
1 
| 
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 شكر وتقدير

 

الدولي  لقد كان هذا العمل نتاًجا لجهود جماعية. يتوجه التحالف الدولي لإلعاقة بجزيل الشكر لجميع ممثلي منظمات ذوي اإلعاقة وأعضاء التحالف

 اهتموا وكرسوا وقتهم لإلجابة على هذا االستطالع وساهموا في مجموعات العمل التي أدت إلى إجراء استطالع أكثر شمولية وتوافًرا.لإلعاقة وغيرهم ممن 

 

جامعة  (، ALLتم تحليل البيانات التي ُجمعت من خالل االستطالع العاملي األول للتحالف الدولي لإلعاقة بالشراكة مع معهد دعم املعيشة والتعلم )

 اينوث، أيرلندا. م

 

قبل للجميع، وأخيًرا، يعرب التحالف عن امتنانه لوزارة الخارجية في فنلندا، ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في اململكة املتحدة، وبرنامج املست

والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي   والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والبعثة املسيحية للمكفوفين، ووزارة الخارجية والتجارة في أستراليا،

الضرورة آراء  )سيدا(، ملا قدموه من دعم مالي لهذا العمل. ويعرض محتوى هذا التقرير مسؤولية التحالف الدولي لإلعاقة وشركائه املساهمين وال يعكس ب

 الجهات املانحة. 
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 الخلفية العامة

 ال غنى عن مشاركة منظمات ذوي اإلعاقة لكي ال نغفل أحًدا 

 

عد مشاركة املواطنين حًقا من حقوق اإلنسان، ومبدأ أساسًيا للمجتمعات الديمقراطية والحكم الرشيد واملساءلة االجتماعية. وتعزز اتف
ُ
اقية األمم  ت

ا فريًدا من صكوك حقوق اإلنسان للتصدي للتمييز املتأصل ضد األشخاص ذوي اإلع
ً
اقة،  املتحدة لحقوق ذوي اإلعاقة، والتي صيغت بوصفها صك

وتؤكد اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة بشكل استثنائي على أهمية مشاركة ذوي اإلعاقة على نحو مركزي، كنتيجة منشودة وكعملية لتحقيق تلك النتيجة. 

عمال . وعلى نحو متزايد، تتوجه جداول األ منظمات ذوي اإلعاقة ودورها كهيئات وسيطة لتمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات صنع القرار

 العاملية البارزة  

بالدعوة إلى صناع القرار ملعالجة أوجه عدم املساواة املستمرة التي يعاني منها األشخاص ذوو اإلعاقة برسائل  2030مثل خطة التنمية املستدامة لعام 

 جوهرية لعدم إغفال أي أحد، بما في ذلك أي شخص من ذوي اإلعاقة. 

 

 ال قرار إال بمشاركتنا؟ 

 

حيث تتسبب  ومع ذلك، وكما تشير لجنة حقوق ذوي اإلعاقة باستمرار، ما تزال مشاركة ذوي اإلعاقة في عملية صنع القرار قاصرة إلى حد كبير، 

ظمات ذوي  ة منممارسات الوصم واملواقف السلبية والعوائق القانونية والعقبات االقتصادية والحواجز املادية واملعلوماتية أو التواصلية في منع مشارك

. وهو ما ُيديم استبعاد ذوي اإلعاقة من جميع مناحي الحياة في املجتمع، حيث ُتبنى السياسات والبرامج دون آرائهم،  اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين

حرز من تقدم وااللتزامات  % من سكان العالم.15وال تتسم باملراعاة أو الفعالية، أو األسوأ من ذلك، أنها ما زالت تمثل عائًقا أمام حقوق 
ُ
ورغم أهمية ما أ

وي اإلعاقة تشير إلى أن املتعلقة بالعمل اإلنمائي واإلنساني الشامل ملسائل اإلعاقة، فإن تجربة التحالف الدولي لإلعاقة باعتباره تحالًفا عاملًيا ملنظمات ذ

منظمات ذوي اإلعاقة كأصحاب الحقوق. ومن هنا تتبين خطورة أن تكون  التعهدات لم تتحول بعد إلى إجراءات، وأنها ال تكفل بشكل منهجي مشاركة 

 مسائل اإلعاقة مجرد خانة يتم وضع عالمة عليها، وأن تكون مشاركة منظمات ذوي اإلعاقة مجرد فعل رمزي.

