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املدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، 
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 الداخلي ديالتشر األشخاص ذوو اإلعاقة يف سياق   
 *لمشردين داخليا  ل اإلنسان تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبقوق  

 موجز  
 -، سي ددددي يا  يميددددن  تقدددددق اةقددددر ا اناةددددق اةننيددددق رقددددوخ اان ددددان ل م ددددر ين  ا  يددددا   

لألن دةق الدا ا دة نا عدا عمدو  ةلوليدق الدا إسدندها سلي دا   د    اما ي، يف تقريرهدا هد ا عر دا  
 .41/15حقوخ اان ان يف قرا ه 

ويف الفدددرمل اةوا دددينل مددددن الاقريدددر، تاندددداول اةقدددر ا اناةددددق الا دددا   ا ددددد ا الدددا يني دددد ا  
الا ريد. وحت ل النقبات الا حتول  ون متان م رقوق م ع د  قددق األشخاص ذوو ااعاقق يف سياخ 

اة ددداواا مدددي او دددرين وتوةدددل ةلددداذ سجدددرااات لادددوحلل ا مايدددق واة ددداعدا وا  دددول الدا مدددق ال دددام ق 
 ل  ميي.
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 مقدمة -أوال   
 -سي ددي يا  يميدددن   ،قددد ق تقريددر اةقدددر ا اناةددق اةننيددق رقدددوخ اان ددان ل م ددر ين  ا  يدددا  ي   -1

 ددق عامددق عددن األن ددةق  اةقددر ا اناةددق . وتقدددق حليدده41/15لقددرا    دد  حقددوخ اان ددان  وحلقددا    امددا ي،
ةا دددداحلق سىل ذلددددء، ويف  ددددوا الددددز م و . (A/HRC/41/40)الددددا ا ددددة نا عددددا مندددد  تقريرهددددا ال ددددابق 

حقدددددوخ األشدددددخاص ذوي ااعاقدددددق منددددد  مدددددنمتر القمدددددق النددددداةل ل نمدددددل اان دددددا  يف فا ددددددا اةكا ددددد  ل
ااعاقدق  وألشدخاص ذو الا يني  ا اا د ا ا   ه ا الاقرير ل ا  قاناة ااةقر   ا،  صص2016 عاق

وااجددرااات الوزمددق الددا يانددذ إن تاخدد ها الدددول اة ددامرا الاحدددايت سذ تاندداول  ،ا ددريديف سددياقات ال
اان ددا  وحقددوخ اان ددان والانميددق ازالددق   ددالت النمددلواألمددم اةاحدددا واجل ددات الفاع ددق األ ددر  يف 

 .مي او رين ااعاقق رقوق م ع   قدق اة اواا يألشخاص ذو الا حتول  ون متاي النقبات ا

 أنشطة املقررة اخلاصة -اثنيا   
ال ةومل اة اق الا ك ف ا عا     حقوخ اان ان من  ول إ اا واة ا اةقر ا اناةق  -2
إةدحا  ب دراكق  الن رين ل مبا ئ الاوجي يدق ةق عمل ال كر  تركز و ألولوايهتا.  وحلقا  ن ةق خما فق أب

لوحافدددال ةلددد كر  ال دددنويق الن دددرين  2018 عددداق يف قاناةددد  ا دددا اةقدددر  ا، الدددا إط قاةصددد حق اةاندددد ين
والقدددددوانذ  ،د الددددددا  ل، ع ددددد  موا ددددديي م دددددا كق اة دددددر ين  ا  يدددددا  يل مبدددددا ئ الاوجي يدددددق ب ددددد ن الا دددددر 

اجملامدددي منظمدددات وواةددد ا الددددول و  .( 1) ة ددد لق الا دددريدل وا  دددو  ت،والبيددداانت والاح ددديو وال ياسدددات،
اةد  ومنس ات حقوخ اان ان ووكالت األمدم اةاحددا واألحلرقدق القةريدق ال دةومل أبن دةق ماصد ق 

األن دةق اجاماعدات حلصد يق هد ه ا ومش . ق يف بنض من ا بصو ا مباشرااناة ااةقر   وشا كا ةنةق
ذ: اسق يمي  مداولاذيف جنيف و   ل ال كر  الن رين ل مبا ئ الاوجي يقةق عمنلفريق الاوجي ل  عقدها ا
 ت ددددرين األول/يف   ددددر واأل ( 2) ات وال ياسدددد ذانو القدددد ب دددد ن يف  اكددددا   2019مددددا   آذا /يف سحدددددا ا 
ةلن ددبق وبغيددق سبددراز مكاسدد   ةددق النمددل  .( 3) ح ددول  ا مددقسجيددا   ب دد نيف إ يدد  إةة  2019 إكاددوبر

سىل  قاناةدد  امرحلددق ل اقريددر ال ددنوي ل مقددر   إيضددا  ق ددد ِّق خا ددف إةددحا  اةصدد حق يف ايددي إملدداا النددا ، ة
لوحافددال ةلدد كر  ال ددنويق الثانيددق و . (A/HRC/41/40/Add.1) 2019عدداق يف   دد  حقددوخ اان ددان 

 موعددقاجملمددي  قم دد ك قةددحفين ددرا  قاناةدد  ااةقددر   تالندداق، إةددد  والن ددرين ل مبددا ئ الاوجي يددق هدد ا 
 دد ا الضددوا ب ددكل  دداص ع دد  ت،  ةددق عمددل الدد كر  الن ددرين ل مبددا ئ الاوجي يددق حمايددق و ل الناةيددق

 . ( 4) ا ايل (19-كوحليد)جا حق حللو  كو وان سياخ إ يق ه ا ااطا  يف 
. 2019يف عاق  قاناة اوتنميم ا هو هدف منظم إن ةق اةقر  كان تنزيز اةبا ئ الاوجي يق  و  -3

، مثددل قخما فدد يف مددنمترات  (شخصدديا  إو عددن بندددقدددما ا اةقددر ا اناةددق ) ا  عرو دد ومش ددا هدد ه األن ددةق 
__________ 

انظدددر  ةدددق عمدددل الددد كر  الن دددرين ل مبدددا ئ الاوجي يدددق، ق ةدددق النمدددل ل ن دددول ةلوقايدددق وا مايدددق وسجيدددا  ا  دددول لألشدددخاص   (1)
 (. 2019ق )إاي /مايو 2020-2018ل ف ا  اة ر ين  ا  يا  

 .GP20 “Comparative experience on preventing, addressing and resolving internal displacement انظر  (2)

West Africa regional exchange on law and policy to prevent and address internal displacement” 

(2019). 
 .GP20 “Comparative experience on preventing, addressing and resolving internal displacement انظر  (3)

Experiences in supporting resilience and durable solutions to internal displacement in the IGAD 

region” (2019). 
  .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/GPID.aspxمااح يف   (4)

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/GPID.aspx
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  نو  األة يق الاابي ةفو يق لبرانمج الزمالت و  وبولي  الدويل يف حزيران/ يونيه يف إواتوا؛ يمنمتر م
الددا  ل  ب  ن الا دريدمنمتر وي اون ة ك و  قوخ اان ان يف حزيران/ يونيه يف جنيف؛  األمم اةاحدا

 ؛نوحلميف يف مدينددق بوتددوان ةلف بددذت ددرين الثددا /مددنمتر مينددداانو ل  ددوق يف و سددباميف يف لندددن؛ إي ول/يف 
 ةك يء.ة ي ميف كانون األول/يف   قاةداحلنذ عن حقوخ اان ان يف إمريكا الوتينيققومنمتر 

ل ددددنون  ال دددداميق وةلاندددداون مددددي اةن ددددد الدددددويل ل قددددانون اان ددددا  ومفو دددديق األمددددم اةاحدددددا -4
يةاليدددا، عدددن إبيف تنظددديم وتي دددل ردددور  و ات   اسددديق يف سدددانر و،  قاناةددد  ااةقدددر   االوجئدددذ، شدددا ك

 هيونيدددد حزيران/ و اتن ةانك يزيدددق يف حيددددظ ن ظ ِّمدددا د الددددا  ل، يوال ياسدددات اةان قددددق ةلا دددر  وانذالقددد 
الدو ات ه ه  تنوحلميف. وحضر ت رين الثا /ةلفرن يق ألول مرا يف   و ا واحدانوحلميف و ت رين الثا /و 

اةك فدددق الددددا  ل. وسدددا ا ةلا دددريد   ررا  ماددد  ب ددددا   30سددد ةات وطنيدددق ون يدددق مدددن إكثدددر مدددن  سدددا ةأل
ايددددق اة ددددر ين  ا  يددددا  يف سريوبيددددا وال دددد فا و  واةك دددديء يف و ددددي م ددددا يي قددددوانذ  م إيضددددا  لوليددددق ة

 م موعددق لالاابنددق حلرقددق النمددل اةننيددق ةلقددوانذ وال ياسددات  يف ا  عضددو بصددفا ا وهندددو ا ،  ددا يف ذلددء 
قانوهندا الدوطيف يف كدانون  هداال  فا و  ب كل  اص ع   اعاما  قاناة انئ اةقر  هت. و ل حمايق الناةيق

 .2020الثا /يناير 
عضدوا  يف  قاناةد  ازال اةقدر  تد الدا  ل، ل ياةان قق ةلا ر والاح يوت البياانت ص وحليما خي -5

وتنزيددز سدا ا يف و دي قددد احديدد اددات اة در ين  ا  يدا . و اةننيدق بال  ندق الانفي يدق ل ددا را اة دد كق 
حلريدددق انددديفاا اةنددديف إبحصدددااات  ، الدددا إةدددد هاالاوةددديات الدوليدددق ب ددد ن سحصدددااات اة دددر ين  ا  يدددا  

 يفو . 2020الا اعامدهتا ال  نق ااحصا يق لألمم اةاحدا يف آذا /مدا   و ن  ا  يا ،  ر يالوجئذ واة
 سحصااات اهل را يف القاهرا.   ب  ن يف اةناد  الدويل    إيضا    اةقر ا اناةق   ، شا كا 2020يناير  كانون الثا / 

، ولدد لء كددان سددنق الوجئددذ والنا دددين واة ددر ين  ا  يددا   2019اق إع ددن الحتددا  األحلريقددل عدد و  -6
يف اجامدامل اةا ددا  اةقر ا اناةدق يف إ ي  إةة، شا كاو . قاناة ال مقر  ةلن بق تركيز  اص  و يم

 ددبكق لمددنمتر يف حليفاير و شددبا /األسددبا  اجل  يددق وا  ددول الدا مددق يف  ب دد ناة دداديرا لوحتددا  األحلريقددل 
اةك فدق  سدباميف. وشدا كاإي ول/ا  دول الدا مدق يف  ب د ناةنس ات الوطنيق األحلريقيق  قدوخ اان دان 

يف قال  نق األحلريقيدق  قدوخ اان دان وال دنو ق  ،د الدا  ليالا ر  ح قق نقاش ب  نيف  إيضا  لوليق ة
ا  ول الدا مق يف ا و يدق الكونغدو الد قراطيدق يف   ب  نمنمتر ويف إكاوبر؛ /يف ت رين األول  وليف بن

الق ري  ا ريدال  ب  نالندوا اان انيق ال نويق لوحتا  األحلريقل  ويف  إكاوبر؛  ت رين األول/كين اسا يف  
را لتفاقيدددق الحتدددا  األحلريقدددل الحافدددال ةلددد كر  ال دددنويق الناشددد يف نوحلميف؛ و /يف ندددلو  يف ت دددرين الثدددا 
ندئ وهت ي ميف. /يف كمبال يف كانون األول (اتفاقيق كمبال)يف إحلريقيا   ا  يا   مايق وم اعدا النازحذ 

 .دولاذ طرحلذ جديدتذ يف اتفاقيق كمبالكالصومال وجنو  ال و ان   قاناة ااةقر  

ا دد يا مزيددد مددن عدددا زاي ات عمددل ل قاناةدد  ااةقددر   تطددوال الفدد ا اة ددمولق ةلاقريددر، إجددر و  -7
ةدددق عمدددل الددد كر  خباةان قدددق  ألن دددةقمدددن إجدددل ا ي دددل يد الددددا  ل: سىل تبيالا دددر  ع ددد  م ددد لق الضدددوا

وبروك ددل  ،يوليدده/منظمددات سق يميددق يف متوزةقاب ددق يوليدده، وةنكددوك /يف متوزالن ددرين ل مبددا ئ الاوجي يددق 
زاي ات  إيضدددا   ي دددميف. وإجددرت /كددانون األول  الحتددا  األو و  يفيف  اانظدددر  عدددالنقددد اجاماعددات مدددي 

ب دد ن اة ددر ين  مة دداعدا ا كومددات ووكددالت األمددم اةاحدددا وإةددحا  اةصدد حق او ددرين يف عم  دد 
ةلاحديدد بنثددق م دد كق سىل سريوبيدا مددي من دق ااالارددق يف حددالت الةدوا ئ واألمددذ الندداق ومن ددا ،  ا  يدا  

إكاددوبر /ةدددا يددومذ يف ني ددلاي يف ت ددرين األول حدددر  و سددباميف؛ /ال ددوق يف إي ول اة دداعد لدددعم بندداا
وجئددددذ واة دددداجرين  ددددنون اللدددد ويج ل اصددددديق ع دددد  اتفاقيددددق كمبددددال، نظماددده ال  نددددق الوطنيددددق لعددددف ا

النامق ونقاةهتا؛ وبنثق اسا ا يق ةدا إ بنق إايق يف الف بذ يف   ات خدماهليئق الدوليق لو   واة ر ين  ا  يا  
يف حوا ات بنااا مي الدول األعضاا، ل سيما   قاناة  ااةقر    شا كايف كواتةتو. و   2020حليفاير  شبا /
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بنثق  إيضا  وإ  س ا  ا الدول. امن  ول اجاماعات إةحا  اةص حق والجاماعات الثنا يق الا نظم
 .2020حليفاير شبا /  النراخ يف ايق سىل

ندو  الاقريددر الدد ي قدمادده  حقددوخ األطفدال اة ددر ين  ا  يددا ، عددن اةقددر ا اناةدقولكدل ت ددداحلي  -8
حقدددوخ الةفدددل شدددبكق ، شدددا كا يف إن دددةق (Corr.1و A/74/261) 2019سىل اجلمنيدددق النامدددق يف عددداق 

  ديت ويف الوقا ا ايل،. هحزيران/يوني يوق اةناق ق النامق ل  نق حقوخ الةفل يف جنيف يفباةاص ق  
ألطفدال صدا  احقدوخ الةفدل لالدا و دنا ا شدبكق   واتاألاة و ا ب  ن  موعدق  إيضا   اةقر ا اناةق

مي هندو ا  يف تنظديم حددر جدان  يف الددو ا  قاناة ااةقر   ااش كو اةداحلنذ عن حقوخ اان ان. 
مدددي الندددرويج ومنظمدددق  ، واشدد كاا ا يددق واأل بندددذ جمل ددد  حقددوخ اان دددان يف جنيدددف يف حزيران/يونيددده

حددر يف تنظديم ل دنون الوجئدذ  ال اميق ومفو يق األمم اةاحدا (اليوني يف)األمم اةاحدا ل ةفولق 
يف   إيضا  سا ا و إكاوبر.  ت رين األول/ منيق النامق يف نيويو ك يف  جان  يف الدو ا الرابنق وال بنذ ل 

 الرابةدددق الدوليدددق لوجئدددذ ن الددد ي نظماددده دددر يألطفدددال اةة اةنددديفاةدددنمتر  موج دددق سىلفيدددديو ةل سدددا ل 
، سددباميف/ دددمات ااالارددق الكاروليكيددق يف نيويددو ك يف إي ولهيئددق و اجلمنيددق الي ددوعيق ندمددق الوجئددذ و 

 .نوحلميف/ل  نق حقوخ الةفل يف جنيف يف ت رين الثا  الحافاليقن ةق األ ويف
اةقدر ا اناةدق اةقبدل  تقريدر الدا ت دكل ندو د الدا  ل، يونظرا  ل نوقق بذ تغل اةناخ والا ر  -9

ه نظمدد سىل اجلمنيددق النامددق، شددا كا اةقددر ا اناةددق يف حدددر جددان  ل  ددزا اةان ددق ةل ددنون اان ددانيق 
مددددنمتر  وزا ويف  ،يونيدددده/يف جنيددددف يف حزيران ،ديالنددددزامل والا ددددر  ب دددد ن اجمل ددد  القاصددددا ي والجامدددداعل

اةقدر ا  . ول تدزاليف مدانيو يف إي ول/سدباميف اةنداخ ب دب لك ميفغ سدايفاون  الددويل اةنديف ةة داجرين 
 .ل منصق اةننيق ةلا ر  الناتج عن الكوا رعضو ا يف ال  نق السا ا يق  اناةق

