
 
 
 
 

 

 تعزيز إدماج منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

 في األعمال اإلنمائية واإلنسانية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 2022ورقة مناقشة القمة العاملية لذوي اإلعاقة لعام 
 



 
 
 
 

 جدول املحتويات 
 
 
 
 

 4 التنفيذي/ امللخص  

 5 مسرد االختصارات/ 

 7 املقدمة/  

 

  9 / 1الجزء 

   األهمية: اإلطار القانوني واألساس املنطقي إلدماج 

   اإلعاقة في األعمال منظمات األشخاص ذوي 

  9 اإلنمائية واإلنسانية/ 

  9 املشاركة حق من حقوق اإلنسان / 

  10 اإلعاقة/ منظمات األشخاص ذوي املشاركة من خالل  

  11 اإلعاقة/ منظمات األشخاص ذوي القيمة املضافة إلدماج  

  11 اإلعاقة يعزز امللكية /  منظمات األشخاص ذوي إدماج  

  11 اإلعاقة يعزز املساءلة / منظمات األشخاص ذوي إدماج  

  12 اإلعاقة يساهم في تحقيق نتائج أفضل /  منظمات األشخاص ذوي إدماج  

  12 اإلعاقة يعزز التفويض والتمكين /  منظمات األشخاص ذوي إدماج  

  13 / 2الجزء 

   املعنى على الصعيد العملي: توضيح أسس املشاركة الهادفة 

  13 وفهم الوضع الراهن / 

 املبادئ التي تقوم عليها املشاركة الهادفة 

13 

 

  اإلعاقة/  نظمات األشخاص ذوي مل 

   اإلعاقة عن مشاركتهم:  منظمات األشخاص ذوي تصورات  

   ( IDAالدروس املستفادة من االستطالع العاملي األول والثاني   للتحالف الدولي لإلعاقة ) 

 اإلعاقة، وإدماجها منظمات األشخاص ذوي حول مشاركة  
15 

 

  كوورنا عليها/في الشراكات، وتأثير جائحة  

  16 األطراف املعنية الفئات املدعوة للمشاركة /  

  16 اإلعاقة للمشاركة فيها / منظمات األشخاص ذوي القضايا املعنية القضايا التي ُتدعى  

  16 اإلعاقة / منظمات األشخاص ذوي العوائق التي تحول دون مشاركة  

  18 البيئة املحيطة/التحديات التي تواجه املشاركة من  



 
 

 

  19 / 3الجزء 

   اإلعاقة نظمات األشخاص ذوي اإلدماج الهادف مل 

  19 على الصعيد العملي: دراسات الحالة/

  19 توضيح العناصر األساسية للمشاركة الهادفة/ 

 دراسات حالة عن وضع شروط مسبقة للمشاركة  

19 

 

  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة/الهادفة على مستوى  

  20 التطوير التنظيمي/  

  22 بناء القدرات الفنية / 

  26 بناء الحركة/  

 دراسات حالة عن املشاركة كإنتاج مشترك:  

31 

 

  العمل الجماعي/  

  31 البرمجة الشاملة/ 

  35 وضع السياسات الشاملة والعمل االستشاري/  

  39 جديدة وممارسات تحويلية/إنشاء شراكات  

  43 موجز عن أهم الدروس املستفادة من دراسات الحالة: / 

  44 / 4الجزء 

   الخالصة وتوصيات لضمان وتعزيز

   نظمات األشخاص ذوي اإلدماج الهادف مل 

  44 اإلعاقة/ 

  44 اإلعاقة/ نظمات األشخاص ذوي "كيفية" ضمان اإلدماج الهادف مل 

 اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي توصيات بشأن إدماج  

46 

 

  ضمن إطار القمة العاملية لذوي اإلعاقة / 

  49 املنهجية/ -امللحق أ 

  50 عملية الدعوة املفتوحة لدراسات الحالة/ 



   4  2022ورقة مناقشة القمة العاملية لذوي اإلعاقة لعام 
 
 
 
 
 
 
 

 / امللخص التنفيذي

 

 
ك "بالرغم من أن الزخم الذي أوجده الشركاء الدوليون والقادة العامليون حول إدماج ذوي اإلعاقة قد اكتسب اتجاهات إيجابية، فلم يزل هنا

فعله. ُيرجى االستمرار في إدماج ذوي اإلعاقة ومنظماتهم بطرق هادفة، وسوف ترى الحكومات الوطنية واملحلية أثر  الكثير مما ينبغي 

 ذلك في نهاية املطاف، مما سيؤدي إلى اإلدماج الكامل لذوي اإلعاقة في حيز القبول العام في الحياة املجتمعية."
 

منظمات األشخاص  لالستطالع العاملي الثاني للتحالف الدولي لإلعاقة حول مشاركة أحد املستيجبين من منظمة ذوي اإلعاقة في أوغندا 

 2021اإلعاقة، عام  ذوي 

 
عدت ورقة املناقشة هذه بتكليف من الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي )

ُ
وذلك للمساهمة في تحليل وتأطير وتوجيه وتحفيز  ( NORADأ

. وعلى الرغم من أن 2022اإلعاقة في األعمال اإلنمائية واإلنسانية من خالل القمة العاملية لذوي اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي إدماج 

إدماج اإلعاقة قد احتل مساحة ال تنفك تزداد من األجندة العاملية وسياسات التعاون الدولي وبرامجه، فإن الجهود الرامية إلى سن 

وجهات نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم. وينجم عن ذلك عدم مالءمة التدخالت مع الشواغل واألولويات  االلتزامات نادًرا ما تضع في اعتبارها

 الحقيقية لذوي اإلعاقة أو ضياع الفرص أو تفش ي النهج الخيرية أو الطبية.
 

، تماشًيا مع شعار 2022اإلعاقة أحد املوضوعات الرئيسية للقمة العاملية لذوي اإلعاقة لعام   منظمات األشخاص ذوي ومن ثم، ُيعد إدماج 

حركة حقوق ذوي اإلعاقة "ال غنى عّنا فيما يخصنا"، ومع ترجمته القانونية إلى االلتزام العام باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

(CRPD  ، بإشراك ذوي اإلعاقة بشكل نشط 4.3املادة ) .من خالل املنظمات التي تمثلهم 

 
خالل  من  وأسرهم  اإلعاقة  لذوي  الهادف  واإلدماج  الدمجية  البرمجة  بشأن  املتنامي  الخطاب  في  املساهمة  بهدف  الورقة  عّدت 

ُ
أ

 املنظمات التي تمثلهم في التدخالت اإلنمائية. 
 

 منظمات األشخاص ذوي ن ومنظمات املجتمع املدني و ويؤمل أن تتاح هذه الورقة لتكون مرجًعا عند االقتضاء للحكومات واملانحي

اإلعاقة، في جهودهم الرامية إلى وضع برامج إنمائية شاملة وميسرة. وقد أشرف التحالف الدولي لذوي اإلعاقة على إعداد هذه الورقة  

الورقة إلى اإلطار القانوني واألساس  وأعضاؤها. كما تشير( GLADبالتشاور مع الشركاء والحلفاء، بما في ذلك الحركة العاملية لإلعاقة )

اإلعاقة بصفتها منظمات ممثلة على النحو املتوخى في اتفاقية حقوق   منظمات األشخاص ذوي املنطقي للدور الفريد الذي تؤديه 

ة بشأن اإلعاق منظمات األشخاص ذوي (. ثم تقوم بتقييم الوضع الراهن من خالل استعراض تصورات 1الجزء األشخاص ذوي اإلعاقة )

مشاركتها في صنع القرار، ومن خالل توضيح التقدم املحرز في تعزيز املشاركة الفعالة لها، وذلك على النحو الذي رصدته منظومة  

(. وباستخدام أدلة مستقاة من دراسات الحالة التي تم 2الجزء األمم املتحدة من خالل استراتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة )

خالل إحدى الدعوات املفتوحة، تسعى الورقة إلى توضيح ما يعنيه إدماج ذوي اإلعاقة على الصعيد العملي، وتقديم بعض األدلة جمعها 

  على اإلجراءات الناجعة 
(. ثم تختتم الورقة بتوصيات للتعهد بالتزامات واعتماد إجراءات خالل القمة العاملية لإلعاقة وبعدها، وذلك لضمان أن 3الجزء )

 اإلعاقة عنصًرا أساسًيا من عناصر األعمال اإلنمائية واإلنسانية الشاملة ملسائل اإلعاقة.  منظمات األشخاص ذوي صبح إدماج ي
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KSDWF  منتدى النساء ذوات اإلعافة في كامبونغ سبيو بكمبوديا 
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PDF  منتدى اإلعاقة في املحيط الهادئ 

RIADIS   ذوي اإلعاقة وأسرهم  الحكومية لألشخاص شبكة أمريكا الالتينية للمنظمات غير 

SDGs   أهداف التنمية املستدامة 

UDHR  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
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UN  األمم املتحدة 
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UNHCR  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين 

USAID  الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي 

WCDFK  ذوي اإلعاقة من النساء واألطفال في مقاطعة كامبونغ شام ل املنتدى الكمبودي 
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عدت هذا الورقة بتكليف من الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي، وبتنسيق من التحالف الدولي لإلعاقة كورقة مناقشة 
ُ
للقمة أ

 . 2220لعام  العاملية الثانية لإلعاقة
 

ويلتزم التحالف الدولي لذوي اإلعاقة في منشوراته بضمان سهولة وصول ذوي اإلعاقة إلى الوسائل الرقمية من خالل تطبيق معايير إمكانية 

وصول ذات صلة. يتضمن هذا املنشور نصوًصا بديلة لألرقام، ومدقق تبايني، وجدول محتويات تفاعلي. إذا واجهتك أي مشاكل تتعلق 

 access@internationaldisabilityalliance.orgلوصول في هذا املستند، يرجى االتصال بنا على بإمكانية ا

https://did4all.com.au/Uploads/CreatingANewBusinessAsUsualDPOEngagementInDevelopment.pdf
https://did4all.com.au/Uploads/CreatingANewBusinessAsUsualDPOEngagementInDevelopment.pdf
https://did4all.com.au/Uploads/CreatingANewBusinessAsUsualDPOEngagementInDevelopment.pdf
https://did4all.com.au/Uploads/CreatingANewBusinessAsUsualDPOEngagementInDevelopment.pdf
https://did4all.com.au/Uploads/CreatingANewBusinessAsUsualDPOEngagementInDevelopment.pdf
mailto:accessibility%40internationaldisabilityalliance.org?subject=
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 املقدمة \

 

مليار نسمة من ذوي اإلعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم  1.2% من سكان العالم. ومع ذلك ما زال هناك 15يشكل ذوي اإلعاقة 

. وبعد عقود من 1حياتهم أو تؤثر فيهاكأعضاء متساوين في املجتمع، وكثيًرا ما يستبعدون من عمليات صنع القرار بشأن املسائل التي تخص 

وأصبحت اآلن واحدة من أكثر  20062اتباع النهج الطبية أو الخيرية إزاء اإلعاقة، أحدثت اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة )التي اعُتمدت في عام 

 جذرًيا في النهوض  3دولة حتى اآلن 182صكوك حقوق اإلنسان اعتماًدا بتوقيع من 
ً

 ذوي اإلعاقة كأشخاص متساوين فيباالعتراف ب(، تحوال

 من مطالبة الناس بالتكيف والتوافق  . وتتطلب رؤيتها الفريدة والتحويلية أن تقوم املجتمعات بتغيير مجتمعيحقوق اإلنسان
ً

لقبول التنوع، بدال

 مع معيار محدد. 

 
الكاملة والفعالة في املجتمع واالندماج فيه، وأن على  وتشدد اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة على أن لجميع املعاقين الحق في املشاركة 

املجتمع تهيئة الظروف التي تكفل مشاركتهم على قدم املساواة مع اآلخرين، بما في ذلك االعتراف املتساوي بهم أمام القانون والحق  

 .4في اتخاذ قراراتهم واختياراتهم
 

 كمتحدث ووسيط متميز لتمثيل ذوي اإلعاقة في( OPDs) اإلعاقة  شخاص ذوي منظمات األبدور وتعترف اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة كذلك 

 على عاتق الدول بالتشاور من كثب مع  4.3القضايا التي تهمهم، وتضع من خالل املادة 
ً
 عاما

ً
اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي التزاما

( وفي 32ولة باالتفاقية، ال سيما خالل التعاون الدولي )املادة . وينطبق هذا االلتزام باملثل على جميع املجاالت املشم5وإشراكها بشكل نشط

اإلعاقة عبارة عن منظمات ”يرأسها ويوجهها ويحكمها ذوي اإلعاقة، ويتم   منظمات األشخاص ذوي (. 11حاالت الخطر والطوارئ )املادة 

 . 6تعيين األغلبية العظمى من أعضائها من ذوي اإلعاقة أنفسهم“

 
ا نحو حقوق ذوي اإلعاقة، شهدنا  بعد اعتماد اتفاقية

ً
الرجوع إليهم  ، بما في ذلك:مشاركة وإدماج ذوي اإلعاقة بشكل فعال تقدًما ملحوظ

، أو إدماج ذوي اإلعاقة في إطار سينداي 2030وااللتزام الواضح بمبدأ "لن نغفل أحًدا" في خطة التنمية املستدامة وإطار املؤشرات لعام  

 للحد من خطر الكوارث، 
 
 

ر الخاص املعني بحقوق ذوي اإلعاقة.(. 2016كاتالينا ديفانداس أجويالر ) \1 ق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،  مجلس حقو  تقرير املقّرِّ
A/HRC/31/62( يزداد معدل االستشارة لكن املشاركة ما زالت معدومة: االستطالع العاملي للتحالف  2020؛ التحالف الدولي لإلعاقة .)

  . 2020اإلعاقة في برامج التنمية وسياساتها،  منظمات األشخاص ذوي الدولي لإلعاقة حول مشاركة 
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdf   

.A/RES/61/106 اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة، (. 2007لعامة )الجمعية ا \2
-with-persons-of-rights-the-on-assembly/convention-https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general

disabilities-ares61106.htm   
ملزيد من املعلومات حول املصادقة، انظر:   3

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD.pdf 

 
ر الخاص املعني بحقوق ذوي اإلعاقة. مجلس حقوق اإلنسان (. 2021جيرارد كوين ) \4  A/76/146التابع لألمم املتحدة،  تقرير املقّرِّ

 
من خالل املنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ   حول مشاركة ذوي اإلعاقة، بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة،( 2018) 7التعليق رقم، ز.  \5

  االتفاقية ومتابعتها.
 . 48-42([، الفقرات 2018) 7ُيشار إليه فيما يلي بالتعليق العام رقم . ]nbsp;C/GC/7. وثيقة األمم املتحدة، اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة.&2018بر نوفم 9اعتمد في 

 
ر الخاص املعني بحقوق ذوي اإلعاقة. مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،   تقرير /6 ؛ انظر 17-16الفقرات، A/HRC/31/62املقّرِّ

 . 11(، الفقرة 2018) 7أيًضا التعليق العام رقم 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD.pdf
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بشأن إدماج ذوي اإلعاقة في األعمال اإلنسانية، أو القرار البارز  ( IASCأو اعتماد املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت )

والتي  968 ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن إدماج ذوي اإلعاقة في االستجابات الدولية للنزاع املسلح، أو االلتزامات التي بلغ عددها

 . 2018تم التعهد بها في القمة العاملية األولى  لإلعاقة في عام 

 
وكثيًرا ما تفشل املبادرات في إدماج ذوي ولكن بالرغم من التقدم الكبير املحرز، فإن تحويل تلك الوعود إلى واقع يتطلب جهًدا أكبر، 

قائم على الحقوق،  دة ما تتعلق بوجود ثغرات في فهم اإلعاقة من منظور . تتفاوت األسباب لكنها عابصورة مباشرة اإلعاقة والتشاور معهم

 عن  
ً

وتبني أفكار مجحفة بشأن قدرة ذوي اإلعاقة على املساهمة، ومحدودية املعرفة باألشخاص ذوي اإلعاقة والتعامل معهم، فضال

لنشط لذوي اإلعاقة. ويقلل ذلك إلى حد كبير من أهمية القصور في تأمين األماكن واملعلومات واملناهج الشاملة وامليسرة لدعم اإلدماج ا

لقد  وأثر االستثمارات الشاملة ملسائل اإلعاقة، كما يشجع على استمرار النهج األبوية التي ال يكون فيها ذوي اإلعاقة سوى متلقين للمعونة.

اقب الوخيمة لعدم النظر إلى حياة ذوي اإلعاقة على  كان لجائحة كورونا العاملية دور كبير وقاٍس في الكشف عن التمييز املتفش ي، والعو 

 أنها مساوية في األهمية. 
 

ا من هذه الخلفية، حددت القمة العاملية لإلعاقة لعام 
ً
اإلعاقة" ليكون واحًدا من  منظمات األشخاص ذوي موضوع "إدماج  2022وانطالق

حكومة النرويج وحكومة غانا والتحالف  –الث املشاركة في االستضافة املوضوعات الرئيسة للقمة العاملية لإلعاقة. وبذلك تود الجهات الث

 الدولي لذوي اإلعاقة 

، والتي تتطلب إدماًجا أكثر انتظاما  أهمية النهج القائمة على الحقوق إزاء األعمال اإلنمائية واإلنسانية الشاملة ملسائل اإلعاقةأن تشير إلى 

 خاًصا للفئات املهمشة التي ال تحظى بالتمثيل الكافي.  وإيالء اهتماًمااإلعاقةوجدوى مع املنظمات املمثلة لذوي 
 

. في حين  اإلعاقة نظمات األشخاص ذوي اإلدماج األوسع واألكثر جدوى مل تحليل وتأطير وتوجيه وتحفيزتهدف ورقة املناقشة هذه إلى 

من عناصر األعمال اإلنمائية واإلنسانية الشاملة ملسائل اإلعاقة وفًقا  اإلعاقة يعد عنصًرا أساسًيا منظمات األشخاص ذوي أن إدماج 

التفاقية حقوق ذوي اإلعاقة، فإن مصادر األدلة األخرى تسترشد أيًضا بالجودة، بما في ذلك جمع البيانات املصنفة حسب اإلعاقة، أو  

 وي اإلعاقة وأسرهم.البحث والتعلم، أو آليات تلقي اآلراء من ذ
 

اإلعاقة بصفتها منظمات ممثلة على  منظمات األشخاص ذوي تشير الورقة إلى اإلطار القانوني واألساس املنطقي للدور الفريد الذي تؤديه 

شخاص منظمات األ(. ثم تقوم بتقييم الوضع الراهن من خالل استعراض تصورات 1الجزء النحو املتوخى في اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة )

اإلعاقة عن مشاركتها في صنع القرار، وتوضيح التقدم املحرز في تعزيز مشاركتها الفعالة، وذلك على النحو الذي رصدته منظومة   ذوي 

 (.2)الجزء األمم املتحدة من خالل استراتيجية األمم املتحدة إلدماج ذوي اإلعاقة

منظمات  الل إحدى الدعوات املفتوحة، تسعى الورقة إلى توضيح ما يعنيه إدماج وباستخدام أدلة مستقاة من دراسات الحالة التي تم جمعها خ

(. وتختتم الورقة بتوصيات 3الجزء اإلعاقة على الصعيد العملي، كما تسعى إلى تقديم بعض األدلة على اإلجراءات الناجعة )  األشخاص ذوي 

اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي وبعدها، وذلك لضمان أن يصبح إدماج للتعهد بالتزامات واعتماد إجراءات خالل القمة العاملية لإلعاقة 

 (.4الجزء عنصًرا أساسًيا من عناصر األعمال اإلنمائية واإلنسانية الشاملة ملسائل اإلعاقة )
 

 مزيد من املعلومات عن املنهجية املتبعة في إعداد ورقة املناقشة هذه. امللحق أيرد في 
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اإلعاقة في األعمال اإلنمائية  منظمات األشخاص ذوي األهمية: اإلطار القانوني واألساس املنطقي إلدماج 

 واإلنسانية 
 

 

 املشاركة حق من حقوق اإلنسان 
 

 أساسًيا من مبادئ حقوق اإلنسان، ولها جذورها الراسخة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. ينص اإلعالن العاملي  تعد 
ً
املشاركة مبدأ

لحقوق اإلنسان على أن "لكل شخص الحق في املشاركة في حكومة بلده، مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين، وله الحق في الحصول 

د
ّ
 .7الوظائف العامة"  على فرص متكافئة لتقل

 
 ومغزى جديدين، سواء كعملية أو كنتيجة. 

ً
توصف املشاركة بفضل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اتخذت املشاركة نطاقا

(، وكالتزام  3(، كمبدأ عام )املادة 1)املادة على قدم املساواة مع اآلخرين في غرض االتفاقية  الكاملة والفعالة لذوي اإلعاقة في املجتمع

 لصكوك حقوق  4-3عام )املادة 
ً
(، وكقضية شاملة تمس حقوق محددة، مثل الحق في املشاركة في الحياة السياسية والعامة. وخالفا

 اإلنسان األخرى، فإن اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة تكرس املشاركة كالتزام عام على الدول:

 
ل األطراف أن تجري تشاوًرا وثيًقا مع ذوي اإلعاقة، بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، من خالل املنظمات  "يتعين على الدو 

التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه االتفاقية، وفي عمليات صنع القرار األخرى 

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  3.4املادة ." التي تخص قضايا ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك 
 
 

ومن شأن املشاركة كعملية أن تدعم اإلدماج واملشاركة الكاملين بشكل فعال في املجتمع كنتيجة مرغوبة. ومن ثم فإن اتفاقية حقوق 

 األشخاص ذوي اإلعاقة تتوخى مشاركة
 
 

والترشح،   وقد أعيد التأكيد على مبدأ املشاركة من خالل ممارسة حق املشاركة على قدم املساواة في الشؤون العامة، وحق التصويت /7

د الوظائف العامة، وذل 
ّ
املادة  ICCPRالحقوق املدنية والسياسية ) ك في العهد الدولي الخاص ب وحق الحصول على فرص متكافئة لتقل

املرأة" الدول بأن "تكفل للمرأة الحق في التصويت والترشح، وفي   من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 7(. وتلزم املادة 25

املنظمات غير الحكومية والرابطات  صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها، وفي شغل الوظائف العامة، وفي املشاركة في املشاركة في

واملشاركة النشطة  ل بأن تكفل لألطفال ذوي اإلعاقة حرية التعبير عن آرائهمالطفل" الدو  املعنية بالحياة العامة." كما تلزم "اتفاقية حقوق 

 (. 23.1و 12في املجتمع )اتفاقية حقوق الطفل، املادتان 
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، من خالل 8ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة لهم في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات، وفي متابعة اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة 

 .10وفي تكوين اللجنة املعنية بحقوق ذوي اإلعاقة 9التعاون الدولي

 
 حيث ُيشار إلى مصطلح "الشراكات" تحديًدا في سياقوالفعالة"  "الكاملةويتم كذلك تقييد نوع املشاركة بناًء على مرجعيات متعددة للمشاركة 

د جر التعاون الدولي. وبهذه القيود، تضيف اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة مستوًى جديًدا من االلتزام على الدول، بحيث ال تقتصر املشاركة على م

 الحق، بل وجود تحقق ضوابط محددة، من أجل ضمان مشاركة هادفة وفعالة لذوي اإلعاقة واملنظمات التي تمثلهم. 

