
سياسة الدمج

تتبّنىشــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، مبــدأ احتــرام وتأميــن الحقــوق لــكل النــاس 1 ، وذلــك انطالقًا مما 
الدوليــة  الــى كافــة المعاهــدات واالتفاقيــات  تكّرســه الشــرعة العالميــة لحقــوق اإلنســان فــي مادتهــا األولــى، باإلضافــة 
المبــدأ علــى أســاس إدراك  ي اإلعاقــة. ويرتكــز هــذا  الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذو ذات الصلــة، وفــي مقّدمتهــا االتفاقيــة 
جوهريــة التنــّوع والدمــج الشــامل  2 المتمثلــة فــي االختــالف مــا بيــن األفــراد مــن حيــث الظــروف االجتماعيــة، واالقتصاديــة، 
اإلعاقــة  بســبب  او  الجغرافيــة،  او  اللغويــة،  او  الدينيــة،  او  العنصريــة،  او  االثنيــة،  او  الجنســية،  او  الثقافيــة،  الهويــة  او 
ي فــرد مــن االفــراد مــن  ب لحرمــان أ

ّ
يتــم اعتبارهــا كمســب أنواعهــا3. فــكل مــن هــذه الخصائــص يجــب ان ال  علــى اختــالف 

الحــق فــي المســاواة فــي االســتفادة مــن كامــل  الحيــاة والمجتمــع وعمليــة اإلنتــاج4. فلــكل فــرد  الحــق فــي المشــاركة فــي 
الحقــوق، بمــا فــي ذلــك التعليــم، والعمــل، والرعايــة الصحيــة، والســكن والتنّقــل، وحريــة التعبيــر، والمشــاركة فــي الحيــاة 
التشــريعات والسياســات والبرامــج  الّنــاس مــن خــالل  الحقــوق لــكل  السياســية. وبذلــك يصبــح لزامــا تكريــس هــذه 

واألنشــطة المحليــة، والوطنيــة، واإلقليميــة، والدوليــة. 

الدوليــة لحقــوق  ئ ومعاييــر االتفاقيــة  بتبّنــي مبــاد وبنــاء عليــه، تلتزمشــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة 
ــج  ــي وممنه ــول نوع ــداث تح ــى إح ال ــة  الرامي ــادرات  المب ــاندة  ــالق ومس ــا إط ــن برامجه ــة، وتضمّ ي اإلعاق ــخاص ذو األش
التنميــة. ويتأّتــى  ي اإلعاقــة فــي المشــاركة والمســاهمة فــي عمليــة  الفــرص وتأميــن حــق األشــخاص ذو ــؤ 

ِ
لضمــان تكاف

األشــخاص  يعانيهــا  التــي  والتهميــش  اإلقصــاء  ى تجــّذر حالــة  الشــبكة لمــد ى  العميــق لــد اإلدراك  االلتــزام   عــن  هــذا 
الثقافــة والوعــي  النمطيــة والتصــّورات المســبقة المتجــّذرة فــي  التمثيليــة جــّراء المفاهيــم  ي اإلعاقــة ومنّظماتهــم  ذو
بــأن فــي نشــر وتكريــس ثقافــة  ى الشــبكة  القناعــة المطلقــة لــد ــد  ى المجتمعــات العربيــة. مــن هنــا، تتوّل الجمعييــن لــد
العالــم العربــي   ضمــان  الدمــج والتنــوع فــي كافــة القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية فــي دول 
لتحقيــق فــرص التنميــة المســتدامة، وكذلــك توّفــر وســائل العيــش بكرامــة واســتقاللية لكافــة الفئــات المهمّشــة علــى 
ــراك  ــان إش ــى ضم ال ــعى  ــا تس ــذ انطالقته ــبكة من ــت الش ــد كان ــة. فق ي اإلعاق ــخاص ذو ــة األش ــة فئ ــواء، وبخاص ــد س ح
التــي تنّفذهــا علــى الصعــد كافــة وفــي مختلــف  المبــادرات والفاعليــات  ي اإلعاقــة فــي مختلــف  منّظمــات األشــخاص ذو
التــي مــن شــأنها تكريــس  البرامــج  بالّتجــاه وضــع سياســات وتنفيــذ  الحــوار والضغــط  المجــاالت المعنيــة بتعزيــز حركــة 
ــي  ــر ف الكبي ــدور  ال ــات  ــذه المنّظم ــن ه ــدد م ــل، كان لع ــان. وبالفع ــوق اإلنس ــن حق ــق م ــتدامة كح ــة المس التنمي ــوم  مفه
إغنــاء هــذه المبــادرات وتحفيزهــا نحــو اعتمــاد االســتراتيجيات الالزمــة لتعزيــز دمــج قضيــة اإلعاقــة فــي مختلــف القطاعات 

التــي تشــّكل محــور عمــل الشــبكة.

