قائمة النصائح

ضمان جعل استجابة المياه والصرف الصحي
والنظافة أكثر شمولية لألشخاص ذوي اإلعاقة
في اليمن
خالل المرحلة الحالية من االستجابة لفايروس كورونا يجب مراعاة احتياجات وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن وذوي األمراض
المزمنة .وهكذا تم تطوير ورقة النصائح هذه لخدمة هذا الغرض مع ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشنن
.إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني
تقدم ورقة النصائح هذه نظرة عامة على العوامل التي قد تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة لخطر متزايد في وباء كورونا وتقترح إجراءات تضمن
....االستجابة الشاملة للمياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي والمرافق الصحية لإلشخاص ذوي االعاقة

HI-Yemen mission
تم تطوير هذا المنشور من قبل منظمة المعاقين الدولية ( االسم الجديد اإلنسانية والدمج) ،بالتعاون مع WASH Cluster
مع مدخالت  ProCap ،Protection Clusterوتم تنييده من قبل  Inclusion Taskforceفي اليمن ،بتمويل من
 . GMOFAلكن اآلراء المعربة ال تعكس سياسة .GMOFA

لماذا يعد دمج اإلعاقة مهمة في استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة للكوفيد؟
ال يزال الحصول على مياه الشرب النقية واآلمنة أمرً ا بالغ األهمية لصحة وبقاء  17.6مليون شخص في اليمن.
ال تزال احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة عالية بشكل كبير بسبب العدد المتزايد من النازحين نتيجة لتصاعد النزاع والكوارث الطبيعية وانعدام
األمن الغذائي وتفشي األوبئة.
خلق النزاع الذي دام خمس سنوات ظروفا ً تساهم في تفشي االمراض ،بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا والحصبة وحمى الضنك .وصلت حاالت االشتباه في
اإلصابة بالكوليرا و حاالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الى مليوني شخص منذ عام .2016
)(EdEws ،MoPHP
يوضح التقرير أن  ٪86من األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون مشاكل في الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .يتطلب ذلك من
شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة العامة استشارة األشخاص من ذوي اإلعاقة ومنظماتهم  ،في جمع البيانات وتحليلها لفهم وتخطيط وتنفيذ االستجابة
المناسبة والكافية لدعم االحتياجات المحددة لالشخاص ذوي اإلعاقة.
يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة عوائق في الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بسبب العوائق المادية
والمؤسسية؛ وعدم وجود أنظمة نقل عام يسهل الوصول إليها ؛ و القدرة ال محدودة للعاملين الصحيين على التواصل والعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،
باإلضافة إلى حقيقة أن  ٪ 51فقط من المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها في البلد.
ضمان توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اآلمن والشامل والميسر للجميع االستفادة من النتائج الصحية المحسنة  ،ويعزز حماية األشخاص
ذوي اإلعاقة  ،ويقلل من عبء عمل األسر في مهام تقديم الرعاية  ،ويقلل من معدل اإلصابة باألمراض وانتشارها.

ما هي االعتبارات الرئيسية لمعالجة المخاطر المحددة؟
أ .بالنسبة لممثلي ووش -المياه والصرف الصحي والنظافة:
 جمع البيانات وتحليلها والتخطيط  :لجمع البيانات والوصول مباشرة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة وألسرهم ومنظمات ذوي اإلعاقة فننه من الضرورياستخدام صيغة ألتاحة التواصل معهم.
 لضمان تصنيف البيانات الفردية لذوي اإلعاقة بحسب الجنس والعمر .يوصى باستخدام استبيان مجموعة اسئلة واشنطن في تحديد العوائق والمخاطر التييواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتنكد من وجود تدابير الحماية من مخاطر اآلفات
ومعدات الوقاية الشخصية.
 تصميم او تكييف مرافق المياه والنظافة والصرف الصحي التي يمكن تركيبها و الوصول إليها بشكل امن من األشخاص ذوي اإلعاقة (مثل مضخة المياه ،ومستلزمات النظافة ،ومحطات غسل اليدين) .بما فيها مخيمات النازحين ،احرص على تصميم او تكييف  ٪15على األقل من جميع المرافق وف ًقا لمعايير
إمكانية الوصول الشاملة.
 إدخال ترتيبات خاصة للشخص الذي يواجه صعوبة في الوصول إلى نقاط تجميع المياه أو نقاط التوزيع  ،على سبيل المثال .تعبئة المجتمع  ،التوزيعالمنزلي  /المتنقل  ،مجموعات الشباب.
 تدريب العاملين في الخطوط األمامية على إدماج اإلعاقة وعدم التمييز .قم بإعداد طرائق سهلة الوصول للتوزيع  ،مثل من الباب إلى الباب ،والتسليم منخالل وكيل يحترم تعايير الحماية.
 إنشاء نظام إحالة لتسهيل التحديد والوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لذوي االعاقة  /األفراد ذوي اإلعاقة أو نظام المسارالسريع لمقدمي الرعاية لألطفال ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة للوصول إلى المياه
 نشاء مركز تنسيق لإلعاقة ضمن فريق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة للتنكد من اتباعهم المناهج واألنشطة الشاملة والموجهة لإلعاقة .إنشاء طرق إلعطاءاألولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة حتى ال ينتظروا لفترة طويلة.
 تخصيص ميزانية لمتطلبات إمكانية الوصول  ،وحمالت التوعية والمعلومات التي يمكن الوصول إليها  ،واإلمدادات اإلضافية من المياه  ،ومستلزماتالنظافة لألسر التي لديها أشخاص يعانون من صعوبات في الرعاية الذاتية أو التنقل.
 إقامة تعاون مع الجهات الصحية  ،للوصول إلى شبكات األشخاص ذوي اإلعاقة لوضع بروتوكوالت تطبيق تدابير النظافة والصرف الصحي المناسبةلألشخاص ذوي اإلعاقة في العزل  ،والحجر الصحي  ،أو على مستوى المجتمع واألسرة.
 تسهيل المراقبة عن بعد لمتابعة وتقييم المؤشرات المصنفة ذات الصلة و المتعلقة بإمكانية الوصول ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في استجابة ووشلكوفيد .19-
 ضمان وصول آليات التغذية الراجعة والتظلم إلى األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان تصرفات خالية من التمييز ومحددات المخاطر والعوائق الخاصة. التعاون مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة للتنكد ان جميع رسائل التوعية بالنظافة على كوفيد 19-سلمت بنشكال سهلة الوصول ومتنوعة بما فيةالكفاية.
 التخطيط آلليات دعم إضافية لمقدمي الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة. تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يصعب الوصول إليهم ومعزولين. -النظر في البرمجة التكيفية مع كوفيد 19 -للتحديد والوصول إلى االشخاص ذوي اإلعاقة وتوزيع االحتياجات الضرورية والمحددة لهم.

