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املامرسات الواعدة إلدماج اإلعاقة يف معالجة النزوح الناجم عن الكوارث
يرسى عزير ولويزا ياسوكاوا ونزمول باري

يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل غري متناسب بتغري املناخ والنزوح بسبب الكوارث، لكن تلوح يف األفق 
أمثلة واعدة لتخطيط واستجابات أكرث شمواًل

يزداد  متغري،  مناخ  يف  للنزوح  فهمنا  تنامي  استمرار  مع 
وتشري  متساٍو.  غري  بيننا  بآثاره  الشعور  بأن  أيًضا  وعينا 
التقديرات إىل  أن مليار شخص - أي 15٪ من سكان العامل 
االجتامعية  املساواة  عدم  وتزيد  ما.  بإعاقة  –يعيشون 
احتاملية  من  منها  يعانون  التي  والسياسية  واالقتصادية 
بسبب  والنزوح  املناخ  تغري  بنتائج  وتأثرهم  تعريضهم 
الكوارث. فهم يواجهون تحديات فريدة قبل النزوح وأثناء 
النزوح وبعده، وذلك ألنهم غالًبا ما يتم استبعادهم من 
عمليات اإلخالء، وألنهم ويواجهون أيضا عقبات يف الوصول 
إىل الدعم. وعىل سبيل املثال، وفًقا ملمثل األشخاص ذوي 
اإلعاقة يف مدينة بيليدوينيBeledweyne الصومالية التي 

تتأثر بانتظام بالنزوح بسبب الفيضانات، فإن:

الفيضانات تؤثرعىل األشخاص ذوي اإلعاقة أكرث من غريهم 
يف هذه املدينة؛ فام يقرب من 30 ٪ من األشخاص ذوي 
اإلعاقة يزحفون للوصول إىل مكان وجهتهم. ال ] توجد[ 
تحمل  ميكنها  متحركة  كرايس  توجد  وال  لنقلهم،  مركبات 

املياه، والناس ليسوا عىل دراية جيدة باحتياجاتهم«1.

اإلعاقة  األشخاص ذوي  البيانات عن  توافر  إن محدودية 
الصعب  من  ويجعل  التحديات  هذه  تفاقم  يف  يتسبب 

تقييم شمولية أنشطة الجاهزية واالستجابات للنزوح.

إطار سنداي

-2015 الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  كان 
الكوارث اتفاقية دولية للحد من مخاطر  2030 هو أول 

DRR( ( تشري بشكل مميز إىل مسألة اإلعاقة؛ فشددت 
أداء  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني  إىل  الحاجة  عىل 
من  الحد  معايري  وتنفيذ  وتصميم  تقييم  يف  قيادي  دور 
مخاطر الكوارث. ويشجع أصحاب القرار عىل تبني مبادئ 
التصميم العاملي2، وضامن إمكانية الوصول إىل معلومات 
الكوارث، وجمع البيانات املفصلة حسب الجنس والعمر 

واإلعاقة.

لقد اعتمدت 187 دولة إطار سنداي، فُأدرجت أحكامه املتعلقة 
القوانني  ويف  املبادئ  إعالنات  ويف  اإلقليمية  األطر  يف  باإلعاقة 
الوطنية يف بلدان مثل اليابان وإندونيسيا3. ولكن - عىل الرغم 
فقد  بطيًئا؛  لها  التنفيذ  بقي   – القوية  االلتزامات  هذه  من 
َوجدت مراجعة لتنفيذ هذه االلتزامات يف أوروبا - عىل سبيل 
بعد  ترتجم  مل  اإلعاقة  بإدماج  املتعلقة  االلتزامات  أّن   - املثال 
أبرزت  إليها بسهولة4. كام  الوصول  إىل مامرسات شاملة ميكن 
زيادة  الحاجة إىل  أيًضا  العاملي  املستوى  تقييامت مامثلة عىل 
الجهود لبناء قدرة الحكومات عىل جمع بيانات مفصلة حسب 

اإلعاقة5.