 

 اإلعاقة منظمات األشخاص ذوي املشاركة من خالل 
 

منظمات بر بذوي اإلعاقة بوصفها منظمات تمثيلية. حيث تعت الخاصةتشدد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أهمية املنظمات 

لذوي   الداعمةاإلعاقة نوًعا محدًدا من منظمات املجتمع املدني، وينبغي تمييزها عن باقي املنظمات، مثل املنظمات   األشخاص ذوي 

، والتي تتحدث بالنيابة عنهم من  11اإلعاقة. فاملنظمات الخاصة بذوي اإلعاقة هي املنظمات التي يرأسها ويوجهها ويحكمها ذوي اإلعاقة 

 ضمن منظو 
ً
د(. تنص اتفاقية   12، الفقرة 7اإلعاقة )التعليق العام رقم  منظمات األشخاص ذوي ٍر فريد. وتندرج منظمات أسر املعاقين أيضا

اإلعاقة بمثابة هيئات وسيطة بين واضعي السياسات وذوي اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي حقوق ذوي اإلعاقة بوضوح على أن تكون 

 من التعبير عن شواغل   ألشخاص ذوي منظمات ا. وعليه فإن 12
ً
 متنوعة كمنظمات للمجتمع املدني، بدءا

ً
اإلعاقة تلعب في الواقع أدوارا

 إلى توفير دعم األقران، وتيسير الحصول على املعلومات والخدمات )بل وتقديم الخدمات في بعض األحيان(،  
ً

ذوي اإلعاقة ، وصوال

 القيام بدور "الرقيب" على حقوق ذوي اإلعاقة. وتوفير اإلرشادات الفنية بشأن اإلعاقة أو 
 

اإلعاقة عنصًرا أساسًيا للمجتمع املدني املتنوع ومساهًما مهًما في الديمقراطية. يقدم التعليق العام  منظمات األشخاص ذوي ومن ثم، تعتبر 

 تفصيلًيا لاللتزامات القانونية 7رقم 
ً

على الدول، إلى جانب توصيات وتوجيهات حول   التابع التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دليال

طريقة ضمان مشاركة ذوي اإلعاقة بشكل فعال في تنفيذ ومتابعة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ويوضح كذلك واجب الحكومة في 

، بما فيها التمويل وبناء  اإلعاقة للتسجيل بحرية كمنظمات للمجتمع املدني، وفي تأمين وصولها إلى املوارد منظمات األشخاص ذوي دعم 

اإلعاقة كمنظمات تمثيلية وهيئات  منظمات األشخاص ذوي القدرات، مع الحفاظ على استقالليتها عن الدولة. أما الدور املهم الذي تلعبه 

-اعي متماسك وسيطة فينطوي أيًضا على مسؤولية توفير تمثيل جيد. والذي يشمل القدرة على تمثيل متنوع لذوي اإلعاقة، وبناء عمل جم

 لصياغة املطالب بشكل استراتيجي والحفاظ على االستقاللية.  -سواء داخل حركة اإلعاقة أو مع الحلفاء اآلخرين
 

 
 33املادة ، A/RES/61/106(. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2007الجمعية العامة ) \8

 
 32املادة . A/RES/61/106اإلعاقة، (. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 2007الجمعية العامة ) \9

 
 (. 3) 34املادة . A/RES/61/106(. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2007الجمعية العامة )  \10

 
 4، الصفحة 11(، الفقرة 2018) 7التعليق العام رقم  \11

 
في تنفيذ اتفاقية حقوق  اإلعاقة وي نظمات األشخاص ذ( املسار غير املستقر: نحو مشاركة هادفة مل2020ألكسندر كوت ) /12

-https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/Theاألشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة. 

unsteady-path.-A-pilot-study-by-BtG.pdf 
 

https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/The-unsteady-path.-A-pilot-study-by-BtG.pdf
https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/The-unsteady-path.-A-pilot-study-by-BtG.pdf
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إذ ينبغي ضمان املشاركة كحق بطرق تهدف إلى توطيد  بيد أن اإلقرار بهذه املسؤولية ال يعني اإللقاء بعبء اإلثبات على الطرف الخطأ: 

 من الطعن فيها منظمات األشخاص ذوي أدوار 
ً
 منظمات األشخاص ذوي  . إن وضع توقعات أو شروط مجحفة ملشاركةاإلعاقة وقادتها بدال

ى  اإلعاقة، والفشل في إزالة العوائق، مثل عدم تغيير اآلليات املعقدة أو األماكن التي يتعذر الوصول إليها، كل ذلك من شأنه أن يفض ي إل

اإلعاقة وبناء قدراتها باعتبارها  منظمات األشخاص ذوي من هذه الورقة أمثلة على استراتيجيات االستثمار في  3. يطرح الجزء 13التمييز

 الشروط املسبقة للتنمية الشاملة. أحد 

 

 اإلعاقة/  منظمات األشخاص ذوي القيمة املضافة إلدماج 

 
اإلعاقة ليست مجرد واجب  منظمات األشخاص ذوي لطاملا كانت املشاركة إحدى السمات األساسية للنهج القائم على الحقوق. إن مشاركة 

والتأثير واالستدامة لألعمال اإلنمائية واإلنسانية: ويشمل ذلك تعزيز امللكية  أخالقي، بل إن لها فوائد متعددة من حيث األهمية والجودة

 عن تفويض 
ً

اإلعاقة وتمكينها من فرصة املساهمة الفّعالة طويلة األمد. "من  منظمات األشخاص ذوي واملساءلة وتحقيق نتائج أفضل، فضال

حيح، أن يوفر منفعة متبادلة، ال سيما مع البرامج التنموية التي تحسن اإلعاقة، إذا تم تنفيذه بشكل ص منظمات األشخاص ذوي شأن إدماج 

ا وموارد أكبر. أما في حالة سوء التنفيذ، فإن إدماج 
ً
 منظمات األشخاص ذوي نطاق تأثير تلك املنظمات وفعاليتها، ومع توسعها واكتسابها نفوذ

ووضع عبء ثقيل على قدرتها ومواردها املتاحة، وإدامة التهميش الذي اإلعاقة قد يسفر عن تشتيت تلك املنظمات عن أولوياتها األصلية، 

 ”14يعاني منه بالفعل العديد من ذوي اإلعاقة.
 

 اإلعاقة يعزز امللكية / منظمات األشخاص ذوي إدماج 
 

تعزز حس امللكية، إذ يمكن   اإلعاقة وأسرهم في األعمال اإلنمائية واإلنسانية أن نظمات األشخاص ذوي يمكن للمشاركة الفعالة والهادفة مل

اإلعاقة كوسيط أن تضاعف من قوة أعضائها، نظًرا لتكوينها الجغرافي والديمغرافي وتنوع عضويتها. ومن   نظمات األشخاص ذوي مل

منظمات األشخاص خالل التواصل مع أعضائها على املستوى اإلقليمي والوطني واملحلي، وإدماجهم في قضايا الساعة، يمكن أن تحقق 

ا وتأييًدا آلراء مثل الدعوة إلى العمل الذي يعزز حس امللكية والقبول والشرعية بين أعضائها.  ذوي 
ً
 اإلعاقة فهًما مشترك

 
 اإلعاقة يعزز املساءلة  منظمات األشخاص ذوي إدماج 

 
اإلعاقة يعزز املساءلة على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد  الداخلي، تحكم عملية توظيف  منظمات األشخاص ذوي إدماج 

اإلعاقة أهداف مشتركة يضعها األعضاء أنفسهم ويوافقون عليها. ومن ثم فإن هذه القواعد تساعد في   منظمات األشخاص ذوي أعضاء 

ت الصلة، وفي محاسبة أعضائها عن التقدم املحرز. أما على الصعيد الخارجي، فإن تحديد أولويات ذوي اإلعاقة، واستراتيجيات الدعم ذا 

 اإلعاقة تعمل كرقيب وجزء من املجتمع املدني، وتتحمل مسؤولية  منظمات األشخاص ذوي 
 

أن تحدد املناحي التي   اإلعاقة نظمات األشخاص ذوي (. إذ يمكن مل33.3مراقبة امتثال الحكومات ملعايير حقوق اإلنسان األساسية )املادة 

 تتخلف فيها الدولة وتلزمها بتسريع تنفيذ البرامج الشاملة ملسائل اإلعاقة. 
 
 
 

 
 A/RES/61/106اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  (. 2007الجمعية العامة )  \13

 
   2018يناير  ،Creating a Business As Usual برنامج املعونة األسترالية، /14

https://did4all.com.au/Uploads/CreatingANewBusinessAsUsualDPOEngagementInDevelopment.pdf
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 اإلعاقة يساهم في تحقيق نتائج أفضل /  منظمات األشخاص ذوي إدماج 

 
. تتنوع  15اإلعاقة في األعمال اإلنمائية واإلنسانية أن تؤدي إلى نتائح أفضل نظمات األشخاص ذوي من شأن املشاركة الفعالة والهادفة مل

هم. ويضمن هذا التنوع، ال سيما إن تم تعزيزه بشكل فعال، أن املنظمات التي تمثل ذوي اإلعاقة وأسرهم، شأنها في ذلك شأن املعاقين أنفس 

اإلعاقة بجمع وتوجيه مختلف آراء أعضائها من خالل عمليات التشاور على املستويات املحلية والوطنية   منظمات األشخاص ذوي تقوم 

ى في عملية صياغة  واإلقليمية والعاملية، ومن ثم تعزيز فرصة أن تكون السياسات والبرامج معنية بأولويات ه
ّ
ذا التنوع ومهتدية بها. فكما تجل

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كان للتشاور الوثيق واملشاركة النشطة لذوي اإلعاقة، من خالل املنظمات التي تمثلهم وشركائها، 

 .16تأثيًرا إيجابًيا على جودة النص النهائي لالتفاقية وعلى مدى ارتباطها بمسائل اإلعاقة
 

”عندما يشارك ذوو اإلعاقة في عمليات صنع القرار، تميل السياسات واالستراتيجيات والبرامج والعمليات إلى أن تكون 

أكثر فعالية في التصدي للحواجز التي تحول دون اإلدماج، ولها صلة أكبر بدعم املشاركة الكاملة واملتساوية. ذلك ألن 

يات التي يواجهونها، ويعلمون جيًدا ما ينبغي فعله لدعم حقوقهم ورفاههم.  ذوي اإلعاقة يتحلون بخبرة مباشرة بالتحد 

ناهيك عن أن للمشاركة النشطة لذوي اإلعاقة واملنظمات التي تمثلهم دوًرا حاسًما في تغيير التوجهات ومحو الوصمة  

لحقة بهم." 
ُ
 االجتماعية امل

 
 استراتيجية األمم املتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

 
 مبادئ توجيهية بشأن التشاور مع ذوي اإلعاقة

 

 
 اإلعاقة يعزز التفويض والتمكين  منظمات األشخاص ذوي إدماج 

 
كما أن املشاركة النشطة لذوي اإلعاقة من خالل املنظمات التي تمثلهم هي بمثابة إعادة تأكيد على ُهوية ذوي اإلعاقة وقدرتهم على 

منظمات األشخاص  . تدور الشراكة حول الحوار الهادف واإلنتاج املشترك واالستعداد إلدماج 17املساهمة في اتخاذ قراراتهم وتشكيلها 

اإلعاقة في   منظمات األشخاص ذوي عتبارهم أصحاب مصلحة ونظراء موثوقين. من خالل املشاركة، يسهم ممثلو اإلعاقة با ذوي 

القرارات العامة، ويحصلون على معلومات بشأن كيفية وضع السياسات، وكيفية املساهمة فيها، ويعززون مهاراتهم في التفاوض وإقامة 

ذلك بدوره إلى تحسين مخرجات الدعوة، والتعرف على الحلفاء إلقامة ائتالفات، وتوسيع  شبكة عالقات، وفي دعم جهود دعواهم. وقد يؤدي

 . 18اإلعاقة، واملزيد من فرص املشاركة منظمات األشخاص ذوي نطاق االعتراف بمساهمات 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ة.تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاق (.2016كاتالينا ديفانداس أجويالر )  \15

 
 A/HRC/31/62مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، 

 
16\琀  ؛ انظر أيًضا إلى إجراءات اللجنة املخصصة املتاحة على:1، الفقرة 2018، 7التعليق العام رقم  

https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/a_58_118_e.htm 
 

 21، الفقرة 7التعليق العام رقم  /17
 

 21، الفقرة 7التعليق العام رقم   \18

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_disability-inclusive_consultation_guidelines.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/a_58_118_e.htm
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 2الجزء 

 

 

 املعنى العملي: توضيح أسس املشاركة الهادفة وفهم الوضع الراهن 

 

 

 اإلعاقة  نظمات األشخاص ذوي املبادئ التي تقوم عليها املشاركة الهادفة مل
 

م به عموًما 
ّ
اإلعاقة. ولكن في سياق اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  نظمات األشخاص ذوي للمشاركة الهادفة ملليس ثمة تعريف مسل

ي تشير تنقسم املشاركة إلى قسمين: أولهما النتيجة، والتي تشير إلى تفعيل حقوق ذوي اإلعاقة في جميع مجاالت الحياة، وثانيهما العملية، والت 

منظمات بشكل نشط كإسهام مباشر لبلوغ هذه النتيجة. تركز ورقة املناقشة هذه على إدماج ومشاركة إلى اإلدماج والتشاور واالنخراط 

 اإلعاقة كعملية وشرط لضمان املشاركة كنتيجة. األشخاص ذوي 

 
 من االلتزامات على الدول لضمان مشاركة ذوي اإلعاقة  7اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليق العام رقم كما تحدد 

ً
عددا

ر تلك االلتزامات على أنها شروط مسبقة لتحقيق املشاركة الهادفة.  19بشكل فعال وهادف من خالل املنظمات التي تمثلهم. كما قد ٌتفسَّ

 
 وتشمل:

 
•\ 

 
•\ 

 
 

•\ 

 
 

•\ 

 
 

•\ 

 
 

•\ 

 
 

•\ 
 

•\ 
 

 
 

 شفافية عمليات التشاور؛ 
 

 إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات واإلجراءات املتعلقة بصنع القرار العام وعمليات التشاور؛ 
 

 توفير ترتيبات تيسيرية معقولة مثل مساعدي االجتماعات واألشخاص الداعمين واملعلومات التي يسهل الوصول إليها؛ 
 

اإلعاقة لحضور   منظمات األشخاص ذوي تخصيص التمويل الكافي لتغطية التكاليف املتعلقة باإلعاقة التي تتحملها 

 االجتماعات واإلحاطات الفنية؛ 
 

 إجراء مشاورات تستند إلى الشفافية واالحترام املتبادل والحوار الهادف مع وضع جداول زمنية معقولة وواقعية؛ 
 

 اإلعاقة في الوثائق الختامية وإبالغ املنظمات بنتائج العملية؛  منظمات األشخاص ذوي ة بإدراج التوصيات املتعلق
 

 إجراءات مشاورات رسمية؛ 
 

 اإلقرار القانوني باملشاركة كحق؛ 
 

 

 .66-42، الفقرات 2018، 7التعليق العام رقم  \ 19
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•\ 

 
•\ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•\ 

 
 

•\ 

 
 
 
 
 
 

 
 اإلعاقة لتسهيل عملها ووجودها؛  منظمات األشخاص ذوي تمويل 

 
أنواعها، بمن فيهم، على سبيل املثال ال الحصر، النساء التشاور مع املنظمات املمثلة لذوي اإلعاقة على اختالف 

واملسنون واألطفال واألشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم وضحايا األلغام األرضية واملهاجرون  

والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخل بلدانهم واألشخاص عديمو الوثائق وعديمو الجنسية واألشخاص ذوو  

عاقات النفسية، فعلية كانت أو متصورة، واألشخاص ذوو اإلعاقات الذهنية واألشخاص ذوو اإلعاقات العصبية، بمن اإل 

فيهم املصابون بالتوحد أو الخرف واألشخاص املصابون باملهق والعاهات البدنية الدائمة واأللم املزمن والجذام 

عاقات السمعية األخرى واملصابون بفيروس نقص املناعة والعاهات البصرية واألشخاص الصم املكفوفون أو ذوو اإل 

 البشري/ اإليدز؛ 
 

اإلعاقة من املشاركة في الشؤون العامة، بما فيها تطوير املهارات الفنية واإلدارية  منظمات األشخاص ذوي تمكين 

 ومهارات التواصل؛ 
 

 االستعراض الدوري آلليات املشاركة والتشاور القائمة. 

 

 إلى استطالع عاملي حول تصورات 
ً
اإلعاقة عن مشاركتهم، حاول التحالف الدولي لألشخاص ذوي   منظمات األشخاص ذوي استنادا

 اإلعاقة تعريف املشاركة الهادفة كما يلي:

 
ريد كمنظمات تمثل املعاقين  اإلعاقة ومنظورها الف منظمات األشخاص ذوي "مشاركة هادفة تحترم وتقدر وتراعي دور 

على اختالفاتهم، وتسهل إدماجهم بشكل فعال ومنتظم من خالل توفير فرص متكافئة للمساهمة في صنع القرار. )…( إن 

اإلعاقة هي املشاركة التي تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات   منظمات األشخاص ذوي املشاركة الهادفة املنتظرة من 

ن جميع القضايا التي تهم ذوي اإلعاقة، سواء القضايا املحلية من خالل التعاون الدولي، أو في  الشراكة في صنع القرار بشأ

 20حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية." 
 
 

 بما يلي:
ً
 ملبادرة األمم املتحدة، تتعلق املشاركة الهادفة أيضا

ً
 ووفقا

 
ة، وال تقتصر على إخبارهم بما يجري القيام به. بل تعني "االعتراف بأن العمل مع ذوي اإلعاقة ومنظماتهم هو عملية تبادلي

اإلعاقة، ومناقشة أولوياتها وشواغلها،  منظمات األشخاص ذوي أن هناك رغبة صادقة في االستماع إلى مساهمات 

ا وحيًدا  واالستعداد للتصرف بناًء عليها. إنها تدور حول بناء عالقة ديناميكية قائمة على الشراكة وعدم اعتبار التشاور 
ً
حدث

 21ال تتمة له." 
 
 

ية وال يدور اإلدماج الهادف حول النتيجة فحسب، بل أيًضا حول العملية نفسها. إن آليات التمكين، مثل إمكانية الوصول والترتيبات التيسير 

ر والتمكين، تشكل عنصًرا املعقولة وما إلى ذلك، والتي تلعب دوًرا جوهرًيا وضرورًيا في جعل ذوي اإلعاقة وأسرهم يشعرون بالتقدي

 حاسًما في كيفية تعريفنا للمشاركة الهادفة.
 
 

يزداد معدل االستشارة لكن املشاركة ما زالت معدومة: االستطالع العاملي للتحالف الدولي لإلعاقة  (.2020التحالف الدولي لإلعاقة ) \20

.  2020مشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج التنمية وسياساتها،  حول 

ttps://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdfh  9الصفحة . 

 
 . 17صفحة  (،2021استراتيجية األمم املتحدة إلدماج اإلعاقة، "دليل التوصيات، مشاورة األشخاص ذوي اإلعاقة" )مايو  \21

/Volumes/Clients/IDA/OPD%20ENGAGEMENT%20PAPER/CONTENT/endnotes.xml
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اإلعاقة عن مشاركتهم: الدروس املستفادة من االستطالع العاملي األول والثاني    منظمات األشخاص ذوي تصورات 

 عليها 19-، وإدماجها في الشراكات، وتأثير كوفيد22اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي للتحالف الدولي لإلعاقة عن مشاركة 

 
اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي لجمع أدلة أوسع وتحليل واقع إدماج  2019تم تطوير االستطالع العاملي للتحالف الدولي لإلعاقة في عام 

في عملية صنع القرار. وهو جزء من استراتيجية ُصممت ملساءلة صناع القرار على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية عن التزاماتهم 

 العاملي االستطالع يقوم.  7 من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعليق العام رقم 33.324و 4.323ادتين بموجب امل

  من وذلك   والدوليين، واإلقليميين والوطنيين  املحليين القرار صناع وسياسات برامج في اإلعاقة منظمات األشخاص ذوي  مشاركة بتقييم

ل واألمم التموي  ووكاالت الحكومات مع مشاركتهم وأهمية ونطاق وعمق جودة عن اإلعاقة منظمات األشخاص ذوي  تصورات تقييم خالل

اإلعاقة بصفة منتظمة، تم   منظمات األشخاص ذوي املتحدة. وألن الهدف من تلك األداة هو أن تصبح مقياًسا ملدى التغير في تصورات 

 (.  2021و  2019 إجراء االستطالع مرتين بالفعل )عامي
 

مستويات املشاركة  على الرغم من ازدياد معدل استشارة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، ال زالتوالرسالة األساسية للتقرير هي أنه 

دعى فيها ضعيفة
ُ
ن أمور من بي-بالنسبة لهم عملية صعبة، يعوقها  اإلعاقة للمشاركة، تكون  منظمات األشخاص ذوي . وفي املرات القليلة التي ت

اإلعاقة.  منظمات األشخاص ذوي نقص في تسهيالت الوصول والترتيبات التيسيرية املعقولة وعدم مراعاة اآلراء التي تدلي بها  -أخرى 

الواقع أن عمليات التشاور واإلدماج غالًبا ما تقتصر على املشاركة الرمزية. وبالنسبة للمنظمات التي عادة ما تستبعد من عمليات صنع  

 ، يمكن لهذه الحواجز أن تحول دون مزيد من اإلدماج. القرار
 

اإلعاقة في دورها وتأثيرها   منظمات األشخاص ذوي يقدم االستطالع العاملي للتحالف الدولي لإلعاقة معلومات غير مسبوقة عن آراء 

ضائه وتجربتها مع املشاركة. تأتي النتائج أدناه أيًضا من الخبرات واألدلة اإلضافية التي تم جمعها من مشاركة التحالف الدولي لإلعاقة وأع

جية والكومنولث والتنمية في  في الشراكات )مثل مشاريع االئتالف التي من بينها "املستقبل للجميع"(، والدراسة التي أجرتها وزارة الخار 

 . 25اإلعاقة في نيجيريا وبنغالديش وزمبابوي  منظمات األشخاص ذوي على  19-لفهم وتحليل تأثير كوفيد( FCDOاململكة املتحدة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 للتحالف الدولي لإلعاقة في التقرير الكامل هنا: يمكن العثور على نتائج االستطالع العاملي األول  /22

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdf   أما نتائج
   .  2022االستطالع العاملي الثاني  للتحالف الدولي لإلعاقة، فما زالت أولية في هذه املرحلة، حيث سيتم نشر التقرير  الثاني  في عام 

"يتعين على الدول األطراف أن تتشاور تشاوًرا وثيًقا مع األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، من خالل املنظمات  /23

وفي عمليات صنع القرار األخرى التي تخص   التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه االتفاقية، 

 ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك."قضايا األشخاص  
 

 "]….[ ينبغي إشراك املجتمع املدني، وال سيما ذوي اإلعاقة واملنظمات التي تمثلهم   /24
 

 ويحق لهم املشاركة الكاملة في عملية املتابعة." 
 

