
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إرشادّية نشرة  
  ورحلة الحماية اإلحتياجات الخاّصةاألشخاص ذوو 

استخدام الموارد  عند بعض المبادئ الشاملة التي يجب مراعاتها عند تطبيق نهج الحماية و النّشرة اإلرشاديّةهذه  لّخصت
  .دةوصيات المحدّ بعض التّ  نتتضمّ كما  .الموارد والدعممركز  لدىالموجودة 

  
    : 1ادئ الشاملة المب 

  وعدم التمييز الّدمج

وفي اتّخاذ  واإلستجابة واإلبالغالوقاية تدخالت في  في الحسبان اإلحتياجات الخاّصةذوي  عدم أخذاإلخفاق في يؤدي 
  . )SEAH(الجنسي ش والتحرّ  اإلنتهاكستغالل ومخاطر اإلل تعّرضهم إلى زيادة  فيما يتعلّق بالحمايةالتّدابير الّرادعة 

عوامل   أنّ  يدّل علىا من أنشطة الحماية ممّ  -دون وعي  - اإلحتياجات الخاّصةذوي  من األشخاص ستبعديُ الًبا ما غو
  .ةخطيط األوليّ ات التّ في عمليّ  تُؤخذ في عين اإلعتبارلم  يتعرضون لهاالتي و الخاّصة بهمالخطر 

  
  : يجب  لذا 

 البداية ذالحماية الشاملة من  "تضمين"   لضمانخطيط التّ  اتجميع عملّي  فياإلعاقة مراعاة منظور د من تأكّ ال .  
 قتصادية  واإل  جتماعيةاإل واألوضاع  والّنوع اإلجتماعياألعمار  مختلفمن  اإلحتياجات الخاّصة ذوي من مع األشخاص  عمللا

  .وضع البرامجفي    ةرئيسّي  جهات معنّية  بمثابتهم التي تمثّلهم المنّظمات مع و
 نساء الشعوب   ،على سبيل المثال( ةّي زيادة التركيز على التقاطعل  المتنوعة القوى العاملة ارفي عين اإلعتب  األخذ

  ). من ذوي اإلحتياجات الخاّصة ة األصلّي 
 حتياجات ة تعكس اإل لقائمة المرجعّي ا أكد من أنّ التّ  ،على سبيل المثال(، ةالنُُهج التقاطعّي تعكس  ةمرجعّي قوائم  ضعو  

  ). ستختلف التواصل  نُُهج ألّن   –ة  ة وذوات اإلعاقة السمعّي اء ذوات اإلعاقة البصرّي سمن الّن  لكلّ  المتباينة
 جتماعي وع اإلالّن  يراعونالموقع والمواد ومنهجية التيسير  من أنّ  ورشة عمل أو تدريب  أيّ أكد عند تنظيم تّ ال

  . ميمكن الوصول إليهبحيث  مّيسرونو يتّسمون بالشمول و واإلعاقة 

  الوصول إمكانية

صعوبة  اإلحتياجات الخاّصةقد يواجه األشخاص ذوو ف .ر الوصول إليها من المخاطريمكن أن تزيد الخدمات التي يتعذّ 
في   ذلكوقد يضعهم  ؛الخاّصةغيرهم من غير ذوي اإلحتياجات  ذاتها التي يصل إليهابالطريقة في الوصول إلى الخدمات 

من   النّاجيات/اجينخدمات دعم النّ  كما قد تستبعد .ة على سبيل المثالكالمرافق الصحيّ مواقف تنطوي على مخاطر أكبر، 
غير  بُنىفي  قّدمتإذا  - عن غير قصد -اإلحتياجات الخاّصة األشخاص ذوي  ش الجنسيحرّ والتّ  نتهاكستغالل واإلاإل

  . اإلعاقةحول مراعاة منظور الوصول أو إذا كان الموظفون يفتقرون إلى الوعي  ميّسرة
  

  

  

 
بما ، الذاتية الفرديةلة، واالستقاللية كرامة المتأصّ احترام ال: وهي ،مع مبادئ اتفاقية األمم المتحدة لحقوقاألشخاص ذوي اإلعاقة تتوافق هذه المبادئ1

الفوارق وقبول احترام ، والكاملة والفعالة واالندماج في المجتمعالمشاركة وعدم التمييز، و، خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم تحديدفي ذلك حرية 
احترام و ، المساواة بين الرجل والمرأةو ، إمكانية الوصولو ،صتكافؤ الفرو ، األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية

  .القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حق األطفال ذوي اإلعاقة في الحفاظ على هويتهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

قد يواجه  ف .فإن فعاليتها محدودة وبذلكاإلحتياجات الخاّصة ذوي آليات اإلبالغ غير الشاملة األشخاص  تستبعد
بالغ اإلة إذا كانت آلية ات في تقديم شكوى، خاصّ واصل والقراءة تحديّ الشخص الكفيف أو الذي يجد صعوبة في التّ 

