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 مرجعي تقرير
 

 المعّوقين في أنشطة إلشراكطار استراتيجي اإلاعتماد 
 الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 

 
 

 موجز 

مجلس المندوبين لدعم اعتماد  لفائدةلسياق عن اة رئيسييهدف التقرير المرجعي التالي إلى توفير معلومات 
 قرار مجلس المندوبين.عبر ا ةالحركة الدوليفي أنشطة  إشراك المعّوقيناتيجي بشأن تراالطار االس

في أنشطة  المعّوقينراك تعزيز إش "المعنون 2013الصادر عن مجلس المندوبين عام  9وحّث القرار رقم 
إعداد استراتيجية للحركة برّمتها بشأن اإلعاقة  على "الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

العتمادها مما سيوفر  2015وعرض هذه االستراتيجية على مجلس المندوبين إبّان اجتماعه المقبل عام 
 اتيجي.رإلطار االستوضع ااألساس ل

% من مجموع سكان العالم وغالباً ما تواجههم عوائق متعددة الجوانب تؤثر سلباً 15 نسبةالمعّوقون يمثل و
متباينة بصورة  ون. باإلضافة إلى ذلك يتضررمما يؤدي لزيادة فقرهم تعليمهم وعملهمو على صحتهم 

 أثناء النزاعات والكوارث ويتعرضون أكثر من بقية السكان للعنف وسوء المعاملة.

دة للحركة الدولية للتأكد من أن هذا اإلطار االستراتيجي هو توفير إرشادات استراتيجية محدّ والغرض من 
بل تشملهم؛ ولزيادة  المعّوقينكل أنشطتها وسياساتها وممارساتها الداخلية ال تتضمن أي تمييز إزاء 

 عملها.كل ضمن الحركة الدولية والترويج لممارسات ادماجهم في  المعّوقين إشراك

أهداف مترابطة: أولها اعتماد كل مكونات الحركة  ثالثةوقف نجاح االطار االستراتيجي على تنفيذ ويت
، ثانيها توفير فرص متكافئة للمعّوقين للحصول على الخدمات واالستفادة من المعّوقين إشراكلنهج 

ى جميع مكونات هم بالكامل؛ وثالثها تسعإشراكن من ادماجهم والبرامج التي تقدمها الحركة مما يمكّ 
 .إشراك المعّوقين الحركة لتغيير األفكار والسلوك لتعزيز احترام التنوع بما في ذلك 

 أنشطة ضمن المعّوقين إشراكوعليه نوصي مجلس المندوبين بأن يعتمد اإلطار االستراتيجي المعني ب
من كل مكونات الحركة أن تقدم تقريراً مرحلياً يحدد االنجازات التي تمت حتى تاريخه  طلبالحركة ون

 .2017عرضه على مجلس المندوبين عام والمحدد  مقابل بيانات خط األساسوالتقدم المحرز 

 مقدمةال )1

% من سكان  15بمليار شخص مما يمثل نسبة يقدر عدد األشخاص المصابين بشكل من أشكال اإلعاقة 
على مستوى العالم نتيجة لعوامل منها الشيخوخة  ت اإلعاقةمعدالترتفع عالم. باإلضافة إلى ذلك ال

 باألمراض المزمنة. والظروف الصحية المرتبطة

ددة بيئية ومؤسسية أو سلوكية مما يؤثر سلباً على صحتهم ومستوى تعليمهم عحواجز مت المعّوقونويواجه 
أكثر من غيرهم ألحداث عنف  ونيتعرضفإنهم اإلضافة إلى ذلك، بالتالي يزيد من فقرهم. بووعملهم 

وقد  وسوء معاملة كما أنهم يتضررون أكثر من بقية السكان أثناء الكوارث وحاالت الطوارئ والنزاعات.
أعربت الحركة عن التزامها إزاء المعّوقين في العديد من قراراتها الدستورية على مدى العقود القليلة 

في  المعّوقينتعزيز إشراك المعنون "  2013رها القرار الذي اعتمده مجلس المندوبين عام الماضية. وآخ
ستراتيجية ضمن الحركة تقدم يطلب وضع ا الذي "أنشطة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر



2 CD/15/9 
 

العتمادها؛ وبالتالي يصبح والية لوضع اإلطار االستراتيجي الذي يسعى  2015لمجلس المندوبين عام 
 الذي سيصدر عن مجلس المندوبين للمصادقة عليه.القرار 

 2013ويتضمن اإلطار االستراتيجي ضمن كل الحركة فحوى قرار مجلس المندوبين الصادر عام 
اإلعاقة التي اعتمدتها األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي  اتفاقيةقوة على أسلوب وروح ويرتكز ب

 . 2006الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

اإلعاقة ذات أهمية خاصة بشأن حقوق األشخاص ذوي من اتفاقية األمم المتحدة  32و 11وتعتبر المادتان 
ضاع تشكل مخاطراً وحاالت طوارئ انسانية وإلى التعاون بالنسبة للحركة حيث إنهما يشيران إلى أو

بصورة خاصة االلتزامات بموجب القانون الدولي االنساني وتطالب  11الدولي على التوالي. وتقر المادة 
باتخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة في أوقات الخطر بما في ذلك 

0Fت الطوارئ االنسانية وفي حاالت الكوارث الطبيعية.النزاعات المسلحة وحاال

وبما أن الكوارث  1
والنزاعات تزيد من الفقر والعوائق بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة فإن تناول موضوع المعّوقين 

 والترويج لممارسات شاملة يدخل في صلب مهمة الحركة الدولية.

واستراتيجية اللجنة  2020االتحاد الدولي حتى عام  ويتمشى اإلطار االستراتيجي تماماً مع استراتيجية
  والحد منه والتصديبشأن درء العنف . كما يكّمل استراتيجية االتحاد الدولي 2018-2015الدولية للفترة 

. وبهذا تسلم االستراتيجية بأن العنف يعتبر سبباً وعامال لزيادة مخاطر اإلصابة 2020-2011للفترة  له
بصورة خاصة تطبيق عناصر درء العنف في المبادرات التي تتعلق بالمعّوقين. كما يقّر باإلعاقة ويناشد 

-2013هذا االطار باالطار االستراتيجي لالتحاد الدولي بشأن قضايا النوع االجتماعي والتنوع للفترة 
بقوة تلف ويشجع خ؛ ويسلم بأن اإلعاقة يمكن أن تصيب النساء والرجال والبنات والبنين بشكل م2020

عمل الحركة الدولية مع المعّوقين واالستجابة في جميع األوقات ألوجه الضعف الخاصة بالنوع 
 االجتماعي واحتياجات المعّوقين وقدراتهم.

إن الهدف النهائي لإلطار االستراتيجي هو أن تصبح جميع مكونات الحركة منظمات تشمل الجميع وأن 
موارد الداخلية والخارجية وتشرك المعّوقين وتدعمهم فضال عن تبني بنفسها قدراتها الداخلية وتحشد ال

لإلطالع  3القائمين برعايتهم لمجابهة الحواجز التي تعرقل تمتعهم بكامل حقوقهم وحرياتهم. أنظر المادة 
 على  الخطوط العريضة لإلطار.

تحدة المعني بالحد من المؤتمر العالمي الثالث لألمم لموأخيرا كان إشراك المعّوقين موضع تركيز خالل 
 2030-2015 وارثإطار سنداي للحد من أخطار الك) ونتج عنه 2015(أذار/مارس أخطار الكوارث 

الذي أكد صراحةً على الرسالة األساسية لقضايا النوع االجتماعي والسن واإلعاقة والبعد الثقافي الذي 
1Fينبغي إدراجها في جميع السياسات والممارسات

سية هي أن إدارة أخطار الكوارث يشمل .والرسالة الرئي2
الجميع بما فيهم المعّوقين وتسهم في التنمية المستدامة. كما ينبغي لألفراد والمجتمعات المدنية والحكومات 
اإلضطالع بإدارة أخطار اإلعاقة بسبب الكوارث ، فضال عن إشراك جميع الشعوب يعتبر حجر الزاوية 

المقرر عقده في شهر أيلول/سبتمبر  2015لما بعد عام  المستدامة  لمؤتمر القمة بشأن أهداف التنمية
2015. 

