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في  هذه  الوثيقة  السهلة  القراءة،  تم  تبيي  الكلمات  
نشرح  ماتعنيه  هذه  الكلمات  في   الصعبة  بالبند  العريض .

الجملة  التالية  بعد  أن  يتم  استعمالها  .
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الروابط

 الصفحة

بعض  الكلمات  ملونة  بالزرق  ومسطرة  وهي  
 روابط  تقود  الى  موقع  الكتروني  أخر 

والذي  يحتوي  على  معلومات  أكثر  .
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 مقدمة

إن  منظمة  المم  التحدة  هي  منظمة  تضم  العديد  من 
الدول  التي  تعمل  مع  بعضها  البعض . 

نحن  نعمل  لنجعل  العالم  مكانا  أفضل  و  أكثر  آمانا  .

 تتفرع  المم  التحدة  لعدة  فروع  بمافي  ذلك : 

 ادماج نريد نحن
 .به ومقنام كل في اتاقعلا ويوذ شخاصال

منظمات-وهي  تسير  جوانب  معينة  من  العمل 
الذي  نقوم  به  مثل  :

محاربة  الفقر .  • 
 .نسانال وققح

 .سلمال لىع الحافظة

  

 سلم    

• 

• 
• 
مشاكل  معينة  متعلقة  بالنساء  والطفال  . •
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 األعمال تسییر على تساعد ظماتالمن ھذه أن كما
 وتوفیر االجتماعات ظیمتن مثل المتحدة لألمم الیومیة
 .اآلمن

فرق  األمم  المتحدة  القطریة-وھي  تتواجد  في  أكثر  من 
   130 بلدا  حول  العالم .

كل  فریق  قطري  یقدم   لنا  عمل  األجزاء  المختلفة  لألمم  
المتحدة  في  بلده  الخاص .

•
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 اقةالع ماجدا اتيجيةرإست

في  سنة   2019 أعددنا  خطة  تسمى  إستراتيجبة  
ادماج  العاقة      .

تشرح  الخطة  كيف  أننا  نريد  أن  تضم  كل  المم  
التحدة   الشخاص  ذووا  العاقات  أكثر  في  كل  

العمال  التي  نقوم  بها  :

إن  توفير  كل شيء -يعني  القيام  بتغييرات  تمكن  
الشخاص  ذووي  العاقات  من  الشاركة . • 
مثل  تسهيل  الدخول  الى  مبانينا  وتوفير  

العلومات  بطريقة  يفهمها  الناس . 

إشراك  الشخاص  ذووا  العاقات  في  التخطيط  
لعملنا  . • 

توفير  فرص  عمل  أكثر  للشخاص  ذووي  
العاقات .  • 

تدريب  عاملينا  على  طرق  لدماج  الشخاص  
ذووي  العاقات  . • 
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إن  استراتيجية  ادماج  العاقة  تطلب  من  كل  النظمات  
والفرق  القطرية  أن  تبلغ  عما  تقوم  به  وماالذي  ستقوم  
به  من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  العاقات  أكثر .

في  سنة 2020 قمنا  بإعداد  تقرير  يشرح  العمل  
الذي  قامت  به  الجزاء  الختلفة  للمم  التحدة  في  سنة 

 2019 من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  العاقات . 

هذا  التقرير  هو  ثاني  تقرير  يشرح  العمل  الذي  
قمنا  به  من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  العاقات  .
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 رريالتق ذاه دنادعأ كيف    

في  كل  سنة،  نطلب  أطرافا  مختلفة  من  المم  التحدة  
أن  تخبرنا  عن  كيفية  ادماجها  للشخاص  ذووي  

العاقات . 

في  هذا  التقرير،  طلبنا  من  كل  منظمة  وفريق  قطري  بأن  
يخبرنا  عن  :

التغييرات  التي  يقومون  بها  والعمال  التي  
ينجزونها  لضمان  بأن  يتم  ادماج  الشخاص   • 

ذووي  العاقات  في  عملهم  .

الصعوبات  التي  يواجهونها  من  أجل  أن  يصبح  
عملهم  أكثر  ادماجا  ومتوفرا  للشخاص  ذووي   • 

العاقات . 

في  السنة  الاضية،  أخبرتنا   57 منظمة  بما  تقوم  به،  
هذه  السنة  ازداد  العدد  الى   66 منظمة . 

للمرة  الولى  هذه  السنة،أخبرنا   130 فريقا  قطريا  
كذلك  كيف  يعملون  .
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ماالذي  وجدناه  لحد  الن 
النظمات  

وجدنا  بأن : 

عددا  صغيرا  من  النظمات  تقوم  بمايجب  عليها  
القيام  به،  وأكثر  من  أجل  ادماج  الشخاص  • 

ذووي  العاقات .

هذا  أكثر  قليل  من  السنة  الاضية  لكن  ليس  
بكثير  .

