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شكر وتقدير 

 Handicap International قامــت اليونيســف بالتعــاون مــع منظمــة هانديــكاب انرتناشــونال

ــل عــام. وقــد ضــّم  بإعــداد وثيقــة إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين: دلي

 Gopal و غوبــال ميــرتا Ricardo Pla Cordero الفريــق األســايس كاً مــن ريــكاردو بــا كورديــرو

Mitra وميغــان توكــري Megan Tucker. وقــد تــم إعــداد الكتيبــات تحــت إرشاف روزانجيــا بريمن 

بييلــري Rosangela Berman Bieler، كبــرية مستشــاري ومســؤولة قســم اإلعاقــة يف اليونيســف.

ــداد  ــري يف إع ــكل جوه ــف بش ــة لليونيس ــة واإلقليمي ــب الُقطري ــا يف املكات ــاهم زماؤن ــا س ك

هــذا الكتيــب. والشــكر موصــول أيضــاً لــكل مــن بيســان عبــد القــادر، و ســوغولني آدم، و دينــا 

الجــال، و كيــت آيل، و جايــا بوراثــويك، و آنــا بورلييفــا، و كاريــن بيــك كابــريا، و بينجــا إيــدو، 

و جانــة حــج أحمــد، و ســونيتا كاياســثا، و مــريي ليــدوك، و جينيفــر ليجــري، و فيليمــون ماجــوا، 

و أســا مــاالدواال، وألــني ماندريــي، و ســيبي الوســون ماريــوت، و جــني موانجــي، و ماوريــن 

إنجــويك، و بيــث آن بلومــان، و آلــوك راجوريــا، و كريســتني روكســيا، و متــارا روزينــو، و لييــف 

ــك  ــريوود، و فريدري ــتي ش ــوداس، و بيس ــيز ب ــيليا سانش ــاكوراي، و سيس ــو س ــايب، و يوكيك س

ســيزاريت، و آنتــوين ســبالتون، و باولــني ثيفيلــري، و غابريــل تــوان، و كارمــني فــان هيــز، و نورتــن 

ــورتهم  ــرية ومش ــهاماتهم الخب ــك إس ــا يف ذل ــة، مب ــهاماتهم القيّم ــغ إلس ــت يان ــز، و جولي يلمي

ــرّية. وأفكارهــم الن

وقــد تــم التحقــق مــن اإلرشــادات يف كل مــن األردن ونيبــال، مــع خالــص شــكرنا لجميــع مــن 

ــع  ــاء جمي ــة بأس ــرتوين قامئ ــع اإللك ــى املوق ــر ع ــق )تتوف ــل التحق ــات عم ــاركوا يف ورش ش

املشــاركني يف ورشــة العمــل(. ونتقــدم كذلــك بشــكر خــاص لكل مــن إيزابيــل كاســرتوجيوفاين، 

و إيتــي هيجينــز، و تومــو هوزومــي، و كينــدرا غريجســون و دوريــن مالينجــا ملــا قّدمــوه مــن دعم. 

وشــكرنا الخــاص كذلــك لزمائنــا يف منظمــة اليونيســف يف قســم التواصــل والعاقــات العامــة 

ــن النجيفني-فالكــون، و آنغــوس  ــب: كاثري ــر هــذا الكتي ــه حــول ن ــوه مــن توجي ــا قّدم عــى م

ــاد و  ــد أوهان ــبيت، و ديفي ــتني نيس ــس، و كريس ــارلوت راتش ــث، و تش ــويث ليدوي ــام، و تيم إنغه

ســانثا واتشــوب. 

ال تتشــارك اليونيســف بالــرورة أو تعتمــد األمثلــة املأخــوذة مــن الــوكاالت الخارجيــة املشــمولة 

يف هــذه النــرة. 

ميكــن االطــاع عــى الكتيبــات الســتة، ومــا يصاحبهــا مــن مــواد ومعلومــات )مثــل البوســرتات 

http://training.unicef.org/ :والعــروض التقدمييــة وقوائــم التحقــق، إلــخ( مــن املوقــع

.disability/emergencies

وإضافــة إىل النســخ املطبوعــة واملنشــورة بصيغــة PDF، يتوفــر الدليــل أيضــاً بتنســيقات متنوعــة، 

مبــا فيهــا تنســيق EPUB وملــف جاهــز بلغــة بريــل وبتنســيقات HTML. ملزيــد مــن املعلومــات، 

.disabilities@unicef.org يرجى التواصــل عــى العنــوان

املحرر: كريستني دينزمور

التنقيح: آنا غروجيك

التدقيق: تيمويث ديورف

مدقق الحقائق: هريوت جيربي-إجزيابهر

املخطط وتصميم الرسومات: جاسون روبنسون

الرسومات: فرانك باربارا

اإلخراج الطباعي: سليان رسور
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كلمة افتتاحية

يعــاين واحــٌد مــن كل عــرة أطفــال مــن إعاقــة، وهنــاك تزايــد يف نســبة اإلعاقــات بــني األطفــال 

بســبب النزاعــات املســلحة والكــوارث التــي تســود املنطقــة. ويعتــرب األطفــال والبالغــني الذيــن 

يعانــون مــن إعاقــات ضمــن املجتمعــات املتأثــرة باألزمــات مــن أكــر الفئــات املهمشــة فيهــا، 

وهــم مــع ذلــك مســتثنون مــن املســاعدات اإلنســانية. 

االلتزامــات األساســية تجــاه األطفــال يف العمــل اإلنســاين هــي عبــارة عــن إطــار عمــل لتقديــم 

املســاعدة اإلنســانية لجميــع األطفــال، بغــض النظــر عــن وضعهــم أو ســياقهم. ويشــكل األطفــال 

ــات  ــون إىل ذات الخدم ــن يحتاج ــال، والذي ــني األطف ــوى ب ــة قص ــات أولوي ــن ذوي اإلعاق م

األساســية التــي يحتاجهــا األطفــال اآلخــرون للبقــاء عــى قيــد الحيــاة ومتابعــة حياتهــم، أال وهــي: 

التغذيــة، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، وامليــاه اآلمنــة، وبيئــة وقائيــة. كــا أن لديهــم احتياجــات 

إضافيــة بســبب إعاقتهــم، كتوفــري بيئــات خاصــة تناســب إعاقاتهــم وأجهــزة مســاندة. 

وكانــت اليونيســف مــن أوائــل املنظــات التــي صادقــت وتبّنــت ميثــاق إدمــاج األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين، والــذي أُعلــن عنــه خــال مؤمتــر القمــة العامليــة للعمل اإلنســاين.  

وهــذا يوضــح أكــر مــدى التزامنــا بتلبيــة حقــوق واحتياجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة.

ــا يف  ــي يواجهونه ــات الت ــل للتحّدي ــاً أفض ــب فه ــة يتطل ــن ذوي اإلعاق ــال م ــاج األطف إن إدم

ــج  ــة برام ــص ومواءم ــة تخصي ــة كيفي ــاً معرف ــروري أيض ــن ال ــه م ــا أن ــانية. ك ــات اإلنس األزم

العمــل اإلنســاين مبــا يلبــي احتياجاتهــم وعقــد رشاكات مــع املنظــات التــي متتلــك الخــربة يف 

ــة. ــة باإلعاق ــائل املتعلق املس

ــن ذوي  ــال م ــدة لألطف ــة متزاي ــف تغطي ــا اليونيس ــي تنفذه ــاين الت ــل اإلنس ــج العم ــق برام وتحق

اإلعاقــة. وقــد ارتفــع عــدد املكاتــب الُقطريــة لليونيســف التــي ترفــع تقارير حــول العمل اإلنســاين 

الــذي يهــدف إىل إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة إىل خمســة أضعــاف عــى مــدى الســنوات 

الخمــس األخــرية. هــذا الدليــل، الــذي تــم إعــداده بتشــاور مكثــف مــع طاقــم اليونيســف، يوفــر 

طرقــاً عمليــة لجعــل برامــج العمــل اإلنســاين أكــر إدماجــاً لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة. ونحــن 

ــه سيشــكل مصــدر دعــم ملــاريس العمــل اإلنســاين لجعــل برامــج العمــل اإلنســاين  نأمــل أن

أكــر مســاواة وإدماجــاً لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

مانويل فونتني تيد تشايبان     

مدير مكتب برامج الطوارئ مدير قسم الربامج     

اليونيسف اليونيسف        
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االختصاراتاحملتويات
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املقدمة

يتمثــل الغــرض مــن دليــل إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين يف تعزيــز عمليــة 

إدمــاج األطفــال والنســاء مــن ذوي اإلعاقــة، وأرسهــم، يف برامــج جاهزيــة الطــوارئ، واالســتجابة 

ــع  ــول وض ــة ح ــرة متمحص ــة نظ ــذه األدل ــر ه ــاء. وتوف ــادة البن ــايف وإع ــر، والتع ــايف املبك والتع

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف ســياقات العمــل اإلنســاين، وتســلط الضــوء عــى الطــرق التــي يتــم 

مــن خالهــا إقصائهــم مــن العمــل اإلنســاين، وتوفــر كذلــك طــرق عمليــة وأفــكار مفيــدة حــول 

أفضــل الســبل التــي ميكــن مــن خالهــا إدمــاج األطفــال واليافعــني مــن ذوي اإلعاقــة يف جميــع 

مراحــل العمــل اإلنســاين.

وقــد تــم إعــداد األدلــة اســتجابة لطلــب زمائنــا يف اليونيســف ممــن يعملــون يف امليــدان حيــث 

ــات  ــات والتوصي ــتند املعلوم ــم. وتس ــه عمله ــي لتوجي ــدر عم ــود مص ــن رضورة وج ــربّوا ع ع

الــواردة يف هــذه األدلــة عــى األدلــة واملارســات املثــى التــي تــم جمعهــا مــن أدبيــات وخربات 

الطاقــم امليــداين.

األدلــة الســتة املتعلقــة بكيفيــة إدمــاج األطفــال واليافعــني مــن ذوي اإلعاقــات يف برامــج العمــل 

اإلنســاين هــي عــى النحــو التــايل: 1( دليــل التوجيــه العــام؛ 2( التغذيــة؛ 3( الصحــة وفــريوس 

نقــص املناعــة البريــة املكتســبة )اإليــدز(؛ برنامــج امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة العامــة 

)WASH(؛ 5( حايــة الطفــل؛ 6( التعليــم.

وتتميــز اإلجــراءات العمليــة واألفــكار العمليــة املفيــدة بصلتهــا مبختلــف ســياقات 

العمــل اإلنســاين:

الكوارث رسيعة الحدوث، كالفيضانات والهزّات األرضية واألعاصري والتسونامي؛  •  

الكوارث بطيئة الحدوث، كالجفاف أو املجاعة؛  •  

حاالت الطوارئ الصحية، مثل وباء إيبوال؛  •  

النزوح اإلجباري، مبا يف ذلك الاجئني واألشخاص النازحني داخلياً؛  •  

النزاعات املسلحة، مبا يف ذلك األزمات طويلة األمد.  •  

ــع  ــددة. م ــة ومتج ــة حيوي ــة وثيق ــو مبثاب ــدر ه ــذا املص ــات: ه ــة والتعليق ــات التقييمي املاحظ

تطــور عمــل اليونيســف املتعلــق بإدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين، ويف 

ــكل  ــل بش ــذا الدلي ــة ه ــث ومواءم ــيتم تحدي ــدان، س ــام يف املي ــه الع ــذا التوجي ــق ه ــل تطبي ظ

مســتمر. واســتناداً إىل الخــربة املكتســبة مــن خــال العمــل بهــذا التوجيــه يف امليــدان، يجــب 

عــى زمائنــا يف اليونيســف ورشكاء اليونيســف إرســال ماحظاتهــم التقييميــة عــى هــذا العنــوان: 

.disabilities@unicef.org

مربع 1: من سيستفيد من هذا الدليل؟

ــة،  ــن ذوي اإلعاق ــال م ــاج األطف ــري يف إدم ــكل كب ــهام بش ــخص اإلس ــن ألي ش ميك

حتــى أولئــك الذين ال يتمتعــون بالخــربة أو التخصص يف املســائل املتعلقــة باإلعاقة. 

يقــدم هــذا الدليــل أفــكار عمليــة مفيــدة ومدخــات أوليــة للبــدء يف العمليــة.

ــم  ــداين - مبــا فيه ــم اليونيســف املي ــي لطاق ــّد بشــكل رئي ــل مع ــع أن هــذا الدلي م

مســؤويل العمــل اإلنســاين امليــداين واملنســقني واملختصــني واملستشــارين - إال أنه 

ميكــن لــركاء اليونيســف والجهــات الرئيســية ذات العاقــة األخــرى االســتفادة منــه 

كذلــك. وميكــن لجميــع أفــراد الطاقــم لعــب دوراً حيويــاً يف ضــان إدمــاج األطفــال 

مــن ذوي اإلعاقــة يف تدخــات العمــل اإلنســاين.

قســم »أفــكار عمليــة مفيــدة« )أنظــر القســم 9( يحتــوي عــى مشــورة عمليــة ميكــن 

ــع  ــارش م ــكل مب ــاركتهم بش ــد مش ــا عن ــتفادة منه ــاين االس ــل اإلنس ــؤويل العم ملس

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة وأرسهــم، كأن يسرتشــدوا بهــا أثنــاء إجــراء املشــاورات، أو 

ــرة.  ــات الســكانية املتأث ــم رســائل للفئ ــد تصمي ــارة مرافــق الخدمــات أو الربامــج، أو عن زي
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مربع 2: األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة

يعــرّف امليثــاق الــدويل لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )CRPD( البالغــني 

واليافعــني واألطفــال ذوي اإلعاقــة عــى أنهــم أشــخاص:

يعانون من أعاقة جسدية أو عقلية أو فكرية أو حّسية طويلة األمد.  •

يواجهون معيقات قد تحّد من مشاركتهم الكاملة والفاعلة يف املجتمع بشكل متساوي   •

مع اآلخرين )األمم املتحدة، 2006(.

وينــص امليثــاق الــدويل لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والــذي صادقــت عليــه 

ــار 2017، عــى األطفــال واليافعــني ذوي اإلعاقــة لهــم  ــة يف شــهر مايو/أي 173 دول

ــا  ــا فيه ــر، مب ــى مخاط ــوي ع ــي تنط ــاع الت ــامة يف األوض ــة والس ــق يف الحاي الح

ــة.)1(  النزاعــات املســلحة، وحــاالت الطــوارئ اإلنســانية، والكــوارث الطبيعي

)))-  ويجب عىل الدول التي صادقت عىل امليثاق الدويل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رفع تقارير حول مدى تقدمها يف الوفاء بااللتزامات املنصوص 

عليها يف امليثاق، مبا فيها تلك املتعلقة باملادة رقم )) الخاصة بالحاالت اإلنسانية. ولالطالع عىل قامئة الدول التي صادقت عىل امليثاق الدويل لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وتقارير الدول واملالحظات الختامية التي قدمتها لجنة امليثاق الدويل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حول هذه التقارير، يرجى 

.www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD زيارة املوقع

أثر حاالت الطوارئ على األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة.

يقــّدر تقريــر صــدر عــن منظمــة الصحــة العامليــة عــام 2011 أن مليــار شــخص حــول   •  

العــامل يعانــون مــن إعاقــات، مــن بينهــم 93 مليــون شــخص دون ســّن 14 ســنة )منظمــة 

ــة، 2011(.  ــة العاملي الصح

وهنــاك تزايــد يف عــدد األطفــال واليافعــني مــن ذوي اإلعاقــة بســبب الكــوارث   •  

. ملســلحة ا   ت عا لنزا وا

ــوارث.  ــاالت الك ــاص يف ح ــكل خ ــتضعفني بش ــة مس ــخاص ذوي اإلعاق ــرب األش ويعت  •  

ــال،  ــبيل املث ــى س ــام 2011، ع ــونامي ع ــة وتس ــزّة أرضي ــان له ــت الياب ــا تعرض فعندم

ــات  ــن الفئ ــم م ــف عدده ــة ضع ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــات األش ــبة وفي ــت نس كان

الســكانية األخــرى )االتحــاد الــدويل للصليــب األحمــر )IFRC(، ومنظمــة هانديــكاب 

 .)2015 ،CBM إنرتناشــينال ومؤسســة 

وأثناء وقوع الكوارث والنزاعات، يكون األطفال من ذوي اإلعاقة:  •  

أكر عرضة للتهميش أو الهجران أو اإلهال )اليونيسف، 2013(.  •  

ــتوى  ــن مس ــّد م ــا يح ــاندة، م ــزة املس ــية واألجه ــة األساس ــدون إىل األدوي ــد يفتق ق  •  

قدرتهــم الوظيفيــة ويــؤدي بالتــايل إىل تزايــد اعتادهــم عــى مقّدمــي الرعايــة 

.)2013 )اليونيســف، 

ــة  ــي الرعاي ــن مقّدم ــة ع ــال ذوي اإلعاق ــل األطف ــد ينفص ــة، ق ــوع الكارث ــد وق ــا بع م  •  

املخصصــني لهــم أو عــن أرسهــم ويصبحــوا أكــر عرضــة للعنــف واالســتغال واإليــذاء 
)املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق الاجئــني، 2003(.)2(

ــاص يف  ــكل خ ــتضعافاً بش ــر اس ــن أك ــات ه ــن إعاق ــني م ــوايت يعان ــات الل والفتي  •  

ــم عــى  الســياقات اإلنســانية، وهــّن معرضــات لخطــر العنــف الجنــي والعنــف القائ

النــوع االجتاعــي )اليونيســف، 2013(، أو يضطــّررن إىل مارســة الجنــس مــع أفــراد 

املجتمــع للحفــاظ عــى حياتهــم )مفوضيــة الاجئــني النســائية، 2012(. وكذلــك، فهّن 

 LCD, UNICEF( ــة ــن ذوي اإلعاق ــع األوالد م ــة م ــة مقارن ــوء التغذي ــة لس ــر عرض أك

.)2014  ،and Spoon

)2)-  األطفال من ذوي اإلعاقة أكرث عرضة بثالث أو أربع مرات ليصبحوا ضحايا للعنف من األطفال من غري ذوي اإلعاقات )هيوز وآخرون، 2)20).
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تعليق الصورة: طفل يعاني من إصابة يف عينه ينتظر مع أطفال آخرين ونساء الستقالل حافلة من مركز 
استقبال الالجئني واملهاجرين  بالقرب من غيفغليا، جمهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقاً.

ملاذا يتعرض األطفال واليافعني ذوي اإلعاقة لإلقصاء

ــا  ــات وغريه ــة يف التقيي ــن ذوي اإلعاق ــني م ــال واليافع ــني األطف ــم تضم ــا يت ــادراً م ن  •  

ــق  ــد ال توث ــإن برامــج العمــل اإلنســاين ق ــايل، ف ــات.)3( وبالت ــن جمــع البيان مــن متاري

احتياجاتهــم بشــكل غــري كايف وال تأخذهــا بعــني االعتبــار كــا ينبغــي.

ــة  ــاع الخاص ــار األوض ــني االعتب ــذ بع ــائعة يف األخ ــانية الش ــات اإلنس ــق التدخ وتخف  •  

ــع  ــام الرّض ــج إطع ــل برام ــة، مث ــات معين ــاك تدخ ــة. وهن ــن ذوي اإلعاق ــال م لألطف

ــل إىل  ــا تص ــاً م ــي غالب ــي، الت ــم النف ــم والدع ــات التطعي ــار وحم ــال الصغ واألطف

األطفــال مــن خــال املــدارس وســاحات التعلــم املؤقتــة والســاحات الصديقــة 

 CBM للطفــل والتــي يتــم إقصــاء األطفــال واليافعــني مــن ذوي اإلعاقــة منهــا )مؤسســة

ــع:  ــى املوق ــر ع ــل، متوف ــة الطف ــم وحاي ــل التعلي ــاً دلي ــر أيض ــرون، 2014؛ أنظ وآخ

.)http://training.unicef.org/disability/emergencies

وهنــاك عائــات قــد تخفــي أطفالهــا عــن املجتمــع بســبب وصمــة العــار، مــا يحــّد   •  

)اليونيســف، 2013(. والدعــم  اإلنســانية  املســاعدات  عــى  الطفــل  مــن حصــول 

ــى  ــج ع ــدرة الربام ــف ق ــة وضع ــال ذوي اإلعاق ــول األطف ــة ح ــتوى املعرف ــدىن مس ت  •  

تلبيــة احتياجاتهــم مــن شــأنه أيضــاً أن يحــّد مــن فــرص اإلدمــاج أو تكــرس االفرتاضــات 

ــني  ــة الاجئ ــة )مفوضي ــة متخصص ــات منفصل ــج أو تدخ ــود برام ــرورة وج ــة ب القائل
)4(.)2014 النســائية، 

املســاعدة والخدمــات اإلنســانية، كتوزيــع املــاء والغــذاء، واملرافق الصحية، وســاحات   •  

ــم املؤقتــة والســاحات الصديقــة للطفــل غالبــاً مــا تكــون يف مواقــع يتعــذر عــى  التعلّ

ــا. ــول إليه ــة الوص ــن ذوي اإلعاق ــة م ــي الرعاي ــال ومقّدم األطف

املســتلزمات الروريــة لدعــم األطفــال واليافعــني مــن ذوي اإلعاقــة، مثل مرافــق برنامج   •  

امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة العامــة، واألواين املعّدلــة واألجهــزة املســاعدة، قــد 

ال يتــم التخطيــط لهــا وتوجيههــا مســبقاً وتزويدهــا لهــم وتوزيعهــا عليهــم كــا ينبغــي.

)))-  ومن بني األسباب يف ذلك قلة الوعي والتوجيه حول جمع بيانات اإلعاقات حيث ال يتم تصنيف البيانات حسب اإلعاقة، كام أنه يتم تنفيذ التقييامت 

يف مرافق، كاملدارس مثالً، ال يلتحق بها أطفال من ذوي اإلعاقة.

استناداً إىل تقييم ميداين لالجئني والنازحني الداخليني يف مثان دول.  (((
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أطر العمل واملنهجيات

التزامات اليونيسف األساسية جتاه األطفال يف العمل اإلنساني   -1-4

ــل  ــار عم ــة إط ــي مبثاب ــاين )CCC( ه ــل اإلنس ــال يف العم ــاه األطف ــية تج ــات األساس االلتزام

عاملــي لتوجيــه عمــل اليونيســف ورشكائهــا يف حــاالت الطــوارئ. وهــي تحــدد مجموعــة مــن 

االلتزامــات لــكل قطــاع مــن قطاعــات اليونيســف يف الســياقات اإلنســانية: التغذيــة، برنامــج املياه 

ــة  ــة البري ــص املناع ــريوس نق ــة، وف ــة )WASH(، والصح ــة العام ــي والنظاف ــرصف الصح وال

املكتســبة )اإليــدز(، والتعليــم، وحايــة الطفــل. وتنطبــق االلتزامــات األساســية يف كافــة الربامــج 
عــى األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة. ومــن بــني األمثلــة عليهــا مــا يــي:)5(

ــل  ــا قب ــّن م ــال يف س ــم األطف ــا فيه ــال، مب ــع األطف ــول جمي ــم 2: حص ــزام التعلي الت  •  

نوعيــة. تعليــم  فــرص  عــى  اآلخريــن،  املســتبعدين  واألطفــال  والفتيــات  املدرســة 

ــق  ــل يف املناط ــة الطف ــية لحاي ــات الرئيس ــز اآللي ــم تعزي ــل 3: يت ــة الطف ــزام حاي الت  •  

الطــوارئ. بحــاالت  املتأثــرة 

ــرتاتيجات  ــي اس ــة ه ــال ذوي اإلعاق ــاج األطف ــدف إىل إدم ــي ته ــرتاتيجيات الت ــن االس ــري م كث

مامئــة ضمــن االلتزامــات األساســية تجــاه األطفــال يف العمــل اإلنســاين وأعــال الربامــج )أنظــر 

قامئــة التحقــق الــواردة يف نهايــة كل كتيــب األفــكار الرئيســية الخاصــة بــكل قطــاع، عــى املوقــع 
)6(.http://training.unicef.org/disability/emergencies

ــاين  ــل اإلنس ــال يف العم ــاه األطف ــية تج ــات األساس ــادئ االلتزام ــد مب ــو أح ــذاء« ه ــدم اإلي »ع

والــذي يهــدف إىل تلبيــة االحتياجــات املحــددة ألكــر فئــات األطفــال والنســاء اســتضعافاً - مبــا 

فيهــم األطفــال ذوي اإلعاقــة - إضافــة إىل وضــع تدخــات برامــج لفئــات مســتهدفة. كــا أن هــذا 

املبــدأ أيضــاً يؤكــد عــى رضورة تجنــب التســبب يف أو تفاقــم النــزاع بــني مجموعــات األشــخاص 

)اليونيســف، 2010(. 