 الخلفية )2

                                                
  1 ................لموقع:ا  على تفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتوجد  
........................................... 2030-2015إطار سنداي للحد من أخطار الكوارث تتوفر وثيقة   2  
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جمعية وطنية واللجنة الدولية  33من هامة كما ذكرنا آنفاً اعتمد مجلس المندوبين باالجماع وبمساندة 
في أنشطة الحركة الدولية للصليب األحمر  المعّوقينتعزيز إشراك  واالتحاد الدولي قراراً بعنوان "

 ضمن الحركة برمتها إلشراك المعّوقين في أنشطتها.  وضع استراتيجيةعلى فيه  حثّ والهالل األحمر" 

ويعتبر االطار االستراتيجي الوارد في القرار المطروح لالعتماد نتيجة لعملية صياغة رفيعة المستوى 
واللجنة الدولية وشبكة صغيرة من الجمعيات الوطنية ذات خبرات فنية اشتركت فيها أمانة االتحاد الدولي 

 سامية لألمم المتحدةوالمفوضية الجنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني مثل منظمة العمل الدولية 
  CBMوومؤسسة ليونارد شيسار لإلعاقة والتحالف الدولي المعني بقضايا اإلعاقة لشؤون الالجئين 

 األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم.مشاركة واألولمبياد الخاص أو المنتدى األوروبي المعني باإلعاقة و

جمعية للتعليق على مشروع  189فضال عن ذلك، أتيحت الفرصة للجمعيات الوطنية كافة والبالغ عددها 
 العريضة كجزء من عملية التجهيز الرسمية من أجل مجلس المندوبين هذا. هاالطار االستراتيجي وخطوط

 الخطوط العريضة لالطار االستراتيجي )3

 ُوضع اإلطار االستراتيجي كي يوفر توجيهات استراتيجية محددة للحركة من أجل:

بل  ضمان خلو جميع االنشطة والسياسات العامة والممارسات الداخلية من أي تمييز ضد المعّوقين  -
 تشملهم،

 زيادة مشاركة المعّوقين ضمن كل الحركة، -

 إلشراك المعّوقين في كل أنشطة الحركة.الترويج  -

ويتضمن اإلطار االستراتيجي الدروس المستفادة من مبادرات مشابهة تتعلق بإشراك المعّوقين وكذلك من 
هداف استراتيجية مستقلة أصداء أصحاب المصلحة المعنيين من الداخل والخارج. وعليه تم وضع ثالثة أ

 يعتبر تنفيذها جوهر نجاح اإلطار االستراتيجي هذا:

الهدف االستراتيجي األول يتطلب من "جميع مكونات الحركة اعتماد نهج إشراك المعّوقين". ويشمل   -
تنقيح وتعديل السياسات التنظيمية للحركة وسياساتها العامة كلما  -مع التركيز على الداخل–هذا الهدف 

للتأكد من شمولها المعّوقين. ويتطلب الهدف تحديداً زيادة عدد المعّوقين بين العاملين  -ستدعى الحالا
وضع وتنفيذ خطة تستهدف توظيفهم  -على سبيل المثال -والمتطوعين ضمن الحركة. ويقترح

 واالحتفاظ بهم واالضطالع بالتدريب لزيادة الوعي وتنفيذ برامج وأنشطة توعية أخرى كوسيلة
 لتحقيق هذا الهدف.

الهدف االستراتيجي الثاني يركز على ضمان حصول "المعّوقين على فرص متكافئة في الخدمات  -
والبرامج التي تقدمها الحركة مما يتيح ادماجهم ومشاركتهم بالكامل". ويتجه هذا الهدف إلى الخارج 

ئيسي لبرامج وخدمات الحركة ويتطلب إدراج منظور للمعوقين عند تصميم وتنفيذ وتقييم االتجاه الر
 الدولية. كما يشجع على تقديم خدمات محددة للمعّوقين كلما كان ذلك ضروريا ومناسباً.