الحد  فشبكة  املجال؛  التقدم يف هذا  بوادر عىل  أّن هناك  غري 
- وهي   -  )DiDRRN( لإلعاقة الشاملة  الكوارث  من مخاطر 
لألشخاص  التفكري  يف  متشابهة  منظامت  من  اتحاد  عن  عبارة 
تركز  عادية  وتنمية  إغاثة  ومنظامت   ،)OPDs( اإلعاقة   ذوي 
لألشخاص  هادفة  مشاركة  ضامن  إىل  تسعى   - اإلعاقة  عىل 
الكوارث  الحد من مخاطر  اإلعاقة يف سياسة ومامرسات  ذوي 
مبا يتالءم مع التزامات إطار سنداي6. وقد حققت العديد من 
اإلنجازات البارزة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، مبا يف ذلك 
تدريب أكرث من 1300 شخص من ذوي اإلعاقة عىل املهارات 
الشاملة املتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وتوعية أكرث من 
الكوارث بشأن  الحد من مخاطر  القرار يف  6600 من أصحاب 
ذوي  لألشخاص  منظمة   26 قيادة  وتعزيز  واإلعاقة،  املخاطر 
تنتج  كام  الكوارث.  مخاطر  من  الحد  يف  االشرتاك  يف  اإلعاقة 
 DiDRRNلإلعاقة الشاملة  الكوارث  مخاطر  من  الحد  شبكة 
موارد عملية حول جمع البيانات املصنفة حسب اإلعاقة ميكن 
الوصول إليها بسهولة. واألمثلة الواعدة من بنغالديش والفلبني 
الوطنية واملحلية خطوات  الفاعلة  الجهات  تتخذ  توضح كيف 

لتقليل املخاطر املتعلقة بالنزوح وتعزيز الجاهزية له.

بناء قدرة املجتمع عىل الصمود يف بنغالديش

لقد قاد مركز اإلعاقة يف التنمية )CDD( يف بنغالديش - وهي 
واحدة من أكرث البلدان عرضة للكوارث يف العامل- مرشوًعا يف عام 
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2019 لزيادة الوعي والجاهزية يف محلية اتحاد باهارتشورا
Baharchora التي شهدت خمسة أعاصري كربى يف السنوات 
الخمس عرشة املاضية7. فتعاون مركز التنمية املجتمعية مع 
السلطات املحلية وأعضاء املجتمع لتسهيل سلسلة من متارين 
محاكاة الكوارث التي عززت انخراط األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف أنشطة إدارة مخاطر الكوارث املحلية )DRM( . وقد أتاح 
اتباع اإلجراءات الحاسمة - مبا يف ذلك تقييم املخاطر، وأنظمة 
اإلنذار املبكر التي ميكن الوصول إليها وبروتوكوالت اإلخالء 
األكرث عرضة  السكانية  الفئات  لتحديد  للمشاركني  الفرصة   -
للخطر، وبالتايل تفويض املسؤوليات بشكل أفضل يف حاالت 

الطوارئ لضامن عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

يف حاالت أخرى، تتطلب قدرة املجتمع الذي يعنى بانخراط 
ذوي  األشخاص  احتياجات  لتلبية  شاملة  تدخالت  اإلعاقة 
اإلعاقة قبل وقوع الكارثة. لقد عملت CDD واملنظمة غري 
املحلية  الحكومية  غري  واملنظمة   CBM الدولية  الحكومية 
يف  برنامج  تطوير  عىل  مًعا   Gana Unnayan Kendra
بهدف  للفيضانات  املعرضة   Gaibandha قيبانظا  مقاطعة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ووضــع  املحلية  القدرات  تعزيز 
ومجموعات املساعدة الذاتية التي متثلهم يف مركز الحد من 
للحد من مخاطر  إعداد خطط عمل  الكوارث. وتم  مخاطر 
لإلعاقة  شاملة  املحيل،  املجتمع  مستوى  عىل  الكوارث8، 
ومبشاركة هادفة من األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم. فتلقى 
عالجية  وخدمات  مساعدة  أجهزة  اإلعاقة  ذوو  األشخاص 

عززت من مشاركتهم يف عملية الحد من مخاطر الكوارث. 

