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 )د( من جدول األعمال املؤقت املنقح8البند 
ي ومستتا    تتاستتتاراح لالتتي وستت ر تمتت  اال  ا 

 أخرى مهمي لتحق ق غايات اال  ا  ي
 مساتدة الضحايا

  وج هات بشأن نهج متكام  لمساتدة الضحايا  
مقدمتتي متتس ميستتقري ال ريتتق الاامتت  المايتتي بمستتاتدة الضتتحايا وميستتقري ال ريتتق   

 (1)الاام  المايي بالتااون والمساتدة
املعنيدددن عندددالح الذدددد  مندددن أمدددد ععيدددد أ  مدددن ال ددد وا   عمدددال الواجبدددا  تدددداأل األوسدددا   -1

وُدّو  ذلد   اً.مذدتداماً املتعلقن مبذاعدة ال حايا من خدل أط  أوسع    أايَد دعم ال حايا دعم
()و( مدددن اتياقيدددن الدددنخا   2)5مدددن واجبدددا  الددددول مبقت ددد  املدددادة اً يف أول األمددد  عاعتبددداا  واجبددد

مدن خةدن عمدا مداعوتو قتياقيدن أللد  األل دا  اً يف التالامدا  الددول يف اليد ح ااععد تجلد العنقودين، وي
 من خةن عما دوع وفني  قتياقين النخا   العنقودين. 1-4امل ادة لألف اد واإلج اء 

غري أنه ق يوجد، أو يكاد ق يوجد، ألىت اآل  أدلن عمدا  ذا ااندت املذداعدة تإدا     -2
ثبددت أ  الندداج  قددد ضددمن أطدد  أوسددع. و ذا اددا  املبنولددن ملد مددن ال ددحايا عددن ط يددد ا  ددود ا

وجدد  ق أدلدن ت ذاعدة ال دحايا، فهنده قملعاقا  استيادوا من ج ود دحددة اإلوغريهم من ذو  
التنميددن وألقددو  يف جمدداق  قليلددن علدد  اسددتيادة ال ددحايا مددن ا  ددود املبنولددن علدد  نةددا  أوسددع 

 اإلنذا  والعما اإلنذاين.
 كمكدن  دداد ألدا طويدا األجدا لتلبيددن األتياجدا  ال دحايا  ق عانت دا   د  متكامددا وق -٣

 يف جمال مذاعدة ال حايا حيقد ما يلي:
__________ 

  عالتعدداو  واملذدداعدة )العدد ا  و   املعنيددو   مبذدداعدة ال ددحايا )أسددواليا وودديلي( واملنذددقو   املعنيددو أعدددها املنذددق (1)
   .والنمذا( عدعم تقين من املنلمن الدولين للمعوق 
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أ  تددددؤد  ا  ددددود ااددددددة يف جمددددال مذدددداعدة ال ددددحايا دوا ا يددددا  لداتقدددداء  )أ( 
 مبذتوى  دما  ذو  اإلعاقا ؛

املبنولدن علد  نةدا   ا  دود مدنال حايا من ع  عمو  املذتييدين  ذتييدأ  ي )ب( 
ايدددا  أوسدددع )القدددوان  والذياسدددا  وايةدددأ الوطنيدددن علددد،  مذدددا ا م دددا الإدددحن، والت قيددد  

عاإلعاقددن، والعمالددن، والنقددا، وال عايددن اقجتماعيددن، والتنميددن ال يييددن، وا ددد مددن اليقدد ، واملذدداعدة 
 اإلمنا ين ايااجين(.

ت بدت ا  دود ال  يذدين أ دا قداداة علد  أ  تلدما  وينب ي تةبيد هنا الن   املالدو  اي ما -4
 الناج  وال حايا غري املباو ين.

املذدددؤولن عدددن ال دددحايا )الددددول  واآلثددداا املوتبدددن علددد  هدددنا الدددن   وتلددد  عددداختد  الددددول -5
علدد  الدد غم مددن أ  املتدد،ث ة( والدددول القدداداة علدد  تددوفري التعدداو  واملذدداعدة الدددولي  )الدددول املا ددن(. و 

نا الددن  ، فهندده يبدددو أ  تةبيقدده  ددع  هدد ا اجددن   تددداأل مبددد ياً دول املتدد،ث ة واملا ددن علدد  الذددواء الدد
 .وأ  من ال  وا  وضع توجي ا  يف هنا الل، 

،   مبذدداعدة ال ددحاياو اتياقيددن الددنخا   العنقوديددن املعنيدد و، أطلددد منذددق2016ويف عددا   -6
مدن هدنا  لدولين للمعوق ، مبداداة لوضدع توجي دا ، عدعم تقين من املنلمن اوعالتعاو  واملذاعدة

مذامها  عن ايربا  الوطنين يف تةبيد هنا الن   من خدل ما يلي: استع اض  وا، فجمعالقبيا
 اسددال اسددتبيا  يف /ذاا/مدداام    جمموعددن وتددااة مكونددن و التقددااي  وايةددأ واملنلددواا  الوطنيددن؛ 

أياا/مدايو ودااأل في دا و لدو   18وتنلديم أللقدن عمدا يف دولدن ما دن؛  19دولدن متد،ث ة و 21 من
دول ما دن. وضدمت وفدود الددول امللدااان الددول األطد ا  يف اتياقيدن  10دولن متد،ث ة و 12من 

أللدد  اسددتعمال ووددالين و نتددا  ونقددا األل ددا  امل ددادة لألفدد اد وتدددمري تلدد  األل ددا ، والربوتواددول 
،  ضافن    اتياقين النخا   العنقودين. ووااأل يف أللقن ننيعامل ايامس قتياقين األسلحن التقليدين

 و لو  ملنلما  الناج  وجمموعن من املنلما  الدولين وغري ا كومين.اً العما أي 
  مددن اقسددتع اض ومددن األجوعددن علدد  اقسددتبيانا  ومددن أعمددال أللقددن و واسددتنبأ املنذددق -7

يف ملد وح  وهدااليعلدي لدن   متكامدا، وأداج العما جمموعن من املمااسا  ا يددة علد،  التنييدن
الوثيقدددن التوجي يدددن التددداز الدددن  ُو ح علددد  الددددول األطددد ا  ادددي تعلدددد عليددده. وي جددد  مدددن الددددول 
األط ا  أ  تقد  املاليد من املذدامها  أثنداء النقدا  يف  طداا عندد جددول األعمدال عدن مذداعدة 

   اً الددددنخا   العنقوديددددن. واسددددتناد ال ددددحايا يف اقجتمدددداح الذددددادم للدددددول األطدددد ا  يف اتياقيددددن
     اسدتكمال التوجي دا  و  ددااها يف و التعليقا  الدواادة وامللداواا  املوسدعن، ي دد  املنذدق

 .2016وقت قألد من عا  
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  وج هات للدول المتأثرة بشأن اليهج المتكام  لمساتدة الضحايا -أوالا  
 إلدماج  ضايا اإلتا ي والضافاا ل از  لا مساتدة الضحايا بوص ها تام -ألف 

 اإلشارة إلى األطر القانون ي -١ 
انل  ديباجن اتياقين الدنخا   العنقوديدن الدش تلدري    اللد   الدن  تدن  عليده  )أ( 

كيولدن لددنو  اتياقيدن ألقدو  األود ا  ذو  اإلعاقددن والقاضدي عهعمدال قيدع ألقددو  اإلنذدا  امل
 اً؛تام  عماقً  ناإلعاق

 ؛عل،  مبدأ عد  التمييال)ه( 2يق ة من اقتياقين، ال 5 انل  املادة )ب( 
)أ( علدد،  تعاليددال القددداا  الوطنيددن 1-4انلدد  خةددن عمددا دوع وفنيدد ، اإلجدد اء  ) ( 

 وعد  التمييال.

