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 موجز عرض  

  2019تقدما مس مترا ف الفرتة بي عام    ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة(  احلركة  مكوانت مجيع    تأ حرز

ف  احلركة    وثقته مكوانتالعمل اذلي  ويقع  .  بشأ ن اإرشاك املعاقي  الإطار الاسرتاتيجي  أ هدافمجيع  عىل صعيد    2022و

ن مل تبد  ال هداف الثالثة لالإطار نطاق  القوة.  ابلغةالصالت الواحضة ابلإطار واإ

ىل اإرشاك  1الهدف الاسرتاتيجي    املعاقي : تعمتد لك مكوانت احلركة هنجا يرم اإ

الغاية، اعمتدت  وحالهتم    املعاقي لعدد    تعميق فهمها احلركة  مكوانت  مجيع    تحاول ف خمتلف جمالت معلها. وحتقيقا لهذه 

ذ نف  ، وتُ بشأ ن الإعاقة  2030رؤية  تُعرف مبسمى    املعاقي اسرتاتيجية لإرشاك  للصليب ال محر )اللجنة ادلولية(  اللجنة ادلولية  

،  2020. وف عام  2021اس ُتمكل ف عام    اذلي  الربامج للجميع ف العمليات  مدى مشولتقيمي    اعهن  اليت متخضتوصيات  ال 

وجيري تنفيذ  للجنة ادلولية.  دلى ا  ملوارد البرشيةواملامرسات اخلاصة ابس ياسات  ال ف    املعاقيُأجريت دراسة عن اإرشاك  

 تعمل اللجنة والاحتواء. كاماس تعراض خاريج موضوعي ملوقف اللجنة ادلولية من التنوع    عن طريق توصيات هذه ادلراسة  

.  املعاقي  املؤسس ية اليت قد حتول دون اإرشاك   احلواجز املادية واحلواجز املتعلقة ابلتصال واحلواجز   تذليلعىل  ادلولية أ يضا  

اإىل التسهيالت اخلاصة ابإ اجلديدة  وتشمل س ياسة الاستامثر   شارة  اإ أ ماكن  ماكنية  للجنة ادلولية الآن  اإىل  وصول املعاقي 

الإرشادات    توضع الآنمبادئ التصممي الشامل للجميع ف اختصاصاته. كام  ها  أ درج جملس البنية التحتية التابع ل حيث    ،العمل

 ملعاقي ف املنظمة. ابدلمع التسهيالت اخلاصة 

  هامجعية وطنية ف تقارير   23جسلت    وواصلت امجلعيات الوطنية تنفيذ الربامج ف اإطار هذا الهدف الاسرتاتيجي، حيث

جراء   33يصل ف مجمهل اإىل    قياهما ابختاذ ما  2020و  2019لعام  الس نوية   طار    اإ جمالت خاصة مبواضيع حمددة يه ف اإ

ي  الاجامتعي، والإصالح املؤسيس، والصحة، واخلدمات اخلاصة ابلإعاقة، و   والرفاه الاحتواء الاجامتعي   - جلاحئة كوفيد التصد ِّ

 بيان تفصييل للك هدف.   ، مع الثالثة ال هداف الاسرتاتيجية  ميع  . ويرد ف املقدمة ملخص للبياانت اخلاصة ب 19

الوطنية ف هذه الفرتة   اتمعل امجلعي  مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر )الاحتاد ادلويل(  وقد دمع الاحتاد ادلويل

اتحة املعلومات املتعلقة هبذه البياانت عن طريق    ،فة حسب الإعاقة البياانت املصن  بتقدمي التوجهيات وادلمع التقنيي بشأ ن   واإ

من   الشامل للمعاقي رمس خرائط املأ وى البياانت ونظام الإفادة ف الاحتاد ادلويل. ودمع الاحتاد ادلويل العمل عىل    قاعدة

لتصالت،  اأ جل حتديد املعلومات ال ساس ية لهذا اجلانب عىل نطاق القطاع عىل حنو أ فضل. واعرتافا ابل مهية املزتايدة لإاتحة  

ماكنية اس تخدامه من جانب املعاقي ف مصميه  ادلويل  الإلكرتوين لالحتادعيد تصممي املوقع  ُأ  . ومعلت امجلعيات مع وضع اإ

اتحة العمل التطوعي الوطنية، بدمع من الاحتاد ادلويل، عىل   رشاك املزيد من  للمعاقي  دمع اإ اليات احلركة.    املعاقي، واإ ف فع 

اجلهود العاملية ف هذا الصدد بيد أ ن  ف بعض وفود الاحتاد ادلويل،    يع ممارسات التوظيف الشامةل للجم وبُذلت اجلهود دلمع  

  العمل تعزيز التوجهيات بشأ ن    مع التشديد عىلف هذه الفرتة  ذهنيا  تتطلب املزيد من املوارد. واس متر الرتكزي عىل املعاقي  

 .املصابي هبذا النوع من الإعاقة مع ال شخاص

برام  تعاون و ال وشددت مجيع مكوانت احلركة عىل   التعاون مع ابملعاقيالرشأاكت مع املنظامت املعنية  اإ . وأ قميت عالقات 

امجلعيات الوطنية ف العديد من البدلان، بعضها ابلتعاون مع الاحتاد ادلويل. وبذلت مجيع املكوانت هجودا حمددة لإرشاك  

ذاكء الوعي. وتعاون الاحتاد ادلويل   ادلولية وبعض امجلعيات الوطنية مع التحالف ادلويل    لجنةوال املعاقي ف دوراهتا اخلاصة ابإ

لعاب ال وملبية اخلاصة. وتعمل اللجنة ادلولية مع التحالف   عاقة. وتربط الاحتاد ادلويل رشاكة قوية مع اللجنة ادلولية لل  لالإ

https://www.icrc.org/en/publication/4494-icrcs-vision-2030-disability
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Activities/abridged_icrc_final_assessment_report.pdf
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عاقة عىل وضع بروتوكولت معل مع املنظامت املعنية   . ابملعاقيادلويل لالإ

تقدهما احلركة   للحصول عىل   متاكفئة   بفرص   املعاقون يمتتع    : 2  الهدف الاسرتاتيجي  اليت  ال مر اذلي  اخلدمات والربامج   ،

 ميكهنم من الاندماج واملشاركة الاكمةل 

تفعل و   ف احلركة بأ مكلها ف املقام ال ول بتعممي مراعاة الإعاقة ف مجيع الربامج واخلدمات.الاحتواء واملشاركة الاكمةل    كفليُ 

عداد  تصعيد اجلهود ف هذا الصدد  اللجنة ادلولية ذكل بتعممي مراعاة الإعاقة ف اإطارها اخلاص ابملساءةل أ مام املترضرين، و  ابإ

طار اللجنة ادلولية للمساءةل أ مام املترضرين رصاحة عىل الزتام اللجنة ادلولية  س ياسة لوضع الربامج الشامةل للجميع. وينص اإ

الاحتياجات احملددة لل شخاص  لتكوين رؤية عن  ف احلس بان    والإعاقة   العمر فئة  لنوع الاجامتعي و بأ خذ عوامل التنوع مثل ا

ف ذكل أ يضا ف املبدأ  التوجهييي   لإطار املساءةل أ مام املترضرين، بشأ ن "الربامج الشامةل واليت يسهل    5املترضرين. ويُعر 

لهيا"،   بنية اجملمتع  التنوع ف  عوامل  وغريها من    الإعاقة ( تقيمي دور  1: )يلاذلي ينبغي مبوجبه للعمليات أ ن تقوم مبا ي الوصول اإ

ذا اكنت  2وديناميات القوة؛ )  احمليل وغريها من عوامل التنوع تؤدي اإىل استبعاد ال فراد وامجلاعات من    الإعاقة( تقيمي ما اإ

لتحسي فهم الس ياق ورصد مدى   قة والإعا العمر  فئة  ( تصنيف البياانت حسب النوع الاجامتعي و 3احلصول عىل املعونة؛ )

للشمول  وتقيمي  وصولال ال نشطة  البدين مدى مراعاة  التأ هيل  عادة  اإ البرشية وبرانمج  املوارد  دارة  اإ مع  التواصل  . ويؤدي 

اإىل زاء اإرشاك    اس تحضار  والقانون ادلويل الإنساين،  اإ بشأ ن الإعاقة.   2030رؤية  يأ خذ بف املنظمة  املعاقي  هنج مشويل 

، حيامث اكن ذكل مناس با ومالمئا، عن طريق  حتديدااملعاقي  تس هتدف  اللجنة ادلولية أ يضا خدمات  وفضال عن التعممي، تقدم  

عادة التأ هيل البدين. وابلتحديث املس متر للتعليقات عىل تنفيذ القانون ادلويل مع اتفاقية مبا يامتىش  الإنساين    خدمات برانمج اإ

. وتعرتف اللجنة  باع هنوج الوقاية والتدخل املبكر ملعاجلة أ س باب الإعاقةتكفل اللجنة ادلولية ات  وق ال شخاص املعاقي،  حق

 ف اإرشاك املعاقي من خالل هنجها ف وضع الربامج الشامةل للجميع.  النوع الاجامتعي يُعد عنرصا شامالادلولية بأ ن  

الوطنية  تندرج  و  أ عامل امجلعيات  الهدف الاسرتاتيجي  مضنمعظم  ت نطاق هذا  .  بدلا  46ف  أ نشطة    109شمل  ، حيث 

ي جل و   الاجامتعي   والرفاه   الرئيس ية الاحتواء الاجامتعي شمل اجملالت املواضيعية  وت  والصحة واخلدمات    19- احئة كوفيد التصد ِّ

.  لنفس ية وادلمع النفيس الاجامتعيوالصحة ا   والتعلمية  عيشس بل امل تعزيز  الطوارئ و   حالت   اخلاصة ابلإعاقة واملساعدة ف 

ذ  مضنأ يضا  ندرج  الاحتاد ادلويل ي اذلي يقدمه  وبناء عليه، فاإن معظم ادلمع    65  طرايوفدا قُ   31  ينفذ  نطاق هذا اجملال، اإ

 .تقريبا هبذه املواضيعتعلق نشاطا ت 

الاحتاد ادلويل بتعممي مراعاة الإعاقة ف اخلدمات. وقد أ دمج  اذلي يقدمه  مع  ادلامجلعيات الوطنية و أ نشطة  وترتبط معظم  

العامي املاضيي، مشل  عىل مدى  . و النوع الاجامتعي والاحتواء و امحلاية  ف معل الاحتاد ادلويل بشأ ن    دجما اتماهذا التعممي  

عداد  امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء  الصيغة الهنائية لس ياسة ادلمع املبارش املقدم اإىل امجلعيات الوطنية بشلك رئييس اإ

