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موجز
تقد دددق اةقد ددر ا اناةد ددق اةننيد ددق رقد ددوخ اان د ددان ل م د ددر ين ا يد ددا ،سي د ددي يا يميد ددن -
اما ي ،يف تقريرهدا هد ا عر دا لألن دةق الدا ا دة نا عدا عمدو ةلوليدق الدا إسدندها سلي دا د
حقوخ اان ان يف قرا ه .15/41
ويف الفد درمل اةوا ددينل مد ددن الاقري ددر ،تاند دداول اةق ددر ا اناةد ددق الا ددا ا د ددد ا ال ددا يني د د ا
األشخاص ذوو ااعاقق يف سياخ الا ريد .وحت ل النقبات الا حتول ون متان م رقوق م ع د قددق
اة دداواا م ددي او درين وتوة ددل ةل دداذ سج درااات لا دوحلل ا ماي ددق واة دداعدا وا ددول الدا م ددق ال ددام ق
ل ميي.

__________

*

اتُّفق ع ن ر ه ا الاقرير بند ات يخ الن ر اةناا لظروف ا جق عن س ا ا اجل ق ِّ
اةقدمق له.
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أوال -مقدمة
يقدددق تقريددر اةق ددر ا اناةددق اةننيددق رق ددوخ اان ددان ل م ددر ين ا ي ددا ،سي ددي يا يمي ددن -
-1
امددا ي ،وحلقددا لقدرا د حقددوخ اان ددان  .15/41وتقدددق حليدده اةقددر ا اناةددق ددق عامددق عددن األن ددةق
الد ددا ا د ددة نا عد ددا مند د تقريرهد ددا ال د ددابق ) .(A/HRC/41/40وةا د دداحلق سىل ذلد ددء ،ويف د ددوا الد ددز م
اةكا د د لفا د دددا حق د ددوخ األش د ددخاص ذوي ااعاق د ددق من د د م د دنمتر القم د ددق الن د دداةل ل نم د ددل اان د ددا يف
عاق  ،2016صصا اةقر ا اناةق ه ا الاقرير ل ا ا ا د ا الا يني ا األشدخاص ذوو ااعاقدق
يف سددياقات الا دريد ،سذ تاندداول الاحدددايت اة ددامرا وااجدرااات الوزمددق الددا يانددذ إن تاخد ها الدددول
واألمددم اةاحدددا واجل ددات الفاع ددق األ ددر يف ددالت النمددل اان ددا وحقددوخ اان ددان والانميددق ازالددق
النقبات الا حتول ون متاي األشخاص ذوي ااعاقق رقوق م ع قدق اة اواا مي او رين.

اثنيا -أنشطة املقررة اخلاصة
حقوخ اان ان من ول ال ةومل
واة ا اةقر ا اناةق إ اا اة اق الا ك ف ا عا
-2
أبن ةق خما فق وحلقا ألولوايهتا .وتركز ةق عمل ال كر الن رين ل مبا ئ الاوجي يدق ب دراكق إةدحا
اةص د حق اةان ددد ين ،ال ددا إط قا ددا اةق ددر ا اناةد ق يف ع دداق  2018لوحاف ددال ةل د كر ال ددنويق الن درين
ل مب د ددا ئ الاوجي ي د ددق ب د د ن الا د ددريد ال د دددا ل ،ع د د موا د دديي م د دداكق اة د ددر ين ا ي د ددا ،والق د دوانذ
وال ياس ددات ،والبي دداانت والاح دديوت ،وا ددول ة د لق الا دريد( .)1وواة د ا ال دددول ومنظم ددات اجملام ددي
اةد ومنس ات حقوخ اان ان ووكالت األمدم اةاحددا واألحلرقدق القةريدق ال دةومل أبن دةق ماصد ق
ةنةق وشاكا اةقر ا اناةق يف بنض من ا بصو ا مباشرا .ومش ا هد ه األن دةق اجاماعدات حلصد يق
عقدها الفريق الاوجي ل نةق عمل ال كر الن رين ل مبا ئ الاوجي يق يف جنيف ومداولاذ سق يمياذ:
سحد دددا ا يف آذا /مد ددا  2019يف اكد ددا ب د د ن القد د وانذ وال ياسد د ات( )2واأل د ددر يف ت د درين األول/
إكاددوبر  2019يف إ ي د إةة ب د ن سجيددا ح ددول ا مددق( .)3وبغيددق سب دراز مكاس د ةددق النمددل ةلن ددبق
ةخا ددف إةددحا اةصد حق يف ايددي إملدداا النددا  ،قد ِّددق إيضددا مرحلددق ل اقريددر ال ددنوي ل مقددر ا اناةد ق سىل
د حقددوخ اان ددان يف عدداق  .)A/HRC/41/40/Add.1( 2019ولوحافددال ةلد كر ال ددنويق الثانيددق
والن درين ل مبددا ئ الاوجي يددق ه د ا الندداق ،إةددد ت اةقددر ا اناةد ق ن ددرا ةددحفيق م د كق مددي اجملموعددق
الناةيددق ل حمايددق و ةددق عمددل الد كر الن درين ل مبددا ئ الاوجي يددق ،ت د ا الضددوا ب ددكل دداص ع د
إ يق ه ا ااطا يف سياخ جا حق حللو كو وان (كوحليد )19-ا ايل(.)4
وكان تنزيز اةبا ئ الاوجي يق وتنميم ا هو هدف منظم إن ةق اةقر ا اناةق يف عاق .2019
-3
ومش ددا هد ه األن ددةق عرو د ا (قدددما ا اةقددر ا اناةددق شخصدديا إو عددن بنددد) يف مدنمترات خما فد ق ،مثددل
__________
()1
()2

انظ ددر ة ددق عم ددل الد د كر الن درين ل مب ددا ئ الاوجي ي ددق ،ق ة ددق النم ددل ل ن ددول ةلوقاي ددق وا ماي ددق وسجي ددا ا ددول لألش ددخاص
اة ر ين ا يا ل ف ا 2020-2018ق (إاي /مايو .)2019
انظر GP20 “Comparative experience on preventing, addressing and resolving internal displacement.
”West Africa regional exchange on law and policy to prevent and address internal displacement

()3

).(2019
انظر GP20 “Comparative experience on preventing, addressing and resolving internal displacement.
Experiences in supporting resilience and durable solutions to internal displacement in the IGAD

()4
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).region” (2019
مااح يف .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/GPID.aspx
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منمتر مي وبولي الدويل يف حزيران /يونيه يف إواتوا؛ وبرانمج الزمالت ل نو األة يق الاابي ةفو يق
األمم اةاحدا قوخ اان ان يف حزيران /يونيه يف جنيف؛ ومنمتر وي اون ة ك ب ن الا دريد الددا ل
يف إي ول/سددباميف يف لندددن؛ ومدنمتر مينددداانو ل ددوق يف ت درين الثددا /نوحلميف يف مدينددق بوتدوان ةلف بددذ؛
ومنمتر قاةداحلنذ عن حقوخ اان ان يف إمريكا الوتينيقق يف كانون األول /ي ميف ةةك يء.
وةلاند دداون مد ددي اةن د ددد الد دددويل ل قد ددانون اان د ددا ومفو د دديق األمد ددم اةاحد دددا ال د دداميق ل د ددنون
-4
الوجئ ددذ ،ش دداكا اةق ددر ا اناةد ق يف تنظ دديم وتي ددل ر ددور و ات اس دديق يف س ددانر و ،إبيةالي ددا ،ع ددن
القد د وانذ وال ياس ددات اةان قد ددق ةلا ددريد ال دددا ل ،حيد ددظ ن ِّظم ددا و اتن ةانك يزي ددق يف حزيران/يونيد د ه
وت رين الثا /نوحلميف و و ا واحدا ةلفرن يق ألول مرا يف ت رين الثا /نوحلميف .وحضرت ه ه الدو ات
ةألس ددا س د ةات وطني ددق ون ي ددق م ددن إكث ددر م ددن  30ب دددا ماد ررا ةلا دريد ال دددا ل .وس ددا ا اةك ف ددق
ةلوليد ددق إيضد ددا يف و د ددي م د ددا يي قد دوانذ مايد ددق اة د ددر ين ا يد ددا يف سريوبيد ددا وال د د فا و واةك د دديء
وهندددو ا  ،ددا يف ذلددء بصددفا ا عضددوا يف حلرقددق النمددل اةننيددق ةلقدوانذ وال ياسددات الاابنددق ل م موعددق
الناةيق ل حمايق .وهتنئ اةقر ا اناةق ال فا و ب كل اص ع اعاما هدا قانوهندا الدوطيف يف كدانون
الثا /يناير .2020
وحليما خيص البياانت والاح يوت اةان قق ةلا ريد الدا ل ،ل تزال اةقدر ا اناةد ق عضدوا يف
-5
ال ندق الانفي يدق ل ددا را اة د كق اةننيدق باحديدد اددات اة در ين ا يدا .وقددد سدا ا يف و دي وتنزيددز
الاوة دديات الدولي ددق ب د ن سحص ددااات اة ددر ين ا ي ددا ،ال ددا إة ددد ها حلري ددق ان ديفاا اةن دديف إبحص ددااات
الوجئذ واة ر ين ا يا ،والا اعامدهتا ال نق ااحصا يق لألمم اةاحدا يف آذا /مدا  .2020ويف
كانون الثا /يناير  ،2020شاكا اةقر ا اناةق إيضا يف اةناد الدويل ب ن سحصااات اهل را يف القاهرا.
وإع ددن الحتددا األحلريقددل عد اق  2019سددنق الوجئددذ والنا دددين واة ددر ين ا يددا ،ولد لء كددان
-6
مو ي تركيز اص ةلن بق ل مقر ا اناةق .ويف إ ي إةة ،شاكا اةقر ا اناةدق يف اجامدامل اةا ددا
اة دداديرا لوحتددا األحلريقددل ب د ن األسددبا اجل يددق وا ددول الدا مددق يف شددبا /حليفاير ويف مدنمتر ل ددبكق
اةنس ات الوطنيق األحلريقيق قدوخ اان دان ب د ن ا دول الدا مدق يف إي ول/سدباميف .وشداكا اةك فدق
ةلوليق إيضا يف ح قق نقاش ب ن الا ريد الدا ل ،يف قال نق األحلريقيدق قدوخ اان دان وال دنو ق
يف بن ول يف ت رين األول/إكاوبر؛ ويف منمتر ب ن ا ول الدا مق يف ا و يدق الكونغدو الد قراطيدق يف
كين اسا يف ت رين األول/إكاوبر؛ ويف الندوا اان انيق ال نويق لوحتا األحلريقل ب ن الا ريد الق ري
يف ن ددلو يف ت درين الث ددا /نوحلميف؛ ويف الحاف ددال ةل د كر ال ددنويق الناشد را لتفاقي ددق الحت ددا األحلريق ددل
مايق وم اعدا النازحذ ا يا يف إحلريقيا (اتفاقيق كمبال) يف كمبال يف كانون األول /ي ميف .وهتندئ
اةقر ا اناةق الصومال وجنو ال و ان كدولاذ طرحلذ جديدتذ يف اتفاقيق كمبال.
وط دوال الف د ا اة ددمولق ةلاقريددر ،إجددرت اةقددر ا اناةد ق عدددا زاي ات عمددل لا د يا مزيددد مددن
-7
الض ددوا ع د م د لق الا ددريد ال دددا ل :سىل تبي ي ددل م ددن إج ددل األن ددةق اةان ق ددق خبة ددق عم ددل ال د كر
الن درين ل مبددا ئ الاوجي يددق يف متوز/يوليدده ،وةنكددوك ةقاب ددق منظمددات سق يميددق يف متوز/يوليدده ،وبروك ددل
لنقددد اجاماعددات م ددي عدددا نظ ددراا يف الحتددا األو و يف كددانون األول /ي ددميف .وإجددرت إيض ددا زاي ات
ة دداعدا ا كومددات ووكددالت األمددم اةاحدددا وإةددحا اةص د حق او درين يف عم د م ب د ن اة ددر ين
ا يدا ،ومن ددا ةلاحديدد بنثددق م د كق سىل سريوبيدا مددي من دق ااالارددق يف حددالت الةدوا ئ واألمددذ الندداق
اة دداعد لدددعم بندداا ال ددوق يف إي ول/سددباميف؛ وحدددر ةدددا يددومذ يف ني ددلاي يف ت درين األول/إكاددوبر
ع دددف ا لد د ويج ل اصد ددديق ع د د اتفاقيد ددق كمبد ددال ،نظما دده ال ند ددق الوطنيد ددق ل د ددنون الوجئد ددذ واة د دداجرين
واة ر ين ا يا واهليئق الدوليق ل خدمات النامق ونقاةهتا؛ وبنثق اسا ا يق ةدا إ بنق إايق يف الف بذ يف
شبا /حليفاير  2020يف كواتةتو .وشاكا اةقر ا اناةق يف حوا ات بنااا مي الدول األعضاا ،ل سيما
4
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من ول اجاماعات إةحا اةص حق والجاماعات الثنا يق الا نظما ا الدول .وإ س ا إيضا بنثق
ايق سىل النراخ يف شبا /حليفاير .2020
ولكدل تددداحلي اةقددر ا اناةدق عددن حقددوخ األطفدال اة ددر ين ا يددا ،ندو الاقريددر الد ي قدمادده
-8
سىل اجلمني ددق النام ددق يف ع دداق  A/74/261( 2019و ،)Corr.1ش دداكا يف إن ددةق ش ددبكق حق ددوخ الةف ددل
اةاص ق بيوق اةناق ق النامق ل نق حقوخ الةفل يف جنيف يف حزيران/يونيه .ويف الوقا ا ايل ،ت دي
اةقر ا اناةق إيضا اة و ا ب ن موعدق األ وات الدا و دنا ا شدبكق حقدوخ الةفدل لصدا األطفدال
اةداحلنذ عن حقوخ اان ان .واش كا اةقر ا اناةق مي هندو ا يف تنظديم حددر جدان يف الددو ا
ا ا يددق واأل بن ددذ جمل د حقددوخ اان ددان يف جني ددف يف حزيران/يوني دده ،واش د كا م ددي الن ددرويج ومنظم ددق
األمم اةاحدا ل ةفولق (اليوني يف) ومفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل دنون الوجئدذ يف تنظديم حددر
جان يف الدو ا الرابنق وال بنذ ل منيق النامق يف نيويو ك يف ت رين األول/إكاوبر .وسا ا إيضا يف
س ددا ل ةلفي ددديو موج ددق سىل اةد دنمتر اةن دديف ةألطف ددال اة ددر ين ال د ي نظما دده الرابة ددق الدولي ددق لوجئ ددذ
واجلمنيددق الي ددوعيق ندمددق الوجئددذ وهيئددق دددمات ااالارددق الكاروليكيددق يف نيويددو ك يف إي ول/سددباميف،
ويف األن ةق الحافاليق ل نق حقوخ الةفل يف جنيف يف ت رين الثا /نوحلميف.
ونظرا ل نوقق بذ تغل اةناخ والا ريد الدا ل ،الدا ت دكل ندو تقريدر اةقدر ا اناةدق اةقبدل
-9
سىل اجلمنيددق النامددق ،شدداكا اةقددر ا اناةددق يف حدددر جددان ل ددزا اةان ددق ةل ددنون اان ددانيق نظمد ه
اجمل د القاصد ددا ي والجامد دداعل ب د د ن الند دزامل والا د ددريد ،يف جنيد ددف يف حزيران/يونيد دده ،ويف مد دنمتر وزا
لك ميفغ سدايفاون الددويل اةنديف ةة داجرين ب دب اةنداخ يف مدانيو يف إي ول/سدباميف .ول تدزال اةقدر ا
اناةق عضوا يف ال نق السا ا يق ل منصق اةننيق ةلا ر الناتج عن الكوا ر.
 -10ول منس دات األكا يددق وإن دةق بندداا القددد ات إ يد ق يف تنزيددز يايددق اة در ين ا يددا .وع د
م ددد ال ددنق اةا دديق ،تناون ددا اةق ددر ا اناةد ق م ددي إكا ي ددق جني ددف ل ق ددانون ال دددويل اان ددا وحق ددوخ
اان ددان ،ومبددا ا قددانون الوجئددذ جبامنددق لن دددن ،واةركددز الندداةل ل ددرا جبامنددق جنيددف ،وش دداكا يف
إن ةق تد يبيدق نظم دا النديدد مدن وكدالت األمدم اةاحددا ،دا يف ذلدء الددو ا الاد يبيدق ااق يميدق وسديا
وا يا اهلا ئ اناةق ةةنس ات الوطنيق قوخ اان ان الا نظما ا مفو يق األمدم اةاحددا ال داميق
ق ددوخ اان ددان ومنا ددد آس دديا وا دديا اهل ددا ئ ل منس ددات الوطني ددق ق ددوخ اان ددان يف ةنك ددوك يف
إي ول/سباميف.
 -11ولانمديم مراعدداا حقددوخ اان ددان ل م ددر ين ا يددا يف منظومددق األمددم اةاحدددا ،شدداكا اةقددر ا
اناةق ،وهل مدعوا ا مق سىل ال نق الدا مق اة كق بذ الوكالت ،يف الجامداعذ الددو يذ لرؤسداا
ه ه ال نق ،ال ين عقدا يف جنيف يف إاي /مايو وكانون األول /ي ميف ،ويف عد دا اجاماعدات إ در ،
يف الوقد ددا الد د ي اسد ددامر حليد دده الاند دداون الثند ددا ل مد ددي إعضد دداا ال ند ددق ع د د اة د دداوايت الناةيد ددق وااق يميد ددق
والقةريددق .وتنمددل اةقددر ا اناةد ق إيضددا ب ددكل وريددق مددي الفريددق الرحليددي اة دداو اةندديف ةلا ددر الدددا ل
ال ي إن ه األمذ الناق ،وحلقا ل اصاةاته.
 -12وبغيد ددق اة د ددا ق يف يايد ددق حقد ددوخ اان د ددان ل م د ددر ين ا يد ددا د ددول جا حد ددق كوحليد ددد،19-
إةد ت اةقر ا اناةق بياانت ةحفيق يف ه ا ال ن وإيدت البياانت الصحفيق الصا ا عن اةك فدذ
او درين ب ددولايت يف سط ددا ااج درااات اناة ددق( .)5وتني ددد اةق ددر ا اناة ددق إيض ددا اةب ددا ئ الاوجي ي ددق ذات
الص ق الا و نا ا ال نق الدا مق اة كق بذ الوكالت.
__________
()5