 التحديات المشتركي في البلدان المتأثرة -٢ 
عدددد  وجدددود خدددأ أسدددام، واقفتقددداا    الذدددية ة الوطنيدددن والتنذددديد فيمدددا عددد   )أ( 

 ا  ا كومين، ونق  املوظي  املداع  عل  تقدمي خدما  مت إإن؛ؤسذالو ااا  وامل
 اً؛ دما  قعيا  الناج  يف منلما  ذو  اإلعاقا  األوسع نةاق )ب( 
 ت قي  ال حايا و عدم م ومتكين م عل،  ألقوق م؛ ) ( 
 ما ؛الو ول    املناطد ال ييين واملناطد النا ين من أجا تقدمي ايد )د( 
التحددددديا  ا نذددددانين: تإددددني  البيانددددا ، واقألتيددددا  عاملوظيددددا  امل نيددددا ،  )ه( 

 والت،ثريا  ال قافين؛
حتقيددد اليوا ددد الةويلددن األجددا ملذدداعدة ال ددحايا: ملددااان الندداج  عياعليددن يف  )و( 

 األنلةن املتعلقن عاإلعاقن واخن ا  املنلما  اللعبين في ا وقع األموال هلا.

 ياات والس اسات والخططالتشر  -٣ 

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

 ود األ النداج  وال ددحايا غدري املباودد ين علد  ألدد سددواء يف مبداداا  مذدداعدة  )ب( 
لتنذدددديد املعنيددددن مبذدددداعدة ال ددددحايا ذو  اإلعاقددددا   ضددددافن    الندددداج  ال ددددحايا: ت ددددم  نددددن ا
 وال حايا غري املباو ين؛
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وضدددع خةن/اسدددواتيجين وطنيدددن ملذددداعدة ال دددحايا وحتددددي  ا، وتلدددما ميالانيدددن   () 
تنيينها؛ وايةن/اقسواتيجين ت اعدي اقعتبدااا  ا نذدانين والعمد  وتذدتند    األدلدن )البحدو ، ل

 تيذري ماليد من سبا تلقدي ايددما  اقستقإا ين، وتقييم اقألتياجا ( وهتد     والدااسا 
 و يادة ملااان قيع ذو  اإلعاقا  يف اجملتمع؛

 وت،يت املوااد املالين املةلوعن من اا من ا كومن الوطنين واملا  . )د( 

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة بشأن التشرياات والس اسات والخطط  
، وضعت أف انذتا  خةن عما وطنين 2006يف /ب/أغذةس  - أفغانستان )أ( 

للوفاء عواجباهتا مبوج   اتياقين ألل  استعمال ووالين و نتا  ونقا األل ا  امل ادة لألف اد وتدمري 
خةوة ابدرية يف ط يدد اسدم خةدن وداملن  ميدع ذو  اإلعاقدا  عدن اً تل  األل ا . واعُترب  أي 

د تنذدددديد ملددددوأل عدددد  الددددو ااا . وأُداجددددت ععدددد  أهدددددا  خةددددن العمددددا يف ط يددددد  نلدددداء ف يدددد
الدن  وضدعته  2015-2011اقسواتيجين الوطنين األف انين لإلعاقن. واا  اإلطاا اقسواتيجي 

و ااة الإحن العامن ي د     حتذ  خدما  اإلعاقن ضمن أولوياهتا، واا  ملنذد الو ااة املعين 
 ؛و عادة الت،هيا البدين اسواتيجين تنيين ضمن ذل  اإلطاا عاإلعاقن و دااة اإلعاقن

هددي اآل  عإدددد وضددع سياسددن وطنيددن  - جمهوريتتي الو الديمقراط تتي الشتتاب ي )ب( 
علدد،  مذددداعدة ال دددحايا، وتلددما ال دددحايا املباوددد ين وغدددري املباودد ين. ووةدددأ اللجندددن الوطنيدددن 

ح لل ددما  الةبيدن، وخددما   عدادة الت،هيدا امللوان ع  الو ااا  واملعنين عاملعوق  إلجد اء مذد
البدين، والدعم النيذي، وخدما  اإلدما  اقجتماعي واققتإاد ، وايدما  التعليمين لدنو  

 ؛اإلعاقا ، مبن في م الناجو 
حَتدددددّول مع ندددددام  مذددددداعدة ال دددددحايام الدددددن  وضدددددعه مم ادددددال  - طاج كستتتتتتان ) ( 

 م    موألدددة دعددم اإلعاقددنم،  ذ توسددعت وقيتددده طاجيكذددتا  الددوطين لألعمددال املتعلقددن عاألل ددا
وَتعدددال   دااأل ادددو  مذددداعدة ال دددحايا تلدددما ذو   عاقدددا  /خددد ين. ودّعمدددت عددد ام  مذددداعدة 

 ؛، وقانو  ال ما  اقجتماعي، واسواتيجين التعليم ا امعاقستيادة من اال حايا معايري تيذري 
ال ددحايا عوقيددن تكيددا للندداج  أنلدد،  تايلنددد  نددن ف عيددن ملذدداعدة  -  ايليتتد )د( 

ذو  اإلعاقددددا  ا إددددول علدددد  ا قددددو  واقسددددتحقاقا  الددددش توف هددددا األطدددد  القانونيددددن الوطنيددددن. 
عة يقن تلما ا ميع، ويؤاد  2016-2012ملذاعدة ال حايا يف اليوة اً عاماً ووضعت وةة

لدددي، ويذدددند علددد  اقسدددتدامن، واسدددتم اا ملدددااان أ دددحاب املإدددلحن، وانت دددا   ددد  اامل ةدددأ 
املذددؤولين عدددن حتقيددد وتلددد  األهدددا     الكياندددا  ا كوميددن القا مدددن. ومبوجدد  هدددن  ايةدددن، 

تد،ث وا اً خةن  عادة ت،هيا جمتمعي علد  مذدتوى ادا مقاطعدن تبدّ  أ  في دا أو ا د 2٣ُوضعت 
 متةوعداً  2 880ع،ل دا /متيج ا  مدن وليدا  ا د ب. وتولدت و ااة التنميدن اقجتماعيدن تدداي  

 250 000مقاطعدددن لتيذدددري الربندددام . واسدددتياد مدددن التدددداي  أا ددد  مدددن  76يعملدددو  يف اً ايييددد
 و   من ذو  اإلعاقا ، مبن في م الناجو .
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 اإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات والموارد -٤ 

 الممارسات الج دة  
وغددريهم طددوا  الذددلةا  االيددن والوطنيددن قددداهتا علدد  حتديددد أمدداان الندداج   )أ( 