في بنغالديش   19-اإلعاقة وكوفيد منظمات األشخاص ذوي عواقب االستبعاد: تقرير حالة عن  (2021املستقبل للجميع )  /25

 https://www.sddirect.org.uk/media/2268/english-situation-report-opds-covid-19-report-final.pdfونيجيريا وزمبابوي. 
 

https://www.globaldisabilitysummit.org/resources
mailto:accessibility%40internationaldisabilityalliance.org?subject=
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 األطراف املعنية الفئات املدعوة للمشاركة

 
األشخاص ذوي اإلعاقة. فقد أظهر االستطالع العاملي أن ال يتساوى معدل مشاركة ذوي اإلعاقة عبر مختلف الفئات املعنية بحركة حقوق 

ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية، وذوي اإلعاقات الذهنية، والصم املكفوفين، والصم، والنساء ذوات اإلعاقة، وذوي اإلعاقة من السكان 

 األصليين ما زالوا مستبعدين إلى حد كبير من عمليات التشاور وصنع القرار.

 
دعى القضايا ا

ُ
 اإلعاقة للمشاركة فيها / منظمات األشخاص ذوي ملعنية القضايا التي ت

 
(، 2019اإلعاقة بشأن جميع القضايا التي تهمهم. كما هو موضح في تقرير االستطالع العاملي األول  ) منظمات األشخاص ذوي ال تتم استشارة 

حول القضايا الخاصة باإلعاقة، مثل سياسات اإلعاقة. ومع ذلك،   اإلعاقة تشارك في االستشارة بصفة أولية منظمات األشخاص ذوي فإن 

( إلى أن التشاور يتوسع خارج هذا النطاق: حيث أفاد نحو نصف 2021تشير النتائج األولية لالستطالع العاملي الثاني للتحالف الدولي لإلعاقة )

في القضايا الخاصة باإلعاقة، إلى جانب قضايا أخرى مثل اإلعاقة بأنه قد تمت استشارتهم  منظمات األشخاص ذوي أو أكثر من أعضاء 

ذلك  التعليم والثقافة وما إلى ذلك )مع اختالفات طفيفة حسب نوع صناع القرار الذي يتعاملون معه(. وال يزال شركاء التعاون الدولي )بما في

 في القضايا الخاصة باإلعاقة، بينما تشركهم اإلعاقة بدرجة أعل منظمات األشخاص ذوي األمم املتحدة والجهات املانحة( يشركون 
ً

ى قليال

 الحكومات بشكل متزايد في القضايا األخرى. 

 
 اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي العوائق التي تحول دون مشاركة 

 
حكوماتهم املحلية  اإلعاقة قد أبلغوا عن رضاهم عن العمل مع منظمات األشخاص ذوي % تقريًبا من 32يظهر االستطالع العاملي الثاني  أن 

%( عن  55اإلعاقة )  منظمات األشخاص ذوي أو الوطنية، التي تميل املنظمات إلى االنخراط معها كثيًرا. وعلى الرغم من ارتفاع رضا 

عة اإلعاقة مجمو  منظمات األشخاص ذوي مشاركتها مع األمم املتحدة، فقد انخفض معدل اندماجهم الفعلي إلى حٍد كبير. وبصفة عامة، تحدد 

 من الحواجز التي تعيق وتحول دون مشاركتها الهادفة في عمليات صنع القرار: 
 

•\ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•\ 

 

  
كحاجز أساس ي أمام نضال  اإلعاقة نظمات األشخاص ذوي تم تحديد نقص املوارد والقدرات املالية ملالحواجز املالية: 

اإلعاقة من تكاليف فرص ضائعة هائلة، حيث ُيطلب منها  منظمات األشخاص ذوي املنظمات من أجل البقاء والعمل. تعاني 

. 26االنخراط في عدد متزايد من القضايا، وتخاطر بالتورط في االندماج إلى قضايا تمّول ألهداف ال تندرج ضمن أولوياتها

% 32من املشاركين في االستطالع العاملي الثاني  للتحالف الدولي لإلعاقة بأن تمويلهم قد زاد )مقارنة بـ % 40وفي حين أفاد 

% تقريًبا ما زالوا يبلغون عن انخفاض تمويلهم، مما يقوض استقاللية  30(، فإن 2019في االستطالع العاملي  األول  في عام 

 رتها على اإلعاقة وحريتها، وكذلك قد منظمات األشخاص ذوي 
 

تطوير قدراتها واالندماج مع اآلخرين. وعلى العكس من ذلك، تشير األدلة إلى أن املرونة في التمويل )باألخص في أوقات 

ا كبيًرا في قدرة منظمات األشخاص ذوي 19-األزمات مثل جائحة كوفيد
ً
( وتكييف املشروطية للتمويل يمكن أن يحدث فرق

 اإلعاقة على االندماج. 

 
والترتيبات التيسيرية املعقولة منظمات   الثغرات في تسهيالت الوصول جز املادية وحواجز التواصل: تمنع الحوا

األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إلى األماكن واملعلومات التي تتم مشاركتها قبل وأثناء وبعد املشاورات أو  

 فعاليات املشروع.

 
 

  تواجه منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة تكاليف فرصة بديلة قاسية نتيجة اختيارها املشاركة مع وكاالت تنمية متعددة علىقد  \26
  حساب املشاركة املستمرة واألعمق مع السلطات املركزية واملحلية. 

 اإلعاقة  نظمات األشخاص ذوي املسار غير املستقر: نحو مشاركة هادفة مل(. 2020ألكسندر كوت )
 

 في تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة.
 

BtG.pdf-by-study-pilot-A-path.-unsteady-content/uploads/The-project.eu/wp-https://bridgingthegap 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_disability-inclusive_consultation_guidelines.pdf
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•\ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•\ 

 
 
 
 
 
 

 

ويشمل ذلك امليزنة الواقعية لتسهيالت الوصول والترتيبات التيسيرية املعقولة، مثل الترجمة الفورية إلى لغة اإلشارة، أو 

دعم وسائل النقل التي يسهل الوصول إليها إلى أماكن ورش العمل، أو توفير الدعم الجيد، وال سيما األطر الزمنية الكافية  

للفئات التي ال تتمتع بتمثيل كاٍف، مثل األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية أو الصم   للتحضير، وهو أمر بالغ األهمية

اإلعاقة على الوصول  منظمات األشخاص ذوي املكفوفين، للتعرف على املحتوى والعملية. وعلى الرغم من قدرة ممثلي 

تهم بحكم الواقع. وقد تفاقم ذلك في  إلى املكان، فإن نقص تسهيالت الوصول والترتيبات التيسيرية املعقولة يبطالن مشارك

  مع تحويل العمل إلى نظام العمل عبر اإلنترنت، مما كشف اللثام عن فجوة رقمية مقلقة.  19-أعقاب جائحة كوفيد
التعامل مع ذوي اإلعاقة يفض ي إلى بيئات سلبية وفرص  أساليب التفكير السيئة وعدم اإلملام بكيفيةالحواجز السلوكية: 

اإلعاقة. فعلى سبيل املثال، غالًبا ما يستبعد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية من عملية  نظمات األشخاص ذوي ملمشاركة أقل 

التشاور بسبب الوصم املتفش ي واالفتراضات التي تقول بأنهم عاجزون عن املساهمة. وقد يؤدي االهتمام غير املتساوي في 

ن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقات النفسية االجتماعية، وذوو اإلعاقات  التعامل مع الفئات التي ال تحظى بتمثيل كاٍف )بم

الذهنية، والصم املكفوفين، والصم، والنساء ذوات اإلعاقة وذوو اإلعاقة من السكان األصليين( إلى إدامة استبعادهم. كما تفيد  

ئهم في االعتبار، األمر الذي قد يحول اإلعاقة بأنه إذا تم إشراكهم، فنادًرا ما توضع آرا منظمات األشخاص ذوي العديد من 

 دون مزيد من املشاركة. 
 

نظمات األشخاص  فهم الطبيعة السياسية مل يمكن أن تؤدي الثغرات فياإلعاقة:  منظمات األشخاص ذوي عدم فهم طبيعة 

اإلعاقة كمنظمات تمثيلية في كثير من األحيان إلى اختيار عدد قليل من األفراد ذوي اإلعاقة لالستشارة، بغض النظر   ذوي 

عن الدور الذي يلعبونه أو التفويض الذي يتمتعون به في حركة حقوق اإلعاقة. وهذا ال يمنع التمثيل الهادف فحسب، بل قد  

 من العمل مع القادة الذين يتمتعون بتفويض أكبر يشكل تحدًيا أو تقويًضا لحركة حقوق األ
ً
شخاص ذوي اإلعاقة، بدال

 ما تفتقر إلى كل من التفويض والدعم. كما تلعب ديناميات  
ً
وقادرون على توفير دعم أكبر ملعظم الفئات املهمشة التي عادة

اإلعاقة إلى   نظمات األشخاص ذوي مالسلطة دوًرا في بعض الحاالت، حيث قد يؤدي إفساح املجال والطريق أمام مساهمة 

 اتجاهات مشاريعية وطرق عمل مختلفة، والتي ال يكون صناع القرار مستعدين لتغييرها في الغالب. 
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 املشاركة من البيئة املحيطةالتحديات التي تواجه 

 
تطرأ الحواجز املذكورة أعاله في سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على مشاركة املجتمع املدني 

وطويلة لدرجة ال بشكل عام. فعلى سبيل املثال، قد يتفاوت معدل املشاركة داخل مختلف مستويات الحكومة، أو قد تكون العمليات معقدة 

ا من خالل املشاركة. تحتفظ الدول بالقدرة على تيسير   نظمات األشخاص ذوي تسمح مل
ً
اإلعاقة باملشاركة أو الشعور بأنها تحدث فرق

ي تعمل املشاركة أو تقييدها من خالل اإلجراءات اإلدارية وفرض القيود على التمويل الدولي. كما أن التقلص املتزايد للمساحات املدنية الت

 عن أن هناك اعتراف متزايد بالطبيعة السياسية للمشاركة العامة  27اإلعاقة يزيد من تفاقم الوضع.  منظمات األشخاص ذوي فيها 
ً

فضال

نفسها، والتي إذا لم يتم دعمها من خالل الشروط املسبقة، يمكن استخدامها إلضفاء الشرعية على السياسات والعمليات التي تحافظ على 

وينطبق هذا بصفة خاصة على املجموعات التي ال تحظى بتمثيل كاٍف، والتي على األرجح ال تمتلك  28الراهن أو تديم عدم املساواة. الوضع 

 القدرة الكافية للتنظيم واملشاركة وربما تكون مهمشة داخل حركة اإلعاقة نفسها.  
 

اإلعاقة تتأثر بنفس القدر بالعوامل السياقية التي قد تعزز أو تعوق مشاركة املجتمع املدني. ولكن في أوقات    منظمات األشخاص ذوي إن 

األزمات، قد تتأثر منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بدرجة أعلى من فئات املجتمع املدني األخرى. في الدراسة التي أجرتها وزارة الخارجية 

اإلعاقة، كان وصف األمر    منظمات األشخاص ذوي على  19-ة املتحدة والشركاء حول تأثير جائحة كوفيدوالكومنولث والتنمية في اململك

اإلعاقة نفسها تحاول التخفيف من عواقب القرارات السياسية التي لم تأخذ في االعتبار  منظمات األشخاص ذوي : "وجدت العديد من 29كالتالي

 
ً
اإلعاقة للعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة اإلنسانية  منظمات األشخاص ذوي  من دعوة بشكل كاٍف األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك بدال

منظمات في التخطيط للكوارث واالستجابة لها." وبينما استمرت الوصمة االجتماعية والتفاوت في مستوى السلطة على مر الزمن في استبعاد 

خطر قائًما في أن تتحدث املنظمات غير الحكومية الدولية )أحياًنا بحسن نية( اإلعاقة من عمليات صنع القرار، ما زال ال األشخاص ذوي 

 من تعزيز املزيد من العمليات التعاونية منظمات األشخاص ذوي بالنيابة عن 
ً
 . 30اإلعاقة بدال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
في تنفيذ اتفاقية حقوق  اإلعاقة األشخاص ذوي نظمات (. املسار غير املستقر: نحو مشاركة هادفة مل2020ألكسندر كوت ) /27

content/uploads/The-project.eu/wp-https://bridgingthegap-األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة. 

BtG.pdf-by-study-pilot-A-path.-unsteady 

 
في تنفيذ اتفاقية حقوق   اإلعاقة نظمات األشخاص ذوي (. املسار غير املستقر: نحو مشاركة هادفة مل2020كوت ) ألكسندر /28

content/uploads/The-project.eu/wp-https://bridgingthegap-األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة. 
BtG.pdf-by-study-pilot-A-path.-unsteady 

 
في بنغالديش ونيجيريا   19-اإلعاقة وكوفيد منظمات األشخاص ذوي ( عواقب االستبعاد: تقرير حالة عن 2021للجميع ) املستقبل \29

  final.pdf-report-19-covid-opds-report-situation-https://www.sddirect.org.uk/media/2268/englishوزمبابوي. 
 14الصفحة 

 
في بنغالديش ونيجيريا   19-اإلعاقة وكوفيدمنظمات األشخاص ذوي ( عواقب االستبعاد: تقرير حالة عن 2021املستقبل للجميع ) /30

    final.pdf-report-19-covid-opds-report-situation-https://www.sddirect.org.uk/media/2268/englishوزمبابوي. 
 28الصفحة 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/bridge-crpd-sdgs-training-initiative
https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/bridge-crpd-sdgs-training-initiative
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_quality_criteria_principles_development_oct2018.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_quality_criteria_principles_development_oct2018.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_alumni_survery_report_may2020.pdf
https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
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 3الجزء 

 

 

 اإلعاقة على الصعيد العملي: دراسات الحالة   نظمات األشخاص ذوي اإلدماج الهادف مل

 

 
 توضيح العناصر األساسية للمشاركة الهادفة 

 
يتم التعامل مع املشاركة/ اإلدماج الهادف ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة من منظورين، وذلك باعتباره  في سياق ورقة املناقشة هذه، 

( تسهيل املشاركة من خالل وضع شروط مسبقة لتحقيق 1ضرورًيا التباع النهج القائم على الحقوق في األعمال اإلنمائية واإلنسانية الشاملة: )

( تحقيق املشاركة على الصعيد العملي كتعاون ثنائي االتجاه. يستعرض 2شخاص ذوي اإلعاقة؛ و)مشاركة هادفة على مستوى منظمات األ

  نظمات األشخاص ذوي هذا القسم مجموعة متنوعة من األمثلة امللموسة األمور التي يمكن أن تساعد على تعزيز اإلدماج الهادف مل

اإلعاقة، وهو مجال لم يزل قيد  نظمات األشخاص ذوي لة األساليب التي من شأنها تفعيل اإلدماج الهادف مل. توضح دراسات الحا31اإلعاقة

ر في  التطور. ومن أجل املض ي قدًما، يتطلب األمر توفير املزيد واملزيد من هذه األدلة والدروس املستفادة التي يمكن االسترشاد بها باستمرا

 على األصعدة العملية.  التنمية الشاملة ملسائل اإلعاقة

 

 اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي دراسات حالة حول وضع شروط مسبقة للمشاركة الهادفة على مستوى 
 

اإلعاقة على تطوير املهارات والقدرات والوصول إلى املوارد التي تبني   منظمات األشخاص ذوي الشروط املسبقة الالزمة لضمان قدرة 

اإلعاقة بفرص وصول متساوية  منظمات األشخاص ذوي صورتها كمساهم مهم في السياسات والبرامج اإلنمائية واإلنسانية. ال تحظ 

للمشاركة واكتساب املوارد )بما في ذلك التمويل، والتفويض التنظيمي، واملعارف التقنية، واملهارات( العتبارهم مساهمين ذوي جدوى،  

 شأنها شأن جميع الفئات التي تتعرض للتمييز.  
 

كاٍف، مثل الصم املكفوفين، وذوي اإلعاقة الذهنية، وذوي اإلعاقة  وينطبق ذلك بدرجة أكبر على فئات ذوي اإلعاقة التي ال تتمتع بتمثيل

 متداخلة من التمييز مثل النساء ذوات اإلعاقة، والشباب ذوي اإلعاقة، والسك
ً
ان النفسية االجتماعية، وذوي اإلعاقة الذين يواجهون أشكاال

الهوية الجنسانية والتعبير عن الجنس والخصائص الجنسية األصليين ذوي اإلعاقة، واملعاقين ممن لديهم تنوع في امليول الجنسية و 

(SOGIESC .) اإلعاقة الالزمة لإلدماج. يعترف  منظمات األشخاص ذوي ال بد من توافر دعم مكّرس لكسر هذه الحلقة السلبية وتطوير قدرات

ت ودعاة لها، قادرين على أن يكونوا نظراء اإلعاقة وتطورهم كصناع سياسا منظمات األشخاص ذوي هذا الجزء بالحاجة إلى االستثمار في 

  مهمين لصناع القرار. 
 
 
 
 

مشاركة  31 جوانب  من  العديد  الحالة  دراسات  تتناول  ما  غالًبا  ذوي /  األشخاص  هنا   منظمات  "أنيطت"  ولكنها  واحد،  وقٍت  في   اإلعاقة 

   الدعوة إلى دراسات الحالة. م اعتباره عنصًرا توضيحًيا بصفة خاصة ألحد األبعاد الستة التي تغطيهابعنصر معين ت
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 التطوير التنظيمي/ 

 
اإلعاقة كمنظمات تمثيلية لفئات سكانية مهمشة تبايًنا كبيًرا. وفي كثير من   منظمات األشخاص ذوي تتباين القدرات ونقاط القوة التي تتمتع بها 

الحاالت، ال تكون هذه املنظمات مسجلة بصورة قانونية، ال سيما تلك الخاصة بالفئات التي تفتقر إلى التمثيل الكافي من األشخاص ذوي 

اإلعاقة وتعزيز قدراتهم   منظمات األشخاص ذوي إلعاقة، وغالًبا ما يتوقع منها املساهمة على أساس طوعي. لذلك فإن االستثمار في ا

التنظيمية هو شرط أساس ي لدعم املشاركة الهادفة. هناك جوانب مختلفة للتطوير التنظيمي. والتي يمكن أن تتراوح بين الفرص واملوارد  

اإلعاقة بتطوير قدرتها التنظيمية، بما في ذلك تنمية املهارات القيادية وخاصة للفئات املهمشة  ت األشخاص ذوي نظماالتي تسمح مل

، ومهارات الحوكمة، وإدارة املشاريع، والرصد والتقييم، واإلدارة املالية وجمع األموال؛ لتمكينها من الوصول 
ً
 ناقصا

ً
إلى  واملمثلة تمثيال

اإلعاقة بتقييم مواطن القصور في قدراتها وتحديد   منظمات األشخاص ذوي امها. في الوقت نفسه، من املهم أن تقوم التقنيات الرقمية واستخد 

 . 32احتياجاتها بنفسها لضمان ملكية العملية وضمان أن تكون شاملة وتصاعدية
 

اإلعاقة،  منظمات األشخاص ذوي كما أنه من املهم أن تضع برامج بناء القدرات في اعتبارها السياقات املختلفة والحقائق الفريدة ملختلف 

وأن تراعي أن النهج الواحد ال ينجح مع الجميع. توضح دراسة الحالة املقدمة من كمبوديا كيف يمكن لتدخل واحد من قبل الحركة الدولية 

اإلعاقة لقيادة الخطاب حول مكافحة املستويات العالية  منظمات األشخاص ذوي في بناء القدرات التنظيمية أن يدعم ( ADDوالتنمية ) لإلعاقة

 من العنف الذي تواجهه النساء ذوات اإلعاقة.  

 

 
 :1الدرس الرئيس ي  \

 
 اإلعاقة وقدرتها على إقامة الشراكات  منظمات األشخاص ذوي تنمية القدرات التنظيمية تدعم سلطة 

 
يواجهنه   الذي  العنف  من  العالية  املستويات  مكافحة  في  الطريق  لقيادة  اإلعاقة  ذوات  الكمبوديات  النساء    –دعم 

 (. ADDدراسة حالة أجرتها منظمة الحركة الدولية لإلعاقة والتنمية )
 

نف والحرمان من الخدمات، والتي تستمد جذورها من التوجهات  تواجه النساء والفتيات ذوات اإلعاقة معدالت عالية من الع

 ناقًصا في حركة حقوق ذوي 
ً

التمييزية واألعراف االجتماعية املتعلقة بنوع الجنس واإلعاقة. وال تزال فئة املرأة ُمَمثلة تمثيال

الحركة الدولية لإلعاقة والتنمية   33خلاإلعاقة. وقد ركز تد منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما في األدوار القيادية داخل 

على ضمان أن تظل النساء الالتي عشن تجارب اإلعاقة ويتميزن باملشاركة الفعالة في صميم كل من استراتيجيات وإجراءات  

 الوقاية واالستجابة للخدمات في كمبوديا. 
 

اإلعاقة التي تقودها النساء )منتدى باتامبانغ للنساء ذوات   منظمات األشخاص ذوي وقد ُنفذت هذه العملية بالتعاون مع خمس من 

ومنتدى املرأة والطفل في مقاطعة كامبونغ تشام (، KSDWFومنتدى كامبونغ سبيو للنساء ذوات اإلعاقة )(، BWWDFاإلعاقة )

(WCDFK ،)( ومنظمة كامبوت للنساء ذوات اإلعاقة واألطفال ذوي اإلعاقةKDWCDO ) 
 

 ( KDWCDO، منظمة خمير لتنمية النساء واألطفال ذوي اإلعاقة ) -
 

ومنظمتان غير حكوميتين محليتين في ثماني بلديات في ست مديريات في خمس محافظات هي باتامبانغ، وكامبونغ سبو،  -

 وكامبوت، وسفاي رينغ، 
 . 2021إلى  2018وتبونغ خموم من 

 

 
 االلتزامات العشرة للقمة العاملية لإلعاقة  /32

 
 إلنهاء العنف ضد املرأة ( UNTFيموله صندوق األمم املتحدة االستئماني ) \33
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 التدخل 

 
يتعرضن لها من خالل املشاركة بفعالية مع األهداف  وقد دعمهم هذا التدخل ملكافحة مستويات العنف املرتفعة التي 

 الرئيسية باستخدام نهج مزدوج:
 

اإلعاقة من خالل تعزيز عضوية املرأة وآرائها ودورها  منظمات األشخاص ذوي  دعم تطوير  القيادة والقدرة التنظيمية:./1

اإلعاقة، وبناء املهارات الفنية في مجال العنف الجنساني، وتدابير الوقاية  منظمات األشخاص ذوي القيادي في 

واالستجابات، وتعزيز القدرة التنظيمية في مجالي الدعوة واإلدارة من خالل دورة مدعومة متكررة من التقييم الذاتي  

يسرت هذه العملية تطوير   اإلعاقة. وقد منظمات األشخاص ذوي والتخطيط والتنفيذ واملراجعة وإعادة التخطيط في 

اإلعاقة على مستوى املجتمع، حيث تم دعم النساء ذوات اإلعاقة لتشكيل مجموعات املساعدة   منظمات األشخاص ذوي 

منظمات اإلعاقة القائمة، أو إنشاء منظمات جديدة، بما في ذلك  منظمات األشخاص ذوي الذاتية، أو االنضمام إلى 

ها النساء. تألف دعم الحركة الدولية لإلعاقة والتنمية من االستثمار في بناء القوة اإلعاقة التي تقود  األشخاص ذوي 

التنظيمية من خالل خطة تطوير أولية تم إعدادها بشكل مشترك من قبل منظمة ذوي اإلعاقة مع الحركة الدولية لإلعاقة 

قة أنها أصبحت أكثر ثقة ألنها شهدت اإلعا منظمات األشخاص ذوي والتنمية. ومع تكرار العملية بمرور الوقت، قالت 

دن 
ُ
  منظمات األشخاص ذوي تقدًما وأدركت أهمية أدوارها في املجتمع. وزادت درجات جميع النساء األربع الالتي ق

اإلعاقة إلى قدرة جيدة أو عالية في املجاالت األربعة للقدرات الجنسانية )السياسة، واملعرفة، واملهارات، والوعي،  

  قارنة بالدرجات األساسية للقدرات املنخفضة واملتوسطة.والبرنامج( م
وتنظيم املساحات لبناء املشاركة والشراكات الجديدة   بناء الجسور من خالل التعارف  إقامة الشبكات والشراكات:./2

دعم اإلعاقة بالحكومة املحلية ومقدمي الخدمات ويتم    منظمات األشخاص ذوي للمجموعة. على سبيل املثال، تم ربط 

اإلعاقة املساعدة من السلطات املحلية للتصدي للعنف، مما  منظمات األشخاص ذوي كال الطرفين للعمل مًعا. وتتلقى 

يزيد من احتمالية قيام السلطات املحلية بإدراج مسائل اإلعاقة في أعمالها. على املستوى الوطني ومستوى املحافظات، 

 للمشاركة مع مجموعات العمل الحكومية املعنية بالعنف الجنساني. اإلعاقة منظمات األشخاص ذوي يتم دعم أعضاء 

 
 النتائج 

 
في إطار هذه املمارسة، لم يؤد االستثمار في التطوير التنظيمي إلى تطوير قيادة املجموعة فحسب، بل سمح أيًضا للنساء  

مع حول العنف. كونت النساء ذوات اإلعاقة والفتيات ذوات اإلعاقة اللواتي يعانين من العنف بنقل الحكايات على مستوى املجت

آرائهن املتفردة، وتفاعلن مع قادة املجتمع والحكومة املحلية، وقمن ببناء عالقات قوية مع الحكومات املحلية ومقدمي الخدمات 

 مما أدى إلى تحسين شامل في إدراج مسائل اإلعاقة في أنظمة الوقاية من العنف الجنساني واالستجابة له. 
 

