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) بقیادة عملیة اإلعداد الشامل لھذه المذكرة المعنیة بالممارسات الجیدة مع فریق OPSESین آرنولد (تر) وآن ـ كاOPSESقام كل من أفشان خواجة (
، وماریا إلینا غارسیا مورا (OPSES)، وجانیت لورد (الجامعة األمریكیة)، وإلیزابیث سمیث (GSUGL)عمل یضم تشارلوت فویسوا ماكلین ـ نھالبو 

(GSU04)) وكولین سكوت ،OPSES وتم إثراء ھذه المذكرة من خالل حلقات عمل ُعقدت مع خبراء دولیین متخصصین في تقییم األثر االجتماعي .(
، وفي برلین في 2016، وفي فیینا في یونیو/حزیران 2016ت في طوكیو في فبرایر/شباط واإلعاقة، وقام البنك الدولي باستضافة ھذه الحلقا

 . وقام الصندوق االستئماني اإلسكندنافي بتمویل جزء من تكالیف ھذه الحلقات. 2017یونیو/حزیران 
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ESA   التقییم البیئي واالجتماعي 

ESCP  خطة االلتزام البیئي واالجتماعي 

ESF  إطار العمل البیئي واالجتماعي 

ESP  السیاسة البیئیة واالجتماعیة 

 ESS   10إلى  1المعاییر البیئیة واالجتماعیة (المعیار من ( 

GPN  مذكرات الممارسات الجیدة 

ICT  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

SEP   أصحاب المصلحة مشاركةخطة 

TORs  المھام واالختصاصات   

CRPD  2006المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( اتفاقیة األمم( 
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الوصول إلى  ،بما فیھم أصحاب اإلعاقة ،لجمیع األشخاصعندھا یتسنى التي درجة ال ھي  سھولة الوصول:
البیئة المادیة ووسائل النقل والمواصالت والمعلومات واالتصاالت وغیر ذلك من المرافق 

 والتسھیالت والخدمات األخرى المفتوحة أو المقدمة للجمھور.

 یضمون ھؤالء األشخاصف اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن تعرّ   اإلعاقة:
"أولئك الذین لدیھم إعاقات جسدیة أو عقلیة أو فكریة أو حسیة طویلة المدى قد تعوق 

 في إطار تفاعلھموذلك  اآلخرین،مشاركتھم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع 
 .ة"مع الحواجز المختلف

ف اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التمییز على أساس اإلعاقة بأنھ تعرّ   التمییز:
 إبطال" أي تمییز أو استبعاد أو تقیید على أساس اإلعاقة یكون غرضھ أو أثره إضعاف أو 

قدم االعتراف بكافة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة أو التمتع بھا أو ممارستھا، على 
المساواة مع اآلخرین، في المیادین السیاسیة واالقتصادیة أو االجتماعیة أو الثقافیة أو المدنیة 

 أو أي میدان آخر".

  للحد منالتسلسل الھرمي 

 أو التعویض عنھا.  واستعواضھاالتنبؤ باآلثار وتفادیھا والحد من اآلثار المتبقیة   المخاطر واآلثار:

تُعرف اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الترتیبات التیسیریة المعقولة بأنھا   المعقولة:الترتیبات التیسیریة 
التعدیالت والترتیبات الالزمة والمناسبة التي ال تفرض عبئا غیر متناسب أو غیر "

 bضروري، والتي تكون ھناك حاجة إلیھا في حالة محددة، لكفالة تمتع األشخاص ذوي 
قة على أساس المساواة مع اآلخرین بجمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة اإلعا

 وممارستھا".

 للجمیع تعمیم الوصول

حق الوصول بدون عوائق لألشخاص من جمیع األعمار والقدرات، والذي ینبغي إدراجھ في   :(الوصول الشامل) 
 لمرافق القائمة. مشروع للمرافق الجدیدة ومراجعتھ بالنسبة لتصمیم ال

 األمر التوجیھي 

معالجة المخاطر واآلثار على األشخاص والشرائح المحرومة والمستضعفة والفئات األولى   لمجموعة البنك الدولي:
 بالرعایة.

 

 
 
 

   
 

 المصطلحاتمسرد 
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 دلیل الممارسات الجیدة ــ عدم التمییز واإلعاقة

 
 

 اإلطار البیئي واالجتماعي

 
ن وفق اإلطار البیئي واالجتماعي للبنك الدولي، عزز البنك التزامھ بالعمل ضد التحیز والتمییز إزاء األشخاص والشرائح والعمال المتضرری
ة. من المشروعات والمتأثرین بھا، وتحسین فرص التنمیة، ال سیما لألشخاص والشرائح المحرومة أو المستضعفة والفئات األولى بالرعای

وتركز ھذه المذكرة على قضایا تمویل  وتترافق مذكرات الممارسات الجیدة للبنك الدولي مع اإلطار البیئي واالجتماعي لدعم تنفیذه.
وتم إعداد مذكرات الممارسات الجیدة في إطار شراكة مع مستشارین متخصصین  المشروعات االستثماریة ذات الصلة بالتمییز بسبب اإلعاقة.

وینبغي  ، وقد تم تصمیمھا على نحو یسمح بمراجعتھا وتحدیثھا بصفة دوریة عندما یكون ذلك مالئًما.ھخارجمن و البنك الدولي من داخل
مع اإلطار جنبا إلى جنب قراءة ھذه المذكرة 

السیاسة  بما في ذلكالبیئي واالجتماعي، 
من  اییرالمعواالجتماعیة ( والمعاییر البیئیة

 اإلرشادیة المرفقة.)، والمذكرات 10إلى  1
وتمت اإلشارة على نحو محدد في السیاسة 

المعاییر البیئیة واالجتماعیة إلى في و
 القضایا ذات الصلة باإلعاقة. 

یعني التمییز على أساس اإلعاقة خلق تمییز أو و 
 من شأنھ استبعاد أو تقیید یكون لھ غرض أو تأثیر

إضعاف أو استبعاد الشخص ذي اإلعاقة من أن 
مما قد یؤدي  اآلخرین،ن على قدم المساواة مع یكو

إلى تعزیز التأثیرات السلبیة للمشروع أو الحد من 
أو القدرة على اإلعراب عن  منافع المشروع

التعلیقات أو الشواغل أثناء مشاركة أصحاب 
 المصلحة.

ومن الممكن أن یكون التمییز مباشًرا أو غیر 
حرمان طفل ومن أمثلة التمییز المباشر  مباشر.

ویشیر التمییز غیر  كفیف من االلتحاق بالمدرسة.
المباشر إلى التمییز غیر المقصود الناجم عن 
ممارسات لیست مصممة لالستبعاد، ولكن ینجم 

مثل إجراء مشاورات مع  ،عنھا ھذه النتیجة
أصحاب المصلحة في مكان اجتماعات من غیر 

راد الممكن الوصول إلیھ، ما ینجم عنھ حرمان األف
وغالبًا ما  ذوي اإلعاقة الجسدیة من المشاركة فیھ.

یكون االستبعاد غیر المباشر ضمن السیاسات 
 واألعراف والمعاییر المؤسسیة. 

ویعمل اإلطار البیئي واالجتماعي على تعزیز  
وتقییم  العقلیة،اإلعاقة الجسدیة أو  بأصحا بما في ذلكالتزام البنك بتحدید األفراد والشرائح المستضعفة أو المحرومة واألولى بالرعایة، 

فضالً عن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى منافع  متناسب،المخاطر المحتملة واآلثار السلبیة التي یمكن أن تؤثر علیھم بشكل غیر 
 المشروع.

آلیات  خمسى مستوى المشروع في إطار االلتزامات علدوراً في تنفیذ  ومتابعتھ وقد یؤدي تحدید المشروع وتقییمھ على نحو مسبق ورصده 
 محددة:

 المتعلقة بالتقییم البیئي واالجتماعي المھام واالختصاصات  .أ

 اتفاقیة األمم المتحدة :1اإلطار  
تتفھم اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أنھم "أولئك الذین لدیھم  •

إعاقات جسدیة أو عقلیة أو فكریة أو حسیة طویلة المدى قد تعوق مشاركتھم الكاملة 
والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرین، وذلك في إطار التفاعل مع 

 ن االتفاقیة). م 1الحواجز المختلفة" (المادة 
یدرج البنك الدولي األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارھم فئة من الفئات المحرومة   •

والمستضعفة واألولى بالرعایة. ویتناول األمر التوجیھي لمجموعة البنك الدولي ما 
یلي: معالجة المخاطر واآلثار على األشخاص والشرائح المحرومة والمستضعفة 

ویُعرف األشخاص والشرائح المحرومة والمستضعفة  والفئات األولى بالرعایة.
والفئات األولى بالرعایة بأنھم األفراد الذین من المحتمل أن یتأثروا سلبًا بالمشروع 
و/أو ھؤالء األكثر محدودیة مقارنة باآلخرین من حیث القدرة على االستفادة من 

العرق أو الدین أو  منافع المشروع بسبب، على سبیل المثال، السن أو نوع الجنس أو
اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة أو غیرھا من اإلعاقات أو الوضع االجتماعي أو المدني 
أو الصحي أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو الحرمان االقتصادي أو وضع 

 السكان األصلیین و / أو االعتماد على الموارد الطبیعیة الفریدة. 

 مقدمة.1

یة واالحتواء االجتماعي دورا بالغ األھمیة في التنمیة االجتماع ب"تلع
جمیع األنشطة اإلنمائیة التي یضطلع بھا البنك الدولي وفي تحقیق التنمیة 
المستدامة...ویعني االحتواء تمكین جمیع األفراد من المشاركة في عملیة 
التنمیة واالستفادة منھا. ویشمل االحتواء وضع سیاسات لتعزیز تكافؤ 

 لتمییز..."الفرص وعدم ا
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 دلیل الممارسات الجیدة ــ عدم التمییز واإلعاقة

 عملیة التقییم البیئي واالجتماعي نفسھا .ب

 خطة االلتزام البیئي واالجتماعي  .ج

 من خالل إدارة المخاطر التكیفیة  .د

 المتابعة والرصد والتقییم أثناء التنفیذ.  .ه

عالوة على ذلك، تحدد خطة إشراك أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة ذوي االحتیاجات المحددة، وتشرح كیفیة اإلفصاح عن المعلومات،  
 ویتم تصمیم عملیة اإلشراك كي تكون ھادفة. 

 عدم التمییز واإلعاقة في اإلدارة البیئیة واالجتماعیة
مبادئ تمثل ركیزة لإلطار  3تحلیل تضمین قضایا اإلعاقة في التقییم البیئي واالجتماعي من خالل ب یتم تقدیم اإلرشادات والتوجیھات الخاصة

 عي: البیئي واالجتما

 ؛تفادي احتمال زیادة قابلیة تأثر ذوي اإلعاقة سلبا بالمشروع أو التخفیف من ذلك ضرورة  .أ

إمكانیة تزودیھم بالقدرة على االستفادة من منافع المشروع، ویشمل ذلك فرص العمل عندما تكون   .ب
  ؛مھاراتھم مالئمة لھا، مع توفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة

المصلحة من الشرائح المحرومة والمستضعفة واألولى بالرعایة في ضرورة تضمین أصحاب  .ج
 عملیة اإلفصاح عن المعلومات وعملیة التشاور على نحو ھادف.

أن یحدد التقییم البیئي واالجتماعي فرص تضمین إجراءات إمكانیة الوصول والتیسیر على المعوقین في  وینبغي
من الناحیة المالیة والفنیة، في عندما تكون ذات جدوى  ،تصمیم المشروع

من اآلثار المحتملة  اجزءً بوصفھ حالة تحدید مخاطر وآثار اإلعاقة 
 للمشروع. 

أن  بل وحسب، إلى وجود مشروع شامل للجمیعلیس ومن الممكن أن تؤدي تدابیر التخفیف السلیمة  
إجراءات تیسیریة  زیادة الوعي بقضایا اإلعاقة والحاجة إلى وبإمكانھاممارسات دولیة جیدة، تعكس 

وھذه التدابیر وإن كانت مصممة لذوي اإلعاقة فإنھا في الغالب  للشرائح المستضعفة واألولى بالرعایة.
على سبیل المثال، یمكن أن تفید حافالت النقل ذات الساللم  تحقق منافع لشرائح المجتمع األخرى أیًضا.

اآلباء الذین یسیرون ومعھم  ألجزاء المائلة في تقاطعات الشوارع أو ممرات المشاةالمنخفضة وا
 أطفالھم في عربات األطفال. 

 

وقد یتضمن تخفیف مخاطر وآثار اإلعاقة تدابیر متباینة لذوي اإلعاقة عند تطبیق متطلبات المشروع 
والھدف من منع التمییز وتوفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة، إن دعت الحاجة إلیھا، ھو  أو النظام.

