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االجتماع السادس للدول األطراف

 7-5أيلول/سبتمرب 2016
البند (8د) من جدول األعمال املؤقت املنقح
استتتاراح لالتتي وس ت ر تم ت اال ا تي ومستتا
أخرى مهمي لتحق ق غايات اال ا ي
مساتدة الضحايا

وج هات بشأن نهج متكام لمساتدة الضحايا
مقدمتتي متتس ميس ت رقي ال ريتتق الاام ت المايتتي بمستتاتدة الضتتحايا وميس ت رقي ال ريتتق
()1
الاام المايي بالتااون والمساتدة
 -1تددداأل األوسددا املعنيددن عنددالح الذددد منددن أمددد ععيددد أ مددن ال د وا عمددال الواجبددا
ود ّو ذلد
املتعلقن مبذاعدة ال حايا من خدل أط أوسع أا َيد دعم ال حايا دعماً مذدتداماًُ .
يف أول األمد د عاعتب دداا واجبد داً م ددن واجب ددا ال دددول مبقت د د امل ددادة ()2(5و) م ددن اتياقي ددن ال ددنخا
العنقودين ،ويتجلد يف التالامدا الددول يف اليد ح ااععداً مدن خةدن عمدا مداعوتو قتياقيدن أللد األل دا
امل ادة لألف اد واإلج اء  1-4من خةن عما دوع وفني قتياقين النخا العنقودين.
 -2غري أنه ق يوجد ،أو يكاد ق يوجد ،ألىت اآل أدلن عمدا ذا ااندت املذداعدة تإدا
ال ددحايا عددن ط يددد ا ددود املد مددن املبنولددن ضددمن أط د أوسددع .و ذا اددا قددد ثبددت أ الندداج
وغريهم من ذو اإلعاقا استيادوا من ج ود دحددة ملذاعدة ال دحايا ،فهنده ق توجدد ق أدلدن
قليلددن عل د اسددتيادة ال ددحايا مددن ا ددود املبنولددن علد نةددا أوسددع يف جمدداق التنميددن وألقددو
اإلنذا والعما اإلنذاين.
 -٣وق كمكدن دداد ألدا طويدا األجدا لتلبيددن األتياجدا ال دحايا ق عانت دا
يف جمال مذاعدة ال حايا حيقد ما يلي:

__________

()1

د متكامددا

أعدددها املنذددقو املعني دو مبذدداعدة ال ددحايا (أس دواليا وودديلي) واملنذددقو املعني دو عالتعدداو واملذدداعدة (الع د ا
والنمذا) عدعم تقين من املنلمن الدولين للمعوق .
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أ ت ددؤد ا د ددود ااد ددددة يف جمد ددال مذد دداعدة ال د ددحايا دوا ا يد ددا لداتقد دداء
(أ)
مبذتوى دما ذو اإلعاقا ؛
(ب) أ يذتييد ال حايا من ع عمو املذتييدين مدن ا دود املبنولدن علد نةدا
أوس ددع (القد دوان والذياس ددا واية ددأ الوطني ددن عل دد ،مذ ددا ا م ددا الإ ددحن ،والت قيد د اي ددا
عاإلعاقددن ،والعمالددن ،والنقددا ،وال عايددن اقجتماعيددن ،والتنميددن ال يييددن ،وا ددد مددن اليق د  ،واملذدداعدة
اإلمنا ين ايااجين).
 -4وينب ي تةبيد هنا الن
الناج وال حايا غري املباو ين.

املالدو اي ما ت بدت ا دود ال يذدين أ دا قداداة علد أ تلدما

 -5واآلث دداا املوتب ددن عل د ه ددنا ال ددن وتلد د ع دداختد ال دددول املذ ددؤولن ع ددن ال ددحايا (ال دددول
املتدد،ث ة) والدددول القدداداة عل د تددوفري التعدداو واملذدداعدة الدددولي (الدددول املا ددن) .وعل د ال د غم مددن أ
الددول املتدد،ث ة واملا ددن عل د الذدواء تددداأل مبددد ياً ا اجددن ه دنا الددن  ،فهندده يبدددو أ تةبيقدده ددع
وأ من ال وا وضع توجي ا يف هنا الل. ،
 -6ويف عددا  ،2016أطلددد منذددقو اتياقيددن الددنخا العنقوديددن املعنيدو مبذدداعدة ال ددحايا،
وعالتعاو واملذاعدة ،عدعم تقين من املنلمن الدولين للمعوق  ،مبداداة لوضدع توجي دا مدن هدنا
القبيا ،فجمعوا مذامها عن ايربا الوطنين يف تةبيد هنا الن من خدل ما يلي :استع اض
التقددااي وايةددأ واملنلددواا الوطنيددن؛ و اسددال اسددتبيا يف /ذاا/مدداام جمموعددن وتددااة مكونددن
من  21دولدن متد،ث ة و 19دولدن ما دن؛ وتنلديم أللقدن عمدا يف  18أياا/مدايو ودااأل في دا و لدو
من  12دولن متد،ث ة و 10دول ما دن .وضدمت وفدود الددول امللدااان الددول األطد ا يف اتياقيدن
ألل د اسددتعمال وو دالين و نتددا ونقددا األل ددا امل ددادة لألف د اد وتدددمري تل د األل ددا  ،والربوتواددول
ايامس قتياقين األسلحن التقليدين املعينن ،ضافن اتياقين النخا العنقودين .ووااأل يف أللقن
العما أي اً و لو ملنلما الناج وجمموعن من املنلما الدولين وغري ا كومين.
 -7واسددتنبأ املنذددقو مددن اقسددتع اض ومددن األجوعددن علد اقسددتبيانا ومددن أعمددال أللقددن
العما جمموعن من املمااسا ا يددة علد ،التنييدن اليعلدي لدن متكامدا ،وأداجوهدا يف ملد وح
الوثيق ددن التوجي ي ددن الت دداز ال ددن ُوح عل د ال دددول األط د ا ا ددي تعل ددد علي دده .وي ج د م ددن ال دددول
األط ا أ تقد املاليد من املذدامها أثنداء النقدا يف طداا عندد جددول األعمدال عدن مذداعدة
ال ددحايا يف اقجتم دداح الذ ددادم لل دددول األطد د ا يف اتياقي ددن ال ددنخا العنقودي ددن .واس ددتناداً
اسدتكمال التوجي دا و ددااها يف
التعليقا الدواادة وامللداواا املوسدعن ،ي دد املنذدقو
وقت قألد من عا .2016
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أوالا -وج هات للدول المتأثرة بشأن اليهج المتكام لمساتدة الضحايا
ألف -مساتدة الضحايا بوص ها تاملا ل ازا إلدماج ضايا اإلتا ي والضاف
 -١اإلشارة إلى األطر القانون ي
انل ديباجن اتياقين الدنخا العنقوديدن الدش تلدري اللد الدن تدن عليده
(أ)
اتياقيدن ألقدو األود ا ذو اإلعاقددن والقاضدي عهعمدال قيدع ألقددو اإلنذدا املكيولدن لددنو
اإلعاقن عماقً تاماً؛
(ب) انل املادة  5من اقتياقين ،اليق ة (2ه) عل ،مبدأ عد التمييال؛
( )
وعد التمييال.

