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 موجز

ماكنية واهجون حواجز متنوعة تؤثر سلبًا عىل يف املائة من ساكن العامل، وغالبًا ما ي 15حوايل  املعّوقونميثل   . اس تفادهتم من اخلدماتاإ

ىل احلواجز القامئة بصورة غري متناس بة خالل الزناعات والكوارثون يترضرو  خلطر العنف أأو سوء أأكرث تعرضا ، ومه ويعود ذكل جزئيا اإ

 .الساكناملعامةل من عامة 

الإطار الاسرتاتيجي لإرشاك املعّوقني يف أأنشطة احلركة ادلولية للصليب الأمحر بشأأن  اقرار  2015واعمتد جملس املندوبني يف عام 

ىل  عن. ويستند هذا التقرير الهنايئ 2019-2015للفرتة )الإطار الاسرتاتيجي( والهالل الأمحر  التقرير املرحيل ملنتصف املدة القرار اإ

حتليل فرتة  مس تقاة من التوصيات والاس تنتاجاتو طار الاسرتاتيجي. ن الوضع الراهن لتنفيذ الإ حملة ع قدم، وي2017املُعمتد يف عام 

 مبا يعادل الإجاابت الواردة زاد عددو لقرار. اباملتعلق  الاس تطالع مجعية وطنية 24واس تمكلت ما مجموعه . 2019-2015تنفيذ القرار 

لإطار عمل هلم اببأأنه ل  واأأفاد املس تجيبنيمن  يف املائة 42مجعيات وطنية(. غري أأن  9) 2017التقرير املرحيل لعام  يف اكنمما  اتمر  2.7

  .ملأنه مل يؤثر يف منظمهت الاسرتاتيجي لإرشاك املعّوقني يف أأنشطة احلركة أأو

( دلهيم معلومات عن عدد املوظفني أأو مس تجيباً  24 أأصل منمس تجيبًا  11من املس تجيبني ) يف املائة 46وتظهر نتاجئ الاس تقصاء أأن 

عاقة املتطوعني ماكنية( مس تجيباً  24 أأصل مس تجيبني من 7)من املس تجيبني فقط  يف املائة 29أأفاد و  .ذوي الإ الأشخاص  ولدخ ابإ

عاقة ىل أأكرث من نصف  ذوي الإ المتكينية املوارد البرشية  ممارسات عىلبعض الأمثةل الإجيابية  وبرزت. يف منظامهتم باين الرئيس يةامل اإ

 24 أأصل مس تجيبًا من 18)املس تجيبني من  يف املائة 75 أأقام ،وابلإضافة اإىل ذكل عيات الوطنية.عدد قليل من امجل  يفوالشامةل 

 )الاحتاد ادلويل( واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( والهالل الأمحر( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر مس تجيباً 

عاقةمع منظامت  ترشااك عاقة، مع ن املنظامت أأو غريها م ذوي الإ  ل س اميبعض الأمثةل عىل النتاجئ الإجيابية الشامةل، ووجود املعنية ابلإ

 يف امجلعيات الوطنية.

 50( أأن أأكرث من مس تجيباً  24أأصل من مس تجيبني  6) املس تجيبنيفقط من يف املائة  25واخلدمات، أأفاد لربامج اب ويف ما يتعلق

عاقة دفس هتت خدمات املس تجيبني ب لغأأ قدم وي. عاقةذوي الإ من براجمهم تشمل  املائة يف . أأساسا ومساعدة دمعيف شلك ، ذوي الإ

ىل أأن اللجنة ادلولية ومؤسسة  عادة  تقدمان( MoveAbility)مؤسسة  هاالتابعة ل  MoveAbilityوجتدر الإشارة اإ وتدعامن معلية اإ

واللجنة ادلولية  محلاية والنوع الاجامتعي والاحتواءبشأأن ا هبراجمخالل  نم. والأمه من ذكل أأن الاحتاد ادلويل بدلاً  48 التأأهيل البدين يف

طار من   مج.ايف الرب  ذوي الإعاقة رشاكلتعممي اإ  اجلوانبمتعددة  اً جنُ  أأعدااملساءةل أأمام الأشخاص املترضرين  ها بشأأناإ

 ذوي الإعاقة رشاكاإ منارصة أأنشطة يف  ة(ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلرك وزادت مشاركة مجيع مكوانت احلركة

ىل أأن و . وتشجيعه  نيس نامل حرمان عن مدى  2018لعام يف العامل الكوارث  عنالاحتاد ادلويل تقرير الفصل اخملصص من جتدر الإشارة اإ

عاقةوالأشخاص  ىل  كام جتدر .الإنسانية اتاملساعدمن  ذوي الإ يف س ياقات  ذوي الإعاقةحامية  بشأأنمنشورات اللجنة ادلولية الإشارة اإ

 وحالت العنف الأخرى. ةاملسلح اتالزناع

عاقة يك يفيدوا بتجربهتم احلركة اذلين عرّ ومتطوعي وظفي مؤخرا اس تطالع مل وُأجري يف  املتعلقة ابلحتواءفوا أأنفسهم بأأنم يعانون من اإ

عاقذوي ا( املواقف السلبية جتاه 1 :هام الأكرث ذكراً  احلاجزاناكن و منظمهتم.  ماكنية 2)ويف ماكن العمل، و احمليل اجملمتع يف ةلإ ( عدم اإ

ىل ادلخول ئل املس تجيبون و ماكن العمل واملاكتب.  اإ ىل بشأأن احلواجز اليت تعاجلها منظمهتم مجتارهبعندما س ُ  تجهزياتال  غياب، أأشاروا اإ

جراء  أأيضاً  ذكرواو عقوةل، امل  لعمل.جات يف ماكن اتلبية الاحتيا وأأ ، فات غري اكفيةيتكي القليل من اإ

ىل أأن نرش املعلومات ختاماو  اإىل حد ما يف العامني  شهدا حتس ناً  ةوعيتوال  ذوي الإعاقةعن اإرشاك ، تشري النتاجئ الواردة يف هذا التقرير اإ

عاقةاحتواء ارسات مم تنفيذالاكمل ل  يس متر الغياباملاضيني. ومع ذكل،   ويفات. اخلدم تقدمي يفمنظامت احلركة ويف  ول س امي، ذوي الإ
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لقرار خالل فرتة الس نوات اب معالً تقدمي التقارير  مواصةلطلب بأأن ي ـاعامتد هذا التقرير عقب ،وىص جملس املندوبني، يُ هذا الأمرضوء 

 .2023و 2021 لعايم تقدمي تقارير املتابعة اإىل جملس املندوبنيمن خالل الأربع املقبةل، 

 مقدمة (1

ماكنية حصوهلم عىل1عاملائة من ساكن اليف امل 15حوايل  املعّوقونميثل  اخلدمات  ، وغالبًا ما يواهجون حواجز متنوعة تؤثر سلبًا عىل اإ

