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 زـموج

شارك الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( 

عداد تقرير منتصف املدة هذا بشأأن جمالت التقدم الرئيس ية حنو تنفيذ  MoveAbility ومؤسسة الإطار التابعة للجنة ادلولية يف اإ

رشاك املعوقني ليه فامي ييل ابلإطار 2019 -2015يف أأنشطة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ) الاسرتاتيجي لإ ( )يُشار اإ

 .2015وبني يف عام الاسرتاتيجي( اذلي اعمتده جملس املند

عاقة حوايل  وغالبًا ما يواهجون حواجز متنوعة تؤثر سلبًا عىل حصهتم وتعلميهم  ،1يف املائة من ساكن العامل 15وميثل الأشخاص ذوو الإ

رشاك املعوقني يف العمل الإنساين والإمنايئ عىل الصعيد العاملي زايدة كب ىل زايدة الفقر. وشهد الاهامتم ابإ رية منذ ونتاجئ معلهم، مما يؤدي اإ

دماج الأ 2015اعامتد القرار يف عام  نساين يف مؤمتر القمة العاملي للعمل ، حس امب أأظهره اعامتد ميثاق اإ عاقة يف العمل الإ شخاص ذوي الإ

 .، ووضع عدد من الس ياسات والإرشادات املشرتكة بني الواكلت2016الإنساين يف عام 

امج ذات ومع أأن مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( لها اترخي طويل يف تقدمي مجموعة من اخلدمات والرب 

نسانية ومبدأأ الزناهة، اختاذ التدابري الالزمة  الصةل ابملعوقني، أأقرت احلركة بأأنه ينبغي، مبا يامتىش مع املبادئ الأساس ية ول س امي مبدأأ الإ

عاقة من الاس تفادة من مجيع اخلدمات وا عاقة وأأن يمتكن الأشخاص ذوو الإ لربامج لضامن تنفيذ الس ياسات ادلاخلية الشامةل ملسائل الإ

رشاك املعوقني يف خدماهتا ودمع الصوت احمليل للأشخاص ذوي الإعاقة يف هذه العمليات  ماكنية احلركة لتحسني اإ املُتاحة. وتكتسب اإ

 .العاملية أأمهية كبرية

رشاك وهناك ابلفعل مجموعة واسعة من اخلدمات والربامج واملبادرات ذات الصةل ابملعوقني داخل احلركة. وازداد الاهامتم مب  ختلف جوانب اإ

املعوقني ابعامتد الإطار الاسرتاتيجي. وهذه املسائل مدرجة يف أأقسام التقرير عن لك هدف اسرتاتيجي. وتشمل اجملالت الرئيس ية زايدة 

عاقة، ول س امي يف مواهجة حالت ا لطوارئ، ترکزی الاحتاد ادلويل عىل تقدمي الإرشادات من أأجل ضامن وضع الربامج الشامةل ملسائل الإ

محر وبصورة أأکرث حتديدًا، يف الربامج املتعلقة ابلإيواء. كام تشمل اجملالت الرئيس ية زايدة ادلمع اذلي تقدمه اللجنة ادلولية للصليب الأ 

عادة التأأهيل والرتکزی عليھا، والتوجه الاسرتاتيجي اجلديد ملؤسسة أأكرث مشولً  حنو هنج MoveAbility )اللجنة ادلولية( لرباجمها املتصةل ابإ

رشاكهم يف براجمها العامة ومعلي رشاك املعوقني. وواصلت امجلعيات الوطنية تقدمي مجموعة من اخلدمات اخلاصة ابملعوقني وزادت اإ هتا لتحقيق اإ

عاقة الفكرية وبناء قدراهتم  اتحة تدريب الأشخاص ذوي الإ عىل العمل بشأأن املوارد البرشية يف عدد من احلالت البارزة، ول س امي يف اإ

 .بصفهتم متطوعني يف امجلعيات الوطنية

 ومع ذكل، تبقى هذه املبادرات املتنوعة اليت أأطلقهتا خمتلف مكوانت احلركة مرتابطة يف معظمها ترابطا فضفاضا، بدل من أأن تكون مدفوعة

ول س امي من خالل فريق مشرتك  -ة يف جنيفابلسرتاتيجية. ومتويل هنج شامل غري متاح. ويربز التعاون املزتايد بني املؤسسات املوجود

ماكنية زايدة الاتساق يف العامني املقبلني -معين بتنس يق املواقف وتنس يق اخلطط  .اإ

وقدمت تسع مجعيات وطنية فقط البياانت املطلوبة بشأأن تنفيذ الربانمج. ويُلمتس من جملس املندوبني أأن يويص امجلعيات الوطنية بتقدمي 

ىل مساعدة امجلعيات الوطنية والاحتاد 2017خالل أ لية اس تقصائية منفصةل بعد انهتاء دورة اجمللس لعام  ھذه املعلومات من ، سعيًا اإ

رشاك املعوقني يف احلركة  .ادلويل واللجنة ادلولية عىل تقدمي ادلمع املس تنري واملالمئ جلهود اإ

ىل اخلربات املوجزة يف هذا التقرير، يُقرتح الرتكزی  حتسني عىل العمل عىل اجملالت التالية ذات الأولوية يف العامني القادمني: وابلستناد اإ

قامة رشااكت مع منظامت  رشاك املعوقني يف لك الربامج واخلدمات، واإ عاقة، وتعممي اإ ماكنية الوصول، وتعيني موظفني ومتطوعني ذوي اإ اإ
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ص ذوي الإعاقة، واعامتد املامرسات القامئة عىل الأدةل، ومحالت املعوقني والتعاون معها بطريقة مفيدة، ومجع البياانت عن حاةل الأشخا

نسانية  .التوعية وادلمع يف جمال ادلبلوماس ية الإ

 مقدمة (1

عاقة حوايل  ماكنية حصوهلم عىل  ،2يف املائة من ساكن العامل 15ميثل الأشخاص ذوو الإ وغالبًا ما يواهجون حواجز متنوعة تؤثر سلبًا عىل اإ

عاقة بصورة غري متناس بة  ىل ذكل، يترضر الأشخاص ذوو الإ ىل زايدة الفقر. وابلإضافة اإ الرعاية الصحية والتعلمي والوظائف، مما يؤدي اإ

 .وء املعامةل بدرجة أأكرب من عامة الساكنخالل الزناعات والكوارث، ومه معرضون خلطر أأن يصبحوا حضااي العنف أأو س

ودلى مكوانت احلركة، وبصورة خاصة امجلعيات الوطنية، اترخي طويل يف تقدمي عدد من اخلدمات والربامج ذات الصةل ابملعوقني. غري 

عاقة من الربامج واخلدمات  ماكنية أأن يس تفيد الأشخاص ذوو الإ السائدة. وأأقرت احلركة بأأنه ينبغي أأن التدابري املتخذة ل تكفي لضامن اإ

 .اختاذ التدابري الالزمة مبا يامتىش مع املبادئ الأساس ية )ل س امي مبدأأ الإنسانية ومبدأأ الزناهة(

ىل  2015وشلك الإطار الاسرتاتيجي لإرشاك املعوقني اذلي اعُتمد يف عام  حفّازا لتكثيف اجلهود املبذوةل داخل احلركة ابلستناد اإ

 :سرتاتيجية الثالثة واليت عىل أأسسها يرتكز هذا التقريرالأهداف الا

رشاك املعوقني1الهدف الاسرتاتيجي  •  .: تعمتد لك مكوانت احلركة هنجًا قامئًا عىل اإ

: يمتتع املعوقون بفرص متساوية لالس تفادة من اخلدمات والربامج اليت تقدهما احلركة واليت تتيح اندماهجم 2الهدف الاسرتاتيجي  •

 .شاركهتم الاكمةلوم 

ىل تغيري العقليات والسلوك من أأجل تشجيع احرتام التنوع، مبا يف ذكل ّ 3الهدف الاسرتاتيجي  • : تسعى لك مكوانت احلركة اإ

رشاك  .املعوقني اإ

نساين والإمنايئ منذ اعامتد القرار، حس امب أأظهره اعامتد رشاك املعوقني يف العمل الإ دماج  وازداد الاهامتم ابإ شخاص ذوي الإعاقةميثاق اإ  الأ

نساين يف عام  ، ومواصةل وضع عدد من الس ياسات والإرشادات املشرتكة بني 2016يف العمل الإنساين يف مؤمتر القمة العاملي للعمل الإ

 .الواكلت

رشاك املعوقني يف خدماهتا ودمع الصوت احمليل للأشخاص ذوي الإعاقة يف هذه العمل  ماكنية احلركة لتحسني اإ يات العاملية أأمهية وتكتسب اإ