خدمات املياه والرصف  تفصيال بشأ ن  اإرشادات أ كرث حتديدا و والإطار التشغييل والتدريب وسائر مواد ادلمع. كام ُأعدت  

ي  ، و لمعاقيلواملأ وى الشامل  الصحية  الصحي والنظافة   ، مع الرتكزي بشلك لمعاقيلالشامةل    19-جلاحئة كوفيدأ نشطة التصد ِّ

 .ذهنيا املعاقي اص عىلخ

ىل تغيري العقليات والسلوك من  تسعى لك مكوانت احلركة   : 3الهدف الاسرتاتيجي   ف    احرتام التنوع، مبا  تشجيع أ جل    اإ
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 املعاقي ذكل اإرشاك  

دورات تدريبية للموظفي ف الوفود    عرب تنظميلإعاقة  فامي يتعلَّق اب  سلوكهم أ مناط  واقف املوظفي ف اللجنة ادلولية و تتشلك م

املقر الإلكرتونية  الرئييس   وف  م ادلورات  تُنظَّ الوعي . كام  ت   لإذاكء  الصعيد اخلاريج،  املعاقي. وعىل  اإرشاك  نخرط بشأ ن 

رش احلوارات واملناس بات اجلانبية واجامتعات املائدة املس تديرة، املتعلقة    من خاللاللجنة ادلولية مع أ حصاب املصلحة   اك  ابإ

  الزناعات املسلحة.  س ياق  املعاقي فاحتواء وادلعوة اإىل واس تخالص ادلروس تبادل املعلومات والتعمل من أ جل املعاقي، 

ذ   هذا اجملال،  عددا فامجلعيات الوطنية أ قل  أ نشطة  واكنت     10ف    نشاطا   12ال نشطة ف هذا الصدد  مل يتجاوز عدد  اإ

ذاكء الوعي عىل مس توى اجملمتع احمليل، و واكنت غالبيهتا متعلقة    ،الآخرين  ف بدلان، يتعلق معظمها ابلتأ ثري   ها  نُف ذ بعضُ قد  ابإ

كام اكنت أ نشطة الاحتاد ادلويل ف هذا اجملال أ قل عددا من نظريهتا فامي  .  فهيالتأ ثري  ا  لمن أ جابلتعاون مع احلكومات أ و  

عىل الرمغ من أ ن الاحتاد ادلويل اذلي    وفود  10  نشاطا نفذهتا  17سرتاتيجي الثاين، فمل تتجاوز حتديدا  يتعلق ابلهدف الا

اكن أ كرث من امجلعيات الوطنية مشاركة ف هذا    الرشاكء ف اجملال الإنساين  فلتأ ثري  اكن يعمل ف اإطار وليته اخلاصة ل 

 النوع من العمل.

ومدارس  ندوات ش بكية،    -لتغيري العقليات من خالل مناس بات نظمها الاحتاد ادلويل  ري  جمهود كب  بذل وعىل الصعيد العاملي،  

لكرتونية، مثل    ،صيفية اليت نظمها   امجلعية العامة لل مم املتحدة والش باكت الإنسانية وأ سابيع الرشاكةومنتدايت ومناس بات اإ

ل   مكتب  املتحدة  الإنسانية ال مم  الشؤون  ُأدجمت  تنس يق  املنتدايت  اب  املتعلقةاملسائل  . كام  لإعاقة عن طريق املشاركة ف 

  النوع الاجامتعي والاحتواء. و ابلتعلمي والش باب وابمحلاية  ال خرى ذات الصةل املعنية 
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 مقدمة  ( 1

ماكنية حصوهلم عىل اخلدمات،    فوغالبا ما يواهجون حواجز متنوعة تؤثر سلبا    1،% من ساكن العامل15حنو    املعاقونميثل   اإ

هتم من الفقر. وفضال عن ذكل، فاإهنم يترضرون عىل حنو غري متناسب ف  مثل التعلمي والعمل، ما يؤدي اإىل زايدة معاان

ن. ويُعد الافتقار اإىل البياانت املتعلقة أ وقات الزناع والكوارث ومه أ كرث تعرضا خملاطر العنف وسوء املعامةل من عامة الساك

 2. يزيد من هتميش املعاقيما فة حسب الإعاقة، س امي البياانت املصن   لوابلإعاقة كبريا، 

من اخلدمات والربامج املتعلقة    مجموعة متنوعةس امي امجلعيات الوطنية، بتارخي طويل ف تقدمي    ل ووحتظى مكوانت احلركة،  

لضامن اس تفادة املعاقي من    2021اإىل    2019  من  ا التقرير ملخصا لبعض التدابري اليت اخُتذت ف الفرتةابلإعاقة. ويقدم هذ

الربامج واخلدمات اخلاصة بعموم الساكن، مع الاعرتاف ف الوقت نفسه بأ ن هناك قدرا أ كرب بكثري من العمل اذلي ميكن  

 تنفيذه.

، اعمتد جملس املندوبي ابلإجامع أ ول قرار بشأ ن هذا املوضوع "تعزيز مشاركة املعاقي ف احلركة ادلولية 2013وف عام  

أ نشطة ف    املعوقي الإطار الاسرتاتيجي لإرشاك  "اعامتد  للصليب ال محر والهالل ال محر". وف وقت لحق، اكن قرار  

حافزا عىل زايدة اجلهود داخل   2015اذلي اعمتده جملس املندوبي ف عام " محراحلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال  

 احلركة ابلستناد اإىل ثالثة أ هداف اسرتاتيجية، يمتحور هيلك هذا التقرير حولها:

ىل اإرشاك 1الهدف الاسرتاتيجي  •  . املعاقي: تعمتد لك مكوانت احلركة هنجا يرم اإ

، ال مر اذلي  اخلدمات والربامج اليت تقدهما احلركة   للحصول عىل   متاكفئة   بفرص   ون املعاق ع  : يمتت 2الهدف الاسرتاتيجي   •

 ميكهنم من الاندماج واملشاركة الاكمةل 

أ جل تشجيع احرتام التنوع،   اإىل تغيري العقليات والسلوك من  تسعى لك مكوانت احلركة  :3الهدف الاسرتاتيجي   •

 . املعاقيف ذكل اإرشاك  مبا

رشاك املعاقي ف العمل الإنساين والإمنايئ منذ اختاذ القرار، كام يتضح من اعامتد    وازداد الاهامتم عىل الصعيد العاملي، ابإ

دماج ال شخاص من ذوي الإعاقة رشادات    ووضع ،  2016ف مؤمتر القمة العاملي للعمل الإنساين ف عام    ميثاق اإ لإدماج  اإ

عاقة ف عام  ادلامئة املشرتكة بي الواكلتال شخاص من ذوي الإعاقة ف العمل الإنساين للجنة   ، وانعقاد القمة العاملية لالإ

. وتشارك اللجنة ادلولية 2018تقرير الاحتاد ادلويل عن الكوارث ف العامل لعام  ف    املعاقي  ، والرتكزي عىل2022و  2018

لف عدد من العمليات املشرتكة بي الواكلت  بفاعليةوالاحتاد ادلويل    خرباهتا. و منظور امجلعيات الوطنية هيا مضيفي اإ

 معلومات أ ساس ية  ( 2

طاره الزمين رمسيا ف    ، 2019عام    وتقرير   2017تقرير عام  ل عبارة عن مضمية  هذا التقرير   بشأ ن الإطار الاسرتاتيجي اذلي انهتيى اإ

التقارير بغية اس تعراض الإطار    اس تقبال بأ ن يس متر جملس املندوبي ف    2019. ومع ذكل فقد أ وىص تقرير عام  2019عام  

بأ ن ينظر    يوىص و  ، عراض املقبل هذا التقرير بعض الس ياق لهذا الاس ت  ". ويقدم 2023الاسرتاتيجي "ف موعد ل يتجاوز عام 

 

 . 2011منظمة الصحة العاملية، التقرير العاملي عن الإعاقة،  1
 . 2018التقرير عن الكوارث ف العامل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر،  2

https://rcrcconference.org/app/uploads/2017/08/COD17-DisabilityInclusion_report-final-clean-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2017/08/COD17-DisabilityInclusion_report-final-clean-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/10/CD19_21-Disability-Inclusion-progress-report-FINAL-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/10/CD19_21-Disability-Inclusion-progress-report-FINAL-AR.pdf
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 فيه جملس املندوبي. 

بل امجلعيات  لوف التقارير السابقة املقدمة اإىل جملس املندوبي، بُذلت احملاولت   س تطالع تنفيذ الإطار الاسرتاتيجي من قِّ

ل    اكنت  الاس تجابة، بيد أ ن  الوطنية   2019 عام  مس تجيبا ف  24و  2017مس تجيبي ف عام    9حمدودة، حيث مل يشارك اإ

  عامل ل  لتنفيذ احلركة ل  أ وحض وأ مشل  صول عىل صورة بغرض احل% مهنم عىل عمل بوجود الإطار الاسرتاتيجي(. و 42)مل يكن  

اإرشاك املعاقي حول العامل، اس تخلص هذا التقرير املعلومات من مصدرين رئيس يي، وهام: التقارير الس نوية    الرامية اإىل

البياانت الإجاملية املس متدة  تظهر  و   3ذاهتا.والتقارير التشغيلية لالحتاد ادلويل للفرتة    2020و  2019للجمعيات الوطنية لعام  

ع ف بيامن ه، لرسوم البيانية أ دانامن هذه املصادر ف   ف بقية التقرير.  اجلزء املُتعل ِّق بلك مهنا ترد مبزيد من التوس 

مجعية وطنية،    59  ،بلغ عدد امجلعيات الوطنية اليت أ صدرت تقارير س نوية تضمنت بعض الإشارات اإىل اإرشاك املعاقيقد  و 

(. وف التقارير  2020ف عام    128و  2019ف عام    111عىل مدى الس نتي ) نشاطا    239املدرجة  ال نشطة  وبلغ مجموع  

شارة خمتلفة اإىل    89مكتبا    35أ درج  حتاد ادلويل )اخلاصة ابلربامج الطويةل ال جل(،  الا  عن معليات الاحتاد  املقدم من  مع  ادلاإ

رشاك املعاقي. من أ جل ادلويل   معل امجلعيات الوطنية املتعلق ابإ

رشاك   املعينق وظيفة املنس  ظلت يقدمه الاحتاد ادلويل عىل الصعيد العاملي حمدودا بعض اليشء حيث  واكن ادلمع اذلي ابإ

( شاغرة طوال الفرتة املشموةل ابلتقرير، عىل الرمغ من أ ن موظفا معارا من الصليب  2017 نشئت ف عاماملعاقي )اليت أُ 