ىل ذكل، يترضر  من قبيل ىل زايدة الفقر. وابلإضافة اإ بصورة غري متناس بة خالل الزناعات  املعّوقونالتعلمي والوظائف، مما يؤدي اإ

ىل البياانت  .ملعامةل بدرجة أأكرب من عامة الساكنالعنف أأو سوء ا أأن يصبحوا حضاايوالكوارث، ومه معرضون خلطر  ويُشلك الافتقار اإ

عاقة، وخاصة البياانت املصنفة  ىل تفامق هتميش ب املتعلقة ابلإ عاقة، أأمرًا همامً ويؤدي اإ  2.ذوي الإعاقةسب الإ

. غري ذوي الإعاقةت الصةل باخلدمات والربامج ذا طويل يف تقدمي عدد منكوانت احلركة، وبصورة خاصة امجلعيات الوطنية، اترخي ومل

ماكنية أأن يس تفيد  عاقةأأن التدابري املتخذة ل تكفي لضامن اإ . وأأقرت احلركة بأأنه ينبغي اختاذ التدابري القامئةمن الربامج واخلدمات  ذوي الإ

 .ةانية ومبدأأ الزناهل س امي مبدأأ الإنس، الالزمة مبا يامتىش مع املبادئ الأساس ية

يف احلركة ادلولية للصليب الأمحر  ذوي الإعاقةتعزيز اإرشاك  عن موضوعقرار أأول ابلإجامع  2013اعمتد جملس املندوبني يف عام و 

 هاعمتداذلي  الإطار الاسرتاتيجي لإرشاك املعّوقني يف أأنشطة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر شلك. و والهالل الأمحر

ىل الأهداف الاسرتاتيجية الثالثة ُمحفزا يف وقت لحق  2015ام ع يفجملس املندوبني  لتكثيف اجلهود املبذوةل داخل احلركة ابلستناد اإ

 :هذا التقريرعلهيا اليت يرتكز 

عاقة: تعمتد لك مكوانت احلركة نجًا قامئًا عىل اإرشاك 1الهدف الاسرتاتيجي  •  .ذوي الإ

والربامج اليت تقدهما احلركة واليت تتيح اندماهجم بفرص متساوية لالس تفادة من اخلدمات  : يمتتع املعوقون2الهدف الاسرتاتيجي  •

 .ومشاركهتم الاكمةل

ىل تغيري العقليات والسلوك من أأجل تشجيع احرتام التنوع، مبا يف ذكل  : تسعى لك مكوانت3الهدف الاسرتاتيجي  • احلركة اإ

عاقة اإرشاك  .ذوي الإ

رشاك اد ازدعىل الصعيد العاملي، و  ميثاق  يف العمل الإنساين والإمنايئ منذ اعامتد القرار، حس امب أأظهره اعامتد ذوي الإعاقةالاهامتم ابإ

عاقة يف العمل ا دماج الأشخاص ذوي الإ  اخلاصة توجهييةال بادئ امل ووضع ، 2016يف مؤمتر القمة العاملي للعمل الإنساين يف عام لإنساين اإ

عاقة لعام  ،لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة يف العمل الإنساين الواكلت للجنة ادلامئة املشرتكة بنياب ، 2018ومؤمتر القمة العاملي لالإ

عاقةوالرتكزي عىل  تشارك اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل بنشاط يف و  .2018عن الكوارث يف العامل لعام  يلالاحتاد ادلويف تقرير  ذوي الإ

برازت اكلت و عدد من العمليات املشرتكة بني الو  منظور امجلعيات الوطنية وجتربهتا. سهم يف اإ

ماكنية وللحركة  عاقةمطالب يف خدماهتا ودمع  ذوي الإعاقةسني اإرشاك حت كبرية يف اإ وأأنشأأت احلركة يف هذه العمليات العاملية.  ذوي الإ

رشاك  نصبأأول م  2017يف عام  )املستشار صليب الأمحر والهالل الأمحر يف أأنشطة احلركة ادلولية لل  ذوي الإعاقةملستشار معين ابإ

رشاك  عاقة املعين ابإ زايدة الرتكزي عىل اكن ليف حني و يادهتا.تنفيذ الإطار الاسرتاتيجي وق  معلية بغية تنس يق يف أأنشطة احلركة(ذوي الإ

عاقةاليت تشمل املبادرات  جيابيةنتاجئ  مهتومشارك ذوي الإ اختاذ قدر أأكرب بكثري من ا، ميكن وجيري اس تغالل هذه الإماكنية اإىل حد م ،اإ

 .الإجراءات عىل النحو املبني يف هذا التقرير

                                                 

 .2011منظمة الصحة العاملية، التقرير العاملي حول الإعاقة،   1

 .الصادر عن الاحتاد ادلويل 2018التقرير عن الكوارث يف العامل لعام  2
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 معلومات أأساس ية (2

الإطار الاسرتاتيجي لإرشاك املعّوقني يف أأنشطة احلركة ادلولية للصليب الأمحر عن قرار جملس املندوبني بشأأن هذا هو التقرير الهنايئ 

حملة عن الوضع  قدم. وي2017تقرير منتصف املدة اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام ىل ويستند اإ  .2019-2015الل الأمحر للفرتة واله

 .2019-2015 ، أأيفرتة تنفيذ القرارلمجمل حتليل  مس متدة منصيات والاس تنتاجات الراهن لتنفيذ الإطار الاسرتاتيجي. غري أأن التو 

رشاك  التقريروأأعّد هذا  عاقةاملستشار املعين ابإ من خالل فرق التباحث التابعة لالحتاد  ومُجعت البياانتكة. طة احلر يف أأنش ذوي الإ

يف التقرير ، MoveAbilit ة اللجنة ادلولية، مبا فهيا مؤسس دوائر، ومدخالت املذكور ادلويل واللجنة ادلولية املدعومة من املستشار

عاقة  طار معل اللجنة ادلولية اخلاص ابلأشخاص ذوي الإ حدى ادل دراسات احلاةل،و ، (2018-2016للفرتة )الهنايئ عن اإ  اتراسواإ

ىل امجلعيات الوطنية سؤالً  11تضم  اليت س تقصائيةالا ىل ونرُش .موهجًا اإ الفريق العامل بواسطة  امجلعيات الوطنية الاس تبيان املوجه اإ

ابلنوع املعنية اكت وهجات التصال الش بكة العاملية للنوع الاجامتعي والتنوع وغريها من الش ب، و ذوي الإعاقةرشاك ابإ  املعينللحركة 

عاقة يف  قلميية لالحتاد ادلويلالاجامتعي أأو التنوع أأو الإ  .امجلعيات الوطنية، وبواسطة املاكتب الإ

منطقة أأفريقيا اإىل يف املائة مهنا  54 : ينمتيمجعية وطنية 24ما مجموعه  اذلي أأجاب عنه الاس تطالعموجز عن نتاجئ  3ويرد يف القسم 