 

 رصد مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل املنظمات التي تمثلهم

 

قة وأعضاؤه استطالًعا عاملًيا حول مشاركة منظمات ذوي اإلعاقة ليتبيَّن عن كثب تصورات منظمات ذوي  ، طور التحالف الدولي لإلعا2018في عام 

شرت نتائج االستطالع العاملي األول للتحالف الدولي لإلعاقة في أوائل عا
ُ
. وكان 2019م اإلعاقة حول مشاركتها مع الحكومة والشركاء الدوليين. وقد ن

ستراتيجية معنية بمساءلة صناع القرار على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية عن التزامهم بإدماج األشخاص االستطالع يمثل جزًءا من ا

لتحليل نوعية مشاركة  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد أتاح قاعدة  32و  4.3ذوي اإلعاقة، وأداة لرصد التقدم املحرز في تنفيذ املادتين 

 .ذوي اإلعاقة وعمقها ونطاقها وأهميتها في عملية صنع القرار منظمات

ن أن ثمة  افتقار للمشاركة  وأظهرت األدلة املستقاة من االستطالع األول أنه في الوقت الذي جرى فيه التشاور بشكل متزايد مع منظمات ذوي اإلعاقة، تبيَّ

 الحقيقية. 
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 اإلعاقة في عالم مزقته األزمات املتعددةمشاركة منظمات ذوي 

 

لها مثيل، بما   لقد تغير العالم بقدر كبير منذ صدور أول تقرير عن االستطالع العاملي للتحالف الدولي لذوي اإلعاقة، فقد ظهرت تحديات عاملية لم يسبق

تهديدات جديدة للمشاركة املدنية وتزيد العوائق أمام  دة، وكلها تمثل في ذلك جائحة الكورونا واألزمة البيئية، باإلضافة إلى األزمات اإلنسانية املتعد

. وعلى الجانب األكثر إيجابية، فقد أدى صدور استراتيجية األمم املتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وإطار املساءلة  1مشاركة منظمات ذوي اإلعاقة

املتحدة بأسرها للتشاور بشكل منهجي مع األشخاص ذوي اإلعاقة. كما اتخذ شركاء التعاون الدولي خطوات  الخاص بها إلى إيجاد متطلبات ملنظومة األمم 

 من خالل االلتزامات ا
ً

لتي صيغت خالل واضحة نحو اتباع ُنُهج قائمة على الحقوق إزاء العمل اإلنمائي واإلنساني الشاملين ملسائل اإلعاقة، وذلك مثال

 لإلعاقة. القمة العاملية الثانية 

 

 رصد التطورات بمرور الوقت: من االستطالع العاملي األول للتحالف الدولي لإلعاقة إلى االستطالع الثاني  

 

طلق في عام 
ُ
، فرصة لرصد التطور فيما يتعلق بمشاركة منظمات ذوي اإلعاقة في  2021يوفر لنا االستطالع العاملي الثاني للتحالف الدولي لإلعاقة، الذي أ

ستطالع  عاملي سريع التغير. ويدمج االستطالع الثاني االستفادات من االستطالع األول، وال سيما الحاجة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى أداة اال  ظل سياق

ثمرت الجهود في تسهيل استخدام املنصة اإللكترونية، بما في ذلك الخواص التقنية الجديدة التي تم تطويرها م
ُ
ع أعضائنا  على اإلنترنت. وقد است

متنوع   واختبارها من قبل مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم متطلبات متنوعة لتيسير االستخدام. كما أجريت توعية استباقية مع جمهور 

من االستطالع   نوًعا مجموعة املشاركين أكبر بكثير وأكثر تندوة عبر اإلنترنت ودورات حلقات العمل بلغات مختلفة. وبفضل ذلك، أصبحت  21من خالل 

٪، كما زادت مشاركات األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية 11.9٪ إلى 1.4األول، فعلى سبيل املثال، زادت مشاركات األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية من 

املشاركة بشكل رئيس ي على  ٪ من إجمالي املشاركين. وأبلغت نسبة كبيرة من املشاركين من منظمات ذوي اإلعاقة عن 7.3٪ إلى 2.6واالجتماعية من 

، شارك 14.2٪(، وبشكل أقل على املستويين اإلقليمي والدولي )42.8٪( أو املستوى الوطني )43املستوى املحلي )
ً

