

التعاف

X

 .٢تعبئة الوارد
ضمــان ّ
أن كافــة القرحــات أو اللحظــات الفاهيميــة تقــوم بتحديــد وتحليــل مخاطــر
الحمايــة وقــدرات النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة ،و ّ
أن
التدخـلت تعمــل عــى تعزيــز حمايتهــم ومشــاركتهم.

X

إنشــاء عمليــات اليزنــة الدامجــة ،وتخصيــص الــوارد لتحســن إمكانيــة الوصــول
و الد مــاج .

X

X

X

 .٣التنفيذ
تطويــر أنشــطة التوعيــة ،بمــا ف ذلــك التوعيــة الجتمعيــة ،بهــدف الوصــول إل الفــراد
العزولــن ف منازلهــم أو مؤسســاتهم.

X

إدراج دراســات الحالــة والناقشــات حــول العاقــة ف التدريبــات الساســية لوظفــي
الحمايــة وموظفــي التوعيــة الجتمعيــة وجهــال التصــال الخاصــة بالحمايــة ولجــان
ا لحما يــة .

X

ت
إيصــال العلومــات التعلقــة بالحمايــة وآليــات الشــكاوى والتغذيــة الرتــدة بتنســيقا ٍ
ّ
متعددة وممكنة الوصول  ،واتخاذ خطوات لتشمل الفراد العزولن ف منازلهم أو
ـخاص آخريــن للتواصــل.
ف الؤسســات أو الذيــن يعتمــدون عــى أشـ
ٍ

X

اتخــاذ خطــوات لســاعدة الشــخاص ذوي العاقــة للحصــول عــى الوثائــق الشــخصية،
والعــلن عــن أهميــة تســجيل عقــود الــزواج والواليــد ،وتنظيــم التســجيل التنقــل
للجئــن وغرهــم مــن النازحــن ،بمــن فيهــم الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،وإتاحــة
إدارة القضايــا القانونيــة للشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن ل يســتطيعون الوصــول
إل الوثائــق الدنيــة.

X

ضمــان ّ
أن خدمــات البحــ ñعــن الفقوديــن ولـ ّـم شــمل الســر تحـ ّـدد وتحــرم رغبــات
الشــخاص ذوي العاقــة النفصلــن عــن ذويهــم.
إدمــاج ســكان الؤسســات ف النشــطة التعلقــة بالحمايــة وضمــان وصولهــم إل كافــة
التضرريــن.
العلومــات التــي يتــم توفرهــا للفــراد اöخريــن مــن الســكان
ّ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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الجاهزية

الستجابة

التعاف

رصــد انتهــاكات حقــوق الشــخاص ذوي العاقــة والبـل ðعنهــا ،ويشــمل ذلــك العنــف
الوّجــه ،والعـلج الطبــي القســري ،والتمييــز الرتبــط بالعاقــة والعوائــق التــي تحــول
دون الوصــول إل خدمــات الحمايــة ،ومتابعــة الحــالت وإزالــة الحواجــز التــي تعــوق
أو تردع الشخاص من ذوي العاقة من الوصول إل خدمات الحماية أو البل ðعن
النتهــاكات.

X

X

X

تصميــم وتنفيــذ تدخــلت الحمايــة للشــخاص ذوي العاقــة التــي وجــدت التقييمــات
ّأنهــم ف خطــر( .يجــب أن تكــون التقييمــات حساســة للنــوع الجنســان والعمــر).

X

X

X

العمــل مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة وأفــراد الجتمــع الؤثريــن (الزعمــاء
ّ
لعملــن ووســائل العـلم الحليــة) لتحـ ّـدي العــراف والواقــف
التقليديــن والدينيــن وا
تجــاه الشــخاص مــن ذوي العاقــة التــي تديــم التمييــز وغــره مــن انتهــاكات حقــوق
النســان.

X

تقديــم الســاعدة الفنيــة لــوزارة العــدل والــوزارات الخــرى ذات الصلــة لتعزيــز الطــار
القانــون والســياس الوطنــي ،وضمــات حمايــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،ل ســيما
النســاء والطفــال ،مــن العنــف.

X

X

X

X

X

 .4التنسيق
إدراج مفهــوم العاقــة والشــخاص ذوي العاقــة كبنــد دائــم ف أجنــدة الجتماعــات
الخاصــة بتنســيق الحمايــة.

X

إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التــي تمثلهــم ف اجتماعــات تنســيق
ـكل
الحمايــة وتوفــر الترتيبــات التيســرية العقولــة لتمكينهــم مــن القيــام بذلــك بشـ ٍ
مفيــد .

X

X

X

 .٥الرصد والتقييم
توثيــق التقـ ّـدم الحــرز والبـل ðعنــه بشــأن تحقيــق نتائــج الحمايــة التــي ّ
تقلــل الخاطــر
.1ý2
التــي يتعـ ّـرض لهــا الشــخاص التضـ ّـررون

X

X

أدوات ومصادر
موقع مجموعة الحماية العالية
معايــر الدمــاج النســان لكبــار الســن والشــخاص مــن ذوي

العاقــة ()2018

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،البــادئ التوجيهيــة
1ý2
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انظر اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،سياسة الحماية ف العمل النسان (.)2016

التشــغيلية لحمايــة الشــخاص ف حــالت الكــوارث الطبيعيــة

()2011

اللجنــة الدوليــة للصليــب الحمــر ،العايــر الهنيــة لعمــال
الحمايــة ()2018

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

مفوضيــة حقــوق النســان ،رصــد اتفاقيــة حقــوق الشــخاص

ذوي العاقــة .إرشــادات لراقبــي حقــوق النســان ()2010
أوكسفام ،الحماية :ما هي عى أّي حال؟ ()2016

مفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون اللجئــن ،فهــم الحمايــة

الجتمعيــة ()201û

مفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون اللجئــن ،سياســة العمــر
ّ
معدلــة)
والنــوع الجنســان والتنــوع (2018
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العنف القائم عى النوع الجنسان
العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان هــو «أي عمــل ضــار يرتكــب ضــد
إرادة الشــخص ويســتند إل الختلفــات النســوبة اجتماعيــاً (أي النــوع

النســانية ،يعــان النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة
ويعـ ّـزز بعضهــا البعــض مــن التمييــز
ـكال متعـ ّـددة ومتقاطعــة ُ
مــن أشـ ٍ

أو العانــاة البدنيــة أو الجنســية أو النفســية ،والتهديــدات بالقيــام بمثــل

ذلــك العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان .كمــا تعــان النســاء والفتيــات

الجنســان) بــن الذكــور والنــاث ،ويشــمل الفعــال التــي تلحــق الذى
ويمكن
هذه الفعال ،والكراه وغره من أشكال الحرمان من الحريةُ .

أن تحــدث هــذه الفعــال عــى الـل أو ف مــكاٍن خــاص .1ýûوتتأثــر النســاء
ـكل غــر متناســب بالعنــف القائــم عــى
والفتيــات والتحــولت جنســياً بشـ ٍ

النــوع الجنســان بســبب عــدم الســاواة المنهجــة بــن الذكــور والنــاث
الوجــودة ف جميــع الجتمعــات .ووفقــاً لتقديــرات منظمــة الصحــة
العالية ،تتعرض حوال واحدة من كل ثلث نساء للعنف الجني أو
الجســدي ،وغالبــاً عــى أيــدي الشــريك الحميــم  .1ýúويســتخدم مصطلــح

ـكل متزايــد مــن قبــل بعــض
«العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان» بشـ ٍ

ـكال معينــة مــن العنــف
الجهــات الفاعلــة لبــراز البعــاد الجنســانية لشـ ٍ

ضــد الرجــال والفتيــان ،وخاصــة بعــض أشــكال العنــف الجنــي الرتكبــة
ـدف واضــح وهــو تعزيــز العــراف الجنســانية غــر النصفــة للرجولــة
بهـ ٍ

والنوثــة .ومــن المثلــة عــى ذلــك العنــف الجنــي الرتكــب ف النزاعــات

يتعرضــون لــه ،بمــا ف
ممــا يزيــد مــن خطــر العنــف الــذي قــد
والقمــعّ ،
ّ
ـكل غــر
مــن ذوي العاقــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان بشـ ٍ

ـكل أكـب مرتــن مقارنــة
متناســب ،حيــñ
ّ
يتعرضــن للعنــف العائــ üبشـ ٍ
بغرهــن مــن النســاء ،ويتخــذ هــذا العنــف أشــكالً فريــدة أخــرى بســبب
التمييــز ووصمــة العــار الرتبطــة بالنــوع الجنســان والعاقــة .فعــى ســبيل

الثــال ُيرّجــح أن تتعـ ّـرض النســاء والفتيــات مــن ذوي العاقــة للمعالجــة
الطبيــة القســرية ،بمــا ف ذلــك التعقيــم القســري وغرهــا مــن إجــراءات
الصحــة النجابيــة دون موافقتهــن.

الخاطــر الرتبطــة بالعنــف القائــم عــى النــوع الجنســان أثنــاء الزمــات
وعمليــات النــزوح

النســاء والفتيــات ذوات العاقــة ،وخاصــة النســاء والفتيــات

الســلحة بهــدف إضعــاف رجولــة العــدو أو إضفــاء صفــات النوثــة عليــه.

ذوات العاقــة النفســية الجتماعيــة والســمعية والذهنيــة،

حــالٍت نــادرة النســاء) للحــاق الذى بغرهــم مــن الرجــال .1ýÿوأخــراً
قــد يتعـ ّـرض الشــخاص الثليــن والثليــات ومزدوجــي اليــل الجنــي
ومغايــري الهويــة الجنســانية والتحولــن جنســياً للعنــف القائــم عــى

ّ
متعدديــن أكـث أشــكال العنــف
التكــرر والنتظــم مــن ِقبــل جنــاٍة
القائــم عــى النــوع الجنســان شــيوعاً.

ويســتند هــذا العنــف ضــد الذكــور إل أفــكار اجتماعيــة حــول مــا يعنيــه
أن تكــون رجـل ً وأن تمــارس ســلطة الرجــل ،ويســتخدمه الرجــال (وف

النــوع الجنســان لّن اöخريــن ينظــرون إليهــم عــى ّأنهــم «يتحـ ّـدون
معايــر النــوع الجنســان».1ý6

ف أّي حالـ ٍـة طارئــة ،هنــاك فئــات معينــة مــن الفــراد مــن الســكان

التضرريــن تكــون أكـث عرضــة للعنــف القائــم عــى النــوع الجنســان،
ّ
ً
ـلطة أقــل ف الجتمــع
وغالبــا مــا يكــون هــؤلء الفــراد يتمتعــون بسـ ٍ

ويعتمــدون بدرجـٍـة أكـب عــى اöخريــن للبقــاء عــى قيــد الحيــاة ويكونــون
مهمشــن .وعندمــا تتقاطــع عوامــل أخــرى
أقـ ّـل وضوحــاً ف الجتمــع أو ّ

ـكل أكـب لخطــر العنــف الجنــي وغــره مــن
ّ
معرضــات بشـ ٍ
أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ،ويعـ ّـد الغتصــاب

النســاء ذوات العاقــة اللــوا ôكان لهــن علقــات اســتغللية أو
يتعرضــن للســتغلل
مارســن الجنــس مقابــل خدمــات كثــراً مــا
ّ

الجنــي ،وتشــمل عوامــل الخطــر الفقــر الدقــع واحتياجــات

الســاعدة التــي لــم يتــم تلبيتهــا.1ý8

ثمــة تقاريــر تتحــدث عــن تعـ ّـرض الرجــال والفتيــان مــن ذوي
ّ

العاقــات الذهنيــة للعنــف الجنــي ف العديــد مــن الســياقات،

ممــا
وتشــمل عوامــل الخطــر العــرق والثنيــة والنــوع الجنســانّ ،

كالعمــر أو العاقــة أو اليــول الجنــي أو الهويــة الجنســية أو الديــن

يؤكــد تقاطــع العاقــة مــع البعــاد الخــرى للهويــة

يــزداد خطــر العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان . 1ýýففــي الســياقات

كمــا ّ
معرضــات لخطــر زواج
أن الفتيــات مــن ذوي العاقــة
ّ

أو العــرق مــع التمييــز القائــم عــى النــوع الجنســان ،فمــن الرجــح أن

1ýû

مقيدون (.)201ÿ
هيومن رايتس ووتش ،كالسجناء ّ

1ýÿ

الرجع السابق ،ص .ÿ

1ýú

1ý6

اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،مبادئ توجيهية لدمج تدخلت العنف القائم عى النوع الجنسان ف العمل النسان :الحد من الخاطر وتعزيز الصمود والساعدة عى التعاف (.)201ÿ
الرجع السابق.

1ýý

الرجع السابق.

1ý9

ذكرت ف بوروندي والردن ولبنان.

1ý8

1ÿ0

.1ý9

ذكرت ف بوروندي وإثيوبيا.

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

هــذا الخطــر مــن تقاطــع العديــد مــن عوامــل الخطــر ،بمــا ف

للعنــف أو يرغــن ف التفــاوض مــن أجــل الحصــول عــى علقــات جنســية
آمنــة .وهــذه الشــكال مــن الضايقــة أو التمييــز تق ّلــل مــن وصولهـ ّـن إل

الطفــال ،وخاصــة ف ســياقات اللجئــن الطولــة ،وينشــأ

الجنســن والعمــر والعاقــة.180

ـر مــن الحيــان مــن مســتوى إفــلت الجنــاة مــن العقــاب.
وتزيــد ف كثـ ٍ

ذلــك الضغــوط الجتماعيــة والقتصاديــة وعــدم الســاواة بــن

الخدمــات وتزيــد مــن وصمــة العــار والتمييــز والواقــف والعــراف الضــارة،

قــد تتعـ ّـرض النســاء اللــواّ ô
يقدمــن الرعايــة لضايقــات عندمــا يحاولــن

ستســاعد الرشــادات التاليــة الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان

مــن ذوي العاقــة ،وقــد يتــم إخــراج الفتيــات اليافعــات مــن الدرســة

العوائــق التــي تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة وكذلــك أســرهم ودعــم

أو ل ُيصـ ّـدق أفــراد الجتمــع أو الســلطات أو الجهــات الفاعلــة ف الجــال

مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان أو الســتجابة للعنــف القائــم

الوصــول إل الخدمــات أو الســاعدات لصالــح أزواجهــن أو أربــاب الســر

بهــدف الســاعدة ف تلبيــة احتياجــات الرعايــة لســرهن .181وقــد ل يســتمع

تعرضــن
النســان النســاء والفتيــات ذوات العاقــة اللــواُ ôيبلغــن عــن ّ

والعنيــة بالعنــف القائــم عــى النــوع الجنســان عــى تحديــد ومعالجــة
ّ
ومقدمي الرعاية عند محاولتهم الوصول إل آليات الوقاية
الشخاص
عــى النــوع الجنســان ف الوضــاع النســانية.

الجراءات الوص بها
الجاهزية الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
ضمان إشراك الشخاص ذوي العاقة ف الشاورات الجتمعية حول العنف القائم عى النوع الجنسان،
ويجــب أن تكــون الشــاورات مناســبة للعمــر والنــوع الجنســان ،وينبغــي اعتمــاد طــرق تشــاركية لتحديــد
العوائــق التــي تحــول دون وصــول الشــخاص ذوي العاقــة إل أنشــطة وخدمــات العنــف القائــم عــى النــوع
الجنســان واتخــاذ خطــوات لجعلهــا متاحــة وممكنــة الوصــول.182

X

X

ّ
ومقدمي
تقييم الواقف والفراضات التعلقة بإدماج موظفي برنامج العنف القائم عى النوع الجنسان
الخدمات.18û

X

X

تحديــد النظمــات الحليــة للشــخاص ذوي العاقــة ،وتحديــد الفئــات التــي ّ
تمثلهــا ومــدى المكانــات التوفــرة
ـكل آمــن إل
لديهــا للعمــل عــى تحديــد الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان وإحالتهــم بشـ ٍ
الخدمــات الناســبة  ،18úواتخــاذ خطــوات لــلء الفجــوات ف تلــك المكانــات والقــدرات.

180
181
182

X

X

مفوضية اللجئن النسائية واليونيسف ،إدماج العاقة ف برامج حماية الطفل والعنف القائم عى النوع الجنسان ف لبنان (.)2018

ذكرت ف الردن.

مفوضيــة اللجئــن النســائية ولجنــة النقــاذ الدوليــة ،بنــاء القــدرات مــن أجــل إدمــاج العاقــة ف برامــج العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ف الظــروف النســانية .مجموعــة أدوات للمارســن ف مجــال العنــف القائــم
عــى النــوع الجنســان .)200ÿ( .تنــص اللحظــة  1عــى أّنــه ينبغــي عــى الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان وغرهــا مــن الجهــات الفاعلــة ف مجــال العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان عقــد مشــاورات مجتمعيــة حــول
مخاطــر العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ،وأ ّنــه يجــب أن يشـ ّـكل الشــخاص مــن ذوي العاقــة مــا نســبته  1ÿإل  20ف الائــة مــن أفــراد الجتمــع الشــاركن ف تصميــم برامــج العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان
ورصدهــا وتقييمهــا ،وذلــك تمشــياً مــع العايــر الدوليــة لجمــع البيانــات بطريقــة آمنــة حــول العنــف الجنــي ف الســياقات النســانية .وهــذا يعنــي أ ّنــه يجــب أن يشــارك  2-1أشــخاص ذوي إعاقــة مــن كل مجموعــة
مناســبة للفئــة العمريــة والنــوع الجنســان ومختلــف العاقــات .وف الوقــت نفســه قــد يكــون مــن الناســب إجــراء مقابـلت مــع بعــض الفــراد ف مــكا ٍن يختــاره الشــخص الــذي تتــم مقابلتــه ،وينبغــي اتخــاذ خطــوات
لتحديــد الخاطــر والتخفيــف منهــا.

أن الجهات الفاعلة ف الجال النسان وغرها من الجهات الفاعلة ف مجال العنف القائم عى النوع الجنسان قد تعتقد ّ
 18ûالرجع السابق .تنص اللحظة  2عى ّ
أن خدمات الوقاية والستجابة للعنف القائم عى
النــوع الجنســان ليســت ذات صلــة أو مناســبة للشــخاص مــن ذوي العاقــة ،أو تخــى مــن «إلحــاق الذى» إذا مــا تـّـم إدماجهــم ف النشــطة .وقــد يفــرض العاملــون ف حــالت العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان
لقدمــي الرعايــة ،أو قــد ل ّ
أن الناجــن مــن ذوي العاقــات الذهنيــة ل يتمتعــون بالقــدرة عــى اتخــاذ قراراتهــم الخاصــة ،أو قــد يؤجلــون تقديــم الدعــم والحالــة الناســبن ّ
ـكل خاطــئ ّ
يتبنــون مقاربــة ترّكــز عــى
بشـ ٍ
الناجــن .لكــن ينبغــي تدريــب كافــة موظفــي العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان عــى تغيــر مواقفهــم وافراضاتهــم بشــأن الشــخاص مــن ذوي العاقــة وإجــراء محادثــة مفتوحــة حــول العمــل مــع الشــخاص ذوي
العاقــة .انظــر أدوات ومــوارد أخــرى.
ّ
 18úالرجــع الســابق .تشــر اللحظــة  ûإل ّ
بموفــري الخدمــات الصديقــة للعاقــة ،ويُمكــن اســتخدام هــذه العرفــة للبـل ðعــن إجــراءات التشــغيل
أن النظمــات الحليــة العنيــة بالشــخاص مــن ذوي العاقــة عــى درايــة

القياســية وأنظمــة الحالــة وتحســينها .وباعتبارهــا نقطــة التصــال الول للناجــن مــن ذوي العاقــة ،فقــد تحتــاج هــذه النظمــات إل التدريــب عــى مبــادئ التحديــد اöمــن والحالــة ،لــذا ينبغــي البحــ ñعــن النظمــات
التــي هــي عــى اتصــال مــع الفئــات الهمشــة مــن الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذهنيــة والفتيــات اليافعــات مــن ذوات العاقــة الذيــن قــد يكونــون أكـث عرضــة لخطــر العنــف
القائــم عــى النــوع الجنســان.
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 .16الحماية

الجاهزية الستجابة

ضمان معالجة عملية التخطيط للمتطلبات الجنسانية والتعلقة بالعاقة للشخاص من ذوي العاقة،
يتعرضــون لهــا ،وتوجيــه الدعــوة للشــخاص مــن ذوي
فضـل ً عــن مخاطــر وانتهــاكات حقــوق النســان التــي
ّ
العاقــة للمســاعدة ف تحديــد أولويــات قطــاع العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان.18ÿ

X

X

التعاف

X

 .٢تعبئة الوارد
وضــع مقرحــات تعالــج مخاطــر العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان عــى النســاء والرجــال والفتيــان
والفتيــان مــن ذوي العاقــة.

X

ّ
تخصص الوارد لتحسن إمكانية الوصول والدماج.
تأمن التمويل وإعداد اليزانيات الشاملة التي

X

X

X

X

 .٣التنفيذ
تجنيــد الشــخاص مــن ذوي العاقــة كموظفــن ومتطوعــن وعاملــن ف التعبئــة الجتمعيــة ،واتخــاذ
خطــوات لتحقيــق التــوازن بــن الجنســن ف أنشــطة العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان.

X

دمــج وتعميــم الحتــوى حــول الشــخاص ذوي العاقــة ف حــزم التدريــب الساســية ف مجــال العنــف القائــم
عــى النــوع الجنســان ،وإضافــة دراســات الحالــة والناقشــات حــول العاقــة إل الــواد التدريبيــة الخاصــة
بالعاملــن التخصصــن والتوعيــة الجتمعيــة.186

X

X

تدريــب النظمــات الحليــة للشــخاص ذوي العاقــة ،ل ســيما التــي تقودهــا نســاء ،عــى كيفيــة تحديــد
الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان وإحالتهــم بأمــان.

X

X

X

X

X

تعزيز السياسات والبوتوكولت الوطنية ،بما ف ذلك إجراءات التشغيل الوّحدة وأنظمة إدارة الحالت
تركــز عــى الناجــن و ّ
وأنظمــة الحالــة ،وضمــان ّ
توفــر الرعايــة الســؤولة والرحيمــة والســرية
تبنيهــا مقاربــة ّ
للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان.

X

X

X

إنشاء آليات آمنة وسرية ومتاحة لتقديم الشكاوى ،وأن تمتثل لعاير الحماية من الستغلل والعتداء
الجنسين.18ý

X

X

X

ضمان اعتماد الهندسن والهندسن العمارين عى مبادئ التصميم الشامل عند إنشاء الراكز النسائية
والعيادات الصحية والنازل اöمنة وأنظمة النقل.

X

X

X

تسهيل مشاركة النساء والفتيات ذوات العاقة ف مفاوضات السلم وبناء السلم تمشياً مع اللتزامات
الدولية.188

X

 .4التنسيق
إدراج مفهوم العاقة وقضايا الشخاص ذوي العاقة كبند دائم عى أجندة اجتماعات التنسيق التعلقة
بالعنف القائم عى النوع الجنسان.189

X

X

بشكل أقل ف هياكل القيادة الجتمعية ،علماً ّ
أن البحاث أظهرت ّ
 18ÿالرجع السابق .تشر اللحظة  úإل ّ
أن تجنيد النساء من ذوات العاقة
أن النساء من ذوات العاقة ف البيئات النسانية غالباً ما يتم تمثيلهن
ٍ
كقائمــات عــى التعبئــة الجتمعيــة وأخصائيــات اجتماعيــات يلفــت النتبــاه إل التحديــات التــي تواجــه هــذه الجموعــة ويزيــد ف الوقــت نفســه مــن احــرام مهــارات وقــدرات الشــخاص ذوي العاقــة بــن العاملــن ف
الجــال النســان وف الجتمــع (.)201ÿ WRC/IRC

 186مفوضيــة اللجئــن النســائية ولجنــة النقــاذ الدوليــة ،بنــاء القــدرات مــن أجــل إدمــاج العاقــة ف برامــج العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ف الظــروف النســانية .مجموعــة أدوات للعاملــن ف مجــال العنــف القائــم
عى النوع الجنسانّ .)200ÿ( .
ّ
ومقدمي الرعاية لهم ف مجموعات التدريب الساسية للعنف القائم عى النوع الجنسان ،والتي ينبغي أن تشمل
توضح اللحظة  ÿأّنه ينبغي إدماج الشخاص من ذوي العاقة
ـكل متزايــد ّ
أن الســتجابة
دراســات حالــة وأمثلــة تركــز عــى النســاء والطفــال والشــباب مــن ذوي العاقــة .وبمــرور الوقــت ،يجــب عــى الوظفــن العاملــن ف مجــال العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان أن يدركــوا بشـ ٍ
لحتياجــات الشــخاص مــن ذوي العاقــة هــي جــزء أســاس مــن عملهــم واكتســاب الهــارات ذات الصلــة للقيــام بهــذا العمــل( .انظــر القســم الخــاص بــالدوات والــوارد الخــرى).
 18ýالرجــع الســابقّ .
توضــح اللحظــة ّ 8
أن النظمــات غــر الحكوميــة والنظمــات الدوليــة ومنظومــة المــم التحــدة تتحمــل مســؤولية مشــركة ف القضــاء عــى الســتغلل والعتــداء الجنســين مــن قبــل موظفيهــا ،ويجــب

188

عــى جميــع الجهــات الفاعلــة العاملــة ف الســتجابة النســانية ،بمــا ف ذلــك العاملــن ف مجــال العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ،ضمــان ّ
لتضرريــن يمكنهــم البـل ðعــن النتهــاكات التــي يرتكبهــا
أن الســكان ا
ّ
الوظفــون بطريقـ ٍـة آمنــة ومتاحــة وســرية .انظــر  9 ، 1û/200û/ûST/SGB.UN Docتشــرين أول/أكتوبــر  ،200ûلزيـ ٍـد مــن العلومــات ،راجــع الوقــع اللكــرون للحمايــة مــن الســتغلل والعتــداء الجنســين.

