
   
 

التعاون االستراتيجي بين التحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

 : اإلنجازات، والتحديات، وسبل المضيّ قُدُمًا 2021الالجئين في عام 

ة لألمم المتحدة لشؤون ( والمفوضية الساميIDAيُقد ِّم هذا التقرير ملخصًا لألنشطة التي نُظمت بشكل مشترك بين التحالف الدولي لإلعاقة )

 . 2020( لعام MOUلتحقيق األهداف المنصوص عليها في مذكرة التفاهم ) 2021( في عام UNHCRالالجئين )

العديد من  كما كانت هناكهو العام األول للتعاون االستراتيجي للمنظمتين، حيث شهد الكثير من اإلنجازات الرائعة،  2021كان عام 

الرئيسية المشار إليها في  األربع كل مجال من مجاالت التعاون التي تم تنفيذها فيالملخص األنشطة هذا ادة. يجمع الدروس القي مة المستف

الفترة  و 2022كيفية معالجتها في عام  حولدة في كل مجال، وبعض األفكار مذكرة التفاهم باإلضافة إلى نظرة عامة على الفجوات المحد

 ذلك.  التي تلي

  تبادلالمُ بناء القدرات 
مم المتحدة المفوضية السامية لأل ء التحالف الدولي لإلعاقة وعملأعضاتعريف  في  2021تمثَّل الهدف الرئيسي لبناء القدرات في عام 

بلغة مبسَّطة، لخصت  وثيقة موجزةالتفاهم، وأهدافها، وكيفية المساهمة في تنفيذها. وحررت المنظمتان لهذا الغرض  مذكرةبلشئون الالجئين 

العربية، والفرنسية، واإلسبانية، وبلغة  فيها مبادئ التعاون، باإلضافة إلى مجاالت المصلحة المشتركة. ونُشرت هذه الوثيقة أيضًا باللغات

الالجئون والنازحون داخليًا واألشخاص ذوي اإلعاقة | التحالف الدولي اإلشارة الدولية في صفحة على شبكة اإلنترنت مخصصة لتعاونهما: 

 . لإلعاقة

الخطوة التالية في تنظيم التحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين ست ندوات عبر اإلنترنت على تمثلت 

المفوضية  بالتحالف الدولي لإلعاقة وعمل المستوى اإلقليمي للتعريف بمذكرة التفاهم وتيسير التواصل بين األعضاء اإلقليميين والوطنيين

ى المستوى اإلقليمي والقُطري. وتبادل المشاركون في هذه الندوات المعلومات حول التحديات التي يواجها األشخاص النازحون السامية عل

 41وعديمي الجنسية من ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى الممارسات الواعدة في كل منطقة. وكان من بين المشاركين المسجلين ممثلين من 

 مكتبًا وطنيًا وإقليميًا للمفوضية.  57شخاص ذوي اإلعاقة، ومنظمة إقليمية ووطنية لأل

النازحون قسراً وعديمو الجنسية من ذوي اإلعاقة  واجهاتضح أنه يواستنادًا إلى ما تم تبادله في الندوات اإلقليمية المنعقدة على اإلنترنت، 

 أربع تحديات رئيسية: 

 اإلعاقة في بيانات تسجيل الالجئين؛ األشخاص ذوي غياب االحصاءات الرسمية الدقيقة حول  •

 األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في المنظمات التي يُديرها الجئون؛  شمولالتمثيل غير الكافي: محدودية  •

 ؛  بمافيها خدمة المساعدات النقديةالعوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات،  •

 . من العنف الحصول على خدمات الوقاية والحمايةفي  المساواة وعدمالتعرض للعنف واالعتداء  •

معلومات تضمنت الممارسات الواعدة الشراكات مع المنظمات اإلقليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة )على سبيل المثال في األميركتين(؛ تطوير 

، والعنف 19-العمل اإلنساني المعني باألشخاص ذوي اإلعاقة و/ أو الوقاية من فيروس كوفيد خصوصب ومواد اتصال يمكن الوصول إليها

بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  تقاريرو كتيبات   وتطوير  ؛األخرى الحماية غيرها من قضاياالقائم على النوع اإلجتماعي و

 حاالت النزوح القسري.