للخطر  تعرًضا  األكرث  اإلعاقة  األشخاص ذوي  تلقت أرس  لقد 
دعام لسبل عيشهم، األمر الذي مّكنهم من استخدام جزء من 
دخلهم لتحصني منازلهم ضد الفيضانات. كام ُجعلت املالجئ 
ز قارب إنقاذ  املحلية الخاصة بالفيضانات سهلة املنال، وُجهِّ
ميكن الوصول إليه الستخدامه من قبل جميع أفراد املجتمع، 
عمليات  إجراء  أجل  من  ذلك  وكل  اإلعاقة،  ذوو  فيهم  مبا 
اإلخالء بأمان. وقد أوىص منوذج قيابنظا Gaibandha بخمس 
تدخالت مرتابطة لبناء مجتمعات تتمتع باملرونة والشمولية، 
مخاطر  من  الحد  إلدارة  املحلية  الحكومة  مع  املرابطة  مثل 
متّكن  التي  املجتمعية  النهج  وتظهر  الشاملة.  الكوارث 
عمليات  يف  واملشاركة  االنخراط  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
التخطيط فاعلية طويلة األمد يف تغيري املفاهيم الشائعةعن 

اإلعاقة.

تعزيز عمليات اإلخالء وجمع البيانات يف الفلبني
يف  وإدارتها  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الوطنية  الخطة  تؤكد 
الفلبني )2020-2030( رضورة تلبية احتياجات األشخاص ذوي 
اإلعاقة، واالعرتاف بقدراتهم ومعرفتهم ثم تعزيزها. وقد ُبذلت 
- من الناحية العملية - جهود لتعزيز شمولية عمليات اإلخالء، 

ال سيام عىل مستوى الحكومة املحلية.

تقود شبكة »سيبو« الشاملة للحد من مخاطر الكوارث - عىل 
تدريب  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  فريًقا   - املثال  سبيل 
املوظفني العموميني عىل كيفية توجيه عملية االندماج يف التجهز 
املسؤولني  تعليم  إىل  باإلضافة   - املدربون  ويحدد  للكوارث9. 
الحكوميني أساسيات لغة اإلشارة- الحلول البسيطة التي ميكن 
غامز  إضافة  ذلك  ويشمل  الوصول.  إمكانية  لتعزيز  اتخاذها 
ضويئ إىل أجهزة اإلنذار املبكر وذلك ملساعدة األشخاص املعاقني 
األشخاص  عىل  الوصول  سهلة  اإلخــالء  طرق  ولجعل  برصًيا، 
ضامن  أيضا  يشمل  كام  الحركة،  عىل  املحدودة  القدرة  ذوي 
توفر معلومات الكوارث يف شكل صويت أو نص مكتوب بخط 
كبري. كام يقومون - باإلضافة إىل ذلك - بإجراء عمليات تفقد 

إلمكانيات سهولة الوصول يف املباين حول املنطقة.