ع دد  و ق يف تنزيددز يايددق اة در ين  ا  يددا . يد  إبندداا القددد ات  إن دةق منس دات األكا  يددق و ول -10
اان دددا  وحقدددوخ  ا  يدددق جنيدددف ل قدددانون الددددويلمدددي إك قاناةددد  ااةقدددر   تناوندددا، قاةا دددي  دددنقمدددد  ال

يف شدددا كا واةركددز الندداةل ل   ددرا جبامنددق جنيددف، و  ،امنددق لنددددنجباان ددان، ومبددا  ا قددانون الوجئددذ 
األمدم اةاحددا،  دا يف ذلدء الددو ا الاد يبيدق ااق يميدق وسديا  النديدد مدن وكدالتإن ةق تد يبيدق نظم دا 

األمدم اةاحددا ال داميق ةنس ات الوطنيق  قوخ اان ان الا نظما ا مفو يق اناةق ةوا يا اهلا ئ 
قدددوخ اان دددان ومنادددد  آسددديا وا ددديا اهلدددا ئ ل منس دددات الوطنيدددق  قدددوخ اان دددان يف ةنكدددوك يف  

 إي ول/سباميف.
 ااةقددر   احقددوخ اان ددان ل م ددر ين  ا  يددا  يف منظومددق األمددم اةاحدددا، شددا كمراعدداا لانمديم و  -11

رؤسداا ل ذالددو يذ جامداعلسىل ال  نق الدا مق اة  كق بذ الوكالت، يف ا ق ا م ادعو  وهل م، قاناة
، اجاماعدات إ در دا عد  ي ميف، ويف /يف جنيف يف إاي /مايو وكانون األول داع ق   ين، اله ه ال  نق

الاندددداون الثنددددا ل مددددي إعضدددداا ال  نددددق ع دددد  اة دددداوايت الناةيددددق وااق يميددددق حليدددده اسددددامر  يف الوقددددا الدددد ي
ب ددكل وريددق مددي الفريددق الرحليددي اة دداو  اةندديف ةلا ددر  الدددا  ل  إيضددا   قاناةدد  ا  اةقددر  تنمددلوالقةريددق. و 

 ل اصاةاته. وحلقا  ال ي إن  ه األمذ الناق، 
، 19-كوحليددددد   ددددا ق يف يايددددق حقددددوخ اان ددددان ل م ددددر ين  ا  يددددا   ددددول جا حددددقوبغيددددق اة -12

الصا  ا عن اةك فدذ  الصحفيق وإيدت البياانت يف ه ا ال  نإةد ت اةقر ا اناةق بياانت ةحفيق 
ات اةبدددا ئ الاوجي يدددق ذ إيضدددا  اةقدددر ا اناةدددق  تنيددددو . ( 5) ااجدددرااات اناةدددق يف سطدددا  بدددولايتاو ددرين 
 .الا و نا ا ال  نق الدا مق اة  كق بذ الوكالتالص ق 
__________ 

 =LangID=A25763www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&  مااحددددددددددددددق يف  (5)
  .=LangID=A25786www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&و

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25763&LangID=A
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=A
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 ذوي اإلعاقة حقوق املشردين داخليا   -ا  لثاث 
 مقدمة -ألف 

ألشدددخاص ذوي ا مدددا  اةان قدددق إبف دددوا التزايدددد الهامددداق النددداةل يف ال دددنوات األ دددلا ب دددد  -13
اعامدا  اتفاقيدق حقدوخ األشدخاص تد  إو ااعاقق و مان متان م رقوخ اان دان اناةدق عدم  ون متييدز. 

النامدق  ممدا حدو ل ال ياسدقاألشدخاص ذوي ااعاقدق، قدوخ جديدد   نمدوذ ب 2006ذوي ااعاقق يف عداق 
ع دد   2030 ددادامق لنداق  ةددق الانميدق اة وت دد مدن الددن ج اندلي والةدد  سىل هندج قددا م ع د  ا قددوخ. 

 عن الرك . شد األحلرا  ل فا  ي قد ق الدعم إول أل وإنالرك   ك إي شخص   ف إل ي   رو ا 
 .( 6) عاقدقاايف اةا دق مدن سدكان الندا  يندانون مدن  15تقد  منظمق الصدحق الناةيدق إن حدوايل و  -14
 اتالندا  ب دب  النزاعد  يف ايي إملاا  ا  يا   م ر م يون شخص  45,7ينيف تةبيق ه ا الاقدير ع   و 

مويذ وهناك  .( 7) عاققاا يكونون من ذوي من م قد ويذم 8,6إن حوايل  2019والننف يف هنايق عاق 
يكددون هدد ا الددرقم قددد ب ددب  الكددوا ر واواث  ال دد بيق لاغددل اةندداخ كددل عدداق، لدد لء  إ ددر  مددن اة ددر ين

 إع   من ذلء بكثل.
يدددق إو ندب جدددلطوي دددق األ عاهددداتي دددمل األشدددخاص ذوو ااعاقدددق إولئدددء الددد ين يندددانون مدددن و  -15

كام ق وحلنالدق بصو ا  م ا كا م سىل مني واجز، ي عدا ح، ةلافاعل من يعق يق إو ذهنيق إو ح يق قد ت
ت ف م ااعاقق ع   إهنا بناا اجاماعل انتج عن الافاعدل بدذ و يف اجملامي ع   قدق اة اواا مي او رين. 

األشدخاص ذوو ااعاقدق و  .( 8) واجز س وكيق وبيئيدق ومنس ديقححلن يق إو ماصو ا و  ذوي عاهاتإشخاص 
 عاهددداتاألشدددخاص ذوي   موعدددق مانوعدددق مدددن هدددنلا األشدددخاص  دددملسذ يلي دددوا  موعدددق ما ان دددق؛ 

 وهوايهتم األ ر . الجاماعل مي إعما هم ونوع م دا لدعم تاخما فق ل خما فق واحاياجات 
يف اةا ددق مددن  10ويف اةا ددق مددن الن دداا  20ويف اةا ددق مددن كبددا  ال ددن  46 وينددا  مددن ااعاقددق -16

ن دددددبق إع ددددد  مدددددن  ندددددا ي اوقدددددي إن ت الق دددددري، ا دددددريديف سدددددياقات الو  .( 9) ح ددددد  الاقدددددديرات األطفدددددال
الوةدددول سىل انددددمات الةبيدددق  حلدددرص ونقدددص ااةددداةت،عاقدددق ب دددب  زاي ا خمددداطر مدددن اااألشدددخاص 

 . ( 10) حواجز جديدا يف البيئقسن اا و  اجليدا،
ايي اة ر ين  ا  يا  زاي ا سبراز إعةا اةقر ا اناةق إولويق إساسيق لوليا ا اةامث ق يف وقد  -17

و دددنفاا، والددد ين  ن دددوبذم م دددذ وإةدددبحوا  ةتدددوا دددن حلدددي م إولئدددء الددد ين  ،يايدددق الفنالدددق م ويدددايا
قددد يواجدده األشددخاص ذوو و . (5، الفقددرا A/72/202)يواج ددون إكدديف الاحدددايت النااددق عددن ت ددريدهم 

ذوو   ا  يدددا   اة دددر ونيواجددده و البحدددظ عدددن ح دددول  ا مدددق.  الا دددريد وإرندددااه وعنددددااعاقدددق الامييدددز قبدددل 
 دددد  من ومددددات نددددد ا تان ددددق ةلا ددددريد حتددددول  ون حصددددوهلم عنيددددق  امااعاقددددق حددددواجز ما يددددق وبيئيددددق و 

كما ،  قواة اعدا اان انيق واندمات،  ا يف ذلء الان يم والنمالق والرعايق الصحيق وا مايق الجاماعي
ا ددق يف   ددااناةددق عددم،  ددا حليالكامددل رقددوخ اان ددان   ممتددانحددواجز حتددول  ون عددم إبوجدده  يواج ددون
__________ 

 .2018كانون الثا /يناير   16انظر منظمق الصحق الناةيق، قالن ز والصحقق،   (6)

 Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement, 2020انظدر   (7)
 (. 2020)إاي /مايو 

  . 1فاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق، اةا ا  ات  (8)

 Inter-Agency Standing Committee, Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities inانظدر   (9)

Humanitarian Action  (.2019)متوز/يوليه  

 . Handicap International, “Disability in humanitarian contexts” (2015)انظر  (10)
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ذوو   ا  يددا   اة ددر ونمددا يواجدده بددا  الالو اة ددا كق يف اجملامددي ع دد  قدددق اة دداواا مددي او ددرين و ون متييددز. 
وال دن الندومل الجامداعل القدا م ع د  إسد  إ در ، مثدل ااعاقق إشكال  ماند ا ومادا  دق مدن الامييدز 

 .والا ريد نف ه عق ماسىل  مو واألةل ااريف والدين والناماا 
  موإمددددن يزيددددد الا ددددريد الق ددددري مددددن اةخدددداطر الددددا هتددددد  سددددومق األشددددخاص ذوي ااعاقددددقو  -18

او درون  اة در ونالدا يواج  دا  نف د ا الاحددايتذوو ااعاقدق   ا  يدا   اة در ون واجهقد يو . ا موكرام
ت ةدددرح بصدددو ا حتددددايهتم، إو  غفدددلت   وقددددحدددواجز بيئيدددق واجاماعيدددق. جدددراا ياددد ررون ب دددكل خما دددف  م لكدددن

األشدددخاص ذوي ااعاقدددق  زيدددد مدددن هتمدددي ق والانميدددق. وممدددا ينونددد اة  ددددمات ، مدددن قبدددل مقددددملعر ددديق
قددد هتم سىل حددد بنيددد  وحددا اون   ت  اك ددف ما قددذ ل منونددق؛إشخاةددا  ةألسددا  هماسددامرا  اعابددا  

العددد اف ةألشدددخاص ذوي  ولبدددد مدددن. ةلا دددريداةرتبةدددق   دددا لاة ع ددد  تقددددا م دددا ات بندددااا  دددل
 كانداالددا  ل، سدواا   ا دريديف حدالت الإساسديذ ااعاقق واةنظمات الا متث  م ك ةحا  مص حق 

 .طوي ق األمدحالت حالت طوا ئ إو 
نةدددر بوجددده  ددداص  ذوي ااعاقدددق  ا  يدددا  إو حلئدددات منيندددق مدددن اة دددر ين   موعدددات وتاندددرل -19

الحاياجددددات الناليددددق مددددن الدددددعم، مثددددل األشددددخاص ذوي  والننددددف إو النزلددددق إو اا ددددال، ل سدددديما ذو 
عددن  ذوي ااعاقددق الددل اةصددحوبذ واةنفصدد ذ األطفددال وإااعاقددات النف دديق والجاماعيددق إو ال هنيددق، 

الن دداا وكبددا   مددنذوو ااعاقددق  إيضددا  ويواجدده إو الندداجذ مددن إحدددار ةددا مق شددديدا.  ،واأليادداق ذوي ددم
  مايق.ة مان ققالوةم والامييز وحتدايت من دا  مزيال ن 

حل م إحلضل ل خديفات اةانوعدق ل م در ين ذوي  قيقيف ه ا الاقرير سىل حت قاناة ادف اةقر  هتو  -20
متكيدن م مدن إن يصدبحوا إةدحا  و حلندال؛ ع د  ملدو ااعاقق، وهو إمر مة و   مايق وتنزيدز حقدوق م 

تقددددا اة ددداعدا وانددددمات اان دددانيق و ي م؛ حلددد الدددا تدددنرر  ات يف عم يدددات الددداذ القدددرا  مصددد حق ن دددةذ
  عم إحلضل لاحقيق ح ول  ا مق.توحلل ال ام ق واةي را؛ و 

 قاسابياان  سىل ايدي الددول األعضداا طالبد  قاناة ااةقر   ا، إ س 2020يناير /يف كانون الثا و  -21
 ااةقدددر   ذوي ااعاقدددق. وت دددكر  ا  يدددا  جتا عدددا وسياسددداهتا ومما سددداهتا حليمدددا يان دددق ةة دددر ين  سدددر من دددا 
سكددددوا و  وإوكرانيددددا وسيةاليددددا وكمبددددو اي وكولومبيددددا ولبنددددان واةك دددديء  حكومددددات جزيددددل ال ددددكر قاناةدددد 

إن ت ددكر وكددالت األمدددم  إيضددا  . وتددو  األمريكيددق ع دد    و هددا والنددرويج وهندددو ا  والددولايت اةاحدددا
يف  إساسديقم دا اهتا  كاندااةاحدا واةنظمات الل ا كوميق ومنظمات األشدخاص ذوي ااعاقدق الدا  

 . ( 11) لاقريرسعدا  ه ا ا

 القانونية والسياساتية املنطبقةاألطر  -ابء 
ول تددداق ص   ا  يدددا   وجددد  القدددانون الددددويل  قدددوخ اان دددان، ل تاضددداال حقدددوخ اة دددر ين  -22

اةناهددددات األساسددديق  قدددوخ اان دددان،  اةنصدددوص ع ي دددا يف ب دددب  ت دددريدهم. وي دددمل ذلدددء ا قدددوخ
 يف حالت النزامل اة  ح الدويل إو الل الدويل، حيقو سيما اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق.   ول

ا مايددددق اةكفولددددق ل مدددددنيذ  وجدددد  القددددانون الدددددويل ا صددددول ع دددد  إشددددكال   ا  يددددا  ل م ددددر ين  ا  إيضدددد 
 ي ا ك ب كل مباشر يف األعمال الندا يق. اةنيف اان ا ، ةساثناا سذا كان الفر 

من اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق من الدول األطدراف ع د  وجده  11اةا ا  وتقاضل -23
ذ ايدي الادددابل الوزمدق لضددمان يايدق وسددومق األشدخاص ذوي ااعاقددق يف حدالت النددزامل الاحديدد الددا

__________ 

 www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/CallforInputs_Internally، انظدر  لوطومل ع   ايي اة ا ات  (11)

DisplacedPersons.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/CallforInputs_InternallyDisplacedPersons.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/CallforInputs_InternallyDisplacedPersons.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/CallforInputs_InternallyDisplacedPersons.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/CallforInputs_InternallyDisplacedPersons.aspx
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انظددر )د ييف حددالت الا در م مدق ةا دداحلق سىل ذلدء، تظددل ايدي إحكداق التفاقيددق و اة د ح والكدوا ر. 
A/HRC/31/30). 

يك ف و  ةد حقوق م.  يف سياخ الظ و  ااعاقق سىل وذو   ا  يا  ن و ولألسف، يفاقر اة ر  -24
الف در  النداةل  قدوخ اان دان رظ عن اةوحظدات والاوةديات اةان قدق ةلتفاقيدق يف قاعددا بيداانت 

ذوي   ا  يدا  ان ق ةة در ين يحلقا  س و   22هناك  ،2020ما   /آذا  س و  يف 3 826 إةلمن  إن
 ااعاقق.