بشأن تعزيز حماية األشخاص ذوي اإلعاقة في  دليل الميس ر التابع للمفوضية السامية اكتمالفي  0212تمثَّل أحد اإلنجازات المهمة في عام 

عملية، حاالت النزوح القسري. ويتضمن هذا الدليل، الذي وضعته المفوضية السامية بعد التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة، نصائح 

. وعقدت المفوضية ةالتدريب لبرامجا اإلعاقة في البرامج وجهود تجميع البيانات، وإمكانية الوصول إلى شمولوإرشادات مفص لة لضمان 
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في نظام  أسئلة فريق واشنطن حول اإلعاقة تضمينل نترنت للتعريف بهذا الدليل والسامية والتحالف الدولي لإلعاقة ندوات مشتركة عبر اإل

التسجيل الخاص بالمفوضية السامية. ولكن لم يُستخدم دليل الميس ر على نطاق واسع في تدريبات وعمليات المفوضية السامية. ولمعالجة 

 من الدورات التدريبية لعملعدد  من خاللقة والمفوضية السامية لمواصلة دعم نشر الدليل هذه الفجوات، يخطط التحالف الدولي لإلعا

 البلدان، باإلضافة إلى إنتاج دروس تعليمية بنُسُق فيديو للتعريف بالدليل ووظيفته. عدد من المفوضية في

، أولوية رئيسية في التعاون االستراتيجي بين التحالف الدولي لإلعاقة األقل تمثيالً ات األشخاص ذوي اإلعاقةيُعد تداخل ومشاركة فئ

باستمرار على االنضمام إلى أنشطة بناء  األقل تمثيالً تم تشجيع فئات األشخاص ذوي اإلعاقةيوالمفوضية السامية. وتحقيقًا لهذه الغاية، 

تجمع الشباب التابع للتحالف الدولي لإلعاقة لمناقشة المساواة في ل خاصةعلى ذلك، نظمت األطراف جلسة القدرات والمساهمة فيها. عالوة 

الشباب من ذوي اإلعاقة في حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية، مع التركيز بشكلٍ خاص على النزوح القسري وانعدام  شمول الحماية و

والمشاركة.  الشمول مناصرةهذه الجلسة تجربتهم في في  ن داخليًا من ذوي اإلعاقة أيضًاالجنسية. وتبادل الالجئون الشباب، والنازحو

لتعاون االستراتيجي بين التحالف الدولي با اشتمل على التعريفأعضاء االتحاد العالمي للصم  مع خاصاًودعمت األطراف أيضًا اجتماعًا 

 .لإلعاقة والمفوضية السامية

لممثلين  ورشة، تم تنظيم عبر اإلنترنت والتي عقدت ة بالتوعية في إفريقيا ونظرًا لالهتمام الكبير الذي تجسد خالل الندوات الثالث المعني

دولة. وفي هذه الورشة، عزز المشاركون معرفتهم بالنزوح القسري وانعدام الجنسية  23( من OPDsمن منظمات لألشخاص ذوي اإلعاقة )

االنخراط في هذه المجاالت في  ورغبتهم في اهتمامهم مدى و لهم الفرصة لمشاركة خبراتهم، المفوضية السامية وأتيحت مجاالت عمل  و

 من خالل االستبيان المتاح باللغتين الفرنسية، واإلنجليزية. 2022عام 

حقوق ل الدولية تفاقيةاال حول تدريب بريدجعالوة على ذلك، تمك ن موظفو المفوضية السامية في المكتب القُطري بالعراق من مراقبة 

، وهو تدريب شامل مكثف لمدة ثمانية أيام لألشخاص ذوي اإلعاقة لتعريفهم بالقواعد  امةالمستداألشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية 

مناصرة حقوق والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأهداف التنمية المستدامة، وكيفية استخدامها في 

ريب، يس رت جهات التنسيق التابعة للتحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية على النطاق الوطني والدولي. وخالل التد األشخاص ذوي اإلعاقة

المساواة في الحماية، وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة المعني حول ضمان للمشاركين في تدريب بريدج  خاصةالسامية أيضًا جلسة 

  خاص على النزوح القسري وانعدام الجنسية. في االستجابة لحاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية، باإلضافة إلى التركيز بشكلٍ