الحد من اآلثار السلبیة المتأتیة من المشروع وتمكین ذوي اإلعاقة من زیادة قدرتھم على االستفادة من 
 مشروعات التنمیة. 

ینبغي الشروع في التقییم 
البیئي واالجتماعي في 

أسرع وقت ممكن بھدف 
تحدید القضایا وإحداث 
التأثیر على تصمیم 

 المشروع. 

 : إمكانیة الوصول2اإلطار  
تشیر إمكانیة الوصول إلى الدرجة التي 
یتسنى عندھا لجمیع األشخاص بما فیھم 

أصحاب اإلعاقة الوصول إلى البیئة المادیة 
ووسائل النقل والمواصالت والمعلومات 

واالتصاالت وغیر ذلك من المرافق 
والتسھیالت والخدمات األخرى المفتوحة أو 

 المقدمة للجمھور.
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 مرحلة تحدید النطاق
المشروع  یةتسمح مرحلة تحدید النطاق بالفھم المبدئي للمخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة المعتادة المحتملة للمشروع بالنسبة لنوع

 والموقع والسیاق الخاص بھ. 

یحدد قضایا المشروع ذات الصلة وأصحاب المصلحة المتضررین،  أوًالـ عدید من األدوار بالنسبة لإلعاقة، فھوــویلعب تحدید النطاق ال 
التي ینبغي تقییمھا، مثل االتجاھات قد یبدأ أیًضا بتحدید المعوقات المحتملة و ویشمل ذلك األفراد أو الشرائح المستضعفة واألولى بالرعایة.

االتصاالت، أو القیود القانونیة أو اإلخفاق في تنفیذ اإلجراءات الوقائیة القانونیة أو المعوقات االجتماعیة  قیودوالسلوكیات، أو األعراف، أو 
ة للتأثر باآلثار السلبیة المتأتیة من المشروع. التي قد تؤدي إلى استبعاد ذوي اإلعاقة من االستفادة من المشروع أو التي قد تجعلھم أكثر عرض

ما إذا كانت منطقة المشروع ومن خالل فھم سیاق المشروع واألطر المؤسسیة والقانونیة، من الممكن أن یستعرض التقییم البیئي واالجتماعي 
 ذوو اإلعاقة مخاطر تمییز عالیة.  فیھا یواجھ منطقةً 

وھذا ھو الحال حتى عندما  تجري معالجتھا بصورة نمطیة على نحو مھترئ عبر األطر القانونیة. ماغالباً  شاملةتعتبر اإلعاقة قضیة و 
وبالتالي، یتعین أن یحدد التقییم البیئي واالجتماعي القوانین  یكون ھناك قانون وطني لإلعاقة و/أو سیاسة أو خطة عمل خاصة باإلعاقة.

الخاصة بھ وأخذھا في االعتبار، ویشمل ذلك التشریع الخاص بعدم التمییز، وحمایة اإلعاقة، واللوائح ذات الصلة بالمشروع وقوة العمل 
ویجب أن تعمل متطلبات البنك الدولي على تعزیز الحقوق  وقوانین (أكواد) البناء، وقانون األسرة، وقوانین العمل، ولوائح اإلسكان.

  .جل المزید من الحمایة اإلضافیةمن أ جدت،حیثما ، والمتطلبات الحالیة، وتحدید الفجوات

وتدابیر التخفیف ذات ة خاصالالمختلفة؛ ومن الضروري تحدید االحتیاجات ت محدداوالواإلعاقة مصطلح عام یغطي العدید من القضایا  
تعمیم اآلثار وتدابیر وھناك أنواع عدیدة من اإلعاقة، وال یمكن  الصلة بمنطقة المشروع والتمییز بینھا في التقییم البیئي واالجتماعي.

على سبیل المثال، إذا كان ھناك عدد كبیر من األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة في منطقة المشروع، قد یفكر المقترض في طبع  التخفیف.
الیب بعض معلومات المشروع في صورة كبیرة أو باستخدام طریقة برایل أو إیجاد شخص لمقابلة مجموعة ما لمناقشة المشروع وآثاره وأس

وفي الوقت نفسھ، قد تحتاج مدرسة الصم الموجودة على طریق مواصالت المشروع إلى معلومات مكتوبة عن  التخفیف من ھذه اآلثار.
وقد تختلف اآلثار بالنسبة لألنواع المختلفة من  الجداول الزمنیة للمواصالت، وقد یزود المقاولون/السائقون مركباتھم بإضاءات تحذیریة.

 معًا.  جمعیًا ال یجب تجمیعھااإلعاقة، و

 األسئلة الرئیسیة 
 وتتضمن األسئلة الخاصة باإلعاقة ما یلي:  المخاطر والفرص المرتبطة بالمشروع. ھیةتطرح عملیة تحدید النطاق أسئلة رئیسیة لتحدید ما

 ؟غیر متناسب على نحو ذوي اإلعاقة تمسھل ھناك آثار یمكن أن و ما ھي اآلثار االجتماعیة المحتملة؟  .أ

 ما ھي التدابیر التي یتعین اتخاذھا لضمان حصول ذوي اإلعاقة على إمكانیة الوصول الكامل إلى منافع المشروع؟ .ب

 أن یضمن التعیین والتوظیف على نحو غیر تمییزي؟ یستطیع المقترضكیف  .ج

 غیر متناسب على ذوي اإلعاقة؟ما ھي أخطار الصحة والسالمة التي تفرضھا أنشطة المشروع والتي یمكن أن تؤثر بشكل  .د

في  ستراتیجیة التي یجب على المقترض تنفیذھا لضمان اشتمال األشخاص ذوي اإلعاقات، والتشاور معھم على نحو ھادفما ھي اإل  .ه
إلى آلیات التظلم المتعلقة بالمشروع على نحو یتسم بالعدل  مع ضمان قدرتھم على الوصول المصلحة،أنشطة إشراك أصحاب 

 اف؟واإلنص

 ذوي اإلعاقة طوال مدة التنفیذ؟ من جانبكیف یمكن للمقترض أن یضمن المشاركة الكاملة والفعالة   .و

 

 

 

 . تحدید النطاق2 
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 المھام واالختصاصات 
یساند البنك الدولي ھذه العملیة بتقدیم أمثلة ومشورة و یؤدي تحدید النطاق إلى وجود مھام واختصاصات تفصیلیة للتقییم البیئي واالجتماعي.

 بشأن الممارسات الجیدة إلیجاد شروط مرجعیة تحقق ما یلي فیما یتعلق باإلعاقة: 

المستضعفة واألولى بالرعایة في المشروع تحدید األفراد أو الشرائح المحرومة أو   .أ
 حسب السیاق البیئي واالجتماعي والقطاع المعني، ویشمل ذلك ذوي اإلعاقة؛ 

ألفراد أو الشرائح المحرومة أو المستضعفة بالنسبة لتقییم المخاطر واآلثار المحددة   .ب
  الحاجة؛واألولى بالرعایة وتحدید تدابیر التخفیف المختلفة حسب 

احتیاجات أو مساندة محددة للسماح لألفراد أو الشرائح المحرومة أو  تحدید أي .ج
المستضعفة واألولى بالرعایة بالوصول إلى معلومات حول المشروع والمشاركة 

 في عملیة إشراك أصحاب المصلحة.

 

 

 

 

 رسم خریطة تحدد أصحاب المصلحة
ولئك الذین قد یواجھون عوائق مجتمعیة على أساس اإلعاقة داخل بالحساسیة إزاء أ یجب أن تتسم الخریطة التي تحدد أصحاب المصلحة

" قوعُ مَ . وقد یواجھ األفراد الوصم بالعار والتمییز عند إلحاق صفة "نوقوعُ مَ على أنھم حتى إذا لم یكونوا قد حددوا أنفسھم  المشروع،منطقة 
 بھم، ومن ھنا یفضلون عدم وصفھم بذلك. 

المصلحة أولئك الذین یحتاجون إلى دعم إضافي للمشاركة في المشاورات، دون تصنیفھم، نظًرا ألن یجب أن تحدد خطة إشراك أصحاب و 
واألمر المھم ھو تحدید األفراد والشرائح المستضعفة الذین قد یتأثرون بالمشروع، وتقییم اآلثار والتخفیف منھا  ھذا األمر یتسم بالحساسیة.

 ماعیة. وفقًا لمتطلبات المعاییر البیئیة واالجت

أو مقدمي الرعایة الذین یقدمون المساندة  /إیالء االھتمام ألفراد األسرة و یجب أیًضا اإلعاقة،وعند رسم خریطة تحدد أصحاب المصلحة ذوي 
ألسرة معیشیة لدیھا شخص معوق. وھم غالبًا غیر قادرین على المشاركة في عملیة إشراك أصحاب المصلحة بسبب مسؤولیاتھم بشأن تقدیم 

قد یؤدي ذلك إلى إحداث أثر  ،قومععند ضرورة إعادة توطین شخص  المثال،الرعایة. وقد یكون لمقدمي الرعایة آثار متباینة؛ على سبیل 
فإن  األمر،حتى لو كان خارج حدود منطقة إعادة التوطین. وأیًا ما كان  التوطین،غیر متناسب إذا لم یتم تضمین مقدم الرعایة في خطة إعادة 

 النقاش مع مقدمي الرعایة والمنظمات لیس بدیًال عن أھمیة التشاور المباشر مع ذوي اإلعاقة.

 2ویقدم الملحق  ذوي اإلعاقة.فیما یتعلق ب قطاعات المشروعات التي یمولھا البنك الدولي تقلیدیاً بمخاطر تمییز أعلى وقد ارتبطت بعض
 اإلعاقة؛نظرة عامة على ھذه القطاعات ویسلط الضوء على أسئلة رئیسیة مختارة لفھم المخاطر المحتملة للتمییز بالنسبة لألشخاص ذوي 

 المشروعات األخرى.  اتولھ سیاق خاص قد یختلف عن سیاق ،یعد متفردافإن كل مشروع  األمر،لكن أیًا ما كان 

 المخاطر،والطبیعة المتناسبة لھذه  المشروع،یجب أن تشیر عملیة تحدید النطاق إلى وجود ذوي اإلعاقة والمخاطر المختلفة المحتملة من آثار و
وقد تتضمن عملیة تحدید ھذه القضایا مزیًجا من الخرائط  العام من جانب الجمھور. والقبول االجتماعي من جانب المجتمع المحلي، والتصور

ویجب أن یتناول التقییم البیئي واالجتماعي المخاطر واآلثار  لخصائص المجتمع المحلي. امبدئیً  ااالجتماعیة وتحلیل أصحاب المصلحة وفھمً 
 إلیھا؛وكذلك الفرص المرتبطة باإلعاقة والتمییز على مستویین: مستوى استثمارات المشروع لتوفیر بنیة تحتیة أو خدمات یمكن الوصول 

 .ن استثناء ألحدللجمیع دو لتحدید احتیاجات البلد المعني التي تجعلھ أكثر شموال والمستوى المؤسسي

والخبرة السابقة للھیئة  رئیسیة،ومقابالت معلوماتیة  الحالیة،وقد تتضمن عملیة تحدید النطاق تحلیالً للبیانات الثانویة، واألبحاث  
ات ومن شأن استعراض خصائص المجتمع المحلي تحدید السیاق االجتماعي والثقافي والسیاسي (أي المنظم المسؤولة عن تنفیذ المشروع.

 الرسمیة وغیر الرسمیة التي تؤثر على صنع القرار والصراع االجتماعي والسلوك المجتمعي).

لفھم كیف یمكن أن یؤثر وصمھم بالعار على قدرتھم مھًما فھم اتجاھات التیار العام والجماعات المھیمنة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة یعد و 
، أو اإلعراب عن الشواغل أو رفع المظالم. ویمكن مزج ھذا التحلیل مع تحلیالت الجوانب على المشاركة في منافع المشروع، أو المشاورات

 األخرى الخاصة بقابلیة التأثر بالمخاطر. 

عند تحدید أصحاب المصلحة  
المحرومین والمستضعفین، یجب أن 
تشیر المھام واالختصاصات، إن أمكن 
وحیثما یكون مجدیًا، إلى وجود 
أخصائي تنمیة اجتماعیة ضمن فریق 
العمل القائم على إعداد التقییم البیئي 
واالجتماعي لتقییم قابلیة التأثر 
باألخطار وتقدیم المشورة بشأن 

 ھذه اآلثار.  التخفیف من
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 البیانات
وقد ال  عند تقییم سیاق اإلعاقة داخل البلد المعني، قد یكون من الصعب الحصول على بیانات كمیة أو االعتماد على دقة ھذه البیانات. 