التكيــف أو
الرجــع الســابق .اللحظــة  .6يشــر مصطلــح «التصميــم العــام» إل «تصميــم النتجــات والبيئــات والبامــج والخدمــات بحيــُ ñيمكــن اســتخدامها مــن قبــل الجميــع إل أقـص حـ ٍـد ممكــن دون الحاجــة إل
ّ
التصميــم التخصــص»ّ .
إن ضمــان إمكانيــة الوصــول إل البــان والرافــق يســتهلك حــوال  1ف الائــة مــن تكاليــف البنــاء ،وهــي أكـث فعاليــة مــن حيــ ñالتكلفــة مقارنــة بتعديــل البــان والرافــق ف مرحلـ ٍـة لحقــة.

 189يتمــاش ذلــك مــع قــرار مجلــس المــن رقــم  1û2ÿبشــأن الــرأة والسـلم والمــن ،والــذي يشــر إل التأثــر الهائــل للحــرب والنــزاع العنيــف عــى النســاء والفتيــات والــدور الهــام الــذي تلعبــه الــرأة ف منــع نشــوب النزاعــات

1ÿ2

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

الجاهزية الستجابة

التعاف

 .٥الرصد والتقييم
رصــد عــدد الشــخاص ذوي العاقــة (مصنفــن حســب النــوع الجنســان والعمــر) الذيــن يحضــرون أنشــطة
العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان.190
ينبغــي تصنيــف نظــم إدارة معلومــات البيانــات ،مثــل نظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم عــى النــوع
الجنســان ،حســب النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة ،تمشــياً مــع المارســات اöمنــة والخلقيــة لجمــع
ونشــر البيانــات حــول العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ،وهــذا ســيجعل مــن المكــن تحديــد مــا إذا كان
هنــاك جنــس أو عمــر محـ ّـدد للشــخاص مــن ذوي العاقــة مســتبعد.

X

X

X

أدوات ومصادر
الفريق العامل العنــي بمجال الســؤولية عن العنف القائم عى

صنــدوق المــم التحــدة للســكان ،العايــر الدنيــا للوقايــة مــن

القائــم عــى النــوع الجنســان ف الظــروف النســانية ()2010

الطــوارئ ()201ÿ

النــوع الجنســان ،دليــل تنســيق التدخـلت التعلقــة بالعنــف

مجال السؤولية عن العنف القائم عى النوع الجنسان ،دليل

العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان والســتجابة لــه ف حــالت

منظمــة الصحــة العاليــة ومفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون

تنســيق العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ف حــالت الطــوارئ

اللجئــن وصنــدوق المــم التحــدة للســكان ،الدارة الســريرية

مجــال الســؤولية عــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان،

مفوضيــة اللجئــن النســائية وتشــايلد فانــد ،العنــف القائــم عــى

()2019

العاير الدنيا للعنف القائم عى النوع الجنسان بشأن الوقاية

مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان والســتجابة لــه ف

حــالت الطــوارئ ( ،2019قيــد الطبــع)

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،كتيــب النــوع الجنســان
للعمــل النســان ()201ý

للناجــن مــن الغتصــاب ()200ú

النــوع الجنســان ضــد الطفــال والشــباب مــن ذوي العاقــة ()2016

مفوضيــة اللجئــن النســائية ولجنــة النقــاذ الدولية،بنــاء

القــدرات لدمــاج منظــور العاقــة ف برامــج العنــف القائــم عــى
النــوع الجنســان ف الوضــاع النســانية ()201ÿ

مفوضيــة اللجئــن النســائية واليونيســف ،إرشــادات لدمــاج

اللجنــة الدائمــة الشــركة بــن الــوكالت ،البــادئ التوجيهيــة

منظــور العاقــة للشــركاء ف مجــال العنــف القائــم عــى النــوع

ف العمــل النســان ()201ÿ

للخطــر والطفــال والشــباب مــن ذوي العاقــة ()2018

لدماج التدخلت التعلقة بالعنف القائم عى النوع الجنسان

لعرضــات
الجنســان ف لبنــان :إدارة حــالت الناجــن والنســاء ا ّ

البــادئ التوجيهيــة الشــركة بــن الــوكالت لدارة قضايــا العنــف
القائــم عــى النــوع الجنســان ()201ý

وحلهــا وصنــع السـلم وبنــاء السـلم .ويحــ ñالقــرار جميــع الجهــات الفاعلــة عــى زيــادة مشــاركة الــرأة وإدمــاج النظــورات الجنســانية ف جميــع جهــود المــم التحــدة للسـلم والمــن .انظــر معهــد الوليــات التحــدة
للسـلم ،مــا هــو قــرار مجلــس المــن رقــم 1û2ÿ؟

 190مفوضيــة اللجئــن النســائية ولجنــة النقــاذ الدوليــة ،بنــاء القــدرات مــن أجــل إدمــاج العاقــة ف برامــج العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان ف الظــروف النســانية .مجموعــة أدوات للعاملــن ف مجــال العنــف القائــم
عــى النــوع الجنســانّ .)200ÿ( .
توضــح اللحظــة  ýأّنــه مــن الهميــة بمــكان رصــد عــدد الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن يســتخدمون خدمــات وبرامــج العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان لفهــم مــا إذا كانــت البامــج
تصــل إل مــن هــم ف أمــس الحاجــة إليهــا .ويجــب أن يشـ ّـكل الشــخاص مــن ذوي العاقــة  1ÿف الائــة عــى القــل مــن الشــاركن ف أّي نشــاط متعلــق بالعنــف القائــم عــى النــوع  ،غــر ّ
أن هــذه النســبة ل تتحقــق دائمــاً.
()WRC/IRC201ÿ

1ÿû

 .16الحماية

حماية الطفل

مشاركة الطفل .يجب عى العاملن ف الجال النسان تمكن
الطفــال مــن الشــاركة ال ُجديــة والحقيقيــة ف جميــع مراحــل

يكــون الطفــال خــلل الزمــات النســانية أكـث عرضـ ًـة للعنــف وســوء

الجاهزيــة والســتجابة النســانية.

ـوط إضافيــة 191وتنهــار الشــبكات الجتمعيــة .ويُمكــن تمييــز
تتعـ ّـرض لضغـ ٍ
ـكل خــاص ّ
يتعرضــون
لنهــم
ّ
التأثــر عــى الطفــال مــن ذوي العاقــة بشـ ٍ

مصالــح الطفــل الفضــى .يجــب أن تكــون الصالــح الفضــى

العاملــة والهمــال والســتغلل ،وقــد تضعــف حمايتهــم لّن الســر

للوصمــة والتمييــز وقــد تقــل فــرص وصولهــم إل آليــات التك ّيــف .ونتيجـ ًـة
لذلــك ،نجدهــم أكـث عرضــة لخطــر انتهــاكات الحقــوق .فوفقــاً للفريــق
العامل السابق العني بحماية الطفلّ ،
بشكل أساس
«يؤثر الستبعاد
ٍ

عــى تنميــة المكانــات الكاملــة للطفــل  ...والطفــال الســتبعدون أكـث
عرضـ ًـة للعنــف وســوء العاملــة والســتغلل والهمــال ،ويُمكــن للزمــات

والســتجابات النســانية أن تجعــل دورات القصــاء والســتبعاد أســوأ أو
ُيمكــن أن تو ّفــر فرصــاً للتغيــر» .192

تشــر الدراســات إل ّ
أن الطفــال مــن ذوي العاقــة أكـث عرضـ ًـة لخطــر
لن يكونــوا ناجــن مــن العنــف بثلثــة إل أربعــة مــرات مقارنـ ًـة بالطفــال
مــن غــر ذوي العاقــة . 19ûوعــلو ًة عــى ذلــك ،فــإّن بعــض أشــكال العنــف

تخــص الطفــال ذوي العاقــة .ومــن المثلــة عــى ذلــك العنــف الــذي ُيــدار

للطفــل العتبــار الســاس ف كافــة الجــراءات التعلقــة

با ل طفــا ل .19ÿ

الخاطر واöثار التعلقة بحماية الطفل.
ر من البلدان غالباً ما ُيوضع الطفال من ذوي العاقة ف
ف كث ٍ

يتعرضون فيها لخطر ســوء العاملة والســتغلل
مؤسســاتّ ،196
والهمــال ،وغالبــاً مــا يكــون لــدى هــذه الرافــق مســتويات

منخفضــة مــن الرعايــة وتفتقــر إل الراقبــة والشــراف ،ونــادراً مــا
تتــم محاســبة مرتكبــي حــوادث العنــف وســوء العاملــة.19ý

يزيــد اليــداع ف الرافــق الســكنية مــن خطــر التجــار بالطفــال

مــن ذوي العاقــة ،حيــ ñوجــدت الدراســات ّ
أن الفتيــات ذوات

تحــت ســتار العــلج لتعديــل الســلوك أو التعقيــم القســري للفتيــات

يتعرضــن لخطــر التجــار بهــن لّن إعاقاتهــن يفــرض أن
العاقــة
ّ
198
تحـ ّـد مــن فرصهــن ف الهــرب .

تمشــياً مــع التعريــف الــوارد ف الــادة الول مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل،
ُيعـ َّـرف الطفــل بأ ّنــه أّي إنســان لــم يتجــاوز ســن الثامنــة عشــرة.

ف الجتمعــات الواقعــة جنــوب الصحــراء الكـبى ،فــإّن الســاطر

تضــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل أربعــة مبــادئ بشــأن حقــوق الطفــل تنطبــق
أيضــاً عــى العمــل النســان:

حالــة الطفــال الصابــن بالهــق.199

ذوات العاقــة أو الجهــاض القســري. 19ú

البقــاء عــى قيــد الحيــاة والتنميــة .يجــب أن يأخــذ العاملــون

19û
19ú
19ÿ
196
19ý
198

تعرضهــم للمخاطــر ،بمــا ف ذلــك زواج
الــولدة ،وهــذا يزيــد مــن ّ

ف الجــال النســان ف العتبــار كيفيــة تأثــر حــالت الطــوارئ

عــدم التمييــز .يجــب عــى العاملــن ف الجــال النســان التصـ ّـدي

ّ
ّ
مقدمــي
إن الطفــال مــن ذوي العاقــة الذيــن انفصلــوا عــن

لنمــاط التمييــز والقــوة ف الســتجابة.

191

مــن الحتمــل أ ّل يتــم تســجيل الطفــال مــن ذوي العاقــة عنــد
الطفــال وانعــدام الجنســية وقــد ُيمنعــون مــن التعليــم والرعايــة

والســتجابة لهــا عــى نمــو الطفــال.

192

التــي تشــر إل ّ
أن أجــزاء مــن أجســام الشــخاص الصابــن بالهــق
تتمتع بسلطاٍت سحرية أّدت إل اعتداءات وتشويه ،خا ً
صة ف

الصحيــة والخدمــات الساســية الخــرى .
200

ـكل خــاص ،فربمــا كان أفــراد
الرعايــة
ّ
معرضــون للخطــر بشـ ٍ

الفريق العامل العني بحماية الطفل ،العاير الدنيا لحماية الطفل ف العمل النسان (.)2012
الرجع السابق.

هيوز ك .وآخرون ،انتشار وخطر العنف ضد البالغن من ذوي العاقة :مراجعة منهجية وتحليل لدراسات الرصد (.)2012
اليونيسف ،حالة أطفال العالم :الطفال من ذوي العاقة (.)201û

الفريق العامل العني بحماية الطفل ،العاير الدنيا لحماية الطفل ف العمل النسان (.)2012

انظر لوموس ،الطفال ف الؤسسات :الصورة العالية (.)201ý

النتدى الفريقي لسياسة الطفل ،التقرير الفريقي حول العنف ضد الطفال (.)201ú

هملت :مسارات التعليم الجامع للفتيات من ذوات العاقة ()201ý
ليونارد شيشاير ،العاقة ،ما زلن ُم َ

 199تقرير الخبر الستقل العني بتمتع الشخاص الصابن بالهق بحقوق النسان 10 ،ÿ9/ûú/A/HRC ،كانون الثان/يناير  ،201ýالفقرة .29
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

الســرة الشــخاص الوحيــدون الذيــن يعرفــون كيفيــة رعايــة التطلبــات البدنيــة والجســدية الحـّـددة للطفــل أو كيفيــة التواصــل معــه ، 201وقــد ل
يتمكــن الطفــال مــن ذوي العاقــة مــن توصيــل العلومــات الضروريــة ّ
لتتبــع أســرهم ولـ ّـم شــملهم بهــا ،وقــد يتــم اســتبعاد الطفــال مــن ذوي
العاقــة غــر الصحوبــن بذويهــم مــن نظــم الرعايــة التقليديــة إذا لــم تقبلهــم الســر الحليــة.

كما ّ
معرضات لخطر العنف القائم عى النوع الجنسان  ،202بما ف ذلك الغتصاب والستغلل الجني والعتداء
أن الفتيات ذوات العاقة ّ

يعرضهــم للصابــة بفــروس نقــص الناعــة البشــرية والهمــال الشــديد  .20úوعــى الرغــم مــن محدوديــة البحــوث
الجنــي  ،20ûوهــذا بــدوره قــد ّ
يتعرضــن أيضــاً لخطــر أكـب مــن زواج الطفــال والــزواج القســري.
حــول هــذه الســألة ،فــإّن الفتيــات ذوات العاقــة
ّ
قد يتم إشراك الطفال من ذوي العاقة ف عمالة الطفال الخطرة ،بما ف ذلك أسوأ أشكال عمالة الطفال مثل الدعارة والتسول.
ومن الحتمل كذلك تجنيد الطفال من ذوي العاقة ،ل سيما الطفال من ذوي العاقة الذهنية ،ف جماعاٍت مسلحة.

ستســاعد الرشــادات التاليــة الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان والعنيــة بحمايــة الطفــل عــى تحديــد ومعالجــة العوائــق التــي تواجــه الشــخاص ذوي
ّ
ومقدمــي الرعايــة عنــد محاولتهــم الوصــول إل برامــج حمايــة الطفــل ف الوضــاع النســانية.
العاقــة وكذلــك أســرهم ودعــم الشــخاص

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
إشــراك الفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة ف عمليــات التقييــم والشــاورات الناســبة
للعمــر ،بمــا ف ذلــك عمليــات التقييــم الســريعة لحمايــة الطفــل.
ضمــان مشــاركة الطفــال مــن ذوي العاقــة ف القــرارات التعلقــة بحمايــة الطفــل التــي
تهمهــم ،وضمــان ســرية الجــراءات.
إشــراك الطفــال مــن ذوي العاقــة وأســرهم ف تحديــد العوائــق التــي تعــوق وصولهــم إل
تدخـلت حمايــة الطفــل والماكــن الصديقــة للطفــل ،ودعوتهــم لقــراح كيفيــة إزالــة تلــك
العوائــق وتحســن الوصــول.

201
202
20û
20ú

X

X

X

X

X

X

ضمــان ّ
لعينــة لدارة عمليــات تقييــم حمايــة الطفــل وبرامــج التخطيــط متوازنــة
أن الفــرق ا ّ
بــن كل الجنســن ،وضمــان أن يكــون تمثيــل الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف هــذه الفــرق
متوازنــاً بــن كل الجنســن.

X

X

ضمان ّ
أن عمليات التخطيط تعالج التطلبات والخاطر الخاصة بالعاقة ،وأن يتم إشراك
الشخاص ذوي العاقة ف تحديد الولويات الخاصة بحماية الطفل.

X

X

X

X

اليونيسيف ،حالة أطفال العالم :الطفال من ذوي العاقة (.)201û
الرجع السابق

مفوضية اللجئن النسائية ،العنف القائم عى النوع الجنسان بن النساء والفتيات النازحات من ذوات العاقة (.)2012

اليونيسف ،العنف ضد الطفال من ذوي العاقة :تقرير موجز (.)200ÿ

1ÿÿ

 .16الحماية

الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .٢تعبئة الوارد

أن كافــة القرحــات أو اللحظــات الفاهيميــة تأخــذ بعــن العتبــار و ّ
ضمــان ّ
تحلــل الخاطــر
التعلقــة بحمايــة الطفــل وقــدرات الفتيــات والفتيــان ذوي العاقــة ،و ّ
أن التدخـلت تتنــاول
الحمايــة وتعمــل عــى تشــجيع مشــاركة الفتيــات والفتيــان مــن ذوي العاقــة.

X

ّ
يخصــص الــوارد لتعزيــز إمكانيــة الوصــول
تأمــن التمويــل ،وإنشــاء نظــام شــامل للميزنــة
والدمــاج.

X

X

X

 .٣التنفيذ
تصنيــف البيانــات حســب العاقــة ف نظــام إدارة معلومــات حمايــة الطفــل وكافــة أدوات
جمــع البيانــات( .اســتخدم وحــدة أداء الطفــل لجموعــة اليونيسف-واشــنطن)

X

X

زيــادة قــدرة الوظفــن والتطوعــن عــى فهــم وتطبيــق النهــج القائــم عــى الحقــوق عنــد
التعامــل مــع العاقــة.

X

X

ّ
ّ
ومقدمــي الرعايــة الؤقتــة حــول
مقدمــي الرعايــة البديلــة
توفــر التدريــب والدعــم لتعزيــز
احتياجــات الطفــال ذوي العاقــة.

X

X

تدريــب كافــة موظفــي حمايــة الطفــل عــى العاقــة ،ودمــج دراســات الحالــة والناقشــات
حــول العنــف والســتغلل وإســاءة معاملــة الطفــال ذوي العاقــة ف التدريبــات الساســية،
ويشــمل ذلــك الخصائيــن الجتماعيــن والعاملــن ف مجــال التوعيــة الجتمعيــة والوظفــن
الربويــن والعاملــن الصحيــن وجهــات التصــال الخاصــة بالحمايــة ومختلــف اللجــان.

X

X

اختيار مواقع لعقد أنشطة حماية الطفل بحي ñيكون الوصول إليها جسدياً سهلً ،وإذا
لم يكن ذلك ممكناً فيجب إجراء التعديلت اللزمة وتوفر ترتيبات تيســرية معقولة.

X

X

إذكاء الوعــي بحقــوق الطفــال ذوي العاقــة ،ومناقشــتها مــع الطفــال (مــن ذوي العاقــة
ومــن ذوي غــر العاقــة) ومــع أســرهم وقــادة الجتمــع والزعمــاء الدينيــن والعالجــن
التقليديــن وموظفــي قطاعــي التعليــم والصحــة والجتمــع ككل.

X

تحديــد الخــاوف التعلقــة بسـلمة الطفــال مــن ذوي العاقــة ،كالضايقــات أو خطــر الصابــة
واليــذاء البــدن أو الجنــي ،واتخــاذ خطــوات لزالــة هــذه الخاطــر أو التخفيــف منهــا.

20ÿ
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X

إشراك اليافعن والشباب من ذوي العاقة ف النشطة التي تساعد عى تعزيز صمودهم،
وتعزيز القيادة وشبكات دعم القران ،والخذ بعن العتبار النشطة الرفيهية والرياضة
والثقافية والتعليمية والهارات الحياتية.20ÿ

X

تحديــد الوّجهــن مــن ذوي العاقــة وتشــجيعهم عــى اســتخدام قيادتهــم ومهاراتهــم
وقدراتهــم لواجهــة الواقــف الســلبية تجــاه العاقــة ،والعمــل عــى إدخــال نظــام الصدقــاء
لليافعــن والشــباب مــن ذوي العاقــة ومــن غــر ذوي العاقــة.

X

الفريق العامل العني بحماية الطفل ،العاير الدنيا لحماية الطفل ف العمل النسان (.)2012

X

X

X

X

X

X

X

X

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

الجاهزية

تعزيز الوصول إل تسجيل الواليد لكافة الطفال ،بمن فيهم الطفال من ذوي العاقة.
ت ســكنية ،بمــا ف ذلــك الطفــال الذيــن انفصلــوا
تحديــد الطفــال الذيــن يعيشــون ف منشــآ ٍ
عــن ذويهــم و ُتركــوا عنــد نــزوح الســكان ،وإشــراكهم ف البحــ ñعــن أســرهم ولـ ّـم شــملهم
عندمــا يكــون ذلــك ف مصلحتهــم.

الستجابة

التعاف

X

X

X

إيـلء العتبــار لتطلبــات الطفــال مــن ذوي العاقــة غــر الصحوبــن والنفصلــن عــن ذويهــم
ف رعايـ ٍـة مؤقتــة أو بديلــة.

X

ضمان ّ
أن أي إجراءات لنع أســوأ أشــكال عمالة الطفال والتصدي لها تشــمل الطفال من
ذوي العاقة.

X

ضمــان أن تكــون أنظمــة إدارة الحــالت دامجــة للجميــع ،وممكنــة الوصــول ،وتدريــب
العاملــن حــول كيفيــة العمــل مــع الطفــال مــن ذوي العاقــة( .عــى ســبيل الثــال منحهــم
مهــارات عمليــة ف مجــال التواصــل الســهل وتثقيفهــم حــول حقــوق الطفــال مــن ذوي
العاقــة والخاطــر التــي يواجهونهــا).

X

استخدام فرق التوعية التنقلة للوصول إل الطفال من ذوي العاقة الذين ل يستطيعون
الســفر إل مواقــع التســجيل أو الماكــن الصديقــة للطفــال ،والتأكــد مــن زيــارة الطفــال ف
النشــآت الســكنية ،بما ف ذلك مراكز الحتجاز.
العمــل مــع الجتمعــات لشــراك الطفــال مــن ذوي العاقــة وأوليــاء أمورهــم ف آليــات حمايــة
الطفــل الجتمعية.
ّ
ومقدمــي الرعايــة للطفــال مــن ذوي العاقــة مــن الحصــول عــى
تقديــم الدعــم لتمكــن أســر
الساعدة.
ضمــان ّ
أن آليــات الرصــد والبـل ،ðبمــا ف ذلــك آليــة الرصــد والبـل ðبشــأن النتهــاكات
الجســيمة ،تقــوم بالتبليــغ عــن انتهــاكات حقــوق النســان للطفــال مــن ذوي العاقــة.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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 .16الحماية

الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .4التنسيق
إدراج الطفــال ذوي العاقــة كبنــد دائــم ف أجنــدة أعمــال مجموعــة التنســيق الخاصــة
بحمايــة الطفــل.

X

X

 .٥الرصد والتقييم
دمــج بيانــات حمايــة الطفــل ف أدوات الرصــد عــى مســتوى الســرة ،وتصنيــف البيانــات
حســب النــوع الجنســان والعمــر وحالــة العاقــة ،وتشــجيع فــرق الرصــد عــى اعتمــاد أدوات
جمــع البيانــات التــي تـّـم اختبارهــا ف الســياقات النســانية ،مثــل وحــدة أداء الطفــل التابعــة
لجموعــة اليونيسف/واشــنطن.