 تنسيق الشؤون اإلنسانية 
ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في عمل المجموعة العالمية للحماية شمول يهدف التحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية السامية إلى تعزيز 

(GPC والمنتدى العالمي لالجئين. وفي عام ،)من قبل جهة تنسيق  تم انتداب، 2021( منظمة اإلنسانية والشمولHumanity & Inclusion ) 

على تعزيز المشاركة الهادفة لمنظمات   2022التنسيق في عام  ستركز جهودو. اإلعاقة ضمان شمولمعنية ب إلى المجموعة العالمية للحماية

 . عاقة في إطار هذا التعاوناألشخاص ذوي اإل

النازحين قسرًا، وعديمي الجنسية من ذوي اإلعاقة في الفعاليات  شمول لتعزيز حماية واألطراف  ذلك كان هنالك تعاون فعال من قبلك

 الفاعلة خالل المشاركة من الذي سيعقد في المستقبل القريبالمنتدى العالمي لالجئين ا علىالمتعلقة باجتماع كبار المسؤولين. وسيظل التأثير 

. وستتعاون المنظمتان في هذا الصدد في التحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية الساميةبين  تعاونلوي اإلعاقة أولوية رئيسية للألشخاص ذ

ومنظمات األشخاص ذوي المشاركة الهادفة لالجئين ذوي اإلعاقة في عمل المنظمات التي يُديرها الجئون، كيفية تحديد ودعم ل 2022عام 

 اإلعاقة.

 ورصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  مناصرةال
نشرت األطراف بالتعاون مع مركز مراقبة النزوح  ،بما في ذلك زيادة النزوح القسري يتغير المناخالالمتزايد بشأن تأثير  هتماماستجابةً لإل

، وقد رُو ِّج لها في عدد من الفعاليات للمناصرة والنزوح، وتغير المناخ، وتُعد هذه الصحيفة أداة مفيدة  حول اإلعاقة صحيفة وقائعالداخلي 

، والمؤتمر الرابع عشر للدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 2021أسبوع الشراكة وشبكات العمل اإلنساني لعام  مثلالرئيسية 

 اإلعاقة. 

، ضم التحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 2022القمة العالمية المعنية باإلعاقة في فبراير ومع اقتراب 

ية ومشاركة النازحين قسراً، وعديمي الجنسية من ذوي اإلعاقة. وبصفتهما أعضاء تعزيز حماب  الالجئين جهودهما للدعوة إلى االلتزام

نداء ال، دعم كال الطرفين تطوير وتعزيز (DRGاألشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني ) شمولبالفريق المرجعي المعني نشطين في 

من أجل العمل" جميع النداء كيانًا حتى اآلن، يدعو   60أكثر من بمصادقة . وإلعاقةلنسانية الشاملة  بشأن االلتزامات اإل من أجل العمل

المختلطة لألشخاص، بما في ذلك تحسين الوصول إلى التنقل  في حركات إلعاقة ل الشركاء إلى االلتزام بـ "... ضمان اتباع نهج شامل 
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خليًا والمهاجرين؛ وجعل إجراءات اللجوء والحلول الدائمة شاملةً لألشخاص ذوي اإلعاقة مع أنظمة الخدمة الوطنية لالجئين والنازحين دا

 تعزيز حماية األشخاص ذوي اإلعاقة في أنظمة اللجوء وطلبات إعادة التوطين، وتحديد الظروف )اآلمنة والكريمة( للعودة".

تعزيز كمية ونوعية اإلشارة إلى حقوق اإلنسان للنازحين قسراً من  المناصرة،اومن المجاالت األخرى ذات االهتمام المشترك في مجال 

حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، وباألخص لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. اللجان المعنية بإتفاقيات ذوي اإلعاقة في عمل 

-بسبب استمرار جائحة كوفيد 2021حدة محدودة للغاية في عام وكانت أنشطة لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لألمم المت

القُطرية التابعة للمفوضية السامية لمساعدتها على إعداد تقارير للجنة اتفاقية  للمكاتب  توجيهات عملية. وسعت األطراف إلى وضع 91

تحديد تم كما من ذوي اإلعاقة.  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتوثيق انتهاكات االتفاقية ضد األشخاص النازحين قسراً، وعديمي الجنسية

الوعي، وتقوية الروابط بين اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  رفع أثناء وضع هذا الدليل، تمثل في  2022لمزيد من العمل في عام آخر مجال 

لومات أساسية لتسهيل ، سيتم إعداد مناقشة تقنية، وتحرير ورقة مع2022. وفي عام 1951اإلعاقة واالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 

 تطوير المزيد من الموارد التقنية في السنوات المقبلة.

