
الرسائل األساسية

ÛÛ ،يجب أن تكون حامية األطفال ذوي اإلعاقة، ورعايتهم، وإمناؤهم مبنية عىل األنظمة الوطنية القامئة لحامية الطفل، والرفاه االجتامعي

والرتبية.

ÛÛ األطفال ذوو اإلعاقة ال يشكّلون مجموعًة متجانسة؛ فلكّل طفل احتياجات وقدرات مختلفة. وبالتايل، يجب عىل اسرتاتيجيات االستجابة

الفّعالة أن تركّز يف آٍن واحد عىل معالجة املخاطر يف بيئة الحامية األوسع، وكذلك عوامل الخطر الفردية التي يواجهها كّل طفل.

ÛÛ يجب إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة ومقّدمي الرعاية لهم يف حاميتهم الخاصة من خالل الربامج املجتمعية، مبا يف ذلك مبادرات الدعم بني

األقران، كام يجب تعزيز مشاركتهم الفّعالة يف عمليات صنع القرارات املجتمعية.

ÛÛ ،يجب تحليل الحواجز التي تحدُّ من وصولهم إىل الخدمات، مبا يف ذلك التسجيل، والتعليم، والرعاية الصّحية، والتأهيل، واملساحات العامة

والفرص الرتفيهية، والعمل عىل جعلها شاملة ومتاحة.

ÛÛ يجب تطوير وتطبيق نشاطات لـمنع الحوادث واإلصابات التي تؤّدي إىل اعتالالت، وإنشاء برامج استجابة تلبّي ما يحتاج إليه األطفال

بشكٍل آين وعىل املدى البعيد عىل حّد سواء، من ناحية االحتياجات النفسية االجتامعية، والحامية الجسدية، واالحتياجات النامئية.

ÛÛ.من املهّم وجود برامج لنرش الوعي والتوعية، بحيث تتطّرق إىل املواقف واملامرسات التمييزية ضّد األطفال ذوي اإلعاقة

ÛÛ إّن الخطط االحتياطية واالستجابات الفورية لحاالت الطوارئ يجب أن تأخذ يف الحسبان حقوق األطفال ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم، )ومن

ضمنهم األشخاص الذين رمّبا أصبحوا معّوقني نتيجة حالة الطوارئ(.

ÛÛ.يجب اعتامد إجراءات لـتحديد وتقييم وضع األطفال ذوي اإلعاقة، وإلحالتهم إىل الخدمات املالمئة

إّن اتّفاقية حقوق الطفل )املادتان 2 و23( واتّفاقية األمم املّتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )املادة 7( تكفالن لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

والجسدية حقوقًا متساوية يف حياٍة كاملة وكرمية يف ظّل ظروٍف تضمن الكرامة، وتعّزز االعتامد عىل الذات، وتيّس مشاركة الطفل الناشطة يف املجتمع 

املحّل. ولكّن الحواجز االجتامعية، والثقافية، واملادية، والهيكلية، واالقتصادية غالًبا ما تحرم األطفال ذوي اإلعاقة من الوصول املتساوي إىل الخدمات 

والفرص للمشاركة املُجِدية، يف حني أّن مواطن الضعف الناتجة عن وضعهم تزيد من احتاملية تعرضهم ملخاطر اإلساءة، واالستغالل، والعنف الجنيس 

وواملبني عىل النوع االجتامعي، واإلهامل، والهجر. فاألطفال ذوو اإلعاقة قد ُيعتَبون كعبء عىل العائلة، وغالًبا ما يبقون مجموعًة غري مرئية يف املجتمع. 

والنزوح القسي يزيد وضعهم تفاقاًم كام يزيد من عوامل الخطر هذه. إاّل أّن حاالت النزوح قد تخلق أيًضا فرًصا لألطفال للوصول إىل خدماٍت كانت يف 

السابق غري متوافرة لهم، وقد تشّكل حوافز للتغيري يف املواقف واملنظورات إزاءهم.