 )))-  هناك التزامات أساسية للربامج خاصة مبراقبة األداء؛ والتقييم الرسيع، واملراقبة والتقييم؛ والتغذية؛ والصحة؛ وبرنامج املياه 

والرصف الصحي والنظافة العامة؛ وحامية الطفل؛ والتعليم؛ وفريوس نقص املناعة املكتسبة )اإليدز)؛ والتوريد واللوجستيات. 

 )))-  ملزيد من املعلومات حول التزامات األساسية لليونيسف تجاه األطفال يف العمل اإلنساين، 

 .www.unicef.org/emergencies/index_68710.html أنظر

ميثاق إسفير اإلنساني واملعايير الدنيا  -2-4

يهــدف مــروع إســفري، الــذي أطلقتــه عــدة منظــات غــري حكوميــة إنســانية والصليــب األحمــر 

الــدويل وحركــة الصليــب األحمــر عــام 1997، إىل تحســني نوعيــة األعــال التــي يتــم تنفيذهــا 

أثنــاء االســتجابة اإلنســانية وضــان املســاءلة. ويحــدد مــروع إســفري املعايــري الدنيــا القامئــة 

عــى الحقــوق لربنامــج امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة العامــة )WASH(، واألمــن الغــذايئ 

والتغذيــة، واملــأوى، واالســتقرار املــواد غــري الغذائيــة والصحــة. تشــكل حقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة نقطــة تقاطــع ضمــن هــذا الدليــل، حيــث تتمحــور جميــع األعــال عــى هــذه الحقــوق 

يف جميــع املعايــري )امليثــاق اإلنســاين واملعايــري الدنيــا يف االســتجابة اإلنســانية، 2011(.

ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساني  -3-4

بعــد إعانــه خــال مؤمتــر القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين يف مدينــة إســطنبول يف تركيــا )23 

ــات  ــدة ومنظ ــم املتح ــدول ووكاالت األم ــي ال ــاق العامل ــزم امليث ــار 2016(، يل و 24 مايو/أي

املجتمــع املــدين واملنظــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي صادقــت عليــه بإدمــاج 

األشــخاص ذوي اإلعاقــات يف العمــل اإلنســاين والعمــل عــى رفــع الحواجــز التــي تحــول دون 

حصولهــم عــى الخدمــات اإلنســانية وضــان مشــاركتهم يف العمــل اإلنســاين. وقــد تــم اعتــاد 
امليثــاق عــى نطــاق واســع جــداً.)7(

النهج ثنائي املسار  -4-4

ــات  ــات يف تدخ ــن ذوي اإلعاق ــني م ــال واليافع ــاج األطف ــن إدم ــار م ــايئ املس ــج ثن ــزز النه يع

ــني.( ــني االثن ــق باملكون ــكل 1 املتعل ــر الش ــاين.))( )أنظ ــل اإلنس العم

 )))-  لالطالع عىل الجهات التي صادقت عىل امليثاق، مبا فيها الدول ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية، 

.http://humanitariandisabilitycharter.org أنظر

 )))-  والحظ أن، وفقاً للميثاق الدويل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، األطفال يتمتعون بحق الحصول عىل كافة الخدمات عىل قدم املساواة مع 

غريهم من األطفال اآلخرين. كام قد يحتاج األطفال ذوي اإلعاقة إىل خدمات إضافية، كالتعليم الخاص أو التأهيل أو توفري أجهزة مساندة.
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الشكل 1: النهج ثنايئ املسار

تســتهدف  التــي  التدخــات 
اإلعاقــات

تهــدف تدخــات العمل اإلنســاين 

األطفــال  احتياجــات  تلبيــة  إىل 

ــة  ــة املتعلق واليافعــني ذوي اإلعاق

ــم.  ــارش بإعاقاته ــكل مب بش

عى سبيل املثال:

لألطفال •  مساندة  أجهزة  توفري 

واليافعني ذوي اإلعاقة، مبا يف 

ذلك استبدال األجهزة املفقودة 

أو املعطلة. 

توفري إعفاء مواصات لليافعني • 

للسفر  اإلعاقة  ذوي  واألطفال 

الصحية،  املرافق  إىل  والتنقل 

أو  املؤقتة  التعلّم  ساحات  أو 

الساحات الصديقة للطفل. 

تدخــات ســائدة إلدمــاج ذوي 
اإلعاقة

مــج  ا بر   مة ء ا مو و   تصميم

وتدخــات عمــل إنســاين ســائدة 

تضمــن إدمــاج األطفــال فيهــا 

ووصولهــم إليهــا، مبــا فيهــم 

اإلعاقــة.  ذوي  األطفــال 

عى سبيل املثال:

توزيع •  مواقع  تحديد 

يف  اإلنسانية  املساعدات 

مناطق يسهل لألطفال الوصول 

ذوي  األطفال  فيها  مبا  إليها، 

التصميم  مبدأ  باتباع  اإلعاقة، 

العاملي )أنظر املرسد(.

عاقة •  ذات  معلومات  إعداد 

بالعمل اإلنساين بتنسيقني اثنني 

عى األقل )مثاً كتايب وصويت(.

إدماج األطفال واليافعني ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

أعمال البرامج

ــاء قدراتهــم ومواردهــم، وإقامــة  التدخــات التــي تضــم األطفــال ذوي اإلعاقــة وتعمــل عــى بن

ــاءة. ــة وكف ــر فعالي ــم أك ــط، لجعله ــع الخط ــراكات ووض ال

ميكــن ملجموعــة متنوعــة مــن األعــال أن تجعــل التدخــات أكــر إدماجــاً لألطفــال واليافعــني 

ذوي اإلعاقــة يف جميــع مراحــل دورة برنامــج العمــل اإلنســاين: الجاهزيــة، واالســتجابة والتعــايف 

املبكــر، والتعــايف وإعــادة البنــاء. وتعتــرب هــذه األعــال مدخــات أوليــة ميكــن أن تشــكل أولوية 

ــات. وســتكون  ــع البيئ ــع األعــال عــى جمي ــق جمي ــه ال تنطب ــث أن ــة، حي حســب ســياق الدول

ــرى  ــال أخ ــون أع ــا تك ــد، بين ــة األم ــات طويل ــة يف األزم ــر ماءم ــال أك ــذه األع ــض ه بع

مناســبة للحــاالت الطارئــة التــي تحــدث فجــأة. تنظــم هــذه املــادة التوجيهيــة األعــال حســب 

مراحــل العمــل اإلنســاين، لكــن مــن األهميــة مبــكان إدراك أن هــذه املراحــل هــي مرتابطــة مــع 

بعضهــا البعــض وهنــاك تداخــل فيــا بينهــا. ويف بعــض الســياقات، خاصــة يف بيئــات النــزاع، ال 

تكــون هــذه املراحــل محــددة بشــكل واضــح.

خــال حــاالت الطــوارئ الكــربى )مثــل حــاالت الطــوارئ املســتوى 2 أو 3(،)9( ميكــن 

ــاً إىل جنــب مــع إجــراءات التشــغيل القياســية املبســطة الخاصــة  األخــذ بهــذه اإلرشــادات جنب

باليونيســف.)10( )بالنســبة لألعــال التــي تتعلــق بربامــج محــددة، يرجــى الرجــوع إىل األدلــة التــي 

ــة.( ــات ذات العاق ــي القطاع تغط

http://www.unicefinemergencies.com/procedures/level-2.html ملزيد من املعلومات، أنظر  -(((

.www.unicefinemergencies.com/procedures/index.html 0))-  ملزيد من املعلومات، أنظر(
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تعليق الصورة: زين البالغ من العمر 13 سنة وأخيه ساجد البالغ من العمر 15 )الطفل الذي يستخدم الكرسي 
املتحرك(، يضحكان أثناء انتظارهم ألمهم يف أحد مراكز معاجلة بيانات الالجئني يف فيينا، النمسا. تسعى 

األسرة إلى احلصول على اللجوء بعد فرارهم من العراق.

ية
هز
جلا
ا

اجلاهزية

ــس مــن أجــل الحــّد  ــوي لي ــر حي ــة هــو أم ــة يف برامــج الجاهزي ــال ذوي اإلعاق ــاج األطف إن إدم

مــن املخاطــر التــي يواجهونهــا هــم وأرسهــم وتعزيــز صمودهــم فحســب، بــل إنــه حيــوي أيضــاً 

مــن أجــل ترســيخ القــدرات واملــوارد والخطــط التــي مــن شــأنها تنفيــذ برامــج اســتجابة وتعــايف 

ــة  ــة أيضــاً إىل تضمينهــم وإدماجهــم يف أي ــال واليافعــني ذوي اإلعاق ــاج األطف شــاملة. كــا يحت

مبــادرة تســتند إىل مشــاركة األطفــال واليافعــني.)11( وإذا مل تتميــز أعــال االســتجابة بالشــمولية، 

فإنــه يجــب تعديــل ومواءمــة هــذه األعــال يف مراحــل الحقــة.

مــن شــأن التدخــات الــواردة يف هــذا القســم أيضــاً أن تُســهم يف إدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــة 

يف التخطيــط الــذي يتبلــور حســب املخاطــر. كــا أن هنــاك بعــض األعــال ذات الصلــة أيضــاً 

يف مراحــل التعــايف وإعــادة البنــاء.

التنسيق  -1-6

إقامــة نقطــة اتصــال أو وكالــة اتصــال أو فريــق عمــل خــاص باإلعاقــات لتمثيــل مســائل  أ- 

اإلعاقــة يف آليــات تنســيق العمــل اإلنســاين )عــى ســبيل املثــال، يف العناقيــد أو 
مجموعــات العمــل القامئــة(.)12(

ب- وضمــن مجموعــة العمــل أو فريــق العمــل، إرشاك املمثلــني ذوي الخــربة يف تلبيــة 

احتياجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة )كالــوزارة الحكوميــة املســؤولة عــن اإلعاقــة؛ أو اإلدارة 

ــم، أو الصحــة، أو غريهــا  ــاه االجتاعــي، أو التعلي واملنظــات التــي توفــر خدمــات الرف

مــن الخدمــات لألطفــال ذوي اإلعاقــة؛ واملنظــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ 

ــة(. ــة؛ واملنظــات غــري الحكومي ــة باإلعاق وغريهــا مــن املجموعــات املعني

عنــد تأســيس عنقــود مــا أو قــدرات قطــاع مــا، يجــب تحديــد وإقامــة ورعايــة رشاكات مــع  ج- 

الجهــات الحكوميــة املعنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين التــي تتمتــع بخــربة يف مجــال 

ــة واملنظــات  ــة ومــزودي خدمــات اإلعاق ــة، مبــا فيهــا املنظــات غــري الحكومي اإلعاق

املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة )أنظــر املربــع رقــم 5(.

))))-  يرجى الرجوع إىل وثيقة اليونيسف تعاملوا معنا عىل محمل الجّد! إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم، والتي تقدم مشورة 

حول الوصول إىل وتحديد األطفال ذوي اإلعاقة والعمل مع أهلهم ومقّدمي الرعاية الخاصني بهم، إىل جانب خطوات عملية إلرشاك األطفال وقياس 

.www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf مدى فعالية مشاركتهم؛ أنظر

)2))-  ويف كثري من الحاالت، ميكن لنقطة االتصال الخاصة باإلعاقات االستفادة من املشاركة يف التدريب املتعلق باإلعاقة الذي يتم التخطيط له يف 

الدولة أو املنطقة.

21

٦

http://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf


جلاهزية
يةا

هز
جلا
ا

التنســيق مــع ســلطات إدارة حــاالت الطــوارئ والكــوارث لتيســري الوصــول إىل أنشــطة   •  

اإلعاقــة؛ ذوي  لألطفــال  الجاهزيــة(  )كتاريــن  الجاهزيــة 

ــة  ــة واضح ــات مرجعي ــع آلي ــة لوض ــة واملحلي ــانية الوطني ــزودي اإلنس ــع م ــيق م التنس  •  

اإلعاقــة. ذوي  لألطفــال  املتوفــرة  للخدمــات  تحديثــاً  األكــر  الخارطــة  إىل  اســتناداً 

العمــل مــع مــزودي الخدمــات الوطنيــة واملحليــة وآليــات التنســيق )العناقيــد( لتخطيــط   •  

ــع،  ــاط التوزي ــول إىل نق ــية، كالوص ــانية الرئيس ــات اإلنس ــول إىل التدخ ــة الوص عملي

ــاق  ــيع نط ــات توس ــة، وآلي ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــد أولوي ــة لتحدي ــيس أنظم وتأس

ــاه  ــج املي ــق برنام ــل مراف ــل )مث ــهلة الوص ــة س ــة تحتي ــم لبني ــع تصامي ــة، ووض التغطي

ــة(.  ــم املؤقت ــاحات التعل ــة أو س ــة العام ــي والنظاف ــرصف الصح وال

التقومي واملراقبة والتقييم  -2-6

ــم  ــم وتقيي ــن تحديده ــن املمك ــة، م ــال ذوي اإلعاق ــول األطف ــات ح ــع بيان ــال جم ــن خ م

احتياجاتهــم ومراقبــة نتائــج تدخــات العمــل اإلنســاين. 

املتوفــرة  البيانــات  أفضــل  وتجمــع  تجــد  أن  عليــك  الجاهزيــة،  مراحــل  وخــال  أ- 

حــول األطفــال ذوي اإلعاقــة ضمــن الفئــات الســكانية املتأثــرة بالنــزاع والفئــات 

الكــوارث.  لخطــر  املعرضــة 

ب- ميكــن جمــع البيانــات حــول األطفــال ذوي اإلعاقــة عــى أي مســتوى )مبــا يف ذلــك عــى 

مســتوى املجتمــع أو املنطقــة أو املســتوى الوطنــي(. 

مثال: آلية التنسيق يف األردن - فريق العمل املعني باإلعاقة

ضمـن آليـات التنسـيق، هنـاك عدة طـرق للتصدي ملسـائل اإلعاقة، حسـب السـياق. ومن 

األمثلـة عـى ذلك تأسـيس مجموعة عمـل تحت إحـدى العناقيد، أو فريق عمـل معني بفئة 

عمريـة أو إعاقة معينة.

السـامية لألمـم  لقـد تـم تأسـيس فريـق عمـل، تتشـارك يف رئاسـته كل مـن املفوضيـة 

املتحـدة لشـؤون الاجئـني ومنظمة هانديـكاب إنرتناشـينال، يف األردن عـام 2015 ضمن 

عنقـود حايـة الطفـل. وقـد وضـع فريـق العمـل إرشـادات فنية لتقديـم خدمـات لاجئني 

واملجتمعـات السـكانية املضيفـة املسـتضعفة ذوي اإلعاقـات يف املخيـات ويف بيئات 

غـري املخيـات، وكذلـك خطـط لتنفيـذ خدمـات متخصصـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، 

وعـزز عملية جمع بيانـات اإلعاقات )املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الاجئني، 

)13(.)2015

إضافـة إىل ذلـك، تـم تشـكيل فريـق عمـل معنـي بفئـة عمريـة وباإلعاقـة ملخيـم الزعرتي 

لاجئـني بهدف ضان التنسـيق بني الـوكاالت فيا يتعلق بوصول وإدماج كبار السـن وذوي 

اإلعاقـة والذيـن يعانـون مـن إصابـات واألشـخاص الذيـن يعانون مـن أمراض مزمنـة داخل 

مخيـم الزعـرتي لاجئـني )املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الاجئـني، 2016(.

قــد تشــتمل األعــال عــى مســتوى التنســيق لنقطــة االتصــال املعنيــة باإلعاقــات أو وكالــة  د- 

االتصــال أو فريــق العمــل عــى مــا يــي:

ــذي  ــع ال ــث املرج ــن حي ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــاج األش ــول إدم ــات ح ــال مكون إدخ  •  

وضعتــه مجموعــات العمــل أو العناقيــد أو أيــة آليــات تنســيق أخــرى ذات صلــة )ميكــن 

ــة(؛ ــكام مرجعي ــكل أح ــب أن تش ــذا الكتي ــة يف ه ــال املوضح لألع

ــة يف  ــني ذوي اإلعاق ــال واليافع ــول األطف ــرة ح ــات املتوف ــع البيان ــة جم ــم عملي دع  •  

ــات  ــة، وتقيي ــة امليداني ــة املراقب ــاين، كأنظم ــل اإلنس ــات العم ــع بيان ــات جم عملي

اإلنســاين؛ العمــل  احتياجــات  وملخصــات  الــركاء  وتقاريــر  االحتياجــات، 

تقييم وتخطيط الخربات واملوارد املتعلقة باألطفال واليافعني ذوي اإلعاقة؛  •  

http://reliefweb.int/report/jordan/ :ميكن الوصول إىل الوثيقة كاملة عىل املوقع  -(((( 

.disability-task-force-guidelines-prioritisation-disability-specific-services-refugees
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تحديد األطفال ذوي اإلعاقة وتصنيف البيانات 

املربع 3: تحديد األطفال ذوي اإلعاقة من املصادر القامئة

تتوفر البيانات حول األطفال ذوي اإلعاقة من مجموعة من املصادر: عى سبيل املثال،   •

الوزارات أو املديريات ذات العاقة باألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ومديريات التعليم؛ أو 

املدارس الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة، أو سجات الفئات املستفيدة من برامج 

الحاية االجتاعية الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة أو منح التعليم، أو متلقي األجهزة 

املساندة. مسوحات األرس املعيشية السابقة، كاملسح العنقودي متعدد املؤرشات 

الذي نفذته اليونيسف، التي قد تكون قد استخدمت منوذج القدرات الوظيفية للطفل 
)أنظر املربع رقم 4(.)14(

إذا كان البيانات املتوفرة حول األطفال ذوي اإلعاقة محدودة، ميكن استخدام تقدير   •

ما لتخطيط األغراض. وعليك العلم أن املسوحات الوطنية أو التعدادات السكانية 

غالباً ما تتحدث عن عدد أقل من األطفال والبالغني ذوي اإلعاقة من العدد الفعي لهم 

)منظمة الصحة العاملية ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتاعية آلسيا واملحيط 

الهادئ، )200(.

حسب تقديرات منظمة الصحة العاملية، 15% من سكان العامل يعانون من اإلعاقة،   •

وتُعترب هذه التقديرات مفيدة لحساب العدد التقريبي للبالغني ذوي اإلعاقة يف أية فئة 

سكانية )منظمة الصحة العاملية، 2011( 

وميكن حساب تقدير عدد األطفال ذوي اإلعاقة استناداً إىل 10% من الفئات السكانية   •

دون سّن 14 سنة ألية فئة سكانية معينة )اليونيسف، 2007(. 

ويجب أن تأخذ التقديرات بعني االعتبار أن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة قد تكون   •

أعى يف املناطق املتأثرة بالنزاع.)15( 

))))-  املسح العنقودي متعدد املؤرشات الذي نفذته اليونيسف يف )0) دول هو أكرب برنامج مسح لألرس املعيشية يقدم بيانات حول سالمة األطفال عىل 

.http://mics.unicef.org مستوى العامل. ملزيد من املعلومات، أنظر

))))-  عىل سبيل املثال، وجد مسح أجري عىل الالجئني السوريني الذين يعيشون يف املخيامت يف األردن ولبنان أن 22% يعانون من إعاقات )منظمة 

هانديكاب إنرتناشينال ومؤسسة هيلب إيج HelpAge، ))20). وهي نسبة أعىل من نسبة االنتشار التقديرية العاملية البالغة ))%.

املربع 4: جمع بيانات تصنيفية حول األشخاص ذوي اإلعاقة

ميكن للمسوحات والتعدادات السكانية وأنظمة التسجيل استخدام منوذجني لتحديد   •

األطفال والبالغني ذوي اإلعاقة ولتصنيف البيانات حسب اإلعاقة:

ذوي  البالغني  واشنطن  التي وضعتها مجموعة  املخترصة  األسئلة  تحدد مجموعة   •

اإلعاقة من خال أسئلة تتعلق بالصعوبات التي يواجهها األشخاص عند أداء ستة 
أنشطة: امليش، والنظر، والسمع، واإلدراك، والرعاية الذاتية، والتواصل.)16(

مجموعة واشنطن/منوذج مسح اليونيسف حول القدرات الوظيفية للطفل هو عبارة   •

عن مجموعة من األسئلة تهدف إىل تحديد األطفال ما بني عمر سنتني و 17 سنة ممن 

يعانون من صعوبات يف 14 نطاق، مبا فيها النظر، والسمع، والحركة، والتواصل، 
واالستيعاب، والتعلّم، وبناء العاقات، واللعب.)17(

يعترب تصنيف البيانات حسب اإلعاقة )إضافة إىل العمر والنوع االجتاعي( أمراً مهاً   •

يف جميع مراحل العمل اإلنساين، كتقييم االحتياجات ومراقبة الربنامج. 

العنقودي  الوظيفية للطفل يف مسح أضخم، كاملسح  القدرات  إن تضمني منوذج   •

تصنيف  يتيح  ما،  تسجيل  نظام  يف  أو  اليونيسف،  تنفذه  الذي  املؤرشات  متعدد 

بالتعليم، ووضع  التغذية، وااللتحاق  - كوضع  اإلعاقة  املعلومات األخرى حسب 
الاجئني.))1(

))))-  وقد تم تأسيس مجموعة واشنطن من قبل لجنة األمم املتحدة اإلحصائية لتحسني مستوى البيانات القابلة للمقارنة املتعلقة باإلعاقة. لالطالع عىل 

www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/ :مجموعة األسئلة، أنظر 

.short-set-of-disability-questions

))))-  منوذج املسح الخاص بالقدرات الوظيفية للطفل هو منوذج يُوىص باستخدامه لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني سنتني و )) سنة، حيث إنه منوذجاً 

أكرث تحسساً لتطور الطفل من مجموعة أسئلة واشنطن املخترصة. وليس من املمكن جمع معلومات موثوقة حول األطفال ذوي اإلعاقة دون سّن 

سنتني يف مسح يُجرى عىل الفئات السكانية. بسبب الطبيعة االنتقالية لتطور الطفل، ال تعترب حاالت تأخر تطور األطفال يف هذا العمر بالرضورة مؤرشاً 

https://data.unicef.org/topic/child-disability/ عىل وجود إعاقة لديهم )اليونيسف، ))20). ملزيد من املعلومات، أنظر 

.www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/child-disability و child-functioning-module

))))-  أنظر املالحظة الختامية رقم )) ملزيد من املعلومات حول املسح العنقودي متعدد املؤرشات. 
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تقييامت االحتياجات

يجــب األخــذ بعــني االعتبــار تصنيــف البيانــات حســب اإلعاقــة عنــد وضــع آليــة للتقييــم  ج- 

الرسيــع، وذلــك مــن خــال إدخــال مجموعــة أســئلة مجموعــة واشــنطن أو منــوذج مســح 

القــدرات الوظيفيــة للطفــل يف االســتبيان )أنظــر املربــع 4(.