فرًدا من جميع املناطق،  1341٪(. وإجماال

 .بلًدا 136ويشمل ذلك املشاركين بآرائهم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.sddirect.org.uk/media/2268/english-situation-report-opds-covid-19-report-final.pdf
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 االستنتاجات الرئيسية

 ال ش يء سوى الغموض. لدينا أمور كثيرة تبعث على الرضا، وأمور كثيرة تثير االستياء في الوقت ذاته".  -"هذا هو السيناريو بأكمله 

 )أحد املشاركين من بنغالديش( 

من حيث الكم، مع زيادة التماسات منظمات ذوي اإلعاقة   إن الرسالة الرئيسية املستمدة من االستطالع العاملي الثاني هي أنه بينما تتزايد املشاركة

ركتهم بشأن مجموعة أوسع من القضايا، إال أن نوعية املشاركة غير مرضية ملنظمات ذوي اإلعاقة. وفي الواقع، أفادت منظمات ذوي اإلعاقة أن مشا

 بعيدة 

أن رضاها عن املشاركة ال يزيد بنفس القدر، فمن املهم تجاوز هذه املفارقة  كل البعد عن كونها ذات جدوى. ومع تزايد تأثير منظمات ذوي اإلعاقة، غير 

 أفضل.
ً
 الواضحة: املشاركة األكبر ال تعني بالضرورة مشاركة

 

 وبشكل أكثر تحديًدا، ُتظهر بيانات االستطالع ما يلي: 

 

ركة مع الشركاء الدوليين، ولكن مع انخفاض املشاركة مع  زيادة بطيئة ومطردة في تأثير منظمات ذوي اإلعاقة، مع زيادة مستوى الرضا عن املشا .1

 الحكومات 

على   عندما ُسئلت منظمات ذوي اإلعاقة عن مستوى تأثيرهم على عملية صنع القرار مقارنة بالسنة املاضية، استمرت في اإلبالغ عن زيادة قدرتهم

ن تأثيرهم. ومع ذلك، فإن هذا التأثير املتزايد ال يقابله مستوى أعلى من  ٪ منهم عن 55التأثير على الشركاء الدوليين، حيث تحدث أكثر من  تحسُّ

٪ من منظمات ذوي اإلعاقة راضية على  45.6الرضا من جهة منظمات ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بمشاركتها مع حكوماتها. وفي حين لم تكن نسبة 

. يشير التناقض الواضح  2021٪ عام 52.9، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 2018 اإلطالق، أو لم تكن راضية بشكل عام عن عملها مع الحكومات عام

ثر  بين زيادة املشاركة وانخفاض مستوى الرضا إلى أن منظمات ذوي اإلعاقة قد تكون أكثر وعًيا بحقوقها، أو أكثر طموًحا في أهدافها، أو أك

ك، قد تكون أقل رضا عن مشاركتها الحالية مع الحكومة، على الرغم من إحراز استعداًدا للمطالبة بالتعبير عن قضيتها وإفساح مجاٍل لها. لذل

٪ كانوا قد أفادوا بأنهم راضين عموًما 37.5بعض التقدم. وفي املقابل، زاد مستوى الرضا عن تفاعل منظمات ذوي اإلعاقة مع الشركاء الدوليين من 

 عام 
ً
 .2021٪ للمشاركين عام 46.3، إلى 2018أو كلية

 

 ما تتوافق مع أولوياتها  .2
ً
 يجري التشاور مع منظمات ذوي اإلعاقة حول مجموعة واسعة من القضايا، وعادة

حرز تقدًما كبيًرا فيما يتعلق بمجموعة القضايا التي تقوم الحكومات بدعوة منظمات ذوي اإلعاقة إلى املشاركة فيها. ففي حين أنه في 
ُ
عام  أ

اإلعاقة بأنه تم التشاور معها حصرًيا بشأن قضايا خاصة باإلعاقة، مثل قانون أو سياسة اإلعاقة، إال  ٪ من منظمات ذوي 81.7، أفادت 2018

 إلى  2021أن هذه النسبة انخفضت عام 

ور ٪، وهو ما يعكس تعميم مراعاة مسائل اإلعاقة على نطاق أوسع في مختلف البرامج، مثل التعليم أو الصحة. ومع ذلك، ال ُيالَحظ هذا التط31.5