امية الطفل
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األطفال ذوو اإلعاقة

تّم إصدار املذكرة املوجزة هذه من قبل وحدة حامية الطفل، شعبة الحامية الدولية، للعمليات امليدانية 

كمذكّرة مرجعية رسيعة حول املسائل املواضيعية األساسية املتعلّقة  مبسائل حامية الطفل.



األعداد

تُعتَب اإلحصائيات والبيانات حول اإلعاقة لدى األطفال محدودًة، وهي تتفاوت 

باختالف تعريف اإلعاقة وقياسها. ولكن، وفًقا لتقديرات منظّمة الصّحة 

العاملية، 15.3% من سكّان العامل لديهم إعاقات متوّسطة أو شديدة. وتقّدر 

اليونسكو أّن 200 مليون طفل يختربون شكالً من أشكال اإلعاقة عىل مستوى 

العامل. وأشارت التقديرات يف تقريٍر مشرتك ملنظّمة الصّحة العاملية-البنك الدويل 

حول اإلعاقة )2011( إىل أّن 5.1% من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 

0 و14 عاًما يختبون »إعاقًة متوّسطة أو شديدة«، علاًم أّن 0.7% يختربون 

إعاقات شديدة.

املفاهيم األساسية

اإلعاقة: ال يوجد تعريف متّفق عليه عامليًا لإلعاقة. ولكّن مفّوضية األمم 

املتّحدة لشؤون الالجئني تعتب أّن اإلعاقة تشمل واحدًة أو مجموعًة من 

االعتالالت الجسدية، والعقلية، والذهنية، والحّسية الطويلة األمد التي، 

من خالل تفاعلها مع مختلف الحواجز املواقفية والبيئية، تعرقل املشاركة 

الكاملة والفّعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع 

اآلخرين. ويف حني يشري االعتالل إىل مشكالت يف وظيفة الجسم أو بنيته 

)منظّمة الصّحة العاملية، 2002(، غري أّن مفهوم اإلعاقة قد يتفاوت، وذلك 

تبًعا للسياق البيئي.

الوقاية واالستجابة: الوقاية والحّد من تزايد اإلعاقة يركّزان عىل ضامن عدم 

اختبار األطفال ملخاطر تؤّدي إىل اعتالالت، وضامن الوصول إىل الكشف 

املبكر والتدّخل، عىل النحو املالئم. ويجب أن تهدف برامج االستجابة إىل أن 

تلبّي ما يحتاج إليه األطفال ذوو اإلعاقة بشكٍل آين وعىل املدى البعيد عىل 

حّد سواء، من ناحية االحتياجات النفسية االجتامعية، والحامية الجسدية، 

واالحتياجات النامئية.

اإلدماج: يشمل اإلدماج وضع سلسلة من التدابري لضامن حصول 

جميع األطفال ذوي اإلعاقة عىل وصوٍل متساٍو وبدون متييز إىل 

الخدمات، مبا يف ذلك فرص التعلّم واللعب. وينطوي جعُل التعليم، 

والرتفيه، واملرافق األخرى شاملًة عىل: )1( إنشاء أطر قانونية 

وسياساتية مالمئة، و)2( جعل املرافق واملساحات العامة متاحة 

ومناسبة، و)3( تدريب املربنّي واملنّشطني حول التقنيات من أجل 

إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة يف النشاطات كافة، و)4( الرتويج لبيئٍة 

بة، وال تقوم عىل التمييز، و)5( تغيري املواقف التي  حاضنة، وُمرحِّ

تعّزز وتغّذي األحكام املسبقة.

النهج املزدوج: ضمن إطار أنظمة حامية الطفل، تعتمد املفّوضية نهًجا 

مزدوًجا:

التعميم: تصميم جميع االستجابات لتكون شاملة ومتاحة للجميع، مبن   •
فيهم األطفال ذوو اإلعاقة

العمل الهادف: توفري خدمات هادفة لتلبية االحتياجات الخاصة لألطفال   •
ذوي اإلعاقة

برامج الدعم بني األقران: تُعتَب عالقات الصداقة واألقران مكّونات 

أساسية للنمو: فهي توفّر الرفقة، وتساعد عىل تطوير الشبكات 

االجتامعية الحيوية، وتعّزز حامية األطفال من مختلف أشكال العنف. 