 ؛من ذو  اإلعاقا  وهوياهتم
تحديدددد العوا دددد الدددش متندددع النددداج  وغدددريهم مدددن ذو  اإلعاقدددا  لحبدددو    ىُتددد )ب( 

 ؛اي تذت د  هبا الذياسا  القةاعينوال حايا غري املباو ين من ا إول عل  ايدما   
ايدددددما  املقدمددددن عاسددددت دا  األمددددوال امل إإددددن ملذدددداعدة ال ددددحايا متاألددددن  ) ( 

 ؛، عل  الذواءللناج  وغريهم من ذو  اإلعاقا  وذو  اقألتياجا  املماثلن
  طاا قيدع التلد يعا  يع َّ  الناجو  وغريهم من ذو  اإلعاقا  حبقوق م يف )د( 

 ؛ذا  الإلن
يُبّلغ الناجو  وذوو اإلعاقا  وال حايا غري املباود ين عايددما  املتاألدن، م دا  )ه( 

 ودعم النل اء.الدعم النيذي اقجتماعي 

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة بشأن المساواة في الحصول تلى الخدمات والموارد  
اددا  لتمويددا مذدداعدة ال ددحايا دوا أساسددي يف تقددد  اجملتمددع االددي  - ألبان تتا )أ( 

تددددعيم القددددداا  الةبيددددن  يفيف ادددواس. واسددددتياد  و ااة ايااجيدددن مددددن ق ددددايا األل دددا  األاضددددين 
ا  يف جمال  عادة الت،هيا تلبيًن قألتياجا  الناج  وغريهم مدن ذو  ا اجدن يف املنةقدن. والقدا 

وقدمت طا ين من ا  ا  الياعلن الدعم عة يقدن ق تنةدو  علد  متييدال للذدكا  ذو  العاهدا . 
أض     ذل  أ  ع نام  األمدم املتحددة اإلمندا ي نيدن ممبداداة التنميدن اإلقليميدن يف ادواسم الدش 

   ملاايع تنمين البنين التحتين الإ رية الش ألددها الذكا  االيو  واتبوها ألذ  األولوين. وف
ق ين متد،ث ة  20ومن تل  امللاايع وّد قنوا  ال  ، واإلمداد مبيا  الل ب، ووبكا  اجملاا  يف 

 ؛عاألل ا /املتيج ا  من وليا  ا  ب
ذدددداعدة ملععدددد  ملدددداايع وضددددعت البوسددددنن واهل سدددد   - البوستتتتيي والهرستتتت  )ب( 

ال حايا مكنت ا من  يادة القداا  االيدن أو اسدتحدا  خددما  دحليدن اسدتياد من دا قيدع ذو  
ملددداايع إلعدددادة الت،هيدددا اجملتمعدددي، وتعاوندددت مدددع منلمدددا  انديدددن اً اإلعاقدددا . ووضدددعت أي ددد

متييدال  املبدادااُ   نةدو  علد وجامعن اوينس،  ضافن    الواالن الياعانين للتعاو  الددوز، علد  أق ت
 ؛اً قن مبذاعدة ال حايا حتديدلعاملت

 انيدددن  امبوديدددا اسدددواتيجيا   عدددادة الت،هيدددا اجملتمعدددي عاعتبااهددد - كمبوديتتتا ) ( 
إلعدد  ذو  اإلعاقدا  حبقدوق م ينةدو  علد   مكانيدن حتذد  نوعيدن ا يداة ويدؤث  يف اً واعدداً  ج

دة الت،هيدددا للنددداج  وغدددريهم مدددن ذو  ُتذددددى خددددما   عددداو قيدددع عنا ددد  مذددداعدة ال دددحايا. 
مقاطعدددن. وتقدددد  مدا ددد ة  24إلعدددادة الت،هيدددا البددددين ي ةدددي اً اإلعاقدددا  عواسدددةن أألدددد علددد  م ادددال 

 ألالددن املعلومددا  مددن امل اددال الددوطين للمعددوق م خدددما     ذو  اإلعاقددا ، مبددن فددي م الندداجو ، 
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ين، وفدد   العمددا يف منلمددا  غددري عهألددالت م    دوا دد   عددادة الت،هيددا اجملتمعددي، والتددداي  امل دد
، اددددددا  2008ألكوميددددددن دحليددددددن ودوليددددددن وودددددد اا  يف فنددددددو  عددددددن واملقاطعددددددا . ويف  ايددددددن عددددددا  

يف املا ددن مددن م مددوا مددن  15    10ودد   مددن ذو  اإلعاقددا  قددد ُسددّجلوا،  5 000  ألددواز
 ؛األل ا /املتيج ا  من وليا  ا  ب

ن الةاجيكيددددددن وو ااة العمددددددا اسددددددتعملت وألدددددددة دعددددددم اإلعاقدددددد - طاج كستتتتتتتان )د( 
لوضددددع ع ندددام  ألكدددومي علدددد،  اً ملذددداعدة ال دددحايا حتديدددداً وإإدددد وال دددما  اقجتمددداعي متدددويدً 

ال ددما  اقجتمدداعي لددنو  اإلعاقددا  كمكندده أ  يددؤّمن ألقددو  الندداج  وغددريهم مددن ذو  اإلعاقددا  
تلددجيع التنميددن امل اعيددن يف األجددا الةويددا. وُعددال    مكانيددن اقسددتدامن يف األمددد البعيددد مددن خدددل 

 قعتبااا  اإلعاقن، و عادة الت،هيا اجملتمعي، وتداي  األطباء عل  تقدمي الدعم النيذي للج أل .

   اس التقدم المحرز -٥ 

 الممارسات الج دة  
قتياقيددن ألقددو  اً أنلددن نلددا  ودداما  مددع البيانددا  عددن ذو  اإلعاقددا  وفقدد )أ( 

 ؛  عن الناج اإلعاقن، وي م عيانااألو ا  ذو  
تت ددمن ايةددن الوطنيددن ملذدداعدة ال ددحايا عندداء قددداا  التقنيدد  علدد  الإددعيد  )ب( 

الددوطين واالددي علدد،  نلددم ال  ددد واإلدااة القا مددن علدد  النتددا  . وتقدديَّم  مددا ا  خةددأ مذدداعدة 
ال دحايا اددا ثددد  سددنوا ؛ وتقدديس ط يقددن التقيديم اآلثدداا علدد  أليدداة الندداج  وغددريهم مددن ذو  

 ؛عاقا  وال حايا غري املباو يناإل
يذددددددددداهم التنذددددددددديد املندددددددددتلم عددددددددد  الذدددددددددلةا  ا كوميدددددددددن واملنلمدددددددددا  غدددددددددري  ) (  

ا كوميدددن/منلما  ذو  اإلعاقدددا  املعنيدددن يف تقيددديم مددددى اسدددتيادة النددداج  وغدددريهم مدددن ذو  
اإلعاقدددا  مدددن الدددربام  الدددش تددددعم ا املدددوااد امل إإدددن ملذددداعدة ال دددحايا ومددددى تلدددجيع تلددد  

 ام  املمااسا  امل اعين قعتبااا  اإلعاقن.الرب 

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

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

عددددن تعاليددددال القددددداا  الوطنيددددن  1-4دوع وفنيدددد ، اإلجدددد اء انلدددد  خةددددن عمددددا  )أ( 
)ب( استع اض مدى تواف  ايدما  و مكانين ا إول علي ا، و) ( الذياسا  وايةدأ  عل، 