وطنية كبرية. وتشارك اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل بفعالية يف عدد من العمليات املشرتکة بني الواكلت ويعربان عن وھجة نظر امجلعيات ال

ىل حد ما، عىل النحو املبني يف هذا التقرير، مع أأنه ميكن القيام ابلكث ماكنية اإ  .ريوخرباتھا. وجيري اس تغالل هذه الإ

 حملة عن التقرير (2

عداد هذا التقرير، مبسامهة من مؤسسة التابعة للجنة ادلولية، هبدف حتديد  MoveAbility اشرتك الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف اإ

رشاك املعوقني ) وهو تقرير ( عىل نطاق احلركة. 2019 -2015جمالت التقدم الرئيس ية املعروفة يف معلية تنفيذ الإطار الاسرتاتيجي لإ

عداد التقرير وحمتواه التعاون بني املنظمتني يف هذا2019منتصف املدة، وسوف يُقدم تقرير هنايئ يف عام   .الصدد . وتعكس لك من معلية اإ

قلميية يف اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل. ومن أأجل تقدمي حملة عام ة عن ومُجعت البياانت أأساسًا من خالل هجات التصال العاملية والإ

جراءات امجلعيات الوطنية، ُأعدت دراسة اس تقصائية تضم  طار ال لية الرمسية لتقدمي التقارير عن القرارات ادلس تورية.  11اإ سؤالا يف اإ

وللأسف مل ترد سوى تسعة ردود من امجلعيات الوطنية عىل هذه ادلراسة الاس تقصائية، ومعظم هذه امجلعيات موجودة يف بدلان مرتفعة 

جراء حتليل شامل بشأأن ادلخل. وي عرض هذا التقرير موجزا عن نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية. غري أأن العدد احملدود جدا من الردود يعيق اإ
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رشاك املعوقني يف احلركة، مما يرتك ثغرات كبرية.  ومن أأجل تمكيل اللمحة العامة اليت عرضها الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، أأدرجنا نطاق اإ

جراءات امجلعيات الوطنية يف خمتلف جمالت الإطار الاسرتاتيجي.  بعض الأمثةل بيد أأن هذه الأمثةل ل متثل متامًا النطاق التوضيحية عىل اإ

 .الاكمل للعمل اذلي وضعت من أأجهل ادلراسة الاس تقصائية مجلع املعلومات

من خالل أ لية اس تقصائية منفصةل بعد انهتاء دورة اجمللس ويُلمتس من جملس املندوبني أأن يويص امجلعيات الوطنية بتقدمي هذه املعلومات 

. ويكتسب ھذا الأمر أأھمية كبرية ملساعدة امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل تقدمي ادلمع املس تنري واملالمئ 2017لعام 

رشاك املعوقني يف احلرکة. واس تفرست دراسة اس تقصائية أأخرى من املوظفني  واملتطوعني اذلين عّرفوا عن أأنفسهم بأأهنم يعانون من جلهود اإ

عاقة عن مدى ادلمع اذلي تقدمه منظامهتم لأي احتياجات قد يس تلزموهنا وتكون ذات صةل بضعفهم. ويتضمن القسم  البياانت الواردة  6-3اإ

 .يف هذه ادلراسة الاس تقصائية

 احملرز حتليل/ التقدم (3

 الإجنازات عىل نطاق احلركة 3-1

شارك ممثلون عن مجيع مكوانت احلركة )اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل والصليب الأمحر الأسرتايل والصليب الأمحر الرنوجيي والصليب 

دارة معلية البدء يف تنفيذ الإطار الاسرتاتيجي. وترأأس الاحتاد ادلويل اجامتعات الفريق العامل املصغر التابع للحركة  الأمحر الربيطاين( يف اإ

رشاك املعوقني 2016خالل عام  نشاء فريق موسع للتنس يق يف احلرکة، ومعلية لتعيني منسق اإ . وقاد معلية تعاونية لوضع خطة معل، واإ

 .عىل نطاق احلرکة

ذ تعاقد الصليب الأمحر الفنلندي مع املوظفة ومّول  2017وتولت املنسقة منصهبا يف مايو  يف ترتيب يبني التنس يق داخل احلركة، اإ

عارة للجنة ادلولية، وتس تضيفها مؤسسة التابعة للجنة ادلولية، وتقدم التقارير يف املقام الأول لالحتاد ادلويل.  MoveAbility املنصب، ابإ

رشاك املعوقني. وتس تخدم  وسترشف املنسقة عىل تنفيذ الإطار الاسرتاتيجي عىل نطاق احلركة. وس تقود فريق التنس يق يف احلركة املعين ابإ

عاقة بصفهتم موظفنياملنس رشاك الأشخاص ذوي الإ  .قة كرس يًا متحراكً، مما يعزز أأيضًا أأهداف الإطار الاسرتاتيجي يف سبيل دمع اإ

عاقة للفرتة  2016ووضعت اللجنة ادلولية يف مارس  -2016الصيغة الهنائية لإطار معلها عىل نطاق املؤسسة اخلاص ابلأشخاص ذوي الإ

طار معل الل 2018 عاقة، والإطار الاسرتاتيجي عىل نطاق احلركة. . ويامتىش اإ جنة ادلولية مع اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأشخاص ذوي الإ

وحيدد التوهجات الرئيس ية للجنة ادلولية: احلفاظ عىل جمالت مسامههتا الأساس ية، أأي أأنشطة امحلاية واملساعدة، والأطر القانونية، 

رشاك املعوقني، وسد الثغرات يف العمليات ادلاخلية والربامج والاس تفادة من الربامج واخلدمات وق ابلية التوظيف، وتوس يع نطاقها لتشمل اإ

 .واخلدمات

طار  2017و 2016واجمتع الفريق العامل ادلاخيل التابع للجنة ادلولية املعين ابملعوقني خالل عايم  ىل تنفيذ اإ لتنس يق اجلهود الرامية اإ

عادة التأأهيل البدين التابع للجنة ادلولية أأول مستشار هل يف املقر يُعىن بشؤون 2017ة عام معل اللجنة ادلولية. ويف بداي ، عني برانمج اإ

رشاكهم، وهو من مس تخديم الكريس املتحرك، يك ينسق العمل يف هذا اجملال ويواصل توس يع نطاقه. وتوجد مناصب  رايضة املعوقني واإ

هممة صندوقها اخلاص للمعوقني وخطة  2016ثيوبيا والهند. واس تعرضت اللجنة ادلولية يف عام ميدانية خمصصة لهذه املسائل يف مكبوداي واإ 

ىل مؤسسة ىل حتويل الصندوق اإ لهيا فامي بعد ابمس مؤسسة) التابعة للجنة ادلولية MoveAbility معهل، مما أأدى اإ  .(MoveAbility يشار اإ

، بدمع من الصليب الأمحر الرنوجيي وابلتعاون مع اللجنة ادلولية والاحتاد 2016واس تضافت مجعية الصليب الأمحر التايلندي يف نومفرب 

رشاك املعوقني ومساعدة الضحااي يف جنوب رشق أ س يا. وقد أأاتحت املشاركة الواسعة للجمعيات  ادلويل، حلقة معل للحركة بشأأن اإ

واملنظامت العامةل يف جمال  MoveAbility ادلويل ومؤسسة الوطنية من املنطقة وامجلعيات الوطنية الرشيكة واللجنة ادلولية والاحتاد

عاقة، وتقدمي املساعدة لضحااي  رشاك املعوقني يف املنطقة تبادل ادلروس املس تفادة وحتديد أأفضل املامرسات لإرشاك الأشخاص ذوي الإ اإ

ىل حتديد اذلخائر غري املنفجرة. واختمت الاجامتع ابس تقصاء موجز عن الوضع احلايل للك منظمة فامي  يتعلق ابلإطار الاسرتاتيجي وأأدى اإ

 .نقاط العمل الرئيس ية اليت ينبغي للك منظمة متابعهتا بعد هذه الفعالية
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رشاك املعوقني1 الهدف الاسرتاتيجي 3-2  .: تعمتد لك مكوانت احلركة هنجًا قامئًا عىل اإ

 .ص املعوقني وحالهتم يف خمتلف جمالت معلها: لك مكوانت احلركة تعرف بشلك أأفضل عدد الأشخا1-1الإجراء التطبيقي 

عاقة وحتسني املساءةل، يعمل الاحتاد ادلويل عىل تعزيز البياانت املصنفة حسب  من أأجل حتسني وضع الربامج ملساعدة الأشخاص ذوي الإ

عاقة يف س ياس ته املتعلقة ابلنوع الاجامتعي والتنوع منذ عام  تقنية بشأأن قياس مدى "مساعدة مذكرة  2017. وأأعد يف عام 2015الإ

