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شكر وتقدير
واالحتاد   CBM ميشن  بلندين  كريستوفل  مؤسسة  مع  بالتشاور  املطبوعة  هذه  العاملية  الصحة  منظمة  أعّدت 
الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

)اليونيسف(، ومكتب األمم املتحدة للَحدِّ من خماطر الكوارث.

وتألف فريق التحرير من: 
 .Jonathan Abrahams ، Natalie Jessup ، Alana Officer ، Peta Sandison ، Valérie Scherrer

ـــن،  ـــه القّيم ـــم والتوجي ـــم الدع ـــوا بتقدي ـــن تفضل ـــة الذي ـــة املرجعي ـــاء املجموع ـــكر أعض ـــص بالش ونخ
 ،Jonathan Abrahams ،Paul Arbon ،Malcolm MacLachlan ،Alana Officer :ــم ــن بينهـ ومـ

 .Roderico Ofrin ،Valérie Scherrer ،Mark Van Ommeren ،Theo Verhoeff

ـــع  ـــة يف مجي ـــم القّيم ـــوا آراءه ـــن قدم ـــامت مم ـــن واملنظ ـــن املراجع ـــري م ـــدد كب ـــا لع ـــول أيًض ـــكر موص والش
ـــم:  ـــة، وه ـــرة التوجيهي ـــذه املذك ـــداد ه ـــل إع مراح

 Rosangela Berman-Bieler ،Richard Brennan ،Meena Cherian ،مبـادرة العمل ضـد العنف املسـلح
 ،Emmanuelle Compingt ،Rudi Coninx ،Xavier de Radigues ،Madeline Duffy ،Ayda Eke
 ،Ahmed Elganainy ،Amy Farkas ،Andrea Foebel ،Pascale Fritsch ،Jim Gosney  ،Judy Grayson
، Pauline Kleinitz  ،Kaisa Kontunen ،Etienne Krug ،واحلملـــة الدوليــة حلظــر األلغــام األرضيــة

 Mendy Marsh ،Amanda McLachlan ،Gopal Mitra, ،Nenette Motus ،Colleen O’Connell
 ،Heather Papowitz ،Sumet Phonkacha ،Claudine Prudhon ،Helene Rudd ،Lieve Sabbe
Cecilia Sanchez  ،Tom Shakespeare ،Mihoko Tanabe، دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة 

 .Mark Van Ommeren، Liviu Vedrasco، Eric Weerts، Nurten Yilmaz، Flint Zulu باأللغـام، 

وأخرًيا، تود منظمة الصحة العاملية أن تزجي الشكر ملؤسسة كريستوفل بلندين ميشن CBM عىل دعمها املايل 
السخي الذي وجهته إلعداد هذه املذكرة التوجيهية ونرشها.
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املقدمة
تشري التقديرات إىل أن 15% من سكان العامل يعيشون بشكل ما من أشكال اإلعاقة )1(، غري أهنم يأتون من 
بن الفئات األكثر تأثًرا باملخاطر واألكثر تعرًضا لإلغفال يف حاالت الطوارئ عىل اختالف أنواعها )انظر: 
السابقة  البّينات املجّمعة من األحداث  1 لالطالع عىل تعريفات املصطلحات ذات الصلة(. وُتظهر  اإلطار 
أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتأثرون عىل نحو غري متناسب، ويعانون من االرتفاع الكبري ملعدالت الوفيات 
واإلصابة باألمراض فيام بينهم )2(. وتدعو اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة 11 
وعنواهنا )حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية( الدوَل األطراف الختاذ »كافــة التــدابري الالزمــة لــضامن 
بام يف ذلك حاالت  باخلطورة،  تتـسم  الذين يوجدون يف حاالت  محايــة وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة 

النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية«)3(.

الة يف جمال الصحة والتي تعمل يف جمال حاالت  وهذه املذكرة التوجيهية موجهة بصفة أساسية لألطراف الفعَّ
الطوارئ وإدارة خماطر الكوارث )يشار إليها فيام بعد بـ »إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ«( عىل املستوى 
املحيل أو الوطني أو الدويل، وسواء يف اجلهات احلكومية أو غري احلكومية. وربام جيد األشخاص ذوو اإلعاقة 
واألشخاص العاملون يف قطاع اإلعاقــة واألشخاص العاملون يف القطاعات التي تسهم يف حتسن النتائج 

الصحية ذات الصلة بإدارة املخاطر الطارئة، هذه املذكرَة التوجيهيَة ذاَت فائدة هلم.

وتتسم هذه املذكرة التوجيهية باإلجياز ويغلب عليها الطابع العميل؛ إذ تغطي اإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر 
يف حاالت الطوارئ؛ مثل: تقييم املخاطر والوقاية )بام يف ذلك احلد من األخطار ومواطن التعرض للرضر(، 
والتأهب، واالستجابة، والتعايف، وإعادة البناء. كام أهنا تبّن- بإجياز - احلدَّ األدنى من اخلطوات التي ينبغي 
عىل األطراف الفاعلة يف جمال الصحة اختاُذها لضامن توفري أشكال حمددة من الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة 
بالصحة يف مجيع  العامة اخلاصة  إعداد وتنفيذ اإلجراءات  إدراج موضوع اإلعاقـة يف  عند احلاجة، ولضامن 
السياقات الطارئة، أي األخطار الطبيعية والتكنولوجية، واألمراض الوبائية وغريها من األخطار البيولوجية، 
العام  بالدعم  التي حتظى  املزدوجة -  وكذلك الرصاعات واملخاطر املجتمعية األخرى. وهذه االسرتاتيجية 

والنوعي عىل السواء - سوف تساعد عىل ضامن تلبية احتياجات املجتمع عىل املدى الطويل )4(. 

ويقدم القسم األول من هذه الوثيقة ملحة عامة عن تأثري حاالت الطوارئ عىل األشخاص ذوي اإلعاقة، كام 
ومع  الطوارئ.  بحاالت  الصلة  ذات  العملية  اإلجراءات  عليها  ترتكز  أن  ينبغي  التي  للمبادئ  عرًضا  يقدم 
من  األدنى  للحد  موجًزا  رشًحا  يقدم  الثاين  القسم  فإن  القطاعات،  متعددة  قضية  متثل  اإلعاقة  بأن  التسليم 
التي  باإلعاقة  الصلة  ذات  املحددة  اإلجراءات  وكذلك   ، القطاعات/املجموعاتأ  عرب  املطلوبة  اإلجراءات 
من  الوقاية  مثل:  الصحية؛  الرعاية  توفري  جماالت  خمتلف  يف  العاملة  الصحية  اجلهاُت  هبا  تضطلع  أن  يمكن 
الطفل  وصحة  االجتامعي،  النفيس  والدعم  النفسية،  والصحة  الرضوح/اإلصابات،  ورعاية  اإلصابات، 
لضامن إدراج اإلعاقة هبا. كام أن املذكرة التوجيهية مدعمة بسلسلة من املالحق التي توفر املزيد من التفاصيل، 
الربامج  التقييامت ويف تصميم وتنفيذ  الفاعلة يف إجراء  تفقدية/مراجعة ملساعدة األطراف  إىل جانب قوائم 
واخلدمات التي تستهدف تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة املعرضن للمخاطر يف حاالت الطوارئ.

)أ(  يشيع قيام وكاالت املعونة الدولية بتنسيق القطاعات وفق أسلوب »املجموعات/الفرق« )5(
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املتعلقة  املسائل  يف  الربامج  وضع  أمهية  أسباب   .1
باإلعاقــة

1-1 األشخاص ذوو اإلعاقة أكثر عرضة للمخاطر
يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة يف مجيع أنحاء العامل حواجز وعقباٍت كثريًة يف سبيلهم للوصول إىل خدمات 
من قبيل الصحة والتعليم والتوظيف/العمل والنقل. وتشمل هذه العقبات عدَم كفاية السياسات واملعايري، 
املعلومات  كفاية  وعدم  األشخاص،  هؤالء  جتاه  السلبية  واملواقف  إتاحتها،  وعدم  اخلدمات،  توافر  وعدم 
واالتصاالت، وعدم كفاية التمويل، وعدم مشاركتهم يف القرارات التي تؤثر تأثرًيا مبارًشا عىل حياهتم. ونتيجة 
لذلك، يكون األشخاص ذوو اإلعاقة يف وضع أسوأ - من حيث النتائج الصحية واالقتصادية االجتامعية - 
بالقياس إىل األشخاص غري املعاقن؛ ومن هذه النتائج تدين الوضع الصحي ، وانخفاض التحصيل الدرايس، 

وتراجع املشاركة االقتصادية واالجتامعية، وارتفاع معدالت الفقر )1(.

ويف الوقت الذي ترتبط فيه اإلعاقة باحلرمان واألوضاع غري املواتيــة، إال أنه ليس كل ذوي اإلعاقة يعانون 
من  أكرب  درجة  يعانون  ما  غالًبا  شديدة  اعتالالت  لدهيم  الذين  فاألشخاص  ؛  الدرجة  بنفس  احلرمان   من 
السن واألشخاَص من  النساء ذوات اإلعاقة واألطفاَل وكباَر  أن  السياقات، نجد  احلرمان )1(. وىف بعض 
ذوي احلاالت الصحية النفسية واالعتالالت الذهنية يكونون عرضًة للتمييز واإلقصاء أكثر من غريهم من 
ذوي اإلعاقات األخرى )1-6(. ويمكن حلاالت الطوارئ بصفة خاصة أن تزيد من عرضة األشخاص ذوي 
اإلعاقة  للمخاطر واحتامالت تعرضهم للرضر. وقد أفادت اإلحصاءات عقب الزلزال والتسونامي اللذين 
رضبا اليابان يف عام 2011 أن معدل الوفاة بن األشخاص املعاقن املسجلن لدى احلكومة بلغ 2.06 %، يف 

حن بلغت هذه النسبة بن السكان بصفة عامة %1.03 )7(.

إن األشخاص ذوي االعتالالت البرصية والسمعية والذهنية واحلاالت الصحية النفسية احلادة واألشخاص 
الذين يعانون إقصاًء اجتامعيًّا، أو الذين يعيشون يف مؤسسات للرعاية ــ قد يكونون غري مستعدين للتعامل 
مع األحداث التي تتطور إىل حاالت طوارئ، وقد ال يكونوا يعرفون أو يدركون ما حيدث من حوهلم. فأنامط 
االتصال غري املالئمة املتبعة مع األشخاص الذين لدهيم صعوبات يف السمع أو يف الرؤية أو يف الفهم يمكن أن 
تؤدي إىل إقصائهم وحرماهنم من تلقي معلومات مهمة للغاية بشأن حاالت الطوارئ. ففي املواقف الطارئة، 
قد يكون األشخاص ذوو اإلعاقة أقل قدرة عىل النجاة من األخطار، وربام يفقدون األجهزة املساعدة/املعينة 
األساسية؛ مثل: النظارات، أو املعينات السمعية، أو املعينات احلركية، أو األدوية، أو كل هذه األجهزة دفعة 
واحدة، أو قد يرتكهم اآلخرون وراءهم إذا ما اضطر جمتمع معن إلخالء مكان ما )2،8،9(. وربام جيدون 
صعوبة أكرب يف احلصول عىل االحتياجات األساسية، بام يف ذلك الغذاء، واملاء، وأماكن اإليواء، ودورات املياه 

وخدمات الرعاية الصحية )8،9(.

مي خدمات الرعاية وأماكن تقديمها، مثل أماكن اإلقامة، عىل   وربام تقلل حاالت الطوارئ أيًضا من قدرة ُمَقدِّ
توفري اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وتقديم الدعم الالزم هلم. إن عرضة األطفال وكبار السن من ذوي 
تنهار  ينفصلون عن أرسهم، وحينام  الطوارئ حينام  أثناء حاالت  أكثر حدة  للخطر وللرضر يصبح  اإلعاقة 
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آليات الرعاية التقليدية يف املجتمع مثل األرسة املمتدة واجلريان )10(. ومن املحتمل أن يتعرض األشخاص 
ذوو اإلعاقة لدرجة أعىل من املخاطر املرتبطة بسالمتهم ومحايتهم وصون كرامتهم، حيث يمكن أن يكونوا 

عرضة بشكل خاص للعنف واالستغالل واإلساءة اجلنسية )11(.

1-2 حاالت الطوارئ يمكن أن تزيد عدد األشخاص ذوي اإلعاقة
يمكن حلاالت الطوارئ أيًضا أن تؤدي إىل إجياد جيل جديد من األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب اإلصابات، 
عن  النامجة  النفسية  واملشكالت  النفسية  الصحية  واملشكالت  األساسية،  والطبية  اجلراحية  الرعاية  وتدين 
حاالت الطوارئ، وكذلك حاالت ختيل اآلخرين عنهم، واهنيار نظم الدعم والرعاية الصحية الوقائية )9، 
15، 16(. ويمكن لإلصابات التي ُترتك بال عالج أو التي ال تنال العالج الكايف أن تؤدي إىل حاالت وفاة 
الواردة من بعض الدول إىل  التقديرات  17(. وتشري  غري مربرة، وإىل اعتالالت وخيمة وطويلة األمد )9، 
أن ربع حاالت اإلعاقة قد يكون مرتبًطا باإلصابات والعنف )18(. وطبًقا للتقديرات، فإنه مقابل كل طفل 
يتعرض للقتل نتيجة للرصاعات العنيفة، يتعرض ثالثة أطفال لإلصابات واالعتالل الدائم )11(. كام يمكن 
والزجاج  والغبار،  والفيضانات،  املباين،  اهنيار  نتيجة  اإلصابات  حدوث  إىل  تؤدي  أن  الطبيعية  للكوارث 
وقوع  إىل  تؤدي  أن  والرصاع  العنف  ألحداث  ويمكن  املتطاير.  واحلطام  بالكهرباء،  والصعق  املكسور، 
اإلصابات نتيجة حاالت االغتصاب والتعذيب واستخدام األسلحة؛ مثل األلغام املضادة لألفراد، والذخائر 

العنقودية )19،20(.

اإلطار 1
 املصطلحات

اإلعاقـــــــة
إن التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز والصحة )ICF( ال يعترب اإلعاقة - أو الصعوبات يف 
من ذلك،  بدالً  يعتربها،  بحتة، وإنام  اجتامعية  أو مشكلة  بحتة  بيولوجية  الوظائف - مشكلة  تأدية 
ويمكن   .)12( الشخصية  والعوامل  والبيئية  الصحية  الظروف  بن  التفاعل  أشكال  من  شكاًل 

لإلعاقــة أن حتدث عىل ثالثة مستويات:

• االعتالل يف أداء وظائف اجلسم أو بنيته؛ مثل مرض الساد )املياه البيضاء( الذي يمنع مرور الضوء 
واستشعار هيئة املحفزات البرصية وشكلها وحجمها؛

• حمدودية النشاط؛ مثل عدم القدرة عىل القراءة أو التحرك؛
• القيود عىل املشاركة؛ مثل االستبعاد من املدرسة.