GE.20-06702

مااحد د د د د د ددق يف www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25763&LangID=A

و.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=A

5

A/HRC/44/41

اثلثا -حقوق املشردين داخليا ذوي اإلعاقة
ألف -مقدمة
 -13تزاي ددد الهام دداق الن دداةل يف ال ددنوات األ ددلا ب ددد الف ددوا اةان ق ددق إب م ددا األش ددخاص ذوي
ااعاقق و مان متان م رقوخ اان دان اناةدق عدم ون متييدز .وإتد اعامدا اتفاقيدق حقدوخ األشدخاص
ذوي ااعاقق يف عداق  2006بنمدوذ جديدد قدوخ األشدخاص ذوي ااعاقدق ،ممدا حدول ال ياسدق النامدق
مدن الددن ج اندلي والةد سىل هندج قددا م ع د ا قددوخ .وت دد ةددق الانميدق اة ددادامق لنداق  2030ع د
رو ا إل ي ك إي شخص ف الرك وإن يقدق الدعم إول ألشد األحلرا ل فا عن الرك .
 -14وتقد منظمق الصدحق الناةيدق إن حدوايل  15يف اةا دق مدن سدكان الندا يندانون مدن ااعاقدق(.)6
وينيف تةبيق ه ا الاقدير ع  45,7م يون شخص م ر ا يا يف ايي إملاا الندا ب دب النزاعد ات
والننف يف هنايق عاق  2019إن حوايل  6,8مويذ من م قد يكونون من ذوي ااعاقق( .)7وهناك مويذ
إ ددر مددن اة ددر ين ب ددب الكدوا ر واواث ال د بيق لاغددل اةندداخ كددل عدداق ،لد لء قددد يكددون هد ا الددرقم
إع من ذلء بكثل.
 -15وي ددمل األش ددخاص ذوو ااعاق ددق إولئ ددء ال د ين ين ددانون م ددن عاه ددات طوي ددق األج ددل بدني ددق إو
عق يق إو ذهنيق إو ح يق قد تن ي ،ةلافاعل مي عدا حواجز ،سىل مني م اكا م بصو ا كام ق وحلنالدق
يف اجملامي ع قدق اة اواا مي او رين .وتف م ااعاقق ع إهنا بناا اجاماعل انتج عن الافاعدل بدذ
إشخاص ذوي عاهات حلن يق إو ماصو ا وحواجز س وكيق وبيئيدق ومنس ديق( .)8واألشدخاص ذوو ااعاقدق
لي دوا موع ددق ما ان ددق؛ سذ ي ددمل ه ددنلا األش ددخاص موع ددق مانوع ددق م ددن األش ددخاص ذوي عاه ددات
خما فق واحاياجات خما فق ل دعم تادا ل مي إعما هم ونوع م الجاماعل وهوايهتم األ ر .
 -16وينددا مددن ااعاقددق  46يف اةا ددق مددن كبددا ال ددن و 20يف اةا ددق مددن الن دداا و 10يف اةا ددق مددن
األطف د ددال ح د د الاق د ددديرات( .)9ويف س د ددياقات الا د دريد الق د ددري ،ياوق د ددي إن تن د ددا ن د ددبق إع د د م د ددن
األش ددخاص م ددن ااعاق ددق ب ددب زاي ا خم دداطر ااة دداةت ،ونق ددص حل ددرص الوة ددول سىل ان دددمات الةبي ددق
اجليدا ،وسن اا حواجز جديدا يف البيئق(.)10
 -17وقد إعةا اةقر ا اناةق إولويق إساسيق لوليا ا اةامث ق يف زاي ا سبراز ايي اة ر ين ا يا
وي ددايا م ياي ددق الفنال ددق ،ددن حل ددي م إولئ ددء ال د ين ةت دوا م م ددذ وإة ددبحوا ن ددوبذ و ددنفاا ،وال د ين
يواج ددون إكدديف الاحدددايت النااددق عددن ت دريدهم ( ،A/72/202الفقددرا  .)5وقددد يواجدده األشددخاص ذوو
ااعاق ددق الاميي ددز قب ددل الا دريد وإرن ددااه وعن ددد البح ددظ ع ددن ح ددول ا م ددق .ويواج دده اة ددر ون ا ي ددا ذوو
ااعاقد ددق حد دواجز ما يد ددق وبيئيد ددق و امنيد ددق حتد ددول ون حصد ددوهلم ع د د من ومد ددات ند ددد ا تان د ددق ةلا د دريد
واة اعدا اان انيق واندمات ،ا يف ذلء الان يم والنمالق والرعايق الصحيق وا مايق الجاماعيق ،كما
يواج ددون بوجدده إعددم حدواجز حتددول ون متددان م الكامددل رقددوخ اان ددان اناةددق عددم ،ددا حلي ددا ا ددق يف
__________
()6
()7
()8
()9
()10
6

انظر منظمق الصحق الناةيق ،قالن ز والصحقق 16 ،كانون الثا /يناير .2018
انظدر Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement, 2020
(إاي /مايو .)2020
اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق ،اةا ا .1
انظدر Inter-Agency Standing Committee, Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities in
( Humanitarian Actionمتوز/يوليه .)2019
انظر ).Handicap International, “Disability in humanitarian contexts” (2015
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اة دداكق يف اجملامددي ع د قدددق اة دداواا مددي او درين و ون متييددز .والالبددا مددا يواجدده اة ددر ون ا يددا ذوو
ااعاقق إشكال ماند ا ومادا دق مدن الامييدز القدا م ع د إسد إ در  ،مثدل الندومل الجامداعل وال دن
واألةل ااريف والدين والناماا سىل موعق ما والا ريد نف ه.
 -18ويزيد ددد الا د دريد الق د ددري مد ددن اةخد دداطر الد ددا هتد ددد سد ددومق األشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق وإمد ددن م
وكراما م .وقد يواجه اة در ون ا يدا ذوو ااعاقدق الاحددايت نف د ا الدا يواج دا اة در ون او درون
لك ددن م يا د ررون ب ددكل خما ددف ج دراا ح دواجز بيئي ددق واجاماعي ددق .وق ددد تغف ددل حت دددايهتم ،إو تة ددرح بص ددو ا
عر دديق ،م ددن قب ددل مق دددمل دددمات اةنوند ق والانمي ددق .ومم ددا يزي ددد م ددن هتم ددي األش ددخاص ذوي ااعاق ددق
اسددامرا اعابددا هم ةألسددا إشخاةددا ما قددذ ل منونددق؛ وحددا اون ت اك ددف سىل حددد بنيددد قددد هتم
ع د تق دددا م ددا ات بن ددااا ددل اة ددا ل اةرتبة ددق ةلا دريد .ولب ددد م ددن الع د اف ةألش ددخاص ذوي
ااعاقق واةنظمات الا متث م ك ةحا مص حق إساسديذ يف حدالت الا دريد الددا ل ،سدواا كاندا
حالت طوا ئ إو حالت طوي ق األمد.
 -19وتان ددرل موع ددات إو حلئ ددات منين ددق م ددن اة ددر ين ا ي ددا ذوي ااعاق ددق بوج دده دداص نة ددر
النند ددف إو النزلد ددق إو اا د ددال ،ل سد دديما ذوو الحاياجد ددات الناليد ددق مد ددن الد دددعم ،مثد ددل األشد ددخاص ذوي
ااعاقددات النف دديق والجاماعيددق إو ال هنيددق ،إو األطفددال ذوي ااعاقددق الددل اةصددحوبذ واةنفصد ذ عددن
ذوي ددم واأليادداق ،إو الندداجذ مددن إحدددار ةددا مق شددديدا .ويواجدده إيضددا ذوو ااعاقددق مددن الن دداا وكبددا
ال ن مزيدا من الوةم والامييز وحتدايت مان قق ة مايق.
 -20وهتدف اةقر ا اناةق يف ه ا الاقرير سىل حتقيق حل م إحلضل ل خديفات اةانوعدق ل م در ين ذوي
ااعاقق ،وهو إمر مة و مايق وتنزيدز حقدوق م ع د ملدو حلندال؛ ومتكيدن م مدن إن يصدبحوا إةدحا
مص د حق ن ددةذ يف عم ي ددات ال دداذ الق درا ات ال ددا ت ددنرر حل د ي م؛ وتق دددا اة دداعدا وان دددمات اان ددانيق
ال ام ق واةي را؛ وتوحلل عم إحلضل لاحقيق ح ول ا مق.
 -21ويف كانون الثا /يناير  ،2020إ س ا اةقر ا اناةق اسابياان سىل ايدي الددول األعضداا طالبد ق
من ددا س ددر جتا ع ددا وسياس دداهتا ومما س دداهتا حليم ددا يان ددق ةة ددر ين ا ي ددا ذوي ااعاق ددق .وت ددكر اةق ددر ا
اناةد د ق جزيد ددل ال د ددكر حكومد ددات سكد دوا و وإوكرانيد ددا وسيةاليد ددا وكمبد ددو اي وكولومبيد ددا ولبند ددان واةك د دديء
والنددرويج وهندددو ا والددولايت اةاحدددا األمريكيددق ع د و هددا .وتددو إيضددا إن ت ددكر وكددالت األم ددم
اةاحدا واةنظمات الل ا كوميق ومنظمات األشدخاص ذوي ااعاقدق الدا كاندا م دا اهتا إساسديق يف
سعدا ه ا الاقرير(.)11

ابء -األطر القانونية والسياساتية املنطبقة
وج د الق ددانون ال دددويل ق ددوخ اان ددان ،ل تاض دداال حق ددوخ اة ددر ين ا ي ددا ول ت دداق ص
-22
ب ددب ت دريدهم .وي ددمل ذل ددء ا ق ددوخ اةنص ددوص ع ي ددا يف اةناه دددات األساس دديق ق ددوخ اان ددان،
ول سيما اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق .ويف حالت النزامل اة ح الدويل إو الل الدويل ،حيق
إيضد د ا ل م د ددر ين ا يد ددا ا صد ددول ع د د إشد ددكال ا مايد ددق اةكفولد ددق ل مد دددنيذ وجد د القد ددانون الد دددويل
اان ا  ،ةساثناا سذا كان الفر اةنيف ي ا ك ب كل مباشر يف األعمال الندا يق.
 -23وتقاضل اةا ا  11من اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق من الدول األطدراف ع د وجده
الاحديدد الدداذ ايدي الادددابل الوزمدق لضددمان يايدق وسددومق األشدخاص ذوي ااعاقددق يف حدالت الندزامل

