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استنادا
التحيز في العمل اإلنساني  -تقديم المساعدة
يطالب مبدأ عدم
ً
ّ
إلى الحاجة فقط  -الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني عند تحديد
أولوياتها باالستجابة بطريقة تأخذ بعين االعتبار احتياجات كافة األشخاص
المتضررين من أي أزمة .ومع ذلك ،نحن ندرك أن منظومة العمل
اإلنساني ما زالت ال تعمل على إدماج كبار السن واألشخاص من ذوي
اإلعاقة بشكل منهجي.
يرحب مشروع إسفير بتطوير هذه المعايير التي تم اختبارها لتوجيه
مجتمع العمل اإلنساني .وقد عملنا على دعم المرحلة التجريبية المهمة
لهذا العمل بوصفها عامل حيوي يسهم في بلورة المعتقدات الجوهرية
يحق لجميع األشخاص المتضررين من األزمة
لمشروع إسفير :وهي أنه ّ
العيش بكرامة ،وأنه يجب اتخاذ كافة الخطوات الممكنة للتخفيف من
معاناتهم في هذه األزمات .ودون بلورة فهم حول احتياجات وأولويات
ً
تهميشا أثناء األزمة  -فإنه ال يحق
الجميع  -وخاصة األشخاص األكثر
االدعاء بأنهم يعززون من كرامة
للعاملين في مجال العمل اإلنساني ّ
وحقوق هؤالء األشخاص بشكل حيادي.
وقد تعهدت الدول بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتحقيق إدماج كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني .كما تدعو
ّ
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة ()CRPD
إلى “اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان حماية وسالمة األشخاص
ذوي اإلعاقة المعرضين للمخاطر ،بما في ذلك حاالت النزاع المسلح
والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية” .وقد تمخض عن القمة
العالمية للعمل اإلنساني التي ُعقدت في عام  2016اعتماد مواثيق
تقر بضرورة ّ
تبني طريقة أكثر
اإلدماج وأجندة العمل اإلنساني ،والتي ّ
منهجية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في العمل اإلنساني.
4

كلمة افتتاحية
توفر هذه المعايير لممارسي العمل اإلنساني والمنظمات المعنية به
صورة واضحة حول األعمال التي يمكن تنفيذها لحماية ودعم وإشراك
جميعا في تحقيق
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ومساعدتنا
كبار
ً
ّ
هذه االلتزامات .يمكن االسترشاد بهذه المعايير لتحديد المعوقات
والتغلب عليها للمشاركة في مختلف السياقات والوصول إليها ،وفي
جميع مراحل دورة برامج العمل اإلنساني.
تعد هذه المعايير خطوة تمهيدية مهمة نحو تشجيع وتحسين األعمال
التي من شأنها تلبية احتياجات الجميع بحيادية تامة .وأهيب بكم التعاون
والتدرب على
معنا لتعميمها بشكل أوسع والتشجيع على تطبيقها
ّ
استخدامها وتجسيدها ضمن ممارسة العمل اإلنساني.

كريستين كنودسين ،المدير التنفيذي ،مشروع إسفير

© CBM/Shelley
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السن واألشخاص من ذوي
تم وضع معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
اإلعاقة من قبل برنامج بناء القدرات للمسنين وذوي اإلعاقة (،)ADCAP
وهو عبارة عن مبادرة التحاد المنظمات المعنية بالشيخوخة واإلعاقة.
يتألف هذا االتحاد من مؤسسة  CBMو منظمة DisasterReady.org
ومنظمة هانديكاب إنترناشينال  Handicap Internationalومنظمة
هيلب إيج إنترناشينال  HelpAge Internationalواالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCوجامعة أكسفور
بروكس ومؤسسة .RedR UK
عقد برنامج بناء قدرات المسنين وذوي اإلعاقة شراكة مع جمعية
الصليب األحمر الكينية ومؤسسة  CBMومؤسسة  Christian Aidفي
كينيا ومؤسسة  Concern Worldwideومؤسسة اإلغاثة اإلسالمية
ومنظمة هيلب إيج إنترناشينال في الباكستان ومؤسسة اإلغاثة
اإلسالمية العالمية ومؤسسة  Christain Aidفي المملكة المتحدة.
عملت كل من غيوليا ديفيد (مؤسسة  )CBMوكيت آيكرويد (مؤسسة
هانديكاب إنترناشينال) على صياغة النسخة المنقحة من هذه النشرة،
بدعم من فيليب هاند وإيرين فان هورسن (منظمة هانديكاب
إنترناشينال) وريكاردو بال كورديرو (منظمة هانديكاب إنترناشينال)
وفاليري سكيرر وكيرستي سميث (مؤسسة .)CBM
نتوجه بالشكر إلى كل من عمل على مراجعة مسودات هذه النشرة وعلى
القيمة فيها .والشكر موصول لكل من:
إسهاماتهم ّ
• أعضاء اتحاد المنظمات المعنية بالشيخوخة واإلعاقة الذين شاركوا
في النسخة التجريبية وفي مراجعتها وتنقيحها :إيريني فان هورسن
وديانا هيسكوك وفيلب هاند وإيفان كينت وماركوس سكينر (من
منظمة هيلب إيج إنترناشينال) وكيت آيكرويد وريكاردو بال كورديرو
(من منظمة هانديكاب إنترناشينال) وغوليا ديفيد وكيرستي سميث
وفاليري سكيرر ولورا غور وتوشار والي وكريستين هوك (من مؤسسة
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 )CBMوتينا تيندي وكايسا اليتيليا وسيوبهان فوران (االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر) وكيت دينمان وإيزابيل
روبنسن (من مؤسسة  )RedR UKوسوبريا أكيركار (جامعة أكسفورد
بروكس).

• أعضاء مجموعة المراجعة الذين عملوا على توجيه عملية المراجعة
بأكملها ،وساعدوا في تحديد أولويات التغيير في النسخة التجريبية
وقدموا إسهامات في النسخة المنقحة :أنينيا نادغ (مشروع إسفير) و
ّ
إيما بيرس (مفوضية الالجئين النسائية) وجيرغي باسزتور (لجنة اإلنقاذ
الدولية) وجورجيا دومينيك وجوز فييرا وإيمانويل جاك (التحالف
الدولي المعني باإلعاقة) و كيلي فيتزغيرالد (لجنة المنظمات غير
الحكومية المعنية بالشيخوخة ،جنيف) وإيميلي بيريديكو (تحالف
مؤسسات خدمات المسنين" ،)"COSEوكريستين النغ (المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) وماريا كيت (مركز ليونارد
تشيشاير لتنمية اإلعاقة واإلدماج ،كلية لندن الجامعية).
قدموا إسهامات فنية في الفصول
• خبراء القطاعات الرئيسية الذين ّ
الواردة في النسخة المنقحة :باولين ثيفيلير (منظمة هانديكاب
إنترناشينال) وآنجيال روز (شبكة التواصل مع المجتمعات المتضررة
من األزمة) ومارك غورمان (منظمة هانديكاب إنترناشينال) وسيلفيا
بيريل-ليفين (رئيسة لجنة جنيف للمنظمات غير الحكومية المعنية
بالشيخوخة) :معايير اإلدماج الرئيسية :إيما بيرس (مفوضية الالجئين
النسائية) و بورام لي (مفوضية الالجئين النسائية) وأليس هاوكس
(اللجنة الدولية لجمعيات الصليب األحمر) ،وجيرجي باسزتور (اللجنة
الدولية لجمعيات الصليب األحمر) .الحماية :مارك باتل (اليونيسف)
وماجدة روزمان (منظمة هيلب إيج إنترناشينال) :برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ( :)WASHطالل وحيد (منظمة
هيلب إيج إنترناشينال) و إيزابيل بيلي ( :)CaLPاألمن الغذائي
وسبل العيش :مينا مجتهدي (االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
ُ
األحمر والهالل األحمر) و جوما خودونازاروف (منظمة هيلب إيج
إنترناشينال) :التغذية :كورين تريهيرني (االتحاد الدولي لجمعيات
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الصليب األحمر والهالل األحمر) و إيريكا ترابوكو (منظمة هانديكاب
إنترناشينال) :مستلزمات المأوى والمستقرات واألسرة المعيشية:
إيريك ويرتس (منظمة هانديكاب إنترناشينال) و أليساندرا أريسو
(منظمة هانديكاب إنترناشينال) و ديفيدي أولكيني (منظمة هانديكاب
إنترناشينال) و جوما خودونازاروف (منظمة هيلب إيج إنترناشينال):
الصحة :سيان تسيني (مؤسسة  )CBMوجوليا ماكغيوون (منظمة
هانديكاب إنترناشينال) :التعليم.
نقدر كذلك إسهامات مستشاري اإلدماج الذين حظوا بدعم برنامج
ّ
بناء القدرات للمسنين وذوي اإلعاقة ( ،)ADCAPوالذين استخدموا
القيمة
وقدموا مالحظاتهم
النسخة التجريبية من المعايير
التقييمية ّ
ّ
ّ
حولها وشاركوا الممارسات الجيدة ودراسات الحالة ،وقد ورد ذكر أسماء
الكثير منهم في هذه النسخة :كلير غرانت و شارون جيليغات كيبور و
عائشة محمد (مؤسسة  )Christain Aidوشيرين الشيخ أحمد وفاروق
مسيه (اإلغاثة اإلسالمية) وأنور سادات (منظمة هيلب إيج إنترناشينال)
وميشيل مويندوا (مؤسسة  )CBMوليليان ماتيمو (جمعية الصليب
األحمر الكينية) وشفقات أواله (مؤسسة .)Concern Worldwide
كما نتقدم بالشكر والتقدير ألكثر من  300شخص ممن ساهموا في
تمثيل المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات
المعنية بالمسنين ومنظمات العمل اإلنساني من جميع أنحاء العالم.
التقييمية حول النسخة التجريبية بشكل رئيسي
لقد أسهمت مالحظاتهم
ّ
ونتقدم لهم بالشكر على مساهمتهم وتفانيهم
في صياغة هذه النسخة.
ّ
في إدماج كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني.
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1
ويقدر
يعاني نحو  %15من سكان العالم من اإلعاقة بشكل أو بآخر.
ّ
عاما بنحو  %13من عدد سكان
سن الستين ً
عدد األشخاص الذين تجاوزا ّ
2
سن الستين ،يعاني أكثر من
العالم .ومن بين األشخاص الذين تجاوزا ّ
3
 %46منهم من إعاقة ما.

تقتضي المبادئ اإلنسانية أن يتم توفير المساعدة والحماية حسب
االحتياج ودون أي تمييز .ويجب عدم إقصاء أي شخص من العمل
اإلنساني ،سواء كان ذلك بشكل متعمد أو دون قصد .ومع ذلك ،ما زال
هناك محدودية في قدرة العاملين في مجال العمل اإلنساني على الوفاء
والعمر والنوع
وغالبا ما يقترن التمييز القائم على اإلعاقة
بهذا االلتزام.
ُ
ً
السن واألشخاص
االجتماعي بأشكال أخرى من التمييز مثل حرمان كبار
ّ
حقهم في الحصول على المساعدة والمشاركة في
من ذوي اإلعاقة من ّ
العمل اإلنساني.

الغرض من هذه المعايير

السن واألشخاص من ذوي
صممت معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
سد الفجوة القائمة في فهم احتياجات وقدرات
اإلعاقة للمساعدة في ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وتحسين مستوى
وحقوق كبار
ّ
إدماجهم في العمل اإلنساني.
وهي مصممة لتعزيز مسؤولية الجهات العاملة في المجال اإلنساني
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وكذلك لدعم مشاركة
تجاه كبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني .ويمكن
كبار
ّ
استخدام هذه المعايير كتوجيه ُيسترشد به في وضع البرامج ،وكذلك
كمورد للتدريب والدعم ،السيما للتأثير في السياسات والممارسة
المؤسساتية حتى تكون أكثر قابلية لإلدماج.
السن واألشخاص من ذوي
تتألف معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
9

المقدمة
اإلعاقة من تسعة معايير إدماج رئيسية ،وهي مستقاة من االلتزامات
التسعة التي ينطوي عليها المعيار اإلنساني الرئيسي المتعلق بالجودة
والمساءلة ( ،)CHSإضافة إلى سبع مجموعات من معايير اإلدماج
الخاصة بكل قطاع من القطاعات هي :المياه والصرف الصحي
وسبل العيش ،والتغذية ،والمأوى،
والنظافة العامة ،واألمن الغذائي ُ
ومستلزمات المستقرات واألسر المعيشية ،والصحة ،والتعليم.
يعرض كل فصل من فصول هذه الوثيقة مجموعة من المعايير
واألعمال الرئيسية التي تفضي إلى تلبية كل معيار منها،
والمالحظات التوجيهية التي من شأنها دعم عملية تنفيذ األعمال،
واألدوات والموارد ،ودراسات الحالة التي توضح كيف يتم إدماج
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في االستجابات اإلنسانية.
كبار
ّ
نصوصا من مصادر
وتستخدم دراسات الحالة في بعض األحيان
ً
خارجية ،أو تستخدم المصطلحات المفضلة للمنظمة التي توفر
المعلومات.
تتمحور معايير اإلدماج القطاعية حول ثالثة مجاالت رئيسية لإلدماج:
 .1إدارة البيانات والمعلومات
 .2معالجة المعوقات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وتعزيز قدراتهم.
 .3مشاركة كبار
ّ
وتُ ستخدم معايير اإلدماج الخاصة بكل قطاع من القطاعات بشكل
متزامن مع معايير اإلدماج الرئيسية..
وفيما يتعلق باستخدام هذه المعاييرُ ،يستخدم مصطلح “اإلدماج”
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،على الرغم من
في سياق كبار
ّ
أن هناك فئات أخرى معرضة للمخاطر تواجه معوقات في
إدراكنا ّ
الوصول والمشاركة وتعاني من التمييز القائم على الحالة االجتماعية،
10

المقدمة
العمر أو النوع االجتماعي أو العرق أو اللون أو اإلثنية
بما في ذلك ُ
أو التوجه الجنسي أو اللغة أو الديانة أو الوضع الصحي أو اآلراء
السياسية أو غيرها من اآلراء أو القومية أو المنشأ االجتماعي.

المبادئ األساسية وأطر العمل

السن واألشخاص من ذوي
تشكل معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
رافدا لعدد من المعايير وأطر العمل في القانون اإلنساني
اإلعاقة
ً
الدولي وقانون ومواثيق حقوق اإلنسان ،بما في ذلك اتفاقية حقوق
األشخاص من ذوي اإلعاقة .تتجلى هذه المعايير من خالل المبادئ
األساسية التالية:
التحيز
• مبادئ العمل اإلنساني المتعلقة باإلنسانية وعدم
ّ
والحيادية واالستقاللية
ّ
• عدم التمييز

• إمكانية الوصول
• احترام الكرامة المتأصلة لكبار السن واألشخاص من ذوي
اإلعاقة
والفعالة والمساواة في الفرص
• المشاركة النشطة
ّ

وتقبل كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
• احترام التنوع،
ّ

• ضمان المساواة بين األشخاص على اختالف نوعهم االجتماعي
وفئاتهم العمرية.
السن واألشخاص من ذوي
تشكل معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
مكم ًال لمفهوم تعميم الحماية ،والذي تعرفه المجموعة
جانبا
اإلعاقة
ً
ّ
العالمية للحماية بأنه عملية دمج مبادئ الحماية وتعزيز الوصول
المجدي واألمان والكرامة اإلنسانية في المساعدات اإلنسانية.
ّ
السن واألشخاص من ذوي
صممت معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
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المقدمة
جنبا إلى جنب مع معايير ميثاق إسفير للعمل
اإلعاقة لالستخدام ً
اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة اإلنسانية والمعيار اإلنساني
الرئيسي المتعلق بالجودة والمساءلة ( )CHSوالمعايير األخرى
المصاحبة لمشروع إسفير .وتشجع معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة على ّ
نهجا ثنائي المسار
تبني ً
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني.
إلدماج كبار
ّ
السن واألشخاص
ينطوي ذلك على توفير تدخالت معينة موجهة لكبار
ّ
من ذوي اإلعاقة من أجل دعم تمكينهم ،وكذلك دمج التدابير المراعية
للعمر واإلعاقة ضمن السياسات والبرامج في كافة المراحل.
ُ

كيف تم بلورة هذه المعايير

السن واألشخاص من ذوي
لقد تم وضع معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
اإلعاقة من قبل اتحاد المنظمات المعنية بالشيخوخة واإلعاقة ،وهو
عبارة عن مجموعة مكونة من سبع وكاالت تعمل على تعزيز برامج
المساعدة اإلنسانية الدامجة لكبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
وقد وضعت كجزء من برنامج بناء القدرات للمسنين وذوي اإلعاقة
(.)ADCAP
هناك نشر نسخة تجريبية من المعايير تم نشرها في عام  2015تحت
عنوان “المعايير الدنيا إلدماج كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
في العمل اإلنساني” .وقد استندت صياغة النسخة التجريبية إلى
مراجعة مكثفة للتوجيه الحالي والمعايير القائمة.
خضعت النسخة التجريبية للمراجعة في عام  .2017وقد أجريت
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المقدمة
المشاورات والدراسات المسحية والمقابالت مع أكثر من  300خبير
فني ومختصين في العمل اإلنساني ومن منظمات معنية باألشخاص
السن ،وتم تقديم مالحظات
من ذوي اإلعاقة وجمعيات معنية بكبار
ّ
تقييمية وتوصيات حول هذه النسخة المنقحة من  139منظمة في
 26دولة.
على الرغم من ذلك فإن هذه المعايير ال تزال بمثابة وثيقة حيوية
وفقا ألي
قابلة للتحديث .وسيتم مراجعتها وتنقيحها بشكل دوري
ً
الحقا .وقد تم تصميمها
مالحظات تقييمية وتوصيات يتم تقديمها
ً
كخطوة أولية لدعم منظمات العمل اإلنساني في تحقيق إدماج كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في برامج االستجابة التي تنفذها.
ّ
بناء على مدخالت وتجارب
ومع مرور الوقت ،سيتم وضع المؤشرات ً
تطبق هذه المعايير.
منظمات العمل اإلنساني التي ّ
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معايير اإلدماج اإلنساني الرئيسية
 :1التحديد

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لضمان وصولهم إلى
يتم تحديد كبار
ّ
برامج المساعدة اإلنسانية والحماية التي تعزز مشاركتهم ،على أن تكون
مالئمة وذات صلة باحتياجاتهم.

 :2وصول آمن ومنصف

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى
ضمان إمكانية وصول كبار
ّ
المساعدات اإلنسانية بشكل آمن ومنصف.

 :3المرونة

سلبا ،وأن يكون
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
ضمان عدم تأثر كبار
ً
ّ
استعدادا ومرونة ،وأقل عرضة للمخاطر الناتجة عن العمل اإلنساني.
أكثر
ً

 :4المعرفة والمشاركة

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة على دراية
يجب أن يكون كبار
ّ
بحقوقهم ومستحقاتهم ،وأن يتاح لهم فرصة المشاركة في القرارات
التي تؤثر على حياتهم.
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 :5المالحظات التقييمية والشكاوى

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة بشكل
ضمان إمكانية وصول كبار
ّ
آمن ومنصف إلى آليات تقديم المالحظات التقييمية ورفع الشكاوى.

 :6التنسيق

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
ضمان وصول ومشاركة كبار
ّ
برامج المساعدات اإلنسانية التي تكون منسقة وتكميلية.

 :7الدروس المستفادة

أن تعمل المنظمات على جمع الدروس المستفادة وتطبيقها لتقديم
دمجا.
برامج مساعدة أكثر
ً

 :8الموارد البشرية

أن يتمتع الموظفون والمتطوعون بالمهارات والتوجهات المالئمة
السن واألشخاص من
لتنفيذ العمل اإلنساني الدامج ،وأن يتاح لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة فرص متساوية في التوظيف والتطوع في المنظمات
اإلنسانية.

 :9إدارة الموارد

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة توقع أن تعمل منظمات
يمكن لكبار
ّ
العمل اإلنساني على إدارة الموارد على نحو يعزز اإلدماج
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معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي :1
التحديد

السن واألشخاص من
يتم تحديد كبار
ّ
ذوي اإلعاقة لضمان وصولهم إلى برامج
المساعدة اإلنسانية والحماية التي تعزز
مشاركتهم ،والتي تكون مالئمة وذات صلة
باحتياجاتهم.

األعمال الرئيسية

السن
 :1.1جمع وتحليل واإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في جميع أنظمة إدارة المعلومات
اإلنسانية.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
 :2.1التفاعل بشكل مباشر مع كبار
ّ
لتحديد ورصد قدراتهم واحتياجاتهم ،ومدى قدرتهم على الوصول إلى
برامج المساعدة اإلنسانية.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-1جمع وتحليل واإلبالغ عن
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
المعلومات المتعلقة بكبار
ّ
جميع أنظمة إدارة المعلومات اإلنسانية.
مصادر البيانات القائمة

تستخدم مصادر البيانات القائمة ،متى أمكن ،للحصول على معلومات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .ومن المصادر الممكنة:
حول كبار
ّ
• مسوح التعداد السكاني وقواعد بيانات الوزارات وقواعد بيانات
المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية
السن ،أينما ُوجدت ،للحصول على بيانات السكان الوطنية
بكبار
ّ

• تقارير تحليل الوضع أو تقييمات االحتياجات السريعة المصنفة حسب
والعمر واإلعاقة للحصول على بيانات حول الفئات السكانية
الجنس
ُ
المتأثرة
• تقارير تحليل المخاطر للحصول على بيانات حول المعوقات التي
التكيف
تحول دون الوصول والمشاركة والقدرات واستراتيجيات
ّ

• تقييمات االحتياجات ،المصنفة حسب الفئات العمرية ،للحصول على
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
بيانات حول احتياجات كبار
ّ
السن (الرجال والنساء) واألشخاص من ذوي
• إجراء مشاورات مع كبار
ّ
اإلعاقة بمختلف أنواعهم (النساء والرجال والفتيات واألوالد)
• السجالت المدرسية وسجالت برامج الحماية للحصول على بيانات
حول نسبة االلتحاق بالمدرسة والتوظيف والمستحقات االجتماعية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
بالنسبة لكبار
ّ
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يرجى مالحظة أنه يمكن أن يكون قد تم استخدام طرق مختلفة لجمع
البيانات في مختلف مصادر البيانات .يمكن أن يؤدي ذلك إلى وجود
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
تضارب بين البيانات المتعلقة بكبار
ّ

تستخدم التقديرات في حالة عدم توفر البيانات .يعاني نحو  %15من
سكان العالم من أحد أنواع اإلعاقة ( %19.2بين اإلناث و  %12بين
4
الذكور).
عاما
ّ
سن الستين ً
ويقدر عدد األشخاص الذين بلغوا أو تجاوزا ّ
5
السن (ممن بلغوا أو
بحوالي  %13من عدد سكان العالم .ومن بين كبار
ّ
6
سن الستين) ،يعاني أكثر من  %46منهم من إعاقة.
تجاوزا ّ

تصنيف البيانات
والعمر واإلعاقة
من شأن جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس
ُ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وتقييم
أن يتيح لك تحديد كبار
ّ
قدراتهم واحتياجاتهم ،وفهم المخاطر التي يواجهونها.
عند وضع مؤشرات لقياس مستوى التقدم والتغيير ،احرص على بناء
السن (الرجال والنساء)
هذه المؤشرات بما يضمن توضيح احتياجات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة (الرجال والنساء والفتيات واألوالد)
والمعوقات التي يواجهونها ومستوى مشاركتهم ،وكذلك ُسبل تلبيتها
ومعالجتها.
استخدم األسئلة والمؤشرات ذاتها في جميع مراحل دورة البرنامج
لضمان االتساق والشمولية.
العمر،
استخدم الفئات العمرية الموصى بها لتصنيف البيانات حسب ُ
واستخدم كذلك أسئلة مجموعة واشنطن (انظر األدوات والموارد)
لتصنيف البيانات حسب اإلعاقة:
بالعمر ،استخدم نفس الفئات المستخدمة
• بالنسبة للبيانات المتعلقة ُ
في أنظمة جمع البيانات الوطنية .وإذا لم يكن هناك أي فئات عمرية
وطنية ،يوصى استخدام الفئات التالية0 : 5-سنوات6 ، 12-سنة،
13 17-سنة18 ، 29-سنة30 ، 39-سنة40 ، 49-سنة50 ، 59-سنة،
60 69-سنة70 ، 79-سنة ،و  80سنة فما فوق.
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• بالنسبة للبيانات المتعلقة باإلعاقة ،استخدم مجموعة أسئلة
واشنطن المختصرة .هذه األسئلة الستة مصممة لمعرفة ما إذا كان
المستجيب يعاني من صعوبة في أداء أنشطة معينة (المشي والنظر
والسمع واإلدراك واالعتناء بالذات والتواصل) .لكل سؤال منها أربع
فئات إجابة ("ال  -ال يوجد صعوبة" أو "نعم  -بعض الصعوبة" أو
"نعم  -كثير من الصعوبة" أو "ال أستطيع فعل ذلك على اإلطالق").
وإذا أجاب أي شخص عن سؤال واحد على األقل بـ "نعم  -كثير من
الصعوبة" أو "ال أستطيع فعل ذلك على اإلطالق" ،يجب اعتبار هذه
اإلجابة نقطة حاسمة لتصنيف الشخص بأنه يعاني من إعاقة فيما
يتعلق بتصنيف البيانات.
احرص على عدم تغيير ترتيب الصياغة أو فئات اإلجابة أو النقاط
الحاسمة لتصنيف اإلعاقة ضمن أسئلة مجموعة واشنطن.
بالنسبة لألطفال ضمن الفئة العمرية من  2إلى  17سنة ،استخدم
أسئلة مجموعة واشنطن  /مجموعة أسئلة نموذج القدرات الوظيفية
للطفل الذي وضعته اليونيسف ،وهي أسئلة أكثر مراعاة لنماء الطفل
(انظر األدوات والموارد).
ّ
تذكر :تصنيف البيانات وحده لن يساعدك في تحديد المعوقات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
المعوقات التي قد يواجهها كبار
ّ
اإلدماج والمشاركة .كما أن تصنيف البيانات وحده لن يتيح لك تحديد
مدى أهلية شخص ما للحصول على المساعدة .لكنها مع ذلك تساعدك
في تحديد فئات األشخاص الذين قد يواجهون معوقات ،وأن تساعدك
في معرفة المجاالت التي تكمن فيها هذه المعوقات.
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البيانات المتعلقة بالمعوقات والعوامل المساعدة

اجمع المعلومات المبينة للعوامل التي تحول دون حصول كبار السن
واألشخاص من ذوي اإلعاقة على الخدمات (انظر "المعوقات" في
تبين العوامل المساعدة في حصولهم على
المسرد) ،والمعلومات التي ّ
هذه الخدمات (انظر "العوامل المساعدة" في المسرد) .واحرص على
جمع هذه المعلومات مباشرة من كبار السن واألشخاص من ذوي
اإلعاقة أنفسهم ومن مختلف الفئات العمرية.
قم بإجراء تدقيق حول إمكانية الوصول لتحديد المعوقات التي تحول
دون الحصول على الخدمات والمرافق (انظر األدوات والموارد) .من
ً
توجيها يسترشد به مديري المشروع ومزودي الخدمات
شأن هذا أن يوفر
وغيرهم من المهنيين والمستخدمين حول كيفية جعل الخدمة أو المرفق
أكثر سهولة في الوصول إليها واستخدامها.
احرص على مراجعة نتائج التدقيق الذي تجريه حول مدى إمكانية
السن
الوصول بشكل روتيني لضمان تلبية احتياجات وقدرات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة بشكل متواصل.
خاصا للمعوقات التي تعيق حرية الحركة
أيضا على إيالء
احرص ً
اهتماما ً
ً
واستخدام المرافق والوصول إلى المعلومات من قبل األشخاص
حسية أو ذهنية أو نفسية
الذين يعانون من إعاقات جسدية أو بصرية أو ّ
اجتماعية.
احرص على أخد المعوقات المؤسساتية بعين االعتبار .وقم بتقييم
توجهات ومهارات فريق العمل والمتطوعين من حيث قدرتهم على
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .فعلى
تحقيق إدماج ومشاركة كبار
ّ
سبيل المثال ،قم بتنفيذ تقييم لقياس مستوى معرفتهم وتوجهاتهم
وممارساتهم.
يجب أن تشتمل هذه التقييمات على أسئلة تهدف إلى تحديد مهارات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة واإلسهامات التي
وقدرات كبار
ّ
يمكن أن يقدموها في العمل اإلنساني.
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عملية جمع بيانات دامجة
احرص على أن تكون عملية جمع البيانات نفسها عملية دامجة .على
سبيل المثال:
• قم بتدريب فريق العمل المسؤول عن عملية جمع البيانات على
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وكيفية
كيفية التواصل مع كبار
ّ
والعمر واإلعاقة (انظر المالحظة
تصنيف البيانات حسب الجنس
ُ
التوجيهية أعاله حول تصنيف البيانات)؛

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
• احرص على إشراك كبار
ّ
عملية جمع البيانات (انظر المالحظة التوجيهية أدناه حول إشراك كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة).
ّ

قم بوضع استراتيجيات (مثل استراتيجية لتوسيع االنتشار والوصول)
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين قد يكونوا
لتحديد وتسجيل كبار
ّ
معرضين لخطر اإلقصاء من الخدمات ،أو لخطر العنف واالضطهاد.
يمكن أن يشمل ذلك األشخاص المعزولين في المنزل أو الذين يعيشون
في المساكن الداخلية ،مثل مالجئ األيتام أو دور الرعاية.
قم بتنفيذ مقابالت فردية وزيارات منزلية لجمع المعلومات من
األشخاص الذين قد يكونوا معزولين في بيوتهم ،أو الذين يفضلون
مقابلتهم على انفراد.

تحليل البيانات
قم بتحليل البيانات المتعلقة بمجاالت مثل الوضع الصحي أو التغذوي،
أو مدى الوصول إلى الخدمات ،أو المشاركة في االستجابة اإلنسانية،
والعمر واإلعاقة .على
أو ما إذا كانت البيانات مصنفة حسب الجنس
ُ
سبيل المثال ،من شأن وجود بيانات حول الوضع التغذوي للمجتمعات
والعمر واإلعاقة ،أن يتيح لك معرفة
المتأثرة ،مصنفة حسب الجنس
ُ
السن (النساء والرجال) واألشخاص من ذوي اإلعاقة (النساء
نسبة كبار
ّ
تغير على وضعهم التغذوي على
والرجال والفتيات واألوالد) الذين طرأ ّ
مدى فترة زمنية معينة.
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استخدم المصادر التكميلية للمعلومات ،مثل تدقيقات إمكانية الوصول
السن واألشخاص
أو جلسات نقاش المجموعة البؤرية ،لفهم وضع كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة.
استخدم هذه البيانات لمعالجة المعوقات التي قد يواجهها كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من حيث مشاركتهم أو
ّ
وصولهم إلى الخدمات (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2المالحظة
التوجيهية المتعلقة بمعالجة المعوقات).

رصد ومشاركة البيانات

احرص على جمع وتحليل البيانات بانتظام فيما يتعلق بكيف يمكن
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .وإذا
لبرامجك أن تضمن إدماج كبار
ّ
ما وجدت أية فجوات أثناء تحليلك للبيانات ،كعدم توفر بيانات مصنفة
أو عدم توفر بيانات حول المعوقات ،احرص على جمع بيانات إضافية
والعمر واإلعاقة.
بحيث تكون مصنفة حسب الجنس
ُ
وإضافة إلى استخدام البيانات داخل منظمتك ،احرص على مشاركة هذه
البيانات مع أنظمة جمع البيانات المنسقة ،مثل األقسام التي تقدم
لمحة عامة حول االحتياجات اإلنسانية أو خطط االستجابة االستراتيجية
أو أنظمة الرصد المنسقة ،مثل منصة تبادل بيانات العمل اإلنساني ،أو
منصة الجاهزية لحاالت الطوارئ (.)ALERT
ً
أيضا على مشاركة البيانات المستخلصة من التقييمات وتقارير
واحرص
الرصد مع وكاالت العمل اإلنساني ،بما في ذلك الدروس المستفادة
والتحديات واالحتياجات التي لم يتم تلبيتها.
ّ
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شارك البيانات مع المجتمعات المتضررة من األزمة لضمان أنها تعبر عن
احتياجاتهم وقدراتهم وعن المعوقات التي يواجهونها ،ولضمان فهمهم
لكيفية استخدامها.
ّ
تذكر :قبل أن تشارك البيانات ،احرص على إتباع بروتوكوالت وإجراءات
سريتها.
مشاركة البيانات لضمان حماية ّ

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-1احرص على التفاعل بشكل
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لتحديد ورصد
مباشر مع كبار
ّ
قدراتهم واحتياجاتهم ،ومدى قدرتهم على الوصول إلى برامج
المساعدة اإلنسانية.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
إشراك كبار
ّ

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في إعداد
احرص على إشراك كبار
ّ
عملية جمع البيانات وأنظمة الرصد لضمان أن تكون وثيقة الصلة
ويسهل الوصول إليها واستخدامها ومتماشية مع ثقافتهم.
السن
يمكن أن يكون هناك معوقات تحول دون مشاركة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في هذه األنشطة .على سبيل المثال فإن
موقع عقد جلسات التشاور قد ال يكون سهل الوصول إليه واستخدامه،
السن أو األشخاص من ذوي اإلعاقة
أو قد يتم تجاهل ذكر قدرات كبار
ّ
في تقييمات األسر المعيشية.
السن واألشخاص من ذوي
احرص على دعم التنوع في مجموعة كبار
ّ
اإلعاقة الذين يتم إشراكهم .يجب أن تقوم على سبيل المثال بإشراك
النساء والرجال من مختلف الفئات العمرية ،وإشراك األشخاص من
مجدية
ذوي اإلعاقات المختلفة ،مع الحرص على إتاحة فرصة مشاركة
ّ
لهم .ويجب أن تأخذ بعين االعتبار عقد اجتماعات أولية مع مجموعات
أصغر من األشخاص لمعرفة كيف يمكنك جعل عملية التقييم أو جلسة
ً
دمجا.
التشاور أكثر
25

معايير اإلدماج اإلنساني الرئيسية
أثناء إجراء التقييمات وعقد جلسات التشاور ،تفاعل بشكل مباشر مع كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .ويمكنك أن توجه لهم أسئلة من
ّ
7
قبيل:
التحديات والفرص الرئيسية التي يرون أنها تمكنهم من
• ما هي
ّ
المساهمة في عمليات الجاهزية واالستجابة والتعافي؛
• ما هي القدرات التي يمتلكونها وكيف يرغبون باستغاللها؛

• كيف يمكن تلبية االحتياجات المتنوعة لألشخاص من ذوي اإلعاقة
بمختلف أنواعها (النساء والرجال والفتيات واألوالد) ومن مختلف
الفئات العمرية (النساء والرجال) ،مثل كيف يمكن التواصل مع
حسية.
األشخاص الذين يعانون من إعاقات
ّ

• ما هي الخدمات والمرافق التي يستخدمونها ،وما هي المعوقات
والعوامل المساعدة التي يواجهونها عند تقييمهم (انظر المربع 2
"معوقات اإلدماج" أدناه).

إشراك المنظمات القائمة على المجتمع

قم بوضع جدول بقوائم المنظمات الموجودة في المنطقة المتضررة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وتوفر
من األزمة والتي تمثل كبار
ّ
لهم الخدمات .يمكن أن يشمل ذلك المنظمات القائمة على المجتمع
والمنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية
بكبار
السن (انظر المربع " 1وضع جدول بقوائم المنظمات" أدناه).
ّ
قم بإشراك هذه المنظمات في عملية جمع البيانات المتعلقة بقدرات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال،
واحتياجات كبار
ّ
احرص على إشراكهم في فرق جمع البيانات أو جلسات مجموعات
النقاش البؤرية أو كمتطوعين في تقييمات االحتياجات.
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األدوات والموارد
جمع البيانات

األشخاص من ذوي اإلعاقة
مجموعة واشنطن المعنية بإحصائيات اإلعاقة ،مجموعة األسئلة
المختصرة الخاصة بمجموعة واشنطن المتعلقة باإلعاقة
 15( http://bit.ly/2daMyJbكانون الثاني/ديسمبر )2017

اليونيسف ومجموعة واشنطن المعنية بإحصائيات اإلعاقة ،مجموعات
أسئلة نموذج القدرات الوظيفية للطفلhttp://bit.ly/2daMyJb ،
( 15كانون الثاني/ديسمبر .)2017
السن
كبار
ّ
منظمة هيلب إيج إنترناشينال ،ومنظمة فاليد إنترناشينال Valid
 ،Internationalومؤسسة بريكستون هيلث ،Brixton Health
السنhttp://bit.ly/1ljkF0z ،
و .RAM-OPطريقة التقييم السريع لكبار
ّ
( 15كانون الثاني/ديسمبر )2017
تصنيف البيانات حسب الجنس
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،النساء والفتيات واألوالد
والرجال :احتياجات مختلفة  -فرص متساوية ،دليل مراعاة النوع
االجتماعي في العمل اإلنساني ،للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،
http://bit.ly/2keX9o2 ,2006
تدقيق إمكانية الوصول واالستخدام
قسم الموارد الفنية في منظمة هانديكاب إنترناشينال ،دليل عملي:
تنفيذ تقييم إلمكانية الوصول في الدول متدنية ومتوسطة الدخل،
ليون ،منظمة هانديكاب إنترناشينالhttp://bit.ly/2ad0V9y ,2014 ،
أنواع المعوقات
مؤسسة  ،CBMدليل مدربي إدارة دورة المشروع الدامج:المرحلة / 1
النشرة  ،2اإلدماج ومعوقات اإلدماج ،مؤسسة CBM
http://bit.ly/2BsbnsO
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مربع 1

وضع جدول بقوائم المنظمات

ً
غالبا ما يتم إنشاء المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة
السن بهدف دعم عملية تمكين كبار
والجمعيات المعنية بكبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة والدفاع عن حقوقهم.
ّ

قد ال تتواجد مثل هذه المنظمات في المجتمعات المتضررة من
األزمة .وفي هذه الحالة ،احرص على عقد شراكة مع منظمات
قائمة على المجتمع لدعمها كي تكون برامجها دامجة .وحتى في
المجتمعات التي يمكن أن تتواجد فيها منظمات معنية باألشخاص
السن ،قد ال تمتلك هذه المنظمات الخبرة
من ذوي اإلعاقة وكبار
ّ
في مجال العمل اإلنساني .وفي هذه الحالة ،احرص على التعاون
معها لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
عند وضع جدول بقوائم المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي
السن أو أية مجموعة تمثيلية
اإلعاقة أو الجمعيات المعنية بكبار
ّ
أخرى:
• قم بتحديد أولوياتها للعمل اإلنساني ومواطن القوة لديها
والمجاالت التي تحتاج إلى مزيد من الدعم؛

• استفسر منها عن دورها في المجتمع المحلي؛

• استفسر منها عن الفئات التي تمثلها ،وكيفية جمعها
للمعلومات من الفئات السكانية المتضررة من األزمة ،وكيف
تعزز المساواة بين النوع االجتماعي وتحقيق التنوع في عملها.
• ابحث عن المنظمات التي تمثل مختلف أنواع اإلعاقة وجميع
األنواع االجتماعية وجميع الفئات العمرية ومختلف الفئات
المعرضة للمخاطر ،مثل الالجئين أو المهاجرين أو األقليات.
قد تفتقر بعض األماكن إلى المنظمات التي تمثل فئات
معينة مثل األشخاص من ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية
السن من ذوي
أو الذهنية أو النساء من ذوات اإلعاقة أو كبار
ّ
اإلعاقة .وفي مثل هذه الحاالت ،قد تحتاج إلى تحديد أفراد
بدال من المجموعات.
للتعاون معهم ً
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ّ
تذكر :احرص على إشراك السلطات المحلية في تمرين وضع جدول
بقوائم المنظمات هذا .من شأن ذلك أن يتيح لها فرصة تعزيز
عالقاتها مع المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة
السن.
والجمعيات المعنية بكبار
ّ

مربع 2

معوقات اإلدماج

تشمل معوقات اإلدماج ما يلي:

• مواقفيةّ :
تبني مواقف سلبية وتمييزية من جهة ،أو المبالغة
في الحماية من جهة أخرى ،وهو ما قد ينشأ عن إساءة فهم
السن .على سبيل المثال ،قد يعتقد
مفهوم اإلعاقة أو كبر
ّ
السن أو الشخص الذي
الناس في المجتمع المحلي أن كبير
ّ
يعاني من إعاقة ال يستطيع المشاركة في برنامج االستجابة
اإلنسانية .وقد يعمد األهل إلى إخفاء طفلهم الذي يعاني من
إعاقة في المنزل العتقادهم بأن ذلك قد يجلب لهم العار.
والعمر والنوع االجتماعي هي عوامل
وعوامل مثل اإلعاقة
ُ
ليست منفصلة عن بعضها البعض والتقاطع القائم بينها يمكن
أن يؤدي إلى عدة أشكال من التمييز.
• بيئية :من بين المعوقات البيئية هناك المعوقات المادية التي
تحول دون الوصول إلى بيئة األبنية ،والمعوقات التي تحول
دون الوصول إلى المعلومات وآليات التواصل .على سبيل
المثال ،إذا ما تم استخدام تنسيق واحد لتوفير معلومات حول
بدال من استخدام تنسيقات مختلفة ،مثل
الخدمات اإلنسانيةً ،
وضع إشارات لمسية أو لغة اإلشارة أو الصوت أو الصور،
من شأن ذلك أن يشكل أحد المعوقات .قد تكون المعوقات
وضوحا من المعوقات المادية،
المتعلقة بالمعلومات أقل
ً
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جدا ألنها يمكن أن
لكن تحديد هذه المعوقات هو أمر ضروري ً
أعدادا كبيرة من األشخاص.
تتسبب في إقصاء
ً

• مؤسساتية :يمكن أن تؤدي القوانين والسياسات واإلجراءات
(بما فيها تلك الخاصة بمنظمات العمل اإلنساني) إلى حاالت
تمييز مقصودة أو غير مقصودة ضد فئات معينة .وقد تؤدي
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
هذه المعوقات إلى عزل كبار
ّ
عن كثير من المجاالت الحياتية ،مثل التوظيف أو المشاركة
السياسية أو التعليم أو الخدمات االجتماعية.

دراسة حالة

جمع البيانات حول اإلعاقة باستخدام
أسئلة مجموعة واشنطن

اضطلعت منظمة هانديكاب إنترناشينال على قيادة مشروع ُيدعى
"إحصائيات اإلعاقة في العمل اإلنساني" ،وهو مشروع مصمم
الختبار وتقييم استخدام أسئلة مجموعة واشنطن في العمل
اإلنساني .ومن خالل هذا المشروع ،تعاونت منظمة هانديكاب
إنترناشينال مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء العاملين في
مختلف البيئات والقطاعات ،وهي تعكف على استحداث المواد
التدريبية للمشروع.
التحديات التي يواجهها األشخاص أثناء
عددا من
حدد المشروع
ً
ّ
جمع البيانات حول األشخاص من ذوي اإلعاقة .ومن بين هذه
التحديات ،على سبيل المثال ،أن األشخاص الذين يقومون بجمع
ّ
ً
البيانات غالبا ما ينظرون إلى اإلعاقة من منظور طبي ،حيث يتم
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أيضا إلى
التركيز على العجز أو الحاالت الطبية .وقد توصل المشروع ً
أنه في كثير من الحاالت قد تكون أنظمة معلومات إدارة البيانات
القائمة التي تستخدمها المنظمات غير مستقة مع أسئلة مجموعة
واشنطن ،مما يزيد من صعوبة تعديلها.
على هامش هذا المشروع ،عملت منظمة هانديكاب إنترناشينال
مع بعض الشركاء على تعديل أدوات وأنظمة جمع البيانات القائمة.
كما عملت المنظمة وشركاؤها على عقد تدريب لجامعي البيانات،
من أجل توضيح كيفية جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة وكيفية
استخدام أسئلة مجموعة واشنطن .ومن أجل بلورة فهم أفضل
حول المشاركين وإتاحة المجال لهم لممارسة مهاراتهم ،فقد
منحهم فرصة إجراء اختبار ميداني ومحاكاة المقابالت كجزء من
التدريب.
وما أن يتم معالجة معوقات جمع البيانات ،سيتمخض عن
المشروع معلومات من شأنها المساعدة في بلورة عملية وضع
البرامج .على سبيل المثال فإن عملية جمع البيانات باستخدام
أسئلة مجموعة واشنطن في نقاط التسجيل في أحد مخيمات
اللجوء ساعدت في تحديد ما إذا كان باستطاعة الالجئين من ذوي
اإلعاقة الوصول إلى المخيمات .وقد ّبينت النتائج المتمخضة عن
المشروع أن استخدام أسئلة مجموعة واشنطن قد أفضى إلى
زيادة ملموسة في عدد األشخاص الذين تم تحديدهم عند استخدام
طرق جمع البيانات القائمة .وعند تجريب أسئلة مجموعة واشنطن
في  98مقابلة تسجيل ،على سبيل المثال ،أفادت المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن عدد األشخاص الذين
تم تحديدهم كأشخاص من ذوي اإلعاقة زاد عشرة أضعاف ،من
 %2.36إلى  .%27.55وبالتالي ،يمكن استخدام بيانات كهذه
لتقييم ما إذا كانت البرامج دامجة أم ال ويمكن رفدها بتحليل حول
أية معوقات تحول دون تحقيق اإلدماج.
المصدر :منظمة هانديكاب إنترناشينال Handicap International
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معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي
 :2وصول آمن ومنصف

السن واألشخاص
ضمان إمكانية وصول كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة إلى المساعدات اإلنسانية
بشكل آمن ومنصف.