األشخاص ذوو اإلعاقة
ذوي  األشخاص  مصطلح  أن  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية  تنص 
اإلعاقة يشمل »كلَّ من لدهيم اعتالالت طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد متنعهم 
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عند التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع 
الذين يستخدمون  املثال، يشمل األشخاص ذوو اإلعاقة األشخاَص  اآلخرين« )3(. وعىل سبيل 
الكرايس املتحركة، واملكفوفن أو الصم، وذوي االعتالالت الذهنية أو أصحاب احلاالت الصحية 
النفسية، فضاًل عمن لدهيم صعوبات يف تأدية الوظائف بسبب جمموعة كبرية من احلاالت الصحية؛ 

مثل األمراض املزمنة، واألمراض املعدية، واالضطرابات العصبية، ونتيجة لتقدم السن )1(.

حاالت الطوارئ
ما تكون  اختاذ إجراءات، عادة  تتطلب  التي  أو احلوادث  نوع من األحداث  الطوارئ هي  حاالت 
)مثل:  الطبيعية  األخطار  بسبب  الطوارئ  حاالت  وتنشأ  روتينية.  غري  تكون  ما  وغالًبا  عاجلة 
الزالزل، واألعاصري، وحرائق الغابات، والفيضانات، وموجات احلرارة، واجلفاف(، واألمراض 
واإلشعاعية  الكيميائية  واألخطار  املباين،  وحرائق  الطرق،  عىل  والتصادمات  والوبائية،  اجلائحة 
العارضة مثل األحداث  الغذائي، والرصاعات، واملواقف  والتكنولوجية األخرى، وانعدام األمن 
التي تتجمع فيها اجلامهري. ويمكن اعتبار الكوارث بمثابة حاالت طوارئ واسعة النطاق تسفر عن 
»اختالل خطري يف تأدية املجتمع املحيل أو املجتمع األوسع لوظائفه، ويشمل ذلك اخلسائر البرشية أو 
املادية أو االقتصادية أو البيئية واسعة االنتشار، وما ينجم عنها من آثار، بام يتجاوز قدرة املجتمعات 

املحلية أو املجتمعات املترضرة عىل مواكبتها  والتكيف معها باستخدام مواردها اخلاصة« )13(.

 

إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ
يشري مصطلح »إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ« ، والتي تسمى أحياًنا »إدارة خماطر الكوارث«، 
إىل عملية منهجية ُتستخدم فيها القرارات اإلدارية واملهارات والقدرات التنظيمية والعملية لتنفيذ 
االسرتاتيجيات والسياسات وقدرات التكيف لدى املجتمعات واملجتمعات املحلية؛ للتخفيف من 
العواقب الصحية، وحتسن النتائج الصحية النامجة عن األخطار وما يرتبط هبا من حاالت طوارئ 
البرشية واملالية، وآليات  السياسات والترشيعات واملوارد  القدرات  وكوارث )13(. وتشمل هذه 
اللوجستية،  واخلدمات  التحتية،  والبنية  املخاطر،  وتقييم  املعلومات،  وإدارة  والتنسيق،  التخطيط 
وتنفيذ  للمخاطر،  العرضة  من  واحلد  األخطار،  وقوع  ملنع  القدرات  وتنمية  اخلدمات،  وتقديم 
واملجتمعات  للبلدان  والتأهيل  منها  والتعايف  هلا  واالستجابة  الطوارئ  حلاالت  التأهب  إجراءات 
عىل  اإلجراءات  ُتوصف   ، املذكرة  هذه  يف  الواردة  التوجيهات  تبسيط  أجل  ومن   .)14( املترضرة 

النحو اآليت:

•  قبل وقوع حالة الطوارئ: إجراءات تشمل أعامل تقييم املخاطر يف حاالت الطوارئ عىل مستوى 
املجتمع املحيل وعىل املستوى الوطني، واحلد من األخطار والعرضة للرضر، والتأهب؛
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وتشمل اإلصابات النامجة عن الكوارث الطبيعية والرصاعات اإلصابات اآلتية: الكسور املفردة أو املتعددة 
الرضحية.  الدماغ  وإصابات  األطراف،  وبرت  الشوكي،  النخاع  وإصابات  واجلروح،  واحلروق،  املعقدة،  أو 
ومن املمكن أن تؤدي هذه اإلصابات إىل حاالت قصور بدين أو إدراكي أو كليهام بسبب الرضوح العصبية 
الكرب  اضطرابات  و  والقلق  االكتئاب  مثل  النفسية  واملشاكل  والصمم؛  العمى  مثل  احلسية  واالعتالالت 

التايل للرضوح )18، 21(.

املدى  طويل  املجتمع  يف  اإلعاقة  مع  يتعايشون  الذين  األشخاص  عدد  يف  بالزيادة  املتصل  األثر  يكون  وقد 
الصحية  للرعاية  ويمكن  واالجتامعية.  الصحية  القطاعات  عىل  هائلة  ضغوًطا  خيّلف  وقد  النطاق،  وواسع 
املالئمة وجيدة التوقيت أن حتد من اإلعاقة يف املستقبل. ومع ذلك، فإن نظم الرعاية الصحية تتعطل يف كثري 
يعانون  الذين  أو معاجلة األفراد  املستمرة  الرعاية  الطوارئ، وتقل قدرهتا عىل توفري  من األحيان يف حاالت 
من ظروف صحية مزمنة موجودة مسبًقا وظروف صحية حادة تنشأ بسبب حالة الطوارئ. كام أن عدم كفاية 
التدبري العالجي لضحايا حاالت الطوارئ يمكن أن يؤدي إىل نتائج ضارة طويلة األجل من الناحية البدنية 

والنفسية واالقتصادية واالجتامعية لألفراد وأرسهم )9(.

1-3 كيفية تأثري إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ عىل األشخاص ذوي اإلعاقة
لذوي  والنوعية  األساسية  االحتياجات  فإن  آثار،  من  عليها  يرتتب  وما  اإلعاقة  تزايد خماطر  من  الرغم  عىل 

اإلعاقة غالًبا ما يتم إغفاهلا أو التغايض عنها عند إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ )11(.

التعرف عىل األشخاص ذوي اإلعاقة  1-3-1
فعدم  وبعدها؛  وأثناءها  الطوارئ  حالة  قبل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عىل  التعرف  كثرية  حاالت  يف  يتم  ال 
»عدم  إىل  يؤديان  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عىل  منهجي  بشكل  التعرف  وعدم  مصنفة  بيانات  وجود 
مالحظتهم« خالل عمليات تقييم املخاطر وتقدير االحتياجات، بام يف ذلك التقييامت التي يتم تنفيذها خالل 
مرحلة التعايف. وربام يكون األمر أكثر صعوبة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمعات املحلية التي يتم 
إخالؤها أو املجتمعات النازحة. ونتيجة لذلك، فمن املحتمل أال تتاح الفرصة هلؤالء األشخاص للمشاركة 
يف تدابري خفض العرضة للمخاطر وللرضر ويف تدابري التأهب واالستفادة منها. ففي حالة عدم التعرف عىل 
األشخاص ذوي اإلعاقة أو عدم تسجيلهم، لن يكون يف مقدورهم احلصول عىل جمموعة من اخلدمات، بام يف 

ذلك االستحقاقات األساسية يف املأكل واملرشب واملأوى وامللبس )2، 9، 22، 24(.

•  أثناء حالة الطوارئ: إجراءات االستجابة حلالة الطوارئ؛

•  بعد انتهاء حالة الطوارئ: إجراءات تغطى التعايف، والتأهيل، وإعادة البناء، واالنتقال إىل اخلدمات 
الشاملة، بام يف ذلك اإلجراءات الرامية للحد من خطر وقوع أحداث يف املستقبل.
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1-3-2 التشــاور أو التمثيــل
ال يتم يف الغالب التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة أو متثيلهم يف عملية إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ، 
ُيستشارون  ما ال  غالًبا  لذلك،  ونتيجة   .)10( املجتمع  والقيادة يف  اإلدارة  نظم  من  إقصاؤهم  يتم  ما  وغالًبا 
أو ُيَمثَّلون عند تصميم برامج الطوارئ، ومن ثم فإن احتياجاهتم يكون مصريها التجاهل واإلغفال. أما يف 
مشاريع التعايف واحلد من املخاطر طويلة األجل، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة غالًبا ما يتم استبعادهم من 
إىل  تفتقر  التنسيق  آليات  فإن  والتعليم. وفضاًل عن ذلك،  العيش  البناء وسبل كسب  العامة إلعادة  الربامج 

متثيل ذوي اإلعاقـــة وتوليهم زمام القيادة، وهو األمر الذي يؤثر أيًضا عىل تبادل املعلومات يف هذا املجال.

1-3-3  أشكال الدعم النوعي
قد ال ُتلبى احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة دون األخذ يف االعتبار فئات من الدعم النوعي؛ ففي معظم 
وبالتايل  اعتالالت،  بام لدهيم من  بالرضورة  تتعلق  احتياجات ال  احلاالت، يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة 
تتطلب احلصول املنصف عىل نفس اخلدمات التي تتوافر لسائر الناس؛ أي خدمات الرعاية الصحية العامة. 
ومع ذلك، ففي سياق حاالت الطوارئ، قد حيتاج بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة أنواًعا حمددة من الدعم؛ 
مثل املالبس أو البطاطن اإلضافية لألشخاص األكثر عرضة للترضر من الطقس البارد أو غري القادرين عىل 
احلركة، وبعض األجهزة الطبية مثل القسطرة للمصابن بإصابات النخاع الشوكي، واألدوية الالزمة ملعاجلة 
البرشية  واملوارد  األساسية  للبنية  املالئمن  والتوفري  التخصيص  فبدون  الرصع.  مثل  بعينها  صحية  حاالت 

والتمويل، لن يكون من املرجح الوفاء بكافة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقــة.

1-3-4 املعارف واملهارات
التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. كام أن  ال يكون املوظفون واملتطوعون يف الغالب عىل يقن من كيفية 
القائمن عىل رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة قد يفتقرون إىل املعارف واملعلومات بشأن اإلجراءات املالئمة 
الة التي يمكنهم القيام هبا يف حاالت الطوارئ لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة، السيام يف األماكن فقرية  والفعَّ
املوارد. وقد خلصت املسوح امليدانية إىل انعدام الثقة والكفاءة بن موظفي الطوارئ فيام يتعلق بكيفية التعرف 
االعتالالت وتسجيلهم ومعاجلتهم وإرشاكهم، فضاًل عن  أشكال خمتلفة من  لدهيم  الذين  األشخاص  عىل 
الصعوبات يف التواصل بن الطواقم الطبية واألشخاص ذوي اإلعاقة )10(. وإىل جانب ذلك، فإن املواقف 
السلبية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة قد تؤثر تأثرًيا كبرًيا عىل قرارات حتديد األشخاص الواجب إعطاؤهم 

األولوية أثناء حاالت الطوارئ عند حمدودية املوارد وضيق الوقت املتاح.

1-3-5 إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة 
يمكن إلرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة فعالة يف إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ أن يؤدى بشكل 
كبري إىل احلد من عرضتهم للمخاطر والرضر، وإىل زيادة فاعلية السياسات واملامرسات )1، 4، 11، 25(. 
وتتوافر يف هذا السياق فرص لالستفادة من املوارد املتاحة املتعلقة باإلعاقة وإرشاك منظامت األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وتعزيز مفهوم االعتامد عىل الذات، وزيادة الوعي باإلعاقة، وكذلك زيادة الفهم واملهارات والثقـة 

بن مجيع األطراف الفاعلة يف جمال الصحة )1، 3، 4، 26، 28(.
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2. وضع الربامج اخلاصة باإلعاقة يف مجيع القطاعات 
مع اإلشارة بصفة خاصة إىل الصحة

ُتعد اإلعاقة، وإدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ، والصحة، قضايا متعددة القطاعات. ويقدم امللحق 1 ملحة 
عامة عن الوظائف واإلجراءات املشرتكة الواجب اختاذها يف مجيع القطاعات/املجموعات لدمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومساعدهتم ودعمهم. وترتبط هذه الوظائف بإدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ، ويتم تنظيمها 
وفًقا لإلطار العاملي متزايد األمهية يف جمال إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ من أجل الصحة )14(، وإطار 
العاملية، واإلرشادات والتوجيهات األخرى )16(. ويتضمن  النظم الصحية اخلاص بمنظمة الصحة  تقوية 
اإلطار 2 املبادئ األساسية لتوجيه عملية إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة. كام أن 
القسم التايل يتضمن رشًحا تفصيليًّا هلذه املبادئ، مع إشارات أكثر حتديًدا لإلجراءات التي ينبغي عىل األطراف 
الفاعلة يف جماالت الصحة واإلعاقـة اختاُذها من أجل زيادة فاعلية إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ بالنسبة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، والتأثري عىل جممل نتائجهم الصحية. 

2-1 السياسات والترشيعات واالسرتاتيجيات 
تكامل اإلجراءات  وأثناءها وبعدها، من أجل ضامن  الطوارئ  قبل حاالت  الرشيدة  للحوكمة  هناك حاجة 
املتخذة بشأن اإلعاقة وإدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ. ويمكن حتقيق تكافؤ الفرص يف جمال اإلعاقـة من 
خالل تطوير احلوكمة وتعزيزها عىل املستوى الوطني، واملساءلة واملراقبة فيام يتعلق باإلعاقة يف مجيع السياسات 
القدرات واملعايري واخلدمات ذات الصلة يف قطاع الصحة  تنمية  القانونية وخطط  واالسرتاتيجيات واألطر 
وسائر القطاعات )30، 31(. ويمكن لألطراف الفاعلة يف جمال الصحة العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 
ومنظامهتم من أجل الدعوة إىل - واإلسهام يف – وضع وتنفيذ السياسات والقوانن واملعايري والربامج الرامية 
إىل منع التمييز وتعزيز مبدأ املساواة املتصلة باإلعاقة يف مجيع القطاعات، ويف مجيع جوانب إدارة املخاطر يف 

حاالت الطوارئ من أجل الصحة.
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اإلطار 2 
املبادئ األساسية لتوجيه إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ الشاملة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة

كافة  تصميم  عملية  توجيه  يف  اإلسهام  أجل  من  أدناه،  املذكورة  األربعة  املبادئ  تستخدم  أن  جيب 
الشاملة لإلعاقة وتنفيذها. وهي مستمدة من  الطوارئ  املخاطر يف حاالت  بإدارة  التدابري اخلاصة 
املبادئ املبينة يف كتيب سفري )Sphere Handbook )29  واتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة )3(. 