ولكّن األطفال ذوي اإلعاقة يواجهون تحّديات هائلة يف إقامة العالقات 

فيامبينهم ومع األطفال اآلخرين يف مجتمعاتهم املحلّية، والحفاظ عىل 

هذه العالقات. والبامج واملبادرات يف املدارس واملجتمعات املحلّية التي 

ترّوج للعالقات بني األقران من أطفاٍل مع وبدون إعاقات، مبا يف ذلك 

عب تيسري القبول، والتفاعل االجتامعي، والوساطة بني األقران، من شأنها 

أن تساعد عىل معالجة التمييز والعزلة، وتدعم تجارب التعلّم اإليجابية 

لجميع األطفال.

املسائل املرتبطة بالحامية

لألطفال ذوي اإلعاقة

ÛÛ الفتيات والفتيان ذوو اإلعاقة معرَّضون أكرث من سواهم للوقوع

ضحية اإلساءة أو العنف لفظيًا، وجنسيًا، وجسديًا، ونفسيًا، يف منازلهم 

ومجتمعاتهم املحلّية، علاًم أّن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية والعقلية هم 

األكرث عرضًة لذلك.

ÛÛ غالبًا ما يؤّدي التنّمر، واالستهزاء، والوصم، والتمييز من قبل األقران إىل عدم

االلتحاق باملدرسة، أو عدم الحضور إليها، أو عدم إكاملها. وهذا األمر يؤثّر 

بدوره عىل فرص كسب العيش املستقبلية واالعتامد عىل الذات.

ÛÛ ميكن أن يُعتَب األطفال ذوو اإلعاقة الشديدة كعبء عىل العائلة أو كمصدر

إحراج لها، كام يتعرّضون أكرث من سواهم لإلخفاء، والحرمان من التغذية 

الكافية، ويختبون اإلساءة.

ÛÛ يواجه األطفال النازحون حديثًا مخاطر إضافية بسبب التغيري يف بيئتهم

واختالل هيكليات الحامية الخاصة بهم عىل مستوى العائلة واملجتمع 

املحّل.

ÛÛ ،غالبًا ما ال يتّم إبالغ األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن بينهم األطفال

مة  بالتطّورات/التغيريات يف الخدمات بسبب االفتقار إىل املعلومات املُقدَّ

بصيغٍة ُمسهَّلة.

ÛÛ قد يفتقر األطفال ذوو اإلعاقة املتعّددة ومقّدمو الرعاية لهم، إىل اإلمدادات

األساسية الكافية لتأمني النظافة والرعاية الشخصية، مثل الصابون، واملياه، 

والقامش أو الحفاضات، واألفرشة.

ÛÛ قد يكون األطفال الذين أصيبوا مؤّخرًا باعتالل طويل األمد، ُمعرَّضني لخطٍر

متزايد إذا مل تتّم تلبية احتياجاتهم النفسية االجتامعية والتأهيلية.

لغة اإلعاقة

غالبًا ما تحتوي اللغة املُستخَدمة لإلشارة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة عىل 

دالالٍت سلبية، وتلعب دوًرا رئيسيًا يف استمرار الصور النمطية، واألحكام 

املسبقة، والتمييز، والحّط من القيمة، والحواجز التي يواجهونها يف املجتمع. 

فإّن استخدام املصطلحات والنعوت السلبية قد يكون له تبعات طويلة األمد 

ا من العجز، والتبعية، وضعف تقدير  بالنسبة إىل األطفال، وذلك ألنّها تزرع حسًّ

الذات. بالتايل، يتعنّي عىل برامج حامية الطفل أن تدرج اسرتاتيجيات لتحديد 

وتحّدي استخدام اللغة املُهينة والرتويج للمصطلحات القامئة عىل االحرتام التي 

تركّز عىل قدرات األطفال.