بعض  النظمات  تقوم  بما  يجب  عليها  القيام  به  
من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  العاقات • 

هذا  أكثر  قليل  من  السنة  الاضية  لكن  ليس  
بكثير  .

مايقارب  نصف  النظمات  تقوم  بما  يجب  عليها  
القيام  به  من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  • 

العاقات،  لكن  ليزال  يجب  القيام  بالكثير  .

هذا  أكثر  من  السنة  الاضية  .
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عدد  كبير  من  النظمات  لم  تكن  تقوم  بمايجب  من  أجل  
ادماج  الشخاص  ذووي  العاقات،  لكن  هذا  العدد  

أقل  من  السنة  الاضية . 

ما  أنناوجدنا  بأن  :

هناك  تغير  كبير  في  كيف  أن  النظمات  تحسن  
في  طريقة  اقتناءها  لشياء  جديدة  مثل  الجهزة   • 
والخدمات،  من  أجل  التأكد  بأنهم  ليتسببون  في  

عدم  مشاركة  الشخاص  ذووي  العاقات . 

كانت  هناك  تحسينات  في :  

     

• 
قياس مدى ادماج الشخاص ذووي  • 

العاقات  في  وظائف  الفروع  الختلفة  للمم  
التحدة . 

تكوين  أشخاص  وفرق  مسؤولي  عن  التأكد  
  مدمجون  في  

• 
بأن  الشخاص  ذووي  العاقات

أي  شيء نقوم  به  .
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اتخاذ  الخطوات  الناسبة  من  أجل  التأكد  بأن  
          

• 
في يعملون العاقات ذووي الشخاص

الفروع  الختلفة  للمم  التحدة  .

ليزال  هناك  الكثير  من  العمل  الذي  يجب  القيام   به  
من  أجل  أن  تتحسن  منظماتنا  :

التواصل  مع  وعن  الشخاص  ذووا  العاقات  . • 

سؤال  الشخاص  ذووا  العاقات  عن  رأيهم  . • 

بفضل  كل  هذه  العلومات،  فنحن  نضمن  أن  تحصل  
كل  منظماتنا  على  العلومات  التي  يحتاجونها،  حتى  

يحسنوا  من  عملهم  في  الستقبل . 
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الفرق  القطرية  

هذه  الرة  الولى  التي  تخبرنا  فيها  الفرق  القطرية  
بكيفية  عملها  من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  

العاقات  .

لقد  علمنا  بأنه  وبالنسبة  للكثير  من  الفرق  القطرية،  
فقد  كانت  هذه  أول  مرة بدأووا فيها  في  ادماج  

الشخاص  ذووي  العاقات  في  عملهم . 

لقد  وجدنا  :

فقط  عدد  صغير  من  الفرق  القطرية  تقوم  بكل  
مايجب  عليها  القيام  به  وأكثر  من  أجل  ادماج  • 

الشخاص  ذووي  العاقات . 

فقط  بضع  فرق  قطرية  كانت  تقوم  بمايجب  عليها  
القيام  به  من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  • 

العاقات . 

حوالي  ثلث  الفرق  القطرية  كانت  تقوم  ببعض  
الشياء  التي  يجب  عليها  القيام  بها  من  أجل  • 

ادماج  الشخاص  ذووي  العاقات  لكن  بإمكانهم  
القيام  بماهو  أكثر   .
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عدد  كبير  من  الفرق  القطرية  لم  تكن  تقوم  
بمايجب  عليها  القيام  به  من  أجل  ادماج   • 

الشخاص  ذوي  العاقات . 

كما  وجدنا  بأنه : 

عندما  تخطط  الفرق  القطرية  لعملها،  فإن  أكثر  
من  نصف  هذه  الفرق  تخطط  لدماج  الشخاص   • 

ذووي  العاقات  في  عملهم  .

أكثر  من  ثلث  الفرق  القطرية  تجمع  معلومات  
بخصوص  الشخاص  ذووي  العاقات  من  أجل   • 

دعم  عملهم  .

أكثر  من  ثلث  الفرق  القطرية  تتأكد  بأن  
الشخاص  ذووي  العاقات  مدمجي  في   • 

اتفاقاتهم  التي  يعقدونها  مع  الحكومة،  حتى  يتم  
ادماجهم  في  العمل  .
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ليزال  هناك  الكثير  من  العمل  الذي  يجب  القيام  به  في  
الفرق  القطرية،  مثل  :

ليزال  صعبا  على  الشخاص  ذووي  العاقات  أن  
يدخلوا  الى  الكثير  من  مبانينا  ويحصلوا  على   • 

معلوماتنا  في  دول  مختلفة .

يجب  القيام  بالكثير  أكثر  من  أجل  تحسي  طرق  
شراء  الفرق  القطرية  لشياء  مثل  الجهزة   • 

والخدمات  من  أجل  التأكد  من  مشاركة  
الشخاص  ذووي  العاقات  .

خطط  التحسي  

إن  كل  منظمات  المم  التحدة  والفرق  القطرية  لديها  
خطط  للتحسي . 

