نشرة إرشاديّة

صة ورحلة الحماية
اﻷشخاص ذوو اﻹحتياجات الخا ّ
ﺗل ّخص هذه النّشرة اﻹرشاديّة بعض المبادئ الشاملة الﺗي يجب مراعاﺗها عند ﺗطبيق نهج الحماية وعند اسﺗخدام الموارد
الموجودة لدى مركز الموارد والدعم .كما ﺗﺗﺿ ّمن بعض الﺗّوصيات المح ّددة.
المبادئ الشاملة:1

الدّمج وعدم الﺗمييز
صة في الحسبان في تدخﻼت الوقاية واﻹبﻼغ واﻹستجابة وفي اتّخاذ
يؤدي اﻹخفاق في عدم أخذ ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
والتحرش الجنسي ).(SEAH
تعرضهم لمخاطر اﻹستغﻼل واﻹنتهاك
ّ
الرادعة فيما يتعلّق بالحماية إلى زيادة ّ
التّدابير ّ
وﻏال ًبا ما يُسﺗبعد اﻷشخاص من ذوي اﻹحﺗياجات الخاصّة  -دون وعي  -من أنشطة الحماية م ّما يد ّل على أنّ عوامل
الخطر الخاصّة بهم والﺗي يﺗعرﺿون لها لم ﺗ ُؤخذ في عين اﻹعﺗبار في عمل ّيات الﺗّخطيط اﻷول ّية.
لذا يجب:







التﺄ ّﻛد من مراعاة منظور اﻹعاقة في جميع عمل ّيات التّخطيط لضمان "تضمين" الحماية الشاملة منذ البداية.
صة من مختلف اﻷعمار وال ّنوع اﻹجتماعي واﻷوضاع اﻹجتماعية واﻹقتصادية
العمل مع اﻷشخاص من ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
ّ
المنظمات التي تمثّلهم بمثابتهم جهات معنيّة رئيس ّية في وضع البرامج.
ومع
اﻷخذ في عين اﻹعتبار القوى العاملة المتنوعة لزيادة الترﻛيز على التقاطع ّية )على سبيل المثال ،نساء الشعوب
صة(.
اﻷصل ّية من ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
وضع قوائم مرجع ّية تعﻛس النُ ُهج التقاطع ّية) ،على سبيل المثال ،التّﺄﻛد من ّ
أن القائمة المرجع ّية تعﻛس اﻹحتياجات
ُ
المتباينة لﻛ ّل من ال ّنساء ذوات اﻹعاقة البصر ّية وذوات اﻹعاقة السمع ّية – ّ
ﻷن ن ُهج التواصل ستختلف(.
ي ورشة عمل أو تدريب من ّ
أن الموقع والمواد ومنهجية التيسير يراعون ال ّنوع اﻹجتماعي
التّﺄﻛد عند تنظيم أ ّ
واﻹعاقة ويتّسمون بالشمول وميّسرون بحيث يمﻛن الوصول إليهم.

إمكانية الوصول
صة صعوبة
يمكن أن ﺗزيد الخدمات الﺗي يﺗع ّذر الوصول إليها من المخاطر .فقد يواجه اﻷشخاص ذوو اﻹحتياجات الخا ّ
صة؛ وقد يضعهم ذلك في
في الوصول إلى الخدمات بالطريقة ذاتها التي يصل إليها غيرهم من غير ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
مواقف تنطوي على مخاطر أﻛبر ،ﻛالمرافق الصحيّة على سبيل المثال .ﻛما قد تستبعد خدمات دعم النّاجين/النّاجيات من
صة  -عن غير قصد  -إذا قدّمت في بُنى غير
حرش الجنسي اﻷشخاص ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
اﻹستغﻼل واﻹنتهاك والتّ ّ
ميسّرة الوصول أو إذا ﻛان الموظفون يفتقرون إلى الوعي حول مراعاة منظور اﻹعاقة.

صلة ،واﻻستقﻼلية الذاتية الفردية ،بما
1تتوافق هذه المبادئ مع مبادئ اتفاقية اﻷمم المتحدة لحقوقاﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ،وهي :احترام الﻛرامة المتﺄ ّ
في ذلك حرية تحديد خياراتهم بﺄنفسهم واستقﻼليتهم ،وعدم التمييز ،والمشارﻛة الﻛاملة والفعالة واﻻندماج في المجتمع ،واحترام الفوارق وقبول
اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ﻛجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية ،وتﻛافؤ الفرص ،وإمﻛانية الوصول ،والمساواة بين الرجل والمرأة ،واحترام
القدرات المتطورة لﻸطفال ذوي اﻹعاقة واحترام حق اﻷطفال ذوي اﻹعاقة في الحفاظ على هويتهم.