ىل املائة مهنا يف  17و ىل يف املائة مهنا  17، ومنطقة أ س يا واحمليط الهادئاإ يف املائة مهنا من منطقة الرشق الأوسط  8منطقة أأورواب، واإ

التقرير املرحيل لعام  يف مما اكن مرات 2.7الإجاابت الواردة مبا يعادل وزادت . يف املائة مهنا من منطقة الأمريكيتني 4، وفريقياوشامل أأ 

من املس تجيبني أأفادوا بأأنم ل يعرفون الإطار الاسرتاتيجي لإرشاك املعّوقني يف أأنشطة يف املائة  42مجعيات وطنية(. غري أأن  9) 2017

ىل حد ما معل منظمهتم الاسرتاتيجي أأرشد أأن الإطار املس تجيبني أأفاد س تة وأأربعون يف املائة من و  احلركة أأو أأنه مل يؤثر يف منظمهتم. اإ

 ، وذكل أأساساً اضينين يف العامني املحتسّ  ذوي الإعاقةرشاك تشري هذه الإحصاءات اإىل أأن نرش املعلومات املتعلقة ابإ و . ةكبري  بدرجةأأو 

رشاك  ستشارامل من خالل  ، مبسائل امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء املنسقني املعنيني، و يف أأنشطة احلركة ذوي الإعاقةاملعين ابإ

 جاابتالعدد احملدود من الإ  يعيقو  غري اكٍف. ل يزال الاسرتاتيجي تنفيذ الإطار غري أأن .الاجامتعي والتنوعوع لنوظفني املعنيني اباملو 

جراء حتليل شامل   احلركة. أأنشطة يف ذوي الإعاقة رشاكمدى اإ عن اإ

عاقة. وط منفصل اثنٍ  اس تطالع وُأجري  العام الاس تطالع ارح هذللموظفني واملتطوعني اذلين عرفوا عن أأنفسهم بأأنم يعانون من اإ

 دال.-3يف القسم  ا الاس تطالعبياانت من هذوترد . مبعاههت ةلقد تكون متصلأي متطلبات  املس تجيبمدى دمع منظمة  أأس ئةل عن

 التقدم احملرزحتليل/ ( 3

عاقةتعمتد لك مكوانت احلركة نجًا قامئًا عىل اإرشاك أأن : 1الهدف الاسرتاتيجي  -أألف  .ذوي الإ

 .وحالهتم يف خمتلف جمالت معلها ذوي الإعاقةلك مكوانت احلركة بشلك أأفضل عدد الأشخاص أأن تعرف : 1-1متكيين ل االإجراء 

حصاءاتبأأن دلهيا  الاس تطالعردت عىل اليت  ربع والعرشينمن امجلعيات الوطنية الأ مجعية وطنية  ةأأفادت اإحدى عرش  عدد  عن اإ

عاقة.  مل ومن املتطوعني.  % 12و 1بني من املوظفني و  % 9صفر وهذه الإحصاءات بني  وحتتراو املوظفني و/أأو املتطوعني ذوي الإ

عاقةهوية  تكن املعلومات املتعلقة مبهنجية حتديد الأساليب تكون أأن  والأرحجما يتعلق ابلإعاقات غري املرئية.  متاحة، وخاصًة يف ذوي الإ

ىل أأن. نتيجة ذلكل البياانت بني امجلعيات الوطنيةة ل ميكن مقارنوأأنه  غري متسقة املنظامتاملطبقة يف خمتلف  الاحتاد  وجتدر الإشارة اإ

عاقةبياانت عن املوظفني ل جيمعان ادلويل واللجنة ادلولية   .ذوي الإ

عاقةواش نطن  فريقم أأس ئةل اس تخدا يفامجلعيات الوطنية يشجع ومع أأن الاحتاد ادلويل  حصاءات الإ  املقبوةل )فريق واش نطن( املعين ابإ

عاقة، مبا يف ذكل عدد املوظفني نوع سب ب عىل نطاق واسع مجلع البياانت املصنفة  قةواملوث عاقة واملتطوعنيالإ طبق هذه مل تُ  3،ذوي الإ
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ىل لأول مرة ، طلب الاحتاد ادلويل2018-2017يف الفرتة واحلركة. لك يف  ةمنتظمبعد بصورة املهنجية  توفري امجلعيات الوطنية  اإ

فادة يف الاحتاد ادلويل جلمعلومات من أأ  ذا اكنت جتمع بياانت مصنفة معّ  قاعدة البياانت ونظام الإ عاقة و ب ا اإ ذا اكنت معّ سب الإ ا اإ

ىل أأن و  4واش نطن. فريقتس تخدم أأس ئةل  عاقة ابس تخدام مؤرش واحد عىل ب البياانت  صنفمجعية وطنية ت  42تشري النتاجئ اإ سب الإ

 ام حققتهععىل مزيد من املعلومات وميكن الاطالع واش نطن.  فريقط تس تخدم أأس ئةل ا فقمهن مجعيات وطنية 10 غري أأن .الأقل

عاقةب يف مجع البياانت املصنفة من جناح امجلعيات الوطنية  يف تقرير الاحتاد ذلكل يف فصل خمصص  وما اعرتضها من صعوابت سب الإ

عاقة، ب ع البياانت املصنفة مج لمتكيهنا منكة ت احلر منظام ةبناء قدر من أأجل دمع و  2019.5لعام مجليع نعتّد ابادلويل  ُعقدت حلقة سب الإ

يف اململكة  Humanity & Inclusion والاحتواءمنظمة الإنسانية فرع  من وتدريب وجيهت، ب 2018يف عام  للحركةمشرتكة  معل

 .2019متابعة يف عام ش بكية لل ندوة  تقدعُ مث . املتحدة

  مكوانت احلركة اإىل حتديد وتذليل احلواجز املادية واحلواجز املتعلقة ابلتصال واحلواجز املؤسس يةى لكتسعأأن : 2-1المتكيين الإجراء 

ماكنية دخول  ىل امجلعيات الوطنية تقيمي مدى اإ عاقةُطلب اإ ىل مبانهي ذوي الإ عاقةأأن  اأأجاب معظمهفالرئيس ية.  ااإ دخول  ميكهنم ذوي الإ

لهيا خو من املباين الرئيس ية ميكن ادل يف املائة 50أأكرث من  نّ أأ وطنية  مجعية 11 ذكرتف .الرئيس ية ابعض مبانهي  س بعيف حني أأوحضت ل اإ

لهيا.  خولميكن ادلمن املباين  يف املائة 50أأقل من  أأنّ  مجعيات وطنية ماكنية احلواإ ىل املعلومات عصول ل توجد معلومات عن اإ