ونتيجة لهذه املمارسة، تقدم النساء والفتيات الدعم املباشر إلى النساء والفتيات األخريات ذوات اإلعاقة الالتي يعانين من العنف 

من خالل مساعدتهن على اإلبالغ عن الحوادث، والحصول على الخدمات الصحية واالجتماعية، والتماس العدالة ومنع تكرار  

 ل مع األسر والجناة.تلك الحوادث من خالل التعام
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 بناء القدرات الفنية 

 
اإلعاقة باملهارات واملعارف والقدرات الفنية التي يحتاجون إليها   منظمات األشخاص ذوي يبحث هذا الجزء فيما يعمل على تزويد نشطاء 

للمشاركة بشكل هادف كشركاء في التنمية/ العمل اإلنساني و/ أو رواد سياسيين يشكلون مجتمعات أكثر شمولية. ومع تزايد الطلبات من 

منظمات  نمية والعمل اإلنساني، من املهم أن يزود قادة اإلعاقة لتقديم مساهمات فنية في مجال حقوق اإلنسان والت منظمات األشخاص ذوي 

اإلعاقة وأعضاؤها أنفسهم باملهارات الالزمة من أجل االستجابة لهذه الطلبات. وباإلضافة إلى ذلك، يساعد تعزيز   األشخاص ذوي 

  منظمات األشخاص ذوي ة في مجال املهارات الفنية في إطار حركة حقوق ذوي اإلعاقة على تيسير زيادة استيعاب القضايا ذات األولوي

 نظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واستدامة التدخالت البرنامجية. وتتحدث دراستان الحالة املوضحتان أدناه عن كيف أن بناء القدرات الفنية مل

 اإلعاقة يدعم مشاركتها الفعالة في وضع السياسات والبرامج.
 

 

  :2الدرس الرئيس ي  \
منظمات  اإلعاقة إلى فوائد متبادلة، ودعم كل من  نظمات األشخاص ذوي القدرات الفنية مليؤدي تطوير 

 اإلعاقة والشركاء إلحداث تأثير أفضل  األشخاص ذوي 
 

 –دعم ذوي اإلعاقة في منطقة املحيط الهادئ لوضع خطة للحد من مخاطر الكوارث واالستجابة اإلنسانية بما يشمل الجميع 

 ( DFATزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية )دراسة حالة من قبل و 

من اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة  11يتأثر ذوي اإلعاقة بالكوارث واألزمات اإلنسانية بنسب متفاوتة. وكما هو معترف به في املادة  

 ملسائل اإلع
ً

اقة. لسوء الحظ، غالًبا ما  وإطار سينداي، يجب أن يكون الحد من مخاطر الكوارث والتأهب والعمل اإلنساني شامال

اإلعاقة إلى املوارد البشرية والخبرات الفنية والتمويل األساس ي للمنظمة وشبكات العالقات لتكون   منظمات األشخاص ذوي تفتقر 

اإلعاقة في منطقة املحيط   منظمات األشخاص ذوي قادرة على املشاركة في تخطيط إدارة الكوارث. وال يوجد في العديد من 

سوى موظف واحد أو اثنين يتقاضون أجورهم ويعتمدون على املتطوعين. وتحتاج الوكاالت اإلنسانية في منطقة املحيط   الهادئ

 منظمات األشخاص ذوي الهادئ إلى إيجاد سبل للعمل مع الحركات اإلقليمية والوطنية املعنية باإلعاقة بطريقة ال تطغى على 

 م في أولويات الحركة وأهدافها.اإلعاقة، بل تبني القدرات األساسية وتساه 
 

تمول وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في الحكومة األسترالية برنامج االستعداد للكوارث التابع للشراكة اإلنسانية األسترالية  

(AHP ،) ومية مليون دوالر أسترالي تنفذه املنظمات غير الحك 50وهو برنامج للتأهب للكوارث والقدرة على مواجهتها بقيمة

: فيجي وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفانواتو وتيمور  34األسترالية وشبكاتها املحلية في خمسة بلدان حول املحيط الهادئ

منظمات األشخاص الشرقية. ونظًرا إلى أنه ال يمكن استبعاد ذوي اإلعاقة من عملية التأهب للكوارث، وجه البرنامج املوارد إلى 

طقة املحيط الهادئ، لضمان تزويدهم باملوارد وتمكينهم من تبادل تجاربهم وخبراتهم مع الشركاء املنفذين  اإلعاقة في من ذوي 

.
ً

 لجعل البرنامج أكثر شموال

 
 

 

 https://www.australianhumanitarianpartnership.org/about ملزيد من املعلومات حول البرنامج:   \34
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إلى  املناسبة  املوارد  بتدفق  للتكليف  الثنائي  املانح  به  يضطلع  أن  يمكن  الذي  الهام  الدور  على  الضوء  هذه  الحالة  دراسة  تسلط 

 اإلعاقة لضمان بناء قدراتها الفنية، واملشاركة الفعالة في التأهب للكوارث، وبرمجة االستجابة.  منظمات األشخاص ذوي 

 
 التدخل 

 
 نظمات األشخاص ذوي التحديات املذكورة أعاله، خصصت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة موارد برنامجية ملوملواجهة  

اإلعاقة بمنطقة املحيط الهادئ لضمان تمكينها من تبادل تجاربها وخبراتها مع الشركاء املنفذين. ويشمل ذلك تمويل البرامج من 

ئيسية لتغطية وظيفة واحدة بدوام كامل مخصصة للعمل اإلنساني الشامل ملسائل قبل وكاالت الشراكة اإلنسانية األسترالية الر 

اإلعاقة في كل منظمة وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان الخمسة التي يتم فيها تنفيذ برنامج االستعداد للكوارث. وبالتالي،  

احتواء مسائل اإلعاقة، باإلضافة إلى التعلم من التجارب   يمكن لوكاالت الشراكة اإلنسانية األسترالية أن تستفيد من خبراتها في

  الحياتية لألفراد ذوي اإلعاقة ووجهات نظرهم.
نظمات وُيستكمل ذلك بالقدرة الفنية للمنظمات الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل التدريب واملشاركة املباشرة مل

والفريق  ( PDFلد، بدعم استشاري من منتدى املحيط الهادئ لإلعاقة )اإلعاقة مع الوكاالت اإلنسانية داخل الب األشخاص ذوي 

 اللذين ييسران أيًضا التعلم املتبادل عبر البلدان. (، CBMاالستشاري العاملي املعني بالدمج والتابع للبعثة املسيحية للمكفوفين )

 
 النتائج 

 
تفادة املباشرة من املعرفة القطاعية في مجال العمل  اإلعاقة من االس منظمات األشخاص ذوي من خالل هذه املمارسة، تتمكن 

اإلنساني، وتفوز بمقعد له أهميته على طاولة الحوار، وتكون قادرة على التأثير على مشاريع التأهب للكوارث في املنظمات غير  

ث، وأقامت شراكات مفيدة  اإلعاقة ببناء القدرات الفنية في مجال الحد من مخاطر الكوار  منظمات األشخاص ذوي الحكومية. قامت 

 للطرفين مع الشركاء في مجال العمل اإلنساني.

اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي ومن الجوانب املثيرة لالهتمام بشكل خاص في هذه املمارسة هو التعلم ثنائي االتجاه الذي يضع 

ملنظمات غير الحكومية على التنفيذ  اإلعاقة قدرة ا  منظمات األشخاص ذوي في منزلة املساهمين، وليس متلقين فحسب: عززت 

اإلعاقة التي يمولها املشروع(، في  منظمات األشخاص ذوي على نحو شامل ملسائل اإلعاقة )من خالل الوظائف املخصصة في 

اإلعاقة حتى تتمكن من املشاركة بثقة أكبر   نظمات األشخاص ذوي حين قدمت املنظمات غير الحكومية دعًما تعزيزًيا تنظيمًيا مل

 كمستشارين فنيين. 

 
 
 

 

\  
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  :3الدرس الرئيس ي  \
منظمات  تنمية القدرات الفنية هي عملية تتطلب استثماًرا مستداًما، وتؤدي إلى اعتراف أكبر بالقيمة التي تضيفها 

 اإلعاقة للتنمية األشخاص ذوي 
 

  –بناء القدرات في التقاطعات والهوامش: دعم النساء ذوات اإلعاقة لضمان االستجابات الشاملة للعنف الجنساني في رواندا 

 (DRFمن قبل صندوق حقوق ذوي اإلعاقة ) دراسة حالة
 

على الرغم من إحراز تقدم نحو املساواة بين الجنسين في رواندا، فما تزال النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يعانين من الوصم  

العدالة والخدمات  واإلقصاء بشكل بالغ، وارتفاع معدالت العنف الجنساني بنسب متفاوتة، والعقبات التي تحول دون الوصول إلى 

إلى منظمة   2015املنح واملساعدات الفنية منذ عام ( DRFالخاصة بالناجيات. وملعالجة ذلك، يقدم صندوق حقوق ذوي اإلعاقة )

  وهي منظمة (، UNABUأوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت أوبوموجا )
 للنساء ذوات اإلعاقة. 

 
ملنظمة أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت أوبوموجا للدعوة بفعالية إلى بذل  وقد ساعد هذا الدعم في بناء القدرة الفنية

 جهود شاملة ومتوفرة للوقاية من العنف الجنساني والتصدي له في رواندا، والتي تكون بالغة األهمية خاصة خالل الجائحة.

 
 التدخل 

 
 ومساعدات فنية من صندوق حقوق ذوي اإلعاقة ، تلقت منظمة أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت أوبو 2018عام  

ً
موجا  تمويال

(DRF ) من النساء والفتيات الروانديات ذوات اإلعاقة اللواتي شملهن االستطالع قد تعرضن 40للبحث الذي وجد أن أكثر من ٪

دة الخدمات لشكل من أشكال العنف، ومع ذلك لم يتمكنَّ من الوصول إلى الخدمات الخاصة بالناجيات في مراكز إي ّ
سانغ متعدِّ

 التابعة للحكومة.
 

، تعاونت منظمة أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت  2018بدعم من صندوق حقوق ذوي اإلعاقة قبل القمة العاملية لإلعاقة لعام 

العاملية لإلعاقة   اإلعاقة املحلية مع الحكومة الرواندية لوضع التزاماتها في القمة منظمات األشخاص ذوي أوبوموجا وغيرها من 

. وقد أدى ذلك إلى التزام الحكومة بضمان تسهيل وصول ذوي اإلعاقة إلى مراكز دعم ذوي اإلعاقة. وملتابعة هذا 2018لعام 

االلتزام، استخدمت منظمة أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت أوبوموجا التمويل املقدم من صندوق حقوق ذوي اإلعاقة إلقامة 

غوروكا )منظمة غير حكومية وطنية معنية بحقوق املرأة تتصدى للعنف الجنساني من خالل املساعدة القانونية  تحالف مع ها

والدعم النفس ي واإلحاالت للناجيات( ومنتدى املساعدة القانونية )شبكة من املنظمات غير الحكومية واملؤسسات التعليمية 

 ت املهمشة(.واملراكز القانونية التي تقدم خدمات مجانية للفئا
 

وتدريبهن   –وهم أنفسهم النساء ذوات اإلعاقة والناجيات من العنف  -قام هذا التحالف ببناء فريق من مسؤولي الحشد املجتمعي 

دة الخدمات والخدمات املجتمعية األخرى،   على تحديد حاالت العنف الجنساني، وتسهيل اإلحاالت إلى مراكز إيسانغ متعّدِّ

الناجيات على تدبر أمورهم في نظام العدالة اللتماس التعويض والدعم. وباإلضافة إلى ذلك، وضعت منظمة ومساعدة 

د   أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت أوبوموجا قائمة مراجعة لتسهيل الوصول لتشجيع التقييم الذاتي ملركز إيسانغ متعّدِّ

د الخدمات بشأن إجراءات ما بعد التقييم. عقد التحالف  الخدمات، ونظمت اجتماعات لتبادل اآلراء مع موظفي  مركز إيسانغ متعّدِّ

دة الخدمات مع األطراف املعنية األخرى في مجال العنف الجنساني والعدالة لتشجيع التعاون.   ورش عمل ملراكز إيسانغ متعّدِّ



 25   2022ورقة مناقشة القمة العاملية لإلعاقة لعام 
 
 
 
 
 
 

 

وتابعت منظمة أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت أوبوموجا الزيارات امليدانية ملواجهة التحديات والتوصية 

 بالترتيبات التيسيرية املناسبة الالزمة لتقديم الدعم الفعال للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة. 
 

بما في ذلك سياسة املساعدة القانونية   –املسائل املتعلقة بالجنسانية واإلعاقة في األطر القائمة ويعمل التحالف أيًضا على إدماج 

من خالل إجراء املراجعات والعمل مع األطراف املعنية ذات الصلة لسد  -برواندا، وقانون العقوبات، والخطة االستراتيجية 

والفني املستمر املقدم من صندوق حقوق ذوي اإلعاقة لتنفيذ الدعوة اآلمنة  الثغرات. وخالل فترة انتشار الجائحة، أدى الدعم املالي

 واملراعية لجائحة الكورونا إلى تيسير زيادة توسيع نطاق عمل التحالف. 

 
 النتائج 

 
دة الخدمات في جميع أنحاء  39وأجرى التحالف عمليات مراجعة لتسهيل الوصول في  رواندا، وقام مركًزا من مراكز إيسانغ متعّدِّ

مؤخًرا بنشر النتائج عبر حوار وطني. ويجري وضع توصيات قابلة للتنفيذ تستند إلى تلك النتائج من خالل مساعدات فنية بين  

األقران تقدمها جهة متلقية ملنحة من صندوق حقوق ذوي اإلعاقة في أوغندا تتمتع بخبرة واسعة في مجال تسهيل الوصول. وقام 

من  35من األطراف املعنيين بشأن العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وتدريب  400عية ما يقرب من التحالف أيًضا بتو 

العاملين في مجال الحشد املجتمعي على استخدام الهواتف الذكية لإلبالغ عن العنف الجنساني )بما في ذلك أمن البيانات(، وتوفير  

من الفتيات والنساء  879ملنظمة أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت أوبوموجا لـ مجموعات املناصرة الذاتية القروية التابعة 

ذوات اإلعاقة. وتشير البيانات األولية إلى أن هذه الجهود أدت إلى زيادة كبيرة في فرص حصول الناجيات على الخدمات، بما في  

 حالة إحالة تشمل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.  40ذلك 

 
السنوات السبع املاضية من الدعم املالي والفني املستمر، طور موظفو منظمة أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت وعلى مدى 

امرأة وفتاة من ذوات   8000أوبوموجا املعارف واملهارات واالنتشار والتواصل الالزمين لتعزيز التغيير الدائم، وهم اآلن يدعمون 

د أدت التدريبات التي أجريت خالل االجتماعات التي عقدها املستفيدون من منح صندوق حقوق  اإلعاقة في جميع أنحاء رواندا. وق 

إلى جانب املساعدة الفنية املوجهة لبناء املعارف واملهارات الخاصة بالتداخل القائم بين الجانب الجنساني   –ذوي اإلعاقة 

أوبوموجا منظمة ذات خبرة متخصصة تحظى باحترام  إلى جعل منظمة أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت –واإلعاقة 

اإلعاقة، والجهات الفاعلة في املجتمع املدني على حد سواء. سواء تم تكريمهم من قبل   منظمات األشخاص ذوي املسؤولين، و 

ستفاد موظفو منظمة سفارة الواليات املتحدة في رواندا أو مشاركتهم في رئاسة اللجنة الفرعية ملنتدى تنسيق شؤون اإلعاقة، فقد ا

أوموريانغو نيارواندا وأباغور بافيت أوبوموجا بقيادة النساء ذوات اإلعاقة من قيمة هذه الخبرة لتعزيز حقوقهم عبر آليات تشمل 

 التزامات القمة العاملية لإلعاقة ولجان جائحة الكورونا.
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 بناء الحركة

 
اإلعاقة بطرق تدعم الحركة يتطلب اهتماًما واضًحا. ويتناول هذا الجزء ما يصلح لدعم زيادة   منظمات األشخاص ذوي إن تعزيز إدماج 

 
ً

َمثلة تمثيال
ُ
مستوى التنسيق بين مختلف الجهات املعنية بحركة حقوق ذوي اإلعاقة، والتشجيع على زيادة مشاركة املجموعات امل

بين املجموعات، وبناء التماسك والتضامن بين مختلف مستويات حركة  ناقًصا من ذوي اإلعاقة وإسماع صوتها، وخلق أوجه التعاون 

 حقوق ذوي اإلعاقة. 
 

 على  
ً

وتقدم مبادرة تدريب )بريدج/الجسر بين اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة( ومعايير الجودة الخاصة بها مثاال

َمثلة تم
ُ
 ناقًصا، ومن خالل تقدير التنوع، ومن خالل تعزيز األعمال املتعلقة بجميع كيفية حدوث ذلك من خالل خلق مجال للفئات امل

ً
ثيال

منظمات  اإلعاقة في نيبال كيف أن تمثيل   نظمات األشخاص ذوي مسائل اإلعاقة. وتوضح دراسة حالة أجراها االتحاد الوطني مل

مشاركة ذوي اإلعاقة في عمليات صنع القرار. اإلعاقة وتعاونهم على الصعيدين املحلي والوطني يدعمان زيادة  األشخاص ذوي 

اإلعاقة في تقديم اإلرشاد والخبرة العملية لدعم مشاركة ذوي   منظمات األشخاص ذوي ويوضح مثال ثالث الدور الذي يمكن أن تؤديه 

 اإلعاقات الذهنية، وهي مجموعة يتم تجاهلها بوجه خاص في عملية صنع القرار. 

 

 
 :4الدرس الرئيس ي  \

 
 ناقًصا وخلق فرص ملختلف الفئات للعمل  يتطلب

ً
بناء الحركة اهتماًما مكرًسا إلدماج املجموعات املمثلة تمثيال

 مًعا وتوحيد األصوات. 

 
مبادرة تدريب   –تعزيز حركة متنوعة لحقوق ذوي اإلعاقة تشمل معظم الفئات املهمشة من خالل بناء القدرات الفنية 

( IDAالتابعة للتحالف الدولي لإلعاقة )( CRPD-SDGsذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة )بريدج/الجسر بين اتفاقية حقوق 

 ( IDDCواالتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية )
 

مبادرة فريدة لتنمية القدرات الشاملة    ب بريدج/الجسر بين اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامةمبادرة تدريوتمثل 

ا  عددً  تجميعمن جانب التحالف الدولي لإلعاقة واالتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية، بدعم من شركاء آخرين. وتهدف املبادرة إلى 

القادرين على املشاركة كمحاورين لحكوماتهم وصناع القرار من أجل التنفيذ الفعال التفاقية   من الناشطين في مجال اإلعاقة كافًيا

حقوق ذوي اإلعاقة لجميع ذوي اإلعاقة. يدعم املنهج التدريبي املشاركين لتكوين منظور جامع وشامل التفاقية حقوق ذوي  

املستدامة، وتعزيز دعوتهم إلدماج جميع حقوق اإلنسان وأهداف التنمية  2030اإلعاقة بشأن التنمية، بما في ذلك خطة عام 

 وتطبيقها على جميع ذوي اإلعاقة.

https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/bridge-crpd-sdgs-training-initiative
https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/bridge-crpd-sdgs-training-initiative
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 التدخل 

 
 ناقًصا  ولتحقيق ذلك، اتخذت املبادرة موقًفا مدروًسا بشأن التنوع، 

ً
َمثلة تمثيال

ُ
ا سامية إلدراج الفئات امل

ً
وحددت لنفسها أهداف

 ، وإظهار اإلدماج الهادف للجميع في مختلف مراحل التدريب. ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر:35من ذوي اإلعاقة
 

٪ من 20تمثيل جميع فئات ذوي اإلعاقة، بما ال يزيد عن  تنوع مجموعة املشاركين، بما في ذلك  لضمانمعايير الجودة  •/

٪ من الرجال 40٪ من كبار السن ذوي اإلعاقة، وما ال يقل عن 10٪ من الشباب ذوي اإلعاقة، و 25نتخابية معينة، و دائرة ا

 أو النساء، واالهتمام بالتنوع الريفي/الحضري وهوية السكان األصليين )عند االقتضاء(. 

 
•\ 

 
 
 
 
 

 

•\ 

 
 

 ناقًصا لضمان انطالق سلس للتدريب باستخدام تقنيات االجتماعات التحضيرية مع 
ً

َمثلة تمثيال
ُ
ممثلي الفئات امل

وأدوات التيسير الشاملة املختلفة؛ باإلضافة إلى ذلك، يستفيد موظفو الدعم، مثل مترجمي لغة اإلشارة 

 واستع
ً

داًدا ملنهجية واملترجمين الفوريين اإلرشاديين، من جلسة موجزة حول كيفية أن يكونوا أكثر شموال

  "الجسر".
 تقدير التنوع والتجارب الشخصية والعمل املشترك بين املشاركين كعناصر رئيسية للتعلم 

 

•\ 
 
•\ 

  
 متابعة إدماج جميع املشاركين أثناء التدريب 

 
 ناقًصا هي جزء من تدريب 

ً
َمثلة تمثيال

ُ
املدربين على تدريب "الجسر التأكد من أن املجموعات امل

 بين اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة". 