ي ف اإرشاك املعاقي ال محر الفنلندي دمع   أ شهر.  س تةطوال  19-جلاحئة كوفيدالتصد ِّ

 ملخص البياانت الواردة من امجلعيات الوطنية 

  تساوى عدد،  الصددالس نوية، عىل الربامج. وف هذا    هامن تقارير بيَّ  ينصب الرتكزي الواحض لعمل امجلعيات الوطنية، كام يت 

 .املقدمة اإىل املعاقي خدماتلصا ل سة خصي الربامج املكر  مع عدد اليت مُعمت فهيا الإعاقة و ال نشطة 

 

امجلعيات الوطنية  تُعمم فهيا  اليت  جمالت العمل املواضيعية  من  يوجد طيف  وعىل نطاق ال هداف لالسرتاتيجية الثالثة،  

 . 2الرمس البياين  ف الطوارئ، عىل النحو املبيَّ حالت مثل الصحة أ و التعلمي أ و املساعدة ف اإرشاك املعاقي، 

 

مت اإىل قاعدة البياانت ونظام الإفادة ف الاحتاد ادلويل  3 وتُعد تقارير عام  (. /https://data.ifrc.org/fdrs) تقارير امجلعيات الوطنية عىل حنو ما قُد ِّ
 التقرير. أ حدث التقارير الس نوية املتاحة ف وقت كتابة هذا  2020و 2019
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ىل اال نشطة الرامية اإىل اإرشاك املعاقي ف التقارير الس نوية للجمعيات الوطنية  نطاق الإشارات اإ

الإجراء المتكيين/ حسب ال هداف
 1الرمس البياين 

https://data.ifrc.org/fdrs/
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ف   الإبالغ  مس توى  تفاوت   التقاريروقد 

ف مجيع املناطق،    الوطنية اتللجمعي الس نوية

بكثري ف منطقة    أ وسعبيامن اكن مس توى الإبالغ  

اكن التحليل ولكن  .  أ ورواب مقارنة ببايق املناطق

لهذه   ل  اجملدي  نظرا  التقارير التقارير حمدودا  ن 

أ ورواب  املقدمة   منطقة  البياانت  من  قاعدة  اإىل 

أ كرث أ و   عددا  ونظام الإفادة ف الاحتاد ادلويل 

املناطق   من  املقدمة  التقارير  من  تفصيال  أ شد 

هناك  أ ن  اإىل  الرسدية  ال دةل  وتشري  ال خرى. 

 .حتديدها ّمكَّ  يتعذرل أ لية الإبالغ الس نوية، ولكن من الربامج ف مناطق أ خرى ل يُبل غ عهنا من خالعددا 

أ ن  و  أ عاله تبي  جتدر مالحظة  الواردة  البيانية  املعاقي   عدد  الرسوم  رشاك  املتعلقة ابإ املبلغ عهنا؛ وف كثري من  ال نشطة 

جمعيات الوطنية ، بلغ العدد الإجاميل لل 2020-2019مجعية وطنية واحدة. وف الفرتة    دلىاحلالت توجد برامج متعددة  

رشاك املعاقي  ةاملتعلقال نشطة اليت أ بلغت عن أ ي نوع من أ نواع  عىل النحو    ال هداف ، واكن تصنيفها حسبمجعية 58ابإ

 مجعيات وطنية. 9: 3الهدف ؛ و مجعية وطنية 46 :2الهدف ؛ و مجعية وطنية 23 :1الهدف  التايل:

 دمع الاحتاد ادلويل للجمعيات الوطنية 

مع نوع الربامج اليت تنفذها امجلعيات   أ دانه(  4)الرمس البياين  يتوافق ادلمع اذلي يقدمه الاحتاد ادلويل اإىل امجلعيات الوطنية  

طار املنارصة اليت  الوطنية، مع وجود نس بة أ عىل بقليل من أ عامل التأ ثري و  د ولية الاحتاد ادلويل ف هذا اجملال. وف اإ جُتس 

رشاك املعاقي اثبتا ف الفرتة    ظل أ دانه(،    الرمس البياين  الاس تجابة للطوارئ )  دماج الاعتبارات اخلاصة ابإ ، ف 2020- 2019اإ

 . 2021اإىل زايدة معيار قياس "الإدماج" ف يرجع ف جزء منه عىل ال قل    2021  عام   فحي جسل تراجع  
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رشاك املعاقي الواردة ف التقارير الس نوية للجمعيات الوطنية  2020-2019املواضيع الرئيس ية للعمل اخلاص ابإ
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رشاك املعاقي ف التقارير الس نوية للج  معيات الوطنيةعدد التدخالت املتعلقة ابإ  3الرمس البياين 
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 املُحَرز   التحليل/التقدم  ( 3

ىل اإرشاك  1الهدف الاسرتاتيجي    املعاقي : تعمتد لك مكوانت احلركة هنجا يرم اإ

 لك مكوانت احلركة تعرف بشلك أ فضل عدد ال شخاص املعاقي وحالهتم ف خمتلف جمالت معلها. : 1- 1  الإجراء المتكيين 

تمتثل ف اسرتاتيجية تنظميية مدهتا عرش س نوات  ، اليت  بشأ ن الإعاقة   2030ادلولية رؤية  ، اعمتدت اللجنة  2020ف عام  

هتدف اإىل تغيري الطريقة اليت تعاجل هبا اللجنة ادلولية مسأ ةل اإرشاك املعاقي عىل نطاق املنظمة ومعلياهتا.  و   املعاقي،بشأ ن  

دارابي  بي املنظامت جيمع    تعاوان   رؤيةتتضمن هذه الو  (  1: )، ويهت تعمل عىل جوانب خمتلفة من اإرشاك املعاقيأ ربع اإ

للجميع"  اتباع هنج " الشامةل  طار  الربامج  املعنية ابإ الوحدة  تتبعه  أ مام املترضرين  اذلي  أ جل  املساءةل  اإرشاك من  معاجلة 

العمليات ف  بأ ن  ، وذكل  املعاقي  يعرتف  التنوع  لإدماج  نطاقا  أ وسع  برانمج معل  طار  اإ مجيع موج   املعاقيف  ودون ف 

عادة التأ هيل اجليدة واملتاحة واملس تدامة مجليع  و (  2الس ياقات؛ ) عادة التأ هيل البدين اذلي يقدم خدمات اإ املعاقي برانمج اإ

دارة القانون ادلويل 4)  املعاقي؛هتيئة بيئة معل مواتية لمتكي من أ جل ف اللجنة ادلولية  والاحتواءالتنوع و ( 3؛ )بدنيا ( واإ

ثبات التاكمل بي القانون ادلويل الإنساين واتفاقية   والس ياسات ادلولية اليت تدمع هجود ادلعوة واجلهود القانونية والس ياس ية ابإ

 حقوق ال شخاص من ذوي الإعاقة. 

طار املساءةل أ مام املترضرين التابعة للجنة ادلولية، بأ ن  "الربامج الشامةل للجميع "هنج    ويقر  اذلي تتبعه الوحدة املعنية ابإ

ثنية والعرق فئة  عاقة تتداخل مع ال وجه ال خرى للهوية، مبا ف ذكل  لإ ا جتارب الناس ، فتؤثر ف  العمر والنوع الاجامتعي والإ

  ملدى مشول الربامج، اس تمكلت اللجنة ادلولية تقيامي  2021ف الاس تجابة للزناعات املسلحة وال زمات الإنسانية. وف عام  

ر هذا التقيمي اذلي توىل الفريق الآن نتاجئ هذا التقيمي معلها اخلاص ابلإرشاك ف العمليات. وصو  ه للجميع ف معلياهتا، وتوج  

املنشود    الهدف، واقرتح عددا من التوصيات لتحقيق  اإرشاك املعاقي بوصفه مفهوما ُمعمام  الاستشاري الإنساين قيادته،

ييل:   التوصيات فامي  تنفيذها حاليا. وتمتثل هذه  اليت جيري  للجميع  الشامةل  الفهم  1للربامج  بس يط وسهل  تفسري  : وضع 

اإىلل  الشامةل  و  :2  ؛للجميع   شامةل  الربامججعل    لسبب اذلي يدعو  اخلاصة ابلربامج  للمصطلحات  عداد نسخة تشغيلية  اإ

او :  3؛  للجميع  الربامج  كيفية وضع  املامرسةتوضيح  للجميع موضع  يالء  أ ليات لضامن  وختصيص  :  4؛  لشامةل  لو أ ولوياإ ضع ة 

 
 4الرمس البياين 

 
 5الرمس البياين 
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دماهجا ف خمتلف الس ياسات والعمليات وال دوات تبادل املامرسات اجليدة داخل الوفود و :  5؛  الربامج الشامةل للجميع واإ

عىل نطاق املنظمة. وجيري تناول العنارص    ابلفعل   تنفذ وفامي بيهنا لإنشاء قاعدة اجامتعية مفادها أ ن الربامج الشامةل للجميع  

 بشأ ن الإعاقة.  2030من رؤية  1اخلاصة ابلإعاقة ف هذه التوصيات بتنفيذ الركزية 

عام   اإرشاك  2020وف  لتقيمي مدى  استشاري خاريج  ادلولية خبدمات خبري  اللجنة  اس تعانت  ف س ياسات   املعاقي، 

طار    وىلوتوممارسات املوارد البرشية للجنة ادلولية،   الفريق املعين ابلتنوع والإدماج ف مكتب املدير العام والوحدة املعنية ابإ

دارة العمليات . وتوىل الإدارة وادلمع الفريق املعين ابلتنوع والإدماج. وقدم ، قيادة هذه املبادرةاملساءةل أ مام املترضرين ف اإ

رشاك  ل النتاجئ والتوصيات املتعلقة  اخلبري الاستشاري تقريرا يفص   بتوظيفهم ف اللجنة ادلولية. وأ وحضت هذه    املعاقي ابإ

آنذاك   أ الوضع اذلي اكن سائدا  البرشية. كام    املعاقياإرشاك  من حيث  التوصيات  املوارد  تضمَّن ف س ياسات وممارسات 

رشاك املوظفي مهنم ابلفعل ف املنظمة بقد املعاقيتوصيات بشأ ن اس تقدام  التقرير   ر أ كرب.للعمل ف املنظمة واإ

اس تعراضا خارجيا2022و  2021عام  وف   ادلولية  اللجنة  أ جرت  اللجنة  ،  التنوع والاحتواء  لتقيمي موقف  بشلك   من 

أُ  وقد  للقياس.  وقابل  اجلنسي هذا الاس تعراض    جريموضوعي  بي  للمساواة  الاقتصادية  العوائد  مع رشكة    ابلرشاكة 

(EDGE)  علهيام  ملساواة بي اجلنسي وتعددية اجلوانب ومعيار التصديقا، اليت حتتل موقع الرايدة العاملية ف مهنجية تقيمي  .