املساواة وعدم التمييز
جيب أن تشمل إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ مجيع املحتاجن، والسيام األكثر عرضة للمخاطر، 
أو  استبعاد  أو  متييز  أي  »يعني  اإلعاقة  أساس  عىل  والتمييز   .)29( اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مثل 
تقييد عىل أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعرتاف بكافة حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، ويشمل مجيع أشكال 

التمييز، بام يف ذلك احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة« ب.

إمكانية الوصول )النفاذ(
املساواة مع غريهم،  )النفاذ(، عىل قدم  الوصول  »إمكانية  تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة  أن  جيب 
النقل واملعلومات واالتصاالت، بام يف ذلك تكنولوجيات ونظم  املادية املحيطة ووسائل  البيئة  إىل 
املعلومات واالتصال، واملرافق واخلدمات األخرى املتاحة لعامة اجلمهور أو املقدمة إليه، يف املناطق 

احلرضية والريفية عىل السواء«)3(.

املشاركة والكرامة
ورصدها؛  وتنفيذها  وتصميمها  الطوارئ  برامج  تقييم  يف  املشاركة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  حيق 
وإرساء اختياراهتم اخلاصة، وضامن االعرتاف هبم واحرتامهم بوصفهم مواطنن وأفراًدا متساوين، 

مع اضطالعهم باإلسهام يف اجلهود قبل حالة الطوارئ وأثناءها وبعدها.

)ب( »الرتتيبات التيسريية املعقولة« تعني التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناسبة التي ال تفرض عبًئا غري متناسب أو 
غري رضوري، والتي تكون هناك حاجة إليها يف حالة حمددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل أساس 

املساواة مع اآلخرين، بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها )3(.
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املوارد والقدرات
كثري من األشخاص ذوي اإلعاقة لدهيم موارد وقدرات متّكنهم من تقديم مسامهات قّيمة لعملية 
املهارات واملعارف  لتنمية  الدعم واملساعدة  تلقي  الطوارئ. كام حيق هلم  املخاطر يف حاالت  إدارة 
والقدرات الالزمة لتحضري أنفسهم للتصدي لألخطار ومحاية أنفسهم منها، ولتعظيم قدرهتم عىل 

البقاء والتعايف عقب انتهاء حالة الطوارئ.

2-2 إدارة املوارد

2-2-1 املوارد املاليـــــة
هناك حاجة للتمويل املستدام؛ من أجل صون وزيادة إمكانية وصول األشخاص  ذوي اإلعاقـة عىل املستوى 
عىل  باإلعاقة  املتعلقة  االسرتاتيجية  واألطر  السياسات  إعداد  دعم  أجل  ومن  الصحية،  للخدمات  املحيل 

املستوى الوطني.

متويل  هناك  يكن  مل  ما  جتاهلها  يتم  قد  اإلعاقـة  ذوي  باألشخاص  خاصة  إضافية  أو  حمددة  إجراءات  وثمة 
يستند  يتطلب وجود ختطيط  الطوارئ. واألمر هنا  املخاطر يف حاالت  إدارة  خمصص ومتاح جلميع جوانب 
إىل تقييامت شاملة لإلعاقة قبل حالة الطوارئ وأثناءها وبعدها؛ لضامن ختصيص األموال الالزمة لألنشطة 

املتعلقة باإلعاقة يف امليزانيات ونداءات التمويل يف حاالت الطوارئ.

وسوف تكون هناك حاجة إىل التمويل يف مجيع جوانب إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ؛ من أجل تقديم 
اآليت:

•  موارد إضافية؛ لتقييم املخاطر وتقدير االحتياجات،  بام يف ذلك مجع بيانات مصنفة عن اإلعاقة يف التقييامت 
السكانية؛

•  توفري أدوية بعينها وأجهزة مساعدة/ُمِعينة ومواد غري غذائية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
•  توفري وسائل االنتقال لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل املرافق الصحية؛

•  توفري خدمات اإلحالة إىل العيادات املتخصصة و األخصائين؛
•  القيام بأنشطة إيصالية يف املجتمعات املحلية وأماكن اإليواء واملخيامت؛

•  التخطيط واملساعدة واملتابعة لإلحالة إىل املستشفيات والرصف منها؛
•  خدمات التأهيل املجتمعي التي جيب التخطيط هلا ومتويلها يف مرحلة مبكرة؛

•  تدريب وتوعية املوظفن واملتطوعن والعاملن يف املجتمعات املحلية ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
•  بناء وإعادة بناء البنايات واهلياكل املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة قبل حاالت الطوارئ وأثناءها وبعدها؛

•  االبتكار وإجراء البحوث حول تصميم أماكن اإليواء واملرافق الصحية وغريها من البِنى واخلدمات املتاحة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة قبل حاالت الطوارئ وأثناءها وبعدها.
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2-2-2 املوارد البرشية
إن نقص الوعي حول اإلعاقة وعدم اليقن بشأن اإلجراءات الفّعالة أمر شائع بن املوظفن واملتطوعن من 
مجيع القطاعات )6، 11(؛ فاألشخاص الذين يعملون يف جمال اإلعاقــة قد يفتقرون إىل اخلربة يف إدارة املخاطر 
يف حاالت الطوارئ، يف حن أن فرق الطوارئ قد ال متلك املعرفة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو 
الدراية بخدمات  املناسبة لذوي اإلعاقة أو  العدد الكايف من املوظفن ذوي اخلربة الالزمة لتقديم اخلدمات 
اإلعاقة املتخصصة املحلية، وبالتايل ال تكون قادرة عىل إجراء اإلحاالت )10(. ومن هنا، فإن زيادة املعرفة 
النحو  عىل  حتقيقها  يمكن  واملجموعات  القطاعات  خمتلف  يف  واملتطوعن  املوظفن  وتوعية  اإلعاقة  بشؤون 
حلاالت  والتأهب  لألرضار،  والعرضة  األخطار  حجم  خلفض  الرامية  الروتينية  األنشطة  خالل  من  األمثل 
املوظفن  تعريف  يمكن  احلادة،  الطوارئ  مرحلة  يف  فحتى  ذلك،  ومع  املبكرة.  التعايف  وبرامج  الطوارئ، 

واملتطوعن وتوعيتهم - بإجياز - بالقضايا واالحتياجات ذات األولوية يف جمال اإلعاقة.

والربامج  الطوارئ،  حاالت  يف  املخاطر  إدارة  جمال  )يف  اآليت  مراعاة  املهم  من  وبعدها  الطوارئ  حالة  قبل 
املستمرة يف جمال الصحة واإلعاقة( ج:

• وضع خطة تنمية لزيادة املعرفة باإلعاقة، وتعزيز اخلربات وصقل املهارات بن املوظفن والعاملن املجتمعين 
واملتطوعن، مثاًل، بتدريب املوظفن العمومين وتعين موظفن متخصصن؛

الوظيفي  الوصف  ضمن  مدرجة  باإلعاقة  الصلة  ذات  األمور  يف  اخلربة  إثبات  إىل  احلاجة  أن  من  التأكد   •
وُتراعى يف تقييم أداء املوظفن؛

)انظر  القدرات والكفايات األساسية يف جمال اإلعاقة  التدريب للموظفن واملتطوعن الصحين يف  • توفري 
اإلطار 3( وتلك اخلاصة بإدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ. 

التوجيهية ودعمها،  التدريب، اجلديدة منها والقائمة، استناًدا إىل هذه املذكرة  ويمكن وضع وتطوير مناهج 
حيثام أمكن، بأشخاص من ذوي اإلعاقة. وُيمكن أن تتضمن الدورة التدريبية، مثاًل، جلسة تعريفية ملدة نصف 
يوم حول القدرات والكفايات األساسية يف جمال اإلعاقة )انظر اإلطار 3(، وإقامة احللقات الدراسية للعاملن 
الصحين حول الربوتوكوالت اخلاصة باحلاالت املسببة لإلعاقة التي قد تنجم عن حاالت الطوارئ أو تتفاقم 

بسببها )انظر امللحق 4(. 

أثناء حالة الطوارئ، من املهم مراعاة اآليت:

• إدراج أخصائين مهنين يف جمال التأهيل ضمن فرق الطوارئ يف أقرب فرصة، لضامن التعرف عىل احتياجات 
التأهيل وتلبيتها يف أرسع وقت؛

)ج(    هذا القسم مأخوذ من دليل »جمموعة أدوات تقييم قدرة النظام الصحي عىل إدارة األزمات« الصادر عن منظمة الصحة العامليــة، 
ودليل »القدرات األساسية يف جمال طب الكوارث والصحة العمومية« الصادر عن اجلمعية الطبية األمريكيــة، ودليل »جمموعة 

أدوات املوارد اخلاصة بالعاملن امليدانين« الصادر عن مفوضية الالجئن النسائية )10 ،32-30(.
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املساعدة  تقديم  كيفية  بشأن  التقني  الدعم  لتقديم  اإلعاقة،  جمال  يف  خربة  ذوي  إضافين  موظفن  تعين   •
لألشخاص ذوي اإلعاقة وتكييف اخلدمات الصحية القائمة أو اجلديدة؛ بحيث تكون متاحة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة؛ 
• تقديم جلسات قصرية لتعريف مجيع املوظفن باإلعاقـة، وإعطاء أمثلة عملية عن كيفية دعم ذوي اإلعاقة 

وضامن إتاحة اخلدمات الصحية هلم.

 اإلطار 3
القدرات والكفايات األساسية املقرتحة للموظفني واملتطوعني اخلاصة باإلعاقة 

ـــي  ـــوارئ الت ـــاالت الط ـــة وح ـــار املحتمل ـــب األخط ـــية وعواق ـــر الرئيس ـــة باملخاط ـــداء معرف •  إب
تواجـــه  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــــة.

•  استخدام أشكال يمكن الوصول/النفاذ إليها من طرق التواصل لنرش املعلومات بن األشخاص 
ذوي اإلعاقة.

•  إبداء مواقف وممارسات غري متييزية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة. 
•  إبداء فهم لكل من االحتياجات العامة والنوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

•  تقديم اخلدمات باستخدام الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة حيثام اقتضت 
الرضورة.

اإلحالة  ونظم  املتخصصة،  العيادات  مثل  اإلعاقة،  ذوي  املتاحة لألشخاص  باملوارد  إبداء وعي   •
املطّبقة للوصول هلذه املوارد واالستفادة منها.

•  إبداء معرفة ووعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بأن تضَمن - مثاًل - يف أماكن تقديم الرعاية 
يتم  النساء(، وأن حيَرص عىل رسية معلومات املرىض، وأن  الصحية خصوصية األفراد )خاصة 

احلصول عىل موافقة مستنرية من املرىض أو أولياء أمورهم )يف حالة األطفال(.

ومن غري املرجح أن يكون يف اإلمكان عقد دورات تدريبية أثناء املرحلة احلادة من حالة الطوارئ. ومع ذلك، 
يمكن تقديم موجز تعريفي قصري للموظفن؛ هبدف رفع وعيهم واإلسهام يف تقليل املخاطر التي يتعرض هلا 
األشخاص ذوو اإلعاقة، وربام يف حتسن جودة اخلدمات املقدمة. ويمكن أن يشمل املوجز التعريفي عىل سبيل 

املثال عرًضا  موجًزا ملا يأيت: 

التواصل  وأساليب  مرافق،  إىل  )النفاذ(البدين/املادي  الوصول  مثل  واإلتاحة،  )النفاذ(  الوصول  قضايا   •
واالتصال املتاحة.

• االحتياجات التي قد تكون مرتبطة عىل وجه التحديد باألشخاص ذوي اإلعاقة، مثل احلاجة إىل األجهزة 
املساعدة/املعينة، واألدوية، وتوفري الوضعية والفراش املناسب، واحلامية من العنف مثل العنف اجلنيس.

وبمجرد استقرار الوضع، يمكن البدء يف تقديم دورات تدريبية عىل النحو املبن أعاله.
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2-3 التخطيط والتنسيق
القطاعات  بتعدد  تتسم  والتي  والصحـة  واإلعاقة  الطوارئ،  حالة  يف  املخاطر  إلدارة  اخلاصة  الطبيعة  إن 
مجيع  عىل  احلكومية  والوزارات  القطاعات  وعرب  داخل  وتنسيق  قيادة  وجود  تتطلب  إنام   - والتخصصات 
املستويات املجتمعية ودون الوطنية والوطنية والدولية. ويتوقف نوع آلية التنسيق عىل السياق اخلاص بالبلد 
التي ُتنفذ فيها؛ ففي بعض البلدان قد تقع مسؤولية األشخاص ذوي اإلعاقة عىل عاتق وزارة الصحة، وقد تقع 
يف بلدان أخرى ضمن مسؤوليات وزارة الرعاية االجتامعية. كام توجد جلان مشرتكة بن القطاعات املختصة 
بإدارة حاالت الطوارئ وخماطر الكوارث، وربام توجد وكالة إلدارة خماطر الكوارث عىل املستويات الوطنية 
ودون الوطنية واملحلية يف معظم البلدان. وهناك حاجة أيًضا آلليات ووحدات لتنسيق السياسات الصحية 
املتصلة بإدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ ، وتقييمها والتخطيط هلا وتنفيذها، إىل جانب تيسيري التفاعل مع 
القطاعات األخرى. أما آليات التنسيق الدويل فعادة ما تتعامل مع موضوع اإلعاقة بوصفه قضية متشعبة يف 

مجيع املجموعات ويف إطار آليات التمويل مثل عمليات النداء املوحد، بام يف ذلك»النداءات العاجلة«)33(.

 وجيب أن تكون هناك آليات سارية للتنسيق؛ لتمكن اجلهات الفاعلة يف خمتلف القطاعات من عقد االجتامعات 
والتنسيق بشأن اخلطط واإلجراءات املتعلقة باإلعاقة. ويف حاالت الطوارئ واسعة النطاق، حيث يتوىل عدد 
لتنسيق األمور  القطاعات؛  الفاعلة مسؤولية حمددة بشأن اإلعاقة، جيب إنشاء فريق واحد بن  من األطراف 
املتعلقة باإلعاقة، وأن يكون هلذا الفريق مهام واختصاصات واضحة. وجيب أن يتجىل التنظيم الداخيل لقطاع 
اإلعاقة يف اختيارات قيادات وأعضاء فريق التنسيق؛ إذ جيب أن تكون اجلهة التي تتوىل قيادة الفريق عىل دراية 
بشؤون اإلعاقة، وأن تتمتع باملهارة يف أساليب التنسيق الشاملة لإلعاقة؛ لتجنب هيمنة أسلوب أو قطاع معن. 
ويعقد فريق التنسيق حول اإلعاقة بن القطاعات اجتامعاته برئاسة مشرتكة من األطراف املعنية من قطاعات 
الصحة والرعاية/ احلامية االجتامعية، حتت قيادة الوزارة احلكومية املختصة أو األجهزة عىل مستوى املجتمع 

املحيل، مع مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئن يف احلاالت التي تضم الجئن. 

