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معلومات أساسية 
الطمث هو واقعة طبيعية من وقائع الحياة تحدث مرة كل شهر ل .8 

بليون فتاة وامرأة يف سن اإلنجاب. ومع ذلك تُحرم ماليني الحائضات 1 

يف جميع أنحاء العامل من الحق بإدارة دورتهن الطمثية بأسلوب صحي 

ويحفظ كرامتهن. وتواجه الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة وصامً مزدوجاً 

بسبب األعراف االجتامعية املرتبطة بالنوع الجنساين والطمث، وكذلك 

بسبب إعاقتهن. وقد وجد استعراض منهجي جرى يف عام019 ملتطلبات 

إدارة النظافة الصحية أثناء فرتة الطمث، والعوائق أمام الحصول عليها، 

واالسرتاتيجيات الخاصة بالفتيات والنساء ذوات اإلعاقة، أن التحديات 

عادة ما تُستخدم عبارة ’الفتيات والنساء‘ عىل امتداد هذه املذكرة التوجيهية كعبارة تدل عىل جميع الحائضات وبرصف النظر عن هوية النوع الجنساين. ويُستخدم هذا االختزال لزيادة قابلية النص للقراءة. ويف إطار التزام  1

اليونيسف باملساواة وحقوق اإلنسان يف واليتها، يتعني عىل الربامج أن تكون شاملة للمتحولني جنسياً واألشخاص الذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنايئ الجنيس والذين لديهم احتياجات يف مجال الصحة والنظافة الصحية 

أثناء فرتة الطمث.

الصحة والنظافة الصحية أثناء فترة الطمث 

عاقة للفتيات والنساء ذوات ال�إ
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املحيطة بالطمث متثل مصدر خزي للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة، مام يؤدي 
إىل تبعات تتضمن االنعزال االجتامعي وحتى التعقيم القرسي. 2

تُقّدم صحيفة النصائح هذه إطاراً لدعم الصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة 

الطمث إضافة إىل نقاط دخول عملية لتلبية احتياجات الحائضات من ذوات 

اإلعاقة.

ر أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف العامل يبلغ بليون شخص، كام أن  يُقدَّ

ما يصل إىل عرشة باملئة منهم أطفال.3 وتزيد األرجحية بأن يكون األطفال 

يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ذوي إعاقات مقارنة 

باألطفال يف البلدان املرتفعة الدخل.4 وقد وجد استعراض شمل 15 بلداً من 

البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل أن أقل قليالً من نصف 

األطفال ذوي اإلعاقة ملتحقون باملدارس.5 

ومثة أرجحية أكرب بأن تكون النساء والفتيات ذوات إعاقات وتبلغ النسبة 

بينهن 19 باملئة مقابل 12 باملئة بني الرجال واألوالد. ووفقاً لتقرير صدر عن 

األمني العام لألمم املتحدة يف عام 2017 حول حالة النساء والفتيات ذوات 

اإلعاقة ووضع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كان يُتوقّع ابتداًء من 

عام 2015 أن يصل عدد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة إىل 700 مليون عىل 

الصعيد العاملي.6 

وتضيف عدم إمكانية الوصول إىل مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحية يف املجتمعات املحلية واملدارس ومرافق الرعاية الصحية واألماكن 

العامة إىل القامئة الطويلة من العوائق التي متنع الفتيات والنساء ذوات 

اإلعاقة من املشاركة مشاركة كاملة يف الحياة االجتامعية واالقتصادية. كام 

ميثل نقص مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية التي يتيرس 

استخدامها لذوي اإلعاقة عائقاً أمام االلتحاق باملدارس للفتيات ذوات اإلعاقة. 

وميثل التثقيف والدعم يف مجال الصحة 

2 Wilbur, Torondel, Hameed, Mahon and Kuper (2019) 
Systematic review of menstrual hygiene management 
requirements, its barriers and strategies for disabled 
people. Available online at https://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0210974.