اإلجراءات األساسية: ما ميكن للمفّوضية والرشكاء القيام به

القدرة البرشية واملالية

ÛÛ بناء قدرات املوظّفني واملرتجمني حول مشاركة الطفل والتواصل مع األطفال

ذوي اإلعاقة.

ÛÛ ،هة لألطفال ذوي اإلعاقة ضامن تخصيص املوارد املالية املناسبة للبامج املوجَّ

وتأسيس قدرات كافية لرصد وضع األطفال ومقّدمي الرعاية لهم.

ÛÛ الرتويج بشكٍل ناشط لالنخراط املُجدي لألشخاص ذوي اإلعاقة كمتطّوعني

مجتمعيني وكعاملني تحفيزيني معنيني بحامية الطفل.

الوقاية واالستجابة

ÛÛ ضامن أن تكون البيئة آمنة لألطفال من أجل الوقاية من اإلصابات غري القابلة

للمعالجة )مثالً: من خالل التثقيف حول مخاطر األلغام، وتغطية الُحَفر/

اآلبار، والتحّقق من نوعية البناء يف وحول األماكن التي يتعلّم فيها األطفال 

ويلعبون(.

ÛÛ ٍضامن نرش املعلومات حول مسائل الحامية وخدمات الدعم املتوافرة بصيغ

متاحة، وتقدميها عب منتديات يصُل إليها األطفال ذوو اإلعاقة ومقّدمو 

الرعاية لهم.

ÛÛ ضامن أن تكون املساحات الصديقة للطفل والبامج األخرى النفسية

االجتامعية والرتفيهية متاحة وشاملة، مع موظّفني ماهرين يف الكشف عن 

األطفال ذوي اإلعاقة والتواصل معهم.

ÛÛ الرتويج ملقاربات البامج املجتمعية، مثل مجموعات الدعم الخاصة مبقّدمي

الرعاية، وإرشاك األطفال ذوي اإلعاقة يف مجموعات تربية الطفولة املبكرة.

ÛÛ ضامن أن تكون البامج الرامية إىل الوقاية من العنف الجنيس واملبني عىل

النوع االجتامعي واالستجابة لهام متاحة لألطفال ذوي اإلعاقة املعرّضني لخطر 

متزايد، وأن تلبّي احتياجاتهم إىل الحامية.

ÛÛ تدريب املدراء واملعلّمني عىل تقنيات التعليم الشامل، والعمل مع الرشكاء

للوصول إىل الرتبية التعويضية أو املختّصة حيثام أمكن ذلك.

ÛÛ بناًء عىل القدرات والخدمات القامئة، توفري خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

املالمئة يف أبكر مرحلة ممكنة.

ÛÛ ضامن أن يكون التوزيع متاًحا لألطفال ذوي اإلعاقة وعائالتهم، وأن تلبّي

السلع غري الغذائية واألغذية احتياجاتهم الخاصة.

ÛÛ االنتباه إىل اللغة املُستخَدمة لوصف األشخاص ذوي اإلعاقة، وتطوير برامج

للرتويج للتغيري مع األطفال ومجتمعاتهم املحلّية.

اإلعاقة تكمن يف املجتمع، وليس يف الشخص.«

التمكني، األمم املتّحدة – أسئلة يتكّرر طرحها

اإلطار القانوين والسياسايت

ÛÛ تحديد وتحليل القوانني، والسياسات، واإلجراءات اإلدارية الوطنية املرتبطة

باألطفال ذوي اإلعاقة.

ÛÛ ،دعم الوزارات واإلدارات املسؤولة عن الخدمات االجتامعية، والتعليم

والصّحة، يف تطوير سياسات وإجراءات ملموسة لضامن الوصول لجميع 

األطفال، ويف الوقت نفسه تلبية االحتياجات الخاصة لجميع الفتيات والفتيان 

ذوي اإلعاقة.