فإن العدید من أنواع اإلعاقة "مخفیة" (مثل إعاقة النمو، واإلعاقة  وبالمثل، .قینومعباعتبارھم یرغب بعض ذوي اإلعاقة في توصیف أنفسھم 
بسیطة. الظة مالحالوال یمكن التحقق من اإلعاقة من خالل  )،والعدید من أنواع اإلعاقة النفسیة واالجتماعیة معالجتھا،التي لم یتم تشخیصھا أو 

یجب و % وفق التقدیرات العالمیة.15تبلغ نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة  1بحسب تقریر منظمة الصحة العالمیة والبنك الدولي حول اإلعاقة،و
فیف ویجب أن یتم تضمین التخ بھا،أن یعمل التقییم البیئي واالجتماعي على تحدید األشخاص المستضعفین المحتمل تعرضھم ألخطار والتأثر 

 عند االقتضاء. المشروع،من ھذه األخطار في 

وعلى الرغم من ھذه القیود والمحددات، فإن البیانات الكمیة  
المستمدة من مؤشرات محددة لإلعاقة، مثل انتشار التعلیم، 

وفرص العمل،  إلیھا،والمدارس التي یمكن الوصول 
ھا، والنقل واألماكن العامة التي یمكن الوصول إلی

ھي نقطة انطالق جیدة لفھم توفر البیانات  والمواصالت
وإحراز تقدم في إشراك ذوي اإلعاقة. وحتى یتسنى التغلب 
على تحدیات جودة البیانات، یمكن أن یؤدي االنخراط المبكر 
مع المنظمات المحلیة أو الوطنیة التي تضم ذوي إعاقة أو 

لى استكمال ھذا التحلیل. الذین یعملون نیابة عن ذوي اإلعاقة إ
كما أن االنخراط المبكر مع منظمات وجمعیات اإلعاقة 

وخاصة المنظمات الممثلة التي یدیرھا  الوطنیة،المحلیة أو 
ذوو اإلعاقة یمكن أن یؤدي إلى استكمال ھذا التحلیل. كما 

ستراتیجیات مشاركة أصحاب المصلحة في إیمكن أن تساعد 
مشورة بشأن مجموعات األشخاص تحدید المنظمات لتقدیم ال

ذوي االحتیاجات الخاصة وأفضل طریقة لفھم اآلثار 
 والمخاوف والشواغل التي قد تكون ذات صلة بالمشروع.

في نھایة مرحلة تحدید النطاق، یقدم البنك الدولي تصنیفًا و 
أو  مبدئًیا للمخاطر االجتماعیة للمشروع (عالیة أو كبیرة

ویشمل ذلك مخاطر محددة لألفراد  )،متوسطة أو منخفضة
كما  اإلعاقة،أو الشرائح المستضعفة، ومن بینھم أصحاب 

یسلط الضوء على أي احتیاجات بشأن تعزیز القدرات نھ أ
لتي ت البیاناات افجورات ومعالجة لقدء ابناالمؤسسیة وتدابیر 

یجب أن تأخذ قدًرا أكبر من التقییم. 

                                                
1 http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/. 

 : اإلعاقة العقلیة3اإلطار 
یجب أال یركز تحدید األشخاص أو المجموعات ذات اإلعاقة على اإلعاقة الجسدیة  .1

فحسب، بل على جمیع أنواع اإلعاقة، بما في ذلك اإلعاقة العقلیة. وغالبًا ما یتم 
یرغبون مطلقًا في تحدید احتیاجاتھم مقارنة  استبعاد ذوي اإلعاقة العقلیة وقد ال

 باألشخاص ذوي أنواع اإلعاقة األخرى.
باإلضافة إلى اإلعاقة العقلیة الموجودة في منطقة ما، یمكن للمشروعات التي تؤدي  .2

إلى حدوث تغییرات كبیرة في المجتمعات المحلیة (على سبیل المثال، مشروعات 
ات التي تغیر األعراف االجتماعیة) أن تزید من البنیة التحتیة الكبیرة أو المشروع

الضغط النفسي واالجتماعي في المجتمع، وھذا یمكن أن ینعكس في صورة تعاطي 
مواد اإلدمان (المخدرات)، والعنف المنزلي، واالضطرابات المجتمعیة، واآلثار 

 األخرى التي قد تؤثر على الصحة العقلیة.
عاقة العقلیة، وقد ال یكون ھناك العدید من قد یكون من الصعب تحدید مشكالت اإل .3

المنظمات التي تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة العقلیة مثل أنواع اإلعاقة األخرى. ومن 
األھمیة تحدید برامج الصحة العقلیة المجتمعیة، أو مصادر المعلومات األخرى، 

ساھم والعمل مع األخصائیین االجتماعیین لتحدید الضغوط المحتملة التي قد ی
 المشروع فیھا وإجراءات التخفیف المناسبة والمشاورات الالزمة.
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 مرحلة التقییم 
وتحدید  والقانوني،یتسع نطاق مرحلة التقییم لیشمل تناول القضایا المحددة في مرحلة تحدید النطاق، بما في ذلك التحلیل المؤسسي 

 األشخاص والشرائح المحتمل تضررھم من المشروع على نحو أكثر تفصیًال، وتقییم اآلثار االجتماعیة المباشرة وغیر المباشرة المحتملة.
البیئي واالجتماعي تدابیر محددة لعدم التمییز بھدف التصدي للتمییز ضد األفراد أو الشرائح المحرومة أو المستضعفة واألولى  یحدد اإلطارو

 بالرعایة، ومن بینھم أصحاب اإلعاقة.

محتملة، مع تطبیق  ویشمل عدم التمییز ضرورة ضبط وتكییف تصمیم المشروع والمشاركة فیھ على نحو معقول عندما یُثار التمییز كمشكلة 
األحكام الرئیسیة في المعاییر البیئیة واالجتماعیة  1یلخص الجدول و عندما یحقق ذلك الجدوى الفنیة والمالیة. مبادئ تعمیم الوصول للجمیع

 التي یمكن أن تساعد في توجیھ تقییم المخاطر واآلثار االجتماعیة المحتملة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 10إلى  1ى نقاط البدء الخاصة بتقییم اإلعاقة في المعاییر البیئیة واالجتماعیة من : أمثلة عل1الجدول 

 تقییم وإدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة واآلثار المترتبة علیھا .1المعیار البیئي واالجتماعي 

 المستضعفة واألولى بالرعایة.إجراء تقییم بیئي واجتماعي لتحدید ذوي اإلعاقة بین األفراد أو الشرائح المحرومة أو  •

ویشمل ذلك فرص العمل  المشروع،تقییم اآلثار المختلفة المحتملة، والحواجز التي تحول دون المشاركة في منافع  •
ل الترتیبات وتحدید كیفیة معالجة ھذه اآلثار في تصمیم المشروع أو من خال )،2(انظر المعیار البیئي واالجتماعي 

 التیسیریة المعقولة.

راجعة اإلطار المؤسسي والقانوني، ویشمل ذلك تحدید احتمالیة التمییز واالستبعاد على أساس اإلعاقة واالعتراف م •
 بالطبیعة العامة والمھترئة في كثیر من األحیان لقوانین اإلعاقة واألطر المؤسسیة.

مع االعتراف  المقاولین،إدارة تحدید مؤشرات المتابعة وااللتزام بدمجھا في خطة االلتزام البیئي واالجتماعي و  •
 بالحاجة إلى تصنیف وتحلیل البیانات على أساس اإلعاقة.

 العمالة وظروف العمل .2المعیار البیئي واالجتماعي  

 لعمل.ن المكاالترتیبات التیسیریة المعقولة لك ذبما في ، إلعاقةللتوظیف وما یخص القانونیة ت المتطلباإیضاح ا •

ستراتیجیات إدارة العمل وسیاسات عدم التمییز ومدونة السلوك وسریة سجالت الموظفین التي إتحدید إجراءات و  •
 قد تشمل اإلعاقة أو المعلومات الطبیة ومتطلبات االختیار والتعیین.

مثل إجراء الفحوص أو العالج  طبیة،تحدید الممارسات التي من شأنھا التمییز ضد العمال الذین یعانون من حاالت  •
 و قسري. على نح

إلى الخدمات قین والمعمراجعة آلیة تظلم العمال فیما یتعلق بمشكالت التحرش، والتمییز وإمكانیة وصول العمال  •
 والمرافق.

 تقییم ما إذا كانت سیاسات مكان العمل تراعي أوضاع األسرة (أي تقدیم الرعایة ألفراد األسرة ذوي اإلعاقة). •

 اإلعاقة أو األمراض طویلة األجل ومن بینھا فیروس ومرض اإلیدز.  وضع سیاسات لتیسیر أوضاع العمال ذوي •

الوصول إلى المباني، ووسائل النقل والمواصالت) والتدابیر  المثال،تحدید المعوقات داخل المشروع (على سبیل  •
 الالزمة لتلبیة احتیاجات العمال ذوي اإلعاقة وتیسیر أمورھم على نحو معقول.

اإلعاقة واردة ضمن التعریفات  ما إذا كانتو الفرص،سیاسة ضد التمییز أو سیاسة لتكافؤ  بقما إذا كانت تُطتحدید  •
 المنصوص علیھا في ھذه السیاسة. 

تدریب صانعي القرار یدعم توظیف األشخاص ذوي  ما إذا كانومنھ والفصل  في العمل إیضاح ممارسات التعیین •
 اإلعاقة.

 . التقییم3
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وااللتزام بتحقیق الترتیبات التیسیریة  الفرص،تطبیق اإلجراءات والتدابیر المتعلقة بعدم التمییز وتحقیق تكافؤ   •
والتعویض وصرف المستحقات، والترقیة، وإنھاء الخدمة  والتعیین،ویشمل ذلك االختیار  العمل،المعقولة في مكان 

بالعمل وإقرار استالم العمل. وقد تتضمن ھذه الترتیبات وظروف العمل وشروط التعیین، والتكلیف  التقاعد،أو 
باإلضافة إلى التخلص  ذلك،إلجراء الفحوصات الطبیة، وما إلى  العمل مكان التیسیریة تقاسم الوظائف، ومغادرة

 من المعوقات المادیة (مثل توفیر مساحة عمل في الطابق األرضي لشخص ال یستطیع صعود الدرج).

في مكان العمل لجمیع العمال، ال سیما  الصحة والسالمة المھنیة للوقایة من األمراض أو الحوادثتحدید تدابیر  •
اإلعاقة،  وللعمال ذويالعمال ذوي اإلعاقة. وینبغي إیالء اھتمام خاص للقیام بما یلزم في حاالت اإلخالء والطوارئ 

 الذین ال یستطیعون النزول من الدرج. ومن بینھم أولئك الذین ال یستطیعون سماع اإلنذارات، أو األشخاص

 الكفاءة في استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارتھ. 3المعیار البیئي واالجتماعي 

ذوي اإلعاقة. على سبیل المثال، من الممكن أن  تحدید اآلثار المختلفة للتلوث أو األعطال في تقدیم الخدمات على •
أكثر خطورة على من یعتمدون على ھذه الخدمات ألسباب صحیة. وقد  یكون انقطاع التیار الكھربائي أو المیاه

 تصبح الطرق التي قد تتأثر بحركة البناء غیر صالحة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركیة.

 تحدید الفرص المھیأة للتخلص من المعوقات في اإلجراءات التدخلیة المعنیة بتحقیق كفاءة استخدام الموارد.  •

 الصحة والسالمة المجتمعیة .4جتماعي المعیار البیئي واال

 تطبیق مبادئ تعمیم وصول الجمیع إلى المباني واإلنشاءات الجدیدة في تصمیم المشروع. •

 التعرف على األخطار الصحیة واألمنیة المختلفة التي تواجھ ذوي اإلعاقة في كل مرحلة من مراحل المشروع.  •

تطبیق إجراءات وتدابیر مختلفة في خطط االستجابة واالستعداد للطوارئ لذوي اإلعاقة والفئات المستضعفة   •
 واألولى بالرعایة.

وتحدید تدابیر التخفیف منھا، بما في ذلك تدابیر السالمة  اإلعاقة،تحدید اآلثار غیر المتناسبة للمشروع على ذوي  •
 مختلفة في االستجابة لحاالت الطوارئ، وإجراءات التأھب واالستعداد.المروریة وسالمة الطرق، والتدابیر ال

 تقییم المخاطر العالیة المحتملة لآلثار المرتبطة بتدفق العمالة. •

االستحواذ على األراضي والقیود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة  .5المعیار البیئي واالجتماعي  
 التوطین القسریة

ذلك تعمیم الوصول للجمیع، وتدابیر وإجراءات  یما یتعلق بإعادة التوطین، ویشملذوي اإلعاقة فتقییم احتیاجات  •
 توفیر المساكن الجدیدة.