األعمال الرئيسية

 :1-2معالجة المعوقات التي تؤثر على المشاركة في الخدمات
والوصول إليها.

 :2-2تعزيز العوامل التي ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
تمكن كبار
ّ
من المشاركة في الخدمات والوصول إليها.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2معالجة المعوقات التي تؤثر
على المشاركة في الخدمات والوصول إليها.
المعوقات المواقفية

قم بتوعية المجتمع المحلي ،بما في ذلك القيادات المحلية والعاملين
السن واألشخاص من
االجتماعيين ومقدمي الرعاية ،حول حقوق كبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
قم بتوعية المنظمات ،بما في ذلك شركائهم ومزودي الخدمات
وصانعي السياسات والوكاالت التنسيقية والمنفذة حول كيفية الحيلولة
دون حدوث حاالت تمييز.

المعوقات البيئية

المعوقات المادية .احرص على تصميم المرافق وأنظمة التوزيع على
العمر أو نوع
نحو يضمن أن تكون دامجة للجميع ،بغض النظر عن ُ
اإلعاقة( 8انظر المربع " 3ما هو مفهوم إمكانية الوصول؟" أدناه).
قم بتطبيق معايير الوصول الوطنية ،إن توفرت .واحرص على العمل
مع السلطات الوطنية ،مثل الوزارات أو الخبراء أو كليهما ،لتحديد
الفجوات والحلول الممكنة .وإذا لم يكن هناك معايير وطنية ،احرص
على استخدام المعايير الدولية ،مثل المعايير المتعلقة ببيئة البناء التي
وضعتها المنظمة الدولية للمقاييس (انظر األدوات والموارد).
وإذا لزم األمر ،قم بإجراء التعديالت والمواءمات لضمان وصول كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى الخدمات واألنشطة والبرامج
ّ
بشكل فرديُ .يعرف هذا اإلجراء باسم "الترتيبات التيسيرية المعقولة"
في المادة  2من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (( )CRPDانظر
"الترتيبات التيسيرية المعقولة" في المسرد) .على سبيل المثال،
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عندما تقوم بعقد االجتماعات ،احرص على توفير إعفاءات المواصالت
لألشخاص الذين قد يواجهون معوقات في استخدام وسائل
المواصالت العامة أو المشي لمسافات طويلة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
واحرص على تقديم الدعم لكبار
ّ
للمشاركة في تصميم وتقديم الخدمات على قدم المساواة مع أي
شخص آخر.
المعوقات المتعلقة بالمعلومات .قم بتوفير المعلومات من خالل
قنوات اتصال متنوعة وبتنسيقات مختلفة ،بحيث يسهل على المجتمع
الحصول عليها.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة والمنظمات التي
تشاور مع كبار
ّ
تمثلهم حول الطريقة التي تفضلها للتواصل معهم.
استخدم لغة مبسطة وتنسيقات متنوعة ،حسب ما يتطلبه األمر ،مثل
ترجمة لغة اإلشارة العالمية أو المحلية أو الترجمة النصية المباشرة أو
التنسيق السهل القراءة (نص مبسط مع صور) أو لغة بريل (إذا كان
الجمهور يستخدمها) .واحرص على أن تكون المعلومات الخطية سهلة
القراءة من خالل استخدام خطوط كبيرة وخلفية ملونة على سبيل المثال.

المعوقات المؤسساتية

السن واألشخاص من ذوي
احرص على ترسيخ مبدأ احترام حقوق كبار
ّ
اإلعاقة ضمن السياسات المؤسساتية ومدونات قواعد السلوك الخاصة
بها.
قم بتصميم أو تعديل أدوات جمع البيانات بما يتيح تصنيف البيانات
والعمر واإلعاقة.
حسب الجنس
ُ
السن واألشخاص
قم بتوعية فريق العمل حول حقوق كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة.
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وضع الموازنات لمعالجة المعوقات

قم بتضمين موارد مخصصة إلمكانية الوصول في موازنتك .ولضمان
تحقيق إمكانية الوصول المادية ،خذ بعين االعتبار تخصيص بند إضافي
في الميزانية بنسبة من  %0.5إلى  %1على األقل .وبالنسبة للمواد
غير الغذائية واألجهزة المساندة ،خذ بعين االعتبار تخصيص بند إضافي
بنسبة من  3إلى  %4على األقل.

مراقبة األعمال

عندما تقوم بمراقبة أعمالك التي تهدف إلى معالجة المعوقات ،قم
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
بجمع مالحظات تقييمية من كبار
ّ
وسبل تحسينها.
حول مدى فعالية هذه األعمال ُ

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-2احرص على تعزيز العوامل
التي ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من المشاركة في
تمكن كبار
ّ
الخدمات والوصول إليها.
احرص على تعزيز العوامل التي تم تحديدها كعوامل مساعدة في
الوصول والمشاركة .يمكن أن يشمل ذلك:
• اآلليات القائمة على المجتمع ،مثل شبكات الدعم المجتمعي
أو برامج التأهيل القائمة على المجتمع أو المنظمات المعنية
السن (انظر
باألشخاص من ذوي اإلعاقة أو الجمعيات المعنية بكبار
ّ
"التأهيل القائم على المجتمع" في المسرد)؛
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لتمكين مجتمعاتهم
• قدرات كبار
ّ
ً
المحلية من االستجابة ألزمة ما استنادا إلى الخبرات السابقة في
قطاعات مختلفة ،مثل إعادة بناء المالجئ أو القطاع الصحي؛
• السياسات والبرامج الوطنية ،مثل السياسات المتعلقة بإمكانية
السن أو
الوصول ،أو بالمستحقات االجتماعية الخاصة بكبار
ّ
األشخاص من ذوي اإلعاقة؛
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السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة اختيار
• التدابير التي تسمح لكبار
ّ
الشخص الذي سيرافقهم ،إذا ما كانوا يفضلون الحصول على دعم
من هذا النوع  -يمكن أن يكون هذا الشخص أحد أفراد العائلة أو
مقدم الرعاية أو المساعد الشخصي؛
• آليات إحالة إلى الخدمات ذات الصلة ،مع الحرص على أن تكون
المعلومات المتعلقة بهذه الخدمات يسهل الوصول إليها
واستخدامها.
• أنظمة تواصل يسهل الوصول إليها ،مثل عاملي التوعية المجتمعية
أو المجالس المجتمعية أو اإلذاعة المحلية.
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األدوات والموارد
معلومات يسهل الوصول إليها واستخدامها  -عام
مؤسسة  ،CBMأداة تدريب عملي على العمل اإلنساني ()HHoT
بطاقة مهمة المعلومات ،مؤسسة http://bit.ly/2AScPDL CBM
( 15كانون األول /ديسمبر )2017
األطفال والمراهقين
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،التوجيه العام :إدماج
األطفال من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني ،اليونيسف2017 ،
http://bit.ly/2zjrqtJ
تصميم الموقع اإللكتروني
مبادرة تيسير النفاذ إلى الشبكة ( ،)W3Cالمبادئ التوجيهية للوصول
إلى محتوى الويب ، WCAG ،تم النشر في  ،2005التحديث في 2017
 15( http://bit.ly/26rBb27كانون األول /ديسمبر )2017
العروض التقديمية
االتحاد العالمي للمكفوفين ،المبادئ التوجيهية لالتحاد العالمي
للمكفوفين في صيغة PowerPoint، WBU، 2007
http://bit.ly/2jafkdp
إمكانية الوصول إلى األبنية
مؤسسة  ،CBMأداة تدريب عملي على العمل اإلنساني (،)HHoT
بطاقة مهمة الوصول إلى األبنية ،مؤسسة ،CBM
( http://bit.ly/2zjsg9R 15كانون الثاني/ديسمبر )2017
المنظمة الدولية للمقاييس ،إنشاء األبنية :إمكانية الوصول إلى بيئة
األبنية وقابليتها لالستخدام2011 ،ISO ،ISO 21542:2011 ،
http://bit.ly/2CVjtdO
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مربع 3

ما هو مفهوم إمكانية الوصول؟

السن واألشخاص
إمكانية الوصول هو متطلب رئيسي إلدماج كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة في األنشطة الحياتية لمجتمعهم المحلي .ويجب
تعزيز هذا اإلدماج في جميع الحاالت.
تؤكد المادة  9من اتفاقية حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة
على إمكانية الوصول بوصفها التزام لتمكين األشخاص من ذوي
اإلعاقة من "العيش باستقاللية والمشاركة بشكل كامل في جميع
مجاالت الحياة" .يقتضي ذلك اتخاذ التدابير المالئمة لضمان
وصولهم ،على قدم المساواة مع اآلخرين ،إلى البيئة المادية
ووسائل المواصالت والمعلومات ووسائل االتصال ،بما فيها
تكنولوجيات وأنظمة المعلومات واالتصاالت ،وغيرها من المرافق
حد
والخدمات المتاحة للعامة ،في المناطق الحضرية والريفية على ّ
سواء.
وحسب السياق ،هناك طرق مختلفة لجعل أي بيئة كانت بيئة
ً
دائما على
دامجة .وبغض النظر عن الموارد المتاحة ،يجب الحرص
تطبيق مبادئ التصميم العالمي (انظر المسرد)
عند تناول مسألة إمكانية الوصول ،يجب أن تأخذ بعين االعتبار
والتحرك بحرية واالستخدام
تطبيق مبدأ الوصول والدخول
ّ
( ،)RECUمما يعني تسهيل القيام بما يلي على كل األشخاص:
• الوصول إلى األبنية والساحات العامة ووسائل االتصال ووسائل
المواصالت ،وغيرها من الخدمات التي يبرغبون باستخدامها.
• الدخول إلى األبنية والساحات العامة األخرى ،والوصول إلى
المواد المكتوبة والرسائل التي يتم ّبثها.
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التحرك بحرية داخل المباني وغيرها من األماكن.
•
ّ

• استخدام كافة الخدمات المتوفرة واستخدام كافة مواد االتصال
المتوفرة.

مربع 4

الوصول المنصف إلى المساعدات
النقدية

السن واألشخاص
خذ بعين االعتبار التدابير التالية لتمكين كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة من الحصول على المساعدات النقدية أو قسائم
اإلعانة:
السن و األشخاص من ذوي اإلعاقة عن نوع الدعم
• اسأل كبار
ّ
الذي يفضلونه ،مثل المساعدات العينية أو قسائم اإلعانة أو
التحويالت النقدية؛

• إذا كانوا يفضلون المساعدات النقدية ،احرص على أن تكون آلية
تقديم المساعدات النقدية يسهل الوصول إليها  -على سبيل
المثال ،احرص على أن تكون المعلومات متاحة بتنسيقات
السن
مختلفة وسهلة القراءة والفهم  -وتأكد من قدرة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة على الوصول إلى األسواق
والمحالت التجارية ونقاط توزيع المساعدات النقدية ،بما في
ذلك ماكينات الصراف اآللي؛
السن
• إذا لزم األمر ،اعمل على تقديم دعم إضافي لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة الستخدام أنظمة التوزيع النقدي،
مثل األنظمة البنكية ،إذا لم يكونوا على دراية بكيفية استخدام
التكنولوجيا؛
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• بالنسبة لمن يفضلون تفويض شخص آخر الستالم مساعداتهم
النقدية أو قسائم اإلعانة نيابة عنهم ،احرص على أن يتيح
النظام المستخدم اختيار شخص ما يثقون به للقيام بذلك،
الحد من المخاطر التي قد تترتب على ذلك؛
واحرص على
ّ
الحد من التبعات السلبية التي يمكن أن تنشأ عن
• احرص على
ّ
السن
تقديم المساعدة القائمة على التحويل النقدي لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،مثل التكاليف اإلضافية التي قد
يتكبدونها  -على سبيل المثال ،قد يحتاجون إلى دفع تكاليف
استخدام المواصالت للوصول إلى األسواق ،أو دفع تكاليف
مواصالت الشخص الذي يساعدهم في استالم أو إنفاق المال.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
• تحقق مما إذا كان كبار
ّ
يحصلون على إعفاء كامل أم ال ،وإذا ما كانوا ليسوا معرضين
لخطر أكبر عند حصولهم على المساعدة القائمة على التحويالت
النقدية  -على سبيل المثال ،قد يتعرضون لخطر السرقة أو
العنف ،أو أي شكل آخر من أشكال اإليذاء.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
مالحظة :يقتضي إدماج كبار
ّ
اهتماما أكبر مما
برامج التحويالت النقدية في حاالت الطوارئ إيالء
ً
هو عليه الحال اآلن .ويجب توفير توجيه وإرشاد قائم على األدلة.

دراسة حالة

برامج استجابة دامجة للفيضان الذي
ضرب نياندو في كينيا

تعتبر الفيضانات مشكلة دائمة الحدوث في مقاطعة كيسوما في
كينيا .في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام  ،2015تم االستعانة
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القطري التابع لجمعية الصليب األحمر الكينية
بفريق االستجابة ُ
لمساعدة نحو  1200شخص تأثروا بالفيضانات.
آنذاك كانت جمعية الصليب األحمر الكينية ما زالت في مراحلها
األولى من العمل على وضع برامج دامجة .وكانت فرق االستجابة
الخاصة بها قد حصلت على بعض التوعية التي تعلموا من
السن
خاللها أنه أثناء حدوث الفيضانات فعادةً ما يتم حمل كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة على ظهورهم إلى مكان آمن ،أو
نقلهم باستخدام عربة مقابل أجر.
بعد انطالق اإلنذارات المبكرة من الفيضانات ،تم التخطيط
بمساعدة السلطات والقيادات المحلية .وقد أتاح ذلك لفرق
االستجابة تحديد األسر التي كانت أكثر عرضة للخطر.
قام فريق االستجابة بتحديد أولويات الفئات السكانية باستخدام
المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل عملية التخطيط،
السن
إلى جانب فهمهم للمخاطر المتزايدة التي يواجهها كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة والنساء الحوامل .واستطاع الفريق
استخدام قارب يعمل بمحرك كجزء من عملية اإلخالء ،حيث
استهدف األشخاص األكثر عرضة للخطر.
قدمها األشخاص الذين تم
وقد أشارت المالحظات التقييمية التي ّ
إخالءهم إلى أن هذه الطريقة تحافظ على كرامتهم أكثر وأنهم كانوا
شعورا بالحماية خالل هذه العملية .ومع ذلك ،وفي ضوء هذه
أكثر
ً
ً
جزءا
المراحل األولية ،لم يكن ممارسة عنصر اإلدماج يشكل بعد
السن واألشخاص من ذوي
من هذه الطريقة ،مما يعني أن كبار
ّ
اإلعاقة لم يشكلوا جزءا من عملية صنع القرار .ويوصى بأن يتم
تضمين هذا العنصر المهم كعامل رئيسي في آلية عمل جمعية
الصليب األحمر الكينية.
المصدر :جمعية الصليب األحمر الكينية
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معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي
 :3المرونة

السن واألشخاص من
ضمان عدم تأثر كبار
ّ
استعدادا
سلبا ،وأن يكون أكثر
ذوي اإلعاقة
ً
ً
ومرونة ،وأقل عرضة للمخاطر التي قد تترتب
على العمل اإلنساني.

األعمال الرئيسية

السن واألشخاص من ذوي
 :1-3تعزيز القدرات والدور القيادي لكبار
ّ
اإلعاقة ،والمنظمات التي تمثلهم ،للمساهمة في تنفيذ برامج جاهزية
واستجابة وتعافي دامجة.
السن
والحد من المخاطر التي يواجهها كبار
 :2-3تحديد وتقييم
ّ
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ.
السن واألشخاص من
 :3-3إعطاء األولوية لسالمة وحفظ كرامة كبار
ّ
ذوي اإلعاقة خالل جميع مراحل العمل اإلنساني.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-3احرص على تعزيز قدرات كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم ،ودورهم
القيادي ،للمساهمة في تنفيذ برامج جاهزية واستجابة وتعافي دامجة.
احرص على تعزيز قدرات كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
وقيادتهم الفردية .على سبيل المثال:
• احرص على دعمهم كمتحدثين ومنسقين ومشاركين في آليات
التنسيق ،مثل الفرق ومجموعات العمل.

• احرص على إشراكهم في تنظيم التقييمات أو التدريبات أو مجموعات
النقاش البؤرية ،على سبيل المثال عند مناقشة مسائل مثل منع
حاالت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وطريقة
9
التعامل معها.
تعزيز الدور القيادي للمنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة
السن .على سبيل المثال:
والجمعيات المعنية بكبار
ّ
• احرص على توفير فرص بناء القدرات التي تساعد في تنفيذ عمل
إنساني دامج.
• قم بدعم هذه المنظمات لمناصرة نشطاء العمل اإلنساني،
مثل الحكومات المحلية أو وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات
السن
غير الحكومية أو المجتمع المحلي ،لمناصرة حقوق كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.

السن واألشخاص من ذوي
إذا لم يكن هناك منظمات تمثل كبار
ّ
اإلعاقة ،اعمل على المساعدة في إنشاء مثل هذه المنظمات .احرص
على دعمهم للمشاركة في عملية صنع القرار المتعلقة بالعمل
اإلنساني ،وبعمومية أكبر ،المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حياة كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .واحرص كذلك على دعمهم لرصد
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،ولمناصرة
مدى حماية حقوق كبار
ّ
تنفيذ برامج عمل إنساني دامجة.
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توفير ظروف المعيشة المستقلة وتقديم الدعم لألشخاص اآلخرين

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة يعتمدون على
ال تفترض أن كبار
ّ
غيرهم في الوصول إلى المساعدات والخدمات ،لكن اعمل على اتخاذ
التدابير المناسبة لمواءمة المساعدات والخدمات على نحو يتيح لكبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الوصول إليها بشكل آمن.
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى دعم
سيحتاج بعض كبار
ّ
ومساعدة من أحد أفراد األسرة أو مقدمي الرعاية أو شبكة الدعم .وفي
هذه الحالة ،اطلب منهم تحديد شخص يثقون به ويختارونه لمساعدتهم.
وتأكد من عدم انفصالهم عن هذا الشخص في وقت الحق.

والحد من
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-3تحديد وتقييم
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
المخاطر التي يواجهها كبار
ّ
حاالت الطوارئ.
قم بإشراك النساء والرجال من ذوي اإلعاقة من مختلف األعمار،
السن ،والمنظمات التي تمثلهم ،في عملية تقييم ورصد
وكبار
ّ
المخاطر الناشئة عن األزمات اإلنسانية ،والمخاطر التي يمكن أن تنشأ
السن
عن االستجابة .فعلى سبيل المثال ،احرص على إشراك كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في لجان التقييم المجتمعية.
حدد فئات األشخاص األكثر عرضة لهذه المخاطر .وقم بإشراكهم في
ّ
تقييمات المخاطر ورصدها .ويمكن أن تكون الفئات من النساء أو
السن
الفتيات من ذوات اإلعاقة ،أو كبار السن من ذوي اإلعاقة ،أو كبار
ّ
أو غيرهم من ذوي اإلعاقة الذين قد يكونوا عرضة للمخاطر
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بسبب توجههم الجنسي أو نوعهم االجتماعي ،أو الكبار واألطفال من
ذوي اإلعاقة الذهنية والنفسية االجتماعية .احرص على التعاون مع
فعال.
المنظمات التي تكون على اتصال بهم
ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
حاول أن تعرف ما الذي يمكن لكبار
ّ
للحد من المخاطر التي يواجهونها في األزمات اإلنسانية .فعلى
فعله
ّ
السن للتوعية
سبيل المثال ،تعاون مع النساء من ذوات اإلعاقة أو كبار
ّ
حول العنف المجتمعي القائم على النوع االجتماعي.
يعرض
قم برصد العمل اإلنساني بشكل منهجي للتأكد من أنه ال ّ
السن أو األشخاص من ذوي اإلعاقة إلى مخاطر إضافية أو ضرر
كبار
ّ
إضافي 10.على سبيل المثال ،في الحاالت التي ال يتم فيها توعية فريق
السن
العمل حول اإلدماج ،قد يتبلور لديهم توجهات سلبية تجاه كبار
ّ
السن
تعرض كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة .وقد يؤدي ذلك إلى ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة بشكل أكبر للتمييز ويسهم في تعزيز
مفهوم وصمة العار في المجتمع المحلي.
السن واألشخاص
حدد كيف يمكن لإلجراءات المصممة لتمكين كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة من الوصول إلى المساعدة والحماية أن تجعلهم أكثر
عرضة للمخاطر .على سبيل المثال فمن شأن إعطائهم األولوية في
المساعدات أن يعرضهم لوصمة العار أو أن يعرضهم لخطر السرقة أو
11
حتى العنف.
ضع خطة حول كيفية التخفيف من هذه المخاطر .على سبيل المثال،
قم بوضع مخططات لنقاط توزيع آمنة .واحرص على التوعية في
السن واألشخاص من
المجتمع المحلي حول أهمية إعطاء األولوية لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة في المساعدات والحماية.
احرص على تنفيذ أنشطة توعية حول مخاطر العنف واإليذاء واالستغالل
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في حاالت
التي يواجهها كبار
ّ
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الطوارئ .وتأكد من فهم األشخاص لمدى اختالف األمر بالنسبة للنساء
والرجال والفتيات واألوالد واألشخاص من ذوي هويات النوع االجتماعي
األخرى .واحرص كذلك على معرفة األشخاص باآلليات المستخدمة
لإلبالغ عن المخاطر والحوادث (انظر معايير إدماج مبادئ الحماية).

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :3-3إعطاء األولوية لسالمة وحفظ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة خالل جميع مراحل
كرامة كبار
ّ
العمل اإلنساني ،وتجنّ ب التسبب لهم بأي ضرر.
السن
قم بمراجعة خططك بحيث تأخذ بعين االعتبار سالمة وكرامة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال:
موقعا ً
آمنا إلنشاء المرافق وتقديم الخدمات؛
• اختر
ً

• قم بتنظيم األنشطة على نحو يتيح بقاء األسر أو مجموعات الدعم
معا ،وعلى نحو ّ
يمكن األشخاص الذين ينتمون إلى قرية
األخرى ً
معا؛
واحدة أو شبكة دعم واحدة البقاء ً

السن (النساء والرجال) واألشخاص من ذوي اإلعاقة
• اسأل كبار
ّ
(النساء والرجال والفتيات واألوالد) إن كان بوسعهم الوصول إلى
الخدمات بشكل آمن ،وحدد ما إذا كانوا يحتاجون منك أن تجعل هذه
الخدمات أكثر أمانً ا لهم  -على سبيل المثال ،اسألهم إن كان يتوجب
عليهم السفر أثناء الليل كي يتمكنوا من الوصول إلى نقطة توزيع ما
في الموعد المحدد.
• خذ بعين االعتبار استخدام أنشطة التوعية للتشاور مع المجموعات
التي قد تكون أكثر عرضة لخطر اإليذاء ،كاألشخاص من ذوي اإلعاقة
الذهنية أو األشخاص المعرضين للخطر بسبب توجههم الجنسي
السرية في جلسات
أو نوعهم االجتماعي .واحرص على ضمان
ّ
المشاورات وتجنب المساهمة في تعريض هذه الفئات لوصمة العار.
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السرية عند جمع المالحظات التقييمية أو البيانات الحساسة من
توخى
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
كبار
ّ

احرص على تعزيز السالمة وصون الكرامة في المنظمة

قم بتنفيذ السياسات التي تشجع على اإلدماج واحرص على الحيلولة
دون حدوث حاالت تمييز أو استغالل جنسي وكافة أشكال اإليذاء
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك
واالضطهاد لكبار
ّ
اإليذاء واإلهمال المالي أو الجسدي أو النفسي .وضع سياسات جديدة
أو قم بتعديل السياسات الحالية إذا لزم األمر.
درب فريق العمل والشركاء على ما يلي:
ِّ
• تحسين مستوى سالمة كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
وقيادتهم الفردية وصون كرامتهم؛
السن واألشخاص من
• الحيلولة دون حدوث أي حالة تمييز ضد كبار
ّ
ذوي اإلعاقة؛
• التحديد اآلمن لألشخاص الذين تعرضوا للعنف أو اإليذاء أو
االستغالل ،وإحالتهم إلى وكاالت إدارة الحالة المناسبة؛
• التعرف على المخاطر الشديدة التي قد تتعرض لها بعض الفئات -
على سبيل المثال ،يمكن أن تكون الفتيات والنساء من ذوات اإلعاقة
ّ
والمسنات ،أكثر عرضة لخطر االستغالل واإليذاء
ومن جميع األعمار،
الجنسي ،بما في ذلك من قبل نشطاء العمل اإلنساني.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
• الترويج للصورة اإليجابية لكبار
ّ
في جميع مواد االتصال والتواصل.
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األدوات والموارد

فريق الحماية العالمي ،مجموعة أدوات تعميم الحماية :نسخة االختبار
الميداني ،فريق الحماية العالمي2017 ،
http://bit.ly/2kFlRgJ

اللجة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،معايير الحد األدنى للتشغيل:
الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي من قبل موظفي المنظمات
( ،)MOS-PSEAالوكالة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،
http://bit.ly/2oIUs2L ،2016 ( 18كانون األول /ديسمبر )2017
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دراسة حالة

الربط بين مراحل الجاهزية
واالستجابة والمرونة

تعمل مؤسسة  Christian Aidعلى تعزيز مرونة المجتمعات
المحلية في حاالت الكوارث .ويتمثل نهجها في دعم المجتمعات
المحلية واألفراد ،وتمكينهم من تحديد وإدارة المخاطر ذات العالقة
بحالتهم ،مما يجعلهم قادرين على االستجابة لألحداث الصعبة
والكوارث .يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،توفير منح
مصغرة حسب الفئة االجتماعية أو طلب الدعم لتنمية المهارات.
ً
وإدراكا منها أنه
مع بدء العمل على تضمين اإلدماج في نهجها،
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
لم يكن يتم تضمين كبار
ّ
بشكل روتيني في برامج دعم المرونة التي تنفذها ،بدأت مؤسسة
 Christian Aidفي عقد برامج تدريبية على األدوات والمهارات
لتعزيز طرق عملها.
قد استفادت مؤسسة  Christian Aidمن فرصة تجريب برامجها في
سد الفجوات
الفلبين وميانمار وكينيا ،والتي هدفت من خاللها إلى ّ
القائمة بين برامج الجاهزية واالستجابة والمرونة والبدء بتطبيق
أدوات لتحقيق اإلدماج .على سبيل المثال ،وباالستعانة بأدوات
وسائل االتصال والتواصل ،عقدت المؤسسة التدريب لفرقها على
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة واإلصغاء
كيفية التحدث مع كبار
ّ
إليهم باحترام وتشجيعهم على المشاركة في األنشطة.
السن واألشخاص
ومن خالل توسيع نطاق نهجها ليشمل كبار
ّ
من ذوي اإلعاقةّ ،
مكنتهم المؤسسة من الوصول والتواصل مع
السن واألشخاص من
مختلف أفراد المجتمع المحلي ،وأصبح كبار
ّ
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ذوي اإلعاقة يتمتعون بوضع أفضل للمشاركة في برامج حشد
ً
جزءا من التطبيقات التي
المجتمعي ،وبالتالي أصبحوا يشكلون
تتيح لهم الحصول على المنح وتنمية مهاراتهم.
وجدت مؤسسة  Christian Aidأن المبادرات الجماهيرية التي
ّ
المسنات ،أصبحت قادرة على االستجابة
تقودها النساء ،السيما
لالحتياجات النفسية االجتماعية واحتياجات الحماية ضمن
مجتمعاتها المحلية .وبالعمل من خالل البرامج القائمة وإدخال
أدوات تواصل واتصال جديدة ،استطاعت مؤسسة Christian Aid
التأثير في البرامج بشكل مباشر ،مما أفضى إلى وصول أفضل
للفئات األكثر عرضة للمخاطر.
المصدر :مؤسسة Christian Aid UK
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معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي
 :4المعرفة والمشاركة

السن واألشخاص من ذوي
أن يكون كبار
ّ
اإلعاقة على دراية بحقوقهم ومستحقاتهم،
وأن تتوفر لهم فرصة المشاركة في القرارات
التي تؤثر على حياتهم.

األعمال الرئيسية

 :1-4توفير معلومات يسهل الوصول إليها حول الحقوق
واالستحقاقات.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
المجدية لكبار
 :2-4تعزيز المشاركة
ّ
ّ
في عملية صنع القرار.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-4توفير معلومات يسهل الوصول
إليها حول الحقوق واالستحقاقات.
حدد األشخاص الذين يمكنهم مساعدتك على نشر المعلومات المتعلقة
ّ
بالحقوق واالستحقاقات بطريقة يسهل الوصول إليها واستخدامها ،مثل
المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة أو الجمعيات المعنية
السن أو المنظمات القائمة على المجتمع أو القيادات المجتمعية.
بكبار
ّ
واحرص على إشراك المنظمات التي تمثل أكثر الفئات االجتماعية عرضة
للمخاطر .في بعض الحاالت ،قد تكون هذه الفئات من الفتيات والنساء
ّ
والمسنات ،وكذلك األشخاص المعرضين للمخاطر
من ذوات اإلعاقة
بسبب توجههم الجنسي أو هوية النوع االجتماعي.
السن واألشخاص من
احرص على إشراك مجموعة متنوعة من كبار
ّ
ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم ونشر المعلومات
أيضا على إشراك النساء
المتعلقة بحقوقهم واستحقاقاتهم .واحرص ً
واألطفال والشباب من ذوي اإلعاقة ،واألشخاص من ذوي اإلعاقة
السن من ذوي اإلعاقة بهدف ضمان وصول رسائلك إلى
الذهنية ،وكبار
ّ
هذه الفئات.
احرص على االستفادة من أطر العمل القانونية الوطنية أو الدولية أو
كليهما في وضع وصياغة الرسائل المتعلقة بالحقوق واالستحقاقات.
تشمل هذه األطر اتفاقية حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة و/أو
السن واألشخاص
القوانين أو السياسات الوطنية المتعلقة بإدماج كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة.
عند تقديم المعلومات:
• احرص على أن تكون سهلة القراءة والفهم؛

• استخدم تنسيقات وقنوات اتصال مختلفة (انظر معيار اإلدماج
الرئيسي  ،2مالحظات توجيهية حول المعوقات المتعلقة بالمعلومات)؛
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السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وليس
تحدث مباشرة مع كبار
•
ّ
ّ
مع المرافقين لهم.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،احرص على
• عند وصفك لكبار
ّ
استخدام مصطلحات ال تجرحهم وتجعلهم يشعرون بالعار (انظر
المربع " 5المصطلحات" أدناه) .تعاون مع المنظمات المعنية
السن على
باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
اختيار المصطلحات المناسبة
أثناء رصدك وتقييمك للبرنامج ،احرص على تقييم مدى فعالية وسيلة
أيضا على تقييم التغيرات
االتصال والتواصل التي تستخدمها .واحرص ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة بحقوقهم
في مستوى وعي كبار
ّ
واستحقاقاتهم.
ال تفترض أن هناك وسيلة اتصال وتواصل معينة مناسبة لفئة معينة.
أصم أو يعاني من صعوبة
على سبيل المثال ،ليس بوسع كل من هو
ّ
في السمع استخدام لغة اإلشارة أو القراءة .وكذلك ،ليس كل من
يعاني من ضعف بصري يمكنه استخدام لغة بريل .وحتى في المناطق
التي تكون نسبة معرفة القراءة والكتابة فيها عالية ،قد تتفاوت مهارات
السن.
وغالبا ما تكون متدنية بين فئات كبار
حد كبير
ً
القراءة والكتابة إلى ٍّ
ّ

الموافقة المستنيرة

استنادا إلى
يقصد بالموافقة المستنيرة اإلذن الذي يعطيه شخص ما
ً
معلوماته الدقيقة التي يفهمها بشكل تام.
السن واألشخاص من
احرص على تقديم معلومات سهلة القراءة لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة كي يتسنى لهم اتخاذ قرار الموافقة بأنفسهم (أو عدم
الموافقة) على األعمال التي تؤثر على حياتهم.
السن واألشخاص من ذوي
عندما تقوم بإجراء مقابالت مع كبار
ّ
السرية وحماية خصوصيتهم.
اإلعاقة ،احرص بشكل خاص على توخي
ّ
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السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
وفي الحاالت التي يحتاج فيها كبار
ّ
إلى دعم شخص آخر ،كأحد أفراد األسرة أو مقدم الرعاية ،قد يتطلب
ذلك الحفاظ على خصوصية المقابلة وعدم إطالع هذا الشخص على
مجرياتها.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في اتخاذ خيارات
ادعم حق كبار
ّ
مستنيرة بأنفسهم .على سبيل المثال ،استخدم طريقة التواصل
التوضيحي المعزز أو البديل (انظر المسرد) أو ترجمة لغة اإلشارة.

المجدية
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-4قم بتعزيز المشاركة
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في عملية صنع القرار.
لكبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،والمنظمات التي
تعاون مع كبار
ّ
تمثلهم ،على تحديد وتخطي المعوقات التي تحول دون مشاركتهم في
عملية صنع القرار .واحرص على تنمية قدراتهم متى احتاجوا إلى ذلك،
لتعزيز وتحقيق مشاركتهم الكاملة.
السن
قم بتوعية المجتمع المحلي والمنظمات األخرى حول حق كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في المشاركة في عملية صنع القرارات
التي تؤثر على حياتهم.
حد سواء) واألشخاص
قيم مدى مشاركة كبار
السن (الرجال والنساء على ّ
ّ
ّ
من ذوي مختلف أنواع اإلعاقة (النساء والرجال والفتيات واألوالد) في
عملية صنع القرار.

المجدية في االجتماعات
المشاركة
ّ

السن
قم بعقد اجتماعات وجلسات تشاور على نحو يسمح لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة بالمشاركة الكاملة فيها.
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على سبيل المثال:
السن واألشخاص من ذوي
• قم بوضع خطة لعقد اجتماعات مع كبار
ّ
اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛
• احرص على ضمان التنوع والتوازن في النوع االجتماعي بين
ِ
المنظم؛
المشاركين وفي االجتماع الذي يعقد مع الفريق

• إذا لزم األمر ،قم بعقد اجتماعات مع فئات معينة فقط ،إذا كان
ذلك سيساعدهم على المشاركة بشكل أفضل  -على سبيل المثال،
يمكنك عقد اجتماعات نسوية فقط إذا كنت تعرف أن النساء ال
يشعرن بالراحة في االجتماعات المختلطة؛
• قم بدعوة أشخاص من ذوي اإلعاقة بمختلف أنواعها .واحرص
على دعم األشخاص الذين قد يعانون من صعوبات في االتصال
الصم أو ممن لديهم
والتواصل تحول دون مشاركتهم الكاملة ،مثل
ّ
ضعف في السمع ،أو األشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية أو
النفسية االجتماعية؛
• احرص على أن يكون مكان االجتماع سهل الوصول إليه واسخدامه:
مسبقا بصحبة ممثلين عن المنظمات
قم بزيارة مكان االجتماع
ً
المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
السن المحلية ،واطلب منهم ذكر أية معوقات قد تعيق المشاركة
ّ
الكاملة للمشاركين (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،1العمل الرئيسي
 ،1-1مالحظة توجيهية حول المعوقات والعوامل المساعدة)،
وقم بمواءمة وتعديل مكان عقد االجتماع إذا لزم األمر ،واستفد
من فرصة توعية القائمين على مكان االجتماع حول هذه المعوقات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة؛
وحول حقوق كبار
ّ
• احرص على توفير المعلومات قبل وأثناء وبعد عقد االجتماع
بتنسيقات مختلفة.

السن أو األشخاص من ذوي اإلعاقة إلى شخص
• في حالة احتياج كبار
ّ
ما لمرافقتهم ،احرص على أخذ هذه الشخص بعين االعتبار  -على
إضافيا لهذا الشخص أو قدم له
سبيل المثال ،قم بتخصيص مكانً ا
ً
عالوة لتغطية أجرة المواصالت.
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األدوات والموارد
االجتماعات وجلسات التشاور
مؤسسة  ،CBMأداة :اجتماعات أو فعاليات يسهل الوصول إليها ،مؤسسة  BM
C
( http://bit.ly/2BFBu23 18كانون األول /ديسمبر )2017
التوجهات
مؤسسة  ،CBMأداة تدريب عملي على العمل اإلنساني ( ،)HHoTبطاقة مهمة
التوجه ،مؤسسة http://bit.ly/2oIV6gH CBM ( 18كانون األول /ديسمبر )2017
المصطلحات
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،التوجيه العام :إدماج األطفال من
ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني ،اليونيسف ،2017 ،ص http://bit.ly/2zjrqtJ 82
المعلومات
مؤسسة إنكلوجن يوروب  ،Inclusion Europeالمعلومات للجميع :المعايير
األوروبية لجعل المعلومات سهلة القراءة والفهم ،بروكسل ،مؤسسة إنكلوجن
يوروب ،Inclusion Europehttp://bit.ly/2CWSE9e 2009
مبادرة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية  ،W3Cإرشادات الوصول إلى محتوى الويب
( ،)WCAGتم النشر في عام  ،2005تحديث عام http://bit.ly/26rBb27 2017
( 15كانون األول /ديسمبر )2017

المشاركة
مؤسسة  ،CBMالمشاركة الفاعلة :مدخل رئيسي لتحقيق اإلدماج :شهادات من
العاملين في مجال العمل اإلنساني مع ذوي اإلعاقة ،مؤسسة ،CBM 2016
http://bit.ly/2kdLs0w
منظمة هيلب إيج إنترناشينال  ،HelpAge Internationalكبار السن في
السن في تعزيز التنمية
تنمية المجتمع المحلي :دور الجمعيات المعنية بكبار
ّ
المحلية ،منظمة هيلب إيج إنترناشينال ،2009 ،HelpAge International
http://bit.ly/2kczch1
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المربع 5

المصطلحات

تشكل اللغة التي تستخدمها لوصف األشخاص أهمية كبرى؛ فهي
إما أن تعزز من تمكينهم أو تسبب ممارسة التمييز ضدهم .ومن
شأن استخدام لغة غير مناسبة أن يعزز من السلوكيات والمفاهيم
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة:
النمطية .لوصف كبار
ّ
أوال،
أوال :أذكر الشخص ً
• استخدم مصطلحات تقدم الشخص ً
ومن ثم اإلعاقة  -على سبيل المثل "شخص من ذوي اإلعاقة"،
وليس "شخص معاق" ،أو "المعاق"؛
السن ،وليس "عجوز" أو "العجزة"؛
السن/كبار
• استخدم "كبير في
ّ
ّ

ّ
تجنب استخدام مصطلحات عفى عليها الزمن أو تعزز من وصمة
•
"المعاني" أو "الضحية"؛ استخدم
العار ،مثل "المعوق" أو
ُ
"مقيد بكرسي
مصطلح "مستخدم الكرسي المتحرك" ،وليس
ّ
متحرك" أو "مربوط بكرسي متحرك"؛
ّ
تجنب استخدام اختصارات لإلشارة إلى األشخاص؛
•

• استخدم مصطلح "أشخاص من غير ذوي اإلعاقة" وليس
"أشخاص طبيعيون" أو "أشخاص عاديون".
صم أو لديهم صعوبات في
• استخدم مصطلح "أشخاص
ّ
السمع" ،وليس "أشخاص يعانون من عجز سمعي".
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دراسة حالة

بناء مخيم دامج في هاييتي

بعد زلزال  2010الذي ضرب بورت أو برانس في هاييتي ،قام 2
مليون شخص بالنزوح .ومن ضمن هؤالء كان هناك الجئون من
وصم وأشخاص لديهم صعوبة في السمع.
ذوي اإلعاقة
ّ
عادةً ما تكون هناك محدودية في القدرة على الوصول إلى
المعلومات واالتصاالت في أوقات األزمات .ومع عدم وجود نظام
الصم آخر من يعلم عن أماكن
غالبا ما يكون األشخاص
لالتصاالتً ،
ّ
وجود الطعام والماء والمأوى وغيرها من االحتياجات األساسية.
كما قد يؤدي هذا إلى حاالت سوء فهم ألوضاع األشخاص الصحية
واحتياجاتهم وقدراتهم.
بالصم في حاالت الطوارئ ()IDE
المنظمة الدولية المعنية
ّ
هي منظمة يديرها أشخاص من ذوي اإلعاقة ،وقد عملت في
الحد من بعض هذه المعوقات.
مقاطعة بورت أو برنس على
ّ
أعدت المنظمة تقارير ونشرات إخبارية حول المستجدات باستخدام
ّ
لتعلم لغة
لغة اإلشارة .وعملت كذلك على توفير األدوات الالزمة
اإلشارة لألشخاص الذين لم يكونوا يعرفون كيفية استخدامها .كما
أدخلت تحسينات مادية لتيسير االتصاالت ،مثل توفير إضاءة تعمل
الصم
بالطاقة الشمسية في طرق المخيمات لتمكين األشخاص
ّ
من التواصل بعد غروب الشمس.
باإلضافة إلى هذه التدخالت فيما يتعلق باالتصاالت ،ساعدت
أيضا
بالصم في حاالت الطوارئ (ً )IDE
المنظمة الدولية المعنية
ّ
في التأكد من أن التدخالت األخرى تشمل األشخاص من ذوي
اإلعاقة من خالل توفير الموارد والشبكات .على سبيل المثال،
للصم
بناء على دعوة موجهة من المنظمات التي تقد خدمات
ّ
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واألشخاص الذين لديهم صعوبة في السمع ،استعانت المنظمة
الدولية المعنية بالصم في حاالت الطوارئ بأخصائيين في مجال
الصم مدربين على تقديم اإلغاثة في حاالت الطوارئ والخدمات
ّ
الغذائية والصحية والتعليم الدامج وحقوق اإلنسان والتدريب
الوظيفي ،وغيرها من المجاالت ذات العالقة التي يمكن تقديم
للصم من خاللها .كما ساعد هؤالء في توفير فرص
خدمات
ّ
الصم لالستفادة من قدراتهم أثناء مرحلة التعافي ،مثل
لألشخاص
ّ
بناء المآوي وجمع الحطب وتوزيع أدوات تطوير المشاريع التجارية
الصغيرة على األسر.
بالصم في حاالت
ومن خالل تدخالت المنظمة الدولية المعنية
ّ
الطوارئ (ّ ،)IDE
تمكن األشخاص من ذوي اإلعاقة في برامج
االستجابة في هاييتي من استقبال المعلومات بشكل أفضل حول
الوضع والتعبير عن احتياجاتهم وقدراتهم والمشاركة في جهود
إعادة اإلعمار.
بالصم في حاالت الطوارئ،
المصدر :المنظمة الدولية المعنية
ّ
خطية.
نشرة
ّ
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معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي :5
المالحظات التقييمية والشكاوى

السن واألشخاص
ضمان إمكانية وصول كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة بشكل آمن ومنصف إلى
آليات تقديم المالحظات التقييمية ورفع
الشكاوى.

األعمال الرئيسية

 :1-5قم بتصميم آليات مالحظات تقييمية وشكاوى يمكن فهمها
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
والوصول إليها من قبل كبار
ّ
تصرف بناء على المالحظات التقييمية والشكاوى التي يرفعها
:2-5
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة على نحو يضمن احترام
كبار
ّ
سالمتهم ويصون كرامتهم وحقوقهم.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-5تصميم آليات مالحظات
السن
تقييمية وشكاوى يمكن فهمها والوصول إليها من قبل كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن الطرق التي يعتبرونها
اسأل كبار
ّ
أكثر سالمة ومالءمة لهم في تقديم مالحظاتهم التقييمية ورفع
شكواهم.
عند تصميم آليات تقديم المالحظات التقييمية ورفع الشكاوى ،احرصى
على ما يلي:
• وضع خطة وموازنة لتوفير مختلف قنوات التواصل ومعلومات
بتنسيقات مختلفة (معيار اإلدماج الرئيسي  ،2مالحظات توجيهية
حول المعوقات المتعلقة بالمعلومات)  -يشمل ذلك استخدام لغة
مبسطة وصيغ سهلة االستخدام لتقديم المالحظات التقييمية.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لتقديم مالحظات
• دعم كبار
ّ
بدال من ذلك ،إذا كان الشخص
تقييمية ورفع الشكاوى بأنفسهم؛ أو ً
السن أو الشخص من ذوي اإلعاقة يحتاج إلى تفويض شخص
كبير
ّ
آخر للقيام بذلك ،اسمح لهم بتحديد شخص آخر ،مثل مقدم الرعاية
أو المساعد الشخصي أو أحد أفراد األسرة ،لتقديم مالحظاتهم
التقييمية أو شكواهم نيابة عنهم.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة بالغرض من آليات
إبالغ كبار
ّ
تقديم المالحظات التقييمية ورفع الشكاوى ،وتفسير كيفية
استخدامها .على سبيل المثال:
حقهم في رفع الشكاوى وتقديم مالحظات
• قم بتوعيتهم حول ّ
تقييمية على قدم المساواة مع اآلخرين؛
• اشرح لهم ما يمكنهم الحصول عليه من المنظمات اإلنسانية؛
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• اشرح لهم ما هي المشاكل التي قد يواجهونها أو ال يواجهونها خالل
استخدام آليات تقديم المالحظات التقييمية ورفع الشكاوى؛
• اشرح لهم كيف يمكنهم تقديم المالحظات التقييمية ورفع
الشكاوى ،وكيف سيتم التعامل معها.