انلد خةددن عمددا دوع وفنيد  ،اإلجد اء (1-4أ) علدد ،تعاليددال القددداا الوطنيددن

 -٢التحديات المشتركي في البلدان المتأثرة
عددد وجددود خددأ أسددام ،واقفتقدداا الذددية ة الوطنيددن والتنذدديد فيمددا ع د
(أ)
الو ااا واملؤسذا ا كومين ،ونق املوظي املداع عل تقدمي خدما مت إإن؛
(ب)
( )
(د)

دما قعيا الناج يف منلما ذو اإلعاقا األوسع نةاقاً؛
ت قي ال حايا و عدم م ومتكين م عل ،ألقوق م؛
الو ول

املناطد ال ييين واملناطد النا ين من أجا تقدمي ايدما ؛

(ه) التح ددديا ا نذ ددانين :تإ ددني البيان ددا  ،واقألتي ددا عاملوظي ددا امل ني ددا ،
والت،ثريا ال قافين؛
(و) حتقيددد اليوا ددد الةويلددن األجددا ملذدداعدة ال ددحايا :ملددااان الندداج عياعليددن يف
األنلةن املتعلقن عاإلعاقن واخن ا املنلما اللعبين في ا وقع األموال هلا.
 -٣التشرياات والس اسات والخطط

الممارسات الج دة
ااتبددا ا ددود املتإددلن عتحذد عمليددن قددع البيانددا املتعلقددن عالندداج
(أ)
أمشا تتم ا يف قع البيانا عن اا ذو اإلعاقا ؛

ددود

(ب) ود األ النداج وال ددحايا غدري املباود ين علد ألدد سدواء يف مبداداا مذدداعدة
ال ددحايا :ت ددم ن ددن التنذ دديد املعني ددن مبذ دداعدة ال ددحايا ذو اإلعاق ددا ض ددافن الن دداج
وال حايا غري املباو ين؛
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( ) وض ددع خةن/اسد دواتيجين وطني ددن ملذ دداعدة ال ددحايا وحت دددي ا ،وتل ددما ميالاني ددن
لتنيينها؛ وايةن/اقسواتيجين ت اعدي اقعتبدااا ا نذدانين والعمد وتذدتند األدلدن (البحدو ،
تيذري ماليد من سبا تلقدي ايددما
والدااسا اقستقإا ين ،وتقييم اقألتياجا ) وهتد
و يادة ملااان قيع ذو اإلعاقا يف اجملتمع؛
(د)

وت،يت املوااد املالين املةلوعن من اا من ا كومن الوطنين واملا

.

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة بشأن التشرياات والس اسات والخطط
أفغانستان  -يف /ب/أغذةس  ،2006وضعت أف انذتا خةن عما وطنين
(أ)
للوفاء عواجباهتا مبوج اتياقين ألل استعمال ووالين و نتا ونقا األل ا امل ادة لألف اد وتدمري
تل األل ا  .واعتُرب أي اً خةوة ابدرية يف ط يدد اسدم خةدن وداملن ميدع ذو اإلعاقدا عدن
ط ي ددد نل دداء ف ي د دد تنذ دديد ملد ددوأل ع د د ال ددو ااا  .وأُداجد ددت عع د د أهد دددا خة ددن العمد ددا يف
اقسواتيجين الوطنين األف انين لإلعاقن .واا اإلطاا اقسواتيجي  2015-2011الدن وضدعته
حتذ خدما اإلعاقن ضمن أولوياهتا ،واا ملنذد الو ااة املعين
و ااة الإحن العامن ي د
عاإلعاقن و دااة اإلعاقن و عادة الت،هيا البدين اسواتيجين تنيين ضمن ذل اإلطاا؛
(ب) جمهوريتتي الو الديمقراط تتي الشتتاب ي  -هددي اآل عإدددد وضددع سياسددن وطنيددن
علدد ،مذدداعدة ال ددحايا ،وتلددما ال ددحايا املباو د ين وغددري املباو د ين .ووةددأ اللجنددن الوطنيددن
امللوان ع الو ااا واملعنين عاملعوق إلجد اء مذدح لل ددما الةبيدن ،وخددما عدادة الت،هيدا
البدين ،والدعم النيذي ،وخدما اإلدما اقجتماعي واققتإاد  ،وايدما التعليمين لدنو
اإلعاقا  ،مبن في م الناجو ؛
( ) طاج كس ت تتتان َ -حت د د ّدول مع ن د ددام مذ د دداعدة ال د ددحايام ال د ددن وض د ددعه مما د ددال
طاجيكذددتا الددوطين لألعمددال املتعلقددن عاألل ددا م موألدددة دعددم اإلعاقددنم ،ذ توسددعت وقيتدده
ودعم ددت عد د ام مذ دداعدة
وتَع ددال دااأل ا ددو مذ دداعدة ال ددحايا تل ددما ذو عاق ددا /خد د ينّ .
ال حايا معايري تيذري اقستيادة من ا ،وقانو ال ما اقجتماعي ،واسواتيجين التعليم ا امع؛
ايليتتد  -أنلدد ،تايلنددد نددن ف عيددن ملذدداعدة ال ددحايا عوقيددن تكيددا للندداج
(د)
ذو اإلعاق ددا ا إ ددول عل د د ا ق ددو واقس ددتحقاقا ال ددش توف ه ددا األط د د القانوني ددن الوطني ددن.
ووضعت وةةاً عاماً ملذاعدة ال حايا يف اليوة  2016-2012عة يقن تلما ا ميع ،ويؤاد
امل ة ددأ علد د اقس ددتدامن ،واس ددتم اا مل ددااان أ ددحاب املإ ددلحن ،وانت ددا د د ال ددي ،ويذ ددند
الكيانددا ا كوميددن القا مددن .ومبوج د هددن ايةددن،
املذددؤولين عددن حتقيددد وتل د األهدددا
ُوضعت  2٣خةن عادة ت،هيا جمتمعي علد مذدتوى ادا مقاطعدن تبد ّ أ في دا أو ا داً تد،ث وا
ع،ل دا /متيج ا مدن وليدا ا د ب .وتولدت و ااة التنميدن اقجتماعيدن تدداي  2 880متةوعداً
اييي داً يعمل ددو يف  76مقاطع ددن لتيذ ددري الربن ددام  .واس ددتياد م ددن الت ددداي أا د م ددن 250 000
من ذو اإلعاقا  ،مبن في م الناجو .
و
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 -٤اإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات والموارد