األفراد  یجب أن تحدد الدراسات االستقصائیة االجتماعیة واالقتصادیة األساسیة في خطط عمل إعادة التوطین  •
زیادة التھمیش االقتصادي من الباً ما یعاني أصحاب اإلعاقة غیر متناسبة للمشروع. وغ االذین قد یواجھون آثارً 

أن استعادة سبل كسب العیش  التعویضات وتدابیر المساعدة، یجب أن یؤخذ في االعتبار وعند تحدید واالجتماعي.
قد تكون أصعب بالنسبة لذوي اإلعاقة من حیث الوصول إلى السلع والخدمات والقرب من منشآت العالج الطبي 
والرعایة الصحیة، وما إلى ذلك. وینبغي أن یؤخذ ذلك في االعتبار عند تصمیم عملیة إعادة التوطین، وقد یشمل 
ھذا أیًضا مساندة إضافیة للفترة االنتقالیة، وصرف بدل انتقال، والنظر في أوضاع أصحاب اإلعاقة عند تصمیم 

 المساكن الخاصة بھم أو تحدید أولویات الموقع.

  حفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة .6لبیئي واالجتماعي المعیار ا 

ذوي اإلعاقة.  تحدید اآلثار المختلفة لفقدان التنوع البیولوجي أو فقدان سبل الوصول إلى الخدمات والمرافق على •
إلى الخدمات والمرافق بالمشروع خالل قد یعتمد أصحاب اإلعاقة على األدویة التقلیدیة وقد تتأثر سبل الوصول و

 بعض المراحل.

قد یؤثر تدفق عمالة المشروع أو موقع مرافق المشروع على التضخم وانخفاض جودة الموارد الغذائیة المتاحة   •
 لمحدودي الدخل، مما یؤدي إلى المزید من اآلثار على الصحة.
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 مؤشرات خط األساس
یجب أن تتضمن مؤشرات خط األساس المتعلقة باإلعاقة في منطقة المشروع مجموعة من المؤشرات الكمیة التي یمكن مقارنة آثار 

شرات المعلومات المشروع مقابلھا في المستقبل والبیانات التي یمكن أن تساعد في إثراء تصمیم المشروع. ویجب أن تتضمن ھذه المؤ
النوعیة التي قد تكون أحدث عھًدا، وتعطي المزید من اإلیضاح حول اآلثار والفرص، ال سیما إذا كانت البیانات الكمیة متقادمة أو غیر 

لوطني وھناك نقص في البیانات على المستوى ا اإلعاقة،إذا كان من المرجح أن یتسبب المشروع في إحداث آثار مختلفة على ذوي و مكتملة.

الشعوب األصلیة/المجتمعات المحلیة التقلیدیة المحرومة في أفریقیا جنوب  .7المعیار البیئي واالجتماعي 
 الصحراء

 التعرف على تدابیر التخفیف من تزاید التمییز على أساس اإلعاقة وتطبیق ھذه التدابیر.  •

یا واآلثار ، وإعادة صیاغة القضاوالتصوریةذلك األطر اللغویة  افیة فیما یتعلق باإلعاقة، ویشملتحدید الفروق الثق •
 یكون النقاش ھادفًا.  عند الحاجة، حتى

تحدید الشمول المناسب ثقافیاً لذوي اإلعاقة في مرحلتي التقییم وإجراء المشاورات، بما في ذلك مفھوم تعمیم وصول  •
 الجمیع إلى الخدمات والمرافق والقیود المحددة التي تم الوقوف علیھا.

یجب أن یوثق التقییم االجتماعي العالقات المعقدة التي یعیشھا أصحاب اإلعاقة في إطار التقییم البیئي واالجتماعي،   •
عملیة صنع طبیعة من السكان األصلیین، سواء داخل مجتمعھم المحلي أو مع المجتمع العام. ومن الضروري أخذ 

لحسبان عند إجراء في ا القرار الجماعي وغیرھا من الخصائص الثقافیة للمجتمعات المحلیة األصلیة أو التقلیدیة
 المشاورات. 

 

 

 التراث الثقافي .8المعیار البیئي واالجتماعي  

تحدید أي آثار ثقافیة قد تؤثر على ذوي اإلعاقة، وتضمین تدابیر محددة لتمكینھم من الوصول إلى المواقع ذات  •
 المشروع، مثل تغییر مواقع المقابر.طلبھا تاألھمیة الثقافیة، وإدخال ما یلزم من مدخالت ضمن التغییرات التي ی

 الوسطاء المالیون .9المعیار البیئي واالجتماعي  

الترتیبات التیسیریة المعقولة عندما  وضع وتنفیذ سیاسات تتسق مع عدم التمییز على أساس اإلعاقة وضرورة توفیر •
 مشروعاتھ الفرعیة. یحقق ذلك الجدوى الفنیة والمالیة، سواء فیما یقوم بھ الوسیط المالي أو في

 مشاركة أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات .10المعیار البیئي واالجتماعي 

أو مساعدة محددة لتسھیل المشاركة الھادفة ألصحاب المصلحة ذوي اإلعاقة في المشاورات  /المطالبة بتدابیر و •
والمعلومات في أشكال یسھل االطالع إلیھا قبل فعالیات النقاش والمشاورات،  المشاركة،وسائل  المثال،(على سبیل 

وإمكانیة الوصول إلى األماكن) وذلك بھدف دمجھا في خطة إشراك أصحاب المصلحة للمساعدة في تحقیق 
 االستعداد والمشاركة الھادفة. 

مقدمي الخدمة الطبیة في حالة  لمثال،اتحدید المنظمات والسلطات والجھات المعنیة ومقدمي الخدمة (على سبیل  •
عدم تواجد المنظمات) الذین یمكنھم المساعدة في تحدید ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلھم. وعلى جمیع أصحاب 
المصلحة المشار إلیھم دور یتعین القیام بھ إلیضاح القضایا والمشكالت ذات الصلة وأسالیب االتصال والتواصل 

 بشأنھا.

ولیس فقط مع المنظمات التي تعمل نیابة عنھم. وغالباً  اإلعاقة،ضایا والمشكالت بصورة مباشرة مع ذوي مناقشة الق •
 ما یُترك أصحاب اإلعاقة والمنظمات التي تمثلھم دون التحدث معھم. 

وكذلك في حالة تضرر عدد كبیر من  اإلعاقة،تطبیق إجراءات وتدابیر لتسھیل مشاركة أصحاب المصلحة ذوي  •
 اإلعاقة بسبب المشروع.ذوي 
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بشأن اإلعاقة، قد یكون من الضروري جمع البیانات األولیة لفھم االحتیاجات، وتحدید األضرار المحتملة، وضمان االشتمال المناسب. 
والسیاسات،  القانون،تفشي ظاھرة اإلعاقة، وأنواع اإلعاقة، والقیود المفروضة على المشاركة (في  وتتضمن األمثلة على ھذه البیانات

 والممارسة)، والمعوقات التي تحول دون االشتمال التي یعاني منھا أصحاب اإلعاقة.

 التي تعج بالصراعاتوالمناطق الھشة 
ي المناطق التي شھدت اضطرابات وصراعات اجتماعیة، أو التي تُصنف فف .اھتماما خاصا التي تعج بالصراعاتوالمناطق الھشة تسترعي 

تعاني من أوضاع ھشة، قد تكون النسبة المئویة لذوي اإلعاقة بین السكان أعلى بكثیر من البلدان التي لم  ما بعد الصراع أوأنھا مناطق على 
 تشھد ھذه األحداث.

 أعمارھم قد یختلف بشكل كبیر أیًضا مقارنةوقد ال تكون نسبة السكان الذین یعانون من إعاقة مؤقتة أو دائمة أعلى فحسب، لكن متوسط  
اعتبار أنھا تعاني من أوضاع ھشة أو صراع أو خارجة من صراع، من المتوقع أن ببالمواقع األخرى. وفي المناطق التي لم یتم تصنیفھا 

، لكن في مناطق الصراعات قد تلحق بھم اقوی ااقتصادی دافعاال سیما الشباب في العشرینات والثالثینات من العمر  األشخاص،یكون عدد 
قد تؤدي اآلثار المدنیة لھذه الصرعات إلى زیادة أعداد األطفال والنساء واألشخاص من  ذلك،عالوة على  األعمال العسكریة.إعاقات بسبب 

التوتر النفسي واالجتماعي مقارنة بمناطق أخرى لم وجمیع األعمار الذین یعانون من إعاقات بدنیة كبیرة وآثار صحیة نفسیة، مثل اإلجھاد 
  تشھد ھذه اآلثار.

وباإلضافة إلى زیادة أعداد ونطاق ذوي اإلعاقة، فإن التكلفة االقتصادیة والسیاسیة للصراع أو الھشاشة تزید من احتمال تعرض الموارد 
الحد األدنى منھا فقط، نظًرا ألن أولویة االھتمام تنصب على  تؤدي إلى توفیرالالزمة لمساندة األشخاص ذوي اإلعاقة لضغوط كبیرة أو 

 میاه والكھرباء واألمن الغذائي والعالج الطبي في حاالت الطوارئ.توفیر ال
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ألولى بالرعایة مثل ذوي اإلعاقة، وتدابیر وبالنسبة للمشروعات في ھذه المناطق، یجب إیالء اھتمام خاص بتحدید الشرائح المستضعفة وا 
في األھمیة لفھم متى تكون مكونات المشروع أو إجراءات التخفیف من آثاره غایة التخفیف المتضمنة في المشروع. وتكون إجراءات التظلم 

ثرین أو المتضررین بحیث ال غیر ناجحة، ومن المرجح أن تكون اإلدارة التكیفیة ضروریة لضبط إجراءات التخفیف وفق احتیاجات المتأ
 تتأثر الشرائح المستضعفة واألولى بالرعایة فعلیًا على نحو غیر مناسب بالمشروع. 

 توصیات بشأن األخالقیات والسالمة
وقد  عند جمع البیانات، من الضروري أن یُؤخذ في االعتبار التوصیات األخالقیة وتلك المعنیة بالسالمة لحمایة سریة البیانات المشتركة.

الوصم بالعار من  تكون ھناك حاالت تخفي فیھا األسر عدد أفرادھا من ذوي اإلعاقة إذا تخوفوا من اإلیداع القسري في مؤسسة رعایة أو
ي جانب المجتمع المحلي، أو المزید من استبعاد الفرد أو األسرة. وكما ھو الحال في جمع البیانات االجتماعیة األخرى، ینبغي أن یكون لذو

الغیر، على سبیل المثال  اإلعاقة وأسرھم ومقدمي الرعایة الحق في عدم المشاركة، أو تقدیم معلومات دون اإلفصاح عن الھویة أو من خالل
 منظمة مجتمعیة، كما یجب إحاطتھم علًما بكیفیة استخدام ما یقدمونھ من معلومات. 

في االعتبار نطاق المشروع وحجمھ آخذا قییم إلى المشروع بطریقة متكاملة وعند صیاغة التقییم البیئي واالجتماعي، ینبغي أن ینظر الت
سسیة، وتعقیده ونوعھ باإلضافة إلى طبیعة وأھمیة اآلثار االجتماعیة. ویجب على المقترض أیًضا تحلیل القدرة المؤسسیة وتعقید الترتیبات المؤ

تنفیذ مشروع مماثل. وینبغي أیضا مراعاة القضایا السیاقیة التي یمكن أن بما في ذلك جودة وكمیة الموارد البشریة؛ وأي سجل إنجاز یخص 
وعدم االستقرار اإلقلیمي). وتؤثر بعض  االجتماعیة،تؤثر على تنفیذ المشروع (أي التغییرات المقترحة في التشریعات، واالضطرابات 

 ج نطاق المشروع. القضایا السیاقیة على اآلثار االجتماعیة وقد تكون معالجتھا بالكامل خار

 

 : تعمیم وصول الجمیع إلى الخدمات والمرافق4اإلطار 
كما ورد في التعریف المحدد في اإلطار البیئي واالجتماعي فإن تعمیم وصول الجمیع إلى الخدمات والمرافق أو ما یُعرف بالوصول 

) یعني (الوصول بال عوائق لألشخاص من جمیع األعمار والقدرات في مواقف مختلفة ورھن ظروف Universal accessالشامل (
مختلفة). وینبغي تطبیق مفھوم تعمیم الوصول في التقییم البیئي واالجتماعي وفي تصمیم المشروع عندما ینطبق على المرافق الجدیدة 

في تجدید المرافق القائمة لتوفیر سبل الوصول إلیھا، لكن قد یكون األمر  حال تحقیق الجدوى الفنیة والمالیة. وینبغي إعادة النظر
 أكثر صعوبة عند تھیئة سبل تعمیم الوصول للجمیع في المنشآت والمباني القائمة. 

اني الخاصة، ویُنظر إلى مفھوم تعمیم الوصول في المقام األول على أنھ إمكانیة الوصول إلى البیئة المبنیة التي تشمل المساكن والمب 
 وكذلك األماكن العامة أو المباني، والبیئة االجتماعیة، وخاصة في المكاتب الحكومیة والخدمات.