X

أدوات ومصادر
التحالــف مــن أجــل حمايــة الطفــل ف العمــل النســان،

اللجنــة الدوليــة للصليــب الحمــر ،البــادئ التوجيهيــة

عــن ذويهــم ()201ý

والنفصلــن عــن ذويهــم ()200ú

كتيــب ميــدان حــول الطفــال غــر الصحوبــن والنفصلــن

شبكة الرعاية الفضل
ّ
التعلم وقت الزمات
حماية الطفل ف شبكة
الفريــق العامــل العنــي بحمايــة الطفــل ،العايــر الدنيــا
لحمايــة الطفــل ف العمــل النســان ()2012

اليونيســف ،إدمــاج الطفــال مــن ذوي العاقــة ف العمــل
النســان

اليونيســف ،الطفــال مــن ذوي العاقــة ف حــالت النــزاع
الســلح ()2018

مفوضية اللجئن النســائية وتشــايلد فاند ،العنف القائم

الفريــق العامــل العنــي بحمايــة الطفــل ،البــادئ التوجيهيــة

عــى النــوع الجنســان ضــد الطفــال والشــباب مــن ذوي

()201ú

()2016

الشــركة بــن الــوكالت لدارة الحــالت وحمايــة الطفــل

شــبكة الســتجيبن للعنــف القائــم عــى النــوع الجنســان،
رعايــة الطفــال الناجــن

مجموعــة الحمايــة العاليــة ،مجموعــة العمــل العنيــة

بحمايــة الطفــل

1ÿ8

الشــركة بــن الــوكالت بشــأن الطفــال غــر الصحوبــن

العاقــة :مجموعــة أدوات للعاملــن ف حمايــة الطفــل

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

السكن والراض والمتلكات
ـكل
يعيــش الفــراد التضـ ّـررون مــن حــالت الطــوارئ النســانية بشـ ٍ
ـتقرات غــر الرســمية والراكــز
متزايــد ف الناطــق الحضريــة والسـ ّ

الخاطر واöثار الرتبطة بالسكن والراض والمتلكات
يواجــه بعــض الشــخاص مــن ذوي العاقــة أشـ ً
ـكال متعـ ّـددة

ـتقرات الخطــط لهــا .تحتــاج
الجماعيــة ،وليــس ف الخيمــات أو السـ ّ
ّ
التحديــات
الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان إل النظــر ف

مــن التمييــز فيمــا يتعلــق بالســكن ،وقــد يواجــه النازحــون

العاقــة. 206

وكــره الجانــب ،وقــد يفقــدون آليــات التك ّيــف وهيــاكل الدعــم

والفــرص التــي ّ
يقدمهــا هــذا التطــور للشــخاص النازحــن مــن ذوي

مــن ذوي العاقــة التمييــز بســبب إعاقتهــم وكذلــك العنصريــة

لقــد أقـ ّـر العــلن العالــي لحقــوق النســان ف عــام  19ú8بــأّن الســكن

وقت واحد أثناء عملية النزوح ،ف حن ّ
أن اöخرين
الحيوية ف ٍ
غــر قادريــن عــى الطالبــة بالحصــول عــى مســكن ّ
لنهــم فقــدوا

الــادة  )1(2ÿعــى ّ
أن «لــكل شــخص حــق ف مســتوى معيشــة يكفــي
ً
لضمــان الصحــة الرفاهــة لــه ولســرته ،وخصــاة عــى صعيــد الــأكل

لذلــك ،قــد يفتقــر النازحــون مــن ذوي العاقــة إل مســكن ،وقــد

اللئــم هــو جــزء مــن الحــق ف مســتوى معيشــة لئــق ،حيــ ñتنــص

واللبــس والســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات الجتماعيــة

الضروريــة» .كمــا أقـ ّـر العهــد الــدول الخــاص بالحقــوق القتصاديــة
والجتماعيــة والثقافيــة ( )1966بالحــق ف الســكن اللئــق ،والــذي
ُيفهــم أ ّنــه يشــمل الضمــان القانــون للتم ّلــك ،وتوافــر الخدمــات

تحمل تكاليفه ،وأن
والواد والرافق والبنية التحتية ،والقدرة عى ّ

يكــون حســن الضيافــة ،وســهل الوصــول إليــه ،والوقــع والكفايــة
الثقافيــة.20ý

أ ّمــا بالنســبة للحــق ف اللكيــة ،فالقصــود بــه حــق تم ّتــع الــرء

بمســكنه وأرضــه وممتلكاتــه الخــرى دون تدخـ ٍـل أو تمييــز .وف
الســياق النســان ،قــد ينطــوي إعمــال هــذا الحــق عــى حمايــة

الفاريــن مــن النــزاع أو
المتلــكات والصــول التــي تركهــا الشــخاص
ّ
الخطــر الطبيعــي مــن النهــب أو التدمــر أو الســتيلء أو الحتــلل أو
الســتخدام التعســفي أو غــر القانــون.208

ø
ّ
شائعة ف السياقات
إن النزاعات حول السكن والراض والمتلكات

النســانية بســبب الحتــلل الثانــوي ،وفقــدان وثائــق اللكيــة ،والبيــع
غــر القانــون أو القســري ،وانعــدام أمــن التم ّلــك ،والتوزيــع غــر
التســاوي لــلراض ،والظالــم الســتمرة بشــأن الراض والمتلــكات.209
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الوثائق الساسية  ،210أو ل ُيمكنهم الطعن ف ممارسات اليجار
التمييزيــة ّ
لنهــم يفتقــرون إل الوضــع القانــون . 211ونتيجـ ًـة

ـكن مناســب ويضطــرون
ل يكونــون قادريــن عــى اســتئجار مسـ ٍ
ـروف غــر آمنــة وغــر ملئمــة ،وقــد يكونــون عرضـ ًـة
للعيــش ف ظـ ٍ
للخــلء والطــرد .
212

تتعـ ّـرض النســاء ذوات العاقــة لعـ ّـدة أشــكال متقاطعــة مــن
التمييــز ،إل جانــب العوائــق الضافيــة الرتبطــة بالنــوع الجنســان

والتــي تمنعهــن مــن ممارســة حقوقهـ ّـن ف الســكن والراض

والمتلــكات .وقــد ل تتمكــن النســاء الرامــل أو الهجــورات أو
الطلقــات عــى وجــه الخصــوص ّإل التم ّلــك أو الحصــول عــى
ملكيــة مــن خــلل القــارب الذكــور  ،21ûكمــا ّ
أن النســاء ذوات

العاقــة اللــواُ ôيجــبن عــى العيــش ف مســاكن غــر آمنــة
يتعرضــن كذلــك لخطـ ٍـر أكــب مــن العنــف ،بمــا ف ذلــك العنــف
ّ

الجنــي

21ú

.

غالباً ما ُيحرم الشخاص ذوي العاقة من الحق ف اختيار الكان

الــذي يعيشــون فيــه ومــع مــن ،إ ّمــا عــن طريــق التمييــز الباشــر أو
ســلبهم مــن حريــة الختيــار عــى أرض الواقــع .فالــرأة محرومــة

مــن حريــة الختيــار الف ّعــال ،عــى ســبيل الثــال ،إذا كانــت تفتقــر

إل وســائل النقــل والخدمــات الخــرى ،أو تفتقــر إل العلومــات،

لستقرات غر الرسمية والراكز الجماعية ف شمال سوريا ( .)201ýيدرك الجلس النويجي للجئن
انظر عى سبيل الثال الجلس النويجي للجئن ،مذكرة إرشادية حول قضايا السكن والرض والمتلكات ف ا
ّ
لستقرات غر الرسمية والراكز الجماعية والتي ّ
ّ
تعد أماكن شائعة ف سوريا.
أن هناك إرشادات محدودة متاحة بشأن قضايا السكان والراض والمتلكات ف ا
ّ
لجنة المم التحدة العنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :úالحق ف السكن اللئق (الادة  )1(11من العهد) 1û ،كانون أول/ديسمب .1991
اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،الحماية ف الكوارث الطبيعية

الجلس النويجي للجئن والتحاد الدول لجمعيات الصليب الحمر والهلل الحمر ،أهمية معالجة ّ
تحديات السكان والراض والمتلكات ف الستجابة النسانية (.)2016

الرجع السابق.

موئل المم التحدة والفوضية السامية لحقوق النسان ،الحق ف السكن اللئم .نشرة وقائع حقوق النسان  21رقم (مراجعة .)2009( )1

الجلس النويجي للجئن والتحاد الدول لجمعيات الصليب الحمر والهلل الحمر ،أهمية معالجة ّ
تحديات السكان والراض والمتلكات ف الستجابة النسانية (.)2016

انظر عى سبيل الثال الجلس النويجي للجئن ،حقوق الرأة النازحة ف السكن والراض والمتلكات (.)2018

أنظر عى سبيل الجلس النويجي للجئن والتحاد الدول لجمعيات الصليب الحمر والهلل الحمر ،أهمية معالجة ّ
تحديات السكان والراض والمتلكات ف الستجابة النسانية (.)2016

1ÿ9
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فقر مدقع.21ÿ
أو تعيش ف ٍ
بعــض الشــخاص مــن ذوي العاقــة يتــم إيداعهــم قســراً ف

مؤسســات أو أن ّهــم غــر قادريــن عــى مغــادرة الؤسســات
التــي ُوضعــوا فيهــا ،وكل الحالتــن تحرمهــم مــن ّ
حقهــم ف

ـكل مســتقل ،وهــذا الخطــر شــائع
اختيــار مــكان إقامتهــم بشـ ٍ

ـكل خــاص للشــخاص مــن ذوي العاقــات الذهنيــة
بشـ ٍ
216
والنفســية الجتماعيــة .
غالبــاً مــا يحــدث اليــداع الؤســي القســري كنتيجــة غــر

مباشــرة لخفــاق اöخريــن ف احــرام الحــق ف الســكن
اللئــق .ففــي بعــض الجتمعــات عــى ســبيل الثــال ل تو ّفــر

الدولة للشــخاص من ذوي العاقة أشــكال الدعم اللزمة

ـدان أخــرى
لتمكينهــم مــن العيــش ف الجتمــع ،بينمــا ف بلـ ٍ
ل يمكــن تح ّمــل نفقــات الســكن.21ý

ـكل غــر متناســب عــى
ُيمكــن أن تؤثــر تكلفــة الســكن بشـ ٍ
ً
الشــخاص ذوي العاقــةّ ،
ت
لنهــم غالبــا مــا يتك ّبــدون نفقــا ٍ

إضافيــة (للرعايــة الصحيــة عــى ســبيل الثــال) بالضافــة إل

العوائــق التــي تمنعهــم مــن الحصــول عــى وظائــف. 218

ارتفــاع معــدلت الفقــر والتمييــز قــد ُتجــب الشــخاص

ـتقرات
ذوي العاقــة عــى الســكن ف الحيــاء الفقــرة والسـ ّ
العشــوائية .219

ـكل غــر متناســب عــى الشــخاص ذوي
يؤثــر التشــرد بشـ ٍ
العاقــة ،وقــد يحــدث هــذا ف بعــض الحــالت عندمــا يتــم
إخــراج الشــخاص مــن ذوي العاقــة مــن الؤسســات لكــن ل

ـكل كاف للعيــش ف الجتمــع ،بينمــا الفقــر
يتــم دعمهــم بشـ ٍ
220
ُ
والتمييــز مــن الســباب الخــرى التــي تســهم ف هــذا المــر .

ف حــال عــدم العــراف بأهليتهــم القانونيــة ،فقــد ل ُيســمح

للشــخاص مــن ذوي العاقــة بالدخــول ف اتفاقــات للتأجــر

ـكل خــاص
أو التملــك ،وقــد
ّ
يتعرضــون كذلــك للتمييــز بشـ ٍ

عندمــا يتــم توريــ ñالمتلــكات.

ستســاعد الرشــادات التاليــة الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان والعنيــة بالســكن والراض والمتلــكات عــى تحديــد ومعالجــة العوائــق
ّ
ومقدمــي الرعايــة عنــد محاولتهــم الوصــول إل برامــج الســكن
التــي تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة وكذلــك أســرهم ودعــم الشــخاص
والراض والمتلــكات ف الوضــاع النســانية.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تحديــد العوائــق التــي تمنــع الشــخاص ذوي العاقــة مــن إعمــال حقوقهــم ف
الســكن والراض والمتلــكات مــن خـلل التحليــل التشــارك ،وتصنيــف البيانــات
حســب النــوع الجنســان والعمــر ،وإدمــاج الشــخاص الذيــن يعيشــون ف
الؤسســات .

X

العمــل مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والخـباء القانونيــن لتوضيــح
أشــكال التمييــز التــي تواجــه الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،وتحديــد الســبل
القانونيــة لجمــع الــوارد.

X

X

X

X

21ÿ

موئل المم التحدة ،الحق ف السكن اللئم للشخاص من ذوي العاقة الذين يعيشون ف الدن :نحو مدن شاملة (.)201ÿ

21ý

مقرر المم التحدة الخاص العني بالسكن اللئم كعنصر من عناصر الحق ف مستوى معي þلئق ،السكان الناسب كعنصر من عناصر الحق ف مستوى معي þلئق ،والحق ف عدم التمييز ف هذا السياق
 12 ،2ÿ1ý2b/ý2/A ،تموز/يوليو .201ý
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الرجع السابق
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موئل المم التحدة ،الحق ف السكن اللئم للشخاص من ذوي العاقة الذين يعيشون ف الدن :نحو مدن شاملة (.)201ÿ

220

موئل المم التحدة ،الحق ف السكن اللئم للشخاص من ذوي العاقة الذين يعيشون ف الدن :نحو مدن شاملة (.)201ÿ
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موئل المم التحدة والفوضية السامية لحقوق النسان ،الحق ف السكن اللئم .نشرة وقائع حقوق النسان رقم ( 21مراجعة .)2009( )1

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

الجاهزية

العمــل مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة لتخطيــط الخدمــات الحليــة
(كخدمــات الدعــم داخــل النــزل والجتمــع) التــي تعمــل عــى تمكــن الشــخاص مــن
ـكل مســتقل.
ذوي العاقــة ومســاعدتهم عــى العيــش بشـ ٍ

ضمــان ّ
أن عمليــة التخطيــط تشــمل متطلبــات الشــخاص مــن ذوي العاقــة
والخاطــر التــي يواجهونهــا ،والعمــل عــى إشــراكهم ف تحديــد أولويــات الســكن
والراض والمتلــكات.

X

X

الستجابة

X

X

التعاف

X

X

 .٢تعبئة الوارد
ضمــان ّ
أن القرحــات والذكــرات الفاهيميــة التــي تــدرس الهليــة القانونيــة ومحــو
الميــة تشــمل الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

X

X

 .٣التنفيذ
تقديم الدعم للشبكات التي تنادي بضرورة وصول الشخاص من ذوي العاقة
عــى قــدم الســاواة مــع اöخريــن إل حقــوق الســكن والراض والمتلــكات ف
الحــالت النســانية ،وتشــجيع الحمـلت التــي تؤكــد عــى حقــوق الســكن والراض
والمتلــكات والحمـلت التــي تؤ ّكــد عــى مبــادئ اتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي
العاقــة.

X

دمــج دراســات الحالــة والناقشــات حــول العاقــة ف التدريبــات الساســية
للموظفــن الشــاركن ف برامــج الســكن والراض والمتلــكات ،وكذلــك موظفــي
التواصــل الجتمعــي ونقــاط التصــال الخاصــة بالحمايــة واللجــان.

X

إعطــاء الولويــة عنــد تخصيــص مــأوى آمــن ف حــالت الطــوارئ للمجموعــات
ـكل خــاص ،بمــا ف ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــة.
ا ّ
لعرضــة للخطــر بشـ ٍ

X

X

العمــل مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة للدعــوة لســتعادة المتلــكات دون
ّ
يتمتعــوا
تمييــز ،والعــراف بحـ ّـق الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف التملــك وأن
أيضــاً بحريــة الحصــول عــى العلومــات والســاعدة القانونيــة.

X

ضمان ّأنه عندما ُيطلب من اللجئن والنازحن داخلياً البل ðعن اســتخدامهم
ّ
وتملكهــم لهــا ،أن يتــم
اض وممتلــكات ف بلدانهــم الصليــة وإقامتهــم فيهــا
لر ٍ
طــرح الســئلة ذاتهــا عــى الشــخاص مــن ذوي العاقــة( .تصنيــف البيانــات حســب
النــوع الجنســان والعمــر).

221

X

X

تحســن إمكانيــة الوصــول إل الســكن والخدمــات الســكنية والبنيــة التحتيــة،
بمــا ف ذلــك وســائل النقــل( .انظــر القســم الخــاص بالــأوى والســتقرات لزيـ ٍـد مــن
التوجيــه والرشــاد).

ضمــان أّنــه بإمــكان الشــخاص ذوي العاقــة تقديــم طلبــات للمطالبــة باســرداد
ممتلكاتهــم ّ
وأن تكــون إجــراءات الســرداد متاحــة ،وأن يتــم توفــر العلومــات
والتدريــب لتحســن العرفــة القانونيــة ،ومســاعدة الشــخاص مــن ذوي العاقــة
الذيــن يحتاجــون إل الدعــم لســتكمال إجــراءات الطالبــات.221

X

X

X

X

X

X

X

ّ
حددت مبادئ بينهرو العاير الدولية التعلقة باستعادة الساكن والراض والمتلكات للجئن والنازحن داخلياً .انظر مركز حقوق السكان وعمليات الخلء ،مبادئ بينهرو.
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الجاهزية

إدماج الشخاص ذوي العاقة ف أي عمليات تساعد اللجئن والنازحن داخلياً

X

عى الوصول إل الوثائق الخاصة بالسكن والراض والمتلكات.

الربــط بــن النازحــن ومنظمــات الشــخاص ذوي العاقــة ومنظمــات الجتمــع
الدن ،بما ف ذلك رابطات الستأجرين ،التي تدافع عن حقوق السكن والراض
والمتلــكات.
ضمــان ّ
أن آليــات الرصــد والبــل ðتبلــغ عــن انتهــاكات حقــوق الشــخاص مــن ذوي
العاقــة ف الســكن والراض والمتلــكات.

الستجابة

X

التعاف
X

X

X

X

X

 .4التنسيق
إدراج قضايــا الشــخاص ذوي العاقــة كبنــد دائــم ف أجنــدة اجتماعــات التنســيق
الخاصــة بالســكن والراض والمتلــكات.

X

إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم ف اجتماعــات التنســيق
الخاصــة بالســكن والراض والمتلــكات ،وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة
لتســهيل مشــاركتهم الحقيقيــة.

X

 .٥الرصد والتقييم
دمــج البيانــات التعلقــة بالشــخاص مــن ذوي العاقــة ف أدوات الرصــد عــى
مســتوى الســرة.

أدوات ومصادر
منظمــة الغذيــة والزراعــة وآخــرون ،اســرداد مســاكن
وممتلــكات اللجئــن والنازحــن ف مبــادئ بينهــرو ()200ý

اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ،إطار عمل للحلول
الدائمة للنازحن داخلياً ()2010
الجلــس النويجــي للجئــن والتحــاد الــدول لجمعيــات

الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر ،أهميــة مواجهــة تحديــات
الســكان والراض والمتلــكات ف الســتجابة النســانية
()2016

الجلس النويجي للجئن ،إرشادات فنية لعالجة قضايا

ـتقرات/الخيمات
الســكان والراض والمتلــكات ف السـ ّ

والراكــز الجماعيــة ف شــمال ســوريا ()201ý
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

الجراءات التعلقة باللغام
ّ
الحد من الخاطر والضرار التي قد
تهدف أنشطة مكافحة اللغام إل

تلحقها مخاطر التفجرات بالدنين والعاملن ف الجال النسان. 222
الركائز الخمس للنشطة التعلقة باللغام هي:

إزالة اللغام والتفجرات من مخلفات الحرب ،ضمن عملية
يتــم مــن خللهــا اســتخدام مســوحات فنيــة وغــر فنيــة لجمــع

العلومــات حــول مخاطــر التفجــرات والذخائــر ومــن ثـ ّـم العمــل

عــى التخلــص منهــا ،إل جانــب إزالــة اöثــار اللوثــة لللغــام
والتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب حتــ óيتسـ ّـن óللمدنيــن
العــودة إل منازلهــم وممارســة أنشــطتهم اليوميــة بأمــان.

التثقيــف بشــأن الخاطــر ويشــمل النشــطة (كالحمـلت
العلميــة والتدريــب والتواصــل مــع الجتمعــات) التــي ّ
تقلــل مــن

خطــر الصابــة بســبب الخطــار التفجــرة عــن طريــق زيــادة الوعــي
وتشــجيع تغيــر الســلوك.

مساعدة الضحايا من خلل ضمان مشاركة الشخاص ذوي
العاقــة ،بمــن فيهــم الناجــن مــن اللغــام ،مشــار ً
كة كاملــة

ّ
وفعالــة ف الجتمــع عــى قــدم الســاواة مــع اöخريــن ،المــر

الــذي يعنــي اتخــاذ خطــوات لتحقيــق أقـص قــدر مــن معايــر

الصحــة وإعــادة التأهيــل والدعــم النفــي الجتماعــي والتعليــم

الذيــن لحقتهــم إصابــات أو إعاقــات لســباٍب أخــرى. 22û

تدمـي الخزونــات ويشــر إل مجموعــة واســعة مــن النشــطة

التــي تقــوم بهــا الــدول لتدمــر مخزوناتهــا مــن اللغــام الرضيــة
الضــادة للفــراد والذخائــر العنقوديــة.

الناصــرة وتشــر إل النشــطة الراميــة إل حشــد الدعــم

للجراءات التعلقة باللغام وإقناع الدول العضاء بالنضمام

إل اتفاقيــة حظــر اللغــام الضــادة للفــراد واتفاقيــة الذخائــر

معينــة والتفاقيــات
ـلحة
العنقوديــة والتفاقيــة الخاصــة بأسـ ٍ
ّ

الدوليــة الخــرى ذات الصلــة كحقــوق الشــخاص ذوي العاقــة
والتصديــق عليهــا وتنفيذهــا.

الخاطر واöثار التعلقة بالجراءات الرتبطة باللغام
قــد ل يكــون بمقــدور الشــخاص ذوي العاقــة الوصــول إل
برامــج التوعيــة بالخاطــر ،وقــد يبقــون نتيجـ ًـة لذلــك غــر
مدركن للمخاطر التي تشـ ّـكلها الذخائر أو للســلوكيات اöمنة
التــي تخ ّفــف مــن هــذه الخطــار.

الشاركة الكاملة والدماج ف الجتمع ومستوى معي þلئق.
وغرهــم مــن الشــخاص مــن ذوي العاقــة وعائـلت الجرحــó

ـتقرات التــي ل تــزال التفجــرات مــن مخلفــات
ف ضواحــي السـ ّ

ويشــمل ذلــك العمــل عــى تلبيــة احتياجــات الضحايــا والناجــن

لتضررة .ف حن تشمل مجالت العمل
والقتى والجتمعات ا
ّ

العنايــة الطبيــة وإعــادة التأهيــل والدعــم النفــي الجتماعــي

والدمــاج الجتماعــي والتعليــم الدامــج والدمــاج القتصــادي،
بمــا ف ذلــك الحمايــة الجتماعيــة ،كمــا أ ّنــه مــن الضــروري

كذلــك جمــع البيانــات التعلقــة باحتياجــات الضحايــا وإقــرار
القوانــن والسياســات التــي تحمــي حقــوق الضحايــا و ّ
تعززهــا.

فقــد يتــم إجبارهــم عــى اســتخدام الناطــق غــر الصـّـرح بدخولهــا
الحــرب موجــودة فيهــا.

قــد يكــون للشــخاص مــن ذوي العاقــة تأثــر أقــل مــن اöخريــن
عــى القــرارات التعلقــة بتأمــن الراض والتأكــد مــن خلوهــا مــن
الخطــار ،وقــد ل يشــاركون ف هــذه العمليــات ول يتــم منحهــم

إمكانيــة الوصــول إل الراض اöمنــة وقــد ل يكونــون قادريــن

كمــا ّ
أن عــدم التمييــز والعــراف بحقــوق النســان ودور النــوع

عــى الحصــول عــى ملكيــة الراض .ولهــذه الســباب وغرهــا

وتنــص الــادة 2(ÿأ) مــن اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة عــى ّ
أن

بإزالــة اللغــام.

الجنســان والعــراف بســياقات التنميــة هــي مبــادئ أساســية.
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الذخائــر العنقوديــة والشــخاص مــن ذوي العاقــة والشــخاص

قــد يضطــر الشــخاص ذوي العاقــة إل ّ
تبنــي ســلوك غــر آمــن.
عــى ســبيل الثــال ،إذا لــم يكــن الوصــول إل الراحيــض متاحــاً،

الدامــج والحمايــة الجتماعيــة والعمــل والتوظيــف ،وكذلــك

22û

برامــج مســاعدة الضحايــا يجــب أل تم ّيــز ضــد أو بــن ضحايــا

يتــم اســتبعادهم مــن فــرص التنميــة وسـ ُـبل العيــش الرتبطــة

مجموعة الحماية العالية ،الجراءات التعلقة باللغام (.)2018
اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة ( .)2008انظــر أيضــاً مجلــس حقــوق النســان التابــع للمــم التحــدة ،دراســة مواضيعيــة حــول حقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة بموجــب الــادة  11مــن اتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي
العاقــة بشــأن حــالت الخطــر والطــوارئ النســانية û0 ،û0/û1/A/HRC ،تشــرين ثان/نوفمـب  ،201ÿالفقــرة .19

16û

 .16الحماية

ستســاعد الرشــادات التاليــة الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان والعنيــة بإزالــة اللغــام عــى تحديــد ومعالجــة العوائــق التــي تواجــه الشــخاص مــن
ّ
ومقدمــي الرعايــة عنــد محاولتهــم الوصــول إل برامــج إزالــة اللغــام ف الوضــاع النســانية.
ذوي العاقــة وكذلــك أســرهم ودعــم الشــخاص

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
العمــل عــى دعــوة الناجــن والشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم للمشــاركة
ف الجهــود البذولــة لفهــم كيفيــة تأثــر اللغــام والتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب عــى
الجتمعــات ،وإشــراكهم ف تحديــد مجــالت الولويــة للتخلــص منهــا ووضــع العلمــات.
ضمــان قيــام عمليــة التخطيــط بعالجــة التطلبــات الحـ ّـددة للشــخاص مــن ذوي العاقــة
والخاطــر التــي يواجهونهــا ،والعمــل عــى إشــراكهم ف تحديــد أولويــات قطــاع مكافحــة اللغــام.

X

X

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
التأكــد مــن ّ
أن القرحــات التعلقــة باللغــام تأخــذ ف العتبــار الشــخاص مــن ذوي العاقــة
بشــكل منهجــي ،بصــرف النظــر عــن ســبب إعاقتهــم.

X

X

 .٣التنفيذ
اتخــاذ خطــوات للتأكــد مــن ّ
أن أنشــطة التصــال الجتمعــي تأخــذ بعــن العتبــار وتعمــل عــى
إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم والنظمــات العنيــة بالناجــن ،والخــذ
بعــن العتبــار بنــاء القــدرات عــى مســتوى الجتمــع لتمكــن الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات
المثلــة لهــم مــن تقييــم الخاطــر وإدارة العلومــات ووضــع اســراتيجيات محليــة للحـ ّـد مــن
الخاطــر والدعــوة إل اتخــاذ إجــراءات متعلقــة بإزالــة اللغــام وغرهــا مــن تدخـلت الســاعدة.22ú

X

العمــل عــى دمــج دراســات الحالــة والناقشــات الخاصــة بالعاقــة وإدمــاج مفهــوم العاقــة
ف التدريبــات الساســية للموظفــن الشــاركن ف الجــراءات التعلقــة باللغــام ،وإدمــاج
موظفــي التواصــل الجتمعــي وجهــات التصــال الخاصــة بالحمايــة واللجــان.

X

X

X

ضمــان مشــاركة الشــخاص ذوي العاقــة ف القــرارات التعلقــة بتســليم الراض التــي تـ ّـم
تطهرهــا إل الجتمعــات والقــرارات التعلقــة باســتخدام الراض التــي تـ ّـم تطهرهــا.

X

ضمان أ ّل يتم استبدال التعويضات ببامج الحماية الجتماعية.22ÿ

X

إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التــي ّ
تمثلهــم ف تصميــم وتنفيــذ وتقييــم
أنشــطة التوعيــة بالخاطــر ،بمــا ف ذلــك مــن خــلل أنشــطة تثقيــف القــران.

X

ـكال متعـ ّـددة ُيمكــن الوصــول إليهــا،
ضمــان تقديــم معلومــات التوعيــة بالخاطــر بأشـ ٍ
والعمــل عــى تكييــف الــواد التعليميــة.