 ؛نونين، وعل،  )د( ال  د والتقييمواألط  القا
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علددددددد،  امللدددددددااان الكاملدددددددن والنلدددددددةن لل دددددددحايا  انلددددددد  خةدددددددن عمدددددددا مددددددداعوتو )ب( 
(، وامللددااان يف 15لقددداا  االيددن، واقاتقدداء مبذددتوى التنذدديد )اإلجدد اء (، وتعاليددال ا16 )اإلجدد اء

 (.17ا  ود املبنولن عل  نةا  أوسع )اإلج اء 

 التحديات المشتركي في البلدان المتأثرة -٢ 

 ف ما يتالق بالتشرياات والس اسات والخطط  
 ؛تنيين ضعي /عةيء للقوان  واملبادئ التوجي ين القا من )أ( 
اقفتقدددداا    اللددددد ااا  ايااجيددددن القويدددددن واملذدددددتدامن لبندددداء القدددددداا  والدددددنلم  )ب( 

 اً.اللاملن اجتماعي

 ف ما يتالق باإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات  
تتوقددددد  األتياجدددددا  النددددداج  وغدددددريهم مدددددن ذو  اإلعاقدددددا  وال دددددحايا غدددددري  )أ( 

  ألالدن اليد د وأسد ته وجمتمعده االدي؛ وعلد  اققتإداد  علد - املباو ين من اإلدمدا  اقجتمداعي
ا كومدددددا  واملنلمدددددا  غدددددري ا كوميدددددن التحدددددول مدددددن  ددددد  مموأّلددددددم    دعدددددم و إدددددي لتلبيدددددن 

 ؛اقألتياجا  ا الين وخي  التكالي   قاقً 
 ؛عهمكانين ا إول عل  ايدما تنيين ضعي /منعد  لألألكا  املتعلقن  )ب( 
  ا دددد مدددن اليقددد  تكددداد أ  تكدددو  معدومدددن يف القةاعدددا  ال  يذدددين م دددا عددد ام ) ( 

 .ج ود مذاعدة ال حايا

 ف ما يتالق بق اس التقدم المحرز  
اقفتقدداا    البيانددا  عددن الندداج  وال ددحايا غددري املباودد ين الددنين يذددتييدو   )أ( 

 .من ايدما  العامن

 التشرياات والس اسات والخطط  -٣ 

 الممارسات الج دة  
املتعلقددن مبذدداعدة ال ددحايا يف  طدداا اتياقيددن أللدد  اسددتعمال ووددالين الواجبددا   )أ( 

و نتددا  ونقددا األل ددا  امل ددادة لألفدد اد وتدددمري تلدد  األل ددا ، واتياقيددن الددنخا   العنقوديددن، مع وفددن 
 ؛ى قيع الو ااا  الوطنين املعنينلداً جيد

طد ال يييددن والنا يددن تلددما اسددواتيجين التنميددن الوطنيددن املبدداداا  املد مددن يف املنددا )ب( 
أليث يعيش الناجو  وال حايا غري املباود ين، وتتماود  مدع أهددا  التنميدن املذدتدامن، واتياقيدن 
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ألقدددو  األوددد ا  ذو  اإلعاقدددن، واتياقيدددن الدددنخا   العنقوديدددن، واتياقيدددن أللددد  اسدددتعمال وودددالين 
 ؛ ادة لألف اد وتدمري تل  األل ا و نتا  ونقا األل ا  امل

م ددددددا ال ددددددما   اً،  اإلعاقددددددن وتقليددددددا القاعليددددددن للتدددددد،ث  األوسددددددع نةاقددددددتلدددددد  أطدددددد ) ( 
 ؛ألتياجا  ال حايا وتذتجي   قوق ماقجتماعي، وا د من اليق ، والتنمين ال ييين، ا

ت،خدددن عمليدددن الت ةددديأ لتنييدددن أهددددا  التنميدددن املذدددتدامن يف ا ذدددبا  ألقدددو   )د( 
ال دحايا  ل دما  متكد إلجد اءا  الد مدن ال حايا وأولوياهتم؛ وتذتوج  من القةاعا  اواذ ا

 ؛ ا لي ايدما  الش حيتاجو  عل اً ا إول فعلي من
ددددددن الندددددداجو  وال ددددددحايا غددددددري املباودددددد ين مددددددن امللددددددااان الياعلددددددن يف  )ه(   ددددددنع كمكَّ

 ؛الذياسا  عل  قيع املذتويا 
الندددداج  وال ددددحايا غددددري املباودددد ين. ويلددددما  ،خبا ددددن ،حيدددددد التعددددداد الددددوطين )و( 

املبدادئ التوجي يدن الدش وضدعت ا ودعبن اً اإلعاقَن عانت ا   َجي األسدللن واملقداعد  املناسدب  ومّتبعد
اإلألإدداءا  عدداألمم املتحدددة. ويتلقدد  جددامعو البيانددا  التددداي  املناسدد  علدد  موضددوعا  مددن 

 قبيا: املإةلحا  املذتعملن، وأنواح العاها ، وأسللن ف يد واونةن.

 الممارسات الج دةأمثلي وطي ي تلى   
أنلددلت  نددن تنذدديد دحددددة ملذدداعدة ال ددحايا هتددد     توثيددد  - أفغانستتتان )أ( 

تنذدديد مذدداعدة ال ددحايا داخددا م اددال األعمددال املتعلقددن عاألل ددا ، والددو ااا  ا كوميددن امل تإددن، 
وودددد ااء تنييددددن مع نددددام  األعمددددال املتعلقددددن عاألل ددددا م، وج ددددا  أخدددد ى  دددداألبن مإددددلحن معنيددددن 
مبذدداعدة ال دددحايا. ودعدددم م ادددال األعمدددال املتعلقدددن عاألل ددا   نلددداء وألددددة دعدددم يف جمدددال اإلعاقدددن 

 ؛ملذاعدة ا كومن عل  وضع اقسواتيجيا  وخةأ العما و/ليا  ا د التنيين
أخددددن  تلدددداد عددددهج اءا  التوعيددددن )املوا ددددد املذددددتدي ة والتقددددااي ( يف  -  شتتتتاد )ب( 

م، والإدددحن يف  طدددداا خةدددن عمل دددا الوطنيددددن ملذددداعدة ال ددددحايا. و ااا  التنميدددن ال يييدددن، والتعلددددي
 ؛وتع د  ا كومن عووي  خةن العما الوطنين ملذاعدة ال حايا ع  ا  ا  املا ن

تت دددددمن ايةدددددن الوطنيدددددن ملذددددداعدة  -جمهوريتتتتتي الو الديمقراط تتتتتي الشتتتتتاب ي  ) ( 
يددددن أخدددد ى يف ميدددددا  ال ددددحايا  جدددد اءا  إلداا  مذدددداعدة ال ددددحايا يف مبدددداداا  وقةاعددددا  معن

اإلعاقن. وهن  ايةدن عبدااة عدن أداة لتوجيده وألددة مذداعدة ال دحايا     عاندن ضدحايا الدنخا   
غددددري املنيجدددد ة ضددددمن أطدددد  أوسددددع لإلعاقددددن والتنميددددن. وتعتددددرب ايةددددوة األو   ددددوب وضددددع خةددددن 

