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األشخاص ذوو اإلعاقة
سكان العالم% 15•

من األكثر تهميًشا•

ي كثيًرا ما يكونون األكثر تضرًرا ف•
األزمات اإلنسانية، وأقل من تصل إليهم

المساعدات

!لكنهم

مجتمع غني بالموارد•

ودذوو خبرة ولديهم قدرة عالية على الصم•

يمكنهم تشكيل شبكات قوية•

استثمار وليسوا تكلفة•

من سكان العالم لديهم إعاقة% 15يقدر بأن 

نساء 5من كل 1

سنعاني على األرجح من

اإلعاقة

من األشخاص الذين % 46

عاًما لديهم إعاقة60تجاوزوا 

أطفال لديه 10من كل 1

إعاقة



فهم مفهوم اإلعاقة

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

عجزمنيعانونالذيناألشخاصبينالتفاعلعنناتجةوهيالتطوردائممفهوماإلعاقة...

قدمعلىمجتمعالفيوالفعالةالكاملةمشاركتهمتعيقالتيوالبيئيةالسلوكيةوالمعوقاتمعين

.اآلخرينمعالمساواة

ماذا يعني ذلك؟



عجز جسدي أو نفسي اجتماعي أو -العجز

. عقلي أو حسي طويل األمد

+

أوناقوانيأوبيئتنافيالحواجز-المعوقات

.واقفنامأواتصاالتناأومساحاتناأوسياساتنا

اإلعاقة= 
إذن، كيف ينبغي أن نتناول اإلعاقة؟

فهم مفهوم اإلعاقة



أثر النماذج المختلفة

نهج العمل الخيري

إذا)نساعدهمأنوينبغيفقراء"

.("ذلكونريدنستطيعكنا

ضحايا مأساوية اعتمادية

مرض غير طبيعي

ضعف

"مميزون"

أشياء سلبية

النهج الطبي

كينصلحهمأنوعلينافقراء"

."المشاركةيستطيعوا

تقدير متدني للذات

فصل

وصم

تمييز



أثر النماذج المختلفة

ينقضأنعلينا"االجتماعيالنهج

ةمشاركتمنعالتيالحواجزعلى

"اإلعاقةذوياألشخاص

اإلعاقة جزء من التنوع 

اإلنساني

المشاركة

أيًضا )أصحاب حقوق 

(أمام القانون

المساواة
الكرامة

التغيير مسؤولية المجتمع

والدولة

التكامل

ننح"الحقوقأساسعلىالمبنيالنهج

جزء(وغيرهماإلعاقةذوواألشخاص)

الحقوقنفسولديناذاتهالمجتمعمن

"والواجبات

االستقالل

اإلدماج

االحترام



منحركالمتالكرس  يستخدمرجلُيقىصقد 

النقدمناالستفادة

اقة،اإلع أو المتحركالكرس  بسببليس•

وفر تكعدمبيئية،معوقاتهناكألنبل

اقةاإلع ذويلألشخاصالميرسةالحافالت

إىلللوصولالسلملصعود الحاجةأو 

.اآلىل  الرصافجهاز 

مثال في السياق النقدي



مثال آخر في سياق نقدي

إحدىمنمثاًل،)صماءامرأةتتمكنالقد
أيفيموظفةأواإلعاقةذوياألشخاصمنظمات

ةأنشطتنظيمفيالمشاركةمن(إنسانيةمنظمة
غةللالترجمةتوفرتإذاإالالعمل،مقابلالنقد

.اإلشارة



إطار سياسات دمج األشخاص ذوي اإلعاقة

اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالمتحدةاألمماتفاقية-2006•

2030المستدامةالتنميةأعمالجدول-2015•

الكوارثمخاطرمنللحدسندايإطار-2015•

مشتركةمسؤولية:واحدةإنسانية-2016•

اإلنسانيالعملفياإلعاقةذوياألشخاصإدماجميثاق-2017•

معايير الدمج اإلنساني لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة-2018•

لعملافياإلعاقةذوياألشخاصإدماجبشأنالوكاالتبينالمشتركةالدائمةاللجنةتوجيهات-2019•

اإلنساني



.منظمات يديرها األشخاص ذوو اإلعاقة•

.معظم األعضاء من األشخاص ذوي اإلعاقة•

.ممثلة من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة•

.موجهة بالكامل بمبادئ وحقوق اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة•

، أحزاب سياسية)مستقلة •
ا
(.مثًل

قد تكون محلية أو دولية•

أو خاصة بإعاقة محددة/ قد تغط  عدة إعاقات و•

قد تكون منارصة ذاتية•

قد تضم أفراد أرسة•

•…

.عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة7للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق العام رقم 

منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة



استبيان

ال؟لكن هل تُترجم الكلمات إلى أفع

هل يناقش فريقك إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؟.1

ات هل تستطيع الوصول إىل الدروس المستفادة واألدو .2

ي عملك؟
 
والمصادر الالزمة لتعميم قضايا اإلعاقة ف



وحاإلعاقةذوياألشخاصمنشخصمليون10.3يتعرض• للن  
القرسي

مرات4إىلبمرتي   أعىلبينهمالوفاةومعدل•

  أكن  تحدياتيواجهون•
المخاطرمنالهروبف 

ي أكن  صعوبات•
 
فيها ا بماإلنسانيةالمساعداتإىلالوصولف

والقسائمالنقد مساعدات

األشخاص ذوو اإلعاقة في الحاالت الطارئة



ممعوقات االستفادة من مساعدات النقد والقسائ

المعوقات المؤسسية

المعوقات السلوكية

المعوقات البيئية

معوقات التواصل 



يةإجراءات معقدة أو يستحيل الوصول إليها أو تميي   •

البيانات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة غي  دقيقة•

وي نقص القدرات الفنية عىل تعزيز إدماج اإلشخاص ذ•
اإلعاقة

نقص المساءلة•

المعوقات المؤسسية



اضات حول األشخاص ذوي اإلعاقة• افير

مواقف سلبية من األشخاص ذوي اإلعاقة•

ية من قبل الباعة ومقدم  الخدمات•
معاملة تميي  

المالية

المعوقات السلوكية



ي األسواق أو نقاط التوزي    ع غي  ميرسة لألشخاص ذو •

اإلعاقة

اص ذوي المواصالت أو البنية التحتية غي  ميرسة لألشخ•

اإلعاقة

ة عدم توفر أجهزة مساعدة أو تكنولوجيا رقمية ميرس •

لألشخاص ذوي اإلعاقة

محدودية أجهزة الرصاف اآلىل  أو البنوك الميرسة •

لألشخاص ذوي اإلعاقة

المعوقات البيئية



غياب الوع  •

عدم توفر معلومات يسهل الوصول إليها•

جمي   للغة اإلشارة•
عدم توفر لغة بريل ومير

عدم توفر تقنيات اتصال تدمج األشخاص ذوي •
اإلعاقة

معوقات التواصل



ي  تصميم برامج مساعدات النقد والقسائم غ•
الميرسة لألشخاص ذوي اإلعاقة

عدم كفاية موازنات مساعدات النقد •
والقسائم

سلة الحد )عدم دقة حساب قيمة التحويل •
(األدن  من اإلنفاق

عدم مالءمة الجدولة•

نقص المعدات الميرسة لألشخاص ذوي •
اإلعاقة

عدم فهم إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة•

كيف نساهم في توليد هذه المعوقات؟



ت التحويالت النقدية الشاملة إثر إعصار أودي
في الفلبين



•  
 
ب اإلعصار أوديت ف كانون األول 16رص 

ار ألكير من 2021 مليون 16وتسبب بأرص 
  خمسة أقاليم

 
.شخص ف

ظمة توىل االستجابة اإلنسانية كل من من•
CBM  يك المحىل

Loving Presenceوالرسر
  مجاالت النقد متعدد األغراض، والصح

 
ة ف

اعية، العقلية واالستجابة النفسية واالجتم
.وإعادة التأهيل

تعددة تمت التحويالت النقدية اإلنسانية م•
  س

 
  بلديتي   اثنتي   ف

 
وريجاو ديل األغراض ف

.نورت

1165تحويالت النقد متعدد األغراض إىل •
أرسة من خالل مراكز دفع مخصصة تم 

.تحديدها خالل تقييم جدوى النقد

السياق



ي د ق ن ل ا الت  وي ح ت ل ا ة  ي ول م ش ل  م وا ةع

االستهداف

جدوى النقد واألسواق

دعم تيسي  الوصول إىل النقد والسوق

طريقة التحويل

(اإلعاقةكلفة المعيشة مع/ سلة الحد األدن  من اإلنفاق)قيمة التحويل 

مساواة في النتائج لألشخاص ذوي 
اإلعاقة



وي ح ت ل ا ة  ق ري ط  ، د ق ن ل ا وى  د ل ج
ه ت م ي وق

ما شهران من التحويالت النقدية غي  المقيدة ب•
يتواءم مع مجموعة العمل المعنية بالنقد