__________
()11
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اة د ح والكدوا ر .وةا دداحلق سىل ذلدء ،تظددل ايدي إحكداق التفاقيددق م مدق يف حددالت الا دريد (انظددر
.)A/HRC/31/30
 -24ولألسف ،يفاقر اة ر ون ا يا ذوو ااعاقق سىل الظ و يف سياخ ةد حقوق م .ويك ف
رظ عن اةوحظدات والاوةديات اةان قدق ةلتفاقيدق يف قاعددا بيداانت الف در النداةل قدوخ اان دان
إن من إةل  3 826س و يف آذا /ما  ،2020هناك  22س و حلقا يان ق ةة در ين ا يدا ذوي
ااعاقق.
 -25وينص اةبددإ  4مدن اةبدا ئ الاوجي يدق اةان قدق ةلا دريد الددا ل ،الدا تنكد القدانون الددويل
قددوخ اان ددان والقددانون الدددويل اان ددا  ،ب ددكل ةدريح ع د تةبيددق هد ه اةبددا ئ ون متييددز مددن إي
ندومل كددان ،ددا يف ذلددء الامييددز ع د إسددا ااعاقددق .و ددا إن اةبددا ئ الاوجي يددق قددد و ددنا قبددل اتفاقيددق
ح قوخ األشخاص ذوي ااعاقق ،ينبغل تف لها ب غق قا مق ع ا قدوخ حليمدا يان دق ةألشدخاص ذوي
ااعاقدق .واألهدم مدن ذلدء إن هد ه اةبدا ئ متددنح اة در ين ا يدا ذوي ااعاقدق سمكانيدق ا صدول اومددن
والكرا ع ا مايق واة اعدا الا قد حيااجون سلي ا ،حلضو عن ح ول ا مق.
 -26وت ل اةبا ئ األساسيق واةبا ئ الاوجي يق اةان قدق بنم يدات اا دوا وال حيدل بدداحلي الانميدق
سىل ددرو ا سعةدداا األولويددق يف لصدديص اة دداكن واأل ا ددل ل فئددات ا رومددق ،ددا حلي ددا األشددخاص ذوو
ااعاقق ( ،A/HRC/4/18الفقرا .)31
 -27وتنمد ددل األمد ددم اةاح د دددا ع د د حت د ددذ سياس د دداهتا ع د د نةد دداخ اةنظوم د ددق لاصد ددبح إكثد ددر مش د ددول
لألشددخاص ذوي ااعاقددق .ويف حزيران/يونيد ه  ،2019إط قددا اسد اتي يق األمددم اةاحدددا ا مددا منظددو
ااعاقق ،حيظ الازما منظومق األمم اةاحدا أبكم دا ،دا يف ذلدء األحلرقد ق القةريدق واان دانيق ،بقيدا
وتابي إ ا ا حليما يان ق إب ما منظو ااعاقدق .ويف حزيران/يونيد ه  ،2019اعامدد د األمدن إول قدرا
له ب ن األشخاص ذوي ااعاقدق ،وهدو القدرا  ،)2019(2475الد ي يددعو سىل يايدق األشدخاص ذوي
ااعاقق ،ن حلي م من ش ِّر وا يف إوقات النزامل.
 -28وإقر منمتر القمق الناةل ل نمل اان ا يف عاق  2016ميثاخ س ما األشدخاص ذوي ااعاقدق
يف النمل اان ا  ،مما إحلض سىل اعاما اةبا ئ الاوجي يق ل نق الدا مق اة كق بذ الوكدالت ب د ن
س مد ا األشددخاص ذوي ااعاقددق يف النمددل اان ددا يف ت درين األول/إكاددوبر ( 2019اةبددا ئ الاوجي يددق
ل نددق الدا مددق اة د كق بددذ الوكددالت) .وتكمددل اةبددا ئ الاوجي يددق ،مددن بددذ مددا تكمددل ،منددايل س مددا
كبا ال ن واألشخاص ذوي ااعاقق يف النمل اان ا وإحكاق ليل اسدفل اةدنقح ب د ن األشدخاص
ذوي ااعاقق( .)12وما زالدا اجل دو جا يدق ل ددحلي قددما ةلانداون بدذ الوكدالت حليمدا خيدص س ا منظدو
ااعاقق يف ةا السا ابق اان انيق والسانرا ات النامق لوحاياجات اان انيق( .)13وع اة او
اةيدا  ،تركز موعات ا مايق بصو ا مازايدا ع س ا منظو ااعاقق طوال و ا اليفامج اان انيق.
 -29وع د د اة د دداو ااق يم د ددل ،ت د ددمل الص د ددكوك ذات الص د د ق اتفاقي د ددق كمب د ددال (اة د ددا اتن )1(5
و()2(9إ) و( ) و( )) واليفوتوكددول اةان ددق ةألشددخاص اة ددر ين ا يددا وم دداعدهتم ال د ي اعامددده
__________
()12

انظدر

Age and Disability Consortium, Humanitarian Inclusion Standards for Older People and

)with Disabilities (2018

()13

8

(.)2018
انظددر ع د سددبيل اةثددال
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Department for International Development, “Guidance on strengthening

).disability inclusion in humanitarian response plans” (2019
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اةد دنمتر الد دددويل اةند دديف نةقد ددق البحد دلات الكد دديف يف ت د درين الثد ددا /نوحلميف ( 2006اةد ددا ا  ) ()1(4و(و)
واةرحلق ،واةبدآن  4و.)19
 -30ومددن ب ددذ  86ق ددانوان وسياس ددق وطني ددق ب د ن الا ددريد ال دددا ل حالي ددا ،ي د كر  35من ددا ة دراحق
األشخاص ذوي ااعاقق( .)14ولد بنض الب دان إطر وطنيق لألشخاص ذوي ااعاقق تنةبق إيضا ع
من يني ون يف حالت الا ريد الدا ل(.)15

جيم -املشاركة
 -31ل م ر ين ا يا ذوي ااعاقق ا ق يف اة اكق يف ايي اة ا ل الا مت م ،دا يف ذلدء مدا
يان ددق ةألرددر الندداق ل ا ددريد ع د حيدداهتم وةلنقبددات ا ددد ا الددا يواج وهنددا ك شددخاص ذوي سعاقددق(.)16
وي دداعد د ددمان اة دداكق يف ايد ددي عم ي ددات ةد ددني القد درا يف الاغ د د ع د د ا د دواجز اةان قد د ق ة مايد ددق
وسمكانيددق الوة ددول والتص ددال ،ويق ددل م ددن آاث الامييد ز والس ددابنا  .وتض ددمن اة دداكق ا وكم ددق الرش دديدا
واة االق الجاماعيق وت اعد ع ا د من الوةم ( ،A/HRC/31/62الفقرا .)13
 -32وتبق الن ج الا اكيق درو يق ل حكومدات الوطنيدق وال د ةات ا يدق وايدي اجل دات الفاع دق
اان انيق واامنا يق واللها من اجل ات الفاع ق ذات الص ق من إجل مني الا ريد الدا ل والاصدي له
ب كل حلنال ( ،A/72/702الفقراتن  11و .)33ويف ايي مراحل الا ريد ،جي ع إةحا اةص حق
الا او عن كث مي األشخاص ذوي ااعاقق وسشراك م بفناليق وتدوحلل بيئدق ت دمح داكا م م داكق
حلنالددق وكام د ق يف عم يددات ةددني الق درا  ،ون متيي ددز .وت ددكل سمكانيددق الوةددول شددرطا م ددبقا ل م دداكق
الكام ق .وينبغل ب ل كل اجل و لضمان متثيدل الاندومل الكامدل لألشدخاص ذوي ااعاقدق الد ين حيدد ون
يف ةفوف ال كان اة ر ين.
 -33ولحظد ا اةقددر ا اناةد ق سددابقا عدددق س بددا اة ددر ين ا يددا وعدددق اسا ددا هتم بقددد كدداف
ددول ايددي مراحددل الا ددريد اةخا فددق (اةرجددي نف دده ،الفقددرا  .)11وينةبددق ذلددء ع د اة ددر ين ذوي
ااعاقق ،ال ين من األ جح إن يكونوا مقيدين رواجز ما يق و/إو حدواجز يف الاواةدل حتدول ون سبدداا
إي د ددم يف األمد ددو الد ددا تد ددنرر يف حيد دداهتم ،وإن يواج د ددوا الامييد ددز والاحيد ددز والقوال د د النمةيد ددق يف إم د دداكن
اةخيمددات ويف اجملام ددي األوس ددي( .)17وع ددووا ع د ذل ددء ،يب دددو إن اةخ دداوف إو الق اح ددات ال ددا يثله ددا
األشدخاص ذوو ااعاقددق ان ا مدا تصددل سىل اجل ددات الفاع دق اان ددانيق وآليددات الان ديق ،إو إهنددا ل تنددا
إي اهاماق.
 -34ومن ول تناون ال ةات بصو ا ماكدر ا ومناظمد ق ،عدن طريدق اوليدات والنم يدات اةناسدبق
الددا ي د ل الوةددول سلي ددا والددا تا ند ااحلدرا يف اتبددامل هند ج الدداذ القدرا الددا تا دده قمددن األع د سىل
األس ددفل ق ،ك ددن إن ت ددمل ب ددكل إحلض ددل آ اا اة ددر ين ا ي ددا ذوي ااعاق ددق واحاياج دداهتم وق ددد اهتم
وإولوايهتم .وتاة د اة داكق ،لكدل تكدون ديد ق ،تواةدو رندا ل الجتداه بدذ اجل دات الفاع دق اان دانيق
واألشخاص ذوي ااعاقدق ،مدي سعةداا و وا دحق ع د اةخداوف الدا يثلهدا األشدخاص ذوو ااعاقدق
__________
()14
()15
()16

()17
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انظر م ا ق حلرقق النمل اةننيق ةلقوانذ وال ياسات الاابنق ل م موعق الناةيق ل حمايق.
انظر م ا ات إوكرانيا وسيةاليا وكمبو اي وكولومبيا واةك يء وهندو ا .
انظد ددر اتفاقيد ددق حقد ددوخ األشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق ،اةد دوا  ) (3و )3(4و29؛ واةبد دددإ  28مد ددن اةبد ددا ئ الاوجي يد ددق ب د د ن الا د ددريد
الدا ل؛ وال ندق اةننيدق رقدوخ األشدخاص ذوي ااعاقدق ،الان يدق النداق قدم  )2018(7ب د ن م داكق األشدخاص ذوي ااعاقدق،
ن حلي م األطفال ذوو ااعاقق ،من ول اةنظمات الا متث م ،يف تنفي التفاقيق و ةدها.
انظر م ا ا منس ق نو من إجل النا ومنظمق النفو الدوليق.
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واةنظم ددات ال ددا مت ددث م .وجي د إيض ددا سش دراك منظم ددات األش ددخاص ذوي ااعاق ددق يف عم ي ددات الرة ددد
والاقيدديم( .)18وينبغددل ل دددول واجل ددات الفاع ددق اان ددانيق سعةدداا األولويددق لألة دوات اوتيددق مددن منظمددات
قاألش ددخاصق ذوي ااعاق ددق ،ال ددا ينبغ ددل متييزه ددا ع ددن اةنظم ددات ال ددا قتن ددأل ةألش ددخاصق ذوي ااعاق ددق
( ،A/HRC/31/62الفقرا .)19()38
 -35ول م د دداكق الن د ددةق ل م د ددر ين ا يد ددا إ يد ددق قصد ددو يف بر د ددق عم يد ددات اة د دداعدا وا مايد ددق
و ةدها وتقييم ا ،ويف تن يق اةخيمات وس ا هتا عنددما يندي اة در ون ا يدا يف خميمدات إو إمداكن
شددبي ق ةةخيمددات .وتدددعم الددن ج اجملامنيددق اةان قددق باقدددا اة دداعدا تنبئددق اة ددر ين ا يددا( .)20وينبغددل
سعةدداا األولويددق ة دداكق الن دداا ،وهددن عمومددا األشددخاص مقدددمو الرعايددق الر ي دديون ،يف إي قدرا يان ددق
ةألس ددرا واةني ددق( .)21وي دداعد بن دداا ق ددد ات منظم ددات األش ددخاص ذوي ااعاق ددق ع د م دداو اجملام ددي
ا ل يف تةوير م ا اهتا القيا يق وقد هتا ع الاد رل يف ال ياسدات واةما سدات ،ب دبل من دا النضدماق
سىل آليات تن يق النمل اان ا  .وينبغل إن تضمن ه ه اوليدات إيضدا م داكق منظمدات األشدخاص
ذوي ااعاق ددق م ددن ددول ت بي ددق احاياجاهت ددا اةان ق ددق ةل تيب ددات الاي ددليق اةنقول ددق( )22وسمكاني ددق الوة ددول.
وةا احلق سىل ذلء ،سا اعد اجل و اةب ولدق اذكداا الدوعل يف اجملامدي ا دل رقدوخ األشدخاص ذوي
ااعاقق ع متكذ هنلا األشخاص من اة اكق الكام ق واهلا حلق يف اة او ات وةني القرا .
 -36وينبغددل ل ددات الفاع ددق الوطنيددق والدوليددق إن تدددعم تقنيددا وماليددا سن دداا موعددات وشددبكات
ا ما األشخاص ذوي ااعاقق يف سياخ الا ريد الدا ل وإن تبيف قد اهتم ع د الددحلامل عدن حقدوق م
وس ا منظو هم ع ايي م اوايت ةني القرا  .وي اهم اح اق حريق الانبل وحريق تكوين اجلمنيات
والا مي ال مل سىل حد كبل يف متكذ األشخاص ذوي ااعاقق من اة اكق النامق.
 -37ومتثددل ال دراكات والدددو ات الاد يبيددق الد ا جتمددي بددذ اة ددا يبذ ومنظمددات األشددخاص ذوي
ااعاقق مما سق جيدا لي حلقا اذكاا الوعل لق ااعاقق لد اجل ات الفاع ق اان انيق واامنا يدق،
بد ددل إيضد ددا لانزيد ددز د دديفا واهامد دداق اةنظمد ددات الوطنيد ددق لألشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق ب د د ن القضد ددااي اةان قد ددق
ةلا ريد وا ول الدا مق( .)23ومدي مزيدد مدن الدوعل ةلاحددايت ا دد ا الدا يواج دا اة در ون ا يدا،
كدن ل منظمدات الوطنيدق لألشدخاص ذوي ااعاقدق إن تد ن ي و ا هامدا يف بنداا النوقدات بدذ اجل دات
اةضيفق واة ر ين ذوي ااعاقق.
 -38وتةددرح م دداكق اة ددر ين ذوي ااعاقددق ددا اةخيمددات حتدددايت س دداحليق ،سذ مددن األ جددح إن
يكون دوا م ددااذ ب ددذ اجملامن ددات اةض دديفق يف اةن دداطق ا ض دريق إو الريفي ددق .وق ددد ت دداعد الوس ددا ا الرقمي ددق
وإ وات التص ددال اةباك ددرا األ ددر  ،ال ددا ي د ل الوة ددول سلي ددا يف موع ددق مانوع ددق م ددن األش ددكال ،يف
الاواة ددل مد ددي اة د ددر ين ذوي ااعاقد ددق ،د ددن حلد ددي م اةوج ددو ون د ددا اةخيمد د ات .وتد دوحلر إيضد ددا اسا د ددا ا
األشخاص ذوي ااعاقدق ا دل اجملامندات اةضديفق مندا ف ووج دات نظدر حيويدق ل د ةات ول دركا ا
يف اجملالذ اان ا واامنا ل.
__________
()18
()19
()20
()21
()22
()23
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انظر اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق ،اةا ا .)3(33
انظر إيضا ال نق اةننيق رقوخ األشخاص ذوي ااعاقق ،الان يق الناق قم .7
انظر م ا ق منس ق نو من إجل النا .
انظر م ا ق مركز عمان لد اسات حقوخ اان ان.
انظر اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق ،اةا ا  ،2من لوطومل ع تنريف ال تيبات الاي ليق اةنقولق.
انظر ع سبيل اةثال Disability Alliance, “Bridge CRPD-SDGs Module 3 on article 11 of the CRPD”,
.19 June 2019
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وضع القوانني والسياسات واملشاركة السياسية
 -39جيد اسا ددا ا اة ددر ين ا يددا ،ددن حلددي م ذوو ااعاقددق واةنظمددات الددا متددث م ،وإ د آ ا ددم
و يفاهتم بنذ العابا عند و ي القوانذ وال ياسات اةان قق ةلا ريد( .)24ومن اة م ةوهتم ووج ات
نظددرهم يف ت ددكيل ال ياسد ات جلن ددا ت ددا ي لا دربا م .وعددووا ع د ذلددء ،سدداق ل م دداكا م مددن
الوةم حيظ ساظ ر إن األشخاص ذوي ااعاقدق هدم إةدحا حقدوخ قدا ون ع د اة داكق والانداون
ب كل ها ف ع ايي م اوايت اجملامي ( ،A/HRC/31/62الفقرا .)31
 -40وتنرق ددل م دداكق موع ددق كام ددق م ددن األش ددخاص ذوي ااعاق ددق يف و ددي الق دوانذ وال ياس ددات
ذات الص د ق عن دددما ل يا ددأل الوة ددول سىل اةن وم ددات والتص ددالت ول يا دداح ال دددعم .وان ا م ددا تص ددد
هيئددات ةددني الق درا اةن ومددات أبشددكال ي د ل الوةددول سلي ددا ،مثددل برايددل إو ةدديغق س د ق الق درااا ،إو
تضددمن ت دوحلل ال اددق ب غددق ااشددا ا إو اة اددذ اةرشدددين ل صددم إو اةكف دوحلذ إو ال اددق النصدديق ددول
اةناق ددات النام ددق ( ،A/HRC/31/62الفق ددرا  .)76و ك ددن لاكنولوجي ددات اةن وم ددات والتص ددالت ال ددا
ي د ل الوةدول سلي ددا إن تندزز ب دكل كبددل س مدا األشدخاص ذوي ااعاقددق يف عم يدات ةدني القدرا ات
النامق ( ،A/HRC/31/30الفقرا .)52
 -41ويواجه اة ر ون ا يا ذوو ااعاقق حواجز عديدا إماق اة اكق ال ياسيق ،ا يف ذلء عدق
القددد ا ع د ا صددول ع د الواث ددق الددا ت ددمح هلددم ةلاصددويا إو ال شددح ل مناة د وا دواجز اةا ي ددق
وحد دواجز التصد ددال واةواقد ددف الد ددا حتد ددول ون وةد ددوهلم سىل الجاماعد ددات ومراكد ددز الق د د امل والنم يد ددات
األ ددر  .وق ددد حت ددرم م الق دوانذ الوطني ددق م ددن األه ي ددق القانوني ددق ل اص ددويا إو ال ش ددح لوناخ دداةت ع د
إسد ددا ااعاقد ددق ( ،A/HRC/19/36الفقد ددرا  41و ،A/HRC/31/62الفقد ددراتن  .)20-19وينبغد ددل إن دحي د ق
لألشددخاص ذوي ااعاقددق ا صددول ع د اة دداعدا يف الاصددويا مددن شددخص مددن ا ايددا هم .وينبغددل إن
تك ددون سج درااات الاص ددويا ومراحلق د ه وم دوا ه يف مان دداوهلم .و ك ددن تي ددل ا ق ددوخ ال ياس دديق م ددن ددول
اسد دداخداق الاكنولوجيد ددا اةنِّيند ددق واجلديد دددا .وينبغد ددل إن ت د ددمل يد ددوت ومد دوا الاوعيد ددق اةان قد ددق ة قد ددوخ
ال ياسيق ل م ر ين ا يا األشخاص ذوي ااعاقق ،ول سيما الن اا ذوات ااعاقق(.)25
إمكانية الوصول إىل املعلومات واالتصاالت
 -42يفاقد ددر األشد ددخاص ذوو ااعاقد ددق وإسد ددرهم عمومد ددا سىل سمكانيد ددق الوةد ددول سىل اةن ومد ددات ب د د ن
اندددمات اةااحددق وآلي ددات ا مايددق واابددوغ وب د ن حقددوق م .و كددن إن ددنن م نقددص اةن ومددات م ددن
الوةول سىل اة اعدات واندمات ا يويق .وقد ل يكونون ع ايق بقنوات التصال ،إو قد ل تن ر
ه ه القنوات اةن ومات ب دكل ي د ل ع د األشدخاص ذوي ااعاقدق ع د ا داوحل م الوةدول سلي دا إو
ب غددق يف موهنددا ،اةددق عندددما يان ددق األمددر ةل ددنو األةد يق إو األق يددات ال غويددق األ ددر  .ويكا ددل
الوةول سىل اةن ومات اةان قق ةلوقايق والنظاحلق الصحيق واة اعدا أبشكال ي د ل الوةدول سلي دا إ يدق
اةد د د ق يف إوق د ددات مث د ددل حلد د د ا وةا كوحلي د ددد .)26(19-وان ا م د ددا يا قد د د مو ف د ددو ا ماي د ددق وإحلد د درا الفريد د ددق
النامل اةنيف ة مايق يف اةخيمات تدد يبات ع د طدرخ التصدالت اةناسدبق ول يدوحلرون ا مدا م ادذ
ل غق ااشا ا.
__________
()24
()25
()26
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انظد د د د د د ددر ع د د د د د د د سد د د د د د ددبيل اةثد د د د د د ددال  ،CRPD/C/UGA/CO/1الفقد د د د د د ددرا (20إ)؛ و ،CRPD/C/MMR/CO/1الفقد د د د د ددرا (21إ)؛
و ،CRPD/C/HTI/CO/1الفقرا ) (20؛ و ،CRPD/C/TUR/CO/1الفقرا .23
انظر م ا ق اةنس ق الدوليق ل نظم الناخابيق.
انظر ) WHO, “Disability considerations during the COVID outbreak” (2020وUNICEF, “COVID-19
”.response: considerations for children and adults with disabilities
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 -43ومد ددن اة د ددم الا د دداو مد ددي األشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق ب د د ن احاياجد دداهتم وتفضد دديوهتم يف د ددال
التصددالت و ددمان ن ددر اةن ومددات وساتحددق آليددات لاقدددا الان يقددات وال ددكاو مددن ددول موعددق
مانوعق من القنوات ويف عد من اةواقي الا ي ل الوةول سلي ا( .)27ومن بذ األمث ق ع طدرخ زاي ا
حلرص الوةول سىل اةن ومات ،تد ي س ا ا اةخيمات وج ات الان يق وإعضاا اجملامي ا ل الر ي يذ
ع طرخ التصالت الدا ي د ل الوةدول سلي دا؛ وتنيدذ م ادذ ل غدق ااشدا ا ؛ وتدوحلل ايدي الرسدا ل
الر ي دديق أبش ددكال مان ددد ا (ح ددروف الةباع ددق الكب ددلا ،وة دديغق س د ق الق درااا ،وة دديغق لفظي ددق ،وح ددروف
الكاابق الاصويريق) يف مكات اةن ومات ،ويف مواقي الاوزيي ويف األماكن اومنق(.)28
 -44وإحد األمث ق ااجيابيق هو سن اا حلريق من م ال لغق ااشا ا يانقل بذ اةخيمات وعد من
اجملامنات اةضيفق ،مما اح اكق إكيف ل صم و ناف ال مي يف اة او ات اجملامنيق ،وإاتح الفرةدق
احال ددق هد ددنلا األشد ددخاص ذوي ااعاق ددق سىل منظمد ددات األشد ددخاص ذوي ااعاق ددق واللهد د ا مد ددن مقد دددمل
اندمات ذات الص ق عند الضرو ا(.)29