ــة  ــة يف التقييــات املتعلقــة بالتغذي ــد االحتياجــات املحــددة لألطفــال ذوي اإلعاق تحدي د- 

ــة. ــة العام ــاه والنظاف ــأوى واملي ــة وامل ــة والحاي ــم والصح والتعلي

ــدارس  ــة، كامل ــال ذوي اإلعاق ــا األطف ــل عليه ــي يحص ــة الت ــات القامئ ــط الخدم تخطي ه- 

ــل. ــز التأهي ــاندة أو مراك ــزة املس ــري األجه ــة، أو توف ــدارس الخاص ــاملة وامل الش

املنظــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظــات غــري الحكوميــة التــي تعمــل  و- 

مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ برامــج التأهيــل القائــم عــى املجتمــع غالبــاً مــا يكــون 
لديهــا بيانــات حــول األطفــال ذوي اإلعاقــة، وخاصــة عــى املســتوى املجتمعــي.)19(

ــاط  ــات حــول وضــع ونق ــاً للمعلوم ــات أن تشــكل مصــدراً غني ومــن شــأن هــذه البيان  •  

ــد  ــون مــن إعاقــات مختلفــة، وكذلــك تحدي ــن يعان ضعــف واحتياجــات األطفــال الذي

القــدرات املحليــة املتوفــرة ملعالجتهــا.

ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــة باألش ــات املعني ــون يف املنظ ــكل العامل ــن أن يش ــا ميك ك  •  

والتأهيــل القائــم عــى املجتمــع مــورداً مفيــداً يف عمليــة جمــع البيانــات حــول 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

مراقبة وتقييم الربنامج

عنــد وضــع أنظمــة وإجــراءات لقيــاس مــا هــي التدخــات التــي ســيتم تقدميهــا، وتحديــد  ز- 

ــة  ــب اإلعاق ــا حس ــب تصنيفه ــة، يج ــج املحقق ــي النتائ ــا ه ــات وم ــيتلقى الخدم ــن س م

ــس والعمــر. ــة إىل الجن إضاف

مراجعــة ومواءمــة اآلليــات القامئــة مثل تخطيــط أنظمة األســئلة الخمســة )5W( - »من يفعل  ح- 

 مــاذا، وأيــن، ومتــى، ومن أجل مــن«- لجمع معلومــات حول الخدمــات التي يحصــل عليها

  

))))-  ميكن للبيانات املأخوذة من املستوى املجتمعي أن توفر معلومات حول احتياجات ونقاط ضعف األطفال واليافعني ذوي اإلعاقة وهي معلومات من 

شأنها أن توجه عملية التخطيط ووضع الربامج.

ــدة يف  ــة )أنظــر القســم 6-2.ه(.)20( وســتكون هــذه املعلومــات مفي األطفــال ذوي اإلعاق

مرحلــة التقييــم. 

ــات  ــف البيان ــة تصني ــز عملي ــتثار يف تعزي ــار االس ــني االعتب ــذ بع ــك األخ ــب علي يج ط- 

ــة  ــات املصنف ــمل البيان ــي تش ــات الت ــة إدارة املعلوم ــع أنظم ــد وض ــة عن ــب اإلعاق حس

حســب الجنــس والعمــر والتــي تســتجيب للنــوع االجتاعــي واإلعاقــة. وتضمــني 

ــة  ــات اإلدارة الصحي ــة معلوم ــل أنظم ــة مث ــة يف أنظم ــب اإلعاق ــة حس ــات املصنف البيان

)HMIS(، أو أنظمــة معلومــات اإلدارة التعليميــة )EMIS( أو أنظمــة معلومــات إدارة حايــة 

ــة  ــة ملراقب ــاء القــدرات الوطني الطفــل )CPIMS( وهــي تعتــرب اســتثار أطــول أمــداً يف بن

ــانية. ــتجابة اإلنس االس

التخطيط  -3-6

كجزء من التخطيط، يجب أخذ ما يي بعني االعتبار:

توفري الخدمات

تقييــم السياســات والربامــج القامئــة الخاصة باألطفــال ذوي اإلعاقــة وأرسهم )كالسياســات  أ- 

املتعلقــة مبنافــع الحايــة، أو منــح التعليــم أو املنافــع املتعلقــة باإلعاقــة(.

قــم بإبــراز هــذه املعلومــات يف التارين الخاصــة مبمثي العمل اإلنســاين ومــواد التواصل  ب- 

الــذي يهــدف إىل تغيــري الســلوك والتواصل الــذي يهــدف إىل التنمية )أنظــر املرسد(.

حــدد إذا مــا كان يوجــد نظــام لبطاقــات تعريــف اإلعاقــة.)21( وفكــر يف الطــرق التــي تــؤدي  ج- 

إىل تبســيط اإلجــراءات الخاصــة بإصــدار بطاقــات تعريــف جديــدة واســتبدال البطاقــات 

املفقــودة بشــكل أرسع.

قــم بجمــع معلومــات حــول برامــج الحايــة االجتاعيــة واملزايــا الخاصــة بدعــم األطفــال  د- 

ــة الخاصــة »باالحتياجــات  واليافعــني ذوي اإلعاقــة )عــى ســبيل املثــال، املنــح التعليمي

الخاصــة«، أو املســاعدة يف املواصــات والتنقــل أو توفــري أجهــزة مســاندة(.

 )20)-  يتمثل الغرض من األسئلة الخمسة )5W) يف تحديد الحضور التشغييل حسب القطاع واملوقع يف حالة طوارئ ما. ملزيد من املعلومات، 

.https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/3w-who-does-what-where أنظر

))2)-  غالباً ما يتم استخدام بطاقات تعريف اإلعاقة كمعيار تأهل للحصول عىل الخدمات.
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املوارد البرشية 

قــم بتحديــد واســتحداث قامئــة بأســاء املوظفــني الحاليــني ممــن ميتلكــون الخــربة يف  ه- 

العمــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة، كمرتجمــي لغــة اإلشــارة، وأخصائيــي العــاج الطبيعي، 

وأخصائيــي العــاج الوظيفــي، وأخصائيــي عــاج النطــق، واملدرســني الخاصــني لألطفــال 

الذيــن يعانــون مــن إعاقــات فكريــة أو الصــّم أو املكفوفــني.

ــة )أنظــر  ــع اإلعاق ــل م ــي للموظفــني املختصــني بالتعام ــة وصــف وظيف ــم بوضــع عين ق و- 

ــتجابة. ــة االس ــاء مرحل ــة أثن ــه الرسع ــى وج ــم ع ــن نقله ــث ميك ــاه(، بحي أع

قــم بالتشــاور مــع وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كافــة عمليــات الجاهزيــة، حيــث  ز- 

ــي يواجههــا األطفــال والبالغــني  ــة يف املســائل الت ميكــن االســتفادة مــن خربتهــم العملي

ذوي اإلعاقــات )أنظــر املربــع 5(.

قــم بتحشــيد الخــربات يف مجــال اإلعاقة لبلــورة برامــج وتدخات شــاملة )أنظــر املربع 79( ح- 

املشرتيات واإلمدادات

ــال ذوي  ــم األطف ــا فيه ــال، مب ــع األطف ــدة لجمي ــة املفي ــدادات املنتظم ــد اإلم ــم بتحدي ق ط- 

ــتخدام  ــى اس ــال ع ــاعد األطف ــي تس ــاندة الت ــات املس ــمل الدربزين ــذه تش ــة. وه اإلعاق

ــامل،  ــتخدام ش ــون ذات اس ــة لتك ــة أو املعدل ــاب املصمم ــك األلع ــض، وكذل املراحي

ــني.  ــال املكفوف ــراس لألطف ــى أج ــا ع ــوي يف داخله ــي تحت ــرات الت كالك

بتحديــد اإلمــدادات املســتهدفة والتــي تســتجيب الحتياجــات األطفــال ذات  قــم  ي- 

العاقــة باإلعاقــة. وهــذه تشــمل األجهــزة واألدوات املســاندة لدعــم األطفــال واليافعــني 

ــة(،  ــة الثاثي ــكازات، الدراج ــة، الع ــرايس املتحرك ــة )الك ــزة الحرك ــة، كأجه ذوي اإلعاق

ــاء.  ــا البيض ــات والعص ــمعية والبطاري ــات الس واملعين

دون وجــود بيانــات مســبقة حــول األطفــال والبالغــني ذوي اإلعاقــة، عليــك تقديــر أن %3  ك- 

مــن الســكان بحاجــة إىل أجهــزة مســاندة )منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســف، 2015(. 

وقــم بتخطيــط املوازنــات وتجهيــزات األجهــزة املســاندة تبعــاً لذلــك.

وميكنــك االسرتشــاد بقامئــة منظمــة الصحــة العامليــة للمنتجــات املســاندة ذات األولويــة  ل- 
لتخطيــط ورشاء األجهــزة املســاندة.)22(

www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/ 22)-  لالطالع عىل القامئة كاملة والحصول عىل مزيد من املعلومات، أنظر( 
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ــاً باســتخدام املــوارد األساســية. وميكــن  وميكــن تطويــر وصناعــة بعــض األجهــزة محلي م- 

ــواد. ــذه امل ــم ه ــاعدة يف تصمي ــني املس ــني الصحي ــة والعامل ــال ذوي اإلعاق ألرس األطف

ــة أدوات  ــوارئ، كحقيب ــاالت الط ــف لح ــب أدوات اليونيس ــل حقائ ــم وتعدي ــم تقيي ــد ت لق ن- 

»املدرســة يف صنــدوق«، و حقيبــة أدوات الرتفيــه، وحقيبــة أدوات تنميــة الطفولــة املبكــرة، 

ــول  ــهولة وص ــان س ــل ض ــن أج ــك م ــكار، وذل ــري واالبت ــني للتعب ــة أدوات اليافع وحقيب
ــا.)23( ــة إليه ــال واليافعــني ذوي اإلعاق األطف

أمــا بالنســبة لحقائــب األدوات التــي يتــم رشاؤهــا محليــاً، عليــك األخــذ بعــني االعتبــار  س- 

ــراس.  ــى أج ــوي ع ــي تحت ــرات الت ــة، كالك ــال ذوي اإلعاق ــبة لألطف ــة املناس ــواد املحلي امل

ــه  ــا توجي ــر له ــاً، يتوف ــف أو محلي ــد يف اليونيس ــم التوري ــن قس ــذه م ــم رشاء ه ــواء يت وس ع- 

ــة  ــة مواءم ــول كيفي ــدة ح ــة مفي ــكار عملي ــى أف ــتمل ع ــة، ويش ــى باإلعاق ــي يُعن تكمي
ــة.)24( ــات مختلف ــن إعاق ــون م ــن يعان ــال الذي ــمل األطف ــث تش ــطة بحي األنش

وعنــد وضــع متطلبــات سلســلة التوريــد األساســية، كموقــع مخزونــات اإلغاثــة،  ف- 

واملورديــن واللوجســتيات، قــم بتحديــد املورديــن املحليــني لألجهــزة املســاندة وشــارك 

ــاين. ــل اإلنس ــة يف العم ــات الريك ــع الجه ــات م ــذه املعلوم ه

التمويل واملوازنة

ــال  ــر( لألع ــل املتوف ــع التموي ــبة م ــون متناس ــث تك ــة )بحي ــص موازن ــم بتخصي ق ص- 

ــد  ــل تحدي ــن أج ــاين م ــل اإلنس ــي العم ــب ممث ــب،)25( كتدري ــذا الكتي ــة يف ه املدرج

وتلبيــة احتياجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة، وتنفــي حمــات توعيــة حــول اإلعاقــة، وبنــاء 

أو تعديــل املرافــق واملنشــآت مبــا يضمــن ســهولة اســتخدامها،)26( وإنتــاج مــواد اتصــال 

ــاندة،  ــزة املس ــري األجه ــات، وتوف ــل واملواص ــهولة التنق ــان س ــول، وض ــهلة الوص س

ــع. ــار والتوس ــرق االنتش ــيد ف وتحش

))2)-  فعىل سبيل املثال، تم تضمني ساعة بلغة بريل ومجسم للكرة األرضية بعنارص ملسية يف هذه الحقائب.

https://www.unicef.org/supply/ ،2)-  أنظر التوجيه التكمييل الخاص بـ دليل حقيبة أدوات التعليم املتعلق بتضمني األطفال ذوي اإلعاقة((

index_78176.html. أنظر املالحظة الفنية الخاصة باليافعني ذوي اإلعاقة يف التوجيه األسايس الخاص بحقيبة أدوات اليافعني للتعبري واالبتكار، 

.http://adolescentkit.org/guides-for-program-coordinators

))2)-  وتويص املعايري الدنيا الخاصة بالعمر واإلعاقة يف العمل اإلنساين بوضع مخصص إضايف بنسبة ).0-)% يف املوازنة ملساندة ذوي اإلعاقة الجسدية )األبنية 

واملراحيض) و)-)% للمواد املخصصة غري الغذائية ومعدات الحركة )التجمع الدويل إلدماج السّن واإلعاقة يف العمل اإلنساين، ))20).

))2)-  عىل سبيل املثال، ال تتعدى تكلفة بناء مرحاض مدريس متاح لذوي اإلعاقة نسبة )% من التكاليف اإلجاملية للمرحاض وقد تكون أقل من )% إذا ما 

.(20(0  ،(WEDC( تم التخطيط لبنائه منذ البداية )مركز املياه والهندسة االمنائية
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ــات  ــة احتياج ــى تلبي ــون ع ــن يعمل ــات الذي ــزودي الخدم ــة مل ــص موازن ــم بتخصي ق ق- 

األطفــال ذوي اإلعاقــة، كأخصائيــي العــاج البــدين أو الوظيفــي، والعاملــني االجتاعيــني 

ــارة. ــة اإلش ــي لغ ــة، أو مرتجم ــال ذوي اإلعاق ــع األطف ــل م ــربة يف العم ذوي الخ

تنمية القدرات  -4-6

ــة،  ــني ذوي اإلعاق ــال والبالغ ــاج األطف ــى إدم ــني ع ــب املوظف ــرص تدري ــن ف ــث ع ابح أ- 
ــب.)27( ــذا التدري ــور ه ــم لحض ــيح طاق ــم برتش وق

ــات  ــة لحضــور التدريب ــة باألشــخاص ذوي اإلعاق ــك دعــوة املنظــات املعني ــذا، علي ول ب- 

التــي يتــم تنظيمهــا مــع الجهــات الريكــة يف العمــل اإلنســاين ليتســنى لهــم التعــرف عى 

هيكليــة نظــام العمــل اإلنســاين ودورة برامــج العمل اإلنســاين وعمليــات االســتجابة الدولية 

)كتقييــات االحتياجــات املنســقة والنــداءات العاجلــة(، وهيكليــات التنســيق الحكوميــة 

ــخاص ذوي  ــة باألش ــات املعني ــجيع املنظ ــأنه تش ــن ش ــذا م ــة. فه ــتجابة الطارئ لاس

اإلعاقــة عــى املســاهمة يف تحليــل املخاطــر وأعــال املراقبــة والجاهزيــة واالســتجابة.

قــم بتنظيــم جلســة توعيــة حــول اإلعاقــة ووضــع منــوذج تدريبــي ميكــن اســتخدامه يف  ج- 

ــب  ــم والجهــات الريكــة وكجــزء مــن برامــج تدري ــه للطاق ــات االســتنتاج والتوجي عملي

ــا يــي: عــى العمــل اإلنســاين.))2( ويجــب أن تغطــي هــذه األنشــطة م

جمع البيانات حول األطفال ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم؛  •  

املخاطــر والحواجــز التــي يواجههــا األطفــال ذوي اإلعاقــة يف الوصــول إىل الخدمــات   •  

ــز؛ ــذه الحواج ــة ه ــأنها معاجل ــن ش ــي م ــاملة الت ــج الش ــانية، والنه اإلنس

ــة  ــات املواءم ــم 9.2( ومعلوم ــم رق ــر القس ــة )أنظ ــال ذوي اإلعاق ــع األطف ــل م التواص  •  

ــر  ــه )أنظ ــم في ــاين وإدماجه ــل اإلنس ــة إىل العم ــول ذوي اإلعاق ــري وص ــة بتيس الخاص

األقســام رقــم 9.3 و9.4(. 

))2)-  وغالباً ما تقوم املنظامت غري الحكومية التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة أو الوزارات واملديريات 

الحكومية بتنظيم جلسات تدريبية ملعالجة احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة يف دولها أو مناطقها.

))2)-  جلسات توعية تهدف إىل تعزيز االهتامم وتغيري املواقف تجاه اإلعاقة، يف حني يهدف التدريب إىل تحسني مستوى املهارات العملية واملهنية من أجل 

تعزيز إدماج األطفال ذوي اإلعاقة. تتناول وصلة الفيديو التي أنتجتها اليونيسف حول توجيه العمل اإلنساين نحو إدماج ذوي اإلعاقة مسائل تتعلق 

باإلعاقة وتفرس سبب أهمية إدماج األطفال ذوي اإلعاقة، وتخلص نهج اليونيسف نحو إدماج ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين. وتتوفر هذه الوصلة 

.www.unicef.org/disabilities/66434.html :باللغة اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية عىل املوقع

ــربة يف  ــن ذوي الخ ــني م ــني مدرب ــى تضم ــرص ع ــني، اح ــة باملدرب ــع قامئ ــد وض وعن د- 

اإلعاقــات، كإدراج موظفــني مــن املنظــات املعنية باألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظات 

ــة.  ــال ذوي اإلعاق ــا األطف ــي يواجهه ــع املشــاكل الت ــي تتعامــل م ــة الت غــري الحكومي

ــة يف  ــال ذوي اإلعاق ــق باألطف ــات تتعل ــى مكون ــتمل ع ــي يش ــب منهج ــذ تدري ــم بتنفي ق ه- 

ــم 6.4.ج(  ــم رق ــر القس ــوذج )أنظ ــتخدم النم ــائدة، واس ــاين الس ــل اإلنس ــات العم تدريب

ــاين. ــل اإلنس ــة والعم ــاص باإلعاق ــدد وخ ــب مح ــرض تدري لع

مثال: تدريب النساء ذات اإلعاقة عىل العمل اإلنساين

لقـد عملـت مفوضيـة الاجئـني النسـائية، بالتعـاون مـع املنظـات املعنيـة بالنسـاء ذات 

اإلعاقـة يف أفريقيـا وجنوب آسـيا، عـى وضع مـورد بعنوان تعزيـز دور النسـاء ذات اإلعاقة 

يف العمـل اإلنسـاين: دليل تيسـريي.)29( ويهدف هـذا الدليل إىل دعم القيادات النسـوية يف 

تدريـب األعضـاء والزمـاء والـركاء يف العمـل اإلنسـاين، وإىل تعزيز قدرات النسـاء ذات 

اإلعاقـة عى املنارصة الفاعلة للقضايا اإلنسـانية وقضايا اإلعاقة ضمن املنتديات اإلنسـانية 

ذات الصلـة عى املسـتويني الوطنـي واإلقليمي )مفوضيـة الاجئني النسـائية، 2017(.  

https://www.womensrefugeecommission.org/populations/ 2)-  أنظر(( 

.disabilities/research-and-resources/1443-humanitarian-facilitators-guide
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عنــد تصميــم وتنفيــذ تدخــات الجاهزيــة كتاريــن الحــاالت الطارئــة أو أنظمــة اإلنــذار  أ- 

ــن  ــون م ــن يعان ــال الذي ــات األطف ــار متطلب ــني االعتب ــذ بع ــك األخ ــب علي ــر، يج املبك

ــة.  ــات مختلف إعاق

وقـم مبواءمـة وتكييـف األنشـطة واحرص عـى إرشاك موظفـني متخصصـني، كمرتجمي   •  

ذلـك. األمـر  اقتـى  حيثـا  اإلشـارة،  لغـة 

ــه حــول التواصــل مــع  أنظــر األقســام رقــم 9.2 و 9.3 للحصــول عــى إرشــاد وتوجي  •  

األطفــال واعمــل عــى اســتحداث رســائل موجهــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن مختلف 

ــخاص ذوي  ــول األش ــري وص ــول تيس ــدة ح ــكار مفي ــاً »أف ــر أيض ــات؛ أنظ ــواع اإلعاق أن

http://training.unicef.org/disability/ اإلعاقــة« يف الكتيبــات املفاهيميــة )أنظــر

ــول.  ــرسة الوص ــآت مي ــق واملنش ــول املراف ــات ح ــن املعلوم ــد م emergencies( ملزي

ــخاص ذوي  ــة باألش ــات املعني ــع املنظ ــاون م ــار وتع ــع واالنتش ــات التوس ــتخدم آلي اس ب- 

اإلعاقــة للوصــول إىل األطفــال ذوي اإلعاقــة الذيــن قــد يكونــوا غــري ملتحقــني باملــدارس 

أو معزولــني عــن منازلهــم.

قــّدم الدعــم لتمكــني األطفــال ذوي اإلعاقــة ومقّدمــي الرعايــة املخصصــني لهــم  ج- 

الدعــم املســاعدة يف  مــن املشــاركة يف أنشــطة الجاهزيــة؛ وكذلــك قــد يشــمل 

املواصــات، أو توفــري إعفــاءات ملقّدمــي الرعايــة ملرافقــة ودعــم األطفــال ذوي اإلعاقــة 

ــطة. ــذ األنش ــاء تنفي أثن

وعنــد تقييــم األبنيــة واملرافــق وتقييمهــا بشــكل مســبق الســتخدامها يف تدخــات حــاالت  د- 

الطــوارئ، مثــل مراكــز اإلخــاء أو نقــاط التوزيــع، احــرص عــى إيجــاد بنيــة تحتيــة تكــون 

ســهلة الوصــول أو ال تتطلــب ســوى تعديــات طفيفــة. 

واحــرص عــى تضمــني معيــار ســهولة الوصــول إىل املرافــق واألبنيــة يف معايــري التقييــم  ه- 

ــق.  ــة واملراف ــار األبني ــري املســتخدمة يف اختي أو املعاي

مربــع 5: إرشاك األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظــامت املعنية باألشــخاص 
اإلعاقة ذوي 

ــني أو  ــارين أو متطوع ــني أو مستش ــة موظف ــخاص ذوي اإلعاق ــون األش ــن أن يك ميك

ــم  ــكل خرباته ــن أن تش ــاين. وميك ــل اإلنس ــات العم ــل عملي ــع مراح رشكاء يف جمي

ــج  ــات والربام ــات والتقيي ــع البيان ــة وجم ــات العنقودي ــورة اآللي ــداً لبل ــم راف وآرائه

ــل.  ــواد التواص ــداد م ــذ وإع ــد والتنفي ــط التوري وتخطي

ولضان مشاركتهم الكاملة، اسأل األشخاص ذوي العاقة عن تنسيق املعلومات   •

االعتبار  بعني  األخذ  عى  أيضاً  احرص  كا   .)3-9 القسم  )أنظر  يفضلونه  الذي 

املتعلقة  املفاهيمية  الكتيبات  )أنظر  االجتاعات  أماكن  إىل  وصولهم  سهولة 

http://training.unicef.org/ واملنشآت،  األبنية  إىل  الوصول   بسهولة 

.)disability/emergencies

وإن أمكن، قم بتغطية النفقات اإلضافية لألشخاص ذوي اإلعاقة، كاملواصات أو   •

نفقات املرافقني. 

املنظــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي منظــات متثــل أشــخاص ذوي 

إعاقــات عــى املســتوى املجتمعــي والوطنــي واإلقليمــي والعاملي. وهنــاك منظات 

معينــة تختــص بنــوع محــدد مــن اإلعاقــات، كاالتحــاد الوطنــي للمكفوفــني، بينــا 

تنشــط منظــات أخــرى يف مناطــق جغرافيــة محــددة، كاملنتــدى األفريقــي املعنــي 

باألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املعنية  النسوية  املنظات  تنشط  املناطق،  بعض  ويف   •

وتتمتع مبعلومات كاملة حول االحتياجات املتفردة وحقوق املرأة والفتيات ذات 

اإلعاقة.

قم بتحديد وإقامة رشاكات مع املنظات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة وغريها   •

من املنظات ذات الخربة يف إدماج األطفال ذوي اإلعاقة. قم بتحشيد الراكات 

القامئة يف أنشطة العمل اإلنساين لضان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها.

أعضاء  قامئة  مبراجعة  قم  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  معنية  منظمة  عى  وللعثور   •
التحالف الدويل لإلعاقة.)30(

قم باالتصال مع إحدى املنظات اإلقليمية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة إذا مل   •

تتوفر منظات معنية باألشخاص ذوي اإلعاقة عى مستوى الدولة.

.www.internationaldisabilityalliance.org/content/ida-members 0))-  لالطالع عىل قامئة أعضاء التحالف، أنظر(
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مثال: ساحات صديقة للطفل سهلة الوصول يف األردن

يف التجمعات املسـتضيفة ومخيـات اللجوء يف األردن، عملت اليونيسـف ورشكائها عى 

إقامـة 233 سـاحة صديقـة للطفل تُدعـى مراكز مكاين. مراكـز مكاين، والتـي تم تصميمها 

لتكـون شـاملة وغري متييزية، هي سـاحات آمنة مخصصـة لألطفال وتوفر لهـم دعاً تعليمياً 

وبنـاء مهـارات وتدخـات نفسـية اجتاعيـة. ولـكل مركـز مكون انتشـار وتوسـع مجتمعي 

ويحيـل األطفـال إىل الخدمـات املتخصصة األخرى حسـب الحاجة.

ويف عـام 2016، حصـل حـوايل 2,024 طفـل مـن ذوي اإلعاقـة عـى الخدمـات مـن 

خـال هـذه املراكـز )حسـب املعلومـات املقدمـة مـن مكتـب اليونيسـف يف األردن(. 

تحـدد إجراءات التشـغيل القيـايس الخاصـة مبراكز مـكاين يف األردن معايري البنيـة التحتية 

لسـاحات مـكاين وتشـمل معايـري سـهولة الوصـول لألشـخاص ذوي اإلعاقـة واملتعلقـة 

بطـرق املدخل واملسـارات واملنطقة واستكشـاف املـكان ومرافق برنامج امليـاه والرصف 

الصحـي والنظافـة العامـة )WASH( )مكتـب اليونيسـف األردن، 2016(.)31( 

ــة  ــات رضوري ــة تعدي ــة ألي ــة وموازن ــع خط ــم بوض ــك، ق ــة لذل ــاك صل ــا كان هن وحيث و- 

مــن شــأنها أن تجعــل مرافــق العمــل اإلنســاين ونقــاط التوزيــع ســهلة الوصــول مــن قبــل 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة. خــذ بعــني االعتبــار معيــار ســهولة الوصــول يف كل مــن تأســيس 

املرافــق املؤقتــة وبنــاء البنيــة التحتيــة.

إن التخطيــط ملعيــار ســهولة الوصــول منــذ البدايــة - بــدءاً مــن مرحلــة التخطيــط والتصميم  ز- 

- هــو أقــل تكلفــة بكثــري مــن تعديــل البنيــة التحتيــة القامئــة.)32( ملزيــد مــن املعلومــات، 

ــة  ــات املفاهيمي ــول« يف الكتيب ــهلة الوص ــة س ــة التحتي ــول البني ــدة ح ــكار مفي ــر »أف أنظ
)33(.)http://training.unicef.org/disability/emergencies ،القطاعيــة

https://www.unicef.org/jordan/ ميكن االطالع عىل إجراءات التشغيل القياسية الخاصة مبراكز مكاين يف األردن باللغة اإلنجليزية عىل املوقع  -((((

https://www.unicef.org/jordan/ :وباللغة العربية عىل املوقع ،ENG_Makani__-_UNICEF_Operations_Manual4.pdf 

Arabic_Makani__-_UNICEF_Operations_Manual_A4.pdf

)2))-  عىل سبيل املثال، ال تتعدى تكلفة بناء مرحاض مدريس متاح لذوي اإلعاقة نسبة )% من التكاليف اإلجاملية للمرحاض وقد تكون أقل من )% إذا ما 

.(20(0 ،(WEDC( تم التخطيط لبنائه منذ البداية )مركز املياه والهندسة االمنائية

))))-  ميكن أيضاً االطالع عىل مواصفات سهولة الوصول إىل األبنية واملرافق من خالل مكونات الوصول لبيئة البناء: بطاقات فنية للتصميم العاملي، متوفرة 

www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/ عىل املوقع 

.Disability/annex12 technical cards for accessible construction.pdf

التواصل من أجل تغيير السلوك والتواصل من أجل التنمية  -6-6

قــم بــإرشاك طاقــم التواصــل يف عمليــة تطويــر وتخطيــط بلــورة معلومــات شــاملة وســهلة  أ- 

الوصــول )أنظــر األقســام 9.2 و 9.4(، وكذلــك يف الحمــات املعنيــة باألطفــال واليافعني 

ذوي اإلعاقــة. وهــذه قــد تشــمل:

األطفــال  ألرس  القامئــة  اإلنســانية  بالخدمــات  املتعلقــة  املعلومــات   •  

اإلعاقــة. ذوي  واليافعــني 

ــاه  ــج املي ــة وبرنام ــة بالتغذي ــية املتعلق ــات واضحــة حــول االحتياجــات األساس معلوم  •  

والــرصف الصحــي والنظافــة العامــة )WASH(، والصحــة، والتعليــم، والحايــة لألطفال 

ــة. ــني ذوي اإلعاق واليافع

رســائل موجهــة لكافــة الفتيــات واألوالد ذوي اإلعاقــة حــول حقهــم يف الحصــول عــى   •  

والحايــة. الخدمــات 

ــن ذوي  ــاء م ــال ونس ــة ألطف ــور إيجابي ــى ص ــل ع ــواد التواص ــتال م ــى اش ــرص ع اح ب- 

ــل  ــن أج ــك م ــل(، وذل ــاء حوام ــات أو نس ــة كأمه ــاء ذات اإلعاق ــر النس ــة )كتصوي اإلعاق

ــر وصمــة  ــة والحــّد مــن أث ــري املواقــف تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاق املســاعدة يف تغي

ــز. ــار والتميي الع

عنــد اســتخدام آليــات املاحظــات التقييمــي والشــكاوى كجــزء مــن املســاءلة وعمليــات  ج- 

إرشاك املجتمــع، عليــك األخــذ بعــني االعتبــار معيــار ســهولة الوصــول لألشــخاص الذين 

يعانــون مــن أنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات )عــى ســبيل املثــال، اســتخدم وســيلتني عــى 

األقــل لجمــع املاحظــات التقييميــة، خطيــة وشــفهية( )أنظــر القســم 2-9(.
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قائمة التحقق من اجلاهزية  -7-6

قامئــة التحقــق، املأخــوذة مــن األعــال املدرجــة ضمــن الربامــج واملحــددة يف هــذه الوثيقة، من 

شــأنها املســاعدة يف تحديــد مــا إذا تــم القيــام بأعــال إلدمــاج األطفــال واليافعــني ذوي اإلعاقــة 

ــات  ــاء وجه ــع زم ــاورات م ــب مش ــد يتطل ــق ق ــة التحق ــتكال قامئ ــة. واس ــة الجاهزي يف مرحل

ــى  ــاع ع ــن االط ــيقي. ميك ــاع تنس ــا أو اجت ــق م ــال فري ــن خ ــا م ــرى، رمب ــية أخ ــة رئيس معني

http://training.unicef.org/disability/emergencies ــع ــة عــى املوق نســخ مطبوعــة إضافي

االعتبارات الخاصة بتضمني األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الجاهزية

التنسيق

هل تم تحديد أية نقطة اتصال خاصة باإلعاقة أو وكالة اتصال أو 

فريق عمل يف آليات التنسيق ذات العاقة بالعمل اإلنساين )مبا فيها 

العناقيد(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

التقويم واملراقبة والتقييم

هل تم تجميع البيانات املتوفرة حول األطفال ذوي اإلعاقة )من 

مصادر مختلفة كمديريات الصحة، أو مديريات التعليم أو الرفاه 

االجتاعي؛ أو املؤسسات، أو املنظات غري الحكومية، أو 

املنظات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل بوسع تقييات االحتياجات ومناذج اإلحالة وأدوات املراقبة 

والتبليغ تحديد احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة وتصنيف البيانات 

حسب اإلعاقة؟ )أنظر املربع 4(

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

ماحظات:

هل تم إرشاك املنظات ذات الخربة يف القضايا املتعلقة باإلعاقة، 

كاملديريات الحكومية ذات الصلة واملنظات غري الحكومية 

واملنظات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، يف عملية جمع البيانات 

وتقييم االحتياجات؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

التخطيط

هل تم تضمني املسائل املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة يف خطط 

الجاهزية لحاالت الطوارئ، مبا يف ذلك الخطط التي تم وضعها 

من قبل آليات التنسيق أو مجموعات العمل املشرتكة بني والوزارات 

واملديريات الحكومية؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:
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هل تم تخصيص موازنة للخدمات واإلمدادات التي تعالج احتياجات 

األطفال ذوي اإلعاقة؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل تم وضع فهرس بالوكاالت واألفراد من أصحاب الخربة يف إدماج 

األطفال ذوي اإلعاقة )مثل الوكاالت الحكومية التي تركز عى اإلعاقة، 

واملنظات غري الحكومية، واملنظات املعنية باألشخاص ذوي 

اإلعاقة، وأخصائيي عاج النطق(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل تم خال تخطيط التوريد األخذ بعني االعتبار املنتجات ذات 

الصلة باألطفال ذوي اإلعاقة )مثل األجهزة املساندة، وحقائب 

أدوات حاالت الطوارئ الشامل، ودربزينات املساندة لدعم استخدام 

املراحيض(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

تنمية القدرات

هل حصل طاقم العمل اإلنساين عى تدريب عى إدماج األطفال 

ذوي اإلعاقة )مثل كيفية جعل التدخات شاملة، التواصل مع األطفال 

ذوي اإلعاقة، مواءمة املعلومات(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

جعل تدخات الجاهزية دامجة وسهلة الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة

هل تم تضمني األطفال ذوي اإلعاقة يف التدخات ذات العاقة 

بالجاهزية )مثل متارين حاالت الطوارئ، نظام اإلنذار املبكر(؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

3839
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هل ضان سهول وصول األشخاص ذوي اإلعاقة هو أحد املعايري 

املوضوعة لتحديد واختيار املرافق ذات العاقة بحاالت الطوارئ 

)مثل مراكز اإلخاء، والساحات الصديقة للطفل، وخدمات التوسع 

واالنتشار(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

التواصل الذي يهدف إىل تغيري السلوك / التواصل الذي يهدف إىل التنمية

هل يتم إنتاج مواد التواصل الخاصة بالعمل اإلنساين بتنسيقات 

وأمناط سهلة الوصول )مثاً، هل تتوفر املواد بتنسيقني عى األقل، 

كتنسيق مطبوع وصويت(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل يتم إظهار األطفال ذوي اإلعاقة يف مواد التواصل املتعلقة 

بجاهزية العمل اإلنساين )مثاً، هل تم تضمني صور لألطفال ذوي 

اإلعاقة يف هذه املواد(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

4041
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تعليق الصورة: مارجوري وهي نائمة بجانب ابنها البالغ من العمر 18 شهراً، هيروينز، يف أحد مخيمات 
 النازحني بعد الهزة األرضية بالقرب من بورت أو برانس، هاييتي. وعلى الرغم من تهشم جزء من ذراعها 

أثناء الهزة األرضية، إال أنها استطاعت إنقاذ ابنها.
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االستجابة والتعايف املبكر

قم مبراجعة أعال الجاهزية وقم مبواءمة أعال االستجابة والتعايف املبكر تبعاً لها. 

التنسيق  -1-7

إقامــة نقطــة اتصــال أو وكالــة اتصــال أو فريــق عمــل خــاص باإلعاقــات لتمثيــل مســائل  أ- 
ــل.)34( ــات العم ــد ومجموع ــاين كالعناقي ــل اإلنس ــيق العم ــات تنس ــة يف آلي اإلعاق

قــم بإقامــة روابط بــني الســلطات الحكومية والعناقيــد أو القطاعــات حول املســائل الحيوية  ب- 

ــال، احــرص عــى إدمــاج  ــة. عــى ســبيل املث املتعلقــة باألطفــال واليافعــني ذوي اإلعاق

األطفــال ذوي اإلعاقــة يف ســاحات التعلــم املؤقتــة )عنقــود التعليــم( والســاحات الصديقــة 

للطفــل )عنقــود الحايــة(، والتــي غالبــاً مــا تكــون مواقــع للتدخــات الصحيــة األساســية 

والتــي يجــب أن تشــتمل عــى مرافــق ســهلة الوصــول لربنامــج امليــاه والــرصف الصحــي 

والنظافــة العامــة. ملزيــد مــن املعلومــات حــول الروابــط املحــددة بــني مختلــف العناقيــد، 

http://training.unicef.org/ أنظــر الكتيبــات املفاهيميــة القطاعيــة، عــى املوقــع 

.disability/emergencies

ــئلة  ــات األس ــدة بيان ــي يف قاع ــا ه ــاين )ك ــل اإلنس ــات العم ــداول خدم ــع ج ــد وض عن ج- 

ــا  ــة املســؤولة عــن قضاي ــوزارة أو املديري ــم بجمــع معلومــات مــن ال الخمســة )5W(، ق

ــة،  ــني ذوي اإلعاق ــال واليافع ــاملة لألطف ــات ش ــدم خدم ــي تق ــات الت ــة، واملنظ اإلعاق

ــي أو  ــاج الوظيف ــي أو الع ــاج الطبيع ــة )كالع ــات موجه ــدم خدم ــي تق ــات الت واملنظ

ــاندة(. ــزة املس ــة أو األجه ــة البديل الرعاي

ــاً لألطفــال ذوي  قــم بتحديــد الفجــوات ومنــارصة مواءمــة الخدمــات غــري الدامجــة حالي د- 

ــة  ــة. ومــن األمثل ــات املفاهيمي ــب والكتيب ــوارد يف هــذا الكتي ــه ال ــاع التوجي ــة، باتب اإلعاق

ــة التــي تفتقــر إىل الســامل التــي  عــى الخدمــات غــري املتاحــة هنــاك العيــادات الصحي

ــر إىل  ــي تفتق ــدارس الت ــا، أو امل ــات إليه ــني ذوي اإلعاق ــال والبالغ ــول األطف ــح وص تتي

ــة(. ــة الصفي ــة يف الغرف ــال ذوي اإلعاق ــاج األطف ــى إدم ــني ع ــني املدرب املعلم

))))-  ويف كثري من الحاالت، ميكن لنقطة االتصال الخاصة باإلعاقات االستفادة من املشاركة يف التدريب املتعلق باإلعاقة الذي يتم التخطيط له يف 

الدولة أو املنطقة.
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مثال: تخطيط الخدمات الدامجة لذوي اإلعاقة

يف العـراق، اليونيسـف هـي وكالـة نقطـة االتصـال ملنطقـة حايـة الطفـل يف مجموعات 

تسـتخدم  كردسـتان.  منطقـة  يف  الطفـل  وحايـة  باملسـؤولية  الخاصـة  الفرعيـة  العمـل 

مجموعـات العمـل الفرعية تخطيط األسـئلة الخمسـة )5W( )مـن يفعل مـاذا، وأين، ومتى، 

ومـن أجـل مـن( لجمـع بيانـات حـول برامـج وتدخـات حايـة الطفل. 

وقـد تـم تضمـني عمـود محـدد لألطفـال ذوي اإلعاقـة ضمـن جـدول تخطيـط األسـئلة 

الخمسـة )5W(. توفـر البيانـات معلومات حول نطاق تغطية وفجـوات وتداخات تدخات 

حايـة الطفـل، مبا يف ذلـك األطفال ذوي اإلعاقـة. يقوم مسـؤول إدارة املعلومات بتجميع 

التحديثـات املنتظمـة ويزودها لليونيسـف وآليات التبليغ املشـرتكة بني الـوكاالت، كتقارير 

الوضـع التـي تعدهـا اليونيسـف، وتقاريـر الوضـع األسـبوعية حـول األشـخاص النازحـني 

داخليـاً وتقاريـر الوضـع نصف الشـهرية حـول الاجئني )حسـب املعلومـات املقدمة من 

مكتـب اليونيسـف العراق(. 

التقومي واملراقبة والتقييم   -2-7

تحقق إذا ما تم وضع أدوات لجمع البيانات أثناء مرحلة الجاهزية.  ه- 

ــاج  ــي إلدم ــا ينبغ ــا ك ــا ومواءمته ــم مبراجعته ــات، ق ــع البيان ــر أدوات لجم ــم تطوي إذا ت و- 

ــم 2-6(. ــر القس ــة )أنظ ــال ذوي اإلعاق األطف

قــم بجمــع البيانــات حــول األطفــال ذوي اإلعاقــة عــى كافــة املســتويات - مبــا يف ذلــك  ز- 

عــى مســتوى األرسة املعيشــية واملجتمــع واملنطقــة واملســتوى الوطنــي(.

تحديد األطفال ذوي اإلعاقة وتصنيف البيانات

مــن شــأن تحديــد األطفــال ذوي اإلعاقــة وتصنيــف البيانــات حســب اإلعاقــة أن يســاعد يف  ح- 

بلــورة تصميــم برامــج شــاملة وتحديــد مــدى وصــول األطفــال ذوي اإلعاقــة إىل الخدمــات.

ــع 4  ــودة واملرب ــادر املوج ــن املص ــة م ــال ذوي اإلعاق ــد األطف ــع 3 لتحدي ــر املرب أنظ ط- 

ــة.  ــب اإلعاق ــة حس ــات املصنف للبيان

مثال: استخدام أسئلة مجموعة واشنطن أثناء تسجيل الاجئني

مـن بـني أهداف فريـق عمل اإلعاقـة يف األردن تحسـني عمليـة تحديد وجمـع املعلومات 

املتعلقـة بالاجئـني والفئـات السـكانية املسـتضعفة مـن ذوي اإلعاقـة.)35( ولتحقيـق هذه 

الغايـة، أطلقـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الاجئـني برنامجـاً تجريبيـاً 

السـتخدام املجموعـة املختـرصة مـن أسـئلة مجموعة واشـنطن )أنظـر املربـع 4( يف )9 

مراجعة تسـجيل. وخال االسـتخدام التجريبي لهذه األسـئلة، تبني أن نسـبة انتشـار اإلعاقة 

بـني الاجئـني مـن 2.3% )يف البيانـات التـي تـم جمعهـا قبـل الربنامـج التجريبـي( إىل 

27.5%.)36( وقـد أفـاد طاقـم التسـجيل التابـع للمفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 

الاجئـني أن أسـئلة مجموعـة واشـنطن سـاعدت يف تحديد إعاقـات مل تكن مرصـودة من 

قبـل. وقـد احتوت األسـئلة عـى مصطلحـات حيادية بعيـدة عن وصمـة العار، ما شـجع 

اإلفصـاح عـن اإلعاقـات )املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الاجئـني، 2016(. 

تقييامت االحتياجات اإلنسانية

قــم بتضمــني قضايــا تتعلــق باألطفــال ذوي اإلعاقــة يف تقييــات االحتياجــات اإلنســانية،  ي- 

كالتقييــات الرسيعــة األوليــة متعــددة العناقيد أو متعــددة القطاعــات وتقييــات احتياجات 
مــا بعــد وقــوع الكــوارث.)37(

بالنســبة لــألدوات املســتخدمة يف جمــع معلومــات حــول األفــراد )كاملســوحات  ك- 

القطاعيــة(، قــم مبواءمــة األدوات املســتخدمة يف جمــع البيانــات حــول األطفــال واليافعني 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــة ع ذوي اإلعاق

يتــم جمعهــا حســب اإلعاقــة والعمــر والجنــس  التــي  البيانــات  بتصنيــف  قــم   •  

.)4 املربــع  )أنظــر 

))))-  فريق العمل املعني باإلعاقة هو جزء من مجموعة عمل حامية الطفل ضمن آلية التنسيق الُقطرية.

))))-  وكانت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني قد وجهت سؤااًل مفاده: »هل أنت معاق/ة؟« ولكنه أفىض إىل التقليل من شأن 

الالجئني ذوي اإلعاقة.

https://www.humanitarianresponse.info/en/ ،»ملزيد من املعلومات، أنظر »دورة الربامج اإلنسانية: تقييامت االحتياجات  -((((

.programme-cycle/space
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قــم بتحديــد االحتياجــات املتعلقــة باإلعاقــة ذات الصلــة بعمــر الطفــل ونوعــه   •  

االجتاعــي وإعاقتــه. وهــذه قــد تشــمل التأهيــل والدعــم يف التغذيــة والرعايــة الذاتيــة، 

والتعليــم والدعــم املــدريس، واألجهــزة املســاندة. 

قــم برصــد مــدى ســهولة الوصــول إىل الخدمــات اإلنســانية واملرافــق كســاحات التعلــم  ل- 

املؤقتــة والســاحات الصديقــة للطفــل ومرافــق برنامــج امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة 

ــال  ــاركة األطف ــور ومش ــدى حض ــة م ــذاء، ملعرف ــع الغ ــاط توزي ــة )WASH(، ونق العام

ــهلة  ــة س ــة التحتي ــول البني ــدة ح ــكار مفي ــر »أف ــانية. أنظ ــطة اإلنس ــة يف األنش ذوي اإلعاق

http://training.unicef.org/ املوقــع:  عــى  املفاهيميــة،  الكتيبــات  يف   الوصــول« 

.disability/emergencies

يف التقييــات التشــاركية، قــم بتنظيــم نقاشــات مجموعــة بؤريــة ومقابــات مــع املبلغــني  م- 

الرئيســيني لجمــع معلومــات حــول ســهولة الوصــول إىل الخدمــات واملفاهيــم املحليــة 

ــة.  ــات واألوالد ذوي اإلعاق الســائدة حــول الفتي

قــم بإجــراء مقابــات مــع البالغــني والشــباب ذوي اإلعاقــة بوصفهــم مبلغــني رئيســيني.   •  

ــة  ــات املحلي ــة، واملجموع ــخاص ذوي اإلعاق ــة باألش ــات املعني ــوة املنظ ــم بدع ق

املعنيــة باإلعاقــة، وأهــل ومقّدمــي الرعايــة املخصصــني لألطفــال ذوي اإلعاقــة إلجــراء 

ــع 5(. ــر املرب ــم )أنظ ــة معه ــة بؤري ــات مجموع نقاش

قــم بجمــع معلومــات حــول الحواجــز التــي تحــول دون حصــول األطفــال ذوي اإلعاقــة   •  

ــد  ــات. وق ــانية واملعلوم ــات اإلنس ــم إىل الخدم ــني له ــة املخصص ــي الرعاي ومقّدم

ــي:  ــا ي ــز م ــمل الحواج تش

<  املارسات التمييزية التي تحول دون حصول الفتيات ذات اإلعاقة عى    

معلومات الصحة اإلنجابية )عى سبيل املثال، رفض حصولهم عى 

املعلومات أو الخدمات(؛

<  مواقع توزيع غري سهلة الوصول )عى سبيل املثال، درج دون    

سامل، مراحيض يتعذر عى األشخاص الذين يستخدمون الكريس 

املتحرك استخدامها(؛ 

<  قلة التوعية حول اإلعاقة من جانب العاملني يف الربامج اإلنسانية؛   

<  قلة اإلمدادات املناسبة إلعاقة وعمر األطفال )كتوفر كرايس متحركة بأحجام    

مناسبة، والعكازات واملعينات السمعية(.