القدانون الددويل الددا  ل، الدا تنكد   يدمدن اةبدا ئ الاوجي يدق اةان قدق ةلا در  4ينص اةبددإ و  -25
 ون متييددز مددن إي تةبيددق هدد ه اةبددا ئ ع دد   ب ددكل ةددريح،  قددوخ اان ددان والقددانون الدددويل اان ددا 

قبددل اتفاقيددق  ا ددنو   قددداةبددا ئ الاوجي يددق و ددا إن ع دد  إسددا  ااعاقددق. الامييددز ،  ددا يف ذلددء كددان  نددومل
قوخ األشخاص ذوي ااعاقق، ينبغل تف لها ب غق قا مق ع   ا قدوخ حليمدا يان دق ةألشدخاص ذوي ح

صدول اومددن ذوي ااعاقدق سمكانيدق ا   ا  يدا  اة در ين  هد ه اةبدا ئ متددنحااعاقدق. واألهدم مدن ذلدء إن 
 عن ح ول  ا مق. حلضو     ا مايق واة اعدا الا قد حيااجون سلي ا، عوالكرا 

ت ل اةبا ئ األساسيق واةبا ئ الاوجي يق اةان قدق بنم يدات اا دوا وال حيدل بدداحلي الانميدق و  -26
األشددخاص ذوو   دداسىل  ددرو ا سعةدداا األولويددق يف لصدديص اة دداكن واأل ا ددل ل فئددات ا رومددق،  ددا حلي

 .(31، الفقرا A/HRC/4/18)ااعاقق 
 سياسددددداهتا ع دددد  نةدددداخ اةنظومدددددق لاصددددبح إكثددددر مشدددددول    ددددذتنمددددل األمددددم اةاحددددددا ع دددد  حتو  -27
 منظددو  ط قددا اسدد اتي يق األمددم اةاحدددا ا مددا ، إ  2019 هيونيدد حزيران/يف و . شددخاص ذوي ااعاقددقلأل

القةريدق واان دانيق، بقيدا   قحلرقد ااعاقق، حيظ الازما منظومق األمم اةاحدا أبكم  دا،  دا يف ذلدء األ
، اعامدد   د  األمدن إول قدرا  2019 هيف حزيران/يونيد و ااعاقدق. منظو   ما  وتابي إ ا  ا حليما يان ق إب

يددعو سىل يايدق األشدخاص ذوي الد ي ، (2019)2475القدرا  وهدو له ب  ن األشخاص ذوي ااعاقدق، 
  وا يف إوقات النزامل.ر ِّ ش   من ااعاقق،  ن حلي م

ميثاخ س ما  األشدخاص ذوي ااعاقدق  2016إقر منمتر القمق الناةل ل نمل اان ا  يف عاق و  -28
  سىل اعاما  اةبا ئ الاوجي يق ل  نق الدا مق اة  كق بذ الوكدالت ب د ن حلضإ ممايف النمل اان ا ، 

اةبددا ئ الاوجي يددق ) 2019إكاددوبر ت ددرين األول/يف  ا  األشددخاص ذوي ااعاقددق يف النمددل اان ددا مدد س 
، منددايل س مددا   مددا تكمددلتكمددل اةبددا ئ الاوجي يددق، مددن بددذ و . (الوكددالتل  نددق الدا مددق اة دد كق بددذ 

األشدخاص  ب د ن سدفل اةدنقح ليل ااان ا  وإحكاق يف النمل كبا  ال ن واألشخاص ذوي ااعاقق 
 منظدو ا    س  حليمدا خيدصلانداون بدذ الوكدالت ة  ددحلي قددمااجل دو  جا يدق لما زالدا و  .( 12) ذوي ااعاقق
ع   اة او  و  .( 13) وحاياجات اان انيقل النامق  سانرا اتلةا السا ابق اان انيق واااعاقق يف  

 .قااعاقق طوال  و ا اليفامج اان اني منظو  ع   س  ا  بصو ا مازايدا موعات ا مايق  ركزاةيدا ، ت
 (1)5اةدددددا اتن )ااق يمدددددل، ت دددددمل الصدددددكوك ذات الصددددد ق اتفاقيدددددق كمبدددددال  اة ددددداو ع ددددد  و  -29
 الدد ي اعامدددهوم دداعدهتم   ا  يددا  ألشددخاص اة ددر ين ةواليفوتوكددول اةان ددق  (( )و ( )و (إ()2)9و

__________ 

 Age and Disability Consortium, Humanitarian Inclusion Standards for Older People andانظدر   (12)

People with Disabilities (2018)  ،ليدل اسدفل: اةيثداخ اان دا  واةندايل الددنيا يف السدا ابق اان دانيق ، وحركدق اسدفل   
 (2018 .)  

 Department for International Development, “Guidance on strengthening انظددر ع دد  سددبيل اةثددال  (13)

disability inclusion in humanitarian response plans” (2019). 
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 (و)و ( ()1)4 ااةددددا ) 2006اةددددنمتر الدددددويل اةندددديف  نةقددددق البحددددلات الكدددديف  يف ت ددددرين الثددددا /نوحلميف 
 .(19و 4 دآناةبو واةرحلق، 

من دددا ةدددراحق  35، يددد كر حاليدددا  د الددددا  ل يوسياسدددق وطنيدددق ب ددد ن الا ددر  قدددانوان   86مددن بدددذ و  -30
ع    إيضا  لد  بنض الب دان إطر وطنيق لألشخاص ذوي ااعاقق تنةبق و   .( 14) األشخاص ذوي ااعاقق

 . ( 15) د الدا  لييني ون يف حالت الا ر  من

 املشاركة -جيم 
ذوي ااعاقق ا ق يف اة ا كق يف ايي اة ا ل الا مت  م،  دا يف ذلدء مدا   ا  يا  ل م ر ين  -31

 .( 16) لنقبددات ا ددد ا الددا يواج وهنددا ك شددخاص ذوي سعاقددقةد ع دد  حيدداهتم و ييان ددق ةألرددر الندداق ل ا ددر 
ق ة مايددددق الاغ ددد  ع دددد  ا دددواجز اةان قدددد  يفي ددداعد  ددددمان اة دددا كق يف ايددددي عم يدددات ةددددني القددددرا  و 

تضدددمن اة دددا كق ا وكمدددق الرشددديدا و والسدددابنا .  زالامييدد وسمكانيددق الوةدددول والتصدددال، ويق دددل مدددن آاث  
 .(13، الفقرا A/HRC/31/62)واة االق الجاماعيق وت اعد ع   ا د من الوةم 

الن ج الا ا كيق  درو يق ل حكومدات الوطنيدق وال د ةات ا  يدق وايدي اجل دات الفاع دق  بق تو  -32
د الدا  ل والاصدي له يمني الا ر من إجل اان انيق واامنا يق واللها من اجل ات الفاع ق ذات الص ق 

ق ، جي  ع   إةحا  اةص حا ريديف ايي مراحل الو .  (33و  11، الفقراتن  A/72/702)ب كل حلنال  
م دا كق  دا كا م ت دمح  بيئدق  تدوحللو  يقفنالالا او  عن كث  مي األشخاص ذوي ااعاقق وسشراك م ب

ل م دددا كق  ا  م ددبق ا  سمكانيددق الوةددول شددرطوت ددكل يف عم يددات ةددني القددرا ،  ون متييدددز.  قحلنالددق وكام دد 
دد  ون   لضمان متثيدل الاندومل الكامدل لألشدخاص ذوي ااعاقدق الد ين و  اجلينبغل ب ل كل و الكام ق.  حي 

 ال كان اة ر ين.يف ةفوف 
كدداف   قددد اسا ددا هتم ب عدددقو   ا  يددا  اة ددر ين  عدددق س بددا  سددابقا   قاناةدد  ااةقددر   الحظدد و  -33

وي ذ  ددر ين. وينةبددق ذلددء ع دد  اة(11اةرجددي نف دده، الفقددرا )د اةخا فددق يالا ددر  مراحددل ايددي  ددول
سبدداا  حتدول  ون يق و/إو حدواجز يف الاواةدل مان رواجز يمقيد يكونوا ال ين من األ جح إنااعاقق، 

والقوالدددد  النمةيددددق يف إمددددداكن الامييددددز والاحيددددز  ايواج دددددو إن حيدددداهتم، و  يف إي ددددم يف األمددددو  الددددا تددددنرر 
هدددا يثل عدددووا ع ددد  ذلدددء، يبددددو إن اةخددداوف إو الق احدددات الدددا و  .( 17) ويف اجملامدددي األوسدددياةخيمددات 

إهنددا ل تنددا  إو  ،مدا تصددل سىل اجل ددات الفاع دق اان ددانيق وآليددات الان ديق ا  ان  ااعاقددق واألشدخاص ذو 
 .إي اهاماق

اوليدات والنم يدات اةناسدبق  عدن طريدق، قومناظمد  اماكدر   صو اال  ةات ب ومن  ول تناون -34
األع دد  سىل قمددن    الددا تا ددهج الدداذ القددراالوةددول سلي ددا والددا تا ندد  ااحلددرا  يف اتبددامل هن  دد   دد لالددا ي

 موقدددد اهت مواحاياجددداهت ذوي ااعاقدددق  ا  يدددا  ب دددكل إحلضدددل آ اا اة دددر ين ت  دددم ل  كدددن إن  ،قاألسدددفل 
اجل دات الفاع دق اان دانيق رندا ل الجتداه بدذ تواةدو   ق،لكدل تكدون  ديد ، تاة د  اة دا كقو . موإولوايهت

هدا األشدخاص ذوو ااعاقدق يثل واألشخاص ذوي ااعاقدق، مدي سعةداا   و  وا دحق ع د  اةخداوف الدا 
__________ 

   . حلرقق النمل اةننيق ةلقوانذ وال ياسات الاابنق ل م موعق الناةيق ل حمايق انظر م ا ق   (14)

   وكمبو اي وكولومبيا واةك يء وهندو ا .   إوكرانيا وسيةاليا انظر م ا ات  (15)

د  ي الا ددددر  دددد ن  مددددن اةبددددا ئ الاوجي يددددق ب   28  واةبدددددإ   ؛ 29( و 3) 4) ( و 3اتفاقيددددق حقددددوخ األشددددخاص ذوي ااعاقددددق، اةددددوا   انظددددر   (16)
( ب د ن م دا كق األشدخاص ذوي ااعاقدق،  2018) 7ال  ندق اةننيدق رقدوخ األشدخاص ذوي ااعاقدق، الان يدق النداق  قدم  ؛ و الدا  ل 

 . ها و ةد    ن حلي م األطفال ذوو ااعاقق، من  ول اةنظمات الا متث  م، يف تنفي  التفاقيق 

 الدوليق. انظر م ا ا منس ق نو  من إجل النا  ومنظمق النفو   (17)
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 عم يدددات الرةدددد منظمدددات األشدددخاص ذوي ااعاقدددق يفسشدددراك  إيضدددا  جيددد  و واةنظمدددات الدددا متدددث  م. 
مددن منظمددات تيددق سعةدداا األولويددق لألةددوات اوالفاع ددق اان ددانيق  واجل دداتينبغددل ل دددول و  .( 18) والاقيدديم

ذوي ااعاقدددق  قت ندددأل ةألشدددخاصق الدددا نظمددداتاة متييزهدددا عدددنالدددا ينبغدددل قاألشدددخاصق ذوي ااعاقدددق، 
(62/31A/HRC/ 38، الفقرا) (19 ) . 

اة دددداعدا وا مايددددق  عم يددددات إ يددددق قصددددو  يف بر ددددق  ا  يددددا   م ددددا كق الن ددددةق ل م ددددر ين ول -35
يف خميمدات إو إمداكن   ا  يدا  عنددما يندي  اة در ون هتا ، ويف تن يق اةخيمات وس ا   اوتقييم هاو ةد

نبغددل يو  .( 20)  ا  يددا  ن ياة ددر تنبئددق  ة دداعدااةان قددق باقدددا االددن ج اجملامنيددق وتدددعم شددبي ق ةةخيمددات. 
، يف إي قددرا  يان ددق الر ي دديونالرعايددق  اص مقدددمواألشددخ عمومددا  سعةدداا األولويددق ة ددا كق الن دداا، وهددن 

ي ددداعد بنددداا قدددد ات منظمدددات األشدددخاص ذوي ااعاقدددق ع ددد  م ددداو  اجملامدددي و  .( 21) ةألسدددرا واةني دددق
النضدماق  ب دبل من داع   الاد رل يف ال ياسدات واةما سدات،   هتاالقيا يق وقدا تةوير م ا اهت يفا  ل 

منظمدات األشدخاص ق م دا ك إيضدا  إن تضمن ه ه اوليدات  وينبغل. اان ا النمل سىل آليات تن يق 
وسمكانيدددق الوةدددول.  ( 22) اةنقولدددق  تيبدددات الاي دددليقةلاةان قدددق  ت بيدددق احاياجاهتددداذوي ااعاقدددق مدددن  دددول 

رقدوخ األشدخاص ذوي ا  دل الدوعل يف اجملامدي  ذكداااجل و  اةب ولدق ا سا اعدةا احلق سىل ذلء، و 
  ا كق الكام ق واهلا حلق يف اة او ات وةني القرا .متكذ هنلا األشخاص من اةااعاقق ع   

ينبغددل ل   ددات الفاع ددق الوطنيددق والدوليددق إن تدددعم تقنيددا  وماليددا  سن دداا  موعددات وشددبكات و  -36
 مع د  الددحلامل عدن حقدوق  مهتد الدا  ل وإن تبيف قد ايااعاقق يف سياخ الا ر  األشخاص ذوي ا ما 

ي اهم اح اق حريق الانبل وحريق تكوين اجلمنيات و ايي م اوايت ةني القرا .   م ع  وس  ا  منظو ه
 .من اة ا كق النامق ألشخاص ذوي ااعاققمتكذ اكبل يف سىل حد  والا مي ال  مل 

مددي بددذ اة ددا يبذ ومنظمددات األشددخاص ذوي جت االدد  بيددقد يالاالدددو ات ل ددراكات و ثددل امتو  -37
، اجل ات الفاع ق اان انيق واامنا يدقااعاقق لد    لق الوعل   ذكاالي  حلقا اااعاقق مما سق جيدا 

القضددددااي اةان قددددق  ب دددد ن دددديفا واهامدددداق اةنظمددددات الوطنيددددق لألشددددخاص ذوي ااعاقددددق  انزيددددزل إيضددددا   بددددل
،  ا  يدا  الدوعل ةلاحددايت ا دد ا الدا يواج  دا اة در ون  مزيدد مدن مديو  .( 23) وا  ول الدا مقةلا ريد 

اجل دات  و ا  هامدا  يف بنداا النوقدات بدذ  ن ي كدن ل منظمدات الوطنيدق لألشدخاص ذوي ااعاقدق إن تد 
 واة ر ين ذوي ااعاقق. اةضيفق

سذ مددن األ جددح إن م ددا كق اة ددر ين ذوي ااعاقددق  ددا   اةخيمددات حتدددايت س دداحليق،  ةددرحتو  -38
قدددد ت ددداعد الوسدددا ا الرقميدددق و بدددذ اجملامندددات اةضددديفق يف اةنددداطق ا ضدددريق إو الريفيدددق.  يكوندددوا م دددااذ

، يف لالوةدددول سلي دددا يف  موعدددق مانوعدددق مدددن األشدددكا  ددد لوإ وات التصدددال اةباكدددرا األ دددر ، الدددا ي
اسا ددددا ا  إيضددددا  تددددوحلر و . ات ددددا   اةخيمدددد  اةوجدددو ون  ددددن حلددددي مذوي ااعاقددددق،  مددددي اة ددددر ين اواةدددلال

 دركا  ا لل  د ةات و  مندا ف ووج دات نظدر حيويدق األشخاص ذوي ااعاقدق  ا دل اجملامندات اةضديفق
 .اان ا  واامنا ل ذيف اجملال

__________ 

 (. 3) 33ا ا اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق، اة انظر  (18)

 . 7ال  نق اةننيق رقوخ األشخاص ذوي ااعاقق، الان يق الناق  قم   إيضا  انظر  (19)

 انظر م ا ق منس ق نو  من إجل النا .  (20)

 . مركز عمان لد اسات حقوخ اان ان انظر م ا ق   (21)

 . ال تيبات الاي ليق اةنقولق ، من لوطومل ع   تنريف  2، اةا ا حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق اتفاقيق  انظر  (22)

 ,”Disability Alliance, “Bridge CRPD-SDGs Module 3 on article 11 of the CRPDانظر ع   سبيل اةثال    (23)

19 June 2019. 
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 والسياسات واملشاركة السياسية نيناالقو  وضع  
واةنظمددات الددا متددث  م، وإ دد  آ ا  ددم  ذوو ااعاقددق،  ددن حلددي م  ا  يددا  جيدد  اسا ددا ا اة ددر ين  -39

ةوهتم ووج ات ومن اة م  .( 24) ديالعابا  عند و ي القوانذ وال ياسات اةان قق ةلا ر  بنذو يفاهتم 
ا م مددن عددووا ع دد  ذلددء، سدداق ل م ددا كو جلن  ددا ت ددا ي  لا ددربا م.  اتت ددكيل ال ياسدد يف نظددرهم 
 والانداونظ ر إن األشخاص ذوي ااعاقدق هدم إةدحا  حقدوخ قدا  ون ع د  اة دا كق حيظ ساالوةم 

 .(31، الفقرا A/HRC/31/62)ب كل ها ف ع   ايي م اوايت اجملامي 
م دددا كق  موعدددق كام دددق مدددن األشدددخاص ذوي ااعاقدددق يف و دددي القدددوانذ وال ياسدددات  نرق دددلت  و  -40

 صدددد مدددا ت ا  ان و الددددعم.  ول ي اددداحالوةدددول سىل اةن ومدددات والتصدددالت ل يا دددأل ذات الصددد ق عنددددما 
، إو ةدديغق سدد  ق القددراااهيئددات ةددني القددرا  اةن ومددات أبشددكال ي دد ل الوةددول سلي ددا، مثددل برايددل إو 

ل اةكفددوحلذ إو ال اددق النصدديق  ددوإو ن تددوحلل ال اددق ب غددق ااشددا ا إو اة اددذ اةرشدددين ل صددم تضددم  
 كدددن لاكنولوجيدددات اةن ومدددات والتصدددالت الدددا و . (76، الفقدددرا A/HRC/31/62)اةناق دددات النامدددق 

 اتي د ل الوةدول سلي ددا إن تندزز ب دكل كبددل س مدا  األشدخاص ذوي ااعاقددق يف عم يدات ةدني القددرا  
 .(52، الفقرا A/HRC/31/30)النامق 

دا إماق اة ا كق ال ياسيق،  ا يف ذلء عدق عدي حواجزذوو ااعاقق   ا  يا  يواجه اة ر ون و  -41
الواث ددق الددا ت دددمح هلددم ةلاصددويا إو ال شددح ل مناةدد  وا ددواجز اةا يدددق  ا صددول ع دد القددد ا ع دد  

الجاماعددددات ومراكددددز القدددد امل والنم يددددات  وةددددوهلم سىل وحددددواجز التصددددال واةواقددددف الددددا حتددددول  ون
األه يدددق القانونيدددق ل اصدددويا إو ال شدددح لوناخددداةت ع ددد   مدددن القدددوانذ الوطنيدددق  مقدددد حتدددرمو األ دددر . 

