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 الشمول والكرامة: دروس من مانیال 
 
 

 موجز 
 األسر  من ٪78 ھذا التوزیع برنامج أغفل ،19-كوفید  لجائحة نتیجة غالقاإل  تدابیر خالل مانیال أنحاء جمیع في األغذیة توزع  عندما
 وأھمیة األسر لھذه الخاصة حتیاجاتاال ةموجھ سریعة  استقصائیة دراسة أبرزت الصدد، ھذا فيو. اإلعاقة ذوي  من أشخاص لدیھا التي
 .  اإلنسانیة المعاییر تحقیق في العمالء الحتیاجات  یستجیب نھج اتباع

 
  الرئیسي السؤال

 ؟ الركب عن أحد یتخلف أال اسفیر معاییر تطبیق ضمنی كیف
 

 اإلنسانیة المعاییر
 ودون للحاجة     ً وفقا   المتحیزة غیر والمساعدة والحمایة كرامةب  حیاةال في الحق اتاألزم من المتضررین لجمیع ،اإلنساني لمیثاقل     ً وفقا  

 الرعایة  تسترشد أن األدویة على الحصول بشأن اسفیر في 1.3 رقم الصحة نظم معیار یتطلب). 2 رقم الحمایة مبدأ     ً أیضا   انظر( تمییز
 على الناس یحصل أن 1.5 رقم ةالصح معیار یتوقع. واستخدامھا وتحلیلھا الصلة ذات العامة  الصحة بیانات  جمع خالل من باألدلة
 مبدأ  في   ً  جدا   مھم موضوع ھو اإلنسانیة المعونة على  اإلعاقة ذوي  األشخاص حصول فإن وبالمثل، . الطبیة واألجھزة األساسیة األدویة
  .اسفیر دلیل عبرو 1 رقم الحمایة

 
 الفلبین مانیال، في اإلغالق فترات خالل اإلعاقة ذوي شمول
ُ ِ  ر ف ع ،2020 مارس منتصف  بحلول  الرمز من 2 الفرعي المستوى  إلى ،19-كوفید من الفلبین في اإلنذار  مستوى  إلى التحذیر مستوى   

ً انتقاال   ھناك  أن یعني ما -مستوى  أعلى وھو األحمر،   ُ   ف رض  الفور، وعلى. المرض  احتواء على القدرة یتجاوز المحلیة للمجتمعات ً  ا  ر مستم       
 أخرى  أجزاء  إلى 19-لكوفید السریع االنتشار لوقف الكبرى  مانیال في االجتماعي تباعدلل صارمة وتدابیر معزز مجتمعي صحي حجر

 التدابیر ھذه أن حین وفي. المنزلي الصحي الحجر وفرض التنقالت،  وتقیید المدارس، كذلكو  العام، النقل نظام إغالق وتم . ولةالد من
ً  فقرا   األشد المعیشیة األسر ولدعم . مختلف  بشكل كانالس على  تؤثر فإنھا الجمیع، على بالتساوي  تطبق  في  المحلیة الحكومات شرعت ،   
 .واألغذیة النقدیة األموال توزیع

 
 اإلعاقة  ذوي  األشخاص لحقوق المتحدة األمم باتفاقیة المعني الفلبیني  التحالف من برناندینو جون بنجامین الدكتور  قال الصدد، ھذا وفي

 ذوي األشخاص استبعاد  إلى یؤدي  ما االعتبار، في  باإلعاقة المتعلقة االحتیاجات فیھ تؤخذ ال تعریف إلى یستند      ً حالیا   الفقر استھداف إن"
 باإلعاقة تتعلق عوامل بسبب عادیینال  األشخاص احتیاجات من أكبر اإلعاقة ذوي  األشخاص احتیاجات إن...المعیشیة  وأسرھم اإلعاقة

 یتعلق  مافی  الخبراء أفضل أننا وبما. المساعدة  والمنتجات تكلفة األكثر النقل وطرق الشخصیة والمساعدة المداومة دویةأل احتیاجاتھم  مثل
 شخص أي  مثل      ً تماما   ،أنفسنا عن ونتحدث نفكر وأن حیاتنا، عن مسؤولین نكون وأن نریدھا، التي الحلول إظھار إلى نحتاج احتیاجاتنا،ب

 ".آخر
 

 األمم  باتفاقیة المعني تحالفال اأجراھ اإلعاقة، ذوي  من معیشیة أسرة ألف من ألكثر ةسریع استقصائیة دراسة تكشف اإلطار، ھذا وفي
 من  الرغم على مساعدة،  أي  یتلقوا لم جیبینستالم من ٪68 أن الصحي، الحجر  إعالن من  أسبوعین بعد  باإلعاقة خاصةال  المتحدة
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 الدعم  أو المساعدة األجھزة أو الشخصیة المساعدة أو إلیھا الوصول  یمكن التي النقل وسائل أو العالج أو لألدویة حةّ  ل     ُ الم   االحتیاجات
 المعلومات على الحصول  لصم،ا  سیما ال اإلعاقة، ذوي  األشخاص من الكثیر متناول في یكن ولم. المستشفى  دخول أو االجتماعي النفسي