ــال  ــم باألطف ــى عل ــال ع ــون األطف ــا يك ــاً م ــال.))3( غالب ــاركة األطف ــى مش ــّجع ع ش ن- 

ــائط  ــتخدم الوس ــكو، 2010(. اس ــاذا )اليونيس ــدارس ومل ــن امل ــم م ــم اقصاءه ــن يت الذي

اإلبداعيــة يف الفــن واللعــب كطريقــة لتمكــني األطفــال ذوي اإلعاقــة التعبــري عــن وجهــات 

نظرهــم حــول نــوع الدعــم الــذي يحتاجونــه يف مقابــات املبلغــني الرئيســيني ونقاشــات 
ــة؛)39( ــة البؤري املجموع

ــاور  ــم التش ــن ت ــال الذي ــن األطف ــل م ــى األق ــان أن 10% ع ــدف لض ــد ه ــم بتحدي ق  •  

معهــم هــم مــن ذوي اإلعاقــة.

فّكــر يف تنظيــم مجموعــات نقــاش بؤريــة منفصلــة مــع النســاء والفتيــات ذات اإلعاقــة   •  

ــة  لتحديــد املارســات التمييزيــة املحــددة ضدهــن والحواجــز التــي يواجهنهــا، مقارن

مــع مجموعــات أخــرى مــن األطفــال والبالغــني مــن ذوي اإلعاقــة، وركّــز عــى النتائــج 

ــة. ــر اإلضافي يف التقاري

مثال: تحديد األطفال ذوي اإلعاقة بعد حدوث هزة أرضية

كجـزء مـن التقييـم الذي تم تنفيـذه بعد وقـوع الهزة األرضيـة يف نيبال عـام 2015، حددت 

جهتـان رشيكتان لليونيسـف، وهـا االتحاد الوطني املعنـي باإلعاقات يف نيبال ومؤسسـة 

كارونـا نيبـال، وجـود 5,245 طفـل يعانـون مـن إعاقـات )44% منهـم مـن الفتيـات( يف 

الضواحـي املتأثرة بالهزة األرضية )اليونيسـف، 2015(. ومبـا أن هاتني الجهتني الريكتني 

كانتـا قـد عملتـا مـع األطفـال ذوي اإلعاقـة، فقـد كانتـا قادرتـني عـى تحديـد األشـخاص 

املتأثريـن بالهـزة األرضية بشـكل رسيع )حسـب املعلومات املقدمة من مكتب اليونيسـف 

نيبال(.)40( يف 

https://www.unicef.org/supply/files/ عند إرشاك األطفال يف عملية جمع البيانات، احرص عىل ضامن االلتزام باملعايري األخالقية. أنظر  -((((

.https://www.unicef-irc.org/publications/849 و ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF

))))-  للحصول عىل معلومات حول مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة، يرجى الرجوع إىل وثيقة اليونيسف تعاملوا معنا عىل محمل الجّد! إرشاك األطفال ذوي 

.www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf :اإلعاقة يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم، واملتوفرة عىل املوقع

)0))-  االتحاد الوطني املعني باإلعاقات يف نيبال هو املنظمة الوطنية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف نيبال. أما مؤسسة كارونا فهي منظمة غري حكومية 

تعمل من أجل تحسني نوعية حياة األطفال ذوي اإلعاقة من خالل تعزيز أنظمة الرعاية الصحية ومتكني املجتمعات.
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مراقبة وتقييم الربنامج

قــم بوضــع مــؤرشات محــددة خاصــة باإلعاقــة حســب أولويتهــا ملراقبــة مــدى التقــدم  س- 

ــد  ــم. وق ــة احتياجاته ــة وتلبي ــال ذوي اإلعاق ــول إىل األطف ــد الوص ــى صعي ــرز ع املح

ــي: ــا ي ــؤرشات م ــمل امل تش

نسبة املدارس أو ساحات التعلم سهلة الوصول لألطفال ذوي اإلعاقة.)41(  •  

عدد األطفال ذوي اإلعاقة الذين تم قبولهم يف الربامج العاجية.   •  

قــم بتوثيــق وإعــداد تقاريــر حــول التقــدم املحــرز يف الوصــول إىل األطفــال ذوي اإلعاقــة  ع- 

ــر  ــه، كتقاري ــر حول ــة العمــل اإلنســاين ورفــع تقاري ــة احتياجاتهــم يف عمليــات مراقب وتلبي

الوضــع، ولوحــات املعلومــات الرئيســية الخاصــة بالعمــل اإلنســاين، أو التقاريــر نصــف 

ــر الســنوية.  الســنوية أو التقاري

مربع 6: تقييم مدى إدماج األطفال ذوي اإلعاقة

عند تنفيذ تقييات العمل اإلنساين، احرص عى أن يكون إدماج ذوي اإلعاقة أحد   •

معايري التقييم وقم بتضمني أسئلة من قبيل: 

إىل أي مدى كانت التدخات ذات صلة باالحتياجات املحددة لألطفال ذوي   •

اإلعاقة؟ 

ما مدى فعالية التدخات والخدمات املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة يف حاالت   •

الطوارئ؟ 

إىل أي مدى حققت التدخات، سواء السائدة منها أو املوجهة، النتائج املتوقعة؟  •

إىل أي مدى كان للتدخات آثار غري متوقعة؟   •

إىل أي مدى حددت تقييات احتياجات العمل اإلنساين االحتياجات الخاصة   •

لألطفال ذوي اإلعاقة؟ 

إىل أي مدى تم استخدام املعلومات حول األطفال ذوي اإلعاقة املأخوذة من   •

تقييات االحتياجات يف بلورة ووضع الربامج؟

ما مدى ارتباط الربامج القامئة حول اإلعاقة باالستجابة اإلنسانية؟   •

هل كان هناك منافع دامئة أو معززة كنتيجة لربط الربامج القامئة حول اإلعاقات مع   •

االستجابة اإلنسانية؟ 

))))-  املؤرش الذي تم مواءمته من سجل مؤرشات العمل اإلنساين، عنقود التعليم، الرمز E-1-20، مرافق وخدمات النطاق الفرعي، متوفر عىل املوقع 

.https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/ir/indicator/e-1-20

قــم بتضمــني أســئلة حــول إذا مــا كان األطفــال والنســاء مــن ذوي اإلعاقــة يحصلــون عــى  ف- 

الخدمــات، ومــا هــي التحديــات التــي يواجهونهــا، والرقابــة يف وقتهــا الحقيقــي باســتخدام 

ــة،  ــات الريك ــع الجه ــرتكة م ــة املش ــة، والرقاب ــائل النصي ــة والرس ــف النقال ــزة الهات أجه

ومراقبــة وتقييــم مــا بعــد التوزيــع. قــم بتوجيــه أســئلة مــن قبيــل: »هــل يســتطيع األطفــال 

ــة  ــاحات الصديق ــة، والس ــم املؤقت ــاحات التعل ــول إىل س ــة الوص ــني ذوي اإلعاق واليافع

ــاندة املناســبة  ــزة املس ــري األجه ــم توف ــة املدرســية؟« أو »هــل ت ــج التغذي ــل، وبرام للطف

وصيانتها؟«قــم بتحليــل فجــوات املعلومــات القامئــة يف التقييــات وتحليــات األزمــات 

يف تنفيــذ الربامــج اإلنســانية الشــاملة )عــى ســبيل املثــال، مــن خــال ورش العمــل التــي 

تُقــام مــع الــركاء أو مــن خــال إعــداد ورقــة مفاهيــم(.

ــة يف  ــال ذوي اإلعاق ــاج األطف ــول إدم ــتفادة ح ــدروس املس ــاركة ال ــق ومش ــم بتوثي ق ص- 

ــة( )أنظــر القســم )-2(.  ــال، مــن خــال دراســات الحال االســتجابة اإلنســانية )عــى ســبيل املث

أنظر القسم 6-6.ج آلليات الشكوى واملاحظات التقييمية سهلة الوصول.  ق- 

التخطيط  -3-7

عــى الرغــم مــن الصفــة العاجلــة والطارئــة لاســتجابة اإلنســانية، إال أن هنــاك عــدة طــرق  أ- 

ميكــن مــن خالهــا االســتناد إىل قــدرات وخــربات األطفــال املتفــردة واليافعــني والبالغــني 

ذوي اإلعاقــات وتضمينهــم يف االســتجابة )أنظــر القســم 2-9(.

ــط  ــل خط ــوارئ )مث ــاالت الط ــط ح ــول خط ــم ح ــات تقيي ــد ماحظ ــداد أو تزوي ــد إع عن ب- 

ــط  ــة وخط ــتجابة اإلقليمي ــط االس ــوكاالت، وخط ــني ال ــرتكة ب ــانية املش ــتجابة اإلنس االس

اليونيســف للعمــل اإلنســاين(، قــم بتضمــني احتياجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة وتحديــد 

الحواجــز التــي تحــول دون وصولهــم إىل التدخــات واألنشــطة التــي تهــدف إىل إدمــاج 

ــة.  ــال ذوي اإلعاق األطف

قــم بتضمــني األطفــال واليافعــني ذوي اإلعاقــة كفئــة األشــخاص الذيــن ســيتم الوصــول  ج- 

إليهــم يف خطــط االســتجابة مــن خــال وضــع:

اسرتاتيجية تحدد األعال ذات األولوية للوصول إىل األطفال ذوي اإلعاقة؛  •  

مؤرشات أهداف وذات أولوية لتتبع مدى الوصول إىل األطفال ذوي اإلعاقة.  •  

4849

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/ir/indicator/e-1-20


يف املبكر
جابة والتعا

ست
كراال

ملب
يف ا

عا
لت

 وا
بة

جا
ست

اال

خــذ األطفــال ذوي اإلعاقــة بعــني االعتبــار عنــد تحديــد معايــري اختيــار الفئــات  د- 

املســتفيدة بنــاء عــى تحليــل للوضــع، مــع األخــذ بعــني االعتبــار املعيقــات واملخاطــر 

ــا. ــي يواجهونه الت

إذا مل تتوفــر البيانــات حــول الجنــس والعمــر واإلعاقــة واالحتياجــات املحــددة لــكل قطاع  ه- 

لألطفــال ذوي اإلعاقــة وحــول املعيقــات التــي تحــول دون حصولهــم عــى الخدمــات، 

قــم بتحديــد فجــوة املعلومــات هــذه وقــم بوضــع إجــراءات عمليــة ملعالجتهــا.

7-4-  جعل تدخالت العمل اإلنساني دامجة وسهلة الوصول لألشخاص 
ذوي اإلعاقة 

ــات  ــة أو حــدد أوق ــري األولوي ــة )أنظــر املــرسد( وحــدد طواب ــم بوضــع مســارات رسيع ق أ- 

محــددة يقــوم فيهــا األطفــال واليافعــني ذوي اإلعاقــة ومقّدمــي الرعايــة املخصصــني لهــم 

للتســجيل للخدمــات والحصــول عليهــا، عى ســبيل املثــال يف املراكز الصحيــة )لخدمات 

ــة، والســاحات  ــم املؤقت ــة(، وســاحات التعل ــات أو تشــخيص ســوء التغذي ــل التحصين مث

الصديقــة للطفــل، ونقــاط توزيــع األغذيــة، وتوزيــع امليــاه واملــواد األرسيــة األساســية.

احــرص عــى توفــري مقاعــد ذات مظــات لتمكــني األشــخاص مــن االســرتاحة فيهــا أثنــاء  ب- 

انتظــار دورهــم، عــى ســبيل املثــال يف نقــاط توزيــع امليــاه أو املــواد غــري الغذائيــة. فهــذا 

مــن شــأنه مســاعدة ليــس األشــخاص ذوي اإلعاقــة فحســب، بــل يســاعد أيضــاً املســنني 

والنســاء الحوامــل.

الشكل 2: املنطقة املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 املصدر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

.2015 ،CBM مؤسسة هانديكاب إنرتناشينال ومؤسسة

قــم بتوفــري املســاعدة يف املواصــات والتنقــل أو إعفــاءات مــن املواصــات لألطفــال أو  ج- 

مقدمــي الرعايــة ذوي اإلعاقــة كلــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك لتمكينهــم مــن الوصــول إىل 

الخدمــات )مثــل املرافــق الصحيــة أو املــدارس(. 

ــي  ــة ومقدم ــني ذوي اإلعاق ــال واليافع ــار إلرشاك األطف ــول وانتش ــات وص ــع آلي ــم بوض ق د- 

الرعايــة املخصصــني لهــم املعزولــني عــن منازلهــم. قــد تكــون الفتيــات والشــابات ذات 
ــة مــع أقرانهــن مــن الذكــور.)42( ــط مقارن ــة وأقــل مشــاركة يف أنشــطة التخطي ــة أكــر عزل اإلعاق

)2))-  الفتيات والنساء ذات اإلعاقة قد يكّن أقل قوة وأقل منزلة يف املجتمع بسبب األعراف االجتامعية املتعلقة بالعمر والنوع االجتامعي واإلعاقة. 
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مثال: نظام املسار الرسيع لتسجيل الاجئني 

خـال التدفـق الهائـل ملوجة الاجئني السـوريني إىل مخيمـي الزعـرتي واألزرق يف األردن 

خـال عامـي 2013 و 2014، تـم تدريب الفرق العاملة يف منطقة االسـتقبال من قبل منظمة 

هانديـكاب إنرتناشـينال لتحديد األطفال والبالغني مـن ذوي اإلعاقـات أو اإلصابات. وقد تم 

مرافقـة وإعطـاء أولويـة لألشـخاص ذوي اإلعاقة أثناء عملية التسـجيل لتقليل وقـت االنتظار 

يف منطقـة االسـتقبال ولترسيـع عمليـة تخصيـص املـأوى لهـم. وقد قامـت الفـرق املتنقلة 

عـى تحديـد وزيارة هذه األرس املعيشـية لضـان حصولها عى الخدمات األساسـية، وذلك 

باسـتخدام نهـج إدارة الحالة )حسـب املعلومات املقدمـة من منظمة هانديكاب إنرتناشـينال(. 

قــم بالوصــول إىل األهــل ومقّدمــي الرعايــة مــن خــال الربامــج املفاهيميــة )عــى ســبيل  ه- 

املثــال يف مجــال الحايــة والتعليــم( وتوفــري توجيــه عمــي حــول كيفيــة رعايــة األطفــال 

ذوي اإلعاقــات والتواصــل معهــم ودعمهــم )أنظــر الكتيبــات املفاهيميــة، املتوفــرة عــى 

.)http://training.unicef.org/disability/emergencies :املوقــع

ــاء  ــل البن ــال مراح ــول خ ــهولة الوص ــري س ــد مبعاي ــى التقي ــط واإلرشاف ع ــم بالتخطي ق و- 

وإعــادة البنــاء وإصــاح البنيــة التحتيــة، مبــا فيهــا مرافــق برنامــج امليــاه والــرصف الصحــي 

ــني  ــال والبالغ ــول األطف ــهولة وص ــان س ــى ض ــرص ع ــة )WASH(. اح ــة العام والنظاف

ــار  ــار اختي ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــات، م ــن اإلعاق ــة م ــواع مختلف ــن أن ــون م ــن يعان الذي

املوقــع وســهولة الوصــول إليــه واســتخدام املرافــق املؤقتــة والدامئــة )أنظــر »أفــكار مفيدة 

ــط  ــى الراب ــرة ع ــة املتوف ــات املفاهيمي ــول« يف الكتيب ــهلة الوص ــة س ــة التحتي ــول البني ح

املذكــور أعــاه(.

ــات  ــع الخدم ــا موق ــا فيه ــات، مب ــر املعلوم ــي توف ــارات الت ــد اإلش ــة أو تعدي ــم مبواءم ق ز- 

ــر  ــات )أنظ ــن اإلعاق ــة م ــواع مختلف ــن أن ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــع، لألش ــاط التوزي ونق

»أفــكار مفيــدة حــول البنيــة التحتيــة ســهلة الوصــول« يف الكتيبــات املفاهيميــة املتوفــرة 

ــاه(. ــور أع ــط املذك عــى الراب

الحامية االجتامعية لألطفال ذوي اإلعاقة)43)

ميكــن لــألرس املعيشــية التــي تشــتمل عــى أفــراد يعانــون مــن إعاقــات أن تواجــه ضائقــة  ح- 

ــة  ــا الحاي ــات ومزاي ــاع الخدم ــبب انقط ــك بس ــوارئ وذل ــاالت الط ــرب يف ح ــة أك مالي

ــة  ــات الصحي ــن الخدم ــة ع ــف إضافي ــم لتكالي ــة إىل تكبده ــم، إضاف ــة عنه االجتاعي

ــة.  ــن إعاق ــاين م ــراد األرسة يع ــد أف ــة أح ــد رعاي ــل عن ــدان الدخ ــاندة، وفق ــزة املس واألجه

ــاء  ــة )كإعف ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش ــة القامئ ــة االجتاعي ــج الحاي ــد برام ــم بتحدي ق ط- 

ــات  ــم ذوي االحتياج ــح تعلي ــة، ومن ــات املجاني ــات املواص ــد، وبطاق ــة، والتقاع اإلعاق

ــج  ــذه الربام ــل ه ــتخدام أو تعدي ــر يف اس ــة(، وفّك ــات الغذائي ــائم املعون ــة، أو قس الخاص

ــة.  ــال ذوي اإلعاق ــول إىل األطف ــة للوص القامئ

ــهولة  ــاعد يف س ــة تس ــات مخصص ــر بطاق ــطة ووف ــجيل مبس ــات تس ــم عملي ــم بتنظي ق ي- 

برامــج  يف  وإدماجهــم  إعاقــة  ذوي  أطفــال  تشــمل  التــي  املعيشــية  األرس  تحديــد 
االجتاعيــة.)44( الحايــة 

مــن شــأن التحويــات النقديــة متكــني األرس املعيشــية املســتضعفة املتأثــرة باألزمــات،  ك- 

مبــا فيهــا األرس املعيشــية التــي تشــمل أطفــال ذوي إعاقــة، مــن الحصــول عــى الغــذاء 

واملــواد غــري الغذائيــة واملــواد الطبيــة كاألجهــزة املســاندة )عــى ســبيل املثــال، اســتبدال 

ــات  ــة(، وخدم ــرايس املتحرك ــمعية أو الك ــزة الس ــري األجه ــودة أو توف ــارات املفق النظ

ــل. ــل التأهي أخــرى مث

عليــك أيضــاً األخــذ بعــني االعتبــار التكاليــف اإلضافيــة املتعلقــة باإلعاقة لألرس املعيشــية  ل- 

التــي تشــمل أطفــاالً ذوي إعاقــة عنــد اختيــار األرس املعيشــية املؤهلــة لربامــج الحايــة 

االجتاعيــة كربنامــج التحويــات النقديــة. 

الربامــج  يف  للخدمــات  املتلقــني  اختيــار  معايــري  إىل  اإلعاقــة  بنــد  بإضافــة  قــم  م- 

النقــود. عــى  القامئــة 

https://www.unicef.org/socialprotection/framework/ :إعرف املزيد عن الحامية االجتامعية والعمل اإلنساين عىل املوقع  -((((

.index_61912.html

))))-  وميكن تحديد األرس التي تشمل أطفال ذوي إعاقة من خالل عمليات جمع البيانات كمسوح األرس املعيشية أو تسجيل الالجئني أو سجالت الخدمات.
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مثال: التحويات النقدية يف حلب، الجمهورية العربية السورية

يف شـهر ترين الثاين/نوفمـرب 2016، رشعت منظمة اليونيسـف ورشكاؤها يف الجمهورية 

العربيـة السـورية بتنفيـذ برنامـج إعفـاء لـألرس التـي تشـمل أطفـال ذوي إعاقـة. وقـد تـم 

تنفيـذ عمليـة تحديـد الفئـات املسـتفيدة مـن خـال النظـام القائـم لتوثيـق اإلعاقـات، مع 

إجـراء متابعـة مـن منظـات غـري حكومية رشيكـة متخصصة تعمل عـى تقييم مـدى تأهل 

األرس للتحويـات النقديـة. واألرس املسـتفيدة تشـمل كل من األشـخاص النازحـني داخلياً 

واملجتمعـات املسـتضيفة لهـم. وهـي تحصل عـى مبلـغ 40 دوالر أمرييك شـهرياً )وهو 

ضعـف تكلفة سـلة الغـذاء الدنيـا(، وذلك ألن مقّدمـي الرعاية غالبـاً ما يكونوا غـري قادرين 

عـى الحصـول عـى فـرص أخـرى مـدرة للدخـل. وقـد اسـتهدفت الجولـة األوىل مـن 

التحويـات النقديـة عائـات يف حلـب، حيث غطـت 4,200 طفاً مـن ذوي اإلعاقة حتى 

هـذه اللحظـة )حسـب املعلومـات املقدمة مـن مكتب اليونيسـف يف سـوريا(. 

ــر وصمــة العــار أو األســاطري أو الغــرية التــي قــد تنتــج عــن  احــرص عــى الحــّد مــن أث ن- 

ــات  ــال تدخ ــن خ ــاندة، م ــزة املس ــة أو األجه ــح النقدي ــتهدفة، كاملن ــات املس التدخ

ــال، قــم بعقــد اجتاعــات نقــاش  ــة. عــى ســبيل املث التواصــل الــذي يهــدف إىل التنمي

ــطة  ــا األنش ــرح له ــكانية لت ــات س ــتضافة فئ ــة واس ــات املحلي ــع املجتمع ــوح م مفت

ــع  ــاط توزي ــاءات املواصــات ونق ــة، كإعف ــي تســتهدف اإلعاق اإلنســانية والتدخــات الت

ــم 1-4(. ــذاء«، القس ــدم اإلي ــر »ع ــاندة )أنظ ــزة املس األجه

مربع نص 7: تنسيق وإدارة املخيامت)45)

قم بإرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا فيهم األطفال ذوي اإلعاقة وذويهم ومقّدمي   •

اللجان  ويف  املخيات  وإدارة  تنسيق  اجتاعات  يف  لهم،  املخصصني  الرعاية 

الخاصة  اإلدارة لضان متثيلها املناسب لألطفال ذوي االحتياجات  ومجموعات 

وتلبية احتياجاتهم املحددة.

قم بتصميم وبناء وتعديل البنية التحتية للمخيم )مبا يف ذلك املأوى، ونقاط توزيع   •

الصحية،  واملراكز  واملدارس،  واالستحام،  املراحيض  ومناطق  واملاء،  الغذاء 

ومكاتب املخيم( لضان سهولة الوصول إليها واستخدامها )أنظر قسم »أفكار مفيدة 

حول البنية التحتية سهلة الوصول« يف الكتيبات املفاهيمية القطاعية، عى املوقع: 

.)http://training.unicef.org/disability/emergencies

قم بتخطيط آلية التوسع واالنتشار عند تنفيذ أنشطة تغطية كامل املخيم )مثل حمات   •

التي تشمل  البطانيات(، بهدف تحديد وتضمني األرس املعيشية  التطعيم أو توزيع 

أطفاالً ذوي إعاقة.

عند التخطيط لوضع اسرتاتيجيات خروج يف حاالت إغاق املخيم، احرص عى   •

دعم إمكانية تنقل وإعادة دمج األرس املعيشية التي تشمل بالغني وأطفاالً ذوي إعاقة 

)عى سبيل املثال، من خال توفري إعفاءات الستخدام وسائل املواصات سهلة 

الوصول  سهلة  مساكن  إيجاد  يف  دعمهم  عى  احرص  أو  واالستخدام،  الوصول 

واالستخدام يف حاالت إعادة التوطني(. 