X

 22úاليونيســف ومركــز جنيــف الــدول لزالــة اللغــام للغــراض النســانية ،دليــل المارســات الفضــل للتوعيــة بمخاطــر اللغــام ،)200ÿ( ،الطبعــة الثانيــة 1 ،كانــون الثان/ينايــر ( 200ûبصيغتــه العدلــة ف  1كانــون الول/
ديســمب û.1ÿý ،)200ú
22ÿ

16ú

مفوضيــة المــم التحــدة الســامية لحقــوق النســان ،دراســة مواضيعيــة حــول حقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة بموجــب الــادة  11مــن اتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي العاقــة بشــأن حــالت الخطــر والطــوارئ
النســانية û0 ،û0/û1/A/HRC ،تشــرين ثان/نوفمـب  ،201ÿالفقــرة .12

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

استشــارة الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التــي تمثلهــم لتحديــد قنــوات التصــال الفضلــة
لديهــم.

الجاهزية

الستجابة

X

X

إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم ف تصميــم وتقديــم أنشــطة
التعليــم مــن النظــر إل النظــر.

التعاف

X

 .4التنسيق
ـكل منهجــي ف منتديــات تنســيق الجــراءات التعلقــة
إدمــاج الشــخاص ذوي العاقــة بشـ ٍ
باللغــام .

X

التنســيق مــع كافــة القطاعــات ذات الصلــة لضمــان إحالــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة
بغــض النظــر عــن ســبب إعاقاتهــم.

X

X

إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات التــي تمثلهــم ف اجتماعــات تنســيق الجــراءات
ّ
الفعالــة والجديــة.
التعلقــة باللغــام وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لتســهيل مشــاركتهم

X

X

 .٥الرصد والتقييم
رصــد وتوفــر العلومــات حــول التدابــر التخــذة لتحســن الوصــول إل التوعيــة بالخاطــر
وتحليــل اöثــار الختلفــة لللغــام والتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب عــى حيــاة الشــخاص
مــن ذوي العاقــة.

X

X

أدوات ومصادر
مركــز جنيــف الــدول لزالــة اللغــام للغــراض النســانية،
دليــل الجــراءات التعلقــة باللغــام والتفجــرات مــن مخلفــات
الحــرب ()200ý

اليونيســف ،مســاعدة ضحايــا اللغــام الرضيــة والتفجــرات

مـن مخلفـات الحـرب :توجيهـات بشـأن مسـاعدة الضحايـا
التــي ترّكــز عــى الطفــال ()201ú

نشــرات الوقائع الخاصة بمؤسســة هانديكاب إنرناشــونال،

المــم التحــدة ،سياســة المــم التحــدة لســاعدة الضحايــا ف

العاير الدولية للجراءات التعلقة باللغام

المــم التحــدة ،البــادئ التوجيهيــة الجنســانية لبامــج

كيفية تنفيذ اللتزامات الخاصة بمســاعدة الضحايا؟

الوقــع اللكــرون لجــالت الســؤولية الخاصــة بالجــراءات
التعلقــة باللغــام

اليونيســف ومركــز جنيــف الــدول لزالــة اللغــام للغــراض

النســانية ،دليــل المارســات الفضــل للتوعيــة بمخاطــر

اللغــام بحســب العايــر الدوليــة للجــراءات التعلقــة

باللغــام  :1مقدمــة ف التوعيــة بمخاطــر اللغــام ()200ÿ

الجــراءات التعلقــة باللغــام ()2016

الجــراءات التعلقــة باللغــام ()2010

المــم التحــدة ،اســراتيجية المــم التحــدة للجــراءات

التعلقــة باللغــام للفــرة )2018( 202û-2019

بوابــة الــوارد التعلقــة بمســاعدة الضحايــا الخاصــة بمرصــد
اللغــام الرضيــة والذخائــر العنقوديــة

16ÿ

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

١٧

ّ
اللجئ
والستقرات
انظــر القســم الخــاص بالحمايــة ،ل ســيما العنــف
الجني القائم عى النوع الجنســان ،والســكن والراض
والمتلــكات ،وضمــان التنســيق مــع قطــاع اليــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة العامــة.

مقدمة
يعـ ّـد الــأوى ف الراحــل البكــرة مــن حالــة الطــوارئ أحــد العوامــل

الهمة للبقاء ،إل جانب إمدادات الياه والصرف الصحي والغذاء
والرعايــة الصحيــة ،ويلعــب الــأوى دوراً أساســياً ف الحـ ّـد مــن
مواطــن الســتضعاف وتعزيــز صمــود الفــراد والجتمعــات.

226

ـتقرات إل ضمــان كرامــة الســكان
يهــدف قطــاع اللجــئ والسـ ّ
لتضرريــن وخصوصيتهــم وسـلمتهم وأمنهــم ،وتوفــر الحمايــة
ا
ّ
لهــم مــن عوامــل الطقــس والنــاخ.

الصكوك القانونية الرئيسية والطر الخر ى
اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة (الادتان  9و 19عى
وجه الخصوص)

هدف التنمية الستدامة 11
الوئل الثال :ñالجندة الحضرية الجديدة

ـتقرات كذلــك أثنــاء العمــل النســان
ويلعــب قطــاع اللجــئ والسـ ّ
دوراً رئيســياً ف إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة نظــراً لتأثــره عــى

مكتــب مفــوض المــم التحــدة الســامي لحقــوق النســان

الشــخصية وسـ ُـبل العيــش.

اللئــم (نشــرة الوقائــع رقــم  ،21مراجعــة )1

البيئة العمرانية والعوائق البيئية وأدواره الهمة ف توفر الحماية

ّ
إن تكلفــة الســتثمار ف اللجــئ الخاليــة مــن العوائــق والتــي تحــرم

ومؤتمــر الوئــل التابــع للمــم التحــدة ،الحــق ف الســكن

مبــادئ التصميــم الشــامل عنــد إعــداد مجموعــات الــأوى أقــل بكثــر

الصطلحات الرئيسية

ذوي العاقــة بفوائــد هــذه اللجــئ الخاليــة مــن العوائــق ،وكذلــك

الــأوى ويُعــرف بأّنــه «مســاحة مغطــاة صالحــة للســكن تو ّفــر بيئـ ًـة

من تكلفة تكييف اللجئ بعد بنائها ،حي ñيشعر الشخاص من
الطفــال وكبــار الســن والشــخاص الــرض أو الصابــن.

تلبي متطلبات الشخاص من
ولذلك يجب أن تجد اللجئ حلولً ّ
ذوي العاقــات الختلفــة ،إل جانــب توفــر مســاحة كافيــة ّ
لقدمــي
الرعايــة وموظفــي الدعــم وأفــراد الســرة.

آمنــة وصحيــة وتحفــظ خصوصيــة وكرامــة القيمــن فيهــا» .وبمــرور

حالة طوارئ
الوقت قد تتطور هذه الساحة الصالحة للسكن من
ٍ
ً
إل مــأوى دائــم ، 22ýوتشــمل الســاعدة ف توفــر الــأوى (وغالبــا مــا
تجمــع) العديــد مــن الطرائــق والحلــول :مجموعــات الــأوى والخيــام
وعمليــات توزيعهــا ،والســاعدة القائمــة عــى النقــد ،ودعــم

اليجــار ،وتوفــر مــواد البنــاء ،والعمــل ،والصلحــات ،والتدريــب

والدعــم الفنــي ،وبنــاء الــأوى والنــزل

-226
-22ý

لستقرات.
التحاد الدول لجمعيات الصليب الحمر والهلل الحمر ،اللجأ وا
ّ

لستقرات والتعاف – إرشادات العنق القائم عى النوع الجنسان.
للطلع عى وثائق المم التحدة ووزارة التنمية الدولية ومركز اللجئ التعلقة باللجئ ،انظر اللجئ وا
ّ

16ý

لستقرات
 .1ýاللجئ وا
ّ

ومــا إل ذلــك .كمــا تتضمــن ثــلث مراحــل للســتجابة التميــزة وهــي
حالــة الطــوارئ والتعــاف والحلــول الدائمــة ،وعـ ً
ـادة مــا تتداخــل
هــذه الراحــل عــى أرض الواقــع ويجــري التخطيــط لســتجابات

انظــر أيضــاً التعريفــات الخاصــة بالتصميــم الشــامل
وإمكانيــة الوصــول ف قســم الفاهيــم الساســية.

أما ف حالت النزاع،
الأوى وتنفيذها
كجهد مستمر دون انقطاعّ .
ٍ
ً
ـكل أقــل وضوحــا لّن الشــخاص قــد
يتــم تحديــد هــذه الراحــل بشـ ٍ
يتعرضــون لعمليــات نــزوح عديــدة أو طويلــة.
ّ

العوائق

ـتقرات هــي كيانــات محـ ّـددة اجتماعيــاً واقتصاديــاً وجغرافيــاً
السـ ّ
ً
ً
وغالباً سياسيا وإداريا يعيش فيها البشر ويتفاعلون فيما بينهم،

ـتقرات دوراً مهمــاً ف دعــم الدمــاج والشــاركة،
تلعــب اللجــئ والسـ ّ
حيــ ñغالبــاً مــا تؤثــر حــالت الطــوارئ النســانية عــى البيئــة

ويُمكن تصنيفها ف السياق النسان وفقاً لحجمها ومدة إقامتها

ـرعيتها. 228
(الوضعيــة الؤقتــة) وحالتهــا وشـ ّ

القائمــة وتخلــق عوائــق جديــدة ُيمكــن إزالتهــا مــن خــلل تصميــم
ـتقراتُ ،
ـتقرات
وتم ّكــن برامــج اللجــئ والسـ ّ
وبنــاء اللجــئ والسـ ّ

ـكل أكبــر
الدامجــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة مــن الســهام بشـ ٍ

ف مجتمعاتهــم والشــاركة أكثــر ف الشــاورات واتخــاذ القــرارات

اللجــئ النتقاليــة وتشــمل اللجــئ النزليــة الســريعة التــي يتــم
نصبهــا بعــد وقــوع كارثـ ٍـة مــا ُ
وتصنــع مــن مــواد ُيمكــن ترقيتهــا أو

وتيســر سـ ُـبل حمايتهــم.

التضرريــن إل
مواقــع دائمــة ،وتهــدف إل تســهيل انتقــال الســكان
ّ
ـكال أكــث دوامــاً مــن الــأوى .229
أشـ ٍ

العايي والبادئ التوجيهية

إعــادة اســتخدامها ف هيــاكل دائمــة أو نقلهــا مــن مواقــع مؤقتــة إل

ملجــأ الطــوارئ ويشــر إل توفــر الدعــم الســاس والفــوري للمــأوى

التضرريــن مــن الزمــة ،ويشــمل
الضــروري لضمــان بقــاء الشــخاص
ّ
إيجــاد حلــول ســريعة ف مجــال الســتجابة مثــل توزيــع مــواد الــأوى

(القمــاش الشــمع والحبــال والحــزم والدوات والخيــام والــواد
العازلــة) وبنــاء اللجــئ الؤقتــة وتوزيــع الــواد النزليــة.

العائــلت الســتضيفة قــد تكــون مــن الصدقــاء أو الســرة أو أســر
محليــة تو ّفــر الــأوى الؤقــت ف منازلهــا للشــخاص النازحــن بســبب

خطـ ٍـر طبيعــي أو نــزاع ،وعـ ً
ـادة مــا يكــون هــذا إجــراء قصــر الجــل
لك ّنــه قــد يســتمر إذا طــال أمــد النــزوح .2û0

الــواد غــر الغذائيــة وهــي مــواد غيــر غذائيــة ُتســتخدم ف الســياقات
للمتضرريــن مــن الخاطــر الطبيعيــة
النســانية عنــد تقديــم الســاعدة
ّ

أو الزمات ،وقد تشمل الراتب والبطانيات والغطية البلستيكية
وأدوات النظافــة والــراوح أو الســخانات وغرهــا. 2û1

-228
-229
-2û0
-2û1
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دليل اسفر ()2018
«هيلب إيج» و»البعثة السيحية للمكفوفن» و»هانديكاب
إنرناشــونال» ،معاييــر الدمــاج النســان لكبــار الســن

والشــخاص مــن ذوي العاقــات ()2018

التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل

ـتقرات الشــاملة
الحمــر ،تحــت ســقف واحــد :اللجــئ والسـ ّ

لنظــور العاقــة ف حــالت الطــوارئ ()201ÿ

الوكالة الســرالية للتنمية الدولية ،دليل تصميم إمكانية
الوصــول :مبــادئ التصميــم العالــي لبنامــج العونــة ف

أســراليا ()2009

هانديــكاب إنرناشــونال نيبــال ،مبــادئ توجيهيــة لنشــاء

ملجــئ للطــوارئ خاليــة مــن الحواجــز ()2009

لستقرات للوكالة المريكية للتنمية الدولية/مكتب الساعدات المريكية الخارجية ف حالة الكوارث ف جامعة هارفارد 19 ،نيسان/أبريل .2018
نشرة إعلمية حول اللجئ وا
ّ

التحاد الدول لجمعيات الصليب الحمر والهلل الحمر ،اللجئ النتقالية :ثمانية تصاميم (.)2011

النظمة الدولية للهجرة والجلس النويجي للجئن ومفوضية شؤون اللجئن ،مجموعة أدوات إدارة الخيمات ( ،)201ÿص .18
مقتبس من الفوضية السامية لشؤون اللجئن ف سوريا ،الواد غر الغذائية.

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

لستقرات والدماج فيه
شكل  :١٢العوائق التي تحول دون الوصول إل قطاع اللجئ وا
ّ

ّ
لستقرات
كيف تتفاقم آثار الزمة عل الشخاص من ذوي العاقة ف قطاع اللجئ وا

تأثي الزمة

انعدام المن وانهيار الشبكات الجتماعية وتدمي البنية التحتية والنزوح و ّ
تعطل الخدمات

!

تفاقم الثار بسبب العوائق

العوائق البيئية:

ّ
تعذر الوصول إل العلومات حول اللجئ

نقص الدوات النزلية التي تلبي متطلبات الشخاص من ذوي العاقة
عدم كفاية مواقع اللجئ المكنة الوصول

العوائق السلوكية:

الواقف السلبية والتمييز ضد الشخاص من ذوي العاقة

قلــة وعــي ومعرفــة الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان والنظمــات حــول اللتــزام بإمكانيــة الوصــول
والتطلبــات الخــرى للشــخاص مــن ذوي العاقــة

العوائق الؤسساتية:

نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج الشخاص ذوي العاقة ف اللجئ

ل تراعي العاير والخطوط التوجيهية والسياسات القطاعية متطلبات الشخاص ذوي العاقة

لستقرات
عدم وجود ميزانية لضمان توفر إمكانية الوصول إل اللجئ وا
ّ
قوانن البناء ل تراعي إمكانية الوصول والتصميم الشامل

تميز ضد الشخاص من ذوي العاقة
الجراءات والسياسات الؤسسية ّ
نقص البيانات الدقيقة حول الشخاص من ذوي العاقة

الخاطر التي تواجه الشخاص ذوي العاقة

العنف والفقر والخاطر البيئية والتدهور الصحي والقصاء والعزلة
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لستقرات
 .1ýاللجئ وا
ّ

العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به
يجــب اتخــاذ إجــراءات «مــا يجــب القيــام بــه» ف جميــع مراحــل

أو محميــة تتناســب مــع الظــروف الناخيــة.

ذوي العاقــة.

توفيــر كافــة أدوات التقييــم والبــل ðوجميــع العلومــات

لستقرات للشخاص
العمل النسان عند تنفيذ برمجة اللجئ وا
ّ

الشاركة

ذوي العاقــات الســمعية والبصريــة والفكريــة والنفســية

ضمــان مشــاركة الشــخاص ذوي العاقــة وأســرهم

الجتماعيــة.

والنظمــات المثلــة لهــم ف تحديــد العوائــق التــي تحــول

تنفيــذ اســراتيجيات للحـ ّـد مــن وصمــة العــار الرتبطــة

لستقرات وتصميمها وتنفيذها
سياسات وبرامج اللجئ وا
ّ

بحقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،وإنشــاء مجموعــات
دعم من القران تضم أشخاصاً من ذوي العاقة النفسية

دون وصــول الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،وف تخطيــط

ورصدهــا وتقييمهــا.

ـكل عــادل
ضمــان تمثيــل الشــخاص ذوي العاقــة بشـ ٍ
ومنصــف ،مــع مراعــاة الجموعــة الكاملــة مــن العاقــات
وكذلــك العمــر والنــوع الجنســان والتنــوع ،وبــذل جهــود

متضافــرة لتشــجيع مشــاركة الفئــات المثلــة تمثيــل ً
ناقصـ ًـا ،بمــا ف ذلــك الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذهنيــة
والنفســية ،والســكان الصليــن ،والنســاء والفتيــات ،ف

النشــطة الرســمية وغــر الرســمية وعمليــة صنــع القــرار

والحوكمــة .

إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة ف تطويــر النشــطة

الجتمعيــة وآليــات التغذيــة الرتــدة والشــكاوى ،وتعزيــز

ّ
الفعــال والخــال مــن الحواجــز والــذي يحــرم
الوصــول

جميــع أنــواع العاقــة.

معالجة العوائق

بالعاقــة ،واتخــاذ خطــوات لجعــل الجتمــع أكــث وعيــاً

الجتماعيــة .

مراجعــة السياســات والبــادئ التوجيهيــة والدوات
القطاعيــة لضمــان ّأنهــا تؤكــد بوضــوح عــى حــق الشــخاص

مــن ذوي العاقــة ف الوصــول والدمــاج.

التمكي وتنمية القدرات
ـتقرات ،وتوفــر التدريــب
بنــاء قــدرات موظفــي اللجــئ والسـ ّ
حــول حقــوق الشــخاص مــن ذوي العاقــة والعلقــة بــن

العاقــة والنــوع الجنســان والعمــر وحالــة الهجــرة والديــن
والجنســانية.

بنــاء قــدرات منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة عــى

التعامــل مــع الــوكالت العاملــة ف مجــال اللجــئ

ـتقرات ،وتحديــد الدوات والــوارد والتحديــات
والسـ ّ
والقــدرات والولويــات ،وبنــاء العــارف التعلقــة بالســاعدات

تحديــد ورصــد العوائــق التــي تحــول دون وصــول الشــخاص

النســانية وتعزيــز جهــود التنســيق.

تحســن عمليــة الوصــول ،وتوفــر ترتيبــات
والتدابــر التــي
ّ

إقامــة شــراكات مــع الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات

مــن ذوي العاقــة إل خدمــات الغاثــة ف حــالت الطــوارئ
تيسرية معقولة وتنظيم حملت التوعية لتسهيل عملية
الدمــاج الكامــل للشــخاص ذوي العاقــة.

اســتخدام مبــادئ التصميــم الشــامل لتصميــم اللجــئ
ـتقرات ،وإنشــاء مســاحات مجتمعيــة مظللــة
وتخطيــط السـ ّ
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ـكال
والتصــالت التعلقــة باللجــئ والسـ ّ
ـتقرات بأشـ ٍ
متعـ ّـددة وممكنــة الوصــول  ،مــع مراعــاة الشــخاص مــن

التــي تمثلهــم لتطويــر ورش التدريــب وعقدهــا.
جمع البيانات ورصدها

ـتقرات الخاصــة
جمــع وتحليــل بيانــات اللجــئ والسـ ّ

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

بالشــخاص مــن ذوي العاقــة ،والعمــل عــى تصنيفهــا

حســب النــوع الجنســان والعمــر والعاقــة ،والقيــام بذلــك
بشكل منهجي عب دورة البنامج النسان .وف حالة عدم
ٍ
ّ
توفــر بيانــات موثوقــة أو يتعــذر جمعهــا ،ينبغــي الشــارة إل

نســبة انتشــار العاقــة ف العالــم عنــد  1ÿف الائــة .2û2

ضمــان إدراج الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة

لهــم كمخبيــن رئيســين ف مجــال العوائــق وعوامــل

التمكــن ،مــع مراعــاة القضايــا الوســع كالعمــر والنــوع
الجنســان.

تعتمــد الجــراءات الــوص بهــا أدنــاه نهجــاً ثنــائ الســار ،وتكفــل ّ
تمتــع الشــخاص مــن ذوي العاقــة بالحقــوق والفــرص التســاوية ف اللجــئ

ّ
الفعالــة والهادفــة.
ـتقرات والســاهمة ف الجهــود البذولــة لزالــة العوائــق وتشــجيع عمليــة الدمــاج الشــامل والشــاركة
والسـ ّ

سائدة

مستهدفة

ـتقرات واعتمادهــا
تصميــم برامــج وتدخــلت اللجــئ والسـ ّ
ـكل يشــمل الجميــع ويُمكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل
بشـ ٍ
الجميــع ،بمــن فيهــم الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

ـتقرات وعمليــات توزيــع
اســتيعاب برامــج اللجــئ والسـ ّ
الــواد غــر الغذائيــة للمتطلبــات الفرديــة للشــخاص مــن
ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك الســتجابة لحــالت الطــوارئ
والتعــاف منهــا.

الجراءات الوص بها
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد أصحاب الصلحة ،ويشمل ذلك منظمات الصالح الوطنية والهيئات الحكومية
التــي لديهــا محفظــة متعلقــة بالعاقــة واللجــئ (الخدمــات الجتماعيــة والســكان
والشــغال العامــة ،إلــخ).

X

تحليــل الثغــرات ف الخــبات الفنيــة التعلقــة بالتصميــم الشــامل وإمكانيــة الوصــول،
وتجنيــد أصحــاب الصلحــة الذيــن يمكنهــم ســد هــذه الفجــوات ،وضمــان تمديــد فــرة
التجنيــد لتشــمل الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم.

X

ـتقرات وتصميــم اســتجابة تلبــي
تقييــم الســتجابات الخــرة ف مجــال اللجــئ والسـ ّ
متطلبــات الشــخاص مــن ذوي العاقــات الختلفــة ،وبنــاء مكتبــة للممارســات الجيــدة،
بمــا ف ذلــك الوثائــق والدوات التقنيــة لتعزيــز العــارف وعمليــة التع ّلــم ف هــذا القطــاع.
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X

X
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لستقرات
 .1ýاللجئ وا
ّ

الجاهزية

الستجابة

إشــراك منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة ف عمليــات تقييــم مواطــن الضعــف والقــدرات
الشــركة وف الزيــارات الشــركة للملجــئ الخصصــة لحــالت الطــوارئ.

X

التعــاون مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة لجــراء عمليــات تدقيــق حــول إمكانيــة
الوصــول للجــئ الطــوارئ وتحديــد التعديـلت ف التصميــم الخــاص بإمكانيــة الوصــول
لزالــة العوائــق.

X

X

الخــذ بعــن العتبــار احتياجــات الشــخاص مــن ذوي العاقــة منــذ البدايــة وإدماجهــا ف
ـتقرات.
جميــع جوانــب الســتجابة الخاصــة باللجــئ والسـ ّ

X

X

ـتقرات والعمــل عــى تكييــف الســتبيانات
مراجعــة أدوات التقييــم الخــاص باللجــئ والسـ ّ
بحيــ ñتكــون دامجــة للشــخاص مــن ذوي العاقــة وتعكــس منظــور النــوع الجنســان
والعمــر( .انظــر القســم الخــاص بتحديــد العوائــق).

X

العمــل مــع لجــان الجاهزيــة الحليــة (إن وجــدت) للجمــع بــن الخـبات ف مجــال العاقــة
والخـبات الفنيــة.

X

التعاف

X

 .٢تعبئة الوارد
تحديــد أعضــاء الفريــق الخــاص بــك أو تعيــن موظفــن لديهــم معرفــة وخـبة بالعاقــة
وإدمــاج العاقــة.

X

تخصــص مــوارد لتعزيــز إمكانيــة الوصــول والدمــاج و ّ
ّ
تغطــي
وضــع ميزانيــات دامجــة
ـتقرات والــواد غــر الغذائيــة لتلبيــة متطلبــات الشــخاص
تكاليــف تعديــل اللجــئ والسـ ّ
مــن ذوي العاقــة.

X

X

X

X

 .٣التنفيذ
إشراك منظمات الشخاص ذوي العاقة وكذلك الشخاص ذوي العاقة ف الشاورات
حــول الحلــول الخاصــة باللجــئ ف حــالت الطــوارئ والناســبة للشــخاص مــن مختلــف
العاقــات.

X

X

تحديــد أماكــن آمنــة وإقامــة ملجــئ عليهــا للتخفيــف مــن مخاطــر الحمايــة التــي تواجــه
الشــخاص مــن ذوو العاقــة ،والخــذ بعــن العتبــار النســاء والشــباب والشــخاص مــن
ذوي العاقــات النفســية الجتماعيــة عــى وجــه الخصــوص.

X

التعاون مع منظمات الشخاص ذوي العاقة لتحديد أفضل الطرق لتوزيع مجموعات
اليــواء والــواد غــر الغذائيــة ،ويشــمل ذلــك خيــارات مواقــع التوزيــع المكنــة الوصــول
والتوصيــل مــن البــاب إل البــاب ونظــام الصدقــاء مــع الســتفيدين اöخريــن والنقــل
الدعــوم وخطــوط الولويــة وغرهــا.

X
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X

X

X

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

الستجابة

التعاف

الجاهزية
اســتخدام الرصفــة النحــدرة والتنقلــة والؤقتــة لزيــادة إمكانيــة الوصــول ،والركيــز عــى
البــان العامــة ونقــاط الخدمــة الهمــة ،بمــا ف ذلــك مواقــع التوزيــع.

X

X

تحديــد مــكان الســر العيشــية التــي تضــم أشــخاصاً مــن ذوي العاقــة عــى الخططــات
القــرب لشــبكات الدعــم ونقــاط توزيــع اليــاه والرافــق الصحيــة والخدمــات.

X

استشارة الشخاص ذوي العاقة بهدف فهم متطلبات وصولهم الفردية للخيام.