الممارسات الج دة
طددوا الذددلةا االيددن والوطنيددن قددداهتا عل د حتديددد أمدداان الندداج وغددريهم
(أ)
من ذو اإلعاقا وهوياهتم؛
(ب) ُت د ى حبددو لتحديددد العوا ددد الددش متنددع الندداج وغددريهم مددن ذو اإلعاقددا
وال حايا غري املباو ين من ا إول عل ايدما اي تذت د هبا الذياسا القةاعين؛
( ) اي دددما املقدم ددن عاس ددت دا األم د دوال امل إإ ددن ملذ دداعدة ال ددحايا متاأل ددن
للناج وغريهم من ذو اإلعاقا وذو اقألتياجا املماثلن ،عل الذواء؛
(د)
ذا الإلن؛

يعَّ الناجو وغريهم من ذو اإلعاقا حبقوق م يف طاا قيدع التلد يعا

(ه) يُبلّغ الناجو وذوو اإلعاقا وال حايا غري املباود ين عايددما املتاألدن ،م دا
الدعم النيذي اقجتماعي ودعم النل اء.

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة بشأن المساواة في الحصول تلى الخدمات والموارد
ألبان تتا  -اددا لتمويددا مذدداعدة ال ددحايا دوا أساسددي يف تقددد اجملتمددع االددي
(أ)
يف ا ددواس .واس ددتياد و ااة ايااجي ددن م ددن ق ددايا األل ددا األاض ددين يف ت دددعيم الق ددداا الةبي ددن
والقداا يف جمال عادة الت،هيا تلبينً قألتياجا الناج وغريهم مدن ذو ا اجدن يف املنةقدن.
وقدمت طا ين من ا ا الياعلن الدعم عة يقدن ق تنةدو علد متييدال للذدكا ذو العاهدا .
ذل أ ع نام األمدم املتحددة اإلمندا ي نيدن ممبداداة التنميدن اإلقليميدن يف ادواسم الدش
أض
وف ملاايع تنمين البنين التحتين الإ رية الش ألددها الذكا االيو واتبوها ألذ األولوين.
ود قنوا ال  ،واإلمداد مبيا الل ب ،ووبكا اجملاا يف  20ق ين متد،ث ة
ومن تل امللاايع ّ
عاألل ا /املتيج ا من وليا ا ب؛
(ب) البوست تتيي والهرس ت ت  -وض ددعت البوس ددنن واهل س د د عع د د مل دداايع ملذ دداعدة
ال حايا مكنت ا من يادة القداا االيدن أو اسدتحدا خددما دحليدن اسدتياد من دا قيدع ذو
اإلعاق ددا  .ووض ددعت أي د داً مل دداايع إلع ددادة الت،هي ددا اجملتمع ددي ،وتعاون ددت م ددع منلم ددا اندي ددن
وجامعن اوينس ،ضافن الواالن الياعانين للتعاو الددوز ،علد أق تنةدو علد متييدال املبداداا ُ
املتعلقن مبذاعدة ال حايا حتديداً؛
( ) كمبوديتتا  -نيددن امبوديددا اس دواتيجيا عددادة الت،هيددا اجملتمعددي عاعتبااه دا
جاً واعدداً إلعدد ذو اإلعاقدا حبقدوق م ينةدو علد مكانيدن حتذد نوعيدن ا يداة ويدؤث يف
قيددع عنا د مذدداعدة ال ددحايا .وتُذدددى خدددما عددادة الت،هيددا للندداج وغددريهم مددن ذو
اإلعاقددا عواسددةن أألددد عل د ماددالاً إلعددادة الت،هيددا البدددين ي ةددي  24مقاطعددن .وتقددد مدا د ة
ذو اإلعاقددا  ،مبددن فددي م الندداجو ،
ألالددن املعلومددا مددن املاددال الددوطين للمعددوق م خدددما
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عهألددالت م دوا د عددادة الت،هيددا اجملتمعددي ،والتددداي امل دين ،وف د العمددا يف منلمددا غددري
ألكومي د ددن دحلي د ددن ودولي د ددن وو د د داا يف فن د ددو ع د ددن واملقاطع د ددا  .ويف اي د ددن ع د ددا  ،2008ا د ددا
دجلوا 15 10 ،يف املا ددن مددن م مدوا مددن
ألدواز  5 000ود
مددن ذو اإلعاقددا قددد ُسد ّ
األل ا /املتيج ا من وليا ا ب؛
(د) طاج كس ت تتتان  -اس د ددتعملت وأل د دددة دع د ددم اإلعاقد د دن الةاجيكي د ددن وو ااة العم د ددا
وال ددما اقجتم دداعي مت ددويدً وإإد داً ملذ دداعدة ال ددحايا حتدي ددداً لوض ددع ع ن ددام ألك ددومي عل دد،
دؤمن ألقددو الندداج وغددريهم مددن ذو اإلعاقددا
ال ددما اقجتمدداعي لددنو اإلعاقددا كمكندده أ يد ّ
وعددال مكانيددن اقسددتدامن يف األمددد البعيددد مددن خدددل تلددجيع التنميددن امل اعيددن
يف األجددا الةويدداُ .
قعتبااا اإلعاقن ،و عادة الت،هيا اجملتمعي ،وتداي األطباء عل تقدمي الدعم النيذي للج أل .
-٥

اس التقدم المحرز

الممارسات الج دة
أنلددن نلددا ودداما مددع البيانددا عددن ذو اإلعاقددا وفق داً قتياقيددن ألقددو
(أ)
األو ا ذو اإلعاقن ،وي م عيانا عن الناج ؛
(ب) تت ددمن ايةددن الوطنيددن ملذدداعدة ال ددحايا عندداء قددداا التقني د عل د الإددعيد
الددوطين واالددي علدد ،نلددم ال ددد واإلدااة القا مددن علد النتددا  .وتقديَّم مددا ا خةددأ مذدداعدة
ال دحايا اددا ثددد سددنوا ؛ وتقدديس ط يقددن التقيديم اآلثدداا علد أليدداة الندداج وغددريهم مددن ذو
اإلعاقا وال حايا غري املباو ين؛
( ) يذد د د دداهم التنذد د د دديد املند د د ددتلم ع د د د د الذد د د ددلةا ا كوميد د د ددن واملنلمد د د ددا غد د د ددري
ا كومي ددن/منلما ذو اإلعاق ددا املعني ددن يف تقي دديم م دددى اس ددتيادة الن دداج وغ ددريهم م ددن ذو
اإلعاقددا مددن ال دربام الددش تدددعم ا امل دوااد امل إإددن ملذدداعدة ال ددحايا ومدددى تلددجيع تل د
الربام املمااسا امل اعين قعتبااا اإلعاقن.