مسؤوليات  ضمن  املدرجة  املكونات  أحد  اإلعاقــة  تكون  ما  عادة  نطاًقا،  األصغر  الطوارئ  حاالت  وىف 
وكاالت قطاعية ومنفردة متنوعة، وبالتايل جيب تعين ضباط اتصال معنين باإلعاقة يف كل قطاع أو جمموعة/

قضايا  إدراج  عىل  يعملوا  وأن  منتظمة،  بصفة  جيتمعوا  أن  باإلعاقة  املعنين  االتصال  لضباط  ويمكن  فريق. 
اإلعاقـة ضمن آليات التنسيق بن القطاعات، ومن خالل عمليات تسهل التواصل واإلحالة عرب القطاعات.

2-4 إدارة املعلومات واملعارف

2-4-1إدارة املعلومات الصحيـة
نظم  فإن  هنا  ومن  الطوارئ؛  حاالت  يف  املخاطر  وإدارة  اإلعاقة  من  لكل  كبرًيا  حتدًيا  املعلومات  إدارة  متثل 
املعلومات الصحية عىل املستوى الوطني ودون الوطني واملستوى املجتمعي، والتي يوجد لدهيا بيانات الصحة 
العمومية املتعلقة باإلعاقة، يمكن أن تكون ذات فائدة يف توجيه عمليات التقييم وتصميم الربامج وتقديمها 

قبل حاالت الطوارئ وبعدها، ويف توفري األساس إلدارة املعلومات خالل حالة الطوارئ.
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وجيب أن تشتمل نظم املعلومات الصحيــة الشاملة لإلعاقة، ما أمكن، عىل اآلتــي:

• الربوتوكوالت واإلجراءات اخلاصة بجمع وحتليل وتفسري واستخدام بيانات الصحة العمومية ذات الصلة 
باإلعاقــة )29(؛

• بيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة، مصنفة حسب العمر واجلنس وطبيعة اإلعاقة )وما أمكن، احلاالت 
الصحية املرتبطة هبا التي تم حتديدها( والتفاصيل اخلاصــة بأماكن وجودهم؛

• نظـام ترصـد لإلصابـات ذات الصلـة يسـتند إىل التصنيفـات التـي وضعتها منظمـة الصحـة العاملية، وهي 
التصنيفـات التـي تشـمل عالمـات قياس البيانـات؛ لتيسـري التعرف عـىل األشـخاص ذوي اإلعاقة؛

• آليات تبادل بيانات الصحة العمومية غري الرسية حول اإلعاقة يف شكل يسهل الوصول إليه مع السلطات 
احلكومية وجمموعات التنسيق والقطاعات املختصة.

التأهب  إطار  لإلعاقة يف  وتقديم خدمات صحية شاملة  للمساعدة يف ختطيط  أخرى  مهمة  معلومات  وثمة 
حلاالت الطوارئ، وهذه املعلومات يمكن أن تشمل بيانات عن نوع العالج وكميته، واملعدات )بام يف ذلك 
األجهزة املعينة/املساعدة( والدعم الذي تم تقديمه أو الذي ُيقدم حالًيا لألشخاص ذوي اإلعاقة.  كام يمكن 
حتسن جودة الرعاية عن طريق االستفادة من املعلومات املتعلقة بالقضايا التي ظهرت يف حاالت الطوارئ 
السابقة؛ مثل: اخلطأ يف التشخيص، وسوء معاملة األشخاص ذوي اإلعاقــة، والتدخالت الطبية غري املربرة؛ 
مثل: برت األطراف، وسوء رعاية الكسور، وسوء التدبري العالجي للجروح، وغري ذلك من األمور التي تؤدي 

إىل اعتالالت دائمة.

2-4-2 أعامل التقييم
جيب أن تراعى أعامل التقييم قضايا اإلعاقة، يف مجيع مراحل إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ. وعىل الرغم 
التقدم املحرز عىل صعيد عملية تقييم املخاطر وتقدير االحتياجات، فال يزال هناك عجز خطري يف مجع  من 
باإلعاقة.  املتعلقة  املجاالت  ومجيع  الطوارئ  حاالت  يف  الصحية  املخاطر  إدارة  جمال  يف  وحتليلها  البيانات 
وبالتايل، يكون األمر األكثر واقعية هو افرتاض أن اإلرشادات املقدمة يف هذه املذكرة التوجيهية سيتم تكييفها 

بام يتواءم والظروف املحلية، بدالً من توقع إمكانية تنفيذ التقييامت الشاملة لإلعاقة بصورة كاملة.

وهناك حاجة إىل تنسيق أعامل التقييم حول اإلعاقة لألسباب اآلتية:

• أوال حتديد ماهية التقييامت التي أجريت بالفعل حول الصحة واإلعاقــة، ومجع املعلومات املتوافرة من  
    التقييامت القائمة، وتنفيذ املزيد من عمليات التقييم امليدانية حول اإلعاقة لسد الفجوات املعلوماتية الرئيسية؛
مجعها،  وكيفية  ومكان  وقت  وحتديد  اإلعاقة،  عن  مجعها  املطلوب  املعلومات  نوع  لتحديد  خطة  وضع   •

والقائمن عىل ذلك؛
• إجياد فهم مشرتك لإلعاقة؛ جلعل البيانات قابلة للمقارنة )انظر: التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز 

والصحة يف اإلطار 1(؛
• جتميع بيانات عن خمتلف جوانب اإلعاقة، وتقوم بجمعها عادة منظامت خمتلفة يف عدة مناطق جغرافية؛
• تبادل التحليالت واملخرجات لتوفري أساس مشرتك لتخطيط اإلجراءات التي تتخذها مجيع املنظامت.
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هذا وجيب إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم أو القائمن عىل رعايتهم أو املنظامت املمثلة هلم يف 
التقييم، وجيب أن يكون إرشاكهم يف أقرب فرصة. فاخلربة املبارشة لألشخاص ذوي اإلعاقة يمكن أن تساعد 
عىل حتديد األمور ذات األمهية اخلاصة بالنسبة هلم، وأن حتد من التأثري السلبي عىل عملية التقييم/املسح، وأن 
تقدم مشورة ذات قيمة عن كيفية إتاحة عملية مجع البيانات والتقارير املتعلقة هبا لألشخاص الذين يعانون من 
أنواع خمتلفة من االعتالالت. ويمكن هلذه االسرتاتيجيات أن تساعد أيًضا عىل التغلب عىل إقصاء األشخاص 

ذوي اإلعاقة واستبعادهم يف بعض املجتمعات التي ال تستوعبهم أو التي تنكر وجودهم.

وجيب عىل  املسؤولن عن تنسيق أعامل التقييم اخلاصة باإلعاقـة أن يضمنوا إىل أقىص حد ممكن أن املعلومات 
الواردة يف امللحق 2 متاحة يف املناطق املعرضة للخطر أو التي ترضرت من حاالت الطوارئ.

قبل حالة الطوارئ
عادة ما يتم إجراء تقييم عىل املستوى الوطني ودون الوطني ومستوى املجتمع املحيل للمخاطر يف حاالت 
الطوارئ  إدارة  تنسيق  املسؤولة عن  اجلهة  وإرشاف  رعاية  القطاعات حتت  متعدد  كنشاط  وذلك  الطوارئ، 
يف دائرة معينة؛ مثل: اهليئة الوطنية أو املحلية إلدارة الكوارث. ويشارك قطاع الصحة عادة يف هذه التقييامت 
ويمكن أيًضا أن يقوم بإجراء تقييامت املخاطر الصحية يف حاالت الطوارئ. وجيب أن يستخدم تقييم املخاطر 
بوصفه أساًسا لإلبالغ عن مجيع إجراءات إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ. وفيام يتعلق باملعلومات اخلاصة 
ذلك  )ويشمل  باإلعاقة  اخلاصة  املخاطر  لتقييم  الروتينية  واألعامل  الصحية،  املسوح  من  املستمدة  باإلعاقة 
برسم  اخلاصة  والدراسات  الرعاية(،  مؤسسات  يف  يعيشون  الذين  السن  وكبار  اإلعاقة  ذوي  األشخاَص 
خرائط املوارد والدراسات األساسية/القاعدية، فيجب االستفادة منها يف عمليات تقييم املخاطر يف حاالت 
الطوارئ. كام جيب احلرص الشديد عىل تشجيع استخدام أساليب املشاركة املجتمعية؛ حيث إنه من املهم ضامن 
أن األشخاص ذوي اإلعاقــة أو من يدعمهم أو املنظامت املمثلة هلم مدرجون يف سياسة مواجهة الكوارث 
الوطنية وشبه الوطنية وعمليات صنع القرار، بام يف ذلك عمليات تقييم املخاطر )4،6، 34-36(.وفيام يتعلق 
بالتقييامت الصحية واملتعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ قبل وقوع الكوارث، فيجب أن تشمل اإلعاقة؛ 

ألهنا تساعد عىل اآليت:

• التعرف عىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع؛
• حتديد نقاط الضعف املوجودة من قبل، واملوارد ذات الصلة، والبنية األساسية يف منطقة معينة، والفجوات 

يف اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك الفرص املتاحة لتعزيز القدرات؛
• حتديد املناطق اجلغرافية، والفئات السكانية الفرعية، واملجموعات التي تزيد فيها احتامالت املخاطر املهددة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
من  تزيد  التي  العقبات  من  وغريها  واالقتصادية  واالجتامعية  املادية  للعقبات/احلواجز  املسبق  التحديد   •
املخاطر لألشخاص ذوي اإلعاقة، أو تؤثر عىل حصوهلم عىل اخلدمات يف سياق حاالت الطوارئ، وكذلك 

حتديد طرق احلدِّ من هذه العقبات أو التغلب عليها؛
الضعف  نقاط  من  احلد  إىل  تؤدي  والتي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املتاحة  واملوارد  املعارف  وتعزيز  دعم   •

واملخاطر التي يتعرضون هلا، مع تعزيز سالمتهم عىل املستوى الفردي واملجتمعي؛
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• حتديد  وتيسري إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال آليات اإلنذار املبكر وختطيط عمليات االستجابة، 
وزيادة مدى مالءمة اخلطط وشموهلا وفاعليتها؛

• توفري بيانات أساسية/قاعدية مصنفة وأكثر تفصياًل لتوجيه عمليات التقييم أثناء حاالت الطوارئ عندما 
تكون هناك صعوبة يف احلصول عىل املعلومات )حيثام ينطبق ذلك، جيب أن يكون تقييم املعلومات مدجمًا يف 

نظم املعلومات الصحية(؛
• رفع مستوى الوعي واملعرفة بشأن اإلعاقة بن األطراف األساسية الفاعلة يف جمال الطوارئ والصحة، وإجياد 

التزام مشرتك ملامرسة شاملة لإلعاقة )1، 4، 25-22، 34،  35، 37(؛

جيب أن يضمن تقييم املخاطر التعرف عىل املخاطر املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة بن السكان املهاجرين 
عىل  التعرف  خالل  من  الدعم  التقييم  عمليات  تتلقى  وسوف  إليهم.  الوصول  يصعب  والذين  واملتنقلن 
أماكن  يف  سواء  املهجرين،  أو  بالنازحن  اخلاصة  التسجيل  أنظمة  يف  املدونن  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص 

إقامتهم األصلية أو األماكن التي يعربون منها أو املقصد الذي يستقرون فيه. 

أثنــاء حالة الطوارئ
ا إىل اإلعاقة  تضمنت اإلرشادات واألدوات اخلاصة بتقييم حاالت الطوارئ - بشكل عام - إشارات قليلة جدًّ
)29(، إال أن األدوات احلالية يمكن تكييفها بحيث تشمل املعلومات ذات الصلة باإلعاقـة )انظر امللحق 3(. 

وجيب لدى وضع أدوات جديدة أن تكون هذه األدوات شاملة لإلعاقـــة.

وجيب أن تكون عمليات التقييم خالل املرحلة األوىل من حالة الطوارئ قصرية إىل أقىص حد ممكن. حيث إهنا 
سوف تعتمد عىل البيانات النوعية بدالً من البيانات الكمية، ويمكن أن تتعرض لبعض القيود من اجلوانب 

اآلتية:

• القيود اللوجيستيـــــة؛
• ضيق الوقت؛

• اإلمكانية املحدودة للوصول إىل املناطق املترضرة؛
• طريقة أخذ العينات، بأن ختدم عادة غرًضا بعينه؛ مما حيول دون تعميم البيانات الكمية.

ونظرا للتحديات النامجة عن إجراء أعامل تقييم رسيعة، فربام ال تكون هناك إمكانية لتجميع معلومات تفصيلية 
عن اإلعاقة وإتاحتها بحيث يكون هلا تأثري عىل الربامج يف حالة الطوارئ يف وقت مبكر. ففي الواقع، فإنه ال 
يتم إجراء معظم عمليات التقييم التي تركز عىل اإلعاقة إال بعد عدة أسابيع أو حتى عدة شهور عقب الوقوع 

املفاجئ حلالة الطوارئ الكربى.

وجيب - ما أمكن - إدماج املسائل املهمة املتعلقة باإلعاقة يف أدوات التقييم الرسيع حلاالت الطوارئ متعددة 
القطاعات عىل املستوى الوطني والعاملي )انظر: امللحق 3(. وعىل سبيل املثال، يتم إدماج املوضوعات املتعلقة 
الدائمة  باللجنة  القطاعات/املجموعات اخلاص  متعدد  الرسيع  التقييم األويل  اإلعاقة يف  باألشخاص ذوي 
لآليت:  ُتستخَدم  القطاعات  بن  موحدة  تقييم  أداة  وهو   -  )MIRA( )38( العاملية  الوكاالت  بن  املشرتكة 
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توفري استعراض رسيع حلاالت الطوارئ؛ واملساعدة عىل حتديد اآلثار املرتتبة عىل حاالت الطوارئ؛ وإجراء 
األدوات  وتتشابه  االستجابة.  من  األوىل  األسابيع  يف  العمل  أولويات  وحتديد  لالحتياجات؛  أولية  تقييامت 
 ،MIRA الوطنية بشكل عام يف نطاقها والغرض منها مع التقييم األويل الرسيع متعدد القطاعات/املجموعات
اإلعاقــة  إدماج  السياق  هذا  يف  أيًضا  وجيب  لإلعاقــة.  شاملة  لتصبح  تكييفها  يتم  أن  أيًضا  يمكن  وبالتايل 
بشكل متزايد يف التقييامت األكثر تفصياًل التي تقوم هبا القطاعات مع تطورحاالت الطوارئ وما يتبع ذلك من 

تغري يف احتياجات السكان.