ب .للعاملين في الخطوط االمامية والمدافعون عن اإلعاقة:
-

ضمان التمثيل والمشاركة النشطة لألشخاص ذوي اإلعاقة عند إعداد األنشطة .استخدم طرق االتصال ذات الصلة مثل الهاتف المحمول  ،وسائل التواصل
االجتماعي المختلفة عند التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء التحضير  /التوزيع  ،وتركيب محطات غسل اليدين.
خالل التدخالت المجتمعية  ،تبادل الرسائل حول حقوق المجموعات المعرضة للخطر  ،بما في ذلك الرجال والنساء ذوي اإلعاقة  ،وكيفية ضمان حمايتهم
ووصولهم المتساوي إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتسهيالت.
تسهيل الوصول واالستخدام اآلمن لمرافق غسل اليدين وتقديم الدعم في جمع المياه ولوازم النظافة.
قم بتركيب محطات التوزيع وغسل اليدين بالقرب من األشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنقل ويمكن الوصول إليهم وضمان التشاور مع األشخاص
ذوي اإلعاقة قبل التثبيت.
توفير إمدادات إضافية من الماء والصابون والمنظفات ألسر ذوي االعاقات لتنظيف وتعقيم أجهزتهم المساعدة.
يجب إيالء اهتمام خاص لضمان نظافة األرضيات والمقاعد المتسخة في المراحيض حيث قد يجد بعض األشخاص صعوبة في التحرك حولها.
إذا تم دفع أجور الناس لتنظيف المراحيض  ،فيجب تدريبهم ليكونوا على دراية باحتياجات النظافة الخاصة بهذه المرافق .إذا كانت المراحيض عائلية ،
ولضمان النظافة يجب بذل جهود خاصة لتعزيز النظافة التشاركية مع أفراد العائلة.
ينبغي أن يمثل مقدمو الرعاية الشخص ذي اإلعاقة للمطالبة بالوازم ذات الصلة وتلقيها.
يجب وضع تدابير التحكم في الوقاية من العدوى مع تسهيل أنشطة تعزيز الصحة والنظافة من الباب إلى الباب.

الملحق  : 1إرشادات حول الحصول على التدريب عبر اإلنترنت لتطبيق أسئلة فريق واشنطن
 -1قم بزيارة هذا الموقعhttps://humanity-inclusion.org.uk/en/projects/disability-data-in-humanitarian-action :
 -2قم بالتمرير لألسفل إلى هذا القسم:

.1
.2
.3

حدد " عربي "
اتبع المتطلبات التي تتضمن إعداد حساب  Disaster Readyأو Kaya connect
يجب على العاملين الميدانيين إكمال أول وحدتين (ساعة واحدة كحد أقصى) .يجب على مسؤولي المشروع ومديري البرامج وكبار الموظفين إكمال جميع
الوحدات األربع (ساعتان كحد أقصى).

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع :
انور السادات  :المنسق الفني للدمج – منظمة المعاقين الدولية على a.sadat@hi.org

ايما توك  :منسق مجموعة المياة والصرف الصحي والنظافة على etuck@unicef.org