ویمكن أن یرتبط تعمیم الوصول أیًضا بإمكانیة الوصول الجغرافي لألشخاص ذوي الحركة المحدودة، وكذلك الوصول إلى المعلومات  
اإلعاقة على المشاركة في أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة. وتتناول مبادئ تعمیم  واالتصال من خالل قنوات وأشكال تساعد ذوي

 الوصول عدًدا من قضایا التصمیم واالتصاالت. ویجب مراعاة ما یلي عند تعمیم الوصول:
 مراعاة القدرات المتنوعة مع تجنب عزل المستخدمین أو وصمھم بالعار. •
 المخاطر والتخلص منھا.تجنب  -ضمان الخصوصیة واألمان والسالمة  •
 تشجیع االستخدام المستقل، حیثما أمكن ذلك.  •
 سھولة الفھم دون الحاجة إلى معرفة القراءة والكتابة والمھارات اللغویة ومستویات التركیز.  •
سبیل تقدیم المعلومات بطریقة فعالة سواء بالنسبة لألشخاص المتأثرین أو للمستخدمین المحتملین اآلخرین للتصمیم (على  •

المثال، یمكن لألمھات الالتي یستخدمن عربات األطفال استخدام وسائل النقل العامة منخفضة الساللم أو المصممة لمستخدمي 
 الكراسي المتحركة).

ل خالن مول للجمیع، صولدئ تعمیم امباتضمنت مماثلة ت عارومشمعیار استرشادي للمشروع مقابل ضع د ولمفین امون یکد قو 
وفي حالة عدم إمكانیة تھیئة تصمیم یناسب الجمیع ألسباب مالیة لمصلحة. ب اصحاراء وآراء ومدخالت من جانب أخبلامع ت مقابال

 أو فنیة، یجب أن تعكس معلومات المشروع ھذا مع إیضاح األسباب والمسوغات. 
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 واآلثار للحد من المخاطرالتسلسل الھرمي 
 واآلثار،واآلثار، ویھدف ھذا النھج إلى تجنب المخاطر  للحد من المخاطریعتمد اإلطار البیئي واالجتماعي نھًجا یتسم بالتسلسل الھرمي  

بعض  2الجدول  ویوضح تضعفة واألولى بالرعایة.ال سیما عندما تقع بشكل غیر متناسب على األفراد أو الشرائح المحرومة أو المس
 عناصر تقییم آثار اإلعاقة والتخفیف من حدتھا وفقًا للتسلسل الھرمي للتخفیف، مع إدراك أن موقف تدابیر التخفیف في التسلسل الھرمي قد

 یختلف حسب سیاق المشروع.

 آثار اإلعاقة للحد من: تطبیق التسلسل الھرمي 2الجدول 

الھرمي للحد من التسلسل 
 آثار/تدابیر اإلعاقة المخاطر واآلثار

التنبؤ بالمخاطر واآلثار 
تحدید أصحاب المصلحة ذوي اإلعاقة وتصمیم عملیات اإلفصاح عن المعلومات  • على ذوي اإلعاقة وتفادیھا

وعملیات المشاركة إلدراجھا على نحو ھادف، ویشمل ذلك تحدید آثار المشروع التي 
 وتجنبھا.یمكن توقعھا 

ض تحدید األخطار المحتملة أو أبعاد التصمیم التي یتعذر الوصول إلیھا والتي قد تُعرّ  •
 ذوي اإلعاقة لمخاطر أو آثار سلبیة.

لتجنب اآلثار على ذوي  ع ضمن تصمیم المشروعیبناء مفھوم تعمیم الوصول للجم  •
 اإلعاقة.

للمشاركة في عملیة المشاورات، تحدید األشخاص الذین یحتاجون إلى مساندة إضافیة  •
دون الحاجة إلى السفر إلى االجتماعات التي  مثل تسھیل النقاش في المناطق أو المنازل

 تُعقد في مناطق نائیة أو بعیدة.

 التشاور مع المنظمات المعنیة باإلعاقة، ویشمل ذلك المنظمات الممثلة لذوي اإلعاقة.  •

 الحد من اآلثار أو تقلیلھا
 تحدید خیارات الحد من آثار المشروع على ذوي اإلعاقة.  •

تحسین التثقیف بشأن مخاطر المشروعات وقضایا السالمة المرتبطة بمواقع ومرافق   •
المشروع، وسالمة الطرق، مع إیالء اھتمام خاص للشرائح المستضعفة واألولى 

 الرعایة لھم.مثل األطفال والمسنین والمعوقین، وكذلك أسرھم ومقدمي  ،بالرعایة

 التشاور مع المنظمات المعنیة بذوي اإلعاقة حول كیفیة الحد من اآلثار. •

 التخفیف  
تطبیق تدابیر السالمة وعرض خیارات بشأن إمكانیة الوصول لمعالجة المشكالت  •

 التي ال یمكن تجنبھا أو الحد منھا بصورة أكبر من ذلك.  الخاصة باآلثار المتبقیة

 شبكات اإلذاعةلمشروع بطرق مختلفة مثل المطبوعات ومن خالل تقدیم معلومات عن ا •
 وشبكة اإلنترنت.

 تطبیق تدابیر محددة لتخفیف اآلثار على األسر المعیشیة.  •

ذوي اإلعاقة  تطبیق إجراءات تظلم یسھل متابعتھا لصالح العمال وأفراد المجتمع  •
الھویة وحمایة سریة السماح بتقدیم شكاوى دون اإلفصاح عن و وإحاطة الجمیع بذلك،

 أصحاب الشكاوى.

 أو التعویض االستعواض
مثل النقل المؤقت للمعوقین خالل فترة أعمال  توفیر الموارد للتعویض عن الخسارة •

 البناء.

تطبیق تدابیر الوصول بما  عند إعادة توطین ذوي اإلعاقة، یجب توفیر المعدات أو  •
وتعدیل اإلجراءات حسب لیة اعالفمتابعة و فق مع مبادئ تعمیم الوصول للجمیع،یت

 الحاجة. 
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 التدابیر المختلفة 
ذوي اإلعاقة من  ینبغي أن یسلط التقییم البیئي واالجتماعي الضوء على التدابیر المختلفة إلدراجھا ضمن تصمیم المشروع بھدف تمكین

 یراعي التقییم البیئي واالجتماعي ما یلي: أن وعند تقییم التدابیر التي سیتم إدراجھا، یجب  االستفادة من المشروع وتدابیر التخفیف.

المساعدة في خفض تكالیف المشروع  من شأن دمج تدابیر التجنب والتخفیف في تصمیم المشروع في مرحلة مبكرة التوقیت: .أ
ة فیما یخص شمول المشروع للجمیع. وغالبًا ما تكون وأسالیب التوعیة والتواصل والمشاورات مع إحداث فروق كبیرة وجوھری

% من التكلفة اإلجمالیة 1أقل من  المثال،تكالیف دمج إمكانیة الوصول في تصمیم المشروع أقل بكثیر من المتوقع (على سبیل 
في وقت مبكر، وعندئٍذ  في وقت الحق أعلى مقارنة بالقیام بذلك للمشروع). وعادة ما تكون تكلفة تزوید مرفق ما بترتیبات تكیّف

 تكون الخیارات محدودة. 

معالجة العدید من المشكالت  ومن غیر الممكنتعتبر أسباب التمییز معقدة وغالبا ما تكون متداخلة بقوة في الثقافة.  التعقید: درجة .ب
یا المتعلقة بالتمییز واإلعاقة بسھولة من خالل مشروع منفرد. وأیًا ما كان األمر، ثمة فرصة للمشروع إلثبات فوائد معالجة القضا

منذ البدایة. ومن خالل التواصل عبر عملیة تحدید النطاق والتقییم، سیتمكن أصحاب المصلحة من المساعدة في تحدید اإلجراءات 
 العملیة التي یمكن اتخاذھا وترجیح األولویات عند تحدید البدائل.

ینبغي تقییم التدابیر الالزمة لدمج تعمیم الوصول في تصمیم المشروع وتوفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة لألشخاص  الجدوى:  .ج
ذوي اإلعاقة في مكان العمل من الناحیتین الفنیة والمالیة. ومن شأن الجدوى الفنیة تقییم قدرة المشروع على دمج عناصر التصمیم 

الجدیدة مقارنةً  لمشروع. ومن المرجح أن یكون ذلك مختلفًا بالنسبة لمشروعات المبانيبتعمیم الوصول ضمن ا المرتبطة
تأخذ الجدوى المالیة في االعتبار التكلفة اإلضافیة فیما یتعلق بتكالیف المشروع ومنافع النواتج و بمشروعات تجدید المرافق القائمة.

 بالنسبة لألثر. 

 واالجتماعي مع المقترض، وسیتم إدراج ملخص النتائج ضمن خطة االلتزام البیئي واالجتماعي.وتجري مناقشة توصیات التقییم البیئي  
 ویجب أن تتضمن خطة االلتزام البیئي واالجتماعي تدابیر وإجراءات موقوتة وضروریة حتى یحقق المشروع االمتثال المرجو. وتحدد

محدد التي تتسم بإمكانیة القیاس والتحدید والتحقیق والواقعیة وإمكانیة تحقیقھا في خطة االلتزام البیئي واالجتماعي وأدوات اإلدارة النواتج ال
وعندما تكون ھناك مخاطر استبعاد متبقیة من فوائد المشروع بالنسبة لذوي اإلعاقة، ینبغي أن تحدد وثائق المشروع  إطار زمني محدد.

ي لھا، مع توصیف اآلثار المحتملة طویلة األجل في السیاق المناسب. ویجب اإلفصاح الجھود المبذولة إلدارة ھذه اآلثار والقیود التي یتم التصد
 عن مسّودة خطة االلتزام البیئي واالجتماعي وفق الترتیبات الواردة في خطة مشاركة أصحاب المصلحة. 
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 التنفیذ
والحصول على معلومات من الغیر، على  الموقع،یجري رصد ومتابعة المشروع طوال مدتھ من خالل إعداد التقاریر ذات الصلة، وزیارات 

ومن األھمیة بمكان التواصل مع أصحاب المصلحة المستضعفین  سبیل المثال من خالل التظلمات المقدمة ومن خالل المجتمع المدني.
سبیل المثال، ذوي اإلعاقة، وذلك أثناء تنفیذ المشروع ومتابعتھ لفھم ما إذا كان التقییم صحیحاً في تنبؤاتھ المعنیة  واألولى بالرعایة، على

 بآثار المشروع وما إذا كانت تدابیر التخفیف واإلجراءات المتفق علیھا قد حققت نجاًحا كما ھو مخطط لھا.

لتتبع اآلثار المختلفة، مثل تلك المتعلقة بذوي اإلعاقة. وقد ال تكون المؤشرات التي  دالرصتصنیف وتحلیل مؤشرات  اإلمكان،بقدر  وینبغي، 
تم تحلیلھا وتصنیفھا ذات جدوى دائًما أو قد ال تكون مرغوبة إذا كان من الممكن أن یجعل جمعھا السكان عرضة لمزید من االستبعاد أو 

مثل المسوحات  ،وفر بیانات خط األساس، تكون ھناك بدائل أخرى لمتابعة التقدمالوصم بالعار. وعندما یكون األمر على ھذا النحو وال تت
 وتقییم المظالم ذات الصلة بالمشروع والمتابعة المستقلة والنقاش غیر الرسمي مع المنظمات التي تعمل مع ذوي اإلعاقة. االستقصائیة

المتعلقة بالسریة أو عدم الكشف عن الھویة التي تم تناولھا أثناء المسوحات االستقصائیة، یجب طرح نفس الموضوعات  وفي حالة استخدام 
مثل  ،تم استخدام طرق مبتكرة للحصول على آراء تقییمیةیعملیة تحدید النطاق والتقییم من أجل حمایة ھویة األشخاص الذین تمت مقابلتھم. و

 اإلذاعیة الجماھیریة لحمایة الكشف عن الھویة.  البرامج

فإن المظالم التي یتم تقدیمھا من خالل آلیة معالجة المظالم الخاصة بالمشروع وآلیات التظلم الخاصة بالعمال تعطي  ذلك، وباإلضافة إلى 
ان بیانات غنیة حول القضایا ذات االھتمام وكیفیة التعامل معھا. وقد تتیح المقابالت مع العمال المزید من المعلومات، لكن حتى إذا تم ضم

 قد یكون العمال ذوو اإلعاقة مترددین في رفع الشكاوى الرسمیة.ف الھویة،إخفاء 

 الرصد
تدرك اإلدارة التكیفیة الطبیعة و .، قد یجري إدخال تعدیالت على خطط اإلدارة أو االلتزامات إزاء البنك الدوليالرصدبناء على نتائج 

باإلضافة إلى إظھار االحتیاجات المتغیرة وفضالً عن البیئات سریعة التغیر التي یعمل فیھا البنك.  وتنفیذه،الدینامیكیة لعملیة إعداد المشروع 
السیاسیة  ، قد تتطلب التغییرات في تصمیم المشروع أو األحداث غیر المتوقعة أو التغییرات التنظیمیة أوالرصدالتي تنشأ في إطار عملیة 