بناء على المالحظات
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي :2-5
التصرف ً
ّ
السن واألشخاص من ذوي
التقييمية والشكاوى التي يرفعها كبار
ّ
اإلعاقة على نحو يضمن احترام سالمتهم ويصون كرامتهم وحقوقهم.
تعامل مع الشكاوى على أنها جزء من ثقافة المنظمة التي تحترم كرامة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
وحقوق وقدرات كبار
ّ
السن واألشخاص
وتقر حقوق كبار
تقيد بسياسات المنظمة التي تحترم
ّ
ّ
ّ
من ذوي اإلعاقة .وقم بتعديل سياسات المنظمة التي ال تُ عتبر دامجة
لهذه الفئات.
السن واألشخاص من ذوي
قم بتوعية فريق العمل حول مسألة أن كبار
ّ
بالحق في تقديم مالحظات تقييمية ورفع شكاوى على
اإلعاقة يتمتعون
ّ
قدم المساواة مع أي شخص آخر.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
درب فريق العمل على دعم كبار
ّ
لتقديم مالحظات تقييمية ورفع شكاوى بشكل آمن .واحرص على
تدريبهم على:
السرية :عدم مشاركة المعلومات سوى مع أفراد األسرة
• الحفاظ على
ّ
السن أو
أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر لديه إذن صريح من كبير
ّ
الشخص ذو اإلعاقة ،مع ّ
تجنب مشاركة التفاصيل الشخصية؛
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السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وتوثيق
• جمع معلومات من كبار
ّ
والتحقق من تجاربهم بطريقة موضوعية وغير متحيزة  -على سبيل
السن واألشخاص من ذوي
المثال ،قد ُينظر إلى تجارب بعض كبار
ّ
اإلعاقة الذهنية على أنها تجارب غير دقيقة أو غير موثوقة؛
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
• التحديد واإلحالة ،بشكل آمن ،لكبار
ّ
الذين يبلغون عن تعرضهم للعنف واإليذاء واالستغالل :من شأن ذلك
أن يساعدهم في الحصول على الرعاية والدعم المالئمين ،وتجنب
تعرضهم لمزيد من األذى (انظر معيار إدماج مبادئ الحماية )2؛
السن أو
التقيد بجميع تدابير الحماية القياسية في حالة قيام أحد كبار
•
ّ
ّ
تعرضه للعنف أو
أحد األشخاص من ذوي اإلعاقة برفع شكوى عن
ّ
اإليذاء أو االستغالل من أحد نشطاء العمل اإلنساني.
وفقا للمالحظات التقييمية التي تتلقاها.
عدل برنامجك
ً
ِّ
قم بمشاركة المالحظات التقييمية والشكاوى مع الشركاء الوطنيين
سرية وخصوصية
والدوليين المشاركين في العمل اإلنساني ،وحترام
ّ
يقدمون هذه المالحظات
كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين ّ
ّ
التقييمية.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلبداء آرائهم في مراجعتك
ادعو كبار
ّ
والتحقق من التعديالت التي تقوم بإدخالها على برنامجك.
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دراسة حالة

مكاتب المساعدة في كينيا

أدت حالة الجفاف الشديدة التي شهدتها منطقة توركانا ،في شمالي
حاد في الغذاء في المجتمعات المحلية الرعوية
كينيا ،إلى نقص ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة بشكل خاص
والزراعية .وكان كبار
ّ
أكثر عرضة للمخاطر.
وقد قامت منظمة هيلب إيج إنترناشينال HelpAge International
سن الستين
بتوزيع منح نقدية على  3000أسرة بها أشخاص تجاوزوا ّ
سنة في تسع مناطق ،كتعويض عن المحاصيل التي فقدوها
ولتأسيس مشاريع تجارية صغيرة وشراء المواد األساسية.
أنشأت منظمة هيلب إيج إنترناشينال " HelpAge Internationalلجنة
مكاتب المساعدة" في كل منطقة من هذه المناطق لمساعدة الناس
على التعليق أو رفع الشكاوى حول المشروع .تتشكل كل لجنة من
رجلين وامرأتين (لتشجيع النساء اللواتي ال تسنح لهن الفرصة عادة
للتعبير عن آرائهن) .ومن بين أعضاء اللجان كان هناك أشخاص كبار في
السن وبالغين شباب لالستفادة من معرفتهم ومهاراتهم المتنوعة.
ّ
عملت منظمة هيلب إيج  HelpAgeعلى نشر فكرة مكاتب المساعدة
بين القيادات المجتمعية في كل منطقة من هذه المناطق .وبدورها،
دعت هذه القيادات إلى اجتماعات عامة شرح خاللها فريق عمل
منظمة هيلب إيج أدوار ومسؤوليات لجان مكاتب المساعدة وتم
انتخاب أعضاء اللجان.
وقد تم تعميم مكاتب المساعدة من خالل االجتماعات المجتمعية
وحمالت توزيع المنح النقدية .وعمل المتطوعين على التعامل مع
االستفسارات والشكاوى ،مثل األسئلة المتعلقة بأهلية المستفيدين،
وعدم توفر الوثائق الالزمة إلثبات مدى أهلية الشخص للحصول
على المساعدة.
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وقد أفضت مكاتب المساعدة إلى إجراء تحسينات في المشروع،
مثل ضمان حصول األشخاص المناسبين على المنح وزيادة حجم
التحويالت النقدية الصغيرة واالعتيادية وتقديم مبالغ مقطوعة
استجابة لطلبات المستفيدين.

المصدر :نيجوانا ،آي" .مكاتب المساعدة في كينيا" إيجويز .مسائل
عملية في الشيخوخة والتنمية ،اإلصدار  ،82آذار/مارس ،2014
ص( 16 .محررة)http://bit.ly/2yRU69J ،
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معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي
 :6التنسيق
السن
ضمان وصول ومشاركة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في برامج
المساعدات اإلنسانية المنسقة والتكميلية.

األعمال الرئيسية

 :1-6احرص على تمثيل آليات التنسيق المشتركة بين الوكاالت لكبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وأن تكون هذه اآلليات سهلة
ّ
الوصول إلها بالنسبة لهم.
السن واألشخاص من ذوي
دائما على ضمان مشاركة كبار
 :2-6احرص
ّ
ً
اإلعاقة في آليات التنسيق المشتركة بين الوكاالت.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-6احرص على تمثيل آليات
السن واألشخاص من
التنسيق المشتركة بين الوكاالت لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة ،وأن تكون هذه اآلليات سهلة الوصول إليها بالنسبة
لهم.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة والمنظمات
قدم الدعم لكبار
ّ
ّ
مجدي في آليات التنسيق المشتركة
التي تمثلهم للمشاركة بشكل
ّ
بين الوكاالت ،بما في ذلك االجتماعات ومجموعات العمل .على
سبيل المثال:
السن واألشخاص
• قم بعقد اجتماعات تحضيرية مع فئات كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم ،واشرح لهم كيفية
عمل آليات التنسيق ،وكيف يمكنهم المشاركة وما هو المتوقع
منهم؛
قدم الدعم لهذه الفئات في تخطيط طريقة إسهامهم في
•
ّ
االجتماعات التنسيقية.
فرصا متكافئة للمشاركة .وقم
• احرص على منح الرجال والنساء
ً
بإشراك أشخاص ذوي إعاقات مختلفة ،بمن فيهم األشخاص
من ذوي اإلعاقة النفسية واالجتماعية والذهنية .على سبيل
المثال ،قم بتشكيل مجموعات دعم متوازنة من حيث النوع
االجتماعي للتأكد من تمثيل كافة الفئات.
قم بتوعية األشخاص المسؤولين عن وضع آليات التنسيق حول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في المشاركة في
حق كبار
ّ
ّ
تنميتهم.
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عند الترتيب لعقد االجتماعات:
• احرص على اختيار مكان سهل الوصول إليه واستخدامه؛
• احرص على توفير المعلومات بتنسيقات يسهل الوصول إليها
واستخدامها (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،4العمل الرئيسي ،1-4
مالحظات توجيهية حول توفير معلومات يسهل الوصول إليها
واستخدامها)؛
• احرص على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة إلتاحة المجال أمام
الجميع للمشاركة بشكل كامل  -على سبيل المثال ،استخدم ترجمة
معتمدة للغة اإلشارة أو خدمة الترجمة النصية المباشرة أو كليهما.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
احرص على تقييم مشاركة كبار
ّ
في آليات التنسيق .يشمل ذلك تقييم مدى التوازن من حيث النوع
االجتماعي بين المشاركين ومدى تمثيل األشخاص من ذوي اإلعاقة.

دائما على ضمان مشاركة
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-6احرص
ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في آليات التنسيق المشتركة
كبار
ّ
بين الوكاالت.
السن
وضح كيف سيتم التعامل مع المسائل المتعلقة بإدماج كبار
ّ
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وكيف سيتم تحديد األدوار والمسؤوليات.

مسؤولو االتصال والتنسيق ومجموعات العمل

قم بتحديد مسؤول اتصال وتنسيق أو تشكيل مجموع عمل لتنسيق
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
التدابير التي تهدف إلى إدماج كبار
ّ
في استراتيجيات وخطط عمل آليات التنسيق.
في حالة وجود مسؤول اتصال وتنسيق أو مجموعة عمل ،احرص على أن
يكونوا جاهزين للعب دور في آليات التنسيق .وإذا لم يكن هناك مسؤول
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اتصال وتنسيق أو مجموعة عمل ،اعمل على المساعدة في إنشائها.
قدم الدعم لمسؤولي االتصال والتنسيق أو مجموعات العمل للحصول
ّ
على الموارد الالزمة لتنمية معارفهم ومهاراتهم المتعلقة باإلدماج.
اعمل على تحقيق التواصل بين مسؤول االتصال والتنسيق أو مجموعة
العمل مع مسؤولي االتصال والتنسيق أو مجموعات العمل الذين
يعملون على مسائل مشتركة ،مثل النوع االجتماعي أو توحيد برامج
الحماية .بهذه الطريقة يمكن أن يكمل عمل كل جهة عمل األخرى.
يمكنك تحديد المهام التالية لمسؤول اتصال وتنسيق ما أو مجموعة
عمل ما:
السن واألشخاص
• التعامل بشكل منهجي مع المسائل المتعلقة بكبار
ّ
من ذوي اإلعاقة كجزء من أجندة آليات التنسيق  -قد يكون من
12
المفيد البدء بدمج هذه المسائل ضمن أجندة توحيد برامج الحماية؛
• تضمين المكونات المتعلقة باإلدماج ضمن األحكام المرجعية
والمالحظات المفاهيمية ومقترحات التمويل وتقييمات االحتياجات
والخطط ،مثل الموازنات المخصصة للترتيبات التيسيرية المعقولة
والخدمات التي يسهل الوصول إليها واستخدامها؛
قدم الدعم الفني أو الروابط المتعلقة بالحصول على توجيه حول
•
ّ
ّ
المصنفة حسب الجنس والعمر
كيفية جمع وتحليل البيانات
واإلعاقة؛
قدم الدعم لمسؤول االتصال والتنسيق أو مجموعة العمل لتخطيط
•
ّ
السن واألشخاص من
وتقييم الموارد والخبرات في مجال إدماج كبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
• احرص على المساهمة في أنشطة الرصد والتقييم لتقييم الطريقة
السن واألشخاص من
التي يتم التعامل من خاللها مع إدماج كبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
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ّ
تذكر :مسؤولو االتصال والتنسيق أو مجموعات العمل ليسوا مسؤولين
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
بشكل حصري عن إدماج كبار
ّ
آليات التنسيق ،فكل من يشارك في العمل اإلنساني يتحمل المسؤولية
عن هذا األمر.

آليات اإلحالة

السن
قم بوضع أنظمة إلحالة المسائل المتعلقة بإدماج كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى الجهات المناسبة الفاعلة في مجال
العمل اإلنساني ومزودي الخدمات والمنظمات المعنية باألشخاص من
السن.
ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
عندما تقوم بوضع جداول بقوائم الخدمات اإلنسانية:
• احرص على إشراك المنظمات التي تتمتع بالخبرة في مجال إدماج
تقدم خدمات
كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،أو التي ّ
ّ
لهم  -على سبيل المثال ،قم بإشراك اإلدارات الحكومية أو
المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة أو الجمعيات
السن والمنظمات المتخصصة أو مزودي خدمات
المعنية بكبار
ّ
التعليم والخدمات الصحية؛
• اعمل على تقييم مدى سهولة استخدام والوصول إلى هذه الخدمات
ومدى تنسيقها – وإذا لزم األمر ،قم بتوعية مزودي الخدمات لجعلها
دمج ًا.
أكثر سهولة للوصول واالستخدام وأكثر
ً
• قم بمشاركة معلومات جداول القوائم التي جمعتها مع المنظمات
ذات الصلة ،بما فها المنظمات المسؤولة عن آليات التنسيق.

قم بتحديد الخدمات التي ال تُ عتبر سهلة الوصول واستخدامها بالنسبة
السن أو األشخاص من ذوي اإلعاقة .وضع التوصيات حول كيفية
لكبار
ّ
جعل هذه الخدمات أكثر سهولة في الوصول إليها واستخدامها
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احرص على تقديم النصيحة للهيئات التنسيقية حول كيفية تصنيف
والعمر واإلعاقة .واشرح كيف يمكن استخدام
البيانات حسب الجنس
ُ
السن
المعلومات المتعلقة بالمعوقات التي قد يواجهها كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في الوصول إلى الخدمات في تخطيط
االستجابة المنسقة.
قم بتوعية فريق العمل الذي يعمل على آليات التنسيق واإلحالة
السن واألشخاص من
المتعلقة بقضايا النوع االجتماعي وإدماج كبار
ّ
ذوي اإلعاقة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،8المالحظات التوجيهية
حول بناء قدرات فريق العمل ،القسم المتعلق بالتوعية).
تأكد من ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من استخدام
تمكن كبار
ّ
آليات اإلحالة .على سبيل المثال ،قم بتوفير معلومات حولها بتنسيقات
قدم إعفاءات من رسوم المواصالت من مكان تقديم خدمة
مختلفة ،أو ّ
إلى آخر إذا لزم األمر.
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فريق العمل المعني بالشيخوخة
واإلعاقة أثناء االستجابة إلعصار هايان

ضرب إعصار هايان (يوالندا) الفلبين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر
 .2013وكجزء من برامج االستجابة للطوارئ ،تم تشكيل فريق عمل
معني بالشيخوخة واإلعاقة ضمن فريق الحماية .كانت التقارير
المبكرة المتوفرة آنذاك حول األشخاص من ذوي اإلعاقة المتأثرين
بهذه الكارثة غير مكتملة وتفتقر إلى التفاصيل الكافية .وكانت أولى
المهام التي اضطلع بها فريق العمل المعني بالشيخوخة واإلعاقة
هي ضمان أن تكون عملية جمع البيانات متوافقة وشمولية
بالعمر والنوع االجتماعي
وتنطوي على المسائل المتعلقة ُ
واإلعاقة .وقد تم تخطيط الخدمات المتوفرة لألشخاص من ذوي
اإلعاقة بالشراكة مع فريق الصحة من أجل وضع مسارات إحالة
واضحة .كما كان فريق العمل المعني بالشيخوخة واإلعاقة يهدف
إلى بناء قدرات المنظمات القائمة بحيث يمكنها تغطية قضايا
اإلعاقة والشيخوخة ضمن برامج االستجابة التي تنفذها .يشمل
ذلك التدريب والدعم الفني.
مشابها في مواقع أخرى ،من أبرزها باكستان،
نهجا
وقد تم اختبار ً
ً
حيث تم تشكيل فريق العمل المعني بالشيخوخة واإلعاقة بعد
الفيضانات التي ضربت البالد في عام  ،2010وشمل هذا الفريق
ضمن عضويته عشر منظمات (دولية ومحلية)*.
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*تم نشر تقرير وكتاب مرجعي عن فريق العمل المعني بالشيخوخة
واإلعاقة في الباكستان في عام  .2010انظر http://www.cbm.
.org/article/downloads/54741/ADTF_Report.pdf
المصدر :اتحاد جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،جميعنا
تحت سقف واحد :المأوي والمستقرات الشاملة لإلعاقة في
حاالت الطوارئ ،جنيف ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمرhttp://bit.ly/2Bt4FCZ 2015 ،
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معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي
 :7الدروس المستفادة
تعمل المنظمات على جمع الدروس
المستفادة وتطبيقها لتقديم برامج مساعدة
دمجا.
أكثر
ً

األعمال الرئيسية

والتحديات والفرص
 :1-7قم بتحديد وتوثيق الدروس المستفادة
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل
فيما يتعلق بإدماج كبار
ّ
اإلنساني.
 :2-7استخدم الدروس المستفادة لتحسين الطريقة التي تقدم من
خالل المساعدة اإلنسانية الدامجة.
 :3-7قم بمشاركة الدروس المستفادة والممارسات المثلى والمبتكرة،
حد سواء ،مثل شركاء المشروع
ضمن منظمتك ومنظمات أخرى على ّ
والمنظمات والسلطات الوطنية.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-7قم بتحديد وتوثيق الدروس
السن
والتحديات والفرص فيما يتعلق بإدماج كبار
المستفادة
ّ
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني.
التحديات ومجاالت اإلخفاق ،وليس مجاالت النجاح
احرص على توثيق
ّ
فقط ،لما لها من فائدة كبيرة في ّ
تعلم دروس مستفادة عالية القيمة.
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة في
أيضا على إشراك كبار
واحرص ً
ّ
عملية جمع الدروس المستفادة .استفد من خبرتك والطرق المبتكرة في
التغلب على المعوقات التي تعيق الوصول إلى الخدمات والمشاركة في
برامج االستجابة.
احرص على ضمان أن تشتمل المعايير المحددة للمشاركة في فرق
وتحديدا فيما يتعلق
الرصد والتقييم على خبرات في مجال اإلدماج،
ً
بالعمر واإلعاقة.
ُ
استخدم أدوات ومنهجيات يسهل الوصول إليها واستخدامها لتوثيق
الدروس المستفادة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة مراجعة تقاريرك
اطلب من كبار
ّ
لضمان االستفادة من التجربة.

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-7استخدم الدروس المستفادة
لتحسين الطريقة التي تقدم من خالل المساعدة اإلنسانية الدامجة.
استفد من الدروس المستفادة لوضع توصيات للمشاريع الحالية
والمستقبلية.
احرص على تحديث أدوات المنظمات بشكل منتظم (بما فيها أدوات
وفقا لما تعلمته.
التدريب) والسياسات
ً
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السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ُسبل التغلب على
ناقش مع كبار
ّ
المعوقات وعوامل اإلخفاق ،واستفد من الممارسة العملية.

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :3-7قم بمشاركة الدروس
المستفادة والممارسات المثلى والمبتكرة ،ضمن منظمتك
حد سواء ،مثل شركاء المشروع والمنظمات
ومنظمات أخرى على ّ
والسلطات الوطنية.
شارك الدروس المستفادة والممارسات المثلى مع الزمالء في
منظمتك .اعمل على دعم التغييرات اإلضافية في أنظمة أو عمليات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
المنظمة التي تعزز من إدماج كبار
ّ
استخدم منصات تبادل البيانات العالمية لمشاركة وتعميم الدروس
المستفادة .على سبيل المثال ،خذ بعين االعتبار استخدام منصة تبادل
البيانات اإلنسانية ،وهي عبارة عن منصة متاحة للجميع لمشاركة
البيانات التي ينشرها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
(.)OCHA
احرص على مشاركة وتعميم الدروس المستفادة والممارسات المثلى
السن
مع المجتمعات المحلية المتأثرة باألزمات ،بما فيهم كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وذلك لضمان أن تكون النتائج معبرة عن
وجهات نظرهم.
أيضا على مشاركة الدروس المستفادة مع شركاء المشروع
احرص ً
والوكاالت التي تعمل على تنسيق آليات االستجابة لإلسهام في بلورة
معرفة أوسع.
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األدوات والموارد
جمع الدروس المستفادة

مفوضية الالجئين النسائية ولجنة اإلنقاذ الدولية ،بناء القدرات من أجل
دمج اإلعاقة في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في السياقات
اإلنسانية :األداة  :12توثيق "قصص التغيير" ،مفوضية الالجئين
النسائيةhttp://bit.ly/2BsUEpq ،
مشاركة وتعميم الدروس المستفادة

منصة تبادل البيانات اإلنسانيةhttps://data.humdata.org ،
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استخدام الدروس المستفادة لتنفيذ
دمجا
برامج استجابة أكثر
ً

بموجب اتفاقية ُوقعت في عام  2009بين مؤسسة Concern
 Worldwideومكتب تقديم المساعدة األجنبية في حاالت الكوارث
التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،تم وضع آلية تمويل تُ دعى
"االستجابة لحاالت النزوح الداخلي في الباكستان ( .")RAPIDلقد
عكفت مؤسسة  Concern Worldwide Pakistanعلى تطبيق
السن واألشخاص من
ممارسات من شأنها تعزيز إدماج كبار
ّ
ذوي اإلعاقة في إطار االستجابة لحاالت طارئة صغيرة الحجم في
الباكستان من خالل صناديق االستجابة لحاالت النزوح الداخلي في
الباكستان (.)RAPID
خالل المرحلة األولى من تدخالت االستجابة التي تم تنفيذها من
خالل آلية "االستجابة لحاالت النزوح الداخلي في الباكستان" عام
ّ
مصنفة
 ،2015استغلت المؤسسة من هذه الفرصة لجمع بيانات
والعمر واإلعاقة .ومع ذلك ،أعرب القرويون عن
حسب الجنس
ُ
قلقهم من اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باإلعاقة ،وذلك
خوفا من وصمة العار المرتبطة بهذا الموضوع.
ً
وخالل المرحلة الثانية من تدخالت آلية "االستجابة لحاالت النزوح
الداخلي في الباكستان" ،شارك المجتمع المحلي في نقاشات
حول عملية جمع البيانات وكيف ستستخدم .كما عمل الفريق على
مراجعة معايير اختيار الفئات المستفيدة ،وذلك لضمان إعطاء
األولوية أثناء التقييمات للفئات األكثر عرضة لخطر اإلقصاء .وقد
عبر المجتمع المحلي اآلن عن ارتياحه لما لمسه من اهتمام حقيقي
ّ
من قبل مؤسسة  Concernوشركائها في تحديد المعوقات التي
تحول دون الوصول إلى الخدمات.
وفي مرحلة االستجابة الثالثة ،تم اإلبالغ عن تحقيق تغييرات
كبيرة ومهمة على صعيد اإلدماج .على سبيل المثال ،عملت آلية
"االستجابة لحاالت النزوح الداخلي في الباكستان" على تغيير نهجها
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وابتداء بهذا المجال في المشروع ،سيتم
بتركيب مضخات يدوية.
ً
تركيب جميع المضخات اليدوية بحيث يسهل استخدامها والوصول
إليها ،وسيتم إتباع هذه الطريقة في مجاالت المشروع األخرى.
وقد أشارت مراجعة أجراها صندوق آلية "االستجابة لحاالت النزوح
ّ
المصنفة
الداخلي في الباكستان" إلى أن عملية جمع البيانات
أفضت إلى تطبيق نهج استجابة شامل تم تصوره مع أخذ المجتمع
المحلي ككل بعين االعتبار .وقد انعكست الطبيعة الدامجة
والشاملة لهذه االستجابة على مشاركة المجتمع المحلي ككل،
قدم إسهامات ومالحظات تقييمية ،مما أثر بشكل مباشر
حيث ّ
على المشروع من حيث تحسين مدى صلته بالفئات األكثر عرضة
للمخاطر.
وقد أظهرت الوثائق المعدة من قبل فريق االستجابة مدى أهمية
التخطيط وتوفير الموارد الالزمة لتوعية فريق العمل والمجتمع
حد سواء حول اإلدماج.
المحلي على ّ
المصدر :مؤسسة  ،Concern Worldwideباكستان
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معيار اإلدماج اإلنساني
الرئيسي  :8الموارد البشرية

أن يتمتع الموظفون والمتطوعون بالمهارات
والتوجهات المالئمة ألداء عمل إنساني
السن
قائم على اإلدماج ،وأن تتوفر لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة فرص متكافئة
للعمل والتطوع في المنظمات اإلنسانية.

األعمال الرئيسية

 :1-8بناء قدرات فريق العمل والمتطوعين من خالل توعيتهم حول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وتدريبهم على إدماج
حقوق كبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني.
كبار
ّ
 :2-8تنفيذ سياسات الموارد البشرية القائمة على الدمج.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-8بناء قدرات فريق العمل
السن واألشخاص
والمتطوعين من خالل توعيتهم حول حقوق كبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي
من ذوي اإلعاقة وتدريبهم على إدماج كبار
ّ
اإلعاقة في العمل اإلنساني.
التوعية

قم بعقد جلسات توعية مع فريق العمل والمتطوعين على جميع
المستويات لحثهم على تغيير توجهاتهم ومواقفهم واالهتمام بقضية
اإلدماج.
السن واألشخاص من ذوي
احرص على عقد جلسات حول حقوق كبار
ّ
اإلعاقة ،والمعوقات التي يواجهونها فيما يتعلق بالمشاركة في العمل
اإلنساني.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
احرص على التعاون مع كبار
ّ
والمنظمات التي تمثلهم لتصميم وعقد هذه الجلسات.

التدريب

قم بإعداد برنامج تدريبي لفريق العمل والمتطوعين بهدف تنمية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
مهاراتهم في مجال إدماج كبار
ّ
يمكن أن تتعلق المهارات العملية ّإما بالقضايا المشتركة ،مثل تصنيف
والعمر واإلعاقة ،أو القضايا الخاصة بكل قطاع من
البيانات حسب الجنس
ُ
القطاعات .على سبيل المثال ،يمكن تدريب الفريق الذي يعمل على برامج
المأوى على ُسبل منع وإدارة مخاطر العنف واإليذاء التي قد يتعرض لها
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
كبار
ّ
السن واألشخاص من
احرص على تضمين وحدات تدريبية حول إدماج كبار
ّ
ذوي اإلعاقة ضمن البرامج التدريبية التي تعقدها منظمتك لفريق العمل.
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استفد من خبرات اآلخرين حيثما لزم األمر .وحدد الجهات الخبيرة على
المستوى المحلي والوطني والدولي الذين يمكنهم مساعدتك في
وضع وتنفيذ البرنامج التدريبي .يمكن أن تشمل هذه الجهات المنظمات
السن
المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة أو الجمعيات المعنية بكبار
ّ
أو الوزارات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة أو
الفاعلة في مجال إدماج كبار
ّ
المستشارين الفرديين.
قم بتحديد فرص تدريب إضافية لفريق العمل والمتطوعين وتوفير
وثائق توجيهية إضافية لهم (انظر األدوات والموارد).

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-8تنفيذ سياسات الموارد البشرية
القائمة على الدمج.
احرص على تنفيذ السياسات التنظيمية التي تأخذ بعين االعتبار ما يلي:
• التدابير الالزمة لضمان تقديم حوافز متساوية وفرص متساوية
التقدم للوظائف وتوفير
للعمل المنصف (مثل تعديل إجراءات
ّ
مواعيد عمل مرنة)؛
• التدابير التي من شأنها حماية أفراد فريق العمل والمتطوعين من كبار
التعرض للتمييز
السن ،واألفراد والمتطوعين من ذوي اإلعاقة ،من
ّ
ّ
أو المضايقات بسبب نوعهم االجتماعي أو عمرهم أو إعاقتهم.
• سهولة الوصول إلى مكان العمل والترتيبات التيسيرية المعقولة
(انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2المالحظة التوجيهية المتعلقة
بمعالجة المعوقات).
إذا لم يكن لدى منظمتك سياسات مناسبة ،استخدم السياسات الدولية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
والوطنية ذات الصلة بإدماج كبار
ّ
مكان العمل (انظر األدوات والموارد).
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األدوات والموارد

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة (،)ADCAP
برنامج بناء قدرات كبار
ّ
المبادئ األساسية إلدماج اإلعاقة في االستجابة اإلنسانية ،مؤسسة
،Cornerstone on Demand( 2015متوفرة باإلنجليزية والعربية على
الموقع)www.disasterready.org :
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة (،)ADCAP
برنامج بناء قدرات كبار
ّ
السن واألشخاص من
المساندة اإلنسانية الشاملة والدامجة لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة ،مؤسسة ،Cornerstone on Demand( 2017متوفرة
باإلنجليزية والعربية على الموقع)www.disasterready.org :
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة (،)ADCAP
برنامج بناء قدرات كبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني:
إدماج كبار
ّ
دورة تدريبية ليومين:
• ُكتيب المتعلم ،RedR ،نيابة عن اتحاد المنظمات المعنية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،2017 ،
بكبار
ّ
http://bit.ly/2AQGVrm

السن
• دليل تدريبي ،RedR ،نيابة عن اتحاد المنظمات المعنية بكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،2017 ،http://bit.ly/2B7VcUO

• عرض شرائح تدريبي ،RedR ،نيابة عن اتحاد المنظمات المعنية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقةhttp://bit.ly/2BGD7wF،
بكبار
ّ

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة (،)ADCAP
برنامج بناء قدرات كبار
ّ
السن واحتياجاتهم في السياق اإلنساني ،مؤسسة
فهم كبار
ّ
،Cornerstone on Demand( 2015متوفرة باإلنجليزية والعربية على
الموقع)www.disasterready.org :
مؤسسة  ،CBMمجموعة أدوات تطوير البرامج الدامجة لإلعاقة،
 ،Bensheimمؤسسة ،CBMhttp://bit.ly/2lVei5A 2017
الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص من ذوي
اإلعاقة ( ،)A/RES/61/106المادة  - 27العمل والتوظيف
http://bit.ly/2jUp5in
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الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان
العمل

ال يقتصر التزام مؤسسة  CBMفقط على تنفيذ برامج ومشاريع
أيضا توظيف
إنمائية يسهل الوصول إليها ودامجة ،بل يشمل ً
وتنمية أفراد فريق عمل محترف من ذوي اإلعاقة .تعلن المؤسسة
عن توفر وظائف دامجة لألشخاص من ذوي اإلعاقة وتبذل الجهود
لضمان أن يحصل أفراد فريق عملها من ذوي اإلعاقة على الترتيبات
التيسيرية المعقولة التي يحتاجونها من أجل أداء وظيفتهم .وال
تقتصر الترتيبات التيسيرية المعقولة فقط على توفير التفضيالت
أيضا توفير ما
الشخصية لألشخاص من ذوي اإلعاقة ،بل تضمن ً
يحتاجونه لضمان ّ
تمكن األشخاص من ذوي اإلعاقة من المشاركة
مع اآلخرين على قدم المساواة.
ّ
علقت مديرة فريق المناصرة والتحالفات الدولي قائلة" :كانت
مؤسسة  CBMتدرك ما يمكن تحقيقه وما الذي يلزم لتحقيق
قدمت لهم بعض المعلومات حول كيفية الحصول
أهدافها .وقد ّ
على تمويل في بلجيكا لتغطية التكاليف المتعلقة بالترتيبات
التيسيرية المعقولةّ .
لكنهم كانوا على دراية بالتكنولوجيا .أحتاج إلى
برنامج قارئ الشاشة وإلى جهاز يترجم محتوى الشاشة إلى لغة
بريل".
حصلت موظفة أخرى في مؤسسة  CBMعلى تدريب ودعم
إضافيين لتمكينها من تولي دور مهم وإداري في مكتب االتصال
في االتحاد األوروبيّ .
وعلقت قائلة" :في بلجيكا ،هناك نقص
للصم .تتفهم مؤسسة CBM
في عدد المترجمين المخصصين
ّ
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وضعي ،وهي تساعدني وتقدم لي التدريب والدعم اإلضافي.
يساعد ذلك في تنمية قدراتي المهنية".
وأضافت موظفة أخرى تعمل كمسؤولة لسياسة االتحاد األوروبي
قائلة :من األهمية بمكان أن يتم وضع سياسات وتطبيق
مثاال ُيحتذى به.
أوال لتكون بذلك
ً
ممارسات داخل المنظمة ً
وتوظيف أشخاص مؤهلين من ذوي اإلعاقة هو أحد العوامل
الحيوية لتحقيق هذا األمرُ .يعتبر إدماج األشخاص من ذوي
اإلعاقة ،بما فيهم النساء على جميع مستويات المنظمة ،أمر
أساسي لتوعية فريق عمل مؤسسة  CBMوفريق اإلدارة حول
قضية اإلدماج ،وذلك من أجل تخطي المعوقات الداخلية التي
تحديا أمام مشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة،
ما زالت تشكل
ً
وكذلك من أجل تعزيز التنوع والكفاءة في مكان العمل في
مؤسسة ."CBM

المصدر :مؤسسة  ،CBMمجموعة أدوات التنمية الدامجة
لإلعاقة2014 ،
في عام  ،2017التزمت مؤسسة  CBMبتعزيز وجود مكان عمل
دامج على أرض الواقع ،وذلك من خالل تبني سياسة توظيف
دامجة .لمعرفة المزيد ،انظرhttps://www.cbm.org/article/ :
downloads/54741/CBM_Inclusion_Policy_Framework.pdf
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معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي
 :9إدارة الموارد

السن واألشخاص من ذوي
يمكن لكبار
ّ
اإلعاقة توقع أن تعمل منظمات العمل
اإلنساني على إدارة الموارد على نحو يعزز من
اإلدماج.

األعمال الرئيسية

السن واألشخاص من ذوي
 :1-9إدارة الموارد على نحو يتيح لكبار
ّ
اإلعاقة الوصول إلى واستخدام الخدمات والمشاركة في العمل
اإلنساني.
 :2-9مشاركة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامك للموارد مع كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وتوفير فرص تقديم المالحظات
ّ
التقييمية.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-9إدارة الموارد على نحو يتيح
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الوصول إلى واستخدام
لكبار
ّ
الخدمات والمشاركة في العمل اإلنساني.
الموارد المالية

بندا للترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع موازناتك،
قم بتخصيص ً
ابتداء من مرحلة التصميم.
السن واألشخاص
تتبع المصاريف المتعلقة بتدابير إدماج حقوق كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة .من شأن ذلك أن يساعدك في تحديد ما إذا كان
ٍ
كاف ويستخدم كما ينبغي.
التمويل المخصص

توريد المستلزمات

احرص على إعطاء أولوية لشراء وتوريد السلع والمعدات والمنشآت التي
حد
تتقيد بمبادئ التصميم الشامل لمقراتك
ومقرات شركائك على ّ
ّ
طبق المبادئ ذاتها على عملية شراء وتوريد المواد الغذائية وغير
سواءّ .
الغذائية.
عند شرائك للتكنولوجيا المساندة ،يجب أن تأخذ بعين االعتبار مسألة
التنسيق مع المنظمات األخرى ،مثل المنظمات القائمة على المجتمع
أو المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة أو الجمعيات المعنية
السن أو مزودي الخدمات المحليين .من شأن ذلك أن يساعدك في
بكبار
ّ
14
إدارة الموارد بفعالية أكبر.
احرص قدر اإلمكان على أن تحصل على المعدات من موردين محليين.
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تنفيذ ومراقبة السياسات

احرص على وضع سياسات دامجة إلدارة الموارد .وقم بتعديل ومواءمة
السياسات القائمة ،أو وضع سياسات جديدة إذا لزم األمر.
قم بإجراء تدقيق لمستوى أداء منظمتك من حيث اإلدماج .وقم بوضع
15
خطة عمل لتحسين طريقة تنفيذ السياسات واستخدام الموارد.
قم بمواءمة أدوات البرامج ،مثل األدوات المستخدمة في جمع البيانات
أو تقييمات االحتياجات أو معايير االختيار ،وذلك كي تتمكن من تصنيف
والعمر واإلعاقة وتحديد المعوقات التي تعيق
البيانات حسب الجنس
ُ
الوصول والمشاركة.
قم بوضع مؤشرات وغايات محددة على صعيد اإلدماج (النوع االجتماعي
والعمر واإلعاقة) لقياس مدى فعالية استخدام الموارد للوصول إلى
الفئات السكانية المتأثرة .على سبيل المثال ،احرص على وضع مؤشرات
حول نسبة المآوي التي يسهل الوصول إليها واستخدامها ،أو حول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة (النساء والرجال والفتيات
عدد كبار
ّ
واألوالد) الذين يستفيدون من برامج توزيع القسائم الغذائية.
احرص على ّ
السن واألشخاص من
نهجا ثنائي المسار لتضمين كبار
تبني ً
ّ
ذوي اإلعاقة في عملك .يعني ذلك تنظيم تدخالت معينة موجهة لكبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من أجل دعم إدماجهم ،وكذلك دمج
ّ
للعمر واإلعاقة ضمن السياسات والبرامج في كافة
التدابير المراعية ُ
المراحل.
السن واألشخاص
قم بتكليف أحد أفراد فريق العمل لمناصرة إدماج كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة ضمن عمل منظمتك؛ مثل إشراكهم في التعامل
مع طلبات تمويل البرامج ووضع الميزانيات الخاصة بعمليات تجديد
المقرات.
ضع استراتيجيات لتوفير التمويل أو المشاركة في نفقات المنظمات
السن
المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
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والمنظمات القائمة على المجتمع األخرى ،بما فيها المنظمات التي
تمثل الفئات األكثر عرضة لخطر اإلقصاء.

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-9مشاركة المعلومات المتعلقة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
بكيفية استخدامك للموارد مع كبار
ّ
وتوفير فرص تقديم المالحظات التقييمية.
احرص على توفير معلومات بتنسيقات مختلفة حول كيفية استخدام
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
منظمتك لمواردها بما يتيح لكبار
ّ
أيضا
الوصول إلى الخدمات والمشاركة في عملية صنع القرار .واحرص ً
وفقا للمؤشرات واألهداف
على توفير معلومات حول أداء منظمتك
ً
(انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2مالحظات توجيهية حول المعوقات
المتعلقة بالمعلومات).
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لمشاركة مالحظاتهم
ادعم كبار
ّ
التقييمية حول كيفية استغالل منظمتك للموارد الخاصة بها:
• ارشدهم حول كيفية تقديم المالحظات التقييمية واشرح لهم كيف
ستقوم بمتابعة المسائل التي يطرحونها؛

السن واألشخاص من ذوي
• ضع الخطط إلنشاء قنوات تواصل لكبار
ّ
اإلعاقة يمكنهم من خاللها تقديم مالحظاتهم التقييمية ،واحرص
على وضع موازنات لهذه القنوات؛
بناء على المالحظات التقييمية التي تتلقاها.
•
تصرف ً
ّ

• اطلب ممن يقدمون مالحظات تقييمية التعليق على الطريقة التي
تستجيب منظمتك من خاللها لهذه المالحظات.
للحصول على مزيد من التوجيه ،انظر معيار اإلدماج الرئيسي ،5
مالحظات توجيهية حول تصميم آليات تقديم المالحظات ورفع
الشكاوى.
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العمل على مستوى جميع أقسام

المنظمة لتعزيز اإلدماج

تعمل مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ،من خالل تنفيذها
لبرامج العمل اإلنساني ،على الوصول إلى الفئات األكثر عرضة
للمخاطر على وجه الخصوص.
تبين من خالل أحد التقييمات أجرته المؤسسة في عام 2015
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
وجود ثغرات في إدماج كبار
ّ
في ممارساتها المؤسساتية .وأشارت مراجعة أجرتها المؤسسة
بعد ذلك ألدواتها البرامجية إلى أن هناك ممارسات دامجة يمكنها
تعزيزها أكثر .فعلى سبيل المثال ،لم تشترط أداة تقييم االحتياجات
التي استخدمتها المؤسسة تصنيف البيانات المتعلقة بالعمر
ً
معينا لجمع
نطاقا
سن خمسين سنة ،ولم تحدد
ً
لمن هم فوق ّ
المعلومات حول األشخاص من ذوي اإلعاقة.
استفادت المؤسسة من فرصة هذا التقييم والمراجعة إلجراء
تحسين أكبر على هذا الصعيد ،وعملت على تشكيل مجموعة
والعمر .وقد اشتملت هذه المجموعة على
عمل تُ عنى باإلدماج
ُ
مستشارين من فرق ُقطرية لتحديد وتناول الممارسات التي تُ عتبر
ممارسات غير دامجة.
ساعدت فرقة العمل في إحداث الكثير من التغييرات الناجحة
في المؤسسة .على سبيل المثال ،تم مراجعة إرشادات تقييم
االحتياجات وتنسيقات تقييم االستجابة السريعة بهدف ضمان
تصنيف البيانات التي يتم جمعها حسب العمر والجنس واإلعاقة.
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كما تم مراجعة التوجيه المؤسساتي ،مثل تنسيقات مقترحات
المشاريع وإرشادات كتابة مقترحات المشاريع ودليل اإلدارة القائم
على النتائج .كما تم تقديم الدعم الفني لفريق العمل الميداني،
وتم مواءمة حزمة التدريب المتعلقة بالحماية واإلدماج بما يتناسب
مع فريق العمل.
ً
حديثا في بلورة
ساعدت أدوات تصميم البرامج التي تم مراجعتها
مشاريع جديدة ووضع بنود موزانة مخصصة لتنفيذ ممارسات
دامجة .وبعملها بشكل تعاوني على رصد ومشاركة المعلومات
على مستوى جميع أقسام المؤسسة ،ساعدت مؤسسة
اإلغاثة اإلسالمية العالمية في اتخاذ خطوات ملموسة لتكريس
الممارسات الدامجة في جميع مجاالت عملها.
المصدر :مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية العالمية
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معايير إدماج مبادئ الحماية
 :1تحديد المخاوف المتعلقة بالحماية

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة مخاوفهم الخاصة فيما
لدى كبار
ّ
يتعلق بالحماية والقدرات التي يتم تحديدها ورصدها.

 :2معالجة المخاوف والمعوقات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،الذين تراودهم
أن يتمكن كبار
ّ
مخاوف تتعلق بالحماية ،من الوصول إلى خدمات الحماية ،وأن يتم
التعرض لألذى الجسدي والنفسي.
حمايتهم من مخاطر
ّ

 :3المشاركة والتمكين

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في برامج الحماية
أن يتم إدماج كبار
ّ
من العنف واالستغالل واإليذاء ،وفي أنشطة التمكين.
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تكمل معايير إدماج مبادئ الحماية المعايير والتوجيهات القائمة
ّ
المتعلقة بالحماية .ويجب أن تقترن بمعايير اإلدماج الرئيسية ومبادئ
مشروع إسفير للحماية والمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل
اإلنساني ،وغيرها من المعايير التوجيهية ،مثل الضوابط اإلرشادية
التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لدمج التدخالت
16
المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني.
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معيار إدماج مبادئ الحماية
 :1تحديد المخاوف المتعلقة
بالحماية

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
لدى كبار
ّ
مخاوفهم الخاصة فيما يتعلق بالحماية
والقدرات التي يتم تحديدها ورصدها.

األعمال الرئيسية

 :1-1مواءمة تقييم الحماية وأدوات الرصد لجمع المعلومات حول
السن واألشخاص من ذوي
المخاوف المتعلقة بالحماية وقدرات كبار
ّ
اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات
 :2-1تضمين كبار
ّ
الحماية المناسبة للسن والنوع االجتماعي.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-1مواءمة تقييم الحماية وأدوات
الرصد لجمع المعلومات حول المخاوف المتعلقة بالحماية وقدرات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
كبار
ّ
تصنيف البيانات

قم بمواءمة أدوات تقييم ورصد تدخالت الحماية لجمع وتحليل
ّ
مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة (انظر معيار اإلدماج
معلومات
الرئيسي  ،1العمل الرئيسي .)1-1

تقييمات الحماية

في تقييمات الحماية ،احرص على تضمين أسئلة تتعلق بما يلي:
السن من
• كيف يمكن أن تختلف مخاطر الحماية المتعلقة بكبار
ّ
النساء والرجال والمخاطر المتعلقة بالنساء والرجال والفتيات واألوالد
من ذوي اإلعاقة بمختلف أنواعها ،عن المخاطر المتعلقة بالفئات
األخرى؛
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة أن يواجهوا
• كيف يمكن لكبار
ّ
مخاطر تتعلق بالحماية بسبب عوامل أخرى غير العمر واإلعاقة  -على
سبيل المثال ،يمكن أن يواجهوا في بعض الحاالت مخاطر حماية
إضافية بسبب خلفيتهم العرقية أو توجههم الجنسي أو نوعهم
االجتماعي؛
• ما هي المعوقات والعوامل المساعدة القائمة من حيث الوصول إلى
خدمات الحماية (انظر معيار اإلدماج الرئيسي )2؛
التكيف اإليجابية والسلبية التي يستخدمها كبار
• ما هي استراتيجيات
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لمعالجة مخاطر الحماية هذه.
ّ
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رصد معدالت التسجيل

رصد معدالت التسجيل والتحديد ومقارنتها مع بيانات السكان المعروفة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،للكشف
أو التقديرية المتعلقة بكبار
ّ
عن تدني نسبة التسجيل بين فئات معينة.