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة بشأن اس التقدم المحرز
مل حيدد أ م ال ألىت اآل .

باء -مساهمي الجهود المبذولي تلى نطاق أوسع في أداء واجبات مساتدة الضحايا
 -١اإلشارة إلى األطر القانون ي
انل د د خة ددن عم ددا دوع وفني د د  ،اإلج د د اء  1-4عد ددن تعاليد ددال القد ددداا الوطنيد ددن
(أ)
عل( ،ب) استع اض مدى تواف ايدما و مكانين ا إول علي ا ،و( ) الذياسا وايةدأ
واألط القانونين ،وعل( ،د) ال د والتقييم؛
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(ب) انل د د د خةد د ددن عمد د ددا مد د دداعوتو علد د دد ،امللد د ددااان الكاملد د ددن والنلد د ددةن لل د د ددحايا
(اإلجد اء  ،)16وتعاليددال القددداا االيددن ،واقاتقدداء مبذددتوى التنذدديد (اإلجد اء  ،)15وامللددااان يف
ا ود املبنولن عل نةا أوسع (اإلج اء .)17
 -٢التحديات المشتركي في البلدان المتأثرة

ف ما يتالق بالتشرياات والس اسات والخطط
(أ)
(ب)
اللاملن اجتماعياً.

تنيين ضعي /عةيء للقوان واملبادئ التوجي ين القا من؛
اقفتقد دداا

الل د د ااا ايااجيد ددن القويد ددن واملذد ددتدامن لبند دداء القد ددداا والد ددنلم

ف ما يتالق باإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات
تتوقد د د األتياج د ددا الن د دداج وغ د ددريهم م د ددن ذو اإلعاق د ددا وال د ددحايا غ د ددري
(أ)
املباو ين من اإلدمدا اقجتمداعي  -اققتإداد علد ألالدن اليد د وأسد ته وجمتمعده االدي؛ وعلد
مموألد دددم دعد ددم و إد ددي لتلبيد ددن
ا كومد ددا واملنلمد ددا غد ددري ا كوميد ددن التحد ددول مد ددن د د
ّ
اقألتياجا ا الين وخي التكالي قاقً؛
(ب)

تنيين ضعي /منعد لألألكا املتعلقن عهمكانين ا إول عل ايدما ؛

( ) القةاع ددا ال يذ ددين م ددا ع د ام ا ددد م ددن اليق د تك دداد أ تك ددو معدوم ددن يف
ج ود مذاعدة ال حايا.

ف ما يتالق بق اس التقدم المحرز
اقفتقدداا
(أ)
من ايدما العامن.

البيانددا عددن الندداج وال ددحايا غددري املباو د ين الددنين يذددتييدو

 -٣التشرياات والس اسات والخطط

الممارسات الج دة
الواجبددا املتعلقددن مبذدداعدة ال ددحايا يف طدداا اتياقيددن ألل د اسددتعمال وو دالين
(أ)
و نتددا ونقددا األل ددا امل ددادة لألف د اد وتدددمري تل د األل ددا  ،واتياقيددن الددنخا العنقوديددن ،مع وفددن
جيداً لدى قيع الو ااا الوطنين املعنين؛
(ب) تلددما اسدواتيجين التنميددن الوطنيددن املبدداداا املد مددن يف املندداطد ال يييددن والنا يددن
أليث يعيش الناجو وال حايا غري املباود ين ،وتتماود مدع أهددا التنميدن املذدتدامن ،واتياقيدن
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ألقددو األو د ا ذو اإلعاقددن ،واتياقيددن الددنخا العنقوديددن ،واتياقيددن ألل د اسددتعمال وو دالين
و نتا ونقا األل ا امل ادة لألف اد وتدمري تل األل ا ؛
( ) تلد د د أطد د د اإلعاق د ددن وتقلي د ددا القاعلي د ددن للت د دد،ث األوس د ددع نةاقد د داً ،م د ددا ال د ددما
اقجتماعي ،وا د من اليق  ،والتنمين ال ييين ،األتياجا ال حايا وتذتجي قوق م؛
(د) ت،خددن عمليددن الت ةدديأ لتنييددن أهدددا التنميددن املذددتدامن يف ا ذددبا ألقددو
ال حايا وأولوياهتم؛ وتذتوج من القةاعا اواذ اإلجد اءا الد مدن ل دما متكد ال دحايا
من ا إول فعلياً عل ايدما الش حيتاجو لي ا؛
َّ
كمك د ددن الن د دداجو وال د ددحايا غ د ددري املباود د د ين م د ددن املل د ددااان الياعل د ددن يف د ددنع
(ه)
الذياسا عل قيع املذتويا ؛

(و) حي دددد التع ددداد ال ددوطين ،خبا ددن ،الن دداج وال ددحايا غ ددري املباود د ين .ويل ددما
اإلعاقنَ عانت ا َجي األسدللن واملقداعد املناسدب ومتّبعداً املبدادئ التوجي يدن الدش وضدعت ا ودعبن
اإلألإدداءا عدداألمم املتحدددة .ويتلق د جددامعو البيانددا التددداي املناس د عل د موضددوعا مددن
قبيا :املإةلحا املذتعملن ،وأنواح العاها  ،وأسللن ف يد واونةن.