ألبن اسددددواتيجين لإلعاقددددن فيمددددا عدددد  الددددو ااا  وفيمددددا عدددد  القةاعددددا ، ومت ددددا قيددددع ا  ددددا   ددددا
 ؛املإلحن املعنين يف ق واين قو الدكمق اطين اللعبين
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نلن ف يدد عامدا معدين عاملذداواة عد  ا نذد  إلداا  أألكدا  لددعم أُ  - صرب ا )د( 
النذدداء الناجيددا  مددن األل ددا /املتيج ا  مددن وليددا  ا دد ب يف خةددن العمددا الوطنيددن لتنييددن قدد اا 

 ؛منعل،  امل أة والذد  واأل 1٣25جملس األمن 
دعمددت و ااة اللددؤو  اقجتماعيددن   ددداا تقددااي  تقددو  علدد   - جيتتوا الستتودان )ه( 

وأولويداهتم، والعقبددا  واألتياجدداهتم ذو  اإلعاقدا ، مبددن فدي م النداجو ،  أوضداحامللدااان واألدلدن، عددن 
 الش تعوض ألإوهلم عل  ايدما . وُنل   النتا   ع  الو ااا  وا  ا  املا ن املعنين.

 المواردو اإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات  -٤ 

 الممارسات الج دة  
أتيحدددت ايددددما  املناسدددبن اللددداملن لدددنو  اإلعاقدددا  يف األمددداان الدددش يعددديش  )أ( 

سددديما املنددداطد ال يييدددن. وتدددنلَّم ايددددما  اجملتمعيدددن عاللددد اان مدددع أفددد اد  في دددا معلدددم النددداج ، ق
ذت دم /املذدددتييدين لوتيددد  أولويدددا  اقألتياجدددا     ايددددما  اجملتمعدددا  االيدددن مبلدددااان امل

وال ددحايا غدددري  والت ةدديأ هلددا وتقييم ددا. وي فددع الددن   اجملتمعددي مذددتوى الددوعي حبقددو  الندداج 
 ؛ة عيانا  ت م قيع أ حاب املإلحنعقاعد تي املباو ين، وحيُ 

عدددد  أ ددددحاب مبذددددؤوليا  واضددددحن فيمددددا املقونددددن قددددت وددددبكن اإلألدددداق ، وثَّ  )ب( 
 ؛ن وخدما  الدعم وايدما  ااددةع  ايدما  األساسي  واعأاملإلحن، ال
 ؛عال عاين والدعم عل  مذتوى افيع حتل  /لين التنذيد امللوان ع  القةاعا  ) ( 
 أذات محلن  عدمين الوعي عهدما  ق ايا اإلعاقن. )د( 

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة   
ُعقد  أللقا  عما/أللقا  نقا  وموا د مذدتدي ة  - طاج كستان، ألبان ا )أ( 

للتوعين عوضع الناج  وال حايا غري املباو ين عل  الإعيد الوطين واإلقليمي ساهم في دا و لدو  
 ؛للو ااا  املعنين مبلااان الناج  وغريهم من ذو  اإلعاقا 

ن واملددا   اددي يقيددوا علدد  األددد  ميدانيددن أل ددحاب املإددلحتددنلم  - ألبان تتا )ب( 
النداجو ، مبدن فدي م ال دحايا غدري املباود ين وسددواهم  واج  داماإلداعيدا م أو مالتحدديا م الدش ي

 ؛من ذو  اإلعاقا 
تلما خةن العما الوطنين وبكا  جمتمعين لتحديدد أمداان النداج   -  شاد ) ( 

الدش تقدد  ايددما  الإدحين وغدريهم مدن ذو  اإلعاقدا  والد  هويداهتم و ألدالت م    الددوا   
 ؛وال ما  اقجتماعي وخدما  التنمين اققتإادين

م ادال األعمدال املتعلقدن عاألل دا  عياندا  مدع الذدلةا  املعنيدن  تقاسدم - الاراق )د( 
 عل،  وضع خةأ لتمك  الناج  من تلّقي ايدما  الإحين واقجتماعين.
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   اس التقدم المحرز -٥ 

 الممارسات الج دة  
تنلدددد  /ليددددا  ال  ددددد يف فعاليددددن التددددداعري الددددش تكيددددا للندددداج  وال ددددحايا غددددري  )أ( 

 ؛اتيجيا  القا من واقستيادة من ااملباو ين امللااان يف اا الذياسا  واقسو 
تقددددديَّم الذياسدددددا  وايةدددددأ القةاعيدددددن املتعلقدددددن عالإدددددحن، والتعلددددديم، وال دددددما   )ب( 

أليث قداهتا عل  الو ول    الناج  من ع  جمموعن  اقجتماعي، وا د من اليق ، والعمالن، من
ويُ  دد التقدد  الدن  حتقدد مدن خددل نلدا   اً.ذو  اإلعاقا  وال حايا غري املباو ين األوسع نةاق

 ؛ مع عيانا  مإنين )ألذ  ا نس والعم ( ومؤو ا  اآلثاا )اآلثاا عل  ألياة النام(
  أسباب اإل اعا  وأنواع دا، مبدا في دا يي   النلا  الوطين مل اقبن اإل اعا  ع ) ( 

 ؛ل ا /املتيج ا  من وليا  ا  بتل  الناقن عن ألواد  األ
يف األطدد  املتعلقددن مذدداعدة ال ددحايا اإلمددا ا  وا  ددود املبنولددن إلداا  واد وتدد )د( 

عاإلعاقدددن وغريهدددا مدددن أطددد  ألقدددو  اإلنذدددا  يف تقدددااي  اتياقيدددن ألقدددو  األوددد ا  ذو  اإلعاقدددن 
 واقستع اض الدوا  اللاما.

 الوطي ي  أمثلي تلى الممارسات الج دة  
 مل حيدد أ  م ال ألىت اآل . 

  وج هات للدول المانحي بشأن اليهج المتكام  لمساتدة الضحايا -ثان اا   
 إلدماج اإلتا ي والضافاا ل از  مساتدة الضحايا بوص ها تاملا  -ألف 

 القانون ياإلشارة إلى األطر  -١ 
الددش تددنّا  عاللدد   الددن  تددن  عليدده  انلدد  ديباجددن اتياقيددن الددنخا   العنقوديددن )أ( 

كيولدن لددنو  اتياقيدن ألقدو  األود ا  ذو  اإلعاقددن والقاضدي عهعمدال قيدع ألقددو  اإلنذدا  امل
 ؛اإلعاقا   عماًق تاماً 

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

 لدول المانحيالتي  واجهها االتحديات المشتركي  -٢ 
 ؛استحدا  خدما  مذتدامن عندما يتوق  وجودها عل  دعم املا   فقأ )أ( 
اييين توفري متويا مذتدا  ملذداعدة ال دحايا يف البلددا  ماياليدن مدن األل دا م؛  )ب( 

 ؛املالينومتويا مذاعدة ال حايا اهلش من الناألين 
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   عنجدا  الت،اد مدن تذدليم ا ضما  امتدأل البلد املت،ث   ما  أموا  الوطنين:  ) ( 
 ؛القيادة الوطنين