 
 النتائج 

 
 ، بلغت مبادرة تدريب "الجسر بين اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة"2021وديسمبر  2015بين أكتوبر 

 
  33النساء و % منهم من54)ميسًرا  156كان هناك  ومن بين هؤالء،. دولة 104 منشخًصا  1146

ً
َمثلة تمثيال

ُ
% من الفئات امل

ا  469وكان هناك ناقًصا(، 
ً
 مشارك

 ناقًصا(، 48% من النساء ذوات اإلعاقة و51)
ً

َمثلة تمثيال
ُ
 % من الفئات امل

 
 %(.38)من أفراد الدعم  432  %( و7)مراقًبا  79وكان هناك 

 
لغة منطوقة  15باإلضافة إلى ذلك، وفًقا ملبدأ اإلدماج الذي يشكل موضوًعا محورًيا، تم توفير الترجمة الفورية ملبادرة الجسر بـ 

لغة إشارة وطنية ولغة اإلشارة الدولية والترجمة عن طريق اللمس، باإلضافة إلى الرسامين والشروح التوضيحية وطريقة   24و

يسري مبادرة "الجسر" ميسرين من ذوي اإلعاقات الذهنية، واملصابين بالتوحد، والُصم املكفوفين، برايل. ويضم اآلن فريق م

 ناقًصا أمر ممكن ومفيد للجميع. 
ً

َمثلة تمثيال
ُ
 وهو ما يؤدي دوًرا قوًيا في إثبات أن إدماج الفئات امل

 
 

 
 ناقًصا" أولئك    / 35

ً
َمثلة تمثيال

ُ
من بين ذوي اإلعاقة الذين يحظون بظهور أقل في   في سياق مبادرة تدريب "الجسر"، يغطي مصطلح "الفئات امل

يست متجانسة. وقد جرت العادة على أن تكون بعض  شأنها شأن الحركات االجتماعية األخرى، ل عمليات صنع القرار. وحركة اإلعاقة،
ا في

ً
العمليات التشاركية، أو أن يكون الوصول إليها أصعب، أو أن تواجه حواجز أكبر أمام املشاركة. وتشمل هذه   الفئات أقل انخراط

  الُصم املكفوفين، واملصابين باإلعاقات الذهنية، واملصابين باإلعاقات النفسية االجتماعية، الفئات على سبيل املثال ال الحصر،
ا في عملية صنع القرار، مثل

ً
اء واألطفال النس واملصابين بالتوحد أو الُصم. ويمكن أن تشمل أيًضا أولئك الذين قد يكونون أقل انخراط

 عن األشخاص املنتمين إلى أقليات متنوعة من حيث الدين أو العرق أو الطائفة
ً

أو الطبقة   واملسنين والسكان األصليين، فضال
 . والثقافات والسياقات االجتماعية أو امليل الجنس ي أو الهوية الجنسانية. وقد يختلف هذا املفهوم باختالف البلدان

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_quality_criteria_principles_development_oct2018.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_quality_criteria_principles_development_oct2018.pdf
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وقد سلطت التقييمات الخارجية الضوء على التأثير التحويلي ملبادرة "الجسر"، حيث أخبر غالبية خريجي املبادرة عن كيفية دعم 

املهارات املكتسبة ألنشطة الدعوة اليومية الخاصة بهم واالضطالع بدور في منظماتهم املعنية بذوي اإلعاقة لتحقيق أثر أفضل. 

ادرة "الجسر" ساهمت في تطويرهم على املستويين املنهي والشخص ي، وكذلك على مستوى منظماتهم وأشار الخريجون إلى أن مب

املعنية بذوي اإلعاقة. وعالوة على ذلك، فقد جعلتهم أفضل في التأثير على السياسات العامة الوطنية والدولية، وجعلتهم أكثر ثقة  

نتهم من تكوين صداقات وشبكة عالقات، من بين   في أنفسهم فيما يتعلق بخبراتهم وقيمتهم كداعمين وقادة
ّ
لحركة اإلعاقة، كما مك

اإلعاقة   منظمات األشخاص ذوي جملة أمور أخرى. كما واصل معظم الخريجين تدريب/ توجيه اآلخرين داخل حركة 

 .36وخارجها

 
وهناك أثر خاص على بناء الحركة يتمثل في التأثير التحويلي على اهتمام املشاركين بتمثيل جميع الفئات املستهدفة 

 2020استبيان خريجي مبادرة "الجسر" في عام وإدماجها. كما عبر عن ذلك أحد املجيبين على 
 

 ”لقد تغيرت كإنسان، فأنا اآلن أكثر وعًيا واحتراًما ودعًما للتنوع البشري“.

 

 
 :5الدرس الرئيس ي  \

 
 يتطلب بناء الحركة وجود آليات تعزز التمثيل وتقدر أهميته على صعيد القواعد الشعبية وما فوقها. 

 
دراسة حالة أجراها االتحاد   –تعزيز التمثيل الجغرافي لحركة حقوق ذوي اإلعاقة والتنسيق على الصعيدين املحلي والوطني 

 (NFDNالوطني لذوي اإلعاقة في نيبال )
 

اإلعاقة وهو الذي   نظمات األشخاص ذوي ، مظلة جامعة مل1993يعتبر االتحاد الوطني لذوي اإلعاقة في نيبال، الذي تأسس في عام 

مديرية.   76منظمة في  331يقود حركات حقوق ذوي اإلعاقة في نيبال. ويديرها أفراد من ذوي اإلعاقة وتضم في عضويتها أكثر من 

ومع تحول نيبال من النظام امللكي لتصبح جمهورية نيبال االتحادية، بدأت الدولة عملية وضع دستور جديد، األمر الذي لم ييهئ  

اإلعاقة للدعوة إلى إدماج برامج ذوي اإلعاقة في الدستور الجديد، بل أدى أيًضا إلى   نظمات األشخاص ذوي ة كبيرة ملفقط فرص

قيام االتحاد الوطني لذوي اإلعاقة في نيبال بإعادة هيكلة إدارته وتمثيله على مستوى املديريات لتحقيق تمثيل جغرافي أقوى ودعوة 

 أكثر فعالية.
 

 التدخل 
 

اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي تحاد الوطني لذوي اإلعاقة في نيبال حملة دعوية على مستوى الدولة من خالل إشراك قاد اال

اإلعاقة في الدنمارك  منظمات األشخاص ذوي واألطراف املعنية األخرى العاملة في مجال حقوق ذوي اإلعاقة، بدعم من 

(DPOD ،)ا نظمات األشخاص ذوي واالتحاد النرويجي مل( إلعاقةFFO ،)( وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائيUNDP :) 
 

وعلى الصعيد املركزي، بذل االتحاد الوطني لذوي اإلعاقة في نيبال جهوًدا داعمة بالتعاون مع أعضاء الجمعية  

 الدستورية ومختلف لجانها املواضيعية وكذلك مع األحزاب السياسية الكبرى.

 
 
 
 

وتعزيز قدرات   تأثير مبادرة "الجسر" على تطبيق اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة للتأثير على السياسات العامة 36

 2020اإلعاقة، دراسة استقصائية لخريجي مبادرة "الجسر"،  منظمات األشخاص ذوي نشطاء 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_alumni_survery_report_may2020.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_alumni_survery_report_may2020.pdf
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اإلعاقة، واألطراف املعنية ذات الصلة، واملحامين، واملشرعين بشأن  منظمات األشخاص ذوي وشمل ذلك إجراء حوارات مع 

جدول أعمال القضايا التي يتعين إدراجها في الدستور الجديد؛ وحملة رسائل نصية قصيرة لنشر املزيد من الوعي بين أعضاء 

قة مع وجود تمثيل للمجموعات  اإلعا  نظمات األشخاص ذوي الجمعية الدستورية حول قضايا اإلعاقة؛ وفرق الدعم التابعة مل

  املختلفة، بما في ذلك النساء ذوات اإلعاقة، الالتي اجتمعن مع األحزاب السياسية، وأعضاء الجمعية الدستورية، والقادة املؤثرين. 
اإلعاقة على التعبير عن آرائهم محلًيا وكتابة خطابات إلى  منظمات األشخاص ذوي على املستوى املحلي، تم حث أعضاء 

لجمعية الدستورية من خالل مكاتب إدارة املديريات التابعين لها. وبمجرد إصدار مسودة الدستور الجديد، حشد االتحاد الوطني ا

اإلعاقة من جميع املديريات للمشاركة في عملية  منظمات األشخاص ذوي منظمة من   300لذوي اإلعاقة في نيبال حوالي 

 في الدعوة العامة التي ُوجهت لتلقي اآلراء. املشاورات على الصعيد املحلي للمساهمة 
 

، ألول مرة أحكاًما واضحة  2015ويتضمن الدستور الجديد لجمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية، الذي صدر في أيلول/سبتمبر 

اقة في البرملان بشأن حقوق ذوي اإلعاقة، بما في ذلك عدم التمييز على أساس اإلعاقة، وأحكاًما خاصة لضمان مشاركة ذوي اإلع

االتحادي والبرملان اإلقليمي. كما يتطلب من الحكومات املعنية اعتماد قوانين وسياسات مخصصة لضمان مشاركة ذوي اإلعاقة 

 وتمثيلهم على قدم املساواة في عمليات صنع القرار. 
 

وحدة محلية، مع وجود عملية ال مركزية قوية تعزز سلطة   753مديرية و 77محافظات و 7وقسم دستور نيبال الجديد الدولة إلى 

الحكومات اإلقليمية واملحلية. وقد أتاح ذلك للحركة املعنية بحقوق ذوي اإلعاقة فرصة التدخل في صنع السياسات على املستويات  

وجود هيكل رسمي على املستوى اإلقليمي، شعر االتحاد الوطني لذوي اإلعاقة في نيبال بأنه يواجه  الالمركزية. ومع ذلك، مع عدم

، عدلت الجمعية العامة لالتحاد  2017اإلعاقة للدعوة في مجال السياسات. وفي عام  منظمات األشخاص ذوي قيوًدا من حيث حشد 

 واض
ً

ًحا على املستوى اإلقليمي. وقدم الدعم لهذه الحملة كل من االتحاد الوطني لذوي اإلعاقة في نيبال لوائحها وأنشأت هيكال

إلى جانب منظمة (، DPODاإلعاقة في الدنمارك ) منظمات األشخاص ذوي و (، FFOاإلعاقة ) نظمات األشخاص ذوي النرويجي مل

 (. UNDPوبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي )(، CBMوالبعثة املسيحية للمكفوفين )(، MyRightsحقوقي )

 
وعقب ذلك، اتخذ االتحاد الوطني لذوي اإلعاقة في نيبال مقراته في عاصمة كل محافظة، وانتخب لجنة إقليمية وقدم الدعم للمكاتب 

اإلقليمية من خالل التدريب والتوجيه واإلرشاد والدعم املعلوماتي. وحددت هذه اللجان حالة صياغة السياسات في كل محافظة 

وة املتعلقة بامليزانية والسياسات املتعلقة باإلعاقة في املحافظات باعتبارها قضايا رئيسية. وحشدت وأعطت األولوية للدع

اإلعاقة، وعقدت سلسلة من االجتماعات مع وزارة التنمية االجتماعية، ومكتب   منظمات األشخاص ذوي مكاتب املحافظات قادة 

لسات توجيهية للسلطات الحكومية بشأن األطر القانونية ملسائل رئيس الوزراء، ولجنة التخطيط، ووزارة املالية، وعقدت ج

اإلعاقة التي وضعتها الحكومة االتحادية. واجتمعت جماعات الدعوة بالبرملانيين على املستوى اإلقليمي وأثارت قضاياهم في 

 الوسائط اإلعالمية.
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 النتائج 

 
اإلعاقة إلعادة هيكلة االتحاد وذلك   نظمات األشخاص ذوي توضح هذه املمارسة الجهود التي يبذلها االتحاد الوطني الجامع مل

للدعوة املستمرة لتحسين التمثيل الجغرافي، وتنسيق حركة حقوق ذوي اإلعاقة عبر الهياكل الالمركزية، واغتنام هذه الفرصة 

ا، تزداد 
ً
على الصعيدين املحلي والوطني، مع إيالء مزيد من االهتمام لتمثيل النساء ذوات اإلعاقة. وبفضل وجود حركة أكثر تماسك

 تقودها 
ً
فعالية هذه املنظمات في ضمان مشاركة أكبر من أجل وضع سياسات شاملة ملسائل اإلعاقة. وخلقت هذه املمارسة حركة

 اإلعاقة، والتي أفضت إلى إدراج مسائل اإلعاقة في الدستور الجديد. شخاص ذوي منظمات األ
 

ونتيجة للدعوة على مستوى املحافظات، خصصت حكومات املحافظات ميزانية ملسائل اإلعاقة في سياساتها  

 وميزانياتها السنوية.

 

 
 :6الدرس الرئيس ي  \

 
َمثلة 

ُ
 ناقًصا، مثل ذوي اإلعاقات الذهنية، إال من خالل بذل جهود استباقية وال يمكن أن يتم إدماج الفئات امل

ً
تمثيال

 لالستماع إلى أصواتهم ووجهات نظرهم وإدماجها واحترامها.

 
دراسة حالة أجرتها املنظمة الدولية ملتالزمة داون واملنظمة الدولية  –وضع مبادئ توجيهية ملشاركة ذوي اإلعاقات الذهنية 

 لإلدماج. 
 

مًعا في إطار عملية "االستماع والدمج  ( IIواملنظمة الدولية لإلدماج )( DSiكل من املنظمة الدولية ملتالزمة داون )  وتعمل

واالحترام"، وهي عملية مشتركة لوضع مبادئ توجيهية دولية إلتاحة املشاركة الشاملة لذوي اإلعاقات الذهنية. وباعتبارهم  

ي اإلعاقات الذهنية وأسرهم، فقد طوروا عملية شاملة لتطوير هذه املبادئ التوجيهية التي أبرز املنظمات العاملية التي تمثل ذو 

اإلعاقة العاملية عبر مجموعة واسعة من البلدان والسياقات. وقد ُصممت املبادئ   منظمات األشخاص ذوي تسخر معرفة شبكات 

 التوجيهية على أساس التجارب الواقعية لذوي اإلعاقات الذهنية، مع ا
ً
الستجابة في الوقت نفسه لألسئلة العملية التي تطرحها عادة

 اإلعاقة واملنظمات العامة( التي تسعى إلى إدماج ذوي اإلعاقات الذهنية. منظمات األشخاص ذوي املنظمات )كل من 
 

اإلعاقات  شخص من ذوي  1500وجمعت مرحلة جمع البيانات من صياغة هذه املبادئ التوجيهية معلومات من أكثر من 

دولة، حيث اجتمعت مجموعات التركيز من ذوي اإلعاقات الذهنية  109الذهنية، وأسرهم، وغيرهم من األطراف املعنية من 

 دولة للتفكير في العوائق التي تحول دون اإلدماج، وتقديم رؤى حول محتوى املبادئ التوجيهية وصيغتها.  30في 

 
كموظفين مدفوعي األجر طوال العملية، بما في ذلك كخبراء استشاريين  كما أشرك املشروع ذوي اإلعاقات الذهنية 

 مدفوعي األجر لتقديم اآلراء حول املبادئ التوجيهية وكأعضاء أساسيين في فريق "االستماع والدمج واالحترام". 
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شخًصا من ذوي اإلعاقات الذهنية وأسرهم، الذين عملوا على توجيه كل من املنظمة   20كما تم تأسيس فريق مرجعي من 

الدولية ملتالزمة داون واملنظمة الدولية لإلدماج طوال العملية من خالل اجتماعات دورية، وتوفير اإلشراف لضمان أن تكون  

 عة شاملة قدر اإلمكان. العملية املتب
 

ونتج عن ذلك عملية يشرف عليها ويمتلكها ويقودها ذوو اإلعاقات الذهنية واملنظمات التي تمثلهم، ويشارك فيها ذوو اإلعاقات  

التوجيهية، الذهنية في كل مرحلة. كما يقوم املشروع بتوثيق العملية وسيقوم بنشر مالحظاته وتوصياته جنًبا إلى جنب مع املبادئ 

والتي لم يتم االنتهاء منها بعد لضمان مشاركة الخبرات املستفادة مع الشبكات األكبر ومجتمع األطراف املعنية. وبمجرد وضع 

املبادئ التوجيهية، ستصبح حجر أساس في تعزيز البرمجة الدمجية لذوي اإلعاقات الذهنية. وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن عملية 

التوجيهية قد دعمت اختبار املمارسات الدمجية من خالل مراجعة الوثائق، والبرامج االستقصائية، واملشاركة  وضع هذه املبادئ

في إنتاج حلقات دراسية شبكية مع املناصرين الذاتيين، من بين جملة أمور أخرى. وهذه األمثلة تنش ئ بالفعل قاعدة معرفية 

 هية في صيغتها النهائية.للممارسات الدمجية حتى قبل وضع املبادئ التوجي

 

 دراسات حالة عن املشاركة كإنتاج مشترك: 
 

 العمل التعاوني 
 

اإلعاقة املدعوة للمشاركة، وصانعي القرار الذين يلتمسون رؤاهم وخبراتهم(  منظمات األشخاص ذوي املشاركة )كإنتاج مشترك بين 

في ذلك املواءمات والتغييرات في طرق العمل. وهذا يشمل تحويل  هي عملية متبادلة وتتطلب إفساح املجال ألوجه تعاون جديدة، بما 

اإلعاقة كشركاء في جميع أنحاء املشروع )البرمجة الدمجية(، وخلق مساحة  منظمات األشخاص ذوي عمل البرمجة لضمان مشاركة 

 للتشاور في تقرير السياسات واألعمال االستشارية، وبناء الشراكات الجديدة واالبتكار. 

 
 جة الدمجية البرم

 
دعى 

ُ
اإلعاقة إلى املشاركة في برامج ُصممت بالفعل بدون إسهاماتهم، وإلى دعم أنشطة اإلرشاد   منظمات األشخاص ذوي وكثيرا ما ت

اإلعاقة بأدوار قيادية ومشاركتها  منظمات األشخاص ذوي والتوعية في معظم األحيان. يستكشف هذا الجزء األعمال الالزمة لضمان قيام 

 على إدراج نهج شامل تتبعه  في جمي
ً

ع املراحل خالل املشروع أو البرنامج أو دورة السياسات. وتقدم دراسات الحالة الواردة أدناه مثاال

ة  األمم املتحدة من خالل استراتيجية األمم املتحدة إلدماج ذوي اإلعاقة. وتشمل املبادرات الهامة األخرى االنتقال من األدوار التقليدي

اإلعاقة كمستفيدين فرعيين أو متلقين لتصبح جهات فاعلة ذات دور رائد في مشاريع االتحاد. وقد شارك  شخاص ذوي نظمات األمل

 منظمات األشخاص ذوي ، وشكل مشاريع تابعة لالتحاد تقودها 2017التحالف الدولي لإلعاقة في البرمجة املشتركة مع أعضائه منذ عام 

"(  NORADا من أجل اإلدماج" )بقيادة تحالف أطلس وبتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي " اإلعاقة بشكل كامل. ويعد برنامج "معً 

 آخر على تضافر جهود 
ً

اإلعاقة النرويجية مع املنظمات غير الحكومية النرويجية الكبيرة لتقديم برنامج  منظمات األشخاص ذوي مثاال

على التوضيح العملي لذلك املعنى في الواقع في املمارسة الثانية أدناه من خالل تجربة   ريادي في ستة بلدان أفريقية. يتم تسليط الضوء

 اتحاد "أعمال اإلدماج".
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 :7الدرس الرئيس ي  \

 
  الشامل، بما في ذلك التعاون املوضوعي واملنتظم يجب االلتزام 

  اإلعاقة عبر مراحل البرمجة،  منظمات األشخاص ذوي مع 
  لتغيير كيفية دمج املنظمات  

 لذوي اإلعاقة.

 
 –( UNDISاستراتيجية األمم املتحدة إلدماج ذوي اإلعاقة )

 
 اإلعاقة من قبل األمم املتحدةاستراتيجية منهجية تتضمن املساءلة عن املشاورات مع ذوي 

مما يوفر ملنظومة األمم  (، UNDIS، أطلق األمين العام لألمم املتحدة استراتيجية األمم املتحدة إلدماج ذوي اإلعاقة )2019في يونيو 

التي تراعي  املتحدة حافًزا جديًدا، والصكوك ذات الصلة بما في ذلك وضع استراتيجية وإطار للمساءلة، من أجل تسريع الطريقة 

بها منظومة األمم املتحدة حقوق ذوي اإلعاقة وتستجيب لها. وتوفر استراتيجية األمم املتحدة إلدماج ذوي اإلعاقة األساس إلحراز 

تقدم مستدام وتحويلي بشأن إدماج ذوي اإلعاقة من خالل جميع ركائز عمل األمم املتحدة: السالم واألمن، وحقوق اإلنسان، 

( والبرمجة،  3( واإلدماج، )2( القيادة، والتخطيط االستراتيجي واإلدارة، )1غطي أربعة مجاالت رئيسية للمشاركة: )والتنمية. وهي ت

 ( والثقافة التنظيمية. 4)
 

بأهمية خاصة بشأن املشاورات مع ذوي اإلعاقة، والذي يمثل االلتزام بقياس الخطوات والتقدم املحرز نحو  5ويتسم املؤشر 

اإلعاقة في عمل األمم املتحدة. ويضع هذا املؤشر معاييًرا صارمة، مع اشتراط    نظمات األشخاص ذوي مل اإلدماج الهادف 

اإلعاقة ومشاركتها الفعالة في جميع املسائل الخاصة بذوي اإلعاقة   منظمات األشخاص ذوي ”التشاور الوثيق املنهجي مع 

 والقضايا األعم“ و ”وضع املبادئ التوجيهية للمشاورات 
 

 )املقرر إجراؤها(“.