 من العدید إلى الوصول تعذر كما. للفیروس رضة ُ ع   أكثر وجعلھم الدعم من استبعادھم إلى أدى  ما ،19-كوفیدب المتعلقة واالتصاالت
 الحكومة إلى االستطالع نتائج الفور على التحالف وقدم. المخاطر من لمزید ضھم   ّ عر  و المشقة من     ً  مزیدا   معلیھ  فرض ما التوزیع مواقع

 المحلیة  الحكومات قادة إلى المستوى  رفیعة توجیھات إصدار إلى ذلك أدى  وقد. 19-لكوفید شموال أكثر استجابة أجل من  التماس مع
ً شموال   أكثر لیكون دعمھم لتعدیل  بضرورة  المعنیة الدعوة حمالت على جید مثال ھذا. المحلیة مجتمعاتھم في اإلعاقة ذوي  لألشخاص      
 .كافة للسكان  الشاملة المساعدة تقدیم

 
 إضفاء لدعم أداة وھو ،العمالء احتیاجات مع المتجاوب البرمجة إطار الدولیة اإلنقاذ  لجنة وضعت االستقصائیة، الدراسة إلى        ً  واستنادا  
 الفھم  أساس على المعونة یتلقون الذین لألشخاص المجدیة  المشاركة على اإلطار ویشجع. مالءمة أكثر إنساني نھج على المؤسسي الطابع

 الدولیة  اإلنقاذ لجنة تسعى  ،االھتمام بؤرة في الناس وضع خالل ومن. یحتاجونھا التي المساعدة نوع تقریر في الحق لھم بأن المشترك
 مراحل  من مرحلة كل في طبق ُ ت   وممارسات معاییر اإلطار ویتضمن. مساءلةلل قابلیةو وفعالیة ومالءمة       ً تمكینا   أكثر مساعدة تقدیم إلى

 في  العمالء إشراك اللجنة تتبعھا التي الجیدة الممارسات وتشمل. معھم التعاون إلى األشخاص مع التشاور من واالنتقال البرنامج،  دورة
 .منھم التعلیقات تلقيو االستجابة قنوات تصمیم في والمشاركة االستراتیجیة، القرارات اتخاذ عملیة

 
 بشكل  نركز نحن": یلي ما على الدولیة اإلنقاذ لجنة  طورتھ الذي  العمالء احتیاجات مع المتجاوب البرمجة إطار ینص الصدد، ھذا وفي

 اإلنسانیة  الدمج معاییر وكذلك والعمر الجنس مثل الدیموغرافیة العوامل  في استباقي بشكل وننظر المھمشة الفئات مع التعامل على خاص
 ". اإلعاقة ذوي  واألشخاص السن لكبار

 
  المستفادة الدروس

 نظام قبل من إغفالھم یتم معوقین وأشخاص أطفال  لدیھا التي المعیشیة األسر من العدید" إن بیرناندینو بنجامین  قال الصدد، ھذا في
 من نجاتھم لضمان واألطفال الكبار من اإلعاقة ذوي  تستھدف قویة إجراءات اتخاذ یتم أن بمكان ھمیةاأل منو ...ستخدملم ا  االستھداف

 ".  اآلن بلدنا منھا یعاني التي األزمة
 

 اإلنقاذ لجنة نھج أن كما. القطاع أعدھا التي اإلنسانیة وااللتزامات المعاییر العمالء احتیاجات مع المتجاوب البرمجة إطار  یستوعب
   .ةالئموالم والمیسورة اآلمنة المشاركة أجل من األساسي اإلنساني  لمعیارا من 4 رقم االلتزام بقوة یعكس ھذا الدولیة

 
 الموارد 
o الدولیة اإلنقاذ لجنة طورتھ الذي  العمالء احتیاجات مع المتجاوب البرمجة إطار. 
o 19-لكوفید االستجابة بشأن اسفیر  إرشادات 
o األساسي  اإلنساني المعیار إلى خاص بشكل  اإلشارة مع  ،اسفیر دلیل 
o اإلعاقة ذوي  واألشخاص السن لكبار  اإلنساني اإلدماج  معاییر 

 
 :یلي بما االتصال یرجى المعلومات، من لمزید
o اإلعاقة ذوي  األشخاص لحقوق المتحدة األمم باتفاقیة المعني الفلبیني التحالف برناندینو، بنجامین الدكتور: 

 junb47@gmail.com 
o البصر لضعاف السیدات لتمكین الوطنیة للمنظمة العام األمین أجاراو، ماي  شیال )NOVEL :(

novel.shiela@gmail.com 
o الدولیة اإلنقاذ لجنة في لعمالء ل االستجابة صةمتخص  شافینا،  فاالنتینا : 

Valentina.Shafina@rescue.org 
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