على مع الشركاء الدوليين مع زيادة طفيفة في منظمات ذوي اإلعاقة التي ذكرت أنه يتم استشارتها بشأن القضايا الخاصة باإلعاقة فحسب، وذلك 

ضايا  األرجح بسبب الشركاء الدوليين الجدد الذين يشاركون ألول مرة في قضية اإلعاقة بنهج محدد األهداف. ويمثل التعليم والعمالة والصحة ق 

كومات واضحة ذات أولوية ملنظمات ذوي اإلعاقة، حيث ُتظهر املقارنة بين القضايا ذات األولوية ملنظمات ذوي اإلعاقة والقضايا، التي تقوم الح

وياتها، مثل والشركاء الدوليين بإشراك منظمات ذوي اإلعاقة فيها، أنه عادة ما يتم إشراك منظمات ذوي اإلعاقة في القضايا التي تتوافق مع أول

 املساواة بين الجنسين، وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية، والتوظيف، والتعليم. 
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 ما تزال املشاركة محدودة من حيث التواتر ومستويات املشاركة في عملية صنع القرار، غير أنها تتخذ مسارات أكثر رسمية  .3

، إال أنها ما تزال محدودة  2018مستويات مشاركة منظمات ذوي اإلعاقة في عملية صنع القرار بشكل طفيف مقارنة بعام على الرغم من ارتفاع 

ن. عالوة نوًعا ما. وتفيد غالبية منظمات ذوي اإلعاقة بأنه يتم دعوتها في بعض األحيان فقط للمشاركة في العمل مع الحكومات أو الشركاء الدوليي

 ما يشاركون في األدوار املؤثرة، خاصة عندما يتعلق األمر بقرارات متعلقة بامليزانية )على ذلك، فإنهم ق
ً

٪ من منظمات ذوي اإلعاقة لم  34.6ليال

٪ في الرصد والتقييم(. ونادًرا ما يتم ضمهم كشركاء في أدوار املشاركة في اتخاذ القرار سواء من  26تتم دعوتهم أبًدا للمساهمة في وضع امليزانية، و 

 قبل الحكومات أو الشركاء الدوليين. وبينما تتم املشاركة من خالل آليات أكثر رسمية، مثل الحصول على مقعد في املجلس الوطني لإلعاقة،

مم  فقد ال يؤدي ذلك إلى تأثير فعلي على عملية صنع القرار. وال ينطبق هذا االتجاه املستمر املتمثل في انخفاض مستويات املشاركة على األ 

م  تحدة، والتي ُينظر إلى قدرتها على ضمان الشروط املسبقة للمشاركة على أنها مستقرة أو تتزايد ببطء. هذه النتيجة املشجعة تعكس التقدامل

 الذي أبلغت عنه منظومة األمم املتحدة بنفسها في ضوء

 بعد ثالث سنوات من بدء العمل بها.، (UNDISاألهداف التي حددتها استراتيجية األمم املتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة )

 

 عن الركب في عملية صنع القرار  .4
ً
 ما زالت فئات كثيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة متخلفة

أو   املجموعات التي تشترك بصورة أكثر تواتًرا في عملية صنع القرار هي التي تضم األشخاص ذوي اإلعاقات البدنية، أو الُصم، أو املكفوفين،

 ويتم إشراك ضعاف البصر. 

الُصم املكفوفين، واألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية، وذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية وذوي اإلعاقة السمعية بدرجة أقل بكثير. أما  

بهاق. املجموعات األقل مشاركة فهم األشخاص املصابون بالجذام، واملصابون بأمراض مزمنة، وقصار القامة، واملصابون بالصرع أو املهق أو ال

ر من ذوي وعلى هذا النحو، ال يوجد دليل على زيادة مشاركة العديد من الفئات في عملية صنع القرار من االستطالع األول إلى الثاني بالنسبة لكثي

 اإلعاقة. 