 بما في ذلك تلك المتعلقة بآثار اإلعاقة وعدم التمییز. األصلي،في النھج البیئي أو االجتماعي  تغییرات

 واالجتماعیة،تقوم وحدة إدارة المشروع / وحدة تنفیذ المشروع بتقییم المخاطر البیئیة  رة المشروع / وحدة تنفیذ المشروع:دور وحدة إدا 
عن طریق وحدة إدارة المشروع /  المقترض،اإلعاقة. ویتولى  بما في ذلك تحدید األفراد والشرائح المستضعفة واألولى بالرعایة، مثل ذوي

 مسؤولیة تنفیذ المعاییر البیئیة واالجتماعیة واالنخراط مع أصحاب المصلحة، ویستمر ھذا طوال مدة تنفیذ المشروع. المشروع،وحدة تنفیذ 

وسیساعد استمرار االنخراط مع أصحاب المصلحة على تحدید القضایا أو إجراءات التخفیف اإلضافیة مع تنفیذ المشروع. ووفق المذكرة  
، ستقوم وحدة إدارة المشروع/ وحدة تنفیذ المشروع بتطبیق مھارات التنمیة االجتماعیة المالئمة 1التوجیھیة للمعیار البیئي واالجتماعي رقم 

 ه المھام، على سبیل المثال، االستعانة بمتخصصین بما یتناسب مع مستوى المخاطر. على ھذ

 التقییم
في إطار عملیة التقییم البیئي واالجتماعي، ینبغي أن یخطط المشروع عملیة رصد ومتابعة وتقییم أداء المشروع والتزاماتھ.  والتقییم: الرصد

 والتقییم. الرصدوإذا كان للمشروع، وفق تقییمھ، أثر كبیر على ذوي اإلعاقة، ینبغي أن یؤخذ ذلك في االعتبار عند تصمیم خطة 

ریر إلى البنك الدولي بشأن تنفیذ األداء البیئي واالجتماعي للمشروع، ینبغي إیالء اھتمام خاص للفئات المستضعفة عند رفع التقا رفع التقاریر:
اإلعاقة، والتأكید على ما إذا كانت اآلثار وتدابیر التخفیف المخططة كافیة أو ما إذا كانت ھناك حاجة إلى  وذوواألولى بالرعایة ومن بینھم 

 األھداف العامة المشروع وااللتزامات البیئیة واالجتماعیة المتفق علیھا.على ة إدخال تعدیالت مطلوب

 ، والتقییمالرصد. التنفیذ، و4 
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 الرصد
 أھمیة المشاركة المنفتحة والشفافة والمستمرة والشاملة للجمیع بین المقترض وأصحاب المصلحة في المشروع الدولي یدرك البنك

 للمشروع.  ین المستدامینللممارسات الدولیة الجیدة والتصمیم والتنفیذ الفعال اأساسیً  اعنصرً باعتبار ذلك 

ویمثل أصحاب المصلحة مصادر معلومات قیّمة عن الظروف البیئیة واالجتماعیة المحلیة ویمكنھم إبراز أولویاتھم فیما یتعلق باآلثار ذات  
أن یكونوا شركاء مھمین ویساعدون في تحدید نجاح نواتج المشروع. ولھذا أھمیة خاصة عند تقییم اآلثار  المشروع. كما یمكن نافعومالصلة 

 على الموضوعات والمسائل الحساسة مثل الممارسات التمییزیة.

 تخطیط مشاركة أصحاب المصلحة 
یجب أن تقوم خطة إشراك أصحاب المصلحة  المصلحة،وفي إطار عملیة تحدید أصحاب  المصلحة،عند التخطیط لعملیة مشاركة أصحاب 

 األفراد والفئات المستضعفة واألولى بالرعایة وتشرح كیف سیتم تقدیم المعلومات لھم والتشاور معھم على نحو ھادف. بتوثیق

تحقیق  ،العامةمثل االجتماعات  ،ومن شأن مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على الوصول إلى الفعالیات الخاصة بمشاركة أصحاب المصلحة 
أن تؤخذ مخاوفھم وأفكارھم بعین  والذین ینبغي، مشروعاتبوصفھم أناسا قد یكونون عرضة للتأثر بأحد الإضافیة تتمثل في إبرازھم  منفعة

اقع التي یعاني االعتبار. وأیًا ما كان األمر، إذا لم یكن ذلك ممكناً بسبب قیود المكان، ینبغي توفیر فرص بدیلة لعقد اجتماعات أصغر في المو
 مثل المنازل لكبار السن أو المنشآت الطبیة التي یرتادھا األشخاص الذین یحتاجون إلى العالج. ،فیھا األشخاص من إعاقات

باإلضافة إلى عملیة اإلفصاح والتشاور الرئیسیة، یجب أن تكون ھناك معلومات واضحة لذوي االحتیاجات الخاصة بشأن االتصال بمدیر و 
 یضاح القیود على المعلومات أو الوصول إلى عملیات التشاور.المعني، مع وجود آلیة لمعالجة المظالم الخاصة بالمشروع بھدف إ المشروع

صال وحیثما یكون مالئًما، یمكن أن تكون االستشارات البدیلة فعالة للغایة، ویمكن أن تمنح ذوي اإلعاقة القدرة على اإلعراب عن آرائھم وإی
 أصواتھم. 

 

 

 . مشاركة أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات 5 

 : االعتبارات الخاصة بإمكانیة الوصول بالنسبة لمشاركة أصحاب المصلحة5اإلطار 
المصلحة، یجب التشاور بشكل وثیق مع منظمات اإلعاقة ومقدمي  عندما یكون أصحاب اإلعاقة جزًءا من عملیة مشاركة أصحاب •

الخدمات الطبیة لتحدید متطلبات إمكانیة الوصول إلى الخدمات. وكلما كان ممكناً، یجب التشاور مباشرة مع الشخص (األشخاص) 
 لیة في الحسبان.المشاركین في النشاط لضمان تلبیة متطلباتھم الخاصة. ویجب أن تؤخذ االعتبارات العامة التا

یجب أن تكون المواد متاحة بالصیغ واللغات المطلوبة لتحقیق المشاركة الھادفة، على سبیل المثال، المستندات في صیغة إلكترونیة،  •
وطریقة برایل، والطباعة الكبیرة، والصیغ سھلة القراءة والفھم بمستوى مناسب من التفاصیل الفنیة. ومن الضروري النظر بعین 

 بار في العروض التقدیمیة الشفویة ألصحاب المصلحة ذوي اإلعاقة البصریة.االعت
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 مجتمع اإلعاقة غیر متجانس 
لذلك تتسم عملیة  لإلعاقة.المختلفة والخبرات الفردیة  ،والدرجات ،فھناك العدید من األنواع - بأنھ غیر متجانسمجتمع اإلعاقة یتسم  

ثال، التشاور التي تمثل الجمیع بأنھا حافلة بالتحدیات نظًرا لعدم قدرة العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة أو الحركیة، على سبیل الم
 إلىلمصلحة العملیات الخاصة بمشاركة أصحاب ا تؤديعلى التحدث نیابة عن جمیع األشخاص الذین یعانون من ھذه اإلعاقات. وینبغي أن 

ً  نبغيویالوصول إلى مجموعة واسعة من ذوي اإلعاقة قدر اإلمكان.  تناول عالقة اإلعاقة بالعوامل األخرى ، إلى أقصى حد ممكنو ،أیضا
بیل على سف. )مثل الفقر ونوع الجنس والعمر واإلعاقة (التداخل ،والعوامل المتعددة التي یمكن أن تزید من الضعف وقابلیة التأثر باألخطار

 المثال، قد یكون أصحاب اإلعاقة الذین یعیشون في مناطق ریفیة معزولین بشكل خاص.

وینبغي التشاور مع ذوي اإلعاقة والمنظمات  وغالباً ما تتطلب مشاورات أصحاب المصلحة مع ذوي اإلعاقة أسالیب اتصال وتواصل متعددة.
 اتھم فیما یتعلق باالتصال والتواصل.ومقدمي الخدمة الذین یساندونھم بشأن احتیاجاتھم أو أفضلی

على نحو ومن المھم إدارة ھذه المظالم  التظلمات،المبذولة في تصمیم وتنفیذ المشروعات، سیتم رفع القصوى وعلى الرغم من الجھود 
ویجب  .للمتضررین من المشروعوآلیة أخرى آلیة تظلم للعمال  ومن المطلوب أن یكون لدى المشروع وفي الوقت المناسب. یتسم باالحترام

ویجب أن تتسم آلیة التظلم بسھولة الوصول إلیھا  ورفع التقاریر حول تنفیذھا. أن یقوم فریق العمل بإحاطة الجمھور المعني بمثل ھذه اآللیات
ل اآللیة المتاحة للجمھور. وقد یحجم أصحاب اإلعاقة عن اإلعراب عن شواغلھم ومخاوفھم سواء في مكان العمل أو من خال واشتمالھا للجمیع.

 السریة. ضمان تحقیق بینھا منو ،ویجب أن تكون ھناك طرق متعددة لإلعراب عن الشواغل والمخاوف

 

 بالنسبة لمشاركة أصحاب المصلحة(تكملة): االعتبارات الخاصة بإمكانیة الوصول  5اإلطار 
عند استخدام العروض التقدیمیة للشرائح والصور الفوتوغرافیة والخرائط والمساعدات البصریة األخرى، یجب مراعاة احتیاجات  •

أصحاب المصلحة المكفوفین أو الذین یعانون من إعاقة أخرى في الرؤیة. ویمكن عقد اجتماع منفصل لالطالع على المواد عن 
ق الوصف اللفظي للرسومات وغیرھا من العناصر المرئیة بشكل لفظي أثناء العروض التقدیمیة مع أصحاب المصلحة المعنیین طری

 حتى یتسنى لھم طرح أسئلة إضافیة والحصول على اإلیضاحات الالزمة. 
جب التأكد من تخصیص الوقت الكافي، عند عقد اجتماعات مباشرة وجھاً لوجھ وعقد االجتماعات الھاتفیة أو الدورات التدریبیة، ی  •

وأن ذوي اإلعاقة یفھمون ما یقولھ اآلخرون ویمكنھم إیصال أفكارھم الخاصة من خالل ترتیبات بشأن ترجمة لغة اإلشارة، وتقدیم 
صل شروحات على الصور أوًال بأول، أو من خالل من یقدمون المساعدة بشأن االتصال والتواصل، حسب الحاجة. ومن شأن التوا
 مع أصحاب المصلحة ذوي اإلعاقة قبل االجتماع أن یسمح لھم بتقدیم األسئلة مقدًما بحیث یمكن اإلجابة علیھا أثناء االجتماع.

 عند اختیار أماكن االجتماعات أو الدورات التدریبیة أو الفعالیات األخرى، یجب أن تتضمن معاییر اختیار المكان: •
اختیار المكان الذي ال یتطلب صعود الدرج أو السیر من خالل الممرات الضیقة، والذي یحتوي على غرف ذات مساحة كافیة  •

 ومرافق مناسبة من أجل ھؤالء الذین یعانون من إعاقة في الحركة. 
تكلفة ویمكن الوصول إلیھا ینبغي أن یكون المشاركون قادرین على الوصول إلى المكان باستخدام وسائل نقل فاعلة من حیث ال •

 وآمنة.
في كثیر من الحاالت، قد یكون أصحاب اإلعاقة مترددین في طرح قضایا محددة في اجتماع أو مكان كبیرین. وفي العدید من   •

الحاالت، تكون القضایا المثارة تخص على نحو محدد ما یرتبط بھا من آثار واحتیاجات، ویكون عقد اجتماع أصغر أكثر إیجابیة 
 لفھم مخاوفھم وشواغلھم.
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وتعني معالجة مظالم أصحاب المصلحة ذوي اإلعاقة مراعاة 
وقد یعني الحاجة المحتملة إلى الترتیبات التیسیریة المعقولة. 

ھذا، على سبیل المثال، اتخاذ تدابیر لضمان قدرة ذوي اإلعاقة 
على إیصال معلومات بشأن شواغلھم ومخاوفھم بلغتھم الخاصة، 

خالل استخدام الوسائل والخدمات  مثل لغة اإلشارة و/ أو من
المساعدة. وینطبق ھذا أیًضا على إمكانیة الوصول فیما یتعلق 
بالمعلومات المقدمة في الرد على األسئلة واالستجابة للمتطلبات. 

جمیع  ویجب أن تأخذ آلیات التظلم في الحسبان أنھ لیس بمقدور
د المتضررین من أي مشروع إنمائي قراءة مواد مطبوعة، وق

یطلبون مطبوعات كبیرة أو طریقة برایل، أو عقد اجتماع لشرح 
 نتائج البحث والتقصي.

: االعتبارات الخاصة بإمكانیة الوصول بالنسبة لمشاركة 6اإلطار  
 أصحاب المصلحة

تحدید األطراف الفاعلة الرئیسیة على المستوى الحكومي ومستوى  •
 المجتمع المدني.