وقد ُبذلت جهود أيضا للتشجيع عىل جمع بيانات عن األشخاص 
ذوي اإلعاقة مبنهجية أكرث تنظيام، وُأطِلق نظام إدارة البيانات 
الشامل )IDMS( يف عام 2018، وهو مصمم لتحديد األشخاص 
ذوي اإلعاقة ولجمع البيانات حول احتياجاتهم ونقاط ضعفهم 
وكان  وبعدها10.  الكوارث  وقع  وأثناء  الكوارث  قبل  وقدراتهم 
الهدف هو دعم إنشاء نظام شامل إلدارة البيانات عىل مستوى 
التي  األنظمة  لتعزيز  وكذلك  املدينة،  مستوى  عىل  أو  البلدية 
جميع  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املحددة  االحتياجات  تعالج 

.)DRR( مراحل الحد من مخاطر الكوارث

التحديات الرئيسية وسبل امليض قدما

لقد سلط املامرسون العاملون مع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 
خالل  والصومال-  ونيبال  إثيوبيا  يف  الكوارث  بسبب  نزحوا 
املشاورات معهم- الضوء عىل العديد من التحديات التي تعيق 
أهمها  من  فكان  باإلعاقة؛  املتعلقة  لاللتزامات  الفعال  التنفيذ 
الذي  الكوارث  مخاطر  من  الحد  بأن  الشائع  الخاطئ  املفهوم 
ما  كثرية،  موارد  ويستهلك  معقد  أمر  هو  اإلعاقة  ذوي  يشمل 
يعني أّن من غري املرجح إعطاَءه أولوية يف العمل. ولكن األمثلة 
إمكانية  تحسني  أن  توضح  والفلبني  بنغالديش  من  القادمة 
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مناهج  األحيان  من  كثري  يف  تتطلب  ال  الوصول 
ابتكارية أو معقدة؛ فهناك العديد من الحلول التي 
هي بسيطة ولكنها تتطلب فقط إجراًء مبكرًا. كام 

الحظ أحد املامرسني من نيبال، فقال:

»علينا أن نركز أكرث عىل الجاهزية ... ليكون لدينا 
الوقت الكايف للتفكري يف إمكانية الوصول والسالمة 
يواجهها  قد  التي  القضايا  من  وغريها  ــن  واألم

األشخاص ذوو اإلعاقة.«

اإلصابة،  أو  الوفاة  مخاطر  تقليل  إىل  وباإلضافة 
مرحلة  قبل  الوصول  إمكانية  قضايا  معالجة  فإن 
كفاءة  أكرث  أيًضا  ستكون  للطوارئ  االستجابة 
تلبية  الطويل. ويعد مبدأ  املدى  وأقل تكلفة عىل 

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف مرحلة التصميم وثيق صلة 
بجميع املجاالت وعرب املراحل املختلفة من النزوح. لذا، يتوجب 
دمجه يف WASH )مرافق املياه والرصف الصحي( ويف مرافق 
الكوارث، وذلك ليتمكن األشخاص  التعليم والصحة يف مواضع 
ذوو اإلعاقة من االستمرار يف الوصول إىل الخدمات طوال فرتة 

نزوحهم.

وقد الحظ املامرسون - يف الوقت ذاته- ميل الحكومة والجهات 
كمجموعة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  رؤية  إىل  اإلنسانية  الفاعلة 
واحتياجاتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مخاطر  لكن  متجانسة، 
وتجاربهم هي – يف الحقيقة- متنوعة. لذلك يصبح من الرضوري 
تأثري  كيفية  فهم  خالله  من  يتم  الجوانب،  متعدد  نهج  تبني 
جنس الشخص وعمره وعرقه ونوع اإلعاقة ووضعه االجتامعي 
واالقتصادي والخصائص األخرى، عىل الطريقة التي يتأثرون بها 
يف النزوح. وميكن أن يساعد التوسع يف جمع البيانات املفصلة 
أفضل ويف  املتنوعة بشكل  احتياجاتهم  اإلعاقة يف فهم  حسب 

تطبيق التدخالت املناسبة.