دال -البياانت واألدلة
 -45سن الحلاق ددا سىل بي دداانت قيق ددق ع ددن األش ددخاص ذوي ااعاق ددق يف ة ددفوف ال ددكان اة ددر ين
ا يددا إمددر مند ف بدده ع د نةدداخ واسددي وي ددكل حتددداي كبددلا يف حت يددل السددا اةت ددالت الا دريد
وتقييم ا والاخةيا هلا وتنفي ها و ةد مد مشوليا ا(.)30
 -46وي دداهم عددد مددن النوامددل يف ق ددق حتديددد اة ددر ين ا يددا ذوي ااعاقددق ،ددا يف ذلددء اننددداق
سمكانيدق الوةدول والقدد ا الكاحليدق و/إو ال تيد اةناسد لألولدوايت ،والوةدم والاندا يف الضديقق بصددو ا
مفرطق لإلعاقق ،ل سيما حليما يان ق ةأل اا النف دل والجامداعل .وب دب القيدو الا دغي يق وال ياسديق
واةفاهيميق اةفرو ق ع اي اةن ومات ب كل إعم عدن اة در ين ا يدا يكدون ادي وحت يدل البيداانت
اةان قددق ةة ددر ين ذوي ااعاقددق عم يددق منقدددا ل غايددق( .)31ويف اليددا البيدداانت ،توةددل ال نددق الدا مددق
اة د كق بدذ الوكدالت يف مبا دا الاوجي يدق ةحلد ال إن  15يف اةا دق مدن ال دكان اةاد ررين يندانون مدن
سعاقق ما.
 -47وع د ال درالم م ددن ذل ددء ،ان ددا ج ددات حلاع ددق خما ف ددق يف ال ددنوات األ ددلا بي دداانت مان ق ددق
ةة ددر ين ا ي ددا ،ددن حل ددي م ذوو ااعاق ددق ،بص ددو ا إكث ددر من ي ددق .وحليم ددا خي ددص ااحص ددااات الراي ددق،
ت مل مصا البياانت الر ي يق تندا ات ال كان ،والقوا م ،وعم يات اة ح ةلنينق النامق إو اةان قدق
__________
()27
()28

مفو دديق األم ددم اةاح دددا ال دداميق ل ددنون الوجئ ددذ ،قالنم ددل م ددي األش ددخاص ذوي ااعاق ددق يف ح ددالت الن ددزوح الق ددريق
( ،)2019ص.14 .
انظددر International Organization for Migration and Humanity and Inclusion, “Access to
humanitarian services for people with disabilities. Situational analysis in Bentiu protection of

()29

()30
()31
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.civilians site, South Sudan” (2018), p. 9
انظدر CBM International, Humanity and Inclusion and the International Disability Alliance, “Case
”( studies collection 2019. Inclusion of persons with disabilities in humanitarian actionت درين
الثا /نوحلميف .p. 36 ،)2019
انظددر م ددا ات منظمددق النفددو الدوليددق ،ومنظمددق هيددومن ايددا ووتد  ،ومنس ددق نددو مددن إجددل النددا  ،وةددندوخ األمددم اةاحدددا
ل كان.
انظددر ”UNHCR, “Obtaining representative data on IDPs: challenges and recommendations
(ني ان/إبريل .)2017
GE.20-06702
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ةة ددر ين ا يددا ،وال د وت اا ا يددق .وتقدددق الاوةدديات الدوليددق اةنامدددا مددن را ب د ن ااحصددااات
اةان قق ةة ر ين ا يا س شا ات ،ا يف ذلء ب ن تصنيف البياانت القا مق ح ااعاقق(.)32
 -48وع د س ددبيل اةث ددال ،ي ددمل ال د ل ال ددوطيف ل ض ددحااي يف كولومبي ددا من وم ددات ع ددن اة ددر ين
ا ي ددا ذوي ااعاق ددق 324 973 :شخص ددا يف ت د درين الث ددا /نوحلميف  .)33(2019وإ ددر سد د ل اة ددر ين
ا يد د ددا يف إوكرانيد د ددا إن  51 223شخصد د ددا مد د ددن اة د د ددر ين ا يد د ددا هد د ددم مد د ددن ذوي ااعاقد د ددق يف شد د ددبا /
حليفاير .)34(2020
 -49وسن اد د ددي البيد د دداانت عد د ددن األشد د ددخاص ذوي ااعاقد د ددق بةد د ددرخ حتد د د ق اةند د ددايل الدوليد د ددق اةان قد د ددق
ةنصوةيق هو الازاق يقي ع عاتق الدول الدا ةددقا ع د اتفاقيدق حقدوخ األشدخاص ذوي ااعاقدق
(اةددا ا  .)31وقددد انك د حلريددق واشددنةن اةندديف إبحصددااات ااعاقددق ،من د سن ددا ه يف عدداق  ،2001ع د
و ددي وا ابددا إ وات جلمددي سحصددااات قاب ددق ل مقا نددق وليددا ب د ن ااعاقددق .وت ددمل األ وات األ ددر
اة اخدمق ع نةاخ واسي جدول تقييم الن ز ةنظمق الصحق الناةيق .وتدعم منظمق الصدحق الناةيدق
إيضا الدول يف تنفي عم يات م ح منوذجل لإلعاقق(.)35
 -50ومي ذلء ،ت ل األ لق ال ر يق سىل إن عم يات اة ح اةان قق ةاعاقق ان ا مدا تولد د بيداانت
مصددنفق ح د حالددق الا ددريد؛ ومددن شد ن هد ا الاصددنيف إن ي دداعد ع د زاي ا سبدراز وحل ددم كيفيددق رددل
الا ريد الدا ل يف األشخاص ذوي ااعاقق وت يل اةقا انت مدي األشدخاص مدن الدل ذوي ااعاقدق،
وم ددي األش ددخاص ذوي ااعاق ددق ال د ين ي ددر وا .و ك ددن هل د ه البي دداانت إيض ددا إن توج دده اةب ددا ات ذات
الص ق وت ي الدول ع تقدا تقا ير ب ن الاقدق ا رز ،ا يف ذلء الاقدق ا رز يف حتقيق إهداف
الانمي ددق اة ددادامق اةان ق ددق عد ه الفئد ق ا ددد ا ،ول س دديما حليم ددا خي ددص الغ دداايت واةنش درات ال ددا إعةي ددا
األولويق من إجل الاصنيف ح ااعاقق(.)36
 -51ويف كثل من ا الت ،ت امد قاعدا األ لق اةان قدق ةة در ين ا يدا ذوي ااعاقدق ةألسدا
مددن البيدداانت الا ددغي يق اةان قددق ةلنمددل اان ددا الددا جتمددي مددن مصددا خما فددق :مددن البيدداانت ااااليددق
لاوجي دده ال دداذ الق درا ات الس د اتي يق وحت ي ددل اةخ دداطر والاخة دديا ةواج ا د ا سىل البي دداانت اةان ق ددق إب ا ا
ا الت من إجل توجيه عم يات ا مايق واة اعدا بصو ا إحلضل( .)37وع الرالم مدن اسداخداق إسدئ ق
حلريق واشنةن ب كل مازايد يف ال ياقات اان انيق( ،)38ل تزال البياانت الا غي يق يف كثل مدن األحيدان
الل مصنفق تصنيفا كاحليا ح ااعاقق ،مما حيد من حلا دهتا يف حت ذ السا اةت.
__________
()32
()33
()34
()35
()36

انظدر

Expert Group on Refugee and IDP Statistics, International Recommendations on IDP

)( Statistics (IRISآذا /ما .)2020
انظر م ا ق كولومبيا .و كن إيضا تصنيف البياانت ح النمر والنومل الجاماعل.
انظر م ا ق إوكرانيا.
مااح يف .www.who.int/disabilities/data/mds/en/
انظددر Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, “Data

Inter-Agency and

”disaggregation and SDG indicators: policy priorities and current and future disaggregation plans

()37
()38

GE.20-06702

(آذا /ما .)2019
انظر م ا ق مفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل نون الوجئذ.
ع سبيل اةثال ،الازما مفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل نون الوجئذ يف عاق  2018إب ا موعق األسئ ق القصلا
الد ا و ددن ا حلري ددق واش ددنةن يف عم يددق الا د يل اة ددامرا لاحدي ددد األش ددخاص ذوي ااعاقددق وي ددايا م ع د مل ددو إحلض ددل،
وةساخداق اجملموعق اةوسنق من األسئ ق يف اساقصااات األسر اةني يق.
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 -52ولد لء ،مددن اة ددم ل غايددق سجدراا عم يددات منفصد ق جلمددي البيداانت تركددز ع د األشددخاص ذوي
ااعاقق ( ا يف ذلء تقييم الحاياجات وا واجز ،حلضو عن حتديد منظمدات األشدخاص ذوي ااعاقدق
وانددمات اناةددق ةاعاقددق) حيثمددا كددان ذلددء مناسدبا وممكنددا( .)39وسن اللادزاق بانمدديم البيدداانت ح د
ااعاقق( )40لي كاحليا يف حد ذاته وينبغل اساكماله باقييمات تركز ع ااعاقق ومن ومات عن ااعاقق
م امدا من إنظمق مناجلق ا الت الفر يق .وقد اع ف ة اجق سىل سذكاا الدوعل وبنداا القدد ات حليمدا
يان ق ةاعاقق ،ا يف ذلء لصا منل البياانت ،ةعابا ا إمرين رو يذ(.)41
 -53وألالدرال منينددق ،قددد يكددون تصددنيف البيدداانت الا ددغي يق سىل إقصد حددد ممكددن ح د النمددر
واجلن وااعاقق كاحليا (ع سبيل اةثال ،من إجل ح ا عد األشخاص ذوي ااعاقق بذ ال كان
اةا ررين إو من إجل تصنيف البياانت اةان قق ةلحاياجات واةخاطر) .ومي ذلء ،حلإن الانامل اةباشر
مي األشخاص ذوي ااعاقق رو ي لف م جتا عم ووج ات نظرهم (ع سبيل اةثال ،جتربدق الامييدز إو
النن ددف ال د ي ي ددا دحل م ،إو وج ددات نظ ددرهم ب د ن األول ددوايت)( .)42وجت د إس ددالي ا ددي البي دداانت
النوعيدق قيمدق مضداحلق كبددلا مدن دول النم يدات واأل وات الا دداكيق؛ ولألسدف ل تدزال هد ه األسددالي
متثل الساثناا ولي القاعدا(.)43
 -54ويف عدداق  ،2017إ ددر تقيدديم مانددد القةاعددات الددق اة ددر ين ا يددا ذوي ااعاقددق يف خمدديم
ل م ددر ين ا ي ددا إن ا د واجز ال ددا تن د ل الوة ددول كان ددا إش ددد ةلن ددبق لألش ددخاص ذوي ااعاق ددات
النف دديق واألش ددخاص ذوي ااعاق ددق ال ددل اةص ددحوبذ والن دداا ذوات ااعاق ددق ب ددب الاميي ددز ،وإن ل ددد
بنض النام ذ يف ال تقدا اةنونق مواقف سيئق جتداه األشدخاص ذوي ااعاقدق .وإحلضدا هد ه النادا ج
سىل و ددي ريةددق طريددق وا ددحق جلميددي اجل ددات الفاع ددق تو ددح كيفيددق حت ددذ وةددول األشددخاص ذوي
ااعاقق وحت ذ م اكا م ويايا م(.)44
 -55وع الرالم من الاحدايت النديدا ،جي ب ل ج و مازايدا لساخداق األسالي النوعيق يف
ا ددي البي دداانت ،وذل ددء دداكق اة ددر ين ا ي ددا ذوي ااعاق ددق م دداكق ها حل ددق ،ع ددن طري ددق منظمد ددات
األشخاص ذوي ااعاقق إو ةلاناون من ا يف إمثل ا الت(.)45