ق إن حيدددد  نبغددددليو . (20-19 اتن، الفقددددر A/HRC/31/62و 41، الفقددددرا A/HRC/19/36)إسددددا  ااعاقددددق 
 وينبغددل إنشددخص مددن ا ايددا هم.  مددنع دد  اة دداعدا يف الاصددويا ا صددول ااعاقددق  يألشددخاص ذو ل

ا قدددوخ ال ياسددديق مدددن  دددول  ي دددل كدددن تو . يف مانددداوهلمومدددوا ه ه ومراحلقددد تكدددون سجدددرااات الاصدددويا 
وينبغددددل إن ت ددددمل يددددوت ومددددوا  الاوعيددددق اةان قددددق ة قددددوخ . ينددددق واجلديددددداالاكنولوجيددددا اةنِّ اسدددداخداق 

 . ( 25) األشخاص ذوي ااعاقق، ول سيما الن اا ذوات ااعاقق  ا  يا  ال ياسيق ل م ر ين 

 الوصول إىل املعلومات واالتصاالتإمكانية   
 دددد ن اةن ومددددات بسمكانيددددق الوةددددول سىل يفاقددددر األشددددخاص ذوو ااعاقددددق وإسددددرهم عمومددددا  سىل  -42

 كددن إن  دددنن م نقددص اةن ومددات مدددن و حقددوق م. ب ددد ن اندددمات اةااحددق وآليدددات ا مايددق واابددوغ و 
قنوات التصال، إو قد ل تن ر ب      ايقل يكونون ع قد  و الوةول سىل اة اعدات واندمات ا يويق.  

إو  الوةدول سلي داع د  ا داوحل م  األشدخاص ذوي ااعاقدقع د   دكل ي د ل به ه القنوات اةن ومات 
 ويكا ددلل ددنو  األةدد يق إو األق يددات ال غويددق األ ددر . عندددما يان ددق األمددر ةب غددق يف موهنددا،  اةددق 
  يدقإ ي د ل الوةدول سلي داواة اعدا أبشكال  الصحيق لوقايق والنظاحلقة اةان ققالوةول سىل اةن ومات 

19-كوحليددددددوةا  حلددددد ا يف إوقدددددات مثدددددل  ق اةددددد 
الفريددددددق  حلدددددرا ا مايدددددق وإ يا قددددد  مو فدددددو مدددددا ا  ان و  .( 26) 

م ادذ  اةناسدبق ول يدوحلرون  ا مدا   تع د  طدرخ التصدالتدد يبات  مايق يف اةخيمات ة اةنيف النامل
 ا ا.ل غق ااش
__________ 

)إ(؛  21، الفقددددددددددددددرا  CRPD/C/MMR/CO/1)إ(؛ و 20، الفقددددددددددددددرا  CRPD/C/UGA/CO/1انظددددددددددددددر ع دددددددددددددد  سددددددددددددددبيل اةثددددددددددددددال   (24)
 . 23، الفقرا CRPD/C/TUR/CO/1) (؛ و 20، الفقرا CRPD/C/HTI/CO/1و 

 . اةنس ق الدوليق ل نظم الناخابيق انظر م ا ق   (25)
 UNICEF, “COVID-19و  WHO, “Disability considerations during the COVID outbreak” (2020)انظر  (26)

response: considerations for children and adults with disabilities”. 
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مددددن اة ددددم الا دددداو  مددددي األشددددخاص ذوي ااعاقددددق ب دددد ن احاياجدددداهتم وتفضدددديوهتم يف  ددددال و  -43
وال ددكاو  مددن  ددول  موعددق  الان يقددات لاقدددا التصددالت و ددمان ن ددر اةن ومددات وساتحددق آليددات

األمث ق ع   طدرخ زاي ا  ومن بذ .( 27) الوةول سلي ا   لمانوعق من القنوات ويف عد  من اةواقي الا ي
الر ي يذ ا  ل وإعضاا اجملامي  ان يقالج ات و  تد ي  س ا ا اةخيمات ،الوةول سىل اةن وماتحلرص 
نيدذ م ادذ ل غدق ااشدا ا ؛ وتدوحلل ايدي الرسدا ل تو الوةدول سلي دا؛   د لالدا ي تطرخ التصال ع  

ف و حدددر و لفظيدددق، وةددديغق ، ةددديغق سددد  ق القدددراااو  ،كبدددلاالةباعدددق حدددروف ال)ماندددد ا  شدددكالالر ي ددديق أب
 . ( 28) يف مواقي الاوزيي ويف األماكن اومنقو يف مكات  اةن ومات،  (اصويريقالكاابق ال

وعد  من  اتخيماةسن اا حلريق من م ال لغق ااشا ا يانقل بذ هو األمث ق ااجيابيق  إحدو  -44
اجملامنات اةضيفق، مما اح   ا كق إكيف ل صم و ناف ال مي يف اة او ات اجملامنيق، وإاتح الفرةدق 

مددددن مقدددددمل  ااألشددددخاص ذوي ااعاقدددق سىل منظمددددات األشددددخاص ذوي ااعاقدددق واللهدددد  حالدددق هددددنلاا
 .( 29) اندمات ذات الص ق عند الضرو ا

 البياانت واألدلة -الد 
ال دددكان اة دددر ين  يف ةدددفوفسن الحلاقدددا  سىل بيددداانت  قيقدددق عدددن األشدددخاص ذوي ااعاقدددق  -45

يف حت يددل السددا اةت  ددالت الا ددريد ا  كبددل   إمددر مندد ف بدده ع دد  نةدداخ واسددي وي ددكل حتددداي    ا  يددا  
 . ( 30) ا امشوليمد  و ةد  هاوتنفي هلا اخةيا الو   اوتقييم

اة ددر ين  ا  يددا  ذوي ااعاقددق،  ددا يف ذلددء اننددداق حتديددد  ق ددقالنوامددل يف  ي دداهم عددد  مددنو  -46
بصددو ا ألولدوايت، والوةدم والاندا يف الضديقق ال تيد  اةناسد  لسمكانيدق الوةدول والقدد ا الكاحليدق و/إو 

القيدو  الا دغي يق وال ياسديق وب دب  ، ل سيما حليما يان ق ةأل اا النف دل والجامداعل. اققلإلعمفرطق 
ادي وحت يدل البيداانت  يكدونواةفاهيميق اةفرو ق ع   اي اةن ومات ب كل إعم عدن اة در ين  ا  يدا  

نددق الدا مددق ويف اليددا  البيدداانت، توةددل ال   .( 31) اةان قددق ةة ددر ين ذوي ااعاقددق عم يددق منقدددا ل غايددق
يندانون مدن   ررينيف اةا دق مدن ال دكان اةاد  15اة د كق بدذ الوكدالت يف مبا   دا الاوجي يدق ةحلد ال إن 

 .ما سعاقق
ج دددات حلاع دددق خما فدددق يف ال دددنوات األ دددلا بيددداانت مان قدددق اندددا ذلدددء،  ع ددد  الدددرالم مدددنو  -47

احصدددااات الرايدددق، وحليمدددا خيدددص ا، بصدددو ا إكثدددر من  يدددق. ذوو ااعاقدددق،  دددن حلدددي م  ا  يدددا  ةة دددر ين 
ان قدق إو اة النامق عم يات اة ح ةلنينقو  ت مل مصا   البياانت الر ي يق تندا ات ال كان، والقوا م،

__________ 

مفو ددديق األمدددم اةاحددددا ال ددداميق ل دددنون الوجئدددذ، قالنمدددل مدددي األشدددخاص ذوي ااعاقدددق يف حدددالت الندددزوح الق دددريق  (27)
 .14(، ص. 2019)

 International Organization for Migration and Humanity and Inclusion, “Access toانظددر   (28)

humanitarian services for people with disabilities. Situational analysis in Bentiu protection of 

civilians site, South Sudan” (2018), p. 9. 

 CBM International, Humanity and Inclusion and the International Disability Alliance, “Caseانظدر   (29)

studies collection 2019. Inclusion of persons with disabilities in humanitarian action”  ت ددرين(
 .p. 36(، 2019الثا /نوحلميف 

، وةددندوخ األمددم اةاحدددا  ومنس ددق نددو  مددن إجددل النددا  م ددا ات منظمددق النفددو الدوليددق، ومنظمددق هيددومن  ايددا  ووتدد ،  انظددر   (30)
 ان. ل  ك 

 ”UNHCR, “Obtaining representative data on IDPs: challenges and recommendations انظددر (31)
 (.2017)ني ان/إبريل 
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 حصدداااتااب دد ن را  مددن  اةنامددداتقدددق الاوةدديات الدوليددق و وال دد وت اا ا يددق. ،  ا  يددا  ةة ددر ين 
 . ( 32) ق ح   ااعاقققا متصنيف البياانت الب  ن س شا ات،  ا يف ذلء   ا  يا   ةة ر ين ان ققاة

ع ددد  سدددبيل اةثدددال، ي دددمل ال ددد ل الدددوطيف ل ضدددحااي يف كولومبيدددا من ومدددات عدددن اة دددر ين و  -48
2019ت دددرين الثدددا /نوحلميف  يف شخصدددا   324 397 ا  يدددا  ذوي ااعاقدددق: 

وإ  دددر سددد ل اة دددر ين  .( 33) 
 شددددددبا /يف ذوي ااعاقددددددق هددددددم مددددددن مددددددن اة ددددددر ين  ا  يددددددا   شخصددددددا   51 223 يف إوكرانيددددددا إن  ا  يددددددا  
2020 حليفاير

 (34 ). 
سن اددددددي البيدددددداانت عددددددن األشددددددخاص ذوي ااعاقددددددق بةددددددرخ حتدددددد ق اةنددددددايل الدوليددددددق اةان قددددددق و  -49

الدول الدا ةددقا ع د  اتفاقيدق حقدوخ األشدخاص ذوي ااعاقدق هو الازاق يقي ع   عاتق ةنصوةيق 
ع دد  ، 2001حلريددق واشددنةن اةندديف إبحصددااات ااعاقددق، مندد  سن ددا ه يف عدداق وقددد انكدد  . (31اةددا ا )

ااعاقددق. وت ددمل األ وات األ ددر   ب دد نوا ابددا  إ وات جلمددي سحصددااات قاب ددق ل مقا نددق  وليددا   و ددي
 دعم منظمق الصدحق الناةيدقوت .جدول تقييم الن ز ةنظمق الصحق الناةيقاة اخدمق ع   نةاخ واسي 

 .( 35) م ح منوذجل لإلعاققعم يات تنفي  يف الدول  إيضا  
د بيداانت ول د مدا ت   ا   ح اةان قق ةاعاقق ان عم يات اةيق سىل إن  ر ومي ذلء، ت ل األ لق ال -50

وحل ددم كيفيددق  رددل سبددراز إن ي دداعد ع دد  زاي ا  هدد ا الاصددنيفد؛ ومددن شدد ن يمصددنفق ح دد  حالددق الا ددر 
األشخاص ذوي ااعاقق وت  يل اةقا انت مدي األشدخاص مدن الدل ذوي ااعاقدق،  يفالدا  ل  ا ريدال

اةبدددا  ات ذات  وجدددهإن ت إيضدددا   وا. و كدددن هلددد ه البيددداانت  دددر  ومدددي األشدددخاص ذوي ااعاقدددق الددد ين   ي  
حتقيق إهداف  ا رز يف،  ا يف ذلء الاقدق ا رزالاقدق  ب  نتقا ير    ي الدول ع   تقداالص ق وت

عةيدددا واةنشدددرات الدددا إ  حليمدددا خيدددص الغددداايت ول سددديما ق ا دددد ا، فئددد  ه الاةان قدددق عددد  الانميدددق اة دددادامق
 .( 36) لاصنيف ح   ااعاققمن إجل ااألولويق 

ةألسدا  يف كثل من ا الت، ت  امد قاعدا األ لق اةان قدق ةة در ين  ا  يدا  ذوي ااعاقدق و  -51
 ااااليددق مددن مصددا   خما فددق: مددن البيدداانت مدديجت  اان ددا  الددا ةلنمددل  اةان قددق مددن البيدداانت الا ددغي يق

 ا ا اةان قدددق إب بيددداانتال سىل اواج ا ددد ة الددداذ القدددرا ات السددد اتي يق وحت يدددل اةخددداطر والاخةددديا لاوجيددده
ع   الرالم مدن اسداخداق إسدئ ق و  .( 37) بصو ا إحلضل ا مايق واة اعدا من إجل توجيه عم ياتا الت 

ل تزال البياانت الا غي يق يف كثل مدن األحيدان  ،( 38) حلريق واشنةن ب كل مازايد يف ال ياقات اان انيق
 حت ذ السا اةت.يف ، مما حيد من حلا دهتا ح   ااعاقق كاحليا    الل مصنفق تصنيفا  

__________ 

 Expert Group on Refugee and IDP Statistics, International Recommendations on IDPانظدر  (32)

Statistics (IRIS)    (.2020)آذا /ما 
 .جاماعلنومل الالتصنيف البياانت ح   النمر و  إيضا  انظر م ا ق كولومبيا. و كن  (33)
 م ا ق إوكرانيا.انظر  (34)
  ./www.who.int/disabilities/data/mds/enمااح يف  (35)
 Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, “Dataانظددر  (36)

disaggregation and SDG indicators: policy priorities and current and future disaggregation plans” 
 (.2019)آذا /ما   

 انظر م ا ق مفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل نون الوجئذ. (37)

 االقصل  موعق األسئ ق إب  ا   2018يف عاق  مفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل نون الوجئذ الازما  ،ع   سبيل اةثال (38)
 ع ددد  ملدددو إحلضدددل، حلريدددق واشدددنةن يف عم يددق الا ددد يل اة دددامرا لاحديدددد األشدددخاص ذوي ااعاقددق ويدددايا م و دددن ا االدد 
 .يف اساقصااات األسر اةني يق من األسئ ق ساخداق اجملموعق اةوسنقةو 

file:///C:/Lottie%202020/UNOG%202020/www.who.int/disabilities/data/mds/en/
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سجدراا عم يددات منفصدد ق جلمددي البيداانت تركددز ع دد  األشددخاص ذوي  مددن اة ددم ل غايددقلد لء، و  -52
منظمدات األشدخاص ذوي ااعاقدق  حتديدعن  حلضو   ا يف ذلء تقييم الحاياجات وا واجز، )ااعاقق 

البيدداانت ح دد   سن اللاددزاق بانمدديمو  .( 39) وممكنددا   كددان ذلددء مناسدبا    حيثمددا (وانددمات اناةددق ةاعاقددق
لي  كاحليا  يف حد ذاته وينبغل اساكماله باقييمات تركز ع   ااعاقق ومن ومات عن ااعاقق  ( 40) ااعاقق

فا الت الفر يق. وقد  مناجلقم امدا من إنظمق  الدوعل وبنداا القدد ات حليمدا  سذكاا ة اجق سىل اع  
 .( 41) ذ رو يإمرين ا منل البياانت، ةعابا  لصا   ،  ا يف ذلء قيان ق ةاعاق

وألالددرال منينددق، قددد يكددون تصددنيف البيدداانت الا ددغي يق سىل إقصدد  حددد ممكددن ح دد  النمددر  -53
ال كان  بذاقق ح ا  عد  األشخاص ذوي ااعمن إجل ع   سبيل اةثال،  )واجلن  وااعاقق كاحليا   

اةباشر  الانامل . ومي ذلء، حلإن(لحاياجات واةخاطرة  اةان ققتصنيف البياانت  من إجل  إو   ررين  اةا
ع   سبيل اةثال، جتربدق الامييدز إو )مي األشخاص ذوي ااعاقق  رو ي لف م جتا عم ووج ات نظرهم 

جت ددد  إسدددالي  ادددي البيددداانت و  .( 42) (، إو وج دددات نظدددرهم ب ددد ن األولدددوايت ي ي دددا دحل مالنندددف الددد 
 هد ه األسددالي  تدزال ولألسدف لمدن  دول النم يدات واأل وات الا ددا كيق؛ كبددلا ضداحلق  مالنوعيدق قيمدق 

 .( 43) متثل الساثناا ولي  القاعدا
ذوي ااعاقددق يف خمدديم   ا  يددا  تقيدديم مانددد  القةاعددات  الددق اة ددر ين  إ  ددر، 2017يف عدداق و  -54

لألشدددخاص ذوي ااعاقدددات ةلن دددبق إشدددد  كاندددا  الوةدددولالدددا تنددد ل واجز ا ددد إن   ا  يدددا  ل م دددر ين 
لدددد  الدددل اةصدددحوبذ والن ددداا ذوات ااعاقدددق ب دددب  الامييدددز، وإن  النف ددديق واألشدددخاص ذوي ااعاقدددق

 هد ه النادا ج وإحلضداعاقدق. مواقف سيئق جتداه األشدخاص ذوي ااالنام ذ يف  ال تقدا اةنونق بنض 
 ريةددق طريددق وا ددحق جلميددي اجل ددات الفاع ددق تو ددح كيفيددق حت ددذ وةددول األشددخاص ذوي  سىل و ددي
 .( 44) م ا كا م ويايا محت ذ و  ااعاقق

ع   الرالم من الاحدايت النديدا، جي  ب ل ج و  مازايدا لساخداق األسالي  النوعيق يف و  -55
منظمددددات  عدددن طريدددقم دددا كق ها حلدددق،    دددا كق اة دددر ين  ا  يدددا  ذوي ااعاقدددقوذلدددء  ،ادددي البيددداانت

 .( 45) يف إمثل ا الت األشخاص ذوي ااعاقق إو ةلاناون من ا

 احلماية -هاء 
 مايددددق يف حددددالت اةان قددددق ةخدددداطر تزايدددد اةيواجددده األشددددخاص ذوو ااعاقددددق عدددددق اة دددداواا و  -56

إو اا دددال إو النندددف إو ا رمدددان مدددن ا صدددول ع ددد  انددددمات  اناهل دددر مدددا يواج دددون ا  د. وكثدددل يالا دددر 
__________ 

(39) Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 25. 