مضن درج  . وأُ والبياانت الإحصائية عن التقدم ف املسار املهينالقامئة،    للس ياسات واملامرساتومشل الاس تعراض تقيامي  

بغرض   املعاقيمن أ جل توليد بياانت عن    ،ةل القصرية لفريق واش نطن حول ال داءمجموعة ال س ئ  ه ادلراسة الاس تقصائيةهذ

ماكنية الوصول و ضامن   .  من أ جلهماملعقوةل ةالتيسريي  اتالرتتيبوضع اإ

فة حسب الإعاقة ببطء ف برامج امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل. وتُشري ال رقام الواردة من  وتتحسن البياانت املصن  

ال  )قاعدة  البياانت  عهنا  تتوافر  اليت  الس نوات  أ نه ف  اإىل  ادلويل  الإفادة ف الاحتاد  ونظام  زاد 2020-2017بياانت   ،)

%  3%، وزاد اس تخدام أ س ئةل فريق واش نطن من  19اإىل  %  8ن  مالتصنيف حسب الإعاقة عىل نطاق مجيع املؤرشات  

البياين    -(  2019% ف عام  9% )8اإىل   أ ما فامي يتع6انظر الرمس  أ عداد املوظفي واملتطوعي ف قاعدة  .  لق بتصنيف 

املتوسط   من  بكثري  أ عىل  املئوية  النسب  فاإن  ادلويل،  الإفادة ف الاحتاد  املوظفي  25  -البياانت ونظام  بياانت  % من 

 2017% ابلرتتيب ف عام  9% و7فة حسب الإعاقة، وقد زادت هذه النس بة من  واملتطوعي املقدمة اإىل النظام مصن  

 (. 7رمس البياين )ال
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 7لبياين الرمس ا 

حمددة لتحسي الفهم، فاإن معظم الإشارات  أ نشطة    تقارير امجلعيات الوطنية الس نوية اليت تشري اإىل  قةل عددوعىل الرمغ من  

فة حسب الإعاقة، ما يدل عىل أ ن العديد من امجلعيات الوطنية  اإشارة، مشلت بياانت مصن    53البالغ عددها  و اإىل "التعممي"  

التعممي نشاطا ملساعدة  47  مدعومة من خالل  هذه اجلهوداكنت  ابلتحليل وتس تجيب لها ف براجمها. و  املعاقيتتناول حاةل 

 وفود الاحتاد ادلويل. اذلي اضطلعت به 

طار التعاون مع الفريق العامل جملموعة   من خالل الصليب ال محر ال سرتايل    -العاملية ف جمال اإرشاك املعاقي  املأ وى  وف اإ

رشاك املعاقي ف القطاع. وقد اسرتشدت ال نشطة  مراعاوضع خريطة أ ساس ية لتعممي  مت الاضطالع بعملية ل  - ة الإعاقة واإ

وأ سفر ذكل عن تنقيح توجهيات الاحتاد ادلويل بشأ ن اليت مت حتديدها، ت والتحدايت اجلارية للفريق العامل هبذه املشالك

 مرجعا للمجمتع الإنساين. تكون املأ وى الشامل للمعاقي ل 

تسعى لك مكوانت احلركة اإىل حتديد وتذليل احلواجز املادية واحلواجز املتعلقة ابلتصال واحلواجز  : 2- 1 الإجراء المتكيين

 املؤسس ية 

 ِّ ماكنية الوصول"  تُعر  : الوصول اإىل اخلدمات ال ساس ية املنقذة لل رواح متأ صل ف  عىل النحو التايلف اللجنة ادلولية "اإ

توفر الإاتحة املنصفة أ مام مجيع  وأ ن تضمن    القانون الإنساين وقانون حقوق الإنسان. فينبغي أ ن تكون برامج الطوارئ متاحة

 . املعاقونفهيم أ فراد وجامعات الساكن املترضرين، مبن 

س نوات   10عىل مدى  بشأ ن الإعاقة اليت س تؤثر    2030وقد ُخففت احلواجز املؤسس ية ف اللجنة ادلولية ابعامتد رؤية  

شامةل للمعاقي. وقد تضمنت س ياسة الاستامثر اجلديدة للجنة   مبا جيعلها بيئةالبيئة الس ياس ية للمنظمة    ف(  2030- 2020)

ماكن    الشامل للجميع أ درج جملس البنية التحتية التابع للجنة ادلولية مبادئ التصممي  ، كام  ية الوصولادلولية عنرصا يتعلق ابإ

. شامل للجميع بادئ التصممي ال بشلك ميتثل مل ديدة تدرجييا  اجلاللجنة ادلولية    مباين   تُش ي دذلكل،  نتيجة  ف اختصاصاته. و 

عادة التأ هيل وجيري تشييد  ،  املعاقيوصول مجيع  تتيح املقار اجلديدة للوفود ف نريويب  فعىل سبيل املثال،   مجيع مراكز اإ

ماكنية الوصول. و  يدت مؤخرا    ،س بعة مراكز لإعادة التأ هيل البدينهناك  البدين اجلديدة مع مراعاة الاعتبارات اخلاصة ابإ ش ُ

أ فريقيا الوسطى    قعتس توف معايري الوصول املادي، وت  ،قيد التشييدل تزال    أ و أ فغانس تان والعراق والمين ومجهورية  ف 

 ومجهورية الكونغو ادلميقراطية ومايل ونيجرياي. 
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بشأ ن    اإرشاداتومن أ جل التصدي للحواجز اليت حتول دون الوصول اإىل املعلومات والتصالت، وضعت اللجنة ادلولية  

لهيا. وتُعد هذه أ داة هم ة ليسرتشد هبا مجيع املوظفي ف تعزيز التصال اذلي يسهل  م  وسائل الإعالم اليت ميكن الوصول اإ

ليه. وف عام   ماكنية الوصول املاديالهنائية لالإرشادات بشأ ن  ، س تضع اللجنة ادلولية الصيغة  2022الوصول اإ س تؤدي  ، اليت  اإ

ماكنية الوصول ف اللجنة ادلولية. املنامغة بي اإىل   املبادرات اخلاصة ابإ

مقدار العمل اذلي نتيجة لزتايد   حتول دون الوصول اإىل التصالت الرمقية عامال مزتايد ال مهية،  وأ صبحت احلواجز اليت

ابلاكمل، مع الرتكزي ف املقام ال ول عىل   املوقع الإلكرتوين العام لالحتاد ادلويلجُيرى عىل ش بكة الإنرتنت. وأ عيد تصممي  

ماكنية   ليه، ابس تخدام معايري معرتف هبا عامليااإ اإ ماكنية مبا يكفل    مع تكييف شلك املوقع وحمتواه وطريقة معهل  الوصول  اإ

بل ه اس تخدام دراكيا املعاقيبسهوةل من قِّ  . برصاي ومسعيا واإ

امجلعيات الوطنية زاةل احلواجز" يه  لإ "  الإجراء المتكيينواكنت امجلعيات الوطنية اليت أ بلغت عن أ نشطة حمددة تتعلق هبذا  

س بانيا وسوازيلند وتركيا و   الشاملية  لفرنسا وجورجيا وقريغزيس تان ولكسمربغ ومقدونيا . وتتعلق  اململكة املتحدةومالزياي واإ

رشاك   ف ال حداث اليت تقميها احلركة. وفضال عن ذكل،    املعاقيمعظم ال نشطة بتسهيل الوصول اإىل العمل التطوعي، أ و ابإ

طار  ال نشطة  جيمع العديد من   زاةل احلواجز   2-2الإجراء المتكيين  املذكورة ف اإ لهيا واإ بي وضع الربامج اليت ميكن الوصول اإ

 اليت حتول دون الوصول اإىل العمل التطوعي. 

د لك مكوانت احلركة س ياسات وأ نظمة وممارسات ف جمال املوارد البرشية تشجع وتدمع بشلك  : تعمت 3- 1الإجراء المتكيين 

 ومتطوعي وأ عضاء   اإرشاك املعاقي مكوظفي فاعل  

تُعرف اسرتاتيجية املوارد البرشية للجنة ادلولية ابمس اسرتاتيجية ال فراد. ويتناول موضوعها الرئييس حتسي جتربة املوظفي  

وحىت    التوظيفحةل  املوظف ف مجموع مجيع التفاعالت اليت جيرهيا مع اللجنة ادلولية، منذ مر   جتربةمع اللجنة ادلولية. وتمتثل  

للمنظمة. ويشمل ذكل املوظفي   لتنفيذ اسرتاتيجية ال فراد  املعاقيمغادرته  اللجنة ادلولية ركزية هذه. ودعام  صت  ، خص 

سة ف رؤية   عاقة، ويه    2030مكر  املعاقي،  بهتيئة بيئة معل مواتية لمتكي  الزتاما    اس تحدثت  اليت   3الركزية  حتديدا  بشأ ن الإ

قامة التوظيف وبيئة العمل مبا ف ذكل  معلية  ف مراحل    املعاقياإرشاك  عزز  طة معل تومة خبويه ركزية مدع   ترتيبات الإ

 املعقوةل.