 
 للتقدم، وأفادت العديد من كيانات األمم املتحدة بأنها تجري مشاورات مع  2021و 2020في عامي 

ً
، أظهرت التقارير أن هناك مجاال

اإلعاقة. ومع ذلك، ونظًرا ألن معظم الكيانات لم يكن لديها مبادئ توجيهية للمشاورات، وهو معيار   مات األشخاص ذوي منظ

٪ من كيانات األمم املتحدة عن عدم وجود متطلبات. ودعًما ألوجه التحسين، 80للتعامل مع متطلبات هذا املؤشر، أبلغت 

فريق استراتيجية األمم املتحدة إلدماج ذوي اإلعاقة مبادئ توجيهية بشأن كيفية  وبالشراكة مع التحالف الدولي لإلعاقة، وضع 

إجراء املشاورات مع ذوي اإلعاقة واملنظمات التي تمثلهم وإشراكهم فعلًيا في جميع عمليات صنع القرار الخاصة بذوي اإلعاقة  

لة أمور، ثمانية اعتبارات رئيسية بشأن املشاركة  والعامة في جميع أعمال األمم املتحدة. وتحدد املبادئ التوجيهية، في جم

 التفاقية حقوق  ذوي اإلعاقة:  7الهادفة، تتماش ى مع التوصيات الواردة في التعليق العام رقم 
 

اإلعاقة من خالل مجموعة متنوعة من املنهجيات املناسبة  منظمات األشخاص ذوي يجب مشاورة  \•

دة وفًقا للسياق؛  حدَّ
ُ
 وامل

 
•\ 

 
 

•\ 

 
 

 وينبغي أن تهدف املشاورات إلى التعامل مع تنوع مجتمع ذوي اإلعاقة ومراعاة أوجه التداخل؛
 

اورات وتصميمها اإلعاقة كشركاء في تخطيط املش منظمات األشخاص ذوي يجب إشراك 

 وتنفيذها؛ 
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 يجب أن تكون املشاورات متاحة، كما يجب توفير التجهيزات املناسبة؛  \•

 
 والحوار الهادف والنوايا الحسنة؛يجب أن تستند املشاورات إلى الشفافية  \•

 
اإلعافة من أجل مشاركتها، ويشمل ذلك توفير املعلومات   نظمات األشخاص ذوي ينبغي تقديم الدعم الكافي مل \•

 في الوقت املناسب، وبناء القدرات، والتمويل؛ 
 

 صورًيا؛  \•
ً

 يجب أن تكون املشاورات آمنة ومشجعة ومعتبرة وليست عمال
 

 اإلعاقة.  منظمات األشخاص ذوي يجب النظر في املعارف والخبرات الناتجة عن املشاورات، ويجب مشاركة النتائج مع  •/

 
 
 

 :8الدرس الرئيس ي  \
 

  يمكن أن يساعد تحديد جهات التنسيق التي تدعم املشاركة املستمرة
  اإلعاقة خالل مراحل املشروع في توفير املجال  نظمات األشخاص ذوي مل

 اإلعاقة داخل مشاريع االتحاد الكبيرة  نظمات األشخاص ذوي عالية ملوالف

 
 –اإلعاقة في مشروع تنموي  نظمات األشخاص ذوي تفعيل املشاركة الهادفة مل

 
 –فتح املشاركة وإتاحتها ملجموعة متنوعة من الفئات 

 
 دراسة حالة أجراها اتحاد أعمال اإلدماج 

 
ويقوده منظمة منقذو البصر. ويركز املشروع على اختبار   37اإلدماج جزًءا من مبادرة املستقبل للجميع،يعد مشروع اتحاد أعمال 

طرق مبتكرة لتحسين التمكين االقتصادي لذوي اإلعاقة وإدماجهم في القطاع الرسمي في أوغندا وبنغالديش وكينيا ونيجيريا. وفي 

ملية واإلقليمية والوطنية بداية املشروع، ومن خالل دور التحالف الدولي لإلعاقة في إدارة املشروع وإشراك املنظمات العا

، أشير إلى عدم استيفاء الشروط املسبقة ملشاركة تلك املنظمات، بما في ذلك عدم معرفة 38األخرى لذوي اإلعاقة كشركاء

يزات املناسبة. وكان املجال  الشركاء بكيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة، ويضاف إلى ذلك االفتقار إلى التمويل الالزم لتوفير التجه 

 ناقًصا محدوًدا إلى حٍد ما.
ً

َمثلة تمثيال
ُ
 املتاح ملشاركة الفئات امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
واألطفال من  ، وتعمل املبادرة على ضمان حصول جميع البالغين  تمول املعونة املقدمة من اململكة املتحدة مبادرة املستقبل للجميع \37

 على نفس الفرص مثل أي شخص آخر للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل الجيدة.  ذوي اإلعاقة
 

لهو عضو في املجموعة األساسية التحاد أعمال اإلدماج، وقد ش( IDAالتحالف الدولي لإلعاقة ) /38
َّ
مجموعة عمل معنية بسبل كسب  ك

واملنظمة الدولية  العيش الشاملة للجميع كمجموعة استشارية لدعم هذا الدور، وهي تضم املنظمة الدولية إلدماج ذوي اإلعاقة،
لذوي اإلعاقة السمعية، واالتحاد العاملي   األفريقي لإلعاقة، واالتحاد الدوليملتالزمة داون، واالتحاد العاملي للمكفوفين، واملنتدى 

 ذوي اإلعاقة على مستوى الدول.  للُصم. كما بينت هذه املجموعة وأوصت باملشاركة الهادفة ملنظمات
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 التدخل 

 
  نظمات األشخاص ذوي وملعالجة هذا األمر، تبنى برنامج أعمال اإلدماج آلية تضمن زيادة املشاركة الهادفة مل

 اإلعاقة.
 

اإلعاقة االنتباه إلى الحاجة إلى التأكد من تنوع التمثيل في ورش العمل  منظمات األشخاص ذوي في مرحلة التصميم، استرعت 

 داخل البالد، وقدم املشاركون املحليون الدعم واآلراء باستخدام قائمة مراجعة للمشاركة وتيسير الوصول.
 

اإلعاقة بطلب  اص ذوي منظمات األشخفي مرحلة اختيار الشركاء، وجه البرنامج دعوة مفتوحة يمكن من خاللها أن تتقدم  \•

اإلعاقة من غير   نظمات األشخاص ذوي بأن تصبح من الشركاء املنفذين في برنامج أعمال اإلدماج، مما ييهيء فرًصا مل

ا في منظمات النساء ذوات اإلعاقة  
ً
الشركاء في املنظمات غير الحكومية الدولية للتقديم؛ وُعممت الدعوة تعميًما نشط

ا مرنة للتمويل إلزالة العوائق النمطية )مثل عدم وجود قوة والنساء من الفئات املمث
ً
 ناقًصا وتضمنت شروط

ً
لة تمثيال

 إدارية كافية(.
 

 اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي لدعم التنفيذ، تم توظيف مسؤولي إدماج ب \•
 

إيالء االهتمام اإلعاقة في املشروع، و  منظمات األشخاص ذوي في كل بلد من بلدان املشروع لقيادة تنسيق إدماج 

 ناقًصا، ودعم نشاطات البرنامج لتجسيد املعايير التي حددتها اتفاقية حقوق ذوي  
ً
ملشاركة املجموعات املمثلة تمثيال

شغلت هذه املناصب داخل االتحاد الوطني الجامع مل
ُ
اإلعاقة )في مقره( وتم توظيف    نظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. وأ

الخبرة في مجال اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة، ولهم صالت قوية بالحركة الوطنية   أشخاص من ذوي اإلعاقة من أصحاب

  املعنية باإلعاقة في البلدان األربعة. 
اإلعاقة( دعًما   منظمات األشخاص ذوي تأسست اللجان االستشارية الوطنية للمشروع )الهيئات االستشارية التي تقودها  •/

اإلعاقة في املشروع، وقد عززت   منظمات األشخاص ذوي للتنسيق الذي اضطلع به مسئولي اإلدماج بشأن مشاركة 

ول قضايا التوظيف الشامل بهدف خلق املزيد من التعاون في  مزيًدا من االتصال مع الحركة األكبر املعنية باإلعاقة ح

 منجزات املشروع. 

 
 النتائج 

 
منظمات وبوضع تنوع ذوي اإلعاقة في صميم اهتمام البرمجة، بما يشمل تهيئة الظروف ملشاركة هذه الفئات، هيئت عملية اختيار 

 ناقًصا. وُينظر إلى مسؤولو اإلدماج  اإلعاقة الظروف ملشاركة هذه الفئات مما أدى إلى إدما األشخاص ذوي 
ً
ج الفئات املمثلة تمثيال

اإلعاقة على أنهم خبراء التغيير على مستوى البالد. وقد استشارهم الشركاء في مجموعة   نظمات األشخاص ذوي التابعين مل

متنوعة من القضايا وقدموا الدعم واملشورة بشأن أنشطة البرنامج التي تسهل إدماج ذوي اإلعاقة على جميع مستويات البرنامج،  

 ناقًصا، مما أدى إلى زيادة 
ً
 التنوع في فئات ذوي اإلعاقة من السنةالثانية. بما في ذلك الفئات املمثلة تمثيال

 
يدعمون   كما  الهادفة،  واملشاركة  اإلعاقة  ذوي  حقوق  باتفاقية  يتعلق  فيما  بانتظام  املوارد  تهيئة  في  اإلدماج  مسؤولو  ويشارك 

 اإلعاقة لتكون في صميم عملية تنفيذ األنشطة، ولقيادة أنشطة الدعوة. منظمات األشخاص ذوي 
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في (  DIDتم تطويع هذا النموذج بواسطة مشروع آخر داخل ائتالف املستقبل للجميع/منظمة التنمية الشاملة ملسألة اإلعاقة )

اإلعاقة إلى التقديم من  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. وتمت دعوة  منظمات األشخاص ذوي نيجيريا، وهو مشابه لعملية اختيار 

والتي استعرضتها لجنة اختيار تضم املنظمة غير الحكومية الدولية الرائدة )منظمة منقذو  خالل دعوة مفتوحة إلبداء الرغبة،

 البصر(، ومنظمة إقليمية )املنتدى اإلفريقي املعني باإلعاقة(، وشبكة عاملية )التحالف الدولي املعني باإلعاقة(.

 

 

 وضع سياسات الدمج والعمل االستشاري 
 

اإلعاقة في صنع السياسات على نحو ُمجٍد. توضح دراسات   منظمات األشخاص ذوي يبحث هذا الجزء فيما يصلح لضمان إدراج رؤية 

ظهر  منظمات األشخاص ذوي الحالة األدوار املتنوعة التي يمكن أن تضطلع بها 
ُ
اإلعاقة للتأثير على االستجابة في مجال السياسات. ت

اإلعاقة في جعل تدابير التصدي لجائحة الكورونا شاملة ملسائل اإلعاقة في كينيا من   ات األشخاص ذوي منظمأولى املشاركات نجاح 

اإلعاقة في إحداث تحول  منظمات األشخاص ذوي خالل استخدام البيانات واألنشطة القائمة على األدلة. وتعكس املشاركة الثانية أدوار 

 تماعية في إندونيسيا. في االستجابة إلى ذوي اإلعاقات النفسية االج
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اإلعاقة بدور حاسم في معالجة فجوات األدلة التي تؤثر على كيفية تصميم  منظمات األشخاص ذوي يمكن أن تضطلع 

 السياسات والبرامج العامة وتنفيذها 
 

دراسة حالة من إعداد اتحاد ذوي   –استخدام نهج الدعوة القائم على البيانات لضمان إدماج ذوي اإلعاقة في املجتمع 

 ( UDPKاإلعاقة في كينيا ) 
 

ة في وضع السياسات. وفي سياقات عديدة، كان االفتقار إلى بيانات موثوقة عن اإلعاقة أحد األسباب الكامنة ويلزم االسترشاد باألدل

لغياب ذوي اإلعاقة أو حرمانهم من األولوية في صنع السياسات. وفي كينيا، وعلى الرغم من أن الحكومة الكينية بذلت جهوًدا  

انين والسياسات، إال أن األمر يحدث متأخًرا في كثير من األحيان، كما أن لوضع ذوي اإلعاقة بعين االعتبار عند وضع القو 

منظماتهم التي تمثل ذوي اإلعاقة كانت تشارك مشاركة محدودة في صياغة القوانين والسياسات. وأصبح األمر أكثر تجلًيا خالل 

إلى عدم إدراك التحديات االستثنائية التي  حيث أدى عدم مشاركة ذوي اإلعاقة في استجابة الحكومة للجائحة  19-جائحة كوفيد

يواجهها ذوو اإلعاقة. وكثيًرا ما كان نشر املعلومات عن الجائحة غير متاح إلى طائفة كبيرة من الناس. يواجه ذوو اإلعاقة مخاطر 

 متزايدة لإلصابة بالفيروس، كما يواجهون صعوبة في الوصول إلى معظم الخدمات الصحية بمجرد إصابتهم 
 

وة على ذلك، لم يحظ ذوو اإلعاقة باألولوية في جداول التطعيم، مما جعل هذه الفئة أكثر عرضة للخطر. وفي سياق هذه وعال 

 األزمة التي تؤثر على البالد بأكملها، دعت الحاجة إلى أدلة قوية إلقناع الحكومة باتخاذ إجراءات. 



 36    2022قة لعام ورقة مناقشة القمة العاملية لإلعا
 
 
 
 
 
 

 

عضًوا  200وتورد دراسة الحالة هذه تفاصيل االستراتيجية التي اعتمدها اتحاد األشخاص ذوي اإلعاقة بكينيا، وهو اتحاد يضم 

 ،1989اإلعاقة والذي تأسس عام  منظمات األشخاص ذوي من 

 في إقناع حكومة كينيا بوضع ذوي اإلعاقة في الحسبان في تصديها للجائحة.

 
 التدخل 

 
من خالل برنامج االبتكار من أجل   2019ة القائمة على البيانات إلى اتحاد األشخاص ذوي اإلعاقة بكينيا في عام تم تقديم الدعو 

املمول من املعونة املقدمة من الوكالة البريطانية للمساعدة وبدأ االتحاد في تنفيذ هذا النهج إلحداث تغيير في  ( i2iاإلدماج )مبادرة 

در حكومية واستخدمها لصياغة استراتيجيات الدعوة القائمة على البيانات. فعلى سبيل املثال، قام املجتمع. وجمع بيانات من مصا 

اتحاد األشخاص ذوي اإلعاقة بكينيا بكتابة موجز للسياسات، وأثار القضايا مع الوزارة الحكومية املختصة، حاصًرا جمعه 

 مع تدابير الحماية االجتماعية القائمة مع اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة. للبيانات في الحماية االجتماعية وتحديد الفجوات بما يتماش ى
 

واستناًدا إلى هذا النهج الدعوي القائم على البيانات، تعاون االتحاد مع الشركاء من خالل حمالت وسائل التواصل االجتماعي  

تماعية، لحثهم على مراعاة ذوي اإلعاقة في  وكذلك من خالل كتابة العرائض واملذكرات إلى وزارة الصحة ووزارة الحماية االج

. واسُتكمل ذلك بإنشاء منتديات مع الوزارات الحكومية املختصة لوضع ذوي اإلعاقة في صميم 19-تدخالت وبرامج جائحة كوفيد

 .19-تدابير تصدي الحكومة الكينية لجائحة كوفيد
 

يسُهل الوصول إليها من قبل ذوي   19-ت حول جائحة كوفيدونتيجة لهذه التدخالت، زادت الحكومة من جهودها لتوفير معلوما 

اإلعاقة، بما في ذلك توفير خدمات إدماجية مثل مترجمي لغة اإلشارة الكينية في موجز األنباء. كما ُبذلت جهوًدا لتوفير املواد  

خاص ذوي اإلعاقة بكينيا في رؤية  بطرق يسهل الوصول إليها. كما بدأ اتحاد األش 19-اإلعالمية والتواصلية الخاصة بجائحة كوفيد 

 التي تضمن مراعاة احتياجات ذوي اإلعاقة عند وضع الُنهج.  19-إدماج ذوي اإلعاقة في اللجان اإلقليمية للتصدي لجائحة كوفيد

 
كما دعا االتحاد إلى إعطاء األولوية لذوي اإلعاقة في برنامج التطعيم. وبما أنه ال توجد بيانات حكومية مصنفة تبين عدد ذوي  

اإلعاقة للحصول على هذه   منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، فقد جمع اتحاد ذوي اإلعاقة بكينيا شبكته من 

 املعلومات. 

 
 النتائج 

 
وأدى كل ذلك إلى الحد من عدد اإلصابات الجديدة في ذوي اإلعاقة من خالل السلوكيات الوقائية املناسبة، كما ضمن أن تعرف 

املجموعة ما يجب القيام به أو أين تطلب املساعدة في حالة اإلصابة بالعدوى. أدى الحصول على املعلومات الالزمة إلى الحد من 

في كينيا  19-ية االجتماعية. وقد كفل وجود ممثلين ذوي إعاقة في اللجان اإلقليمية للتصدي لجائحة كوفيدالقلق وتحسين الصحة النفس

تسجيل االحتياجات االستثنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة من البداية وإدراجها كما ينبغي في خطط التنفيذ التي تعمم التدابير  

 اف. في نهاية املط 19-اإلدماجية للتصدي لجائحة كوفيد
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درج ذوي اإلعاقة في الفئة ذات  
ُ
وتمكن االتحاد من إثبات تزايد اإلصابات في هذه الفئة املعرضة للخطر، ونتيجة لهذه الدعوة، أ

 األولوية. 
 

ويوضح النهج الذي يتبعه اتحاد األشخاص ذوي اإلعاقة بكينيا كيفية االستفادة بفعالية من التجارب املعيشية لألشخاص ذوي  

اإلعاقة ومساهمة املنظمات املعنية بهم في وضع السياسات والعمل االستشاري. ولم يتوقف الدعم املقدم إلى اتحاد األشخاص  

ائمة على البيانات عند تيسير مشاركة ذوي اإلعاقة في العمل مع الجهات املسؤولة، بل كان ذوي اإلعاقة بكينيا لقيادة دعوة ق

متمًما للجهود التي تبذلها الحكومة في جمع األدلة الالزمة وسد الفجوات في البيانات املهمة خالل حاالت الطوارئ الصحية 

 جيًدا على الدور الذي تؤديه
ً

اإلعاقة في قيادة الدعوة واالضطالع   منظمات األشخاص ذوي  العاجلة. وتعد هذه املمارسة مثاال

 بدور استشاري لضمان احتساب أصوات ذوي اإلعاقة في صنع السياسات.
 

 

  :10الدرس الرئيس ي  \
 ناقًصا، حشد أصوات املجتمع  نظمات األشخاص ذوي يمكن مل

ً
اإلعاقة، بما فيهم الفئات املهمشة واملمثلة تمثيال

 وخلق الطلب على تغيير السياسات التي تؤثر على ذوي اإلعاقة
 

ثر: النضال من أجل حرية ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية في إندونيسيا 
ُ
دراسة أجراها  –تكتيكات متعددة، وحلفاء ك

 ( IMHAا سيهات/الجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية )بيرهمبونان جيو 

ا من بين ذوي اإلعاقة ويواجهون عقبات نظامية  
ً
ما يزال ذوو اإلعاقات النفسية االجتماعية يشكلون إحدى الفئات األكثر تهميش

ية االجتماعية في  هائلة تحول دون اتحادهم وبناء صوت جماعي. وفي إندونيسيا، ُيحتجز عدد كبير من ذوي اإلعاقات النفس

مؤسسات "الرعاية االجتماعية"، حيث يتعرضون للحبس االنفرادي. تتفش ى في هذه املؤسسات العالجات الالإنسانية واإليذاء  

الجسدي والعقلي والعنف الجنس ي والتحرش وغيرها من األفعال التي تحط من كرامة اإلنسان، وقد استفحل اإلهمال بشكل أكبر 

. وفي حين يتزايد إدراك ضرورة وضع خطط طارئة لتوفير الرعاية خارج املؤسسات، بما في ذلك اعتماد 19-خالل جائحة كوفيد

حظر فوري على دخول املؤسسات أثناء انتشار الجائحة وبعده، ونقل التمويل من املؤسسات إلى خدمات الدعم املجتمعي، إال إن  

  التنفيذ كان ضعيًفا. 
اإلعاقات النفسية االجتماعية في  منظمات األشخاص ذوي في باهاسا هي أولى ( IMHAالجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية )

. وتوضح دراسة الحالة هذه قدرة  39 إندونيسيا، وتعمل على معالجة بعض هذه القضايا من خالل الدعوة إلى تغيير السياسات

اإلعاقة لقيادة أنشطة الدعوة إلى تغيير السياسات على توجيه البوصلة إلى  منظمات األشخاص ذوي رات املوجهة لدعم االستثما

 ناقًصا. 
ً
 إدماج ذوي اإلعاقة، وال سيما الفئات املمثلة تمثيال

 
 
 
 
 

 بتمويل من صندوق الدفاع عن حقوق ذوي اإلعاقة.  /39
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 التدخل 

 
 جمعت الجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية بين مختلف التكتيكات ملعالجة هذا املوقف:

 
اإلعاقات النفسية االجتماعية في جنوب جاكرتا. وأصبح هذا نجحت في الدعوة إلى إنشاء مركز دعم لألشخاص ذوي  \•

 املركز أول مركز تموله الحكومة اإلندونيسية وال يكون مؤسسة سكنية أو مستشفى لألمراض النفسية. 

 
لتمكين ذوي اإلعاقات النفسية   2016كما وجهت الجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية دعوة للمحكمة الدستورية عام  \•

والتأكد من تمكن ذوي اإلعاقات النفسية   2018وعام  2017ماعية من التصويت ألول مرة في االنتخابات اإلقليمية عام االجت

شخص من ذوي  3000االجتماعية من ممارسة حقهم في التصويت في االنتخابات العامة الوطنية، ويشمل ذلك نحو 

 السكنية. اإلعاقات النفسية االجتماعية الذين يعيشون في املؤسسات 

 
، في إطار اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة،   \•

ً
ولقد نجحت الجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية من خالل تقديمها تقريًرا بديال

حول وضع ذوي اإلعاقات النفسية في أندونيسيا، في تسليط الضوء على قضاياهم من قبل لجنة اتفاقية حقوق ذوي  

 إلى الحكومة اإلندونيسية.  اإلعاقة، ضمن قائمة القضايا املقدمة
 

، أعادت الجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية تخصيص التمويل إلطالق حملة إعالمية متعددة 19-واستجابة لجائحة كوفيد \•

على ذوي اإلعاقات النفسية   19-الوسائط بالشراكة مع منظمة هيومن رايتس ووتش لرفع الوعي حول آثار جائحة كوفيد 

االجتماعية املودعين في املؤسسات مما أدى إلى حوار متواصل مع املسؤولين لتحسين الظروف، ودعم القطاع الخاص 

 داخل املؤسسات. 19-لتيسير الحصول على فحص كوفيد
 

املجتمعية  كما أنشئت منصة لصرف توجه املجتمع والحكومة بعيًدا عن التدخالت املؤسسية والطبية نحو الخدمات  \•

 والخدمات التي يقودها املستخدمون والتي تدعم نهًجا قائًما على الحقوق يتماش ى مع اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة.

 
من القانون املدني  433تقدم الجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية حالًيا طعًنا أمام املحكمة الدستورية إللغاء املادة  \•

بالدخول القسري إلى املؤسسات مما يفض ي  433يرة من الجهات الفاعلة. وتسمح املادة اإلندونيس ي بمساعدة مجموعة كب

إلى العنف واإليذاء واملعاملة املهينة، بينما تحرم ذوي اإلعاقة من الحق في امليراث أو العمل أو حقوقهم األسرية  

 والسياسية.
 