  بنسبة •
 
لمن يعيشون من اإلعاقة% 10تحويل إضاف

مراعاة كلفة المعيشة مع اإلعاقة•



استبيان

26



د  ق ن ل ا ى  ل إ ول  وص ل ا ر  ي س ي ت
ق وا ألس وا

موازنة لتيسي  الوصول•

خدمات النقل الميرسة لألشخاص ذوي اإلعاقة•

المرافقة•

خدمات التحويالت حتر باب المستفيد•

توصيل رمز الوصول إىل باب المستفيد•

  الحصول عىل هوية شخصية وطنية•
الدعم ف 

  تعبئة النماذج•
الدعم ف 

  ب•
لدية مكافحة المواقف السلبية لدى الموظفي   ف 

"باالوان"

تقديم األجهزة المساعدة •



ة  ي ا م ح ل ا ب ة  ق ل ع ت م رى  خ أ ل  م وا ع
ج ا م إلد وا

تقييم مخاطر الحماية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة•
.وكبار السن

توعية المجتمع والتواصل المبارسر مع األرس ومقدم  •
.الرعاية

ل آليات مالحظات وشكاوى يسهل الوصول إليها من خال•
.قنوات اتصال متعددة



النقد مقابل العمل المدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة

المنظمة الدولية للهجرة

2023آذار 



رة من خ:الهدف• الل دعم الفئات السكانية الضعيفة المترص 
.أنشطة توليد دخل مؤقتة

وطة •   العمل العاملمستفيديندفعات مرسر
 
أو مشاركي   ف

المجتمع  

ما هو النقد مقابل العمل؟

النقد مقابل العمل المدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة

South Sudan © IOM 2019

Lebanon © IOM 2020

أمثلة

يةالطرق والنقل، كإعادة تأهيل وصيانة الطرق الريفية وال• حرص 

األسواق، كإنشاء وإعادة تأهيل أماكن السوق العامة•

تمعيةالمياه والرصف، كإنشاء وصيانة شبكات إمداد المياه المج•



  االقتصاد المحىل  وتنشيطه عن طريق توفي  ف•
 
رص توليد دعم تعاف

.دخل عىل المدى القصي  

اك دعم إعادة تأهيل البنية التحتية وأصول المجتمع من خالل إرسر •
.المجتمعات

تهم تمكي   المجتمعات من خالل قيادة المجتمعات لألنشطة ومشارك•
.فيها

الفرص

النقد مقابل العمل المدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة

South Sudan © IOM 2019Burundi © IOM 2019

التحديات

ا من السكان، ألن بعض أش•
ً
كال العمل استثناء فئات فرعية أكير ضعف

هم من الفئ .اتغي  مالئمة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وغي 



خطة عمل بشأن دمج النوع االجتماع  واإلعاقة•

ات تقييمات وتواصل منتظم مع األشخاص ذوي اإلعاقة لفهم الحاج•
والمخاوف والمخاطر والمعوقات

  برنامج النقد مقابل العمل•
 
التسجيل وضمان فرص عادلة ف

يالتهم الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة قائمة عىل أساس قدراتهم وتفض•
وسالمتهم

ي بنغالدش
 
المنظمة الدولية للهجرة ف

النقد مقابل العمل المدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة

South Sudan © IOM 2019

South Sudan © IOM 2019South Sudan © IOM 2020



إمكانية تحدي المواقف والتصورات السلبية إزاء األشخاص ذوي•
اإلعاقة

حيب• تحسي   التماسك االجتماع  والشعور بالتقدير والير

منح األشخاص ذوي اإلعاقة فرصة كسب الدخل ودعم أرسهم•

الدروس المستفادة من بنغالدش

النقد مقابل العمل المدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة

South Sudan © IOM 2019
Bangladesh © IOM 2019



التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم•

اتخاذ التدابي  لالستجابة للمعوقات المحددة•

تخصيص وقت أطول•

تقديم أجهزة مساعدة•

تيسي  االتصاالت •

•  
تنظيم العمل غي  البدن 

دراسة المساعدات البديلة•

عوامل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

النقد مقابل العمل المدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة

South Sudan © IOM 2019

Bangladesh © IOM 2019

South Sudan © IOM 2020



شكًرا



إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في تنسيق النقد

أوكرانيا-منتدى اإلعاقة األوروبي 



دإشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في تنسيق النق

مثال منتدى اإلعاقة األوروبي من أوكرانيا

األوروبياإلعاقةمنتدىشركاء/أعضاءينشط•

.مجاورةدولوسبعأوكرانيافي

اإلعاقةذويلألشخاصالمدمجالنقدعلىمثال•

الوطنيةالجمعية"األوكرانيالعضوبقيادة
CBMمنفنيبدعم"اإلعاقةذويلألشخاص

.العالمية



دإشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في تنسيق النق

مثال منتدى اإلعاقة األوروبي من أوكرانيا

.أوكرانيافياإلعاقةذويلألشخاصوالقسائمالنقدمساعداتإدماجتعزيز-الهدف

ذويشخاصاألمنظماتقيادةخاللمنأوكرانيافيبالنقدالمعنيالعملفريقأعضاءعلىالتأثير-الطريقة
.اإلعاقة