ال مر   بدأ ت اجلهود الرامية اإىل دمع معليات التوظيف الشامةل للجميع عىل الصعيد العاملي ف الاحتاد ادلويل، ولكن قد  و 

من أ جل تعزيز  لتنفيذ. وبذلت بعض الوفود الُقطرية والإقلميية هجودا حمددة  امن أ جل مواصةل  املزيد من املوارد  يس تلزم  

ندونيس يا وتميور ليش يت( والفلبي والوفد الإقلميي ل فريقيا.ف التوظيف الشامل، مثل وفد اجملموعة القطرية  معلية  جاكرات )اإ

جزر الهباما وفرنسا وجورجيا    جراء المتكيينالإ ومشلت البدلان اليت أ بلغت فهيا امجلعيات الوطنية عن أ نشطة تتعلق هبذا  

  املعاقي   لس تقطاب. وانصب الرتكزي املشرتك عىل بذل هجود حمددة  اململكة املتحدةومدليف وانميبيا والرنوجي ورصبيا و 

دارهتا.  مك  جراءات توظيف تطوعي، وضامن اإرشاكهم ف تلقي برامج التدريب واإ واكن هناك أ يضا تركزي عىل وضع وتطبيق اإ

 التحسي عىل حنو أ فضل. مس توى امجلعيات الوطنية لقياس  اليت اعمتدهتا بعض، مبا ف ذكل تدابري املساءةل أ يرس منال

مثال،  اس تقطب  ف الليبريي،  ال محر  معاقاخش  28الصليب  هؤلء   22)  صا  ودمع  متطوعي،  بوصفهم  اإانث(  ذكرا وست 

ماكنية الوصول اإىل مباين فر   عزز. كام  19-املتطوعون تعبئة اجملمتع احمليل وتبادل املعلومات أ ثناء الاس تجابة جلاحئة كوفيد  وعهاإ

https://www.ifrc.org/ar
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 كل.ذل اتيسري 

 ة وغريها من منظامت اجملمتع املدين املعني    املعاقي : تقمي لك مكوانت احلركة رشأاكت مع منظامت  4- 1  الإجراء المتكيين 

ف أ وقات الزناع.   ول س اميس ياقاهتم من أ ي خشص أآخر،  ل حلالهتم و   فهام  كرثاملعاقي مه ال    ف اعتبارها أ ناللجنة ادلولية  تأ خذ  

الية معليات  ابملعاقي الرشاكة والتعاون مع املنظامت املعنية  كل جيري تعزيز  وذل وبرامج اللجنة ادلولية ف   من أ جل حتسي فع 

وكذكل املنظامت العاملية واحمللية   املعاقي، أ رشكت اللجنة ادلولية املوظفي  2020واملساءةل بشأ هنا. ومنذ عام    اجملال الإنساين

دراك  التوعية الش بكية اليت تنظمها. و   ندوات ف    ابملعاقياملعنية    ابملعاقي أ ن املنظامت املعنية ابل شخاص  باللجنة ادلولية  مع اإ

دارية ختتلف عام دلى اللجنة ادلوليةتعمل ف س ياقاهتا اخلاصة   تعكف حاليا، ابلتعاون مع التحالف  فاإهنا  ،  من خالل هيألك اإ

عاقة، عىل وضع بروتوكولت للمشاركة   والتعامالت مع هذه املنظامت.من أ جل توجيه الرشأاكت ادلويل لالإ

عاقة بشأ ن املسائل املتعلقة ابملأ وى، عن طريق مشاركة الصليب اواس متر ال  سرتايل ل  محر ال  تعاون مع التحالف ادلويل لالإ

رشاك املعاقي. وواصل الا  اذلي يعىنمع الفريق العامل للمجموعة العاملية املعنية ابملأ وى   حتاد ادلويل التعاون مع اللجنة  ابإ

لعاب ال وملبية اخلاصة ف جم ذاكء الوعي، واجلهود الالاادلولية لل  س تكشافية  ت ادلعوة الشامةل للجميع، ووضع الربامج، واإ

رشاك   . 2021و 2020ف عام  19-الوطنية جلاحئة كوفيد امجلعيات تف اس تجااب املعاقي ذهنيااملتعلقة ابإ

ت مشاركة الاحتاد ادلويل ف  2020وف عام   رشاك  ، يرس  اذلي توىل     ف العمل الإنسايناملعاقي  الفريق املرجعي املعين ابإ

عاقة تنس يقه، مواصةل تبادل املوارد الرئيس ية اخلاصة   رشاكالتحالف ادلويل لالإ  19-س تجابة جلاحئة كوفيداملعاقي ف الا   ابإ

 ة وامجلعيات الوطنية ف نيبال وسوري  ابملعاقيوأ قميت الروابط بي املنظامت الُقطرية املعنية    .ش بكة الاحتاد ادلويل  داخل

)مع مؤسسة أ بيليس ف لكتا احلالتي( وطاجيكس تان وجنوب السودان والفلبي وأ وغندا. وارتبط بعض أ وجه التعاون هذه  

 قدرات املوارد البرشية دلى اجلانبي.تدين    حتداي بسبب الإبقاء عىل الرشأاكت يشلك  غري أ ن  قرتحات المتويل،  مبابلبحوث و 

وغريها من منظامت اجملمتع املدين من جانب امجلعيات الوطنية لبيالروس   ابملعاقيوُأبلغ عن التعاون مع املنظامت املعنية  

)الصحة(،   وغاان  املؤسيس(،  )الإصالح  وفرنسا  الصحية(،  لل   وأ يرلندا)الرعاية  واجلبل  )الاحتواء الاجامتعي  مهاجرين(، 

الاجامتعي   )الاحتواء  واخلدمات    والرفاهال سود  ابملعاقيالاجامتعي  )اخلدمات  اخلاصة  س بانيا  واإ ابملعاقي (،    اخلاصة 

(، وتوفالو )الإسعافات ال ولية(، وأ وزبكس تان )التعاون املؤسيس(، وغامبيا )دمع الاس تجابة 19-والاس تجابة جلاحئة كوفيد

 . مع الاحتاد الوطين ملنظامت املعوقي الليبرييالصليب ال محر د شارك ق(. و 19-جلاحئة كوفيد

يمتتع املعاقون بفرص متاكفئة للحصول عىل اخلدمات والربامج اليت تقدهما احلركة، ال مر    الاكمةل :  2الهدف الاسرتاتيجي  

 اذلي ميكهنم من الاندماج واملشاركة الاكمةل 

ىل تعممي اإرشاك املعاقي ف الربامج واخلدمات اليت تقدهما 1- 2  الإجراء المتكيين   : تسعى لك مكوانت احلركة اإ

ابعتبارمه جزءا من الساكن املترضرين،   للمعاقي  ا، تصور2019من الناحية الاسرتاتيجية، تضع اللجنة ادلولية منذ عام  

طار املساءةل أ مام املترضرين اللجنة ادلولية  رصاحة عىل الزتام  ينص  ، اذلي  وبذا تعمم مراعاة الإعاقة ف معلياهتا من خالل اإ

ف الاحتياجات احملددة لل شخاص املترض   تقيميعند    والإعاقة   العمرفئة  عوامل التنوع مثل النوع الاجامتعي و   مبراعاة رين. ويُعر 

لهيا"،    5ذكل أ يضا ف املبدأ  التوجهييي   لإطار املساءةل أ مام املترضرين، بشأ ن "الربامج الشامةل للجميع واليت يسهل الوصول اإ
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وغريها من عوامل التنوع ف الهيألك اجملمتعية وديناميات    الإعاقة( تقيمي دور  1ا ييل: )مبالعمليات  اذلي يلزم مبقتضاه قيام  

ذا اكنت  2القوة؛ ) اإ اإىل استبعاد ال فراد وامجلاعات من احلصول عىل    الإعاقة( وتقيمي ما  التنوع تؤدي  وغريها من عوامل 

نطاق تغطية لتحسي فهم الس ياق ورصد    والإعاقةالعمر  فئة  ( وتصنيف البياانت حسب النوع الاجامتعي و 3املعونة؛ )

اللجنة ادلوليال نشطة وتقيمي مدى   أ حد مشولها. وذلكل تعرتف  ة بتنوع ال شخاص املترضرين وبأ ن الإعاقة ليست سوى 

تُعاجل مسأ ةل اإرشاك املعاقي حتديدا من خالل  و امج الشامةل للجميع.  رب اإطار هنج ال  اجل ذكل من خاللعوامل التنوع، وتع

 بشأ ن الإعاقة.  2030رؤية 

ف اللجنة ادلولية املعاقي املترضرين بأ هنم ال شومن انحية الربامج، تُ  خاص اذلين يودلون بعاهات )خلقية( وأ ولئك اذلين  عر 

عاقة    عاقةلإ تعممي مراعاة ا يصابون بعاهات أ ثناء الزناع. وذلكل فاإن   ف برامج اللجنة ادلولية ومعلياهتا يشمل نظرة شامةل لالإ

ب الس ياق، أ ن تؤدي النوع الاجامتعي، اليت ميكن، حسو العمر  فئة  ملعاجلة أ وجه الضعف املتعددة واملتداخةل، مثل الإعاقة و 

 اإىل تفامق احلواجز اليت حتول دون املساعدة واملشاركة.

وعىل الرمغ من هذه اجلهود الكبرية، اليت 

هناك   تظلمهنا قيد التنفيذ،  ل يزال عدة  

واملشاركة.    فثغرات   الاحتواء 

اذلايت كشف  وت  التقيمي  معليات 

أ جرهتا   اليت  املترضرين  أ مام  للمساءةل 

أ ن   ،ادلولية عىل مس توى الوفوداللجنة  

املشاركة والاحتواء جانبان من جوانب 

وكذكل عىل نطاق ،  املعاقيابلاكمل. وينطبق ذكل عىل  يتس ىن حتقيقهام  يتطلبان بذل املزيد من اجلهود حىت  و هذه املساءةل  

ال خرى التنوع  بعوامل  يتعلَّق  فامي  اأ وسع  اللجنة  دفع  اذلي  السبب  من  ويُعد ذكل جزءا  عام  .  منذ  اإىل 2019دلولية،   ،

ص يُعىن ابلربامج الشامةل للجميع ف املقر الرئييس، يتأ لف من أ ربعة مستشارين مكر   نشاء فريق خمص  سي  الاستامثر ف اإ

رشاك املعاقي.   دلمع تفعيل هذه اجلهود. ويشمل هذا الفريق مستشار اللجنة ادلولية املعين ابإ

نشاطا    53بدلا عن    33حيث أ بلغ    ،ش يوعاال نشطة اليت تضطلع هبا امجلعيات الوطنية  كرث  تعممي مراعاة الإعاقة أ  نشاط  ويُعد  

. وترتاوح  8لرئيس ية ف الرمس البياين  اجملالت املواضيعية اف مجيع املناطق. وترد    (2 ف الصفحة  1)انظر الرمس البياين  

جراء  أ نشطة التعممي بي جمرد الاس هتداف   وقدم العديد من امجلعيات الوطنية وسائل اتصال   .أ كرث دقة  تكييفو تقيمي  واإ

 لضعاف البرص.   مالمئة  أ ساليب  لغة الإشارة أ و واثئق سهةل القراءة أ وتتضمن    19-كوفيداحئة  فة بشأ ن التدابري اخلاصة بمكي  

املزيد من التفاصيل عن أ عامل امجلعيات الوطنية الرامية اإىل اإرشاك   19-كام قدمت التقارير اخلاصة ابلس تجابة جلاحئة كوفيد

ف، وتدابري الاس هتداف تكي  أ نشطة ال   بتنفيذمجعية وطنية    38، أ فادت  2021و  2020عام  . وف  ف هذا الس ياق  املعاقي

ذاكء الوعي لضامن دمع  رشاكهم ف اس تجابهتا املعاقياحملددة، واإ  . 19-جلاحئة كوفيد  واإ

مجلعيات الوطنية بطبيعة احلال عىل التعممي،  ادلويل دمعه املقدم اإىل ا  الاحتادحالت عديدة ركز فهيا  أ يضا  هناك    كلوذل