هاء -احلماية
 -56يواج دده األشد ددخاص ذوو ااعاقد ددق عد دددق اة د دداواا وتزاي ددد اةخد دداطر اةان قد ددق ة مايد ددق يف حد ددالت
الا ددريد .وكث ددلا م ددا يواج ددون اهل ددران إو اا ددال إو النن ددف إو ا رم ددان م ددن ا ص ددول ع د ان دددمات

__________
()39
()40
()41
()42
()43
()44

.Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 25
انظر اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق ،اةا ا  ،31واهلدحلذ  17و 18من إهداف الانميق اة ادامق.
Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 21, and contribution from Universidad de los

.Andes

.Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 24
انظر م ا ق منس ق نو من إجل النا .
انظددر and Humanity and Inclusion, “Access to

International Organization for Migration

humanitarian services for people with disabilities. Situational analysis in Bentiu protection of

()45
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”.civilians site, South Sudan
ع د سددبيل اةثددال ،لامكددذ األشددخاص ذوي ااعاقددق سعةدداا مدواحلقا م اة ددانلا ،قددد ي ددزق تقدددا من ومددات عددن اسدداخداق
بيداانهتم يف إشددكال مانددد ا .وقددد يكددون مددن الضددرو ي إيضددا لصديص مزيددد مددن الوقددا ل او دديح والاوةددل سىل قدرا  .وقددد
يرال بنض األشخاص ذوي ااعاقق يف إن ية بدوا مدن شدخص يثقدون بده إن يددعم م يف الداذ قدرا م دانل .انظدر See
.Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 26
GE.20-06702
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األساسدديق .وقددد ل ي دداةيي األشددخاص ذوو قددد ا ند دو ا ع د ا ركددق واألشددخاص ال د ين يني ددون يف
اةنس ات اهلرو من م زخ ما من البدايق ،وب لء يصبحون عر ق ل ننف إو ي كون لين وا أبنف م
وحدهم بينما يفر او درون .وتظ در الا ربدق يف عددا ب ددان إن كبدا ال دن ذوي ااعاقدق جيد دون ةدنوبق
يف مغددا ا مندداطق الندزامل إكثددر مددن البددالغذ األةددغر سددنا إو كبددا ال ددن مددن الددل ذوي ااعاقددق .وياد ر
بنض م يف الرحيل إو يبقون يف إماكن م ب ب قصو و يفل ،إو حالق ةحيق سيئق ،إو حلقدان الدعم،
إو عدق الرالبق يف مغا ا امناهتم ا يق يف اليا إي مكان آ در ل ندي  ،إو ب دب الدروابا النميقدق
ندازهلم وإ ا دي م ،إو ألهندم ل ي دداةينون حتمدل تكداليف اةغدا ا( .)46وإرندداا النزاعدات ،قدد تضدةر إسددر
األشددخاص ذوي ااعاقددق سىل ا ايددا اةخدداطرا ريدداهتم إرندداا ناولددق سنقدداذ إحددد األقددا ذوي ااعاقددق إو
تددرك ه د ا القري د و ااهددم( .)47وقددد حيد ول إيضددا الحلاقددا سىل إنظمددق سن د ا ةلة دوا ئ مو مددق لألشددخاص
ذوي ااعاقات ا يق ون ااجوا اومن هلنلا األشخاص ( ،CRPD/C/UKR/CO/1الفقرا .)48()22
 -57وين ددا األش ددخاص ذوو ااعاق ددق م ددن النن ددف ند دددلت إع د بكث ددل مقا ن ددق م ددي ال ددلهم وقد ددد
يانر ون ألحلنال الننف وااي اا الا ت ا دحل م ع إسا سعاقا م  )49(-وهل خماطر كن إن تافاقم
يف حدالت الا ددريد ،ددا يف ذلددء يف اةخيمددات ،ب ددب ا تفددامل م دداوايت الوةددم ،والنزلددق الجاماعيددق،
وحلق دددان ال ددبكات اجملامني ددق الواقي ددق .وق ددد ي ددن ي حلق دددان األج ددزا اةنين ددق سىل حرم ددان األش ددخاص ذوي
ااعاق ددق م ددن الس دداقوليق ،مم ددا جي دديفهم ع د العام ددا ع د او درين ويزي ددد ةلا ددايل م ددن ة ددر تنر د م
لوساغول وااي اا .ومن بذ إندوامل النا اكدات الدا إب غدا عدا اةقدر ا اناةد ق النندف البدد واجلن دل
والق ددا م ع د الن دومل الجام دداعل؛ وال ددرقق والرش ددوا وال هي د وااك دراه؛ وا رم ددان م ددن الةن دداق واأل وي ددق
األساسدديق واةضددايقق واايد اا الندداطفل واا ددال ،وهددل انا اكددات يرتكب ددا يف إال د األحيددان إشددخاص
ين درحل م الضددحااي( .)50وعندددما ترتك د النا اكددات ع د إيدددي مقدددمل الرعايددق ،يقددل احامددال اابددوغ
عن ا ،مما ينزز ااحلوت من النقا ( .)51وقد يكون لألزمات اان انيق إرر نف ل عميدق ب دكل داص
ع د كبددا ال ددن ذوي ااعاقددق وقددد تددن ي هد ه األزمددات سىل تفدداقم م دداكل الصددحق النق يددق والناهددات
اا اكيق اةوجو ا من قبل(.)52
 -58وجيد د ع د ا كوم ددق وإةد ددحا اةصد د حق او د درين البح ددظ ب د ددكل إحلض ددل وا ددي البيد دداانت
لاحدي ددد ج ددق النا اك ددات وم ددد انا ددا ها و رله ددا يف س ددومق و حل دداه وكرام ددق اة ددر ين ا ي ددا ذوي
ااعاقق .وهناك حاجق سىل دمات مكيفق بصو ا ند ا وآليات لإلبوغ ي ل الوةول سلي ا .وينبغل
الاذ سجرااات مناسبق من الناحيق الثقاحليق ةني الننف اةوجه سىل هنلا األشخاص والاصدي له ،ب دبل
__________
()46

انظر م ا ات منظمق هيومن ايا ووت  ،ومنظمق النفو الدوليق ،والرابةق الدوليق ة اعدا اة نذ.
انظدر ”28 ،Human Rights Watch, “Central African Republic: peoples with disabilities left behind
ني ان/إبريل .2015
انظر إيضا م ا ق منظمق النفو الدوليق.
انظر ع سبيل اةثال .WHO and the World Bank, World Report on Disability (2011), p. 59

()50

International Organization for Migration and Humanity and Inclusion, “Access to humanitarian

()47
()48
()49

services for people with disabilities. Situational analysis in Bentiu protection of civilians site,

()51
()52

GE.20-06702

.South Sudan”, pp. 41–42
مفو دديق األم ددم اةاح دددا ال دداميق ل ددنون الوجئ ددذ ،قالنم ددل م ددي األش ددخاص ذوي ااعاق ددق يف ح ددالت الن ددزوح الق ددريق
( ،)2019ص.19 .
انظدر HelpAge International “Missing millions: how older persons with disabilities are excluded
).from humanitarian response” (2018
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من ددا األ د بد ن ج امنيددق ،وذلددء ةلا دداو مددي الن دداا والفايددات والرجددال والفايددان ذوي ااعاقددق(.)53
وجي د ع د ال دددول واجل ددات الفاع ددق اان ددانيق األ ددر إن ت دددمج منظ ددو ااعاقددق ب ددكل من ددل يف
سياسدداهتا وإطرهددا اناةددق ة مايددق لضددمان عدددق سالفددال سددومق األشددخاص ذوي ااعاقددق وإمددن م إرندداا
الا ريد (انظر  ،CRPD/C/NER/CO/1و CRPD/C/HTI/CO/1و.)CRPD/C/SDN/CO/1
حالة املشردين داخليا من النساء واألطفال وكبار السن ذوي اإلعاقة
 -59تفيد الاقا ير أبن اة در ين ا يدا مدن األطفدال والن داا وكبدا ال دن ذوي ااعاقدق ،ول سديما
إولئددء ال د ين ينددانون مددن سعاقددات ذهنيددق إو نف دديق اجاماعيددق ،منر ددون ة دداوايت إع د مددن ااي د اا
والنن ددف واا ددال مقا ن ددق أبق دراهنم م ددن ال د ل ذوي ااعاق ددق( .)54وق ددد يواج دده ه ددنلا األحل درا عزل ددق وهتمي ددا
شديدين يف حالت الا دريد وقدد ل يامكندون مدن ا صدول ع د مدا حياداجون سليده مدن الرعايدق الصدحيق
األساسيق والةناق واة و والدعم ل بقاا ع قيد ا ياا.
 -60وكثلا ما يانرل األطفال ذوو ااعاقق ل وةم من قبل إطفال آ رين ةلدا كم إو الانمدر وكثدلا
مددا حيرمددون مددن حق ددم يف الان دديم ب ددب ال تيبددات الددل الكاحليددق لا بيددق احاياجدداهتم الان يميددق إو اهلياكددل
األساسيق الا يان الوةول سلي دا ا دل و دا اةخديم .وكثدلا مدا يانر دون لوعادداا اجلن دل والبدد
ولوساغول واا ال.
 -61وت مل ا واجز الا حتول ون حصول األطفال اة در ين ذوي ااعاقدق ع د الان ديم اةواقدف
ال د بيق الددا يبدددي ا اةد سددون والةددو او ددرون واوةا واألم ددات؛ وق ددق اةد سد ذ ال د ين لدددي م حل ددم
ل ان دديم اجلددامي إو ال دددعم اةاخصددص ال ددوزق ل د وي الناهددات اناة ددق ،مثددل عاه ددات البصددر إو ال ددمي؛
واة اكل اةان قق إبمكانيق الوةول اةا ي سىل اةدا إو مراحلدق الدان م اةنقادق (ع د سدبيل اةثدال ،عددق
وج ددو مم درات ما ددق عن ددد اة ددد ل إو ا ددل اةد س ددق ،إو الحلاق ددا سىل ح ددول يف ددال النق ددل إو ح ددول
مو مق ل و يف ا الت الا جي حلي ا األطفال ع األ ل)؛ وحلقدان األج زا اةنينق .وقد تن
إشكال ماند ا من الامييز د األطفال ذوي ااعاقق ،و اةق د الفايات(.)55
 -62ومما يثل الق ق بوجه اص السابنا من نظم الان يم الرال ،ألن اخنفدال م داوايت الان ديم
ي اهم يف و ا الفقر ،ا يف ذلء زاي ا اننداق األمن الغ ا ل وال كن الل اة مون إو الل اومن وعدق
سمكاني ددق ا ص ددول ع د ان دددمات األساس دديق مث ددل الرعاي ددق الص ددحيق .وةلن ددبق لألطف ددال اة ددر ين ذوي
ااعاقدق ع د وجدده انصددوص ،كدن إن يددن ي عدددق اللاحدداخ ةةد سدق سىل ا ددد مددن حلرةد م يف النمددل
م اقبو وإن ينرر رلا ا ما يف م اكا م الجاماعيق والقاصا يق وحالا م الصحيق .و كن إن يكون
ل د لء إرددر مضدداعف ا ددل األسددرا و/إو شددبكات الدددعم و/إو اجملامددي ككددل .وه د ا حيددام ع د الدددول
وشركا ا يف اجملالذ اان ا واامنا ل عم اجل و  ،ا يف ذلء يف ال الان يم ،الا كن إن ي افيد
من ا األشخاص ذوو ااعاقق والا ت ا ي ةاة باهتم ا د ا.
 -63وقد تانرل الن اا ألشدكال مادا دق مدن الامييدز وتدز ا اةخداطر عنددما يندزلن بفصد ن عدن
شبكات األقران الواقيق وعندما ي ابندن من األن دةق الجاماعيدق إو الثقاحليدق إو القاصدا يق الدا كدن
إن مت ددنح ن ل ددول ذل ددء ا ماي ددق م ددن ددول ددو هن .وق ددد ي دواج ن ح دواجز يف ا ص ددول ع د الرعاي ددق
__________
()53
()54
()55
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مفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل نون الوجئذ ،قالنمل مي األشخاص ذوي ااعاقق يف حالت النزوح الق ريق ،ص.19 .
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ال اميق ل نون الوجئذ.
انظر م ا ق كولومبيا.
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وا قددوخ اةان قددق ةلصددحق اجلن دديق وااةابيددق وحيددرمن مددن حلددرص الان دديم وخيضددنن ألشددكال مددن الننددف
اةنددزيل( .)56وح د مددا و  ،تواجدده الن دداا والفايددات ذوات ااعاقددق ،وبد جددق إقددل الرجددال والفايددان ذوو
ااعاقق ،خماطر الننف اجلن ل والننف القا م ع الندومل الجامداعل بصدو ا إكديف ناي دق الوةدم اةدرتبا
ةاعاقق والنزلق الجاماعيدق وحلقددان ال دبكات اجملامنيدق الواقيدق .ومدي ذلدء ،الالبدا مدا يغفدل األشدخاص
ذوو ااعاقق يف برامج الوقايق من الننف اجلن ل والننف القا م ع النومل الجاماعل(.)57
 -64و كن إن ياخ إحلرا األسرا ال ين اسانفدت مدوا هم ةلفندل عدن كبدا ال دن ذوي ااعاقدق
اة ر ين ا يا .ويبدو إن كبا ال ن ذوي ااعاقدق اة در ين ا يدا ل حيصد ون ع د الرعايدق الصدحيق
ع قدق اة اواا مي اة ر ين او رين والالبا ما ي ابندون من إن ةق ك الني (.)58
الوصم والتمييز
 -65ي دداو اةقددر ا اناةد ق الق ددق ب ددب الاقددا ير الد ا ت ددل سىل الانمدديا ال د ل م ددر ين ا يددا
ذوي ااعاق ددق وسىل وة ددم م ،ددا يف ذل ددء م ددن قب ددل مق دددمل ان دددمات وس ددكان اةخيم ددات واجملامن ددات
اةضدديفق .وقددد تافدداقم إشددكال الامييددز ه د ه ب ددب الامييددز ع د إسددا ال ددن إو الن دومل الجامدداعل إو
النرخ إو الدين إو األةل ااريف إو الناماا سىل إق يق ما.
 -66ويف كثل من األحيان ل ينايف األشخاص ذوو ااعاقق إحلرا ا ما داوين مدي او درين يف اجملامدي
ا ل وينزلون يف جتمنات اجاماعيق .وبنض م قلفيهق عا اه ب ب الوةم الثقايف .وقد ينام ون ب غق
م ينق ،ويانر ون ةواقف ا ا ،ويكونون إقل حظا يف ا صول ع حلرص النمل أبجر يف اةخيمات،
ب د ددب الحل ا د ددات واألحكد دداق اة د ددبقق ب د د ن قد ددد اهتم ع د د إ اا م مد ددق مد ددا( .)59وحيد ددول عد دددق قبد ددول
األشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق ون اند دددماج م يف اجملامند ددات ا يد ددق وقد ددد د ددنن م مد ددن الانبد ددل عد ددن آ ا د ددم
وشواال م .و كن إن ين ي الوةم واجل ل إيضا سىل سشنال النزاعات ا ل اجملامي ا ل .وع سبيل
اةثال ،حتدر إشخاص ةلغون ذوو ااعاقق يف إحد اةخيمات عن ااي اا النداطفل الد ي يانر دون لده
مددن إق دراهنم مددن الددل ذوي ااعاقددق ب ددب مددا يا قوندده مددن األولويددق إو اة دداعدا يف ا صددول ع د اة دوا
الغ ا يق والل الغ ا يق( .)60وسنا منظمق لألشخاص ذوي ااعاقق تنمل يف اةخديم سىل ندزمل حلايدل الادوتر
مددن ددول تنظدديم مناسددبات شددام ق وتنزيددز إشددكال إ ددر مددن الابددا ل ااجيددا بددذ اة درين ا يددا مددن
ذوي ااعاقق وإقراهنم من الل ذوي ااعاقدق ،واسداخداق هندج يقدوق ع د س ا منظدو ااعاقدق يف الانميدق
اجملامنيق ،واق اح و ايت إمنيق م د كق وحلدرص ل اةدومل يف إمداكن مو مدق لألطفدال إو ل نمدل كمن مدذ
ألن ةق ما بند الدواق اةد سل(.)61
 -67ول يك ددون الوةد ددم والامييد ددز ا مد ددا مانمد دددين؛ حلقد ددد ين د د ن عد ددن الد ددل قصد ددد ،ل سد دديما عند دددما
ل يكون اةو فون يف اجملال اان ا إو مقدمو الرعايق ع ايق بن ج قا م ع د حقدوخ اان دان سزاا
ااعاق ددق إو عن دددما ل ينف د ون هن ددا م ددن ه د ا القبي ددل .ونظ درا ل ددنقص ان دديفا إو الا ددد ي  ،حل ددإن منظم ددات
اة اعدا اان انيق قدد تناديف األشدخاص ذوي ااعاقدق در م د لق اثنويدق .و كدن نا بدق اجل دل والوةدم
__________
()56
()57
()58
()59
()60
()61
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انظر م ا ق ةندوخ األمم اةاحدا ل كان.
مفو يق األمم اةاحدا ال اميق ل نون الوجئذ ،قالنمل مي األشخاص ذوي ااعاقق يف حالت النزوح الق ريق ،ص.20 .
انظر م ا ق الرابةق الدوليق ة اعدا اة نذ.
انظر ع سبيل اةثال م ا ق منظمق تقدا اة اعدا الةبيق سىل الف ةينيذ.
انظر م ا ق منس ق نو من إجل النا  ،اةرحلق الثالظ.
انظر م ا ق منس ق نو من إجل النا و).“Disability inclusion in community development” (2019
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ع د د إحلضد ددل وجد دده مد ددن د ددول الاند دداون مد ددي منظمد ددات األشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق وتنزيد ددز الد ددروابا بد ددذ
األشخاص ذوي ااعاقق ال ين شر وا ا يا وإحلرا اجملامنات اةضيفق.
املساءلة وإمكانية الوصول إىل العدالة
 -68ل بد من الاصدي لسابنا األشخاص ذوي ااعاقق من اندمات واة اعدا ،ولونا اكدات
الد ددا قد ددد تةد ددال حقد ددوق م وااجد درااات القانونيد ددق الواجبد ددق ،مد ددن د ددول آليد ددات سبد ددوغ م د دداق ق وعا لد ددق
وما اوبق ،وك لء من ول مباشرا سجرااات قضا يق عند الضرو ا( .)62ومن إجل مان عددق الامييدز
ددد األش ددخاص ذوي ااعاق ددق إرن دداا س ددني م سىل ااب ددوغ ع ددن انا دداك م ددا إو سىل ا ص ددول ع د س ددبل
اناصدداف حلنالددق ،ينبغددل إن تكددون هد ه اوليددات شددام ق ويف ماندداوهلم ،وذلددء ب ددبل من ددا ت دوحلل ترتيبددات
سجرا ي ددق ومناس ددبق ل ددن والن دومل الجام دداعل (انظ ددر  .)63()A/HRC/37/25وينبغ ددل اتب ددامل عم ي ددات س دريق
ند ا ،مي مراعاا النوا ق الا قد يواج ا األشخاص ذوو ااعاقق.
 -69وجي د إن ي ددمل األشددخاص ذوو ااعاقددق إيضددا يف النم يددات األ ددر اةرتبةددق بدددإ م دداالق
اجل ات الفاع ق يف اجملال اان ا إماق ال دكان اةاد ررين .ويف الواقدي ،يقدي ع د عداتق اجل دات الفاع دق
يف اجمل ددال اان ددا واج د الا ك ددد م ددن إن م دداعدهتا ت ددن ي سىل إحلض ددل النا ددا ج اةمكن ددق لص ددا اي ددي
اة ر ين ا يا ،ن حلي م إولئء ال ين قد يكونون إقل و ا ،مثل األشخاص ذوي ااعاقق(.)64