عاقة، هبدف دمع التقياميت املس تقبلية وتطوير  رشاد بشأأن كيفية التصنيف حسب النوع الاجامتعي والعمر والإ الأشخاص"، مبا يف ذكل اإ

 .املامرسات القامئة عىل الأدةل

ىل حتديد وتذليل احلواجز املادية و 1-2الإجراء التطبيقي   احلواجز املتعلقة ابلتصال واحلواجز املؤسس ية: تسعى لك مكوانت احلركة اإ

ماكنية الوصو  ىل الالزتام ابللواحئ احمللية املتعلقة ابإ ل، يشلك يبين الاحتاد ادلويل حاليًا مرافق جديدة ملقره الرئييس يف جنيف. وابلإضافة اإ

عاقة أأمرين رئيس يني يف ختطيط مرافق  الاحتاد ادلويل اجلديدة. ومل ُُتمع معلومات التصممي الشامل وسهوةل اس تخدام الأشخاص ذوي الإ

قلميي الأورويب طار معلية نقل املکتب الإ دراج مزیات الوصول يف اإ قلميية لالحتاد ادلويل، رمغ اإ ماكنية الوصول يف املاكتب الإ  .شامةل عن اإ

عاق ة، مع الرتكزی بصورة خاصة عىل وواصلت اللجنة ادلولية اختاذ خطوات لتخفيف العوائق البدنية اليت تعرتض الأشخاص ذوي الإ

عادة التأأهيل البدين، فضاًل عن م  بانهيا الضعف يف احلركة، سواء ابلنس بة للبىن التحتية الصحية اليت تديرها/ تدمعها اللجنة ادلولية ومراكز اإ

لية أأن تفي مبعايري الوصول الطموحة. اخلاصة. فعىل سبيل املثال، يتعني عىل مجيع املرافق اجلديدة الواسعة النطاق اليت تبنهيا اللجنة ادلو 

عادة التأأهيل البدين بُنيا يف ميامنار، وافتتاح ماكتب اللجنة ادلولية يف بن وم بنه وتشمل الأمثةل عىل أأماكن معل مالمئة للمعوقني مركزين لإ

 Physical Rehabilitation Centres: Architectural Programming وكينشاسا. وتُرمج منشور اللجنة ادلولية املعنون
3Handbook (2014) ،ىل اللغة )2014( مراكز التأأهيل البدين: دليل الربجمة املعامرية ىل املباين، اإ ماكنية الوصول اإ ( اذلي حيدد معايري اإ

 .2016الفرنس ية يف عام 

ىل املباين عىل البيئة القامئة، وبصورة خاصة عىل احتياجات الأشخاص اذل ين يعانون من ضعف بدين. ومل وركز العمل من أأجل الوصول اإ

ىل البيئة املؤاتية للأشخاص اذلين يعانون من أأشاكل أأخرى من الضعف أأو معلومات عن تلبية  ماكنية الوصول اإ تُتاح معلومات عن اإ

عاقة من حيث احلصول عىل املعلومات  .احتياجات الأشخاص ذوي الإ

رشاك : تعمتد لك مكوانت احلركة س ياسات وأأ 3-1الإجراء التطبيقي  نظمة وممارسات يف جمال املوارد البرشية تشجع وتدمع بشلك فاعل اإ

 املعوقني مكوظفني ومتطوعني وأأعضاء

غاثة يف حالت الطوارئ. وُأدرجت معايري املعرفة  2017يس تعرض الاحتاد ادلويل يف عام  ضافيني" أأثناء الإ معليات اس تخدام موظفني "اإ

رشاك املعوقني يف كفاءات  مجيع املوظفني الإضافيني. وفضاًل عن ذكل، ل يزال العمل جارايً لتحديد الأدوار التقنية اليت يضطلع الأساس ية لإ

رشاك املعوقني يف مواهجة الكوارث رشاك املعوقني دلمع املوظفني الإضافيني يف معاجلة مسائل اإ  .هبا اخلرباء يف جمال اإ

طارًا عامليًا جديدًا للموارد  استشارة  250البرشية هبدف زايدة التنوع والإرشاك يف قوة العمل دلهيا. وأأاتح ما يقارب وتُِعد اللجنة ادلولية اإ

، أأجريت مع موظفي اللجنة ادلولية يف املقر ويف امليدان احلصول عىل تعقيبات بشأأن خربة ثقافة أأماكن العمل فامي يتعلق ابلتنوع والإرشاك

رشاك املعوقني ابعتبارها أأحد امل طار كيفية تعزيز التنوع يف مع مراعاة مسأأةل اإ واضيع الرئيس ية العديدة. وقُدمت اقرتاحات عدة يف اإ

 .التوظيف معليات

عادة التأأهيل البدين. ومع ذكل عاقة يف بعثات عدة اتبعة للجنة ادلولية، ول س امي حيامث تكون فاعةل يف جمال مراكز اإ ، ويعمل موظفون ذوو اإ

عاقات معينة. وتعكف اللجنة ادلولية حاليًا عىل مراجعة تستبعد املعايري الطبية الإجبارية احلا لية املتعلقة ابملهام ادلولية الأشخاص ذوي اإ

                                                

3  handbook#-programming-architectural-centres-rehabilitation-physical-4133https://www.icrc.org/en/publication/ 

https://www.icrc.org/en/publication/4133-physical-rehabilitation-centres-architectural-programming-handbook


5  CD/17/17 
 

 

س ياس هتا العاملية يف جمال جذب املواهب، مما يشلك فرصة لتكييف هذه املعايري الطبية من أأجل بعض املناصب وحتسني دمع قابلية 

عاقة  .توظيف الأشخاص ذوي الإ

قلميية، ابس تخدام موظفني معوقني MoveAbility ة، قامت مؤسسةويف س ياقات أأقل هشاش ، يف ثالثة ماكتب من أأصل أأربعة ماكتب اإ

رشاك املعوقني  .من أأجل حتسني فهم الس ياق وتكييف اس تجابة املؤسسة بشأأن اإ

اليت تستند  20194-0162ووضع الصليب الأمحر الأسرتايل س ياسة منوذجية لإرشاك املعوقني. وتتوىخ خطة الوصول والإرشاك للفرتة 

عاقة ) ىل خطة الصليب الأمحر الأسرتايل السابقة بشأأن الإ ( أأن "حيرتم الصليب الأمحر الأسرتايل الناس همام اكنت 2015 -2012اإ

رشاك؛ رشاكهم ويعاجل احلواجز اليت حتول دون املشاركة الفعاةل". وينصّب الرتكزی عىل ما ييل: "بناء ثقافة الإ وتوظيف  قدراهتم، ويسمح ابإ

ىل املمتلاكت والأصو  اتحة الوصول اجليد اإ ل موظفني ومتطوعني همام اكنت قدراهتم واستبقاءمه للعمل وتطوير القوى العامةل اليت تشملهم؛ واإ

عاقة وفامي يتعلق بشؤوهنم؛ وضامن أأن يمتكن الأشخاص  واملرافق وحسن العمل فهيا للك الأشخاص؛ والتواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإ

عاقهتم من احلصول عىل اخلدمات اليت تليب احتياجاهتم". ومع أأن هذا املثال الوارد من الصليب الأمحر الأسرتايل مدرج مضن  همام اكنت اإ

جراء التطبيقي  طار الاسرتاتيجي3-1الإ جراءات التطبيقية لالإ  .، فهو يندرج أأيضًا يف العديد من الإ

مرشوعًا بعنوان "مرشوع الإرشاك: التوعية والتأأهيل لتطوير املشاريع الشامةل ودمعها"، يتضمن مهناجًا وينفذ الصليب الأمحر الأملاين حاليًا 

رشاك/ القانون الأملاين  رشاك املعوقني، مثل "املبادئ الأساس ية للصليب الأمحر/ نظرية الإ لتدريب املوظفني عىل املواضيع املتعلقة ابإ

رشاك، ومجع التربعات ملشاريع شامةل، وأأدوات الإدارة. ويعزتم التدريب تقدمي شهادات للمشاركني واتفاقيات الأمم املتحدة"، ومؤرشات الإ 

طالق خمتلف املشاريع  رشاك املعوقني يف الصليب الأمحر بعد اس تكامل س نة ونصف الس نة من التدريب واإ ابعتبارمه مديري شؤون اإ

 .الشامةل عىل مس توى فروع امجلعية الوطنية

 : تقمي لك مكوانت احلركة رشااكت مع منظامت املعوقني وغريها من منظامت اجملمتع املدين املعنية4-1قي الإجراء التطبي

مل تشارك احلركة معومًا مع منظامت املعوقني، رمغ أأن العديد من امجلعيات الوطنية أأقامت رشااكت مع منظامت للمعوقني من أأجل بناء 