حاةل خمتلفة. واكن تعممي مراعاة الإعاقة أ حد جمالت الرتكزي الرئيس ية ف مجموعة واسعة    47مكتبا ادلمع ف    26حيث قدم  

ثت املعايري ادلنيا املُضطلع هبا  حتواء  النوع الاجامتعي والاو امحلاية  نشطة  من أ   عىل مدى الس نوات الثالث املاضية. وُحد 
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ضافة عنارص   لإرشاك املعاقي، تصحهبا مجموعة أ دوات  هامة  للحامية والنوع الاجامتعي والاحتواء ف معليات الطوارئ، ابإ

عة بشأ ن اإرشاك املعاقي. فصَّ مُ   ةل تتضمن توجهيات موس 

عداده ف عام    ،اية والنوع الاجامتعي والاحتواءف جمال امحل  واملتخصص  ويشمل التدريب ال سايس وجيري    2021اذلي مت اإ

الإنرتنت ووهجا لوجه  تقدميه عرب املعاقي  ،ش بكة  اإرشاك  اإرشاك  ، وذكل  الرتكزي عىل  بشأ ن  ص  للتدريب اخملص  اس تكامل 

عام   املُبل غ عنه ف  اخلاصة2019املعاقي  ُأدرجت الاعتبارات  املتعلقة ابمحلاية والنوع   . وقد  التوجهيات  ابلإعاقة ف مجيع 

لس ياسة العامة والإطار  ل الهنائية    الصيغة  2022. وأ خريا، ُوضعت ف عام  19-الاجامتعي والاحتواء ف س ياق جاحئة كوفيد

 اقة مسة رئيس ية للكهيام.التنفيذي لالحتاد ادلويل بشأ ن امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، واكنت الاعتبارات اخلاصة ابلإع

املياه والرصف الصحي  خدمات  واكن القطاعان الرئيس يان الذلان قدم بشأ هنام توجيه حمدد فامي يتعلق ابلتعممي هام املأ وى و 

ادلليل املؤثر بشأ ن املأ وى "اللك حتت سقف واحد" لس تخدامه عىل نطاق أ وسع   2021. ونُقح ف عام  الصحية  والنظافة

املذكرة التوجهيية اجلديدة بشأ ن امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء واملياه والرصف الصحي  اين. وتضمنت  ف القطاع الإنس

املراحيض الابتاكرية  التنفيذ بدمع من الاحتاد ادلويل    عىل، املشورة ال ساس ية بشأ ن اإرشاك املعاقي، وتشمل ال مثةل  والنظافة 

 . ف لبنان للمعاقياملالمئة 

 كل لزما ومناس با : تقدم لك مكوانت احلركة خدمات حمددة للمعاقي لكام اكن ذ 2- 2  الإجراء المتكيين 

عادة التأ هيل البدين قيادة   اللجنة ادلولية بشأ ن الإعاقة    أ نشطةمنذ الامثنينيات من القرن املايض وحىت الآن، توىل برانمج اإ

آنذاك هو المنوذج الطيب   عادة تأ هيل حضااي احلر املستند اإىل  وتنفيذها. واكن الهنج املتبع أ برانمج   اس مترارب. وعىل الرمغ من  واإ

عادة عادة تأ هيل املترضرين من احلر ف الاضطالع بأ نشطة  التأ هيل البدين    اإ نه يعمل تدرجييا عىل وضع هنج  واإ  أ مشل ب، فاإ

 يضيف عنرص الاحتواء الاجامتعي اإىل برانجمه اذلي يتضمن مبادرات رايضية واقتصادية صغرى للمعاقي.

عادة التأ هيل البدين    الزتمبشأ ن الإعاقة،    2030وف رؤية   عادة  ب برانمج اإ لعالية اجلودة واملتاحة عىل اتأ هيل  ال تقدمي خدمات اإ

دماهجم واحتواهئم  الزن س ياقات  ف    من أ جل املعاقيحنو منصف ومس تدام   اعات املسلحة وغريها من حالت العنف، وتعزيز اإ

صات يمتحور حول الناسس ف اجملمتع. و  عادة التأ هيل احمللية    ،يتحقق ذكل ابعامتد هنج متعدد التخص  ويس هتدف تعزيز نُظم اإ

 عمل ابلتعاون مع الش بكة العاملية للرشاكء الوطنيي واحملليي.الوالوطنية و 

شري التقارير اإىل عدد  حيث ت   -التعممي  بقدر ما تشري أ يضا اإىل  ر امجلعيات الوطنية اإىل اخلدمات اخلاصة ابلإعاقة  تقاريوتشري  

ن  للك مهنام  (53)متساو من ال نشطة     ية املواضيع اجملالت  (. واكنت  26ف عدد أ قل قليال من البدلان )  ترتكز  اكنت، واإ

رصاحة تشري اإىل الربامج اليت تقدم فهيا  اليت  افة فئة "خدمات الإعاقة املتاكمةل"  مع اإض  ،التعمميلتكل املبلغ عهنا بشأ ن  مماثةل  

من تقدمي خدمة حمددة واحدة )انظر الرمس   لبد  املعاقيمجموعة من اخلدمات )الصحة والرعاية الاجامتعية والتعلمي( دلمع  

ماكنية   دمعت  يتالصليب ال محر الغاميب المجعية  (. وتشمل بعض ال مثةل  9البياين   ال طفال ضعاف السمع أ و البرص لضامن اإ

اتحة فرص العمل ف السلفادور، ومساعدة احملاربي القدماء    ،حصوهلم عىل التعلمي من املؤسسات    اف فنلندا، وطيف  املعاقيواإ

وس نغافورة، عىل سبيل الشاملية  ف جورجيا وهنغاراي ومقدونيا    للمعاقي   الاجامتعية  الطبيةو واخلدمات الصحية والاجامتعية  

الطبيعي ف والعالج  التأ هيل  عادة  اإ وقُدمت خدمات  احلرص.  البدلان  املثال ل  من  تشمل    عدد   ة الصومال وسورياليت 

 ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ومنغوليا وسلوفاكيا وتركيا.

https://watsanmissionassistant.org/protection-gender-and-inclusion-pgi/
https://watsanmissionassistant.org/protection-gender-and-inclusion-pgi/
https://www.elrha.org/project/inclusive-and-mhm-friendly-wash-facilities-in-lebanon/
https://www.elrha.org/project/inclusive-and-mhm-friendly-wash-facilities-in-lebanon/
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 8الرمس البياين 

كام جانب برامج امجلعيات الوطنية    منادلمع املقدم من الاحتاد ادلويل    ا الإجراء المتكيين، يقل الطلب عىلهبذوفامي يتعلق  

، حيث تُعد معظم امجلعيات الوطنية اليت  ، عىل خالف احلال فامي يتعلق ابلإجراء المتكيين اخلاص ابلتعمميمعها  يقل اتساقه

سة ف هذا اجملال ول   مكتبا من ماكتب الاحتاد ادلويل    18  فيقدممع. ومع ذكل،  ادل حتتاج اإىل  تقدم خدمات مكرسة ممتر 

ما  املعاقية اإىل  وهجَّ ادلمع اإىل امجلعيات الوطنية ف بعض جوانب خدماهتا املُ  ما ف شلكدمع مؤسيس و ف شلك  ، اإ خربة   اإ

ا غينيا  ندونيس يا، وابكس تان، وفلسطي، واببوا  واإ أ فريقيا، وفيجي،  والفلبي، والاحتاد  تقنية )ف ساحل غرب  جلديدة، 

 ، والمين(.ةالرويس، وبيالروس، ومودلوفا، وسوري

للمعاقي،  جمال    وف الشامل  التعاون مع  الاحتاد ادلويل    أ وثقالتعلمي  ال لعاب عرى  أآس يا وجلنة  أ مم جنوب رشق  رابطة 

ندونيس يا ندونيس يا ووزارة الش باب والرايضة ف اإ الصليب ال محر الإندونييس ف وضع  من أ جل دمع    ال وملبية اخلاصة ف اإ

ش بكية نظمها الاحتاد ادلويل بشأ ن الاس تجابة   ندوات ، حددت  2020. وف عام  املعاقي ذهنياوحدات تدريبية للطالب  

ك  مالمح معل مجعية الهالل ال محر الفلسطيين ف جمال اإرشا  ،19-كوفيداحئة  التعلميية للصليب ال محر والهالل ال محر جل

معل مجعية الهالل ال محر  حيث حددت أ يضا    املعاقي، وجرى ذكل أ يضا ف حلقة معل عقدت ف القمة العاملية للش باب

 املرصي. 

ذات الصةل املشرتكة بي الواكلت، مثل فريق العمل املعين    العملياتنشط الاحتاد ادلويل ف  وابلإضافة اإىل ذكل، فقد  

رشاك أ  بكة املشرتكة لواكلت التعلمي ف حالت الطوارئ، و ابلتعلمي الشامل للجميع التابع للش   سهم ف مجع املوارد املتعلقة ابإ

ف متوز/يوليو  اليت نُظمت    19- املعاقي، واحللقات ادلراس ية الش بكية بشأ ن التعلمي الشامل للجميع ف زمن جاحئة كوفيد

رشاك املع2021  اقي. ، ودمع ندوة تتعلق حبامية الطفل والعمل الإنساين واإ

 س باب العاهات للتصدي ل  : تعمتد لك مكوانت احلركة هنج الوقاية والتدخل املبكر  3- 2  الإجراء المتكيين 

ال زمات والزناعات  تنفذ   منع  اإىل  الرامية  الإعاقة من خالل هجودها  زاء  اإ الوقائية واملبكرة  التدخالت  ادلولية هنج  اللجنة 

تنفيذ القانون    ، مبا ف ذكل حتديدتنفيذ القانون ادلويل الإنساينعىل  املسلحة. وتواصل اللجنة ادلولية حتديث التعليقات  

مثل اتفاقية حقوق ال شخاص من ذوي الإعاقة. ويمتثل الهدف    ،قواني حقوق الإنسانواثيق  ادلويل الإنساين فامي يتعلق مب

 وكرامهتم.  املعاقيمن ذكل ف ضامن احرتام مجيع أ طراف الزناع املسلح حلقوق 
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تطعمي  لل محةل  دمع الصليب ال محر ال مرييك  اإطار هذا الإجراء المتكيين، حيث    فنشاط  ومل تُبل غ اإل مجعية وطنية واحدة عن  

ق ذكل ف حد  للقاحات، ولكهنا ل توث  ابمع  ادلتوفري  ال خرى  حلصبة. ويواصل العديد من امجلعيات الوطنية  الإصابة اب  ضد

انت اإىل أ ن هذا وتشري هذه البيا.  الإجراء المتكيينق فامي يتعلق هبذا  دمع حمدد لالحتاد ادلويل موث  أ ي  ذاته. فمل يكن هناك  

طار منقح للحركة بشأ ن الإعاقة.مضن أ  أ ولوية ل حيظى ب اجملال  ي اإ

مبادرات مراعية للفوارق بي اجلنسي للتخفيف    ف اعامتد   احلركة بشلك انشط ر لك مكوانت  : تنظ 4- 2الإجراء المتكيين  

طار براجمها وخدماهتا، لكام اكن ذكل مناس با ولزم   ا من حدة الفقر ودرء العنف واحلد منه ومواهجته ف اإ

، حتدد اللجنة ادلولية النوع الاجامتعي بوصفه أ حد أ بعاد التنوع. 2022ف مرشوع س ياسة الربامج الشامةل للجميع لعام  

لك عامل تنوع مع أآخر  يتفاعل  ل العمر،  فئة  عوامل التنوع ال خرى مثل  جممتعي مع    ويتداخل عامال الإعاقة والنوع الاجامتعي

 خللق الهوايت املتنوعة. 