X

ينبغــي عنــد تخصيــص حلــول للملجــئ الدائمــة إعطــاء الولويــة للســر العيشــية التــي
لديهــا أشــخاص مــن ذوي العاقــة ،أي تجــاوز الرحلــة النتقاليــة.

X

استشــارة الشــخاص ذوي العاقــة لتقييــم إمكانيــة الوصــول إل اللجــئ ،وبنــاء التحليــل
وفــق متطلبــات الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن يعيشــون فيهــا ،وتكييــف اللجــئ
الؤقتــة وفقــاً لذلــك.

X

X

ضمــان ّ
ـكل أفضــل” تراعــي إمكانيــة الوصــول
أن اســراتيجيات وخطــط “إعــادة البنــاء بشـ ٍ
وتعتمــد مبــادئ التصميــم الشــامل وتــول أولويــة لسـلمة الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

X

 .4التنسيق
تنســيق عمليــات التوزيــع الشــركة مــع القطاعــات الخــرى ،إن أمكــن ،للتقليــل مــن
العــبء عــى الشــخاص مــن ذوي العاقــة وشــبكات الدعــم الخاصــة بهــم( .عــى ســبيل
الثــال عمليــات توزيــع منفصلــة وصغــرة).

X

التعــاون مــع القطاعــات الخــرى لتحديــد أفضــل الواقــع للســر العيشــية التــي لديهــا
أشــخاص مــن ذوي العاقــة أو جعــل الخدمــات الساســية (اليــاه والصــرف الصحــي
والغــذاء) قريبــة منهــا.

X

اســتخدام آليــات التنســيق لتحديــد الســر الســتضيفة التــي ُيمكنهــا اســتيعاب الشــخاص
مــن ذوي العاقــة.

X

التعــاون مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة لتصميــم وبنــاء ملجــئ انتقاليــة
باســتخدام مبــادئ التصميــم الشــامل.

X

X

X

تحديــد أماكــن اليــواء النتقاليــة للشــخاص مــن ذوي العاقــة بالقــرب مــن الرافــق
الصحيــة ونقــاط اليــاه والخدمــات التــي ُيمكــن الوصــول إليهــا وجعلهــا ف متنــاول إيديهــم
بطــرق أخــرى.

X

إجــراء تدقيــق لمكانيــة الوصــول إل جانــب تقييــم الضــرار عندمــا تكــون هنــاك حاجــة
للصلحــات والتعديـلت.

X
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لستقرات
 .1ýاللجئ وا
ّ

الجاهزية

الستجابة

تحديــد الوحــدات الناســبة لليجــار والتــي ُيمكــن الوصــول إليهــا وتحتــاج إل القليــل مــن
التعديـلت أو ل تحتــاج أبــداً.

التعاف
X

توظيــف الشــخاص مــن ذوي العاقــة للعمــل ف البنــاء والتشــييد( .انظــر القســم الخــاص
بالتدخـلت القائمــة عــى النقــد).

X

X

 .٥الرصد والتقييم
إشــراك الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات المثلــة لهــم ف عمليــات الرصــد ،وإعطــاء
الولويــة للشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن يعيشــون ف ملجــأ.
إتاحة آليات الشكاوى والتغذية الرتدة للشخاص من ذوي العاقة.

X
X

X

X

ـتقرات (عــن طريــق عمليــات التدقيــق أو عــن
رصــد إمكانيــة الوصــول إل اللجــئ والسـ ّ
طريــق استشــارة الشــخاص ذوي العاقــة أو النظمــات المثلــة لهــم).

X

تعيــن نســاء ورجــال وفتيــات وفتيــان مــن ذوي العاقــة ف فــرق الرصــد ،وضمــان أ ّنهــا
ّ
تمثــل مجموعــة متنوعــة مــن العاقــات.

X

الرصــد عــن كثــب وبانتظــام لخاطــر الحمايــة التــي تواجــه الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف
مواقــع وأنــواع مختلفــة مــن اللجــئ.

X

أدوات ومصادر
البعثــة الســيحية للمكفوفــن ،طــرق عمليــة لبنــاء إدارة شــاملة

الحمــر والهـلل الحمــر ،إرشــادات حــول إدمــاج كبــار الســن ف

قاعــدة بيانــات اöفــات والمــراض العاليــة ،مجموعــة أدوات

التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر،

هانديكاب إنرناشونال ،هايتي :اللجئ النتقالية ()2011

التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر،

لدورة للمشــروع :تخطيط الشــروع وتصميمه

لعــادة العمــار الشــامل ف هايتــي ()2010

هانديــكاب إنرناشــونال ،جهــات التصــال الخاصــة بالعاقــة
ونقــاط الســتضعاف ()201ú

اللجــئ النتقاليــة :ثمانيــة تصاميــم ()2011

دليــل سـلمة اللجــئ :بعــض العلومــات الهمــة حــول كيفيــة
بنــاء ملجــئ أكـث أمانــاً ()2011

التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر،

هيلــب إيــج إنرناشــونال وهانديــكاب إنرناشــونال ،دراســة عــن

اللجــئ بعــد الكــوارث :عشــرة تصاميــم ()201û

()2012

التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر،

التمويــل النســان لكبــار الســن والشــخاص مــن ذوي العاقــة

هانديــكاب إنرناشــونال والتحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب
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برامــج اللجــئ الطارئــة ()2012

والبعثــة الســيحية للمكفوفــن ،وهانديــكاب إنرناشــونال،
ـتقرات الدامجــة
الــكل تحــت ســقف واحــد :اللجــئ والسـ ّ

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

للعاقــة ف حــالت الطــوارئ ()201ÿ
هيلــب إيــج إنرناشــونال ،ضمــان إدمــاج كبــار الســن ف عمليــات
تقييــم الحتياجــات الوليــة ف حــالت الطــوارئ ()2012

التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر،

مبــادئ توجيهيــة للتقييــم ف حــالت الطــوارئ ()2008

مفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون اللجئــن وهانديــكاب
إنرناشــونال ،إرشــادات الحاجــة إل العرفــة  :1العمــل مــع

الشــخاص مــن ذوي العاقــة ف النــزوح القســري ()2011

ومفوضية شؤون اللجئن ،مجموعة أدوات إدارة الخيمات
( )201ÿ

مفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون اللجئــن ،كتيــب لحــالت

الطــوارئ ( ،200ýالطبعــة الثالثــة).انظــر فصــل  :1ûتو زيــع الســلع
التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر،
الســتضعاف وتقييــم القــدرات

وزارة العــدل المريكيــة ،قائمــة مرجعيــة للملجــئ ف حــالت
الطــوارئ ()200ý

هانديــكاب إنرناشــونال نيبــال ،مبــادئ توجيهيــة لنشــاء

التحــاد الــدول للعاقــة والتنميــة ،جعــل التنميــة شــاملة:

مجموعة اللجئ الطارئة التابعة للجنة الدائمة الشركة بن

الجموعــة الدوليــة العنيــة باللجــئ ،إدمــاج الشــخاص مــن

ملجــئ طارئــة خاليــة مــن الحواجــز ()2009

الوكالت ،اختيار الواد غر الغذائية الخاصة باللجئ ()2008

اللجنــة الدوليــة للصليــب الحمــر والتحــاد الــدول لجمعيــات
الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر ،دليــل الــواد ف حــالت
الطــوارئ ( ،2009الطبعــة الثالثــة)

التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر،
مجموعــة أدوات اللجــئ ()2009

التحــاد الــدول لجمعيــات الصليــب الحمــر والهـلل الحمــر

تعميــم العاقــة ف تنســيق التنميــة ()2008

ذوي العاقــة ف الفريــق العامــل العنــي ببمجــة اللجــئ
ـتقر ا ت
و ا لسـ ّ

الجموعــة الدوليــة العنيــة باللجــئ ،عمليــات التوزيــع :مــواد

اللجــئ والــواد غــر الغذائيــة والنقــد – إرشــادات للحــد مــن

خطــر العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان

قائمــة الراجعــة الخاصــة بأماكــن القــراع التابعــة لقانــون
المريكين من ذوي العاقة

وأوكســفام إنرناشــونال ،الغطيــة البلســتيكية :دليــل

مواصفــات واســتخدامات الغطيــة البلســتيكية ف الغاثــة
النســانية ()200ý

هانديــكاب إنرناشــونال ،تقييــم إمكانيــة الوصــول إل مخيــم

الزعــري للجئــن ()2012

النظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة المــم التحــدة لشــؤون

اللجئــن ،إرشــادات حــول الراكــز الجماعيــة ()2010

جونــس ه ،ويلبــور جــي ،موجــز للتقنيــات التاحــة ف مجــال
اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ()201ú

النظمــة الدوليــة للهجــرة والجلــس النويجــي للجئــن
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املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

١8

الياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

مقدمة
ّ
إن الحــق ف اليــاه والصــرف الصحــي هــو حــق مــن حقــوق النســان،
حيــُ ñتســهم ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة
الكافيــة ف الجــال الصحــي ،ويســع óقطــاع اليــاه والصــرف الصحــي

والنظافــة العامــة إل ضمــان هــذا الحــق للجميــع  ،حتــ óف أوقــات
الزمــات ،فاليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة أكـث مــن

«مجــرد» ميــاه ،حيــّ ñ
أن هــذا القطــاع يشــمل النظافــة وإمــدادات
اليــاه والصــرف الصحــي (إدارة الفضـلت والنفايــات الصلبــة)

انظــر القســم الخــاص بالحمايــة .يجــب أن يضمــن قطاعــا
الصحــة والتعليـم اعتمــاد أصحــاب الصلحــة ف مجــال
اليـاه والصــرف الصحــي والنظافـة العامـة مــن هــذا القســم
عنــد تعاملهــم مــع احتياجــات الــدارس والراكــز الصحيــة
مــن اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة.
وإدارة النظافة الشهرية

.
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إل جانــب ذلــك ،تلعــب اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة
دوراً رئيســياً ف ضمــان رفاهيــة الشــخاص ،بمــن فيهــم الشــخاص

مــن ذوي العاقــة وأســرهم ،الذيــن قــد يحتاجــون إل الوصــول
إل كميــات إضافيــة مــن اليــاه فضــل ً عــن مــواد إضافيــة أو محـ ّـددة

ومكافحة ناقلت المراض ،ويعتمد كذلك عى خبات مجموعة

للبنــ óالتحتيــة الخاصــة باليــاه
متعلقــة بالنظافــة ،والوصــول اöمــن ُ

وتغيــر الســلوك .لــن يتــم ف هــذا القســم التطــرق لوضــوع مكافحــة

يعيشــون ف عزلــة أو ف مؤسســات أو غــر مدرجــن ف الخدمــات

مــن الجــالت بمــا ف ذلــك الهندســة والصحــة العامــة والتصــالت

والصــرف الصحــي .وبالنســبة للشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن

ناقـلت المــراض لّن هنــاك القليــل مــن العلومــات حــول أهميــة

الرئيســية مثــل التعليــم ،فقــد يتــم اســتبعادهم مــن الحصــول عــى

تختلــف الحاجــة إل اليــاه حســب البيئــة العيشــية .وفيمــا يتعلــق

وحيــاة أســرهم.

هــذا القطــاع الفرعــي للشــخاص مــن ذوي العاقــة.

بالشــخاص مــن ذوي العاقــة ،يجــب أن يأخــذ القطــاع ف العتبــار
عوامــل مختلفــة ،مثــل مــا إذا كان الســياق مدنيــاً أم ريفيــاً،

وهــل الزمــة ناجمــة عــن نــزاع أو خطــر طبيعــي ،وهــل المارســات
الجتماعيــة والدينيــة تؤثــر عــى اســتخدامات اليــاه.

بالضافــة إل ذلــك ،يؤثــر اســتخدام اليــاه عــى الحمايــة ،ويؤثــر

النزاع السلح وعدم الساواة عى المن الائ للفراد والجماعات،
ويُمكــن أن تتسـ ّـبب الطلبــات التنافســة عــى اليــاه لغــراض

الســتهلك والغــراض النزليــة وسـ ُـبل العيــش ف مخــاوف تتعلــق
بالحمايــة .كمــا تلعــب الحمايــة والسـلمة الشــخصية دوراً رئيســياً

ف اســتجابات الخاصــة باليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة،

تعرضهــم
العلومــات التعلقــة باليــاه والصــرف الصحــي ،وبالتــال ّ
لخاطــر أكــب متعلقــة بالصحــة واليــاه ،م ّمــا قــد يهـ ّـدد حياتهــم

الصكوك القانونية الرئيسية والطر الخر ى
ُيعـ َّـرف الحــق ف اليــاه بأ ّنــه حــق كل فــرد «ف الحصــول عــى

ميــاه كافيــة وآمنــة ومقبولــة ويُمكــن الحصــول عليهــا فعليــاً
وبأســعاٍر معقولــة للســتخدام الشــخي والنــزل «2ûú

اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة
هدف التنمية الستدامة 6

حيــ ñتــدرك الخاطــر الرتبطــة بجمــع اليــاه وتلــوث اليــاه والتغــوط
 - 2ûûمعيار اسفر ( .)2018انظر الفصل الخاص بالياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

 -2ûúلجنة المم التحدة العنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  1ÿبشأن الحق ف الاء (الادتان  11و 12من العهد) 20 ، 11/2002/12.E/C ،كانون الثان/يناير .200û
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الصطلحات الرئيسية
النظافــة العامــة هــي ممارســة الحفــاظ عــى نظافــة الشــخاص
والرافــق العامــة وبيئاتهــم ،خاصـ ًـة لنــع المــراض أو انتشــارها.

الضنــك) ،فــإّن مكافحــة ناقــلت المــراض هــي الطريقــة الوحيــدة لحمايــة

تعزيــز النظافــة العامــة وهــو دعــم الســلوكيات والشــاركة الجتمعيــة
والعمــل للحـّـد مــن مخاطــر المــراض ،ويُعـّـد مكـ ّـون تعزيــز النظافــة الدمــج

حيــُ ñيمكــن للناقــلت أن تتكاثــر بســهولة (مثــل اليــاه الراكــدة والنفايــات
الصلبــة ومخلفــات الطعــام والــركام) أو تق ّلــل التصــال مــع النواقــل (عــى

عــى نحــو جيــد ومك ّيــف مــع الثقافــة الحليــة والحتياجــات الســياقية أمــراً
ٍ
حيوياً لنجاح أي حزمة من حزم الياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
إمــدادات اليــاه وهــي توفــر اليــاه لتلبيــة الحتياجــات الشــخصية والنزليــة،

البشــر مــن ذلــك الــرض ،ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــلل مجموعــة مــن
التدخــلت عـب الضوابــط البيئيــة التــي تزيــل أو تق ّلــل مــن الســاحات الاديــة

ســبيل الثــال عــن طريــق توزيــع الناموســيات) ،بينمــا تقــوم الضوابــط

الكيميائيــة بتفرقــة العوامــل الكيميائيــة (عــن طريــق الــرش أو التبخــر)
لقتــل عمليــة تكاثــر النواقــل أو التصـ ّـدى لهــا أو تعطيلهــا .أ ّمــا ف العمــل
النســان ،فتعتـب عمليــة الرقابــة البيئيــة مجهــوداً مشــركاً بــن قطــاع اليــاه

ويتــم تمييزهــا عــن ميــاه الــري واليــاه للســتخدام الصناعــي ،وقــد تشــمل ف
بعض الواقف ا ّ
لحددة ولفراٍت زمنية محدودة الياه ا ّ
لخصصة للماشية.

والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وقطــاع اللجــئ ،بينمــا يتــم تنســيق
مكافحــة الــواد الكيميائيــة (وأحيا ًنــا توزيــع الناموســيات) مــن قبــل القطــاع

ف اليــوم الواحــد ،ويتــم توفــر اليــاه عــن طريــق الرافــق العامــة أو النظمــات

ســلس البــول ويحــدث عندمــا ل يســتطيع الشــخص التحكــم ف تدفــق

وتختلــف كميــة اليــاه الصالحــة للشــرب التــي يجــب توفرهــا ف حــالت
الطــوارئ حســب الســياق ،وتــراوح مــا بــن  ÿإل  ÿ0لــراً (أو أكــث) للفــرد

الصحــي.

التجاريــة الرســمية أو غــر الرســمية أو النظمــات الجتمعيــة أو الفــراد،
وتختلــف ترتيبــات إدارة اليــاه كذلــك عــى نطــا ٍق واســع وفقــاً للســياق.

البــول أو الــباز ،وهــي مشــكلة صحيــة واجتماعيــة معقــدة ُيمكــن أن تــؤدي

الصــرف الصحــي بتعريفاتــه الختلفــة ،حيــُ ñيشــر التعريــف الضيــق

مجموعــة كبــرة مــن الشــخاص الذيــن يعيشــون بدرجــات أو مســتويات

إل توفــر الرافــق والخدمــات للتخلــص اöمــن مــن الــباز والبــول البشــري

ومعالجتهمــا ،بينمــا يشــر التعريــف الوســع إل الحفــاظ عــى الظــروف
الصحيــة مــن خــلل خدمــات جمــع القمامــة والتخلــص مــن اليــاه العادمــة
وميــاه الجــاري.

إدارة الفضــلت وتشــر إل التخلــص اöمــن مــن الفضــلت بطريقــة ل
تلـ ّـوث البيئــة أو اليــاه أو الطعــام أو اليديــن ،ويعـ ّـد التخلــص اöمــن مــن

الــباز البشــري أحــد الطــرق الرئيســية لكســر دورة انتقــال الــرض عــن طريــق

ـكل كبــر عــى الثقافــة
الفــم والــباز ،بينمــا تعتمــد ممارســات التغــوط بشـ ٍ
الســائد ة.

إدارة النفايــات الصلبــة وتشــر إل عمليــة جمــع ومعالجــة النفايــات
الصلبــة ،و ُتــدار عــاد ًة مــن قبــل الســلطات العامــة ،وقــد تتعطــل أنظمــة

جمــع النفايــات الصلبــة والتخلــص منهــا ف حــالت الطــوارئ ،م ّمــا يتطلــب

تدخــل الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان.

التحكــم ف النواقــل ويشــر إل أّي إجــراء يتــم اتخــاذه للحـ ّـد مــن أو

اســتئصال الحيوانــات والحشــرات (التــي تسـ ّـم óمجتمعــة ناقــلت) التــي
تنقــل مســببات المــراض .حيــ ñأ ّنــه ف حــال عــدم العثــور عــى عــلٍج
ض مــا (ينطبــق عــى فــروس زيــكا وفــروس النيــل الغربــي وحمــó
ف ّعــال لــر ٍ
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إل وصمــة عــار وعزلــة اجتماعيــة وتوتــر وعــدم القــدرة عــى الوصــول إل
الخدمات والتعليم وفرص العمل ،وغالباً ل يتم البل ðعنها لكن هناك

مــن هــذه الحالــة.

يرتبــط قطــاع اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة بمعظــم القطاعــات

بشكل مباشر عى تحسن
النسانية الخرى ،ويُمكن لنشطته أن تعمل
ٍ
مســتوى حمايــة وصحــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة وكذلــك الســكان
التضرريــن ،بينمــا تشـ ّـكل حــالت الفشــل ف مجــال الصــرف الصحــي
ّ

والنظافــة العامــة مخاطــر كبــرة عــى كل مــن الحمايــة والصحــة.

العايي والبادئ التوجيهية
دليل اسفر ()2018

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

إنرناشــونال» ،معايــر الدمــاج النســان لكبــار الســن والشــخاص

مــن ذوي العاقــات ( .)2018انظــر كذلــك القســم الخــاص باليــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة

إمكانيــة الوصــول للجميــع ف ســياق الطــوارئ :دليــل إرشــادي

لضمــان إمكانيــة الوصــول إل البنيــة التحتيــة الؤقتــة ومرافــق اليــاه

والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وأنشــطة التوزيــع والتصــال

للشــخاص مــن ذوي العاقــة والشــخاص الســتضعفن اöخريــن

()2009

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

شكل  | ١٣العوائق التي تحول دون الوصول إل قطاع الياه والصرف الصحي والنظافة العامة والدماج فيه

كيف تتفاقم آثار الزمة عل الشخاص من ذوي العاقة ف قطاع الياه والصرف الصحي والنظافة العامة

تأثي الزمة

انعدام المن وانهيار الشبكات الجتماعية وتدمي البنية التحتية والنزوح و ّ
تعطل الخدمات

!

تفاقم الثار بسبب العوائق

العوائق البيئية:

ّ
تعذر الوصول إل مرافق أو لوازم الياه والصرف الصحي والنظافة مثل الراحيض ومصادر الياه ومستلزمات
النظافة وعبوات الياه وغرها
ّ
تعذر الوصول إل العلومات واللفتات التعلقة بخدمات ومرافق وبرامج الياه والصرف الصحي والنظافة
عدم كفاية مواقع الرافق التي ُيمكن الوصول إليها

العوائق السلوكية:

الواقف السلبية والتمييز ضد الشخاص ذوي العاقة

قلــة وعــي ومعرفــة الجهــات والنظمــات النســانية العاملــة ف مجــال اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة بطريقــة
التواصــل مــع الشــخاص مــن ذوي العاقــة وضمــان إدماجهــم ف برمجــة اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة

العوائق الؤسساتية:

نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج الشخاص من ذوي العاقة ف قطاع الياه والصرف الصحي والنظافة
ل تراعي العاير والخطوط التوجيهية والسياسات القطاعية متطلبات الشخاص من ذوي العاقة

عــدم وجــود ميزانيــة لضمــان توفــر إمكانيــة الوصــول إل الراحيــض وغرهــا مــن مرافــق ولــوازم اليــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة
قوانن البناء ل تراعي إمكانية الوصول والتصميم الشامل

تميز ضد الشخاص من ذوي العاقة
الجراءات والسياسات الؤسسية ّ
نقص البيانات الدقيقة حول الشخاص من ذوي العاقة

الخاطر التي تواجه الشخاص ذوي العاقة

العنف والفقر والخاطر البيئية والتدهور الصحي نتيجة ّ
تعذر الوصول إل مرافق الياه والصرف الصحي
والنظافة والقصاء والعزلة
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العناصر الرئيسية – ما يجب القيام به
يجــب اتخــاذ إجــراءات «مــا يجــب القيــام بــه» ف جميــع مراحــل العمــل
النســان عنــد تنفيــذ برمجــة اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة

التــي تســتهدف الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

الشاركة

عمليــة الدمــاج الكامــل للشــخاص مــن ذوي العاقــة ف كافــة
خدمــات ومرافــق اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة.

تشجيع أو مطالبة كافة مزودي خدمات الياه والصرف الصحي

والنظافــة العامــة بتنفيــذ مبــادئ التصميــم الشــامل عنــد تخطيــط
أو إنشاء مرافق الياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

ّ
الفعالــة للشــخاص ذوي العاقــة وأســرهم
ضمــان الشــاركة

توفــر كافــة أدوات التقييــم والبـل ðوكافــة العلومــات

وصولهــم ،وف تخطيــط السياســات والبامــج الخاصــة باليــاه

ورصدهــا (تعزيــز النظافــة ،ومواقــع وتواريــخ التوزيــع ،وإدارة
ـكال متعـ ّـددة وممكنــة الوصــول  ،مــع مراعــاة
مــوارد اليــاه) بأشـ ٍ

والنظمــات المثلــة لهــم ف تحديــد العوائــق التــي تحــول دون

والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وتصميمهــا وتنفيذهــا

ورصدهــا وتقييمهــا ،وكذلــك ف عمليــة صنــع القــرار.

ـكل منصــف ،مــع
ضمــان تمثيــل الشــخاص ذوي العاقــة بشـ ٍ
الخــذ بعــن العتبــار مختلــف العاقــات وكذلــك العمــر والنــوع

الجنســان والتنــوع ،وبــذل جهــود متضافــرة لتعزيــز مشــاركة
الفئــات مــن ذوات العاقــة المثلــة تمثيــل ً ناقصـ ًـا ،بمــا ف ذلــك
الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذهنيــة والنفســية الجتماعيــة،
والســكان الصليــن والنســاء والفتيــات ،ف اöليــات والعمليــات
الرســمية وغــر الرســمية عــى حـ ٍـد ســواء.

تطويــر شــراكات مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة

والنظمــات الخــرى العاملــة ف مجــال اليــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة العامــة ،والعمــل معهــا لتقديــم الدعــم للشــخاص
مــن ذوي العاقــة وكذلــك الدعــوة إل وجــود خدمــات شــاملة ف

مجــال اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة.

معالجة العوائق
تحديــد ورصــد العوائــق التــي تحــد مــن إمكانيــة الوصــول إل

مرافــق اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ،وكذلــك

ـكل أكــب ،وضمــان
عوامــل التمكــن التــي تجعلهــا متاحــة بشـ ٍ
كحــد أدن ّ
أن  1ÿف الائــة عــى القــل مــن الرافــق ُيمكــن الوصــول

إليهــا بالكامــل ،ويشــمل ذلــك مصــادر اليــاه والراحيــض ونقــاط

التوزيــع ،وتوفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة عــى ســبيل الثــال

مــن خــلل توفــر الجهــزة الســاِعدة وتنظيــم التواصــل لتســهيل

والتصــالت التعلقــة باليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة

الشــخاص مــن ذوي العاقــات الســمعية والبصريــة والفكريــة
والنفســية الجتماعيــة .2ûÿ

تنفيــذ اســراتيجيات للحـ ّـد مــن وصمــة العــار الرتبطــة بالعاقــة،
واتخــاذ خطــوات لجعــل الجتمــع أكـث وعيــاً بحقــوق الشــخاص

مــن ذوي العاقــة ،وإنشــاء مجموعــات دعــم مــن القــران تضــم
أشــخاصاً مــن ذوي العاقــة النفســية الجتماعيــة والذهنيــة.

مراجعــة السياســات والبــادئ التوجيهيــة والدوات القطاعيــة
لضمــان ّأنهــا تؤكــد بوضــوح عــى حــق الشــخاص مــن ذوي
العاقــة ف الوصــول والدمــاج.