ﺗسﺗبعد آليات اﻹبﻼغ ﻏير الشاملة اﻷشخاص ذوي اﻹحﺗياجات الخاصّة وبذلك فإن فعاليﺗها محدودة .فقد يواجه
صة إذا ﻛانت آلية اﻹبﻼغ
الشخص الﻛفيف أو الذي يجد صعوبة في التّواصل والقراءة تحديّات في تقديم شﻛوى ،خا ّ
تعرض آليات اﻹبﻼغ البديلة لﻸشخاص الص ّم أو
تتطلّب من الشخص أن يﻛتب/ملء النّماذج ﻛتابيًا .وﻛذلك قد ّ
اﻷشخاص ذوي اﻹعاقات الذهنية على سبيل المثال ،سريّتهم وسﻼمتهم للخطر – وبذلك تزيد من المخاطر.
لذا ينبﻐي
 أخذ المخاطر المتزايدة التي يشﻛلها عدم تيسير الوصول الى الخدمات في اﻹعتبار عند تصميم المشروع وتنفيذه.
ص ّممت بالتّعاون مع اﻷشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة
 التّﺄﻛد من وضع أﻛثر من آلية واحدة لﻺبﻼغ ومن أ ّنها ُ
والذين سيشارﻛون في البرنامج.

الرسائل .يجب دعم النّاس لفهم
ﺗزيد المعلومات الشاملة والمﺗاحة الﺗي ﺗ ُقدّم بطرق مﺗنوعة الى أقصى ح ّد من انﺗشار ّ
سلع والخدمات ،أو ّ
أن لديهم الحق في
حقوقهم بطريقة تناسبهم؛ لمعرفة أنّهم غير ملزمين بمقايضة الجنس للحصول على ال ّ
صة .وبالمثل ،يحتاج العاملون في مجال اﻹغاثة
الوصول إلى الخدمات مثل اﻷشخاص من غير ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
ّ
صة إلى الشعور باﻷمان في بيئة عملهم ورؤية مؤشرات واضحة من المنظمة عن عدم
والتّنمية من ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
قبولها بالتّحرش الجنسي )وغيره من أشﻛال الممارسات التمييزية( .ويجب أن يعرفوا أيضًا مﻛان اﻹبﻼغ والوصول إلى
الخدمات التي يحتاجون إليها.
يجب أن تحدّد/تشير من ّ
سﻛان وتتﺄﻛد من
ظمات اﻹغاثة من خﻼل مشارﻛة المعلومات ورفع الوعي/التّوعية احتياجات ال ّ
صة )الذين قد ﻻ يﻛون لديهم الوصول ذاته إلى التعليم أو غير القادرين على
تلقي اﻷشخاص ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
الرؤية أو الّسمع أو التّواصل( معلومات واضحة.
ّ
لذا يجب:
ّ
والمنظمات التي تمثّلهم في تصميم ال ّرسائل وسبل التّواصل حول
صة
 اﻷخذ في عين اﻹعتبار إشراك ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
والتحرش الجنسي لضمان تيسير الوصول.
اﻹستغﻼل واﻹنتهاك
ّ
ّ
صة من البداية في أنشطة التوعية ومشارﻛة المعلومات لضمان ّ
الرسائل مﻼئمة
 إشراك اﻷشخاص ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
أن ّ
ومقبولة..

المساواة بين الجنسين
ّ
حرش
صة ه ّن أﻛثر عرضة لخطر اﻹستغﻼل واﻹنتهاك والتّ ّ
إن النساء والفتيات والمراهقات من ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
نظرا لتقاطع انعدام المساواة بين الجنسين مع التمييز بسبب اﻹعاقة .وقد يستهدف اﻷفراد الذين يبحثون عن
الجنسي
ً
ّ
هن أهدافًا سهلة وﻻ يمﻛنهنّ
صة منه ّن ﻷنّهم يظنّون أنّ ّ
فرص ﻻستغﻼل النساء والفتيات والمراهقات ،ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
تقديم شﻛوى أو لن يت ّم أخذه ّن على محمل الجد إذا ما ق ّدمن شﻛوى لﻸسباب المختلفة المذﻛورة أعﻼه .وقد ﻻ يﻛون لدى
صة والمن ّ
صة التي تواجهها النّساء
ظمات التي تمثّلهم وعي ﻛاف حول المشﻛﻼت الخا ّ
اﻷشخاص من ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
ّ
صوت.
منهم وقد ﻻ تﻛون النّساء في مناصب قياديّة م ّما يزيد مرة أخرى من
افتقارهن إلى التعبير ورفع ال ّ
لذا ينبﻐي:
ّ
متنوع يشمل النساء
والمنظمات التي تمثّلهم عن تمثيل
صة
 البحث عند التعامل مع اﻷشخاص ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
ّ
صة من أوضاع مختلفة وﻛذلك أشخاص من مختلف أنواع العجز.
والفتيات والمراهقات من ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
 دمج منظور اﻹعاقة في جميع تد ّخﻼت تعميم المنظور الجنساني والمستهدفة لل ّنوع اﻻجتماعي التي تهدف إلى تمﻛين النساء
صة.
والفتيات والمراهقات من ذوي اﻹحتياجات الخا ّ
أهم ال ّنصائح لتطبيق منظور شامل لﻺعاقة في مجال الحماية