 .الش بكية املواقع مثل، والتصالت

ماكنية دخول  شلكتحيث املقر اجلديد مبىن اإىل يف جنيف الاحتاد ادلويل  أأمانة انتقلت، 2018يف عام و عاقةاإ ليه ذوي الإ  أأمرًا حمورايً  اإ

قلميي بعثةل ل  اجلديداملبىن يتمكن املعّوقون من دخول س و . هتصممييف  تعديالت  ُأجريتو . لياً صممي حاقيد التللجنة ادلولية يف نريويب  ةالإ

ماكنية  ىل مقر اللجنة ادلولية يف جنيف. خادلطفيفة لتحسني اإ  املباين غري متاحة للأشخاص ذويكثرية من أأقسام  تبقىومع ذكل، ول اإ

 .احلركة القدرة احملدودة عىل

ذوي دخول حتسني من أأجل وتدمع جلنة التنظمي املشرتكة للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر مرشوعًا 

ىل أأ  الإعاقة تقدمي  وعند. هذه الفعاليات ومشاركهتم الشامةل يف امجلعية العامة لالحتاد ادلويل وجملس املندوبني واملؤمتر ادلويل انعقادماكن اإ

ىل  وقُدمت خدمات ،الاطالع عليه يتس ىنيك  6املنقح ش بيكتكييف املوقع ال  جرىالتقرير، اكن املرشوع قيد التنفيذ، و  هذا املندوبني اإ

عاقةأأي من مس تلزمات دخول ة املسجلني لتلبي ىل املباين ذوي الإ  .اإ

تعمتد لك مكوانت احلركة س ياسات وأأنظمة وممارسات يف جمال املوارد البرشية تشجع وتدمع بشلك فاعل أأن : 3-1 المتكيينالإجراء 

 مكوظفني ومتطوعني وأأعضاء ذوي الإعاقةاإرشاك 

جراء ،الاس تطالعردت عىل نت قد اك ،(وطنيةمجعية  24أأصل من ) مجعيات وطنية مثاينأأفادت  جراءات تعديالت عىل  ابإ  معلاإ

عالن الوظيفة اإىلهذه التعديالت  وتشمل. توظيف معّوقنيدمع  يك تكفلاملوارد البرشية دلهيا  عاقةتشجيع  الإشارة يف اإ املؤهلني  ذوي الإ

معقوةل يف ماكن تكييف اعامتد وتنفيذ س ياسة و ، لتساويابالمتيزي الإجيايب يف معلية اختيار املرحشني املؤهلني و ، الرتش يح للوظيفةعىل 

 بعض الأمثةل عىل املامرسات اجليدة يف امجلعيات الوطنية ما ييل:وتشمل العمل. 

                                                 

يعانون من صعوابت يف الأشخاص اذلين هوية تحديد ُوضعت ل حصاءات الإعاقة مجموعة من الأس ئةل واملعين ابإ  واش نطن التابع للأمم املتحدة فريق أأعد 4

 .مؤاتيةدة يف بيئة غري صعوابت مثل املشاركة الاجامتعية املقي اذلين ل يعانون من خلطر أأكرب من الأشخاص نيضعر  الأنشطة الأساس ية والعامة وامل

 IFRC Everyone Counts Report 2019, http://data.ifrc.org/fdrs/report: انظر 5
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وهو جملس  Getting Hired،7 لصليب الأمحر الأمرييك رشاكة معالتابع ل املواهب  لس تقداماملوارد البرشية يقمي مكتب  •

عاقةتوظيف ل   .معّوقني مؤلفة منقوى عامةل  تكوين عىلساعدة هبدف امل  رشاكء أ خرينومع ، ذوي الإ

 8حمدد ملنظمة معنية ابلإعاقةش بيك لب الصليب الأمحر الفرنيس من مجيع مديري التوظيف نرش عروض معل عىل موقع ايط •

ىل وظائف أأخرى( حىت  عالانت الوظائف. اكفة للمعّوقني الاطالع عىل يتس ىن)ابلإضافة اإ  اإ

عاقةتوظيف  دوائرمع عالقات ب الأمحر الأسرتايل صليال  يقمي • يف  ذوي الإعاقةدلمع توظيف امللفات ومديري  ذوي الإ

ىل جانبعىل حد سواء،  العمل والتطوعمناصب   .املعقوةل ته بشأأن التكييفاتس ياس   اإ

عاقةومع أأن بعض بعثات اللجنة ادلولية تشجع  قم الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ي، مل هنااملعلن ع احملليةلوظائف الرتش يح لعىل  ذوي الإ

جراء تعديالت عىل س ياسات املوارد البرشية اليت تدمع بيئة معل م عاقةاتية للموظفني ؤ ابإ  .ذوي الإ

عاقةتقمي لك مكوانت احلركة رشااكت مع منظامت أأن : 4-1 المتكيينالإجراء    املعنية وغريها من منظامت اجملمتع املدين ذوي الإ

لعمل مع منظامت حملية اب الاس تطالعردت عىل ( اليت مجعية وطنية 24 أأصل منمجعية وطنية  18)امجلعيات الوطنية غلبية أأ أأفادت 

عاقةاإرشاك  يفو/أأو منظامت متخصصة  معّوقنيلل عاقةقوق ب تشمل املنظامت املعنية. و ذوي الإ املنظامت اليت تقدم و ، واملنارصة ذوي الإ

ىل اخلدمات  عاقةاإ عاقة.  ،ذوي الإ جيابية اإىل الاهامتم ابلتقاطع يف ومن الواحض واملنظامت غري احلكومية ادلولية املعنية ابلإ شارة اإ وجود اإ

 .ذوي الإعاقةحقوق الأطفال  تدافع عنواملنظامت اليت  املعّوقاتلنساء املعنية ابش باكت ال الرشااكت مع املنظامت أأو 

ىل و كينيا.  يف الإرسالية املس يحية للمكفوفنيع ب الأمحر الكيين مرشاكة مجعية الصلي وأأحد الأمثةل الإجيابية هو أأدى هذا التعاون اإ

عدادتغيريات مؤسس ية وبرانجمية، مبا يف ذكل  رشادات اإ عاقة اب املتعلقة س ياسةال لتنفيذ  اإ دخال حتسينات عىل والاحتواء الاجامتعيلإ ، واإ

عاقةهوية قات حتديد طاب عىل أأساستصنيف البياانت من أأجل أأدوات التقيمي والرصد  أأنشطة التوعية الصادرة عن احلكومة، و  ذوي الإ

عاقةالتصدي للمواقف السلبية جتاه  من أأجل اجملمتعية جراء و  ،ذوي الإ اإرشاك منظامت  عن طريقالربانمج  معلية وضعحتسينات يف اإ

عاقة  والتدريب. الاس تجابةيف تقيمي الاحتياجات وأأنشطة  ذوي الإ

فرع مع  . كام معللتدريب الإنساينل  هتا العمليةدمع اختبار أأداعىل  الإرسالية املس يحية للمكفوفنيمع  2018يف عام يل معل الاحتاد ادلوو 