اجلوانب وتداخلها،    ويشدد هنج تعدد  مفهوم  ادلولية عىل  اللجنة  تتبعه  للجميع اذلي  الشامةل  الهوايت  مؤكدا  الربامج  أ ن 

 من جوانب تنوعها، فهيي مزجي من عوامل التنوع اليت تتعلق بديناميات القوة ف س ياق   جانب واحدجمرد  الفردية ل حيددها  

ماكنية وصول ال شخاص اإىل  ف ثر  يؤ   حمدد للجنة ادلولية وحتدد ااجملمتع واخلدمات الإنسانية ال ساس ية.  ،  أ و استبعادمه من  ،اإ

انتشارا. ويعرتف الهنج املتعدد اجلوانب بأ ن النوع الاجامتعي المتيزي  أ شاكل  عتباره أ كرث  النوع الاجامتعي ابمرشوع الس ياسة    ف

ادلولي اللجنة  تعقيدا. وتس تخدم  أ شد  الإعاقة خللق هوايت  مع  الشامةل جيمتع  الربامج  اجلنساين من خالل هنج  املنظور  ة 

للجميع، بوصفه أ داة حتليلية لس تكشاف ادليناميات اجلنسانية وبوصفه هنجا لضامن الإاتحة املنصفة للمساعدة وامحلاية أ مام  

 .مبن فهيم املعاقونامجليع، 

مائعا يتأ ثر بديناميات القوة الاجامتعية وميكن أ ن اللجنة ادلولية شيئا  راه  ويرتبط ذكل ارتباطا وثيقا مبفهوم الضعف اذلي ت

 عىل مر الزمن. وعادة ما تؤدي مجموعة من العوامل اإىل ضعف الشخص أ و اجملموعة )مفعظم الناجيات من العنف القامئ يتغري  

للعنف    أ شد تعرضا  من ذوات الإعاقةعىل النوع الاجامتعي، مثال، عادة ما يكن من الإانث، ولكن "البنات والشاابت  

 .4قات"(ااذلكور أ و البنات والشاابت غري املع  من مقارنة بأ قراهنن

الواقعة ف نطاق دجما جيدا ف كثري من ال عامل  المتكيين    الإجراءوقد ُأدمج اجلانب املراعي لالعتبارات اجلنسانية ف هذا  

جراءي المتكي   عاقة أ حد جمالت الرتكزي عىل وجه اخلصوص، اكن ت   1-2. وكام ُذكر ف الإجراء  2-2و  1-2اإ عممي مراعاة الإ

وتنفيذه، دعام   والنوع الاجامتعي والاحتواء،  امحلاية  ادلويل عىل  لالحتاد  الرتكزي الاسرتاتيجي  عند حتديد  منه  الرئيس ية 

ديدا حتقة قليةل فامي يتعلق  للجمعيات الوطنية عىل مدى الس نوات الثالث املاضية. ولكن اكنت الإجراءات احملددة املوث  

ومواهجتهمببادرات   منه  واحلد  العنف  ودرء  الفقر  حدة  من  كوادور ""التخفيف  اإ ذكرت  الوطنية،  امجلعيات  تقارير  وف   .

أ جراها الاحتاد ادلويل،    أ نشطةوالسلفادور وفانواتو   منع العنف فامي يتعلق ابلإعاقة حتديدا؛ وف معليات التحديث اليت 

طار مبادرات أ خرى ف أ فغانس تان وبنغالديش وميامنار    للفروق  ةمنع العنف املراعيهود  ُأدرج ادلمع جل  اإ بي اجلنسي ف 

التعدد والتداخل بي عاميل النوع الاجامتعي والإعاقة  وارتبط معظمه مبعاجلة    -وابكس تان وأ ورواب وأآس يا الوسطى وفلسطي  

 حلصول عىل امحلاية الفعاةل والربامج الشامةل للجميع.ضامن ال
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https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report_-_EN_web.3.21_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report_-_EN_web.3.21_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report_-_EN_web.3.21_0.pdf
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ىل تغيري العقليات والسلوك من  ى لك مكوانت احلركة : تسع 3الهدف الاسرتاتيجي   ف    أ جل تشجيع احرتام التنوع، مبا  اإ

 ذكل اإرشاك املعاقي 

ىل التأ ثري ف السلوك وتغيريه ملواهجة المتيزي وتعزيز الاحتواء الاكمل  : ت 1- 3الإجراء المتكيين   سعى لك مكوانت احلركة اإ

 للمعاقي 

عاقة ف عام   اليت   وفهم احلواجز  بي موظفهيا"بتحسي الوعي  ،  2022و   2018الزتمت اللجنة ادلولية ف القمة العاملية لالإ

 .ف س ياقات الزناع املسلح وغريها من حالت العنف" املعاقونيواهجها 

بل خمتلف    2030ويستند هذا الالزتام بقوة اإىل رؤية   اللجنة ادلولية. ومثال عىل  أ قسام بشأ ن الإعاقة، وجيري تنفيذه من قِّ

يق املعين ابملساءةل أ مام  ذكل أ ن الفريق املعين ابلتنوع والإدماج يدرج اإرشاك املعاقي ف دوراته اخلاصة ابلتوعية. وينظم الفر 

املترضرين أ يضا حلقات دراس ية ش بكية شهرية حترضها مجموعة متنوعة من موظفي اللجنة ادلولية. وتس هتدف هذه احللقات  

ذاكء الوعي   ختلف جوانب املساءةل أ مام املترضرين. وُخصص عدد قليل من هذه احللقات لإذاكء مب ادلراس ية الش بكية اإ

 . رشاك املعاقيابإ الوعي 

وأ ملانيا وكينيا ومدليف    الوطنية لل رجنتي  اتامجلعي  ،الآخرين  فومن بي امجلعيات الوطنية اليت أ بلغت عن أ نشطة للتأ ثري  

 الرفاهاليت عوجلت ف معظمها ف الاحتواء الاجامتعي/ية  املواضيع اجملالت  وتركيا وفييت انم. ومتثلت    والصومالورصبيا  

الصحية،   والرعاية  ف  اإ و الاجامتعي،  املعاقي  الطوارئرشاك  مائدة  حالت  اجامتعات  أ و  ف محالت  ال نشطة  ومتثلت   .

اليات أ خرى     ف امجلهور، وُأقميت بعض ال نشطة عىل املس توى الشعيب أ يضا للتأ ثري    موهجة اإىلمس تديرة أ و منتدايت أ و فع 

 السلوك ف اجملمتع احمليل، مثلام حدث ف كينيا.

ف بنغالديش وجزر سلامين   مبادراتيل عىل الصعيد امليداين اليت ركزت عىل التأ ثري والتوعية ومشلت أ نشطة الاحتاد ادلو

دارة    اجملمتعية وال نشطة اليت تس هتدف التأ ثري فومتثلت هذه ال نشطة ف التوعية    ،والفلبي وميامنار السلطات احلكومية واإ

قلميية  امجلعيات الوطنية ملراعاة متطلبات اإرشاك املعاقي عىل حنو طرية  واجملموعة القُ   ف ال مريكتي  أ فضل. وقدمت املاكتب الإ

 ملنطقة احمليط الهادئ توجهيات عىل ش بكة الإنرتنت بشأ ن املأ وى الشامل للمعاقي. 

أ عاله   2-2و  1-2  الإجراءين المتكينييأ ما عىل الصعيد العاملي، فاإن العديد من ال نشطة املذكورة مبزيد من التفصيل ف  و 

ذاكء الوعي  ومن ال مثةل عىل ذكل  السلوك.    ف التوجيه بشأ ن وضع الربامج للتأ ثري  توفري    مشلت من خالل    19-احئة كوفيدباإ

 19-شأ ن اإرشاك املعاقي ف الاس تجابة جلاحئة كوفيدت اإرشادات تقنية ب وُأعد،  ادلمع املقدم من الصليب ال محر الفنلندي

 عىل ش بكة الاحتاد ادلويل. ترضوعُ 

 ل دةل اب   املشفوعة : تسعى لك مكوانت احلركة اإىل زايدة معرفهتا ابلإعاقة من أ جل تشجيع املامرسات  2- 3  الإجراء المتكيين 

بشأ ن اإرشاك املعاقي. وتمتثل اإحدى هذه احلزم التدريبية  تنظمييتي  ، حزمتي تدريبيتي  2020وضعت اللجنة ادلولية منذ عام  

للتدريب وهجا لوجهحز ف   الإنساين  لف جما  مة  العمل  املعاقي ف  بيامن  اإرشاك  ال خرى ف  ،  التدريب عرب تمتثل احلزمة 

جما  الإنرتنت بي    لف  املشرتكة  ادلامئة  للجنة  التوجهيية  املبادئ  اإىل  التدريبيتان  احلزمتان  هااتن  وتستند  املعاقي.  اإرشاك 

رشاك املعاقي ف   العمل الإنساين.الواكلت املعنية ابإ
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هذا التدريب نتاجئ    شلك  موظفا ميدانيا ابلتدريب ف جمال اإرشاك املعاقي. وستُ   234دت اللجنة ادلولية  ، زو  2021وف عام  

زاءاللجنة ادلولية  الهنج اذلي س تتبعه   وحدات التدريب اخلاصة   ل تزالامليداين. وفضال عن ذكل،    معلهااإرشاك املعاقي ف    اإ

طار   رشاك املعاقي، تُ بشأ ن  حمددة  مادة  لمساءةل أ مام املترضرين، مبا ف ذكل  ل للجنة ادلولية  ا ابإ م  قدَّ الربامج الشامةل للجميع واإ

زميال   679، وصل التدريب ف جمال املساءةل أ مام املترضرين اإىل  2021ابنتظام عىل نطاق وفود اللجنة ادلولية. وف عام  

 الزمالء ف اللجنة ادلولية ف مجيع أ حناء العامل. من 

الشاملية تمنية املعارف، وف مقدونيا أ خرى ل أ نشطة الاضطالع بوأ فاد عدد صغري من امجلعيات الوطنية بتوفري التدريب أ و 

ف الرعاية. وف  ينتدريبا عىل همارات املساعد ابملعاقيواجلبل ال سود والصومال والفلبي، نظمت برامج اخلدمات اخلاصة 

س بانيا، أ درجت امجلعية الوطنية الإعاقة بوصفها جانبا رئيس يا من جوانب دراس هتا الس نوية املفص   ةل لعوامل الضعف ف  اإ

 البدل. 