 

 راجعت بشكل عام وُينظر إلى الشروط املسبقة لتحقيق املشاركة، مثل ترتيبات تسهيل الوصول وتوفير اإلقامة املناسبة، على أنها قد ت .5

باملقارنة مع ما كان عليه الحال قبل ثالث سنوات، عندما لم تكن الشروط املسبقة لتحقيق املشاركة جيدة بالفعل، وتشهد منظمات ذوي  

يجابية لصناع . وُينظر إلى املواقف اإل 2021اإلعاقة تراجًعا أكبر في ضمان إمكانية الوصول املادي والوصول املتعلق باملعلومات واالتصاالت عام 

ي األول.  القرار ودرايتهم بما هو مطلوب لتحقيق املشاركة الهادفة ملنظمات ذوي اإلعاقة على أنها أقل بكثير مما كانت عليه في االستطالع العامل

 ٪ من املشاركين في االستطالع األول أن توفير التمويل لإلقامة املناسبة لم يكن 14بينما أفاد 

 على  
ً

. ومع اتساع نطاق القضايا التي يتم التشاور مع 2021٪ عام  41اإلطالق، وقد ارتفعت نسبة املشاركين الذين ذكروا ذلك في الواقع إلى مكفوال

ا  منظمات ذوي اإلعاقة بشأنها بوجه عام، فمن املرجح أن يكون أصحاب املصلحة الذين يتعاملون ألول مرة مع منظمات ذوي اإلعاقة أقل إملامً 

ت األشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة على قدم املساواة مع اآلخرين. وقد تؤدي النية في اإلدماج، ولكن بدون خبرة في كيفية تحقيق هذا بمتطلبا

 اإلدماج، إلى ممارسات تشاورية تتسم بالتمييز. 

 

 تفتقر منظمات ذوي اإلعاقة إلى القدرات واملوارد والفرص لتحقيق املشاركة الهادفة  .6

ن أن منظماتهم تفتقر في كثير من األحيان إلى الخبرة واملعرفة بشأن عمليات صنع القرار، وغالًبا ما يكون لدى منظمات ذوي أوضح املشاركو 

 جًدا من النشطاء لتكون ذات تأثير على صناع القرار في جميع املجاالت التي تحتاج إلى التدخل فيها. وتفتقر منظم
ً
ات ذوي  اإلعاقة عدًدا قليال

ى الوقت والتدريب والخبرة باإلضافة إلى املوارد املالية والبشرية لتحقيق املشاركة الهادفة، ويضاف إلى ذلك في بعض األحيان العوائق  اإلعاقة إل

القانونية التي تحول دون إنشاء املنظمة وتسجيلها. ومن ثم، فإن الدائرة السلبية التي يصعب كسرها تديم استبعادهم عن طريق حرمان  

 اإلعاقة من الفرص التي تعزز قدرتهم على املشاركة. تعمل ديناميات القوة  منظمات ذوي 
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صناع  املؤثرة، سواء داخل حركة حقوق اإلعاقة أو خارجها، على استبعاد بعض الفئات، حيث ُينظر إليها على أنها ذات قدرة أقل على التأثير على

صور في االعتراف بخبرة منظمات ذوي اإلعاقة، وقلق من أن تكون منظمات ذوي اإلعاقة غير التمثيلية، وأحياًنا  القرار. وغالًبا ما يكون هناك ق

 من تعزيز املزيد من العملي
ً

 عن منظمات ذوي اإلعاقة في كثير من األحيان، بدال
ً
 ات التعاونية. اآلباء، ما يزالون في أدوار قيادية أو يتحدثون نيابة

 

 

 أثرت جائحة الكورونا بشكل متفاوت على األشخاص ذوي اإلعاقة، كما أثرت على عمل منظمات ذوي اإلعاقة  .7

 أفادت معظم منظمات ذوي اإلعاقة بأنها واجهت تحديات بسبب الجائحة، مما أثر أيًضا على مشاركتها في عمليات صنع القرار، وتسبب في توقف

 كة في العالم الرقمي. وأشار عدد من املشاركين إلى التمويل وخلق تحديات جديدة أمام املشار 

لة ملسائل التغييرات اإليجابية مثل األشكال الجديدة لالتصاالت والناشطية االفتراضية، أو املشاركة الجديدة في االستجابة لحاالت الطوارئ الشام

إلعاقة أو مثلت تهديًدا لصحتهم، مما حدَّ من قدراتهم الالزمة  اإلعاقة، غير أنه قد تبين عموًما أن هذه الجائحة قد زادت من مستوى فقر ذوي ا

ر أحد املشاركين:  "هنالك للناشطية. وقد تفاقمت تكاليف الفرص البديلة التي تم تحديدها خالل االستطالع األول في أوقات األزمات. وحسبما عبَّ

 أعمال كثيرة، ولكن التمويل قليل". 
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 التوصيات
 

 