(ملخص)األنشطة 

(منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة< -العالمية CBM)المشاركة في فريق العمل المعني بالنقد •

.إعداد موجز فني•

.تنفيذ ونشر تقييم جدوى•

.بناء قدرات منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والجهات الفاعلة في مجال النقد•



ي تنسيق النق
اك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ف  دإشر

ائم أهم المبادئ والتوصيات بشأن مساعدات النقد والقس-موجز فني 

الشاملة في أوكرانيا

نة احترام األنشطة األربعة الواجب تنفيذها حسب توجيهات اللج•

...الدائمة المشتركة بين الوكاالت
:عوامل8تقترح التوجيهات مراعاة •

عوامل إستراتيجية3▪

عوامل برامجية5▪

(جميعها متصل بالوضع الحالي في أوكرانيا)

وثيقة يسهل الوصول إليها ومروج لها بشكل إستراتيجي•



دإشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في تنسيق النق

تقييم جدوى برامج التحويالت النقدية اإلنسانية الشاملة

ة الجمعي)بقيادة منظمة من األشخاص ذوي اإلعاقة في أوكرانيا •
(الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة

.العالميةCBMدعم فني كامل من منظمة •

.استهدف الراشدين النازحين داخليًّا من ذوي اإلعاقة•

.وثيقة يسهل الوصول إليها، ومروج لها بشكل إستراتيجي•



ي تنسيق النق
اك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ف  دإشر

ملخص نتائج تقييم الجدوى

:النازحون داخليًّا من ذوي اإلعاقة

.لديهم حاجة كبيرة للدعم الطارئ لسبل المعيشة•

.الوصول إلى النقد متعدد األغراض واستخدامهيستطيعون•

.يفضلون النقد غير المقيد•

:تدخالت النقد المتعدد األغراض

(.بما يعكس تنوع السكان)يجب أن تستخدم طرق متنوعة إليصال النقد •

(.مخطط له مسبقًا في الموازنة)يجب أن تقدم تيسيًرا معقواًل •

(.نفقات إضافية)تعالج المتطلبات المتعلقة باإلعاقة •



تجاوز مجرد معالجة الحاجات•

  صنع القرار•
 
تمكي   المشاركة ف

مراعاة قدرات وموارد وأصوات األشخاص ذوي اإلعاقة•

كيف؟•

اإلدماج الحقيقي



التقييم والتحليل

التنفيذالتحديد واالستهداف

المراقبة والدعم بعد التوزيع

ية معايير االستهداف الشامل وعمل

االستهداف الشاملة

التيسير المعقول للوصول إلى النقد 

واألسواق

توعية المجتمع واألسر

عالمراقبة الشاملة بعد التوزي

قديم تيسير استخدام آليات ت

المالحظات والشكاوى

تحديد الحاجات والتفضيالت 

والمعوقات
ملالتقييم والتعلم الشا

إلعاقة تحديد التكلفة المتصلة با

في تحليل الثغرات

تحديد المعوقات

ةدورة إعداد برامج مساعدات النقد والقسائم الشامل



التقييم والتحليل

التنفيذالتحديد واالستهداف

المراقبة والدعم بعد التوزيع

معايير االستهداف الشامل 

وعملية االستهداف الشاملة

واقالتيسير المعقول للوصول إلى النقد واألس

توعية المجتمع واألسر

المراقبة الشاملة بعد التوزيع

تيسير استخدام آليات تقديم

المالحظات والشكاوى

تحديد الحاجات والتفضيالت والمعوقات

ملالتقييم والتعلم الشا

تحديد التكلفة المتصلة 

اتباإلعاقة في تحليل الثغر

تحديد المعوقات

اعتبارات متعددة القطاعات

التعاون بين منظمات األشخاص

ذوي اإلعاقة

الربط مع برامج الحماية 
االجتماعية ي المنص

 
ات المنارصة الشاملة ف

اإلنسانية المعنية



المبادئ التوجيهية لمساعدات
النقد والقسائم الشاملة

  ذلك،أمكنكلما 
صالإيآلياتتتيحأنينبع 

إىليصلوا أناإلعاقةذويلألشخاصالنقد
النقد

بأنفسهم

مستقلوبشكل

.ذلكمعوقاتمنالتخلصمع



الخطوات التالية

ونية فيها رواب• ط رسالة إلكير
لتسجيالت ومصادر مفيدة

ة البقاء عىل اتصال مع شبك•
CALP :ات، لينكد إن النرسر

االنضمام إلى إحدى قوائم •
CBMيبات البريدية لتلقي تدر

أخرى مستقباًل 



أسئلة؟