ئ والمعايير المبّينة أعاله، تهدف الشبكة الى: وبالتزامها بالمباد

ي اإلعاقــة، 	  الفئــات المهمّشــة، وبخاصــة األشــخاص ذو بيــن كافــة  الفــرص  العمــل علــى تعزيــز المســاواة فــي تكافــؤ 
ــة.  ــة والدولي ــة واإلقليمي ــتويات الوطني ــى المس ــا عل ــي تنّفذه الت ــج  ــادرات والبرام المب ــي  ــا ف ــالل إدماجه ــن خ ــك م وذل
التــي تعكــس بشــكل  الدراســية للحيثيــات  او  البرامــج المطلبيــة منهــا  وعليــه، تحــرص الشــبكة علــى تضميــن هــذه 
mi� ي اإلعاقــة وقضاياهــم، وذلــك ربطــا بمختلــف المحــاور والسياســات الصغرويــة  )فعلــي موقــع األشــخاص ذو

التــي تضطلــع الشــبكة بالعمــل عليهــا ومتابعتهــا.  )macro( الكبرويــة او   )cro
البرامــج 	  المطلبيــة فــي مختلــف  الحقوقيــة  ومنّظماتهــم  اإلعاقــة  ي  األشــخاص ذو الحــرص علــى ضمــان تمثيــل 

المحوريــة.  المجــاالت  وفــي مختلــف  المســتويات  الشــبكة علــى مختلــف  التــي تطلقهــا  واألنشــطة  والمبــادرات 
ي اإلعاقــة، وذلــك علــى  التعــاون والشــراكة مــع منّظمــات األشــخاص ذو الــى تعزيــز أواصــر  وعليــه، تســعى الشــبكة 

ى الوطنــي. الفاعليــن علــى المســتو ى اإلقليمــي، كمــا ومــن خــالل أعضائهــا  المســتو

1  https//:www.unescwa.org/publications/innovation-policy-inclusive-sustainable-development-arab-region
2  https//:www.ferris.edu/administration/president/DiversityOffice/Definitions.htm
3  https//:www.worldbank.org/en/topic/disability1#
4  https//:globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-inclusion/

https://www.unescwa.org/publications/innovation-policy-inclusive-sustainable-development-arab-region
https://www.ferris.edu/administration/president/DiversityOffice/Definitions.htm
https://globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-inclusion/


ولوضع هذه األهداف حّيز التنفيذ، تلتزم الشبكة بالعمل على تبّني االستراتيجيات التالية:

تراعــي 	  التــي  الشــاملة  الدمــج  وخطــاب  لثقافــة  ممنهــج  نشــر  وتوعويــة  اإلعالميــة  الشــبكة  أنشــطة  تضميــن 
ــب  ــف الجوان ــي مختل ــرار ف الق ــاع  ــة صّن ــام، وبخاص الع ي  ــرأ ال ــتهداف  ــى اس ــل عل ــي تعم ــوق، والت ــّوع والحق التن ــي  جانب

التنمويــة، والقطاعــات 
ومنّظمــات 	  الشــراكات  وبنــاء  المشــترك  العمــل  تعزيــز  ضــرورة  علــى  الشــبكة  فــي  األعضــاء  المنّظمــات  حــث   

ي والتفاعــل  الحــوار ي اإلعاقــة المحليــة والوطنيــة إلطــالق حمــالت مطلبيــة دائمــة تتبنــى المنحــى  األشــخاص ذو
ى وعيهــم حــول المفاهيــم المرتبطة بقضيــة التنميــة واإلعاقــة والدمج،  اإليجابــي مــع صّنــاع القــرار للرفــع مــن مســتو
الــى البعــد العملــي التطبيقــي المحســوس وعلــى مختلــف  وبالتالــي تبيــان اآلليــات المطلوبــة للتجــاوز بهــذه القضيــة 

ــة، ــية والبرامجي ــد السياس الصع
االمــم 	  بمــا فــي ذلــك هيئــات  المانحــة،  الهيئــات  الشــبكة مــع مختلــف  التــي تقيمهــا  الحواريــة  األنشــطة    تضميــن 

المنــاخ المطلــوب للضغــط علــى الحكومــات  الدولــي، محــاور تحاكــي تعزيــز  النقــد  الدولــي وصنــدوق  المتحــدة والبنــك 
االجتماعــي  الدمــج  واســتراتيجيات  ومعاييــر  اســس  علــى  تقــوم  وبرامــج  سياســات  لتبّنــي  العربيــة  الــدول  فــي 

اإلعاقــة علــى نحــو ممنهــج. ي لقضايــا  واالقتصــاد
التــي مــن شــأنها تبيــان اهميــة العمــل الممنهــج المتجــاوز للبعــد 	  الدراســات واألبحــاث والتقاريــر  العمــل علــى وضــع 

القطاعــي فــي التخطيــط، والمبّيــن بالتالــي ألهميــة وحتميــة الترابــط مــا بيــن مختلــف محــاور وقضايــا التنميــة، بمــا فــي 
ذلــك قضيــة اإلعاقــة، مــن حيــث أثرهــا فــي تكريــس وتعميــم سياســات وبرامــج الدمــج،