 بسبالبياانت املصنفة عن معل  تنظمي حلقة أأجل من يف اململكة املتحدة  Humanity & Inclusion حتواءمنظمة الإنسانية والا

عاقة املعين بقضااي اادلويل  مع التحالف . وتعاون أأيضاً الإعاقة عداد عىللإ دف هي يالإنساين اذلبرانجمه التدرييب املرحيل يف جمال العمل  اإ

ىل بناء قدرات  عاقةاملعنية ب نظامتامل اإ رشاكة الاحتاد ادلويل مع يف ظل واجلهات الفاعةل الإنسانية.  واملنارصة دلىملشاركة عىل ا ذوي الإ

ىل  أأدى، مما بدلاً  11يف جمال الإسعافات الأولية يف  يةتدريب دورة  14، نظمت امجلعيات الوطنية (عّوقني)للم ةاخلاص ةالأوملبيالألعاب  اإ

عاقات  شاابً  156و يةهن اذلمن ذوي الإعاقات  خشصاً  292تدريب  سامهت امجلعيات الوطنية و املاضية.  يف الأشهر الامثنية عرشبدون اإ

عداوالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف  رشادات داإ عاقة يف العمل ا اإ دماج الأشخاص ذوي الإ للجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت لإ

قلميية من خالل املشاركة يف حلقات معل تشاورية  الإنساين  .الإرشاداتحمتوى الإسهام مبارشًة يف و  عددة الأطرافتم اإ

عادة التأأهيل البدين ومؤسسة  ويس متر قامة  MoveAbilityبرانمج اللجنة ادلولية لإ عاقةمعنية بمع منظامت حملية  ترشااكيف اإ  ذوي الإ

عادة التأأهيل البدينووضع أ ليات جامتعي الاحتواء الادمع من أأجل   .الإحاةل لالس تفادة من خدمات اإ

                                                 

7 cross-red-https://www.gettinghired.com/en/companies/american 

8 https://www.handicap.fr/ 
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 تتيح يمتتع املعوقون بفرص متساوية لالس تفادة من اخلدمات والربامج اليت تقدهما احلركة واليتأأن : 2الهدف الاسرتاتيجي   -ابء

 ومشاركهتم الاكمةلاحتواهئم 

عاقةتسعى لك مكوانت احلركة اإىل تعممي اإرشاك أأن : 1-2 المتكيينالإجراء   يف الربامج واخلدمات اليت تقدهما ذوي الإ

 .معّوقنيالاحتياجات والقدرات احملددة لل تراعي أأنا ل متكل برامج شامةل الاس تطالعيف شاركت مجعية وطنية  ةأأفادت اإحدى عرش 

من  يف املائة 50أأن أأكرث من مجعيات وطنية وقالت ست  .تشمل امجليع امن براجمه يف املائة 50ن أأقل من اإ  مجعيات وطنية 7وقالت 

 .تشمل امجليع براجمها

عاقةتعممي اإرشاك عىل ًل امث النيبايلمجعية الصليب الأمحر  عدوتُ  ذ تلزتم . يف براجمها ذوي الإ ياسات مجيع مس توايت املنظمة ابلس  اإ

ىل  واخلطط اليت تشري رصاحةً  عاقة تغطيةاإ  للصليب الأمحر النيبايل وطنيةالامجلعية تعمتد  ،عالوة عىل ذكلو خلدمات والربامج. اب ذوي الإ

 /يالاجامتع والاحتواءذه اخلطط والس ياسات مع موظفني متخصصني يف املساواة بني اجلنسني دلمع نرش همتفانية برشية  عىل موارد

 .عىل حد سواء ربامجغريها من الل و ز لزلا مواهجة معليةمضن  والنوع الاجامتعي والاحتواءامحلاية 

يف معليات الاحتاد ادلويل واللجنة  همرشاك ىل اخلدمات واإ املتساوي عو املتسق واملهنجي  ذوي الإعاقةصول حتعممي وهناك نقص يف 

جراءات  بعض امدلهي غري أأن املنظمتني. ومزيانهيام هامجم اادلولية وبر  ىل  تريمالأمثةل عىل اإ الطبعة  نرشفالحتاد ادلويل حتقيق هذا الهدف. اإ

رشادات هذه املعايري  وتقدم .2018يف حالت الطوارئ يف عام  محلاية والنوع الاجامتعي والاحتواءاب ادلنيا املتعلقة ملعايرياالثانية من  اإ

عاق مسائل النوع الاجامتعي كيفية مراعاة بشأأنتقنية  مالطوارئ. مواهجة  ية يف برامجان والهوايت اجلنس ةاجلنس ي وامليول سنّ ة وال والإ  ويُعم 

عاقةاإرشاك  يف جمال امحلاية والنوع الاجامتعي تدريب ال ملعايري ادلنيا، و ا لكيف  املعّوقات، مع الرتكزي عىل الفتيات والنساء ذوي الإ

طار املساءةل أأمام الأشخاص املترضرين 2018 ميف عاتبنت اللجنة ادلولية و . الأخرى والأدواتوالاحتواء  املعين  فريقالوأأنشأأت  .اإ

م مسأأةل اإرشاك . ابملساءةل أأمام الأشخاص املترضرين عاقةوتُعم  طار املساءةل أأمام الأشخاص املترضرين يف ظل ذوي الإ يف جمالت  اإ

دراج التنوع واملشاركة اجملمتعية   امحلاية اجملمتعية.و اإ

امجليع حتت سقف واحد: املأ وي املبادئ التوجيھية املعنونة س تقرات البرشية تشغيلية معنية ابملأأوى وامل بصفته واكةل  ويلالاحتاد ادل ويرّوج

 All Under One Roof: Disability-inclusive shelter) يف حالت الطوارئ ذوي الإعاقةواملس توطنات الشامةل اليت تشمل 

and settlements in emergencies) بشأأن الربامج  شهادة املاجس تريمس توى  عىلاملعرتف هبا العاملية الاحتاد ادلويل دورة  يف

 سامهي وابلإضافة اإىل ذكل، جامعة أأكسفورد بروكس يف اململكة املتحدة(.  دلىمعمتدة ويه عقد مرتني يف الس نة، )تُ املتعلقة ابملأأوى 

طارالاحتاد ادلويل،  لالجئني واملنظمة الصليب الأمحر الأسرتايل واجمللس الرنوجيي مع العاملية ى املأأو  جملموعة مشاركته يف قيادة يف اإ

رشاك ستشار ويقدم امل . جملموعة املأأوى العامليةالفين التابع الفريق العامل رئاسة  ، يف تويلادلولية للهجرة عاقةاملعين ابإ يف أأنشطة  ذوي الإ

ىل الحلركة ادلمع املس متر ا عاقة. مل من خالل التخط افريق العاإ  2019يف عام عامل أأجرى الفريق الو يط الاسرتاتيجي واخلربة يف جمال الإ