أو   ألشخاص الصمّ ل غ البديلةبالآليات اإل ضقد تعرّ  وكذلك .ملء النّماذج كتابيًا/ب من الشخص أن يكتبتتطلّ 
  .تزيد من المخاطر وبذلك – للخطر موسالمته تهم، سريّ على سبيل المثال األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية 

  نبغيي لذا

 يذهتنفتصميم المشروع و عندعتبار في اإلالى الخدمات الوصول  تيسيرعدم شكلها  ي المخاطر المتزايدة التي  أخذ.  
 إعاقات مختلفة من  مع األشخاص الذين يعانون بالتّعاونُصّممت ها أّن من بالغ ولإل واحدة آلية أكثر منوضع أكد من تّ ال  

  .سيشاركون في البرنامجالذين و

اس لفهم  نّ يجب دعم ال .سائلالرّ  انتشارمن الى أقصى حّد  بطرق متنوعة قّدمالمتاحة التي تُ والشاملة علومات المتزيد 
لديهم الحق في   أو أنّ  ،الخدماتو لعالسّ للحصول على الجنس  بمقايضةهم غير ملزمين أنّ لمعرفة  ؛وقهم بطريقة تناسبهمحق

  اإلغاثة ن في مجال والعامل يحتاجوبالمثل،  اإلحتياجات الخاّصة.  ذوي  من غيرالوصول إلى الخدمات مثل األشخاص 
عن عدم  مة واضحة من المنظّ  ة مؤشراتورؤيباألمان في بيئة عملهم  إلى الشعور اإلحتياجات الخاّصةذوي من نمية والتّ 

الوصول إلى  و اإلبالغ مكانيجب أن يعرفوا أيًضا و .)وغيره من أشكال الممارسات التمييزية(حرش الجنسي التّ قبولها ب
  . الخدمات التي يحتاجون إليها

من  وتتأكدكان احتياجات السّ   وعيةالتّ الوعي/  رفعت ومنّظمات اإلغاثة من خالل مشاركة المعلوماتحّدد/تشير يجب أن 
قادرين على  ال غيرإلى التعليم أو ذاته الذين قد ال يكون لديهم الوصول ( اإلحتياجات الخاّصةاألشخاص ذوي  تلقي
  . معلومات واضحة) واصلأو التّ  سمعالّ ؤية أو الرّ 

  :يجب لذا

 حول سبل التّواصل و سائل رّ اللهم في تصميم مات التي تمثّ والمنظّ  خاّصة اإلحتياجات الإشراك ذوي  عتباراإلعين في  األخذ  
  . تيسير الوصول لضمان ش الجنسي والتحرّ  نتهاكستغالل واإلاإل

 أّن الّرسائل مالئمة  لضمان المعلومات ومشاركة وعية أنشطة التّ البداية في  من اإلحتياجات الخاّصة األشخاص ذوي  كاشرإ
  . ومقبولة. 

  

  ين الجنسينالمساواة ب

ش حرّ والتّ  اإلنتهاكستغالل واإللخطر أكثر عرضة  نّ ه اإلحتياجات الخاّصة ذوي  من اتالنساء والفتيات والمراهقإّن 
ن يبحثون عن  قد يستهدف األفراد الذيو .م المساواة بين الجنسين مع التمييز بسبب اإلعاقةاعدان لتقاطعنظًرا الجنسي 

 نّ يمكنه والأهدافًا سهلة  هنّ أنّ  يظنّونهم ألنّ  نّ منهاإلحتياجات الخاّصة ذوي  ،اتوالمراهقالفتيات و ساءفرص الستغالل النّ 
قد ال يكون لدى  و .شكوى لألسباب المختلفة المذكورة أعاله نمقدّ ما على محمل الجد إذا  نّ أخذه يتمّ أو لن  تقديم شكوى

النّساء تواجهها ة التي الخاصّ  المشكالتحول  كاف وعيلهم مات التي تمثّ والمنظّ  اإلحتياجات الخاّصةذوي  من األشخاص
  .ورفع الّصوت إلى التعبير ا يزيد مرة أخرى من افتقارهنّ ة ممّ مناصب قياديّ في ساء النّ  تكونوقد ال  منهم

  :ينبغي لذا

  ل النساء  ع يشمعن تمثيل متنوّ  لهممات التي تمثّ والمنظّ  اإلحتياجات الخاّصة عند التعامل مع األشخاص ذوي البحث
  . مختلف أنواع العجزأشخاص من مختلفة وكذلك  وضاع أ  من اإلحتياجات الخاّصةذوي  ات منوالمراهق الفتياتو

 التي تهدف إلى تمكين النساء  وع االجتماعي والمستهدفة للّن  تعميم المنظور الجنسانيالت تدخّ منظور اإلعاقة في جميع  دمج
  . اإلحتياجات الخاّصةمن ذوي  ات والفتيات والمراهق