التمكي وتنمية القدرات
تعميــم تدابــر الحمايــة والضمانــات ف كافــة التدخــلت التعلقــة
باليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ،واطــلع الشــخاص

مــن ذوي العاقــة عــى هــذه التدابــر وإجــراءات الوصــول إليهــا،

البعــد الجنســان لبعــض الخاطــر بالرتبطــة
والتعـ ّـرف عــى ُ
بالحمايــة والضمانــات.

العمــل عــى بنــاء قــدرات ع ّمــال اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة

العامــة ،وتوفــر التدريــب حــول حقــوق الشــخاص مــن ذوي
العاقــة ،بمــا ف ذلــك الروابــط بــن العاقــة والعمــر والنــوع

الجنســان وحالــة الهجــرة والديــن والجنســانية.
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جعــل الجهــات الفاعلــة ف مجــال اليــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة العامــة أكـث وعيــاً بالخاطــر والعقبــات التــي تواجــه
الشــخاص مــن ذوي العاقــة وكيفيــة إزالتهــا وفقــاً للمبــادئ
ا لنســا نية .

أنشطة التعبئة والتوعية الجتمعية.

جمع البيانات ورصدها

بنــاء قــدرات منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة للعمــل عــى

برمجــة اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ،وتســهيل

مشــاركتها الحقيقيــة ف تصميــم الخدمــا توتنفيذ هــاورصد هــا.
إشراك الشخاص ذوي العاقة والنظمات المثلة لهم ف كافة

مراجعــة معايــر وأدوات اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
العامــة لضمــان أ ّنهــا تســتلزم جمــع البيانــات حــول الشــخاص
مــن ذوي العاقــة ،بمــا ف ذلــك معلومــاٍت نوعيــة ومعلومــات
عــن العوائــق وعوامــل التمكــن.

تعتمــد الجــراءات الــوص بهــا أدنــاه نهجــاً ثنــائ الســار ،وتكفــل تم ّتــع الشــخاص مــن ذوي العاقــة بالحقــوق والفــرص التســاوية للوصــول إل برامــج

وخدمــات اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة وإزالــة العوائــق وتشــجيع عمليــة الدمــاج الشــامل والشــاركة ّ
الفعالــة والهادفــة.

سائدة

مستهدفة

تصميــم برامــج وتدخــلت اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
ـكل يشــمل الجميــع ويُمكــن الوصــول
العامــة واعتمادهــا بشـ ٍ
إليهــا مــن قبــل الجميــع ،بمــن فيهــم الشــخاص مــن ذوي
العا قــة .

اســتيعاب برامــج اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة
للمتطلبــات الفرديــة للشــخاص مــن ذوي العاقــة ،بمــا
ف ذلــك اليــاه الضافيــة وأدوات ســلس البــول وكــراس
الرحــاض ومحلــول العنايــة بالبشــرة وغرهــا.

الجراءات الوص بها
الياه والصرف الصحي والنظافة العامة وإمدادات الياه
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
ّ
ومقدمــي الخدمــات ،والعمــل عــى
تحديــد منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة
جمــع بيانــات اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ذات الصلــة بالشــخاص
مــن ذوي العاقــة.

X

تحديــد وتحليــل الخاطــر والعوائــق التــي تواجــه الشــخاص ذوي العاقــة عنــد
وصولهــم إل خدمــات ومرافــق اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ،ووضــع
خطــة بتدابــر التخفيــف مــن آثارهــا وإزالتهــا.

X
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الجاهزية

جمــع وإتاحــة العايــر الوطنيــة والدوليــة التعلقــة بممارســات اليــاه والصــرف
الصحي والنظافة العامة وإمكانية الوصول إل الياه والصرف الصحي والنظافة
العامــة.

X

تصميــم أو تكييــف البنــ óالتحتيــة لنظــام اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة
وفقــاً لبــادئ التصميــم العاليــة لضمــان إمكانيــة الوصــول إليهــا.

X

مراجعــة أدوات التقييــم الســريع للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة،
وضمــان أّنهــا تشــمل أســئلة ومؤشــرات عــن العاقــة.

X

ضمــان نشــر الــواد التعليميــة (عــى ســبيل الثــال التعلقــة بالرويــج للنظافــة)
ـكال متعـ ّـددة ويُمكــن الوصــول إليهــا وبخيــارات عــرض مختلفــة.
بأشـ ٍ

X

تدريــب موظفــي اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة عــى إدمــاج مفهــوم
العاقــة ،والخــذ بعــن العتبــار المارســات والعايــر والدوات وتصاميــم البنامــج.

X

تخطيــط مواقــع الشــخاص ذوي العاقــة قبــل إنشــاء مرافــق اليــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة العامــة ،خاصـ ًـة إذا تعـ ّـذر الوصــول إل بعــض الواقــع.

X

الستجابة

X

X

ضمــان ّ
أن عمليــات التقييــم الشــركة بــن القطاعــات تأخــذ ف العتبــار بيانــات اليــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة الصنفــة حســب النــوع الجنســان والعمــر
والعاقــة.

X

ضمــان ّ
أن عمليــات التقييــم الشــركة بــن القطاعــات تأخــذ ف العتبــار بيانــات اليــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة الصنفــة حســب النــوع الجنســان والعمــر
والعاقــة.

X

استشــارة الشــخاص ذوي العاقــة قبــل تحديــد مواقــع مرافــق اليــاه لراعــاة
متطلباتهــم الحـ ّـددة ،فضــل ً عــن إجــراء مســوح للســر العيشــية.

X

X

 .٢تعبئة الوارد
العمــل عــى إدراج قضايــا الشــخاص ذوي العاقــة عنــد إعــداد الخطــط واليزانيــة
التعلقــة بالســتجابة النســانية ف مجــال اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة أو
مشــاريع النــداءات العاجلــة.

X

وضع ميزانية بتكاليف جعل الخدمات والبامج قابلة للوصول.

X

 .٣التنفيذ
عنــد توحيــد مجموعــات النظافــة وحفــظ الكرامــة ،يجــب الخــذ ف العتبــار
التطلبــات الحـ ّـددة للشــخاص مــن ذوي العاقــة.
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X

التعاف

X
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نشــر الرشــادات والدوات حــول اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة،
ـب محـ ّـدد للموظفــن التنفيذيــن.
والعمــل إذا لــزم المــر عــى تنظيــم تدريـ ٍ

الجاهزية

الستجابة

X

X

تطويــر توجيهــات للمجموعة/النظمــة خاصــة باليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
العامــة بالتشــاور مــع الشــخاص مــن ذوي العاقــة.
إقامــة شــراكات مــع منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والنظمــات غــر الحكوميــة
التــي تعمــل عــى القضايــا التعلقــة بالعاقــة واليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
العامــة.

التعاف

X

X

X

العمــل مــع الحكومــة الحليــة والنظمــات العنيــة بالشــخاص مــن ذوي العاقــة
لتطوير معاير الياه والصرف الصحي والنظافة العامة ف الدارس والستشفيات
والبان العامة ،ومراعاة التطلبات ا ّ
لحددة للشخاص ذوي العاقة عند تصميم
هــذه العايــر.

X

بنــاء مرافــق اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة بحيــُ ñيمكــن للشــخاص
ذوي العاقــة الوصــول إليهــا وأن تأخــذ ف العتبــار متطلباتهــم الحـ ّـددة.

X

استشــارة وإشــراك الشــخاص ذوي العاقــة عنــد تحديــد مواقــع مرافــق اليــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وتصميمهــا وبنائهــا وصيانتهــا ،وكذلــك عنــد
تعزيــز النظافــة الشــخصية.

X

X

تكييف شكل ووزن عبوات الياه مع قدرات الشخاص من ذوي العاقة وجعلها
متاحة.

X

X

X

X

 .4التنسيق
دعــوة منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة للمشــاركة ف تنســيق خدمــات اليــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ومجموعــات العمــل الفنيــة ف هــذا الجــال.
تخطيــط مرافــق اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة لتكــون قابلــة للوصــول
تبــاع
بالتشــاور مــع مجموعــة تنســيق الخيمــات وإدارتهــا ومجموعــة اللجــئ ،وا ّ
إجــراء مشــابه لوضــع العائـلت التــي لديهــا متطلبــات وصــول خاصــة بالقــرب مــن
الرافــق الجتمعيــة.

X

X

X

X

 .٥الرصد والتقييم
ضمــان ّ
أن أدوات الرصــد القياســية العـ ّـززة مــن قبــل القطــاع تقــوم بالبـل ðعــن
البنــ óالتحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة.
إمكانيــة الوصــول إل ُ

X

إدراج مؤشرات العاقة ف عمليات الرصد الكمية والنوعية الروتينية وتصميمها
بشكل ُيتيح تصنيفها حسب العاقة.

X
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الجاهزية

الستجابة

دعــوة الشــخاص ذوي العاقــة للمشــاركة ف مراجعــات “الــدروس الســتفادة”
والجهــود البذولــة لتحديــد المارســات الجيــدة واعتمــاد توصيــات لبامــج اليــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة.

X

ضم الشخاص ذوي العاقة إل لجان الياه والصرف الصحي والنظافة العامة،
وتشــجيعهم عــى إبــراز احتياجاتهــم ،وضمــان حصولهــم عــى اليــاه الكافيــة ونقــاط
الياه.
ضم منظمات الشخاص ذوي العاقة ف فرق الرصد.

التعاف

X

X

X

النظافة العامة
الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
ينبغــي عنــد تطويــر مــواد التصــال إدراج مبــادرات للحـ ّـد مــن وصمــة العــار ،واتخــاذ
خطوات لزالة العوائق الجتماعية والجسدية وعوائق التصال التي تعوق الشخاص
مــن ذوي العاقــة عــن الوصــول إل مرافــق وخدمــات اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
العامــة.

X

X

يجــب أن تكــون الرســائل قابلــة للوصــول ،وتتضمــن نصائــح عمليــة حــول كيفيــة الحفــاظ
عــى النظافــة الشــخصية.

X

X

إضافة الواد التي يحتاجها الشــخاص من ذوي العاقة إل لوازم النظافة الشــخصية،
ّ
مخصصــة لســلس البــول (حفاضــات للكبــار ومــواد قطنيــة ماصــة
ويشــمل ذلــك مــواد
وفــوط ُيمكــن التخلــص منهــا أو قابلــة لعــادة الســتخدام وغطــاء للفرشــة قابــل للغســل
ومقــاوم للتســرب ،ودلــو ثــان وصابــون إضــاف ،إلــخ).

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
العمــل عــى إدراج تكلفــة نشــر رســائل اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ف اليزانيــة
ونشــرها بتنســيقاٍت متعـ ّـددة متاحــة للجميــع.

X

X

 .٣التنفيذ
تطويــر رســائل ترويجيــة حــول النظافــة بتنســيقاٍت متعـ ّـددة ومتاحــة للجميــع (شــفهية
ومطبوعــة وبلغــة الشــارة وبلغــة ســهلة القراءة/واضحــة ،إلــخ).
إرشــاد العاملــن اليدانيــن ف مجــال تعزيــز النظافــة حــول كيفيــة توفــر معلومــات
مرتبطة بالياه والصرف الصحي والنظافة العامة عى مستوى السرة ،وضمان اطلع
كافــة أفــراد الســر عــى تلــك العلومــات.

18ú

X

X

X

X
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الجاهزية

الستجابة

إذكاء وعــي العاملــن اليدانيــن حــول اســتخدام لــوازم أدوات النظافــة الضافيــة وكيفيــة
التخلــص منهــا.

X

X

قــد تحتــاج النســاء مــن ذوات العاقــة إل الحصــول عــى مــواد مرنــة ومتنوعــة لدارة
النظافــة الشــهرية ،لــذا ينبغــي تكييــف مــواد النظافــة الشــهرية لتلبيــة متطلباتهــن،
والنظر ف توفر فوط قطنية ماصة وفوط صحية ُيمكن التخلص منها أو قابلة لعادة
الســتخدام وملبــس داخليــة وصابــون وعبــوة تخزيــن مخصصــة مــع غطــاء وحبــال
وملقــط للتنشــيف.

X

التعاف

X

ضمــان وصــول الشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات ف التنقــل إل الــواد والرافــق
التعلقــة بالنظافــة الشــخصية كالصابــون والــاء والصنابــر.

X

التأكــد مــن ّ
أن عمليــة توزيــع مــواد النظافــة تتــم بأمــان ومتاحــة للشــخاص مــن ذوي
التضرريــن ويُمكــن
العاقــة ،لــذا يجــب اختيــار موقــع توزيــع غــر بعيــد عــن الســكان
ّ
الوصــول إليــه مــن قبــل كبــار الســن والشــخاص مــن ذوي العاقــة( .عــى ســبيل الثــال مــن
خــلل تثبيــت أرصفــة منحــدرة وقضبــان وحبــال توجيــه ف نقــاط اليــاه) ،وتســليم الــواد
للشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن ل يســتطيعون الســفر إل نقــاط التوزيــع.

X

إعطــاء الولويــة لكبــار الســن والشــخاص مــن ذوي العاقــة ف قوائــم النتظــار للتوزيــع
ّ
مخصصــة لهــم
كلمــا أمكــن ذلــك ،والعمــل عــى تنظيــم قوائــم انتظــار أو أوقــات توزيــع
إذا كانــوا ّ
يفضلــون ذلــك.

X

توفــر القاعــد والطعــام وأماكــن مظللــة وميــاه الشــرب الأمونــة والراحيــض ف نقــاط
التوزيــع ،والعمــل عــى توزيــع اللــوازم بطريقـ ٍـة تراعــي الفــوارق بــن الجنســن وتحمــي
الكرامــة الشــخصية.

X

X

X

 .4التنسيق
ّ
متعددة ومتاحة للجميع.
بأشكال
نشر الرسائل التعلقة بالنظافة العامة
ٍ

X

X

ضمــان مراعــاة الرســائل الخاصــة بالنظافــة العامــة للمتطلبــات الخاصــة بالشــخاص مــن
ذوي العاقــة.

X

X

 .٥الرصد والتقييم
التأكــد مــن ّ
أن عمليــات الرصــد والتقييــم تشــمل الشــخاص مــن ذوي العاقــة وتأخــذ
آراءهــم ف العتبــار.

X

X

الصرف الصحي (إدارة الفضلت والنفايات الصلبة)
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الجاهزية

الستجابة

التعاف

 .١التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد وتحليل الخاطر والحواجز التي تواجه الشخاص من ذوي العاقة ف الوصول
إل مرافــق اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة واتخــاذ تدابــر لزالتهــا أو التخفيــف
منها.

X

فة مناســبة مــن
اختيــار موقــع مرافــق اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة عــى مســا ٍ
بعضهــا البعــض ومــن منــازل الســكان ،واختيــار موقــع مرافــق غســل اليديــن بالقــرب مــن
الراحيــض ،ومناطــق التخلــص مــن النفايــات الجتمعيــة بعيــداً مــن الســاكن.

X

تصميم طرق الوصول إل مرافق الصرف الصحي بحي ñتكون خالية من العوائق.

X

اتخــاذ خطــوات لجعــل البنيــة التحتيــة الجتمعيــة متاحــة للجميــع (الســواق والراكــز
الصحيــة والــدارس  ،)...وجعــل الســاكن الفرديــة كذلــك متاحــة وممكنــة الوصــول ،
وتثبيــت مرافــق محـ ّـددة للشــخاص مــن ذوي العاقــة ف الراحيــض الشــركة.

X

ف غياب تقييماٍت مفصلة ،يجب الفراض ّ
أن  1ÿف الائة من الرافق الجديدة أو التي
أعيد تأهيلها ينبغي أن تكون متاحة للجميع ،بمن فيهم الشخاص من ذوي العاقة.

X

العمــل عــى استشــارة الشــخاص مــن ذوي العاقــة وأســرهم حــول كيفيــة التخلــص مــن
النفايــات ،بمــا ف ذلــك الفضـلت ومــواد النظافــة الشــهرية وســلس البــول ،وضمــان ّ
أن
ترتيبــات التخلــص مــن النفايــات آمنــة وتحــرم الكرامــة الشــخصية وتكافــح الوصــم.

X

X

X

X

X

 .٢تعبئة الوارد
إشــراك الشــخاص مــن ذوي العاقــة عنــد إعــداد ميزانيــات خطــط الســتجابة النســانية
التعلقــة باليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة أو مشــروعات النــداءات العاجلــة.

X

ضمان ّ
أن القرحات واليزانيات تشمل تكاليف إتاحة الرافق والخدمات للجميع.

X

 .٣التنفيذ
عقــد جلســات توعيــة مــع الســر حــول أهميــة إمكانيــة الوصــول إل الراحيــض لتعزيــز
اســتقللية وكرامــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

X

العمــل عــى جعــل الراحيــض قابلــة للوصــول عــن طريــق تثبيــت سـللم ودرابزيــن،
وجعــل الداخــل واســعة بمــا يكفــي لدخــول الكــراس التحركــة.

X

X

ضمــان أن تكــون الحجــرات كبــرة بمــا يكفــي لســتيعاب الكــراس التحركــة عنــد إغـلق
البــاب.

X

X
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التعاف

الجاهزية

توفر صنابر منخفضة الرتفاع وسهلة الستخدام لغسل اليدين.

X

X

تثبيت أنظمة الصرف لنع السطح من أن تصبح زلقة.

X

X

العمــل دائمــاً عــى عقــد مشــاورات مجتمعيــة حــول الرتيبــات الخاصــة بممارســات
التخلــص اöمــن مــن الفضـلت والنظافــة العامــة ،واستشــارة الجتمــع حــول موقــع
مرافــق الصــرف الصحــي وتصميمهــا ومــدى ملءمتهــا ،والخــذ بعــن العتبــار متطلبــات
الوصــول الحـ ّـددة للشــخاص مــن ذوي العاقــة :يحتاجــون إل التنقــل للوصــول إل
الرحــاض والدخــول إليــه وأن تكــون لديهــم القــدرة عــى القرفصــاء أو الجلــوس عــى
الرحــاض.

X

X

تقديــم الشــورة والدعــم ّ
لقدمــي الرعايــة والشــخاص حــول إدارة الـباز ف النــزل،
واطلعهــم حــول كيفيــة التخلــص منــه بطريقــة آمنــة وصحيــة.

X

تثبيــت حاويــات تخزيــن النفايــات بحيــ ñتكــون ملئمــة لتطلبــات إمكانيــة الوصــول
الختلفــة للشــخاص مــن ذوي العاقــات الختلفــة ،ووضعهــا بمــكان بحيــُ ñيمكــن
للشــخاص مــن ذوي العاقــة الوصــول إليهــا.

X

تدريــب العاملــن ف الجــال النســان وواضعــي البامــج عــى احتياجــات الشــخاص مــن
ذوي العاقــة مــن اليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ،والتأكــد مــن ّ
أن الرافــق
مصممــة مــع مراعــاة إمكانيــة الوصــول إليهــا ،وأن تحــرم الكرامــة الشــخصية وتكــون
مناســبة وقابلــة للصيانــة.

X

ّ
متعددة ومتاحة للجميع تشرح كيفية التخلص من
بأشكال
وضع إرشادات ولفتات
ٍ
النفايات بطريقة آمنة وصحية.

X

X

X

 .4التنسيق
التأكــد مــن وجــود مراحيــض كافــة ومتاحــة للجميــع ف مرافــق البــان العامــة (كالــدارس
والستشــفيات .)...

X

استشــارة الشــخاص مــن ذوي العاقــة عنــد تصميــم وتحديــد مواقــع التخلــص مــن
النفايــات الصلبــة العامــة.

X

X

 .٥الرصد والتقييم
مراقبــة كيفيــة اســتخدام الشــخاص مــن ذوي العاقــة للمراحيــض ،وتســجيل النســبة
الئويــة للشــخاص الــذي يعتقــدون ّ
أن الراحيــض تفــي بمتطلباتهــم والنســبة الئويــة
للشــخاص غــر الراضــن عنهــا ،واســتخدام هــذه العلومــات لتحســن النظافــة وجــودة
الرافــق والخدمــات.

X

X
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١٩

اللحق

اللحق  | 1توفي ترتيبات تيسيية معقولة
هناك إجراءان مطلوبان لتوفر ترتيبات تيسرية معقولة.
ّ
يتطلبه الشخاص من ذوي العاقة للمشاركة (حوار تفاع)ü
 .1تحديد ما

اسأل الشخص
عما يحتاجه.

قيم الخيارات
ّ
ف حدود الوارد
التاحة.

ّ
قدم حل ف حدود
الوارد الحددة.

ف حال ّ
تعذر
الوصول إل حل،
فراجع قائمة
التحقق أدناه.

اسأل الشخص
عما إذا كان
الحل القرح يفي
بالغرض منه.

بشكل موضوعي (دون تمييز).
 .2تبير عملية رفض إجراء ترتيبات تيسرية معقولة
ٍ
ّ
مقدمــي الخدمــات الخارجيــن ،وضمــان ّ
أن الحــل القـ ّـدم ل يلبــي
الخــذ بالعتبــار كافــة الــوارد التاحــة ،والتفكــر ف شــراٍء صريــح مــن
متطلبــات الشــخص العنــي.
ً
تمييزا.
إذا لم يستوف أي من الخيارات التاحة متطلبات الشخص ،فإّن عدم الوفاء بمتطلباته ل ُيعد
اسأل

صحيح

خطأ

هل من الستحيل توفر هذا التعديل ل ّنه غر متاح؟
هل من الستحيل شراء هذا التعديل ف الوقت الناسب لتحقيق الغرض منه؟
هل من غر القانون توفر هذا التعديل؟
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بشكل موضوعي
أسئلة توجيهية لترير رفض إجراء ترتيبات تيسيية
ٍ
إذا لــم يكــن مــن المكــن توفـي التعديــل ،فــإّن رفــض
الرتيــب التيســيي ليــس تمييــزاً«( .ل ُيمكــن إجــراء

يجــب أن يســتند أي تبيــر منطقــي لرفــض إجــراء ترتيبــات تيســرية

معقولــة إل معايــر موضوعيــة وإبـل ðالشــخص العنــي بذلــك ف

هــذا التعديــل ل ّنــه مــن غــر المكــن أو مــن غــر الجــدي

الوقــت الناســب.2û6

الحصــول عــى النتــج أو الخدمــة الطلوبــة ف الســوق

الحليــة أو أ ي ســو ق أخــرى ُيمكــن الوصــول إليهــا )»...

ينبغــي أن توّجــه الســئلة التاليــة عمليــة التبيــر النطقيــة عنــد تقييــم

ـب مــا بإجــراء ترتيبــات تيســرية معقولــة وتبيــر الرفــض دون
طلـ ٍ

إذا أمكــن إجــراء التعديــل ،فانتقــل إل الســؤال

تمييــز عــى أســاس العاقــة ،ويُرجــ óملحظــة ّ
أن التقييــم ينتهــي

ا لتــا ل .

عنــد الجابــة الول بــل ،ويُمكــن التابعــة للســؤال التــال ف حــال
كانــت الجابــة نعــم.

 .1هل توفي التعديل الطلوب قانون؟
(ف هــذا الســياق ،يجــب فهــم عبــارة «قانــون» عــى أ ّنهــا تعنــي أ ّنــه

ل يوجــد أي عائــق قانــون يحظــر التعديــل ،و ّ
أن عــدم وجــود لئحــة
ـبر التقاعــس،
صريحــة تحـ ّـدد واجــب توفــر الرتيبــات العقولــة ل يـ ّ

حيّ ñ
أن التقاعس قد يعني التمييز عى أســاس العاقة» .ويجب

أن هنــاك قانونــاً
تفســر عبــارة «غــر قانــون» بصرامــة بحيــ ñتعنــي ّ

 .ûهــل التعديــل الطلــوب ضــروري ومناســب؟ هــل ســيزيل
الحاجــز الســتهدف ويضمــن فعليـ ًـا إعمــال الحــق عــى
قــدم الســاواة مــع الخريــن؟

(يحـ ّـدد هــذا الســؤال مــا إذا كان التعديــل الطلــوب يفــي بالغــرض.
هل ُيسهم ف إزالة حاجز معن ومن ثم ُي ّ
مكن الشخص من ذوي
العاقــة العنــي مــن ممارســة حقــه عــى قــدم الســاواة مــع اöخريــن؟)

إذا كان التعديــل ل يفــي بالغــرض أو لــن ُيتيــح
ممارسة الحقّ ،
فإن رفض إجراء الرتيب التيسيي
ليــس تمييــزاً«( .ل ُيمكــن توفــر هــذا التعديــل ل ّنــه لــن

أو لئحــة تحظــر الرتيــب التيســري القــرح .وحتــ óإذا كان هــذا
صحيحــاً فينبغــي عــى الطــراف الســعي للحصــول عــى إعفــاءات

ومجديــاً).
عندمــا يكــون ذلــك ملئمــاً ُ

يفــي بالغــرض القصــود ولــن ُيســهم ف إزالــة الحاجــز

إذا كان التعديــل غـي قانــون ،فـ ّ
ـإن رفــض الرتيــب
التيســيي ليــس تمييــزاً«( .ل ُيمكــن توفــر هــذا

)»...

التعديــل ل ّنــه محظــور بموجــب القانــون.)»...

إذا كان التعديــل قانونيـ ًـا ،فانتقــل إل الســؤال
ا لتــا ل .

 .2هــل مــن المكــن أو ُالجــدي توفـي التعديــل؟ (هــل يمكــن
الحصــول عــى التط ّلــب؟)
(يسع óهذا السؤال إل تحديد ما إذا كان ا ّ
لتطلب قابل ً للتحقيق
ً
مطلوبا ،ول ُ ّ
يحدد ما إذا كان
بشكل موضوعي كلما وحيثما كان
ٍ
ً
مــن الضــروري أو الناســب فعليــا تحقيــق الغــرض منــه ،أو مــا إذا
كانــت الــوارد التاحــة ،بمــا ف ذلــك الــوارد الخارجيــة التــي ُيمكــن

الحصــول عليهــا بســهولة ،متاحــة لتغطيــة التكلفــة).
2û6

190

إذا كان التعديــل يفــي بالغــرض ،فانتقــل إل
الســؤال التــال.