رصد إمكانية الوصول

رصد عدد األشخاص من مختلف الفئات العمرية ومن ذوي اإلعاقة الذي
يصلون إلى الخدمات .على سبيل المثال ،قم بمقارنة البيانات المتعلقة
بالوصول إلى الخدمات مع بيانات التعداد السكاني في منطقة معينة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة غير ممثلين
لمعرفة ما إذا كان كبار
ّ
فيها كما ينبغي.

رصد مخاطر الحماية

وضع أنظمة لرصد مخاطر الحماية المتعلقة على وجه التحديد بكبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .يمكن أن تشمل هذه األنظمة
ّ
وضع آليات للسماح للفئات السكانية المتأثرة بالنزاعات بالتعليق على
مدى مالءمة تدخل ما ،ومعالجة مخاوفهم .على سبيل المثال ،قد تشير
هذه الفئات إلى أن األطفال الذين يعيشون في بيوت الرعاية يتعرضون
لإلهمال ،أو أن البالغين واألطفال الذين يعيشون في الشوارع ،أو كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،يتعرضون لخطر العزل أو أنهم
ّ
منفصلين عن عائالتهم أو مقدمي الرعاية.
يجب أن تأخذ بعين االعتبار أن أفراد األسرة أو مقدمي الرعاية أو كليهما
قد يكونوا أنفسهم من أسباب العنف أو اإلهمال أو اإليذاء الذي يتعرض
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
له كبار
ّ

مواءمة آليات اإلبالغ

مواءمة آليات الرصد واإلبالغ ،مثل آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات
الجسيمة ( )MRMضد األطفال من ذوي اإلعاقة ،ونظام إدارة معلومات
98

معايير إدماج مبادئ الحماية
العنف القائم على النوع االجتماعي ( ،)GBVIMSلإلبالغ عن حاالت
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
يتعرض لها كبار
العنف واإليذاء التي
ّ
ّ
يمكن أن يشمل ذلك توسيع نطاق العمل من مجرد التركيز على العنف
أنواعا أخرى من العنف ،مثل العنف النفسي واإلهمال
الجسدي ليشمل
ً
واإلضطهاد المالي وغيرها من أشكال العنف .استخدم البيانات
المأخوذة من آليات اإلبالغ هذه لرصد عمر وجنس ونوع إعاقة الناجين
من العنف الذين يصلون إلى الخدمات والمساعدة.
ّ
تذكر :تقتصر هذه األنظمة فقط على تسجيل البيانات التي تم اإلبالغ
عنها بشكل فعلي والتي وافق األشخاص على جمعها.

السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-1احرص على تضمين كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات الحماية المناسبة للسن
والنوع االجتماعي.
تدابير اإلدماج

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في أية تقييمات ،بما
تضمين كبار
ّ
فيها تقييمات الحماية المحددة ،وذلك من أجل أن تضمن تحديد مخاطر
الحماية التي يواجهونها:
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة بشكل
• احرص على تمثيل كبار
ّ
تناسبي في جميع جلسات النقاش التي تُ عقد مع جميع الفئات
العمرية من كال الجنسين؛
• اعمل على إجراء مقابالت فردية مع األشخاص الذين يفضلون
مقابلتهم على حدة أو الذين يعانون من معوقات في مغادرة
منازلهم؛

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في فرق
• احرص على تضمين كبار
ّ
التقييم وأنشطة الرصد الروتينية ،والتعامل معهم بوصفهم نقاط
اتصال مجتمعيين من قبل فرق التقييم.
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البيئات التي يتم إجراء التقييمات فيها

احرص على تنفيذ التقييمات في بيئة آمنة يسهل الوصول إليها
واستخدامها بحيث يشعر الجميع باألمان عند المشاركة في النقاشات.
خذ بعين االعتبار عقد جلسات تشاور منفصلة مع الرجال والنساء ،أو مع
الفتيات اليافعات والفتيان اليافعين ،أو قم بإجراء مقابالت فردية ،إذا ما
كانت هذه المقابالت ستحول دون إقصاء هؤالء األشخاص.
قد يختار بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة أن يكون هناك مقدم رعاية
معين أو شخص مساند معين لمساعدتهم في التواصل .يجب أن تترك
لهم حرية اختيار هذا الشخص.

التشاور

السن واألشخاص من ذوي
إجراء مشاورات مع فئات متنوعة من كبار
ّ
اإلعاقة لتحديد المعوقات والعوامل المساعدة فيما يتعلق بقدرتهم
على الوصول إلى خدمات الحماية .يمكن أن يشمل ذلك المعوقات
المواقفية والبيئية والتواصلية والمؤسساتية.

مشاركة المعلومات

شارك المعلومات المتعلقة بالمخاوف والمخاطر التي قمت بتحديدها
مع الهيئات التنسيقية ذات الصلة ،مثل مجموعات الحماية ومجموعات
العمل المعنية ببرامج الحماية ،وغيرها من األطراف التي تعمل في
مجال الحماية.
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معيار إدماج مبادئ الحماية :2
معالجة المخاوف والمعوقات

السن واألشخاص من ذوي
أن يتمكن كبار
ّ
اإلعاقة ،الذين تراودهم مخاوف تتعلق
بالحماية من الوصول إلى خدمات الحماية،
التعرض لألذى
وأن يتم حمايتهم من مخاطر
ّ
الجسدي والنفسي.

األعمال الرئيسية

 :1-2توعية فريق العمل والشركاء والمجتمعات المحلية حول المخاطر
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
المتزايدة التي يواجهها كبار
ّ
 :2-2تعزيز آليات إدارة الحاالت واإلحالة لضمان تحديد وإحالة مخاطر
السن واألشخاص من ذوي
الحماية التي يمكن أن يتعرض لها كبار
ّ
اإلعاقة.
السن واألشخاص
 :3-2توفير خدمات وفرص دعم مناسبة لكبار
ّ
من ذوي اإلعاقة الذين يمكن أن يكون لديهم مخاوف تتعلق ببرامج
الحماية.
 :4-2معالجة ورصد المعوقات التي تحول دون الوصول إلى خدمات
االستجابة للحماية.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2توعية فريق العمل والشركاء
السن
والمجتمعات المحلية حول المخاطر المتزايدة التي يواجهها كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
أنواع الرسائل

للحد من المعوقات المواقفية ،وتوعية فريق العمل والمنظمات
ّ
السن
الشريكة والمجتمعات المحلية حول المخاطر التي يواجهها كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ (انظر معيار إدماج
مبادئ الحماية  ،3المربع " 6األذى الجسدي والنفسي") .قم بمناقشة
المخاطر والتبعات وخدمات الدعم ،بما فيها:
• مخاطر اإليذاء التي يحددونها (وهذه ال تقتصر على اإليذاء الجسدي
أيضا اإليذاء الجنسي والمالي
واللفظي والعاطفي ،بل يشمل ً
واإلهمال) ،من أمثلة ذلك األشخاص الذين ال يتستطيعون التنقل
واألشخاص الذين يعانون من صعوبات في التواصل أو يعانون من
العزلة واألطفال واليافعين من ذوي اإلعاقات؛
السن أو األشخاص من ذوي اإلعاقة ،مثل اإلخفاء
• مخاطر إخفاء كبار
ّ
الجسدي (كأن يتم إخفاءهم في الخيمة أو المنزل) أو اإلخفاء اللفظي
(كأن يتحدث أحد أفراد األسرة نيابة عنهم)؛
• الخطر المتزايد المتمثل في هجرهم أثناء حاالت اإلخالء والنزوح؛

• خطر أكبر يتمثل في عدم تسجيل األطفال من ذوي اإلعاقة عند
الوالدة ،وما يترتب عليه من مخاطر فيما يتعلق بالحماية ،بما في
ذلك انعدام الجنسية؛
• الخطر المتزايد المتمثل في تعرض األشخاص الذين يعيشون في بيوت
الرعاية لإليذاء ،وخطر هجر هذه المؤسسات في حاالت الطوارئ؛
102

معايير إدماج مبادئ الحماية
• المخاطر المتزايدة التي تجتمع فيها مخاطر النوع االجتماعي والعمر
واإلعاقة ،مثل مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء
والفتيات من ذوات اإلعاقة ،أو كبيرات السن من ذوات اإلعاقة ،التي
قد ُينظر إليهن على أنهن "أهداف سهلة"؛

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من شبكات الحماية،
• إقصاء كبار
ّ
بسبب الممارسات التمييزية التي قد تنشأ بشكل عرضي ،مثل سوء
الفهم أو التخوف من فهم األمور بشكل خاطئ والتسبب باألذى.

• أهمية التسجيل بالنسبة لجميع أفراد األسرة ،مع األخذ بعين االعتبار
أنه قد يواجه البعض صعوبة في إيجاد الوثائق الضرورية ،أو التردد
في تسجيلهم.

إبراز المهارات والقدرات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
احرص على التأكيد على قدرات كبار
ّ
السن
والمساهمة التي يمكنهم تقديمها للمجتمع المحلي .يمكن لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة إبراز هذه القدرات بأنفسهم.

التواصل مع األطفال من ذوي اإلعاقة

احرص على تدريب فريق العمل ومقدمي الرعاية وأفراد األسرة على
التواصل مع األطفال من ذوي اإلعاقة .اعمل على تدريبهم على تعزيز
وجود بيئة دامجة لجميع األطفال ،على سبيل المثال ،من خالل منع
التنمر وتخطيط األنشطة التي يمكن ألي طفل االستمتاع بها.
حاالت
ّ
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-2تعزيز آليات إدارة الحاالت
واإلحالة لضمان تحديد وإحالة مخاطر الحماية التي يمكن أن يتعرض
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
لها كبار
ّ
وضع قوائم بالخدمات المتوفرة

احرص على وضع قوائم بالخدمات والبرامج القائمة التي يستطيع كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الوصول إليها ،مثل المرافق الصحية
ّ
أو الخدمات االجتماعية أو الساحات الصديقة للطفل .خذ بعين االعتبار
مدى قدرة هذه الخدمات على تحديد وإحالة األشخاص الذين لديهم
مخاوف تتعلق ببرامج الحماية بشكل آمن.

التدريب على التوسع واالنتشار

درب مديري الحالة ومقدمي الخدمة والمنظمات المعنية باألشخاص
السن واألشخاص من ذوي
من ذوي اإلعاقة على الوصول إلى كبار
ّ
اإلعاقة وأسرهم وتزويدهم بمعلومات حول خدمات الحماية المتوفرة،
بما فيها الحماية القانونية وإدارة الحاالت والخدمات المتاحة للناجين من
العنف.

اإلدماج في إجراءات العمل القياسية

السن
احرص على تضمين استراتيجيات للتحديد واإلحالة اآلمنة لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في إجراءات العمل القياسية المتعلقة
بالعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل وخدمات المساندة
أيضا على تضمين أدوار ومسؤوليات مختلف
القانونية .واحرص ً
األشخاص المشاركين في عملية تنفيذ هذه االستراتيجيات.
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آليات إدارة الحاالت واإلحالة

قم بتعزيز آليات إدارة الحاالت واإلحالة القائمة المتعلقة بالحماية (بما
في ذلك إدارة حاالت حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي)
لضمان حصول الناجين من حاالت العنف على الدعم المناسب .وقم
بتدريب المتطوعين المجتمعيين ومديري الحاالت والعاملين في برامج
العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل على ما يلي:
• فهم واالستجابة للمخاطر القائمة على العمر والنوع االجتماعي
واإلعاقة؛
• تطبيق نهج يتمحور حول األشخاص الناجين من العنف في مختلف
الحاالت؛
• التواصل بشكل واضح؛

السن أو الشخص من
• التعاون مع مقدمي الرعاية عندما يحتاج كبير
ّ
ذوي اإلعاقة إلى دعمهم
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
• تحديد مهارات وقدرات كبار
ّ
واالستفادة منها للمساعدة في تخطيط عملية إدارة الحالة بالنسبة
لهم

السرية والخصوصية
ّ

السرية والخصوصية أثناء إجرائك
خاصا لمسألة
احرص على إيالء
اهتماما ً
ّ
ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .قد يعني ذلك
لمقابالت مع كبار
ّ
ضمان المحافظة على خصوصية المقابلة وعدم اطالع أسرة الشخص
أو مقدم الرعاية الخاص به عليها .احرص على تعزيز حق الشخص في
اتخاذ قراراته المستنيرة الخاصة به .واستخدم طريقة التواصل التوضيحي
المعزز أو البديل (انظر المسرد) أو ترجمة لغة اإلشارة على سبيل
المثالّ 17.
فكر في استخدام خيارات أخرى إذا كان الشخص من ذوي
اإلعاقة يواجه معوقات إضافية في تقديم موافقة مستنيرة ،كإرشاده
التخاذ القرار الذي يصب في مصلحته.
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مدربين
االستعانة بأخصائيي تواصل ّ
حد
قم بتشكيل مجموعة من مترجمي اإلشارة من الذكور واإلناث على ّ
سواء و/أو مجموعة من األشخاص المدربين على التواصل التوضيحي/
البديل ،من المدربين على العمل مع الناجين من حاالت العنف ،واحرص
السرية.
على تطبيق عمليات مناسبة تضمن
ّ
التنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية
احرص على التنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية ،ومشاركة المعلومات
السن
معهم حول مخاطر ومخاوف الحماية التي تؤثر على كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :3-2توفير خدمات وفرص دعم
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يمكن أن يكون
مناسبة لكبار
ّ
لديهم مخاوف تتعلق ببرامج الحماية.
البرامج ومواقع التسجيل
السن واألشخاص من ذوي
قم بتشكيل فرق مخصصة لمرافقة كبار
ّ
اإلعاقة أثناء عمليات التشخيص في مواقع التسجيل أو مواقع تنفيذ
البرامج ،إذا ما كانوا وحدهم أو إذا كان لديهم أطفال.
التوثيق الشخصي
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين فقدوا
اعمل على تحديد كبار
ّ
وثائق مهمة مثل شهادة الميالد أو شهادة الوفاة أو جواز السفر أو
مستندات ملكية األرض أو أي إثبات ملكية آخر .واحرص على مساندتهم
في إيجاد أو استبدال الوثائق المفقودة.
تجنّ ب الفصل
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن
احرص على عدم انفصال كبار
ّ
خطرا عليهم فيما يتعلق بالحماية .احرص
أفراد أسرهم الذين ال يشكلون
ً
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على عدم الحيلولة دون حصولهم على األجهزة المساندة أو المساعدات
أو األدوية الخاصة بهم .يمكن أن يتم حرمانهم من الوصول إلى هذه
األشياء على سبيل المثال أثناء تلقي الخدمات في أحد المخيمات .يمكن
أن يؤدي عدم وجود األجهزة المساندة أو األدوية الضرورية إلى زيادة
أيضا إلى
التعرض لإليذاء .ويمكن أن يؤدي ذلك ً
أثر وصمة العار وخطر
ّ
فقدان البيئة الواقية ،مثل عائلة الشخص.

اإلبالغ عن حاالت المخاوف

تأكد من أن اآلليات المستخدمة لتحديد واالستجابة لحاالت االستغالل
السن وذوي
واإليذاء الجنسي آمنة ويسهل على األشخاص من كبار
ّ
اإلعاقة الوصول إليها .يجب أن ّ
تمكن هذه اآلليات هؤالء األشخاص
السرية،
من التعبير عن المسائل الحساسة بالنسبة لهم ومسألة ضمان
ّ
وكذلك اإلبالغ عن حاالت الضرر الجسدي والنفسي.
احرص على تقديم الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة (انظر المسرد)
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة بما يتيح لهم اإلبالغ عن
لكبار
ّ
مناسبا أثناء إجراء
مخاوفهم .على سبيل المثال ،وحيثما كان ذلك
ً
المقابالت ،استعن بمترجمي إشارة أو أشخاص مدربين على التواصل
التوضيحي/البديل.

مرافق أو مؤسسات الرعاية السكنية

إذا ما تم هجر مرافق أو مؤسسات الرعاية السكنية ،مثل مستشفيات
األمراض النفسية أو مالجئ األيتام ،احرص على تشكيل مجموعة من
المهنيين من المجتمع المحلي وطواقم عمل مرافق الرعاية الصحية
المحلية إلعادة تقديم الخدمات الضرورية ،والتنسيق مع طواقم العمل
في قطاعات الصحة والتغذية واألمن الغذاء والمياه والصرف الصحي
مالئم ًا ،اعمل على تيسير قيادة المهنيين
والنظافة العامة .ومتى كان
ً
المحليين للتدخالت المتعلقة بالحماية وإعادة تقديم خدمات الرعاية
األساسية.
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البحث عن األسر ولم شملها

عند وضع برامج البحث عن األسر ولم شملها ،احرص على إعطاء
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
األولوية لألشخاص النازحين من كبار
ّ
الذين يرغبون في إعادة لم شملهم مع أسرهم .واحرص كذلك على
أيضا إذا ما كان الدعم الذي
تضمين مقدمي الرعاية في هذه البرامج ً
السن واألشخاص
ضروريا بالنسبة للنازحين من كبار
يمكن أن يقدموه
ً
ّ
خطرا عليهم فيما
من ذوي اإلعاقة ،وإذا ما كان مقدم الرعاية ال يشكل
ً
يتعلق بالحماية .وإذا تعذر إعادة لم شمل هؤالء األشخاص مع أسرهم
أو مع شبكات الدعم ،اعمل على تقديم الدعم لهم بما يمكنهم من
العيش باستقاللية ،أو اعمل على تحديد تنسيبات بديلة مناسبة ،بما
يتوافق مع اختياراتهم وتفضيالتهم.

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :4-2معالجة ورصد المعوقات التي
تحول دون الوصول إلى خدمات االستجابة للحماية.
الصحة النفسية والدعم النفسي

احرص على أن تكون خدمات دعم الصحة العقلية والنفسية-االجتماعية،
التي يتم توفيرها على هامش برامج االستجابة ،سواء كانت على
مستوى المجتمع أو على مستوى الخدمات المتخصصة ،يسهل
السن واألشخاص
الوصول إليها لكل من يحتاجها ،بما فيهم كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال ،قم بدعوة األسر لزيارة المركز
غالبا ما
أو التطوع فيه ،مع األخذ بعين االعتبار أثر وصمة العار التي ً
ترتبط بخدمات الصحة العقلية أو النفسية .احرص على تغطية تكاليف
المواصالت لألشخاص الذين لديهم صعوبات في الوصول إلى الخدمات
ومرافقيهم.
تأكد من تمكين األشخاص من ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية من
الوصول إلى الدعم العالجي المقدم كجزء من خدمة الصحة العقلية
والنفسية-االجتماعية ،في حالة االحتياج إليها.
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أمان المراكز

احرص على أن تكون األماكن ،مثل مراكز االستقبال والمراكز المجتمعية،
آمنة ويسهل الوصول إليها بالنسبة للنازحين من كبار السن واألشخاص
من ذوي اإلعاقة .وإذا لزم األمر ،اطلب من أشخاص آخرين مساعدتك
في القيام بذلك (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  .)2على سبيل المثال،
اعمل على توفير اإلضاءة المناسبة والتقسيمات المالئمة ومناطق نوم
والحد من العنف القائم على النوع
منفصلة لزيادة مستوى الخصوصية
ّ
االجتماعي ،السيما بالنسبة للنساء والفتيات.

مواقع تسجيل يسهل الوصول إليها

احرص على أن تكون مواقع وأنظمة التسجيل يسهل الوصول بالنسبة
للجميع ،وذلك باالعتماد على مبادئ التصميم الشامل (انظر معيار
أيضا على وضع ترتيبات تيسيرية معقولة
اإلدماج الرئيسي  .)2واحرص ً
لألشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية أو من تواجههم معوقات في
التواصل أو الوصول إلى مواقع التسجيل .على سبيل المثال ،قم بوضع
أنظمة تسجيل متنقلة أو أنظمة تسجيل بالوكالة ،أو اعمل على تنظيم
السن واألشخاص من
مسألة المواصالت .كما يجب إعطاء أولوية لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة في طوابير االنتظار أو تنظيم طوابير انتظار ومواعيد توزيع
مخصصة لهم ،إذا ما كانوا يفضلون ذلك .واعمل على توفير المقاعد
والطعام والمظالت ومياه الشرب اآلمنة والمراحيض في موقع التوزيع.

خدمات التوسع واالنتشار

السن واألشخاص من ذوي
احرص على تطبيق تدابير للوصول إلى كبار
ّ
اإلعاقة الذين ال يستطيعون الوصول إلى مواقع التسجيل أو مواقع
تنفيذ البرامج .على سبيل المثال ،اطلب من المنظمات المحلية المعنية
السن أن يسألوا
باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
أفراد أسرهم عن األشخاص الذين قد يتعرضوا لإلقصاء .هذا اإلجراء
مهم على وجه الخصوص لتحديد األشخاص المعزولين أو الذين قد
يتم إخفاءهم وقد ال يتم تحديدهم من خالل القنوات االعتيادية .احرص
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على توفير وسائل مواصالت آمنة ومناسبة وسهلة الوصول لهؤالء
مالئما ،مع تغطية التكاليف حيثما أمكن.
األشخاص إذا ما كان ذلك
ً
وبالنسبة للحاالت التي تكون فيها الفئات السكانية في مناطق متفرقة
السن واألشخاص من ذوي
جغرافيا ،احرص على التأكد من أخذ كبار
ً
ّ
اإلعاقة بعين االعتبار أثناء عمليات اإلخالء.

الساحات الصديقة للطفل واآلمنة

قم بمراجعة مدى سهولة استخدام والوصول إلى الساحات اآلمنة ،مثل
الساحات الصديقة للطفل والمراكز المجتمعية .احرص على اختيار مواقع
يسهل الوصول إليها الوصول إلقامة مرافق الحماية فيها .يجب أن تأخذ
بعين االعتبار إعادة بناء أو إصالح المباني التي ال تُ عتبر سهلة الوصول
إليها واستخدامها (انظر معيار اإلدماج الرئيسي .)2
درب فريق العمل على التواصل مع األطفال من ذوي اإلعاقة وتعزيز
وجود بيئة دامجة لجميع األطفال .على سبيل المثال ،اعمل على تدريبهم
تنمر وتنظيم أنشطة يمكن لكل
على الحيلولة دون حدوث حاالت ّ
األطفال االستمتاع بها.
احرص على تخصيص العدد الكافي من أفراد فريق العمل بما يتناسب
مع عدد األطفال.
رتب لالستعانة بأشخاص مهنيين محترفين مثل مترجمي اإلشارة
والمعالجين الوظيفيين لدعم األطفال من ذوي اإلعاقة .يجب أن تأخذ
بعين االعتبار االستعانة بمتطوعين من المنظمات المحلية المعنية
السن ،أو الفئات
باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
المجتمعية األخرى أو األسر.
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معيار إدماج مبادئ الحماية :3
المشاركة والتمكين

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
إدماج كبار
ّ
في برامج الحماية من العنف واالستغالل
واإليذاء ،وفي أنشطة التمكين.

األعمال الرئيسية

 :1-3استخدم مجموعة متنوعة من قنوات وطرق االتصال والتواصل
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من الوصول
لضمان تمكين كبار
ّ
إلى المعلومات المتعلقة بالوقاية واألنشطة التمكينية.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
 :2-3احرص على تضمين كبار
ّ
أنشطة الحماية القائمة على المجتمع.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-3استخدم مجموعة متنوعة
السن
من قنوات وطرق االتصال والتواصل لضمان تمكين كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة من الوصول إلى المعلومات المتعلقة
بالوقاية واألنشطة التمكينية.
التدريب على االتصال والتواصل

احرص على تدريب أفراد فرق التحديد والتقييم على كيفية ضمان أن
تكون قنوات االتصال والتواصل سهلة الوصول إليها ،وعلى كيفية
السن
التواصل بشكل واضح مع الجميع في المجتمع ،بما في ذلك كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  .)4وعلى
وجه التحديد ،قم بتدريب أفراد فريق العمل على كيفية جعل قنوات
االتصال والتواصل حول المسائل التالية دامجة:
الحد من العنف أو اإليذاء ،بما في ذلك العنف
• الحيلولة دون أو
ّ
القائم على النوع االجتماعي والمخاطر التي تنشأ في البيئة المباشرة
ومخاطر العنف أو اإليذاء المرتبطة بأنشطة أو أماكن معينة؛
• تعزيز خدمات الحماية المحلية ،وذلك من خالل توفير معلومات حول
السن واألشخاص من
خدمات حماية الطفل لمقدمي الرعاية لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة على سبيل المثال ال الحصر؛
• اإلبالغ عن مخاوف الحماية والحصول على المساعدة بشأنها ،بعد
الحوادث المتعلقة بالحماية ،ومعرفة ما هي الخدمات المتاحة؛
• فهم الحقوق واالستحقاقات ،ومعايير وآليات االستهداف.

• تقديم مالحظات تقييمية حول أنشطة الوقاية والتمكين ،ومعرفة
كيف سيتم التعامل مع المالحظات التقييمية
(انظر معيار اإلدماج الرئيسي .)5
112

معايير إدماج مبادئ الحماية
طرق االتصال والتواصل

يجب أن تصل المعلومات المتعلقة بعمليات اإلخالء للجميع ،بمن فيهم
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،سواء كانوا في المنزل أو في
كبار
ّ
مؤسسات مثل المستشفيات أو دور الرعاية .يتعين عليك أن تأخذ بعين
االعتبار استخدام طرق مختلفة للوصول إلى األشخاص ،مثل التلفاز
والراديو والرسائل النصية .ال تعتمد فقط على الرسائل المجتمعية،
كنشر األخبار.
كما يجب أن يتوفر للمجتمع المحلي ككل معلومات حول كيفية
السن واألشخاص من ذوي
اإلفصاح عن حاالت اإليذاء ،بمن فيهم كبار
ّ
اإلعاقة .ويجب أن تصل هذه المعلومات إلى الناجين من حاالت اإليذاء
أو من شاهدوها ،بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي.

عمليات التعديل والمواءمة

احرص على تعديل ومواءمة طرق االتصال والتواصل المتعلقة بأنشطة
الوقاية والتمكين لجعلها طرق دامجة للجميع .على سبيل المثال ،قم
بتحديد مترجمي لغة اإلشارة المحليين ووضع موازنة لعملية ترجمة لغة
اإلشارة .وإذا تعذر ذلك ،احرص على استخدام طرق مثل لوحات التواصل
وقم بتدريب فريق العمل على كيفية استخدامها.
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-3احرص على تضمين كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في أنشطة الحماية القائمة على
ّ
المجتمع.
المشاركة في أنشطة الحماية

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة،
احرص على تضمين و/أو تمثيل كبار
ّ
بمن فيهم األطفال ،في أنشطة الحماية .على سبيل المثال ،اطلب
منهم االنضمام إلى لجان الحماية أو قم بتعيينهم كمتطوعين.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة،
احرص على أن تشمل البرامج كبار
ّ
بمن فيهم األطفال ،للحيلولة دون حدوث حاالت عنف قائم على النوع
االجتماعي ،واالستجابة لهذه الحوادث في حالة حدوثها.

الوصول إلى أنشطة التمكين

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة المعرضين
احرص على تضمين كبار
ّ
لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي في األنشطة التي تهدف إلى
تمكينهم ،مثل التدريب على مهارات ُسبل العيش.
السن ،والنساء والفتيات من
حدد األهداف فيما يتعلق بعدد كبيرات
ّ
ّ
ذوات اإلعاقة من جميع األعمار ،اللواتي يشاركن في برامج التمكين،
بما في ذلك التعليم الرسمي وغير الرسمي وأنشطة الفتيات اليافعات
والتعزيز االقتصادي والقيادة المجتمعية .واحرص على رصد معدالت
اإلدماج مقارنة مع هذه األهداف.
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الترتيبات التيسيرية المعقولة

قم بإجراء تعديالت في أنشطة الوقاية والتمكين لتيسير مشاركة كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال:
ّ
• اعمل على ترتيب الحصول على مساعدة مهنية مثل مترجمي لغة
اإلشارةّ ،
وفكر في االستعانة بمتطوعين من المنظمات المعنية
السن أو
باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
المجتمع المحلي أو األسر.
• اعمل على توفير وسائل مواصالت يسهل الوصول إليها
واستخدامها بواسطة المشاركين.

التعيين

قم بتعيين النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة كأفراد في فريق العمل
ومتطوعات في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي .واحرص
على دعم حقهن في االلتحاق بالجمعيات المجتمعية.
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األدوات والموارد

السن في حاالت الطوارئ ،منظمة هيلب
آلير ،إيه ،تدخالت الحماية لكبار
ّ
إيج إنترناشينالhttp://bit.ly/2yTx824 2013 ،

فرقة العمل المعنية بحماية الطفل ،المعايير الدنيا لحماية الطفل في
العمل اإلنساني ،مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل2012 ،
http://bit.ly/2zjApLe
مجموعة الحماية العالمية ،تطبيق توحيد مبادئ الحماية ()ProM
،)Google Play( http://bit.ly/2ozLkgs
)iTunes( http://apple.co/2oBCyPf
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،مجموعة الحماية العالمية
http://bit.ly/2kfaA78
Inter-Agency Standing Committee, Guidelines for
Integrating Gender-Based Violence Interventions in
Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience
and aiding recovery, IASC, 2015, http://bit.ly/2oEcqmT
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،إدماج األطفال من ذوي
اإلعاقة في العمل اإلنساني :حماية الطفل ،اليونيسف،2017 ،
http://bit.ly/2DM9Rm4

مفوضية الالجئين النسائية ولجنة اإلنقاذ الدولية ،بناء القدرات من
أجل دمج اإلعاقة في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في
السياقات اإلنسانية :مجموعة أدوات ألخصائيي العنف القائم على النوع
االجتماعي ،نيويورك ،مفوضية الالجئين النسائية2015 ،
http://bit.ly/2yRsuSd
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المربع 6

األذى الجسدي والنفسي

يشمل العنف األذى الجسدي والنفسي .ويمكن أن في عدة أشكال
مختلفة ،بما فيها التعذيب والعقاب واالغتصاب وغيرها من
أشكاال أخرى أقل
أشكال العنف الجنسي .كما يمكن أن يتخذ العنف
ً
وضوحا ،بما في ذلك اإلهمال واإلخفاء واالستفراد باألشخاص
ً
الذين ُينظر إليهم على أنهم مستضعفين ،كأن يتم سرقة أموالهم.
أيضا على ارتكاب أعمال عنف ضد
قد تشجع الكراهية أو التمييز ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .وهي أعمال تتفاوت بين
كبار
ّ
التمييز واإليذاء اللفظي أو العاطفي والمضايقة ،وبين االعتداء
الجسدي أو العنف الشديد (أو ما يطلق عليه "جرائم بدافع كراهية
ذوي اإلعاقة") .هناك تبعات قانونية لهذه التصرفات .احرص على
الرجوع إلى التشريع الوطني واتباع اإلجراءات الوطنية المناسبة في
التصدي لهذه الجرائم.
السن واألشخاص
يمكن أن ترتكب أعمال العنف واإليذاء بحق كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة في منازلهم الخاصة على يد أفراد أسرهم أو
مقدمي الرعاية المخصصين لهم .احرص على تبني نهج يتمحور
السن واألشخاص من ذوي
حول الفرد نفسه .وال تفترض أن كبار
ّ
ً
دائما بالسالمة في منازلهم.
اإلعاقة يتمتعون
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دراسة حالة

زيادة نسبة المشاركة في برامج التمكين
في نيبالّ ،
تبنت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
نهجا ثنائي المسار لتعزيز مستوى الوصول واإلدماج في
الالجئين ً
أنشطة الوقاية من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي
واالستجابة لها .وبعد إجراء جلسات مشاورات مع األشخاص من
ذوي اإلعاقة حول احتياجاتهم المرتبطة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي ،عملت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين على تعديل األنشطة القائمة للوقاية من حوادث العنف
القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لها من خالل ما يلي:
• توعية األطراف المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي
حول المعوقات البيئية والتواصلية والمواقفية والسياساتية
التي تحول دون وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة.
• تضمين أمثلة على األشخاص من ذوي اإلعاقة في أدوات نشر
الوعي المجتمعي حول العنف القائم على النوع االجتماعي.
• وضع ملحق ضمن إجراءات العمل القياسية المشتركة بين
والسرية وعدم التمييز ضد
الوكاالت حول منح الموافقة
ّ
األشخاص من ذوي اإلعاقة.
السرية
• تحديد وتدريب مترجمي لغة اإلشارة على ضمان
ّ
وعمليات منح الموافقة للناجين من حاالت العنف القائم على
النوع االجتماعي.
في الوقت ذاته ،بدأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين بدعم تنفيذ أعمال خاصة باإلعاقة لزيادة نسبة مشاركة
األشخاص من ذوي اإلعاقة وتعزيز تمكينهم في برامج العنف
القائم على النوع االجتماعي ،بما في ذلك عقد شراكات مع
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بالصم لعقد تدريبات حول ترجمة لغة اإلشارة
المنظمات المعنية
ّ
الصم وأفراد أسرهم ،وكذلك طواقم
في المخيمات لألشخاص
ّ
المنظمات القائمة على المجتمع والمنظمات غير الحكومية ،ودعم
إحدى المنظمات المعنية بالنساء من ذوات اإلعاقة لتيسير عملية
تشكيل مجموعات مساعدة ذاتية من النساء من ذوات اإلعاقة
لتوفير نظام ومنتدى دعم اجتماعي إضافي للحيلولة دون حدوث
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لها.

المصدر :مفوضية الالجئين النسائية ،إدماج اإلعاقة :ترجمة
السياسة إلى ممارسة عملية في العمل اإلنساني ،نيويورك،
مفوضية الالجئين النسائية ،2014 ،ص،16 .
http://bit.ly/2kIePrB
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معايير اإلدماج في برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة
العامة ()WASH
 .1جمع المعلومات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة مخاوفهم الخاصة فيما يتعلق
لدى كبار
ّ
بالقدرات واالحتياجات المتعلقة ببرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة ( )WASHالتي يتم تحديدها ورصدها.
 .2معالجة المعوقات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وصول آمن ويصون
أن يكون لكبار
ّ
كرامتهم إلى موارد المياه ومرافق الصرف الصحي وأنشطة تشجيع النظافة
العامة.
 .3المشاركة والمرونة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في أنشطة برنامج المياه
أن يشارك كبار
ّ
والصرف الصحي والنظافة العامة (.)WASH
تتكامل معايير اإلدماج في برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
( )WASHمع المعايير والضوابط التوجيهية القائمة المتعلقة بهذا البرنامج.
ويجب أن تقترن مع معايير اإلدماج اإلنساني الرئيسية والمعايير الدنيا لمشروع
إسفير فيما يتعلق بتزويد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
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المعيار  1لإلدماج في برنامج
المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ( :)WASHجمع
المعلومات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
لدى كبار
ّ
مخاوفهم الخاصة فيما يتعلق بالقدرات
واالحتياجات المتعلقة ببرنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ()WASH
التي يتم تحديدها ورصدها.

األعمال الرئيسية

 :1-1قم بتعديل أدوات التقييم والرصد الخاصة ببرنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHلجمع معلومات حول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
قدرات واحتياجات كبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
 :2-1احرص على تضمين كبار
ّ
تقييمات برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ()WASH
وأنشطة الرصد ذات الصلة.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-1قم بتعديل أدوات التقييم
والرصد الخاصة ببرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
السن
( )WASHلجمع معلومات حول قدرات واحتياجات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
تصنيف البيانات
قم بمواءمة أدوات تقييم برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة ( )WASHوأنشطة الرصد ذات الصلة لجمع وتحليل معلومات
ّ
مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي ،1
العمل الرئيسي .)1-1
ّ
المصنفة عدد األشخاص من مختلف الفئات السكانية
ستبين البيانات
السن
المتأثرة ،وتوضح احتياجاتهم .على سبيل المثال ،قد يكون كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة أكثر عرضة للجفاف ،مما يدل على أنه
يجب عليك توفير قدر أكبر من المياه النظيفة لهم .وقد تجد أن هناك
أشخاص يعانون من سلس البول ،وبالتالي هم بحاجة إلى كمية إضافية
من الماء والمواد الالزمة للتعامل مع سلس البول وطرق آمنة للتخلص
من الفضالت ،أو أن هناك نساء من ذوات اإلعاقة ممن يحتجن إلى
منتجات للنظافة الحيضية.

جمع معلومات حول المعوقات والعوامل المساعدة
أثناء تنفيذ تقييمات احتياجات برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة ( ،)WASHاحرص على جمع معلومات حول المعوقات والعوامل
المساعدة لتنفيذ أنشطة برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة (( )WASHانظر معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي  .)1على سبيل
المثال ،اسأل األشخاص عما إذا كان يمكنهم الوصول إلى مواقع
توزيع المياه ومواد النظافة العامة ونقاط توزيع الميا ،وإلى المعلومات
المتعلقة باإلدارة الحيضية ومرافق الصرف الصحي ،مثل المراحيض
وحمامات االغتسال.
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قم بإجراء تدقيقات حول إمكانية استخدام والوصول إلى مرافق برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،1العمل
الرئيسي  ،1-1المالحظة التوجيهية حول البيانات والمعوقات والعوامل
المساعدة).
احرص على تحديد ورصد مرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة ( )WASHالتي يتم توفيرها من قبل الخدمات المحلية ،مثل عيادات
الرعاية الصحية األولية أو المدارس ،لمعرفة ما إذا كانت تنطوي على أية
معوقات وتضمن حماية سالمة وكرامة مستخدميها .ونظم الزيارات إلى
مؤسسات مثل دور الرعاية ومستشفيات األمراض النفسية ومالجئ األيتام
ومراكز االحتجاز والسجون ،لتقييم مدى تلبية مرافق برنامج المياه والصرف
السن
الصحي والنظافة العامة ( )WASHالحتياجات المستخدمين من كبار
ّ
وذوي اإلعاقة.

الرصد
قم برصد المعوقات والعوامل المساعدة فيما يتعلق بالوصول إلى
مرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHونقاط
التوزيع الخاصة به وجلسات التوعية حول النظافة العامة ،لضمان التصدي
للمعوقات ومعالجتها.
احرص على رصد احتياجات وقدرات وممارسات كبار السن واألشخاص من
ذوي اإلعاقة ذات العالقة ببرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
تبعا لذلك.
وعدل استجابتك ً
(ِّ .)WASH

مشاركة المعلومات
قم بمشاركة المعلومات التي قمت بجمعها ضمن منظمتك ومع األشخاص
العاملين في القطاعات األخرى لتشجيعهم على جعل مرافق برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHالخاصة بهم يسهل الوصول إليها
واستخدامها .على سبيل المثال ،احرص على مشاركة المعلومات المتعلقة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة مع
بممارسات النظافة العامة لكبار
ّ
العاملين في القطاع الصحي ،وذلك للحيلولة دون انتشار األمراض المعدية.
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السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-1احرص على تضمين كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات برنامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة ( )WASHوأنشطة الرصد ذات الصلة.
السن (النساء والرجال) واألشخاص من ذوي
احرص على التشاور مع كبار
ّ
اإلعاقة (النساء والرجال والفتيات واألوالد) في تقييمات برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ( .)WASHسيتيح لك ذلك التخطيط
للتدخالت المناسبة ،مثل إدارة النفايات الصلبة وتحديد مخاطر السالمة
خاصا إلى احتياجات
الحد منها .احرص على إيالء
المحتملة وطرق
اهتماما ً
ّ
ً
ّ
للمسنات والنساء والفتيات من ذوات اإلعاقة.
النظافة العامة
السن من النساء والرجال واالشخاص من ذوي اإلعاقة
اسأل كبار
ّ
من مختلف األعمار ومن الجنسين عن أنواع مرافق برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHالتي يفضلونها .اسألهم
أيضا عن المعوقات الجسدية والبيئية والمواقفية التي قد تحول دون
ً
استخدامهم لمرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
( .)WASHاحرص على إشراك كبار
ّ
في تدقيقات إمكانية الوصول واالستخدام ،لتحديد العناصر اإليجابية
والسلبية لمرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
(( ،)WASHانظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،1العمل الرئيسي .)2-1
اطلب مشاركة المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة
تتميز هذه المنظمات بارتباطها
السن؛ حيث
والجمعيات المعنية بكبار
ّ
ّ
الوثيق بالمجتمعات المحلية التي تنشط فيها .على سبيل المثال ،قد
يمكنها إخبارك عن التفضيالت الثقافية السائدة فيما يتعلق بمرافق
برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHأو تمكنك
السن أو األشخاص من ذوي اإلعاقة الذين
من التواصل مع كبار
ّ
يعانون من العزلة.
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المعيار  2لإلدماج في برنامج
المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (:)WASH
معالجة المعوقات

السن واألشخاص من ذوي
أن يتاح لكبار
ّ
اإلعاقة إمكانية الوصول اآلمن إلى موارد المياه
ومرافق الصرف الصحي وأنشطة تشجيع
النظافة العامة ،مع الحفاظ على كرامتهم.

األعمال الرئيسية

 :1-2تصميم وبناء وتعديل مرافق خدمات مياه وصرف صحي يسهل
الوصول إليها واستخدامها.
 :2-2مراجعة وتعديل وسائل ومستلزمات التوزيع بما يضمن توفير
السن واألشخاص
إمكانية وصول آمنة ومنصفة لكبار
ّ
من ذوي اإلعاقة.
 :3-2توعية المجتمع المحلي وفريق العمل والمنظمات الشريكة حول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في الوصول إلى أنشطة
حق كبار
ّ
وخدمات برنامج الصرف الصحي والنظافة العامة (.)WASH
 :4-2بناء قدرات فريق العمل والشركاء بما يجعل خدمات ومرافق
وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHدامجة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
لكبار
ّ
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2تصميم وبناء وتعديل مرافق
خدمات مياه وصرف صحي سهلة الوصول واالستخدام.
تصميم وبناء مرافق جديدة

احرص على اتباع المعايير الوطنية المتعلقة بإمكانية الوصول في تصميم
مرافق خدمات تزويد المياه الجديدة (مثل المضخات اليدوية والصنابير
ومناطق االستحمام وغسل المالبس) ومرافق الصرف الصحي (مثل
المراحيض العامة والمنزلية) .إذا لم تتوفر معايير وطنية أو إذا كانت هذه
المعايير غير مكتملة ،احرص على الرجوع إلى المعايير الدولية المتعلقة
بإمكانية الوصول ومبدأ التصميم الشامل (انظر المسرد) .للحصول على
مزيد من التوجيه حول إمكانية الوصول ،انظر معيار اإلدماج الرئيسي ،2
المالحظة التوجيهية حول المعوقات البيئية ،والمربع 3
"ما هو مفهوم إمكانية الوصول؟".
تأكد من أن المرافق الجديدة متاحة لكل الناس ،بغض النظر عن العمر أو
اإلعاقة .على سبيل المثال:
• تأكد من تركيب منحدرات ودربزينات وعالمات مثل الملصقات
اللمسية أو الحبال لتحديد المسار المخصص لألشخاص الذين لديهم
قصور في الرؤية؛
• احرص على أن تكون فتحات األبواب عريضة بما يكفي لعبور الكراسي
المتحركة؛
• احرص على أن تكون المقصورات كبيرة بما يكفي الستيعاب أي
مغلقا؛
كرسي متحرك عندما يكون الباب
ً
• صمم مسارات الوصول بحيث تكون خالية من أي عوائق؛
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• تأكد من أن  %15على األقل من المراحيض تحتوي على مقاعد
مرحاض ودرابزينات .وقم بتوعية اآلخرين بأهمية استخدامها لتيسير
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة؛
األمور على كبار
ّ

• احرص على توفير صنابير منخفضة وسهلة االستخدام لغسل األيدي؛
• احرص على أن تكون مرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة ( )WASHفي مواقع قريبة بشكل معقول من منازل
األشخاص المعنيين  -على سبيل المثال ،أن تكون مرافق غسل
األيدي قريبة من المراحيض ،وأن تكون مناطق التخلص من النفايات
بعيدة إلى حد ما عن أماكن السكن (انظر التوجيه المأخوذ من معيار
18
إسفير لتزويد المياه  :1الوصول إلى المياه وكميتها)؛

• قم بتركيب أنظمة مجاري حتى ال تسبب األسطح االنزالق.

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،والمنظمات التي تمثلهم
اسأل كبار
ّ
عن الطريقة التي يمكن من خاللها جعل مرافق برنامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة ( )WASHيسهل الوصول إليها واستخدامها.