 من إهداف الانميق اة ادامق.   18و   17، واهلدحلذ 31، اةا ا اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق انظر  (40)

(41) Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 21, and contribution from Universidad de los 

Andes. 

(42) Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 24. 

 انظر م ا ق منس ق نو  من إجل النا .  (43)

 International Organization for Migration and Humanity and Inclusion, “Access toانظددر   (44)

humanitarian services for people with disabilities. Situational analysis in Bentiu protection of 

civilians site, South Sudan”. 

سعةدداا مددواحلقا م اة ددانلا، قددد ي ددزق تقدددا من ومددات عددن اسدداخداق  سددبيل اةثددال، لامكددذ األشددخاص ذوي ااعاقددق  ع دد  (45)
وقددد  لصديص مزيددد مددن الوقددا ل او دديح والاوةددل سىل قددرا . إيضددا  وقددد يكددون مددن الضددرو ي  بيداانهتم يف إشددكال مانددد ا.

 Seeانظدر  إن يددعم م يف الداذ قدرا  م دانل. يثقدون بدهيرال  بنض األشخاص ذوي ااعاقق يف إن ية بدوا مدن شدخص 

Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 26. 
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واألشددخاص الدد ين يني ددون يف دو ا ع دد  ا ركددق ندد قددد ا و األشددخاص ذو   دداةييقددد ل يو األساسدديق. 
لين وا أبنف  م إو ي  كون عر ق ل ننف  وب لء يصبحون، م زخ ما من  البدايقمن    اهلرو اةنس ات  

ةدنوبق  ندو جيد ب ددان إن كبدا  ال دن ذوي ااعاقدق  عددات ظ در الا ربدق يف و ون.  در اوبينما يفر  وحدهم
ادد  ر ويمددن البددالغذ األةددغر سددن ا إو كبددا  ال ددن مددن الددل ذوي ااعاقددق. إكثددر  نددزامليف مغددا  ا مندداطق ال

حلقدان الدعم،  إو حالق ةحيق سيئق، إوو يفل،    صو ب ب  ق  يبقون يف إماكن مإو    رحيليف ال   مبنض
ب دب  الدروابا النميقدق إو يف اليا  إي مكان آ در ل ندي ،  ا  يقعدق الرالبق يف مغا  ا  امناهتم  وإ
إرندداا النزاعدات، قدد تضدةر إسددر و  .( 46) اغدا   اةندازهلم وإ ا دي م، إو ألهندم ل ي دداةينون حتمدل تكداليف  

ألقددا   ذوي ااعاقددق إو األشددخاص ذوي ااعاقددق سىل ا ايددا  اةخدداطرا ريدداهتم إرندداا ناولددق سنقدداذ إحددد ا
لألشددخاص  و مددقلةددوا ئ مةالحلاقددا  سىل إنظمددق سندد ا   إيضددا  ول حيدد  وقددد .( 47) تددرك هدد ا القريدد  و ااهددم
 . ( 48) ( 22، الفقرا  /1CRPD/C/UKR/CO)   هلنلا األشخاص   اومن   ا جو  ون اا ذوي ااعاقات ا  يق  

الدددلهم وقددددد  مقا ندددق مدددييندددا  األشدددخاص ذوو ااعاقدددق مدددن النندددف  ندددددلت إع ددد  بكثدددل و  -57
وهل خماطر  كن إن تافاقم  ( 49) -إسا  سعاقا م ا ت ا دحل م ع   الااي اا لننف و حلنال ايانر ون أل

 الجاماعيددق،، والنزلددق د،  ددا يف ذلددء يف اةخيمددات، ب ددب  ا تفددامل م دداوايت الوةددمييف حدالت الا ددر 
األشدددخاص ذوي  حرمدددان نيندددق سىلحلقددددان األج دددزا اةوقدددد يدددن ي الواقيدددق.  يدددق دددبكات اجملامنالوحلقددددان 

تنر ددد م ةلادددايل مدددن  ةدددر  ، ممدددا جيددديفهم ع ددد  العامدددا  ع ددد  او دددرين ويزيدددديقااعاقدددق مدددن السددداقول
النندف البدد  واجلن دل  قاناةد  ااةقدر   إ ب غدا عدا ومن بذ إندوامل النا اكدات الدا. ااي ااوساغول و ل

واأل ويدددق  ةنددداقا رمدددان مدددن الو ال دددرقق والرشدددوا وال هيددد  وااكدددراه؛ و ؛ قدددا م ع ددد  الندددومل الجامددداعلوال
إشددخاص إال دد  األحيددان  يرتكب ددا يف وهددل انا اكدداتالندداطفل واا ددال، اايدد اا و األساسدديق واةضددايقق 

قددل احامددال اابددوغ يمقدددمل الرعايددق،  ع دد  إيددديعندددما ترتكدد  النا اكددات و  .( 50) ينددرحل م الضددحااي
قد يكون لألزمات اان انيق إرر نف ل عميدق ب دكل  داص و  .( 51) ااحلوت من النقا  مما ينززعن ا، 

الناهددات و الصددحق النق يددق  م دداكل تفدداقمقددد تددن ي هدد ه األزمددات سىل ع دد  كبددا  ال ددن ذوي ااعاقددق و 
 .( 52) ا من قبلاةوجو اا  اكيق 

جيددد  ع ددد  ا كومدددق وإةددددحا  اةصددد حق او دددرين البحدددظ ب ددددكل إحلضدددل وادددي البيدددداانت و  -58
ذوي  سدددومق و حلددداه وكرامدددق اة دددر ين  ا  يدددا  يف انا دددا ها و رلهدددا مدددد  لاحديدددد   جدددق النا اكدددات و 

 ينبغلو بوغ ي  ل الوةول سلي ا. لإلوآليات  كي فق بصو ا ند اهناك حاجق سىل  دمات مو ااعاقق.  
 ب دبل والاصدي له، سىل هنلا األشخاص ةني الننف اةوجه قثقاحليمن الناحيق السجرااات مناسبق الاذ 

__________ 

 .لدوليق، والرابةق الدوليق ة اعدا اة نذمنظمق النفو او  منظمق هيومن  ايا  ووت ، انظر م ا ات (46)

 Human Rights Watch, “Central African Republic: peoples with disabilities left behind” ،28انظدر  (47)
 .2015ني ان/إبريل 

 م ا ق منظمق النفو الدوليق. إيضا  انظر  (48)

 .WHO and the World Bank, World Report on Disability (2011), p. 59ع   سبيل اةثال انظر  (49)

(50) International Organization for Migration and Humanity and Inclusion, “Access to humanitarian 

services for people with disabilities. Situational analysis in Bentiu protection of civilians site, 

South Sudan”, pp. 41–42. 

مفو ددديق األمدددم اةاحددددا ال ددداميق ل دددنون الوجئدددذ، قالنمدددل مدددي األشدددخاص ذوي ااعاقدددق يف حدددالت الندددزوح الق دددريق  (51)
 .19(، ص. 2019)

 HelpAge International “Missing millions: how older persons with disabilities are excludedانظدر  (52)

from humanitarian response” (2018). 
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 .( 53) ةلا دداو  مددي الن دداا والفايددات والرجددال والفايددان ذوي ااعاقددقوذلددء ن ج  امنيددق، بدد  من ددا األ دد 
ااعاقددق ب دددكل من  دددل يف منظدددو  ق األ ددر  إن تددددمج جيدد  ع ددد  الددددول واجل ددات الفاع دددق اان دددانيو 

إرندداا  م  مايددق لضددمان عدددق سالفددال سددومق األشددخاص ذوي ااعاقددق وإمددناناةددق ةسياسدداهتا وإطرهددا 
 .(CRPD/C/SDN/CO/1و CRPD/C/HTI/CO/1و،  CRPD/C/NER/CO/1انظر)ا ريد ال

 ذوي اإلعاقةكبار السن من النساء واألطفال و  حالة املشردين داخليا    
مدن األطفدال والن داا وكبدا  ال دن ذوي ااعاقدق، ول سديما   ا  يدا  اة در ين  تفيد الاقا ير أبن -59

مددن اايددد اا ع دد   دداوايت إإولئددء الدد ين ينددانون مددن سعاقددات ذهنيددق إو نف ددديق اجاماعيددق، منر ددون ة
 قدددد يواجددده هدددنلا األحلدددرا  عزلدددق وهتمي دددا  و  .( 54) ل ذوي ااعاقدددقالددد مدددن والنندددف واا دددال مقا ندددق أبقدددراهنم 

الرعايدق الصدحيق  مدا حياداجون سليده مدن  د عصدول وقدد ل يامكندون مدن ا  ا دريديف حالت الين شديد
 .ع   قيد ا ياا  بقاالواة و  والدعم  ةناقاألساسيق وال

ا  كثدل لانمدر و اإو  ةلدا كمما يانرل األطفال ذوو ااعاقق ل وةم من قبل إطفال آ رين ا  كثل و  -60
ياكددل اهلاحاياجدداهتم الان يميددق إو  ال تيبددات الددل الكاحليددق لا بيددقمددن حق ددم يف الان دديم ب ددب   مددا حيرمددون

 بدد يان   الوةول سلي دا  ا دل و دا   اةخديم. وكثدلا  مدا يانر دون لوعادداا اجلن دل وال الا ساسيقاأل
 وساغول واا ال.لو 

واقدف اةع د  الان ديم ذوي ااعاقدق الا حتول  ون حصول األطفال اة در ين  ا واجزت مل و  -61
ذ الدد ين لدددي م حل ددم د سدد اة وق ددق؛ واألم ددات ن واوةاو او ددر  ن والةددو د سددو اة الددا يبدددي ا دد بيق ال

البصددر إو ال دددمي؛  عاهددداتاةدددق، مثددل الناهددات انلدد وي الدددوزق ل ان دديم اجلددامي إو الددددعم اةاخصددص 
ع د  سدبيل اةثدال، عددق )ةدا   إو مراحلدق الدان م اةنقادق سىل اي ا مكانيق الوةول اةإب اةان قق اكل واة

النقدددل إو ح دددول يف  دددال إو الحلاقدددا  سىل ح دددول ، اةد سدددقعندددد اةدددد ل إو  ا دددل ممدددرات ما  دددق وجدددو  
قد تن   و ق. نين؛ وحلقدان األج زا اة(   و  يف ا الت الا جي   حلي ا األطفال ع   األ لو مق لم

 .( 55) إشكال ماند ا من الامييز  د األطفال ذوي ااعاقق، و اةق  د الفايات
الان ديم م داوايت ل، ألن اخنفدال راظم الان يم الن  السابنا  من  ومما يثل الق ق بوجه  اص -62

 ن إو الل اومن وعدق مو ي اهم يف  و ا الفقر،  ا يف ذلء زاي ا اننداق األمن الغ ا ل وال كن الل اة
ذوي ن  دددر يةلن دددبق لألطفدددال اةو ا صدددول ع ددد  انددددمات األساسددديق مثدددل الرعايدددق الصدددحيق.  سمكانيدددق
النمددل   م يفكدن إن يددن ي عدددق اللاحدداخ ةةد سدق سىل ا ددد مددن حلرةدد ع دد  وجدده انصددوص،  ااعاقدق 
 كن إن يكون و الصحيق.  وحالا مم ا كا م الجاماعيق والقاصا يق يف  ا   ا م ا   رل   ينرروإن    م اقبو

إو اجملامددي ككددل. وهدد ا حيددام ع دد  الدددول /إو شددبكات الدددعم و/لدد لء إرددر مضدداعف  ا ددل األسددرا و
إن ي افيد وشركا  ا يف اجملالذ اان ا  واامنا ل  عم اجل و ،  ا يف ذلء يف  ال الان يم، الا  كن 

 .ا د ا مت ا ي  ةاة باهتالا و  من ا األشخاص ذوو ااعاقق
ن بفصد  ن عدن ندزلعنددما ي  ألشدكال مادا  دق مدن الامييدز وتدز ا  اةخداطر الن اا وقد تانرل  -63

من األن دةق الجاماعيدق إو الثقاحليدق إو القاصدا يق الدا  كدن عندما ي  ابندن شبكات األقران الواقيق و 
 رعايدددقال ددد  عصدددول يف ا  حدددواجز. وقدددد يدددواج ن مدددن  دددول   دددو هن  مايدددقا لدددول ذلدددء  نإن متدددنح

__________ 

 . 19مفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل نون الوجئذ، قالنمل مي األشخاص ذوي ااعاقق يف حالت النزوح الق ريق، ص.   ( 53) 

 ومفو ددديق األمدددم اةاحددددا ،وةدددندوخ األمدددم اةاحددددا ل  دددكان ، مركدددز عمدددان لد اسدددات حقدددوخ اان دددان انظدددر م دددا ات  (54)
 ل نون الوجئذ. ال اميق

 انظر م ا ق كولومبيا. (55)
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ص الان دديم وخيضددنن ألشددكال مددن الننددف لصددحق اجلن دديق وااةابيددق وحيددرمن مددن حلددر ة وا قددوخ اةان قددق
 وتواجدده الن دداا والفايددات ذوات ااعاقددق، وبد جددق إقددل الرجددال والفايددان ذو  ،وح دد  مددا و   .( 56) اةنددزيل

وةدم اةدرتبا ال ناي دق جامداعل بصدو ا إكديفندومل الالننف اجلن ل والننف القا م ع   الااعاقق، خماطر 
األشدخاص ي غفدل  مدابدا  يدق. ومدي ذلدء، الالقالوا يدق دبكات اجملامنالةاعاقق والنزلق الجاماعيدق وحلقددان 

 .( 57) جاماعلنومل الالااعاقق يف برامج الوقايق من الننف اجلن ل والننف القا م ع    وذو 
ذوي ااعاقدق بدا  ال دن ك  عدن نفدت مدوا  هم ةلفندل كن إن ياخ   إحلرا  األسرا ال ين اسا  و  -64

ل حيصد ون ع د  الرعايدق الصدحيق   ا  يدا   ذوي ااعاقدق اة در ينكبا  ال ن   يبدو إنو .  ا  يا   اة ر ين
 .( 58) من إن ةق ك   الني  وند ابنين او رين والالبا  ما ي ر ع   قدق اة اواا مي اة

 وصم والتمييزال  
  م ددر ين  ا  يددا  لال دد    ا ت ددل سىل الانمددياالاقددا ير الدد  ب ددب الق ددق  قاناةدد  اي دداو  اةقددر   -65

انددددمات وسدددكان اةخيمدددات واجملامندددات  لمقددددممدددن قبدددل ،  دددا يف ذلدددء وسىل وةدددم مذوي ااعاقدددق 
إو  نددومل الجامدداعلاةضدديفق. وقددد تافدداقم إشددكال الامييددز هدد ه ب ددب  الامييددز ع دد  إسددا  ال ددن إو ال

 .ما الناماا سىل إق يقإو  ةل ااريفإو الدين إو األ النرخ
 يف اجملامدي ينمدي او در  ما داوين حلرا ا  يف كثل من األحيان ل ينايف األشخاص ذوو ااعاقق إو  -66