بعد حالة الطوارئ
ُيمكن إجراء مسوح متعمقة قطاعية أو متعددة القطاعات بمجرد تنفيذ االستجابات الرضورية ذات األولوية 
العالية من أجل التكيف وحتسن درجة االستجابة الصحية اجلارية، ولإلبالغ عن تصميم برامج التعايف املبكر 
والتأهيل املجتمعي.د كام ُيمكن للفهم التفصييل القائم عىل املشاركة الحتياجات وقدرات األشخاص ذوي 
اإلعاقة أن يؤدى مثاًل إىل إجياد خدمات ومرافق صحية مصممة من أجل حتقيق التكافؤ يف إمكانية الوصول، 
وتدريب  لإلعاقة،  شاملة  وسياسات  عليها،  احلصول  يسهل  أشكال  يف  متاحة  صحية  معلومات  إىل  والنفاذ 

األطباء والكوادر الصحية وتوعيتهم، ورفع مستوى الوعي العام، واحلد من التمييز )40(.

وثمة أداة أخرى عىل الصعيد العاملي يمكن استخدامها وتكييفها، أال وهي نظام رسم خرائط توافر املوارد 
الصحية التابع ملجموعة الصحة العاملية)HeRAMS( ) 41(، والذي يدعم عملية مجع وحتليل البيانات لتعزيز 
املامرسات اجليدة يف جمال رسم اخلرائط اخلاصة باملوارد واخلدمات الصحية. ويوفر هذا النظام قائمة تفقدية 
الصحية/العيادات  للمرافق  الفرعي  الصحة  قطاع  وحسب  الرعاية  مستوى  حسب  الصحية  للخدمات 

املتنقلة/اخلدمات املجتمعية يف كل نقطة من نقاط تقديم اخلدمة.

للتعايف  التخطيط  بغرض  االحتياجات  تقييم  إىل  الرصاعات  بعد  وما  الكوارث  بعد  ما  مرحلة  وحتتاج  هذا، 
طويل األمد. وجيب أن تشمل هذه التقييامت أيًضا احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق أقىص قدر من 
الفرص لتعزيز النظم واخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل التدابري اخلاصة باحلد من املخاطر 

الشخصية املرتبطة باألحداث املستقبلية )42(.

2-4-3 التواصل
جيب أن يظل توافر أدوات التواصل وسهولة الوصول إليها واستمراريتها عىل رأس األولويات يف مجيع أنشطة 
إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ بجميع القطاعات والتخصصات. وجيب أن تكون مجيع أشكال االتصال 
- بام يف ذلك اإلبالغ عن املخاطر واإلنذار املبكر وإجراءات اإلجالء وخطط االستجابة - متاحة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة. 

وجيب أن تكون آليات التواصل مطبقة؛ من أجل توفري املعلومات املتعلقة بسهولة الوصول إىل وتوافر اخلدمات 
قبل حالة الطوارئ وأثناءها وبعدها. ويعد توفري وإيتاء هذه اخلدمات قبل حالة الطوارئ أمًرا بالغ األمهية، 

.)39 ( )HESPER( انظر أيًضا مقياس احتياجات أوضاع الطوارئ اإلنسانية املتوقعة   )د(
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واملسؤولية  التنظيم  وتيسري  الوعي  لزيادة  فرصًة  باعتبارها  أو  الدعم  لتقديم  مناسًبا  موقًعا  باعتبارها  سواء 
املؤسساتية والفردية يف احلد من املخاطر عىل املستويات املجتمعية والفردية.

ذوي  لألشخاص  توقيتها  وحسن  التواصل  أشكال  إتاحة  تضمن  أن  الفاعلة  األطراف  مجيع  عىل  وجيب 
التواصل  أشكال  تتضمن  وقد  والذهنية.  والسمعية  البرصية  االعتالالت  ذلك  يف  بام  املختلفة،  االعتالالت 
جمرد  وليس  األفعال  واستعراض  ببطء،  والتحدث  املبسطة،  واللغة  والصور،  اإلشارة،  بلغة  التواصَل  أيًضا 

وصفها، وأشكال التواصل الصوتية، وطريقة برايل، والطباعة بحروف كبرية.

2-5 البنية التحتية واخلدمات اللوجيستية

2-5-1 املرافق الصحية وأماكن اإليواء واملستوطنات
غالًبا ما يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة عقبات حتول دون وصوهلم إىل مرافق الرعاية الصحية وأماكن اإليواء 
املناسبة قبل حالة الطوارئ وأثناءها وبعدها بفرتة طويلة. ويعد التخطيط والتصميم والتطوير بصورة مالئمة 
اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  واملستوطنات  اإليواء  وأماكن  الصحية  املرافق  إتاحة  لضامن  املطلوبة  األمور  من 

واملسامهة يف الوفاء باحتياجاهتم من الصحة والسالمة واألمن واملشاركة االجتامعية.

ويف كثري من األحيان، نرى أن عقبات الوصول املوجودة قبل حالة الطوارئ تتفاقم بعد حدوثها . ولذلك، 
ومتى كان ذلك ممكنًا، جيب أن يتم وضع التصميم اخلاص باملرافق اجلديدة وتعديل املرافق الصحية وأماكن 
اإليواء  وأماكن  الصحية  للمرافق  التخطيط  يتم  وعندما  الطوارئ.  حالة  بداية  قبل  وذلك  القائمة،  اإليواء 
لتيسري  ممكن  حد  أقىص  إىل  وإدراجها  الشامل  التصميم  مالمح  االعتبار  بعن  األخذ  جيب  واملؤقتة،  الدائمة 

وصول مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة، بام يف ذلك كبار السن.

إن تصميم وإعادة بناء واستبدال املرافق الصحية بعد حاالت الطوارئ يتيح الفرصة للتأكد من أهنا قد »أعيد 
بناؤها عىل نحو أفضل«؛ تيسيري وصول األشخاص  ذوي اإلعاقة من أجل احلصول عىل الرعاية الروتينية أو 

يف حاالت الطوارئ.

2-5-2 اإلمدادات الصحية والشؤون اللوجيستية
التي  األصناف  إدراج  يضمن  بام  األساسية  الطبية  واللوازم  لتوفرياألدوية  الروتينية  اإلجراءات  هتيئة  ُيمكن 
املزمنة، ضمن قوائم األدوية  السن وأصحاب األمراض  حيتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة، بام يف ذلك كبار 
واملعدات األساسية وجمموعات األدوات الصحية يف حاالت الطوارئ، واملخزون االحتياطي. وبشكل أكثر 

حتديًدا، يمكن اختاذ اإلجراءات اآلتيـــة:

• إدراج اإلمدادات التي قد حيتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة يف القوائم وجمموعات األدوات الوطنية والدولية 
املوحدة مثل قوائم األدوية واملعدات األساسية وجمموعات األدوات الصحية يف حاالت الطوارئ. وعىل 
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منظمة  قائمة  ضمن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الالزمة  الصلة  ذات  األصناف  إدراج  يمكن  املثال،  سبيل 
الصحة العاملية للمعدات األساسية يف حاالت الطوارئ.ه

• حتديد االحتياجات من اإلمدادات الصحية يف حاالت الطوارئ عىل أساس تقييم االحتياجات، بام يف ذلك 
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

• التأكد من أن اإلمدادات الصحية متاحة بكميات كافية لتلبية االحتياجات الروتينية واملفاجئة أثناء حاالت 
مثل   الصحية  احلاالت  بمختلف  اخلاصة  األدوية  عىل  مثاًل،  اللوازم،  هذه  تشتمل  أن  وجيب  الطوارئ. 
السكري لدى اليافعن )املعتمد عىل األنسولن(، وارتفاع ضغط الدم، والقصور/الفشل القلبي، والرصع، 
والذهان واالكتئاب، وكذلك املواد غري الغذائية؛ مثل: أغطية األرَِسة والوسائد واملراتب واملرايا وأدوات 
األجهزة  مثل:  واملعدات؛  اإلعاقة،  ذوي  الستخدامات  امُلهّيأة  والسفرة  الطبخ  وأواين  الشخصية  النظافة 

املعينة واملساعدة، ومباول الرسير والقسطرة.
• إنشاء مستودع مؤقت/طارئ آمن لإلمدادات من األدوية األساسية، واألصناف غري الغذائية واملعدات.

2-6 تقديم اخلدمات
ال ترتبط مجيع االحتياجات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة بام لدهيم من اعتالالت؛ ففي حن أن لدهيم 
وحيتاجون  عامة،  صحية  احتياجات  لدهيم  آخر  شخص  أي  مثل  فإهنم  باإلعاقة،  مرتبطة  حمددة  احتياجات 
بالتايل إىل أن تكون لدهيم إمكانية للوصول إىل نفس اخلدمات التي تتوفر لعامة الناس. كام أن األشخاص ذوي 
اإلعاقة يشكلون جمموعة غري متجانسة من القدرات واالحتياجات املختلفة؛ مما قد يتطلب أنواًعا ودرجات 

خمتلفة من الدعم؛ لضامن دجمهم )29(.

حاالت  يف  اإليواء  أماكن  يف  إقامتهم،  أماكن  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إىل  اخلدمات  تصل  أن  وينبغي 
متنوعة  جمموعة  استخدام  ويمكن  الداخلية.  واملدارس  اإليواء،  ومؤسسات  واملنازل  واملخيامت  اإلجالء، 
من األساليب يف أماكن اخلدمات العامة بغرض التغلب عىل العقبات واحلواجز )مثل: العقبات املادية وتلك 
التي قد يواجهها األشخاص  ذوو اإلعاقة لدى حماولتهم الوصول إىل هذه  بالتواصل واملعلومات(  املتصلة 
اخلدمات. ويكمن أحد األساليب الشائعة يف هذا املجال يف الرتتيبات التيرسية املعقولة بحسب تعريفها الوارد 

يف املادة 2 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )3(. 

ويقدم امللحق 4 ملحة عامة عن اإلجراءات التي يمكن للجهات الصحية اختاذها للتأكد من توافر األمور التالية 
يف اخلدمات الصحية يف سياق إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ:

• أن تكون متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
• أن تلبي االحتياجات املرتبطة باإلعاقة؛

• أن تقي من احلاالت الصحية التي يمكن جتنبها.
بإدارة  يتعلق  العامة فيام  املتصلة باإلعاقة يف اخلدمات الصحية  القضايا  التوجيهية حول إدماج  وهذه املذكرة 
بقطاع  املتصلة  اخلاصة  العامة  واملعايري  األدلة  مع  بالتزامن  تستخدم  أن  جيب  الطوارئ،  حاالت  يف  املخاطر 

)هـ(ه انظر كتيب منظمة الصحة العاملية حول اإلدارة املتكاملة للرعاية اجلراحية األساسية أثناء الطوارئ، 
.)17(WHO Integrated management for emergency and essential surgical care toolkit     

هـ
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بإدارة  اخلاصة  اإلجراءات  من  العديد  وهناك   .)29 (  The Sphere Project سفري  مرشوع  مثل:  الصحة؛ 
العمل  جمال  يف  اجليدة  الروتينية  املامرسة  من  مستمدة  االستجابة،  ذلك  يف  بام  الطوارئ،  حاالت  يف  املخاطر 

الصحي وتطويره، بام يف ذلك املستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة.

ويوفر امللحق 5 ملحة عامة عن بعض إجراءات إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ التي يمكن اختاذها لضامن 
شمول اخلدمات يف القطاعات/املجموعات األخرى لألشخاص  ذوي اإلعاقة.

2-7 القدرات املجتمعية
ُتنفذ العديد من اإلجراءات الواردة يف هذه املذكرة التوجيهية عىل مستوى املجتمع املحيل حيث يقيم األشخاص 
ذوو اإلعاقـة املعرضون للخطر يف حاالت الطوارئ، ومن ثم فإن هذا هو املكان التي جيب الرتكيز فيه عىل 
بناء القدرات من أجل إدارة املخاطر. وىف قطاع الصحة، البد أن تركز إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ عىل  
تعبئة املجتمعات املحلية لضامن إتاحة اخلدمات الصحية وسهولة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها، يف 
تتواصل  بذَل اجلهود من ختصصات متعددة، حيث  املجتمع  تعبئة  الطوارئ. وتتطلب  مجيع مراحل حاالت 
للتكيف  املحلية وقابليتها  املجتمعات  تعزيز قدرات  البعض من أجل  الفاعلة وتتعاون مع بعضها  األطراف 
وفًقا للمتغريات. وجيب أن يضطلع قطاع الصحة بعملية تقييم املخاطر عىل مستوى املجتمع املحيل، أو يسهم 
فيها، وأن يضمن مراعاة هذه التقييامت للمبادئ العامة الواردة يف القسم 4-2؛ علاًم بأن تقييم املخاطر التي يتم 
تنفيذه عىل مستوى املجتمع املحيل يوفر فرصة جيدة جلمع معلومات أكثر حتديًدا عن األفراد أو املجموعات 
من ذوى اإلعاقة وعن ظروفهم الشخصية. ويمكن ألعامل التقييم هذه أن تفيد يف توجيه عملية تصميم وتنفيذ 
الربامج املحلية للتأكد من تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع قبل حاالت الطوارئ وأثناءها 
وبعدها.  وجيب عىل القطاع الصحي أن يشجع ويساعد األفراد  ذوي اإلعاقة وشبكات الدعم اخلاصة هبم 
يف حتمل املسؤولية عن حالتهم الصحية قبل حاالت الطوارئ وأثناءها وبعدها من خالل - عىل سبيل املثال 
وحاالت  واإلجالء،  املبكر،  لإلنذار  الشخصية  العمل  خطط  مثل:  واألرسية؛  الفردية  اإلجراءات  بعض 
الطوارئ. كام جيب أن يضمن قطاع الصحة شمول برامِج التوعية باملخاطر األشخاَص ذوي اإلعاقـة، وإتاحة 
خدمات الدعم الكافية هلم، مثل جمموعات املساعدة الذاتيـة يف داخل املجتمعات املحلية، وتشجيع منظامت 

األشخاص  ذوي اإلعاقة وتقوية دورها.
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اخلالصــــــة