تعديل ومواءمة المرافق القائمة
عندما تقوم بمراجعة المرافق القائمة ضمن برنامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة (( )WASHسواء العامة أو الخاصة منها)،
احرص على أن تكون  %15على ٌ
األقل من هذه المرافق يسهل الوصول
(وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية لنسبة
إليها واستخدامها
ً
19
األشخاص من ذوي اإلعاقة).
الخصوصية والسالمة
أن تتميز مرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
بالخصوصية واألمان ،وتركيب أقفال وإضاءة جيدة ،وإنشاء المرافق في
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
مكان مقبول بالنسبة لكبار
ّ
خاصا لخصوصية وسالمة األشخاص الذين
احرص على إيالء
اهتماما ً
ً
قد يحتاجوا إلى المساعدة في النظافة الشخصية ،سواء كان ذلك في
المرافق العامة أو في المنزل.
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معلومات يسهل الوصول إليها واستخدامها
استخدم تنسيقات وقنوات اتصال وتواصل مختلفة لتوفير المعلومات
حول ممارسات النظافة العامة ومرافق الصرف الصحي وجعلها سهلة
الوصول واالستخدام للجميع (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2العمل
الرئيسي  ،1-2مالحظات توجيهية حول معوقات المعلومات).
وضع موازنات إلمكانية الوصول واالستخدام
احرص على تحديد تكاليف توفير مرافق يسهل الوصول إليها
واستخدامها ضمن برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
( )WASHفي ميزانيتك .ولضمان تحقيق إمكانية الوصول المادية ،يجب
أن تأخذ بعين االعتبار تخصيص بند إضافي في الميزانية بنسبة -%0.5
 %1على األقل .وبالنسبة للمواد غير الغذائية واألجهزة المساندة،
يجب أن تأخذ بعين االعتبار تخصيص بند إضافي بنسبة  %4-3على
األقل (انظر المالحظة التوجيهية المتعلقة بوضع موازنات لمعالجة
المعوقات).
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-2مراجعة وتعديل وسائل
ومستلزمات التوزيع بما يضمن توفير إمكانية وصول آمنة ومنصفة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
لكبار
ّ
توزيع يسهل الوصول إليه واستخدامه
يجب توزيع المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي ومستلزمات النظافة
العامة بما ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من الوصول
يمكن كبار
ّ
إليها بشكل آمن .على سبيل المثال:
بعيد ًا عن الفئات السكانية المتضررة
• اختر موقع التوزيع بحيث ال يكون
ً
من األزمة ،وجعلها سهلة الوصول إليها واستخدامها بالنسبة لكبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة  -على سبيل المثال ،قم بتركيب
ّ
منحدرات ودربزينات وحبال توجيه في نقاط المياه؛
• احرص على توفير معلومات حول عملية التوزيع بتنسيقات مختلفة؛
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السن واألشخاص من
• حيثما أمكن ،احرص على إعطاء أولوية لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة في طوابير االنتظار أو اعمل على تنظيم طوابير انتظار أو
تحديد مواعيد توزيع مخصصة لهم ،إذا كانوا يفضلون ذلك؛
• اعمل على توفير المقاعد والطعام والمظالت ومياه الشرب اآلمنة
والمراحيض في نقاط التوزيع.
• احرص على توزيع المستلزمات بطريقة تراعي اختالف النوع
االجتماعي وتحافظ على كرامة األشخاص .على سبيل المثال ،قم
بتوزيع منتجات نظافة عامة مناسبة ،مثل المناشف والفوط الصحية،
بشكل مباشر على األشخاص الذين يحتاجونها.
لتجنب التسبب بأي ضرر ،احرص على نشر الوعي ضمن المجتمع
المحلي حول أسباب إعطاء األولوية لفئات معينة.

إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن ممارساتهم
استفسر من كبار
ّ
فيما يتعلق باستخدام المياه وممارسات النظافة العامة ،وكيف يجب
مواءمة وتعديل اإلمدادات بما يناسبهم.
خذ بعين االعتبار إجراء تعديالت محددة أو استخدام بدائل لإلمدادات
القياسية ،مثل استخدام حاويات مياه أصغر بحيث يمكن حملها بسهولة،
وتقسيمات متحركة للحفاظ على الخصوصية أثناء الرعاية الشخصية،
وتعديل مواد النظافة العامة مثل مواد القسطرة.
فريقا مع المنظمات األخرى لتوفير أجهزة
إذا لزم األمر ،كون
ً
المساندة – مثل مقاعد االستحمام أو القصريات أو مقاعد المراحيض –
أو المواد التي تعزز من النظافة العامة.
احرص قدر اإلمكان على إعطاء األولوية لمقدمي الخدمة المحليين.
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معلومات يسهل الوصول إليها واستخدامها

استخدم قنوات اتصال وتواصل متنوعة وتنسيقات مختلفة لتوفير
معلومات حول ممارسات النظافة العامة ومرافق برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ( ،)WASHباستخدام لغة مبسطة،
لجعلها سهلة الوصول إليها واستخدامها لكل الناس (انظر معيار اإلدماج
الرئيسي  ،2العمل الرئيسي  ،1-2مالحظات توجيهية حول معوقات
المعلومات).

التوسع واالنتشار

استخدم استراتيجيات توسع وانتشار مثل أنشطة التوصيل إلى المنازل
السن واألشخاص
أو استخدام متطوعين لتوصيل اإلمدادات إلى كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة الذين قد يواجهون معوقات في الوصول إلى نقاط
التوزيع ،على الرغم من الجهود المبذولة لجعلها سهلة الوصول إليها
واستخدامها.

تشجيع ممارسات النظافة العامة

احرص على تعزيز عمليات التوزيع من خالل تعميم رسائل ذات صلة
يسهل الوصول إليها وواضحة لتشجيع ممارسات النظافة العامة،
السن
وأن تتواءم هذه الرسائل مع احتياجات وقدرات وممارسات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :3-2قم بتوعية المجتمع المحلي
السن واألشخاص
وفريق العمل والمنظمات الشريكة حول حق كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة في الوصول إلى أنشطة وخدمات برنامج الصرف
الصحي والنظافة العامة (.)WASH
احرص على توعية فريق العمل والشركاء والمجتمع المحلي حول:
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في الوصول بشكل
حق كبار
• ّ
ّ
آمن وعلى نحو يصون كرامتهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة واألنشطة على قدم المساواة مع اآلخرين؛
السن
• المعوقات التي قد تحول دون وصول ومشاركة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في مرافق برنامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة ()WASH؛

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
• قدرات واحتياجات كبار
ّ
استخدام مرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
تبعا للنوع االجتماعي
( ،)WASHمع التأكيد على التفاوت بينها ً
والعمر ونوع اإلعاقة؛

• أهمية التدخالت المستهدفة حيثما اقتضى األمر ذلك ،والسبب
ً
حق من
وراء عدم اعتبار هذه التدخالت امتيازً ا
معينا ،وإنما اعتبارها ّ
حقوقهم؛

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
• المخاطر التي قد يواجهها كبار
ّ
إذا لم يستطيعوا الوصول إلى مرافق برنامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة ( - )WASHعلى سبيل المثال ،قد ينتج عن
عدم وجود مرافق يمكن الوصول إليها واستخدامها بسهولة ضمن
برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHاضطرار
التغوط في الخارج أو في مكان يفتقر إلى اإلضاءة أو
األشخاص إلى
ّ
إلى األمان ،مما يعرضهم لخطر اإلصابة والعنف واإليذاء.
السن واألشخاص من ذوي
إذا ما كان هناك أي منظمات تمثل كبار
ّ
اإلعاقة ،احرص على التعاون معها في تصميم وتعميم هذه الرسائل.
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :4-2بناء قدرات فريق العمل
والشركاء بما يجعل خدمات ومرافق وبرامج المياه والصرف الصحي
السن واألشخاص من ذوي
والنظافة العامة ( )WASHدامجة لكبار
ّ
اإلعاقة.
إجراء التدريب المهني لفريق العمل الذي يعمل على برامج المياه
السن
والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHعلى كيفية إدماج كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة .يمكن أن يشمل ذلك:
• كيفية تصميم أو بناء أو تعديل مرافق وخدمات يسهل الوصول إليها
واستخدامها ضمن برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
()WASH؛
• كيفية تعديل حقائب أدوات ومواد النظافة العامة ،واستحداث مواد
اتصال وتواصل يسهل الوصول إليها واستخدامها ،لألخذ بعين
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة؛
االعتبار متطلبات كبار
ّ

• كيفية توفير الخدمات بطريقة تراعي النوع االجتماعي وتصون كرامة
األشخاص  -على سبيل المثال ،كيفية تعزيز عملية إدارة النظافة
السن والفتيات والنساء من ذوات
الحيضية الدامجة من قبل كبيرات
ّ
اإلعاقة ،وكيفية ضمان خصوصية األشخاص الذين يعانون من
سلس البول؛

الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وغيرها
• كيفية
ّ
السن واألشخاص من ذوي
من أشكال اإليذاء التي يعاني منها كبار
ّ
اإلعاقة عند استخدام مرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة.
احرص على دعم فريق عمل برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة ( )WASHللتعاون مع الزمالء في قطاعات أخرى .على سبيل
المثال ،شجعهم على التآزر مع فريق عمل قطاع التعليم لتوفير توجيهات
حول كيفية تصميم مرافق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة
ّ
التعلم.
العامة ( )WASHفي أماكن
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المعيار  3لإلدماج في برنامج
المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (:)WASH
المشاركة والمرونة

السن واألشخاص من ذوي
مشاركة كبار
ّ
اإلعاقة في أنشطة برنامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة ()WASH

األعمال الرئيسية

 :1-3احرص على تعزيز قدرات كبار السن واألشخاص من ذوي
اإلعاقة ذات الصلة ببرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
()WASH
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في برنامج
 :2-3ادعم مشاركة كبار
ّ
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHوعملية صنع
القرار ذات الصلة
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-3احرص على تعزيز قدرات
كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ذات الصلة ببرنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ()WASH
تعزيز الممارسات السليمة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة تحديد قدراتهم
اطلب من كبار
ّ
ووصف ممارساتهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة
العامة .على سبيل المثال ،استفسر من األشخاص الذين يعانون من
سلس البول عن كيفية استخدامهم للمياه وعن ممارسات النظافة
العامة التي يتبعونها.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،والمجتمعات المحلية
ادعم لكبار
ّ
التي يعيشون فيها ،لتعزيز وتطبيق الممارسات السليمة بما يجلعهم
أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الفرصة لتطوير مهاراتهم.
امنح كبار
ّ
على سبيل المثال ،اعمل على تعزيز قدراتهم فيما يتعلق ببناء وإصالح
وتعديل نقاط المياه ومرافق الصرف الصحي لجعلها سهلة الوصول
إليها واستخدامها.

السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-3دعم مشاركة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في برنامج المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ( )WASHوعملية صنع القرار ذات الصلة
المشاركة في البرامج
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
طبق التدابير الالزمة لتمكين كبار
ّ
من المشاركة في األنشطة ذات الصلة ببرنامج المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ( .)WASHعلى سبيل المثال ،احرص على إشراكهم في
تنظيم أنشطة التوزيع وحمالت تشجيع ممارسات النظافة العامة وبناء
أو إعادة بناء نقاط المياه ومرافق الصرف الصحي.
136

معايير اإلدماج في برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ()WASH
المشاركة في عملية صنع القرار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
عزز قدرات المنظمات التي تمثل كبار
ّ
إلدارة تدخالت برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في حاالت
الطوارئ والمشاركة في آليات صنع القرار.
المجدية لممثلي المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي
ادعم المشاركة
ّ
السن في آليات التنسيق وصنع القرار ذات
اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
الصلة ببرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( ،)WASHمثل
مجموعات برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHأو
لجان إدارة المياه .اعمل على مناصرة تمثيل النساء والرجال في آليات صنع
القرار (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،4العمل الرئيسي  ،2-4المالحظات
المجدية في عملية صنع القرار).
التوجيهية المتعلقة بتعزيز المشاركة
ّ

األدوات والموارد

مؤسسة  ،CBMأداة تدريب عملي على العمل اإلنساني (،)HHoT
بطاقة مهمة برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (،)WASH
مؤسسة  CBM( http://bit.ly/2oEmbS3 18كانون األول /ديسمبر )2017

مجموعة الحماية العالمية ،تطبيق توحيد مبادئ الحماية (،)ProM
،)Google Play( http://bit.ly/2ozLkgs
)iTunes( http://apple.co/2oBCyPf
جونز ،أتش و ويلبر جيه ،.خالصة التكنولوجيات الدامجة ضمن برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ( ،)WASHلندن،WaterAid ،،WEDC
Sharehttp://bit.ly/2BEJDnr ،

صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،التوجيه العام :إدماج األطفال
من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني :برنامج المياه والصرف الصحي
عما قريب)
والنظافة العامة ( ،)WASHاليونيسف (سينشر ّ
http://bit.ly/2Buv3MC

 ،WaterAidبرنامج مياه وصرف صحي ونظافة عامة دامج :بوابة ّ
تعلم
مجانية ألخصائي وباحثي المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ()WASH
( http://bit.ly/2yRzuye 18كانون األول /ديسمبر )2017
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دراسة حالة

استجابة دامجة للمياه والصرف الصحي
في مقاطعة خيبر ،في الباكستان

بعد وضع النزوح الداخلي الذي امتد على مدار فترة زمنية طويلة،
بدأت مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية ،بالتعاون مع اليونيسف ،بتنفيذ
برامج استجابة للمياه والصرف الصحي في مقاطعة خيبر في
الباكستان ،لدعم العائدين في عام .2016
وقد أشارات بياناتها األولية إلى تأثر األشخاص من ذوي اإلعاقة
باألزمة أكثر من غيرهم.

تمكن فريق االستجابة من تحديد مشكلتين رئيسيتين خالل جلسات
المشاورات التي عقدها مع المجتمع المحلي ،وهما تتعلقان
أوال ،كان
بسالمة وكرامة كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقةً .
ّ
مشيا
مصدر المياه المجتمعي في مكان يبعد مسافة  30دقيقة
ً
السن يقطعن هذه
على األقدام عن القرية ،وكانت النساء كبيرات
ّ
ثقافيا
مشيا على األقدام ،حيث إنه لم يكن من المقبول
المسافة
ً
ً
ثانيا ،كانت مشكلة
أن تذهب النساء الشابات وحدهن لجلب الماءً .
التغوط في األماكن المفتوحة واسعة االنتشار ،وكان لها تبعات
ّ
حد سواء ،بسبب مخاطر
ّ
تمس كرامة األشخاص وصحتهم على ّ
األمراض المعدية .وكانت هذه المشكلة تؤثر بشكل رئيسي على
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،حيث إنها ناتجة عن عدم
كبار
ّ
توفر مراحيض يسهل الوصول إليها واستخدامها.
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لمعالجة مشكلة مصدر المياه ،تم عقد جلسات نقاش مع المجتمع
المحلي إليجاد حل لها ،وقد أفضت هذه الجلسات إلى تركيب خزّ ان
مياه في القرية .وبعد عملية جمع البيانات والرصد لتحديد األعداد
الالزمة ،قام فريق االستجابة ببناء أكثر من  1000مرحاض منزلي
يسهل الوصول إليها واستخدامها.
وقد أسهم أمران في نجاح هذا التدخل :توافر البيانات المأخوذة
من التقييمات الدامجة ،ووضع بنود في الميزانية لإلدماج .وهذا
بدوره وفر الموارد واالختصاص لتعزيز البرنامج من خالل معالجة
مشاكل سهولة االستخدام والوصول وتعزيز العالقات القائمة مع
مزودي الخدمات وإشعار وتوعية صانعي السياسات حول حقوق
األشخاص.
المصدر :مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية الباكستان
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معيار اإلدماج
في برامج األمن
وسبل
الغذائي ُ
العيش

الصفحة السابقة© Ben Small/ :
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معيار اإلدماج في برامج األمن
وسبل العيش
الغذائي ُ
 .1جمع المعلومات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة قدرات واحتياجات ذات
لدى كبار
ّ
وسبل العيش التي يتم تحديدها ورصدها.
صلة باألمن الغذائي ُ

 .2معالجة المعوقات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى
ضمان إمكانية وصول كبار
ّ
وسبل العيش.
أنشطة األمن الغذائي ُ

 .3المشاركة والمرونة

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في أنشطة األمن
مشاركة كبار
ّ
وسبل العيش وأن يتم تعزيز قدراتهم.
الغذائي ُ
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وسبل العيش
اإلدماج في برامج األمن الغذائي ُ
وسبل العيش هي معايير
معايير اإلدماج في برامج األمن الغذائي ُ
تكمل المعايير والضوابط التوجيهية القائمة حول األمن الغذائي
ّ
وسبل العيش .يجب أن تقترن هذه المعايير بمعايير اإلدماج
ُ
الرئيسية والمعايير الدنيا لمشروع إسفير في األمن الغذائي والتغذية
وإرشادات ومعايير التعامل مع الماشية في حاالت الطوارئ ()LEGS
والمعايير الدنيا للتعافي االقتصادي ( )MERSوالمعايير الدنيا
للتحليل السوقي (.)MISMA
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معيار اإلدماج  1المتعلق باألمن
وسبل العيش :جمع
الغذائي ُ
المعلومات

السن
تحديد ورصد قدرات واحتياجات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ذات الصلة
وسبل العيش.
باألمن الغذائي ُ

األعمال الرئيسية

وسبل
 :1-1قم بمواءمة أدوات وعمليات تقييم ورصد األمن الغذائي ُ
السن واألشخاص
العيش لجمع معلومات حول قدرات واحتياجات كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات
 :2-1تضمين كبار
ّ
وسبل العيش وأنشطة الرصد ذات الصلة.
األمن الغذائي ُ
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-1قم بمواءمة أدوات وعمليات
وسبل العيش لجمع معلومات حول
تقييم ورصد األمن الغذائي ُ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
قدرات واحتياجات كبار
ّ
تصنيف البيانات
ّ
مصنفة
مواءمة أدوات التقييم والرصد لجمع وتحليل معلومات
حسب الجنس والعمر واإلعاقة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي ،1
العمل الرئيسي .)1-1
تحديد المعوقات والعوامل المساعدة
احرص على تضمين أسئلة تتيح لك تحديد المعوقات التي يواجهها كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة للوصول إلى والمشاركة في تدخالت
ّ
ّ
تمكنهم من المشاركة.
وسبل العيش ،والعوامل التي
األمن الغذائي ُ

يمكن أن تشمل المعوقات:

• مواقع توزيع األغذية التي ال يمكن الوصول إليها واستخدامها
بسهولة (معوقات مادية) وتوافر المعلومات بتنسيق واحد فقط
(معوقات معلوماتية)؛

• األغذية التي يصعب مضغها أو بلعها (معوق مادي)؛

• معلومات ال يمكن الوصول إليها واستخدامها بسهولة أو غير
كافية حول كيفية جعل عملية تناول الطعام أسهل (معوق
معلوماتي)؛

• المعلومات المتاحة حول المساعدات النقدية صعبة على
األشخاص الذين ال يتمتعون بمعرفة مالية كافية لفهمها (معوق
معلوماتي)؛
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• ّ
السن
حق كبار
تبني أفراد المجتمع المحلي لمواقف سلبية تجاه ّ
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في الحصول على الغذاء والمشاركة
في أنشطة ُسبل العيش على قدم المساواة مع اآلخرين (معوقات
مواقفية)؛
• المحالت التجارية ال يمكن الوصول إليها واستخدامها بسهولة
(معوق بيئي).
ومن العوامل المساعدة:
• آليات يسهل الوصول إليها واستخدامها لتوزيع األغذية ،بما في
ذلك برامج التوسع واالنتشار؛

• آليات للحصول على المساعدات النقدية التي تتميز بكونها سهلة
السن أو األشخاص من
الوصول إليها واستخدامها بالنسبة لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة؛
السن
• منظمات تتمتع بالخبرة في مجال توظيف أو إشراك كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في أنشطة ُسبل العيش.
قم برصد المعوقات والعوامل المساعدة التي حددتها بانتظام.

استخدام البيانات المأخوذة من القطاعات األخرى

استخدم البيانات المأخوذة من قطاعات أخرى ،مثل قطاع التغذية أو
السن أو األطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة
قطاع الصحة ،لتحديد كبار
ّ
المعرضين لخطر سوء التغذية ،والذين قد ال يتم استهدافهم من خالل
برامج التغذية.
تعرض هذه الفئات لخطر سوء
نسق مع فريق عمل التغذية
ّ
للحد من ّ
التغذية .على سبيل المثال ،احرص على توفير أغذية تكميلية لألطفال
السن الذين يعانون من
من ذوي اإلعاقة ،وتوفير الغذاء التكميلي لكبار
ّ
سوء التغذية واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة ،بمن فيهم النساء
الحوامل من ذوات اإلعاقة.
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تحديد المخاطر

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن المخاطر التي
استفسر من كبار
ّ
يمكن أن تفرضها حاالت الطوارئ على استراتيجيات األمن الغذائي
أيضا األخذ بعين االعتبار أي مخاطر
وسبل العيش الخاصة بهم .عليك ً
ُ
قد تنشأ من برامج االستجابة اإلنسانية .على سبيل المثال:
السن أو بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة،
• بالنسبة لبعض كبار
ّ
يمكن أن يؤدي عزلهم أو اعتمادهم على السوق المحلية أو
اعتمادهم على أغذية معينة أن يزيد من خطر انعدام األمن الغذائي؛
• يمكن أن ينظر المجتمع المحلي إلى التدخالت التي تستهدف كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة على أنها هبة ،مما يؤدي إلى
ّ
خطر وصمهم بالعار والتمييز؛
• قد تواجه النساء والفتيان من ذوات اإلعاقة مخاطر إضافية أثناء
مشاركتهن في أنشطة مدرة للدخل .احرص على مناقشة هذه
الحد منها.
المخاطر المحتملة معهن ،وضع خطة لكيفية
ّ

الرصد

السن من النساء والرجال ،ونسبة
قم بإجراء الرصد بانتظام لنسبة كبار
ّ
النساء والرجال من ذوي اإلعاقة من جميع الفئات العمرية الذين
وسبل العيش ويشاركون فيها.
يصلون إلى أنشطة األمن الغذائي ُ
السن واألشخاص من
اجمع المالحظات التقييمية بانتظام من كبار
ّ
ذوي اإلعاقة حول المعوقات والمخاطر التي يواجهونها في الوصول
إلى المساعدات الغذائية أو النقدية ،والمشاركة في أنشطة ُسبل
العيش.
تعاون بشكل وثيق مع األشخاص من القطاعات األخرى ،مثل قطاعات
السن واألشخاص من
الصحة والتعليم ،لرصد الوضع التغذوي لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
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مشاركة البيانات

احرص على مشاركة البيانات التي تقوم بجمعها مع جميع الشركاء ذوي
وسبل العيش ،في
الصلة الذين يشاركون في برامج األمن الغذائي ُ
وسبل العيش والقطاعات األخرى ،مثل
كل من قطاع األمن الغذائي ُ
التغذية.

السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-1احرص على تضمين كبار
ّ
وسبل
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات برامج األمن الغذائي ُ
العيش وأنشطة الرصد ذات الصلة.
السن واألشخاص من ذوي
اعمل على عقد جلسات تشاور مع كبار
ّ
وسبل
اإلعاقة لتقييم قدراتهم واحتياجاتهم فيما يتعلق باألمن الغذائي ُ
عما قد
العيش .استفسر من كبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ّ
يحول دون وصولهم إلى تدخالت المساعدات الغذائية أو المساعدات
عما قد يجعلهم
النقدية ،أو المشاركة في أنشطة ُسبل العيش ،أو ّ
عرضة للمخاطرّ .
دائما أن النساء والفتيات قد يواجهن مخاطر
تذكر
ً
ومعوقات مختلفة عن التي يواجهها الرجال واألوالد.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن عاداتهم في
استفسر من كبار
ّ
تناول الطعام واستراتيجيات ُسبل العيش التي يتبعونها ،قبل وأثناء وبعد
األزمات اإلنسانية.
احرص على إشراك المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة
السن في عملية تصميم أدوات جمع البيانات
والجمعيات المعنية بكبار
ّ
وتنفيذ التقييمات وأنشطة الرصد.
وسبل العيش
قم بجمع ورصد المعلومات المتعلقة باألمن الغذائي ُ
ظهورا،
من حيث قدرات واحتياجات األشخاص الذين قد يكونوا أقل
ً
كاألشخاص الذين يعانون من العزل أو غير القادرين على مغادرة مأواهم.
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معيار اإلدماج المتعلق باألمن
وسبل العيش :2
الغذائي ُ
معالجة المعوقات

السن واألشخاص
ضمان إمكانية وصول كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة إلى أنشطة األمن الغذائي
وسبل العيش.
ُ

األعمال الرئيسية

وسبل
 :1-2احرص على تصميم مرافق وخدمات لألمن الغذائي ُ
السن
العيش بحيث تكون آمنة ويسهل الوصول إليها بالنسبة لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
 :2-2قم بتوعية المجتمع المحلي وفريق العمل والمنظمات الشريكة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في الوصول إلى
حول حق كبار
ّ
أنشطة ُسبل العيش والمشاركة فيها.
 :3-2احرص على بناء قدرات فريق العمل بما يجعل أنشطة األمن
وسبل العيش آمنة ويسهل الوصول إليها بالنسبة لكبار
الغذائي ُ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
ّ

149

وسبل العيش
اإلدماج في برامج األمن الغذائي ُ

المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2تصميم مرافق وخدمات لألمن
وسبل العيش بحيث تكون آمنة ويسهل الوصول إليها بالنسبة
الغذائي ُ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
لكبار
ّ
معايير التوجيه

قم بمواءمة المعايير المتبعة لتوجيه عملية توزيع القسائم الغذائية
السن
واإلعانات النقدية وموارد ُسبل العيش بما يضمن وصول كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة إليها بشكل آمن.

التوزيع

احرص على التشاور مع األشخاص من ذوي اإلعاقة الختيار الموقع
والوتيرة األنسب بالنسبة لهم لتوزيع األغذية أو المساعدات النقدية أو
قسائم اإلعانة.
احرص على اختيار مواقع توزيع آمنة ويسهل الوصول إليها بالنسبة لكبار
جدا عن
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وضمان أال تكون بعيدة ً
ّ
الفئات المتضررة من األزمة .على سبيل المثال ،قم بتنظيم أنشطة
السن واألشخاص
توزيع خالل ساعات النهار ،وفي أماكن يمكن لكبار
ّ
من ذوي اإلعاقة التنقل إليها ومنها بشكل آمن .خذ بعين االعتبار بشكل
خاص سالمة األشخاص األكثر عرضة لمخاطر التمييز والعنف القائم
على النوع االجتماعي.
السن واألشخاص من ذوي
متى أمكن ،احرص على إعطاء األولوية لكبار
ّ
اإلعاقة في طوابير االنتظار  ،أو اعمل على تنظيم طوابير انتظار أو تحديد
مواعيد توزيع مخصصة لهم إذا كانوا يفضلون ذلك .ولتجنب التسبب
بأي ضرر ،احرص على نشر الوعي ضمن المجتمع المحلي حول أسباب
إعطاء األولوية لفئات معينة.
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اعمل على توفير المقاعد والطعام والمظالت ومياه الشرب اآلمنة
والمراحيض في مواقع التوزيع.
السن واألشخاص
احرص على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح لكبار
ّ
من ذوي اإلعاقة باستالم المساعدات بأنفسهم .استفسر من األشخاص
الذين ال يستطيعون أو ال يفضلون القدوم إلى نقطة التوزيع عن
الطريقة التي يرغبون باستالم المساعدات من خاللها ،وقم بإجراء
تبعا لذلك .على سبيل المثال ،اعمل على ترتيب
الترتيبات الضرورية ً
موثوقا به الستالم المساعدات نيابة عنهم ،أو
مسألة وجود "وكيل"
ً
اعمل على توصيلها إليهم من خالل خدمات التوسع واالنتشار أو من
موثوقا بهم من المجتمع المحلي.
خالل أفراد
ً

الطعام والمواد الغذائية ذات الصلة
قم باختيار األغذية والمواد الالزمة إلعداد وتناول الطعام بما يراعي
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال:
متطلبات كبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن عاداتهم
• استفسر من كبار
ّ
في تناول الطعام ،بما في ذلك االستفسار عن نوع الطعام الذي
وعما يستخدمونه إلعداد الطعام وتناوله؛
يتناولونه
ّ

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ممن يعانون
قدم المشورة لكبار
•
ّ
ّ
من صعوبات في تناول الطعام ،وكذلك ألسرهم  ،حول كيفية جعل
الطعام أسهل للمضغ والبلع؛

• احرص على تصميم طرود غذائية بحيث تكون صغيرة الحجم وخفيفة
الوزن ليتسنى حملها بسهولة ،مع مراعاة استخدام تغليف سهل
الفتح؛
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
• وفر األغذية التي تساعد كبار
ّ
من زيادة نسبة تناولهم للمغذيات الدقيقة ،حيث إنهم قد يعانون
من نقص المغذيات الدقيقة أكثر من األشخاص البالغين اآلخرين،
وخاصة أثناء حاالت الطوارئ؛
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• خذ بعين االعتبار الخطر المتزايد للجفاف الذي يمكن أن يتعرض له
السن أو األشخاص الذين يعانون من صعوبة
بعض الفئات  ،ككبار
ّ
في بلع الطعام؛ احرص على توفير كميات إضافية من مياه الشرب
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة (انظر معايير اإلدماج
اآلمنة لكبار
ّ
في برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ())WASH؛
• قم بتوفير المواد الالزمة لتحضير وتناول الطعام والتي من شأنها أن
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة األكل والشرب بشكل
تتيح لكبار
ّ
وفر لهم مصاصات الشرب وأواني الطبخ
أسهل  -على سبيل المثالّ ،
واألكل المعدلة والخالطات اليدوية.

معلومات يسهل الوصول إليها واستخدامها

استخدم تنسيقات وقنوات اتصال وتواصل مختلفة لتوفير معلومات
وسبل العيش لجعلها سهلة الوصول إليها
حول أنشطة األمن الغذائي ُ
واستخدامها للجميع (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2العمل الرئيسي
 ،1-2مالحظات توجيهية حول معوقات المعلومات) .يمكن أن يشمل
ذلك المعلومات المتعلقة باالستحقاقات وآليات االستهداف وحمالت
توزيع الغذاء والمنح النقدية أو قسائم اإلعانة وتخزين الطعام وتحضيره
ودعم ُسبل العيش.

الوصول إلى فرص ُسبل العيش

اعمل على توفير المعلومات حول فرص ُسبل العيش بتنسيقات مختلفة
واحرص على جعل بيئات العمل سهلة الوصول إليها واستخدامها حتى
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة المشاركة.
يتسنى لكبار
ّ
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-2قم بتوعية المجتمع المحلي
السن واألشخاص من
وفريق العمل والمنظمات الشريكة حول حق كبار
ّ
ذوي اإلعاقة في الوصول إلى أنشطة ُسبل العيش والمشاركة فيها.
قم بتحديد المواقف السلبية ومجاالت وصمة العار والتمييز المرتبطة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ومدى وصولهم إلى أنشطة
بكبار
ّ
وسبل العيش .على سبيل المثال:
األمن الغذائي ُ
السن
• يمكن أن ينظر المجتمع المحلي التدخالت التي تستهدف كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة على أنها هبة.
السن واألشخاص من
• قد ال يكون لدى فريق العمل قناعة بأن كبار
ّ
للتكيف ،أو المشاركة
ذوي اإلعاقة قادرون على تطوير استراتيجيات
ّ
في أنشطة ُسبل العيش مثل برامج النقد مقابل العمل أو برامج
تنمية المهارات.
قم بتصميم وتعميم رسائل لتغيير المفاهيم السائدة وتعزيز
المواقف اإليجابية:
السن واألشخاص من ذوي
• احرص على العمل عن قرب مع كبار
ّ
اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم لتصميم وتنفيذ أنشطة التوعية؛
السن واألشخاص من
• استخدم المعلومات المتعلقة بحقوق كبار
ّ
ذوي اإلعاقة في الوصول إلى العمل اإلنساني والمشاركة فيه،
لتكون هذه المعلومات نقطة بداية؛
كامال حول سبب استهداف كبار
تفسيرا
قدم للقيادات المجتمعية
•
ً
ّ
ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في بعض التدخالت.
ّ
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :3-2بناء قدرات فريق العمل بما
وسبل العيش آمنة ويسهل الوصول إليها
يجعل أنشطة األمن الغذائي ُ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
بالنسبة لكبار
ّ
وسبل
احرص على تدريب فريق العمل على أنشطة األمن الغذائي ُ
العيش من أجل:
• استخدام البيانات المتعلقة باحتياجات وقدرات الفئات السكانية
والعمر واإلعاقة،
المتضررة من األزمات ،والمصنفة حسب الجنس
ُ
الختيار األشخاص الذين سيحصلون على المساعدات والدعم في
ُسبل العيش ،لضمان وصول األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلقصاء
إلى هذا الدعم؛
السن واألشخاص من
حدد المعوقات التي تحول دون مشاركة كبار
•
ّ
ّ
وسبل العيش ،وطرق التغلب
ذوي اإلعاقة في أنشطة األمن الغذائي ُ
عليها؛
• اعرف ما هي التعديالت التي يجب إجراءها للتغلب على هذه
المعوقات .على سبيل المثال ،عليك أن تعرف كيفية جعل حمالت
التوزيع سهلة الوصول إليها ،وكيفية جعل الطرود الغذائية سهلة
الحمل ،وكيفية تعديل األغذية والمواد الالزمة لتحضير وتناول الطعام
التي من شأنها أن تجعل عملية األكل والشرب أكثر سهولة بالنسبة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة؛
لكبار
ّ
السن واألشخاص من
• احرص على فهم المتطلبات التغذوية لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة ،السيما أولئك الذين قد يكونوا أكثر عرضة لسوء
التغذية بسبب وجود صعوبة لديهم في المضغ أو البلع؛
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السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،ومجتمعاتهم
• تعاون مع كبار
ّ
المحلية والمنظمات التي تمثلهم ،واحرص على دعمهم لالستفادة
من قدراتهم في المحافظة على ُسبل عيشهم؛
• احرص على فهم المخاطر المرتبطة بالحماية التي قد يواجهها كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عند استالمهم للمساعدة
ّ
الغذائية أو النقدية أو قسائم اإلعانات ،وكيفية التغلب على هذه
المخاطر؛

• قم بتصميم وتنفيذ ورصد أنشطة دعم قائمة على المساعدات
السن واألشخاص من
النقدية بحيث تكون هذه األنشطة دامجة لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
شجع فريق العمل ،الذي تم تدريبه على كيفية وضع برامج أمن غذائي
وسبل عيش دامجة للشيخوخة واإلعاقة ،لمشاركة معارفهم مع زمالئهم
ُ
والمنظمات الشريكة ،ومراجعة أدوات البرامج التي يستخدمونها.
ادعم فريق العمل الذي يعمل على برامج األمن الغذائي لتمكينه من
التعاون بشكل وثيق مع طواقم العمل النشطة في قطاعات أخرى،
مثل قطاعي التغذية والصحة .من شأن ذلك أن يساعدهم في تلبية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين قد
متطلبات التغذية لكبار
ّ
يعانوا من سوء التغذية أو يكونوا عرضة لخطر سوء التغذية.
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معيار اإلدماج  3المتعلق باألمن
وسبل العيش :المشاركة
الغذائي ُ
والمرونة

السن واألشخاص من ذوي
مشاركة كبار
ّ
وسبل
اإلعاقة في أنشطة األمن الغذائي ُ
العيش وتعزيز قدراتهم.

األعمال الرئيسية

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة بما يمكنهم
 :1-3تعزيز قدرات كبار
ّ
من وضع استراتيجياتهم الخاصة بهم لمعالجة مشكلة انعدام األمن
الغذائي والمحافظة على ُسبل العيش الخاصة بهم.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة والمنظمات التي
 :2-3دعم كبار
ّ
تمثلهم للمشاركة في عملية صنع القرار ذات الصلة بتدخالت األمن
وسبل العيش.
الغذائي ُ

156

وسبل العيش
اإلدماج في برامج األمن الغذائي ُ

المالحظات التوجيهية

السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-3تعزيز قدرات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة بما يمكنهم من وضع استراتيجياتهم
الخاصة بهم لمعالجة مشكلة انعدام األمن الغذائي والمحافظة على
ُسبل العيش الخاصة بهم.
تعزيز القدرات والمرونة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
احرص على العمل بشكل وثيق مع كبار
ّ
التكيف وأنشطة ُسبل العيش التي كانوا يعتمدون
لتحديد استراتيجيات
ّ
عليها قبل حدوث حالة الطوارئ .وعلى وجه الخصوص ،قم بتحديد أي
استراتيجيات قد تعزز من مرونتهم (انظر المسرد) أثناء وبعد حالة الطوارئ.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تطوير
احرص على إشراك كبار
ّ
التكيف والمحافظة على ُسبل عيشهم .على
أنشطة لدعم قدرتهم على
ّ
سبيل المثال ،ضع خطة لكيفية مساندتهم في استبدال الموارد أو األجهزة
المساندة المفقودة ،أو الحصول على منح وااللتحاق بتدريبات لتنمية
مهاراتهم.
حد سواء لكبار
وفر ً
فرصا متكافئة لاللتحاق بتدريبات تنمية المهارات على ّ
السن من الرجال والنساء ،واألشخاص من ذوي اإلعاقة من النساء والرجال
ّ
ومن جميع األعمار.

برامج العمل مقابل األجر النقدي والعمل مقابل الطعام
قم بتصميم برامج العمل مقابل األجر النقدي أو العمل مقابل الطعام
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
مع ضمان المشاركة الكاملة لكبار
ّ
عملية التصميم هذه (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2المربع " 4الوصول
المنصف إلى المساعدات النقدية").
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن العمل الذي
استفسر من كبار
ّ
يمكنهم القيام به ونوع أنشطة العمل مقابل الطعام أو العمل مقابل األجر
النقدي التي يفضلونها.
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السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
احرص على إتاحة الفرصة لكبار
ّ
للمشاركة في برامج العمل مقابل الطعام أو العمل مقابل األجر النقدي
بما يتماشى مع قدراتهم .على سبيل المثال ،قد يتولى البعض منهم
أعماال في أدوار الدعم أو التنسيق.
ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة بطريقة
احرص على إشراك كبار
ّ
وسبل العيش التي
مجدية ،وفي جميع مراحل برامج األمن الغذائي ُ
السن واألشخاص من
تنفذها .على سبيل المثال ،يمكنك تضمين كبار
ّ
وغالبا ما يتمتع كبار
ذوي اإلعاقة في الفرق المسؤولة عن توزيع الغذاء.
ً
السن بالقدرة على تدريب اآلخرين أو تقديم المشورة لهم لما يمتلكونه
ّ
من خبرة في الحياة.
تأكد من أن أنشطة العمل مقابل األجر النقدي و العمل مقابل الطعام
السن واألشخاص من ذوي
أنشطة يسهل الوصول إليها بالنسبة لكبار
ّ
اإلعاقة .على سبيل المثال ،قم بتوفير معلومات حول هذه األنشطة
بتنسيقات مختلفة واحرص على اختيار مرافق يسهل الوصول إليها
واستخدامها.
احرص على توفير فرص متساوية للجميع بغض النظر عن العمر
واإلعاقة ،واحرص على توفير حوافز متساوية مقابل العمل بقيمة
السن واألشخاص
أيضا على عدم تنسيب كبار
متساوية للجميع .واحرص ً
ّ
أجرا أو غير المرغوبة فيها.
من ذوي اإلعاقة بشكل تلقائي لألعمال األقل ً
مالئما.
خذ بعين االعتبار توفير مساعدات غير مشروطة ،إذا كان ذلك
ً
على سبيل المثالّ ،
فكر في توزيع المساعدات النقدية أو قسائم اإلعانة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
أو المساعدات الغذائية على كبار
ّ
الذين ال يزالوا يواجهون معوقات في المشاركة في أنشطة العمل
مقابل األجر النقدي أو العمل مقابل الطعام ،على الرغم من التدابير
المتخذة لجعلها سهلة الوصول إليها واستخدامها.
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السن واألشخاص
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-3دعم كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم للمشاركة في عملية
وسبل العيش.
صنع القرار ذات الصلة بتدخالت األمن الغذائي ُ
السن واألشخاص من ذوي
عزز قدرات المنظمات التي تمثل كبار
ّ
اإلعاقة لإلسهام في عملية صنع القرار المتعلقة بتدخالت األمن
وسبل العيش.
الغذائي ُ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في لجان األمن
ادعم مشاركة كبار
ّ
وسبل العيش التي تتميز بالتوازن من حيث النوع االجتماعي.
الغذائي ُ
حد سواء،
شجع على التمثيل المنصف للرجال والنساء على ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة بمختلف أنواعها.
اختر أماكن يسهل الوصول إليها واستخدامها واحرص على توفير
المعلومات بتنسيقات مختلفة.
السن واألشخاص من ذوي
قم بتوعية أعضاء اللجان حول حقوق كبار
ّ
اإلعاقة.
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األدوات والموارد

فريق العمل المعني بحماية الطفل" ،المعيار  :19التعافي االقتصادي
وحماية الطفل و"المعيار  :26التوزيع وحماية الطفل في المعايير الدنيا
لحماية الطفل في العمل اإلنساني ،مجموعة العمل المعنية بحماية
الطفلhttp://bit.ly/2zjApLe 2012 ،

السن في
وسبل العيش لكبار
كولوديل ،إيه ،.تدخالت األمن الغذائي ُ
ّ
حاالت الطوارئ ،لندن ،منظمة هيلب إيج إنترناشينال HelpAge
http://bit.ly/2CTTL9E ،2012 ،International
مجموعة الحماية العالمية ،تطبيق توحيد مبادئ الحماية (،)ProM
،)Google Play( http://bit.ly/2ozLkgs
)iTunes( http://apple.co/2oBCyPf
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر" ،األمن
و"سبل العيش" في التزامات المعايير الدنيا تجاه النوع
الغذائي"
ُ
االجتماعي والتنوع في برامج حاالت الطوارئ :نسخة تجريبية ،جنيف،
http://bit.ly/29WvLrA 2
اللجنة الدولية للصليب األحمر 015 ،
جويالرد ،أتش ،نيابة عن مبادرة The Cash Learning Partnership
( )CaLPالمعايير الدنيا للتحليل السوقي (،)MISMA،2017
 http://bit.ly/2oBPc0F

ليدوك ،أم ،بال كورديرو ،آر .ميرسير ،بي .و غواستاال ،أم .في ضوء
تقدم حركة برامج التحويالت النقدية ،كيف يمكننا ضمان عدم تجاهل
األشخاص من ذوي اإلعاقة في برامج التحويالت النقدية في حاالت
الطوارئ؟ مبادرة )CaLP( The Cash Learning Partnership
ومنظمة هانديكاب إنترناشينال ،Handicap International
http://bit.ly/2yTJTcY
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إرشادات ومعايير تربية الماشية في حاالت الطوارئ ( ،)LEGSاإلصدار
الثاني ،روغبي ،تطبيق عمليhttp://bit.ly/2keB9cQ ،2014 ،

مشروع إسفير" ،المعايير الدنيا في األمن الغذائي والتغذية" في دليل
إسفير :ميثاق العمل اإلنساني والمعايير الدنيا في برامج االستجابة
للكوارث ،روغبي ،تطبيق عملي،2011 ،http://bit.ly/1meswO0
شبكة التثقيف والترويج للمشروعات الصغيرة ( ،)SEEPالمعايير الدنيا
للتعافي االقتصادي ،اإلصدار الثالث ،روغبي ،تطبيق عملي،2017 ،
http://bit.ly/2iknnU2
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دراسة حالة

السن واألشخاص من ذوي
تضمين كبار
ّ
اإلعاقة في استجابة ُسبل العيش

في عام  ،2016عقدت مؤسسة  Concern Worldwideشراكة
محلية مع مؤسسة  Sukaarلتنفيذ استجابة في مجال األمن
وسبل العيش لمنطقة مقاطعة ثار باركر في الباكستان
الغذائي ُ
التي كانت تعاني من الجفاف.

عاما في هذه المقاطعة
كان هناك أحد السكان يبلغ من العمر ً 85
يعاني من صعوبة في السمع وضعف اإلبصار .وقد كان هذا
الشخص يعيش مع زوجته وابنه الذي كان لديه إعاقة ذهنية
ونفسية-اجتماعية .ذلك مع العلم بأن هذا الساكن لم يكن قد تم
تحديده في التقييمات السابقة ،حيث كانت الفئات المستهدفة في
السن أو األشخاص الذين كان
تلك التقييمات تقتصر على صغار
ّ
يمكنهم العمل ،وبالتالي لم يستفد هذا الساكن من أية مساعدات
قبل تنفيذ هذا التدخل .وخالل فترات الجفاف القاحل ،كان هو
وأسرته يعتمدون على تبرعات الطعام التي يقدمها لهم المجتمع
وغالبا ما كانت هذه التبرعات عبارة عن خبز ومسحوق
المحلي،
ً
الفلفل والماء.
تم تصميم تدخل االستجابة الذي نفذته مؤسستا  Concernو
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
دامجا لكبار
 Sukaaليكون
ً
ّ
بشكل خاص .وقد عمل فريق المشروع على تعديل نماذج ومعايير
اختيار الفئات المستفيدة بما يتيح جمع معلومات مصنفة حسب
السن واألشخاص من ذوي
الجنس والعمر واإلعاقة لتحديد كبار
ّ
اإلعاقة الذين يعيشون في منطقة المشروع.
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أفضى هذا التوجه إلى تحديد هذا الشخص بعينه .ومنذ ذلك
الحين ،تحققت نتيجتان إيجابيتان .وكجزء من هذه االستجابة ،حصل
هذا الساكن ألول مرة في حياته على العلف الذي يساعده في
السن واألشخاص من
تربية ماشيته .وللمرة األولى ،أتيح له ولكبار
ّ
ذوي اإلعاقة اآلخرين فرصة للمشاركة في لجنة االختيار القروية،
وهذه اللجنة هي الهيئة التي ساعدت في اختيار الفئات المستفيدة
من المشروع .وقد ساعدت هذه المشاركة المباشرة في ضمان
االستمرار في تحديد األشخاص اآلخرين ضم الفئات المعرضة
للمخاطر.
المصدر :مؤسسة ،Concern Worldwide2016
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معايير اإلدماج
في تدخالت
التغذية

الصفحة السابقة© Johanna de Tessières/ :
Handicap International
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معايير اإلدماج في تدخالت
التغذية
 :1جمع المعلومات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة احتياجاتهم التغذوية التي
لدى كبار
ّ
يتم تحديدها ورصدها.