تتضمن  هذه  الخطط : 

التأكد  بأن  كل  الخطط  الساسية  تتضمن  
خطوات  للقيام  بالزيد  من  أجل  ادماج   • 

الشخاص  ذووي  العاقات . 
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تدريب  العاملي  من  أجل  معرفة  الزيد  
بخصوص  كيفية  ادماج  الشخاص  ذووي  

• 
العاقات  في  العمل  الذي  نقوم  به . 

تسهيل  الدخول  الى  الباني  والطرق  الؤدية  
للعمل   .

• 

اشراك  أشخاص  أكثر  من  ذووي  العاقات  
والنظمات  الخاصة  بالشخاص  ذووي  العاقات  

• 
في  عملنا  .

التأكد  من  توفر  الال  من  أجل  تنفيد  كل  هذه  
الخطط  اله  ة .  • 
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-19وفيدك 

إن  كوفيد-19 هو  مرض  قد  انتشر  في  كل  العالم . 
هو  يؤثر  على  الرئتي  والتنفس . 

أثر  كوفيد-19 على  الشخاص  ذووا  العاقات  أكثر  
من  الخرين  لنه : 

من  شأن  كوفيد-19 أن  يتسبب  في  الرض  
الشديد  للشخاص  ذووي  العاقات .  • 

الكثير  من  الخدمات  والتجارات  التي  تدعمه  
توقفت  عن  العمل  . • 

كما  أن  كوفيد-19 كذلك  أثر  على  :

عمل  المم  التحدة  . • 
كيف  تعمل  أجزاء  مختلفة  من  المم  التحدة  من  

أجل  تحسي  الطرق  التي  يمكن  من  خللها  دمج  
• 

الشخاص  ذووي  العاقات  .

15 



  

  

----- .... 

التعافي  

فإننا  نحتاج  للتأكد  بأن   بينما  نتعافى  من  كوفيد-19
الشخاص  ذووي  العاقات  يتم  ادماجهم . 

إن  استراتيجية  ادماج  العاقة  هي  جزء  مهم  لضمان  
القيام  بذلك . 

عدة  فروع  من  فروع  المم  التحدة  أخبرتنا  بأنها  تدمج  
الشخاص  ذووي  العاقات  في  عملها  من  أجل  

التعافي  من  كوفيد-19،  بمافي  ذلك :

العمل  مع  منظمات  خاصة  بالشخاص  ذووي  
العاقات  . • 

توفير  معلومات  للشخاص  ذووي  الحتياجات  
الختلفة . • 
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 لياتا به القيام ليناع جبي الذيام      

عن  طريق  أن  نطلب  من  كل  فروع  المم  التحدة  أن  
تخبرنا  بكيفية  عملها،فستتوضح  لنا  الخطوات  التي  

نحتاج  للقيام  بها  تاليا  .

يجب  أن  نعمل  عن  كثب  مع  النظمات  الخاصة  
بالشخاص  ذووي  العاقات . 

يجب  أن  نتأكد  بأن  الشخاص  ذووي  العاقات  يتم  
الستفسارلديهم  عن  رأيهم  في  العمل  الذي  نقوم  به،  
ليس  فقط  العمل  الذي  نقوم  به  بخصوص  الشخاص  

ذووي  العاقات . 

لقد  كان  من  الصعب  التعامل  مع  الشاكل  التي  تسبب  
فيها  كوفيد-19،  لكن  ذلك  يساعدنا  على  ايجاد  طرق  

جديدة  من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  العاقات  
في  الستقبل . 
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 اتودالجه دةزيا  

من  الهم  أن  نعمل  الن  بجد  أكثر  من  أي  وقت  مضى  
من  أجل  ادماج  الشخاص  ذووي  العاقات  .

نحن  نريد  أن  تعمل  كل  فروع  المم  التحدة  نحو  اعداد  
خطط  كما  جاء  في  استراتيجية  ادماج  العاقة . 

يجب  أن  تعمل  كل  جهات  المم  التحدة  معا  وأن  
تواصل  في  تبادل  الفكار  بخصوص  أفضل  طرق  

لتباع  الستراتيجية . 

عن  طريق  اتباع  الستراتيجية،  فبإمكاننا  أن  نجعل  
من  العالم  مكانا  أفضل  للشخاص  ذووي  العاقات  .
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-اتومالعل من زيدللم

للحصول  على  الزيد  من  العلومات  يرجى  زيارة  الوقع  
اللكتروني  الخاص  بمنظمة  المم  التحدة :

www.un.org/en/ 
content/disabilitystrategy/   

للطلع  على  نسخة  سهلة  القراءة  من  استراتيجية  
ادماج  العاقة  يرجى  زيارة :

www.un.org/en/content/ 
disabilitystrategy/assets/ 

documentation/Easy_to_Read.pdf 

19 

http://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
http://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
http://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/Easy_to_Read.pdf
http://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/Easy_to_Read.pdf
http://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/Easy_to_Read.pdf