تغيري جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة،  برنامج  املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقية األمم  تقدم 
وسالمتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  محاية  األطراف  الدول  ضامن  رضورة  إىل  التحديد  وجه  عىل  وتشري 
والكوارث  اإلنسانية  الطوارئ  وحاالت  املسلحة  الرصاعات  ذلك  يف  بام  للمخاطر،  تعرضهم  حاالت  يف 
الطبيعية)3(. والغرض من هذه املذكرة التوجيهية هو تسليط الضوء عىل احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 
املتعلقة بالصحة املطلوب اختاذها عرب سلسلة إدارة املخاطر  خالل حاالت الطوارئ، وتوضيح اإلجراءات 
يف حاالت الطوارئ؛ لضامن توافر أشكال عامة/أساسية وأخرى نوعية من الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة 
وإمكانية وصوهلم إليها. كام تلفت هذه املذكرة التوجيهية االنتباه إىل احلاجة الختاذ إجراءات منسقة وشاملة 
قبل حاالت الطوارئ وأثناءها وبعدها؛ من أجل إدارة املخاطر الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة. وبينام تركز 
املذكرة التوجيهية عىل قطاع الصحة، فإهنا تقر أيًضا باحلاجة إىل اختاذ اإلجراءات عرب مجيع القطاعات وضامن 
التزام األطراف املعنية ومشاركتها عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية، للعمل مًعا من أجل ضامن النتائج 
املثىل لألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم. ويتضمن امللحق 6 قائمة تفقدية موجزة باالعتبارات الرضورية 

استناًدا إىل حمتوى هذه الوثيقة، وهي تعد بمثابة مفكرة أو دليل ملستخدمي هذه املذكرة.
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امللحق 1        
الوظائف املتعددة القطاعات وإجراءات إدارة املخاطر 

يف حاالت الطوارئ بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة
الوظائف املشرتكة بني مجيع 

القطاعات
اإلجراءات األساسية إلدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ بشأن األشخاص 

ذوي اإلعاقة
السياسات والترشيعات 

واالسرتاتيجيات
• إدراج اإلعاقة يف سياسات وترشيعات واسرتاتيجيات وبرامج إدارة 

املخاطر يف حاالت الطوارئ.
• إدراج إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ ضمن السياسات والترشيعات 

واالسرتاتيجيات والربامج املعنية باإلعاقة.
• إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامهتم يف إعداد السياسات 

والترشيعات واالسرتاتيجيات والربامج وتنفيذها ورصدها/تقييمها.
 • تطبيق إطار عمل مستند إىل حقوق اإلنسان يف السياسات واملامرسات 

الرامية إىل دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ومنع مجيع أشكال التمييز.
• إدراج أموال خمصصة للخدمات والربامج وتنمية القدرات التي هتدف إىل إدارة املوارد: املوارد املالية

إدارة  عملية  جوانب  مجيع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  احتياجات  تلبية 
املخاطر يف حاالت الطوارئ.

•  حتديد وتعين موظفن ومتطوعن لدهيم معرفة باإلعاقة وبالثقافة املحلية، إدارة املوارد: املوارد البرشية
متى كان ذلك ممكنًا.

• النظر يف تويل األشخاص ذوي اإلعاقة أدواًرا يف عملية إدارة املخاطر يف 
حاالت الطوارئ.

• تنظيم جلسات تعريف وتدريب للموظفن واملتطوعن املعنين بالقضايا 
َيسُهل  أشكال  يف  املعلومات  تقديم  ذلك  يف  بام  باإلعاقة،  الصلة  ذات 

الوصول إليها.
تلك  اخلصوص  وجه  عىل  ومنها  واألخالقيات،  السلوك  قواعد  تطبيق   •

القواعد التي تتناول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
• تيسـري مشـاركة قطـاع اإلعاقـة وإسـهامه وتعزيـز ملكيتـه يف التخطيـط التخطيط والتنسيق

والتنسـيق لعمليـة إدارة املخاطر يف حـاالت الطوارئ متعـددة القطاعات.
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مجيع  بني  املشرتكة  الوظائف 
القطاعات

اإلجراءات األساسية إلدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ بشأن األشخاص 
ذوي اإلعاقة

• إنشاء آليات للتنسيق متعدد القطاعات لإلعاقة تضم أشخاًصا ذوي 
إعاقة وممثلن عن قطاع اإلعاقة يف مجيع جوانب عملية إدارة املخاطر يف 

حاالت الطوارئ.
• تيسري إدماج األطراف الفاعلة يف عملية إدارة املخاطر يف حاالت 

الطوارئ ضمن آليات التنسيق بقطاع اإلعاقة.
• إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية صنع القرار يف مجيع جوانب 

عملية إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ.
• تناول اعتبارات اإلعاقة يف عملية التخطيط يف مجيع جوانب عملية إدارة 

املخاطر يف حاالت الطوارئ.

إدارة املعلومات واملعارف 
)بام فيها أعامل التقييم 

والتواصل(

• إدراج قضايا اإلعاقة يف مجيع نظم إدارة املعلومات؛ لضامن مالءمة البيانات 
املستخدمة يف توجيه السياسات واملامرسات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

• إنشاء سجالت لإلعاقة عىل مستوى املجتمع املحيل؛ للتعرف عىل 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وحتديد احتياجاهتم اخلاصة قبل حاالت 

الطوارئ وأثناءها وبعدها.
• مجع املعلومات حول اخلدمات والربامج والشبكات املحلية املعنية بدعم 

ذوي اإلعاقة.
• إدماج اإلعاقة يف أعامل التقييم حول مجيع جوانب عملية إدارة املخاطر يف 

حاالت الطوارئ، بام يف ذلك مجع بيانات مصنفة بحسب نوع اإلعاقة.
• إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة وممثيل منظامهتم يف أعامل التقييم والتحليل 

التشاركية، ويف رصد تأثري الربامج وتقييمها وإعداد التقارير بشأهنا.
• توفري املعلومات باستخدام أشكال يسهل احلصول عليها )مثل: لغة 

اإلشارة، وطريقة برايل والصور، والطباعة كبرية احلجم( لألشخاص 
ذوي اإلعاقة حول املخاطر وتأثريات حاالت الطوارئ، وجهود 

االستجابة والتعايف )بام فيها الدعم املتاح( وحول حقوقهم.
• هتيئة ُنظم ووسائط االتصال لإلنذار املبكر؛ لضامن وصوهلا لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وقدرهتم عىل فهمها.
• التعرف عىل األعضاء املحلين أو املجتمعين القادرين عىل املساعدة يف 

التواصل )مثل: مرتمجي لغة اإلشارة(.
• التواصل مع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املستوى املحيل لنرش 

املعلومات املتاحة بن األشخاص ذوي اإلعاقة حول أمور من قبيل 
األخطار واملخاطر والتأهب للطوارئ وإتاحة اخلدمات.
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مجيع  بني  املشرتكة  الوظائف 
القطاعات

اإلجراءات األساسية إلدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ بشأن األشخاص 
ذوي اإلعاقة

البنية التحتية واإلمدادات 
اللوجيستية

• تطبيق اعتبارات سهولة النفاذ والوصول يف ختطيط املواقع وتصميمها 
ويف تطوير املرافق )مثل: املستشفيات وأماكن اإليواء(؛ لضامن سالمة 

األشخاص ذوي اإلعاقة وتزويدهم باخلدمات وحفظ كرامتهم وسهولة 
استخدامهم لتلك املرافق.

• ختزين اللوازم واملعدات، بام يف ذلك األجهزة امُلِعينة، لألشخاص ذوي 
اإلعاقة يف املستودعات وجمموعة لوازم حاالت الطوارئ والنظم 

اللوجيستية.

• ضامن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات العامة يف مجيع تقديم اخلدمات
القطاعات، وهي اخلدمات التي ُتتاح لعموم السكان. وسيتطلب هذا األمر 

أن تكون البنية التحتية سهلة االستخدام، وأن تكون املعلومات سهلة 
الوصول إليها مع إجراء بعض الرتتيبات التيسريية املعقولة عند الرضورة.

• ضامن سهولة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للخدمات املتخصصة 
يف مجيع القطاعات وهي اخلدمات التي تلبي احتياجاهتم/متطلباهتم 

اخلاصة.

• إقامة روابط بن األشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات اإلعاقة املحلية، القدرات املجتمعية
وضامن إدماجهم يف مجيع جوانب عملية إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ.

• رفع مستوى الوعي بن األشخاص ذوي اإلعاقة والشبكات الداعمة 
هلم ومنظامت اإلعاقة ذات الصلة حول احلاجة لتحمل املسؤولية عىل 

املستوى الفردي واملجتمعي؛ هبدف احلد من املخاطر.
• دعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف إعداد خطط شخصية إلجراءات 

حاالت الطوارئ، ومنها عىل سبيل املثال: طرق اإلخالء واإلجراءات 
املطلوبة عند فقدان األدوية، أواألجهزة امُلِعينة، أوشبكات الدعم.

• تشجيع إعداد آليات الدعم يف املجتمع املحيل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
مثل: جمموعات الدعم/املساعدة الذاتية، ودور منظامت األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ.
• تيسري ملّ شمل األشخاص ذوي اإلعاقة واملسؤولن عن رعايتهم يف 

أقرب وقت ممكن عقب حالة الطوارئ، وتقديم الدعم املجتمعي املالئم 
عند اهنيار نظم الدعم أو حمدوديتها، مثل املساعدة بواسطة املتطوعن.

• تصميم خطة تعايف جمتمعية بمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة استناًدا إىل 
خربهتم ومواردهم واحتياجاهتم.
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امللحق 2       
ملخص املعلومات حول تقييامت املخاطر وتقدير 

االحتياجات الشاملة لإلعاقةو
مصادر املعلوماتاألمثلةنوع املعلومات

معلومات 
ديمغرافية وسياقية 

ذات صلة

• معدل انتشار اإلعاقة واحلاالت الصحية 
الرئيسية املرتبطة باإلعاقة.

• السياسات الوطنية وأطر عمل حقوق اإلنسان.
• اهلياكل والديناميات االجتامعية والسياسية 

والدينية واالقتصادية املتعلقة باإلعاقة.
• املعلومات اإلثنوغرافية األساسية حول املوارد 
والقواعد واألدوار والتوجهات الثقافية بشأن 

أنواع اإلعاقة املختلفة.
• املجاالت ذات املخاطر املرتفعة للتعرض 

حلاالت الطوارئ النامجة عن مجيع األسباب 
املمكنة، بام فيها األخطار الطبيعية والتكنولوجية 

والرصاعات.

• السجالت الوطنية
• نظم املعلومات الصحية
• قواعد البيانات الدولية

• املواقع اإللكرتونية احلكومية

تصورات وخربات 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة حول 
حاالت الطوارئ

• تصورات األشخاص ذوي اإلعاقة عن املخاطر، 
ومدى العرضة للرضر، والقدرات، والقدرة 

عىل التكيف.
• العواقب املتوقعة حلاالت الطوارئ.

• التجارب السابقة مع حاالت الطوارئ، بام يف 
ذلك طرق تعامل األشخاص ذوي اإلعاقة مع 

املَِحن.

• اجلهات احلكومية وغري 
احلكومية وغري اهلادفة للربح 
املتخصصة يف شؤون اإلعاقة 

أو حاالت الطوارئ أو 
كليهام

)و(  املصدر الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حالة الطوارئ: ما الذي ينبغي أن يعرفه العاملون يف جمال العون الصحي 
اإلنساين؟

http://who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know_arabic.pdf
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مصادر املعلوماتاألمثلةنوع املعلومات

املصادر القائمة 
لرعاية األشخاص 

ذوي اإلعاقة 
ودعمهم

• أنواع املساعدة املتاحة يف املجتمع  )مثل: الرعاية 
الصحية، والدعم االجتامعي(.

• مستوى الوصول للخدمات والدعم املتاح 
لالحتياجات البدنية )مثل الرعاية الصحية، 

والغذاء، واإليواء، واملياه، واإلصحاح( 
والتعليم

• الطرق التي يستطيع هبا األشخاص ذوو اإلعاقة 
خدمة أنفسهم، والطرق التي تتطلب مساعدة 

الغري هلم

• اجلهات احلكومية وغري 
احلكومية وغري اهلادفة 

للربح املتخصصة يف شؤون 
اإلعاقة )بام يف ذلك منظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة( 
و/أو حاالت الطوارئ

• اجلهات املحلية التي توفر 
خدمات الرعاية لألشخاص 

ذوي املشكالت الصحية 
النفسية والسيكولوجية

القدرات واألنشطة 
التنظيمية قبل 

حاالت الطوارئ 
وأثناءها وبعدها 

• اهليكل/البنية، واملواقع، واملوظفون، واملوارد 
اخلاصة باإلعاقة: 

- يف القطاع الصحي )مشتماًل عىل الرصف من 
املرافق ، و التأهيل(.

- التعليم واخلدمات االجتامعية.
- خدمات اإلعاقة املتعلقة بحاالت الطوارئ.

• رسم خرائط الرشكاء املحتملن، والقدرات، 
واملهارات ودورات التدريب واملهارات اخلاصة 

باإلعاقة، التي هتدف مثاًل إىل إعادة التأهيل.
• تأثري حاالت الطوارئ عىل إتاحة اخلدمات 
وإمكانية الوصول إليها ومستوى جودهتا.

• اجلهات احلكومية املحلية 
والوطنية

• نظم املعلومات الصحية
• تقييامت املخاطر وتقدير 

االحتياجات
• السجالت املدرسية

• الصفحات اإللكرتونية 
ملنظمة الصحة العاملية حول 

إدارة املخاطر يف حاالت 
الطوارئ واالستجابة هلا 1

• الصفحات اإللكرتونية 
ملنظمة الصحة العاملية حول 

اإلعاقة والتأهيل 2

وضع الربامج 
لالحتياجات 

والفرص والتقييم 

• التعرف عىل االحتياجات والثغرات.
• توصيات من قبل األطراف املعنية لسد الثغرات.
• مدى تنفيذ اإلجراءات األساسية الواردة يف هذه 

املذكرة التوجيهية.
 •فاعلية نظم اإلحالة بن القطاع الصحي وغريه 

من القطاعات االجتامعية والتعليمية واملجتمعية 
والدينية وبداخل كل منها.

• الوثائق األساسية حول 
السياسات والتقييامت 

وخطط الطوارئ والنظم 
التمويلية 

• نظم التقويم والتتبع واالرصد



مذكرة توجيهية حول اإلعاقة وإدارة املخاطر الصحية يف حاالت الطوارئ             40

املراجع:  امللحق 2

1. Mental health and psychosocial support in humanitarian emergencies: What should 
humanitarian health actors know? Geneva, Inter-Agency Standing Committee 
Reference Group, 2010 (http://www.who.int/mental_health/emergencies/what_
humanitarian_health_actors_should_know.pdf, accessed 1 February 2013).

2. Humanitarian Health Action [website]. Geneva, World Health Organization, 2013 
(http://www.who.int/hac/en/, accessed 1 February 2013).