إشراك المنظمات التي تمثل الرجال والنساء واألطفال الذین یعانون من   •
إعاقات متنوعة، بما في ذلك الفئات التي تمثل ذوي اإلعاقة الفردیة، 
وجماعات الدعوة والمناصرة، والمنظمات الشاملة، والمنظمات 

شاورات بأنھا الموجودة في المناطق النائیة والریفیة حتى تتسم عملیة الم
 تمثل الجمیع. 

تسھیل مشاركة ذوي اإلعاقة الذین قد یتعرضون للتھمیش في   •
مجتمعاتھم المحلیة، مثل النساء واألطفال ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي 
اإلعاقات العقلیة أو الذھنیة واألشخاص من األقلیات العرقیة ذوي 

سمات أخرى قد اإلعاقة والالجئین ذوي اإلعاقة، أو الذین یعانون من 
تزید من اإلقصاء واالستبعاد، مثل مستوى الفقر أو الھویة أو المیول 
الجنسیة، وكذلك من یعیشون في المناطق الریفیة أو الحضریة وما إلى 

 ذلك.
تقدیم المساندة والترتیبات التیسیریة المعقولة بالنسبة للمكان، ومواد   •

التشاور وبناء القدرات لتسھیل مشاركة األشخاص الذین یعانون من 
 جمیع أنواع اإلعاقات في عملیات التشاور وصنع القرار.

تعزیز مشاركة المنظمات التي تمثل ذوي اإلعاقة في مشاورات   •
 نطاقا. المجتمع المدني األوسع
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 االتفاقیات والمعاھدات
 3في التنفیذ والتي دخلت حیز  2006دیسمبر/كانون األول  13اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المعتمدة في  •

U44T -persons-of-rights-the-on-https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention.2008مایو/أیار 
2.html-disabilities-with-persons-of-rights-the-on-disabilities/convention-with 

البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة ي وقمعمعاھدة مراكش لتیسیر النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفین أو   •
 .2016سبتمبر/أیلول  30ودخلت حیز التنفیذ في  2013یونیو/حزیران  28المطبوعات المعتمدة في 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016 

 التوجیھات واإلرشادات 
ذوي اإلعاقة في برامج األمم المتحدة على المستوى القطري: مذكرة توجیھیة بشأن مجموعة األمم المتحدة اإلنمائیة، حقوق األشخاص  •

 44Tد فرق العمل القطریة وشركاء التنفیذ. 9اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة 
http://www.un.org/disabilities/documents/iasg/undg_guidance_note_final.pdf 

•  Amate, E. Alicia, and Armando J. Vasquez, eds. 2006. Discapacidad: Lo que todos debemos saber. 
 Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/166080/9275316163.pdf;jsessionid=0DEE311BFC1A
quence=1E33822878B27C0D186FA?se 

 44Tبشأن الصحة والسالمة المھنیة وتصمیم مكان العمل. 2.1إرشادات مؤسسة التمویل الدولیة للبیئة والصحة والسالمة   •
-ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2Bhttp://www.

%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES 

 روابط مطبوعات/ 
 44T http://www.worldbank.org/en/topic/disabilityصفحة ویب عن اإلعاقة:  •
44T -http://www.worldbank.org/en/topic/disability/brief/integratingصفحة ویب عن دمج اإلعاقة في المشروعات:   •

soperation-bank-world-into-disability 
 واشنطن العاصمة: البنك الدولي. (نسخة مسبقة)، أساس الرخاء المشترك: أھمیة االشتمال: .2013البنك الدولي.   •
 44Tالبنك الدولي. واشنطن العاصمة: ،المترتبة على عملیات البنك الدولياآلثار  تصمیم للجمیع: .2008البنك الدولي.   •

http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Universal_Design.pdf 
أمر توجیھي: معالجة المخاطر واآلثار على األشخاص والشرائح المحرومة أو المستضعفة والفئات األولى . "2016البنك الدولي.   •

 44Tأغسطس/آب. 4بالرعایة. البنك الدولي، واشنطن العاصمة، 
ps://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/e5562765a5534ea0b7877e1e775f29d5.pdfhtt 

 /Design for All Foundation:(44T http://designforall.orgل/تصمیم للجمیع (ومؤسسة دیزاین فور أو  •
 ONCE:(44T webs/english/ONCEfundation-http://www.once.es/new/otras(سبان اإلالمنظمة الوطنیة للمكفوفین   •

 
 

 األدوات 
 44T.اإلعاقةالقصیرة لمجموعة واشنطن لقیاس  األسئلةالمعني بإحصاءات اإلعاقة وقائمة التابع لألمم المتحدة فریق واشنطن  •

disability.com/-http://www.washingtongroup 
 /44T https://www.and.org.auمصفوفة المعلومات األسترالیة.  •
44T -https://emergency.unhcr.org/entry/124731/identifyingأداة تحدید المخاطر المرتفعة للمفوضیة العلیا لالجئین:   •

pwsn-needs-specific-with-persons 

 : مصادر المعلومات1الملحق  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016
http://www.un.org/disabilities/documents/iasg/undg_guidance_note_final.pdf
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 التعلیم
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

 ھل ھناك ممارسات تمییزیة في التحاق ومشاركة الطالب ذوي اإلعاقة؟  •
 الرحالت المدرسیة)؟وعلى نحو یتیح المشاركة للجمیع (أي المناھج الدراسیة، والفعالیات االجتماعیة،  ةھج مصمماھل المن •
البنیة التحتیة والخدمات المدرسیة (أي إجراءات السالمة ومناطق اللعب والنظافة العامة والصرف ھل یتسنى للجمیع الوصول إلى  •

 الصحي والمختبرات واألنشطة خارج المناھج الدراسیة)؟
 والممرات)؟ الوصول،وطرق  الحافالت،(أي  ھل وسائل النقل والمواصالت إلى المدرسة میسورة •
 التعلیمیة؟ أو ھل ھناك أدوات مساعدة لدعم الطالب؟ ھل یمكن الوصول بسھولة إلى المواد •
ھل تقدم التربیة الخاصة منھًجا مالئًما لسوق العمل أو ومرغوب؟  ھل التربیة الخاصة تمثل برنامًجا منفصًال؟ وھل ھذا لھ ما یبرره/  •

 التعلیم العالي؟
 ھل المعلمون ومدیرو المدارس مؤھلون لتدریس الطالب ذوي اإلعاقات؟  •
 ھناك حاالت من الترھیب والتحرش واإلیذاء للطالب ذوي اإلعاقة؟ ھل •
ھل ھناك أي مساندة من الحكومة وھل یتوقع أن ینفق أولیاء األمور موارد ھائلة للسماح لألطفال ذوي اإلعاقة بالمشاركة في المدرسة؟  •

 أو المنظمات األخرى؟
ما ھي التدابیر المعمول بھا الحترام سریة النتائج؟ وكیف یتم إجراء االختبارات واستخدامھا لتأھیل الطالب الذي یعاني من إعاقة؟  •

 ھل الشخص الذي یقوم بإجراء االختبار مؤھل؟
 ھل ممارسات توظیف أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین تشمل الجمیع وال تستثني أحدًا؟ •

 ومات واالتصاالتتكنولوجیا المعل
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

 ھذه التكنولوجیا في حیاتھم؟ وما ھي األدوار التي تقوم بھا كیف یتسنى لذوي اإلعاقة الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  •
 من خالل التكیف مع التكنولوجیا؟ھل ھناك فجوة رقمیة یمكن أن تؤدي إلى مزید من التوزیع المتفاوت للمنافع و

ھل ھناك متطلبات لتشجیع التشغیل البیني وھل المعاییر الفنیة في البلد المعني على قدم المساواة مع متطلبات تعمیم الوصول للجمیع؟  •
 مع التكنولوجیات المساعدة؟

رخیص على بنود/ متطلبات بشأن إمكانیة في حالة تطویر نظام جدید لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ھل تشتمل شروط الت •
ھل تنص قواعد المشتریات العامة (المناقصات والمزایدات الحكومیة) على توفیر سبل الوصول إلى الخدمات والوصول إلى الخدمة؟ 

 والمرافق؟
ومؤھلون الستخدام ھل أصحاب المصلحة على وعي بنطاق حلول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي یمكن الوصول إلیھا  •

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتشجیع إشراك ذوي اإلعاقة؟
ھل تتوفر حلول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت باللغات المحلیة (أي برامج تحویل النص إلى كالم وبرامج التعرف على الصوت  •

 باللغة المحلیة)؟
 ھل یسھل الوصول إلى موقع المشروع؟ •

 والسكان الصحة والتغذیة
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

 ھل ھناك إجراءات معمول بھا لضمان قیام المرضى بالموافقة قبل اتخاذ إجراءات طبیة حیویة؟  •
ھل یمكن الوصول إلى المنشآت بما في ذلك أدوات التشخیص وطاوالت الفحص والمعدات الطبیة ومعرفة قواعد النظافة الصحیة  •

ھل ھناك وسائل نقل یسھل الحصول علیھا للوصول إلى العیادات وومرافق الصرف الصحي والعالج الطبیعي ومراكز العالج؟ 
ھل ھناك موقع مركزي لجمیع التخصصات أم أنھ من الصعب وذه المراكز الصحیة معقولة؟ ھل المسافة إلى ھوومراكز إعادة التأھیل؟ 

 الحصول على رعایة صحیة متكاملة؟

 : تحدید النطاق والتقییم في قطاعات مختارة2الملحق  
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والمواد متاحة بطریقة  الكبیرة،ھل یسھل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة (بما في ذلك التشخیص والعالج) (أي الطباعة  •
ھل توجد أي قیود قانونیة أو إداریة ال تسمح لذوي اإلعاقة باتخاذ القرار أو المشاركة ولغة اإلشارة)؟  وومترجم البسیطة،واللغة  برایل،

 فیھ بشأن عالجھم ورعایتھم؟
 ھم؟ب ھتماماالالحاجة المحتملة إلى مزید من الوقت لرعایة األشخاص ذوي اإلعاقة وة ھل تراعي اإلجراءات اإلداری  •
 ن؟كان المساعدون الشخصیون أو مترجمو لغة اإلشارة موجودیخاصة إذا  -سریة البیانات  ما اإلجراءات المتبعة لحمایة •
ھل یستفید أصحاب اإلعاقة بنفس القدر من الخدمات الوقائیة (بما في ذلك الرعایة السابقة للوالدة وما بعد الوالدة، ونظافة األسنان،  •

 ذلك)؟ والكشف عن األمراض المزمنة والفحوصات الصحیة، وما إلى
مجال  ھل تتم توعیة وتدریب العاملین في مجال الرعایة الصحیة والعاملین فيوھل ھناك سیاسة عدم تمییز للحصول على الخدمات؟  •

 األنشطة المجتمعیة؟
فیروس ھل تراعى حمالت التوعیة والوقایة وتعزیز الصحة العامة (أي التطعیم، واختبار وھل توجد عوائق أمام محو األمیة الصحیة؟   •

وأنشطة الوقایة من السمنة، وما إلى ذلك) االحتیاجات المختلفة لذوي اإلعاقة (أي إمكانیة  الجنسي،اإلیدز مجانًا، وبرامج التثقیف 
 الوصول إلى األماكن، وعدم االنتظار في طوابیر لساعات، والتغطیة الكاملة)؟

 ھل توجد مجموعات مساعدة ذاتیة لتوفیر نظام مساندة اجتماعیة؟  •
 ؟العقلیةھل یمكن الحصول على خدمات الصحة   •
 ھل ھناك بروتوكوالت تتعلق بسالمة المرضى ذوي اإلعاقة ضد العنف الجنسي والعنف بسبب نوع الجنس واالعتداء الجسدي؟  •
لفعلیة أو عدم دفعھا من جانب ذوي اإلعاقة الذین ال یستطیعون تحمل تكالیف ھل ھناك أي خیارات من شأنھا خفض دفع التكالیف ا •

 خدمات الرعایة الصحیة؟
والعیادات المتنقلة، والخدمات التي تستھدف  ھل ھناك نماذج بدیلة لتقدیم الخدمات (أي إعادة التأھیل المجتمعي، والزیارات المنزلیة، •

 ذوي اإلعاقة)؟
 عة الرعایة الصحیة على أساس اإلعاقة؟ھل یتم تصنیف بیانات متاب •
ھل المساعدة الطبیة وإعادة التأھیل على المدى الطویل متاحة للمرضى بعد العملیات الجراحیة لتجنب أو تقلیل تدھور الحالة الصحیة   •