أخريًا، شدد املامرسون عىل أن املشاركة الهادفة والتشاور الفعال 
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف التخطيط واتخاذ القرار بشأن النزوح 
ال يزاالن مفتقدين إىل حد كبري. واألمثلة لواردة من بنغالديش 
والفلبني تسلط الضوء عىل الدور الرئييس الذي ميكن أن يقوم 
به األشخاص ذوو اإلعاقة يف الحد من املخاطر املتعلقة بالنزوح، 
إن  لهم.  واملنارصة  التدريب  مشاريع  خالل  من  ذلك  يف  مبا 
الكوارث  مخاطر  من  الحد  أنشطة  لقيادة  املجتمعات  متكني 

واسرتاتيجيات التكيف مع املناخ من خالل املساعدة يف زيادة 
أيًضا  يساهم  ودينامييك  معقد  كمفهوم  اإلعاقة  حول  الوعي 
التي  الخاطئة  واملفاهيم  السيئة  النمطية  الوصمة  مكافحة  يف 

يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة.
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أقىص حد ممكن، ودون الحاجة إىل تكييف أو تصميم متخصص 

 Undang-undangRepublik )2016( 3. انظر عىل سبيل املثال حكومة إندونيسيا
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentangpenyandangdisabilitas 

www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1667.pdf
 UNDRR Europe )2018( EFDRR 2015-2020 ROADMAP Review .4 

 www.preventionweb.net/files/57664_efdrrroadmapreview.pdf
E تقرير عن حالة تنفيذ الهدف .UNDRR )2020( 5. انظر عىل سبيل املثال

www.undrr.org/publication/status-report-target-e-implementation-2020
https://sendaicommitments.undrr.org/commitments/20190219_001 .6

www.didrrn.net/inclusive-disaster-preparedness-in-baharchora/internal/  .7

استشارة  خاصة بوضع خريطة  يـشارك يف  املجتمعية،  الكوارث  إدارة  بادشا ميا، وهو مستخدم كريس متحرك وعضو يف لجنة 

لتقييم مخاطر املجتمع. بنغالديش.
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www.fmreview.org/ar/climate-crisis2022 أيار

CBM 2018  .8( منوذج جايبنظا Gaibandha للحد من مخاطر الكوارث الذي يشمل 
أصحاب اإلعاقة

www.cbm.org/fileadmin/user_upload/DRR_Booklet_FINAL_-_
Online_10MB.pdf

9. كلرين يس يب )2021( شمول اإلعاقة أمر حيوي للحد من املخاطر يف موقع الوقاية يف 
 PreventionWeb الفلبني

bit.ly/disability-risk-reduction-Philippines
10. مركز الجاهزية للكوارث )2021( دليل نظام إدارة البيانات الشمويل

bit.ly/cdp-idms-guidebook

 IGAD النزوح من الكوارث واسرتاتيجيات الحد من املخاطر يف 

)الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية(
نيقودميوس نيانديكو

IGAD يشري تحليل اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والخطط واألطر الخاصة بالدول األعضاء يف
إىل تفاوت يف اإلشارة إىل مخاطر النزوح واحتياجات الحامية املرتبطة بها.

لقد كان النزوح الناجم عن الكوارث مشكلة متكررة ومضطردة 
نزوح   2020 عام  يف  املنطقة  فقد شهدت   1 .IGADمنطقة يف 
أي  الكوارث:  بسبب  قرًسا  شخص  مليون   2.3 من  يقرب  ما 
تصميم  عند  توجب  لذا،  شهرًيا.  كاريث  نازح   100000 مبعدل 
اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها بشكل صحيح 
أن تعالج مخاطر النزوح، وإذا ما حدث ذلك، يصبح لزاما تعزيز 

حامية األشخاص النازحني وتوفري حلول دامئة لهم.

مبا  املصممة  الكوارث  مخاطر  من  الحد  اسرتاتيجيات  تشكل 
-2015( الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  مع  يتالءم 

2030( ركيزة أساسية للحد من املخاطر، ولبناء قدرة املجتمع 
عىل الصمود يف مواجهة مخاطر الكوارث وظروف تغري املناخ. 
كام ينبغي أن توضح أدوار مجموعة واسعة من أصحاب العالقة 

)القرار( املشاركني ومسؤولياتهم يف إدارة مخاطر الكوارث.