التقاطعــي 	  البعــد  الــى تعزيــز  الراميــة  والبرامــج  المانحــة للمشــاريع  المنّظمــات  باّتجــاه تكريــس دعــم  الضغــط   
ي  بيــن مختلــف فئــات المجتمــع المهمّشــة وقضاياهــا، بمــا فــي ذلــك فئــة األشــخاص ذو )intersectionality( مــا 
ي لتقييــم وقبــول المشــاريع  ّي والحقوقــّي، وبالتالــي فرضــه كشــرط معيــار التنمــو اإلعاقــة، وذلــك علــى الصعيديــن 

المقدمــة للتمويــل،
ى أعضاء الشــبكة حــول أهمّيــة تكويــن شــبكات )networks( وتحالفــات )coalitions( ومنّصات 	   رفــع درجــة الوعــي لــد

الدائــم قــدر المســتطاع، علــى  بيــن مختلــف قطاعــات المجتمــع المدنــي ومنّظماتهــا، تتّخــذ الطابــع  )platforms( مــا 
ي اإلعاقــة علــى اختــالف فئاتهــم حكمــا، ويكــون هدفهــا تعزيــز  ــات تمّثــل االشــخاص ذو ان تكــون متضمّنــة لمنظمّ
الصغرويــة علــى حــد ســواء،  او  الكبرويــة  التنمويــة  المجــاالت  والتعــاون فــي مختلــف  الدائــم  المشــترك  العمــل 
ــات كل  ــا واهتمام ــج لقضاي الدم ــوم  ــى مفه يتبّن ــترك  ي مش ــو ــاب تنم ــكيل خط ــرات وتش الخب ــادل  ــة لتب ــون فرص وتك

ــاركة، ــات المش ــات والمّنظم ــن الهيئ م
ــاه مختلــف 	  التــي تتبّن القائــم  ي  الرعــو النمــوذج  باتجــاه رفــض  العــام  ي  الــرأ تمكيــن أعضــاء الشــبكة فــي مجــال تحفيــز 

ــي  الت ــلبية  ــار الس ــان اآلث ــي تبي ــا، وبالتال ــة وغيره العازل ــة  ــة اإلعاق ــات رعاي ــه مؤسس ي تمّثل ــذ ــة، وال ــات العربي الحكوم
ــتدامة، ــة المس التنمي ــداف  ــق اه ــى تحقي ال ــول  ــول دون الوص ي يح ــذ ــوذج وال النم ــذا  ــها ه يعكس

ــليط 	  ــأنها تس ــن ش ــن م ــاء لمضامي ــات األعض او المنّظم ــبكة  ــا الش ــي تنّفذه الت ــة  ــب والتوعي التدري ــج  ــن برام تضمي
ي محــور مــن محــاور التنميــة موضــوع التدريــب، وذلــك باالســتعانة  ي اإلعاقــة فــي أ الضــوء علــى موقــع األشــخاص ذو

بمــا يتوّفــر مــن مصــادر خبــرة ومعلومــات علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة،
األعضــاء، كاألبنيــة 	  والمنّظمــات  الشــبكة  ى  الماديــة لــد المــوارد  ى مالءمــة  ي للتحقــق مــن مــد  إجــراء تقييــم دور

المؤهّلــة،  الماديــة  والبيئــة  الوصــول  وســائل نقــل، لمعايــر  او  او مطبوعــات  المســتخدمة مــن حواســيب  والمعــدات 
الدمــج 	  األدنــى مــن معاييــر  األعضــاء مراعيــة للحــد  والمنّظمــات  الشــبكة  أنشــطة  ان تكــون كافــة  الحــرص علــى 

تنفيذهــا، فــي  المســتخدمة  المــواد  او  انعقادهــا  أماكــن  لجهــة  ســوآءا  اإلعاقــة،  ي  ذو لألشــخاص  والوصــول 
ــط 	  ــم والتخطي التقيي ــات  ــراء عملي ــك إلج ــرة، وذل الخب ــه  ــن لدي او م ــة  ي اإلعاق ــخاص ذو ــات األش ــتعانة بمنّظم  االس

المبّينــة أعــاله، وتحديــد ســبل تحقيــق هــذه المالءمــة مــن خــالل تبّنــي اســتراتيجيات مبتكــرة لتجــاوز عقبــة اإلمكانيــات 
ى المنّظمــات فــي هــذا المجــال، المحــدودة لــد

لمعاييــر 	  المانحــة  الجهــات  الــى  األعضــاء  والمنّظمــات  الشــبكة  تقّدمهــا  التــي  التمويــل  مشــاريع  تضميــن   
الميزانيــات  المبّينــة فــي  أبــواب الصــرف  الدمــج والوصــول علــى ان يكــون ذلــك منعكســا فــي مختلــف  واســتراتيجيات 

المقترحــة.
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