3. Disabilities and Rehabilitation [website]. Geneva, World Health Organization, 2013 
(http://www.who.int/disabilities/en/index.html, accessed 1 February 2013).
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امللحق 3        
أدوات تقييم حاالت الطوارئ وكيفية استخدامها 

لتقييم اإلعاقة ز

ذوي  لألشخاص  امُللّباة  غري  االحتياجات  عىل  للتعرف  التقييامت  يف  اآلتية  املعلومات  إدماج  مراعاة  ينبغي 
اإلعاقة يف خمتلف القطاعات/املجموعات من حيث ارتباطها بالصحة.

الوصف السكاين:

• يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم جمموعة معرضة للمخاطر وتعاين نقص اخلدمات.

اإليواء والعنارص األساسية غري الغذائية:

• هل مكان اإليواء املتاح يسُهل عىل األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليه؟
•  هل يتم تقديم املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة ممن ال يستطيعون بناء أماكن اإليواء اخلاصة هبم؟

ة والبطاطن/األغطيـة وأدوات الطهي  •  هـل األشـخاص ذوو اإلعاقـة لدهيم ما يكفـي من املالبـس واألرِسّ
بام  يلبـي احتياجاهتم؟

•  هل األشخاص ذوو اإلعاقة لدهيم ما يكفي من وقود للتدفئة، والسيام األشخاص الذين يواجهون صعوبات 
يف تنظيم درجة حرارة أجسادهم؟

إمدادات املياه، واإلصحاح، والنظافة الشخصية:

• هل إمدادات املياه متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة ويمكنهم الوصول إليها واستخدامها؟

• هل توجد دورات مياه مهيأة متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة ويمكنهم الوصول إليها واستخدامها؟

• هل حيصل األشخاص ذوو اإلعاقة عىل أصناف مثل الصابون والناموسيات وقوارير املياه؟

)ز(     مأخوذة من نموذج التقييم األويل والرسيع اخلاص باللجنة الدائمة املشرتكة بن الوكاالت )1(. وتشري أيًضا  إىل التقييم املبدئي 
الرسيع املتعدد املجموعات/القطاعات )MIRA(: النسخة املبدئية، آذار/مارس 2012؛

    ;https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/mira_final_version2012.pdf)        
          ومتت زيارة الرابط يف 28 أيلول/سبتمرب 2013( 
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األمن الغذائي والتغذية:

• احلـرص عـىل مراعـاة حالـة الغـذاء واملعيشـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وضـامن تعريفهـم كمجموعـة 
معّرضـة للـرضر واملخاطـر.

املخاطر الصحية ووضع الصحة:

•  هل برامج الوقاية من العنف و االستجابة له متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة وشاملة هلم؟
•  احلـرص عـىل زيـارة مؤسسـات إيـواء األشـخاص ذوي اإلعاقـة وكبـار السـن، بـام يف ذلك املستشـفيات 
ودور املسـنن ومؤسسـات رعايـة األطفـال؛ لتحديـد مـا إذا كانـوا يواجهـون اإلمهـال أو الـرتك؛ أو ال 
يمكنهـم احلصـول عـىل املياه النظيفـة أو الغـذاء أو الرعاية الصحيـة؛ و/أو ما إذا معرضن للعنف وإسـاءة 

واالسـتغالل. املعاملة 
•  هل األطفال ذوو اإلعاقة مدرجون بصورة منتظمة ضمن برامج التطعيم؟ 

تقييامت مرافق/مواقع إيصال اخلدمات الصحية:

• هـل يسـهل عـىل األشـخاص ذوي اإلعاقـة، بمـن فيهـم  األطفـال ذوي اإلعاقـة، الوصـول إىل اخلدمات 
الصحية؟ واملرافـق 

•  هل توجد أشكال متاحة من املواصالت لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مراكز اإلحالة؟
•  مراجعـة بنـود قائمـة املراجعـة للخدمـات املتاحـة يف املرفـق الصحـي أو املوقـع اإليصـايل، والتأكـد مـن 
وجـود بنـود خاصـة باإلعاقـة عـىل القائمـة يف مسـتويات الرعايـة املجتمعيـة والرعايـة الثانويـة والرعاية 

الثالثيـة )املتخصصـة(.
م خدمـات رعاية اإلصابـات وخدمات تأهيل احلـاالت احلادة يف مسـتوى الرعايـة األولية؟ هلذا  •  هـل ُتقـدَّ

األمـر أمهيـة خاصة مـن حيث جتنـب اإلعاقة طويلـة األمد.
•  تقييـم مـدى توافـر األدويـة للحـاالت الصحيـة املزمنـة، واملعدات مثـل القسـطرة وجمموعـات األدوات 
امُلِعينـة املناسـبة مثـل  األساسـية للنظافـة الشـخصية لألشـخاص املصابـن بسـلس التبـول، واألجهـزة 

الكـرايس املتحركـة والعـكازات.

املراجع: امللحق 3
Initial rapid assessment form (IRA): field assessment form. Geneva, Inter-Agency 
Standing Committee, 2010 (http://www.who.int/hac/network/global_health_cluster/
ira_form_v2_9_eng.pdf, accessed 1 February 2013).
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امللحق 4        
اخلدمات الصحية لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة

اخلدمات الصحية 
األساسية

إجراءات دعم األشخاص ذوي اإلعاقة

الرعاية الصحية 
)العامة(

رسم اخلرائط بمواقع ومدى إتاحة اخلدمات/املرافق الصحية لألشخاص ذوي   •
اإلعاقة، واستخدامها أساًسا للتخطيط املتعلق بحاالت الطوارئ، وحتسن 

اخلدمات/املرافق القائمة.
تيسري الوصول إىل اخلدمات الصحية، مثل الرعاية الصحية األولية، لألشخاص   •

ذوي اإلعاقة. عىل سبيل املثال: التأكد من سهولة الوصول املادي للمرافق الصحية، 
وتوافر املعلومات يف أشكال يسهل النفاذ إليها واستخدامها، وتوافر وسائل النقل 

سهلة االستخدام، وتطبيق نظم متنع االنتظار يف الصفوف لفرتات طويلة.
تيسري الوصول إىل اخلدمات املتخصصة ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة عند   •

احلاجة، كام يف حالة اجلراحات الطارئة، واألدوية، واألجهزة امُلِعينة/املساعدة.
عند صعوبة إدخال األشخاص ذوي اإلعاقة ممن لدهيم إصابات كارثية - مثل   •

إصابات احلبل الشوكي، واإلصابات الرضحية للدماغ، واحلروق الشديدة -  إىل 
املستشفيات املحلية، جيب اختاذ الرتتيبات الالزمة إلحالتهم ملرافق/خدمات 

صحية بديلة ومالئمة.
ترتيب عيادات متخصصة أو زيارات منتظمة لألخصائين لألشخاص الذين   •

لدهيم حاالت صحية حمددة أو اعتالالت بعينها.
النظر يف نامذج بديلة للرعاية، مثل الرعاية اإليصالية، عند صعوبة وصول   •

األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مبارش للخدمات/املرافق الصحية.
تنفيذ تدابري للوقاية من حدوث حاالت صحية ثانوية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛   •

مثل: قرحات الضغط واألمراض املصاحبة.
إنشاء نظم اإلحالة لضامن إحالة األشخاص ذوي اإلعاقة املحتاجن إىل معاجلة   •

مستمرة أو إىل رعاية متابعة )مثل رعاية اجلروح( إىل اخلدمات الصحية القائمة يف 
بعض األماكن يف املجتمع املحيل أو املخيامت. 

توفري املعلومات حول اخلدمات يف أشكال يسهل النفاذ إليها واستخدامها،   •
وضامن تقديم هذه املعلومات متى أمكن من خالل محالت إيصالية لألرس 

ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة.
تيسري برامج التدخل املجتمعي املبكر والتأهيل طويل املدى، بام يف ذلك إعادة   •

دمج األشخاص ذوي اإلعاقات القائمة أو املكتسبة حديًثا يف املجتمع. ح
ح

)ح(  التأهيل املجتمعي هو أسلوب لضامن قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم عىل الوصول ملزايا القطاعات الصحية والتعليمية 
واملعيشية واالجتامعية )1(.
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الصحية  اخلدمات 
األساسية

إجراءات دعم األشخاص ذوي اإلعاقة

• تصميم رسائل التعليم الصحي ملساعدة العاملن الصحين املجتمعين والوالدين صحة األطفال
عىل فهم مزايا التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة يف احلاالت القائمة والطارئة.

• تيسري النفاذ والوصول للتدخل املبكر، بام يف ذلك النمو املبكر لألطفال والنمو 
اإلدراكي واالجتامعي واالنفعايل والبدين.

• ضامن توافر األدوية األساسية ملعاجلة احلاالت الصحية بمرحلة الطفولة؛ مثل: 
الرصع والسكري  لدى اليافعن باجلرعات والرتكيبات املناسبة.

• التأكد من وصول األطفال ذوي اإلعاقة لربامج الوقاية واملعاجلة مثل الربنامج 
املوّسع للتمنيع/التطعيم )2( والتدبري الصحي املتكامل ألمراض األطفال )3(.

• حتري الوضع التغذوي جلميع األطفال ذوي اإلعاقة، مع األخذ يف االعتبار التنوع 
الطبيعي يف حالة األطفال ممن لدهيم تأخر يف النمو، واإلحالة للخدمات التغذوية 

عند احلاجة اعتامًدا عىل املتطلبات البدنية للشخص وليس بالرضورة عىل عمره.

• إدماج االعتبارات اخلاصة باإلعاقة وضامن تكافؤ فرص وصول األشخاص األمراض السارية
ذوي اإلعاقة للخدمات الصحية الوقائية القائمة اخلاصة باألمراض السارية، أي 

محالت الرتويج والتوعية، والتشخيص، والتمنيع/التطعيم، واملعاجلة.
• حتديد وإقامة مواقع يسهل الوصول إليها واستخدامها من الناحية املادية؛ لضامن 

تسكن األشخاص الذين تتطلب حاالهتم الصحية عزهلم ومعاجلتهم من 
األمراض املعدية؛ مثل: الكولريا.

• مناقشة أي اعتبارات خاصة باإلعاقة؛ مثل: التدبري العالجي لقرحات الضغط 
لدى األفراد غري القادرين عىل احلركة والذين يكونون طرحيي الفراش بسبب 

مرض معٍد.

الوقاية من 
اإلصابات ورعاية 

الرضوح

• زيادة مستوى الوعي حول الوقاية من اإلصابات، ومن ذلك: األخطار املرتبطة 
بالذخائر غري املتفجرة يف ظروف الرصاعات.

• تقييم إتاحة وجودة خدمات رعاية الرضوح واجلراحات، واخلربات واملوارد 
املتاحة يف جمال التأهيل. فمثاًل، احرص عىل استخدام طريقة منظمة الصحة 

العاملية لتحليل املواقف  لتقييم رعاية اجلراحات األساسية ويف حاالت 
الطوارئ )4(.
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الصحية  اخلدمات 
األساسية

إجراءات دعم األشخاص ذوي اإلعاقة

الوقاية من 
اإلصابات ورعاية 

الرضوح )تابع(

استخدام معلومات التقييم يف زيادة القدرات القائمة متى أمكن ويف توجيه خطط   •
االستجابة حلاالت الطوارئ )مثل: إنشاء نظم وبروتوكوالت إلحالة املرىض من 

ذوي اإلصابات للرعاية املتقدمة، بام يف ذلك اجلراحة والرعاية التالية للعمليات 
اجلراحية والتأهيل يف مستويات خمتلفة من النظام الصحي، مثل املستويات 

األولية/املجتمعية، والثانوية، والثالثية(.
ضامن عدم تقديم خدمات رعاية الرضوح واجلراحات والتأهيل إال بواسطة   •

اجلهات ذات اخلربات واملوارد املالئمة، أو إحالة املرىض إىل املتخصصن ذوي 
العالقة.

تدريب العاملن الصحين يف جمال إدارة وتدبري اإلصابات اجلمعية التي حتدث   •
بأعداد كبرية، وضامن امتالكهم للقدرة عىل التعرف عىل اإلصابات النامجة عن 

حاالت الطوارئ؛ مثل: إصابات احلبل الشوكي، واإلصابات الرضحية للدماغ، 
وحشد األشخاص ونقلهم عىل نحو آمن )والسيام األشخاص الذين يعانون 
إصابات احلبل الشوكي(، وإحالتهم بشكل مالئم ملستوى متقدم من الرعاية.

حتديد األشخاص املحتمل تعرضهم العتالالت قصرية وطويلة األمد مرتبطة   •
باإلعاقة، وذلك كنتيجة لإلصابة.

تدريب موظفي الرعاية الصحية يف جمال الرعاية الالحقة للعمليات اجلراحية   •
والتأهيل، واستخدام معدات الفراش والتثبيت املالئمة.  

إدراج املتخصصن يف التأهيل ضمن فرق االستجابة حلاالت الطوارئ لتقديم   •
خدمات التأهيل الالحقة للعمليات اجلراحية، وإقامة الرشاكات املناسبة لضامن 

تقديم اخلدمات.
إدراج األجهزة امُلِعينة/املساعدة )مثل الكرايس املتحركة والعكازات( ضمن   •

خمزون الطوارئ، وإتاحتها يف أقرب وقت ممكن لألشخاص ذوي االعتالالت 
املكتسبة حديًثا، وضامن تدريب األشخاص عىل استخدامها واالعتناء هبا بشكل 

سليم.
ضامن أن تأخذ رعاية اإلصابات لدى األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعتبار   •

االحتياجات اخلاصة باإلعاقة )مثل استخدام لغة بسيطة يف التدبري العالجي 
للجروح(.

قبل الرصف من املرفق الصحي، احرص عىل توفري التثقيف واملعدات املالئمة   •
للرعاية بالذات؛ هبدف منع املضاعفات الثانوية؛ مثل: قرح الفراش وأمراض 

املسالك البولية، وتيسري الروابط واالتصال مع أي من برامج التأهيل املجتمعي 
ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة لدعم األقران القائمة.

عقد رشاكات مع مجيع القطاعات ذات الصلة وبن الوزارات احلكومية املعنية؛   •
لضامن دعم برامج التأهيل املجتمعي.
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اخلدمات الصحية 
األساسية

إجراءات دعم األشخاص ذوي اإلعاقة

الصحة النفسية 
والدعم النفيس 

االجتامعي

زيادة مستوى الوعي بن املوظفن الصحين حول احلاالت الصحية النفسية   •
املرتبطة بحاالت الطوارئ؛ مثل: تعاطي الكحول واملواد املخدرة، واالكتئاب، 

واضطراب الكرب التايل للرضح. 
حتديد خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي القائمة، بام يف ذلك   •

اخلدمات عىل املستوى املجتمعي، والتأكد من أهنا شاملة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة ومتاحة هلم وألفراد أرسهم أو القائمن عىل رعايتهم.