عاقة املتعلقة ابللمامرسات والس ياسات الشامةل الرئيس ية مراجعة مكتبية لرمس اخلرائط   املأأوى. جمال اجلهات الفاعةل يف يف أأوساطلإ

 عوقني لكام اكن ذكل لزمًا ومناس باً تقدم لك مكوانت احلركة خدمات حمددة للمأأن : 2-2 المتكيينالإجراء 

ّ م  عاقة س هتدفيت ت ال ش يوعاً اخلدمات أأكرث ادلمع واملساعدة من ل ث  منمجعية وطنية  14امجلعيات الوطنية ) أأفادت هبااليت و  ذوي الإ

اتحةمع (، الاس تطالعمجعية وطنية شاركت يف  24 أأصل ىل ذكل،. عىل سبيل املثال أأهجزة املساعدة اإ توفر أأشاكل أأخرى ت  وابلإضافة اإ

عادة أأي، الهادفةمن اخلدمات   والمتكني الاقتصادي والأنشطة الاجامتعية والثقافية.البدين التأأهيل  خدمات اإ

، مبا يف مرشوعاً  150، من خالل بدلاً  34خشص س نواًي يف  398.000يس تفيد من برانمج التأأهيل البدين التابع للجنة ادلولية أأكرث من و 

 مؤسسات تدريبية. وابلإضافة اإىل ذكل، تدمع مؤسسة 5وتقدم تكوينًا همنيًا مصانع  3ويم اخلدمات، هجة من مقد 142ذكل 
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MoveAbility 27  عادة التأأهيل البدين هجة من مقديم خدمات يس تفيد مهنا حوايل و بدلًا،  14مؤسسات تدريبية يف  مخسو اإ

عاقةمن ص خش 45.000  .ذوي الإ

ثيوبيا،  رشكة أأديكّو الاجامتعي، ابلتعاون مع الاحتواءدورة تدريبية جتريبية بشأأن  2018وأأطلقت اللجنة ادلولية يف عام  يف أأديس أأاباب، اإ

عاقة حتواءا تعزيزهبدف  دماهج اً اجامتعي ذوي الإ عادة اإ ويزداد عدد بعثات . ةاملسلح اتالزناعمن  رضرةيف سوق معل املناطق املت مواإ

عاقة.ابومص الالاجامتعي واحلد من  لتشجيع الاحتواء معّوقنيصصة للأأنشطة رايضية خم اليت تنظماللجنة ادلولية  وعالوة  لعار املرتبط ابلإ

ماكن الأ يف  قني، وتقدمي خدمات ابلكرايس املتحركةعىل ذكل، أأصدرت اللجنة ادلولية مجموعة من املبادئ التوجهيية بشأأن الرايضة للمعوّ 

ىل   .املوارداليت تفتقر اإ

 تعمتد لك مكوانت احلركة نج الوقاية والتدخل املبكر للتصدي لأس باب العاهاتأأن : 3-2 المتكيينالإجراء 

الكثري من امجلعيات الوطنية وضعت برامج تريم ، مع أأن المتكيينسوى معلومات قليةل عن نطاق تنفيذ هذا الإجراء  يكن يف املتناولمل 

ىل  غاثة أأولية، ول س امي اإ عاقةللأطفال برانمج التحفزي املبكر  مثل، ذوي الإعاقةل اخلاصة ابلأطفا تكلتنفيذ معليات اإ التابع  ذوي الإ

 مجلعية الصليب الأمحر البوتسواين.

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

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

للتخفيف من مجعيات وطنية كثرية وضعت برامج  نمل تُتح سوى معلومات قليةل عن الربامج واخلدمات املندرجة يف هذا اجملال. غري أأ 

عاقةفقر  ذ مثاًل، الصليب الأمحر النيبايل  . وقدمت مجعيةمن خالل تقدمي خدمات كسب املعيشة والمتكني الاقتصادي مثالً  ذوي الإ اإ

يف هونغ كونغ والصليب الأمحر املنظمة ادلولية للمعّوقني وبدمع مايل وتقين من الصليب الأمحر نفذت مرشوعًا جتريبيًا ابلرشاكة مع 

عاملتاحة أأمام  زايدة فرص كسب املعيشة شمل أأحد املكوانت الرئيس ية للمرشوع التجرييبي و ادلمناريك.  وأأرسمه املعيش ية،  اقةذوي الإ

دا من خالل ىل  ةر اإ  املهارات التقنية.اكتساب التدريب عىل املساعدة اذلاتية و مجموعات الأموال املقدمة اإ

تسعى لك مكوانت احلركة اإىل تغيري العقليات والسلوك من أأجل تشجيع احرتام التنوع، مبا يف ذكل أأن : 3الهدف الاسرتاتيجي   -جمي

 ذوي الإعاقةاإرشاك 

 لمتيزي وتعزيز الاحتواء الاكمل للمعوقنيللتصدي ل تسعى لك مكوانت احلركة اإىل التأأثري يف السلوك وتغيريه أأن : 1-3 المتكيينجراء الإ 

ه الاس تطالعيف  ىل  تنظميمجعية وطنية ب  24مجعيات وطنية من أأصل  9 تلجمعيات الوطنية، أأفادل  املوج  أأنشطة توعية عامة هتدف اإ

عاقة.  نبشأأ تغيري املفاهمي  دماج  وحتسنيقدمت مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين مثاًل عىل املامرسة اجليدة لتعزيز و الإ عاقةاإ يف  ذوي الإ

والأطفال واجلامعات  رسللمتطوعني والأ  ةتدريبية يف لغة الإشار  ةتنظم امجلعية الوطنية دورو من خالل سلوك منوذيج. احمللية جممتعاهتم 

ىل ذكل، أأبلغت والأشخاص الصم يف اجملمتع.  احتواءتسهيل بغرض  ملعنينيوغريمه من ا ومقديم اخلدمات والرشطة مجعية  12ابلإضافة اإ

عاقة ل يةتدريب رة و دجراء ابإ وطنية   ملوظفني واملتطوعني مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة.صاحل اللتوعية ابلإ

عاقةذوي ك اإرشا عنملوظفي احلركة  أأولية يةتدريب  دورةالاحتاد ادلويل  وجرب  رشاكة مع املنظامت احملليةابل وذكل  شأأنمالتوعية ب  /الإ

عاقةب املعنية عاقةمعنية بيف نريويب مع منظامت كينية  ت هذه ادلورة التدريبية التجريبيةقد. وعُ 2019يف عام  ذوي الإ ترأأس و  .ذوي الإ

عاقةمؤيدون حلقوق  مدينة يف  2019مرة اثنية يف عام ية ادلورة التدريبية اللجنة ادلول  تجربو التفاعلية.  جلسات التدريب ذوي الإ