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة
توثيددد
أفغانستتتان  -أنلددلت نددن تنذدديد دحددددة ملذدداعدة ال ددحايا هتددد
(أ)
تنذدديد مذدداعدة ال ددحايا داخددا ماددال األعمددال املتعلقددن عاألل ددا  ،والددو ااا ا كوميددن امل تإددن،
وو د دااء تنيي ددن مع ن ددام األعم ددال املتعلق ددن عاألل ددا م ،وج ددا أخ د د ى دداألبن مإ ددلحن معني ددن
مبذدداعدة ال ددحايا .ودعددم ماددال األعمددال املتعلقددن عاألل ددا نلدداء وألدددة دعددم يف جمددال اإلعاقددن
ملذاعدة ا كومن عل وضع اقسواتيجيا وخةأ العما و/ليا ا د التنيين؛
(ب) شت تتاد  -أخد ددن تلد دداد عد ددهج اءا التوعيد ددن (املوا د ددد املذد ددتدي ة والتقد ددااي ) يف
و ااا التنمي ددن ال ييي ددن ،والتعل دديم ،والإ ددحن يف ط دداا خة ددن عمل ددا الوطني ددن ملذ دداعدة ال ددحايا.
وتع د ا كومن عووي خةن العما الوطنين ملذاعدة ال حايا ع ا ا املا ن؛
( ) جمهوري ت تتي الو الديمقراط ت تتي الش ت تتاب ي  -تت د ددمن اية د ددن الوطنيد ددن ملذ د دداعدة
ال ددحايا جد د اءا إلداا مذ دداعدة ال ددحايا يف مب دداداا وقةاع ددا معني ددن أخد د ى يف مي دددا
اإلعاقن .وهن ايةدن عبدااة عدن أداة لتوجيده وألددة مذداعدة ال دحايا عاندن ضدحايا الدنخا
غ ددري املنيجد د ة ض ددمن أطد د أوس ددع لإلعاق ددن والتنمي ددن .وتعت ددرب اية ددوة األو ددوب وض ددع خة ددن
دداألبن
اسد دواتيجين لإلعاق ددن فيم ددا عد د ال ددو ااا وفيم ددا عد د القةاع ددا  ،ومت ددا قي ددع ا ددا
املإلحن املعنين يف ق واين قو الدكمق اطين اللعبين؛
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(د) صرب ا  -أُنلن ف يدد عامدا معدين عاملذداواة عد ا نذد إلداا أألكدا لددعم
النذدداء الناجيددا مددن األل ددا /املتيج ا مددن وليددا ا د ب يف خةددن العمددا الوطنيددن لتنييددن قد اا
جملس األمن  1٣25عل ،امل أة والذد واألمن؛
(ه) جيتتوا الستتودان  -دعمددت و ااة اللددؤو اقجتماعيددن ددداا تقددااي تقددو عل د
امللدااان واألدلدن ،عددن أوضداح ذو اإلعاقدا  ،مبددن فدي م النداجو  ،واألتياجدداهتم وأولويداهتم ،والعقبددا
الش تعوض ألإوهلم عل ايدما  .ونُل النتا ع الو ااا وا ا املا ن املعنين.
 -٤اإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات والموارد

الممارسات الج دة
أتيحددت ايدددما املناسددبن اللدداملن لددنو اإلعاقددا يف األمدداان الددش يعدديش
(أ)
في ددا معل ددم الن دداج  ،ق س دديما املن دداطد ال ييي ددن .وت ددنلَّم اي دددما اجملتمعي ددن عالل د اان م ددع أفد د اد
ايدددما
اجملتمعددا االيددن مبلددااان املذت دم /املذددتييدين لوتي د أولويددا اقألتياجددا
والت ةدديأ هلددا وتقييم ددا .وي فددع الددن اجملتمعددي مذددتوى الددوعي حبقددو الندداج وال ددحايا غددري
وحيتي عقاعدة عيانا ت م قيع أ حاب املإلحن؛
املباو ينُ ،

(ب) وثَّق ددت و ددبكن اإلأل دداق  ،املقون ددن مبذ ددؤوليا واض ددحن فيم ددا ع د د أ ددحاب
املإلحن ،ال واعأ ع ايدما األساسين وخدما الدعم وايدما ااددة؛
( )

حتل /لين التنذيد امللوان ع القةاعا عال عاين والدعم عل مذتوى افيع؛

(د)

أذات محلن عدمين الوعي عهدما ق ايا اإلعاقن.

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة
ألبان ا ،طاج كستان ُ -عقد أللقا عما/أللقا نقا وموا د مذدتدي ة
(أ)
للتوعين عوضع الناج وال حايا غري املباو ين عل الإعيد الوطين واإلقليمي ساهم في دا و لدو
للو ااا املعنين مبلااان الناج وغريهم من ذو اإلعاقا ؛
(ب) ألبان تتا  -تددنلم األددد ميدانيددن أل ددحاب املإددلحن واملددا اددي يقيدوا علد
ماإلداعيدا م أو مالتحدديا م الدش يواج دا النداجو  ،مبدن فدي م ال دحايا غدري املباود ين وسدواهم
من ذو اإلعاقا ؛
( ) شاد  -تلما خةن العما الوطنين وبكا جمتمعين لتحديدد أمداان النداج
وغدريهم مدن ذو اإلعاقدا والد هويداهتم و ألدالت م الددوا الدش تقدد ايددما الإدحين
وال ما اقجتماعي وخدما التنمين اققتإادين؛
(د) الاراق  -تقاسدم مادال األعمدال املتعلقدن عاألل دا عياندا مدع الذدلةا املعنيدن
عل ،وضع خةأ لتمك الناج من تل ّقي ايدما الإحين واقجتماعين.
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-٥

اس التقدم المحرز

الممارسات الج دة
تنلد د /لي ددا ال ددد يف فعالي ددن الت ددداعري ال ددش تكي ددا للن دداج وال ددحايا غ ددري
(أ)
املباو ين امللااان يف اا الذياسا واقسواتيجيا القا من واقستيادة من ا؛
(ب) تقد د ديَّم الذياس د ددا واية د ددأ القةاعي د ددن املتعلق د ددن عالإ د ددحن ،والتعل د دديم ،وال د ددما
اقجتماعي ،وا د من اليق  ،والعمالن ،من أليث قداهتا عل الو ول الناج من ع جمموعن
ذو اإلعاقا وال حايا غري املباو ين األوسع نةاقاً .ويُ دد التقدد الدن حتقدد مدن خددل نلدا
مع عيانا مإنين (ألذ ا نس والعم ) ومؤو ا اآلثاا (اآلثاا عل ألياة النام)؛
( ) يي النلا الوطين مل اقبن اإل اعا ع أسباب اإل اعا وأنواع دا ،مبدا في دا
تل الناقن عن ألواد األل ا /املتيج ا من وليا ا ب؛
(د) وت دواد اإلمددا ا وا ددود املبنولددن إلداا مذدداعدة ال ددحايا يف األط د املتعلقددن
عاإلعاق ددن وغريه ددا م ددن أط د ألق ددو اإلنذ ددا يف تق ددااي اتياقي ددن ألق ددو األو د ا ذو اإلعاق ددن
واقستع اض الدوا اللاما.

أمثلي تلى الممارسات الج دة الوطي

ي 

مل حيدد أ م ال ألىت اآل .

ثان ا -وج هات للدول المانحي بشأن اليهج المتكام لمساتدة الضحايا
ألف -مساتدة الضحايا بوص ها تاملا ل ازا إلدماج اإلتا ي والضاف
 -١اإلشارة إلى األطر القانون ي
انل د ديباجددن اتياقيددن الددنخا العنقوديددن الددش تددن ّا عالل د الددن تددن عليدده
(أ)
اتياقيدن ألقدو األود ا ذو اإلعاقددن والقاضدي عهعمدال قيدع ألقددو اإلنذدا املكيولدن لددنو
اإلعاقا عماقً تاماً؛
(ب)

انل املادة  5من اتياقين النخا العنقودين ،اليق ة (2ه) عل ،مبدأ عد التمييال.