ضامن أن األشخاص ذوي احلاالت الصحية النفسية القائمة قادرون باستمرار   •
عىل الوصول للرعاية واحلصول عليها.

نظًرا لالرتفاع البالغ ملخاطر تعرض األشخاص بمؤسسات الرعاية للتجاهل   •
وإساءة املعاملة، احرص عىل زيارة املستشفيات النفسية وبيوت اإلقامة 

لألشخاص ذوي احلاالت النفسية الشديدة بانتظام، وخصوًصا يف املرحلة احلرجة 
من حالة الطوارئ. واحرص عىل توفري احتياجات السالمة واالحتياجات البدنية 

األساسية )املياه، الغذاء، اإليواء، اإلصحاح، الرعاية الطبية(، والقيام بمراقبة 
حقوق اإلنسان والرعاية األساسية النفسية والنفسية االجتامعية يف مجيع مراحل 

حالة الطوارئ.
ضامن قدرة أرس األشخاص ذوي اإلعاقة والقائمن عىل رعايتهم عىل الوصول   •

خلدمات الرعاية النفسية حال احلاجة إليها.
احليلولة دون عزلة األشخاص ذوي اإلعاقة بتسهيل مشاركتهم يف األنشطة   •

العالجية اجلامعية والثقافية والروحية.
تشجيع تشكيل جمموعات الدعم من األقران من خالل إقامة الرشاكات مع   •

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، والتأكد من إتاحة خدمات/جمموعات الدعم 
التقليدية أو الدعم االجتامعي املوجودة سلًفا؛ لدعم األشخاص ذوي اإلعاقات 

املوجودة سلًفا واألشخاص الذين يواجهون اإلعاقة للمرة األوىل.

األمراض غري 
السارية

•  ضامن إتاحة أجهزة التشخيص األساسية والفحوصات املختربية واألدوية األساسية 
الالزمة للتدبري العالجي الروتيني أو املستمر لألمراض غري السارية )مثل: السكري 

وأمراض القلب واألوعية الدموية( من خالل خدمات الرعاية الصحية األولية. 
فاحرص – مثاًل– عىل إدراج املعدات واألدوية األساسية لألمراض غري السارية يف 

قائمة األدوية األساسية وخطط الطوارئ وخمزون الطوارئ.
•  تيسري تدابري التأهب اخلاصة باألفراد الذين يتلقون عالًجا لألمراض غري السارية  
قبل حدوث حالة الطوارئ، بام يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة؛ لضامن استمرار  

العالج يف حالة انقطاع اإلمدادات.
•  توفري املعلومات سهلة االستخدام لألشخاص ذوي اإلعاقة حول كيفية 

االستخدام الصحيح لألدوية.
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اخلدمات الصحية 
األساسية

إجراءات دعم األشخاص ذوي اإلعاقة

الصحة اجلنسية 
واإلنجابية 

• استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة والقائمن عىل رعايتهم ومنظامت األشخاص 
ذوي اإلعاقة حول العوائق/احلواجز التي حتول دون الوصول للخدمات الصحية 

اإلنجابية الشاملة، والعوامل التي تيرس الوصول إليها، والعمل معهم من أجل 
تسهيل الوصول هلذه اخلدمات.

• توفري املعلومات حول اخلدمات يف أشكال يسهل الوصول إليها واستخدامها، 
وضامن توصيل هذه املعلومات ما أمكن من خالل محالت إيصالية ألرس 

األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامهتم.
• متكن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن بينهم املراهقون، إىل خدمات 

الصحة اإلنجابية الواردة يف حزمة احلد األدنى للخدمات األولية الالزمة للصحة 
اإلنجابية.4

• ضامن إتاحة وسائل منع احلمل الشائعة للرجال والنساء من ذوي اإلعاقة.

• زيادة مستوى الوعي وتوفري التدريب ملوظفي الرعاية الصحية حول زيادة خماطر 
العنف اجلنيس الذي يواجهه األشخاص ذوو اإلعاقة، وحول سالمة ورسية 

التعرف عىل األشخاص ذوي اإلعاقة ورعايتهم، وحول عمليات احلصول عىل 
املوافقات املستنرية للحصول عىل اخلدمات وتوثيقها.

• ضامن متّكن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين عانوا العنف اجلنيس من الوصول 
إىل الرعاية الصحية، والدعم الصحي النفيس والنفيس االجتامعي، واملساعدة 

القانونية، والوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي، وحتري اإلصابة به )بام يف 
ذلك توفري املعلومات(، ومعاجلته. 

• زيادة مستوى الوعي بن موظفي الرعاية الصحية حول احلاالت الصحية التي 
قد تتسبب يف مضاعفات خالل احلمل واملتطلبات اإلضافية للوالدة عند  النساء 

ذوات اإلعاقة. 
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امللحق 5         
إجراءات جعل اخلدمات يف القطاعات املتعلقة بالصحة 

شاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة
اإلجراءات األساسيةالقطاع

التغذية واألمن 
الغذائي

• التعرف عىل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين قد يكونون أكثر عرضة لنقص التغذية 
يف حاالت الطوارئ، وضامن استهدافهم يف أنشطة التأهب حلاالت الطوارئ، بام يف 

ذلك ختطيط االستجابة.
•  ضامن إتاحة الطعام املالئم لألشخاص ذوي اإلعاقة. وقد يقتيض األمر إدخال بعض 

التعديالت الالزمة لألشخاص ممن يعانون صعوبات يف األكل أو البلع. فمثالً، قد 
حيتاج شخص لديه صعوبة يف البلع طعاًما مهروًسا و/أو مصاصة للرشب.

• ضامن توافر حصص التموين لألشخاص ذوي اإلعاقة ووصوهلم إليها؛ فاحرص 
– مثاًل– عىل إجياد صفوف خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

• تدبري نقص التغذية لدى األشخاص ممن لدهيم صعوبات يف احلركة وتناول 
األطعمة؛ مثل: إتاحة النفاذ والوصول إىل مواقع التغذية التكميلية.

• التأكد من استهداف االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لضامن خضوع 
إمكانية الوصول للغذاء والوضع التغذوي املالئم للتقييم، ومراعاة إدماجهام يف 

الربامج القائمة.
املياه واإلصحاح 

والنظافة 
الشخصية

• إدماج مسائل اإلعاقة يف إعداد السياسات واخلدمات اخلاصة باملياه واإلصحاح 
والنظافة الشخصية عىل املستوين الوطني واملحيل.

• تقييم مستوى وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ملرافق املياه واإلصحاح والنظافة 
الشخصية، واستخدام النتائج لتوجيه تدابري تقليل إمكانية التعرض للرضر 

واملخاطر، وختطيط االستجابة حلالة الطوارئ، وتصميم خدمات املياه واإلصحاح 
والنظافة الشخصية القائمة.

• تصميم وتطوير مرافق املياه واإلصحاح والنظافة الشخصية التي يمكن جلميع 
األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها بمفردهم أو بمساعدة من مساعد شخيص. 

• إعداد االسرتاتيجيات وتنفيذها لزيادة إمكانية الوصول ملرافق املياه واإلصحاح 
والنظافة الشخصية القائمة؛ فاحرص – مثاًل – عىل تعديل وضع املضخات اليدوية 

وحاويات املياه، متى اقتىض األمر، والتعرف عىل بعض األشخاص يف املجتمع 
املحيل ممن يستطيعون تقديم املساعدة.

•  إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف تصميم مرافق املياه واإلصحاح اجلديدة واملعاد 
تأهيلها؛ لضامن سهولة الوصول إليها واستخدامها.
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اإلجراءات األساسيةالقطاع
• إدماج اعتبارات اإلعاقة يف سياسات تطوير املرشوعات السكنية واإلنشائية السكن واإليواء

والعمرانية، وقوانن وأكواد البناء، ومعايري السالمة؛ للحد من خماطر حاالت 
الطوارئ وإمكانية التعرض هلا.

• إدراج مواصفات بعينها لألشخاص ذوو اإلعاقة عند ختطيط املواقع، وتصميم 
وتطوير السكن، وأماكن اإليواء يف حاالت الطوارئ، والتسكن املؤقت؛ لضامن 

السالمة واألمن وإمكانية الوصول إليها. فاحرص، مثاًل، عىل مراعاة وجود 
َدرابزين، ومنحدرات للكرايس املتحركة، ومرافق للغسيل، ومصاعد، وغريها من 

تدابري االستخدام والنفاذ املستقل. 
• بناء منازل/أماكن إيواء لألشخاص ذوي اإلعاقة مع إدخال تعديالت مناسبة لتلبية 

االحتياجات اخلاصة هبم، أوتقديم املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة وألرسهم 
الذين يقومون ببناء املنازل/أماكن اإليواء اخلاصة هبم.

• تعزيز إمكانية الوصول لبيئات تعليمية آمنة وداعمة لتعليم األطفال والبالغن من التعليم
ذوي اإلعاقة.

• التأكد من أن األماكن املراعية لألطفال يمكن لألطفال ذوي اإلعاقة الوصول إليها 
وتتوافر هبا اإلمدادات الرامية لتسهيل مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة عىل قدم 

املساواة مع اآلخرين.

• ضامن دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التقييامت والسجالت، مع تصنيف احلامية
البيانات عىل أساس اإلعاقة والسن والنوع االجتامعي.

• حتديد ورصد وتوقي واالستجابة إىل املخاطر املتصلة باحلامية واحلوادث التي 
يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة.

• زيادة وعي العاملن/املوظفن وتدريبهم عىل مسائل احلامية التي يواجهها 
األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تعرضوا لشكل من أشكال العنف.

• توفري احلامية والرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والسيام األشخاص الذين يعانون 
صعوبات ملحوظة يف أدائهم الوظيفي واألشخاص املقيمن يف مؤسسات الرعاية؛ 

مثل: مؤسسات الصحة النفسية ودور رعاية كبار السن.
• زيادة مستوى الوعي بن األطفال والبالغن ذوي اإلعاقة، وتنفيذ تدابري مسندة  

بالبيِّنات للوقاية من العنف؛ مثل: التعرف عىل مواقف اإلساءة اجلنسية املحتملة 
والعمل عىل جتنبها.
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امللحق 6 اإلعاقة وإدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ: 
قائمة املراجعة للحد األدنى من اإلجراءات التي يتطلبها 

القطاع الصحي
النعمالقائمة املرجعية للحد األدنى من اإلجراءاتالوظيفة/املجال

السياسات والترشيعات 
واالسرتاتيجيات

• هل مسائل اإلعاقة مدرجة ضمن إدارة املخاطر يف حاالت 
الطوارئ بالقطاع الصحي؟

• هل مسائل إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ مدرجة 
ضمن قطاع اإلعاقة؟

• هل لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامهتم إسهام يف 
السياسات والترشيعات واالسرتاتيجيات املتعلقة 

بالصحة؟
• هل ُتستخدم أطر حقوق اإلنسان كأساس تقوم عليه 

الترشيعات والسياسات واالسرتاتيجيات املتعلقة 
بالصحة؟

• هل خيصص القطاع الصحي أمواالً حمددة للتعامل مع إدارة املوارد: املوارد املالية
اإلعاقة يف عملية إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ؟

إدارة املوارد: املوارد 
البرشية

• هل يمتلك العاملون يف القطاع الصحي املعارف الالزمة 
حول اإلعاقة؟

• هل تتوافر جلسات التعريف والدورات التدريبية للعاملن 
بالقطاع الصحي؟

• هل ُتطبق قواعد السلوك واإلرشادات األخالقية عىل 
العاملن بالقطاع الصحي؟

• هل ُأنِشئت آلية تنسيق خاصة باإلعاقة داخل القطاع التخطيط والتنسيق
الصحي إلدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ؟

• هل يشارك قطاع اإلعاقة يف عمليات التخطيط والتنسيق 
إلدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ يف جمال الصحة؟

• هل يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة يف صنع القرارات 
اخلاصة بجميع جوانب إدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ 

يف جمال الصحة؟
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إدارة املعلومات واملعارف، 
بام فيها أعامل التقييم 

والتواصل

• هل اإلعاقة مدرجة ضمن نظم املعلومات ذات الصلة؟

• هل السجالت التي حتدد األشخاص ذوي اإلعاقة 
واحتياجاهتم الصحية توجد عىل مستوى املجتمع املحيل؟

• هل مُجِعت املعلومات ذات الصلة حول برامج اإلعاقة 
القائمة واخلدمات املرتبطة هبا وجمموعات الدعم ...إلخ؟

• هل مسائل اإلعاقة مدرجة يف تقييامت إدارة املخاطر يف 
حاالت الطوارئ وتقدير االحتياجات، أثناء حاالت 

الطوارئ وبعدها؟
• هل األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم ومنظامهتم ...إلخ 

مدرجون يف عمليات إدارة التقييامت واملعلومات؟
• هل املعلومات الصحية متاحة يف أشكال يسهل عىل ذوي 

اإلعاقة استخدامها؟
• هل تم التعرف عىل أفراد املجتمع املحيل القادرين عىل إبالغ 
املعلومات الصحية ذات الصلة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

• هل ُأقيمت الصالت مع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 
لضامن نرش املعلومات الصحية؟

البنية التحتية والشؤون 
اللوجيستية

هل ُروعيت إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة يف   •
ختطيط املرافق الصحية وتصميمها وتطويرها؟

هل املعدات واإلمدادات ذات الصلة مدرجة ضمن   •
املستودعات وجمموعة لوازم  حاالت الطوارئ والنظم 

اللوجيستية؟

هل يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة الوصول إىل تقديم اخلدمات  •
اخلدمات الصحية العامة؟

هل يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة الوصول للخدمات   •
الصحية املتخصصة؟

هل الرتتيبات التيسريية املعقولة مطبقة لضامن إمكانية   •
الوصول إىل اخلدمات؟
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هل أقامت األجهزة الصحية املحلية الصالت مع القدرات املجتمعية  •
األشخاص ذوي اإلعاقة لضامن إدماجهم يف عملية إدارة 

املخاطر يف حاالت الطوارئ؟
هل رفع القطاع الصحي وعي األشخاص ذوي اإلعاقة   •

وأرسهم وجمموعات اإلعاقة املحلية حول مسؤوليتهم 
جتاه تقليل املخاطر الصحية قبل حاالت الطوارئ وأثناءها 

وبعدها؟
هل يمتلك األفراد ذوو اإلعاقة خطط عمل طارئة توضح   •

تفصياًل، من بن أمور أخرى، اإلجراءات املطلوبة من 
أجل احلفاظ عىل صحتهم أثناء حاالت الطوارئ وبعدها؟
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