  
  الحماية  في مجال إلعاقة  شامل ل منظور  صائح لتطبيق أهم الّن 



  
  
  
  
  
  

خذ خطوات نحو تتّ  بينما للتمعّن فيهمات على المنظّ  سؤاالً   منهاكلّ  تطرح تتمحور رحلة الحماية حول أربع مراحل
  بصورة  مستجابة لهاإلوالجنسي ش والتحرّ  اكواإلنتهستغالل لمنع اإل لديهاالثقافات والممارسات وتعزيز سياسة الحماية 

  : ةالفعّ 

  ما هي الحماية؟  
 ؟خطيط لها تقييم الحماية والتّ  يتم كيف  
  الحماية؟  بهتتطلّ ما الذي  
  ما العمل في حال حدوث مشكلة  
  

.ولكنها ذات صلة في جميع المجاالت مفّصلةصائح المدرجة في الجدول أدناه ليست النّ إّن 

      



  
  
  
  
  

  

  المستهدفون   القدرة   ية الوصول إمكان

اإلحتياجات  مع األشخاص ذوي  العمل 
مات التي تمثلهم إلجراء  والمنظّ  الخاّصة 

إلعاقة  ل  منظور مراع من تدقيق 
والبنية   والتّواصلللبرنامج والمعلومات 

  . التحتية

والشركاء  الموّظفين  معرفة بناء 
الجهات  /ة اآلخرين المصلحوأصحاب 

وعيهم حول   وزيادة المعنيّة األخرى 
العاملين في  بما في ذلك ( اإلعاقة

عم النفسي واالجتماعي  الدّ مجال 
  العاملين في مجالي والشرطة و

إشراك  ). التعليمو ة فق الصحيّ االمر
  اإلحتياجات الخاّصة األشخاص ذوي 

  للتّصّدي كمدربين حيثما أمكن ذلك 
واختالل   المؤذيةجتماعية ألعراف اإلل

ضة  مناه من أجل القوى  موازين
والتّحّرش   اإلستغالل واإلنتهاك 

  الجنسي. 

ذوي  تحديد الشبكات التي يمكن أن تدعم 
خاصة أولئك الذين  ( اإلحتياجات الخاّصة 

والذين يشاركون  ) يتطلّبون دعًما كبيًرا
حول  حقيقات تّ الشكاوى وعمليّات الفي 

  والتّحّرش الجنسي.   نتهاك اإلستغالل واإل

ستغالل  اإل  معلومات حولأكد من توفير تّ ال
حول  و ش الجنسي والتحرّ  واإلنتهاك

نشرها  و مختلفة نماذج اإلبالغ عنهم في 
ادة  ق (اإلذاعة، و متعّددة وسائط عبر 

  المجتمع، وبطرق غير أدبية، وخالفه).  

ع توظيف األشخاص ذوي  يشجت
  والنّساء لتحويل  اإلحتياجات الخاّصة

وع  المواقف وتمثيل قضايا النّ 
ي تصميم  االجتماعي واإلعاقة ف

  المشروع وتنفيذه. 

  ، على وجه التحديد ،فااستهد
   -  طويالً وقتًا فين الذين يقضون الموظّ 
مع   - دوًما  لإلشراف  ين خاضعالوغير 

ساء واألطفال واألشخاص ذوي  النّ 
  هم بشأن دعم اإلحتياجات الخاّصة و 

  .  م وتدريبه  ة مشورالإسداء الحماية و

ض  تصميم المرافق ال يُعرَّ  أكد من أنّ تّ ال
  اإلحتياجات الخاّصة األشخاص ذوي 

مرافق  ال يجب أن تحتوي (لخطر إضافي 
التي يمكن الوصول إليها على   ةالصحي
  . ) أقفال

جال من جميع  الرّ وساء مع النّ  عمل لا
  مختلف أنواع العجز من واألعمار 

لتصميم مجموعة من آليات اإلبالغ  
تعكس متطلبات   بحيث وتوفيرهارية السّ 

  مثل األشخاص ( مختلف أنواع العجز
ذوي اإلعاقات  / لمكفوفينا –الصم
  رية. السّ لضمان )  دة المتعدّ 

اإلحتياجات  عمل مع األشخاص ذوي لا
كذلك  و مات التي تمثلهم والمنظّ الخاّصة 

  للتأكد من أنّ  األهاليمجموعات 
  ذوي اإلحتياجات الخاّصة األشخاص 

على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم  
اخلية  الدّ  ُهجالنُ وتعزيز  اإلبالغ ات وعمليّ 

ش  والتحرّ اإلنتهاك ستغالل واإلالمتعلقة ب 
  . الجنسي 

  دمج اإلعاقة   وصل إليهاق من الدرجة التي خطة حماية للتحقّ  ة تشاركية في أيّ اجعينبغي تضمين حلقات تغذية ر
  
  