ب غق  ي نام ونقد و عا  اه ب ب  الوةم الثقايف. بنض م قلفيهق يف جتمنات اجاماعيق. و ون نزلوي   ا  ل
لنمل أبجر يف اةخيمات، اع   حلرص  كونون إقل حظا يف ا صولوي ،ةواقف  ا ا ويانر ونم ينق، 

عدددددق قبددددول وحيددددول  .( 59) مددددا قددددد اهتم ع دددد  إ اا م مددددق واألحكدددداق اة ددددبقق ب دددد نب ددددب  الحل ا ددددات 
وقددددد  ددددنن م مددددن الانبددددل عددددن آ ا  ددددم ا  يددددق يف اجملامنددددات   ماندددددماج  ون األشددددخاص ذوي ااعاقددددق

ع   سبيل و . ا  ل  ا ل اجملامي  نزاعاتسىل سشنال ال  إيضا  واجل ل    ن ي الوةمي كن إن  و  م.  شواال و 
الد ي يانر دون لده النداطفل  ااي ااعن  اتخيمإحد اةعاقق يف ااةلغون ذوو  حتد ر إشخاصاةثال، 
 دد  اةددوا  عصددول األولويددق إو اة دداعدا يف ا  مددا يا قوندده مددن إقددراهنم مددن الددل ذوي ااعاقددق ب ددب مددن 

يف اةخديم سىل ندزمل حلايدل الادوتر  تنملسنا منظمق لألشخاص ذوي ااعاقق و  .( 60) الغ ا يق والل الغ ا يق
مددن   ا  يددا   اة ددريننزيددز إشددكال إ ددر  مددن الابددا ل ااجيددا  بددذ مددن  ددول تنظدديم مناسددبات شددام ق وت

ااعاقدق يف الانميدق منظدو  اسداخداق هندج يقدوق ع د  س  ا  و إقراهنم من الل ذوي ااعاقدق، و ذوي ااعاقق 
لألطفدال إو ل نمدل كمن مدذ  مو مدقاجملامنيق، واق اح  و ايت إمنيق م د كق وحلدرص ل اةدومل يف إمداكن 

 .( 61) لاةد س ألن ةق ما بند الدواق
عددددن الددددل قصددددد، ل سدددديما عندددددما  حلقددددد ين دددد نمانمدددددين؛  ا مددددا والامييددددز  وةددددمول يكدددون ال -67
سزاا ن ج قا م ع د  حقدوخ اان دان بيكون اةو فون يف اجملال اان ا  إو مقدمو الرعايق ع     ايق  ل

ظدددرا  لدددنقص انددديفا إو الادددد ي ، حلدددإن منظمدددات . ونعنددددما ل ينفددد ون هن دددا مدددن هددد ا القبيدددلإو  ااعاقدددق
 كدن نا بدق اجل دل والوةدم و اثنويدق.  م د لقاة اعدا اان انيق قدد تناديف األشدخاص ذوي ااعاقدق  در  

__________ 

 انظر م ا ق ةندوخ األمم اةاحدا ل  كان. (56)

 . 20مفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل نون الوجئذ، قالنمل مي األشخاص ذوي ااعاقق يف حالت النزوح الق ريق، ص.   ( 57) 

 .الرابةق الدوليق ة اعدا اة نذانظر م ا ق  (58)

 .منظمق تقدا اة اعدا الةبيق سىل الف  ةينيذانظر ع   سبيل اةثال م ا ق  (59)

 ، اةرحلق الثالظ.منس ق نو  من إجل النا انظر م ا ق  (60)

 .Disability inclusion in community development” (2019)“و منس ق نو  من إجل النا انظر م ا ق  (61)
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ع دددد  إحلضددددل وجدددده مددددن  ددددول الاندددداون مددددي منظمددددات األشددددخاص ذوي ااعاقددددق وتنزيددددز الددددروابا بددددذ 
 اجملامنات اةضيفق.  حلراوإ  ا  يا   شر وااألشخاص ذوي ااعاقق ال ين 

 الوصول إىل العدالةإمكانية املساءلة و   
ونا اكدات لو ، سابنا  األشخاص ذوي ااعاقق من اندمات واة اعدال بد من الاصدي ل -68
مددددن  ددددول آليددددات سبددددوغ م دددداق ق وعا لددددق  ،حقددددوق م وااجددددرااات القانونيددددق الواجبددددقلددددا قددددد تةددددال ا

من إجل  مان عددق الامييدز و  .( 62) عند الضرو اق قضا ي اتسجراامباشرا  لء من  ول وك، وما اوبق
ا صدددول ع ددد  سدددبل سىل إو  مدددا ابدددوغ عدددن انا ددداكسىل ا دددد األشدددخاص ذوي ااعاقدددق إرنددداا سدددني م 

تددوحلل ترتيبددات  ب ددبل من ددا ندداوهلم، وذلددءويف ماإن تكددون هدد ه اوليددات شددام ق  ينبغددلاناصدداف حلنالددق، 
ينبغدددل اتبدددامل عم يدددات سدددريق و  .( 63) (/25/37A/HRCانظدددر )الندددومل الجامددداعل سجرا يدددق ومناسدددبق ل  دددن و 

 ند ا، مي مراعاا النوا ق الا قد يواج  ا األشخاص ذوو ااعاقق.
اةرتبةددق  بدددإ م دداالق النم يددات األ ددر  يف  إيضددا  ااعاقددق  و ددمل األشددخاص ذو ي  وجيدد  إن  -69

 ، يقدي ع د  عداتق اجل دات الفاع دقالواقدييف . و اةاد ررين يف اجملال اان ا  إماق ال دكان اجل ات الفاع ق
ايدددي صدددا  تدددن ي سىل إحلضدددل النادددا ج اةمكندددق ل ايف اجملدددال اان دددا  واجددد  الا كدددد مدددن إن م ددداعدهت

 . ( 64) ، مثل األشخاص ذوي ااعاقق  و ا  ،  ن حلي م إولئء ال ين قد يكونون إقل  ا  يا  اة ر ين 

 ياكل األساسيةالوصول إىل اخلدمات واهل إمكانية -واو 
مي ل ياماي األشخاص ذوو ااعاقق يف كثل من األحيان إبمكانيق الوةول ع   قدق اة اواا  -70

 ( )20، الفقدددرا CRPD/C/HTI/CO/1)ج دددو  ااالاردددق  ت دددم  مل وقدددد  قسىل اةراحلدددق واةنونددد او دددرين 
ن انددددمات األساسددديق مثدددل عددد  اديددد بني دددكنون يف إمددداكن قدددد و . (22، الفقددرا CRPD/C/UKR/CO/1و

مثدل  نيندقإج دزهتم اة نقدد يفقددو و اةراكز الصحيق واةدا   واةياه والصرف الصحل إو نقدا  الا ميدي. 
دديفونلقددد النصددل إو النكدددازات و سدددل اةاحركددق إو روريددق الن ددوت إو الكراالددد اجات  أبي سجدددراا   خي 

  ددددنق جدددددا  إو ةددددخريق ةلن ددددبق ل كراسددددل ل حصددددول ع دددد  بدددددا ل، إو قددددد تكددددون تضددددا ي  اةخدددديم 
 . ( 65) اةاحركق

الوةول سلي ا  ي  لإو مدا ل واسنق إو مراحيض   ممرات ما  قاةوجئ اةنقاق     ملوقد ل ت -71
ات البناا النينيق ب ب  ندااعاقق من اةنح اةاليق إو م  واألشخاص ذو   وقد ي  ابندإو لحلاات وا حق.  

قددد هتم ع دد  بندداا ب دد ن اة ددبقق  حكدداقوالحل ا ددات واأل الددا  كددن م الوةددول سلي ددا نقددص اةن ومددات
تكدون النوق وإوا  الةبخ، الا قدد ل  يق، مثل انياق وحصرعا قد ت مل اةوا  اةوزعق عناةر و م و . 

__________ 

 .13( واتفاقيدق حقدوخ األشدخاص ذوي ااعاقدق، اةدا ا 3)2انظر الن د الدويل انداص ة قدوخ اةدنيدق وال ياسديق، اةدا ا  (62)
اةبا ئ األساسيق واةبا ئ الاوجي يق ب  ن ا دق يف الناصداف واجلديف لضدحااي النا اكدات اجل ديمق ل قدانون  إيضا  وانظر 

الدد ي  ا  يددا   ليددل س شددا ي عددن يايددق النددازحذ  و الددويل  قددوخ اان ددان والنا اكددات انةددلا ل قددانون الدددويل اان ددا 
 bin/texis/vtx/rwmain/opendocpd-https://www.refworld.org/cgi ، ماداح يف:اجملموعق الناةيق ل حمايقو ناه 

2f5154191f.pdf?reldoc=y&docid=. 

 .37/22، وقرا      حقوخ اان ان 13اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق، اةا ا  إيضا  انظر  (63)

(64) Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 43. 

 منظمق النفو الدوليق، ومنس ق نو  من إجل النا ، وةندوخ األمم اةاحدا ل  كان.انظر م ا ات  (65)

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5154191f2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5154191f2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5154191f2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5154191f2


A/HRC/44/41 

19 GE.20-06702 

إسدددر ااعاقدددق مدددي  واألشدددخاص ذو  ي  دددك نيف ال دددياقات ا ضدددريق، و لألشدددخاص ذوي ااعاقدددق.  مو مدددق
 .( 66) مضيفق قد ل تكون ع     ايق ةحاياجاهتم من الدعم

ع د  ملددو ي ددمح ل  ميددي  مصددممق اهلياكددل األساسدديق ل ميداه والصددرف الصددحل وقدد ل تكددون -72
  ن حلي منظاق لدعم األشخاص ذوي ااعاقق،  إي  قد ل يكون هناك  و ةساخدام ا بةريقق آمنق وكر ق.  

ق ومقاعدد و  ابدزين، ممدا واسدنومددا ل ممدرات ما  دق قدد تفاقدر اةدراحيض سىل و يداه. اةكبا  ال ن، جل د  
ع دد  إ  دديات الددل نظيفددق والددل ةددحيق. الزحددف ع دد  إيدددي م ع دد  م دداخدمل الكراسددل اةاحركددق يف جيدد 
توحلر بنض اةراحيض وا مامات مدا يكفدل مدن انصوةديق واألمدان،  اةدق ل ن داا ذوات ااعاقدق.  لو 
الوةدول سمكانيدق ممدا ياة د  زاي ا  ، د  الو  قالصدحي نظاحلدقمنا دات الاح عووا ع   ذلء، قدد ل تاد و 

 سىل مراحلق اةياه والصرف الصحل.
مدن اةدرجح إن و . ذوو ااعاقدقن و اة در  يواج دهرا   ةد  إيضدا  األمدن الغد ا ل  كن إن ي دكل و  -73

تنا  األسر الا تضم األشخاص ذوي ااعاقق من اننداق األمن الغ ا ل، ألهنم  ا كون موا   اقاصا يق 
وحلرص عمل إقل، وقد حيااجون سىل اةزيد من اندمات الصحيق وقد ياكبدون تكاليف ونفقات س احليق 

سىل سىل نقددا  توزيددي األال يددق إو األشددخاص ذوي ااعاقددق مددا ياندد   وةددول  الالبددا  و . ( 67) ةاعاقددق قماصدد 
إولئدددء الددد ين جيددددون مدددن إجدددل  إو مكيفدددا   نضدددرا   الةنددداق اةدددوزمل يكدددونقدددد ل و اةن ومدددات اةان قدددق عدددا. 

ال ا يددددق  اةددددق، لألشددددخاص ذوي احاياجددددات با  ةددددنوبق يف اةضدددد  إو الب ددددي، إو قددددد ل يكددددون مناسدددد 
ألشدددخاص ذوو ل ل تدددوحل رقدددد و سددديما األطفدددال الددد ين يندددانون مدددن م ددداكل يف النمدددو وكبدددا  ال دددن.  ول

عددووا ع دد  ذلددء، قدددد و . صاةددداتإو اة الدددا ي دد ل اام دداك عدداااعاقددق إج ددزا مو مددق مثددل األوا  
إو سددرقق حصصدد م ت قددل الةندداق ب ددب  الوةددم والامييددز، يف مددن األولويددق   ىنحيصدد ون ع دد  م دداو  إ

اة دددداعدا يف تندددداول الةندددداق هلددددم إو حلصدددد  م عددددن األسددددرا إو األشددددخاص الدددد ين قددددد يقدددددمون  ،الغ ا يددددق
 . ( 68) وال را 

ت دل و ل تكون اة اواا يف ا صدول ع د  انددمات الصدحيق مضدمونق. ن األحيان كثل ميف  و  -74
ق من تقييمات احاياجات كبا  ال ن يف إحلريقيا وال رخ األوسدا سىل إن كبدا  ال دن ذوي تيالبياانت او

. ( 69)  ا  يددا  ين  ددر ال ددكان اة  مددوملااعاقددق ل حيصدد ون ع دد  الرعايددق الصددحيق ع دد  قدددق اة دداواا مددي 
 قومددن الاحدددايت اا دداحليق الددا يواج  ددا األشددخاص ذوو ااعاقددق الحلاقددا  سىل هياكددل الرعايددق الصدددحي

اامددددا   وتوقدددفاحاياجددات الرعايدددق الصدددحيق اناةددق عدددم  وعددددق ت بيدددقسلي ددا، القريبددق واةمكدددن الوةدددول 
واللهدا مدن قدد تدنرر ااةداةت والضديق النف دل وسدوا الاغ يدق و ةأل ويق واةندات الا حياداجون سلي دا. 

خاص آ ددرين سىل إشدد قددد تددن ي لددد  إو  قا مددق،األشددخاص ذوي ااعاقددات ال يف ا   اةدد   رددلا   الظددروف
وةدددول األشدددخاص ذوي ااعاقدددق سىل  عايدددق يبقددد  ب دددكل عددداق، و . مددددطوي دددق األ عاهدددات تنا دددل إبعاقدددق

ةلن ددبق ةقدددمل الرعايددق الصددحيق، وذلددء ب ددب  مفدداهيم  اطئددق  إ ىن الصددحق اجلن دديق وااةابيددق إولويددق
إكدددديف يف حددددالت  حتددددداي  يصددددبح ذلددددء و إن األشددددخاص ذوي ااعاقددددق لي ددددوا كا نددددات جن دددديق. مفا هددددا 

 .ا ريدالةوا ئ وال

__________ 

 International Federation of Red Cross and Red إيضدا  وانظدر  ةدندوخ األمدم اةاحددا ل  دكان.انظدر م دا ق  (66)

Crescent Societies, All Under One Roof: Disability-inclusive Shelter and Settlements in 

Emergencies (2015). 
(67) Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 93. 
 ومنس ق نو  من إجل النا . ةندوخ األمم اةاحدا ل  كان انظر م ا ا  (68)
 .الرابةق الدوليق ة اعدا اة نذانظر م ا ق  (69)
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  ق ن دة م دا كق    م ومنظمداهت   هم  مان م ا كق األشخاص ذوي ااعاقق وإحلدرا  إسدر  ومن األساسل  -75
، مددن إجدددل  د ي وتصددميم الدديفامج الصددحيق وتنفيدد ها و ةدددها وتقييم ددا يف حددالت الا ددر   ات يف ةددني القددرا  

  لا بيددق   نددد ا اهلدددف   سجددرااات س دداحليق مددن الضددرو ي الدداذ  كددون  ي قددد  و تنزيددز ال ددموليق وسمكانيددق الوةددول.  
ميم  تص عند  حواجز ند ا قد تن    بغيق ت ليل  اةاة بات الفر يق لألشخاص ذوي إنوامل خما فق من ااعاقق  

  إمدرا    الجاماعيدق   يناديف ا صدول ع د   عايدق الصدحق النف ديق وال دومق النف ديق و وتقدا اندمات الصحيق.  
 . ا  ل   جلميي إحلرا  اجملامي   ق مااح  ه ه الرعايق  كون  ت إن    نبغل وي   ا ريد ةل  األ يق يف حالت ال 

سجيابيدق واباكا يددق لضدمان عدددق اسدابنا  األشددخاص ذوي  ا  مقدددمو انددمات ج ددو  إبدد وقدد  -76
وسن داا  ،النقدل مدن البدا  سىل البدا ، وإنظمدق اة دا  ال دريي مثدل  ددماتااعاقق مدن ج دو  ااالاردق، 

األشددددخاص ذوي  سددددو  حالددددقيندددداجلون  لكددددن م يف إال دددد  األحيددددان لااعاقددددق. ذوي دعم لدددد شددددبكات 
ع ددد  قددددق  ن األحيدددان يف اسددد اتي يق عامدددق لضدددمان الوةدددوليف كثدددل مددد  وني دددد    يدددق ول ندبااعاقدددات ال

مددن م ددا يي بدايددق إي م ددرومل   مندد ول بددد مددن سجددرااات مد وسددق  ة دداعدات واندددمات.سىل ا اة دداواا
مناسد   قعدا ميماصد ل تصدو  و ديكدل ي  ااعاقق يف تقددا اندمدق و  واألشخاص ذو  كل ي  مل اعدا  اة

 دبل بول   دات اةاملدق الدوليدق  و  تن يده يف كفالدق إن تكدون اةنوندق شدام ق ل  ميدي، ل مبا  واةراحلدق. 
الوةول سلي ا، وإن األشخاص    لمق حات الامويل الا تظ ر إن ايي األن ةق آمنق ويسعدا    من ا

ةق ا مايددق واة دداعدا وج ددو  ذوي ااعاقددق م ددمولون يف تقيدديم الحاياجددات وا ايددا  اة ددافيدين وإن دد 
  .( 70) الرةد والاقييم

 ق ل  ميي،ال ام  م ا كق منظمات األشخاص ذوي ااعاقق يف الاقييمات  من األ يق  كانو  -77
سذكداا وتدد ي  الندام ذ يف اجملدال اان دا  ع د   ،وتصميم وتنفي  م ا يي اة اعدا ،والاخةيا واةيزنق

لاغ ددد  ع ددد  الاحددددايت اة ددد كق الدددا الاواةدددل من دددم، مدددن إجدددل ا سدددبلااعاقدددق و الدددوعل ب دددنون ذوي 
البدايددق، ل تندديف      ددا مندد  يف حددال، مشددل اجلميددي الراميددق سىلسن اجل ددو  و يواج  ددا مقدددمو اندددمات. 