 :2معالجة المعوقات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى
ضمان إمكانية وصول كبار
ّ
خدمات ومرافق التغذية.

 :3المشاركة والمرونة

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في برامج التغذية
أن يشارك كبار
ّ
وأن يتم تعزيز قدراتهم.
تكمل معايير إدماج مبادئ الحماية المعايير والتوجيهات القائمة
المتعلقة بالتغذية .ويجب أن تقترن مع معايير اإلدماج اإلنساني
الرئيسية والمعايير الدنيا لمشروع إسفير فيما يتعلق باألمن
الغذائي والتغذية.
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معيار اإلدماج في تدخالت
التغذية  :1جمع المعلومات

السن واألشخاص من ذوي
لدى كبار
ّ
اإلعاقة احتياجاتهم التغذوية التي يتم
تحديدها ورصدها.

األعمال الرئيسية

 :1-1قم بمواءمة تقييمات برامج التغذية وأدوات الرصد
السن
ذات الصلة لجمع معلومات حول الوضع التغذوي لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
 :2-1احرص على تضمين كبار
ّ
في تقييمات برامج التغذية وأنشطة الرصد ذات الصلة.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-1قم بمواءمة تقييمات برامج
التغذية وأدوات الرصد ذات الصلة لجمع معلومات حول الوضع
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
التغذوي لكبار
ّ
تصنيف البيانات

قم بمواءمة أدوات تقييم ورصد تدخالت التغذية لجمع وتحليل
ّ
مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة (انظر معيار اإلدماج
معلومات
الرئيسي  ،1العمل الرئيسي .)1-1
فيما يتعلق باألطفال من ذوي اإلعاقة ضمن الفئة العمرية من  2إلى
 17سنة ،يمكنك تضمين نموذج القدرات الوظيفية للطفل الخاص
باليونيسف/مجموعة واشنطن في الدراسات المسحية التغذوية
لتصنيف البيانات حسب اإلعاقة.

مصادر البيانات القائمة

تعد البيانات التي تقوم بجمعها السلطات الوطنية ،مثل وزارة الصحة أو
مديريات التغذية الوطنية ،مفيدة في تقييم الوضع التغذوي لألطفال
والنساء الحوامل والمرضعات من ذوات اإلعاقة في حاالت الطوارئ.
مفيدا للبيانات
مصدرا
وتعتبر وزارات الصحة ،على وجه التحديد،
ً
ً
المتعلقة بالمواليد الجدد ورعاية األمومة.
ّ
السن واألشخاص
دائما أن البيانات المتعلقة بالوضع التغذوي لكبار
تذكر
ّ
ً
سن الخامسة،
من ذوي اإلعاقة ،واألشخاص من ذوي اإلعاقة فوق ّ
يمكن أن يكون قد تم جمعها من قبل القطاعات األخرى ،مثل األمن
الغذائي والصحة .احرص على ضمان بلورة تقييمات التغذية التي تقوم
بتنفيذها من خالل أخذ التقييمات التي تنفذها القطاعات األخرى بعين
االعتبار.
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تحديد المعوقات والعوامل المساعدة

السن
قم بتقييم المعوقات التي قد تحول دون وصول ومشاركة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في برامج التغذية .اطرح أسئلة حول
المعوقات والعوامل المساعدة في تقييمات االحتياجات والدراسات
المسحية التغذوية ،أو عند تنفيذ تدقيقات سهولة الوصول واالستخدام
(انظر معيار اإلدماج اإلنساني الرئيسي .)1
يمكن أن تشمل المعوقات:
• المرافق التي تقدم خدمات في مجال التغذية لكن ال يمكن الوصول
إليها واستخدامها بسهولة (معوقات مادية)؛
• عدم توافر المعلومات المتعلقة بمواضيع مثل ممارسات الرضاعة
الطبيعية بتنسيقات مختلفة (معوقات معلوماتية)؛
• ّ
تبني فريق العمل الذي يعمل على تقديم خدمات التغذية لمواقف
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وافتقارهم
سلبية تجاه كبار
ّ
لمهارات العمل مع هؤالء األشخاص (معوقات
مؤسساتية ومواقفية)؛
السن واألطفال والبالغين
• ممارسة أفراد األسرة للتمييز ضد كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة ،وعدم فهم سبب ضرورة إعطائهم األولوية في
حمالت توزيع األغذية (معوقات مواقفية)؛
تبني أفراد المجتمع المحلي لمواقف سلبية تجاه تنشئة أطفال من
•
ّ
ذوي اإلعاقة (معوقات مواقفية).
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يمكن أن تشمل العوامل المساعدة:
السن واألطفال من
فعال المخصصة لكبار
• برامج التغذية القائمة
ً
ّ
ذوي اإلعاقة ،والنساء الحوامل والمرضعات من ذوات اإلعاقة،
والبالغين من ذوي اإلعاقة.
• طواقم العمل التي تمتلك المهارات في مجال إرشاد النساء من
السن واألطفال
ذوات اإلعاقة حول اإلرضاع ،وفي مجال تغذية كبار
ّ
والبالغين ومن ذوي اإلعاقة.

تحديد المخاطر المرتبطة بالتغذية

السن واألشخاص من ذوي
عند تحديد المخاطر التي يتعرض لها كبار
ّ
اإلعاقة المرتبطة بالتغذية ،احرص على أخذ ما يلي بعين االعتبار:
السن واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة
• يمكن أن يكون بعض كبار
ّ
قد عانوا من سوء التغذية قبل حدوث األزمة اإلنسانية بسبب وجود
صعوبة في البلع أو المضغ أو األكل لديهم ،ويمكن أن يتزايد خطر
سوء التغذية أكثر في األزمة اإلنسانية  -على سبيل المثال ،إذا
تعرض طفل ما من ذوي اإلعاقة لالنفصال عن أسرته أو شبكة الدعم
الخاصة به ولم يتمكن من الحصول على مغذيات كافية؛
• قد يكون هناك نقص في الطعام الذي يمكن تناوله أو تعديله
بسهولة؛
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يعانون من
• قد يكون كبار
ّ
صعوبات في تناول الطعام أو الحصول على الطعام أكثر عرضة
لنقص المغذيات الدقيقة .ومن شأن ذلك أن يكون له تبعات وخيمة
على صحتهم العقلية والجسدية ،وعلى أجهزتهم المناعية وقدراتهم
الوظيفية ،ويمكن أن يتفاقم هذا الخطر أكثر في حاالت الطوارئ،
توافرا.
عندما يكون الغذاء الغني بالمغذيات الدقيقة أقل
ً
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السن واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة الذين
• قد يتعرض كبار
ّ
يحتاجون إلى مساعدة في األكل والشرب لالنفصال عن أسرهم أو
مقدمي الرعاية المخصصين لهم.
احرص على تضمين أسئلة حول الممارسات واالحتياجات التغذوية
للرضع واألطفال الصغار من ذوي اإلعاقة ،وكذلك للنساء الحوامل
ّ
واألمهات المرضعات من ذوات اإلعاقة .من شأن المعلومات
والمهارات المتعلقة بممارسات إطعام ورعاية األطفال من ذوي اإلعاقة
أن تتيح لك بلورة برامج أفضل والتغلب على المعوقات والمخاطر
الناتجة عن عدم توافر المعلومات.

الرصد

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يصلون
قم برصد نسبة كبار
ّ
إلى أنشطة التغذية ويشاركون فيها بانتظام.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
اجمع المالحظات التقييمية من كبار
ّ
بانتظام حول المعوقات التي تحول دون وصولهم إلى أنشطة التغذية
والمشاركة فيها ،وكذلك فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهونها.
تعاون بشكل وثيق مع األشخاص من القطاعات األخرى ،مثل قطاعات
السن واألشخاص
الصحة واألمن الغذائي ،لرصد الوضع التغذوي لكبار
ّ
من ذوي اإلعاقة.

مشاركة البيانات

شارك المعلومات التي تقوم بجمعها مع الشركاء ذوي الصلة
المشاركين في برامج التغذية والشركاء العاملين في القطاعات األخرى،
مثل األمن الغذائي والصحة والتعليم.
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المربع 7

السن
تقييم الوضع التغذوي لكبار
ّ
واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة

حاليا نقص في األدلة والتوجيهات المتعلقة بالطريقة األنسب
يوجد ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
لتقييم الوضع التغذوي لكبار
ّ
استنادا إلى
وهناك بعض النقاط التي يجب أخذها بعين االعتبار،
ً
اإلرشادات التوجيهية القائمة.
يوصى بشدة بأن يتم تنفيذ أبحاث أخرى وتوفير توجيه قائم على
السن واألطفال
األدلة حول سوء التغذية ونقص التغذية لدى كبار
ّ
والبالغين من ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ.

السن
كبار
ّ
ال يوجد في الوقت الحالي تعريف متفق عليه لسوء التغذية لدى
السن قد يكونوا أكثر
السن ،على الرغم من حقيقة أن كبار
كبار
ّ
ّ
عرضة من غيرهم لخطر سوء التغذية في حاالت الطوارئ.
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عتبات مؤشر كتلة الجسم
سن
المحددة للبالغين قد ال تتناسب مع األشخاص ممن هم في ّ
 60سنة فما فوق .ومع ذلك ،قد يكون من الصعب قياس مؤشر
السن بشكل دقيق إذا كان يعاني
كتلة الجسم لدى شخص كبير في
ّ
من انحناء في العمود الفقري أو من انضغاط الفقرات .ويمكن
بدال من ذلك استخدام امتداد الذراعين أو نصف امتداد الذراعين
ً
لقياس الطول ،لكن عامل الضرب المستخدم لحساب الطول
يختلف باختالف الفئة السكانية .ومن الضرورة بمكان إجراء التقييم
البصري.
قد يكون من المفيد استخدام قياس محيط منتصف الذراع العلوي
السن .ومع ذلك ،ما زالت
لتقييم وضع سوء التغذية لدى كبار
ّ
األبحاث جارية للوصول إلى عتبات محددة ومناسبة.
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األشخاص من ذوي اإلعاقة
حاليا أي إرشادات لقياس وضع سوء التغذية لدى
ال يتوافر
ً
األشخاص من ذوي اإلعاقة .ونتيجة لذلك ،يتعرض األشخاص من
ذوي اإلعاقة الجسدية في الغالب لإلقصاء من الدراسات المسحية
للقياس الجسماني .ومع أنه يمكن استخدام قياس مؤشر كتلة
أيضا إجراء التقييم البصري.
الجسم ،إال أنه من الضروري ً
أيضا استخدام قياس محيط منتصف الذراع
قد يكون من المفيد ً
العلوي وقياس طبقات الجلد لبعض األشخاص .ومع ذلك ،قد
تكون هذه الطرق مضللة إذا ما عمل هؤالء األشخاص على تقوية
عضلة الذراع العلوي لمساعدتهم في التنقل.
تجدر اإلشارة إلى أن هناك بدائل للمقاييس السائدة لقياس
الطول ،بما فيها قياسات الطول أو امتداد الذراعين .ومن الضرورة
بمكان الرجوع إلى أحدث األبحاث لتحديد الطريقة األنسب لقياس
األطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة ومن مختلف األعمار (بما فيهم
األشخاص من ذوي اإلعاقة) الذين تُ عتبر مقاييس الوزن والطول
ومحيط منتصف الذراع العلوي القياسية غير مالئمة لهم.

األطفال من ذوي اإلعاقة
مضلال في
يمكن أن يكون قياس محيط منتصف الذراع العلوي
ً
قياس وضع سوء التغذية لدى األطفال من ذوي اإلعاقة الذين
يستخدمون أجهزة مساندة لتساعدهم في الحركة والتنقل دون
مساعدة اآلخرين ،مثل العكازات والكراسي المتحركة اليدوية التي
يحركونها بأنفسهم.
ّ
فكر في طرق بديلة لقياس وضع سوء التغذية ،مثل التقييم
البصري أو قياس طبقات الجلد أو قياس امتداد الذراعين.

المصدر :مشروع إسفير ،دليل إسفير :ميثاق العمل اإلنساني والمعايير
الدنيا في برامج االستجابة للكوارث ،روغبي ،تطبيق عملي،2011 ،
http://bit.ly/1oK3Gnb
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السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-1احرص على تضمين كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات برامج التغذية وأنشطة
الرصد ذات الصلة.
استخدم أنشطة التوسع واالنتشار لتقييم ورصد وضع سوء التغذية لدى
ظهورا للعيان .على سبيل
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة األقل
كبار
ّ
ً
المثال ،قد تعمد بعض األسر إلى إخفاء أطفالهم من ذوي اإلعاقة عن
أفراد المجتمع المحلي.
قم بجمع معلومات حول االحتياجات التغذوية لألشخاص الذين يعيشون
في مؤسسات الرعاية مثل مستشفيات األمراض النفسية أو دور
الرعاية.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،بمن فيهم
قدم الدعم إلى كبار
ّ
ّ
مجدي
النساء الحوامل والمرضعات من ذوات اإلعاقة ،للمشاركة بشكل
ّ
في جلسات التشاور التي تُ عقد حول احتياجات التغذية .اطلب منهم
تحديد العوامل التي تساعد في أو تحول دون وصولهم إلى المعلومات
المتعلقة بممارسات التغذية وبرامج التغذية والطعام اآلمن والمغذي
وسبل العيش).
(انظر معيار اإلدماج في برامج األمن الغذائي ُ
تعاون مع المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات
السن وغيرها من المنظمات القائمة على المجتمع المحلي
المعنية بكبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،بما فيها المنظمات
التي تمثل كبار
ّ
المعنية بالنساء من ذوات اإلعاقة ،لتحديد ورصد احتياجات التغذية
والمعوقات التي تحول دون وصولهم إلى خدمات التغذية.
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معيار اإلدماج في تدخالت
التغذية  :2معالجة المعوقات

السن واألشخاص
ضمان إمكانية وصول كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة إلى خدمات ومرافق التغذية.

األعمال الرئيسية

 :1-2تصميم أنشطة ومرافق تغذية يسهل الوصول إليها واستخدامها
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
من قبل كبار
ّ
 :2-2توعية المجتمع المحلي وفريق عمل برامج التغذية حول حق كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من جميع األعمار ومن الجنسين
ّ
في الوصول إلى برامج التغذية والمشاركة فيها.
 :3-2بناء قدرات فريق عمل التغذية بما يمكنه من تلبية االحتياجات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ،
التغذوية لكبار
ّ
بمن فيهم ّ
الرضع واألطفال الصغار من ذوي اإلعاقة والنساء من
ذوات اإلعاقة الحوامل أو المرضعات.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2تصميم أنشطة ومرافق تغذية
السن واألشخاص من
يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل كبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
مرافق يسهل الوصول إليها واستخدامها

موقعا ً
آمنا بالقرب من الفئات المتضررة .يجب أن تأخذ بعين االعتبار
اختر
ً
السن واألشخاص من ذوي
مسألة المدة الزمنية التي يحتاجها كبار
ّ
اإلعاقة للوصول إلى المرافق ،حيث أنهم يمكن أن يحتاجوا إلى مدة
زمنية أطول من الفئات األخرى.
احرص على أن تكون إمكانية االستخدام والوصول أحد المعايير المتبعة
في اختيار وتصميم المرافق المخصصة لتوفير خدمات التغذية ،مثل
المراكز الصحية والساحات الصديقة لألطفال ومراكز التغذية العالجية
وبرامج العالجية في العيادات الخارجية.
احرص على إتباع المعايير الوطنية المتعلقة بإمكانية الوصول لتصميم
مرافق تغذية جديدة .وإذا لم تتوفر معايير وطنية أو كانت هذه المعايير
غير كاملة ،احرص على الرجوع إلى المعايير الدولية المتعلقة بإمكانية
الوصول ومبدأ التصميم الشامل (انظر المسرد) .للحصول على مزيد من
التوجيه حول إمكانية الوصول ،انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2المالحظة
التوجيهية حول المعوقات البيئية والمربع " 3ما هو مفهوم إمكانية
الوصول؟".
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معلومات يسهل الوصول إليها واستخدامها

استخدم تنسيقات وقنوات اتصال وتواصل مختلفة لتوفير المعلومات
حول أنشطة التغذية ،مثل برامج التغذية التكميلية وتقديم المشورة حول
ممارسات التغذية وتعزيز الرضاعة الطبيعية ،لجعلها سهلة الوصول إليها
واستخدامها للجميع (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2العمل الرئيسي ،1
مالحظات توجيهية حول معوقات المعلومات).

التوزيع

السن
في مراكز التغذية العالجية ،احرص على إعطاء األولوية لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في طوابير االنتظار ،أو قم بتنظيم طوابير
انتظار أو تخصيص مواعيد توزيع محددة لهم إذا كانوا يفضلون ذلك.
واعمل على توفير المقاعد والطعام والمظالت ومياه الشرب اآلمنة
والمراحيض في مواقع التوزيع.
اعمل على توفير الدعم النقدي الشامل لألشخاص ليتمكنوا من شراء
الغذاء التكميلي أو األدوات التي تساعدهم في مواءمة طعامهم .على
سبيل المثال ،احرص على توفير معلومات بتنسيقات مختلفة حول كيفية
استخدام بطاقات رمز التعريف الشخصي واألماكن التي يمكنهم العثور
فيها على محالت تجارية يسهل الوصول إليها واستخدامها.
السن واألشخاص من
خذ بعين االعتبار المخاوف المحددة التي تراود كبار
ّ
ذوي اإلعاقة حيال التغذية .على سبيل المثال:
• قد يكون األشخاص الذين ال يستطيعون مغادرة مأواهم أكثر عرضة
لخطر نقص التغذية؛ يمكن أن يحتاجوا إلى كميات إضافية من
الفيتامينات والمعادن ،مثل فيتامين "د" وفيتامين "أ" واليود والحديد؛
• قد يكون األشخاص الذين يعانون من صعوبة في البلع أكثر عرضة
لخطر الجفاف؛ وبالتالي فمن األهمية بمكان أن يتمكنوا من الوصول
إلى مياه الشرب اآلمنة ،والمعلومات المتعلقة بكيفية مواءمة
السوائل بما يجعلها أسهل للبلع.
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-2قم بتوعية المجتمع المحلي
السن واألشخاص من ذوي
وفريق عمل برامج التغذية حول حق كبار
ّ
اإلعاقة من جميع األعمار ومن الجنسين في الوصول إلى برامج
التغذية والمشاركة فيها.
قم بتقييم المفاهيم التي يتبناها أفراد فريق العمل والمجتمع المحلي
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
حول االحتياجات التغذوية لكبار
ّ
الرضع واألطفال الصغار واألطفال فوق
جميع مراحل الحياة (بمن فيهم ّ
السن).
سن الخامسة ،والنساء الحوامل والمرضعات ،وكبار
ّ
ّ
حدد مجاالت التمييز ووصمة العار المرتبطة بالشيخوخة أو اإلعاقة .على
سبيل المثال:
• قد ال يشجع المجتمع المحلي النساء من ذوات اإلعاقة على إرضاع
أطفالهن ،على افتراض أنهن لن يستطيعن القيام بذلك كما ينبغي،
خوفا على األطفال؛
أو
ً
• قد ينظر أفراد المجتمع المحلي إلى تدخالت التغذية الموجهة لكبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة على أنها هبة.
ّ

• قد ّ
يتبنى أفراد فريق عمل برامج التغذية سلوكيات تجاه األطفال من
ذوي اإلعاقة تختلف عن السلوكيات المتبعة تجاه األطفال من غير
ذوي اإلعاقة.
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :3-2بناء قدرات فريق عمل
السن
التغذية بما يمكنه من تلبية االحتياجات التغذوية لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ ،بما فيهم
ّ
الرضع واألطفال الصغار من ذوي اإلعاقة ،والنساء من ذوات
اإلعاقة الحوامل أو المرضعات.
ّ
الرضع واألطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات من ذوي
اإلعاقة
احرص على تدريب فريق عمل خدمات التغذية على:
• التواصل مع األطفال والنساء من ذوي اإلعاقة؛

• الكشف عن أية صعوبات قد تواجهها النساء من ذوات اإلعاقة
في اإلرضاع بأسرع وقت ممكن وإحالتهن إلى أخصائي الدعم
في مجال اإلرضاع؛
قدم المشورة ألهل األطفال من ذوي اإلعاقة حول ممارسات
•
ّ
رعاية الطفل وإطعامه فيما يتعلق باألطفال الذين يواجهون
صعوبة في األكل والشرب ،مثل صعوبة البلع ،ووفر لهم
معلومات حول خدمات إعادة التأهيل؛
• قدم الدعم والمعلومات حول ممارسات رعاية وإطعام الطفل
للنساء الحوامل والمرضعات من ذوات اإلعاقة ،بما في ذلك
الدعم والمعلومات حول طرق الرضاعة الطبيعية.
• اعمل على تيسير الوصول إلى واستخدام األجهزة المساندة،
واألدوات واألواني التي تجعل عملية تناول الطعام أسهل
بالنسبة لهم.
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الغذاء التكميلي لألطفال من ذوي اإلعاقة

احرص على تدريب فريق عمل خدمات التغذية على فهم احتياجات
األطفال من ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال ،قم بتدريبهم على:
تبعا
• تحديد صعوبات البلع واألكل والشرب ،وتعديل الطعام والسوائل ً
لذلك؛
• االستفسار من أسر األطفال من ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية
المخصصين لهم عن ممارسات اإلطعام المتبعة وأنواع التعديالت
الالزمة.
• توفير معلومات حول الطرق األنسب إلطعام األطفال من ذوي
اإلعاقة وتحضير أو تعديل الطعام لهم.

سن
تغذية كبار
السن واألطفال من ذوي اإلعاقة ممن هم فوق ّ
ّ
الخامسة ،والبالغين من ذوي اإلعاقة

السن واألطفال من
قد ال تلبي برامج التغذية االحتياجات التغذوية لكبار
ّ
سن الخامسة ،والبالغين من ذوي اإلعاقة.
ذوي اإلعاقة ممن هم فوق ّ
عادة ما يتم تلبية االحتياجات التغذوية لهذه الفئات من خالل برامج
السن واألشخاص من ذوي
األمن الغذائي .ومع ذلك ،قد يكون كبار
ّ
اإلعاقة أكثر عرضة لخطر سوء التغذية بسبب المعوقات التي يواجهونها
في الوصول إلى الطعام.
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درب أفراد فريق عمل برامج التغذية والصحة واألمن الغذائي على كيفية
تلبية االحتياجات التغذوية لهذه الفئات .على سبيل المثال ،قم بتدريبهم
على:
السن واألشخاص
• تعديل برامج التغذية التكميلية ألخذ احتياجات كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة بعين االعتبار؛
• توفير معلومات حول كيفية مواءمة الطعام بما يجعله سهل المضغ
والبلع بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من صعوبات في تناول
الطعام؛
السن
• تحديد متطلبات المعادن والفيتامينات التي يحتاجها كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يكونون أكثر عرضة لخطر نقص
المغذيات الدقيقة ،والعمل على توفير األطعمة أو المكمالت
الغذائية لمساعدتهم على زيادة نسبة تناولهم للمغذيات الدقيقة؛
• العمل بشكل منهجي على رصد نطاق ومقبولية توزيع الطرود
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
الغذائية على كبار
ّ
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معيار اإلدماج في تدخالت
التغذية  :3المشاركة والمرونة

السن واألشخاص من ذوي
مشاركة كبار
ّ
اإلعاقة في برامج التغذية وتعزيز قدراتهم.

األعمال الرئيسية

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لدعم
 :1-3تعزيز قدرات كبار
ّ
ممارسات التغذية.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
المجدية لكبار
 :2-3تعزيز المشاركة
ّ
ّ
في عملية صنع القرار المتعلقة بالتغذية.
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المالحظات التوجيهية

السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-3تعزيز قدرات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة لدعم ممارسات التغذية.
السن واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة ،وأسرهم و/
تعاون مع كبار
ّ
أو شبكات الدعم ،لمعرفة وتقييم ممارساتهم التغذوية.

تعزيز القدرات في األسر

قم بتعزيز قدرة األشخاص في األسرة على الوصول إلى الطعام في
حالة الطوارئ واالستفادة بشكل أفضل من الطعام المتوفر .على سبيل
المثال ،اشرح لهم كيفية مواءمة الطعام بما يجعله أسهل للمضغ
والبلع ،وكيفية الحصول على الطعام البديل واستخدامه في حاالت
نقص الطعام ،وكيفية مشاركة الطعام بشكل منصف ضمن األسرة،
بحيث يكون حسب الحاجة وليس النفوذ ،كتمكين الفتيات من ذوات
اإلعاقة ،على سبيل المثال ،من الحصول على الطعام بشكل متساوي
مع أشقائهن.
السن واألشخاص من
احرص على توعية األسرة ككل ،بما فيهن كبار
ّ
ذوي اإلعاقة من جميع األعمار ،حول المحتوى التغذوي للطعام وكيفية
إتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية.

النساء من ذوات اإلعاقة والرضاعة الطبيعية

وقدم لهن الدعم
شجع النساء من ذوات اإلعاقة على اإلرضاع الطبيعي
ّ
ّ
للقيام بذلك .اعمل على تغيير الفرضية السائدة بأن النساء من ذوات
اإلعاقة غير قادرات على اإلرضاع أو االعتناء بأطفالهن.
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الدعم القائم على المساعدات النقدية

اعمل على دعم النهوج القائمة على المساعدات النقدية المخصصة
للتغذية ،من أجل تعزيز صمود األسر .على سبيل المثال ،يمكن
استخدام المساعدات النقدية لدفع تكاليف الغذاء التكميلي ،أو األدوات
المستخدمة في تعديل ومواءمة الطعام ،أو تكاليف المواصالت
للحصول على أنواع أخرى من دعم التغذية.

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
المجدية لكبار
 2-3تعزيز المشاركة
ّ
ّ
في عملية صنع القرار المتعلقة بالتغذية.
السن واألشخاص من ذوي
قم بتعزيز قدرة المنظمات التي تمثل كبار
ّ
اإلعاقة فيما يتعلق بالتغذية في حاالت الطوارئ ،وفيما يتعلق المخاطر
السن واألشخاص من
والمعوقات المرتبطة بالتغذية التي يواجهها كبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة والمنظمات
احرص على إشراك كبار
ّ
التي تمثلهم في تخطيط وتنسيق برامج التغذية .اعمل على دعم
المجدية ،على سبيل المثال ،في اجتماعات مجموعة التغذية
المشاركة
ّ
واللجان المحلية (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،4العمل الرئيسي ،2-4
المجدية في عملية
المالحظات التوجيهية المتعلقة بتعزيز المشاركة
ّ
صنع القرار).
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األدوات والموارد

مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل" ،المعيار  :22التغذية وحماية
الطفل و"المعيار  :26التوزيع وحماية الطفل في المعايير الدنيا لحماية
الطفل في العمل اإلنساني ،فرقة العمل المعنية بحماية الطفل،
http://bit.ly/2zjApLe ،2012

د .فريتستش ،بي ،.تدخالت التغذية لكبار
السن في حاالت الطوارئ،
ّ
لندن ،منظمة هيلب إيج إنترناشينال ،HelpAge International، 2013
صhttp://bit.ly/2kIcs82 ،32 .
مشروع إسفير" ،المعايير الدنيا في األمن الغذائي والتغذية 1 ،األمن
الغذائي وتقييم التغذية" في دليل إسفير :ميثاق العمل اإلنساني
والمعايير الدنيا في برامج االستجابة للكوارث ،2011 ،روغبي ،تطبيق
عملي،2011 ،http://bit.ly/2FqUIr9

اليونيسف ومجموعة واشنطن المعنية بإحصائيات اإلعاقة ،مجموعات
أسئلة نموذج القدرات الوظيفية للطفل http://bit.ly/2hDVZOR
( 15كانون الثاني/ديسمبر .)2017
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،إدماج األطفال من ذوي
ً
قريبا)
(سينشر
اإلعاقة في العمل اإلنساني :توجيه التغذية ،اليونيسف،
ُ
http://bit.ly/2zkXZaz
منظمة الصحة العالمية ،مالحظة توجيهية حول اإلعاقة وإدارة المخاطر
في الحاالت الطارئة للتدخالت الصحية ،مالطا ،منظمة الصحة العالمية،
http://bit.ly/2yR9WBf ،2013
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دراسة حالة

الحاد الوخيم لدى
عالج سوء التغذية
ّ
السن في مخيمات اللجوء في
كبار
ّ
جنوب السودان

عندما اندلعت األزمة في والية النيل األزرق في شهر تشرين الثاني/
فر الالجئون من هناك ليصلوا إلى مقاطعة مابان
نوفمبر ّ ،2012
في جنوب السودان حيث كانت منظمة أطباء بال حدود -بلجيكا
تعمل على تنفيذ برنامج صحي في مخيمين للجوء .وكان من
بين هؤالء عدد هائل من البالغين واألطفال الذين يعانون من
سوء التغذية بعد أن قضوا فترة طويلة يتنقلون بين الغابات دون
الحصول على الطعام المناسب.
تقرر أنه سيتم تضمين البالغين في برنامج التغذية العالجية .وقد
استندت معايير القبول في البرنامج على قياس محيط الذراع
العلوي ومدى معاناة الشخص من االستسقاء (الوذمة) والحالة
السريرية كمعايير لتحديد قبول الشخص كمريض مقيم أو مريض
خارجي.
السن بشكل فوري وعلى وجه السرعة،
تم قبول الكثير من كبار
ّ
وخاصة كمرضى مقيمين .وفي بداية فترة عالجهم ،اشتكى كبار
السن من الحليب العالجي الذي كانوا يتناولونه ،حيث كان من
ّ
الصعب عليهم هضمه وتسبب لهم باإلسهال .وبعد أيام قليلة،
تحسن على حالة هؤالء األشخاص وانتقلوا إلى مرحلة التأهيل
طرأ
ّ
وتناولهم لألغذية الصلبة (طعام عالجي جاهز).
وفي ضوء تقبل األشخاص بشكل عام للطعام العالجي الجاهز،
تبين أن تحويلهم كمرضى في العيادات الخارجية كان يمثل مشكلة
السن الذين وجدوا أنفسهم منعزلين وال
بالنسبة لعدد من كبار
ّ
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تحسن الوضع
يحصلون على الدعم المجتمعي .وعلى الرغم من
ّ
التغذوي لبعض اآلشخاص اآلخرين ،إال أنهم كانوا مع ذلك ال يزالوا
يعانون من حاالت طبية .وبعد إخراجهم من وحدات الرعاية الداخلية،
استمر فريق بمتابعتهم من خالل تنفيذ زيارات منزلية لتزويدهم
بالطعام العالجي الجاهز ،وتطبيق نظام باستخدام العربات
المحمولة على الحمير لنقلهم مرة كل شهر إلى مركز التغذية
المتنقل.
السن بنجاح من خالل تنفيذ
أثبت هذا المشروع أنه يمكن عالج كبار
ّ
برنامج عالجي معين ،وأكد كذلك على أهمية الدعم االجتماعي
والزيارات المنزلية.
المصدر :منظمة أطباء بال حدود  -بلجيكا ،2012 ،مقتبسة في د.
فريتستش ،بي ،.تدخالت التغذية لكبار
السن في حاالت الطوارئ،
ّ
لندن ،منظمة هيلب إيج إنترناشينال HelpAge International،
 ،2013صhttp://bit.ly/2kIcs82 ،32 .
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معايير اإلدماج في برامج المأوى
والمستقرات والمواد المنزلية
 :1جمع المعلومات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة قدرات واحتياجات ذات عالقة
لدى كبار
ّ
بالمآوي والمستقرات التي يتم تحديدها ورصدها.

 :2معالجة المعوقات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وصول آمن ويصون
أن يتاح لكبار
ّ
كرامتهم إلى المآوي والمستقرات والمواد المنزلية التي يتم توفيرها في
حاالت الطوارئ.

 :3المشاركة والمرونة

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في أنشطة توفير
أن يشارك كبار
ّ
المآوي.
معايير اإلدماج في برامج المأوى والمستقرات والمواد المنزلية هي معايير
مكملة للمعايير والتوجيهات القائمة المتعلقة بالمأوى والمستقرات
والمواد المنزلية .يجب أن تقترن مع معايير اإلدماج اإلنساني الرئيسية
والمعايير الدنيا لمشروع إسفير فيما يتعلق بالمأوى والمستقرات والمواد
غير الغذائية.
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معيار اإلدماج في برامج المأوى
والمستقرات والمواد المنزلية :1
جمع المعلومات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
لدى كبار
ّ
قدرات واحتياجات ذات عالقة بالمآوي
والمستقرات التي يتم تحديدها ورصدها.

األعمال الرئيسية

 :1-1تعديل تقييمات برامج المأوى والمستقرات وأدوات الرصد ذات
السن واألشخاص
الصلة لجمع معلومات حول قدرات واحتياجات كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات
 :2-1تضمين كبار
ّ
برامج المأوى والمستقرات وأنشطة الرصد ذات الصلة.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-1تعديل تقييمات برامج المأوى
والمستقرات وأدوات الرصد ذات الصلة لجمع معلومات حول قدرات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
واحتياجات كبار
ّ
تصنيف البيانات

مواءمة أدوات تقييم ورصد برامج توفير المأوى والمستقرات وأدوات
ّ
مصنفة حسب الجنس
الرصد ذات الصلة لجمع وتحليل معلومات
والعمر واإلعاقة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،1العمل الرئيسي .)1-1
ستفضي عملية تصنيف البيانات إلى توضيح عدد األشخاص من
مختلف الفئات السكانية المتضررين من األزمة والمخاطر التي
يتعرض لها
يواجهونها وقدراتهم واحتياجاتهم .تشمل المخاطر التي
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة العزل واالنفصال عن أسرهم
كبار
ّ
أو عن المجتمع أو شبكة الدعم .ومن المخاطر األخرى هناك عدم توفر
والتعرض لإليذاء على يد أفراد فريق العمل ،أو مالكي
الخصوصية
ّ
المنازل أو العائالت المستضيفة أو أفراد المجتمع المحلي .ويمكن أن
حقهم في المسكن
تشمل المخاطر ً
أيضا الطرد اإلجباري وحرمانهم من ّ
وامتالك األراضي والعقارات.
قد تكون هناك مخاطر محددة تواجه النساء والفتيات ،واألطفال
المنفصلين أو الذين ال يوجد مرافق معهم ،والنساء اللواتي يعلن
أسرهن.
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تقييم المعوقات

قم بوضع جداول بقوائم المعوقات والعوامل المساعدة في الوصول
السن واألشخاص من
إلى المآوي والمستقرات التي تؤثر على كبار
ّ
ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال ،احرص على ضمان سهولة الوصول
إلى المآوي والمباني والخدمات العامة والسياسات الوطنية المتعلقة
باإلسكان وحقوق ّ
تملك األراضي والعقارات وموقع المستقرات
ومسارات الوصول واإلخالء واستخدامها.
قم بتنفيذ تدقيقات لسهولة الوصول إلى المآوي والمستقرات والمباني
والخدمات العامة واستخدامها (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2العمل
الرئيسي  ،1-2المالحظة التوجيهية المتعلقة بمعالجة المعوقات
والمربع " 3ما هو مفهوم إمكانية الوصول؟").

تحليل واستخدام البيانات

قم بتحليل البيانات التي تجمعها حول المخاطر والمعوقات والعوامل
المساعدة من حيث إمكانية الوصول واالستخدام .شارك المعلومات
مع القطاعات األخرى .على سبيل المثال ،شارك المعلومات المتعلقة
باستخدام والوصول إلى خدمات برنامج المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ( )WASHفي المستقرات مع العاملين في البرنامج،
باإلضافة إلى مشاركة المعلومات المتعلقة بمخاطر الحماية التي يتم
تحديدها في المآوي أو المستقرات أو الخدمات مع األشخاص العاملين
في مجال الحماية.

رصد المعوقات واالحتياجات والمخاطر

قم بشكل روتيني بوضع جداول بقوائم المعوقات والعوامل المساعدة
في الوصول إلى المآوي والمستقرات واإلمدادات المنزلية التي تؤثر
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
على كبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
قم برصد المخاطر التي يواجهها كبار
ّ
واحتياجاتهم ذات الصلة بالمأوى.
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السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-1احرص على تضمين كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات برامج المأوى والمستقرات
وأنشطة الرصد ذات الصلة.
المشاركة في التقييمات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
احرص على تضمين كبار
ّ
تقييمات االحتياجات المتعلقة بالمأوى .استفسر منهم عن أولوياتهم
فيما يتعلق بالدعم في المأوى والمستقرات ،وذلك من أجل مساعدتك
في تحديد األشكال المناسبة من المأوى ومخاطر السالمة المحتملة
الحد منها.
وطرق
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
أيضا على تضمين كبار
احرص ً
ّ
فرق التقييم وأنشطة الرصد الروتينية ،وذلك من أجل تحديد تفضيالتهم
من حيث المأوى والمعوقات التي قد يواجهونها في الوصول الى
المآوي.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن المواد المنزلية وذات
اسأل كبار
ّ
العالقة بالمأوى األكثر مالءمة بالنسبة لهم.

تدقيق إمكانية الوصول واالستخدام

السن واألشخاص
حدد العوامل اإليجابية والمعوقات التي يواجهها كبار
ّ
ّ
من ذوي اإلعاقة في الوصول إلى مواقع توزيع األدوات المنزلية (انظر
معيار اإلدماج الرئيسي  ،1العمل الرئيسي .)1-1
السن والنساء واألشخاص من ذوي اإلعاقة
اعمل على إشراك كبار
ّ
بمختلف أنواعها والمنظمات التي تمثلهم في تدقيقات سهولة الوصول
واالستخدام.

194

معايير اإلدماج في برامج المأوى والمستقرات والمواد المنزلية

معيار اإلدماج في برامج المأوى
والمستقرات والمواد المنزلية :2
معالجة المعوقات

السن واألشخاص من ذوي
أن يكون لكبار
ّ
اإلعاقة وصول آمن ويصون كرامتهم إلى
المآوي والمستقرات والمواد المنزلية التي
يتم توفيرها في حاالت الطوارئ.

األعمال الرئيسية

 :1-2تصميم وبناء وتعديل المآوي والمستقرات بما يجعلها سهلة
الوصول إليها واستخدامها.
 :2-2توفير مواد منزلية وذات صلة بالمأوى بحيث تكون هذه المواد
السن واألشخاص من
مناسبة وآمنة وسهلة االستخدام بالنسبة لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
 :3-2مراجعة وتعديل وسائل التوزيع بما يضمن توفير إمكانية وصول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
آمنة ومنصفة لكبار
ّ
 :4-2بناء قدرات فريق العمل والشركاء والمجتمعات المحلية لدعم
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في أنشطة توفير المأوى
إدماج كبار
ّ
والمستقرات والمواد المنزلية.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2تصميم وبناء وتعديل المآوي
والمستقرات بما يجعلها سهلة الوصول إليها واستخدامها.
التصميم والبناء
احرص على إتباع المعايير الوطنية المتعلقة بإمكانية الوصول في تصميم
المآوي الجديدة (بما فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة) والمستقرات .إذا
لم تتوفر معايير وطنية أو إذا كانت هذه المعايير غير كاملة ،احرص على
الرجوع إلى المعايير الدولية المتعلقة بإمكانية الوصول ومبدأ التصميم
الشامل (انظر المسرد) .للحصول على مزيد من التوجيه حول إمكانية
الوصول ،انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2المالحظة التوجيهية حول
المعوقات البيئية والمربع " 3ما هو مفهوم إمكانية الوصول؟".
احترام كرامة وسالمة كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .على سبيل
المثال:
• بالنسبة للمآوي ،احرص على توفير تقسيمات أو مناطق منفصلة
للنوم ،ومراحيض وأماكن اغتسال يسهل الوصول إليها واستخدامها.

• بالنسبة للمستقرات ،احرص على تصميم مخطط الموقع والالفتات
السن واألشخاص من
على نحو يكون سهل االستخدام بالنسبة لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة .احرص على أن تكون أماكن تقديم الخدمات والمآوي على
مسافة معقولة عن بعضها البعض .على سبيل المثال ،احرص على
أن تكون مواقع المآوي على مسافة مقبولة من المرافق المخصصة
وسبل العيش ،والمرافق التي يتم استخدامها
لتوفير فرص التوظيف ُ
كمراكز لإلخالء ،والمرافق المستخدمة لتنفيذ أنشطة ثقافية ودينية
واجتماعية ،واألسواق المحلية .احرص على تصميم مسارات تكون
سهلة الوصول إليها واستخدامها وواضحة المعالم وذات إنارة جيدة.
في حالة التعاقد من الباطن مع شركات محلية لبناء المآوي أو المستقرات،
احرص على مراقبة تنفيذ الخطط بشكل منتظم ومراقبة المواقع وتقييم
المحرز لضمان تقيدها بمعايير سهولة الوصول واالستخدام.
التقدم ُ
196

معايير اإلدماج في برامج المأوى والمستقرات والمواد المنزلية
ّ
تذكر :ال تتعدى التكلفة اإلضافية لجعل المبنى سهل الوصول إليه
واستخدامه نسبة  %1إذا ما تم التخطيط لبنائه منذ البداية ،لكن
20
مبنى قائم أعلى بكثير.
ستكون التكلفة اإلضافية لتعديل
ّ

تعديل ومواءمة المآوي القائمة

إذا اضطررت إلى تعديل المآوي القائمة ،احرص على أن تعدل %15
منها على األقل (حسب التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية
21
المتعلقة باألشخاص من ذوي اإلعاقة).

معلومات سهلة الوصول إليها واستخدامها

استخدم تنسيقات وقنوات اتصال وتواصل مختلفة لتوفير معلومات
حول األنشطة والخدمات ذات الصلة بالمأوى لجعلها سهلة الوصول
إليها واستخدامها للجميع (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2العمل
الرئيسي  ،1-2مالحظات توجيهية حول معوقات المعلومات) .يمكن أن
يشمل ذلك معلومات حول خدمات مختلفة ،مثل المخططات والخرائط
ومساعدات االستئجار ومعايير األهلية والتوزيعات ومنح المآوي وفرص
المسكن وتمارين اإلخالء في حاالت الطوارئ والرعاية الصحية وغيرها
من الخدمات اإلنسانية في المستقرات المؤقتة.

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-2قم بتوفير مواد منزلية
وذات صلة بالمأوى بحيث تكون هذه المواد مناسبة وآمنة وسهلة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
االستخدام بالنسبة لكبار
ّ
اختيار المواد المنزلية والمواد ذات الصلة بالمأوى

وفقا
احرص على اختيار المواد المنزلية والمواد ذات الصلة بالمأوى
ً
لسهولة استخدامها .يجب أن تكون المواد التي تقوم بتوزيعها سهلة
الوصول إليها واستخدامها بالنسبة للجميع ،دون االضطرار إلى إجراء أية
تعديالت عليها ،وأن تتقيد بمبدأ التصميم الشامل .على سبيل المثال،
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احرص على اختيار مواد صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ليتسنى حملها
بسهولة ،مع مراعاة استخدام تغليف سهل الفتح.

المواد اإلضافية

إذا لزم األمر ،قم باختيار مواد إضافية لجعل المآوي سهلة الوصول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
إليها واستخدامها بالنسبة لكبار
ّ
يمكن أن يشمل ذلك المنحدرات المتنقلة والدربزينات والتقسيمات
اإلضافية للمحافظة على خصوصية األشخاص الذين يستخدمون
المآوي ألغراض النظافة الشخصية ،وبطانيات ومالبس إضافية
كثيرا ،وتوفير اإلنارة لألشخاص
لألشخاص الذين ال يستطيعون الحركة
ً
الذين يعانون من ضعف اإلبصار.