عاقة عىل حنو أأفضل. فعىل سبيل املثال، تقمي مجعية الهالل الأمحر القدرات املتبادل وتقدمي خدمات امجلعية ا لوطنية للأشخاص ذوي الإ

عاقة، والاحتاد الفلسطيين للصم، ومجعية جنوم الأمل لمتكني النساء  الفلسطيين رشاكة مع الاحتاد الفلسطيين العام للأشخاص ذوي الإ

عاقة. وأأبرمت مجعية الصليب الأمحر املنغويل م دارهتا عضوًا من اجمللس ذوات الإ ذكرة تفامه مع الرابطة املنغولية للمعوقني، ويضم جملس اإ

 .التنفيذي لهذه الرابطة

رشاك املعوقني. وجدد الاحتاد ادلويل اتفاق تعاونه مع الألعا ب وأأقامت احلركة رشااكت مع عدد من منظامت اجملمتع املدين اليت تعمل عىل اإ

بدلًا. ونتيجة  19، ودمعت الأنشطة يف 2013. واكنت هذه الرشاكة قد بدأأت عام 2017عوقني( يف مارس الأوملبية العاملية اخلاصة )للم

عاقات الفكرية أأثناء الكوارث الطبيعية يف بريو؛ وخضع رايضيون يف  لهذه الرشاكة، مت ُتميع بروتوكولت بشأأن رعاية الأفراد ذوي الإ

ندونيس يا وس نغافورة؛ وعزز  الأوملبية العاملية اخلاصة للمعوقني لتدريبات سعافات الأولية الأساس ية يف فزنويال وبوتسواان واإ بشأأن همارات الإ

عاقة طالبو اللجوء يف أأسرتاليا ثقهتم من خالل التطوع يف الألعاب الأوملبية العاملية اخلاصة؛ وتوّحد الش باب الساملون والش باب من ذوي الإ 

ا؛ وتلقت أأرس معلومات حصية قمية من مدربني يف الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف اليوانن من خالل الرايضة يف المنسا ولبنان وكيني

ىل ذكل، يسامه التعاون بني امجلعيات الوطنية و الألعاب الأوملبية العاملية اخلاصة للمعوقني يف لك  .5والس نغال واكزاخس تان وابلإضافة اإ

جراءات  .(1-2امجلعية الوطنية )الإجراء التطبيقي  بدل عىل تعممي مراعاة شؤون املعوقني يف اإ

                                                

4  plan.aspx-inclusion-and-http://www.redcross.org.au/accessibility 

5  .2016IFRC Partnership Report –Special Olympics 

http://www.redcross.org.au/accessibility-and-inclusion-plan.aspx
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عاقة. وعىل سبيل  MoveAbility وهتدف الرشاكة بني منظامت املعوقني ومؤسسة ىل حتسني الإدماج الاجامتعي للأشخاص ذوي الإ اإ

ملشاركة يف دراسة التغطية الصحية املثال، اكن التعاون يف فيت انم مع مركز العمل لتمنية اجملمتع احمليل أأمراً أأساس ياً يف تشجيع احلكومة عىل ا

الشامةل. وبنفس الروح، جنح هذا التعاون أأيضًا يف التأأثري عىل مكتب التأأمني الصحي احلكويم الفيتنايم ليشمل وسائل املساعدة عىل 

 .التنقل يف س ياس ته

يت تقدهما احلركة واليت تتيح اندماهجم : يمتتع املعوقون بفرص متساوية لالس تفادة من اخلدمات والربامج ال2 الهدف الاسرتاتيجي 3-3

 ومشاركهتم الاكمةل

رشاك املعوقني يف الربامج واخلدمات اليت تقدهما1-2الإجراء التطبيقي  ىل تعممي اإ  : تسعى لك مكوانت احلركة اإ

طار بشأأن قضااي النوع الاجامتعي والتنوع وجم رشاك املعوقني يف الاحتاد ادلويل راخس يف تنفيذ الإ ن تعممي اإ دماج اإ ال الرتکزی عىل الإ

رشاك املعوقني ابعتباره جانبًا من جوانب التنوع، حس امب تشدد علي ه الاجامتعي. ويشدد الإطار بشأأن قضااي النوع الاجامتعي والتنوع عىل اإ

 Minimum standard commitments to gender and diversity in emergency التوجيه العميل املعنونةأأيضًا وثيقة 

programming: Pilot Version  (حالت الطوارئ )النسخة  برجمةلنوع الاجامتعي والتنوع يف اب الالزتامات المنوذجية ادُلنيا

قلميية املتعلقة بقضااي النوع الاجامتعي والتنوع6التجريبية  .((. وُأدرج هذا الهنج أأيضًا يف الهُنج الإ

رشاك املعوقني يف  2017-2016الزتامات املعايري ادلنيا للفرتة ومن شأأن مراجعة وثيقة التوجيه العميل بشأأن  أأن تزيد وحتسن الاهامتم ابإ

عاقة وشواغلهم. وعىل سبيل املثال، ُأدرجت  الربامج. ويشمل هنج الاحتاد ادلويل للحامية تركزیًا عىل تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإ

رشاك املعوقني يف معليات التنقيح واملقرتحا قلميية لالحتاد ادلويل يف أأورواب، مسأأةل اإ ت املتعلقة ابلتدريب ونداء الطوارئ يف الربامج الإ

 .وخاصة عند معاجلة نقاط الضعف والاحتياجات املتصةل ابمحلاية الفردية

اليت تشمل املعوقني املبادئ التوجيھية املعنونة امجليع حتت سقف واحد: املأ وي واملس توطنات الشامةل  2015ووضع الاحتاد ادلويل يف عام 

من  (All Under One Roof: Disability-inclusive shelter and settlements in emergencies) يف حالت الطوارئ

يواء يف حالت الطوارئ ابلتعاون مع الإرسالية املس يحية للمكفوفني واملنظمة ادلولية لل رشاك املعوقني يف الربامج املتعلقة ابلإ  .7معوقنيأأجل اإ

ىل الأخصائيني يف جمال الإيواء و  ُأعدت حصة تدريبية ليومني بشأأن املبادئ التوجهيية، تس هتدف خمتلف الفئات من صانعي القرار اإ

واملتطوعني. وحزمة احلصة التدريبية متاحة عىل الإنرتنت، مبا يف ذكل بنسخات ميكن احلصول علهيا )حبروف الطباعة الكبرية واملناس بة 

ىل اللغة النيبالية يف عام للقراء عىل الشاشة غاثة يف حالت الطوارئ يف نيبال،  2016(. وتُرمج ادلليل واملواد التدريبية اإ من أأجل دمع الإ

س بانية، وتُرمجت يف البداية ملواهجة الزلزال اذلي ض  كوادوروُأدرجت يف اس تجابة اجملموعة املعنية ابلإيواء. واملواد متاحة أأيضاً ابللغة الإ  .ب اإ

ط ىل املراحيض. وتُبىن حاليًا مراحيض جممتعية ويف اإ ماكنية الوصول اإ ار مبادرة الاحتاد ادلويل العاملية للامء والرصف الصحي، جيري حتسني اإ

عاقة من اس تخداهما  ومؤسس ية )عادة يف املدارس واملرافق الصحية( تضم منحدرات و/أأو مقصورات أأكرب جحامً يك يمتكن الأشخاص ذوو الإ

لك حاةل عىل حدة. وتتضمن اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل بشأأن املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية ترکزیاً عىل برامج  وذكل عىل أأساس

شامةل ميكن الاس تفادة مهنا يف جمال املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، بھدف ضامن أأن تراعي أأنشطة الاحتاد ادلويل يف جمال املاء 

عاقة يف املس تقبلوالرصف الصحي والنظافة ا  .لصحية تلقائيًا احتياجات الأشخاص ذوي الإ

                                                

 المنوذجية ادُلنيا ابلنوع الاجامتعي والتنوع يف برجمة حالت الطوارئ )النسخة التجريبية(الالزتامات   6

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Principles%20and%20Values/IFRC%20MSCs%20Arabic.

pdf 

7 inclusive shelter and settlements in emergencies-All Under One Roof: Disability 

roof_EN.pdf-one-under-www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/Allhttp:// 

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Principles%20and%20Values/IFRC%20MSCs%20Arabic.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Principles%20and%20Values/IFRC%20MSCs%20Arabic.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
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عاقة. و  عىل ويُوىل اهامتم خاص يف برانمج اللجنة ادلولية املتعلق ابمحلاية واملساعدة لالحتياجات احملددة اليت يس تلزهما الأشخاص ذوو الإ