الهدف االستراتيجي الثالث ينص "على ضرورة سعى الحركة الدولية لتغيير التفكير والسلوك من أجل  -
لهدف من جميع مكونات الحركة تعزيز احترام التنوع بما في ذلك إشراك المعّوقين." ويتطلب هذا ا

تحدي المفاهيم السلبية عن اإلعاقة وترويجها على أنها إحدى االختالفات العادية التي ينجم عنها 
 التنوع بين البشر يكون مصدراً لقوتهم.
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وتواكب اإلطار االستراتيجي مجموعة من األسئلة تهدف إلى تحديد الخط األساسي الذي يمكن به رصد 
 حققه كل مكون من مكونات الحركة خالل السنوات األربع المقبلة.التقدم الذي ي

ويعتبر تنفيذ هذا اإلطار االستراتيجي بمثابة مثال لتطبيق المبادئ األساسية في العمل. وبصفة خاصة، 
أي التخفيف من المعاناة والوقاية  -يعتبر المبدأ األساسي لإلنسانية ذي صلة حيث أن عناصره األساسية 

تشّكل أساس األهداف االستراتيجية  -حفاظ على الحياة والصحة وضمان احترام وحماية األفرادمنها، ال
األمم المتحدة بشأن حقوق  اتفاقيةالثالثة باإلضافة إلى النهج القائم على حقوق االنسان الواردة في 

  .اإلعاقةاألشخاص ذوي 

فضال عن ذلك، يتطلب المبدأ األساسي لعدم االنحياز وتقديم المساعدة على أساس الحاجة دون تمييز أن 
تّحد الحركة من العوائق بحيث ال يستبعد المعّوقون من الحصول على الخدمات التي تقدم أثتاء عمليات 

الوحدة ال يكتمالن إال إذا تمكن االستجابة. وأخيراً يمكن القول أيضاً بأن المبدئين األساسيين لالستقالل و
2Fالمعّوقون من المشاركة مشاركة كاملة في المجتمع وتمتعهم باالستقالل الذاتي وحرية االختيار بأنفسهم.

3         

 الخاتمة والتوصيات )4

 على أساس جميع المالحظات والمعلومات المذكورة آنفاً نوصي بأن:

 للقرار. 4بشأن إشراك المعّوقين كما ورد في الملحق يعتمد مجلس المندوبين االطار االستراتيجي  -

تضع كل مكونات الحركة خطتها التنفيذية الخاصة بها وتحدد متطلباتها المالية والبشرية والموارد  -
األخرى وكذلك البرامج والعمليات المطلوبة للتنفيذ العملي لألهداف االستراتيجية الثالثة الواردة في 

 االطار االستراتيجي.

ري تشكيل لجنة تنفيذية بصورة عاجلة مع توزيع إقليمي عادل بين الجمعيات الوطنية واالتحاد يج -
 الدولي واللجنة الدولية فضال عن ممثلين من المعّوقين لإلشراف على التنفيذ والدعم.

يتضمن الخطوط  2017تقدم جميع مكونات الحركة تقريراً مرحلياً إلى مجلس المندوبين عام  -
نجازات المحققة حتى تاريخه والتقدم المحرز مقابل بيانات خط األساس. ويُقدم تقرير العريضة لإل

يتضمن االنجازات حتى تاريخه والتوصيات الخاصة لتنقيح  2019نهائي إلى مجلس المندوبين عام 
 االطار االستراتيجي في المستقبل.

ينتج عنه، أن تجد كل مكونات الحركة ومن المتوقع بعد اعتماد القرار وتنفيذ االطار االستراتيجي الذي 
 طريقاً واضحاً ومحددا لتصبح جهة تشرك المعّوقين.

وعندما تصبح الحركة جهة تشرك المعّوقين بشكل كامل، ستكون أكثر منظمة تمثل التنوع الثري القائم في 
احتياجات  الشعوب والمجتمعات المحلية التي تعمل بها فضال عن أنها ستصبح أكثرهاُ استعداداً لحصر

المعّوقين وتلبيتها في برامجها وخدماتها وال سيما في أوقات النزاعات والكوارث. وإذا شارك المعّوقون، 
على سبيل المثال ال الحصر، بنشاط في تصميم وتنفيذ برامج الحركة واستخدام أدواتها أو عن طريق 

 -حدوث نزاع أو وقوع كارثة عند -شراكات مع منظمات ذات الصلة، فمن المتوقع أن تتوفر للحركة
 المعرفة والمهارات والموارد ذات الصلة لالستجابة بطريقة فعالة ومخصصة. 

 
 

                                                
امة يرجى مالحظة أن ملحق اإلطار االستراتيجي يتضمن تحليالً للعالقة القوية بين المبادئ األساسية للحركة وقيمها االنسانية والمبادئ اله  3

 لالتفاقية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 