 -٢التحديات المشتركي التي واجهها الدول المانحي
(أ)

استحدا خدما مذتدامن عندما يتوق وجودها عل دعم املا

فقأ؛

(ب) اييين توفري متويا مذتدا ملذداعدة ال دحايا يف البلددا ماياليدن مدن األل دا م؛
ومتويا مذاعدة ال حايا اهلش من الناألين املالين؛
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( )
القيادة الوطنين؛

ضما امتدأل البلد املت،ث ما أموا الوطنين :الت،اد مدن تذدليم ا عنجدا

(د) ال ددن اجملتمع ددي :ال الد د علد د املل دداايع أ ددا د د رية حبي ددث يإ ددع
وا دها؛ ويإع أي اً الع وا عل الل ي املناس لتنيين امللاايع اجملتمعين.

ما ه ددا

 -٣التشرياات والس اسات والخطط

الممارسات الج دة
يقد د ددد الد د دددعم مد د ددع األدلد د ددن (البحد د ددو والدااسد د ددا اقستقإد د ددا ين وتقيد د دديم
(أ)
اقألتياجا ) قبا دعم وضع خةن عما وطنين عل ،مذاعدة ال حايا؛
(ب) ع ام /ملاايع الوقيا الذياساتين لبنل ج دود دحدددة إلدمدا النداج وذو
اإلعاقا وغريهم من املذت عي يف عمليا التنمين.

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة
أس ت تتترال ا  -دعم د ددت ع ن د دداجم يف امبودي د ددا :ممب د دداداة امبودي د ددا إلدم د ددا ذو
(أ)
مذدداعدة امبوديددا
اإلعاقددا م وممبدداداة امبوديددا قددو ذو اإلعاقددا م .وت مددي املباداتددا
علد د تنيي ددن خةت ددا الوطني ددن املتعلق ددن عاإلعاق ددن و ق دددااها علد د تنيي ددن واجباهت ددا املتإ ددلن مبذ دداعدة
ال حايا مبقت اتياقين ألل استعمال ووالين و نتا ونقا األل ا امل ادة لألفد اد وتددمري تلد
األل ددا  .ومل تكددن تل د ال دربام موج ددن يف األ ددا ق لدددعم الندداج مددن األل ددا /املتيج ا مددن
و واملن لتلبين األتياجا قيع ذو اإلعاقا ؛
حتولت
وليا ا ب ،لكن ا ّ

(ب) الواليت تتات المتحت تتدة األمريك ت تتي  -ت د ددعم خةة د داً قة ي ددن م دددهتا  ٣س ددنوا ؛
يُ د ددةلع عاألعمد ددال اإلنذد ددانين املتعلق د ددن عاألل د ددا  ،مبد ددا في د ددا مذ د دداعدة ال د ددحايا ،عالتلد دداوا م د ددع
ا كوما (تتلق اولومبيا وأف انذتا متويدً وإإاً ملذاعدة ال حايا).
 -٤اإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات والموارد

الممارسات الج دة
يقددد الدددعم لبندداء قددداا الذددلةا االيددن والوطنيددن مددن أجددا حتديددد أمدداان
(أ)
الناج وغريهم من ذو اإلعاقا وهوياهتم؛
(ب) توج ددد قند دوا ألد دواا م ددع منلم ددا غ ددري ألكومي ددن كمكن ددا أ تن دداد مبل دداايع
َّد ال ض؛
ومتويا دحد َ
( ) يق ددد ال دددعم قس ددتحدا أو حتذ د د خ دددما يف املتن دداول يف األم دداان ال ددش
يعيش في ا أغلبين الناج  ،خا ن املناطد ال ييين؛ ويقد الدعم لتقوين وبكا اإلألالن؛
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(د) مددن ودد ،التمويددا املتعدددد املددا واملتعدددد الذددنوا  ،وامددتدأل البلدددا املتدد،ث ة
ما أمواها ،ومقوألا امللاايع املقونن عاسواتيجين انذحاب واضحن ،تعاليال استدامن ايددما
املقدمن الناج وغريهم من ذو اإلعاقا ؛
(ه) تنذد ا ا املا دن والو ااا /الواداق فيمدا عين دا خبإدو
الناج وذو اإلعاقا  ،م ا الدعم النيذي  -اقجتماعي ودعم النل اء.

أسدالي متكد

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة
ال ابان  -تدعم الربام الإ رية يف الياعا املباداا اإلمنا ين استناداً عد ام
(أ)
املذدداعدة القة يددن .وتدددعم هددن املبدداداا اسددتحدا ايدددما عندداء عل د اقألتياجددا االيددن
وعدعم من اجملتمعا االين؛
(ب) الواليتتات المتحتتدة األمريك تتي  -تلددما َمددنَح األعمددال املتعلقددن عاألل ددا تددوفري

خدما
-٥

عادة الت،هيا البدين و يادة ف

ا إول علي ا.

اس التقدم المحرز

الممارسات الج دة
ت ب ددت اسد دواتيجيا ا ددد البيان ددا م دددى ألإ ددول ال ددحايا غ ددري املباو د د ين
(أ)
والندداج وغددريهم مددن ذو اإلعاقددا علد ايدددما  .والبيانددا مإددنين ألذد العمد وا ددنس
وأنواح العاها وما ذا اانت هن العاها تعالى األل ا /املتيج ا من وليا ا ب؛
(ب) يت ددمن نلد ددا التقيد دديم تقي دديم اآلثد دداا عل د د ألي دداة الند دداج وغد ددريهم مد ددن ذو
اإلعاقا وال حايا غري املباو ين؛
( ) يلددااأل الندداجو وغددريهم مددن ذو اإلعاقددا  ،اجدداقً ونذدداءً ،وال ددحايا غددري
املباو ين ،يف ج ود ال د والتقييم.

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة
أستتترال ا  -ت اقد أسدواليا مدددى حتديددد ا ددود اإلمنا يددن ا دواجال الددش تعددوض
(أ)
اقندددما وف د ملددااان قيددع ذو اإلعاقددا والت ل د عل د هددن ا دواجال ،ضددافن مدددى
و األ منلما ذو اإلعاقا عياعلين يف الت ةيأ لوضع الربام وتنيينها وا دها.

باء -مساهمي الجهود المبذولي تلى نطاق أوسع في أداء واجبات مساتدة الضحايا
 -١اإلشارة إلى األطر القانون ي
(أ)

12
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(ب) انلد خةددن عمددا دوع وفني د علدد ،و د األ ال ددحايا (اإلج د اء  )2-4وعلدد ،تقدددمي
املذاعدة (اإلج اء .)4-4
 -٢التحديات المشتركي التي واجهها الدول المانحي

التيس ق في مجال التخط ط
ال عأ ع اإلدااا  ،أل مذاعدة ال حايا واإلعاقدن تلدمد قةاعدا عددة؛
(أ)
ال عأ ع األوسا اإلنذانين/املعنين عنالح الذد واألوسا الش تلت ا عالتنمين اقاتبدا عدالنلم
األوسع نةاقاً (م ا الإحن)؛
(ب)

التنذيد ع ا ا املا ن؛ والتعاو مع ا ا املا ن عل حتديد األولويا .