ىل سبيل املثال، تُدرج حاليًا اعتبارات هذه الاحتياجات يف التوجهيات املتعلق ة ابلزنوح ادلاخيل والعنف اجلنيس يف الأنشطة الرامية اإ

رشاكهم يف التقياميت العامة والاس ت عاقة واإ ىل كفاةل حتديد الأشخاص ذوي الإ ىل ذكل، هتدف أأنشطة امحلاية اإ جابة حامية املدنيني. وابلإضافة اإ

 .الالحقة

خالل النظر يف الاحتياجات اخلاصة للأشخاص املصابني ابختالل  وفامي يتعلق ابخلدمات الصحية، تُقمّي احتياجات الرعاية الصحية من

عاقات جسدية، ول س امي عندما تكون هناك عوائق حتول دون احلصول عىل الرعاية الصحية. وتراقب اللجنة ادلولية بصورة وثيقة  عقيل واإ

ذا اكنوا معرضني خلطر المتيزی عاقة و/أأو ما اإ  . عندما تقمي الأنشطة الصحية يف أأماكن الاحتجازاحلواجز اليت يواهجها الأشخاص ذوو الإ

ويسلط مثال من الصليب الأمحر الأمرييك الضوء عىل الطريقة اليت ميكن هبا تعممي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة يف خدمات التأأهب 

عاقة معلومات عن كيفية الاس تعداد للكوارث و  يقدم أأدةل وأأدوات تقيمي ميكن ملواهجة الكوارث. ويتيح مورد خمصص للأشخاص ذوي الإ

 .8تزنيلها

 : تقدم لك مكوانت احلركة خدمات حمددة للمعوقني لكام اكن ذكل لزمًا ومناس باً 2-2الإجراء التطبيقي 

مرشوعا، مبا يف  150بدلا، من خالل  34خشص س نواًي يف  398000يس تفيد من برانمج التأأهيل البدين التابع للجنة ادلولية أأكرث من 

نة و 3هجة من مقديم اخلدمات، و 142ذكل  ىل ذكل، تدمع مؤسسة 5مصانع مكّوِ  MoveAbility  مؤسسات تدريبية. وابلإضافة اإ

 .خشص 45000بدلًا، فيس تفيد مهنا حوايل  14مؤسسات تدريبية يف  5هجة من مقديم اخلدمات و 27

عاقة، مما يعود بفوائد كبرية عىل الإدماج ويزداد عدد بعثات اللجنة ادلولية املشاركة يف الأنشطة الرايضية اخملص صة للأشخاص ذوي الإ

عاقة. ويتواصل تنفيذ الأنشطة يف أأماكن مثل أأفغانس تان وبنغالديش والهند وغزة وجنوب  الاجامتعي واحلد من ومصة العار املرتبطة ابلإ

 500 لكرة السةل عىل الكرايس املتحركة يشارك فيه بنشاط السودان ومكبوداي وميامنار. وتدمع اللجنة ادلولية يف أأفغانس تان، مثاًل، برانجماً 

امرأأة. وعالوة عىل ذكل، أأصدرت اللجنة ادلولية مجموعة من املبادئ التوجهيية بشأأن الرايضة للمعوقني، ومبادئ توجهيية  120لعب ومهنم 

 .خربهتا يف هذه اجملالت لتقدمي اخلدمات املتعلقة ابلكرايس املتحركة يف أأماكن قليةل املوارد، مس تفيدًة من

رشاداًي ودلياًل تدريبيًا بشأأن نھج نفيس اجامتعي من أأجل 2015ويف عام  ، وضع املرکز النفيس والاجامتعي التابع لالحتاد ادلويل دلياًل اإ

عاقة رشاك الأشخاص ذوي الإ اتحة التوجيه وت .9تعزيز اإ ىل دمع متكني املعوقني، من خالل التوعية واإ قدمي املوارد العملية وهيدف ادلليل اإ

 .للأنشطة النفس ية والاجامتعية الشامةل يف مجيع أأنواع البيئات، وبصورة خاصة الرايضات املكيفة وغريها من الأنشطة البدنية

رشاكهتا مع مجعية الصليب الأمحر الفييتنايم. وستس تخدم الاس تنتاجات لوضع منوذج تعاون مع امجلعيات  MoveAbility وقميت مؤسسة

 .طنية، يطبق يف لك احلركةالو 

عاقة، مثل مدارس ذوي الاحتياجات اخلاصة يف هونغ كونغ ومرص  وتقدم العديد من امجلعيات الوطنية خدمات طويةل الأجل خاصة ابلإ

عادة التأأهيل والقدرات يف مجعية ال  عادة التأأهيل، مثل قسم تطوير اإ هالل وفلسطني. ودلى الكثري مهنا اترخي طويل يف تقدمي خدمات اإ

عادة التأأهيل العاليج، و 29الأمحر الفلسطيين واذلي يتيح اخلدمات من خالل  عادة التأأهيل ووحدة لإ مركزًا للعالج املهين  12مركزًا لإ

عاقة. ومتكل مجعية  عادة التأأهيل اجملمتعي للأشخاص ذوي الإ عادة تأأهيل السمع والنطق واإ والعالج الطبيعي، ومخس وحدات خمصصة لإ

رشاك املعوقني وتقدمي اخلدمات الصليب الأ  عادة التأأهيل. ويشارك الصليب الأمحر الكيين يف برامج لإ محر البوتسواين ثالثة مراكز لإ

 .املبارشة

                                                

8  disabilities-with-people-for-safety-emergencies/disaster-for-prepare-to-help/how-http://www.redcross.org/get 

9like/-just-http://pscentre.org/resources/different  

http://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/disaster-safety-for-people-with-disabilities
http://pscentre.org/resources/different-just-like/
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 : تعمتد لك مكوانت احلركة هنج الوقاية والتدخل املبكر للتصدي لأس باب العاهات3-2الإجراء التطبيقي 

ىل الردود احملدودة عىل ادلراسة الاس تقصائية. مل تُتاح سوى معلومات قليةل عن تنفيذ هذا ا عداد هذا التقرير، ابلنظر اإ لإجراء التطبيقي عند اإ

 بيد أأن مجعيات وطنية تنفذ عددا من الربامج الطويةل الأجل. وتضطلع مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين بربامج عن التوعية مبخاطر الألغام

لسمع والتحرك خالل الطفوةل املبكرة. ودلى مجعية الصليب الأمحر المكبودي برانمج والسالمة عىل الطرق والكشف عن الضعف يف ا

ي شامل للتوعية خبطر الألغام يتضمن قاعدة بياانت عن املترضرين من الألغام الأرضية، ويس تخدم دلمع املساعدة الهادفة والإدماج الاجامتع

. والزتم 11الأمحر امليامناري والفييتنايم أأيضًا برامج للتوعية ابلألغام الأرضيةودلى مجعيتا الصليب  .10القروض متناهية الصغرعن طريق 

نقاذ أأكرث من  عاقة وثالثة  110000خشص، ومنع وقوع  60000الصليب الأمحر املكس ييك بتحقيق الهدف الوطين املمتثل يف اإ حاةل اإ

عاقة فعلياً  وتشلك مجعيتا  .12 بصفهتم متطوعني يف هذا الربانمجماليني حاةل استشفاء بسبب حوادث الطرق، وتوظيف أأشخاص ذوي اإ

 .الصليب الأمحر الفييتنايم والروس ية مثالني أ خرين عىل امجلعيات الوطنية اليت دلهيا برامج للسالمة عىل الطرق

للتخفيف من حدة الفقر : تنظر لك مكوانت احلركة بشلك انشط يف اعامتد مبادرات مراعية للفوارق بني اجلنسني 4-2الإجراء التطبيقي 

طار براجمها وخدماهتا، لكام اكن ذكل مناس بًا ولزماً   ودرء العنف واحلد منه ومواهجته يف اإ

ة هذا تسلط الالزتامات املعايري ادلنيا اخلاصة ابلحتاد ادلويل الضوء عىل التداخل بني مسائل النوع الاجامتعي والتنوع. وتظهر طرقًا ملعاجل

قلميية، ول س امي يف أ س يا واحمليط الهادئ وأأورواب، ارتباطًا وثيقًا بهنج النوع الأمر. وترتبط معاجل رشاك املعوقني يف أأطر التنفيذ الإ ة قضااي اإ

 .الاجامتعي والتنوع وتس تنري به يف الربامج

عاقة عىل احلصول عىل فرص معل مس تدام ة وطويةل الأجل وتساعد خدمات التوظيف يف الصليب الأمحر الأسرتايل الأشخاص ذوي الإ

هجة من أأحصاب العمل يف ولية  800من خالل مطابقة هماراهتم مع احتياجات الرشاكت احمللية وأأحصاب العمل. وتتصل س نواًي مبا يبلغ 