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :3-2مراجعة وتعديل وسائل
السن
التوزيع بما يضمن توفير إمكانية وصول آمنة ومنصفة لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
احرص على التشاور مع األشخاص من ذوي اإلعاقة الختيار الموقع
والوتيرة األنسب بالنسبة لهم لتوزيع المواد المنزلية والمواد ذات
الصلة بالمأوى.
قم بتحيليل المعوقات والعوامل المساعدة فيما يتعلق بالتوزيع اآلمن
والمنصف من خالل الطريقة التي يتم اختيارها .على سبيل المثال،
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من الحصول
قد يتم استبعاد كبار
ّ
جدا عن المآوي ،وإذا
على التوزيعات إذا ما كانت نقاط التوزيع بعيدة ً
لم تتوفر المعلومات ذات الصلة بتنسيقات يسهل الوصول إليها
جدا بالنسبة لهم.
واستخدامها ،أو إذا كانت المواد ثقيلة ً
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عمليات التعديل والمواءمة
إذا لزم األمر ،قم بتعديل ومواءمة وسائل التوزيع بما يجعلها سهلة
الوصول إليها واستخدامها بالنسبة لكبار السن واألشخاص من ذوي
اإلعاقة (وهو ما يعرف باسم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" ،انظر
السن
المسرد) .على سبيل المثال :احرص على إعطاء األولوية لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في طوابير االنتظار ،أو قم بتنظيم طوابير
انتظار مخصصة لهم إذا كانوا يفضلون ذلك .قم بتوفير المساعدات
للحصول على وسائل النقل ،بما فيها مساعدات مثل عربة اليد .اعمل
على توفير المقاعد والطعام والمظالت وتزويد مياه الشرب اآلمنة
والمراحيض في مواقع التوزيع .ولتجنب التسبب بأي ضرر ،احرص على
نشر الوعي في المجتمع المحلي حول أسباب إعطاء األولوية لفئات
معينة.
السن
احرص على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة باستالم المواد بأنفسهم .استفسر
من األشخاص الذين ال يستطيعون أو ال يفضلون القدوم إلى نقطة
التوزيع عن الطريقة التي يرغبون باستالم المواد من خاللها ،وقم بإجراء
تبعا لذلك .على سبيل المثال ،اعمل على ترتيب
الترتيبات الضرورية ً
موثوقا به الستالمها نيابة عنهم ،أو اعمل على
مسألة وجود "وكيل"
ً
توصيلها إليهم من خالل خدمات التوسع واالنتشار أو من خالل أفراد
موثوقا بهم من المجتمع المحلي.
ً

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :4-2بناء قدرات فريق العمل
السن واألشخاص
والشركاء والمجتمعات المحلية لدعم إدماج كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة في أنشطة توفير المأوى والمستقرات والمواد
المنزلية.
التوعية
اعمل على توعية فريق العمل والشركاء والمجتمعات المحلية حول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تضمينهم في أنشطة
حق كبار
ّ
ّ
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توفير المأوى والمستقرات وتعزيز قدرتهم على اإلسهام في هذه
وغالبا ما يتم تجاهل مشاركتهم في أنشطة مثل البناء أو
األنشطة.
ً
الصيانة أو إعادة البناء ،وذلك بسبب افتراض أنهم يفتقرون إلى القدرة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وضع هذه
على ذلك .يمكن لكبار
ّ
الفرضية بأنفسهم.
قم بعقد جلسات توعية مع فريق العمل والشركاء ومقدمي الخدمات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة للمشاركة في
حول قدرات كبار
ّ
أنشطة توفير المأوى والمستقرات .اعمل على مساعدتهم على إدراك
السن واألشخاص من ذوي
أنه يمكن ،على سبيل المثال ،تعيين كبار
ّ
اإلعاقة كأفراد في فرق البناء والصيانة ،أو كميسرين لتدريبات إمكانية
الوصول واالستخدام ،أو مديرين ألنشطة العمل مقابل أجر نقدي.

التدريب

احرص على توفير التدريب المهني لفريق العمل والشركاء الذين
يشاركون في برامج المأوى والمستقرات والمواد المنزلية على كيفية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .يمكن أن يشمل ذلك:
إدماج كبار
ّ
• كيفية تلبية متطلبات إمكانية الوصول واالستخدام للمآوي
والمستقرات؛
• كيفية تزويد مواد منزلية تتميز بتصميمها الشامل وكيفية تعديل
ومواءمة المواد بما يجعلها أسهل في االستخدام؛
السن
والحد من مخاطر الحماية التي قد يواجهها كبار
• كيفية تحديد
ّ
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة عندما يحاولون الوصول إلى األنشطة
ذات الصلة ببرامج توفير المأوى والمشاركة فيها.
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معيار اإلدماج في برامج المأوى
والمستقرات والمواد المنزلية :3
المشاركة والمرونة

السن واألشخاص من ذوي
مشاركة كبار
ّ
اإلعاقة في أنشطة توفير المآوي.

األعمال الرئيسية

 :1-3تعزيز قدرات كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ذات الصلة
ببرنامج المأوى.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في األنشطة
 :2-3دعم مشاركة كبار
ّ
ذات الصلة ببرامج المأوى وعملية صنع القرار ذات الصلة.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-3تعزيز قدرات كبار السن
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ذات الصلة ببرنامج المأوى.
القدرات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة على
احرص على فهم مدى قدرة كبار
ّ
المحافظة على مأواهم ،وكيف يمكنهم فعل ذلك .على سبيل المثال،
احرص على معرفة كيف يقومون ببناء أو إعادة بناء أو صيانة مأواهم
وإصالح المواد المنزلية.

العمل بأجر نقدي

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة للمشاركة في
أتح الفرصة لكبار
ّ
برامج العمل بأجر نقدي التي يتم تنفيذها لبناء أو إعادة بناء أو تعديل
األبنية .واحرص على توفير هذه الفرص بشكل متكافئ للرجال والنساء
حد سواء.
على ّ
احرص على توفير حوافز عمل بقيمة متساوية في أنشطة العمل بأجر
نقدي .اعمل على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة إذا لزم األمر ،مثل
إعفاءات المواصالت ،بما فيها اإلعفاءات المقدمة لمقدمي الرعاية أو
المساعدين الشخصيين.

التدريب

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
توفير فرص تدريب متساوية لكبار
ّ
لتنمية مهاراتهم في مجاالت مثل بناء وصيانة وتعديل األبنية .احرص
على أن تكون مرافق التدرب والمعلومات المتعلقة بفرص التدريب
سهلة الوصول إليها واستخدامها.
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السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-3دعم مشاركة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في األنشطة ذات الصلة ببرامج
المأوى وعملية صنع القرار ذات الصلة.
المشاركة في األنشطة

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،والمنظمات التي
ادعم كبار
ّ
تمثلهم ،للمشاركة في األنشطة ذات الصلة ببرامج المأوى ،كأن
يشاركوا ،على سبيل المثال ،في توزيع المواد المنزلية.

المشاركة في التنسيق وعملية صنع القرار

المجدية لممثلي المنظمات المعنية باألشخاص
ادعم المشاركة
ّ
السن في آليات التنسيق
من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
وصنع القرار ذات الصلة بالمأوى ،مثل مجموعة برامج المأوى ولجان
المآوي المجتمعية وغيرها من آليات صنع القرار األخرى (انظر معيار
اإلدماج الرئيسي  ،4العمل الرئيسي  ،2المالحظات التوجيهية
المتعلقة بتعزيز المشاركة
المجدية في عملية صنع القرار).
ّ
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األدوات والموارد

مؤسسة  ، CBMأداة تدريب عملي على العمل اإلنساني (،)HHoT
بطاقة مهمة المأوى ،مؤسسة  CBMhttp://bit.ly/2BGzwhK
( 18كانون األول /ديسمبر )2017

فرقة العمل المعنية بحماية الطفل" ،المعيار  :24المأوى وحماية
الطفل" و"المعيار  :25إدارة المخيمات وحماية الطفل" و"المعيار :26
التوزيع وحماية الطفل" في المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل
اإلنساني ،فرقة العمل المعنية بحماية الطفل،2012 ،
http://bit.ly/2zjApLe

دارد ،بي ،.عملية إعادة إعمار دامجة بعد وقوع الكوارث :إعادة إعمار
سهل الوصول إليه واستخدامه للجميع 16 :مطلب من المتطلبات الدنيا
لبناء مآوي سهلة الوصول واستخدامها ،Bensheim ،وحدة االستجابة
لحاالت الطوارئ في مؤسسة ( CBM،)ERU،2015
http://bit.ly/2kfuAqe
وزارة التنمية الدولية البريطانية ( )DFIDسياسة معايير إمكانية الوصول
واالستخدام لألشخاص من ذوي اإلعاقة في أبنية التعليم الممولة من
قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية  http://bit.ly/2oEqZ9Nوزارة
التنمية الدولية البريطانية( 2014 ، 18كانون األول/ديسمبر )2017
مجموعة الحماية العالمية ،تطبيق توحيد مبادئ الحماية (،)ProM
،)Google Play( http://bit.ly/2ozLkgs
)iTunes( http://apple.co/2oBCyPf

اتحاد جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،جميعنا تحت سقف
واحد :المأوى والمستقرات الشاملة لإلعاقة في حاالت الطوارئ ،جنيف،
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،2015 ،
http://bit.ly/2Bt4FCZ
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االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،نهج تشاركي
للتوعية حول المأوى اآلمن ( ،)PASSAجنيف ،االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمرhttp://bit.ly/2lqQBUA ،2011 ،
المنظمة الدولية للمقاييس ،إنشاء األبنية :إمكانية الوصول إلى بيئة
األبنية وقابليتها لالستخدام ،معيار  ،21542:2011معيار المنظمة
الدولية للمقاييسhttp://bit.ly/2CVjtdO ،2011 ،
تويغ ،جيه ،.و كيف ،أم ،.و بوتوملي ،أتش ،.تزي تان ،أل ،.وناصر الدين،
أتش ،.اإلعاقة والمآوي العامة في حاالت الطوارئ ،عرض لكلية لندن
الجامعيةhttp://tde.bz/2BGIT0U ،2009 ،
تويغ ،جيه ،.و كيف ،أم ،.و بوتوملي ،أتش ،.تزي تان ،أل ،.وناصر الدين،
أتش" ،.اإلعاقة والمآوي العامة في حاالت الطوارئ" في نشرة المخاطر
البيئية ،المجلد  ،10اإلصدار 3- ،4تايلور و فرانسيس،2011 ،
http://bit.ly/2ySWRaJ
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دراسة حالة

تقديم خدمات استجابة حتى باب المنزل

في عام  ،2015شهد إقليم خيبر بختونخوا في الباكستان فيضانً ا
ً
مفاجئا .وقد تسبب هذا الفيضان بأضرار كبيرة إلحدى مناطق
الباكستان التي كانت قد تأثرت قبيل ذلك بهزّ ة أرضية بقوة 7.5
تضررا ،حيث تعرض
درجة .وكانت منطقة شيترال من أكثر المناطق
ً
ما يقرب من  20000منزل للدمار الكامل أو الجزئي ،مما ترك آالف
األسر دون مأوى.
قد أشار تقييم سريع لالحتياجات إلى أن  %10من األسر المعيشية
كان يرأسها شخص من ذوي اإلعاقة ،وأن  %38من هذه األسر
السن.
كان يرأسها شخص كبير في
ّ
أطلقت مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية برنامج استجابة في منطقة
شيترال .وبعملها ضمن تجمع للمؤسسات والمنظمات ،وفي ضوء
إدراكها لوجود شبكات ومنتديات قائمة ،استطاعت تحديد نقاط
االتصال والتنسيق التي تساعدها في عملية جمع البيانات .وبوصوله
محليا لتنفيذ تقييم
إلى كل منزل بصحبة الممثلين المنتخبين
ً
تفصيالّ ،
السن
تمكن الفريق الميداني من ضمان إدماج كبار
أكثر
ً
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،والتأكد من أن ممثلي هذه الفئات قد
أدركوا ما هي االحتياجات اإلضافية لهم .كما عملت الفرق على عقد
اجتماعات توعية مع المجتمع المحلي لمساعدته على فهم حقوق
الفئات األكثر عرضة للمخاطر ومعايير الحصول على المساعدات،
ولمساندة عملية االستجابة وضمان التزامها بالشفافية .كما
تواصلت الفرق مع مسؤول الرفاه االجتماعي في المنطقة
السن
ورئيس مجلس االتحاد لتزويدهم بالبيانات القائمة حول كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في المنطقة؛ وقد ساعدت البيانات
استنادا إلى برامج المساعدات
المأخوذة من المديريات الحكومية
ً
السابقة في التحقق من النتائج التي توصلت إليها فرق االستجابة.
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من بين األشخاص الذين حددتهم مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية
لتلقي مواد ذات صلة بالمأوى والمنح النقدية كان هناك رجل
يعاني من مرض مزمن ،وكان لديه طفلة ذات إعاقة .وقد أصبحت
عائلته معدمة بسبب الهزّ ة األرضية ،لكن لم يسبق أن تم تسجيله
ضمن األشخاص المؤهلين للحصول على مساعدات إلى أن وصل
فريق التقييم حتى باب منزله.
في األماكن التي ينطوي الوصول إليها على صعوبات بالنسبة
لكثير من الناس ،أسهمت أنشطة التقييمات التي تجرى في
المنازل ،إلى جانب تخصيص ميزانية للمواصالت ،في التغلب على
المعوقات التي حالت في السابق دون وصول األشخاص المعنيين
إلى نقاط التوزيع .وقد ساعد العمل المشترك ضمن تجمع ما على
تجنب تكرار الخدمات على المستوى المجتمعي والمستوى المحلي.
المصدر :اإلغاثة اإلسالمية
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في تدخالت
الصحة

الصفحة السابقة© Erika Pineros/ :
Handicap International
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معايير اإلدماج في تدخالت
الصحة
 :1جمع المعلومات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة قدراتهم واحتياجاتهم
لدى كبار
ّ
الخاصة فيما يتعلق بالصحة ،وهذه تخضع للتحديد والرصد.
 :2معالجة المعوقات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وصول آمن ويصون
أن يكون لكبار
ّ
كرامتهم إلى المرافق والخدمات الصحية ومستلزماتها.
 :3المشاركة والمرونة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في األنشطة الصحية
أن يشارك كبار
ّ
وأن يتم تعزيز قدراتهم.
تعتبر معايير إدماج مبادئ الحماية مكملة للمعايير والتوجيهات القائمة
المتعلقة بالصحة .ويجب أن تقترن مع معايير اإلدماج اإلنساني الرئيسية
والمعايير الدنيا لمشروع إسفير فيما يتعلق بالعمل الصحي.
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معيار اإلدماج الصحي
 :1جمع المعلومات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
لدى كبار
ّ
قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق
بالصحة ،وهذه تخضع للتحديد والرصد.

األعمال الرئيسية

 :1-1مواءمة أدوات التقييم والرصد لجمع المعلومات حول
السن واألشخاص من ذوي
االحتياجات الصحية وقدرات كبار
ّ
اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات
 :1-2تضمين كبار
ّ
برامج الصحة وأنشطة الرصد ذات الصلة.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-1مواءمة أدوات التقييم والرصد
السن
لجمع المعلومات حول االحتياجات الصحية وقدرات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
تصنيف البيانات

قم بمواءمة التقييمات الصحية وأدوات الرصد ،مثل األدوات
المستخدمة لقياس معدالت انتشار األمراض والوفاة واالحتياجات
والمخاطر الصحية ،وذلك من أجل جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب
الجنس والعمر واإلعاقة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،1العمل
الرئيسي .)1-1

اعمل على معرفة ما إذا كانت أنظمة المعلومات الصحية المستخدمة
على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو المحلي تفضي إلى جمع واإلبالغ
عن بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة .وإذا لم يكن األمر
كذلك ،استكشف إمكانية أن تساعد وزارة الصحة في تحقيق ذلك.
احرص على تعديل ومواءمة السجالت التي يتم إعدادها على المستوى
السن
المجتمعي من قبل العاملين الصحيين المجتمعيين لتحديد كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وتحديد احتياجاتهم الصحية.

مصادر البيانات

استخدم مصادر مختلفة للبيانات لتحديد المعوقات والعوامل المساعدة
السن واألشخاص
فيما يتعلق باستخدام النظام الصحي من قبل كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال:
• على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي لوزارة الصحة.
• المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
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•المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات
السن ،بما فيها المنظمات المعنية بالنساء من ذوات
المعنية بكبار
ّ
اإلعاقة.
•مزودو الخدمات الصحية ،بما فيهم العاملين الصحيين
المجتمعيين.
السن
•الهيئة الوطنية المسؤولة عن منح البطاقات التعريفية لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.

وضع القوائم

اعمل وضع قوائم بمواقع المرافق الصحية ،واحرص على زيارتها لتحديد
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
أي معوقات وصول تؤثر على كبار
ّ
(انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،1العمل الرئيسي  ،1المالحظة التوجيهية
حول البيانات والمعوقات والعوامل المساعدة).

األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم

اعمل على تنظيم جلسات تشاور مع المجتمع المحلي لتحديد كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين قد يصعب الوصول إليهم،
ّ
كاألشخاص الذين ال يغادرون منازلهم أو مأواهم واألشخاص الذين
يواجهون صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية.

الرعاية المؤسساتية

السن واألشخاص من ذوي
قم بزيارة المؤسسات التي تستضيف كبار
ّ
اإلعاقة ،مثل مستشفيات األمراض النفسية ودور الرعاية ،لتقييم مدى
تلبية االحتياجات الصحية لنزالئها .وإذا ما كانت هذه المؤسسات تفتقر
إلى العدد الكافي من أفراد طاقم العمل (على سبيل المثال ،إذا ما
كان طاقم العمل قد غادرهذه المؤسسات خالل حاالت الطوارئ) ،قم
باستقدام أخصائيين آخرين من مرافق أخرى وأفراد من المجتمع المحلي
لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للنزالء.
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رصد إمكانية الوصول

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين
احرص على رصد عدد كبار
ّ
يستفيدون من الخدمات الصحية .قارن هذه األرقام ببيانات الفئات
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى
السكانية للتأكد من وصول كبار
ّ
الخدمات.

السن واألشخاص
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2تضمين كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة في تقييمات برامج الصحة وأنشطة الرصد ذات الصلة
السن (النساء والرجال) واألشخاص من ذوي
احرص على تضمين كبار
ّ
اإلعاقة (النساء والرجال والفتيات واألوالد) والمنظمات التي تمثلهم
في جلسات التشاور والتقييمات من أجل تحديد االحتياجات ذات الصلة،
وقدرات المجتمع المحلي المتضرر من األزمة والمخاطر التي يواجهها.
أيضا على التأكد من إشراكهم في أنشطة الرصد.
واحرص ً
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن العالجات األساسية
اسأل كبار
ّ
وخدمات المتابعة واألدوية والمعدات الطبية التي يحتاجونها ،بما فيها
األجهزة المساندة.

المعوقات والعوامل المساعدة

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة عن العوامل التي تحول
اسأل كبار
ّ
دون وصولهم إلى الخدمات الصحية (المعوقات) ،والعوامل التي
تمكنهم من الوصول الخدمات (العوامل المساعدة) (انظر معيار اإلدماج
الرئيسي  .)1على سبيل المثال ،قد ال تكون المرافق الصحية سهلة
الوصول إليها واستخدامها ،أو قد يكون فريق العمل غير قادر على
الحسية أو الذهنية أو يعانون
التواصل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة
ّ
من مرض عقلي ،أو قد يكون هناك نقص في األدوية الضرورية لعالج
األمراض المزمنة ،أو قد ال تتوفر خدمات للصحة الجنسية والصحة
اإلنجابية.
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القدرات

عندما تقوم بجمع المعلومات حول قدرات المجتمع المحلي من حيث
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
الصحة ،احرص على تضمين كبار
ّ
أدورا
السن أن يلعبوا
فيها .في بعض المجتمعات المحلية ،يمكن لكبار
ّ
ً
السن كقابالت
غالبا ما يتم استخدام كبيرات
رئيسية .على سبيل المثالً ،
ّ
والدة .وبالتالي ،من الضرورة بمكان أن تشمل هذه المعلومات آراء كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة كمبلغين رئيسيين في المشاورات
ّ
التي تُ جرى حول النظام الصحي والوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات
المقدمة على مستوى المجتمع المحلي.

المشاركة في أنشطة التقييم والرصد

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في فرق
احرص على تضمين كبار
ّ
التقييم وأنشطة الرصد الروتينية .من شأن ذلك أن يساعدك في تحديد
التعرف على المعوقات المادية
احتياجاتهم الصحية وقدراتهم ،وكذلك
ّ
والبيئية والمواقفية التي قد يواجهونها في الوصول إلى الخدمات.
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معيار اإلدماج الصحي:2
معالجة المعوقات

السن واألشخاص من ذوي
أن يكون لكبار
ّ
اإلعاقة وصول آمن ويصون كرامتهم إلى
المرافق والخدمات الصحية ومستلزماتها

األعمال الرئيسية

 :1-2تصميم أو بناء أو تعديل المرافق الصحية بما يجعلها سهلة
الوصول إليها واستخدامها.
 :2-2تعديل الخدمات الصحية لجعلها سهلة الوصول إليها
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
واستخدامها بالنسبة لكبار
ّ
 :3-2توعية فرق العمل الصحي والمجتمعات المحلية وتدريبها على
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة وتطوير
تلبية احتياجات كبار
ّ
قدراتهم فيما يتعلق بالبرامج الصحية.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2تصميم أو بناء أو تعديل
المرافق الصحية بما يجعلها سهلة الوصول إليها واستخدامها.
إمكانية الوصول في المرافق الصحية

احرص على إتباع المعايير الوطنية المتعلقة بإمكانية الوصول لتصميم
مرافق صحية جديدة .إذا لم تتوفر معايير وطنية أو إذا كانت هذه المعايير
غير كاملة ،احرص على الرجوع إلى المعايير الدولية المتعلقة بإمكانية
الوصول ومبدأ التصميم الشامل (انظر المسرد) .للحصول على مزيد من
التوجيه حول إمكانية الوصول ،انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2المالحظة
التوجيهية حول المعوقات البيئية ،والمربع 3
"ما هو مفهوم إمكانية الوصول؟".
تأكد من أن كل مجاالت المرافق الصحية سهلة الوصول إليها
واستخدامها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الخدمات
المخصصة للناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
االجتماعي والرعاية التوليدية في حاالت الطوارئ ورعاية ما بعد
اإلجهاض ورعاية المواليد الجدد للنساء من ذوات اإلعاقة ومواقع عزل
ومعالجة األمراض المعدية وخدمات الرعاية المخففة لآلالم.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،حول
قم بتنفيذ تدقيقات ،مع كبار
ّ
مدى سهولة الوصول إلى المرافق الصحية واستخدامها ( معيار اإلدماج
الرئيسي  ،2العمل الرئيسي  ،1المالحظة التوجيهية المتعلقة بمعالجة
المعوقات والمربع " 3ما هو مفهوم إمكانية الوصول؟").

معلومات سهلة الوصول واالستخدام

استخدم تنسيقات وقنوات تواصل مختلفة لتوفير معلومات حول
الخدمات الصحية وجعلها سهلة الوصول إليها واستخدامها للجميع.
على سبيل المثال ،احرص على توفير معلومات حول تشجيع الوقاية
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والممارسات الصحية والخدمات الصحية واستخدام األدوات الصحية
والمستلزمات الطبية واستخدام وصيانة األجهزة المساندة ،بلغة بريل
وبتنسيق صوتي وبلغة اإلشارة وبمطبوعات سهلة القراءة (انظر معيار
اإلدماج الرئيسي  ،4العمل الرئيسي .)1
يجب أن تصل رسائل التثقيف الصحي إلى جميع األطفال وأسرهم ،بما
السن واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة.
في ذلك كبار
ّ

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-2تعديل الخدمات الصحية لجعلها
السن واألشخاص من
سهلة الوصول إليها واستخدامها بالنسبة لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
الترتيبات التيسيرية المعقولة

إذا اقتضى األمر ،قم بتعديل الخدمات لجعلها سهلة الوصول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة .على
واستخدامها بالنسبة لكبار
ّ
السن
سبيل المثال ،اعمل على ترتيب أوقات زيارة مخصصة لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة واستعن بمترجمي اإلشارة لألشخاص
الصم أو الذين يعانون من ضعف السمع ،أو قم بوضع جداول زمنية
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لحضور جلسات
مخصصة لكبار
ّ
المشاورات الطبية.
خذ بعين االعتبار مسألة عدم توفير تدريبات لطاقم العمل ووصمة
العار ،مما يزيد من صعوبة وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة النفسية
االجتماعية إلى الخدمات الصحية.
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تدابير التوسع واالنتشار

قم بتخصيص الموارد الالزمة ألنشطة التوسع واالنتشار للوصول إلى
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون الوصول
كبار
ّ
إلى المرافق الصحية .على سبيل المثال ،قم بتنظيم وحدات طبية
متنقلة ،واستخدام وسائل االتصال الالسلكي لمتابعتها عن ُبعد ،وقم
بوضع قائمة بالباحثين الصحيين المجتمعيين لتوفير الرعاية وخدمات
اإلحالة الالزمة وإشراك المتطوعين المجتمعيين لتقديم الدعم.

اإلحاالت

تعاون مع فرق الخدمات الصحية لوضع مسارات إحالة بين الخدمات،
السن واألشخاص
وذلك للمحافظة على ديمومة تقديم الرعاية لكبار
ّ
السن
من ذوي اإلعاقة .احرص على رصد مدى التقدم الذي يحرزه كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في مختلف برامج اإلحالة.
احرص على دعم الخدمات الصحية لتحقيق ترابط بينها وبين برامج إعادة
التأهيل القائم على المجتمع والمنظمات المعنية باألشخاص من ذوي
السن وغيرها من المنظمات القائمة
اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
على المجتمع لتوفير دعم األقران لألقران.
تضم أخصائيي إعادة
تعاون مع فرق االستجابة في حاالت الطوارئ التي
ّ
التأهيل.

الموافقة المستنيرة

قم بمراجعة النظام الخاص بالحصول على الموافقة المستنيرة على
إجراء الفحوصات الطبية .احرص على التأكد من أنه سهل الوصول
واالستخدام بالنسبة األشخاص الذين قد يستخدمون وسيلة تواصل
توضيحي أو بديل (انظر المسرد ومعيار اإلدماج الرئيسي  ،4العمل
الرئيسي  ،1المالحظة التوجيهية المتعلقة بالموافقة المستنيرة).
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :3-2توعية فرق العمل الصحي
السن
والمجتمعات المحلية وتدريبها على تلبية احتياجات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة وتطوير قدراتهم فيما بالبرامج الصحية.
التوعية

اعمل على تحديد معارف ومواقف وممارسات فريق البرنامج الصحي
السن واألشخاص من
والمجتمع المحلي فيما يتعلق بحقوق كبار
ّ
الحق في
ذوي اإلعاقة .يشمل ذلك الحقوق ذات الصلة بالصحة ،مثل
ّ
الحصول على خدمات الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية.
استخدم المعلومات التي تقوم بجمعها للمشاركة بشكل مباشر مع كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لبلورة رسائل وموارد رئيسية لعقد
ّ
جلسات التوعية.
قم بعقد جلسات توعية مع طاقم البرنامج الصحي وأفراد المجتمع
السن
حول المخاطر الصحية المحتملة والمعوقات التي يواجهها كبار
ّ
واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة ،والتي قد يتم تجاهلها ،مثل:
السارية لدى كبار
• تبعات المعدالت العالية النتشار األمراض غير
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
ّ

• خطر التعرض لسوء التغذية بنسبة عالية ،وحاالت الوفاة الناتجة عن
سوء التغذية ،بين األطفال من ذوي اإلعاقة (انظر معايير اإلدماج
في تدخالت التغذية)؛
• ألوضاع الصحية التي قد تؤدي إلى عواقب سلبية بالنسبة للنساء
الحوامل من ذوات اإلعاقة ،أو التي تتطلب توفير دعم إضافي أثناء
الوالدة.
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• الخطر المتزايد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة (انظر
االجتماعي ضد كبار
ّ
معايير إدماج مبادئ الحماية)؛
• التثقيف حول الصحة الجنسية واإلنجابية لليافعات واليافعين من
ذوي اإلعاقة ،وخاصة من ذوي اإلعاقات الذهنية ،وللنساء والرجال
مؤخرا.
الذين أصبح لديهم إعاقة
ً

التدريب

اعمل على معرفة ما إذا كان هناك أي فجوات في تدريبات فريق
السن واألشخاص من
البرنامج الصحي فيما يتعلق بتوفير خدمات لكبار
ّ
ذوي اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في عملية
احرص على إشراك كبار
ّ
لسد هذه الفجوات.
وضع النماذج التدريبية الالزمة
ّ
احرص على توفير تدريبات لطاقم الصحة النفسية والدعم النفسي
االجتماعي حول حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية.
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معيار اإلدماج الصحي :3
المشاركة وتعزيز الصمود

السن واألشخاص من ذوي
مشاركة كبار
ّ
اإلعاقة في األنشطة الصحية وتعزيز قدراتهم.

األعمال الرئيسية

 :1-3تعزيز قدرات كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ذات الصلة
بالصحة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في البرامج
 :2-3دعم مشاركة كبار
ّ
الصحية وعملية صنع القرار ذات الصلة.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-3تعزيز قدرات كبار السن
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ذات الصلة بالصحة.
تعزيز القدرات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لتعزيز قدرتهم
اعمل على إشراك كبار
ّ
على حماية صحتهم.
على سبيل المثال ،تعاون مع النساء من ذوات اإلعاقة من أجل بلورة
معلومات سهلة الوصول إليها واستخدامها تهدف إلى تعزيز الصحة
الجنسية واإلنجابية.

التدريب

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
وفر فرص تدريب متكافئة لكبار
ّ
لتنمية مهاراتهم لتولي أدوار معينة ،كأن يكونوا متطوعين صحيين
وناشطين صحيين مجتمعيين.
احرص على ضمان أن تكون مرافق التدريب والمعلومات المتعلقة
بفرص التدريب سهلة الوصول إليها واستخدامها (انظر معيار اإلدماج
الرئيسي  2للحصول على توجيهات بشأن إمكانية الوصول).

السن
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-3دعم مشاركة كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في البرامج الصحية وعملية صنع القرار
ذات الصلة.
المشاركة في األنشطة

السن واألشخاص من ذوي
اعمل على تطبيق تدابير لتمكين كبار
ّ
اإلعاقة من المشاركة في األنشطة ذات الصلة ببرامج الصحة .احرص
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على إشراك الرجال والنساء على قدم المساواة في عملية بلورة المواد
المستخدمة في تدريب العاملين الصحيين على التوعية المجتمعية .قم
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في حمالت التوعية
بإشراك كبار
ّ
المجتمعية ،كإتاحة المجال لهم ،على سبيل المثال ،ألن يكونوا متحدثين
حول القضايا الصحية وإمكانية الوصول إلى الخدمات.
تعاون مع المتطوعين الصحيين المجتمعيين ومزودي خدمات الرعاية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في عملية
الصحية إلشراك كبار
ّ
تخطيط كيفية جعل الخدمات الصحية سهلة الوصول إليها واستخدامها.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة للمشاركة في وضع
قدم الدعم لكبار
ّ
ّ
الخطط الالزمة لتوفير المعلومات الصحية والخدمات الصحية .على
قدم الدعم لهم للمشاركة في تقييمات مدى توفر سهولة
سبيل المثالّ ،
استخدام والوصول إلى المرافق والمعلومات.

المشاركة في عملية صنع القرار

السن واألشخاص من ذوي
عزز قدرات المنظمات التي تمثل كبار
ّ
اإلعاقة للمشاركة في البرامج الصحية التي يتم تنفيذها في حاالت
الطوارئ والمشاركة في آليات صنع القرار.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
المجدية لكبار
ادعم المشاركة
ّ
ّ
آليات التنسيق وهيئات صنع القرار ذات الصلة ،مثل اللجان الصحية
المجتمعية والمجموعة الصحية (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،4العمل
المجدية
الرئيسي  ،2المالحظات التوجيهية المتعلقة بتعزيز المشاركة
ّ
في عملية صنع القرار).
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األدوات والموارد

مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل" ،المعيار  :21الصحة وحماية
الطفل في المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني ،مجموعة
العمل المعنية بحماية الطفلhttp://bit.ly/2zjApLe ،2012 ،
مجموعة الحماية العالمية ،تطبيق توحيد مبادئ الحماية (،)ProM
،)Google Play( http://bit.ly/2ozLkgs
)iTunes( http://apple.co/2oBCyPf

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCإرشادات اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت حول دعم الصحة النفسية والنفسية االجتماعية
في بيئات الطوارئ ،جنيف ،اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،
http://bit.ly/2zl0No7 2007
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،إدماج األطفال من ذوي
اإلعاقة في العمل اإلنساني :التوجيه الخاص بالصحة وفيروس نقص
قريبا)
المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز ،اليونيسف( ،سينشر
ً
http://bit.ly/2ySGuuC
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPالوصول إلى األشخاص
من ذوي اإلعاقة في سيراليون(فيديو) http://bit.ly/1oQs08P
(باإلنكليزية)( http://bit.ly/2kfyYFI ،بالفرنسية)
منظمة الصحة العالمية ،الفرق الطبية العاملة في حاالت الطوارئ:
المعايير الفنية الدنيا وتوصيات إعادة التأهيل :الفرق الطبية العاملة في
الحاالت الطارئة ،جنيف ،منظمة الصحة العالمية،2016 ،
http://bit.ly/2kfO3XS
منظمة الصحة العالمية ،الصحة النفسية :منظمة الصحة العالمية،
مبادرة الحقوق النوعية  -تحسين نوعية حقوق اإلنسان وتعزيزها
 18( http://bit.ly/1iZaP1oكانون األول/ديسمبر )2017
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دراسة حالة

تحسين مستوى الوصول إلى خدمات
الدعم النفسي ما بعد الكوارث في نيبال

منظمة كوشيش  KOSHISHهي منظمة نيبالية للمساعدة الذاتية
في الصحة النفسية ،وهي منظمة يديرها أشخاص يمتلكون خبرة
مباشرة في مجال األمراض النفسية ويلتزمون بمناصرة إدماج
األشخاص من ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية والحفاظ على
كرامتهم.
بعد الهزّ ة األرضية التي ضربت نيبال عام  ،2015عملت مؤسسة
 CBMعلى تقديم الدعم لمنظمة كوشيش لتنفيذ مشروع
االستجابة النفسية االجتماعية في حاالت الطوارئ في إقليم
تضررا .وقد حرصت منظمة
بهاكتابور ،والذي كان من أكثر األقاليم
ً
كوشيش على إعادة تقديم العالج وخدمات دعم الزيارات المنزلية
واألدوية للفئات التي تخدمها ،بمن فيهم الذين انتقلوا للعيش
في مكان آخر ضمن المآوي الطارئة .إضافة إلى ذلك ،أشار التقييم
السريع لالحتياجات الذي نفذته منظمة كوشيش إلى أن قلة من
المنظمات اإلنسانية التي بدأت تنشط في مجال اإلغاثة تنفذ
أنشطة تلبي االحتياجات النفسية االجتماعية.
كان لدى منظمة كوشيش شبكة عمل نشطة تضم عدة مجموعات
في منطقة بهاكتابور ،واستفادت من هذه العالقات في تعيين
أخصائيين نفسيين ومرشدين ومتطوعين يعملون من خالل أربعة
مراكز إلدارة الصدمات واإلرشاد النفسي االجتماعي.
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قدمت اإلرشاد
وبنهاية عام  ،2015كانت منظمة كوشيش قد ّ
النفسي االجتماعي وخدمات رعاية الصدمات ألكثر من 333
شخص ،بما فيهم  140شخص من ذوي اإلعاقة ،في المراكز
األربعة .كما حصل  2029شخص على خدمات مخصصة في مجال
اإلسعاف األولي النفسي االجتماعي؛ وكان من بين هؤالء 109
أشخاص من ذوي اإلعاقة .وقد حصل  464شخص من فريق
العمل على التدريب أو التدريب التنشيطي على اإلسعاف األولي
النفسي االجتماعي.
شاركت منظمة كوشيش في عنقود الصحة والحماية واالجتماعات
التنسيقية ،واجتماعات مجموعة العمل المعنية بالخدمات
النفسية االجتماعية ،التي تم تنظيمها من قبل مكتب الصحة
العامة إلقليم بهاكتابور .كما اضطلعت المنظمة بدور ريادي في
تنسيق االجتماعات التي ُعقدت كل أسبوعين إلحدى مجموعات
العمل المعنية بالخدمات النفسية االجتماعية ضمن قسم المرأة
واألطفال .وفي هذه الفعاليات ،ناصرت المنظمة وضع آليات
مناسبة إلدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية
في جميع تدابير اإلغاثة ،بما فيها تدخالت الصحة والمأوى وبرنامج
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHوالتغذية.
المصدر :مؤسسة  ،CBMتقرير لسنة واحدة :الهزّ ة األرضية في
نيبال  ،Bensheim ،2015مؤسسة ،2016،CBM
www.cbm.org/nepal-earthquake-one-year
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في تدخالت
التعليم

الصفحة السابقة© Molly Feltner/ :
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معايير اإلدماج في تدخالت
التعليم
 :1جمع المعلومات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة قدراتهم واحتياجاتهم
لدى كبار
ّ
الخاصة التي يتم تحديدها فيما يتعلق بتدخالت التعليم.

 :2معالجة المعوقات

ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من الوصول إلى
يتمكن كبار
أن
ّ
فرص التعليم ،وأن تكون المناهج والمواد التعليمية مناسبة لمختلف
فئات المتعلمين.

 :3المشاركة وعملية صنع القرار

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في أنشطة التعليم
أن يشارك كبار
ّ
وعملية صنع القرار.
تعد معايير اإلدماج في تدخالت التعليم مكملة للمعايير والتوجيهات
القائمة المتعلقة بالتعليم في حاالت الطوارئ .ويجب أن تقترن بمعايير
اإلدماج الرئسيية والمعايير الدنيا للتعليم التي وضعتها الشبكة العالمية
لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ وميثاق إسفير للعمل اإلنساني
والمعايير الدنيا في االستجابة اإلنسانية.
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معيار اإلدماج في تدخالت
التعليم  :1جمع المعلومات

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
لدى كبار
ّ
قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة التي يتم
تحديدها فيما يتعلق بتدخالت التعليم.

األعمال الرئيسية

 :1-1تعديل تقييم التعليم الرسمي وغير الرسمي وأدوات الرصد
السن
ذات الصلة لجمع معلومات حول احتياجات وقدرات كبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في تقييمات
 :2-1تضمين كبار
ّ
برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي وأنشطة الرصد ذات الصلة.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-1تعديل تقييم التعليم الرسمي
وغير الرسمي وأدوات الرصد ذات الصلة لجمع معلومات حول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
احتياجات وقدرات كبار
ّ
تصنيف البيانات

مواءمة تقييمات التعليم الرسمي وغير الرسمي وأدوات الرصد ،مثل
نظام معلومات إدارة التعلم واالستبيانات ونماذج اإلبالغ والدراسات
المسحية التعليمية  -وذلك من أجل جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب
الجنس والعمر واإلعاقة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،1العمل الرئيسي
.)1-1

مصادر البيانات القائمة

استخدم مصادر البيانات الحالية لتحديد من هم األشخاص ،من بين فئة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،الذين يصلون أو ال يصلون إلى
كبار
ّ
خدمات التعليم الرسمي وغير الرسمي.
يمكن أن تكون هذه المصادر هي السلطات الوطنية (مثل وزارة التربية
والتعليم ،وغيرها من الوزارات أو مكاتب اإلحصاء الوطنية) ومدارس
التعليم الخاص ونظام معلومات إدارة التعليم والوكاالت اإلنسانية
األخرى والمنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات
السن والمنظمات القائمة على المجتمع.
المعنية بكبار
ّ
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تعديل ومواءمة األدوات
قم بمواءمة التقييمات وأدوات الرصد بما يتيح تحديد ما إذا كان كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة يتعرضون لإلقصاء من الفرص
ّ
ّ
التعليمية عند تقييم قدرات المدارس المحلة أو ساحات التعلم المؤقتة
على سبيل المثال.
تحديد المعوقات والقدرات
السن واألشخاص من ذوي
حدد المعوقات التي تحول دون حصول كبار
ّ
ّ
وحدد كذلك القدرات الالزمة للتغلب
اإلعاقة على خدمات التعليمّ ،
على هذه المعوقات .يمكن أن تتمثل المعوقات في عدم توفر وسائل
ّ
التعلم ،أو
مواصالت سهلة الوصول إليها واستخدامها إلى مرفق
تبني أفراد فريق العمل والطلبة واألهل لمواقف سلبية ،أو عدم توفر
العدد الكافي من المعلمين أو أفراد فريق الدعم التعليمي .وإضافة
أيضا تحديد ُسبل الدعم
إلى تشكيل فريق عمل مهني ،من المفيد ً
السن،
غير الرسمية لدعم األطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة ،وكبار
ّ
للوصول إلى التعليم ،مثل المتطوعين واألشقاء وأنظمة األصدقاء
ودعم األقران.
قم بوضع جدول بقوائم المعايير الوطنية المتبعة في ضمان سهولة
استخدام وسالمة المرافق التعليمية .تعاون مع المنظمات المعنية
السن وخبراء
باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار
ّ
إمكانية الوصول واالستخدام لتحديد الحاالت التي ال تتقيد فيها مرافق
التعليم في حاالت الطوارئ بهذه المعايير.
أيضا بوضع جدول بقوائم اآلليات المتبعة لصنع القرارات المتعلقة
قم ً
بالتعليم ،مثل لجان التعليم المجتمعية ولجان األهل والمعلمين ولجان
اإلدارة المدرسية ومجموعة التعليم وغيرها من اآلليات التنسيقية.
احرص على إشراك المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة
السن في عملية تحديد المعوقات التي قد
والجمعيات المعنية بكبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في هذه
تحول دون مشاركة كبار
ّ
اآلليات.
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الرصد

احرص على رصد ما يلي بشكل منتظم:
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين ال يصلون
•نسبة كبار
ّ
السن (النساء
إلى األنشطة التعليمية؛ وارصد مدى مشاركة كبار
ّ
والرجال) واألشخاص من ذوي اإلعاقة (النساء والرجال والفتيات
واألوالد) في لجان التعليم ،وهيئات صنع القرار وغيرها من
المجموعات التي تدير األنشطة التعليمية.
•كيف يتم تعديل ومواءمة محتوى األنشطة التعليمية ،وطرق
التدريس ،والطرق المستخدمة في تقييم المستوى التعليمي
السن واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة ،بما يتناسب
لكبار
ّ
مع مختلف قدرات واحتياجات هؤالء األشخاص؛ اعمل على جمع
السن ،واألطفال
مالحظات تقييمية من فريق التعليم وكبار
ّ
والبالغين من ذوي اإلعاقة حول مدى إمكانية الوصول واالستخدام
ومدى مالءمة األنشطة التعليمية وطرق التدريس ،وإذا ما كانوا
يواجهون أية معوقات متواصلة للمشاركة في األنشطة التعليمية.
•مواقف أفراد طاقم العمل والمعلمين وغيرهم ممن يعملون
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة؛
في مجال التعليم تجاه كبار
ّ
استخدم هذه المعلومات لمواءمة وتعديل رسائل التوعية
والمحتوى التدريبي.
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السن واألشخاص
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-1تضمين كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة في تقييمات برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي
وأنشطة الرصد ذات الصلة.
المشاركة في تحديد المعوقات

السن والبالغين واألطفال من
استفسر من مجموعة متنوعة من كبار
ّ
ذوي اإلعاقة عن المعوقات التي يواجهونها في المشاركة في األنشطة
السن واألشخاص من
التعليمية .احرص على تضمين ممثلين عن كبار
ّ
ذوي اإلعاقة في جلسات النقاش الجماعية .تشاور مع الفتيات اليافعات
والفتيان اليافعين لتحديد مختلف المعوقات والعوامل المساعدة التي
تؤثر عليهم.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
احرص على إشراك كبار
ّ
التدقيقات والتقييمات التي تُ جرى للمرافق التعليمية ،وذلك من أجل
تحديد أوجه القصور المحتملة من حيث السالمة وإمكانية الوصول (انظر
معيار اإلدماج الرئيسي  ،2العمل الرئيسي  ،2-1المالحظة التوجيهية
المتعلقة بمعالجة المعوقات).

المشاركة في التقييمات

السن والبالغين واألطفال من ذوي اإلعاقة،
احرص على إشراك كبار
ّ
بوصفهم مبلغين رئيسيين في تقييمات االحتياجات التعليمية .استفسر
منهم عن الطرق التي يفضلونها إلجراء تقييمات االحتياجات هذه.

ّ
التعلم
تحديد مرافق

السن (النساء والرجال) واألشخاص من ذوي
احرص على التشاور مع كبار
ّ
اإلعاقة (النساء والرجال والفتيات واألوالد) لتحديد المواقع المناسبة
ّ
التعلم فيها .احرص على العمل معهم لتحديد المخاطر
إلقامة مرافق
المحتملة ذات الصلة باألنشطة التعليمية ،واحرص على وضع خطة
للحد منها.
ّ
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معيار اإلدماج في التعليم :2
معالجة معوقات التعليم

ّ
السن واألشخاص من ذوي
يتمكن كبار
أن
ّ
اإلعاقة من الوصول إلى فرص التعليم ،وأن
تكون المناهج والمواد التعليمية مناسبة
لمختلف فئات المتعلمين.