 اإلعاقة  لشمول تنفيذ استراتيجية األمم المتحدة 
، إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في المناقشات حول 2022تشمل مجاالت التعاون، المُحددة إلجراء المزيد من التطوير في عام 

 اإلعاقة، باإلضافة إلى توفير التدريب للمركز العالمي للتعلم والتطوير. بشمول تعزيز الموارد البشرية المعنية 

 ل المُضي قُدُمًاالتحديات، والدروس المستفادة، وسُبُ
أثرا على جميع الخطط واألنشطة  2021بوجه عام، واجه التعاون بين التحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية السامية تحديين رئيسيين في عام 

اقت حالة في فرض قيود شديدة على جميع المستويات، حيث أع 19-التي تم تنفيذها على مدار العام. تمثل أولهما في استمرار جائحة كوفيد

، والتغييرات المستمرة، التخطيط لالجتماعات الشخصية، وقللت من توافر الوكاالت، وأعضائها، وشركائها، ومرونتها للمشاركة عدم التأكد

 على النحو المرغوب.  فاعلية وب

. وقد األمور الحساسة نظرًا لحداثة التعاون في بعض المناطق وغيرها من  الفاعليةبنفس األنشطة  بعضتنسيق  صعوبة وتمثل ثانيهما في 

التعامل مع آليات حقوق  مثل التقدم في بعض المجاالت األخرى كما ادى الى أدى ذلك إلى الفشل في تنظيم بعض األنشطة اإلقليمية، 

 اإلنسان التابعة لألمم المتحدة. 

 طراف إلى ما يلي: تلخيصًا للدروس المستفادة، خَلُصَت األ

بناء قدرات أكثر عمقًا ومصممة خصيصًا ألعضاء التحالف الدولي لإلعاقة، وموظفي المفوضية السامية، برامج ثمة حاجة إلى  .1

لضمان تحو ل هادف ومستدام في دعم األشخاص النازحين قسراً، وعديمي الجنسية من ذوي اإلعاقة. وتحقيقًا لهذة الغاية، سيظل 

 المشترك أولوية قصوى لدى التحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية السامية في تعاونهما.بناء القدرات 

مزيد من المشاركة الفعالة لل هناك حاجةوبناء القدرات،  المناصرةالرئيسي لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في رغم الدور .2

فإن . وعلى وجه الخصوص، ذريإلى تغيير ج بالشكل الذي يؤديلألشخاص النازحين قسرًا وعديمي الجنسية من ذوي اإلعاقة 

. ولمعالجة هذه الفجوة، تي تم تحيدها مسبقامعالجة العديد من التحديات الستؤدي لمشاركتهم في المنظمات التي يُديرها الجئون 

ة المستعدين تحديد األشخاص النازحين وعديمي الجنسية من ذوي اإلعاقإلى التحالف الدولي لإلعاقة والمفوضية السامية سعى ي

 . المناصرة، وفرص وتيسير الربط والتشبيكللمشاركة ودعمهم ببناء القدرات، 

رغم التطور الكبير في توضيح أوجه التوافق بين اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لألمم المتحدة وقانون الالجئين،  .3

. ولسد هذه الفجوة، يخطط التحالف الدولي لإلعاقة ي هذا الصددت أكثر وضوحًا فتوجيهاأن هناك حاجة ملحة الى فإن الحاجة إلى 

والمفوضية السامية، كخطوة أولى، للشروع في بعض الدراسات والمحادثات مع الخبراء لمناقشة كيفية تفسير قانون الالجئين في 

 ضوء المعايير والمبادئ التي تستند إليها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 .2022محط التركيز للعام الثاني من التعاون في عام هذه وستكون مجاالت التعاون الثالثة 
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