الصليب  ماكاًن يف مجيع أأحناء ولية كويزنلند. ويضطلع 46خشص يبحثون عن وظيفة، يف  1400كويزنلند وُتد معاًل ممثراً وجمزاًي ملا يبلغ 

، بربانمج شامل يقدم التدريب املهين وادلمع للوصول MoveAbility  الأمحر الفييتنايم، ابلتعاون مع الصليب الأمحر الإس باين ومؤسسة

ىل سوق العمل. ودلى الصليب الأمحر الأملاين أأيضًا برامج دلمع الأشخاص ذوي الإعاقة يك جيدوا معالً   .اإ

رشاك : تسعى 3 الهدف الاسرتاتيجي 3-4 ىل تغيري العقليات والسلوك من أأجل تشجيع احرتام التنوع، مبا يف ذكل اإ لك مكوانت احلركة اإ

 املعوقني

ىل التأأثري يف السلوك وتغيريه ملواهجة المتيزی وتعزيز الاحتواء الاكمل للمعوقني1-3الإجراء التطبيقي   : تسعى لك مكوانت احلركة اإ

قامة  2016يف عام  أأقامت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عاقة. وأأاثرت الرشاكة حامسًا أأوليًا لإ رشاکة مع التحالف ادلويل املعين بقضااي الإ

عاقة، ولكن مل تُنفَّذ أأي متابعة  روابط مع الرشاكة العاملية املزمعة للجمعيات الوطنية والأعضاء الوطنيني يف التحالف ادلويل املعين بقضااي الإ

 .حىت ال ن يف هذا الصدد

عاقة ملوظفهيا ومتطوعهيا. وينظم الصليب الأمحر الفييتنايم محالت تو  وعية تقدم مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين لك عام تدريبًا للتوعية ابلإ

رشاك املعوقني يف الصليب الأمحر  ىل حزمة احلصة التدريبية بشأأن اإ عامة بشأأن وضع املعوقني وحقوقهم منذ س نوات كثرية. واستنادًا اإ

                                                

10-presentation-colection-data-CRC-content/uploads/2016/11/4C-southeastasia.org/wp-resilience-http://www.rcrc 

draft.pdf-final-2016-Nov-29-28-BKK-in 

11mobility-restoring-and-prosthetics-repairing-https://www.icrc.org/en/document/myanmar  

12  cross/-red-https://www.grsproadsafety.org/about/members/mexican  

 

http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2016/11/4C-CRC-data-colection-presentation-in-BKK-28-29-Nov-2016-final-draft.pdf
http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2016/11/4C-CRC-data-colection-presentation-in-BKK-28-29-Nov-2016-final-draft.pdf
https://www.icrc.org/en/document/myanmar-repairing-prosthetics-and-restoring-mobility
https://www.grsproadsafety.org/about/members/mexican-red-cross/
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محةل توعية يف فييت انم من أأجل التأأثري عىل القطاع اخلاص لس تقطاب الأشخاص ذوي  MoveAbility ايل، أأعدت مؤسسةالأسرت 

عاقة عىل حنو استبايق  .الإ

ىل زايدة معرفهتا ابلإعاقة من أأجل تشجيع املامرسات املشفوعة ابلأدةل2-3الإجراء التطبيقي  : تسعى لك مكوانت احلركة اإ

عاقة اذلي يضم مجموعة من س بع واكلت تعمل عىل تعزيز  الاحتاد ادلويل هو عضو يف احتاد برانمج بناء القدرات حسب العمر والإ

عاقة  نسانية الشامةل للعمر واملعوقني. ومعل الاحتاد ادلويل بصورة وثيقة مع احتاد برانمج بناء القدرات حسب العمر والإ املساعدات الإ

رشاك ابشأأن  شخاص من اكفة الأعامر يف العمل الإنساينوضع املعايري ادلنيا لإ   Minimum Standards for Age) 13ملعوقني والأ

and Disability Inclusion in Humanitarian Action)،  مع الرتکزی بشلك خاص عىل التداخل بني مسائل الش يخوخة

عاقة والنوع الاجامتعي. وحرض الاحتاد ادلويل يف عام  عاقة. الاجامتع الس نوي  2016والإ لحتاد برانمج بناء القدرات حسب العمر والإ

عاقة. ومن شأأن  وسهل عقد جلسة عن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي اذلي يُرتكب ضد املس نني والأشخاص ذوي الإ

 2017-2016لت الطوارئ خالل الفرتة معلية تنقيح الزتامات املعايري ادلنيا لالحتاد ادلويل بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع يف برامج حا

رشاك املعوقني يف الربامج وأأن تامتىش أأيضًا مع التنقيح اجلاري للمعايري ادلنيا اخلاص ة ابحتاد )النسخة التجريبية( أأن تزيد وحتسن الاهامتم ابإ

عاقة واملزمع نرشها يف سبمترب عام   .2017برانمج بناء القدرات حسب العمر والإ

 : تدمع لك مكوانت احلركة بشلك فاعل املعوقني عىل حنو اكمل وفعال مس تخدمة وسائل ادلبلوماس ية الإنسانية3-3ي الإجراء التطبيق

عاقة يف عام  من أأجل تنظمي احتفال مشرتك ابذلكرى  2016تعاونت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل مع التحالف ادلويل املعين بقضااي الإ

عاقة. وتضمنت هذه الفعالية نقاشًا تفاعليًا يف قاعة املنتدى الإنساين يف مقر اللجنة  الس نوية العارشة لتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقة، واكن عازف البيانو كفيفًا. ودعا املتحدثون اجلهات الفاعةل يف  ادلولية. واكن أأربعة أأشخاص من بني املتحدثني امخلسة يعانون من اإ

ىل التعامل مبارشة عاقة فامي يتعلق ابحلد من خماطر الكوارث والاس تجابة يف حالت الطوارئ  العمل الإنساين اإ مع الأشخاص ذوي الإ

نعاش  .14وهجود الإ

نساين يف مؤمتر القمة العاملي للعمل عاقة يف العمل الإ دماج الأشخاص ذوي الإ  وسامهت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف صياغة ميثاق اإ

قره عدد من ادلول وواكلت الأمم املتحدة واحلركة. وأألقت مجعية الصليب الأمحر الفييتنايم بدمع من واذلي أأ  2016الإنساين يف عام 

قرار امليثاق  .الاحتاد ادلويل لكمة خالل اجللسة اليت مت فيھا اإ

نسان لضامن الاعرتاف مبسامهة  وشاركت الشعبة القانونية للجنة ادلولية بشلك استبايق مع ادلول ومفوضية الأمم املتحدة السامية حلقوق الإ

عاقة يف حالت اخلطر، مبا يف ذكل الزناعات املسلحة وحالت الطوار  ئ القانون ادلويل الإنساين يف القرار املتعلق حبقوق الأشخاص ذوي الإ

مم املتحدة يف مارس  ر ادلول واجلهات . وحيث القرا2016الإنسانية والكوارث الطبيعية، واذلي اعمتده جملس حقوق الإنسان التابع للأ

عاقة يف حالت مماثةل رشاك الأشخاص ذوي الإ  .املعنية الأخرى عىل اختاذ تدابري فعاةل لتعزيز اإ

عاقة  ىل توضيح العالقة بني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ جراءات الرامية اإ وشاركت الشعبة القانونية للجنة ادلولية يف عدد من الإ

دُّ موارد لتحليل الطابع التمكييل للقواعد املنصوص علهيا يف مجموعيت القوانني املتصلتني ابلأشخاص ذوي والقانون ادلويل الإنساين. وتُع  

عاقة يف الأطر القانونية ادلولية. واللجنة ادلولية عىل اتصال مع حکومة نيوزيلندا من أأجل الت عاقة هبدف الإسهام يف حتسني فهم الإ أأثري الإ

عاقة، املرتقب اعامتده يف خريف يف العنارص الإنسانية لقرار ا . وتشارك 2017مجلعية العامة للأمم املتحدة بشأأن النساء والفتيات ذوات الإ

                                                
13   or Age and Disability Inclusion in Humanitarian ActionMinimum Standards f
-minimum-response-humanitarian-disabilityinclusive-and-news/age-http://www.helpage.org/newsroom/latest

launched/-standards 

 :مقطع فيديو قصري  الاحتفال ابذلكرى الس نوية العارشة لتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأشخاص ذوي الإعاقةيظهر   14

https://www.youtube.com/watch?v=qNMaAHcKcnw&t=1s 

http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/age-and-disabilityinclusive-humanitarian-response-minimum-standards-launched/
http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/age-and-disabilityinclusive-humanitarian-response-minimum-standards-launched/
https://www.youtube.com/watch?v=qNMaAHcKcnw&t=1s
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عاقة يف العمل الإنساين التابعة للجنة ادلا مئة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ابنتظام يف اجامتعات فرقة العمل لإرشاك الأشخاص ذوي الإ