واو -إمكانية الوصول إىل اخلدمات واهلياكل األساسية
 -70ل ياماي األشخاص ذوو ااعاقق يف كثل من األحيان إبمكانيق الوةول ع قدق اة اواا مي
او درين سىل اةراحل ددق واةنوند د ق وق ددد ل ت ددم م ج ددو ااالار ددق ( ،CRPD/C/HTI/CO/1الفق ددرا ) (20
و ،CRPD/C/UKR/CO/1الفقددرا  .)22وق ددد ي ددكنون يف إم دداكن بنيد دا عد ن ان دددمات األساس دديق مث ددل
اةراكز الصحيق واةدا واةياه والصرف الصحل إو نقدا الا ميدي .وقدد يفقددون إج دزهتم اةنيندق مثدل
الددد اجات روريددق الن ددوت إو الكراس ددل اةاحركددق إو النصددل إو النك ددازات وقددد ل خيدديفون أبي سج دراا
ل حصد ددول ع د د بد دددا ل ،إو قد ددد تكد ددون تضد ددا ي اةخد دديم د ددنق جد دددا إو ةد ددخريق ةلن د ددبق ل كراسد ددل
اةاحركق(.)65
 -71وقد ل ت مل اةوجئ اةنقاق ممرات ما ق إو مدا ل واسنق إو مراحيض ي ل الوةول سلي ا
إو لحلاات وا حق .وقد ي ابند األشخاص ذوو ااعاقق من اةنح اةاليق إو مندات البناا النينيق ب ب
نقددص اةن ومددات الددا كددن م الوةددول سلي ددا والحل ا ددات واألحكدداق اة ددبقق ب د ن قددد هتم ع د بندداا
م و  .وقد ت مل اةوا اةوزعق عناةر عا يق ،مثل انياق وحصر النوق وإوا الةبخ ،الا قدد ل تكدون

__________
()62

()63
()64
()65
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انظر الن د الدويل انداص ة قدوخ اةدنيدق وال ياسديق ،اةدا ا  )3(2واتفاقيدق حقدوخ األشدخاص ذوي ااعاقدق ،اةدا ا .13
وانظر إيضا اةبا ئ األساسيق واةبا ئ الاوجي يق ب ن ا دق يف الناصداف واجلديف لضدحااي النا اكدات اجل ديمق ل قدانون
الددويل قددوخ اان ددان والنا اكددات انةددلا ل قددانون الدددويل اان ددا و ليددل س شددا ي عددن يايددق النددازحذ ا يددا الد ي
و ناه اجملموعق الناةيق ل حمايق ،ماداح يفhttps://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpd :
.f.pdf?reldoc=y&docid=5154191f2
حقوخ اان ان .22/37
انظر إيضا اتفاقيق حقوخ األشخاص ذوي ااعاقق ،اةا ا  ،13وقرا
.Inter-Agency Standing Committee guidelines, p. 43
انظر م ا ات منظمق النفو الدوليق ،ومنس ق نو من إجل النا  ،وةندوخ األمم اةاحدا ل كان.
GE.20-06702
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مو م ددق لألش ددخاص ذوي ااعاق ددق .ويف ال ددياقات ا ض دريق ،ي ددكن األش ددخاص ذوو ااعاق ددق م ددي إس ددر
مضيفق قد ل تكون ع ايق ةحاياجاهتم من الدعم(.)66
 -72وقدد ل تكددون اهلياكددل األساسدديق ل ميداه والصددرف الصددحل مصددممق ع د ملددو ي ددمح ل ميددي
ةساخدام ا بةريقق آمنق وكر ق .وقد ل يكون هناك إي نظاق لدعم األشخاص ذوي ااعاقق ،ن حلي م
كبا ال ن ،جل د اةيداه .وقدد تفاقدر اةدراحيض سىل ممدرات ما دق ومددا ل واسدنق ومقاعدد و ابدزين ،ممدا
جيد يف م دداخدمل الكراسددل اةاحركددق ع د الزحددف ع د إيدددي م ع د إ دديات الددل نظيفددق والددل ةددحيق.
ول توحلر بنض اةراحيض وا مامات مدا يكفدل مدن انصوةديق واألمدان ،اةدق ل ن داا ذوات ااعاقدق.
وعووا ع ذلء ،قدد ل تاد اح منا دات النظاحلدق الصدحيق وال د  ،ممدا ياة د زاي ا سمكانيدق الوةدول
سىل مراحلق اةياه والصرف الصحل.
 -73و كن إن ي دكل األمدن الغد ا ل إيضدا ةد را يواج ده اة در ون ذوو ااعاقدق .ومدن اةدرجح إن
تنا األسر الا تضم األشخاص ذوي ااعاقق من اننداق األمن الغ ا ل ،ألهنم ا كون موا اقاصا يق
وحلرص عمل إقل ،وقد حيااجون سىل اةزيد من اندمات الصحيق وقد ياكبدون تكاليف ونفقات س احليق
ماصد ق ةاعاقددق( .)67والالبددا مددا ياند وةددول األشددخاص ذوي ااعاقددق سىل نقددا توزيددي األال يددق إو سىل
اةن وم ددات اةان ق ددق ع ددا .وق ددد ل يك ددون الةن دداق اة ددوزمل نض درا إو مكيف ددا م ددن إج ددل إولئ ددء ال د ين جي دددون
ةد ددنوبق يف اةض د د إو الب د ددي ،إو قد ددد ل يكد ددون مناسد د با لألشد ددخاص ذوي احاياجد ددات ال ا يد ددق اةد ددق،
ول س دديما األطف ددال ال د ين ين ددانون م ددن م دداكل يف النم ددو وكب ددا ال ددن .وق ددد ل ت دوحلر لألش ددخاص ذوو
ااعاقددق إج ددزا مو مددق مثددل األوا ال ددا ي د ل اام دداك عددا إو اةصاة ددات .وعددووا ع د ذلددء ،ق ددد
حيصد ون ع د م دداو إ ىن مددن األولويددق يف ت قددل الةندداق ب ددب الوةددم والامييددز ،إو سددرقق حصص د م
الغ ا يد ددق ،إو حلصد د م عد ددن األسد ددرا إو األشد ددخاص الد د ين قد ددد يقد دددمون هلد ددم اة د دداعدا يف تند دداول الةند دداق
وال را (.)68
 -74ويف كثل من األحيان ل تكون اة اواا يف ا صدول ع د انددمات الصدحيق مضدمونق .وت دل
البياانت اوتي ق من تقييمات احاياجات كبا ال ن يف إحلريقيا وال رخ األوسدا سىل إن كبدا ال دن ذوي
ااعاقددق ل حيص د ون ع د الرعايددق الصددحيق ع د قدددق اة دداواا مددي م دومل ال ددكان اة ددر ين ا يددا(.)69
ومددن الاحدددايت اا دداحليق الددا يواج ددا األشددخاص ذوو ااعاقددق الحلاقددا سىل هياكددل الرعايددق الص ددحيق
القريبددق واةمك ددن الوة ددول سلي ددا ،وع دددق ت بي ددق احاياجددات الرعاي ددق الص ددحيق اناةددق ع ددم وتوق ددف اام دددا
ةأل ويق واةندات الا حياداجون سلي دا .وقدد تدنرر ااةداةت والضديق النف دل وسدوا الاغ يدق واللهدا مدن
الظددروف ردلا اةد ا يف األشددخاص ذوي ااعاقددات القا مددق ،إو قددد تددن ي لددد إشد خاص آ درين سىل
عاه ددات تنا ددل إبعاق ددق طوي ددق األم ددد .وب ددكل ع دداق ،يبق د وة ددول األش ددخاص ذوي ااعاق ددق سىل عاي ددق
الصددحق اجلن دديق وااةابيددق إولويددق إ ىن ةلن ددبق ةقدددمل الرعايددق الصددحيق ،وذلددء ب ددب مفدداهيم اطئددق
مفا هد ددا إن األشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق لي د دوا كا ند ددات جن د دديق .ويصد ددبح ذلد ددء حتد ددداي إكد دديف يف حد ددالت
الةوا ئ والا ريد.
__________
()66

انظدر م دا ق ةدندوخ األمدم اةاحددا ل دكان .وانظدر إيضدا

International Federation of Red Cross and Red

Crescent Societies, All Under One Roof: Disability-inclusive Shelter and Settlements in