ÛÛ إدراج الحامية والرعاية لألطفال ذوي اإلعاقة ضمن إجراءات العمل املوّحدة

والخطط االحتياطية.

ÛÛ.حشد التأييد للمصادقة عىل اتّفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املعارف والبيانات

ÛÛ إجراء تقييامت حول الحواجز التي تحول دون املشاركة والوصول إىل

الخدمات، والتي يختبها األطفال ذوو اإلعاقة، وطبيعة اإلعاقة ومداها، 

ووضع األطفال ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل املخاطر التي ميكن أن تؤّدي إىل 

اإلصابات واالعتالالت.

ÛÛ بناًء عىل شعار »ال يشء يعنينا، من دوننا«، إرشاك الفتيات والفتيان ذوي

اإلعاقة يف جمع املعلومات وتحليلها، والسعي إىل تحديد املخاطر املرتبطة 

بالحامية التي يختبها األطفال ذوو اإلعاقة.

ÛÛ تقييم وفهم املنظورات، واملواقف، واملامرسات املجتمعية يف ما يختّص

باإلعاقة، والخدمات املتوافرة، وكذلك كيفية قيام املجتمعات املحلّية تقليديًا 

برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.

ÛÛ وضع آليات مثل التسجيل املتنّقل وبلوغ املجتمعات املحلّية للمبادرة إىل

تحديد وتسجيل األطفال ذوي اإلعاقة الذين قد ال يكونون قادرين عىل 

الوصول إىل نقاط التسجيل، وبالتايل قد يبقون غري مرئيني.

ÛÛ ProGres لة بحسب الجنس، والعمر، واإلعاقة يف ضامن جمع البيانات املفصَّ

وقاعدات بيانات أخرى.

التنسيق

ÛÛ تحديد الجهات الفاعلة الوطنية )من الدولة واملجتمع املدين( التي تعمل

عىل حامية ورعاية األطفال ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك منظاّمت األشخاص ذوي 

اإلعاقة، والتعاون مع هذه الجهات.

ÛÛ ضامن أن يُدَرج األطفال ذوو اإلعاقة عىل جدول األعامل يف مجموعات

التنسيق.

ÛÛ زيادة مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة يف اآلليات املجتمعية، وحشد التأييد

النتخاب أشخاص من ذوي اإلعاقة يف لجان إدارة املخيّامت.



ملزيٍد من املعلومات:

çÛ :مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني 2011. دليل الحاجة إىل املعرفة

العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاالت النزوح القرسي. متوافر عىل 

http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.html :العنوان التايل

çÛ .مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني، املفوضية وموارد اإلعاقة

http://goo.gl/Q187KH

çÛhttp://www.un.org/disabilities :التمكني، األمم املتّحدة

çÛ .مفوضية الالجئني النسائية، 2014: شمول اإلعاقة: من السياسة إىل التطبيق

http://goo.gl/WOM14A

çÛhttp://goo.gl/jbkA20 :موارد هانديكاب إنرتناشونال

çÛ :حزمة موارد العمل من أجل حقوق األطفال، مسألة هامة – الوحدة الثالثة

http://www.unhcr.org/4c98a3af9.html األطفال ذوو اإلعاقة

çÛhttp://goo.gl/1rCGSq :اليونيسف، موارد األطفال ذوي اإلعاقة

çÛ مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني/ مفوضية الآلجئني

النسائية2013. الحامية املجتمعية والتعليم الشامل )رشيط فيديو(: 

http://youtu.be/-jnekaOxz24

يتلّقى الفتيات والفتيان الحامية من األذى، 
واإلصابة، واإلعاقة الناجمة عن املخاطر 

الجسدية يف بيئتهم، وتتّم االستجابة لالحتياجات 
الجسدية والنفسية االجتامعية لألطفال املصابني 