إقامة الرشاكات

ــن  ــة أو م ــراكات القامئ ــال ال ــن خ ــة م ــال اإلعاق ــربات يف مج ــيد الخ ــن تحش س-  ميك

خــال إقامــة رشاكات جديــدة مــع الــوكاالت الحكوميــة )مثــل وزارات التعليــم أو الرفــاه 

االجتاعــي(، ومــع املنظــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واملنظــات غــري 

الحكوميــة الناشــطة يف مجــال اإلعاقــة، ومــن خــال توظيــف مستشــارين عــى املــدى 

القصــري )أنظــر املربــع 5(.

))))-  تم مواءمتها من اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، دليل املناطق املفاهيمي الخاص بإرشادات دمج تدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

العمل اإلنساين: تنسيق وإدارة املخيامت، ))20.
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ــوق  ــوق املــرأة وحق ــات حق ــل جمعي ــدين، مث ــات املجتمــع امل ــدى منظ ــد يكــون ل ق ع- 

اإلنســان، خــربة يف قضايــا متقاطعــة متعلقــة باإلعاقــة والنــوع االجتاعــي والعمــر وغريهــا 

مــن العوامــل التــي قــد تعــرض األطفــال ذوي اإلعاقــة لخطــر أكــرب يف حــاالت الطــوارئ. 

مثال:  تحشيد الرشاكات القامئة يف أية استجابة لحالة هزة أرضية

بعـد سلسـلة الهـزات األرضيـة التـي رضبـت نيبـال يف شـهري أبريل/نيسـان ومايو/أيـار عام 

2015، اسـتخدمت اليونيسـف الـراكات القامئة مـع املنظات غري الحكومية الناشـطة يف 

مجـال اإلعاقـة ومـزودي الخدمـات لتنفيذ اسـتجابة متعـددة القطاعـات بهدف توفـري الدعم 

والخدمـات الشـاملة لحـوايل 2000 طفـل مـن ذوي اإلعاقـة. وقـد تـم عـى وجـه الرسعـة 

تحشـيد رشكاء اليونيسـف، وها االتحاد الوطني املعني باإلعاقات يف نيبال ومؤسسـة كارونا 

نيبـال، حيث سـبق لهـا العمل مع اليونيسـف قبـل وقوع الهـزة األرضيـة )اليونيسـف، 2015(. 

املوارد البشرية   -5-7

ــايف  ــتجابة والتع ــات االس ــة لعملي ــخاص ذوي اإلعاق ــف األش ــع وتوظي ــاور م ــم بالتش ق أ- 

املبكــر حيــث ميكــن لهــم أن يوفــروا خــربة عمليــة يف القضايــا التــي يواجههــا األطفــال 

ــع 5(. ــر املرب ــة )أنظ ــني ذوي اإلعاق والبالغ

مربع 8: الخربة يف مجال اإلعاقة

أثنــاء إعــداد فهــارس العمــل اإلنســاين، قــم بتحديــد املوظفــني ذوي الخــربة يف القضايــا 

املتعلقــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة مــن خــال إضافــة هــذا الخيــار يف عمــود الخــربة. 

قــم بتحديــد أفــراد الفريــق ذوي الخــربة يف العمــل مبــارشة مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة أو 

يف القضايــا املتصلــة باإلعاقــة. 

يف الوصــف الوظيفــي الخــاص مبوظفــي العمــل اإلنســاين، قــم بتحديــد امتــاك خــربة 

يف العمــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة كمتطلــب أســايس. 

ــب  ــرة، املناص ــف املتوف ــدم للوظائ ــى التق ــة ع ــاء ذوي اإلعاق ــال والنس ــّجع الرج ش
االستشــارية أو التطوعيــة.)46(

ــخاص ذوي  ــة باألش ــات املعني ــل واملنظ ــبكات العم ــول إىل ش ــى الوص ــل ع اعم

اإلعاقــة ملشــاركة معلومــات توظيــف املعاقــني معهــا وتحديــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ممــن ميلكــون خــربة فنيــة ذات صلــة.

قــم بوضــع األحــكام املرجعيــة ذات العاقــة باإلعاقــة إلجراء مشــاورات أو عقــد رشاكات 

إلرشاك خــرباء اإلعاقــة )مثــل أخصائيــي عــاج النطــق، أو أخصائيــي العــاج الوظيفي، أو 

مرتجمــي لغــة اإلشــارة( كلــا كان ذلك مناســباً.

))))-  لدى اليونيسف توجيه تنفيذي حول توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. كام أنه يوجد أيضاً صندوق رعاية اإلعاقة والذي يقدم مختلف أنواع الرعاية 

الفردية ألفراد الطاقم الوظيفي ذوي اإلعاقة. ويف عام ))20، أنشأت اليونيسف أيضاً صندوق األبنية صديقة البيئة وسهلة الوصول لدعم مكاتب 

اليونيسف يف جعل املباين سهلة الوصول من قبل ذوي اإلعاقة.
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مثال: القيادة النسوية يف تنسيق العمل اإلنساين

إن وجـود مهنيـني ذوي إعاقـة يف فريـق االسـتجابة اإلنسـانية مـن شـأنه أن يضمـن تضمني 

األطفـال ذوي اإلعاقـة يف وضـع برامـج العمل اإلنسـاين. 

كانـت كارا إليزابيـث يـار خـان أول امـرأة تعـاين مـن إعاقـة شـديدة توظفهـا اليونيسـف يف 

بيئـة أزمـات نشـطة. وبعد وقـوع الهـزة األرضيـة يف هاييتي عـام 2010، عملت اآلنسـة يار 

خـان عضـواً يف فريق اليونيسـف يف هاييتي يف عـام 2011. وتجربتها التي عايشـتها كامرأة 

تعـاين مـن إعاقة مكنتهـا من العمل كمختصة يف تحشـيد املوارد، وتولت أيضـاً دوراً إضافياً 

ضمـن نقطـة االتصال املعنيـة باإلعاقـة يف مكتب اليونيسـف يف هاييتي. 

وقـد اسـتطاعت اآلنسـة يـار خـان منارصة األعـال التـي هدفـت إىل تعزيز إدمـاج األطفال 

ذوي اإلعاقـة يف مختلـف القطاعـات. وقـد بنّي عملها كيـف ميكن للنسـاء ذات اإلعاقة أن 

يسـهمن يف خربتهـن ووعيهـن يف القضايـا الرئيسـية التـي تؤثـر عـى الفتيـات واألوالد من 

ذوي اإلعاقـة يف البيئـات اإلنسـانية )مفوضيـة الاجئني النسـائية، 2016(. 

املشتريات واإلمدادات  -6-7

ــن  ــا كان ميك ــار إذا م ــني االعتب ــذ بع ــدادات، خ ــط اإلم ــة رشاء وتخطي ــذ عملي ــاء تنفي أثن أ- 

ــر  ــة )أنظ ــات مختلف ــن إعاق ــون م ــن يعان ــال الذي ــل األطف ــن قب ــات م ــتخدام املنتج اس

6.3.ل(. و  6.3.ق  األقســام 

احــرص عــى الوصــول إىل املديريــات الحكوميــة )كمديريــات الصحــة والتعليــم والرفــاه  ب- 

ــل  ــي تعم ــات الت ــة واملنظ ــخاص ذوي اإلعاق ــة باألش ــات املعني ــي( واملنظ االجتاع

مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتوفــري منتجــات ومعلومــات متعلقــة باإلعاقــة، عــى ســبيل 

املثــال األجهــزة املســاندة )أنظــر القســم 3-6(. 

اســتخدم اإلمــدادات املخطــط لها واملوجهة مســبقاً يف خطــة الطوارئ )أنظر القســم 3-6(.  ج- 

قــم بتحديــث املــواد والكميات بنــاًء عى نتائــج تقييــات االحتياجات واملســوحات. 

ــة  ــي الصح ــع ممث ــيق م ــدادات بالتنس ــع اإلم ــم بتوزي ــاندة، ق ــزة املس ــة األجه ويف حال د- 

ــة اســتخدام األجهــزة  ــم واحــرص عــى تضمــني معلومــات حــول كيفي ــة والتعلي والحاي

http://training.unicef.org/ ،وإجــراء صيانــة مســتمرة لهــا )أنظــر كتيــب الصحــة 

.)disability/emergencies

التمويل واملوازنة   -7-7

أو  التمويــل  بــرورشات جمــع  أو  العاجلــة  كالنــداءات  التمويــل،  وثائــق جمــع  يف  أ- 

التفاعليــة: البيانــات 

ــة.  ــال ذوي اإلعاق ــات األطف ــع احتياج ــول وض ــات ح ــني معلوم ــى تضم ــرص ع اح  •  

ــداء العاجــل عــى ســطر يقــول: »األطفــال  ــال، ميكــن أن يشــتمل الن عــى ســبيل املث

ــاالت  ــياقات الح ــة يف س ــاً، خاص ــاًء وتهميش ــات إقص ــر الفئ ــم أك ــة ه ذوي اإلعاق

الطارئــة. وســيتم إيــاء اهتــام خــاص لتضمــني األطفــال األكــر عرضــة للخطــر، مبــا 

فيهــم ذوي اإلعاقــة«.

اســتخدم لغة إيجابية لإلشــارة إىل األطفال ذوي اإلعاقة )أنظر القسم 1-9(.  •  

عنــد إعــداد مقرتحــات املشــاريع، قــم بتخصيــص ميزانيــات مخصصــة للمــوارد البريــة،  ب- 

ــة القــدرات،  ــاء، وتنمي ــة وإعــادة البن ــاء مرافــق ســهلة الوصــول واالســتخدام، وللصيان وبن

ــة،  ــج التدريبي ــة، والربام ــات التوعي ــاندة، وحم ــزة املس ــة، واألجه ــدادات املعدل واإلم

ــة. ــف ذات العاق وغريهــا مــن التكالي

ــم  ــم بتقيي ــاين، ق ــل اإلنس ــي العم ــن ممث ــة م ــاريع املقدم ــات املش ــم مقرتح ــد تقيي وعن ج- 

ــك،  ــة حــول ذل ــات تقييمي ــدم ماحظ ــة وق ــني ذوي اإلعاق ــال واليافع ــاج األطف ــدى إدم م

لحــّث املنظــات عــى تضمــني تدخــات شــاملة لإلعاقــة وســهلة الوصــول مــن خــال 

ــة.  ــج مخصص ــات ونتائ ــطة ومخرج أنش

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــني األطف ــى تضم ــل ع ــي تعم ــاريع الت ــل املش ــد ومتوي ــم بتحدي ق د- 

وأرسهــم. عليــك أخــذ املعايــري التاليــة بعــني االعتبــار عنــد اختيــار املشــاريع: 
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يتم تضمني اإلعاقة يف تقييم االحتياجات؛   •  

يتم تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر واإلعاقة؛   •  

يتــم توفــري املعلومــات حــول مــدى حصــول األطفــال واليافعــني املحليــني ذوي اإلعاقة   •  

ــات؛  ــة معيق ــم ألي ــدى مواجهته ــات، أو م ــى الخدم ع

ــال ذوي  ــات األطف ــة احتياج ــا لتلبي ــات له ــص موازن ــطة وتخصي ــط لألنش ــم التخطي يت  •  

ــات ذات  ــؤرشات واملخرج ــل امل ــن أج ــات، أو م ــزودي الخدم ــه م ــة، أو توجي اإلعاق

العاقــة )أنظــر القســم 4-7(.

قــم بتتبــع التمويل واملشــاريع املخصصــة لاســتجابة إىل احتياجات األطفــال ذوي اإلعاقة  ه- 
)عــى ســبيل املثــال، من خــال أنظمــة التتبــع املاليــة أو صناديــق التمويــل الُقطريــة(.)47(

تنمية القدرات  -8-7

ــني ذوي  ــال والبالغ ــاج األطف ــة بإدم ــة املتعلق ــب املجدول ــرص التدري ــد ف ــم بتحدي ق أ- 
اإلعاقــة، وقــم برتشــيح طاقــم لحضــور هــذا التدريــب.))4(

قــم بتنفيــذ برامــج تدريبيــة عــى إدمــاج األطفــال واليافعــني ذوي اإلعاقــة يف التدخــات  ب- 

اإلنســانية، باســتخدام مــوارد التدريــب املحــددة والنــاذج التــي تــم وضعهــا أثنــاء مرحلــة 

الجاهزيــة )أنظــر القســم 6-4.ج(.

ــل  ــيق العم ــرق تنس ــتويات لف ــف املس ــى مختل ــب ع ــم تدري ــم بتقدي ــن، ق ــا أمك حيث ج- 

اإلنســاين، وفــرق جمــع البيانــات، والعاملــني اإلنســانيني، والطاقــم النفــي االجتاعــي، 

واملتطوعــني، واألهــل، ومقّدمــي الرعايــة، واليافعــني ذوي اإلعاقــة )ليكونــوا مبثابــة 

ــدارس. ــي امل ــاء(، ومعلم ــني للزم مثقف

ــة  ــة للمعرف ــة والبعدي ــار القبلي ــات االختب ــة يف آلي ــول اإلعاق ــئلة ح ــني أس ــم بتضم ق  •  

ــل  ــى العم ــج ع ــب املدم ــاركني يف التدري ــا للمش ــم توجيهه ــة ليت ــه واملارس والتوج

اإلنســاين )مثــل طواقــم العمــل، واألمهــات، ومقّدمــي الرعايــة(.

https://www.humanitarianresponse.info/en/ :ملزيد من املعلومات، أنظر »دورة الربامج اإلنسانية: حشد املوارد«، عىل املوقع  -((((

.programme-cycle/space

))))-  وغالباً ما تقوم املنظامت غري الحكومية التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة أو الوزارات واملديريات 

الحكومية بتنظيم جلسات تدريبية ملعالجة احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة يف دولها أو مناطقها.

ــية  ــدروس الرئيس ــجيل ال ــى تس ــب ع ــاركني يف أي تدري ــجيع املش ــى تش ــرص ع اح  •  

كخطــط  والتدخــات،  الربامــج  يف  تنفيذهــا  يجــب  التــي  واألعــال  املســتفادة 

العمــل الفرديــة. حيثــا أمكــن، احــرص عــى املتابعــة مــع املشــاركني حــول 

مــدى نجــاح التنفيــذ.

خذ بعني االعتبار تغطية أية نفقات إضافية لألشخاص ذوي اإلعاقة.  •  

ــار  ــع واالنتش ــق التوس ــاء يف فري ــة كأعض ــباب ذوي اإلعاق ــني والش ــإدراج البالغ ــم ب ق د- 

مجتمعيــني. وكمتطوعــني 

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــد األطف ــم يف تحدي ــر قدراته ــب لتطوي ــوارد التدري ــص م ــم بتخصي ق  •  

وإحــاالت. معلومــات  وتوفــري 

التواصل من أجل تغيير السلوك والتواصل من أجل التنمية  -9-7

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــة لألطف ــات القامئ ــول الخدم ــرة ح ــات املتوف ــاركة املعلوم ــم مبش ق أ- 

مــن خــال النــرات التعريفيــة أو املجموعــات أو أثنــاء إجــراء محادثــات مــع األطفــال 

ــة.  ــي الرعاي ــني ومقّدم واليافع

ــري االنتظــار للحصــول عــى  ــث ينتظــر األشــخاص يف طواب ــع املعلومــات حي ــم بتوزي ق ب- 

ــاء  ــة، أو أثن ــات التدريبي ــاء الجلس ــات؛ وأثن ــام، أو التطعي ــية، أو الطع ــة أساس ــواد منزلي م

ــال  ــن خ ــة، أو م ــات أبوي ــكيل مجموع ــال تش ــن خ ــك م ــات؛ وذل ــات املعلوم جلس

إرفــاق رســائل تصويريــة مبســطة مــع املــواد املوزعــة عــن إدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــة 

ــم 3-9(.  ــر القس )أنظ

ــل،  ــى األق ــني ع ــيقني مختلف ــانية بتنس ــات اإلنس ــول الخدم ــات ح ــد معلوم ــم بتزوي ق ج- 

كامللصقــات أو الافتــات أو اإلشــارات الخاصــة بالخدمــات، أو حمــات الرســائل النصيــة 

ــة  ــوت املجتمعي ــربات الص ــاع أو مك ــال املذي ــن خ ــة م ــات الصوتي ــب اإلعان إىل جان

ــم 3-9(. ــر القس )أنظ
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اســتخدم صــور إيجابيــة لألطفــال واليافعــني والنســاء مــن ذوي اإلعاقــات يف املــواد مــن  د- 

ــري التوجهــات واملواقــف  أجــل ضــان أن تســاعد حمــات التواصــل واالتصــال يف تغي

تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة والحــّد مــن أثــر وصمــة العــار والتمييــز.

ــة والشــكاوى ســهلة الوصــول  ــات املاحظــات التقييمي ــة آلي أنظــر القســم 6-6.ج ملعرف ه- 

ــة.  ــاركة املجتمعي ــات املش ــاءلة وعملي ــن املس ــزء م ــتخدام كج واالس

قائمة التحقق اخلاصة باالستجابة والتعايف املبكر  -10-7

ميكــن اســتخدام قامئــة التحقــق، املأخــوذة مــن األعــال املدرجــة ضمــن الربامــج واملحــددة 

يف هــذه الوثيقــة، لتحديــد إذا مــا تــم القيــام بأعــال إلدمــاج األطفــال واليافعــني ذوي اإلعاقــة يف 

مرحلــة االســتجابة والتعــايف املبكــر. واســتكال قامئــة التحقــق قــد يتطلــب مشــاورات مــع زمــاء 

وجهــات معنيــة رئيســية أخــرى، وميكــن إجــراء هــذه املشــاورات مــن خــال فريــق مــا أو اجتــاع 

http://training.unicef.org/ تنســيقي. ميكــن االطاع عــى نســخ مطبوعــة إضافيــة عــى املوقــع

:disability/emergencies

 االعتبارات املتعلقة بتضمني األطفال ذوي اإلعاقة يف االستجابة 

والتعايف املبكر

التنسيق 

هل يوجد لدى العناقيد أو آليات التنسيق نقطة اتصال خاصة باإلعاقة 

أو وكالة اتصال أو فريق عمل؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل تم تضمني املسائل املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة يف العنقود أو 

خطط التنسيق أو خطط االستجابة؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

التقويم واملراقبة والتقييم

 هل تم تجميع البيانات املتوفرة حول األطفال ذوي اإلعاقة 

 )من مصادر مختلفة كمديريات الصحة، أو مديريات التعليم 

أو الرفاه االجتاعي؛ واملؤسسات، واملنظات غري الحكومية، 

واملنظات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل بوسع تقييات االحتياجات ومناذج اإلحالة تحديد احتياجات 

 األطفال ذوي اإلعاقة وتصنيف البيانات حسب اإلعاقة؟ 

)أنظر املربع 4(
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة
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ماحظات:

هل املراقبة املتصلة بالعمل اإلنساين وعمليات اإلباغ والتقييات 

)تقارير الوضع، ولوحات املعلومات الرئيسية، واملراقبة يف وقتها 

الحقيقي والتقييات، والتقييات املشرتكة( ترصد معلومات حول 

الوصول إىل الخدمات اإلنسانية والتحديات التي يواجهها األطفال 

ذوي اإلعاقة؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل يتم تضمني األطفال ذوي اإلعاقة وأرسهم واملنظات املعنية 

باألشخاص ذوي اإلعاقة عند التشاور مع الفئات السكانية املتأثرة؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

تدخات شاملة وسهلة الوصول

هل يستطيع األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إىل واستخدام البنية 

التحتية واملرافق ذات العاقة بالعمل اإلنساين؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل يحصل األطفال ذوي اإلعاقة عى الخدمات املتخصصة )مثل 

العاج، أو التأهيل، أو األجهزة املساندة، أو خدمات الطوارئ، أو 

عمليات الجراحة التصحيحية(؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

املوارد البرشية

هل يتم تحديد طواقم وموظفي العمل اإلنساين ذوي الخربة بالقضايا 

ذات العاقة باإلعاقة؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة
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ماحظات:

هل تم إقامة تعاون أو رشاكات مع الوكاالت الحكومية أو املنظات 

ذات الخربة يف مجال اإلعاقة )مثل املنظات غري الحكومية الناشطة 

يف مجال اإلعاقة، واملنظات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، 

ومنظات التأهيل القائم عى املجتمع، ومراكز التأهيل، واملدارس 

الخاصة(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

املشرتيات واإلمدادات

هل تم إقامة عاقات تعاون مع املديريات الحكومية، أو املنظات 

املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، أو املنظات غري الحكومية لتوفري 

املنتجات واإلمدادات لألطفال ذوي اإلعاقة )مثل األجهزة املساندة(؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

التمويل واملوازنة 

هل يتم إظهار األطفال ذوي اإلعاقة وإبراز قضاياهم واحتياجاتهم يف 

وثائق جمع التربعات )مثل النداءات العاجلة، والنرات التعريفية 

ومقرتحات املشاريع(؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

تنمية القدرات 

هل حصل طاقم العمل اإلنساين عى تدريب عى إدماج األطفال 

ذوي اإلعاقة )مثل كيفية جعل التدخات شاملة، التواصل مع األطفال 

ذوي اإلعاقة، مواءمة املعلومات(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:
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تعليق الصورة: علي وهو ميسك يدي حفيدتيه، سمر 11 سنة )إلى اليسار( وُرسل 6 سنوات )إلى اليمني(، 
بالقرب من بقايا األبراج السكنية التي اعتادت الفتاتان على العيش فيهما يف قطاع غزة. تعرض والدهما 

للقتل وتعرضت والدتهما إلعاقة نتيجة انفجار.

يف املبكر
جابة والتعا

ست
اال

التواصل الذي يهدف إىل تغيري السلوك / التواصل الذي يهدف إىل التنمية

هل يتم إنتاج مواد التواصل الخاصة بالعمل اإلنساين بتنسيقات 

وأمناط سهلة الوصول واالستخدام )مثاً، هل تتوفر املواد بتنسيقني 

عى األقل، كتنسيق مطبوع وصويت(؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل يتم إظهار األطفال ذوي اإلعاقة يف مواد التواصل املتعلقة بالعمل 

اإلنساين )مثاً، صور لألطفال ذوي اإلعاقة يف هذه املواد(؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:
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التعايف وإعادة البناء

ــات وتدخــات إدمــاج ذوي  ــز عملي ــر التعــايف مــن أزمــة إنســانية مــا فرصــة ملأسســة وتعزي يوف

ــوق  ــني حق ــة تحس ــان مواصل ــدف ض ــتجابة به ــة االس ــاء مرحل ــا أثن ــم تنفيذه ــي يت ــة الت اإلعاق

األطفــال واليافعــني ذوي اإلعاقــة. وتؤثــر مراحــل التعــايف وإعــادة البنــاء عــى تدخــات الجاهزية. 

وبالتــايل، تعتــرب بعــض األعــال اإلنســانية أدنــاه ذات صلــة أيضــاً بالجاهزيــة.

التنسيق والتخطيط  -1-8

ــذ  ــم فيهــا البــدء يف تنفي ــة التــي حيــث يت ــد الــوزارات واملديريــات ذات الصل قــم بتحدي أ- 

خدمــات متنوعــة لصالــح األطفــال ذوي اإلعاقــة أثنــاء مرحلــة االســتجابة والتــي ميكــن أن  

تشــكل هــذه الخدمــات مجتمعــة جــزءاً مــن عمليــة التخطيــط ملرحلــة التعــايف.