).Emergencies (2015
()67
()68
()69
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انظر م ا ا ةندوخ األمم اةاحدا ل كان ومنس ق نو من إجل النا .
انظر م ا ق الرابةق الدوليق ة اعدا اة نذ.
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 -75ومن األساسل مان م اكق األشخاص ذوي ااعاقق وإحلدرا إسدرهم ومنظمداهتم م داكق ن دةق
يف ةددني الق درا ات وتصددميم ال ديفامج الصددحيق وتنفي د ها و ةدددها وتقييم ددا يف حددالت الا ددريد ،مددن إج ددل
تنزيددز ال ددموليق وسمكانيددق الوةددول .وقددد يكددون مددن الضددرو ي الدداذ سجدرااات س دداحليق نددد ا اهلدددف لا بيددق
اةاة بات الفر يق لألشخاص ذوي إنوامل خما فق من ااعاقق بغيق ت ليل حواجز ند ا قد تن عند تصميم
وتقدا اندمات الصحيق .ويناديف ا صدول ع د عايدق الصدحق النف ديق وال دومق النف ديق الجاماعيدق إمدرا
ةل األ يق يف حالت الا ريد وينبغل إن تكون ه ه الرعايق مااحق جلميي إحلرا اجملامي ا ل.
 -76وقدد إبدد مقدددمو انددمات ج ددو ا سجيابيدق واباكا يددق لضدمان عدددق اسدابنا األشددخاص ذوي
ااعاقق مدن ج دو ااالاردق ،مثدل ددمات النقدل مدن البدا سىل البدا  ،وإنظمدق اة دا ال دريي ،وسن داا
شد ددبكات لد د دعم ذوي ااعاقد ددق .لكد ددن م يف إال د د األحيد ددان ل يند دداجلون سد ددو حالد ددق األشد ددخاص ذوي
ااعاق ددات البدني ددق ول ي ددد ون يف كث ددل م د ن األحي ددان يف اس د اتي يق عام ددق لض ددمان الوة ددول ع د ق دددق
اة دداواا سىل اة دداعدات واندددمات .ول بددد مددن سجدرااات مد وسددق مند بدايددق إي م ددرومل مددن م ددا يي
اة اعدا كل ي مل األشخاص ذوو ااعاقق يف تقددا اندمدق وكدل يو دي تصدو لاصد ميم عداق مناسد
ل مبا واةراحلدق .ول دات اةاملدق الدوليدق و تن يده يف كفالدق إن تكدون اةنوندق شدام ق ل ميدي ،ب دبل
من ا سعدا مق حات الامويل الا تظ ر إن ايي األن ةق آمنق وي ل الوةول سلي ا ،وإن األشخاص
ذوي ااعاقددق م ددمولون يف تقيدديم الحاياجددات وا ايددا اة ددافيدين وإن د ةق ا مايددق واة دداعدا وج ددو
الرةد والاقييم(.)70
 -77ومن األ يق كان م اكق منظمات األشخاص ذوي ااعاقق يف الاقييمات ال ام ق ل ميي،
والاخةيا واةيزنق ،وتصميم وتنفي م ا يي اة اعدا ،وتدد ي الندام ذ يف اجملدال اان دا ع د سذكداا
ال ددوعل ب ددنون ذوي ااعاق ددق وس ددبل الاواة ددل من ددم ،م ددن إج ددل الاغ د ع د الاح دددايت اة د كق ال ددا
يواج ددا مقدددمو اندددمات .وسن اجل ددو الراميددق سىل مشددل اجلميددي ،يف حددال ددا مند البدايددق ،ل تندديف
ا تفاعا يف الاكاليف ،بل تنديف ةألحدر طريقدق خما فدق يف الافكدل واةزيدد مدن الهامداق ةة د لق .ول بدد
من مناجلق قيقق ل م ا ل األكثر من يق ،مثل عدق و األشخاص ذوي ااعاقدق يف ةدا الاقيديم
والسا ابق ،ب ب عدق اي البياانت اةصنفق ،وعدق اابوغ عن انا اكات حقوخ األشدخاص ذوي
ااعاقق.
 -78وتاضمن اةبا ئ الاوجي يق ل نق الدا مق اة كق بذ الوكالت حلرعا مكرسا ل د الف وا بذ
سمكانيد ددق الوةد ددول وال تيبد ددات الاي د ددليق اةنقولد ددق ،ويوجد ددد يف إحد ددد مرحلقاهتد ددا تف د ددل آ د ددر لنم يد ددق تد دوحلل
ال تيبات الاي ليق اةنقولق ،ا إن هد ه الاددابل األساسديق لضدمان اة داواا يف سمكانيدق الوةدول ل تدزال
الل مف ومق والل مةبقق بصو ا ما قق من قبل إةحا اةص حق يف اجملال اان ا .

زاي -حلول دائمة للمشردين ذوي اإلعاقة
 -79سن الحاياجات ا د ا وال واالل اةان قق رقوخ اان ان ل م در ين ا يدا ل لافدل ت قا يدا
عنددد انا دداا ن دزامل إو كا رددق طبينيددق ،ول تاوش د عندددما ي ددنر النددا يف ة ئ األمددر ةل ددومق مددن نددزامل
م امر إو كا رق م امرا .وبدل من ذلء ،يواجه اة ر ون عا ا ،سواا عا وا سىل اي هم إو اساقروا يف
مكان آ ر يف الب د إو اند وا ن يا ،م اكل م دامرا تاة د الددعم حدا ياوةد وا سىل حدل ا دم ين دل
ت ريدهم.
__________
()70
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 -80وقددد يواجدده اة ددر ون ا يددا ذوو ااعاقددق حتدددايت نددد ا يف سح دراز الاقدددق ملددو سجيددا ح ددول
ا مق .و الم إن جلميدي األشدخاص ذوي ااعاقدق ا دق يف الداذ قدرا م دانل وطدوعل ب د ن ا دل الددا م
الد د ي ينبغد ددل اتباعد دده ،حلقد ددد ل تاد دداح هلد ددم سمكانيد ددق ا صد ددول ع د د اةن ومد ددات ب د د ن انيد ددا ات واةخد دداطر
اةةروحق .وقد يواج ون إيضا ةدنوةت يف مما سدق حق دم يف اة داكق يف لةديا وس ا ا ا دول الدا مدق
ب ب ا واجز الا حتول ون م اكا م ،مث ما و ِّ ح سابقا .وعووا ع ذلء ،الالبا ما تكون لد
اة ددر ين ذوي ااعاقددق حلددرص ق ي ددق ل حصددول ع د اةدوا الددا حيادداجون سلي ددا ل اوةددل سىل ح ددول ،وقددد
ينامدون ع إشخاص يدعموهنم ،الالبا من إحلرا األسرا ،ل انقل ول حصول ع اة داعدا ال خصديق
واة اعدا يف ال الاواةل.
 -81ويندديف الاصدددي هل د ه الاحدددايت و ددي مبدددإي سمكانيددق الوةددول وعدددق الامييددز يف ةددميم إي
تد ل ي دف سىل سجيا ح ول ا مق .وينيف ه ا إيضا تصميم وتنفي اسا اةت تكون شدام ق ومي درا
ل م موعدق اةانوعددق مدن األشددخاص ذوي ااعاقددق ،مدي تضددمذ هد ه السدا اةت سجدرااات موج ددق سىل
عم الاذ األشخاص ذوي ااعاقق ل قرا  ،اةق حليما يان ق ب وما م وإمن م ع األمد الةويل.
إمكانية احلصول على العمل وسبل العيش
 -82قد يواجه اة ر ون ا يا ذوو ااعاقق حتدايت س احليق يف ا صول ع النمل .وحا عندما
توجد حل وات كبدلا يف حلدرص النمدل يف ب دد مندذ ،ت دل الددل ل ال در يق سىل إن البةالدق الالبدا مدا تدنرر
ب ددكل ال ددل ماناسد د يف األش ددخاص ذوي ااعاقد ددق ،د د ن حلد ددي م اة ددر ون ا يد ددا( .)71وتب ددذ مند دددلت
البةالق ،سىل جان الدوا تك فدق الرعايدق ،إن اة در ين ذوي ااعاقدق هدم إكثدر عر دق ةواج دق ةدنوةت
مالي ددق ،ددا يف ذل ددء يف ا ددالت ال ددا يوج ددد حلي ددا تف دداوت ددئيل ب ددذ ددل األش ددخاص ذوي ااعاق ددق
واألشخاص من الل ذوي ااعاقق.
 -83ول ت ددنرر ااعاق ددق ب ددكل ع دداق يف حل ددر واح ددد حلق ددا ،ب ددل ت ددنرر يف األس ددرا أبكم ددا .وم ددي زاي ا
احامددال تغي د إحل درا األسددرا او درين عددن اةد سددق ومندداانهتم مددن البةالددق ،ت دداهم ااعاقددق يف ا ددرا مددن
الضنف والفقر .ول لء ،كن إن ي اعد عم األن ةق اةد ا ل دد ل يف حت دذ سدبل الندي يف إسدر
األشخاص ذوي ااعاقق .وع سبيل اةثال ،ساعدت الديفامج اةدد ا ل دد ل اةوج دق سىل آةا وإم دات
األطف ددال ذوي ااعاق ددق يف ع ددم تن دديم إطف دداهلم ذوي ااعاق ددق وال ددل ذوي ااعاق ددق ،وت بي ددق الحاياج ددات
الةبيدق والحاياجدات األساسدديق األ در لألسدرا( .)72وعددووا ع د ذلدء ،جيد إن تاخد الددول الادددابل
ا د ددد ا الوزمد ددق ل ان يد ددل ةة د دداواا الفن يد ددق لصد ددا األشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق إو حتقيق د ددا حليمد ددا يان د ددق
ة صول ع و ا ف اندمق النامق وو ي سياسات وتدابل لضمان تو يف األشخاص ذوي ااعاقق
يف القةامل الناق ( ،A/HRC/31/62الفقرا .)21
 -84وقد يكون اة ر ون ذوو ااعاقق إكثر اعاما ا ع نظم الرعايق ،ا يف ذلء العاما اةازايد
ع د األزوا إو األقددرةا ،مقا نددق ةألشددخاص الد ين لددي لدددي م سعاقددق .وتددن ي احل ا ددات مفا هددا إن
األشخاص ذوي ااعاقدق سديا قون الرعايدق ا دل إسدرهم سىل إنظمدق ومما سدات تزيدد مدن اعامدا هم ع د
او رين وتنا ء حق م يف العاما ع النف ويف الساقوليق.
__________
()71
()72
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إمكانية احلصول على الواثئق واالستحقاقات االجتماعية
 -85تنكدد اةن ومددات الددا ت قا ددا اةقددر ا اناةد ق إن اة ددر ين ا يددا ذوي ااعاقددق ،ول سدديما كبددا
ال د ددن ،كثد ددلا مد ددا يواج د ددون عد دددا حد دواجز يف الوةد ددول سىل سجد درااات ا صد ددول ع د د الواث د ددق اة مد ددق إو
اس ا ها ،ا يف ذلء من إجل ت يل حالق سعاقا م إو حا ت يل إنف م كم ر ين ،حيثما كان
ذل ددء مناس ددبا .وق ددد ل يكون ددون ع د اي ددق ةاج درااات ،ال ددا ق ددد تنا دديف م ددا كق ل وق ددا وبلوقراطي ددق
ل غايق ،إو قدد يريددون جتند الوةدم اةدرتبا ةاعاقدق إو ةلا دريد ا يدا .و كدن إن يدن ي ذلدء بددو ه
سىل عرق ق حصوهلم ع الساحقاقات الجاماعيق و/إو اةناشات الاقاعديق(.)73
السكن واألرض وامللكية
 -86سن ا صول ع د سدكن وإ ل ومما كدات مناسدبق إمدر م دم يف ايدي مراحدل الا دريد .وتواجده
اجملامنات اة ر ا ا يدا يف النديدد مدن ال دياقات ةدر اا دوا الق دري ،الد ي كدن إن يدنرر إيضدا
يف األشد ددخاص ذوي ااعاقد ددق( .)74ومد ددن اة د ددم ب د ددكل د دداص الوةد ددول سىل اوليد ددات الفنالد ددق الد ددا تنيد ددد
ل م ر ين ا يا م اكن م وإ ا ي م ومما كاهتم إو تقدق هلم تنويضا ،من إجل سجيا ح ول ا مق ،مي
سمكانيق ا صول ع اةن ومات واة و ا القانونيق ون متييز ،األمر ال ي ثل حتداي ي يا إماق النديد
من اة ر ين ذوي ااعاقق .وقد حيرق بنض األشخاص ذوي ااعاقق من ا ق يف توقيي النقو إو حيازا
اةما كددات إو األ ا ددل ب ددب ةددفا م القانونيددق ( ،A/HRC/37/56الفقددرا  .)24وقددد ل ينددرف النديددد
مددن م حقددوق م وإيددن ية بددون اة ددو ا وكيفيددق كيددد مةددالب م .ول بددد مددن الدداذ تدددابل س دداحليق لدددعم م
ب كل كاف يف مثل ه ه النم يات .وعندما يكون األشخاص ذوو ااعاقق وإسرهم يف حالت نف
اةددق ،ينبغددل مناجلددق مةددالب م ع د سددبيل األولويددق .وقددد تنددا اة ددر ات ذوات ااعاقددق مددن الامييددز
اةرك وا واجز الناجتق عن ا رمان الجاماعل والقاصدا ي يف ا صدول ع د حقدوخ ال دكن واأل ل
واة كيق ،والالبا ما يكون ه ا مرتبةا ةلثغرات اةوجو ا يف القوانذ ويف اةما سات النرحليق.

رابعا -االستنتاجات والتوصيات
 -87يف حني شهد العقد املاضي تقددما كبدًا يف االعد اق حبقدوق األشدخاص ذوي اإلعاقدة يف
سياقات إنسانية وإمنائية ،يتعني على الدول واجلهات الفاعلة األخدر يف اجملداي اإلنسدا واإلمندائي
االنتقددال مددن التوعيددة بشدداون األشددخاص ذوي اإلعاقددة إىل وضددع اسد اتيةية اسددتباقية قائمددة علددى
حقد ددوق اإلنسد ددان إلدمد ددا منظد ددور اإلعاقد ددة مد ددن أجد ددل إدارة التشد ددريد الد ددداخلي ولد ددد الد دددول،
واحلكومات احمللية ،والوكاالت اإلنسدانية ،واجلهدات املاةدة ،واملاسسدات الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان،
ومنظم ددات األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة ،واملنظم ددات ا ددً احلكومي ددة األخ ددر  ،واملش ددردين داخلي ددا،
واجملتمع ددات املة دديفة دور تادي د يف تنفي ددد الت ي ددً واحل ددد م ددن الوص ددم والعن ددف م ددن خ د ل تش ددةيع
اإلدما وزايدة مشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف إدارة التشريد الداخلي وإجياد حلول
دائمة ولد هده اجلهات أيةا دور تاديد يف التفكدً يف تصدميم عدا مندد بدايدة أي خددمات أو
أي هياكل أساسدية ماقتدة أو دائمدة ،ويف ضدمان تواصدل نندائي االهداه شدفاق وميسدر بدني املشدردين
داخليا ذوي اإلعاقة وحمداوريهم داخدل املخيمد ات وخارجهدا وعلدى الدرام مدن التحددايت الكامندة،
__________
()73
()74
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فإن مجع بياانت أكثر مشوال عن أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياقات التشريد وعن صفاهتم
واحلواجز اليت يواجهوهنا واالحتياجات احملددة اليت لديهم هو أولوية من األولوايت من أجل توجي
االستةاابت الفعالة والشاملة فيما خيص تقدمي احلماية واملساعدة وتيسً إجياد حلول دائمة هلم
 -88وهلدا تقد املقررة اخلاصة التوصيات التالية بعبارات عامة ويف جماالت حمدددة ذات أييدة
ابلنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة
توصيات عامة
-89

ينب ي للدول ومجيع اجلهات الفاعلة املعنية يف اجملالني اإلنسا واإلمنائي ضمان ما يلي:

أن تكون أطرها القانونية والسياساتية واالسد اتيةية املتعلقدة ابلتشدريد الدداخلي
(إ )
شاملة للةميع وأن تتناول احلقوق احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
( ) أن تكددون مجيددع خدددماهتا وبراجمهددا وأنشددطتها الراميددة إىل منددع التشددريد القسددري
ومحاي ددة ومس دداعدة املش ددردين داخلي ددا يف متن دداول األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة ،دون عيي ددز ،ع ددن طري ددق
حتديددد وإزالددة احلدواجز املتعلقددة ابملواقددف والبيتددة واالتصدداالت ،وعددن طريددق تددوفً ترتيبددات تيس دًية
معقولة عند االقتةاء؛
( ) أن تستثمر يف إذكاء الوعي وبناء القدرات ،وختصص التمويدل األساسدي ،وتقديم
شراكات دائمة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات
الدديت عددثلهم مددن أن يصددبحوا مسددايني نشددطني يف االسددتةابة ل حتياجددات اإلنسددانية وإجيدداد حلددول
للتشريد
 -90ومند د مراح ددل التخط ددي ح ددى الرص ددد والتقي دديم ،ينب ددي لل دددول واجله ددات الفاعل ددة املعني ددة
األخ ددر يف اجملد دداي اإلنسد ددا واإلمند ددائي أن تعمد ددل ابلتعد دداون الونيد ددق مد ددع األشد ددخاص ذوي اإلعاقد ددة
ومنظم دداهتم ،وينب ددي أن حت دددد وختص ددص م ددوارد مالي ددة كافي ددة جله ددود الت ه ددت واالس ددتةابة الش دداملة
للةميع من أجل دعم املشردين ذوي اإلعاقة
 -91وينب ي للةهات املاةة الديت عدول دعدم املشدردين داخليدا علدى املسدتويني الدوط والددوي
أن هع ددل إدرا منظ ددور اإلعاق ددة ش ددرطا م ددن الش ددرو يف مق ح ددات املش دداريع وينب ددي أن يس ددتفيد
األشددخاص ذوو اإلعاقددة علددى قددد املسدداواة مددع ا خددرين مددن التمويددل املخصددص ملعاجلددة األزمددات
اإلنسانية وحاالت التشريد وينب ي أيةا للةهات املاةة أن ختصص فرص عويل حمددة للمشاريع
ال دديت هت دددق إىل حتقي ددق إدم ددا ومش دداركة املش ددردين داخلي ددا ذوي اإلعاق ددة وبن دداء ق دددرات منظم ددات
األشخاص ذوي اإلعاقة جلعل براجمها شاملة للمشردين داخليا ذوي اإلعاقة
املشاركة
 -92ينب دي أن يكددون األشدخاص ذوو اإلعاقددة يف صددميم أي عمليدة صددنع قدرار ذات صددلة ددم
وينب ددي أن ي دددعم مجي ددع أص ددحا املص ددلحة املعنيد ني ق دددرات األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة وجه ددودهم
بوصفهم عناصر للت يً يف أسرهم وجمتمعاهتم احمللية
 -93وينب ي للدول ومجيع أصحا املصلحة املعنيني ضمان حصول األشدخاص ذوي اإلعاقدة
عل ددى ف ددرص متكافت ددة للمش دداركة وتش ددةيع مش دداركة املش ددردين ذوي اإلعاق ددة يف وض ددع السياس ددات
والربامج ويف تنفيدها ورصدها وتقييمها
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 -94وينب ددي إش دران املنظمددات الدوليددة واحملليددة لألشددخاص ذوي اإلعاقددة بفعاليددة يف التصدددي
للتشدريد والعمدل يف إطددار شدراكة مددع املسدتةيبني لدزايدة الفهددم املتبدادل للمسددائل املتعلقدة ابإلعاقددة
والتش ددريد ومع ددا ميك ددنهم العم ددل بش ددكل أكثد ددر فعالي ددة إلذك دداء وع ددي اجله ددات الفاعل ددة التنفيديد ددة
واجملتمع ددات املت د نرة ابلتش ددريد بش د ن حق ددوق األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة ،وت دددريت اجله ددات الفاعل ددة
التنفيدية على النهج العملية لتدليل احلواجز اليت تع ض الوصول واملشاركة
 -95وسددواء يف املخيمددات أو خارجهددا ،ينب ددي عثيددل املشددردين ذوي اإلعاقددة يف هياكددل القيددادة
اجملتمعية واًها من آليات احلماية اجملتمعية ،مع مراعاة نطداق اإلعاقدة ،والندو االجتمداعي والسدن
واً ذلك من جوانت التنو وينب ي إي ء اهتما خاص للفتات املمثلدة عثدي انقصدا واملهمشدة،
مثل األشخاص ذوي اإلعاقات الدهنية والنفسية االجتماعية ،واألشخاص الصم وفاقددي البصدر،
والنساء والفتيات ،وجمموعات السكان األصليني أو األقليات
 -96وينب ي أن تعدزز علدى نطد اق أوسدع املمارسدات التنظيميدة اجليددة اخلاصدة بتقددمي اخلددمات
الشاملة ،مبا يف ذلك إنشاء جهات تنسديق معنيدة ابإلعاقدة؛ وتزويدد فدرق املسداعدة املتنقلدة دربات
حمددة؛ وتدريت املوظفني على إزالة الوصم والقوالت النمطية وعلى تصداميم عامدة إلححدة إمكانيدة
الوصددول وتددوفً ترتيبددات تيس دًية معقولددة؛ وتعزيددز دعددم األق دران وإنشدداء شددبكات مددن املتطددوعني؛
وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
 -97وينب دي للددول وشدركائها يف اجملدالني اإلنسددا واإلمندائي أن يعددوا رسدائل رئيسدية أسدداليت
ووسائل وأشكال متعددة يسهل الوصول إليها ،مبا يف ذلك بل دة اإلشدارة وينب دي نشدر املعلومدات
بشد د ن اخل دددمات واهلياك ددل األساس ددية واألنش ددطة ،وبشد د ن اإلجد دراءات املتعلق ددة بتق دددمي التعليق ددات
والشددكاو  ،عل ددى ة ددو فع ددال أش ددكال يس ددهل الوص ددول إليه ددا وينب ددي استش ددارة األش ددخاص ذوي
اإلعاقة بش ن احتياجاهتم وتفةي هتم يف جمال االتصاالت
 -98وينب ي بدل جهدود اسدتباقية إلشدران السدكان املشدردين يف اهلياكدل والعمليدات الديت تعدزز
حقددوق األشددخاص ذوي اإلعاقددة ،مبددا يف ذلددك يف الشددبكات الوطنيددة واإلقليميددة والعامليددة ملنظمددات
األشخاص ذوي اإلعاقة
البياانت واألدلة
 -99ينب ددي لل دددول واجله ددات الفاعل ددة األخ ددر يف اجمل ددالني اإلنس ددا واإلمن ددائي القي ددا  ،حس ددت
االقتةاء ،مبا يلي:
االستثمار يف توليد أدلة على أتنً التشريد القسري يف األشخاص ذوي اإلعاقة
(إ )
وتونيق املمارسات الفعالة لتعزيز إعمال حقوقهم؛
( ) إدرا منظور إدما مس لة اإلعاقة يف اجلهود املبدولدة إلعدداد إحصداءات ر يدة
بش ن التشريد الداخلي عاشيا مع التوصيات الدولية بش ن اإلحصاءات املتعلقة ابملشردين داخليا
والدليل الدي سيصدر لصاحل جممعي البياانت؛
( ) إدرا منظددور إدمد ا مسد لة اإلعاقددة يف نظددم وعمليددات مجددع البيدداانت التشد يلية
اليت تركز على التشريد أو تشمل  ،حست االقتةاء وقدر اإلمكان ،مبا يف ذلك البيداانت املصدنفة
بقدر كاق حست السن واجلنس واإلعاقة ،ال سديما مدن خد ل اسدتخدا منهةيدة فريدق واشدنطن
ويف حال عد توافر البياانت ،يوصى ابف اض أن  15يف املائة من السكان املت نرين لديهم إعاقة؛
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وضع طرق موحدة لتحديد املعلومات والبياانت املتعلقة ابحلواجز اليت يواجههدا
()
األشخاص ذوو اإلعاقة ،كخطوة أوىل إلجياد حلول ملعاجلتها؛
(ه) اسددتخدا أسدداليت مبتكددرة جلمددع البيدداانت النوعيددة الدديت تسددممب مبشدداركة مجيددع
فتات األشخاص ذوي اإلعاقة والعمل معهم على ةو فعال؛
إقامددة شدراكات أقددو بددني منظمددات األشددخاص ذوي اإلعاقددة وتلددك الدديت همددع
(و)
بياانت عن التشري د الداخلي ،مع ال كيز على بناء القدرات وتبادل اخلربات ،حست االقتةاء؛
االسدتفادة بشددكل أفةددل وأكددرب مددن البيدداانت املوجددودة بشد ن املشددردين داخليددا
(ز )
ذوي اإلعاقة من خ ل تعزيز ممارسات تبادل البياانت وفقا للمعايً والربوتوكوالت املناسبة حلماية
البياانت
احلماية واملساءلة
 -100ينب ي للدول وشركائها يف اجملالني اإلنسا واإلمنائي القيا مبا يلي:
إع وتددريت األشدخاص ذوي اإلعاقدة وأسدرهم واألشدخاص الددين يددعموهنم
(إ )
بش د ن حقددوقهم واسددتحقاقاهتم وكيفيددة التعددرق علددى حدداالت العنددف واالسددت ل واإليددداء وهنبهددا
واإلب غ عنها؛
( ) إع د وت دددريت أف دراد الش ددرطة والع دداملني الص ددحيني واجله ددات الفاعل ددة يف جم ددال
محاية الطفل واًهم بش ن حتديد أفعدال اإليدداء والعندف ضدد األشدخاص ذوي اإلعاقدة والتصددي
هلا ،مبا يف ذلدك فهدم املخداطر والعقبدات الفريددة الديت حتد ول دون اإلبد غ وتنشد عدن التد داخل بدني
اإلعاقة والتشريد؛
( ) ض د ددمان إش د دران األش د ددخاص ذوي اإلعاق د ددة واملنظم د ددات ال د دديت ع د ددثلهم يف تقي د دديم
احتياجات احلماية ،وال سيما النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص الدين ينتمون إىل أقلية مدا
أو هوايت أخر ؛
تنفيد ددد اسد د اتيةيات للحد ددد الوصد ددم املتعلد ددق ابإلعاقد ددة واختد دداذ خطد دوات لتوعيد ددة
()
السددكان املشددردين داخليددا بصددورة عامددة واددًهم مددن اجملموعددات األخددر املت د نرة ابلتشددريد بش د ن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ه) إنشدداء نظددا لرصددد األشددخاص املعرضددني خلطددر شددديد ووضددع وتنفيددد إج دراءات
م ئمة من الناحية الثقافية ملنع العنف املوج إىل املشردين ذوي اإلعاقة والتصدي ل  ،بسبل منها
األخد بنهج جمتمعية؛
إدما املشردين ذوي اإلعاقة يف مجيع آليات الوقاية من العنف اجلنسي والقائم
(و)
على النو االجتماعي والتصدي ل ؛
ض ددمان وص ددول األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة عل ددى ق ددد املس دداواة م ددع ا خ ددرين إىل
(ز )
آليات اإلب غ وتقدمي الشكاو  ،وضمان االع اق بشواالهم ومعاجلتها ولةمان التصدي على
النحددو املناسددت ل نتهاكددات الدديت قددد يواجهوهنددا ،ينب ددي أن تشددمل آليددات اإلب د غ عددن انتهاكددات
حقددوق اإلنسددان ،وأن تراعددي بشددكل خدداص ،مددن بددني أمددور أخددر  ،النسدداء واألطفددال وكبددار السددن
ذوي اإلعاقددة واألشددخاص ذوي اإلعاقددة الدددين ينتمددون إىل أقليددة مددا وينب ددي أن تكددون يف متندداول
اجلميع آليات لتقدمي التعليقات أو التقارير السرية ،مع إي ء اهتما خاص لةحااي العنف اجلنسي
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والعنددف القددائم علددى النددو االجتمدداعي ،وينب ددي ضددمان التواصددل ننددائي االهدداه واهلددادق وجعلد يف
متناول مجيع فتات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ح) دعددم وصددول الفتيددان والفتيددات املشددردين داخليددا ذوي اإلعاقددة إىل تعلدديم جددامع
وجيددد علددى قددد املسدداواة مددع ا خددرين ،بسددبل منهددا التصدددي بشددكل ملمددو للح دواجز وتددوفً
ترتيبددات تيس دًية معقولددة لألطفددال الدددين يعددانون مددن أنددوا تلفددة مددن اإلعاقددات لةددمان إمكانيددة
وصوهلم الفعلي وفقا الحتياجاهتم احملددة
احللول الدائمة
 -101س ددواء اخت ددار املش ددردون داخلي ددا ذوو اإلعاق ددة االن دددما حملي ددا أو الع ددودة أو االس ددتقرار يف
مكان آخر ،ينب ي للدول ضمان أن يسهم أي تددخل إلجيداد حدل دائدم يف عإعدادة البنداء علدى ةدو
أفةدلع ،مددع تطبيددق مبدادمل املشدداركة وإمكانيددة الوصدول وعددد التمييددز والتصدميم العددا علددى مجيددع
جوانت احلياة وسوق يساعد ذلدك املشدردين داخليدا ذوي اإلعاقدة يف الت لدت علدى أي صدعوابت حمدددة
قد يواجهوهنا فيما خيص تلقي املساعدة واحلماية ،والتمتع حبقوق اإلنسان اخلاصة م دون عييز
 -102وعل ددى وجد د اخلص ددوص ،ينب ددي لل دددول وش ددركائها يف اجمل ددالني اإلنس ددا واإلمن ددائي القي ددا ،
حست االقتةاء ،مبا يلي:
تقدددمي معلومددات عددن اخليددارات املتاحددة إلجيدداد احللددول أشددكال يسددهل الوصددول
(إ )
إليها ،ووضع تدابً إضافية لدعم املشردين ذوي اإلعاقة يف صنع القرار؛
( ) حتديد ددد أي مسد دداعدة معيند د ة مطلوبد ددة لد دددعم عد د ودة املشد ددردين ذوي اإلعاقد ددة أو
إدمدداجهم حمليد ا أو تددوطينهم يف أم دداكن أخددر  ،مب ددا يتماش ددى مددع تفة ددي هتم وقددد يك ددون التواص ددل
ضروراي لتحديد األشدخاص املعرضدني ملخداطر عاليدة كدي يتسدم مدنحهم األولويد ة يف عمليدات إجيداد
احللول الدائمة؛
( ) تيسً الوصول على قد املساواة إىل آليدات مجدع مشدل األسدرة لألسدر املنفصدلة
بسبت التشريد ،وإعطاء األولوية لألشخاص الدين هم يف أوضا هشة بشكل خاص؛
دعم املشردين داخليا ذوي اإلعاقة يف احلصول على العمل وسدبل العديش علدى
()
قد املساواة مع ا خرين ،بطرق منها حتديد احلواجز واختاذ خطوات إلزالة تلك احلدواجز ،وتدوفً
ترتيبددات تيس دًية معقولددة لألشددخاص ذوي اإلعاقددة ،حسددت االقتةدداء ،لتيسددً اندددماجهم الكامددل
وتعزيز حقهم يف االعتماد على النفس ويف االستق لية؛
(ه) تيسً حصول مجيع املشردين داخليا ذوي اإلعاقة ،بسبل منها توفً ال تيبدات
التيسدًية املعقولدة الدديت قدد تلدز  ،علددى الواثئدق الشخصددية واًهدا مدن الواثئددق ال زمدة للوصددول إىل
اخلدمات العامة واملشاركة السياسية ،من بني أمور أخر  ،وضمان الوصدول ،عندد االقتةداء ،دون
عييز إىل إجراءات التسةيل كمشردين داخليا و/أو ك شخاص ذوي إعاقة؛
اخت دداذ خط ددوات ل دددعم املش ددردين داخلي ددا ذوي اإلعاق ددة يف الوص ددول إىل آلي ددات
(و)
الس ددتعادة حق ددوقهم يف الس ددكن واألرض وامللكي ددة ،بس ددبل منه ددا تب ددادل املعلوم ددات أش ددكال يس ددهل
الوصول إليها ،ومنمب األولوية ملطالت الفتات األكثر ضعفا
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