ت التي تم جمعها  يظهر االستطالع العاملي الثاني للتحالف الدولي لإلعاقة حول مشاركة منظمات ذوي اإلعاقة، واملقارنة التي يتيحها ألول مرة مع البيانا

اقة. ومع تنامي تأثير  ، بعض التغييرات اإليجابية، ولكنه يظهر أيًضا مساًرا بطيًئا وغير مستقٍر نحو املشاركة الهادفة ملنظمات ذوي اإلع2018عام 

 منظمات ذوي اإلعاقة،  

 أفضلغير أن مستوى رضاها ال ينمو بنفس القدر، أصبح من املهم تجاوز هذه املفارقة الواضحة: 
ً
 . املشاركة األكبر ال تعني بالضرورة مشاركة

 

سياقات أقل مواتاة ملشاركة املجتمع املدني. عالوة على ذلك،  كما أن جائحة الكورونا واألزمات املتعددة التي تؤثر على الديمقراطية وحقوق اإلنسان تخلق 

من حكوماتها، ولكن هذه التوقعات ال تتحقق، وقد بدأ صبر منظمات ذوي  ومع تزايد استيعاب منظمات ذوي اإلعاقة لحقوقها اإلنسانية، زادت توقعاتها 

وفي الواقع بسبب عدم إحراز تقدم في إعمال حقوقها اإلنسانية. وهو ما   –التشاور اإلعاقة ينفد أكثر فأكثر إزاء عدم إحراز أي تقدم في مجالي التعاون و 

 يفسر، على األرجح، انخفاض مستوى رضا منظمات ذوي اإلعاقة التي تعمل مع حكوماتها.

 

ن، حتى لو لم يكن هذا التعاون مجدًيا أو التعامل املتزايد مع الشركاء الدولييعلى النقيض من ذلك، فقد أبدت منظمات ذوي اإلعاقة موقًفا إيجابًيا إزاء 

. ويمكن تفسير ذلك بالزخم العاملي إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، والذي عززته مؤتمرات القمة العاملية لإلعاقة متوازًنا دائًما من حيث مفاهيم القوة

ا جديدة لل
ً
تعاون، حيث كان يجري في السابق إغفال منظمات ذوي اإلعاقة  واستراتيجية األمم املتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، مما يفتح آفاق

 كشركاء في األعمال اإلنمائية واإلنسانية. 

 

نقًصا كبيًرا في االستثمار لتحقيق  تتمثل الرسالة العامة الواضحة التي توجهها منظمات ذوي اإلعاقة للحكومات والشركاء الدوليين في أنه ما يزال يوجد 

. وبما أن األساس املنطقي للعمل مع منظمات ذوي اإلعاقة أقوى، فإن اآلثار كة منظمات ذوي اإلعاقة حتى تكون ذات جدوى الشروط املسبقة ملشار 

تسهيل الوصول وحتى املترتبة على هذا التحول في املمارسة العملية لم يتم استيعابه إال مؤخًرا. وينبغي بذل جهود أكبر لتنفيذ الوعود، بدًءا من التكفل ب

اإلعاقة  معالجة ديناميات القوة غير املتكافئة داخل املشاريع، ومن االستراتيجيات الرامية إلى عدم إغفال أي أحد حًقا، وحتى تجهيز منظمات ذوي 

 للنمو واالزدهار بصفتها مؤسسات تمثيلية 

في منظمات ذوي اإلعاقة كشركاء رئيسيين  هناك املزيد مما يتعين القيام به لسن الوعود، فااللتزامات يجب أن تتوافق مع االستثمارات -

 إلعمال هذه الحقوق.

 

ر بأن املشاركة الهادفة ينبغي فيها ما يلي...  ِّ
 
 وإذ نذك

 

 احترام منظمات ذوي اإلعاقة وتقديرها ومراعاة دورها ومنظورها الفريدين بصفتها منظمات تمثيلية؛  •

 خالل ضمان تكافؤ الفرص للجميع من أجل املساهمة؛ تمكينهم من املشاركة املنتظمة والفعالة، وذلك من  •

 السعي إلى تحقيق أعلى مستويات املشاركة في صنع القرار بشأن جميع القضايا التي تهم جميع األشخاص ذوي اإلعاقة،  •

 

 توصيات رئيسية بنفس القدر من األهمية للحكومات والشركاء الدوليين:  6...يسلط هذا التقرير الضوء على 

 

 