ــاملة  ــات الش ــني املارس ــرية لتضم ــة النظ ــات الحكومي ــع الجه ــل م ــى العم ــرص ع اح ب- 

لإلعاقــة التــي يتــم ترســيخها يف مرحلــة االســتجابة ضمــن الربامــج الســائدة ذات العاقــة 

ــراكات والدعــم املتواصــل.  ــب )أنظــر القســم )-9(، وال وخطــط التدري

قــم بدمــج البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بالخدمــات واملــوارد ذات الصلــة املخصصــة  ج- 

ــات  ــر يف اآللي ــايف املبك ــتجابة والتع ــة االس ــاء مرحل ــتحداثها أثن ــم اس ــي يت ــة والت لإلعاق

ــة القامئــة لضــان عــدم ضياعهــا وإتاحتهــا لاســتخدام املســتقبي.  ــة والدولي الحكومي

قــم برفــع املــوارد والتقاريــر ذات الصلــة حــول إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة،  د- 

ــى  ــة ع ــيق ذات الصل ــع التنس ــايف، إىل مواق ــتجابة والتع ــاء االس ــا أثن ــم إعداده ــي يت الت

ــع منظــات  ــد أو مواق ــع العناقي ــال، مواق ــدويل )عــى ســبيل املث ــي وال املســتوى الوطن

ــاين(. ــل اإلنس العم

ــة  ــري الحكومي ــات غ ــة، واملنظ ــة ذات الصل ــات الحكومي ــركاء )املديري ــع ال ــل م اعم ه- 

ــاص(  ــاع الخ ــة، والقط ــخاص ذوي اإلعاق ــة باألش ــات املعني ــة، واملنظ ــة باإلعاق املعني

ــبيل  ــى س ــتضعافاً )ع ــر األرس اس ــاندة ألك ــزة املس ــول إىل األجه ــة الوص ــري عملي لتيس

ــن  ــة وم ــة االجتاعي ــع الحاي ــي، أو مناف ــني الصح ــح، أو التأم ــال املن ــن خ ــال، م املث

ــرتيات(.  ــة املش ــد عملي ــم وتوحي ــال تنظي خ

ــا  ــا فيه ــة، مب ــة باإلعاق ــات املعني ــع املنظ ــد م ــة األم ــة رشاكات طويل ــى إقام ــل ع اعم و- 

املنظــات املعنيــة باألشــخاص املعاقــني واملنظــات غــري الحكوميــة التــي تعمــل عــى 

ــع 5(. ــر املرب ــة )أنظ ــق باإلعاق ــا تتعل قضاي

التقومي واملراقبة والتقييم   -2-8

تحديد األطفال ذوي اإلعاقة وتصنيف البيانات

قــم مبنــارصة تبنــي البيانــات املصنفــة حســب اإلعاقــة يف نُظــم املعلومــات الوطنيــة، مثــل  أ- 

نُظــم معلومــات اإلدارة التعليميــة أو نُظــم معلومــات اإلدارة الصحيــة )أنظــر املربــع 4(. 

ــد  ــع 3 لتحدي ــة، واملرب ــب اإلعاق ــة حس ــات مصنف ــى بيان ــول ع ــع 4 للحص ــر املرب أنظ ب- 

ــة.  ــال ذوي اإلعاق األطف

تقييامت االحتياجات

شــارك يف التقييــات املتعلقــة بالتعــايف وعمليــات التخطيــط، مثــل تقييــات االحتياجــات  ج- 

مــا بعــد وقــوع الكــوارث، وذلــك مــن أجــل التأثــري عــى كل مــن عمليــة جمــع البيانــات 

ــتوى  ــع مس ــاً لرف ــر فرص ــي توف ــط الت ــية والتخطي ــات الرئيس ــع السياس ــات وض ونقاش
ــة.)49( ــال ذوي اإلعاق ــة لألطف ــة املخصص ــات االجتاعي ــول إىل الخدم الوص

ــات  ــة يف تقيي ــني ذوي اإلعاق ــال واليافع ــة باألطف ــات املتعلق ــرض البيان ــع وع ــم بجم ق د- 

االحتياجــات مــا بعــد وقــوع الكــوارث والتقاريــر ذات العاقــة ملعالجــة أيــة فجــوات يتــم 

ــع 4(.  ــر املرب ــات )أنظ ــا يف املعلوم تحديده

ــكان  ــت وامل ــص الوق ــرى، خص ــاركية أخ ــات تش ــة تقيي ــتهدفة وأي ــوح املس يف املس ه- 

ــم  ــن تعافيه ــي تضم ــم الت ــول أولوياته ــم ح ــن آرائه ــري ع ــة للتعب ــال ذوي اإلعاق لألطف

ــم 7-2.ق(. ــر القس ــم )أنظ ــن بيئته ــن م وتحّس

مراقبة وتقييم الربنامج 

ــز  ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــاذا( الت ــح ومل ــذي نج ــا ال ــدة )م ــات الجي ــد املارس ــم برص ق و- 

عمليــة إدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــة )عــى ســبيل املثــال، مــن خــال متاريــن الــدروس 

ــة. ــة واملتواصل ــج القامئ ــات للربام ــم توصي ــج لتقدي ــتخدم النتائ ــتفادة(، واس املس

 .(UNDP( وغالباً ما يتم تنفيذ تقييامت االحتياجات ما بعد وقوع الكوارث من قبل االتحاد األورويب والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -((((
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قــم بتنفيــذ املســوح املســتهدفة )مثــل تقييــات املعرفــة والتوجــه واملارســة أو  ز- 

التقييــات التشــاركية( مــع الرتكيــز عــى األرس املعيشــية التــي تشــمل أطفــال ذوي إعاقــة، 

ــات. ــم إىل الخدم ــدى وصوله ــم وم ــتوى تعافيه ــم مس وتقيي

قــم بتضمــني أنشــطة جمــع معلومــات نوعيــة )مثــل نقاشــات املجموعــة البؤريــة( التــي  ح- 

ــة،  ــال واليافعــني ذوي اإلعاق ــاة األطف ــر والتغــري يف حي ــا تســجيل األث ميكــن مــن خاله

ــر. ــع التقاري ــات رف ــات وآلي ــات يف التقيي ــتفادة والتحدي ــدروس املس ــف ال ووص

مثال: توثيق الدروس املستفادة

تأسـس فريـق العمل املعني بالشـيخوخة واإلعاقة )ADTF( يف الباكسـتان بعـد الفيضانات 

التـي اجتاحتهـا عـام 2010، ونـر الفريـق كتابـاً مرجعيـاً حول املارسـات الشـاملة التي 

رصـدت التدخـات الشـاملة لإلعاقـة والـدروس املسـتفادة ودراسـات الحالة التـي نفذتها 

املنظـات الدوليـة واملحليـة الــ 10 التـي يتشـكل منها فريـق العمل املعني بالشـيخوخة 

 )50(.)2011 ،CBM واإلعاقـة )مؤسسـة

احلماية االجتماعية )51)  -3-8

ــتجابة إىل  ــات االس ــل تدخ ــاً يف تحوي ــب دوراً مه ــة أن تلع ــة االجتاعي ــن للحاي ميك أ- 

برامــج تعــايف طويلــة األمــد. فعــى ســبيل املثــال، ميكــن أن تتطــور التحويــات النقديــة 

ــد. ــة األم ــة متوســطة أو طويل ــة متوقع ــة اجتاعي ــات حاي ــح آلي ــة لتصب يف الحــاالت الطارئ

فّكــر يف تحويــل التحويــات النقديــة املخصصــة لــألرس املعيشــية التــي تشــمل أطفــاالً  ب- 

ذوي إعاقــة إىل منــح تعليميــة لألطفــال واليافعــني مــن ذوي اإلعاقــة للحــّد مــن املعيقــات 

املاليــة التــي تواجههــم يف االلتحــاق باملــدارس اإلعداديــة والثانويــة والتدريــب املهنــي 

)أنظــر القســم 7-4.ز-م(.

.http://www.cbm.org/article/downloads/54741/ADTF_Report.pdf 0))-  لالطالع عىل التقرير كاماًل، أنظر(

https://www.unicef.org/socialprotection/framework/ :إعرف املزيد عن الحامية االجتامعية والعمل اإلنساين عىل املوقع  -((((

.index_61912.html

بنية حتتية سهلة الوصول واالستخدام  -4-8

وأســهل  أمانــاً  بنــاء مرافــق أفضــل وأكــر  البنــاء والتأهيــل فرصــاً إلعــادة  إعــادة  يوفــر 

واســتخداماً.  وصــوالً 

ــول  ــة الوص ــدى إمكاني ــة م ــة ملراجع ــات املعني ــوزارات واملديري ــم ال ــارصة ودع ــم مبن ق ج- 

ــة،  ــة والدامئ ــة املؤقت ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ــا إلع ــط له ــم املخط ــتخدام يف التصامي واالس

مبــا فيهــا املرافــق الصحيــة واملــدارس واألبنيــة املجتمعيــة ومرافــق برنامــج امليــاه 

ــهلة  ــة س ــة التحتي ــول البني ــدة ح ــكار مفي ــر »أف ــة )أنظ ــة العام ــي والنظاف ــرصف الصح وال

http://training.unicef.org/ ،الوصــول واالســتخدام« يف الكتيبــات املفاهيميــة القطاعيــة 

.)disability/emergencies

قم مبنارصة جهود تضمني إمكانية الوصول واالستخدام يف خطط إعادة البناء.  د- 

اعمــل عــى تعزيــز إمكانيــة الوصــول واالســتخدام يف مدونــات ومعايــري األبنيــة الوطنيــة  ه- 

ــة. ــات ذات العاق ــن السياس ــا م وغريه

املوارد البشرية   -5-8

ــم  ــات وقوائ ــد بيان ــر قواع ــى تطوي ــة ع ــات ذات العاق ــوزارات واملديري ــع ال ــل م اعم أ- 

بأســاء األشــخاص الذيــن يتمتعــون بخــربات تدريبيــة ذات عاقــة باإلعاقــة.

ــني  ــا العامل ــا فيه ــة )مب ــوارد البري ــة امل ــة يف مراجع ــات املحلي ــم الحكوم ــم بدع ق ب- 

االجتاعيــني واملعلمــني وأخصائيــي العــاج الوظيفــي وأخصائيــي عــاج النطــق 

وأخصائيــي التغذيــة(، مبنــارصة والدعــوة إىل وجــود عــدد كاٍف مــن أفــراد الطاقــم 

املؤهلــني للتعامــل مــع احتياجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة )أنظــر املربــع 7(.

املشتريات واإلمدادات  -6-8

شــّجع املديريــات والــوزارات الصحيــة عــى تطويــر فهــارس باألجهزة املســاندة املناســبة  أ- 
ملختلــف اإلعاقــات.)52(

)2))-  لالطالع عىل القامئة الكاملة التي وضعتها منظمة الصحة العاملية الخاصة مبنتجات املساندة ذات األولوية، والحصول عىل مزيد من املعلومات، أنظر 

.www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en
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ــول  ــهلة الوص ــاملة وس ــدادات الش ــوردي اإلم ــع م ــد م ــة األم ــات طويل ــرام اتفاقي ــم بإب ق ب- 

واالســتخدام، كاألجهــزة املســاندة ودربزينــات املســاندة ملرافــق برنامــج امليــاه والــرصف 

ــع  ــب م ــا يتناس ــة مب ــة املعدل ــواد التعليمي ــاب وامل ــة، واأللع ــة العام ــي والنظاف الصح

ــم 6-3.أ-ب(. ــر القس ــة )أنظ ــال ذوي اإلعاق األطف

ضــع جــدوالً بالــوكاالت األخــرى التــي تــورد وتوفــر األجهــزة املســاندة. إجــراء مشــرتيات  ج- 

بكميــات كبــرية ميكــن أن يقلــل مــن التكاليــف.

ــواد  ــل م ــاملة )مث ــدادات ش ــني إم ــة يف تضم ــة والوطني ــات املحلي ــم الحكوم ــم بدع ق د- 

ــي  ــرتيات الت ــات املش ــن عملي ــتخدام( ضم ــول واالس ــهلة الوص ــم س ــس والتعل التدري

ــتخدامها  ــة باس ــات املتعلق ــية واملعلوم ــب األساس ــاذج التدري ــا من ــا فيه ــا، مب يطبقونه

ــا. ــن وصيانته اآلم

التمويل واملوازنة  -7-8

ــر  ــاة لألطفــال ذوي اإلعاقــة يف تقري ــة احتياجــات غــري ملب ــل املطلــوب ألي حــّدد التموي أ- 

ــة. ــود والدول ــول العنق ــة ح ــر النهائي ــوارئ والتقاري ــاالت الط ــد ح ــا بع ــات م ــم احتياج تقيي

قــم بدعــم الحكومــات املحليــة والوطنيــة يف تطويــر عمليــات تخطيــط شــامل وتشــاريك  ب- 

ووضــع املوازنــات، باملشــاركة يف مجموعــات النقــاش البؤريــة مــع املنظــات املعنيــة 

باألشــخاص املعاقــني وغريهــا مــن املجموعــات املعنيــة باإلعاقــة، واتحــادات األبويــن، 

ــات  ــة الخدم ــد أولوي ــاعدة يف تحدي ــة، للمس ــني ذوي اإلعاق ــال واليافع والخــرباء، واألطف

واســتخدام املــوارد املاليــة بشــكل أفضــل )أنظــر املربــع 5 والقســم 7-2.ي(.

تنمية القدرات  -8-8

اعمــل مــع النظــراء الحكوميــني يف الــوزارات أو املديريــات ذات الصلــة لتوحيــد وتبســيط  أ- 

ــرى  ــة األخ ــاين االعتيادي ــل اإلنس ــات العم ــن تدريب ــة ضم ــى اإلعاق ــب ع ــاذج التدري من

)عــى ســبيل املثــال، شــّجعها عــى التعــاون يف التدريبــات التــي تركــز عــى املواضيــع 

ــة(. ــي واإلعاق ــوع االجتاع ــة كالن ــرتكة واملتقاطع املش

قــم بعقــد جلســات لنــر الوعــي حــول حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة للســلطات املحليــة  ب- 

وطاقــم العمــل اإلنســاين.

قــم بدعــم املنظــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تعزيــز قدراتهــا وإرشاكهــا يف  ج- 
كل مــن التخطيــط للتعــايف والحــّد مــن مخاطــر الكــوارث.)53(

مثال: تعزيز صمود اليافعني النيباليني ذوي اإلعاقة 

عملـت اليونيسـف بعـد الهـزات األرضيـة التـي رضبـت نيبـال عـام 2015 عـى الوصـول 

إىل اليافعـني ذوي اإلعاقـة وإدماجهـم يف جلسـات التدريـب االجتاعـي واملـايل وتطوير 

املهـارات املصممـة لتعزيـز صمـود اليافعـني. إضافـة إىل ذلـك، تـم تخصيـص حلقة من 

الربنامـج اإلذاعي املشـهور عـى نطـاق واسـع »Saathi Sanga Manka Kura )دردشـة مع 

أعـز أصدقـايئ( للحديـث عـن الشـباب ذوي اإلعاقـة. وقـد تحـدث خـال الحلقـة رئيس 

االتحـاد الوطنـي للمعاقـني يف نيبـال حـول كيفيـة الحصـول عـى املسـاعدة يف حـاالت 

الطـوارئ وقـدم أفـكاراً معمقـة حـول التحديـات التـي يواجههـا األشـخاص ذوي اإلعاقـة 

)حسـب املعلومـات املقدمـة مـن مكتـب اليونيسـف يف نيبال(. 

السياسات  -9-8

ــذ  ــت تأخ ــا كان ــد إذا م ــة لتحدي ــاين الوطني ــل اإلنس ــر العم ــات وأط ــة سياس ــم مبراجع ق أ- 

ــار.  ــني االعتب ــة بع اإلعاق

واســتناداً إىل املراجعــة، قــم برفــع توصيــات وتنفيــذ أنشــطة منــارصة لتعديــل السياســات  ب- 

القامئــة أو وضــع سياســات جديــدة تعــزز مــن إدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــة. 

 ))))-   أنظر مفوضية الالجئني النسائية، تعزيز دور النساء ذات اإلعاقة يف العمل اإلنساين: دليل امليرس - عىل املوقع: 
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/ 

 research-and-resources/1443-humanitarian-facilitators-guide
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قائمة حتقق خاصة مبرحلة التعايف وإعادة البناء  -10-8

ميكــن اســتخدام قامئــة التحقــق، املأخــوذة مــن األعــال املدرجــة ضمــن الربامــج واملحددة 

ــام بأعــال إلدمــاج األطفــال واليافعــني ذوي اإلعاقــة  يف هــذه الوثيقــة، لتحديــد إذا مــا تــم القي

ــع  ــاورات م ــب مش ــد يتطل ــق ق ــة التحق ــتكال قامئ ــاء. واس ن ــادة الب ــايف وإع ــة التع يف مرحل

ــق  ــال فري ــن خ ــاورات م ــذه املش ــراء ه ــن إج ــرى، وميك ــية أخ ــة رئيس ي ــات معن ــاء وجه زم

ــع:  ــى املوق ــة ع ــة إضافي ــخ مطبوع ــى نس ــاع ع ــن االط ــيقي. ميك ــاع تنس ــا أو اجت  م

http://training.unicef.org/disability/emergencies

 االعتبارات املتعلقة بتضمني األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة التعايف 

وإعادة البناء

التنسيق والتخطيط

هل عاقات التعاون املقامة مع الوزارات واملديريات التي تقدم 

خدمات لألطفال ذوي اإلعاقة هي عاقات مستدامة عى املدى 

الطويل؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

التقويم واملراقبة والتقييم

هل تم تضمني البيانات املصنفة حسب اإلعاقة يف نُظم املعلومات 

الوطنية )مثل نُظم املعلومات الصحية، ونُظم معلومات اإلدارة 

التعليمية، ونُظم إدارة معلومات حاية الطفل(؟

 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل اشتملت متارين الدروس املستفادة عى املارسات املثى 

والتحديات املتعلقة بإدماج األطفال ذوي اإلعاقة؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

هل تم التشاور مع األطفال ذوي اإلعاقة وأرسهم واملنظات املعنية 

باألشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من جهود التعايف وإعادة البناء؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة
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بنية تحتية سهلة الوصول واالستخدام

هل تعتمد عملية إعادة بناء البنية التحتية )مثل املدارس وساحات 

اللعب واملستشفيات وعيادات الصحة املجتمعية( عى إمكانية 

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها كمعيار من معايري بنائها؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

املشرتيات واإلمدادات

هل تم عقد رشاكات مع الحكومة ومزودي الخدمات لتوفري أجهزة 

مساندة لألطفال ذوي اإلعاقة؟   مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

املوارد البرشية

هل ترصد قواعد البيانات والقوائم ذات العاقة بالعمل اإلنساين 

معلومات حول الطاقم واملوظفني ذوي الخربة يف مجال اإلعاقة؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:

التمويل واملوازنة

هل تشتمل موازنات إعادة البناء عى متويل مرافق وخدمات سهلة 

الوصول واالستخدام من قبل األطفال ذوي اإلعاقة؟  مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:
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تعليق الصورة: رزان، فتاة يافعة تعاني من التوحد وهي تتحدث بلغة اإلشارة مع صديقتها املقربة أروى التي 
تعاني من الصم، يف إحدى مراكز مكاني يف مخيم الزعتري لالجئني، األردن.

يف وإعادة البناء
التعا

بناء القدرات

هل حصل طاقم العمل اإلنساين عى تدريب عى إدماج األطفال 

ذوي اإلعاقة )عى سبيل املثال تنفيذ برامج شاملة لذوي اإلعاقة، 

التواصل مع األطفال ذوي اإلعاقة، مواءمة املعلومات(؟
 مخطط لها

 قيد التنفيذ

 مستكملة

ماحظات:
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األفــكار العمليــة املفيــدة املعروضــة أدنــاه هــي عبــارة عــن مرجــع يسرتشــد بــه مســؤولو العمــل 

اإلنســاين عنــد مشــاركتهم بشــكل مبــارش مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة وأرسهــم )مبــا فيهــم مانحــي 

ــكانية  ــات الس ــع الفئ ــاورات م ــراء مش ــاء إج ــال أثن ــبيل املث ــى س ــة(؛ ع ــة ذوي اإلعاق الرعاي

ــات  ــة للفئ ــم رســائل موجه ــد تصمي ــات والربامــج، أو عن ــق الخدم ــارة مراف ــد زي ــرة، أو عن املتأث

ــرة.  الســكانية املتأث

املصطلحات )54)  -1-9

ــة أو  ــني ذوي اإلعاق ــال واليافع ــا األطف ــع قضاي ــل م ــتخدمة للتعام ــات املس ــرب املصطلح وتعت

ــم  ــن أهميته ــل م ــن أن تقل ــا ميك ــث أنه ــة حي ــات مهم ــواد أ مصطلح ــم يف امل ــدث عنه للتح

ــر. ــم أك أو متكنه

ــل ذو  ــال »طف ــبيل املث ــى س ــم )ع ــة املتكل ــات بصيغ ــتخدام مصطلح ــى اس ــرص ع اح أ- 

ــرصي«  ــز ب ــن عج ــاين م ــاة تع ــة« أو »فت ــاة مكفوف ــاق«؛ »فت ــل مع ــس »طف ــة«، ولي إعاق

ــاء«(. ــاة عمي ــس »فت ولي

ال تســتخدم مصطلحــات تنطــوي إىل تضمينــات ســلبية، مثــل »يعاين/تعــاين«، أو »معانــاة«  ب- 

ــزم  ــس »مل ــرك« ولي ــريس متح ــتخدم لك ــخص كـــ »مس ــن الش ــدث ع ــاق/ة«. تح أو »مع

ــرك«. ــريس متح ــد بك ــتخدام« أو »مقي باس

استخدم مصطلح »أشخاص با إعاقات« وليس أشخاص »طبيعيني« أو »عاديني«.  ج- 

ال تستخدم االختصارات لإلشارة إىل األطفال ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة.)55( د- 

اســتخدم املصطلحــات املناســبة ملختلــف أنــواع اإلعاقــات: الجســدية والبرصيــة  ه- 

والســمعية والفكريــة والعجــز النفــي االجتاعــي )أنظــر املــرسد(.

 ))))-  ملزيد من املعلومات حول املصطلحات املتعلقة باإلعاقات، أنظر منوذج آليات التواصل الشاملة الذي وضعته اليونيسف، عىل املوقع:

.www.unicef.org/disabilities/index_90418.html

))))-  يستخدم ميثاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD) مصطلح »األطفال ذوي اإلعاقة« و«األشخاص ذوي اإلعاقة«. تبعاً لوصمة العار والتمييز 

الذي يعاين منه األطفال والبالغني ذوي اإلعاقة منذ زمن طويل، فهم يرغبون بأن يُشار إليهم كأطفال وأشخاص، وبالتايل فإن استخدام االختصارات 

يحرمهم من ذلك. 

التواصل مع األطفال واليافعني ذوي اإلعاقة )56)  -2-9

ــم  ــل منه ــارشة واحص ــة مب ــني ذوي اإلعاق ــال أو اليافع ــع األطف ــدث م ــن، تح ــا أمك حيث أ- 

ــم. ــني له ــة املخصص ــي الرعاي ــن مقّدم ــط م ــس فق ــات، ولي ــى املعلوم ع

كــن صبــوراً. ال تضــع افرتاضــات مســبقة. تأكــد مــن أنــك فهمــت مــا كان يريــد  ب- 

الطفــل التعبــري عنــه.