اإلعاقة النفسية االجتماعية من األهلية القانونية في أجريت بحوث مكتبية بشأن الحاالت املوثقة من حاالت حرمان ذوي  •

اإلعاقة مع محامين تحت قيادة مركز  منظمات األشخاص ذوي إندونيسيا لدعم الطعن باملحكمة الدستورية، وتعمل 

القانون والدستور بالجامعة اإلسالمية الوطنية اإلندونيسية. وقد حظي البحث بدعم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  

(Komnas HAM  ) اإلعاقة. وسيتم تقديم   منظمات األشخاص ذوي وعشر منظمات أخرى قد أعدت تحليل الدراسة، بما فيهم

 . 2022الطعن في مطلع عام 
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 النتائج 

 
اإلعاقة تبني استراتيجيات فعالة بشأن الدعوة إلى مناصرة السياسات إلى   نظمات األشخاص ذوي املمارسة كيف يمكن ملتوضح 

 ناقًصا. في هذه الحالة،  
ً
 من أن تكون من األطراف غير الفاعلة، وال سيما في حالة الفئات املمثلة تمثيال

ً
إحداث تغييرات شاملة بدال

من الجهات املانحة للجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية بتطوير قدرتها على معالجة اإليذاء  سمح التمويل املستمر واملرن 

نظمات  والعنف واملعاملة املهينة التي يواجهها ذوو اإلعاقات النفسية االجتماعية أثناء إقامتهم في املؤسسات. كما أفسح املجال مل

لبحث والدعوة وإدارة الحمالت والوسائل القانونية(، مما يعزز دور  اإلعاقة للتوسع في النهج التي تتبعها )ا األشخاص ذوي 

اإلعاقة في تقديم الدعم الفني والخبرة بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أيًضا أن الجمعية اإلندونيسية  منظمات األشخاص ذوي 

للجمعية اإلندونيسية للصحة النفسية للصحة النفسية قد أقامت شراكات داخل مجتمع ذوي اإلعاقة وخارجه. وأتاح الحشد الفعال 

الحصول على التزامات تجاه عملها الرامي إلى توفير الرعاية خارج املؤسسات من مجموعات حقوق املرأة ومنظمات املعونة  

 واملمثلين املنتخبين، األمر الذي أدى إلى تأسيس فريق عمل.( NHRIالقانونية والوزارات واملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان )
 

 

 إنشاء شراكات جديدة وممارسات تحويلية 
 

اإلعاقة نقلة تحويلية في كيفية تناول املنظمات أساًسا لقضايا التنمية الشاملة والعمل  نظمات األشخاص ذوي تتطلب املشاركة الهادفة مل

 بمبدأ "عدم ترك أي أحد خلف اإلنساني. ويشمل ذلك تحويل النظر إلى مسائل اإلعاقة من كونها قضية محدودة إلى كونها حق أصيل عم
ً
ال

اإلعاقة من خالل إنشاء    منظمات األشخاص ذوي الركب". وتتعلق دراسات الحاالت الواردة أدناه باملمارسات املبتكرة للحث على إدماج 

ا جدد أو تحفزهم على املشاركة في تعزيز حقوق ذوي اإلعاقة. 
ً
 برامج وتحالفات وائتالفات جديدة تضم أطراف
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اإلعاقة واملنظمات الكبرى )مثل  منظمات األشخاص ذوي يمكن تحقيق تأثيًرا أكبر من خالل إقامة شراكات بين 

 اإلعاقة وتنطلق منها  منظمات األشخاص ذوي األمم املتحدة( التي تحترم أولويات 

 
دراسة حالة أجرتها املنظمة  –اإلعاقة واألمم املتحدة   منظمات األشخاص ذوي تعزيز املشاركة من خالل التعاون بين 

 ( IADOاإلعاقة ) نظمات األشخاص ذوي في العراق والتحالف العراقي مل( IOMالدولية للهجرة )
 

يتأثر ذوو اإلعاقة في العراق بالحرب   40يعد العراق أحد الدول التي تتضمن بين سكانها أكبر عدد من ذوي اإلعاقة في العالم.

اع املسلح واإلرهاب والعنف والصعوبات االقتصادية بشكل متفاوت. وتبذل حكومة العراق االتحادية، وحكومة إقليم  والنز 

كردستان، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غير الحكومية الدولية، واملجتمع املدني، جهوًدا من أجل التصدي للعوائق 

 41ة. املتعددة واملتداخلة التي يواجهها ذوو اإلعاق

 
 أ. -2019ذوي اإلعاقة في العراق.  تأثير النزاع املسلح على حول  للجنة املعنية بحقوق ذوي اإلعاقة  بيان إعالمي  \40

 
 املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان (/UNAMIاألمم املتحدة ملساعدة العراق )بعثة  41

 
)OHCHR(، 2016- ،أ.-2016أ، تقرير عن حقوق ذوي اإلعاقة في العراق. بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق/املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان 

https://reliefweb.int/report/iraq/committee-rights-persons-disabilities-discusses-impact-armed-conflict-persons
https://reliefweb.int/report/iraq/committee-rights-persons-disabilities-discusses-impact-armed-conflict-persons
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ومما يؤسف له أن هذه الجهود قد تعرقلت بسبب االفتقار إلى املوارد، وتضارب األولويات املؤسسية، وقصور اإلرادة املؤسسية،  

 من تمكينهم من خالل نهج قائم على الحقوق إزاء وشيوع اتباع النهج الخيري، حيث يكون ذوي اإلعاقة في موضع 
ً

الشفقة، بدال

نظمات األشخاص  اإلعاقة هو املظلة الوطنية مل  نظمات األشخاص ذوي تعميم مراعاة مسائل اإلعاقة. يعتبر التحالف العراقي مل

فظات العراق الثماني عشر. اإلعاقة في غالبية محا منظمات األشخاص ذوي عضًوا من  30اإلعاقة في العراق، ويضم حوالي  ذوي 

ح  ال يتلقى التحالف سوى القليل من الدعم أو ال يتلقى أي دعم من الحكومة والوكاالت اإلنسانية واإلنمائية لتنفيذ مهامه، وبالتالي يكاف

 ناقًصا بما في ذلك النساء ذوات اإلعاقة والُصم. 
ً

َمثلة تمثيال
ُ
 من أجل توفير فرص بناء القدرات للفئات امل

 
 تدخل ال

 
، بدأت املنظمة الدولية للهجرة بالعراق في التعاون مع التحالف لفهم أولوياتها بشكل أفضل، وذكر التحالف أن أحد 2020في مارس 

 ناقًصا. بناًء على ذلك، وفي سبتمبر 
ً

َمثلة تمثيال
ُ
، 2020مجاالته ذات األولوية هو تقديم مزيد من الدعم للجان الوطنية للفئات امل

ظمة الدولية للهجرة بالعراق األولوية لدعم ثالث لجان وطنية )لجنة املكفوفين ولجنة الُصم ولجنة املرأة( لزيادة قدرتها أعطت املن

على تمثيل مجموعات اإلعاقة املنوطة بها في جميع أنحاء العراق. وشمل ذلك دعم بناء القدرات الذي يغطي مجموعة متنوعة من 

التواصل والدعوة والنهج القائم على األدلة وصياغة املقترحات، باإلضافة إلى مواضيع أخرى  املواضيع، بما في ذلك القيادة و 

طلبتها اللجان الثالث. وأبلغ أعضاء اللجنة عن تحقق زيادة الثقة في التواصل مع جماهيرهم املستهدفة. تكررت هذه املمارسة في  

أربيل، مما أدى إلى زيادة التعاون بين هذه املنظمات، والتي اإلعاقة املوجودة في   منظمات األشخاص ذوي لدعم  2021يناير 

 أجرت اتصاالت بشأن أولوياتها مع الحكومة في منتدى تموله املنظمة الدولية للهجرة.

 
وبالتوازي مع ذلك، واستجابة ألولويات التحالف، عينت املنظمة الدولية للهجرة بالعراق مساعًدا منتدًبا للتحالف لدعم التنسيق 

نظمات  اإلعاقة في العراق. وقد تواجد القائم بهذا الدور داخل مقر التحالف العراقي مل منظمات األشخاص ذوي والتواصل مع 

ن يعقد االجتماعات ويرتب التجهيزات املناسبة، ويدعو املتحدثين الضيوف الجتماعات  اإلعاقة، حيث كا األشخاص ذوي 

اإلعاقة عبر تطبيق واتساب،   منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة الوطنية ويتولى التواصل املنتظم بين  منظمات األشخاص ذوي 

منظمة.   60لجهات االتصال الخاصة بأكثر من اإلعاقة من أجل إعداد دليل  منظمات األشخاص ذوي كما قدم املساعد الدعم لحصر 

منظمات اإلعاقة في العراق، كما يساعد في التعاون بين   منظمات األشخاص ذوي ويدعم هذا الحصر زيادة التواصل بين 

اإلعاقة والوكاالت اإلنسانية واإلنمائية في العراق، ويدعم التواصل مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في   األشخاص ذوي 

ع أنحاء البالد، كما يتضح من خالل الدعوة املشتركة التي عممتها املنظمة الدولية للهجرة والتحالف من أجل تدريب  جمي

  "بريدج/الجسر" والذي تلقى أكبر عدد من الطلبات على اإلطالق مقارنة بأي بلد/ إقليم. 
 النتائج 

 
دخالت التي نتجت عن املشاورات مع التحالف بشأن أولوياته. بناء توضح هذه املمارسة النتائج اإليجابية للجهود التي تجمع بين الت

 ناقًصا، وقد خلق الحصر ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة من  
ً

َمثلة تمثيال
ُ
القدرات املفصلة، بما في ذلك االهتمام باملجموعات امل

 حاء العراق لتعزيز التواصل والتنسيق. اإلعاقة في جميع أن  نظمات األشخاص ذوي خالل املنصب املنتدب داخل التحالف فرًصا مل
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اجتماع مائدة  وأتاحت الشراكة مع املنظمة الدولية للهجرة االستفادة من قدرة األمم املتحدة على عقد اجتماعات مع الحكومة لتنظيم 

من رؤساء الوزارات الذين   20مستديرة مع حكومة العراق االتحادية، ويشمل ذلك نائب وزير العمل والشؤون االجتماعية ونحو 

 يشكلون لجنة رعاية ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة في العراق. 
 

منظمات  ئق التي يواجهها ذوو اإلعاقة وتحديات وخالل اجتماع املائدة املستديرة، ناقش التحالف مع صانعي القرار العوا

التي تمثلهم في العراق: العوائق   اإلعاقة واملنظماتتقرير ذوي اإلعاقة في العراق وأولوياتها )املبينة في  األشخاص ذوي 

 ( والتحديات واألولويات 

 

 
 :12الدرس الرئيس ي 

 
اإلعاقة من خالل إقامة التحالفات والعالقات بين الشركاء والحلفاء  منظمات األشخاص ذوي يمكن أن تساهم 

عبر الحركات االجتماعية املختلفة، في تحسين أهمية التدخالت تجاه الفئات السكانية األكثر عرضة لخطر 

 انتهاك حقوقهم اإلنسانية 
 

 ناقًصا: التحالف املكسيكي لحقوق ذوي اإلعاقة )التصدي للتمييز متعدد الجوانب وإغفال الفئ 
ً

َمثلة تمثيال
ُ
 ( COAMEXات امل

 
 متعددة من التمييز، والتي يمكن أن تزداد تعقيًدا عندما تتداخل مع عوامل أخرى متعلقة بالهوية،

ً
 كثيًرا ما يواجه ذوو اإلعاقة أشكاال

ة البشرية من املجاالت التي اعُتبرت مصدًرا للتمييز  مثل السن والجنس والهوية األصلية، وما إلى ذلك. وتعد الهجر 

، أعربت 2014واالستضعاف، ومع ذلك نادًرا ما تؤخذ اإلعاقة بعين االعتبار عند إعداد التدخالت من أجل املهاجرين. وفي عام 

نب وإغفال فئات معينة، مشيرة اللجنة املعنية بحقوق ذوي اإلعاقة للدولة املكسيكية عن قلقها إزاء انتشار التمييز املتعدد الجوا

إلى حاالت املهاجرين من أمريكا الوسطى. وقام التحالف املكسيكي من أجل حقوق ذوي اإلعاقة بحشد املوارد والشراكات  

 -االستراتيجية مع املنظمات املتقاربة التفكير للتأثير على وضع املهاجرين ذوي اإلعاقة في ستة بلدان في قطاع أمريكا الوسطى 

 كسيك. امل
 

 التدخل 
 

التحالف املكسيكي لحقوق ذوي اإلعاقة هو تحالف يضم مجموعة من املنظمات التي تتألف من أفراد من ذوي اإلعاقة وغير ذوي 

اإلعاقة الذين يدعمون حقوق ذوي اإلعاقة في املكسيك وإدماجهم من خالل السياسات التي تنفذها الحكومة. وبدعم من مؤسسة  

أطلق التحالف مشروًعا بعنوان ’الهجرة واإلعاقة: متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة في (،  PADFللبلدان األمريكية )التنمية 

املكسيك وأمريكا الوسطى‘. وأجرى هذا املشروع تحقيًقا لفهم كيفية تفاعل العوامل االجتماعية واألوضاع االقتصادية وسياق 

 يؤثر على ذوي اإلعاقة ويجبرهم على املشاركة بقوة أكبر في ظواهر الحراك البشري.العنف املتفش ي في املنطقة الذي 

https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
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ذ هذا البحث على مدى  معنيين وجهات فاعلة في مجال العمل اإلنساني من مقابلة مع أشخاص  101شهًرا أجريت خاللها  19وقد ٌنفِّ

نت هذه الدراسة النوعية من تحديد مستوى االمتثال التفاقية  31مأوى في  36
َّ
بلدية في املكسيك والسلفادور وهندوراس. وقد مك

ر الخاص عن الهجرة حقوق ذوي اإلعاقة واالتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة، مما أتاح أيًضا صياغة التقري

واإلعاقة. وأتاح ذلك تمكين التحالف من التأثير على اللجنة إلدراج أسئلة محددة حول الهجرة واللجوء واإلعاقة في قائمة القضايا  

 . 2019للدولة املكسيكية عام 
 

ا  وفي العام نفسه، وبدعم من شبكة أمريكا الالتينية للمنظمات غير الحكومية املعنية بذوي  
ً
اإلعاقة وأسرهم، نظم التحالف حدث

موازًيا في إطار القمة العاملية لإلعاقة في بوينس آيرس باألرجنتين، حيث شارك نتائج البحث وأثر على القرار املعنون: ”اتفاقات 

ت الحكومات  حماية الحقوق اإلنسانية لذوي اإلعاقة في ظروف الهجرة واللجوء واإليواء والتشريد القسري“. ودع -بوينس آيرس 

 إلى توفير تدابير الحماية واملحافظة على املهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين من ذوي اإلعاقة.

 
 النتائج 

 
بهذه اإلجراءات، تبين أن التحالف املكسيكي لحقوق ذوي اإلعاقة نموذج يحتذى به في املنطقة لتعزيز برامج تعاونية جديدة 

واضيع املشتركة وتكثيف مساندة القضية وتسليط الضوء على وضع ذوي اإلعاقة  دفعت إلى اتخاذ إجراءات حول هذه امل

واحتياجاتهم في أمريكا الالتينية. كما ساهم ذلك في تعزيز مزيد من الشراكات/ التآزر مع شبكة أميركا الالتينية للمنظمات غير  

م املتحدة لشؤون الالجئين لوضع تقرير إقليمي  الحكومية من ذوي اإلعاقة وأسرهم واملكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لألم

، وشراكة التحالف املكسيكي لحقوق ذوي اإلعاقة معهم لجمع البيانات وتحليل املعلومات  2020حول هذا املوضوع في عام 

  للمكسيك وأمريكا الوسطى. 
يكية بهدف متابعة تطبيق اتفاقية  وعلى الرغم من أن التحالف املكسيكي لحقوق ذوي اإلعاقة بدأ بمجموعة من املنظمات املكس

عرِّض كيف تمكنت هذه املنظمات من إعادة تهيئة نفسها ملواجهة التحديات 
َ
حقوق ذوي اإلعاقة في املكسيك، إال أن هذه التجربة ت

وي العاملية واإلقليمية األخرى، وذلك عن طريق تكوين تحالفات استراتيجية مع منظمات في أمريكا الوسطى تتكون من أشخاص ذ

اإلعاقة وتسعى من أجلهم. وقد ساعدت األبحاث الصادرة عن مشروع الهجرة واإلعاقة على إرساء األسس ملبادرات أخرى ذات  

تأثير على مستوى املجتمع املحلي، مثل مشاريع تعزيز حقوق العمل لذوي اإلعاقة في أمريكا الوسطى )بدعم من مؤسسة التنمية 

ز النهج الشامل في سياقات التنقل البشري في أمريكا الوسطى بالتعاون مع البعثة املسيحية للبلدان األمريكية( ومشاريع تعزي 

  الدولية(.  CBMللمكفوفين )منظمة 
تبين تجربة التحالف املكسيكي لحقوق ذوي اإلعاقة في السنوات الخمس املاضية الدور املحتمل الذي يمكن أن يسهم به تكوين 

اإلعاقة عند الحديث في سياقات الهجرة،   منظمات األشخاص ذوي د اإلقليمي. وقد عزز ذلك قضية تحالفات استراتيجية على الصعي

كما دعم تعبئة املوارد وتبادل املعرفة على الصعيدين املحلي واإلقليمي. كما أنتج التواصل بين الشركاء والحلفاء عبر مختلف  

صفة عامة آليات االستجابة للفئات السكانية األكثر عرضة لخطر الحركات االجتماعية منتديات أكثر فعالية للمناصرة، وعزز ب

 انتهاك حقوق اإلنسان. 
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 موجز عن أهم الدروس املستفادة من دراسات الحالة:

 

 

 وقدرتها على تكوين الشراكات.  اإلعاقة،  منظمات األشخاص ذوي تدعم تنمية القدرات التنظيمية قيادة : 1الدرس الرئيس ي  \•
 

منظمات األشخاص  وتعزيز  اإلعاقة إلى فوائد متبادلة  نظمات األشخاص ذوي يؤدي تطوير القدرات الفنية مل: 2الدرس الرئيس ي  \•

 اإلعاقة والشركاء إلحداث تأثير أفضل.  ذوي 

 
منظمات األشخاص تتطلب تنمية القدرات الفنية عملية دعًما مستداًما، وتؤدي إلى اعتراف أكبر بالقيمة التي تضيفها : 3الدرس الرئيس ي  \•

 اإلعاقة للتنمية.   ذوي 

 
الفئات غير املمثلة بالقدر الكافي وخلق فرص ملختلف الفئات   يتطلب بناء الحركة اهتماًما مكرًسا إلدماج: 4الدرس الرئيس ي  \•

 للعمل مًعا وتوحيد األصوات.  

 
 التمثيل على الصعيد الشعبي وصعوًدا إلى األصعدة األعلى.  يتطلب بناء الحركة آليات لتعزيز وتثمين: 5الدرس الرئيس ي  \•

 
مثل ذوي اإلعاقة الذهنية،  إال ببذل جهود استباقية لالستماع  الكافي،  ال يمكن دمج الفئات غير املمثلة بالقدر: 6الدرس الرئيس ي  •/

 إلى أصواتهم ووجهات نظرهم واحتوائها واحترامها. 

 
ذوي العالقات في مراحل   ينبغي االلتزام باتباع أسلوب شامل كالتعاون املوضوعي واملنتظم مع منظمات: 7الدرس الرئيس ي  •/

 املنظمات لذوي اإلعاقة.  البرمجة وذلك لتغيير طريقة ضم

 
الرئيس ي   •/ مل:  8الدرس  املستمر  اإلدماج  تدعم  التي  االتصال  نقاط  لتحديد  ذوي يمكن  األشخاص  املشروع   اإلعاقة  نظمات  مراحل  عبر 

 املساعدة في تأمين مساحة وتأثير لهذه املنظمات داخل مشاريع االئتالفات الكبيرة. 

 
اإلعاقة دوًرا حاسًما في معالجة فجوات األدلة التي تؤثر على  منظمات األشخاص ذوي يمكن أن تؤدي  : 9الدرس الرئيس ي  \•

 كيفية تصميم السياسات والبرامج العامة وتنفيذها.  

 
 اإلعاقة، بما في ذلك الفئات غير املمثلة بالقدر الكافي والفئات املهمشة،   نظمات األشخاص ذوي يمكن مل: 10الدرس الرئيس ي  \•

 
 حشد أصوات املجتمع وخلق الطلب على تغيير السياسات التي تؤثر على ذوي اإلعاقة. 

 
األكبر واملنظمات   اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي يمكن االستفادة من تأثير أكبر من خالل شراكات بين : 11الدرس الرئيس ي  •/

 إلعاقة وترتكر عليها.  منظمات األشخاص ذوي )مثل األمم املتحدة( التي تحترم أولويات 

 
اإلعاقة، من خالل إقامة التحالفات والعالقات بين الشركاء    منظمات األشخاص ذوي يمكن أن تساهم : 12الدرس الرئيس ي  \•

مة التدخالت تجاه الفئات السكانية األكثر عرضة لخطر عبر الحركات االجتماعية املختلفة، في تحسين مدى مالئ والحلفاء

 انتهاك حقوق اإلنسان.  
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 4الجزء 

 

 

 اإلعاقة  نظمات األشخاص ذوي الخالصة والتوصيات لضمان وتعزيز اإلدماج الهادف مل

 
يعكس هذا القسم اإلطار والتقييم ودراسات الحالة املبينين أعاله، الستخالص الدروس والتوصيات الرئيسية حول "طريقة" ضمان اإلدماج 

ا للقمة العاملية الثانية   اإلعاقة. أثناء إعداد هذه الورقة، تم على التوازي بناء قائمة االلتزامات املوص ى به نظمات األشخاص ذوي الهادف مل

لإلعاقة، وتم إقامة حوار بين املجموعات املساهمة، وقد أثرت العمليتان على بعضهما وعززتا بعضهما. وبالتالي يعرض الجزء األخير من 

ءات املباشرة التي اإلعاقة، بصفتها قائمة لإلجرا منظمات األشخاص ذوي هذه الورقة قائمة التزامات القمة العاملية لإلعاقة بشأن إدماج 

 اإلعاقة.  منظمات األشخاص ذوي يمكن أن تتخذها الحكومات أو الجهات املانحة أو املجتمع املدني أو القطاع الخاص أو 

 

 اإلعاقة  نظمات األشخاص ذوي "كيفية" ضمان اإلدماج الهادف مل

 
 عملًيا للبرمجة الدمجية 

ً
الشاملة ملسائل اإلعاقة، تساعدنا األمثلة املذكورة أعاله على تحديد  بينما ال تهدف هذه الورقة ألن تكون دليال

 اإلعاقة عند التطبيق: نظمات األشخاص ذوي املحاور الهامة لـ"كيفية" ضمان اإلدماج الهادف مل
 

وجعل فرصهم متكافئة للعمل كشركاء  اإلعاقة منظمات األشخاص ذوي التدخل املوجه لالستثمار في النهج مزدوج املسار:  \1 \•

ومحاورين في التنمية، إلى جانب بذل جهود واضحة لتغيير طرق العمل و"إفساح املجال" للمشاركة الهادفة في البرنامج 

اإلعاقة الخبرة والقدرة على املشاركة  منظمات األشخاص ذوي وسياسته وتطبيقه. وهذا يخلق بيئة مثمرة تكتسب فيها 

أكثر كفاءة أكثر فأكثر. كما أن اإلدماج السياس ي ضروري لوضع املخططات وتحديد األولويات الشاملة،   ويصبحون نظراء

 اإلعاقة لالندماج مع الحكومة املحلية. نظمات األشخاص ذوي وعلى الحكومة القيام بدور حاسم للمحافظة على مساحة مل
 

يتطلب االلتزام بعدم إغفال أحد باالهتمام بالفئات األكثر   ن ذوي اإلعاقة: االهتمام الخاص بالفئات غير املمثلة بالقدر الكافي م  \2 \•

عرضة لخطر االستبعاد من التشاور واملشاركة، لعدم قدرتها على تمثيل نفسها أو الحصول على املعلومات والفرص. 

املصابين بالتوحد، والنساء ويشمل ذلك ذوي اإلعاقة الذهنية، وذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية، والُصم املكفوفين، و 

ذوات اإلعاقة، والشباب ذوي اإلعاقة، والسكان األصليين ذوي اإلعاقة، وكذلك ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ 

واألزمات، ومن يعانون من حاالت مزمنة، ومن فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز، وغيرهم. وال بد من بذل جهود  

 ئات وضمان تهيئة الظروف املؤاتية ملشاركتها.استباقية للوصول إلى هذه الف
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 متنوًعا بطرق تعزز حركة حقوق اإلعاقة بصفتها  اإلعاقة منظمات األشخاص ذوي يجب دعم إدماج دعم بناء الحركة:  \3
ً

تمثيال

باعتبارها جهة منسقة لذوي  42وموحًدا لذوي اإلعاقة. وهذا يعني، على سبيل املثال، احترام وتعزيز والية املنظمات الجامعة 

والشباب ذوي اإلعاقة. اإلعاقة أمام الحكومات، مع دعم الشفافية والتنوع واملساءلة في التمثيل والقيادة، وخاصة قيادة النساء 

وعليه، يجب على البرامج التي تعمل مع دائرة مناصرة واحدة أو منظمة واحدة لذوي اإلعاقة أن تضع في اعتبارها "الصورة 

 األشمل" حتى ال تلحق ضرًرا بتكوين"صوًتا موحًدا".
 