تشارك هجات اتصال يف الاحتاد ادلويل معنية ابحلد من اخملاطر احملدقة بشؤون الإيواء أأثناء الكوارث يف معليات املشرتكة بني الواكلت. كام 

رشاك املعوقني  .تنقيح املرشوع العاملي لإ

نشاء منابر وطنية للجمع بني اجلهات املعنية، مثل السلطات الوطنية  MoveAbility ويمتثل الهدف الأسايس ملؤسسة ومنظامت يف قيادة اإ

عادة التأأهيل البدين ومؤسسات التدريب وامجلعيات الوطنية، من أأجل وضع وتنفيذ خطط معل وس ياسات  املعوقني ومقديم خدمات اإ

سداء املشورة للحكومات بشأأن تنفيذ الترشيعات ذات الصةل واملعايري ادل ىل اإ عادة التأأهيل البدين. وتريم هذه املنابر اإ نيا وطنية يف جمال اإ

رشاك منظامت املعوقني ومنظامت اجملمتع املدين واخلطوا جراءات العمل، فضال عن اإ ت اليت يتعني اختاذها من أأجل تعزيز الإدماج واإ

قرار وترتأأسها وزارة الصحة. ويشارك الاحتاد التزناين ملنظامت املعوقني  ومنظامت القطاع اخلاص. وحتظى هذه املنصة يف تزنانيا مثال ابلإ

 .يه مستشار تقين MoveAbility لصليب الأمحر التزناين بنشاط يف هذا الصدد، ومؤسسةوامجلعية الوطنية ل 

عاقة يف  MoveAbility وأأخريا، شاركت اللجنة ادلولية ومؤسسة يف املؤمتر العارش لدلول الأطراف يف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

عادة التأأهيل ابعتبارها خط2017يونيو  دماج . وسلطت الضوء عىل ضورة اإ وة أأولية وضورية ملاكحفة المتيزی املتعدد، فضال عن تأأثري الإ

عاقة جيابيا عىل الأشخاص ذوي الإ  .الاجامتعي اإ

 : تقارير من امجلعيات الوطنية4القرار  3-5

طار ال لية الرمسية لتقدمي تقارير عن القرارات ادلس تورية. ووردت تقارير  11ُأعدت دراسة اس تقصائية تضم  من تسع مجعيات سؤالا يف اإ

رشاك املعوقني عامل اإ  .وطنية، الأمر اذلي ل يتيح للأسف حملة عامة وحتليال شامال بشأأن اإ

ىل حد  ومن بني امجلعيات الوطنية التسع اليت ردت عىل ادلراسة الاس تقصائية، أأفادت ست مجعيات وطنية بتنفيذ الإطار الاسرتاتيجي اإ

عاقة؛ وأأفادت مخس مجعيات وطنية ما عىل الأقل؛ ومتكل أأربع مجعيات وطنية ب عض املعلومات عن عدد املوظفني واملتطوعني ذوي الإ

عاقة عىل  ىل أأكرث من نصف مرافقها؛ وعدلت مخس مجعيات وطنية معليات املوارد البرشية لتشجيع الأشخاص ذوي الإ ماكنية الوصول اإ ابإ

بدلها؛ وأأفادت ثالث مجعيات وطنية بأأن أأكرث من نصف تقدمي طلب توظيف؛ وتعمل ست مجعيات وطنية مع منظامت املعوقني يف 

عاقة وقدراهتم؛ وتقدم س بع مجعيات وطنية خدمات خاصة للمعوقني؛ وتضطلع ثالث  براجمها وخدماهتا تليب احتياجات الأشخاص ذوي الإ

عاقة؛ وتنظم مخس مجعيات وطنية دورات تدري  ىل زايدة التوعية ابلإ عاقة لفائدة مجعيات وطنية بأأنشطة عامة هتدف اإ بة بشأأن التوعية ابلإ

 .ملوظفني؛ وشاركت مجعيتان وطنيتان يف تأأييد ادلبلوماس ية الإنسانية

جيابية عىل رشااكت ُأقميت مع احلركة احمللية املس تقةل املعني ة بشؤون وتظهر بعض النقاط البارزة الواردة يف تقارير امجلعيات الوطنية أأمثةل اإ

رشاك منظامت املعو  ىل أأنه حىت عندما املعيشة واإ قني يف مناصب صنع القرار يف برامج العمل املتعلقة ابملعوقني. ومع ذكل، تشري التقارير اإ

تعمم مجعية وطنية مراعاة املعوقني يف براجمها أأو تقدم خدمات خاصة ابملعوقني، يكون متثيل منظامت املعوقني واملشاركة معها انقصا أأو 

 .وينطوي هذا عىل ضورة زايدة التوعية بقضااي الإعاقة يف لك احلركة داءها حمدودا.يكون فهم دور منظامت املعوقني وأأ 

عاقة 3-6  خربات املوظفني واملتطوعني ذوي الإ

عاقة يف الصليب الأمحر والهالل الأمحر وعن  ُأجريت دراسة اس تقصائية عامة مجلع املعلومات عن خربات املوظفني واملتطوعني ذوي الإ

جامل، ورد ادلمع الشامل اذل ليه من أأحد مكوانت احلركة اذلي معلوا فيه. واإ يف املائة  66ردا ) 179ي رمبا تلقاه املعوقون أأو حيتاجون اإ

وأأفاد مخسة  مس تجيبا نفسه بأأنه يعاين من عاهات وظيفية. 15بدلا خمتلفا؛ وعّرف  20يف املائة من الرجال( من  34من النساء و

من مجيع املس تجيبني( بأأهنم يواهجون حتدايت أأو حواجز صغرية أأو كبرية يف دورمه داخل املنظمة.  ٪32وس بعون خشصا من املس تجيبني )

من مجيع املس تجيبني( بأأن منظمهتم قد قامت مبساع معقوةل ملواهجة أأي حتدايت أأو عوائق  ٪54ويشعر س تة وتسعون خشصا من اجمليبني )

 .تعرتضهم
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فهيا أأن مواهجة التحدايت اليت اعرتضهتم تركزت عىل موطن الضعف أأو القدرة الوظيفية احملدودة ووردت تعليقات من املس تجيبني، اعتربوا 

عاقة من خالل ىل أأن ضورة حتسني التوعية بقضااي الإ  بدل من احلواجز السائدة يف بيئة العمل أأو أأمناط السلوك. وأأشارت هذه التعليقات اإ

زاء املعوقني يف  أأوساط املوظفني واملديرين يف مكوانت احلركة. وسلط ثالثة عرش مس تجيبا الضوء عىل هنج اجامتعي قامئ عىل احلقوق اإ

ىل مرافق  ماكنية الوصول اإ ادلمع الإجيايب اذلي تلقوه من منظامهتم املضيفة، عىل سبيل املثال، يف جمال تعديل ساعات العمل وحتسني اإ

ماك 12العمل. وتشري التعليقات الواردة من  ىل أأن اإ بالغ املديرين واملوظفني/املتطوعني مس تجيبا اإ ىل املرافق ضعيفة وينبغي اإ نية الوصول اإ

عاقة. وعىل سبيل  عاقة عىل حنو أأفضل ابلتجهزیات املعقوةل اليت ميكن توفريها لتحسني بيئة العمل للموظفني/املتطوعني ذوي الإ ذوي الإ

ىل أأنھم مل يتصلوا املثال، يذکر املس تجيبون التحدايت اليت يواھجونھا ولکنھم يشعرون  جياد طرق لتدبري أأمورمه، مما يشري اإ بأأنه جيب علهيم اإ

دخالها  ىل التعديالت الواجب اإ شارة اإ لهيا دون أأي اإ ابملديرين لطلب التجهزیات. ويعرض أ خرون أأمثةل عىل املرافق اليت يتعذر الوصول اإ

 .علهيا

 اخلامتة والتوصيات من أأجل امليض قدما (4

رشاك توجد مجموعة واسعة من  اخلدمات والربامج واملبادرات القامئة ذات الصةل ابملعوقني داخل احلركة. وازداد الاهامتم مبختلف جوانب اإ

 .املعوقني بسبب اعامتد الإطار الاسرتاتيجي. غري أأن خمتلف املبادرات يف معظمها ل تزال مرتبطة ارتباطا فضفاضا ببعضها البعض

من أأجل ضامن تنفيذ الإطار الاسرتاتيجي بصورة منسقة ومتسقة  2015انعقاد جملس املندوبني لعام  ورمغ أأن هجودا أأولية قوية بُذلت بعد