برسعة وكفاءة. )املعيار 7(. يحصل جميع 
األطفال يف األوضاع اإلنسانية عىل الخدمات 

والحامية األساسية، ويتّم تحديد أسباب ووسائل 
استبعاد األطفال والتصّدي لها. )املعيار 18(

املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت لحامية الطفل يف العمل اإلنساين

حشد التأييد والتوعية

ÛÛ حشد التأييد مع جميع القطاعات لضامن أن تكون املآوي، ومرافق

املياه والرصف الصّحي، واملدارس، وغريها من نقاط تقديم الخدمات، 

متاحة.

ÛÛ من خالل العمل مع املجموعات واملنظاّمت املجتمعية، تطوير

اسرتاتيجيات لتغيري القواعد واملامرسات االجتامعية التي متيّز ضّد 

األطفال ذوي اإلعاقة أو التي تؤذيهم.

ÛÛ خلق ونرش املعلومات والرسائل حول الوصول إىل الخدمات وحقوق

األطفال، بحيث تستهدف بصورٍة خاصة األطفال ذوي اإلعاقة بصيغ 

متعّددة ومالمئة.

املفّوضية والرشكاء يف خضم العمل:

أمثلة من امليدان

يف اليمن، تقوم مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني، إىل جانب جمعية 

تنمية ذوي االحتياجات الخاصة، بدعم مراكز التدّخل املبكر لألطفال ذوي 

اإلعاقة الجسدية والعقلية يف املناطق الحرضية يف البساتني، وعدن، ومخيّم 

خرز. والبنامج يرّوج للتفاعل بني األطفال، ويساعدهم عىل تعلّم املهارات 

الحركية والحّسية األساسية، ويقّوي اعتامدهم عىل أنفسهم، ويوفّر الدعم 

ع. يف املراكز، يتّم تقييم األطفال  النفيس االجتامعي يف جّو مؤاٍت وُمشجِّ

وتحضريهم للتسّجل يف النظام الرتبوي الرسمي، كام أّن املراكز توفّر النشاطات 

الرتفيهية التي تبني تقدير األطفال ألنفسهم وتساعدهم عىل االندماج يف 

املجتمعات املحلّية. يشمل البنامج كذلك خدمة الدعم املنزيل من خالل 

العاملني املجتمعيني، وينظّم إنتاج األجهزة املُساِعدة محلّيًا، فيقّوي انخراط 

املجتمع املحّل.

يف تنزانيا، تقوم مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية لإلغاثة 

بدعم األطفال ذوي اإلعاقة يف مخيّم نياروغوسو من خالل برنامج مجتمعي 

صة يف الوقت نفسه.  إلعادة التأهيل يركّز عىل جعل الرتبية شاملة ومخصَّ

البنامج يستهدف األطفال املصابني باعتالل يف النطق، والبرص، والسمع، وكذلك 

أصحاب اإلعاقة العقلية والجسدية. يُدَمج األطفال ذوو اإلعاقة ضمن الصفوف 

العادية، يف حني يلتحق البعض اآلخر يف صفوف الرتبية املختّصة ضمن املدارس 

لة خصيًصا تعّزز  االبتدائية إذا كانوا بحاجٍة إىل ذلك. والصفوف املبنية/املُعدَّ

سهولة الوصول، يف حني أّن ترميم املراحيض يجعلها آمنة، ومتاحة، ونظيفة 

مة خصيًصا تزوِّد  للفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة. واملكاتب املدرسية املصمَّ

األطفال ذوي اإلعاقة الخاصة ببيئة تعلّم مريحة ومنتجة. ويُستعان مبعلّمني 

بون لتلبية االحتياجات  إضافيني ومرشدين معنيني بالرتبية الخاصة، ويُدرَّ

اإلضافية لألطفال ذوي اإلعاقة من وقٍت ودعم.

مفّوضية األمم املّتحدة لشؤون الالجئني جنيف، نيسان/أبريل 2015