عدد  زيادة  البلدان  من  سنداي  إطار  من   E الهدف  يطالب 
مخاطر  من  للحد  والوطنية  املحلية  والخطط  االسرتاتيجيات 
الكوارث بشكل كبري بحلول عام 2020،وذلك باستخدام مقياس 
وُيظهر  وخططها.  اسرتاتيجياتها  جودة  لتقييم  نقاط  عرش  من 
التحليل أن جميع الدول الثامين األعضاء يف IGAD قد طورت 
بالفعل أو أنها تعمل حاليا عىل تحديث اسرتاتيجياتها وخططها 
مع  يتالءم  مبا  الصلة  ذات  واألطر  الكوارث  مخاطر  من  للحد 
إطار سنداي. فقد قامت كينيا والصومال وأوغندا بتحديث أطر 
السودان  ويقوم  بها.  الخاصة  الكوارث  الحد من مخاطر  عمل 
بينام  خططهم،  مبراجعة  وجيبويت  السودان  وجنوب  وإثيوبيا 
الصدد غري واضح.  إريرتيا يف هذا  الذي تحرزه  التقدم  يزال  ال 
وهناك أشارات أكرث يف اسرتاتيجيات الصومال وجنوب السودان 

لكيفية  توثيق  يصاحبه  البرشي  والتنقل  النزوح  إىل  والسودان 
إدارة النزوح إذا حدث ذلك هناك، يف حني أن أطر السياسات 
النزوح  كيفية  إىل  أقل  بشكل  تشري  وأوغندا  وجيبويت  كينيا  يف 
وحامية النازحني. وميكن رؤية التباين بني األطر املدمجة التي 

تتعلق يقضايا النزوح يف األمثلة التالية:

كينيا: توفر سياسة كينيا الوطنية يف إدارة مخاطر الكوارث لعام 
التصدي  خالل  من  للمخاطر  االستباقية  لإلدارة  آليات   2017
السياسة  تشري  كام  لألزمات.  املبكرة  واالستجابة  والجاهزية 
ذاتها إىل توفري املوارد إلدارة مخاطر الكوارث وتخصيص األدوار 
واملسؤوليات ملختلف أصحاب الشأن، إال أنه ال توجد إشارة إىل 
النازحني. وتذكر السياسة بطريقة  كيفية ارتباط ذلك بالسكان 
اجتامعية  خسائر  إىل  تؤدي  التي  الكوارث  من  العديد  رسدية 
وبشكل  الكوارث.  بسبب  النزوح  تذكر  ال  ولكنها  واقتصادية 
تدابري  صياغة  يف  فشلت  السياسة  تلك  بأن  القول  ميكن  عام، 
واضحة فيام يتعلق بالنزوح، والحد من مخاطر النزوح، وحامية 
النازحني بسبب الكوارث. كام ال يوجد ذكر للتنقل البرشي أو 

تدابري لإلخالء يف حالة حصول الكوارث.

الصومال: الصومال اآلن يف املراحل األخرية من وضعها اللمسات 
مسودة  وتنص  الكوارث.  إلدارة  الوطنية  سياستها  عىل  األخرية 
والتعامل  النزوح  من  املزيد  »منع  أن  عىل  رصاحة  السياسة 
األوجه  متعددة  األزمة  سياق  يف  بالفعل«  النازحني  أولئك  مع 
إعادة  عملية  يف  التحديات  أكرب  هي  البالد  يف  املطول  للنزوح 
الرضوري  »من  أنه  السياسة  تلك  توضح  كام  الصومال.  بناء 
إمكانية  الدولة  لهم  توفر  أن  داخلًيا،  النازحني  لجميع  بالنسبة 
الوصول إىل املستندات الشخصية وغريها من الوثائق وإمكانية 
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