حقيق مستويات أعلى من مشاركة منظمات ذوي اإلعاقة في عملية صنع القرار، وإيالء اهتمام أكبر ملساهمتها، بدًءا من مراحل  ضمان ت .1

 التصميم فصاعًدا

ي معظم ف عندما تدعى منظمات ذوي اإلعاقة إلى املساهمة، فهي كثيًرا ما تدعى إلى املشاركة في برامج سبق تصميمها دون إسهامات منها، ويطلب منها

 من ذلك، يجب دعوة منظمات ذوي اإلعاقة للمشاركة في تصميم السياسات والبرامج منذ البداي
ً
ة. األحيان دعم أنشطة التواصل والتوعية. وبدال

 تتطلب البرمجة الدمجية القائمة على الحقوق 

3 
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أيًضا وضعها بعين االعتبار في أدوار الشراكة، مع إتاحة فرص واضحة لتأطير التساؤالت  أال يقتصر األمر على إخطارها أو مشاورتها فحسب، ولكن 

ًءا من أنشطة  والتأثير على القرارات. ينبغي تكليف منظمات ذوي اإلعاقة بأدوار واضحة تتناسب مع أولوياتها، وينبغي زيادة االستثمار في قدراتها، بد 

ة تضيف إلى جودة العمليات التشاركية: حيث ينبغي إعطاء اآلراء التي تشاركها منظمات ذوي اإلعاقة  الدعوة وحتى التدريب التقني. إن املساءل

 األهمية التي تستحقها، ويجب تقديم املالحظات حول كيفية االستفادة من إسهاماتها، كما يجب طلب املالحظات حول كيفية تحسين املشاركة.

 

 التعجيل باالستثمار في خدمات الدعم التي تمكن من املشاركة إزالة العوائق القانونية أمام املشاركة و  .2

ي تحول  ينبغي للحكومات أن تزيل العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن ُتبطل القوانين والسياسات التمييزية الت

 دون االعتراف بهم على قدم املساواة أمام 

لمشاركة. وينبغي ضمان املساءلة من خالل تدابير إلعمال مكافحة التمييز على أرض الواقع، كما يجب التصدي القانون، وتحقيق تكافؤ الفرص ل

 للعوائق الهيكلية مثل االفتقار إلى تسهيل الوصول وخدمات الدعم لتمكين املشاركة واإلدماج. ويمكن أن يتم ذلك من خالل قوانين وسياسات

تطوير الخدمات التي توفر "الحلقة املفقودة" ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك املساعدات   تسهيل الوصول وزيادة االستثمار في

دة، ووسائل النقل ميسورة االستخدام، أو الحماية االجتماعية الشاملة ملسائل اإلعاقة ساعِّ
ُ
التي    اإلنسانية، وإتاحة الوسائل التكنولوجية امل

 فية التي يتكبدها األشخاص ذوو اإلعاقة. تعوض بشكل فعال عن التكاليف اإلضا

 

 ضمان تسهيل الوصول وتوفير اإلقامة املناسبة بشكل منتظم في جميع مرافق املشاورات وعملياتها .3

يتعين على الحكومات والشركاء الدوليين أن يتكفلوا بتسهيل وصول جميع األشخاص ذوي اإلعاقة إلى جميع مرافق املشاورات وعملياتها بشكل 

إلى   ، بما في ذلك توفير اإلقامة املناسبة. ويشمل ذلك اختيار أماكن يسهل الوصول إليها أو تقنيات التحاور عن ُبعد، وضمان إمكانية الوصول منتظم

 ةاملعلومات والتواصل حول فرص املشاركة، وضمان الوصول إلى املعلومات والتواصل خالل املشاورات من خالل الترجمة املرئية، ولغات اإلشار 

  الوطنية واألشكال سهلة الفهم، وضمان الوقت الكافي للتحضير واملشاركة. يمكن أن يؤدي التصميم املشترك لعمليات التشاور مع منظمات ذوي 

 اإلعاقة إلى زيادة فعالية املشاركة والتوعية.