الددددن   اجملتمعددددي: ال الدددد  علدددد  امللدددداايع أ ددددا  دددد رية حبيددددث يإددددع   ما هددددا  )د( 
 الع وا عل  الل ي  املناس  لتنيين امللاايع اجملتمعين.اً وا دها؛ ويإع  أي 

 رياات والس اسات والخططالتش -٣ 

 الممارسات الج دة  
يقدددددددد  الددددددددعم  مدددددددع األدلدددددددن )البحدددددددو  والدااسدددددددا  اقستقإدددددددا ين وتقيددددددديم  )أ( 

 ؛ن عما وطنين عل،  مذاعدة ال حايااقألتياجا ( قبا دعم وضع خة
ع ام /ملاايع الوقيا  الذياساتين لبنل ج دود دحدددة إلدمدا  النداج  وذو   )ب( 

 من املذت عي  يف عمليا  التنمين.اإلعاقا  وغريهم 

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة  
دعمدددددت ع نددددداجم  يف امبوديدددددا: ممبددددداداة امبوديدددددا إلدمدددددا  ذو   - أستتتتتترال ا )أ( 

اإلعاقددا م وممبدداداة امبوديدددا  قددو  ذو  اإلعاقدددا م. وت مددي املباداتدددا     مذدداعدة امبوديدددا 
علددد  تنييدددن خةت دددا الوطنيدددن املتعلقدددن عاإلعاقدددن و قددددااها علددد  تنييدددن واجباهتدددا املتإدددلن مبذددداعدة 

عمال ووالين و نتا  ونقا األل ا  امل ادة لألفد اد وتددمري تلد  ال حايا مبقت   اتياقين ألل  است
األل ددا . ومل تكددن تلدد  الددربام  موج ددن يف األ ددا  ق لدددعم الندداج  مددن األل ددا /املتيج ا  مددن 

 ؛لبين األتياجا  قيع ذو  اإلعاقا وليا  ا  ب، لكن ا حتّولت     و  واملن لت
سددددنوا ؛  ٣قة يددددن مدددددهتا اً دعم خةةددددتدددد - الواليتتتتات المتحتتتتدة األمريك تتتتي )ب( 

ُي دددددةلع عاألعمدددددال اإلنذدددددانين املتعلقدددددن عاألل دددددا ، مبدددددا في دددددا مذددددداعدة ال دددددحايا، عالتلددددداوا مدددددع 
 (.وإإاً ملذاعدة ال حايا ا كوما  )تتلق  اولومبيا وأف انذتا  متويدً 

 المواردو اإلنصاف والمساواة في الحصول تلى الخدمات  -٤ 

 الممارسات الج دة  
يقددد  الدددعم لبندداء قددداا  الذددلةا  االيددن والوطنيددن مددن أجددا حتديددد أمدداان  )أ( 
 ؛وغريهم من ذو  اإلعاقا  وهوياهتمالناج  
  مبلددداايع توجدددد قندددوا  ألدددواا مدددع منلمدددا  غدددري ألكوميدددن كمكن دددا أ  تنددداد )ب( 

 ؛ومتويا دحدََّد  ال  ض
األمدددداان الددددش الدددددعم قسددددتحدا  أو حتذدددد  خدددددما  يف املتندددداول يف يقددددد   ) ( 

 ؛الدعم لتقوين وبكا  اإلألالنويقد  يعيش في ا أغلبين الناج ، خا ن املناطد ال ييين؛ 
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البلدددا  املتدد،ث ة امددتدأل التمويددا املتعدددد املددا   واملتعدددد الذددنوا ، و مددن ودد،   )د( 
ايددما  تعاليال استدامن عاسواتيجين انذحاب واضحن،  املقونن ومقوألا  امللاايع ما  أمواها، 

 ؛وغريهم من ذو  اإلعاقا املقدمن    الناج  
تنذد ا  ا  املا دن والو ااا /الواداق  فيمدا عين دا خبإدو  أسدالي  متكد   )ه( 

 اقجتماعي ودعم النل اء. - الناج  وذو  اإلعاقا ، م ا الدعم النيذي

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة  
   عد ام  اً الإ رية يف الياعا  املباداا  اإلمنا ين استنادتدعم الربام   - ال ابان )أ( 

ليدددن املذددداعدة القة يدددن. وتددددعم هدددن  املبددداداا  اسدددتحدا  ايددددما  عنددداء علددد  اقألتياجدددا  اا
 ؛وعدعم من اجملتمعا  االين

تلددما َمددَنح األعمددال املتعلقددن عاألل ددا  تددوفري  - الواليتتات المتحتتدة األمريك تتي )ب( 
 .و يادة ف   ا إول علي االت،هيا البدين  خدما   عادة

   اس التقدم المحرز -٥ 

 الممارسات الج دة  
ت بددددت اسددددواتيجيا  ا ددددد البيانددددا  مدددددى ألإددددول ال ددددحايا غددددري املباودددد ين  )أ( 

والندداج  وغددريهم مددن ذو  اإلعاقددا  علدد  ايدددما . والبيانددا  مإددنين ألذدد  العمدد  وا ددنس 
 ؛ل ا /املتيج ا  من وليا  ا  بهن  العاها  تعالى    األوأنواح العاها  وما  ذا اانت 

يت ددددمن نلددددا  التقيدددديم تقيدددديم اآلثدددداا علدددد  أليدددداة الندددداج  وغددددريهم مددددن ذو   )ب( 
 ؛اإلعاقا  وال حايا غري املباو ين

يلددااأل النددداجو  وغدددريهم مدددن ذو  اإلعاقددا ، اجددداًق ونذددداًء، وال دددحايا غدددري  ) ( 
 تقييم.باو ين، يف ج ود ال  د والامل

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة  
ت اقدد  أسددواليا مدددى حتديددد ا  ددود اإلمنا يددن ا ددواجال الددش تعددوض  - أستتترال ا )أ( 

،  ضددافن    مددددى والت لددد  علدد  هددن  ا دددواجال اقندددما  وفدد   ملدددااان قيددع ذو  اإلعاقددا 
 الربام  وتنيينها وا دها. و األ منلما  ذو  اإلعاقا  عياعلين يف الت ةيأ لوضع 

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

 ؛(20عل،  دعم ا  ود املبنولن عل  نةا  أوسع )اإلج اء  انل  خةن عما ماعوتو )أ( 
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( وعلدد،  تقدددمي 2-4علدد،   ودد األ ال ددحايا )اإلجدد اء  انلدد  خةددن عمددا دوع وفنيدد  )ب( 
 .(4-4املذاعدة )اإلج اء 

 التحديات المشتركي التي  واجهها الدول المانحي -٢ 

 التيس ق في مجال التخط ط  
قةاعدا  عددة؛ واإلعاقدن تلدمد   أل  مذاعدة ال حايا ،ال عأ ع  اإلدااا  )أ( 

ح الذد  واألوسا  الش تلت ا عالتنمين اقاتبدا  عدالنلم ال عأ ع  األوسا  اإلنذانين/املعنين عنال 
 ؛)م ا الإحن(اً األوسع نةاق
 .؛ والتعاو  مع ا  ا  املا ن عل  حتديد األولويا ا  ا  املا نالتنذيد ع   )ب( 