املعارف، بتحسي  وعىل الصعيد العاملي، ركز ادلمع اذلي يقدمه الاحتاد ادلويل اإىل املوظفي وامجلعيات الوطنية فامي يتعلق  

انت    تعزيزعىل   ِّ رشاك املعاقي ف التدريب ف جمال امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، وتوس يع نطاق  جودة املُكو  اخلاصة ابإ

دراج  ،  2021التغطية اليت حتققها. وقد نُقح التدريب ف جمال امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء تنقيحا شامال ف عام   مع اإ

فة حسب الإعاقة. الرتكزي خاصة عىل البياانت املصن    مبا ف ذكلالإعاقة ف مجيع أ جزائه،  العديد من اجلوانب اليت تركز عىل  

 .2022لبدء التنفيذ عىل نطاق أ وسع ف عام مع التخطيط  تدريبية جتريبية لقادة أ فرقة الاس تجابة للطوارئ، ةونُظمت دور

تلقى  ارسات اإرشاك املعاقي من أ جل تذليل احلواجز. و عىل مبادئ ومم  ا حمدداوف أ فريقيا، قدم الاحتاد ادلويل أ يضا تدريب

قلميية   التدريب موظفون ومتطوعون من كينيا وأ وغندا ونيجرياي وزمبابوي وسرياليون وتزنانيا، ومن مجيع أ عضاء الش بكة الإ

تعري  التدريب  ومشل  أ فريقيا.  ف  والنوع الاجامتعي والاحتواء  ابمحلاية  املعنية  ادلويل  لالحتاد  املعاقي،  التابعة  اإرشاك  ف 

 والآداب املتعلقة ابلإعاقة، واحلواجز، والإجراءات اليت جيب اختاذها لضامن اإرشاك املعاقي. 

ماكنية  من أ جل  عهد للبحوث وجامعة  ع م ( م2020املكتب الإقلميي ل ورواب )ف عام  ومعل   جراء دراسة متعمقة حول اإ اإ

ف بدلان البلقان، مع الرتكزي عىل الإعاقة، ابلتعاون مع امجلعيات   اخلدمات الصحية وخدمات الرعايةعىل املهاجرين  حصول

، واجلبل ال سود. واكتسب املشاركون املعارف واملهارات ف  الشاملية  ورصبيا، ومقدونيا  والهرسك،الوطنية ف البوس نة  

 جمال أ ساليب البحث وأ دواته.

لك مكوانت احلركة بشلك فاعل املعاقي عىل حنو اكمل وفعال مس تخدمة وسائل ادلبلوماس ية    تدمع:  3- 3  الإجراء المتكيين

 الإنسانية 

دراج   ف   2021ف عام  ، وجنحت  الإعاقة ف حاةل ال زمات والزناعاتمنظور مراعاة  واصلت اللجنة ادلولية ادلعوة اإىل اإ

ىل امجلعية العامة لل مم املتحدة بشأ ن الإعاقة والزناع املسلح  فالتأ ثري   ر اخلاص لل مم املتحدة  اذلي نرشه املقر    التقرير املقدم اإ

دماج    ومشلت التوصيات  . 2021املعين ابلإعاقة ف أآب/أ غسطس   الإعاقة  منظور مراعاة  الرئيس ية للجنة ادلولية رضورة اإ

ة والتكتيكية ف التخطيط والتشغيل والتدريب العسكري، وامجلع بي اجلهات اليت  عىل املس توايت الاسرتاتيجية والتشغيلي

 واملنظامت املمثةل هلم والقوات املسلحة. املعاقين، أ ي لآ بعض حىت اب مل تكن عىل اتصال وثيق بعضها  

آذار/مارس   دماج  مشاورة افرتاضية انحجة للخرباء بشأ  ف تنظمي  أ يضا  شاركت اللجنة ادلولية  ،  2021وف أ منظور مراعاة  ن اإ
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مضت ممثلي دبلوماس يي لدلوةل، حيث    ، ابلشرتاك مع أ اكدميية جنيف ومنظمة دايكونيا،الإعاقة ف العمليات العسكرية 

ر اخلاص لل مم املتحدة املعين حبقوق ال شخاص من ذوي الإعاقة، وخرباء أآخرين ف جمال حقوق وخرباء عسكريي، واملقر  

 وعاملي ف اجملال الإنساين. ،، وأ اكدمييي ف جمال القانون ادلويل الإنساين، وخرباء من اجملمتع املديناملعاقي

قات يتحدثن عن املشالكت  امع أ ربع نساء مع "حوار أ محر"ومشلت أ برز أ نشطة ادلعوة اليت أ جراها الاحتاد ادلويل تنظمي 

ال لعاب ال وملبية اخلاصة(، منظمة  )ابلتعاون مع الهالل ال محر الفلسطيين و   19-واحللول ف اإطار الاس تجابة جلاحئة كوفيد

عام    ات ندو ودورات   املتحدة ف  لل مم  العامة  امجلعية  ابلتوعية 2020ش بكية ف  تُعىن  ادلويل  ، ومدرسة صيفية لالحتاد 

، ابلتعاون مع الصليب ال محر ال سرتايل، ودورة ف 19-ش بكية عن اإرشاك املعاقي واملأ وى وجاحئة كوفيدوندوة الإنسانية، 

 اللجنة ادلولية. أ سابيع الش باكت والرشأاكت الإنسانية ابلشرتاك مع 

 والتوصيات الاس تنتاجات  

عند  من املالءمة والرضورة اذلي اكن يتسم هبام   ذاتهاليوم ابلقدر الاسرتاتيجي للحركة بشأ ن اإرشاك املعاقي الإطار  يتسم

ات،  ثغر من    يعايناإرشاك املعاقي  ل يزال  ة ف هذا التقرير،  . وعىل الرمغ من أ وجه التقدم املُحرز املوحض  2015ف عام    اعامتده

لتحقيق أ هداف الإطار مطلوبة    اجلهودول تزال  لحركة وال شخاص املترضرين من الإعاقة.  ل رضورة ملحة  كام ل يزال يشلك  

جراءاته المتكينية لزم مواصةل نرش اُلطر املعيارية احلالية ملكوانت احلركة، وترمجهتا اإىل تغيريات تشغيلية تبنصها وروهحا. و   واإ

جيابيا   اإ التعاون والتبادل    املعاقي  ف جتاربتؤثر  بي مكوانت  فامي  املترضرين من الزناع. وفضال عن ذكل، ميكن لزايدة 

 بادل. مت  أ ساس وتعزيز اجلهود عىل  لتعمل املزيدتيح الفرص ت احلركة أ ن 

بشأ ن اإرشاك املعاقي للوقوف عىل مدى  للحركة  الإطار الاسرتاتيجي  هذا  ونويص بشدة بأ ن تس تعرض مكوانت احلركة  

الية، ف موعد ل يتجاوز عام   اإىل تقدمي قرار جديد منقح اإىل جملس    تقيمي مدى احلاجة  حينئذ  ينبغيو ،  2023التقدم والفع 

 ذكل. والبت فاملندوبي أ و اإىل املؤمتر ادلويل، 

عاقة ا  وخبالف   حداثن همامن أ برزا   2022و  2018  ذلين ُعقدا ف عاملهذا الإطار، نالحظ أ ن مؤمتري القمة العاملية لالإ

انت أ مهية اإرشاك املعاقي، كام أ هنام ساعدا  ِّ  تتجاوز هذا الإطار. أ كرث حتديدا امات احلركة عىل قطع الزت ُمكو 

زاء اإرشاك املعاقي ف املنظمة. وهناك ابلفعل دروس مس تفادة من هذا الهنج للجنة ادلولية    2030رؤية  تعزز  و  هنجا مشوليا اإ

انت    ينبغي تبادلها مع ِّ والاحتاد    البياانت املدرجة ف هذا التقرير والواردة من امجلعيات الوطنيةاحلركة. وتوحض  مجيع ُمكو 

الوطنية  ثل هذا  ادلويل )ل ول مرة مب  أ ن امجلعيات  العاملتضطلع بعمل مكثف  التفصيل(  اإرشاك    حول  وف مجيع جمالت 

ن اكن ذكل مع الرتكزي الواحض    ،املعاقي اخلدمات  التعممي و فامي يتعلق بلك من    عىل العمل اخلاص بوضع الربامج  والقويواإ

حتياجات امجلعيات ل وملبياويل لهذا العمل عىل الصعيد العاملي والإقلميي والوطين قواي حتاد ادلاملتخصصة. ويس متر دمع الا

حاليا.  حمدودة  الفرص املتاحة للتعاون والتنس يق    فاإنحتاد ادلويل جديرة ابلإجعاب،  اإجنازات ش بكة الا  وف حي أ نالوطنية.  

يالء تكل املسأ ةل أ  ويلزم   منظمة لفرص املتاحة للتعاون مع الرشاكء احلاليي مثل  والاس تفادة اإىل أ قىص حد من ا  ، ولويةاإ

 ل لعاب ال وملبية اخلاصة. ا

سة لإرشاك املعاقي ف الاحتاد ادلويل )أ و ف احلركة(، عىل مدى الس نتي املاضيتي،  وقد اش تد افتقادان جلهة تنس يق مكر  

اإىل احلد من العمل عىل تنفيذ بعض ال هداف املذكورة ماكنية الاتساق والربط بي  ، و أ عاله  وأ دى ذكل  اإ   امجلعيات من 

https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6701445371836538880/
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لمعلومات وادلروس املس تفادة، يوىص بأ ن ينظر الرشاكء املهمتون ف احلركة  ومن أ جل تسهيل التبادل املطلوب ل الوطنية.  

نشاء جامعة ممارسي ف جمال    بغرض دمعحلركة ال وسع نطاقا، اش بكة الاحتاد ادلويل أ و  ف  ف س بل دمع وظيفة التنس يق   اإ

 اإرشاك املعاقي. 