 

 دعم منظمات ذوي اإلعاقة للحصول على التمويل والفرص من أجل تطوير منظماتها  .4

ل ينبغي توفير املوارد املناسبة ملشاركة منظمات ذوي اإلعاقة، ليس فقط من خالل تغطية تكاليف تسهيل الوصول وتوفير اإلقامة املناسبة خال

في   ماراملشاورات، ولكن أيًضا من خالل االستثمار في منظمات ذوي اإلعاقة لتحقيق تكافؤ فرصهم في املشاركة واملساهمة كشركاء. في حالة االستث

هيل  منظمات ذوي اإلعاقة، ينبغي مراعاة شروط التمويل املتناسبة )على سبيل املثال، مواءمة متطلبات العناية الواجبة مع حجم املنظمة(، وتس

يل إجراءات تقديم الطلبات )كإتاحتها بعدة لغات وصيغ مختلفة( وتعزيز القدرة على جمع األموال. يجب حصول منظمات ذوي اإلعاقة على التمو 

ا واملوارد األساسية الكافية لدعم وجودها وعملياتها وتطويرها التنظيمي وقدرتها على التنسيق مع أعضائها وأولويات الدعوة وأداء أدواره

 باستقاللية وحرية وقدرة وافية. 

 االستثمار في القدرة الفنية ملنظمات ذوي اإلعاقة والتعلم منها  .5

بالنسبة ملنظمات تتطلب منظمات ذوي اإلعاقة دعًما أفضل   لتحسين قدراتها التنظيمية والتقنية وقيادتها. ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة 

 ناقًصا ومنظمات ذوي اإلعاقة العاملة في املناطق الريفية. إن املشاركة في صنع القرار تدعم منظمات ذوي اإلعا
ً

 قة الفئات املمثلة تمثيال

مة بصورة أكثر كفاءة. لذلك، يجب على الحكومة والشركاء الدوليين االستثمار في حلقة مثمرة، حيث  في تعلم واكتساب املهارات واألدوات للمساه

 يؤدي خلق 
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 فرص التعلم واملشاركة إلى إسهامات رفيعة املستوى من جهة منظمات ذوي اإلعاقة. وكذلك يدعم بناء القدرات في مجال التعاون الدولي )على

نظمات سبيل املثال، فهم عمليات االستجابة للحاالت اإلنسانية، وإدارة املشاريع، والقضايا املستجدة مثل تغير املناخ، وما إلى ذلك( أهمية م

 ذوي اإلعاقة وكفاءتها كشركاء

 عن في التنمية. وعالوة على ذلك، ينبغي لصناع القرار أيًضا أن يتعلموا من منظمات ذوي اإلعاقة، ليس فقط بش
ً
أن التعبير عن املطالب نيابة

 األشخاص ذوي اإلعاقة، بل أيًضا كمصدر للخبرة واملعرفة الفنية بشأن عمليات االستجابة القائمة على الحقوق والشاملة ملسائل اإلعاقة.

 

 ناقًصا  .6
ً

 تقديم دعم استباقي ملشاركة مختلف الفئات املستهدفة، وال سيما الفئات املمثلة تمثيال

إغفال أي أحد إيالء االهتمام لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة، وبذل جهوًدا استباقية للوصول إلى أكثر الفئات تخلًفا عن الركب،  يتطلب عدم

 ناقًصا من املشاركة. ويحتاج األشخاص الُصم املكفوفين،
ً

 والتغلب على العوائق التي قد تمنع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة املمثلة تمثيال

اإلعاقات الذهنية، وذوو اإلعاقات النفسية االجتماعية، وذوو اإلعاقات الخفية مثل ضعاف السمع، وذوو اإلعاقة الذين يواجهون واألشخاص ذوو 

 صوًرا متداخلة من التمييز، مثل النساء واألطفال والشباب واملسنين والسكان األصليين ذوي اإلعاقة، إلى اهتمام خاص. 

منظمات ذوي اإلعاقة كحركة، مما يعزز الوحدة )من قبيل احترام قيادة االتحاد الوطني لإلعاقات الشاملة   وينبغي أن يستثمر صناع القرار في

 ناقًصا(. وي
ً

نبغي االستفادة باعتباره املحاور الوطني الرئيس ي( والتنوع )مثال ذلك، تقديم دعم إضافي لضمان املشاركة الفعالة للفئات املمثلة تمثيال

لتقدم املحرز وضمان املساءلة بشأن اإلدماج الحقيقي للجميع. وينبغي تصميم إجراءات املشاركة والتشاور بطرق تعترف  من املؤشرات لتتبع ا

 بديناميات القوة وتعالجها وتسعى إلى تعزيز التعاون من خالل توحيد أصوات ذوي اإلعاقات املختلفة من أجل تحقيق تأثير أكبر.
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