الب انات واالستهداف
م دداذا كمك ددن أ تك ددو علي دده البيان ددا ما ي دددةم ع ددن مذ دداعدة ال ددحايا م دداذا
(أ)
ينب ي أ تةل ا ا املا ن
(ب) اقفتقدداا تددداعري لتتبّددع مددا ذا اانددت املذدداعدة اإلمنا يددن املقدمددن البلدددا
املت،ث ة عاألل ا /املتيج ا من وليا ا ب تإا فعلياً الناج وال حايا غري املباو ين؛
( ) نق املع فن عن األتياجا ال حايا وأولوياهتم وعن هوين ا ا الدش يإدا
لي ا املا و عن ط يد املذاعدة الش يقدمو ا؛
(د)

اقفتقاا

البيانا عن املنلوا ا نذاين.

 -٣التشرياات والس اسات والخطط

الممارسات الج دة
تإددا املذدداعدة اإلمنا يددن غددري امل إإددن ملذدداعدة ال ددحايا يف البلدددا املتدد،ث ة
(أ)
عاألل د ددا /املتيج ا م د ددن وليد ددا ا د د ب ،أي د داً ،الن د دداج وال د ددحايا غ د ددري املباو د د ين م د ددن
املذتييدين عموماً؛
دوز دمد ددا الند دداج
(ب) تكل د د وثيقد ددن سياسد ددن القةد دداع اإلنذد دداين واإلمند ددا ي عتد د ّ
وال حايا غري املباو ين يف قيع أوكال املعونن للدول املت،ث ة؛
( ) ت اا مذ،لن الواجبا املتعلقن مبذاعدة ال حايا مع قيدع الدالمدء يف الواداق
اإلمنا ين؛ تتبادل املنلما غري ا كومين املعلوما عن مدى الإلن عاإلعاقن يف سديا معد ّ مدع
ا ا الياعلن اإلمنا ين؛
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(د) تل د ددري خة د ددن اقس د ددتجاعن اإلنذ د ددانين و د ددااةً دح د ددددة دم د ددا قي د ددع اليل د ددا
املذت عين ،مبا في ا الناجو وال حايا غري املباو ين وغريهم من ذو اإلعاقا ؛
(ه) تُ ت ددنم عملي ددن الت ة دديأ أله دددا التنمي ددن املذ ددتدامن ف د دنً إلدم ددا مذ دداعدة
ال حايا واإلعاقن يف القةاعا املعنين؛
توضيح ماهين التدداعري املت دنة
(و) تُدع منلما املعوق ومنلما الناج
إلدما الناج وغريهم مدن ذو اإلعاقدا  ،واإلعددن عدن عددد النداج وال دحايا وغدريهم مدن
ذو اإلعاقا النين استيادوا من ج ود التعاو الدوز.

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة
أست تتترال ا  -تل ددري اس د دواتيجين أس د دواليا لألعم ددال املتعلق ددن عاألل ددا تل ددجيع
(أ)
ومذدداعدة ا كومددا الل د يكن عل د داا مذدداعدة ال ددحايا يف أط هددا الذياسدداتين الوطنيددن علدد،
ال عاين الإحين ،وايدما اقجتماعين ،والتنمين الش ت اعي اإلعاقن ،قإد دعم تنمين أا استدامن
وودداملن اجتماعي داً .وعيّنددت أس دواليا منلمددن مسددي م ( )CBMو د يكاً تقني داً ملذدداعدة ا كومددن
األسوالين عل داا ق ايا اإلعاقن عل قيع األ عدة والوفاء عواجبا مذاعدة ال حايا؛
(ب) اليمسا  -ين القانو اقحتاد النمذاو عل ،التعاو اإلمندا ي علد أخدن
األتياجد ددا ذو اإلعاقد ددا يف ا ذ د دبا يف قيد ددع تد ددداعري التعد دداو اإلمند ددا ي .و جان د د هد ددنا
مالدم م ،هناأل أي اً ملاايع وإإدن حتديدداً لتعاليدال ألقدو ذو اإلعاقدا  .ويف ألالدن النداج
م ددن أل دواد األل ددا امل ددادة لألف د اد أو ال ددنخا العنقودي ددن حتدي ددداً ،تؤخ ددن يف اقعتب دداا ألق ددو
وواجبا ضافين تن علي ا اقتياقيتا املتإلتا عاملوضوح؛
( ) بلج كت تتا  -أدجم ددت مذ دداعدة ال ددحايا يف مدا د د ة وة دديأ الذياس ددا وعن دداء
الذد ودعم الوساطنم ،األم الن يوف جاً أوسع نةاقاً ملذاعدة ال حايا؛

(د) إيطال تتا  -وضدعت يةاليددا عدددداً مددن اقسدواتيجيا اللدداملن لق ددايا اإلعاقددن.
واون الن القا م عل ا قو يف ت قن الواجبدا الناودلن عدن اقتياقيدا الدوليدن قدوان
دحلين تلكا طاااً للمعوندن اإليةاليدن .وتتدواء واقدا اقسدواتيجين القة يدن مدع املبدادئ التوجي يدن
للتع دداو اإلمن ددا ي اإلية دداز  2016-2014وخة ددن العم ددا عل دد ،اإلعاق ددن ،وادمه ددا تل دريا
اليلددا املذت ددعين ،مبددن في ددا ذوو اإلعاقددا  .وتلددما التددداعري األخ د ى مددا يلددي :وضددع تددداعري
ق تنةد ددو عل د د متييد ددال؛ ووضد ددع خةد ددن عمد ددا علد دد ،اإلعاقد ددن؛ ووضد ددع مبد ددادئ توجي يد ددن علد دد،
اقسددتجاعا اإلنذددانين اللدداملن لق ددايا اإلعاقددن؛ وتددداي املددوظي عل د تعمدديم م اعدداة ق ددايا
اإلعاقن؛ وتعي ج ن اتإال وطنين معنين عاإلعاقن و طدع ا عل مذاعدة ال حايا؛
داايت التنمي د ددن والل د ددؤو
(ه) هوليت ت تتدا  -أل د دددد هولن د دددا ميالاني د ددن مل د ددوان عد د د
َ
اإلنذ ددانين .وت ددوف جم ددال العة دداءا امليتوأل ددن للمتع دددين عل دد ،الت دددخد الةويل ددن األج ددا ال ددش
تلما مذاعدة ال حايا.
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 -٤اإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات

الممارسات الج دة
يقد َّدد ال دددعم لبن دداء ق ددداا الذ ددلةا االيددن والوطني ددن م ددن أج ددا حتدي ددد هوي دن
(أ)
الناج وغريهم من ذو اإلعاقا وأماان م؛
(ب) ُألل د دا وض ددع الن دداج وال ددحايا غ ددري املباو د د ين (م ددن اج ددال ونذ دداء وأطي ددال
ومد اهق ومذددن ) واألتياجدداهتم وأولويدداهتم وا دواجال الددش حتددول دو ألإددوهلم عل د ايدددما ؛
وتبادلت الوااق والذلةا اقستنتاجا ؛
دوب مددن املنلمددن املذددتييدة أ حتدددد الل دااء االيد يف ا كومددن واجملتمددع
( ) مةلد م
املدددين (ق سدديما منلمددا املعددوق ومنلمددا الندداج ) اددي تتعدداو مع ددا عل د دمددا الندداج
وال حايا غري املباو ين يف قيع الذياقا ؛
مةلوب من الوااق اإلنذانين واإلمنا يدن داا األتياجدا النداج وال دحايا
(د)
م
غري امللااين وأولوياهتم يف امللاايع املقوألن للددول املتد،ث ة ،مد دً عاسدت دا املنداطد الدش يقةن دا
ومةلوب أي اً من املنلما الش تة
ُج ّا الناج  ،وتيذري سبا عادة الت،هيا ،وسوى ذل .
م
تقددمي اقواألدا أ تدوف
عةاءا (الكيانا ا كومين وايانا اجملتمع املددين) يف الددعوا
معلوما دحددة عن الكييين الش سيذتييد هبا الناجو  ،من ع ذو اإلعاقا  ،وال دحايا غدري
املباو ين ،من املباداا املقوألن ،مبا يف ذل عل ،ا ود ااددة خبإو ما يلي:
''1

حتديد أماان هؤقء الذكا وهوياهتم؛

''2

تيذري استيادهتم من األنلةن املقوألن؛

''٣

قيددام التقددد اا د يلددري أ الندداج وال ددحايا غددري املباو د ين يذددتييدو
فعدً مدن التددخا امل ةدأ لده ،عذدبا من دا قدع عياندا مإدنين ألذد العمد
وا نس عن عدد ال حايا النين أمكن الو ول لي م؛

''4

انت ددا د جنذدداين طدوال دواة امللد وح .ومةلددوب أي داً مددن املنلمددا الددش
تة د عة دداءا أ ت دددا منلم ددا الن دداج ومنلم ددا املع ددوق واملنلم ددا
اجملتمعي ددن م ددن اجملتمع دا االي ددن املت دد،ث ة يف قي ددع الربام  /ددنع الذياس ددا ويف
قيددع القةاعددا ويف قيددع امل األددا ،مددن الت ةدديأ التقيدديم ،وتقدددمي تقددااي
عن الكييين الش استياد هبا تل املنلما من املباداا وسامهت في ا؛

(ه) ا واجال املادين والذدلواين والتوا دلين الدش قدد يإدةد هبدا النداجو وغدريهم مدن
ذو اإلعاق ددا ض ددافن ال ددحايا املباود د ين للحإ ددول علد د اي دددما واليد د أُخ ددن يف
اقعتبدداا لدددى ع ددداد الربنددام  ،م ددا ايدددما يف املن دداطد ال يييددن؛ وامل ددوظي املددداع ؛ وت ددداعري
مكافحن التمييال القا م عل نوح ا نس واإلعاقن واقنتماء األقليا وغري ذل ؛
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(و) يق د د َّدد ال د دددعم قس د ددتع اض التلد د د يعا الوطني د ددن وحتدي د ددد ال د د د ا القا م د ددن يف
الذياسا والش متنع اإلنإا يف ألإول وتل فلا الذكا عل ايدما ؛
( ) ُتمددع األدلددن واملمااسددا ا يدددة املتعلقددن مبذددامهن القةاعددا املعنيددن مبذدداعدة
ال حايا ويتبادهلا أ حاب املإلحن.

أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة
أس تتترال ا  -دعم ددت أس دواليا ممب دداداة امبودي ددا إلدم ددا ذو اإلعاق ددا م ال ددش
(أ)
س لت داا مذاعدة الناج يف املباداا املتعلقن عاإلعاقن األوسع نةاقاً؛
(ب) إيطال تتا  -دعددم الددن اجملتمعددي الددن يتدديح حتديددد املذت ددعي وملددااات م
وييذ ا إول عل ايدما .
-٥

اس التقدم المحرز

الممارسات الج دة
تُ ددد الذياس ددا واية ددأ القةاعي ددن املتعلق ددن عالإ ددحن ،والتعل دديم ،وال ددما
(أ)
اقجتم دداعي ،وا ددد م ددن اليق د  ،والعمال ددن ،وتق ديَّم م ددن ألي ددث ق ددداهتا عل د الو ددول الن دداج
وال حايا غري املباو ين من ع جمموعن ذو اإلعاقا واملذت عي األوسع نةاقاً؛
َّ
كمكن الناجو وال حايا غري املباو ين من امللااان يف عمليا ال د؛
(ب)
( ) حتدد متةلبا تقدمي التقااي توفري املعلوما عدن وتلد اليلدا املذدت دفن،
مبددن في ددا الندداجو وال ددحايا غددري املباود ين ،وألإددوهلم علد ايدددما عإد النلد عددن سددب
العاهن/ال ع .

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة
إيطال ا  -من أجا جعدا املنلمدا املذدتييدة مذدؤولن عدن اقمت دال لذياسدا التعداو
اللدداملن لق ددايا اإلعاقددن ،تقديَّم مقوألددا امللدداايع عندداء علد قددداهتا علد تلبيددن األتياجددا ذو
(القإد د  ،وذوو اإلعاق ددا ،
اإلعاق ددا  .سد دؤال دح دددد  -مه ددا تؤخ ددن محاي ددن اليل ددا املذت ددعين
ّ
وسواهم) يف اقعتباا الواج م  -يُدا يف استمااا التقييم .ويكلَّ مدي و الربام عدالتحقيد
فيمددا ذا اددا ذوو اإلعاقددا يلدداااو يف األنلددةن الددش متوهلددا املنلمددا غددري ا كوميددن اللد يكن
وتنينها ،ويُةل من م تقدمي تق ي عن هنا األم يف تقااي ال د الش يعدو ا .وتمع املكات
القة ي ددن البيان ددا الكمي ددن والنوعي ددن وتإ ددني ا ألذد د ن ددوح العاه ددن م ددا أمك ددن .وأجد د يةالي ددا
تقييما داخلين آلثاا الربام املمولن ععد أ قعت عيانا مإنين وأندواح املذدتييدين لكدا ندوح
من اإلج اءا .
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