األعمال الرئيسية

ّ
التعلم لجعلها آمنة وسهلة الوصول إليها
 :1-2تعديل ومواءمة مرافق
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
واستخدامها بالنسبة لكبار
ّ
 :2-2استخدام أساليب تدريس متنوعة ومناهج ومواد تعليمية مناسبة
لمختلف فئات المتعلمين.
 :3-2بناء قدرات المعلمين والمجتمعات المحلية وغيرهم من األطراف
العاملة في مجال التعليم لتعزيز التعليم الدامج في حاالت الطوارئ.
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المالحظات التوجيهية

ّ
التعلم
التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-2تعديل ومواءمة مرافق
السن
لجعلها آمنة وسهلة الوصول إليها واستخدامها بالنسبة لكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
التصميم والبناء

قم بتصميم وبناء جميع أنواع المرافق التعليمية بما يجعلها سهلة
الوصول إليها واستخدامها ،بما في ذلك ساحات التعلم الرسمي
وغير الرسمي ووحدات التدريب المتنقلة والتعليم القائم على المنزل
(انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،2المربع " 3ما هو مفهوم إمكانية
الوصول؟").
خذ بعين االعتبار:
السن واألشخاص
• أن تكون المرافق التعليمية قريبة من مأوى كبار
ّ
من ذوي اإلعاقة وشبكات الدعم الخاصة بهم.
• أن تكون المسارات سهلة الوصول إليها واستخدامها وآمنة
(انظر معايير اإلدماج في برامج المأوى والمستقرات والمواد
المنزلية)؛

• وجود ممرات خالية من العوائق ومداخل يمكن للجميع الوصول
إليها ودخولها بسهولة؛
• توفير مساحة كافية في الغرف الصفية للكراسي المتحركة؛
• توفير إضاءة مناسبة لألشخاص من ذوي الضعف البصري.
• وجود مراحيض تحافظ على الخصوصية ومرافق مراحيض
منفصلة للذكور واإلناث (انظر معايير اإلدماج في برنامج المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة (.))WASH
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ّ
التعلم
السالمة واألمان في بيئة

مكانا ً
ً
آمنا لتلقى المالحظات التقييمية
احرص على جعل بيئة التعلم
يقدمها المشاركون فيها بالقبول والترحيب .احرص على أن تكون
التي ّ
المعلومات األساسية المتعلقة بالسالمة والحماية سهلة الوصول
إليها واستخدامها للجميع ،مثل المعلومات المتعلقة بخطط اإلخالء
والسالمة والمعلومات المتعلقة بكيفية اإلبالغ عن أي حاالت إيذاء أو
استغالل.

العمل مع مدارس التعليم الخاص

تعاون مع مدارس التعليم الخاص على تشجيع التعليم الدامج .إذا كان
هناك مدارس أو صفوف تعليم خاص يتم فيها فصل األشخاص من
ذوي اإلعاقة عن خدمات التعليم الموحد ،احرص على االستفادة من
خبراتها في تشجيع إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة في ساحات التعلم
الموحدة.

الربط مع الخدمات الموحدة

إذا كان األطفال من ذوي اإلعاقة يلتحقون بمدارس للتعليم الخاص
أو بوحدات تعليم بديل ،اعمل على تشجيعها على الربط بين أنشطتها
فرصا لألطفال من ذوي ومن غير ذوي
والخدمات الموحدة لتوفير ً
معا.
اإلعاقة للعب والتعلم ً

مشاركة الدروس المستفادة

احرص على مشاركة السلطات الوطنية بالدروس المستفادة
والممارسات المثلى التي تفضي إلى جعل مرافق التعليم سهلة
الوصول إليها واستخدامها .اعمل على تشجيع السلطات الوطنية على
دمج الممارسات المثلى ضمن سياسات بناء وصيانة المدارس.
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التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-2استخدم أساليب تدريس متنوعة
ومناهج ومواد تعليمية مناسبة لمختلف فئات المتعلمين.
تعديل ومواءمة المواد

احرص على توفير المواد التدريسية والتعليمية بتنسيقات ولغات
مختلفة ،بما فيها لغة اإلشارة.
احرص على ضمان أن تعبر الكتب التدريسية ومواد التعلم عن التنوع
والتوازن في النوع االجتماعي .على سبيل المثال ،تأكد من تمثيل كبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة من الجنسين بطريقة إيجابية في
ّ
األمثلة والقصص الواردة في هذه المواد.
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى أي أجهزة
إذا ما احتاج كبار
ّ
عما عما واعمل على شراء تلك المواد من
مساندة إضافية ،اسألهم ّ
الشركات المحلية حيثما أمكن ذلك.

تعديل ومواءمة الوسائل

اعمل على تعديل ومواءمة منهاج أو محتوى األنشطة التعليمية بما
حد
يتناسب مع األفراد ،في أنشطة التعليم الرسمي وغير الرسمي على ّ
سواء .على سبيل المثال ،قم بوضع خطة تعليم فردية ،وتحديد األهداف
السن أو األشخاص من ذوي
وفقا لقدرة واهتمامات كبار
التعليمية
ً
ّ
اإلعاقة.
احرص على تعديل ومواءمة األنشطة بما يجعلها أكثر سهولة في
الوصول إليها واستخدامها بالنسبة لألشخاص من ذوي اإلعاقة .على
وحدد األهداف
سبيل المثال ،قم بتحديد أوقات بديلة لالختبارات،
ّ
التعليمية لألطفال الذين قد يحتاجوا إلى وقت أطول أو دعم أكبر في
وقدم لهم الدعم التعليمي اإلضافي.
التعلم،
ّ
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احرص على مرونة أنشطة التعليم الرسمية وغير الرسمية بما بتناسب
مع المتعلمين المتنوعين .على سبيل المثال ،قم بمواءمة وتعديل برامج
التعليم والتدريب الفني والمهني وبرامج تنمية الطفولة المبكرة ،بحيث
تكون مرنة ومناسبة لمختلف فئات المتعلمين.
شجع على دعم األقران لألقران بين المتعلمين من خالل ،على سبيل
ّ
المثال ،تطبيق أنشطة نظام الزمالة وحلقة األصدقاء ودعم الطفل
للطفل وأنشطة تعلم المجموعات الصغيرة.

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-3بناء قدرات المعلمين
والمجتمعات المحلية وغيرهم من األطراف العاملة في مجال التعليم
لتعزيز التعليم الدامج في حاالت الطوارئ.
نشر الوعي

السن
قم بتنفيذ أنشطة توعية مع المجتمع المحلي ،بما في ذلك كبار
ّ
حق كبار
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وفريق برنامج التعليم ،حول ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في التعليم الدامج في حاالت
ّ
الطوارئ .احرص على أن تستند رسائلك على أي تحليل متوفر حول
بالحق في
معرفة ومواقف وممارسات المجتمع المحلي فيما يتعلق
ّ
التعليم في حاالت الطوارئ.
احرص على إشراك المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة
السن في توعية هيئات التعليم ،مثل لجان
والجمعيات المعنية بكبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في المشاركة
حق كبار
التعليم ،حول ّ
ّ
في عملية صنع القرار المتعلقة بالتعليم.
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التدريب

قم بتدريب مدراء المدارس والمعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية
اآلخرين على:
حق كبار
• الحيلولة دون حدوث حاالت تمييز في التعليم ،وتعزيز ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في التعليم الدامج في حاالت
ّ
الطوارئ؛
• احرص على إدراك وتلبية االحتياجات المتنوعة؛ على سبيل المثال،
معرفة ما إذا كان المتعلم يحتاج إلى شخص ما لمساعدته في
ّ
حل تعيين كتابي ما أو إذا كان يحتاج إلى وقت إضافية الستكمال
التعيين؛
• احرص على إدراك والتغلب على مختلف أنواع المعوقات التي قد
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في
تحول دون مشاركة كبار
ّ
األنشطة التعليمية  -وهذه يمكن أن تشمل وصمة العار التي
السن
استنادا إلى افتراضات خاطئة ،كافتراض أن إدماج كبار
تتشكل
ً
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في الغرفة الصفية سيؤدي إلى إبطاء
عملية التعلم بالنسبة لآلخرين؛
• اعمل على مواءمة وتعديل طرق التدريس بما يتناسب مع تنوع
المتعلمين ،بما في ذلك استخدام أدوات مثل خطط التعليم
الفردية.
• اعمل على تغيير المفهوم السائد القائل بأن توفير تعليم دامج هو
أمر صعب ومكلف.

تقديم الدعم للمعلمين

اعمل على تطبيق نظام لتوفير دعم منتظم للمعلمين .على سبيل
المثال ،احرص على تمكين المعلمين من التواصل مع المنظمات المعنية
باألشخاص من ذوي اإلعاقة والجمعيات المعنية بكبار السن التي تمتلك
مهارات تقديم الدعم للعملية التدريسية ،و/أو مع المهنيين التعليميين.
241

معايير اإلدماج في تدخالت التعليم
السن أو
إذا كانت هناك ضرورة لوجود طاقم عمل إضافي لدعم كبار
ّ
األشخاص من ذوي اإلعاقة في المشاركة في برامج التعليم ،احرص
على تخصيص بند للتكاليف اإلضافية في ميزانيتك ،أو طالب بتضمين
هذه التكلفة ضمن الميزانية الكلية لبرامج التعليم
قم بوضع جدول بقوائم الموارد القائمة التي يمكن استخدامها لدعم
طرق التدريس الدامج ،وشاركها مع المعلمين..

تشارك الخبرات

شجع المعلمين وغيرهم ممن يمتلكون الخبرة في مجال طرق التدريس
ّ
السن
الدامج (مثل المهنيين وأفراد األسرة وشبكات الدعم الخاصة بكبار
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة) على مشاركة خبراتهم وتقديم أمثلة على
الممارسات المثلى .على سبيل المثال ،اعمل على تعزيز تبادل الزيارات
بين مرافق التعليم الخاص والمدارس الموحدة أو ساحات التعلم
المؤقتة.
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معيار اإلدماج في التعليم :3
المشاركة وعملية صنع القرار

السن واألشخاص من ذوي
أن يشارك كبار
ّ
اإلعاقة في أنشطة التعليم وعملية صنع
القرار.

األعمال الرئيسية

 :1-3مواءمة وتعديل األنشطة التعليمية وآليات صنع القرار لدعم
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك
مشاركة كبار
ّ
األطفال.
السن واألشخاص من ذوي
 :2-3ضمان توفير فرص متساوية لكبار
ّ
اإلعاقة لتنمية مهاراتهم وتعيينهم كمدرسين أو موظفين تعليميين.
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المالحظات التوجيهية

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :1-3مواءمة وتعديل األنشطة
السن واألشخاص من
التعليمية وآليات صنع القرار لدعم مشاركة كبار
ّ
ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك األطفال.
المشاركة في برامج التعليم

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة والمنظمات
احرص على إشراك كبار
ّ
السن
حق كبار
التي تمثلهم في جلسات التوعية التي تُ عقد حول ّ
ّ
واألشخاص من ذوي اإلعاقة في التعليم في حاالت الطوارئ .تعاون
معهم على بلورة رسائل للمجتمع المحلي ولألشخاص العاملين في
السن واألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة.
مجال التعليم ،وكبار
ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في عملية
احرص على إشراك كبار
ّ
تحد
تحليل أنشطة التعليم الحالية ،وذلك من أجل تحديد العوامل التي ّ
من إمكانية الوصول ،ولمعرفة ما الذي يمكن فعله لجعلها أكثر سهولة
السن واألشخاص من ذوي
للوصول واالستخدام .استفسر من كبار
ّ
اإلعاقة عن طرق التدريس والمواد التعليمية التي يحتاجونها ويفضلونها.

المشاركة في عملية صنع القرار

السن واألشخاص من ذوي
المجدية لكبار
اعمل على دعم المشاركة
ّ
ّ
اإلعاقة (بما في ذلك الفتيات واألوالد) في آليات صنع القرار ذات الصلة
ّ
يتسنى لهم المشاركة في تخطيط
بالتعليم ،مثل لجان التعليم ،حتى
برامج التعليم في استجابات حاالت الطوارئ.
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احرص على التأكد من توفير المعلومات الناتجة عن لجان التعليم
بتنسيقات مختلفة (انظر معيار اإلدماج الرئيسي  ،4العمل الرئيسي ،2
المجدية في عملية
المالحظات التوجيهية المتعلقة بتعزيز المشاركة
ّ
صنع القرار).

التوجيه الخاص بالعمل الرئيسي  :2-3ضمان توفير فرص متساوية
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة لتنمية مهاراتهم ولتعيينهم
لكبار
ّ
كمدرسين أو موظفين تعليميين.
التعيين

احرص على تضمين التنوع في النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة في
معايير االختيار المتبعة لتعيين المعلمين وغيرهم من أعضاء الهيئة
التدريسية.
اعمل على تطبيق سياسات موارد بشرية دامجة لألنشطة ذات العالقة
بالتعليم (انظر معيار اإلدماج الرئيسي .)8
شارك وثائق الوصف الوظيفي وطلبات التعيين مع المنظمات التي
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،واطلب منها مشاركتها
تمثل كبار
ّ
مع شبكات العمل الخاصة بها.
اعمل على مواءمة وتعديل أماكن العمل التعليمي بما يتناسب مع
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ممن يتم تعيينهم كأعضاء
كبار
ّ
استنادا إلى احتياجاتهم الفردية (انظر "الترتيبات
في الهيئة التدريسية،
ً
التيسيرية المعقولة" في المسرد).
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التدريب المهني

السن واألشخاص من ذوي
احرص على توفير فرص متساوية لكبار
ّ
اإلعاقة بما يضمن حصولهم على التدريب الالزم لتنمية مهاراتهم
التدريسية والمهنية ،ودعم ُسبل عيشهم .خذ بعين االعتبار أن يكون لكبار
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة حصة في مراكز التدريب المهني،
ّ
ومواءمة وتعديل جلسات التوعية وجلسات تدريب تنمية المهارات بحيث
تكون سهلة الوصول إليها واستخدامها.
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األدوات والموارد

مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل" ،المعيار  :20التعليم وحماية
الطفل في المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني،
مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل،
http://bit.ly/2zjApLe 2012
مجموعة الحماية العالمية ،تطبيق توحيد مبادئ الحماية (،)ProM
،)Google Play( http://bit.ly/2ozLkgs
)iTunes( http://apple.co/2oBCyPf

الشبكة العالمية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ (،)INEE
التعليم في حاالت الطوارئ :إشراك الجميع :الدليل المختصر للشبكة
العالمية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ لتنفيذ تدخالت تعليم
دامجة ،جنيف ،الشبكة العالمية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ
( ،)INEEالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين2009 ،
http://bit.ly/1KAkItY
الشبكة العالمية لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ (،)INEE
المعايير الدنيا للتعليم :الجاهزية واالستجابة والتعافي ،اإلصدار
الثاني ،نيويورك ،الشبكة العالمية لوكاالت التعليم في حاالت
الطوارئ ،اإلصدار الثاني ،نيويورك ،الشبكة العالمية لوكاالت التعليم
في حاالت الطوارئhttp://bit.ly/2BE5fjM 2010 ،
شبكة الوكاالت العالمية للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEEدليل
دعم المتعلمين من ذوي اإلعاقة ،جنيفINEE c/o UNHCR ،،
http://bit.ly/1P0LMJ8 2010

صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،إدماج األطفال من
ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني :توجيه التعليم ،اليونيسف،
قريبا) http://bit.ly/2oAqNIE
(سينشر
ً
ُ

صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومجموعة واشنطن
قريبا)
المعنية بإحصائيات اإلعاقة ،نموذج التعليم الدامج( ،ستنشر
ً
http://bit.ly/2yS5mD5
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دراسة حالة

إعداد نظام تعليمي دامج وغرف صفية
دامجة في األردن

تعمل مؤسسة ميرسي كوربس  Mercy Corpsعلى تنفيذ
مشاريع للتعليم الدامج في األردن ،حيث تهدف من خالل هذه
المشاريع إلى تحسين إمكانية استخدام والوصول إلى المدارس
العامة من قبل األطفال من ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في
مخيمات الالجئين ومع المجتمعات المستضيفة .ومن خالل تبنيه
تحد من اإلدماج،
لنهج شامل يتصدى للمعوقات المتعددة التي ّ
استطاعت فرق المشروع من دعم عملية إدماج األطفال من ذوي
اإلعاقة في المدارس الموحدة.

غرف الموارد  -هي عبارة عن أماكن تعلم مخصصة يحصل فيها
األطفال من ذوي اإلعاقة على تدريس متخصص  -ويتم ترقيتها
وتجديدها ،لضمان أنها يسهل الوصول إليها واستخدامها ومزودة
بالمواد الالزمة.
تقدم مؤسسة ميرسي كوربس
باإلضافة إلى دعم البنية التحتيةّ ،
الدعم للمدارس من خالل توفير المدرسين المساعدين .تدريب
المعلمين الصفيين االعتياديين .أن يتم تدريب الهيئة المدرسية
حق
على أساليب التعليم الدامج ،ويتم عقد جلسات توعية حول ّ
األطفال من ذوي اإلعاقة في التعليم ،وحول تحديد والتغلب على
معوقات التعليم.
يتم دمج األطفال من ذوي اإلعاقة في الغرف الصفية االعتيادية،
وحصولهم على دعم جماعي أو فردي بسيط في غرف الموارد كلما
لزم األمر .يشمل ذلك الدعم األكاديمي والخدمات التأهيلية ،مثل
عقد جلسات العالج الجسدي والوظيفي وعالج النطق.
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تعمل مؤسسة منظمة ميرسي كوربس  Mercy Corpsعلى
تمكين أفراد المجتمع المحلي لمناصرة التعليم الدامج على
المستوى الوطني ،وتساعد المدارس والمعلمين في دعم ودمج
األطفال من ذوي اإلعاقة ضمن الغرف الصفية والمدارس.
المصدر :منظمة ميرسي كوربس Mercy Corps
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حيثما ترد إشارة إليها ،تؤخذ هذه التعريفات ككل من الوثيقة المرجعية،
وقد تم ترجمتها عن اإلنجليزية حيثما اقتضى األمر ذلك.
فيما يتعلق باستخدام هذه المعايير ،بعض التعاريف التي تُ ستخدم في
أيضا على
السن أو األشخاص من ذوي اإلعاقة قد تنطبق ً
سياق كبار
ّ
الفئات األخرى التي تواجه معوقات في الوصول والمشاركة.
إدارة المعلومات .يشمل مصطلح "إدارة المعلومات" المراحل المختلفة
ً
بدءا من استحداثها وتخزينها واستعادتها
من عملية معالجة المعلومات
وانتهاء بنشرها والتي تتيح لمنظمة ما العمل بشكل أفضل؛ ويمكن
ً
أن تكون المعلومات على شكل مصادر داخلية ومصادر خارجية وبأي
22
تنسيق( .مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)
إمكانية الوصول .إمكانية الوصول تعني ضمان أن يكون األشخاص
من ذوي اإلعاقة قادرين على الوصول إلى البيئة المادية من حولهم،
ووسائل المواصالت ،وإلى معلومات مثل مواد القراءة وتكنولوجيا
وأنظمة االتصاالت ،على قدم المساواة مع اآلخرين .تتطلب إمكانية
الوصول تبني طريقة تفكير منفتحة وتقدمية من قبل الجهات المسؤولة
عن توفير خدمات خاصة وعامة بما يضمن وصول األشخاص من
ذوي اإلعاقة إلى الخدمات دون مواجهة أية معوقات( .مؤسسة
23
CBM)2017
األجهزة المساندة .األجهزة والتكنولوجيات المساندة هي التي يتمثل
الغرض الرئيسي منها في الحفاظ على أو تحسين القدرة الوظيفية
للشخص واستقالليته لتيسير مشاركته وتحسين مستوى رفاهه العام.
أيضا أن تحول دون حدوث حاالت عجز وأوضاع
من شأن هذه األجهزة ً
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صحية ثانوية .ومن األمثلة على األجهزة والتكنولوجيات المساندة
هناك الكراسي المتحركة واألطراف االصطناعية والمعينات السمعية
والمعينات البصرية وبرامج ومعدات الحاسوب المتخصصة التي تزيد
من القدرة على الحركة أو السمع أو الرؤية أو التواصل .وفي كثير من
الدول متدنية ومتوسطة الدخل ،يحصل ما نسبته من  %5إلى %15
فقط من األشخاص الذين يحتاجون أجهزة وتكنولوجيات مساندة على
24
هذه األجهزة( .منظمة الصحة العالمية)2017 ،
األشخاص من ذوي اإلعاقة .تشمل فئة األشخاص من ذوي اإلعاقة
األشخاص الذين يعانون من حاالت عجز جسدية أو عقلية أو ذهنية أو
حسية طويلة األمد والتي قد تعيق مشاركتهم الكاملة والفاعلة في
ّ
المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين إذا واجهتهم معوقات مختلفة.
25
(األمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة)
اإلدماج .اإلدماج يعني تبني نهج قائم على الحقوق في وضع البرامج
المجتمعية ،بحيث يهدف إلى ضمان وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة
على قدم المساواة مع اآلخرين إلى الخدمات األساسية وأن يعبروا
عن رأيهم في بلورة وتنفيذ تلك الخدمات .وفي الوقت ذاته ،يقتضي
اإلدماج أن يتم بذل جهود مخصصة لمعالجة والتغلب على المعوقات
26
التي تحول دون تحقيقه( .اللجنة الدولية للصليب األحمر))2015 ،
االستضعاف .الظروف التي تتحدد من خالل العوامل أو العمليات
المادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تزيد من جاهزية وتهيؤ
الشخص أو المجتمع المحلي أو الموارد أو األنظمة على تحمل آثار
المخاطر( .مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،UNISDR
27
)2017

251

المسرد
التأهيل القائم على المجتمع ( .)CBRالتأهيل القائم على المجتمع
عبارة عن استراتيجية يتم تطبيقها ضمن عملية التنمية المجتمع العامة
لتأهيل األشخاص من ذوي اإلعاقة وتوفير فرص متساوية وتحقيق
اإلدماج االجتماعي لهم .ويتم تطبيق التأهيل القائم على المجتمع من
خالل الجهود المشتركة التي يبذلها األشخاص من ذوي اإلعاقة أنفسهم
وأسرهم والمنظمات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية
وغير الحكومية ذات العالقة التي تقدم خدمات صحية وتعليمية ومهنية
28
واجتماعية وغيرها( .منظمة الصحة العالمية)2004 ،
الترتيبات التيسيرية المعقولة" .الترتيبات التيسيرية المعقولة" تعني
إجراء التعديالت والمواءمات الضرورية والمناسبة التي ال تشكل أي عبء
غير مبرر ،حيثما لزم ذلك في حالة معينة ،لضمان تمتع األشخاص من
ذوي اإلعاقة وممارستهم لحقوق اإلناث والحريات األساسية على قدم
المساواة مع اآلخرين( .األمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص من
29
ذوي اإلعاقة)
التصميم الشامل“ .التصميم الشامل" يعني تصميم المنتجات
والبيئات والبرامج والخدمات على نحو يمكن لجميع األشخاص
استخدامها ،بأكبر قدر ممكن ،دون الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها أو
إدخال أي تصميم متخصص عليها .ويجب أن ال يستثنى مبدأ "التصميم
الشامل" األجهزة المساندة المخصصة لفئات معينة من األشخاص من
ذوي اإلعاقة حيثما لزم ذلك( .األمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص
30
من ذوي اإلعاقة)
التواصل التوضيحي والبديل ( .)AACالتواصل التوضيحي والبديل
هو مجموعة من األدوات واالستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها أي
تحديات التواصل اليومي .ويمكن أن يتخذ التواصل
شخص للتغلب على ّ
عدة أشكال ،مثل :الكالم ،والتلميح المشترك ،والنصوص ،واإليحاءات،
وتعابير الوجه ،واللمس ،ولغة اإلشارة ،والرموز ،والصور ،وأجهزة تحويل
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النص إلى كالم ،وغيرها .عادة ما يستخدم جميع الناس عدة أشكال من
التواصل ،حسب السياق وحسب الشخص الذي نتواصل معه .ويتحقق
الفعال عندما يفهم الشخص اآلخر ّنية والمعنى الذي يريد
التواصل
ّ
وأي ًا كان شكل التواصل المستخدم ،األهم في األمر
الشخص إيصالهماّ .
هو النجاح في فهم الرسالة المقصودة( .الجمعية الدولية للتواصل
31
التوضيحي والبديل ""ISAAC )2017
السن هي عبارة
السن .الجمعيات المعنية بكبار
الجمعيات المعنية بكبار
ّ
ّ
السن ،وتهدف
عن منظمات قائمة على المجتمع مبتكرة تُ عنى بكبار
ّ
السن وتنمية مجتمعاتهم المحلية.
إلى تحسين الظروف المعيشية لكبار
ّ
السن من الموارد والمهارات المتفردة
وتستفيد الجمعيات المعنية بكبار
ّ
فعال ،ولتيسير
التي يمتلكها كبار
السن ،في تقديم دعم اجتماعي ّ
ّ
32
األنشطة وتقديم الخدمات( .منظمة هيلب إيج)2009 ،
العجز .انحراف كبير أو فقدان إلحدى وظائف أو تركيبة الجسم (منظمة
الصحة العالمية .)2002 ،وقد تكون حاالت العجز مؤقتة أو دائمة ،وقد
33
يعاني األشخاص من أشكال متعددة من العجز( .اليونيسف)2017
تعرف العوامل
العوامل المساعدة .لغرض استخدام هذه المعاييرّ ،
تيسر إمكانية الوصول والمشاركة في
المساعدة بأنها العوامل التي ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
المجتمع لكبار
ّ
القدرات .هي مواطن القوة والسمات والموارد التي تجتمع في منظمة
ما أو مجتمع محلي أو مجتمع عام وتُ ستخدم إلدارة مخاطر الكوارث
والحد منها وتعزيز الصمود .ويمكن أن تشمل القدرات البنية التحتية
ّ
والمؤسسات والمعارف والمهارات اإلنسانية ،والخصال الجماعية مثل
للحد من
العالقات االجتماعية والقيادة واإلدارة( .مكتب األمم المتحدة
ّ
34
مخاطر الكوارث )UNISDR
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المسائل المتقاطعة .هذا المصطلح يعني التقاطع القائم بين عوامل
متعددة ،مثل اإلعاقة والعمر والنوع االجتماعي ،والذي يمكن أن يؤدي
إلى تفاقم حاالت التمييز ،والذي ،حسب السياق ،قد ينطوي على
معوقات قانونية أو اجتماعية أو ثقافية أكبر .ومن شأن هذه المعوقات
أن تعيق أكثر من قدرة الشخص على الوصول إلى والمشاركة في العمل
اإلنساني ،وبعمومية أكبر ،في المجتمع.
المساندة الشخصية .قد يحتاج بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة
إلى مساندة شخصية لتيسير إدماجهم ومشاركتهم الكاملة في األسرة
ً
ضروريا بسبب
والمجتمع المحلي .وقد تكون المساندة الشخصية
العوامل البيئية (على سبيل المثال ،عندما تكون البيئة غير سهلة
الوصول واالستخدام) ،وبسبب أن األشخاص من ذوي اإلعاقة قد
يعانون من حاالت عجز وصعوبات وظيفية تعيق قدرتهم على تنفيذ
األنشطة والمهام وحدهم.
يمكن للمساندة الشخصية أن تتيح للشخص من ذوي اإلعاقة النهوض
من النوم والذهاب إلى النوم وقتما يريد ذلك ،وتناول الطعام وقتما
يريد ذلك ،وإنجاز المهام المنزلية ،وحضور الفعاليات االجتماعية خارج
المنزل ،والوصول إلى التعليم ،والحصول على دخل ،ورعاية أسرته.
يمكن توفير المساندة الشخصية من خالل عدة وسائل ،مثل أفراد
العائلة واألصدقاء ،أو من خالل الوسائل الرسمية ،مثل موظفي
المؤسسات الخاصة أو الخدمات االجتماعية( .منظمة الصحة العالمية،
35
)2010
المعوقات .لغرض استخدام هذه المعايير ،تُ عرف المعوقات على أنها
العوامل التي تحول دون تمتع الشخص بالوصول والمشاركة الكاملة
والمتساوية في المجتمع .وهي يمكن أن تكون معوقات بيئية ،ومن
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بينها المعوقات المادية (مثل وجود درج وعدم توفر منحدرات أو
مصاعد) ،ومعوقات تواصلية (كأن يتم استخدام تنسيق واحد فقط
لتوفير المعلومات) ،ومعوقات مواقفية (مثل المفاهيم السلبية حول
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة) ،ومعوقات مؤسساتية (مثل
كبار
ّ
السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز ضد فئات معينة) .وهناك
أصال قبل حدوث النزاع أو الكارثة الطبيعية ،بينما تنشأ
معوقات موجودة
ً
معوقات أخرى نتيجة لتنفيذ برامج االستجابة اإلنسانية.
المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة .عادة ما تكون
المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة منظمات ذاتية التنظيم
حيث تكون غالبية أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها من األشخاص من
ذوي اإلعاقة .ويتمثل دور المنظمات المعنية باألشخاص من ذوي
ً
منبرا لها للتعبير عن رأيها في جميع المسائل ذات
اإلعاقة في توفير
36
العالقة بحياة األشخاص من ذوي اإلعاقة( .مؤسسة )2017 ،CBM
برامج التحويالت النقدية ( .)CTPتتعلق برامج التحويالت النقدية
بجميع البرامج التي يتم توفير المنح النقدية (أو قسائم السلع أو
الخدمات) بشكل مباشر للفئات المستفيدة .وفي سياق المساندة
اإلنسانيةُ ،يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى توفير المنح النقدية
قدم لألفراد أو األسر المعيشية أو أفراد المجتمع،
أو القسائم التي تُ ّ
وليس للحكومات أو األطراف الرسمية األخرى .وتغطي برامج التحويالت
النقدية جميع نماذج المساعدات القائمة على المنح النقدية ،بما فيها
ويستثنى من هذا الحواالت المالية والتمويل المصغر
قسائم اإلعاناتُ .
في التدخالت اإلنسانية (على الرغم من أنه قد يتم استخدام مؤسسات
التمويل المصغر والحواالت المالية لتقديم المنح النقدية بشكل فعلي).
حد سواء لإلشارة إلى التدخالت القائمة
ويمكن استخدام المصطلح على ّ
37
على المنح النقدية والتحويالت القائمة على النقد( .مبادرة )CaLP
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تعزيز الصمود (المرونة) .ويتعلق هذا المصطلح بقدرة األفراد أو
المجتمعات أو الدول على توقع وتحمل والتعافي من محنة ما  -سواء
كانت كارثة طبيعة أو أزمة .وتعزيز الصمود يعتمد على تنوع ُسبل
التكيف والمهارات الحياتية مثل حل المشاكل والقدرة
العيش ،وآليات
ّ
على الحصول على الدعم ،والحافز ،والتفاؤل ،واإليمان ،والثبات ،وسعة
38
الحيلة( .مشروع إسفير )2017
توحيد مبادئ الحماية .توحيد تدخالت الحماية هي عملية دمج
المجدي والسالمة وصون الكرامة في
مبادئ الحماية وتعزيز الوصول
ّ
39
المساعدات اإلنسانية
السن من الفئات التي تتزايد نسبتها بسرعة
السن .تعتبر فئة كبار
كبار
ّ
ّ
ً
غالبا ما يتم تجاهل هذه الفئة في العمل
كبيرة في معظم الدول ،لكن
اإلنساني .وفي كثير من الدول والثقافات ،ال ينحصر اعتبار الشخص
ً
السن في عمره ،بل يرتبط ذلك بظروف أخرى مثل أن يكون
كبيرا في
ّ
جدة أو أن تظهر عليه عالمات الشيخوخة مثل الشيب.
جد ًا أو ّ
الشخص ّ
سن  60سنة فما فوق كتعريف لكبر
ومع أن كثير من المصادر تستخدم ّ
سن  50سنة فما فوق
السن ،إلى أنه قد يكون من المالئم أكثر استخدم ّ
ّ
في كثير من السياقات التي تشهد أزمات.
مقدمو الرعاية .وهم البالغون واألطفال من الجنسين الذين يقدمون
ً
وغالبا ما تكون المساعدة التي يقدمونها بال
الدعم لشخص ما يحتاجه،
مقابل( .انظر تعريف المساندة الشخصية لمزيد من المعلومات).
نظام التعليم الخاص .نظام التعليم الخاص يعني حصول األطفال من
ذوي اإلعاقة على التعليم في بيئات تعلم منفصلة مثل مدارس التعليم
ً
غالبا ما تكون معزولة على المجتمع المحلي أو عن األطفال
الخاص التي
اآلخرين أو عن المدارس الرسمية( .منظمة هانديكاب إنترناشينال
40
)2012
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 11منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،التقرير العالمي حول
اإلعاقة ،جنيف ،منظمة الصحة العالمية،2011 ،
http://bit.ly/2jFpXDh

 22قسم السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم
المتحدة ،تقرير التوقعات السكانية في العالم :مراجعة عام ،2017
التقدم ،ورقة عمل رقم ،ESA/P/WP/248
النتائج الرئيسية وجداول
ّ
نيويورك ،األمم المتحدةhttp://bit.ly/2rEDAXA ،2017 ،

 33إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة ،قسم
السياسة االجتماعية وتنمية اإلعاقة ،الشيخوخة واإلعاقة،
 24( http://bit.ly/2BtLg4Iتشرين الثاني/نوفمبر )2017
 44منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،التقرير العالمي حول
اإلعاقة ،جنيف ،منظمة الصحة العالمية ،2011 ،الفصل الثاني
http://bit.ly/2jFpXDh
 55قسم السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم
المتحدة ،تقرير التوقعات السكانية في العالم :مراجعة عام ،2017
التقدم ،ورقة عمل رقم ،ESA/P/WP/248
النتائج الرئيسية وجداول
ّ
نيويورك ،األمم المتحدةhttp://bit.ly/2rEDAXA ،2017 ،

 66إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة ،قسم
السياسة االجتماعية وتنمية اإلعاقة ،الشيخوخة واإلعاقة،
 24( http://bit.ly/2BtLg4Iتشرين الثاني/نوفمبر )2017
 77يمكن االطالع على مزيد من عينات األسئلة التي وضعتها مفوضية
ً
أيضا
الالجئين النسائية على الموقع .http://bit.ly/2B8aj0m :أنظر
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،التوجيه العام :إدماج
األطفال من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني ،اليونيسف،2017 ،
http://bit.ly/2zjrqtJ
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 88لمعرفة المزيد ،أنظر :جامعة والية نورث كارولينا ،مركز التصميم
العالمي ،مبادئ التصميم العالمي :النسخة ،1997 ،4/1/97 - 2.0
18( http://bit.ly/2kfE2tI كانون الثاني/ديسمبر .)2017

 99اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،إرشادات تضمين تدخالت
الحد من
العنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني:
ّ
المخاطر ،تعزيز الصمود والمرونة والتعافي ،اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت،2015 ،http://bit.ly/2oEcqmT
 110مشروع إسفير" ،مبدأ الحماية ّ :1
تجنب تعريض األشخاص
لضرر إضافي يمكن أن تنشأ عن األعمال التي تقوم بها والواردة
في دليل إسفير :ميثاق العمل اإلنساني والمعايير الدنيا في
برامج االستجابة للكوارث ،2011 ،روغبي ،تطبيق عملي،2011 ،
http://bit.ly/2xYFWqu
 111مشروع إسفير" ،مبدأ الحماية  :2احرص على وصول األشخاص
المتحيزة  -بما يتناسب مع احتياجاتهم ودون أي
إلى المساعدة غير
ّ
تمييز" في دليل إسفير :ميثاق العمل اإلنساني والمعايير الدنيا في
برامج االستجابة للكوارث ،2011 ،روغبي ،تطبيق عملي،2011 ،
http://bit.ly/2kG0ufc
 112انظر :فريق الحماية العالمي ،تعميم وتوحيد برامج الحماية
http://bit.ly/2tlcIBa ( 11كانون األول/ديسمبر )2017

 113انظر :القسم الدولي للموارد الفنية لذوي اإلعاقة ،دليل عملي :إجراء
تدقيق إلمكانية الوصول في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل،
ليون ،مؤسسة هانديكاب إنترناشيونال،2014 ،
http://bit.ly/2ad0V9y
 114انظر :منظمة الصحة العالمية ،الصحة العامة واالبتكار والملكية
الفكرية والتجارة :التعاون الدولي بشأن التكنولوجيا المساندة (،)GATE
 18( http://bit.ly/2a2eXQ2كانون األول /ديسمبر )2017
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 115أكيركار ،أس .وبهاردواج ،آر ،دليل الممارسات المثلى :تضمين إدماج
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة في سياسة وممارسة العمل
كبار
ّ
عما قريب)
اإلنساني ،لندن ،منظمة هيلب إيج إنترناشينال
ُ
(سينشر ّ
 116اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،إرشادات تضمين تدخالت
الحد من
العنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني:
ّ
المخاطر ،تعزيز الصمود والمرونة والتعافي ،اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت،2015 ،http://bit.ly/2oEcqmT
 117اللجنة الدولية للصليب األحمر ،المعايير المهنية الخاصة بأعمال
الحماية التي تنفذها الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني وحقوق
اإلنسان في حاالت النزاع المسلح وغيرها من حاالت العنف ،نسخة
 ،2013جنيف ،اللجنة الدولية للصليب األحمر،2013 ،
http://bit.ly/1xCfrfd
 118مشروع إسفير" ،معيار تزويد المياه  :1الوصول إلى المياه وكميتها"
في دليل إسفير :ميثاق العمل اإلنساني والمعايير الدنيا في برامج
االستجابة للكوارث ،روغبي ،تطبيق عملي ،2011 ،الممارسة العملية،
http://bit.ly/1PvnmbM

 119انظر :منظمة الصحة العالمية ،صحيفة وقائع حول اإلعاقة
والصحة ،منظمة الصحة العالمية ،نوفمبر/تشرين الثاني ،2017
( http://bit.ly/1MYuzMe 18كانون األول/ديسمبر )2017
 220المصدر :وزارة التنمية الدولية البريطانية ( )DFIDسياسة معايير
السن في أبنية التعليم الممولة من
إمكانية الوصول واالستخدام لكبار
ّ
قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية ،http://bit.ly/2oEqZ9N ،وزارة
التنمية الدولية البريطانية( 2014 ، 18كانون األول /ديسمبر )2017
 221انظر :منظمة الصحة العالمية ،صحيفة وقائع حول اإلعاقة
والصحة ،منظمة الصحة العالمية ،نوفمبر/تشرين الثاني ،2017
( http://bit.ly/1MYuzMe 18كانون األول/ديسمبر )2017
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 222إرشادات إدارة المعلومات ،مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،ص 1 .المراجع" :الجمعية المعنية بإدارة المعلومات 2005
(أنظر http://bit.ly/2BDVgLr ،")http://www.aslib.co.uk
 223مؤسسة  ،CBMحقيبة أدوات تطوير البرامج الدامجة لإلعاقة،
 ،Bensheimمؤسسة 2017 ،CBMhttp://bit.ly/2lVei5A ،

 224منظمة الصحة العالمية ،اإلعاقة :األجهزة والتكنولوجيات المساندة
 11( hكانون األول/ديسمبر .)2017
 ttp://bit.ly/2Cz0FAe
 225الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص من
ذوي اإلعاقة ( ،)106/A/RES/61المادة http://bit.ly/2ieddTM ،1
 226اتحاد جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،جميعنا تحت سقف
واحد :المأوى المستقرات الشاملة لإلعاقة في حاالت الطوارئ ،جنيف،
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،2015 ،
صhttp://bit.ly/2Bt4FCZ ،10 .
 227مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،المصطلحات
 11( hكانون األول/ديسمبر )2017
 ttp://bit.ly/2tcCgPM
 228منظمة الصحة العالمية ،التأهيل القائم على المجتمع :استراتيجية
لتأهيل األشخاص من ذوي اإلعاقة وتوفير فرص متساوية وتحقيق
اإلدماج االجتماعي لهم :ورقة موقف مشترك  ،2004منظمة العمل
الدولية ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومنظمة
الصحة العالمية ،2004 ،صhttp://bit.ly/2zkO3he ،2
 229الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص من
ذوي اإلعاقة ( ،)106/A/RES/61المادة http://bit.ly/2zlgATM ،2
 330الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص من
ذوي اإلعاقة ( ،)106/A/RES/61المادة http://bit.ly/2zlgATM ،2
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 331الجمعية الدولية للتواصل التوضيحي والبديل ،ما هو التواصل
التوضيحي والبديل؟ http://bit.ly/2BHiSyC
 332منظمة هيلب إيج إنترناشينال ،كبار السن في التنمية المجتمعية:
السن في تعزيز التنمية المحلية ،لندن،
دور الجمعيات المعنية بكبار
ّ
منظمة هيلب إيج إنترناشينال ،2009 ،صhttp://bit.ly/2kczch1 ،2 .
 333صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،التوجيه العام :إدماج
األطفال من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني ،اليونيسف،2017 ،
http://bit.ly/2zjrqtJ؛ اقتباس :منظمة الصحة العالمية ،نحو لغة
مشتركة للتصنيف الدولي للقدرات الوظيفية ،اإلعاقة والصحة ،منظمة
الصحة العالمية ،www.who.int/classifications/icf/en ،2002 ،تم
الولوج إلى الموقع بتاريخ  26أيار/مايو 2017
للحد من مخاطر الكوارث ،المصطلحات
 334مكتب األمم المتحدة
ّ
 11( http://bit.ly/2tcCgPMكانون األول/ديسمبر )2017
 335خانسابيس سي ،هاينيكي موتستش كيه ،آكو كيه ،وآخرون،
(محررون) التأهيل القائم على المجتمع :إرشادات التأهيل القائم
على المجتمع ،جنيف ،منظمة الصحة العالمية،2010 ،
http://bit.ly/2oRep7A
 336مؤسسة  ،CBMحقيبة أدوات تطوير البرامج الدامجة لإلعاقة،
 ،Bensheimمؤسسة 2017 ،CBMhttp://bit.ly/2lVei5A ،
 337مبادرة  The Cash Learning Partnership( ،)CaLPمسرد
مصطالت برنامج التحويل النقدي ،CaLP ،الصفحات 1-2
 18( hكانون األول/ديسمبر )2017
 ttp://bit.ly/1Stoihi

 338مشروع إسفير" ،المسرد" في دليل إسفير :ميثاق العمل اإلنساني
والمعايير الدنيا في برامج االستجابة للكوارث ،روغبي ،تطبيق عملي،
http://bit.ly/2CzfxhP ،2011
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 339المجموعة العالمية للحماية ،تعميم وتوحيد برامج الحماية
 11( hكانون األول/ديسمبر )2017
 ttp://bit.ly/2tlcIBa
 440منظمة هانديكاب إنترناشينال ،ملخص الورقة السياساتية رقم ،88
التعليم الدامج ،أيلول/سبتمبر  ،2012صhttp://bit.ly/2CYuECL ،2 .
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السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
تحرير سيليا تيل
سهولة استخدام  PDFبواسطة تيد بيج
تصميم شركة www.truedesign.co.uk ،TRUE
طباعة  Park Communicationswww.parkcom.co.uk

مؤسسة CBM International
Stubenwald-Allee 5, 64625 Bensheim, Germany
هاتف+49 6251 131-0 :
الموقع اإللكترونيwww.cbm.org :
البريد اإللكترونيcontact@cbm.org :
مؤسسة خيرية مسجلة تحت رقم VR20949

منظمة هانديكاب إنترناشينال Handicap International
138, avenue des Frères Lumière 69008 Lyon, France
هاتف+33 4 7869 7979 :
الموقع اإللكترونيwww.handicap-international.org :
البريد اإللكترونيageneral@handicap-international.org :
منظمة خيرية مسجلة تحت رقم UK 1082565

منظمة هيلب إيج إنترناشينال HelpAge International
ص .ب ،70156 .لندن WC1A 9GB
هاتف+44 (0) 20 7278 7778 :
الموقع اإللكترونيwww.helpage.org :
البريد اإللكترونيinfo@helpage.org :
منظمة خيرية مسجلة تحت رقم 288180

تقتضي المبادئ اإلنسانية أن يتم توفير المساعدة والحماية حسب االحتياج
ودون أي تمييز.

يعرض كل فصل من فصول هذه الوثيقة مجموعة من المعايير واألعمال
الرئيسية التي تفضي إلى تلبية كل معيار منها ،والمالحظات التوجيهية التي
من شأنها دعم عملية تنفيذ األعمال ،واألدوات والموارد ،ودراسات الحالة
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى
التي توضح كيف يتم وصول كبار
ّ
برامج االستجابة اإلنسانية والمشاركة فيها.
تشكل هذه المعايير جزء من شراكة المعايير اإلنسانية ،والتي تشمل معايير
مشروع إسفير والمعايير المصاحبة لها .وتستند جميع معايير شراكة المعايير
اإلنسانية على ميثاق العمل اإلنساني ومعيار العمل اإلنساني الرئيسي
المتعلق بالجودة والمساءلة ،وهي مصممة لتُ ستخدم بالتزامن مع بعضها
البعض.
شراكة المعايير اإلنسانية عبارة عن تعاون بين مبادرات المعايير
بهدف حشد األدلة وآراء الخبراء والممارسات المثلى واستخدام
هذه المعرفة من أجل تحسين جودة ومسؤولية برامج االستجابة
اإلنسانية.

السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة
معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ

السن واألشخاص من ذوي
لقد تم تصميم معايير اإلدماج اإلنساني لكبار
ّ
سد الفجوة القائمة في فهم احتياجات وقدرات
اإلعاقة للمساعدة في ّ
السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وتحسين مستوى
وحقوق كبار
ّ
إدماجهم في العمل اإلنساني.

معايير اإلدماج
اإلنساني لكبار

السن واألشخاص
ّ

من ذوي اإلعاقة