اإلعاقة هو التزام يتطلب  ألشخاص ذوي نظمات ا اإلدماج الهادف ملتوقع املشاركة وتعزيزها باملوارد في جميع املراحل:  \4

آلياٍت في كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج أو املشروع أو السياسة، وذلك لضمان جدوى تدخل ذوي اإلعاقة واملساءلة  

منظمات األشخاص  بهذا الشأن. ويتطلب ذلك التوقع، بما في ذلك إعداد امليزانية لتسهيل الوصول واإلقامة املناسبة وأدوار 

دو البرامج آليات االندماج مع ذوي اإلعاقة بوصفهم متلقين للدعم   وي ذ اإلعاقة كشركاء عند الضرورة. ومن املهم أن يتبع ُمعِّ

)مثل حلقات اآلراء والشهادات وما إلى ذلك( وذلك ليتمكنوا من فهم تأثير هذه البرامج على ذوي اإلعاقة، ومع ذلك ينبغي أال 

اإلعاقة بصفتها هيئات تمثيلية منظمة. وهناك استراتيجيات  منظمات األشخاص ذوي ل يحل ذلك محل املشاركة من خال

اإلعاقة إلعداد مساهمتها في تصميم املشروع/ السياسة، وإشراك ممثليها  منظمات األشخاص ذوي وآليات متنوعة مثل دعم 

ي عمليات التقييم، إلخ. وفي حاالت في اللجان اإلشرافية وحوكمة املشروع، ووضع آليات لها لتنسيق آرائهم، وحشدها ف 

الطوارئ، فإن االستراتيجيات املتوقعة من خالل اإلدارة الشاملة إلدارة مخاطر الكوارث وخطط الطوارئ تمهد الطريق  

  أيًضا 
 مع دور  

ً
اإلعاقة )جنًبا إلى جنب مع املرونة في  منظمات األشخاص ذوي للحصول على استجابات أكثر شموال

 التمويل؛ انظر أدناه(.

 

وتقديم اآلراء بشأن كيفية تناول   اإلعاقة،  منظمات األشخاص ذوي تقييم مدخالت ومساهمات االنطباع والحوار الهادف:  \5

كلي. ويساهم هذا في بناء مخاوفهم وأولوياتهم هو جزء ال يتجزأ من إدماجهم الذي يختلف تماًما عن الرمزية والكشف الش

اإلعاقة على فهم كيف يمكن أن تكون أكثر كفاءة في إيصال وجهة  منظمات األشخاص ذوي الثقة كما يمكنه أن يساعد 

اإلعاقة لتصبح شاملة أكثر   منظمات األشخاص ذوي نظرها. فاملشاركة تخلق فرًصا للتعلم املتبادل، وفرًصا للشركاء من 

 للجميع. 
 

اإلعاقة شروط الحصول على التمويل وتولي األدوار في املشاريع  منظمات األشخاص ذوي ال تستوفي  ا ماغالبً املرونة:  6

بصفتها منظمات تمثل فئة تتعرض للتمييز. وكما هو مبين في دراسات الحاالت، يمكن للمرونة من الجهات املانحة أن تحدث  

ا كبيًرا في تمكين املشاركة.
ً
 فارق

 
 
 
 

اإلعاقة   منظمات األشخاص ذوي لذوي اإلعاقة، وهي تقبل جميع  املنظمات الجامعة لذوي اإلعاقة هي تحالفات ملنظمات تمثيلية \42

باسم املنظمات  يقودها ويراقبها األشخاص ذوو اإلعاقة؛ وتتكلمالتنوع من ذوي اإلعاقة، وينظمها و  كأعضاء، وتمثل مجموعة واسعة

 ، ولجنة اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة(.  7)التعليق العام رقم  األعضاء فيها بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك والتي يتم البت فيها جماعًيا
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وهذا يشمل االشتراطات املعدلة للتمويل، مثل الرعاية املالية ملنظمة صغيرة من قبل منظمة أكبر يمكنها أن تقوم بدور   \\•

منظمات  فعلى سبيل املثال ساهم ذلك في دعم قدرة  –الضامن، أو املرونة في إعادة تخصيص التمويل لألولويات الجديدة 

حة كورونا. ويشمل ذلك أيًضا التقدير املنهجي لحقوق امللكية بموجب اإلعاقة على الصمود في ظل جائ األشخاص ذوي 

 القيمة مقابل املال، كالتكاليف املنهجية لتسهيل الوصول واإلقامة املناسبة.

 
 

  اإلعاقة منظمات األشخاص ذوي توصيات بشأن إدماج 
 ضمن إطار القمة العاملية لإلعاقة 

 
اإلعاقة في مؤتمر القمة العاملي لإلعاقة لعام   منظمات األشخاص ذوي كجزء من عملية لتوجيه تعهدات قوية وطموحة بشأن مشاركة 

، يقدم القسم األخير من ورقة املناقشة هذه مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تخدم أيًضا الغرض من إبالغ االلتزامات املحتملة 2022

اإلعاقة عند الحاجة. ويتفق هذا مع   منظمات األشخاص ذوي ملنظمات املانحة واملجتمع املدني والقطاع الخاص و بواسطة الحكومات وا

بق قائمة االلتزامات املقترحة مؤخًرا التي شاركها املضيفون املشاركون في قمة اإلعاقة العاملية لتحقيق إدماج أكبر خالل الفترة التي تس

وتهدف قائمة االلتزامات ألن تكون وثيقة توجيهية تسلط الضوء على األولويات الحالية في إطار كل   .2022القمة الفعلية في فبراير 

 43. 2022موضوع من موضوعات القمة العاملية لإلعاقة لعام 
 

اص نظمات األشختوصيات في إطار أربعة مواضيع من شأنها تعزيزاإلدماج الهادف مل 10تمشيا مع هذه الخلفية، تضع هذه الورقة 

 اإلعاقة. ذوي 

 

 املوضوع األول: 
 

 النهوض بحركة حقوق ذوي اإلعاقة من خالل بناء صوت جماعي أقوى وأكثر تنوًعا يشمل التنوع والتداخل 
 

)الحكومات/ الجهات املانحة/ املجتمع املدني/   تعزيز الفئات غير املمثلة بالقدر الكافي ومعالجة التداخل\1 \•

  اإلعاقة/ القطاع الخاص(:  منظمات األشخاص ذوي 
مثل تعزيز ودعم الدور القيادي والقيادي اإلنمائي للشباب والنساء واألقليات العرقية والشعوب األصلية والفئات  

 املمثلة بالقدر الكافي التي تواجه تمييًزا متعدد الجوانب. املهمشة األخرى من ذوي اإلعاقة، بما في ذلك الفئات غير 
 

 مع الحركات االجتماعية األخرى  دعم الشراكات \2 \•
 

 )الحكومات/ الجهات املانحة/ املجتمع املدني(: 
 

اإلعاقة واملنظمات الرئيسية لتعزيز قيادة  منظمات األشخاص ذوي مثل دعم بناء االئتالفات والشراكات االستراتيجية بين 

ذوي اإلعاقة. وكذلك معالجة الهويات واألولويات املتقاطعة، وتعزيز التعلم عبر املنظمات وبناء مناهج شاملة للتنفيذ 

 الوطني ألهداف التنمية املستدامة، والدفاع عن مخصصات امليزانية، ومراجعات حقوق اإلنسان.
 
 
 

 

43\  commitment-a-update-or-https://www.globaldisabilitysummit.org/pages/submit 

https://www.globaldisabilitysummit.org/pages/submit-or-update-a-commitment
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 املوضوع الثاني: 

 
 اإلعاقة ومراقبته منظمات األشخاص ذوي زيادة التمويل الذي يذهب إلى 

 
 اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي زيادة التمويل لدعم أولويات  \3

 
 املجتمع املدني(: )الحكومة/ الجهات املانحة/ 

 
اإلعاقة على التمويل واملوارد األساسية الكافية لدعم عملياتها وتطويرها   منظمات األشخاص ذوي ضمان حصول 

 التنظيمي وأولويات املناصرة والقيام بأدوارها بحرية واستقالل وكفاءة مناسبة.
 

 اإلعاقة  منظمات األشخاص ذوي تكييف شروط التمويل لدعم  \4
 

 )الحكومة/ الجهات املانحة/ املجتمع املدني(: 
 

اإلعاقة على التمويل من خالل ضمان أن تكون عمليات تقديم الطلبات   منظمات األشخاص ذوي مثل تسهيل حصول 

منظمات األشخاص  شاملة ويسهل الوصول إليها. وكذلك التأكد من تناسب املتطلبات مع واقع مختلف أحجام وقدرات 

توفير املرونة املناسبة في أوقات األزمات )مثل جائحة  اإلعاقة، والنظر في مرحلتها من تنمية القدرات التنظيمية، و  ذوي 

منظمات اإلعاقة وقياداتها، بما في ذلك أصغر  منظمات األشخاص ذوي (، لتسهيل وصول مجموعة متنوعة من 19-كوفيد

قة  اإلعا منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ذات القيادة الشعبية، أو التي يقودها الشباب أو النساء، وكذلك  األشخاص ذوي 

 للمجموعات األخرى غير املمثلة بالقدر الكافي.
 

 اإلعاقة في التمويل  منظمات األشخاص ذوي تعميم إدماج  \5
 

 )الحكومة/ الجهات املانحة/ املجتمع املدني(: 
 

مثل ضمان عدم تمييز التمويل ضد ذوي اإلعاقة ومساهمته بنشاط في النهوض بحقوق اإلنسان الخاصة بهم في كل من  

اإلعاقة بموارد  منظمات األشخاص ذوي إلنمائي والعمل اإلنساني. ووضع شرط للتمويل يستلزم مشاركة التعاون ا

اإلعاقة فيما يتعلق بالتشاور واملشاركة الهادفة  منظمات األشخاص ذوي واضحة. وتأمين مخصصات امليزانية ملشاركة 

 امة املناسبة.في املشاريع، بما في ذلك امليزانيات املتاحة لسهولة الوصول واإلق 

 

 املوضوع الثالث: 
 

 اإلعاقة   نظمات األشخاص ذوي دعم تنمية القدرات الفنية والتنظيمية مل
 

 اإلعاقة، بما في ذلك الفئات غير املمثلة بالقدر الكافي  منظمات األشخاص ذوي دعم تأسيس حركة متنوعة لحقوق اإلعاقة و  \6

اإلعاقة، واملوائمة   نظمات األشخاص ذوي مثل دعم تنمية القدرات الفنية مل )الحكومات/ الجهات املانحة/ املجتمع املدني(: 

ملستهدف لتعزيز تمثيل معظم  مع اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة، كالتماسك الشامل لإلعاقة عبر مختلف الفئات املستهدفة والدعم ا

اإلعاقة. ودعم  منظمات األشخاص ذوي الفئات املهمشة والفئات غير املمثلة بالقدر الكافي، كاستراتيجيات دعم األقران داخل 

اإلعاقة الكتساب املهارات واملشاركة الهادفة في مراقبة وتقييم السياسات املحلية والوطنية   منظمات األشخاص ذوي 

 أثير على السياسة الستخدام تحليل البيانات واإلحصاءات وامليزانية في كل من التدخالت اإلنمائية واإلنسانية. والدولية للت 
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 املوضوع الرابع: 

 
 اإلعاقة وممارسة نشاطها  منظمات األشخاص ذوي خلق بيئات قانونية واجتماعية مواتية لتواجد 

 

حول دون مشاركة ذوي اإلعاقة ومنظماتهم  /7
َ
 إزالة العوائق القانونية واالجتماعية وغيرها من العوائق التي ت

  )الحكومات(:
إلعاقة من أن ُيعتبروا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية،  مثل إلغاء جميع القوانين وإنهاء املمارسات التي تمنع ذوي ا

اإلعاقة وإشراكها في القضايا القانونية التي تهمها بناًء على مبدأ "ال  منظمات األشخاص ذوي وضمان التشاور الكامل مع 

 غنى عّنا فيما يخصنا". 
 

عصيبة وتقلص الحيز املتاح أمام املجتمع املدني االلتزام بالحاجة إلى إشراك ذوي اإلعاقة في البلدان التي تمر بأوقات  /8

مثل املشاركة مع ذوي اإلعاقة وأسرهم على مستوى املجتمع املحلي   )الحكومات/ الجهات املانحة/ املجتمع املدني(: 

وتشجيعهم على املشاركة في عمليات تشاور هيئات صنع القرار مع السلطات املحلية. وبدعوتهم الستخدام معرفتهم 

 اقة )حسب املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت(. باإلع
 

 )الحكومات(:تأمين بيئة سياسية مواتية  \9
 

اإلعاقة من العمل كمدافعين عن حقوق  منظمات األشخاص ذوي مثل إنشاء أطر السياسة والبيئات السياسية التي تمكن 

متنوعة من األشخاص ذوي اإلعاقة، ودعم استقالل هذه املنظمات  اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني التي تمثل فئات 

وقدرتها على العمل على املدى الطويل، واالعتراف رسمًيا بأهميتها وأهمية أن تصبح استشارتها في وقت مبكر أمًرا  

  روتينًيا في القانون والسياسة وصنع القرار والعمليات األخرى ذات الصلة. 

اإلعاقة أو باملشاركة الفعلية   منظمات األشخاص ذوي دعم برامج التوعية ملكافحة الحواجز السلوكية، إما بقيادة  \10

   اإلعاقة/ املجتمع املدني(: منظمات األشخاص ذوي ذوي اإلعاقة )الحكومات/ الجهات املانحة/ من منظمات 
صوير ذوي اإلعاقة بطريقة تتوائم مع اتفاقية حقوق ذوي مثل دعم املبادرات والشراكات لتشجيع وسائل اإلعالم على ت

اإلعاقة. ودعم الحمالت واملبادرات التي تسعى إلى تغيير التصورات السلبية عن ذوي اإلعاقة وضمان قيادة مجموعة 

منظمات  اإلعاقة في إعداد الرسائل الرئيسية. ووضع إجراءات تسهل الشراكة بين  منظمات األشخاص ذوي متنوعة من 

اإلعاقة ووسائل اإلعالم وشركات وسائل التواصل االجتماعي التي تعزز التصورات التي تعكس حقوق  األشخاص ذوي 

 اإلنسان والكرامة اإلنسانية وتتحدى الوصم والتمييز. 



 49        2022القمة العاملية لإلعاقة لعام ورقة مناقشة 

 
 
 
 
 
 

 املنهجية -امللحق أ 

 

اإلعاقة والشركاء والحلفاء، كالحركة العاملية  منظمات األشخاص ذوي تولى التحالف الدولي لإلعاقة إعداد هذه الورقة بالتشاور مع 

 . 2022لإلعاقة، واملضيفين املشاركين في القمة العاملية لإلعاقة لعام 
 

بتكليف   هذه  املناقشة  ورقة  إعداد  وتأطيروتم  تحليل  في  للمساهمة  وذلك  اإلنمائي،  للتعاون  النرويجية  الوكالة  إدماج    من  وتحفيز  وتوجيه 

 2022اإلعاقة في األعمال اإلنمائية واإلنسانية من خالل القمة العاملية لإلعاقة لعام  منظمات األشخاص ذوي 
 

نظمات مل اإلعاقة، وسيلة لسن مبدأ املشاركة الفعالة نظمات األشخاص ذوي وكانت قيادة التحالف الدولي لإلعاقة، بصفته تحالًفا عاملًيا مل

ا  نظمات األشخاص ذوي نفسها، ولضمان أن يعود محتوى الورقة مل اإلعاقة في إعداد ورقة املناقشة هذه األشخاص ذوي 
ً
اإلعاقة ومصدق

منظمات عليه من جانبها بصفتها أول املعنيين باألمر. وقد ساعد ذلك على دمج علم وخبرات التحالف الدولي لإلعاقة وأعضائه حول إدماج 

سة االستقصائية العاملية للتحالف الدولي لإلعاقة عن مشاركة اإلعاقة وتضمينه في الورقة بشكل مركز، كنتائج الدرا األشخاص ذوي 

  اإلعاقة.  منظمات األشخاص ذوي 
اإلعاقة فحسب، بل تتضمن أيًضا آراء الحلفاء والشركاء  منظمات األشخاص ذوي ومع ذلك، كان من املهم أال تقتصر الورقة على رؤية 

هذا االتجاه، اقترح التحالف الدولي لإلعاقة الخطوط العريضة ملشروع مفهوم  والنظراء اآلخرين في املشاركة "في إنتاج الورقة". وفي 

وعملية ووثيقة، وناقش هذا املشروع مع أمانة مؤتمر القمة العاملية لإلعاقة ووزارة الخارجية النرويجية وتم االتفاق عليه. وبعد ذلك،  

إطار فئاته املستهدفة )ثماني شبكات عاملية وست شبكات إقليمية  وباإلضافة إلى املشاورات التي قادها التحالف الدولي لإلعاقة في 

اإلعاقة(، تم تشكيل فريقين استشاريين يمثالن مجموعة متنوعة من املعنيين باألمر، وهم مجموعة الخمس دول   نظمات األشخاص ذوي مل

لب منها استعراض مشروع الورقة بأكملها والتعليق عليها،
ُ
لب منها املساعدة في فرز نتائج دراسات الحالة 44 ط

ُ
ومجموعة الثالث دول ط

   45 الفردية الواردة من خالل دعوة مفتوحة واختيارها مسبقا.
 

لموسة ودراسات إلرساء توصيات ورقة املناقشة بأمثلة م، 2021تم إطالق دعوة للتطبيقات الجيدة/ دراسات الحالة في أغسطس 

 .حالة للتطبيقات التي نجحت حتى اآلن في تعزيز مشاركة ذوي اإلعاقة في األعمال التنموية واإلنسانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(، وجهات   املتحدةضمت هذه املجموعة ممثلين عن جهات مانحة ثنائية )وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في اململكة 44 44

مانحة متعددة األطراف )مكتب استراتيجية األمم املتحدة إلدماج ذوي اإلعاقة(، ومنظمة وطنية لذوي اإلعاقة )اتحاد ذوي  

 كينيا(،  اإلعاقة في

 لإلعاقة والتنمية( تركز على اإلعاقة )االتحاد الدوليوالجهات الفاعلة في املجتمع املدني الدولي التي 

 
كصندوق  اإلعاقة،  منظمات األشخاص ذوي ضمت هذه املجموعة ممثلين عن املنظمات ذات الخبرة العملية في إدارة املشاريع مع  45

 وق اإلعاقة، وتحالف أطلس واالتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية. حق
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 عملية الدعوة املفتوحة لدراسات الحالة 

 
االتحادات أو الشبكات أو الشراكات من املنظمات وكيانات القطاع الخاص ووسائط أطلقت الدعوة مفتوحة ملنظمات املجتمع املدني أو 

اإلعاقة نفسها من جميع بلدان ومناطق العالم، لهدف أسمى وهو الحصول على  منظمات األشخاص ذوي اإلعالم والوكاالت املانحة و 

وع وبالقمة العاملية لإلعاقة نفسها، تلقى التحالف الدولي مجموعة متنوعة من الخبرات. ومما يبرهن على االهتمام املتزايد بهذا املوض

 بلًدا. 40ممارسة استجابة لهذه الدعوة من أكثر من  92لإلعاقة 
 

% من جهات أخرى كالجمعيات 20% من منظمات دولية غير حكومية، و29% من املدخالت من منظمات لذوي اإلعاقة، و34تم استالم 

 % من املمارسات بأنها تنتمي 11وحددت املنظمات  واالتحادات واملعاهد التعليمية،
 

% من 15% من البلدان، و70% من املمارسات وردت من الوكاالت املانحة. وقد ورد أكبر عدد من املمارسات وهو 7ألكثر من فئة واحدة و

ا استثنينا تلك التي تنتمي إلى فئة % كانت من نطاقات إقليمية. وإذ5% كانت عاملية، و10املمارسات كانت من نطاقات متعددة البلدان، و

% تم تحديدها على أنها تنتمي إلى 12% من املمارسات وردت من أفريقيا، و33% من منطقة آسيا واملحيط الهادئ، و36"عاملية"، فقد كانت 

% املتبقية 02ية، وكانت نسبة % كانت من املنطقة العرب7% كانت من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و10أكثر من منطقة واحدة، و

 44بعنوان "إنشاء شراكات جديدة وتحويل املمارسات"؛ واندرج ) 6( في الفئة 49من أوروبا. واندرج الحد األقص ى لعدد املمارسات )
ً

( مدخال

 في الفئة 41بعنوان "البرمجة الشاملة"؛ واندرج ) 4في الفئة 
ً

اإلعاقة"؛  مات األشخاص ذوي نظبعنوان "بناء القدرات التنظيمية مل 1( مدخال

 في الفئة 39واندرج )
ً

 في الفئة 36بعنوان "صنع السياسات الشاملة والعمل االستشاري"؛ واندرج ) 5( مدخال
ً

بعنوان "بناء القدرات  3( مدخال

.33بعنوان "بناء الحركة" أقل مساهمة من املمارسات وعددها ) 2التقنية"، وتلقت الفئة 
ً

 ( مدخال

 
قامت مجموعة الثالث دول بفحص املمارسات وإعداد قائمة مختصرة لها بناًء على املعايير/ املقاييس املحددة في الدعوة لدراسات الحالة، 

منظمات األشخاص من هذه الورقة وربطها بعناصر مشاركة  3وبعد جمع املزيد من املعلومات تم تلخيص هذه األمثلة وإدراجها في الجزء 

اإلعاقة، أو عند تكييف ممارسات  منظمات األشخاص ذوي ، وقد أبرزت أفضل النتائج، سواء عند وضع شروط مسبقة ملشاركة اإلعاقة ذوي 

 اإلعاقة. نظمات األشخاص ذوي العمل وبناء الشراكات التي تمكن من املشاركة الفاعلة مل
 

( 3ع األخذ في االعتبار سهولة الوصول واإلقامة املناسبة، ( م2اإلعاقة،  نظمات األشخاص ذوي ( املشاركة الهادفة مل1شملت املعايير: 

( ودليل على أن املمارسة 5( وشرح واضح لعملية التغيير، 4وتعزيز املشاركة النشطة للفئات غير املمثلة بالقدر الكافي من ذوي اإلعاقة، 

 تدعم بناء وتماسك تنوع حركة حقوق اإلعاقة.

 
لتحديد قائمة   2021( أيًضا بالعملية املوازية التي عقدت في أكتوبر ونوفمبر 4في هذه الورقة )الجزء أخيًرا، استرشدت التوصيات الواردة 

 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد شارك في هذه العملية بنشاط  منظمات األشخاص ذوي التزامات القمة العاملية لإلعاقة بشأن مشاركة 

قة، مثل مؤسسة املجتمع املنفتح، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والوكالة النرويجية  اإلعاقة وأعضاء شبكة الحركة العاملية لإلعا

املتحدة   للتعاون اإلنمائي، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في اململكة املتحدة، واالتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية، واستراتيجية األمم

 إجراء استعراض نهائي واعتماد الجهات املشاركة في استضافة القمة العاملية لإلعاقة.إلدماج ذوي اإلعاقة، وتحالف أطلس، مع 
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