عاقةاملعنية بابلتعاون مع املنظامت احمللية  ،دمات اخلمقديم ة حملية منرشيكفائدة هجة يران لابإ مشهد،   .ذوي الإ
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دراجتعمل اللجنة ادلولية عىل و  عاقة، يف أأدوا تكل لتنوع، مبا يف ذكلاب املتعلقة تحليالتال  اإ  حالياً وجيري ج املوظفني. ادماإ ت املتعلقة ابلإ

عالمية  عداد ملفات اإ والاستبعاد، مبا يف ذكل احلواجز اليت حتواء حتليال للمشالك واحلالت بشأأن ديناميات الا تضم اجلددموظفني للاإ

 .احمللية يف جممتعاهتم املعّوقونيواهجها 

عاقة من أأجل تشجيع املامرسات املشفوعة ابلأدةل مكوانت احلركة اإىل زايدة معرفهتاتسعى لك أأن : 2-3المتكيينالإجراء   ابلإ

عاقةو  نيس نامل  لوضعفصاًل خمصصًا  2018عام لعن الكوارث يف العامل الاحتاد ادلويل تقرير تضمن  الإنساين.  العمل يف س ياقات ذوي الإ

ُ و  أأس بوع الش باكت  مثلتدايت العاملية املن و الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية، معل مناطق  يفرش هذا التقرير عىل نطاق واسع ن

 .2018والرشااكت الإنسانية يف عام 

الشؤون القانونية والس ياس ية يف اللجنة ادلولية تعزيز امحلاية املمنوحة للمعّوقني مبوجب القانون ادلويل الإنساين واتفاقية  دائرةواصل تو 

عاقة، من خالل نرش  واتفاقية توضيح العالقة بني القانون ادلويل الإنساين  اإىل هتدفدراسات الأمم املتحدة حلقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقةحقوق الأشخاص ذوي ا  :لإ

•  ُ عاقة"، تلخص كيف يمكل القانون ادلويل حلقوق الإنسان، ول س امي ادلويل حصيفة وقائع بعنوان "القانون  ترش ن نساين والإ الإ

عاقة، الأحاكم املنصوص علهيا   .ذوي الإعاقةيف القانون ادلويل الإنساين السارية عىل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

•  ُ عاقة الإنساين واتفاقية حادلويل موقف بشأأن القوامس املشرتكة بني القانون  بيانرش ن أأشاكل  من انحيةقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقةامحلاية املطبقة عىل   نساين يف هذا الصدد.الإ ادلويل واملساهامت احملددة للقانون  ،يف الزناعات املسلحة ذوي الإ

عاقة عىل التعليقات عىل  ويذ نياملدنياملعتقلني احلرب و  بأأرسىأأحاكم القانون ادلويل الإنساين فامي يتعلق  مس تجدات بشأأن • الإ

 .1977وبروتوكولهيا الإضافيني لعام  1949اتفاقيات جنيف لعام 

عادة التأأهيل البدين و  لتحليل كيفية تأأثري النوع س نوات من  هابس تخدام بياانت بثياً  رشوعاً م  2018يف عام بدأأ برانمج اللجنة ادلولية لإ

عادة التأأهيل البدين و عادة التأأهيل البدين الاالاجامتعي عىل نتاجئ اإ طار يف هااملواقف جتاه و  لمعّوقنيلس تفادة من خدمات اإ مشاريع  اإ

 اللجنة ادلولية.

عىل حنو اكمل وفعال مس تخدمة وسائل ادلبلوماس ية  ذوي الإعاقةفاعل تدمع لك مكوانت احلركة بشلك أأن : 3-3 المتكيينالإجراء 

 الإنسانية

نسانية. املنارصة أأنشطة من خالل  ذوي الإعاقةرشاك تشجيع اإ ب مجعية وطنية  ةعرش  ىحداإ أأفادت  هذه وتشمل وادلبلوماس ية الإ

قامة رشااكت الأنشطة  عاقة اإ عاقة ومنارصة قضاايمع اجملالس الوطنية لالإ واملشاركة يف البدلايت والوزارات احلكومية، يف  ذوي الإ

مؤمتر القمة يف  MoveAbilityعىل سبيل املثال، شارك الصليب الأمحر الربيطاين والاحتاد ادلويل ومؤسسة و . ةادلولية العاملي الفعاليات

عاقة  عاقةالتحالف و  ااململكة املتحدة وحكومة كيني مةحكو  هاس تضافتاذلي  2018يف عام العاملي لالإ وقطعوا  ادلويل املعين بقضااي الإ

 9.فيه تعهدات

مؤسسة لجنة ادلولية، مبا يف ذكل ال فهيا الاحتاد ادلويل و/أأو  جشعالأخرى اليت  العاملية ادلوليةوأأنشطة التأأييد  الفعاليات ومشلت

MoveAbility ، عاقةاإرشاك عىل بشأأن  ةاجامتع ش بكة العمل العاملي، و 2018 لعام يف العمل الإنساين، يوم املياه العاملي ذوي الإ

عاقة يف  نساني ابلشؤوناملتعلق والقسم ، 2019و 2018 لعايمالإنسانية والرشااكت الش باكت أأس بوع ، و 2018الإ للمجلس  ةالإ

ج الأشخاص للجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت لإدماملبادئ التوجهيية حلقات العمل املتعلقة ابو ، 2018 لعام الاقتصادي والاجامتعي

عاقة يف العمل الإنساين ت اللجنة ادلولية رشاكة مع أأاكدميية جنيف لإصدار تقريرها وأأقام. 2019 " لعاماملرأأة نبع احلياةمؤمتر "و ، ذوي الإ
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عاقة والزناعات املسلحة يف عام  ىل. 201910عن الإ  يفت الابتاكرية امامرسللجائزة  انلت MoveAbilityأأن مؤسسة  وجتدر الإشارة اإ

عادة التأأهيل البدين. بشأأن اعن  2018لعام  Zero Project Conference مؤمتر اللجنة ادلولية ونرشت ملنصة الوطنية لقطاع اإ

ىل يناير  2017ذ برانمج الابتاكر هذا من نومفرب ّف  نُ و  .2017يف عام  Enable Makeathonالطبعة الثانية من  متكني ل  2018اإ

 .معّوقنية للير بتاكاحلول  اس تنباطمن من مجيع أأحناء العامل  تكريناملب 

 خربات املوظفني واملتطوعني ذوي الإعاقة -دال

عاقة يف احلركة اذلين يعّرفون أأنفسهم  اس تطالعُأجري  عاقةعام للموظفني واملتطوعني ذوي الإ دراج  بأأنم ذوي اإ وهجات نظرمه لضامن اإ

ىل املس تجيبنيُطلب و يف هذا التقرير.  ماكن . هاتذليل ادلمع ل للحواجز يف ماكن معلهم ومدى تقدمي منظمهتم تقيمي مدى مواهجهتم  اإ واكن ابإ