ل بدد طريقدق خما فدق يف الافكدل واةزيدد مدن الهامداق ةة د لق. و ةألحدر  الاكاليف، بل تنديف  يف ا  ا تفاع
 م ا ل األكثر من  يق، مثل عدق   و  األشخاص ذوي ااعاقدق يف  ةدا الاقيديم  قيقق ل مناجلق من

والسا ابق، ب ب  عدق اي البياانت اةصنفق، وعدق اابوغ عن انا اكات حقوخ األشدخاص ذوي 
 ااعاقق.

ف وا بذ ل د ال مكرسا   حلرعا  اةبا ئ الاوجي يق ل  نق الدا مق اة  كق بذ الوكالت   وتاضمن -78
تف ددددل آ ددددر لنم يددددق تددددوحلل  اهتددددامرحلقإحددددد اةنقولددددق، ويوجددددد يف الاي ددددليق ت تيبدددداسمكانيددددق الوةددددول وال  

الوةدول ل تدزال سمكانيدق لضدمان اة داواا يف  ساسديقاأل ه الاددابلإن هد   اال تيبات الاي ليق اةنقولق، 
 اان ا . اجملال يفمن قبل إةحا  اةص حق  صو ا ما ققمةبقق بالل الل مف ومق و 

 ين ذوي اإلعاقةمشردلل دائمةحلول  -زاي 
ل لافدل ت قا يدا    ا  يدا  ا وال واالل اةان قق رقوخ اان ان ل م در ين د الحاياجات ا سن  -79

امل نددز مددن   ددومقلةالنددا  يف ة ئ األمددر   ددنرنددزامل إو كا رددق طبينيددق، ول تاوشدد  عندددما يانا دداا عنددد 
، سواا عا وا سىل  اي هم إو اساقروا يف عا ا ون ر كا رق م امرا. وبدل  من ذلء، يواجه اةإو  م امر  

ين دل  ةد وا سىل حدل  ا دماو م دامرا تاة د  الددعم حدا ياكل ، م مكان آ ر يف الب د إو اند وا ن يا  
 هم.ت ريد

__________ 

 European Commission, “The inclusion of persons with إيضددا  انظددر م ددا ق الددولايت اةاحدددا. وانظددر  (70)

disabilities in EU-funded humanitarian aid operations”  (.2019)كانون الثا /يناير 
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ق ملددو سجيددا  ح ددول اقدددالحتدددايت نددد ا يف سحددراز  ذوو ااعاقددق  ا  يددا  قددد يواجدده اة ددر ون و  -80
ميدي األشدخاص ذوي ااعاقدق ا دق يف الداذ قدرا  م دانل وطدوعل ب د ن ا دل الددا م جلإن  و الم ا مق. 
 انيددددا ات واةخدددداطر ب دددد ناةن ومددددات ع دددد  تادددداح هلددددم سمكانيددددق ا صددددول اتباعدددده، حلقددددد ل  نبغددددلالدددد ي ي
حق دم يف اة دا كق يف لةديا وس ا ا ا  دول الدا مدق ةدنوةت يف مما سدق  إيضا  وقد يواج ون  .اةةروحق

 لد كون تعووا ع   ذلء، الالبا  ما و . ح سابقا    ِّ ما و  مث ، ب ب  ا واجز الا حتول  ون م ا كا م
وقددد  ، دد  اةددوا   الددا حيادداجون سلي ددا ل اوةددل سىل ح ددولع ق ي ددق ل حصددول حلددرص ين ذوي ااعاقددق ددر اة

اة داعدا ال خصديق ل حصول ع   من إحلرا  األسرا، ل انقل و  ، الالبا  يدعموهنمع   إشخاص  ينامدون
 .اة اعدا يف  ال الاواةلو 

سمكانيددق الوةددول وعدددق الامييددز يف ةددميم إي ي مبدددإيندديف الاصدددي هلدد ه الاحدددايت و ددي و  -81
 ومي درا شدام قتكون تصميم وتنفي  اسا اةت  إيضا  ه ا  تد ل ي دف سىل سجيا  ح ول  ا مق. وينيف

سىل سجددرااات موج ددق  هدد ه السدا اةت األشددخاص ذوي ااعاقددق، مدي تضددمذ ل م موعدق اةانوعددق مدن
 الةويل. مد،  اةق حليما يان ق ب وما م وإمن م ع   األل قرا ألشخاص ذوي ااعاقق الاذ ا عم 

 لى العمل وسبل العيشعصول احلإمكانية   
حا عندما و نمل. الذوو ااعاقق حتدايت س احليق يف ا صول ع     ا  يا  د يواجه اة ر ون ق -82

مدا تدنرر بدا  يق سىل إن البةالدق الال در يف ب دد مندذ، ت دل الددل ل ال حلدرص النمدلتوجد حل وات كبدلا يف 
مندددددلت  بدددذتو . ( 71)  ا  يددددا  ن حلددددي م اة دددر ون األشدددخاص ذوي ااعاقددددق،  ددد  يفب دددكل الدددل ماناسدددد  

ين ذوي ااعاقدق هدم إكثدر عر دق ةواج دق ةدنوةت  در تك فدق الرعايدق، إن اة الدوا البةالق، سىل جان 
بدددذ   دددل األشدددخاص ذوي ااعاقدددق  يوجدددد حلي دددا تفددداوت  دددئيل ماليدددق،  دددا يف ذلدددء يف ا دددالت الدددا

 .من الل ذوي ااعاققواألشخاص 
زاي ا  ومدددياألسدددرا أبكم  دددا.  يفبدددل تدددنرر  حلدددر  واحدددد حلقدددا، يفول تدددنرر ااعاقدددق ب دددكل عددداق  -83

 مددن يف  ا ددرا ت دداهم ااعاقددق، عددن اةد سددق ومندداانهتم مددن البةالددقإحلددرا  األسددرا او ددرين  تغيدد احامددال 
الضنف والفقر. ول لء،  كن إن ي اعد  عم األن ةق اةد ا ل دد ل يف حت دذ سدبل الندي  يف إسدر 

 وإم دات آةا اةوج دق سىلاعدت الديفامج اةدد ا ل دد ل ع   سبيل اةثال، سو األشخاص ذوي ااعاقق. 
، وت بيدددق الحاياجدددات الدددل ذوي ااعاقدددقو  عدددم تن ددديم إطفددداهلم ذوي ااعاقدددق  يفاألطفدددال ذوي ااعاقدددق 

عددووا ع د  ذلدء، جيدد  إن تاخد  الددول الادددابل و  .( 72) لألسدرا الحاياجدات األساسدديق األ در و الةبيدق 
 مددددا يان ددددقألشددددخاص ذوي ااعاقددددق إو حتقيق ددددا حليلصددددا  اا ددددد ا الوزمددددق ل ان يددددل ةة دددداواا الفن يددددق 

سياسات وتدابل لضمان تو يف األشخاص ذوي ااعاقق  و ياندمق النامق و   و ا ف    عصول   ة
 .(21، الفقرا A/HRC/31/62)يف القةامل الناق 

وقد يكون اة ر ون ذوو ااعاقق إكثر اعاما ا  ع   نظم الرعايق،  ا يف ذلء العاما  اةازايد  -84
مفا هددا إن تددن ي احل ا ددات و  ين لددي  لدددي م سعاقددق. شددخاص الدد   إو األقددرةا، مقا نددق ةألا زو ع دد  األ

سىل إنظمدق ومما سدات تزيدد مدن اعامدا هم ع د   همإسدر  ا دل  سديا قون الرعايدقألشخاص ذوي ااعاقدق ا
 الساقوليق.يف و  العاما  ع   النف او رين وتنا ء حق م يف 

__________ 

 Humanitarian Needs Assessment Programme, “Disability: prevalence andانظدر ع دد  سدبيل اةثددال  (71)

impact” (2019) منس ق ماعا ل  وق والانميق وحقوخ اان ان  وم ا ق . 
 نو  من إجل النا . منس ق انظر م ا ق  (72)
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 االجتماعية ستحقاقاتالواثئق واال إمكانية احلصول على  
إن اة ددر ين  ا  يددا  ذوي ااعاقددق، ول سدديما كبددا   قاناةدد  ا ددا اةقددر  اتنكدد اةن ومددات الددا ت ق -85

إو اة مددددق يف الوةددددول سىل سجددددرااات ا صددددول ع دددد  الواث ددددق  عدددددا حددددواجزا  مددددا يواج ددددون ال ددددن، كثددددل 
كم ر ين، حيثما كان إنف  م    إو حا ت  يل  ا مت  يل حالق سعاقمن إجل  اس  ا ها،  ا يف ذلء  

ع ددد    ايدددق ةاجدددرااات، الدددا قدددد تناددديف م دددا  كق ل وقدددا وبلوقراطيدددق  نقدددد ل يكوندددو و ذلدددء مناسدددبا . 
. و كدن إن يدن ي ذلدء بددو ه  ا  يدا   ا دريدلةعاقدق إو اوةدم اةدرتبا ةاليريددون جتند   قدد ق، إول غاي
 . ( 73) إو اةناشات الاقاعديق/الجاماعيق و ساحقاقاتحصوهلم ع   ال عرق قسىل 

 السكن واألرض وامللكية  
تواجده و د. يالا در سن ا صول ع د  سدكن وإ ل ومما كدات مناسدبق إمدر م دم يف ايدي مراحدل  -86

 إيضدا  يف النديدد مدن ال دياقات  ةدر اا دوا الق دري، الد ي  كدن إن يدنرر   ا  يدا  ا  ر اجملامنات اة
 الوةددددول سىل اوليددددات الفنالددددق الددددا تنيددددد ومددددن اة ددددم ب ددددكل  دددداص .( 74) األشددددخاص ذوي ااعاقددددق يف

 ا مق، مي  ح ول، من إجل سجيا  إو تقدق هلم تنويض ا مومما كاهت   موإ ا ي  م اكن م   ا  يا    ل م ر ين
لنديد إماق ا   ي يا   ثل حتداي  األمر ال ي      اةن ومات واة و ا القانونيق  ون متييز،عصول  سمكانيق ا 

رق بنض األشخاص ذوي ااعاقق من ا ق يف توقيي النقو  إو و ين ذوي ااعاقق.   ر من اة حيازا قد حي 
النديددد  نددرفيل قددد و . (24، الفقددرا A/HRC/37/56)ةددفا م القانونيددق  ب ددب األ ا ددل  اةما كددات إو

تدددابل س دداحليق لدددعم م ول بددد مددن الدداذ .  ممددن م حقددوق م وإيددن ية بددون اة ددو ا وكيفيددق  كيددد مةددالب
عندما يكون األشخاص ذوو ااعاقق وإسرهم يف حالت  نف و ب كل كاف يف مثل ه ه النم يات.  

الامييددز مددن ذوات ااعاقددق   ددر  اتاة نددا قددد تو ولويددق. ع دد  سددبيل األمناجلددق مةددالب م  نبغددل اةددق، ي
اةرك  وا واجز الناجتق عن ا رمان الجاماعل والقاصدا ي يف ا صدول ع د  حقدوخ ال دكن واأل ل 

  سات النرحليق.اةمايف يف القوانذ و اةوجو ا ةلثغرات  ا  مرتبة ه ا كونيما با  واة كيق، والال

 االستنتاجات والتوصيات -رابعا   
ًا  يف االعد اق حبقدوق األشدخاص ذوي اإلعاقدة يف  -87 يف حني شهد العقد املاضي تقددما  كبد

اإلنسدا  واإلمندائي  يف اجملداي إنسانية وإمنائية، يتعني على الدول واجلهات الفاعلة األخدر سياقات 
قائمددة علددى  اسدد اتيةية اسددتباقيةوضددع اإلعاقددة إىل  توعيددة بشدداون األشددخاص ذوياالنتقددال مددن ال

 ،الدددددوللددددد  الددددداخلي  و تشددددريد إدارة المددددن أجددددل اإلعاقددددة  منظددددور إلدمددددا  حقددددوق اإلنسددددان
 ،قدوق اإلنسدانواملاسسدات الوطنيدة حل ،واجلهدات املاةدة ،والوكاالت اإلنسدانية ،واحلكومات احمللية

 ،داخليدددا  واملشدددردين ، واملنظمدددات ادددً احلكوميدددة األخدددر  ،ومنظمدددات األشدددخاص ذوي اإلعاقدددة
 شدددةيعوصدددم والعندددف مدددن خددد ل تالواجملتمعدددات املةددديفة دور تاديددد  يف تنفيدددد الت يدددً واحلدددد مدددن 

حلول وإجياد  الداخلي تشريدلااإلدما  وزايدة مشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف إدارة 
مندد بدايدة أي خددمات أو  عدا دور تاديد  يف التفكدً يف تصدميم  أيةا     هده اجلهاتدائمة  ولد

بدني املشدردين وميسدر شدفاق  تواصدل نندائي االهداه ضدمان يف و  ،ماقتدة أو دائمدة أي هياكل أساسدية
علدى الدرام مدن التحددايت الكامندة، و   هداوخارجات ذوي اإلعاقة وحمداوريهم داخدل املخيمد  داخليا  

__________ 

 .منظمق هيومن  ايا  ووت ، و منظمق النفو الدوليق، و الرابةق الدوليق ة اعدا اة نذ م ا اتانظر  (73)
 https://reliefweb، ماداح يف: 2016حتدديظ ت درين األول/إكادوبر ، UNHCR Protection Cluster Ukraineانظدر  (74)

_protection_cluster_factsheet_eng.pdf10_2016.int/sites/reliefweb.int/files/resources/.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_10_protection_cluster_factsheet_eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_10_protection_cluster_factsheet_eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_10_protection_cluster_factsheet_eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_10_protection_cluster_factsheet_eng.pdf
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 وعن صفاهتم عن أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياقات التشريدفإن مجع بياانت أكثر مشوال  
من أجل توجي   من األولوايت هو أولوية واالحتياجات احملددة اليت لديهم اليت يواجهوهنا  واحلواجز

 حلول دائمة هلم إجياد ة واملساعدة وتيسً احلمايفيما خيص تقدمي ستةاابت الفعالة والشاملة الا
 التوصيات التالية بعبارات عامة ويف جماالت حمدددة ذات أييدة ةاخلاص ةقد  املقرر تدا هلو  -88

 لألشخاص ذوي اإلعاقة  ابلنسبة

 توصيات عامة  
 يلي:اإلنسا  واإلمنائي ضمان ما املعنية يف اجملالني ينب ي للدول ومجيع اجلهات الفاعلة  -89

د الدداخلي يأطرها القانونية والسياساتية واالسد اتيةية املتعلقدة ابلتشدر تكون أن  (إ) 
 ل احلقوق احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛و اتنتأن و للةميع شاملة 

أن تكددون مجيددع خدددماهتا وبراجمهددا وأنشددطتها الراميددة إىل منددع التشددريد القسددري  ( ) 
ألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة، دون عييدددز، عدددن طريدددق ا متنددداوليف  داخليدددا  ومحايدددة ومسددداعدة املشدددردين 

ًية  حتديددد وإزالددة احلددواجز املتعلقددة ابملواقددف والبيتددة واالتصدداالت، وعددن طريددق تددوفً ترتيبددات تيسدد
 معقولة عند االقتةاء؛