 .úهــل التعديــل الطلــوب يفــرض عبئـ ًـا غـي متناســب أو غـي
مــرر؟

ُ
(يحـ ّـدد هــذا الســؤال مــا إذا كان تقديــم التعديــل الطلــوب يشـ ّـكل
ً
ـكل غــر متناســب ،وتتطلــب الجابــة عــى هــذا الســؤال
عبئــا بشـ ٍ
تقييــم عمليــة التناســب .هــل مــن العقــول إنفــاق الــوارد اللزمــة
لجــراء التعديــل (ف الوقــت الناســب ومــن حيــ ñالتكلفــة والتأثــر

ومــا إل ذلــك) مــن أجــل تحقيــق الهــدف وهــو إعمــال الحــق

القصــو د؟ )

اللجنة العنية باتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة ،التعليق العام  6بشأن الساواة وعدم التمييز ،6/CRPD/C/GC ،الفقرة .2ý
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إذا تـ ّـم الحكــم عــى التعديــل الطلــوب بأ ّنــه يفــرض
أعبــاًء غـي ضروريــة ،فــإّن رفــض إجــراء الرتيــب
التيسـيي ليــس تمييــزاً.
ّ
يشكل ذلك عبئاً ل مبر له بسبب عى سبيل الثال:
قد
يعـ ّـد التعديــل باهــظ التكلفــة ول تتوفــر أي وســائل أو

خيــارات ماليــة لتغطيــة التكلفــة.

ـيعرض
يعـ ّـد التعديــل باهــظ التكلفــة وتغطيــة تكلفتــه سـ ّ

عمــل البنامــج للخطــر.

إجــراء التعديــل مــن شــأنه أن يقـ ّـوض الهــام الساســية
للبنا مــج .

العتبــارات الخــرى التعلقــة بالوســائل أو الهــداف
ـكل واضــح
التعلقــة بالتط ّلــب مــن شــأنها أن تقـ ّـوض بشـ ٍ
الهــام الساســية للبنامــج.

إذا لــم يتــم الحكــم عــى التعديــل الطلــوب بأ ّنــه ل
يشـ ّـكل عبئــاً ل مــرر لــه ،فــإّن قــرار رفــض إجــراء
الرتيــب التيسـي ي العقــول ســيكون تمييــزاً عــى
أســاس العاقــة.
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اللحق  | 2أدوات تصنيف البيانات

2ûý

الداة

الستخدام

التطبيق ف الوضاع النسانية

مجموعــة الســئلة الوجــزة
حــول العاقــة مــن إعــداد
2ûý
فريــق واشــنطن

تحتــوي هــذه الداة عــى ســتة أســئلة ُيمكــن
إدراجها ف التعدادات والسوحات ،حيّ ñ
تولد
الســئلة بيانــات قابلــة للمقارنــة دوليــاً حــول
نســبة العاقــة والشــخاص مــن ذوي العاقــة
حــول العالــم.

ـكل متزايــد مــن قبــل النظمــات
ُتســتخدم الداة بشـ ٍ
تم اختبارها مؤخراً ف مختلف السياقات
النسانية و ّ
2û8
النســانية.
ـكل مباشــر الصحــة
ملحظــة :ل تتنــاول الداة بشـ ٍ
النفســية أو تحـ ّـدد الحواجــز التــي تواجــه الشــخاص
مــن ذوي العاقــة.

مجموعــة الســئلة العـ ّـززة
حــول العاقــة مــن إعــداد
فريــق واشــنطن.

تتضمــن أســئلة إضافيــة حــول أداء الجــزء
العلــوي مــن الجســم والقلــق والكتئــاب.

مجموعــة الســئلة العـ ّـززة
حــول العاقــة مــن إعــداد
فريــق واشــنطن.

تحتــوي هــذه الداة عــى أســئلة إضافيــة
( ûýإجمــالً) حــول القلــق والكتئــاب واللــم
والجهــاد واســتخدام الجهــزة الســاِعدة وســن
ظهــور العاقــة والعوامــل البيئيــة.

أضافــت بعــض الســتجابات النســانية الســئلة
التعلقــة بالقلــق والكتئــاب ف هــذه الجموعــة إل
الســتبيانات الخاصــة بمجموعــة الســئلة الوجــزة
حــول العاقــة مــن إعــداد فريــق واشــنطن

وحــدة أداء الطفــل لفريــق
ا ليونيسف-وا شــنطن

ـكل أطــول
تجمــع هــذه الداة ،والتــي تــأ ôبشـ ٍ
بقليــل مــن مجموعــة الســئلة الوجــزة حــول
العاقة لفريق واشنطن ،بيانات حول الطفال
والشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 1ý-2
عامـ ًـا ،بينمــا الشــارك ف الســتطلع هــو مقـ ّـدم
الرعايــة الســاس.

يُســتخدم هــذا الســتبيان ف الظــروف التــي تعــان
مــن شــح الــوارد (عــى ســبيل الثــال ضمــن الســح
العنقــودي التعـ ّـدد الؤشــرات  6الــذي يغطـ ّـي العديــد
مــن الوضــاع النســانية عاليــة الخطــورة).

الســح النموذجــي الخــاص
بالعاقــة لنظمــة الصحــة
ا لعاليــة.

يحـ ّـدد هــذا الســح الســكان العــام الحواجــز
البيئيــة التــي تحــول دون مشــاركة الشــخاص
ـكل كامــل ،وتحتــوي
مــن ذوي العاقــة بشـ ٍ
النســخة الختصــرة عــى  ú0ســؤال ،بينمــا
النســخة الكاملــة تحتــوي عــى أكــث مــن ذلــك.

لــم يتــم حتــ óاöن اختبــار هــذه الداة ف الســياقات
النســانية.

كتيب منظمة الصحة
العالية الخاص بجدول
تقييم العاقة ،إصدار 2.0

تو ّفــر هــذه الداة مقياســاً موجــزاً وموّحــداً
للعمــل ف ســتة مجــالت حياتيــة هــي الدراك
والتنقــل والرعايــة الذاتيــة والتابعــة والنشــطة
الحياتيــة والشــاركة ،وقــد تـ ّـم تطويــر إصــدارات
مختلفــة مــن الداة لتلبيــة الحتياجــات
الختلفــة ،وتشــمل  û6-12بنــداً ولــكل بنــد أسـ ً
ـئلة
متعـ ّـددة .

جرى اختبار الداة ف سياق إنسان واحد (باكستان)
وأكث من  100موقع آخر

تم تطوير إصدارات أخرى لجموعة السئلة الوجزة حول العاقة لفريق واشنطن ،حي ñقام ليونارد شيشاير ومنظمة النسانية والدماج بتطوير نسخة بعنوان مجموعة السئلة ا ّ
لعززة حول العاقة لفريق
ّ
واشنطن تحتوي  12سؤالً :السئلة الستة الدرجة ف الجموعة القصرة بالضافة إل أسئلة إضافية حول القلق والكتئاب وحركة الجزء العلوي من الجسم.

 -2û8ليونارد شيشاير ومنظمة النسانية والدماج ،جمع بيانات العاقة :استعراض موجز لستخدام أسئلة فريق واشنطن من قبل الجهات الفاعلة ف مجال التنمية والنسانية (.)2018
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اللحق  | 3الصادر الحتملة للبيانات الثانوية
معلومات مطلوبة

مصادر البيانات

اعتبارات

كــم عــدد الشــخاص مــن
ذوي العاقــة؟

الدوائــر الحصائيــة الحكوميــة ،عــى ســبيل
الثــا ل :

يجــب التعامــل مــع الحصــاءات الوطنيــة للعاقــة
بحــذر ّ
لنهــا تختلــف عــى نطــا ٍق واســع وتســتخدم
مجموعــة متنوعــة مــن النهجيــات.

التعليم.

يجــب ملحظــة ّ
أن العديــد مــن أنظمــة البيانــات
الداريــة قــد تســتبعد الشــخاص مــن ذوي العاقــة
ّ
لنهــم يفتقــرون إل الوصــول ،ويُمكــن أن تكــون
ـكل خــاص
البيانــات التعلقــة بالســتبعاد مؤثــرة بشـ ٍ
(عــى ســبيل الثــال حــول الطفــال خــارج الدرســة)
لكــن قــد يكــون مــن الصعــب اســتخراجها مــن قواعــد
البيانــات هــذه.

الصحة.
بيانات اللتحاق بالدرسة.

ً
ـكل ضيــق عــى
غالبــا مــا تر ّكــز البيانــات الصحيــة بشـ ٍ
العاقــات لكنهــا قــد تضــع فرضيــات معينــة (عــى
ســبيل الثــال حــول الداء).
تســجيل أو تحديــد اللجئــن والنازحــن داخليــاً
والهاجريــن.

شعبة الحصاء التابعة للمم التحدة
منصة البيانات النسانية

2û9

قــد تكــون بيانــات التســجيل أو ملفــات التعريــف غــر
دقيقــة ف تحديــد هويــة الشــخاص مــن ذوي العاقــة
بســبب النهجيــة الســتخدمة (عــى ســبيل الثــال
الشــارات البصريــة أو التقاريــر الطبيــة).
قاعــدة بيانــات حــول إحصــاءات العاقــة عــى الســتوى
الوطنــي.

منصــة ُتم ّكــن الؤسســات مــن إتاحــة بياناتهــا
للمستخدمن اöخرين .ف شهر تشرين ثان/نوفمب
 ،2018كان أقــل مــن  %1مــن مجموعــات البيانــات ف
النصــة حــول العاقــة ،لكــن قــد تشــمل الســوحات
الوســع نطــاق العاقــة كمؤشــر.

 -2û9إل جانــب تنســيق التقديــرات الخاصــة بالتعــداد والســوح الوطنيــة حــول انتشــار العاقــة ف العديــد مــن البلــدان ،تتضمــن قاعــدة بيانــات الشــعبة الحصائيــة بالمــم التحــدة بيانــات وصفيــة عــن أنــواع العاقــة الدرجــة
ف الســوحات الوطنيــة ،وف كثــر مــن الحــالت مثــال عــى أداة الســح نفســها.
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اللحق  ( 3تابع )
معلومات مطلوبة

مصادر البيانات

اعتبارات

السوحات والتقييمات مثل:
مســوحات الســر العيشــية (مثــل الســوحات
العنقوديــة التعـ ّـددة الؤشــرات والســوحات
الديمغرافيــة والصحيــة) التــي أجرتهــا الجهــات
الفاعلــة ف الجــال النســان أو النمــائ.

اســتخدم الســح العنقــودي التعـ ّـدد الؤشــرات –
الجولــة ( 6منــذ عــام  2ú0)201ýوالســح الديموغــراف
والصحــي (منــذ عــام  )2016أســئلة فريــق واشــنطن
الوجــزة  2ú1للبالغــن ،بينمــا اســتخدم الســح
العنقــودي التعـ ّـدد الؤشــرات نمــوذج وحــدة أداء
الطفــل لفريــق اليونيسف-واشــنطن الطفــال لتقييــم
انتشــار العاقــة.

البيانــات التــي تحتفــظ بهــا النظمــات العنيــة
بالشــخاص مــن ذوي العاقــة أو النظمــات غــر
الحكوميــة التخصصــة.

يجــب الخــذ ف العتبــار حجــم العينــة ومنهجيــة
التماريــن الخاصــة بجمــع البيانــات والغــرض منهــا،
حيــ ñيؤثــر ذلــك عــى نــوع العلومــات القدمــة ف
ا لتقا ر يــر .

مســوحات تقييــم الواقــع التــي أجرتهــا الجهــات
الفاعلــة ف الجــال النســان.

ما هي الحواجز التي
تعيق الوصول إل
الساعدات؟

بيانات الجراءات التعلقة باللغام.

تـ ّـم تصميــم هــذه العلومــات لتتبــع الحــوادث التعلقــة
باللغــام الرضيــة والتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب،
ول تشتمل عى العاقات التي ل علقة لها بحوادث
اللغــام الرضيــة والتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب.

عمليــات التدقيــق والراجعــة الخاصــة بإمكانيــة
الوصــول.

تعتمــد هــذه العمليــات مقاربــة قائمــة عــى التقييــم
بهــدف تقييــم مســتوى الوصــول وسـلمة النشــآت
والبــان وتقديــم الخدمــات ،ويُمكــن أ ّنــه قــد تــم القيــام
بهــا مــن قبــل النظمــات الحليــة العنيــة بالشــخاص
مــن ذوي العاقــة أو النظمــات غــر الحكوميــة

نظم الرصد ما بعد التوزيع.

ف حــال تـ ّـم تصنيــف هــذه النظــم بحســب العاقــة،
فقــد يكــون مــن المكــن تحليــل الحواجــز التــي تواجــه
الشــخاص مــن ذوي العاقــة وكذلــك حــالت
الســتغلل ومخاطــر الحمايــة الخــرى.

2ú2

ً
 -2ú0ف ضوء النهجية الذي ّ
ّ
فمثل بن البالغن ،يتم تغطية فقط من هم ف سن النجاب (ú9-1ÿ
متعدد الؤشرات بحذر للحصول عى معلومات حول انتشار العاقة.
يتبعه ،ينبغي تفسر بيانات السح العنقودي
ّ
التعددة الؤشــرات الفراد الســتفيدين العفين من الشــاركة إذا كانوا «عاجزين» ،ويُمكن
ســنة) ويُســتثن óكبار الســن – الذين لديهم معدل انتشــار أعى للعاقة .وبالنســبة للبالغن ،يســتهدف الســح العنقودي
أن يفسرها القائمن عى التعداد لتشمل العديد من الشخاص من ذوي العاقة ،غر ّ
حد ما عن طريق إجراء مقابلت عى مستوى السرة،
أن السوحات الديموغرافية والصحية تغلبت عى هذه القيود إل ٍ
ـكل كامل.
حي ñيمكن لرب الســرة الرد نيابة عن اöخرين ،ويشــمل الســح كذلك مجموعة عمرية أوســع وبالتال تغطية كبار الســن من ذوي العاقة بشـ ٍ

 -2ú1تـ ّـم تطويــر مجموعــات أســئلة فريــق واشــنطن لســتخدامها ف التعــدادات والســوح ،حيــ ñأن ّهــا تعكــس التقـ ّـدم الحــرز ف وضــع تصــور لفهــوم العاقــة واســتخدام التصنيــف الــدول لنظمــة الصحــة العاليــة للوظائــف
والعاقــة والصحــة كنمــوذج مفاهيمــي ،والســئلة تطــرح مــا إذا كان الشــخاص يجــدون صعوبــة ف أداء النشــطة الساســية (الـ þوالرؤيــة والســمع والدراك والرعايــة الذاتيــة والتواصــل) وتـ ّـم تصميمهــا أصـل ً
للســتخدام مــع عامــة الســكان ،لكـّـن الركيــز عــى الداء واليجــاز يعنــي أ ّنــه يمكــن نشــرها بســرعة وســهولة ف مجموعــة متنوعــة مــن البيئــات ،بمــا ف ذلــك تقييمــات الحتياجــات النســانية.للحصول عــى إرشــادات
حــول إجــراء عمليــات تدقيــق لمكانيــة الوصــول ،انظــر هانديــكاب إنرناشــونال ،إجــراء تدقيــق لمكانيــة الوصــول ف البلــدان النخفضــة والتوســطة الدخــل (.)201ú

 -2ú2للحصول عى إرشادات حول إجراء عمليات تدقيق لمكانية الوصول ،انظر هانديكاب إنرناشونال ،إجراء تدقيق لمكانية الوصول ف البلدان النخفضة والتوسطة الدخل (.)201ú
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اللحق  ( 3تابع )
معلومات مطلوبة

ما هي التطلبات والخاطر
ا ّ
لحددة التي تواجه
الشخاص من ذوي
العاقة؟

مصادر البيانات

اعتبارات

آليات التغذية الرتدة أو الشكاوى.

يمكــن أن توفــر هــذه اöليــات أفــكاراً هامــة حــول
الحواجــز التــي تواجــه الشــخاص مــن ذوي العاقــة
ورضاهــم عــن جــودة الســاعدات .ومــع ذلــك غالبــاً مــا
يتعذر عى الشخاص من ذوي العاقة الوصول إل
آليــات التغذيــة الرتــدة ،وهــذا صحيــح بشــكل خــاص
إذا كانــت تعالــج قضايــا حساســة وغالبــاً مــا تكــون
مجهولــة أو ســرية ،وبالتــال قــد ل تقــوم بالتصنيــف
حســب العاقــة.

منصة تبادل البيانات النسانية.

بالضافــة إل البيانــات التعلقــة بأعــداد الشــخاص
مــن ذوي العاقــة ،تتضمــن هــذه النصــة أيضــاً تقاريــر
عــن الحواجــز واليســرين.

الجــراءات الخاصــة بمجلــس حقــوق النســان
والراجعــات الدوريــة الشــاملة.

يُمكــن أن توفــر آليــات حقــوق النســان الوطنيــة
والدوليــة معلومــات قيمــة عــن الحواجــز والخاطــر
وانتهــاكات الحقــوق ومتطلبــات الشــخاص مــن ذوي
العاقــة ،وتشــمل اöليــات ذات الصلــة الؤسســات
الوطنيــة لحقــوق النســان ،ولجنــة حقــوق الشــخاص
مــن ذوي العاقــة ،والقـ ّـرر الخــاص العنــي بحقــوق
الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

نظم إدارة العلومات مثل:

ُيمكــن أن يشــر تتبــع الحــوادث إل ثغــرات ف
الوصــول إل عمليــة البـل ،ðعــى ســبيل الثــال إذا
كان الشــخاص مــن ذوي العاقــة ممثلــون تمثيـل ً
ناقصــاً بشــكل خــاص ،وقــد تمنــع الحواجــز الاديــة
والؤسســية وحواجــز التصــال وكذلــك التصــورات
العامــة ووصمــة العــار الشــخاص مــن ذوي العاقــة
مــن اســتخدام خدمــات إدارة الحــالت.

نظــام معلومــات العنــف القائــم عــى النــوع

الجنســان

نظام معلومات حماية الطفل
نظم إدارة حالت الحماية.

التقييمات مثل:
تقييم الحتياجات.
التقييمات التشاركية.

قــد ل يتــم تضمــن الشــخاص مــن ذوي العاقــة
ممــا قــد ينتــج
ـكل منهجــي ف عمليــات التقييــمّ ،
بشـ ٍ
عنــه بيانــات محــدودة أو غــر موثوقــة .فعــى ســبيل
الثال قد يكون الشخاص من ذوي العاقة مخفين
أو غــر قادريــن عــى الوصــول إل العمليــة أو ربمــا لــم
تطلــب التقييمــات معلومــات حــول عوامــل الخطــر
الحـ ّـددة الخاصــة بهــم (مثــل الحواجــز التــي تحــول
دون وصولهــم إل الســاعدات).
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اللحق  | ٤اعتبارات عند تقييم البيانات الثانوية
كيف يتم فهم مفهوم العاقة؟

ُتعـ ّـرف الســوحات وقواعــد البيانــات العاقــة بعـ ّـدة طــرق ،حيــ ñير ّكــز البعــض منهــا
بصــورة ضيقــة عــى العاقــة بينمــا يهتــم البعــض اöخــر بقضايــا الشــاركة وإمكانيــة
الوصــول واحتياجــات الدعــم.
كمــا ّ
أن نطــاق مجــالت العاقــة التــي تأخذهــا أداة جمــع البيانــات ف العتبــار (التنقــل
والبصــر والســمع والذهــن ومــا إل ذلــك) ســوف تؤثــر عــى مــن يتــم تســجيله عــى ّ
أن
لديــه إعاقــة مــا.
أ ّمــا ف الســياقات الثقافيــة الختلفــة ،فـ ّ
ـإن مفهــوم العاقــة يختلــف وهــذا يؤثــر عــى
مــن يتــم تحديــده أو يحـ ّـدد نفســه كشــخص مــن ذوي العاقــة .عــى ســبيل الثــال ل
يتــم تحديــد العاقــات الرتبطــة بالعمــر أو الكتســبة أثنــاء النزاعــات عــى أ ّنهــا إعاقــات
ف ّ
كل مــكان.

هل وصمة العار عامل؟

ف العديــد مــن الحــالت تكــون العاقــات خفيــة أو ُيســاء فهمهــا بســبب ارتباطهــا
بوصمة العار ،ويُمكن أن يؤثر ذلك عى جودة جمع البيانات سواء لّن الشخاص
ّ
مردديــن ف تحديــد هويتهــم أو قــد يتــم إخفاؤهــم أو
مــن ذوي العاقــة قــد يكونــون
عــدم العــراف بهــم مــن ِقبــل أســرهم ،ولّن القائمــن عــى التعــداد والعاملــن ف
الجــال النســان قــد يكونــون متحيــزون أيضــاً.
غالبــاً مــا تــؤدي الســئلة الباشــرة (مثــل “هــل لديــك إعاقــة؟”) التــي تتطلــب إجابــات
ثنائيــة (“نعــم” أو “ل”) إل عــدم البـل ðبســبب وصمــة العــام أو بســبب اختــلف
الشاركن ف تحديد ماهية العاقة ،إل جانب ّ
أن بيانات العاقة قد تكون حساسة
لســباب سياســية.

ما الذي ”يعتر” عى ّأنه إعاقة؟

لي غرض تم جمع البيانات؟

ّ
تم تحديدهم
إن الغرض من جمع البيانات يؤثر عى من شــملهم الســتطلع ومن ّ
عــى أ ّنهــم مــن ذوي العاقــة .عــى ســبيل الثــال قــد يعتمــد الســح الصحــي والتعــداد
العــام للســكان ومســح سـ ُـبل العيــش للســر العيشــية معايــر مختلفــة لتحديــد
الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

هل العينة لديها وصول محدود؟

قــد ل يتــم تضمــن بعــض الشــخاص مــن ذوي العاقــة ،وخاصــة أولئــك الذيــن يتــم
عزلهــم ف النــزل أو يودعــون ف مؤسســات ،ف عمليــات جمــع البيانــات ،وتؤثــر هــذه
ـكل خــاص عــى الطفــال مــن ذوي العاقــة.
الشــكلة بشـ ٍ

ّ
محدثة؟
هل البيانات
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ـف مــا ،والشــخص لديــه إعاقــة بدرجـ ٍـة أقــل أو أكـب ،وقــد
العاقــة موجــودة عــى طيـ ٍ
ً
تحـ ّـدد مجموعــات البيانــات حــدودا مختلفــة لــن يعتـب مــن ذوي العاقــة ومــن ل
يعتـب مــن ذوي العاقــة.

قــد ل تعكــس البيانــات التــي تـ ّـم جمعهــا قبــل الزمــة الركيبــة الســكانية لنطقـ ٍـة مــا
بعــد الزمــة ،حيــ ñتغـ ّـر التدفقــات الســكانية الداخلــة والخارجــة عــى نطــا ٍق واســع
عــى الركيبــة الســكانية ،بينمــا تزيــد النزاعــات والكــوارث مــن عــدد ونســبة الشــخاص
مــن ذوي العاقــة.

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

أمثلة للمؤشرات عى مستوى النشطة/الخرجات

الصحة

عــدد الشــخاص مــن ذوي العاقــة الذيــن يصلــون إل خدمــات إعــادة التأهيــل ذات الصلــة
بالصحــة ،بمــا ف ذلــك التقنيــات الســاِعدة.

الصحة

تم إنشاؤها أو تكييفها وفقاً لعاير التصميم العالية.
عدد النشآت الصحية التي ّ

التعليم
تم تعديلها أو بناؤها وفقاً لعاير التصميم العالية.
عدد الفصول الدراسية التي ّ
الياه والصرف الصحي والنظافة العامة عــدد الرافــق الخاصــة بالراحيــض التــي تـ ّـم تعديلهــا أو إنشــاؤها وفقــاً لعايــر التصميــم
ا لعاليــة .

الياه والصرف الصحي والنظافة العامة عــدد الرســائل التعلقــة بالنظافــة العامــة التــي تـ ّـم تقديمهــا بشــكلن كحــد أدن (خطــي
وشــفهي ).
المن الغذائ والتغذية
تم تعديلها أو بناؤها وفقاً لعاير التصميم العالية.
عدد نقاط التوزيع أو السواق التي ّ
الحماية

الحماية

ـكل شــامل مــع
عــدد الوظفــن والشــركاء والجتمعــات التــي تـ ّـم تدريبهــا للعمــل بشـ ٍ
الشــخاص مــن ذوي العاقــة.
الشــكاوى التــي تزعــم تعـ ّـرض الشــخاص مــن ذوي العاقــة للعنــف والتمييــز عــى أســاس
العاقــة وغرهــا مــن انتهــاكات الحقــوق.

منع العنف القائم عل النوع الجنسان النســبة الئويــة أو عــدد الوظفــن العاملــن ف مجــال العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان
ّ
لتصدي له
وا
الذيــن جــرى تدريبهــم عــى إدراج العاقــة.