سؤاﻻ على المن ّ
ً
ظمات للتمعّن فيه بينما تتّخذ خطوات نحو
تتمحور رحلة الحماية حول أربع مراحل تطرح ﻛ ّل منها
والتحرش الجنسي واﻹستجابة لهم بصورة
تعزيز سياسة الحماية والممارسات والثقافات لديها لمنع اﻹستغﻼل واﻹنتهاك
ّ
فعّالة:





ما هي الحماية؟
ﻛيف يتم تقييم الحماية والتّخطيط لها؟
ما الذي تتطلّبه الحماية؟
ما العمل في حال حدوث مشﻛلة

ّ
صلة ولﻛنها ذات صلة في جميع المجاﻻت.
إن النّصائح المدرجة في الجدول أدناه ليست مف ّ

إمكانية الوصول

القدرة

المسﺗهدفون

العمل مع اﻷشخاص ذوي اﻹحﺗياجات
الخاصّة والمن ّ
ظمات الﺗي ﺗمثلهم ﻹجراء
ﺗدقيق من منظور مراع لﻺعاقة
للبرنامج والمعلومات والﺗّواصل والبنية
الﺗحﺗية.

بناء معرفة المو ّ
ظفين والشركاء
وأصحاب المصلحة اﻵخرين/الجهات
المعنيّة اﻷخرى وزيادة وعيهم حول
اﻹعاقة )بما في ذلك العاملين في
مجال ال ّدعم النفسي واﻻجﺗماعي
والشرطة والعاملين في مجالي
المرافق الصحيّة والﺗعليم( .إشراك
اﻷشخاص ذوي اﻹحﺗياجات الخاصّة
كمدربين حيثما أمكن ذلك للﺗّصدّي
لﻸعراف اﻹجﺗماعية المؤذية واخﺗﻼل
موازين القوى من أجل مناهﺿة
ّحرش
واﻹنﺗهاك
اﻹسﺗﻐﻼل
والﺗ ّ
الجنسي.

ﺗحديد الشبكات الﺗي يمكن أن ﺗدعم ذوي
اﻹحﺗياجات الخاصّة )خاصة أولئك الذين
كبيرا( والذين يشاركون
يﺗطلّبون دع ًما
ً
ّ
في عمليّات الشكاوى والﺗحقيقات حول
ّحرش الجنسي.
اﻹسﺗﻐﻼل واﻹنﺗهاك والﺗ ّ

الﺗّأكد من ﺗوفير معلومات حول اﻹسﺗﻐﻼل
والﺗحرش الجنسي وحول
واﻹنﺗهاك
ّ
اﻹبﻼغ عنهم في نماذج مخﺗلفة و نشرها
عبر وسائط مﺗعدّدة )اﻹذاعة ،وقادة
المجﺗمع ،وبطرق ﻏير أدبية ،وخﻼفه(.

ﺗشجيع ﺗوظيف اﻷشخاص ذوي
اﻹحﺗياجات الخاصّة والنّساء لﺗحويل
المواقف وﺗمثيل قﺿايا النّوع
اﻻجﺗماعي واﻹعاقة في ﺗصميم
المشروع وﺗنفيذه.

اسﺗهداف ،على وجه الﺗحديد،
المو ّ
ً
طويﻼ -
ظفين الذين يقﺿون وقﺗ ًا
وﻏير الخاﺿعين لﻺشراف دو ًما  -مع
النّساء واﻷطفال واﻷشخاص ذوي
اﻹحﺗياجات الخاصّة ودعمهم بشأن
الحماية وإسداء المشورة وﺗدريبهم.

عرض
الﺗّأكد من أنّ ﺗصميم المرافق ﻻ يُ ﱠ
اﻷشخاص ذوي اﻹحﺗياجات الخاصّة
لخطر إﺿافي )يجب أن ﺗحﺗوي المرافق
الصحية الﺗي يمكن الوصول إليها على
أقفال(.

الرجال من جميع
العمل مع ال ّنساء و ّ
اﻷعمار ومن مخﺗلف أنواع العجز
لﺗصميم مجموعة من آليات اﻹبﻼغ
سرية وﺗوفيرها بحيث ﺗعكس مﺗطلبات
ال ّ
مخﺗلف أنواع العجز )مثل اﻷشخاص
اﻹعاقات
الصم–المكفوفين/ذوي
سرية.
المﺗع ّددة( لﺿمان ال ّ

العمل مع اﻷشخاص ذوي اﻹحﺗياجات
الخاصّة والمن ّ
ظمات الﺗي ﺗمثلهم وكذلك
مجموعات اﻷهالي للﺗأكد من أنّ
اﻷشخاص ذوي اﻹحﺗياجات الخاصّة
على دراية بحقوقهم ومسؤولياﺗهم
وعمليّات اﻹبﻼغ وﺗعزيز النُهُج ال ّداخلية
والﺗحرش
المﺗعلقة باﻹسﺗﻐﻼل واﻹنﺗهاك
ّ
الجنسي.

أي خطة حماية للﺗحقّق من الدرجة الﺗي وصل إليها دمج اﻹعاقة
ينبﻐي ﺗﺿمين حلقات ﺗﻐذية راجعة ﺗشاركية في ّ