طار. وقد 2016وشامةل، مل يس متر هذا الزمخ عىل حنو اكف خالل عام  ، ومل تُنفذ بعد خطة العمل اليت وضعت يف البداية لأجل الإ

رشاك املعوقني  واهجت معلية التنفيذ ابلأساس عراقيل بسبب ثالث مسائل، ن مسؤولية اإ أأل ويه: عدم وجود منسق خمصص للحركة )اإ

 منترشة يف خمتلف الأقسام واجملالت التقنية داخل الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية(، وعدم وجود فريق عامل تقين نش يط ذي متثيل جغرايف

ماكنية کبرية بتعيني منسق وترس يخ  2019لتحسني معلية التنفيذ حبلول عام  واسع، ونقص المتويل اخملصص لتنس يق معلية التنفيذ. وھناك اإ

 .MoveAbility التعاون بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ومؤسسة

رشاك املعوقني، عن طريق توس يع نطاق تعممي مراعاة قضااي  ىل تكثيف بذل اجلهود، مع الرتكزی بصورة خاصة عىل اإ وهتدف احلركة اإ

عاقة واس تفادهتم من اخلدمات اليت تقدهما املعوقني، فضال عن تقدمي رشاك الأشخاص ذوي الإ  خدمات خاصة للمعوقني من أأجل ضامن اإ

عاقة. وس يدمع عاقة الفكرية والعجز يف المنو والنساء ذوات الإ ن مه الأكرث هتميشا يف اجملمتع، مثل الأشخاص ذوي الإ  احلركة، ول س امي م 

لهيا فامي ييلفريق عامل تقين/تنس يقي اتبع للحركة م رشاك املعوقني الأولوايت املشار اإ  .عين ابإ

ضافيا عىل جمالت التنفيذ ذات الأولوية يف العامني  طار الاسرتاتيجي هنجا شامال ولكنه يس تلزم أأيضا تركزیا اإ ويقدم النطاق الواسع لالإ

ىل التجارب املوجزة يف هذا التقرير، يُقرتح الرتكزی عىل اجمل الت التالية )يرد الإجراء التطبيقي ذو الصةل من الإطار املقبلني. وابلستناد اإ

 .الاسرتاتيجي بني قوسني(

جراء التطبيقي  ماكنية الوصول )الإ ىل املرافق والقدرة عىل 1-2حتسني اإ ماكنية الوصول جسداي اإ (. تعرتف اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ابإ

ىل املؤسسات ابعتبارها حقا من حق وق الإنسان وعامال حاسام يف ضامن الاس تفادة من اخلدمات وتعيني املوظفني التواصل والوصول اإ

ىل حتديد احلواجز املادية وحواجز التواصل واحلواجز املؤسس ية وتذليلها يف املقر  واملتطوعني. وهتدف اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اإ

قلميية واملاكتب امليدانية وتنفيذ تدابري لإزاةل هذ ىل واملاكتب الإ ماكنية الوصول اإ ه احلواجز. وينبغي توس يع نطاق العمل من أأجل معاجلة اإ

عاقة، وبصورة خاصة احلصول عىل املعلومات، مثل املواقع عىل  البيئة القامئة ابلنس بة للأشخاص اذلين يعانون من أأنواع أأخرى من الإ

بلغة الإشارات واملواد اليت يسهل قراءهتا للأشخاص ذوي ش بكة الإنرتنت املتاحة للأشخاص ذوي العاهات البرصية، وتقدمي املعلومات 

عاقة الفكرية والعجز يف المنو  .الإ

جراء التطبيقي  عاقة )الإ ماكنية 3-1تعيني موظفني ومتطوعني ذوي اإ ىل مواهجة حتدايت حمددة ذات صةل بدمع اإ (. هتدف اللجنة ادلولية اإ

عاقة يف القوة العامةل دلهيا يف ماكنية الوصول واملرافقة. ول يزال توظيف الأشخاص ذوي الإ  لك أأحناء العامل، ول س امي فامي يتعلق ابلأمن واإ
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طار حتول  العمل جاراي يف اللجنة ادلولية بغية اس تحداث حلول توازن بني واجب رعاية املوظفني ذوي الشواغل التشغيلية الشديدة، يف اإ

حتاد ادلويل لس ياسات املوارد البرشية وتطوير الكفاءات الإضافية يف التدابري مؤسيس أأوسع نطاقا للموارد البرشية. وسينظر اس تعراض الا

عاقة،  عاقة وتدمعه. وس يجري التشديد عىل ضامن التنوع يف توظيف الأشخاص ذوي الإ اليت تشجع اس تخدام املوظفني واملتطوعني ذوي الإ

ثنية والهوية اجلنس ية وأأشاكل ا عاقة الفكرية والسمعية والبرصية واجلسدية مع مراعاة مثال النوع الاجامتعي والإ لعاهات، من قبيل الإ

 .والعاهات املتصةل ابلتعلمي والصحة العقلية

جراءان التطبيقيان  رشاك املعوقني يف لك الربامج واخلدمات )الإ (. من أأجل الاحرتام الواجب ملبدأأ احلياد 4-2و 1-2توس يع نطاق تعممي اإ

عاقة، ينبغي أأن ت  عاقة، وأأن تتضمن فامي يتعلق ابلإ ىل حتديد العوائق اليت حتول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإ سعى مجيع الربامج اإ

عاقة من املشاركة يف مجيع مراحل وضع الربانمج  اسرتاتيجيات حمددة بشأأن كيفية معاجلة هذه احلواجز اليت متنع متكني الأشخاص ذوي الإ

جراء هذا الأمر ابس تخدام هُنج  قامة رشااكت مع منظامت املعوقنيوتنفيذه. وينبغي اإ  .تراعي الفوارق بني اجلنسني ومن خالل اإ

جراء التطبيقي  قامة رشااكت مع منظامت املعوقني واملشاركة املفيدة معها )الإ ىل بناء 4-1اإ (. ستسعی اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل فعليا اإ

رشاك رشااكت رمسية وغري رمسية عىل صعيد احلرکة مع منظامت املعوقني  وغريھا من منظامت اجملمتع املدين ذات الصةل اليت تعمل عىل اإ

 .املعوقني يف فرتة التنفيذ املقبةل

جراءات التطبيقية  ماكانت هائةل لزايدة 3-3و 2-3و 1-3اعامتد املامرسات القامئة عىل الأدةل وزايدة التوعية وادلمع )الإ (. متكل احلركة اإ

عاقة من خالل مكوانهتا وش بكهتا العاملية. وتلزتم اللجنة ادلولية والاحتاد التوعية بوضع الأشخاص ذوي الإعا جيابية ُتاه الإ قة وبناء مواقف اإ

عاقة من خالل التقياميت واملامرسات القامئة عىل الأدةل  -ابلتعاون مع منظامت املعوقني -ادلويل بزايدة املعرفة بوضع الأشخاص ذوي الإ

  .مجةل تدابري أأخرى والتواصل ادلاخيل واخلاريج، من

اجملمتع  وبوسع محالت التوعية بقضااي املعوقني والفعاليات املتصةل هبذا الشأأن اليت تدمعها امجلعيات الوطنية أأن تأأثر تأأثريا كبريا عىل مس توى

ىل ذكل، تدمع اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل تنظمي حلقة معل أأو فعا لية جانبية خالل انعقاد جملس احمليل يف تغيري العقليات. وابلإضافة اإ

اتحة منتدى ملناقشة التقدم احملرز والتحدايت املتبقية والكيفية اليت ميكن هبا للحركة أأن تعاجلها بشلك  2019املندوبني لعام  من أأجل اإ

رشاك املعوقني يف احلركة كلك. وأأخريا، تواصل اللجنة ادلولية والا رشاك أأفضل، فامي يتعلق بتخصيص الأموال لتنفيذ اإ حتاد ادلويل تعزيز اإ

نسانية والرشااكت اخلارجية  .املعوقني من خالل ادلبلوماس ية الإ

جراءات امجلعيات الوطنية يف هذا اجملال وس ُتعرض ادلراسة  -ومن شأأن نقطة بداية أأساس ية وذات صةل أأن تشلك حملة عامة شامةل عن اإ

عداد خطة معل منقحة. الاس تقصائية املعدة لهذا التقرير عىل امجلعيات الوطنية مر  ة أأخرى من أأجل وضع خط أأساس ميكن من خالهل اإ

ىل ذكل، ميكن تبادل  وستس تخدم هذه املعلومات لس تعراض الأولوايت املدرجة هنا وأأمهيهتا ابلنس بة للجمعيات الوطنية. وابلإضافة اإ

رشاك املعوقني وتعزيزها بني مكوانت   احلركة.املعلومات بشأأن املامرسات اجلديدة يف جمال اإ

 

 

 

 

 

 