منع العنف القائم عل النوع الجنسان عدد النساء من ذوات العاقة اللوا ôيشاركن ف اöليات الجتمعية للوقاية من العنف
ّ
وا
لتصدي له
ّ
التصدي له.
القائم عى النوع الجنسان و

حماية الطفل

حماية الطفل

السكان والراض والمتلكات
الجراءات التعلقة باللغام
الجراءات التعلقة باللغام
اللجئ

تنسيق الخيمات وإدارتها

تنسيق الخيمات وإدارتها

عــدد الطفــال والشــباب مــن ذوي العاقــة الشــاركن ف لجــان حقــوق الطفــل وغرهــا مــن
الهيــاكل الجتمعيــة لحمايــة الطفــل.
عــدد موظفــي حمايــة الطفــل الدّربــن عــى توفــر الدعــم الشــامل ف مجــال الصحــة
النفســية والصحــة النفســية الجتماعيــة والنشــطة الرفيهيــة للطفــال ،بمــن فيهــم
الطفــال مــن ذوي العاقــة.
عــدد منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة الد ّربــة عــى الشــاركة ف قضايــا الســكان والراض
والمتلكات.
عــدد منظمــات الشــخاص ذوي العاقــة والفــراد مــن ذوي العاقــة الدّربــن عــى الشــاركة
ف أنشــطة الحـّـد مــن الخاطــر وأنشــطة التثقيــف.
عــدد الشــخاص ذوي العاقــة الذيــن يشــاركون ف أنشــطة التصــال الجتمعيــة لتحديــد
الخاطــر وتقييمهــا.
تم تعديلها لتحسن إمكانية الوصول.
عدد النازل واللجئ التي ّ
عدد الشخاص ذوي العاقة المثلن ف هياكل القيادة الجتمعية.
عدد التقييمات التشاركية التي أجريت والتي تشمل الشخاص من ذوي العاقة.
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اللحق  | ٦معايي التقييم من خلل عدسة شاملة للعاقة
التعريف

مثال عى العتبارات التعلقة بالعاقة

معيار التقييم

اللءمة والهمية

مدى تكييف النشطة النسانية مع الحتياجات الحلية،
وبالتال زيادة اللكية والساءلة وفعالية التكلفة.

التعديـلت التــي تـ ّـم إجراؤهــا لتحســن إمكانيــة
الوصــول ،ومشــاركة الشــخاص مــن ذوي
العاقــة ف التصميــم والتنفيــذ.

الفعالية والتوقيت

درجــة تحقيــق النشــاط للغــرض القصــود منــه ،ومــا إذا تـّـم
القيــام بذلــك ضمــن إطــار زمنــي مناســب.

إمكانيــة وصــول الشــخاص مــن ذوي العاقــة،
وحصولهــم عــى فوائــد إيجابيــة.

الكفــاءة والفعاليــة مــن
حيــ ñالتكلفــة
التأثر

تح ّقــق الخرجــات النوعيــة والكميــة التوقعــة مــن
الدخــلت ،ولــن تح ّقــق الخرجــات البديلــة نفــس النتيجــة
بتكلفــة أقــل.

معالجــة إمكانيــة الوصــول مــن البدايــة ،م ّمــا
يح ّســن مــن فعاليــة التكلفــة.

يقيــس التأثــرات الجتماعيــة والقتصاديــة والفنيــة
والبيئيــة الوســع للتدخــلت ،ويتضمــن النتائــج القصــودة
وغــر القصــودة واليجابيــة والســلبية والكليــة (القطــاع)
والجزئيــة (الســرة).

هــل يســتفيد الشــخاص مــن ذوي العاقــة عــى
قــدم الســاواة ،وهــل
ت غــر
يتعرضــون لتأثــرا ٍ
ّ
مقصــو د ة

الرابط

مــدى مراعــاة النشــطة ذات الطبيعــة الطارئــة قصــرة
الجــل للســياق الحــ üوالخــاوف الطويلــة الجــل.

التأثــرات عــى شــمولية الخدمــات الوطنيــة/
الحليــة ،ومــا إذا كان يتــم تعزيــز النظــم الحليــة/
الوطنية التي ّ
توفر التقنيات الساِعدة والتعليم
الجامــع وغــر ذلــك ،ومــا إذا كانــت النظمــات
العنيــة بالشــخاص مــن ذوي العاقــة تقــوم
ببنــاء القــدرات.

التغطية

مــدى الوصــول إل الجموعــات الســكانية الرئيســية التــي
تواجــه أحداثــاً تهـ ّـدد حياتهــم.

مســتويات إمكانيــة الوصــول التاحــة للشــخاص
مــن ذوي العاقــة.

التماسك

مــدى اتســاق السياســات مــع الحقــوق النســانية وحقــوق
النســان وأخذهــا بعــن العتبــار.

مــدى امتثــال العمــل النســان لتفاقيــة حقــوق
الشــخاص ذوي العاقــة.

التنسيق

مــدى تناســق التدخــلت الخاصــة بمختلــف الجهــات
الفاعلــة لتعزيــز التــآزر وتجنــب الفجــوات والزدواجــات
والتضــارب ف الــوارد.

مســتوى مشــاركة النظمــات العنيــة بالشــخاص
مــن ذوي العاقــة والجهــات الفاعلــة الخــرى
العنيــة بالعاقــة ف الســتجابة النســانية،
وجــودة التنســيق.

الحماية

مــدى حمايــة الســكان
التضرريــن مــن العنــف وســوء
ّ
العاملــة والســتغلل وغرهــا مــن الضــرار ،مــع مراعــاة
حقوقهــم وقدراتهــم.

مــدى تحديــد الخاطــر التــي تواجــه الشــخاص
مــن ذوي العاقــة أو إزالتهــا أو التخفيــف مــن
أ ثرهــا .
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منظمة التعاون القتصادي والتنمية-لجنة الساعدة النمائية ،دليل تقييم الساعدات النسانية ف حالت الطوارئ العقدة (.)1998

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

ّ
لتضررين والحماية من الستغلل والعتداء الجنسيي
اللحق  | 7الساءلة تجاه ا
ّ
يوضــح الجــدول أدنــاه كيــف يمكــن للجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان ،بمــا ف ذلــك الجموعــات العنقوديــة ،الوفــاء باللتزامــات ومعايــر
الجــودة للمعايــر النســانية الساســية مــن خـلل إدمــاج الشــخاص مــن ذوي العاقــة.

التزامــات العايــي النســانية الساســية ومعايــي
الجــودة
.1

التضرريــن
تتل ّقــ óالجتمعــات والشــخاص
ّ
مــن الزمــة الســاعدة الناســبة ذات الصلــة
با حتيا جا تهــم .

معايي الجودة
الستجابة النسانية مناسبة وذات صلة
لتضرريــن مــن
 .2حصــول الجتمعــات والشــخاص ا
ّ
الزمــة عــى الســاعدات النســانية التــي يحتاجــون
إليهــا ف الوقــت الناســب.
معايي الجودة:
الستجابة النسانية ّ
فعالة وف الوقت الناسب.
لتضرريــن مــن
 .ûل تتأثــر الجتمعــات والشــخاص ا
ّ
بشكل سلبي وهم أكث جاهزية ويتمتعون
الزمة
ٍ
بقــد ٍر أكـب مــن الصمــود وأقــل عرضــة للخطــر
نتيجــة للعمــل النســان.
معايي الجودة:

كيف يمكن للجهات الفاعلة ف الجال النسان دعم هذا؟
تحديــد نهــج مشــرك لتقييــم الحتياجــات ،واستشــارة وإشــراك
الشــخاص مــن ذوي العاقــة عنــد تحديــد أنشــطة الســتجابة وتحديــد
أولو ياتهــا .

استشــارة الشــخاص مــن ذوي العاقــة بانتظــام كأفــراد مــن الجتمعــات
ممــا إذا كانــت خطــط وأنشــطة الســتجابة مناســبة
التضـ ّـررة للتح ّقــق ّ
وذات صلــة.

تحديــد معايــر وأهــداف تقديــم الســاعدة ف الوقــت الناســب بنــاًء عــى
لتضرريــن ،علمــاً ّ
أن الشــخاص مــن
أولويــات وتفضيـلت الشــخاص ا
ّ
ذوي العاقــة هــم مجموعــة فرعيــة مهمــة للغايــة يجــب أن تحصــل عــى
كافــة أنــواع العلومــات التــي يتــم مشــاركتها حــول الســاعدة.

استشــارة الشــخاص مــن ذوي العاقــة بانتظــام عنــد رصــد رضــا
الجتمعــات عــن جــودة الســتجابة وحســن توقيتهــا وفعاليتهــا.
تحديــد اســراتيجيات مشــركة لتعزيــز القــدرات الحليــة ،واتخــاذ
خطــوات لشــراك الجهــات الفاعلــة والجتمعــات الحليــة ف إدارة
أنشــطة الســتجابة ،وتطويــر قــدرات الشــخاص مــن ذوي العاقــة
لتعزيــز صمودهــم وحتــ óيتمكنــوا مــن الحصــول عــى العلومــات التــي
يحتاجــون إليهــاولعرفــة متــóو كيــفُي مكنهــمالوصــول إل الخدمــا ت.

الســتجابة النســانية تعـ ّـزز القــدرات الحليــة
وتتجنــب اöثــار الســلبية.

استشارة الشخاص من ذوي العاقة بانتظام عند رصد اöثار السلبية
التــي قــد ُتحدثهــا الســتجابة عــى الجتمعــات التضـ ّـررة أو الخاطــر التــي
قــد تسـّـببها.

لتضرريــن مــن
 .úمعرفــة الجتمعــات والشــخاص ا
ّ
الزمــة لحقوقهــم واســتحقاقاتهم ويُمكنهــم
الوصــول إل العلومــات والشــاركة ف القــرارات
التــي تؤثــر عليهــم.

إعــداد اســراتيجية اتصــال للشــخاص مــن ذوي العاقــة ،واعتمــاد
قنــوات اتصــال ثنائيــة التجــاه بنــاًء عــى احتياجاتهــم مــن العلومــات
والطــرق الفضلــة للتواصــل ،وجعــل الســراتيجية جــزءاً ل يتجــزأ مــن
الجهــود الوســع للنخــراط والتواصــل مــع الجتمعــات التضـ ّـررة.

معايي الجودة
الســتجابة النســانية تعتمــد عــى التواصــل
والشــاركة والتغذيــة الرتــدة.

إعــداد اســراتيجية لشــراك الجتمعــات ومشــاركتها ف عمليــات الدارة
وصنــع القــرار ،مــع ضمــان أ ّنهــا تصــف كيفيــة إشــراك الشــخاص مــن
ذوي العاقــة ،وجعــل مشــاركتهم وإدماجهــم جــزءا ً أساســياً مــن
اســراتيجية الشــاركة الجتمعيــة.
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كيف يمكن للجهات الفاعلة ف الجال النسان دعم هذا؟
لتضرريــن بانتظــام للحصــول عــى التغذيــة الرتــدة
استشــارة الشــخاص ا
ّ
ّ
حــول جــودة الســتجابات وعلقتهــم بمقدمــي الســاعدات ،ويجــب عــى
الشــخاص مــن ذوي العاقــة دائمــاً تقديــم ملحظــات حــول تصاميــم
الشــاريع.

مشاركة العلومات حول وضع الشخاص من ذوي العاقة (الحواجز
والخاطر والقدرات  )...ف اجتماعات الشــركاء والجموعات وف آليات
التنســيق الشــركة بــن الــوكالت وعـب القطاعــات ،واســتخدام تلــك
العلومــات لتحســن الشــاريع.

ضــم النظمــات العنيــة بالشــخاص مــن ذوي العاقــة ف الشــروعات
وتصميــم آليــات التغذيــة الرتــدة والشــكاوى وعنــد تحديــد اöليــات
الحاليــة والجديــدة.
نشــر العلومــات وإذكاء الوعــي حــول اتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي
العاقــة وغرهــا مــن صكــوك الحمايــة القانونيــة.

لتضرريــن مــن
 .ÿوصــول الجتمعــات والشــخاص ا
ّ
الزمــة إل آليــات آمنــة وســريعة الســتجابة
للتعامــل مــع الشــكاوى.
معايي الجودة
الشكاوى موضع ترحيب ويتم معالجتها

تحديد أنســب القنوات والســاليب öليات التغذية الرتدة والشــكاوى،
والنظر ف اســتخدام منصات مشــركة.

تحديــد بروتوكــولت واضحــة ومســؤوليات كافــة الشــركاء ف الجــال
النســان وأصحــاب الصلحــة عنــد التعامــل مــع الشــكاوى التعلقــة
بقضايا حساســة مثل الحماية من الســتغلل والعتداء الجنســين أو
العنــف القائــم عــى النــوع الجنســان أو التمييــز عــى أســاس العاقــة أو
غرهــا مــن مخاطــر الحمايــة.
لتضرريــن بانتظــام للحصــول عــى التغذيــة الرتــدة
استشــارة الشــخاص ا
ّ
بشــأن إمكانيــة الوصــول إل آليــات الشــكاوى ومــدى ملءمتهــا.

اســتخدام مجموعــة مــن قنــوات التصــال التــي يتكــون متاحــة لجميــع
الشخاص من ذوي العاقة (بما ف ذلك لغة الشارة وطريقة برايل،
وتكنولوجيــا العلومــات والتصــالت التاحــة ومــواد ســهلة القــراءة/
واضحــة ومــا إل ذلــك).
ضمــان ّ
أن آليــات التغذيــة الرتــدة والشــكاوى مصممــة وفقــاً للســياق
ومتطلبــات التصــال للجميــع.

ضمــان ّ
أن آليــات التغذيــة الرتــدة التــي تقـ ّـدم تقاريــر عــن جــودة
الســاعدات والحمايــة متاحــة للجميــع وســرية.
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ّ
تتلقــ óالجتمعــات والشــخاص التضـ ّـررون مــن
.6
الزمــة مســاعدات منســقة ومكملــة.
معايي الجودة:
الستجابة النسانية منسقة ومتكاملة.

كيف يمكن للجهات الفاعلة ف الجال النسان دعم هذا؟
ضمــان ّ
أن التنســيق النســان (بمــا ف ذلــك الجموعــات) متــاح ويشــمل
ّ
ّ
بشكل
الجهات الفاعلة الحلية ،وأنه يركز عى احتياجات الجتمعات
ٍ
ك ،üول ســيما متطلبــات الشــخاص العاملــن مــع ومــن أجــل ذوي
العاقــة.

مشــاركة العلومــات بانتظــام مــع الشــركاء والجموعــات الخــرى ،وعــى
الســتوى الشــرك بــن الجموعــات لتحديــد وتنفيــذ التدابــر التــي تعالــج
الفجــوات ف الحتياجــات.

التشــاور بانتظــام مــع الشــخاص مــن ذوي العاقــة والفئــات الفرعيــة
لتضرريــن ومــن مختلــف العمــار وكل الجنســن
الخــرى مــن الســكان ا
ّ
لتحديــد مــا إذا كانــت الســاعدات منســقة ومتكاملــة.
ُ .ýيمكــن أن تتوقــع الجتمعــات والشــخاص
محســنة
التضـّـررون مــن الزمــة اســتلم مســاعدات
ّ
ف ظـ ّـل ّ
تعلــم النظمــات مــن التجــارب والتأمـلت
ا لســا بقة .
معايي الجودة:

ّ
تتعلــم
الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان
وتتحســن باســتمرار.

ّ
.8
تتلقــ óالجتمعــات والشــخاص التضـ ّـررون مــن
الزمــة الســاعدات التــي يحتاجونهــا مــن موظفــن
ومتطو عــن مــن ذ وي الكفــا ءة والدار ة الجيــدة.
معايي الجودة:
دعــم الوظفــن للقيــام بعملهــم بفعاليــة
ومعاملتهــم بطريقــة عادلــة ومنصفــة.

تحديد نهج مشرك لرصد جودة الستجابات وفعاليتها.
ّ
التعلــم النتظــم وتبــادل العرفــة بــن الشــركاء
تشــجيع الرصــد الشــرك و
ف الجــال النســان.

استشــارة الشــخاص مــن ذوي العاقــة والجموعــات الفرعيــة الخــرى
لتضرريــن مــن مختلــف العمــار وكل الجنســن بانتظــام
مــن الســكان ا
ّ
ّ
مقدمــي
بهــدف الحصــول عــى معلومــات حــول كيفيــة تعامــل
الســاعدات مــع التغذيــة الرتــدة والشــكاوى وغرهــا مــن القضايــا.

تحديــد أي ثغــرات ف قــدرات الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان
ووضــع اســراتيجية مشــركة لبنــاء القــدرات إذا لــزم المــر.
الدعوة إل توفر الدعم والوارد البشــرية والتمويل الكاف لدعم قدرة
الشــركاء الحلين عى تقديم مســاعدة جيدة.

التشــاور بانتظــام مــع الشــخاص مــن ذوي العاقــة والفئــات الفرعيــة
الخــرى مــن الســكان التضرريــن مــن مختلــف العمــار وكل الجنســن
ّ
بهــدف الحصــول عــى تغذيــة مرتــدة حــول العلقــة بــن
مقدمــي
العونــات والشــخاص مــن ذوي العاقــة.
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كيف يمكن للجهات الفاعلة ف الجال النسان دعم هذا؟

لتضرريــن مــن
ُ .9يمكــن للمجتمعــات والشــخاص ا
ّ
الزمــة أن تتوقــع مــن النظمــات التــي تســاعدهم
إدارة الــوارد بفعاليــة وكفــاءة وبأخـل ٍق عاليــة.
معايي الجودة

إدارة الــوارد واســتخدامها بطريقــة مســؤولة
للغــرض القصــود منهــا.

تحديــد معايــر فنيــة ومعايــر جــودة مشــركة للمشــروعات
ّ
ومخصصــات التمويــل ،بمــا ف ذلــك معايــر الشــاركة الجتمعيــة.
وضــع إجــراءات واضحــة لرصــد اســتخدام الــوارد والبـل ðعنهــا ،بمــا ف
ذلــك بشــأن قضايــا الفســاد أو الحســوبية.

التشــاور بانتظــام مــع الشــخاص مــن ذوي العاقــة بوصفهــم مجموعــة
لتضرريــن بهــدف الحصــول عــى
فرعيــة متكاملــة مــن الشــخاص ا
ّ
معلومــات حــول كيفيــة اســتخدام مــوارد العونــة بكفــاءة.

تدريب الوظفن عى العاقة وإدماج العاقة قبل الغادرة.

القيــام بذكــر وجهــات النظــر حــول العاقــة والنــوع الجنســان ودورة
ـكل واضــح ف الوصــف الوظيفــي وعمليــات التقييــم
الحيــاة بشـ ٍ
والختصاصــات وأطــر الرصــد.

تطويــر الشــراكات مــع النظمــات العنيــة بالشــخاص مــن ذوي العاقــة،
وتخصيص التمويل لها وتقديم الدعم لها ،وضمان ّ
أن كافة اتفاقيات
الشــراكة تتمــاش مــع اتفاقيــة حقــوق الشــخاص ذوي العاقــة وأن
تضمن تمتع الشــخاص من ذوي العاقة بالحماية وإمكانية الوصول
إل الســاعدات و ّ
حقهــم ف الشــاركة الكاملــة ف القــرارات والنشــطة
ذات الصلــة بهــم.
يو ّ
ضح الجدول أدناه كيفية ضمان إدماج الشخاص من ذوي العاقة ف اللتزامات الربعة للجهات الفاعلة ف الجال النسان.

ّ
لتضررين والحماية من الستغلل
التزامات اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ف مجال الساءلة تجاه السكان ا
والعتداء الجنسين
تؤكد مبادئ اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت عى
أ ّن الجهات الفاعلة ف الجال النسان ستتعهد بما ي:ñ
 .1القيادة
لتضرريــن والحمايــة
إظهــار التزامهــا بالســاءلة تجــاه الســكان ا
ّ
مــن الســتغلل والعتــداء الجنســين مــن خـلل فــرض وإضفــاء
لتضرريــن
الطابــع الؤســي عــى نهــج الســاءلة تجــاه الســكان ا
ّ
وإدماجهــا ف دورة البنامــج النســان وعمليــات التخطيــط
الســراتيجي عــى الســتوى ُ
القطــري ،ومــن خـلل إنشــاء أنظمــة
إدارة مناســبة للوقــوف عــى أصــوات وأولويــات الشــخاص
لتضرريــن والتصــرف بنــاًء عليهــا بطريقـ ٍـة منســقة ،بمــا ف ذلــك
ا
ّ
حــول الســتغلل والعتــداء الجنســين ،قبــل حالــة الطــوارئ
وأثناءهــا وبعدهــا.
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ماذا يعني هذا؟
الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان مســؤولة تجــاه الســكان
لتضرريــن ،وعليهــا الركيــز عــى إدمــاج العاقــة ف جميــع مراحــل
ا
ّ
دورة البنامــج النســان ،بمــا ف ذلــك عملياتهــا ونواتجهــا ،وكذلــك
إدماج أصوات الشخاص من ذوي العاقة ف عمليات صنع القرار.
وهــذا يتطلــب قيــادة ودعــم مــن الــدراء ف الــوكالت والهيئــات
النســانية ،بمــا ف ذلــك مــدراء الجموعــات العنقوديــة والــوكالت
الرئيســية ف الجموعــات العنقوديــة.

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

ّ
لتضررين والحماية من الستغلل
التزامات اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت ف مجال الساءلة تجاه السكان ا
والعتداء الجنسين
تؤكدمبادئ اللجنة الدائمة الشركة بن الوكالت عى
ّ
أن الجهات الفاعلة فالجال النسان ستتعهد بما ي:ñ
 .2الشاركة
ّ
ّ
تبنــي آليــات الوكالــة التــي تغــذي وتدعــم النهــج النســقة التــي
ترّكــز عــى الشــخاص والتــي ُت ّ
مكــن النســاء والرجــال والفتيــات
لعرضــن
والفتيــان ،بمــن فيهــم الشــخاص الكـث تهميشــاً وا ّ
للخطــر ف الجتمعــات التضـ ّـررة ،مــن الشــاركة والقيــام بــدوٍر
نشــط ف القــرارات التــي ســتؤثر عــى حياتهــم ورفاهيتهــم
وكرامتهــم وحمايتهــم ،واعتمــاد الشــراكات النصفــة والعادلــة
مــع الجهــات الفاعلــة الحليــة والحفــاظ عليهــا بهــدف الســتفادة
مــن علقاتهــا الطويلــة والثقــة التــي اكتســبتها داخــل الجتمعــات.

ماذا يعني هذا؟

ســتقوم الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان بتحديــد أكـث التدابــر
ً
ملئمة وذات صلة وتنفذها والعمل عى تنسيقها من أجل تمكن
الشــخاص مــن ذوي العاقــة والفئــات الفرعيــة الخــرى مــن الســكان
لتضرريــن مــن مختلــف العمــار والنــوع الجنســان مــن الشــاركة ف
ا
ّ
عمليــات صنــع القــرار ف الشــاريع ،بمــا ف ذلــك عمــل الجموعــات.
وســتقوم بتشــجيع الشــركاء ودعمهــم لتنفيــذ النهــج التــي ترّكــز عــى
الشــخاص والنهــج التشــاركية ف عملهــا.
كما ستعمل عى تعزيز القدرات الحلية وتحديد أولوياتها وتعزيز
العلقــات النصفــة والحرمــة مــع الجهــات الفاعلــة الحليــة تمشــياً

مــع العيــار النســان الســاس ومبــادئ الشــراكة.
 .ûالعلومات والتغذية الرتدة والجراءات
ّ
تبنــي آليــات الوكالــة التــي تغـ ّـذي وتدعــم النهــج الجماعيــة
والتشــاركية التــي تعمــل عــى إطـلع الجتمعــات والســتماع إليهــا
ت تصحيحيــة.
وإل التغذيــة الرتــدة وتقــوم باتخــاذ إجــراءا ٍ
إنشــاء ودعــم تنفيــذ اöليــات الناســبة للبـل ðعــن الشــكاوى
التعلقة بالستغلل والعتداء الجنسين ومعالجتها ،والعمل
عــى تخطيــط وتصميــم وإدارة برامــج الحمايــة والســاعدات التــي
تراعــي التنــوع وآراء الجتمعــات التضـ ّـررة.

ســتقوم الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان عــى تحديــد وتطبيــق
الســاليب الكـث ملئمــة وذات الصلــة لنشــر العلومــات عــى
الشــخاص مــن ذوي العاقــة والجموعــات الفرعيــة الخــرى مــن
لتضرريــن،
مختلــف العمــار والنــوع الجنســان مــن بــن الشــخاص ا
ّ
وســتقوم كذلــك بجمــع وتحليــل التغذيــة الرتــدة والســتفادة منهــا
ف عمليــات صنــع القــرار ،وتقديــم تقاريــر إل الشــخاص ا
لتضرريــن
ّ
بشــأن الجــراءات التصحيحيــة التــي اتخــذت.
كمــا ســتقوم الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان ومنســقو
الجموعــات وبدعـ ٍـم مــن الــوكالت الرئيســية بضمــان أن
يتفهــم
ّ
الشركاء السؤوليات النوطة بهم ف مجال الحماية من الستغلل
والعتداء الجنســين وتقديم الدعم لهم لتنفيذ هذه الســؤوليات،
فضـل ً عــن تحديــد بروتوكــولت واضحــة حــول كيفيــة تعاملهــم مــع
التقاريــر والشــكاوى الحساســة.

 .úالنتائج
لتضرريــن
قيــاس النتائــج الرتبطــة بالســاءلة تجــاه الســكان ا
ّ
والحمايــة مــن الســتغلل والعتــداء الجنســين عــى مســتوى
الــوكالت والجتمــع ،بمــا ف ذلــك مــن خـلل العايــر مثــل العيــار
النســان الســاس والعاير التشــغيلية الدنيا التعلقة بالحماية
مــن الســتغلل والعتــداء الجنســين ،ودليــل أفضــل المارســات
لنشــاء آليــات الشــكاوى الجتمعيــة الشــركة بــن الــوكالت
وإجــراءات التشــغيل الوحــدة الصاحبــة لهــا.

سـ ّ
ـتحدد الجهــات الفاعلــة ف الجــال النســان مؤشــرات لقيــاس
النواتــج والخرجــات الخاصــة بالشــخاص مــن ذوي العاقــة والفئــات
التضـّـررة الخــرى ،بمــا ف ذلــك قياســات الرضــا عــن النتائــج ،وســوف
تضمــن أن يكــون لــدى الشــركاء المكانــات وأن يتــم دعمهــم لتطبيــق
وقيــاس العايــر الفنيــة ومعايــر الجــودة والحمايــة والســاءلة ذات
الصلــة.
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