ــة  ــري عملي ــم تيس ــن ميكنه ــع الذي ــراد املجتم ــّدد أف ــك، ح ــر ذل ــى األم ــا اقت حيث ج- 

التواصــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة )مثــل مرتجمــي لغــة اإلشــارة، أو املنظــات املعنيــة 

ــم الخــاص، أو مقدمــي  ــم الشــامل أو معلمــي التعلي ــة، أو التعلي باألشــخاص ذوي اإلعاق

ــق(. ــاج النط ــي ع ــن، أو أخصائي ــة اآلخري ــال ذوي اإلعاق ــة لألطف الرعاي

الطواقــم املدربــة أو املتخصصــة التــي تعمــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة، مثــل أخصائيــي  د- 

ــة يف  ــي الراعي ــم مقدم ــا دع ــرة، ميكنه ــة املبك ــر الطفول ــي تطوي ــق وأخصائي ــاج النط ع

ــة. ــال أو اليافعــني ذوي اإلعاق ــع األطف التواصــل والتفاعــل م

ــن  ــّم أو الذي ــمعية )الص ــات الس ــن ذوي اإلعاق ــني م ــال واليافع ــتخدم األطف ــا يس ــاً م غالب ه- 

ــة  ــدم رعاي ــل أو مق ــاك طف ــارة. وإذا كان هن ــة اإلش ــمع( لغ ــات يف الس ــون صعوب يواجه

ــة أو كلــات رئيســية،  ــات البرصي ال يعــرف لغــة اإلشــارة، اســتخدم لغــة الجســد واملعين

ــوح. ــطء وبوض ــدث بب وتح

معــه  التواصــل  عــى  احــرص  الشــفاه،  يقــرأ  طفــل  مــع  التحــدث  وعنــد   •  

فمــك. تغلــق  وال  بالعــني 

ــم  ــن لديه ــني أو مم ــة )املكفوف ــات البرصي ــن ذوي اإلعاق ــني م ــال واليافع ــبة لألطف بالنس و- 

ــة(: ــور يف الرؤي قص

قم بوصف املحيط وعرّف عى األشخاص الحارضين.  •  

ــد  ــى تحدي ــناً ع ــرب س ــني األك ــال واليافع ــاعدة األطف ــاعة« ملس ــة الس ــتخدم »طريق اس  •  

ــاعة  ــاه الس ــاض باتج ــع املرح ــال، »يق ــبيل املث ــى س ــياء )ع ــخاص واألش ــكان األش م

3« إذا كان مبــارشة عــى ميينهــم، أو »األلعــاب موجــودة بــني الســاعة ) و 10« إذا 

ــارهم(. ــى يس ــت ع كان

 ))))-  ملزيد من املعلومات حول التواصل مع األطفال ذوي اإلعاقة، أنظر منوذج آليات التواصل الشاملة الذي وضعته اليونيسف، عىل املوقع:

.www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
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الشكل 3: طريقة الساعة

املصدر: قسم اإلعاقة لدى اليونيسف

وميكــن للمــس األشــياء املختلفة وتحسســها املســاعدة يف التعلــم والتعرف عى األشــياء   •  

ــدة. ــذاء وأدوات املائ كالغ

اطلــب اإلذن إذا مــا عرضــت توجيــه أو ملــس الطفــل أو أجهزتــه املســاعدة، كالكــرايس   •  

املتحركــة أو العصــا البيضــاء.

إذا كان الطفــل أو اليافــع يواجــه صعوبــة يف التواصــل أو فهــم الرســائل، اســتخدم  ز- 

التواصــل اللفظــي وخــذ مــا يــي بعــني االعتبــار:

اسـتخدم األغـراض التـي متثل مختلف األنشـطة لدعـم قدرة الطفـل أو اليافع عـى فهم أو   •  

النمطيـة.  الترصفـات  تكريـس  ذلـك واملسـاعدة يف  بعـد  مـا سـيحدث  توقـع 

ــياء  ــب أش ــراض لطل ــتخدم األغ ــاً اس ــة أيض ــني ذوي اإلعاق ــال واليافع ــن لألطف ميك  •  

معينــة )عــى ســبيل املثــال، الصابــون لطلــب االســتحام أو ملعقــة لإلشــارة 

جوعــى(. أنهــم  إىل 

قــم بدعــم األطفــال واليافعــني يف تطويــر كتــاب أو لوحــة أو بطاقــات تحتــوي عى صور   •  

أو رســومات ذات عاقــة باألنشــطة اليوميــة واملشــاعر واملــواد )مثــل األواين أو األلعاب 

املفضلــة أو مــا يــدل عــى شــعورهم بالحــرارة أو الــربودة(. وميكنهــم اســتخدام هــذه 

ــة أو  ــم الغذائي ــم أو احتياجاته ــن صحته ــري ع ــات للتعب ــات أو البطاق ــب أو اللوح الكت

.)2007 ،Novita( ــب ــم باللع رغبته

الشكل 4: لوحة التواصل

.2017 ،Novita :املصدر

ــة  ــه الدقيق ــري الوج ــم تعاب ــد وتعل ــى رص ــة ع ــي الرعاي ــن ومقدم ــب األبوي ــم بتدري ق  •  

ــل  ــعورها )مث ــعوره أو ش ــن ش ــري ع ــل للتعب ــتخدمها الطف ــي يس ــد الت ــركات الجس أو ح

الشــعور بعــدم الراحــة أو الســعادة أو األمل أو الشــبع أو الجــوع أو العطــش(.

8485

٩



دة
في

 م
ية

مل
 ع

كار
أف أفكار عملية مفيدة

مواءمة املعلومات مبا يتناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقة )57)  -3-9

اســتحداث معلومــات حــول العمــل اإلنســاين بتنســيقات مختلفــة. إن اســتخدام تنســيقات  أ- 

ــن ذوي  ــة م ــي الرعاي ــني ومقدم ــال واليافع ــول األطف ــان وص ــأنه ض ــن ش ــة م مختلف

ــا. ــا وفهمه ــة إليه ــمعية والبرصي ــة والس ــدية والفكري ــات الجس اإلعاق

والتنســيقات ســهلة الوصــول مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــات البرصيــة )املكفوفــني  ب- 

ــى  ــة ع ــائل النصي ــة والرس ــات الضخم ــمل املطبوع ــة( تش ــور يف الرؤي ــه قص ــن لدي وم

ــق الصــويت(،  ــة للتعلي ــة تحتــوي عــى تطبيقــات مجاني الهواتــف )معظــم الهواتــف الذكي

ــة. ــة والصوتي ــات اإلذاعي ــل واإلعان ولغــة بري

وميكــن أيضــاً لألشــخاص الذيــن ميتلكــون برنامــج لقــراءة الشاشــة يف حواســيبهم  ج- 

الوصــول إىل املعلومــات اإللكرتونيــة )مثــل رســائل الربيــد اإللكــرتوين أو تنســيق 

معالجــة الكلــات(.

ــات  ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــل األش ــن قب ــول م ــهلة الوص ــون س ــي تك ــيقات الت والتنس د- 

الفكريــة تشــمل اللغــة املبســطة واإلشــارات البرصيــة، مثــل التصويــرات والرســوم والصــور 

عــى املــواد املطبوعــة.

ــمعية  ــات الس ــن ذوي اإلعاق ــال م ــل األطف ــن قب ــول م ــهلة الوص ــيقات س ــمل التنس وتش ه- 

)الصــّم أو مــن لديهــم قصــور يف الســمع( معلومــات مطبوعــة ورســائل نصيــة وتعليقــات 

ــزة. ــات املتلف ــات واإلعان ــارة لاجتاع ــة اإلش ــة للغ ــة وترجم توضيحي

قــم بتنظيــم ورش عمــل إلرشاك املنظــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وغريهــا مــن  و- 

املجموعــات املعنيــة باإلعاقــة واألطفــال واليافعــني مــن ذوي مختلــف أنــواع اإلعاقــات 

يف عمليــة تصميــم ومراجعــة وتوزيــع مــواد التواصــل، مثــل الربامــج اإلذاعيــة التــي ينفذهــا 

يافعــني ذوي إعاقــة )أنظــر املربــع 5 والقســم 7-2.ي(.

))))-  ملزيد من املعلومات حول مواءمة املعلومات مبا يتناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقة، أنظر منوذج آليات التواصل الشاملة الذي وضعته اليونيسف، عىل 

املوقع: www.unicef.org/disabilities/index_90418.html وباإلضافة إىل منوذج آليات التواصل الشاملة الذي وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمناىئ 

.https://www.youtube.com/watch?v=M015lGIF1MA :بشأن فريوس ايبوال يف سرياليون عىل

مثال: تنسيقات سهلة الوصول يف االستجابة للتسونامي 

بعـد وقـوع الهـزة األرضيـة والتسـونامي يف شـهر مـارس/آذار عـام 2011 يف اليابـان، تـم 

اسـتخدام النـرات اإلذاعية وشـاحنات صغرية تحتوي عى مكربات للصـوت للوصول إىل 

الفئـة السـكانية املتأثـرة. لكن هـذه اإلعانات مل تصل إىل األشـخاص مـن ذوي اإلعاقات 

السـمعية أو ممـن لديهم صعوبات يف السـمع. 

وبعـد وقـوع الكارثـة، أطلقـت رشكـة خاصـة تُدعـى بلـص فويـس PLUSVoice خدمـة 

مجانيـة لتوفـري ترجمـة لغة اإلشـارة عـرب مكاملـات الفيديو لسـكان واليات إيـوت ومياجي 

وفوكوشـيا. اسـتطاعت آليـات دعـم التواصل عـن بعد هـذه إتاحة وصول األشـخاص من 

ذوي اإلعاقـات السـمعية إىل املعلومـات والتحذيـرات املتعلقة بحاالت الطـوارئ )اللجنة 

 .)2015 ،CBM الدوليـة للصليـب األحمـر، منظمة هانديـكاب إنرتناشـينال ومؤسسـة

إعداد رسائل شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة  -4-9

ــاعدة يف  ــأنها املس ــن ش ــة م ــال ذوي اإلعاق ــر األطف ــا تصوي ــن خاله ــم م ــي يت ــة الت الطريق

ــز الوعــي حــول  ــز تجاههــم، وميكنهــا تعزي ــة الســائدة عنهــم والتحي الحــّد مــن الصــورة النمطي

ــل  ــن العم ــكل م ــة ب ــل املتعلق ــات التواص ــة آلي ــون كاف ــن أن تك ــم. ميك ــم وقدراته احتياجاته

ــة. ــاملة لإلعاق ــة ش ــاين والتنمي اإلنس

ــاين  ــل اإلنس ــات العم ــة يف معلوم ــال ذوي اإلعاق ــور لألطف ــني ص ــى تضم ــرص ع اح أ- 

ــة،  ــة باإلعاق ــري املتعلق ــاين غ ــل اإلنس ــات العم ــك يف معلوم ــة وكذل ــة باإلعاق املتعلق

ــي. ــوع املجتمع ــل التن لتمثي

قــم بتصويــر األطفــال مــن ذوي مختلــف أنــواع اإلعاقــات كجــزء مــن مجموعــات األطفال،  ب- 

وليــس تصويرهــم كمجموعــة منفصلة.

قــم بتصويــر األطفــال ذوي اإلعاقــة ومقدمــي الرعايــة املخصصــني لهــم وهــم يشــاركون  ج- 

ــاحات  ــم يف الس ــب أو تواجده ــدي أو اللع ــل األي ــل غس ــطة )مث ــل يف األنش ــكل فاع بش

ــة(. ــم املؤقت ــل أو ســاحات التعل ــة للطف الصديق
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أفكار عملية مفيدة

قم مبواءمة أدوات التواصل القامئة لرفع مستوى الوعي حول اإلعاقة. د- 

)5((.)CHAT( التواصل الخاص بحقيبة أدوات العمل اإلنساين  •  

ــال  ــرباً لألطف ــر من ــة )C4D( الخاصــة باليونيســف: وف ــن أجــل التنمي ــات التواصــل م آلي  •  

واليافعــني ذوي اإلعاقــة مــن خــال التحشــيد االجتاعــي وإرشاكهــم يف حمــات 

ــز عــى عكــس صــورة إيجابيــة عــن اإلعاقــة، بهــدف  التواصــل كممثلــني رئيســيني، وركّ

ــز. ــار والتميي ــة الع ــر وصم ــن أث ــّد م ــة والح ــراف االجتاعي ــري األع تغي

.https://www.adelaide.edu.au/accru/projects/effectivecomms/6-C4D-CHAT_Proof-2.pdf أنظر  -((((

املسرد

إمكانية الوصول: إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، عى قدم املساواة مع غريهم، إىل البيئة 

الجسدية، ووسائل املواصات، واملعلومات وآليات التواصل، مبا فيها تكنولوجيات وأنظمة 

املعلومات والتواصل، وغريها من املرافق والخدمات املتاحة أو املوفرة للعامة، سواء يف املناطق 

الحرية أو الريفية )األمم املتحدة، 2006(. امكانية الوصول املادية هي توفري األبنية أو أجزاء من 

األبنية لألشخاص، بغض النظر عن طبيعة إعاقتهم أو عمرهم أو نوعهم االجتاعي، مبا ميكنهم من 

.)2011 ،ISO الوصول إليها والدخول إليها واستخدامها والخروج منها )املنظمة الدولية للمعايري

تنسيقات سهلة الوصول واالستخدام: توفر املعلومات لألشخاص ذوي مختلف أنواع اإلعاقات. 

وتشمل التنسيقات عروض للنصوص ولغة بريل والتواصل اللمي، واملطبوعات الضخمة، والوسائط 

املتعددة، واملواد الخطية والصوتية واملكتوبة بلغة واضحة، وأمناط القراءة البرية والتكبريية وغريها 

من األمناط البديلة، ووسائل وتنسيقات التواصل، مبا فيها املعلومات وتكنولوجيا التواصل سهلة 

الوصول واالستخدام )األمم املتحدة، 2006(. 

الفتات سهلة الوصول: الفتات مصممة إلباغ وتوجيه جميع األشخاص، مبا فيهم األشخاص ذوي 

اإلعاقة. ويجب أن تكون الافتة مرئية وواضحة وبسيطة وسهلة القراءة ومفهومة، وأن تحتوي عى 

عنارص ملسية، وأن تكون مضاءة كا ينبغي أثناء الليل.

األجهزة املساندة: أي منتج خارجي )مبا فيها األجهزة أو املعدات أو األدوات أو الربمجيات(، 

خاصة تلك التي يتم إنتاجها أو إتاحتها بشكل عام، ويكون الغرض الرئيي منها تعزيز أو تحسني 

القدرة الوظيفية للفرد واستقاليته، وبالتايل تحسني سامتهم ورفاهيتهم. كا تُستخدم املنتجات 

املساندة أيضاً للحيلولة دون حدوث عجز وظروف صحية ثانوية )منظمة الصحة العاملية،  2016(. 

التواصل الذي يهدف إىل تغيري السلوك )BCC): عملية تشاورية قامئة عى األبحاث لتناول املعرفة 

والتوجهات واملارسات. وهذا التواصل يوفر معلومات وحافز من خال اسرتاتيجيات محددة 

جيداً، باستخدام خليط من القنوات اإلعامية والطرق التشاركية. وتركز اسرتاتيجيات تغيري السلوك 
عى الفرد بوصفه نواة للتغيري للحث عى وتعزيز السلوكيات اإليجابية واملامئة.)59(

مانح الرعاية: مصطلح »الوالد/ة أو مانح/ة الرعاية« ال يقترص فقط عى األبوين الحقيقيني، لكنه 

يشمل أيضاً أي ويص يقدم رعاية متوافقة للطفل. ومصطلح مانحو الرعاية يشمل اآلباء واألمهات 

واألشقاء والجّدين وغريهم من أقرباء الطفل، وكذلك مزودي رعاية الطفل الذين يلعبون دوراً مهاً 

يف رعاية الرّضع وصغار األطفال )اليونيسف وييل، 2014(.

التواصل الذي يهدف إىل التنمية )C4D): هو عبارة عن عملية ثنائية املسار لتشارك األفكار 

واملعرفة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات وطرق التواصل التي متّكن األفراد واملجتمعات 

من تنفيذ أعال لتحسني مستوى حياتهم. وهو ينطوي عى إرشاك املجتمعات واإلصغاء للبالغني 

.https://www.unicef.org/cbsc :تتوفر مزيد من املعلومات عىل املوقع  -((((
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واألطفال وهم يحددون مشاكلهم ويقرتحون حلوالً لها ويترصفون بناًء عليها.)60(

اإلعاقة: هي عجز طويل األمد يؤثر عى القدرة الوظيفية للشخص وهي تنطوي عى حواجز تفاعلية 

ومواقفية وبيئية تعيق املشاركة الكاملة والفاعلة للشخص يف املجتمع التي يتمتع بها اآلخرون 

)األمم املتحدة، 2006(.

إدماج ذوي اإلعاقة: توجه يهدف إىل معالجة الحواجز التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة، ودعم 

احتياجاتهم املحددة وضان مشاركتهم.

التتبع الرسيع: آليات تهدف إىل تحديد مجموعات معينة وتحديد أولوياتها، كاألشخاص ذوي اإلعاقة، 

ما يتيح إعطاء أولوية للوصول إىل الخدمات. ومن األمثلة عى آليات التتبع الرسيع هناك الخطوط 

املنفصلة واألنظمة الرمزية وتحديد أعداد املستفيدين وتعريفهم أو بطاقات الفئات املستفيدة.

العجز: هو عبارة عن مشاكل، كانحراف كبري أو فقدان ما، يف عضو وظيفي أو تركيبية وظيفية 

يف الجسم )منظمة الصحة العاملية، 2002(. وقد يكون العجز مؤقتاً أو دامئاً، وقد يكون لدى 

األشخاص حاالت عجز متعددة. وهناك خمس فئات للعجز:

العجز السمعي )حّي( - الصمم وفقدان السمع  •  

العجز البرصي )حّي( - العمى وقصور الرؤية   •  

ــات يف  ــؤدي إىل صعوب ــة ت ــة عقلي ــاكل صحي ــي - مش ــي االجتاع ــز النف •  العج  

ــة  ــن األمثل ــيطرة )وم ــن الس ــة ع ــلوكيات خارج ــاه وس ــل يف االنتب ــل وخل التواص

ــر  ــراب توت ــاب، واضط ــاه، واالكتئ ــتت االنتب ــة وتش ــرط الحرك ــراب ف ــا اضط عليه

مــا بعــد الصدمــة(. 

ــة  ــف الفكري ــد الوظائ ــة يف تقيي ــات متفاوت ــه درج ــري - ول ــايئ والفك ــز الن •  العج  

ــل  ــاه والتواص ــز االنتب ــر وتركي ــم والتذكّ ــدرة التعل ــى ق ــر ع ــن أن تؤث ــي ميك الت

األمثلــة  )ومــن  العاطفــي  واالســتقرار  االجتاعيــة  االســتقالية  وتطويــر 

داون(. متازمــة  عليــه 

•  العجــز الجســدي - تقييــد جــزيئ أو كي يف الحركــة، مبــا يف ذلــك الجــزء العلــوي    

و/أو السفي من الجسم.

.https://www.unicef.org/cbsc :0))-  تتوفر مزيد من املعلومات عىل املوقع(

اإلدماج: عملية تهدف إىل ضان أخذ األشخاص األكر استضعافاً بعني االعتبار وبشكل متساو، 

ولضان مشاركتهم واستفادتهم من برامج التنمية والربامج اإلنسانية. 

 املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة: وهي عبارة عن جمعيات من األشخاص ذوي اإلعاقة 

و/أو ممثليهم، مبا فيه مجموعات املساعدة الذاتية، واتحادات وشبكات وجمعيات أهل األطفال ذوي 

اإلعاقة. تعترب منظمة ما منظمة معنية باألشخاص ذوي اإلعاقة إذا كانت أغلبية مجلس إدارتها وأعضائها 

.)2016 ،PWDA من األشخاص ذوي اإلعاقة )منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أسرتاليا

األشخاص ذوي اإلعاقة )األطفال واليافعني والبالغني(: هم أشخاص لديهم عجز جسدي أو عقي 

أو فكري أو حّي طويل األمد، والذي ينطوي عى حواجز تفاعلية متنوعة قد تعيق مشاركتهم 

الفاعلة والكاملة يف املجتمع بشكل متساٍو مع اآلخرين )األمم املتحدة، 2006(.

التصميم العاملي: تصميم املنتجات والبيئات والربامج والخدمات لتكون قابلة لاستخدام من قبل 

جميع األشخاص، إىل أكرب حدٍّ ممكن، دون الحاجة إىل مواءمتها أو وجود تصميم متخصص. 

وهذه ال تشمل األجهزة املساندة الخاصة مبجموعات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة حيثا 

دعت الحاجة إىل ذلك )األمم املتحدة، 2006(.

9091

https://www.unicef.org/cbsc


املوارد الرئيسية 

التجمع الدويل إلدماج السّن واإلعاقة يف العمل اإلنساين، املعايري الدنيا إلدماج العمر واإلعاقة يف 

www.helpage.org/newsroom/latest-news/ ،2015 ،العمل اإلنساين: نسخة تجريبية 

 ،age-and-disabilityinclusive-humanitarian-response-minimum-standards-launched

تم الوصول إليها بتاريخ 26 مايو/أيار 2017.

،http://humanitariandisabilitycharter.org ،ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنســاين 

 تم الوصول إليه بتاريخ 26 مايو/أيار 2017.

صندوق األمم املتحدة للطفولة، االلتزامات الرئيسية تجاه األطفال يف العمل اإلنساين، 

اليونيسف، 2010.

صندوق األمم املتحدة للطفولة، تعاملوا معنا عى محمل الجد! إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة يف 

www.unicef.org/disabilities/files/ ،2013 ،القرارات التي تؤثر عى حياتهم، اليونيسف 

Take_Us_Seriously.pdf، تم الوصول إليها بتاريخ 26 مايو/أيار 2017.

صندوق األمم املتحدة للطفولة، »اإلعاقة يف دورة الحياة: االستثار يف األطفال ذوي اإلعاقة«، 

وصلة فيديو، https://vimeo.com/88928994، تم الوصول إليها بتاريخ 26 مايو/أيار 2017.

 صندوق األمم املتحدة للطفولة، »وصلة فيديو حول توجيه اإلعاقة«، اليونيسف، 2014، 

www.unicef.org/disabilities/66434.html، تم الوصول إليها بتاريخ 26 مايو/أيار 2017.

 صندوق األمم املتحدة للطفولة، منوذج آليات التواصل الشاملة، اليونيسف، 2016، 

 www.unicef.org/disabilities/index_90418.html، تم الوصول إليها بتاريخ 

26 مايو/أيار 2017.

مفوضية الاجئني النسائية، تعزيز دور املرأة ذات اإلعاقة يف العمل اإلنساين: دليل امليرس، مفوضية 

  https://www.womensrefugeecommission.org/populations/ ،2017 ،الاجئني النسائية

disabilities/research-and-resources/1443-humanitarian-facilitators-guide، تم الوصول 

إليها بتاريخ 26 مايو/ايار 2017.

املراجع واملصادر

لتجمع الدويل إلدماج السّن واإلعاقة يف العمل اإلنساين، املعايري الدنيا إلدماج العمر واإلعاقة يف 

العمل اإلنساين: نسخة تجريبية، 2015.

www.cbm.org/ ،2011 ،»اإلعاقة يف االستجابة اإلنسانية يف الباكستان« ،CBM مؤسسة 

Disability-in-Humanitarian-Response-in-Pakistan--314830.php-، تم الوصول إليها 

بتاريخ 26 مايو/أيار 2017.

مؤسسة CBM وأخرى، إدماج اإلعاقة يف االستجابة لحاالت الطوارئ يف أزمات الجفاف ونقص 

الغذاء، مؤسسة CBM، ومنظمة هانديكاب إنرتناشينال، والصليب األحمر يف كينيا، وجمعية 

األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية يف كينيا، 2014.

منظمة هانديكاب إنرتناشينال ومؤسسة هيلب إيج إنرتناشينال، الضحايا الخفيون لألزمة 

السورية: الاجئني ذوي اإلعاقة واملصابني واملسنني منظمة هانديكاب إنرتناشينال ومؤسسة 

هيلب إيج، 2014.

 هيوز، كيه، وآخرون، »انتشار ومخاطر العنف ضد البالغني ذوي اإلعاقة: مراجعة منهجية 
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