 الب انات واالستهداف  
البياندددا  ما يددددةم عدددن مذددداعدة ال دددحايا  مددداذا عليددده مددداذا كمكدددن أ  تكدددو   )أ( 

 ينب ي أ  تةل  ا  ا  املا ن  
اقفتقدداا    تدددداعري لتتبّدددع مدددا  ذا اانددت املذددداعدة اإلمنا يدددن املقدمدددن    البلددددا   )ب( 

 ؛   الناج  وال حايا غري املباو يناً املت،ث ة عاألل ا /املتيج ا  من وليا  ا  ب تإا فعلي
املع فن عن األتياجا  ال حايا وأولوياهتم وعن هوين ا  ا  الدش يإدا نق   ) ( 

 ؛ لي ا املا و  عن ط يد املذاعدة الش يقدمو ا
 .اقفتقاا    البيانا  عن املنلوا ا نذاين )د( 

 التشرياات والس اسات والخطط -٣ 

 الممارسات الج دة  
ال ددحايا يف البلدددا  املتددد،ث ة  تإددا املذدداعدة اإلمنا يددن غددري امل إإددن ملذدداعدة )أ( 

   النددددداج  وال دددددحايا غدددددري املباوددددد ين مدددددن ، أي ددددداً، عاألل دددددا /املتيج ا  مدددددن وليدددددا  ا ددددد ب
 ؛املذتييدين عموماً 

تكلددددد  وثيقدددددن سياسدددددن القةددددداع  اإلنذددددداين واإلمندددددا ي عتدددددوّز  دمدددددا  النددددداج   )ب( 
 ؛املت،ث ةيع أوكال املعونن للدول وال حايا غري املباو ين يف ق

ت اا مذ،لن الواجبا  املتعلقن مبذاعدة ال حايا مع قيدع الدالمدء يف الواداق   ) ( 
ّ  مدع اإلمنا ين؛ تتبادل املنلما  غري ا كومين املعلوما  عن مدى الإلن عاإلعاقن يف سديا  معد

 ؛ا  ا  الياعلن اإلمنا ين
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مدددددا  قيدددددع اليلدددددا  اقسدددددتجاعن اإلنذدددددانين  ودددددااًة دحدددددددة     د خةدددددن تلدددددري )د( 
 ؛ملباو ين وغريهم من ذو  اإلعاقا املذت عين، مبا في ا الناجو  وال حايا غري ا

تُ تدددنم عمليددددن الت ةددديأ ألهدددددا  التنميدددن املذددددتدامن ف  دددًن إلدمددددا  مذدددداعدة  )ه( 
 ؛يا واإلعاقن يف القةاعا  املعنينال حا

ين التدداعري املت دنة ُتدع  منلما  املعوق  ومنلما  الناج     توضيح ماه )و( 
إلدما  الناج  وغريهم مدن ذو  اإلعاقدا ، واإلعددن عدن عددد النداج  وال دحايا وغدريهم مدن 

 ذو  اإلعاقا  النين استيادوا من ج ود التعاو  الدوز.

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة  
تلددددري اسددددواتيجين أسددددواليا لألعمددددال املتعلقددددن عاألل ددددا     تلددددجيع  - أستتتتترال ا )أ( 

ومذدداعدة ا كومددا  اللدد يكن علدد   داا  مذدداعدة ال ددحايا يف أط هددا الذياسدداتين الوطنيددن علدد،  
ال عاين الإحين، وايدما  اقجتماعين، والتنمين الش ت اعي اإلعاقن، قإد دعم تنمين أا   استدامن 

ودد يكاً تقنيدداً ملذدداعدة ا كومددن  (CBMوعيّنددت أسددواليا منلمددن مسددي     م )وودداملن اجتماعيدداً. 
 ؛األسوالين عل   داا  ق ايا اإلعاقن عل  قيع األ عدة والوفاء عواجبا  مذاعدة ال حايا

ين  القانو  اقحتاد  النمذاو  عل،  التعاو  اإلمندا ي علد  أخدن  - اليمسا )ب( 
با  يف قيددددع تددددداعري التعدددداو  اإلمنددددا ي. و   جاندددد  هددددنا األتياجددددا  ذو  اإلعاقددددا  يف ا ذدددد

لتعاليدال ألقدو  ذو  اإلعاقدا . ويف ألالدن النداج  اً ملاايع وإإدن حتديدداً مالدم م، هناأل أي 
ؤخدددن يف اقعتبددداا ألقدددو  تاً، مدددن ألدددواد  األل دددا  امل دددادة لألفددد اد أو الدددنخا   العنقوديدددن حتديدددد

 ؛املتإلتا  عاملوضوح اقتياقيتا  وواجبا   ضافين تن  علي ا
مدا دددد ة وةدددديأ الذياسددددا  وعندددداء يف مذدددداعدة ال ددددحايا أدجمددددت  - بلج كتتتتا ) ( 

 ؛ جاً أوسع نةاقاً ملذاعدة ال حايا، األم  الن  يوف  مالذد  ودعم الوساطن
مددن اقسددواتيجيا  اللدداملن لق ددايا اإلعاقددن. اً وضدعت  يةاليددا عدددد - إيطال تتا )د( 

ل  ا قو  يف ت قن الواجبدا  الناودلن عدن اقتياقيدا  الدوليدن    قدوان  واون  الن   القا م ع
للمعوندن اإليةاليدن. وتتدواء  واقدا  اقسدواتيجين القة يدن مدع املبدادئ التوجي يدن اً دحلين تلكا  طاا 

وخةدددن العمدددا علددد،  اإلعاقدددن، وادمهدددا تلدددريا      2016-2014للتعددداو  اإلمندددا ي اإليةددداز 
املذت دددعين، مبدددن في دددا ذوو اإلعاقدددا . وتلدددما التدددداعري األخددد ى مدددا يلدددي: وضدددع تدددداعري اليلدددا  

تنةدددددو  علددددد  متييدددددال؛ ووضدددددع خةدددددن عمدددددا علددددد،  اإلعاقدددددن؛ ووضدددددع مبدددددادئ توجي يدددددن علددددد،   ق
اقسددتجاعا  اإلنذدددانين اللددداملن لق دددايا اإلعاقدددن؛ وتددداي  املدددوظي  علددد  تعمددديم م اعددداة ق دددايا 

 ؛اقن و طدع ا عل  مذاعدة ال حاياوطنين معنين عاإلعاإلعاقن؛ وتعي  ج ن اتإال 
ألدددددددد  هولندددددددا ميالانيددددددن ملددددددوان عدددددد   داايَت التنميددددددن واللددددددؤو   - هوليتتتتتتدا )ه( 

التددددخد  الةويلدددن األجدددا الدددش علددد،  اإلنذدددانين. وتدددوف  جمدددال العةددداءا  امليتوألدددن للمتع ددددين 
 تلما مذاعدة ال حايا.
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 لى الخدماتاإلنصاف والمساواة في الحصول ت -٤ 

 الممارسات الج دة  
 نليدددن والوطنيدددن مدددن أجدددا حتديدددد هويددديقددددَّ  الددددعم لبنددداء قدددداا  الذدددلةا  اا )أ( 
 ؛وغريهم من ذو  اإلعاقا  وأماان مالناج  
مددددن اجددددال ونذدددداء وأطيددددال ا وضددددع الندددداج  وال ددددحايا غددددري املباودددد ين )أُلل دددد )ب( 