 على المدى الطویل؟
 د الوالدة كافیة لمنع حدوث حاالت إعاقة؟عھل نوعیة الرعایة السابقة والحالیة وما ب •
 ھل للتغذیة السیئة مخاطر محتملة تتمثل في تفشي اإلعاقة؟ •
 عطى األولویة في الحصول على العالج الطبي (أي العالج المضاد للفیروسات الرجعیة) لغیر ذوي اإلعاقة؟ھل تُ  •
 لذوي اإلعاقة في برامج التغذیة؟ ھل یؤخذ في االعتبار االحتیاجات الغذائیة المختلفة •

 والمواصالتالنقـــل 
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

ھل یتم تدریب سائقي الحافالت وسائقي سیارات األجرة والوكالء في المحطات وغیرھم من موظفي النقل على تلبیة احتیاجات   •
 الركاب ذوي اإلعاقة؟

مرتفعة للصعود،  منصات ھل ھناك إلزام بتوفیر سبل الوصول إلى البنیة التحتیة للمواصالت والخدمات العامة (على سبیل المثال،   •
ھل تتوفر سبل الوصول إلى ووأماكن مخصصة لتثبیت الكراسي المتحركة، وقیاس فجوات األرصفة، وتھیئة بیئة مالئمة للرؤیة)؟ 

 ومحطات النقل)؟ والمركبات،ر (على سبیل المثال مرافق للمشاة، الخدمات في جمیع مراحل السف
 ؟نقل ومواصالت خاصة لذوي اإلعاقة ھل توجد خدمات •
ھل ھناك دعم مالي وھل ھناك تقدیر لإلنفاق اإلضافي الذي یتعین على ذوي اإلعاقة تحملھ للوصول إلى وسائل النقل والمواصالت؟  •

 والمواصالت؟ لتوفیر سبل الوصول إلى وسائل النقل
 ھل یسھل الوصول إلى أماكن االنتظار؟ •
تغییرات في مسار الطرق، وتنبیھات الھل یمكن الوصول إلى المعلومات (أي معلومات عن الجدول الزمني، وتعطیل الخدمات، و •

 السالمة)؟
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بالمحطات بصورة مباشرة (أي ھل یسھل الوصول إلى أماكن عبور المشاة والممرات الخاصة بھم، ال سیما في المناطق المحیطة  •
وسھولة الوصول إلى الممرات العلویة والسفلیة على نحو تام، والتخلص من األخطار من أجل ذوي  صیانة األرصفة بشكل جید،

 اإلعاقة البصریة، واالھتمام بأنماط المرور والسلوكیات التي تشكل مخاطر)؟
اقة (على سبیل المثال، ضرورة االلتزام بجدول زمني قد یؤدي إلى عدم التوقف ھل اإلجراءات والقواعد التشغیلیة ال تساعد ذوي اإلع •

عند محطة الحافالت ألحد الركاب ذوي اإلعاقة أو عدم استخدام التجھیزات الخاصة بتسھیل الوصول إلى الخدمة؛ واللوائح المتعلقة 
 بازدحام الحافالت)؟

 التي قد تؤدي إلى إصابة الشخص باإلعاقة؟ھل تدابیر السالمة على الطرق قویة لمنع الحوادث  •

 المیاه
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

ھل یسھل الوصول إلى مرافق وخدمات المیاه والصرف الصحي (على سبیل المثال، حاویات میاه أصغر حجماً، ووجود منحدرات   •
ومقدم الرعایة  امتحركً  اواب واسعة للمراحیض ومساحة كبیرة تكفي كرسیً مائلة، وقضبان، وحبال توجیھ إلى نقاط المیاه؛ ووجود أب

 للمساعدة؛ وأحواض منخفضة لغسل الیدین؛ وقرب نقاط المیاه)؟
ھل إمكانیة الوصول إلى موارد المیاه (بما في ذلك میاه الشرب والصرف الصحي والنظافة والري) تعتمد على اآلخرین وبالتالي   •

 تغالل الجنسي والمالي وتدھور الممارسات الصحیة وممارسات النظافة العامة؟تزید من مخاطر االس
ھل توجد تدابیر وإجراءات إداریة لضمان توفیر سبل الوصول إلى الخدمة (على سبیل المثال، طوابیر انتظار منفصلة أو مسارات  •

 المثال، من خالل التوعیة أو الخدمات التطوعیة المجتمعیة)؟سریعة) لتقلیل أوقات االنتظار أو التقریب بین نقاط التوزیع (على سبیل 
حالة مع ھل تؤخذ في االعتبار كمیة المیاه الالزمة ألولئك الذین قد یحتاجون إلى قدر أكبر من المیاه (على سبیل المثال، للتعامل  •

 صحیة معینة)؟
 تصمیم مرافق المیاه والصرف الصحي؟ ھل ھناك تدابیر للحمایة من العنف الجنسي والعنف بسبب نوع الجنس ضمن •
ھل یحتاج أصحاب اإلعاقة إلى دفع مبالغ أكبر بشكل غیر متناسب من أجل التعدیالت الخاصة باإلنشاءات والمعدات المعدّلة للوصول  •

 إلى موارد المیاه؟
 البنیة التحتیة وإجراءات السالمة؟ ھل الموظفون مؤھلون إلجراء مراجعة لسبل الوصول إلى •

 لحوكمةا
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

 ھل توجد عوائق في البنى التحتیة تضعف القدرة على الوصول إلى الخدمات الحكومیة وعملیات الحوكمة؟  •
تنشأ بسبب سوء ھل توجد معوقات إداریة وما ھي المعوقات التي تحول دون تحقیق الشمول المالي (تعمیم الخدمات المالیة للجمیع)؟   •

 المالیة الشخصیة؟ألمور امباشرة على ھم عدم قدرة ذوي اإلعاقة ف
ھل یمكن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتقلیل معوقات الوصول إلى الخدمة (أي المواقع المادیة التي یتعذر الوصول   •

 وزیادة الخصوصیة)؟ والمسافة، إلیھا،

 الفقر واإلنصاف
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

 ھل ھناك مخاطر تتمثل في إخفاء ذوي اإلعاقة بسبب الوصم بالعار أثناء إجراء تعداد السكان أو المسوح االستقصائیة؟  •
ھل تركز األسئلة واإلعاقة؟  ھل األسئلة الخاصة بتعداد السكان أو المسوحات االستقصائیة مناسبة لتفادي العزوف عن اإلبالغ عن  •

 على الجوانب العملیة والوظیفیة وتتجنب المصطلحات التي ال تراعي االعتبارات الثقافیة؟ 
 ھل تتم توعیة الموظفین القائمین على عملیة اإلعداد والموظفین اإلداریین لضمان إظھار االحترام والكیاسة وفھم تنوع اإلعاقات؟ •

 الحمایة االجتماعیة والعمل
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

ھل ھناك عزل مھني قد یؤدي بھم إلى العمل في وظائف منخفضة األجر أو في بیئات وھل یعج القطاع غیر الرسمي بذوي اإلعاقة؟   •
 عالیة المخاطر؟

 ھل توجد فجوة بین الجنسین؟ السیاق،ھل توجد فجوة في األجور بین األشخاص ذوي اإلعاقة وأقرانھم؟ وفي ھذا   •
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 دلیل الممارسات الجیدة ــ عدم التمییز واإلعاقة

 ھل یعد نقص مرافق المیاه والصرف الصحي والمرافق الصحیة التي یمكن الوصول إلیھا عائقاً أمام التوظیف؟ •
 لألشخاص ذوي اإلعاقة لترك مكان العمل؟ ضاراً  ھل تخلق أنظمة الحمایة االجتماعیة حافًزا   •
 السفر،ھل توجد معوقات مادیة (على سبیل المثال، محیط العمل، ومكان إجراء المقابلة الشخصیة، والفعالیات االجتماعیة، ومتطلبات  •

ھل المعلومات التي یتم تقدیمھا یسھل الوصول إلیھا و/أو ھل یتم ومرافق النظافة والصرف الصحي، ووسائل النقل والمواصالت)؟ و
 سیریة المعقولة للموظفین؟ توفیر الترتیبات التی

یمكن أن  وھلأو مفاھیم خاطئة خارجیة حول قدرة بعض األشخاص ذوي اإلعاقة على أداء عمل ما؟  /ھل ھناك تحیزات داخلیة و •
 ؟(على سبیل المثال، مرضى الفصام) اإلعاقة العقلیة ذوي بشكل خاص على األشخاص ھذا ینطبق

ل أقصر، عمم یاب (على سبیل المثال، أمناسر ضع غیوإلعاقة في ن ذوي افیوظلمل اتجعل لعمن انیوافي قدة ئزاحمایة ك ناھل ھ  •
 رات راحة أكثر، وأجازات مدفوعة األجر لمدد أطول، ومكافآت نھایة خدمة أعلى بغض النظر عن تقییم احتیاجاتھم)؟فتو

 ھل ھناك كوتة (حصة محددة) بشأن توظیف ذوي اإلعاقة؟ •
 ت توظیف تحظى بالحمایة تساند تعیین ذوي اإلعاقة؟كاالوو ھل توجد فرص عمل •
 ھل برامج التوجیھ والتدریب المھني السائدة متاحة لذوي اإلعاقة؟  •
ھل یتم توزیع الدعم المادي وصرف مبالغ برامج المساعدة النقدیة في مكان یسھل الوصول إلیھ (أي یمكن الوصول إلیھ من الناحیة   •

 ھل ھناك برامج تواصل وتوعیة تستھدف ذوي اإلعاقة؟والمادیة دون االنتظار في طوابیر طویلة)؟ 
 عد اإلعاقة؟ھل ھناك برامج إعادة تأھیل تدعم العودة إلى العمل ب  •
ھل المشرفون وموظفو الموارد البشریة مؤھلون لتلبیة احتیاجات الموظفین ذوي اإلعاقة (بما في ذلك توفیر الترتیبات التیسیریة   •

 المعقولة وضمان الممارسات غیر التمییزیة)؟
منافع و/ أو برنامج الول على المزایا وھل ھناك مخاطر تتمثل في إخفاء ذوي اإلعاقة بسبب الوصم بالعار أثناء برنامج تسجیل للحص  •

 إلصدار بطاقات الھویة؟
جدوى في ھذا  ذات ھي ھلھل ھناك تحویالت تستھدف ذوي اإلعاقة؟ وإن لم یكن ھناك مثل ھذه التحویالت، فھل یوصى بھا/   •

 السیاق؟
ھل ھذه اإلجراءات ومختلفة من اإلعاقات؟  اھل الشھادة المعتمدة تشمل أنواعً وھل ھناك إجراءات للتسجیل كشخص یعاني من إعاقة؟   •

 میسورة؟ 

 الجوانب االجتماعیة والحضریة والریفیة والقدرة على المجابھة والصمود
 المعوقات لفھم والتقییم النطاق تحدید بشأن أسئلة

ھل صفارات اإلنذار والتحذیرات (على سبیل المثال، أثناء الفیضانات أو الزلزال) مصحوبة بوسائل أخرى لتنبیھ ذوي اإلعاقة   •
ھل اإلشارات في صیغة ال تسمح لذوي اإلعاقة البصریة بالتنقل في محیط وتنبیھات الرسائل النصیة)؟  المثال،السمعیة (على سبیل 

 جدید؟
مخیمات، ونقاط الھل توجد معوقات مادیة أو مؤسسیة أو سلوكیة تحول دون الوصول إلى الخدمات األساسیة (على سبیل المثال،   •

 والمالجئ المؤقتة للطوارئ)؟ والخیام،والحمامات،  والمراحیض،توزیع الغذاء، والمالجئ، 
 حتیاجات الخاصة؟ھل توجد خدمات متخصصة (بما في ذلك الخدمات المجتمعیة) لذوي اال •
یتیح العیش ولذوي اإلعاقة (على سبیل المثال، سكن یسھل الوصول إلیھ  ھل خیارات إعادة التوطین تراعي االحتیاجات المتباینة •

المستقل، ومراعاة فقدان الشبكات، والقرب من خدمات إعادة التأھیل أو الخدمات الصحیة األخرى، والرعایة المتخصصة للتعامل 
 عدات الطبیة؛ وھل ینبغي اتخاذ القرار من جانب الشخص المتضرر بمعاونة مقدمي الرعایة أو بناء على مشورة منھم)؟مع نقل الم

 اإلغاثة التي تقدم مواد غذائیة؟ لذوي اإلعاقة في برامج ھل یؤخذ في االعتبار االحتیاجات الغذائیة المختلفة •
الوصول إلى الخدمات والمرافق؟ وھل یتم اتباعھا في برامج التخطیط الحضري ھل تتضمن قوانین البناء اشتراطات بشأن تیسیر سبل  •

 واألشغال العامة؟
الحجم وثقیلة الوزن یصعب قیام من  كبیرة ھل وسائل تقدیم المساندة العینیة مالئمة لذوي اإلعاقة (على سبیل المثال، وجود مواد •

 یعانون من قیود حركیة بحملھا)؟
 االجتماعي المعنیة بالتواصل والتوعیة مصممة للوصول إلى ذوي اإلعاقة؟ ھل برامج شبكة األمان •

 