تقديم و  ،وبناء القدرات، وختصص التمويدل األساسديإذكاء الوعي يف أن تستثمر  ( ) 
شراكات دائمة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات 

وإجيدداد حلددول الدديت عددثلهم مددن أن يصددبحوا مسددايني نشددطني يف االسددتةابة ل حتياجددات اإلنسددانية 
 د يلتشر ل

املعنيدددة  الرصدددد والتقيددديم، ينب دددي للددددول واجلهدددات الفاعلدددة حدددىمراحدددل التخطدددي   دمنددد و  -90
اإلنسددددا  واإلمنددددائي أن تعمددددل ابلتعدددداون الونيددددق مددددع األشددددخاص ذوي اإلعاقددددة  يف اجملدددداياألخدددر  

هدددود الت هدددت واالسدددتةابة الشددداملة جلومنظمددداهتم، وينب دددي أن حتددددد وختصدددص مدددوارد ماليدددة كافيدددة 
 قة ذوي اإلعا املشرديندعم للةميع من أجل 

الدوط  والددوي  علدى املسدتويني داخليدا  ملشدردين اينب ي للةهات املاةة الديت عدول دعدم و  -91
يسدددتفيد يف مق حدددات املشددداريع  وينب دددي أن  مدددن الشدددرو  اإلعاقدددة شدددرطا   منظدددور أن هعدددل إدرا 
عاجلددة األزمددات مل املخصددص تمويددلمددن الاإلعاقددة علددى قددد  املسدداواة مددع ا خددرين  واألشددخاص ذو 

صص فرص عويل حمددة للمشاريع ختأن للةهات املاةة  أيةا  ينب ي و   تشريدنسانية وحاالت الاإل
الددديت هتددددق إىل حتقيدددق إدمدددا  ومشددداركة املشدددردين داخليدددا  ذوي اإلعاقدددة وبنددداء قددددرات منظمدددات 

 شاملة للمشردين داخليا  ذوي اإلعاقة  ااألشخاص ذوي اإلعاقة جلعل براجمه

 شاركةامل  
ينب دي أن يكددون األشدخاص ذوو اإلعاقددة يف صددميم أي عمليدة صددنع قدرار ذات صددلة  ددم  -92

اإلعاقدددة وجهدددودهم  يقددددرات األشدددخاص ذو  نياملعنيددد  أن يددددعم مجيدددع أصدددحا  املصدددلحةوينب دددي 
 للت يً يف أسرهم وجمتمعاهتم احمللية ناصر بوصفهم ع

ألشدخاص ذوي اإلعاقدة ينب ي للدول ومجيع أصحا  املصلحة املعنيني ضمان حصول او  -93
مشددداركة املشدددردين ذوي اإلعاقدددة يف وضدددع السياسدددات  وتشدددةيععلدددى فدددرص متكافتدددة للمشددداركة 

 تنفيدها ورصدها وتقييمها يف والربامج و 
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 تصدددييف ال فعاليددةنب ددي إشددران املنظمددات الدوليددة واحملليددة لألشددخاص ذوي اإلعاقددة بوي -94
لدزايدة الفهددم املتبدادل للمسددائل املتعلقدة ابإلعاقددة  شدراكة مددع املسدتةيبنيإطددار للتشدريد والعمدل يف 

اجلهدددات الفاعلدددة التنفيديددددة  إلذكددداء وعددديليدددة االعمدددل بشدددكل أكثددددر فع همميكدددنومعدددا والتشدددريد  
حقدددوق األشدددخاص ذوي اإلعاقدددة، وتددددريت اجلهدددات الفاعلدددة بشددد ن تشدددريد املتددد نرة ابلواجملتمعدددات 

 الوصول واملشاركة  ليت تع ضا واجزاحل لتدليلالتنفيدية على النهج العملية 
، ينب ددي عثيددل املشددردين ذوي اإلعاقددة يف هياكددل القيددادة هدداخارج وأاملخيمددات  وسددواء يف -95

ًها من آليات احلماية اجملتمعية، مع مراعاة نطداق اإلعاقدة، و   سدنوالالندو  االجتمداعي اجملتمعية وا
واملهمشدة،  انقصدا   واً ذلك من جوانت التنو   وينب ي إي ء اهتما  خاص للفتات املمثلدة عثدي   

، الصم وفاقددي البصدرواألشخاص  االجتماعية،مثل األشخاص ذوي اإلعاقات الدهنية والنفسية 
 والنساء والفتيات، وجمموعات السكان األصليني أو األقليات 

تقددمي اخلددمات اخلاصدة باق أوسدع املمارسدات التنظيميدة اجليددة ز علدى نطد تعدز  أن ينب ي و  -96
 اتتزويدد فدرق املسداعدة املتنقلدة  درب و الشاملة، مبا يف ذلك إنشاء جهات تنسديق معنيدة ابإلعاقدة؛ 

إمكانيدة عامدة إلححدة تصداميم على والقوالت النمطية و  وصمال إزالةتدريت املوظفني على و حمددة؛ 
ًيةترتيبددات الوصددول وتددوفً  تعزيددز دعددم األقددران وإنشدداء شددبكات مددن املتطددوعني؛ و معقولددة؛  تيسدد

 شخاص ذوي اإلعاقة األوتوظيف 
 يتلسدداينب دي للددول وشدركائها يف اجملدالني اإلنسددا  واإلمندائي أن يعددوا رسدائل رئيسدية أو  -97

نشدر املعلومدات  وينب ديل دة اإلشدارة  بالوصول إليها، مبا يف ذلك  يسهل متعددة ووسائل وأشكال
املتعلقدددة بتقددددمي التعليقدددات اإلجدددراءات  بشددد نة واألنشدددطة، و ياكدددل األساسدددياخلددددمات واهل بشددد ن
استشدددارة األشدددخاص ذوي  وينب ددديالوصدددول إليهدددا   سدددهلشدددكال يأفعدددال  علدددى ةدددو، او والشددك

 اإلعاقة بش ن احتياجاهتم وتفةي هتم يف جمال االتصاالت 
إلشدران السدكان املشدردين يف اهلياكدل والعمليدات الديت تعدزز  ينب ي بدل جهدود اسدتباقيةو  -98

حقددوق األشددخاص ذوي اإلعاقددة، مبددا يف ذلددك يف الشددبكات الوطنيددة واإلقليميددة والعامليددة ملنظمددات 
 األشخاص ذوي اإلعاقة 

 البياانت واألدلة  
القيدددا ، حسدددت  واإلمندددائياإلنسدددا  يف اجملدددالني  ينب دددي للددددول واجلهدددات الفاعلدددة األخدددر  -99

 االقتةاء، مبا يلي:
األشخاص ذوي اإلعاقة  يف التشريد القسري ًنأتاالستثمار يف توليد أدلة على  (إ) 

 وتونيق املمارسات الفعالة لتعزيز إعمال حقوقهم؛
اإلعاقة يف اجلهود املبدولدة إلعدداد إحصداءات ر يدة مس لة ا  دمإ إدرا  منظور ( ) 

 داخليا  مع التوصيات الدولية بش ن اإلحصاءات املتعلقة ابملشردين  شيا  اداخلي عد اليبش ن التشر 
 جممعي البياانت؛صاحل ل دي سيصدروالدليل ال
اإلعاقددة يف نظددم وعمليددات مجددع البيدداانت التشدد يلية مسدد لة ا  دمدد إ إدرا  منظددور ( ) 

مبا يف ذلك البيداانت املصدنفة ، قدر اإلمكاند أو تشمل ، حست االقتةاء و ياليت تركز على التشر 
واجلنس واإلعاقة، ال سديما مدن خد ل اسدتخدا  منهةيدة فريدق واشدنطن   سنكاق حست القدر  ب

 لديهم إعاقة؛  نرينيف املائة من السكان املت 15وصى ابف اض أن البياانت، ي   ويف حال عد  توافر
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واجز اليت يواجههدا وضع طرق موحدة لتحديد املعلومات والبياانت املتعلقة ابحل ( ) 
 حلول ملعاجلتها؛ جياداألشخاص ذوو اإلعاقة، كخطوة أوىل إل

تسددممب مبشدداركة مجيددع الدديت اسددتخدا  أسدداليت مبتكددرة جلمددع البيدداانت النوعيددة  (ه) 
 فعال؛على ةو  العمل معهمفتات األشخاص ذوي اإلعاقة و 

الدديت همددع إقامددة شددراكات أقددو  بددني منظمددات األشددخاص ذوي اإلعاقددة وتلددك  (و) 
 د الداخلي، مع ال كيز على بناء القدرات وتبادل اخلربات، حست االقتةاء؛يبياانت عن التشر 

االسدتفادة بشددكل أفةددل وأكددرب مددن البيدداانت املوجددودة بشدد ن املشددردين داخليددا   (ز) 
والربوتوكوالت املناسبة حلماية لمعايً ل  وفقا    ذوي اإلعاقة من خ ل تعزيز ممارسات تبادل البياانت

 البياانت 

 احلماية واملساءلة  
 ينب ي للدول وشركائها يف اجملالني اإلنسا  واإلمنائي القيا  مبا يلي: -100

 الددين يددعموهنم إع   وتددريت األشدخاص ذوي اإلعاقدة وأسدرهم واألشدخاص (إ) 
وهنبهددا اإليددداء واالسددت  ل و  بشدد ن حقددوقهم واسددتحقاقاهتم وكيفيددة التعددرق علددى حدداالت العنددف

 واإلب غ عنها؛
الشدددرطة والعددداملني الصدددحيني واجلهدددات الفاعلدددة يف جمدددال أفدددراد إعددد   وتددددريت  ( ) 

ًهم  والتصددي والعندف ضدد األشدخاص ذوي اإلعاقدة  أفعدال اإليدداءحتديد بش ن محاية الطفل وا
بدني  داخلعدن التد  وتنشد اإلبد غ ن ول دو ، مبا يف ذلدك فهدم املخداطر والعقبدات الفريددة الديت حتد هلا

 اإلعاقة والتشريد؛
األشدددددخاص ذوي اإلعاقدددددة واملنظمدددددات الددددديت عدددددثلهم يف تقيددددديم  إشدددددرانضدددددمان  ( ) 

 مدا الدين ينتمون إىل أقليةاألشخاص احتياجات احلماية، وال سيما النساء واألطفال وكبار السن و 
 أو هوايت أخر ؛

وصددددم املتعلددددق ابإلعاقددددة واختدددداذ خطددددوات لتوعيددددة التنفيددددد اسدددد اتيةيات للحددددد  ( ) 
ًهم مددن اجملموعددات األخددر  بصددورة عامددةالسددكان املشددردين داخليددا   شدد ن د بيتدد نرة ابلتشددر امل وادد

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
إنشدداء نظددا  لرصددد األشددخاص املعرضددني خلطددر شددديد ووضددع وتنفيددد إجددراءات  (ه) 
بسبل منها والتصدي ل ، ذوي اإلعاقة املشردين إىل ف املوج  ملنع العن  من الناحية الثقافيةم ئمة  
 نهج جمتمعية؛ب األخد

القائم لعنف اجلنسي و من ا  آليات الوقاية  مجيع  إدما  املشردين ذوي اإلعاقة يف (و) 
 ؛والتصدي ل  يجتماععلى النو  اال

إىل  مدددع ا خدددرين ضدددمان وصدددول األشدددخاص ذوي اإلعاقدددة علدددى قدددد  املسددداواة (ز) 
تصدي على االع اق بشواالهم ومعاجلتها  ولةمان الضمان الشكاو ، و تقدمي ات اإلب غ و آلي

املناسددت ل نتهاكددات الدديت قددد يواجهوهنددا، ينب ددي أن تشددمل آليددات اإلبدد غ عددن انتهاكددات النحددو 
لنسدداء واألطفددال وكبددار السددن ا، مددن بددني أمددور أخددر ، راعددي بشددكل خدداصحقددوق اإلنسددان، وأن ت

ينب ددي أن تكددون يف متندداول و   مددا اإلعاقددة واألشددخاص ذوي اإلعاقددة الدددين ينتمددون إىل أقليددةذوي 
أو التقارير السرية، مع إي ء اهتما  خاص لةحااي العنف اجلنسي   لتقدمي التعليقاتاجلميع آليات 
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 جعلدد  يفاهلددادق و و  التواصددل ننددائي االهدداهي، وينب ددي ضددمان جتمدداعالنددو  االوالعنددف القددائم علددى 
 مجيع فتات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ متناول

 جددامعإىل تعلدديم  ذوي اإلعاقددة داخليددا  دعددم وصددول الفتيددان والفتيددات املشددردين  (ح) 
وتددوفً  للحددواجز بشددكل ملمددو  التصدددي بسددبل منهددا، مددع ا خددرينوجيددد علددى قددد  املسدداواة 

ًيةت إمكانيددة عاقددات لةددمان معقولددة لألطفددال الدددين يعددانون مددن أنددوا   تلفددة مددن اإل رتيبددات تيسدد
 الحتياجاهتم احملددة  وفقا   يوصوهلم الفعل

 دائمةاللول احل  
اإلعاقدددة االنددددما  حمليدددا  أو العدددودة أو االسدددتقرار يف  وسدددواء اختدددار املشدددردون داخليدددا  ذو  -101

حدل دائدم يف عإعدادة البنداء علدى ةدو جيداد أن يسهم أي تددخل إل ضمانمكان آخر، ينب ي للدول 
علددى مجيددع  عددا تطبيددق مبدادمل املشدداركة وإمكانيددة الوصدول وعددد  التمييددز والتصدميم المددع أفةدلع، 

صدعوابت حمدددة  الت لدت علدى أي    يف ذوي اإلعاقدة    داخليدا  جوانت احلياة  وسوق يساعد ذلدك املشدردين  
 والتمتع حبقوق اإلنسان اخلاصة  م دون عييز  ، ماية واحل ساعدة  قد يواجهوهنا فيما خيص تلقي امل 

وعلدددى وجددد  اخلصدددوص، ينب دددي للددددول وشدددركائها يف اجملدددالني اإلنسدددا  واإلمندددائي القيدددا ،  -102
 حست االقتةاء، مبا يلي:

احللددول أشددكال يسددهل الوصددول املتاحددة إلجيدداد يددارات اخلتقدددمي معلومددات عددن  (إ) 
 ؛يف صنع القرار اإلعاقة يإليها، ووضع تدابً إضافية لدعم املشردين ذو 

ودة املشددددردين ذوي اإلعاقددددة أو عدددد ة مطلوبددددة لدددددعم معيندددد حتديددددد أي مسدددداعدة  ( ) 
قددد يكدددون التواصدددل و تفةدددي هتم   يف أمددداكن أخددر ، مبدددا يتماشدددى مددع همأو تددوطين ا  حمليددد  همإدمدداج
إجيداد يف عمليدات  ةولويد األ كدي يتسدم مدنحهملتحديد األشدخاص املعرضدني ملخداطر عاليدة   ضروراي  
 ؛ةالدائم ولاحلل

تيسً الوصول على قد  املساواة إىل آليدات مجدع مشدل األسدرة لألسدر املنفصدلة  ( ) 
 وضا  هشة بشكل خاص؛بسبت التشريد، وإعطاء األولوية لألشخاص الدين هم يف أ

ذوي اإلعاقة يف احلصول على العمل وسدبل العديش علدى  داخليا  دعم املشردين  ( ) 
حتديد احلواجز واختاذ خطوات إلزالة تلك احلدواجز، وتدوفً طرق منها ، بمع ا خرين قد  املساواة

ًية معقولددة لألشددخاص ذوي اإلعاقددة، حسددت االقتةدداء، لتيسددً  اندددماجهم الكامددل ترتيبددات تيسدد
 ؛يةاالستق لاالعتماد على النفس ويف يف  هموتعزيز حق
تيبدات   ال بسبل منها توفًذوي اإلعاقة،  داخليا  صول مجيع املشردين حتيسً  (ه) 

ًية املعقولدة الدديت قدد ال ًهدا مدن الواثئددق ال زمدة للوصددول إىل ع، تلدز تيسد لددى الواثئدق الشخصددية وا
 ، دون، عندد االقتةداءوصدولكة السياسية، من بني أمور أخر ، وضمان الاخلدمات العامة واملشار 

 أو ك شخاص ذوي إعاقة؛/إجراءات التسةيل كمشردين داخليا  و إىلعييز 
اختددداذ خطدددوات لددددعم املشدددردين داخليدددا  ذوي اإلعاقدددة يف الوصدددول إىل آليدددات  (و) 

يسدددهل  املعلومدددات أشدددكال تبدددادل بسدددبل منهددداالسدددتعادة حقدددوقهم يف السدددكن واألرض وامللكيدددة، 
  الفتات األكثر ضعفا   ومنمب األولوية ملطالت الوصول إليها،

    