واجال الددش حتددول دو  ألإددوهلم علدد  ايدددما ؛ ومدد اهق  ومذددن ( واألتياجدداهتم وأولويدداهتم وا دد
 ؛ت الوااق  والذلةا  اقستنتاجا وتبادل

مةلددوبم مددن املنلمددن املذددتييدة أ  حتدددد اللدد ااء االيدد  يف ا كومددن واجملتمددع  ) ( 
سدديما منلمددا  املعددوق  ومنلمددا  الندداج ( اددي تتعدداو  مع ددا علدد   دمددا  الندداج   املدددين )ق

 ؛الذياقا او ين يف قيع وال حايا غري املب
مةلوبم من الوااق  اإلنذانين واإلمنا يدن  داا  األتياجدا  النداج  وال دحايا  )د( 

عاسدت دا  املنداطد الدش يقةن دا  غري امللااين وأولوياهتم يف امللاايع املقوألن للددول املتد،ث ة، مد دً 
من املنلما  الش تة   اً أي ُجّا الناج ، وتيذري سبا  عادة الت،هيا، وسوى ذل . ومةلوبم 

عةاءا  )الكيانا  ا كومين وايانا  اجملتمع املددين( يف الددعوا     تقددمي اقواألدا  أ  تدوف  
معلوما  دحددة عن الكييين الش سيذتييد هبا الناجو ، من ع  ذو  اإلعاقا ، وال دحايا غدري 

 د ااددة خبإو  ما يلي:املباو ين، من املباداا  املقوألن، مبا يف ذل  عل،  ا  و 
 حتديد أماان هؤقء الذكا  وهوياهتم؛  '1'
 ؛ األنلةن املقوألناستيادهتم من تيذري  '2'
قيددام التقددد  اادد   يلددري    أ  الندداج  وال ددحايا غددري املباودد ين يذددتييدو   '٣'

مدن التددخا امل ةدأ لده، عذدبا من دا قدع عياندا  مإدنين ألذد  العمد   فعدً 
 وا نس عن عدد ال حايا النين أمكن الو ول  لي م؛  

مددن املنلمددا  الددش أي دداً انت ددا   دد  جنذدداين طددوال دواة امللدد وح. ومةلددوب  '4'
تةددد   عةددداءا  أ  تددددا  منلمدددا  النددداج  ومنلمدددا  املعدددوق  واملنلمدددا  

ا  االيدددن املتددد،ث ة يف قيدددع الربام / دددنع الذياسدددا  ويف اجملتمعيدددن مدددن اجملتمعددد
قيددع القةاعددا  ويف قيددع امل األددا، مددن الت ةدديأ    التقيدديم، وتقدددمي تقددااي  

 ؛عن الكييين الش استياد  هبا تل  املنلما  من املباداا  وسامهت في ا
  وغدريهم مدن ا واجال املادين والذدلواين والتوا دلين الدش قدد يإدةد  هبدا النداجو  )ه( 

ذو  اإلعاقددددا   ضددددافن    ال ددددحايا املباودددد ين للحإددددول علدددد  ايدددددما  واليدددد   ُأخددددن  يف 
اقعتبددداا لددددى  عدددداد الربندددام ، م دددا ايددددما  يف املنددداطد ال يييدددن؛ واملدددوظي  املدددداع ؛ وتدددداعري 

 ؛واقنتماء    األقليا  وغري ذل مكافحن التمييال القا م عل  نوح ا نس واإلعاقن 
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يف القا مدددددن يقددددددَّ  الددددددعم قسدددددتع اض التلددددد يعا  الوطنيدددددن وحتديدددددد ال  ددددد ا   )و( 
 ؛تل  فلا  الذكا  عل  ايدما الش متنع اإلنإا  يف ألإول وو الذياسا  
ُتمددع األدلدددن واملمااسدددا  ا يدددة املتعلقدددن مبذدددامهن القةاعددا  املعنيدددن مبذددداعدة  ) ( 

 ال حايا ويتبادهلا أ حاب املإلحن.

 وطي ي تلى الممارسات الج دةأمثلي   
دعمدددت أسدددواليا ممبددداداة امبوديدددا إلدمدددا  ذو  اإلعاقدددا م الدددش  - أستتتترال ا )أ( 

 ؛املتعلقن عاإلعاقن األوسع نةاقاً  س لت  داا  مذاعدة الناج  يف املباداا 
دعدددم الدددن   اجملتمعدددي الدددن  يتددديح حتديدددد املذت دددعي  وملدددااات م  - إيطال تتتا )ب( 

 عل  ايدما .وييذ  ا إول 

   اس التقدم المحرز -٥ 

 الممارسات الج دة  
تُ  ددددد الذياسددددا  وايةددددأ القةاعيددددن املتعلقددددن عالإددددحن، والتعلدددديم، وال ددددما   )أ( 

اقجتمددداعي، وا دددد مدددن اليقددد ، والعمالدددن، وتقددديَّم مدددن أليدددث قدددداهتا علددد  الو دددول    النددداج  
 ؛  واملذت عي  األوسع نةاقاً عاقاوال حايا غري املباو ين من ع  جمموعن ذو  اإل

 ؛ ين من امللااان يف عمليا  ال  دكمكَّن الناجو  وال حايا غري املباو )ب( 
حتدد متةلبا  تقدمي التقااي  توفري املعلوما  عدن وتلد  اليلدا  املذدت دفن،   ) (  

مبددن في ددا الندداجو  وال ددحايا غددري املباودد ين، وألإددوهلم علدد  ايدددما  عإدد   النلدد  عددن سددب  
 العاهن/ال ع .

 أمثلي وطي ي تلى الممارسات الج دة   
ن عدن اقمت دال لذياسدا  التعداو  من أجا جعدا املنلمدا  املذدتييدة مذدؤول - إيطال ا 

اللدداملن لق ددايا اإلعاقددن، تقدديَّم مقوألددا  امللدداايع عندداء علدد  قددداهتا علدد  تلبيددن األتياجددا  ذو  
مهددددا تؤخددددن محايددددن اليلددددا  املذت ددددعين )القّإدددد ، وذوو اإلعاقددددا ،  -اإلعاقددددا . سددددؤال دحدددددد 

لَّ  مدي و الربام  عدالتحقيد يُدا  يف استمااا  التقييم. ويك - وسواهم( يف اقعتباا الواج  م
فيمددا  ذا اددا  ذوو اإلعاقددا  يلدداااو  يف األنلددةن الددش متوهلددا املنلمددا  غددري ا كوميددن اللدد يكن 
وتنينها، ويُةل  من م تقدمي تق ي  عن هنا األم  يف تقااي  ال  د الش يعدو ا. وتمع املكات  

عاهددددن مددددا أمكددددن. وأجدددد    يةاليددددا القة يددددن البيانددددا  الكميددددن والنوعيددددن وتإددددني ا ألذدددد  نددددوح ال
تقييما  داخلين آلثاا الربام  املمولن ععد أ  قعت عيانا  مإنين وأندواح املذدتييدين لكدا ندوح 

 من اإلج اءا .

    