فريق من أأس ئةل الأنشطة الأساس ية ابس تخدام أأس ئةل خمترصة  تعرتضعىل أأس ئةل اختيارية بشأأن الصعوابت اليت  الردّ  املس تجيبني

عاقة هوية املس تجيبنيمن أأجل حتديد  واش نطن واش نطن  فريق أأساس عىلمس تجيبًا  82أأصل  من معاقاً  خشصاً  21وأأوىص . ذوي الإ

 11.وظيفيةاللصعوابت ا بتقليص

 ملوظفني واملتطوعني ذوي الإعاقةأ راء ا اس تطالعللمس تجيبني وردودمه عىل  اخلصائص ادلميوغرافية -1اجلدول 

 نساء ردًا( 79النوع الاجامتعي )

 رجال

 غري ذكل

49.3% 

49.3% 

1.3% 

 منطقة أأورواب ردًا( 77املناطق )

 وشامل أأفريقيامنطقة الرشق الأوسط 

 منطقة أ س يا واحمليط الهادئ

 منطقة أأفريقيا

 تنيي منطقة الأمريك 

47% 

30% 

21% 

2% 

 صفر %

عيق تأأدية ت اجز و ححتدايت أأو هل تواجه 

 (اً در  82ك؟ )عاهتدورك، فامي يتعلق ب

 أأبداً 

 قليالً 

 كثرياً 

40% 

50% 

10% 

هل تشعر أأن منظمتك بذلت حماولت 

أأو الصعوابت أأي من هذه  لتذليل معقوةل

 (رداً  82احلواجز؟ )

 أأبداً 

 قليالً 

 كثرياً 

 ل ينطبق

12 % 

31% 

46% 

11% 

يف منظمهتم. واكن احلاجزان الرئيس يان  معاجلهتاوميكن أأن يقدم املس تجيبون أأيضًا معلومات نوعية عن احلواجز يف ماكن العمل وكيفية 

عاقةاه الأشخاص ( املواقف السلبية جت1الأكرث ذكرًا هام  ماكنية ادلخول اإىل ماكن 2يف اجملمتع احمليل ويف ماكن العمل، و) ذوي الإ ( عدم اإ

جراءالعمل واملاكتب.   القليل من وتباينت جتارب املس تجيبني بشأأن احلواجز اليت تعاجلها منظمهتم بني غياب جتهزيات معقوةل، واإ

 العمل.اكفية، وتلبية الاحتياجات يف ماكن التكييفات غري ال 
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 والتوصيات الاس تنتاجات ( 4

نساين  و ليزال. 2015اليوم كام اكن احلال عند اعامتده يف عام  ورضوراي الإطار الاسرتاتيجي هماميُعد  املعّوقون مستبعدين من العمل الإ

ىل  حيثمن  لتطوع يف جمال اسات متيزيية امر التعرض مل، و اتصنع القرار معلية اخلدمات، وعدم املساواة يف فرص املشاركة يف الافتقار اإ

نشاء منصب و والعمل يف احلركة.  رشاك امل أأدى اإ  دمع هذه املسأأةلمن أأجل  2017يف عام  احلركة يف أأنشطة ذوي الإعاقةستشار املعين ابإ

عاقةاإرشاك اإىل حفز  عاقة، مثل الشامةل العاملية ويف العديد من املبادرات  ايف مكوانهت التوعية بذكلو  يف أأنشطة احلركة ذوي الإ لالإ

عاقةالفريق العامل التابع للحركة املعين ب عاقةاإرشاك مبادرات المتويل اخملصص لتنفيذ  نفتقر متاما اإىلومع ذكل،  .ذوي الإ يف  ذوي الإ

حراز  احلركة، مما يعيقمكوانت الربامج التشغيلية وبناء قدرات يف ، وخاصة أأنشطة احلركة ضايف تقدماإ  .اإ

ىل أأننظر وابل  التوصيات الواردة يف التقرير  تبقىاحلركة،  لكمامتسك يف  غريشامل و غري و  غري اكٍف  ل يزال الاسرتاتيجي طارتنفيذ الإ  اإ

 ، ويه:يك تنفذها امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية سارية 2015عام املدة لاملرحيل ملنتصف 

عاقةاليت تسهّل تنقل  التحتية حتسني البىن  -  املعلومات توصيلو  ووصوهلم ذوي الإ

عاقة تعينيزايدة   -  موظفني ومتطوعني ذوي اإ

 متعدداً  ن يواهجن متيزياً وغريهن ممم  املعّوقاتل س امي الفتيات والنساء و، يف الربامج واخلدمات ذوي الإعاقةتعممي اإرشاك  مواصةل  -

 ومتقاطعاً 

قامة رشااكت مع منظامت   - عاقةاإ  معها واملشاركة املفيدة ذوي الإ

يف الاسرتاتيجي عىل نرش الإطار  تشديدال ، مع ومنارصة هذه القضيةيف أأنشطة احلركة  ذوي الإعاقةبشأأن اإرشاك التوعية   -

 احلركة لك

، مع الرتكزي بشلك خاص عىل مجع البياانت املصنفة ذوي الإعاقةالأدةل من خالل التقياميت اليت تشمل مجع املعرفة و  تكوين  -

 .اتصنع القرار معلية يف والإعاقة وحتليلها واس تخداهما يف التخطيط و سنّ وال  جامتعيالنوع الاسب ب 

ىل وابلنظر  وىص جملس املندوبني، يُ ، 2019-2015الفرتة  يف معظماحلركة يف أأنشطة  املعوقنيالإطار الاسرتاتيجي لإرشاك نرش  قةلاإ

 .2023س نة و  2021لس نة  جملس املندوبني يف اجامتعي تقارير متابعةبأأن يويص ابس تالم هذا التقرير،  الاطالع عىل حال

عاقةسأأةل اإرشاك مل تنفيذ مكوانت احلركة تقيمي مدى ل  2017-2015لفرتة لتقرير منتصف املدة  الواردة يف نتاجئال  ف  ومل تك يف  ذوي الإ

ميكن  غري اكٍف لتقدمي نظرة شامةل. ومع ذكل،يبقى  ه اإىل حد ما، لكنربأأكجناحًا مجع البياانت لهذا التقرير الهنايئ  وحققاحلركة.  أأنشطة

عداد التقارير يف املس تقبل اً أأساس تريسم للنتاجئ الواردة يف هذا التقرير الهنايئ أأن   .مجلع البياانت واإ

عاقةالإطار الإسرتاتيجي لإرشاك  ينبغي أأن تراجع مكوانت احلركةوأأخريًا،  يف  عاليةفالتقدم و ال حتقيق من أأجل يف أأنشطة احلركة  ذوي الإ

 تقدمي قرار منقح جديد اإىل جملس املندوبني أأو املؤمتر ادلويل.اإىل  احملمتةل ينبغي تقيمي وحتديد احلاجة وعندها  .2023موعد ل يتجاوز عام 
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