3 UNICEF (2007) Promoting the rights of children with 
disabilities. Florence, Italy: Innocenti Research Centre.

4 World Health Organization and World Bank (2011) World 
Report on Disability. Geneva: WHO.

5 Mizunoya, Mitra and Yamasaki (2016). Towards Inclusive 
Education: The impact of disability on school attendance in 
developing countries. UNICEF. Available online at https://
www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP3%20-%20
Towards%20Inclusive%20Education.pdf.
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قد تختلف احتياجات الفتيات والنساء الحائضات من ذوات اإلعاقة باختالف 

أنواع اإلعاقة. فالفتيات ذوات اإلعاقات البدنية يف الذراعني والجزء العلوي من 

الجسم يواجهن صعوبة يف وضع مواد الحامية الصحية يف املوضع الصحيح 

ويف غسل أنفسهن وثيابهن ومواد الطمث. أما الفتيات ذوات اإلعاقات 

البرصية )الرضيرات أو الضعيفات البرص( فقد يواجهن صعوبات يف معرفة 

ما إذا كّن قد متكّن من تنظيف أنفسهن تنظيفاً كامالً، وقد تحتاج الفتيات 

ذوات اإلعاقات الذهنية واإلعاقات يف النمو نصوصاً ميرسة وسهلة القراءة 

مخصصة لدعمهن يف التعبري عن آالمهن واحتياجاتهن وللتعلّم عن الصحة 

والنظافة الصحية أثناء فرتة الطمث.

ومن شأن إقامة رشاكات مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومع منظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة وعىل امتداد دورة الربمجة املعنية بالصحة والنظافة 

الصحية أثناء فرتة الطمث أن يساعد يف تحديد احتياجات النساء والفتيات 

ذوات اإلعاقة، ويف تصميم الربامج املعنية بالصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة 

الطمث أو تكييفها لتكون شاملة للجميع.

وتواجه الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة وصامً 

مزدوجاً بسبب األعراف االجتامعية املرتبطة 

بالنوع الجنساين والطمث، وكذلك بسبب إعاقتهن. 

 تقرير األمني العام حول »حالة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وحالة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  6

 اإلعاقة وبروتوكولها االختياري«، أيلول/ سبتمرب  

2017 - <https://undocs.org/ar/A/72/227>

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210974
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210974
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP3%20-%20Towards%20Inclusive%20Education.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP3%20-%20Towards%20Inclusive%20Education.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP3%20-%20Towards%20Inclusive%20Education.pdf
https://undocs.org/ar/A/72/227
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إطار ونقاط دخول عملية 
للوصول إىل الفتيات ذوات اإلعاقة

يَعرض إطار الصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة الطمث أربعة أركان للربمجة 

ترتكز عىل مبادئ لتحقيق إمكانية الوصول إىل إدارة الطمث عىل نحو آمن 

ويحفظ الكرامة لجميع النساء والفتيات.7 ومتثل هذه األركان األربعة – الدعم 

االجتامعي، واملعرفة واملهارات، واملرافق والخدمات، واملواد التي تدعم النتائج 

يف أربعة مجاالت رئيسية – أحجار الزاوية للتدخالت املعنية بالصحة والنظافة 

الصحية أثناء فرتة الطمث، وبوسعها معاً أن تساعد يف ضامن متكني الفتيات 

ذوات اإلعاقة من إدارة فرتة الطمث بأمان وعىل نحو يحفظ كرامتهن.

البيئة التمكينية، أو مجموعة الظروف التي تدعم الفاعلية، والتوسع، 

واالستدامة، وإمكانية التكرار للتدخالت والنتائج الشاملة لذوات اإلعاقة يف 

مجال الصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة الطمث:

التحّقق من أن استخالص األدلة والتعلّم بشأن الصحة والنظافة الصحية  	

أثناء فرتة الطمث يشمالن الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة.

شمول منظامت ووكاالت األشخاص ذوي اإلعاقة من التي تعمل مع  	

الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة يف فرق العمل املعنية بالصحة والنظافة 

الصحية أثناء فرتة الطمث.

بناء قدرات العاملني يف قطاعات الصحة، والتعليم، واملياه والرصف  	

الصحي والنظافة الصحية، ليتواصلوا مع الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 

حول الصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة الطمث، وذلك من خالل 

شمول وحدات خاصة باإلعاقة يف خدمات املياه والرصف الصحية 

والنظافة الصحية يف املدارس ويف التدريبات املعنية بالصحة والنظافة 

الصحية أثناء فرتة الطمث.

التصدي للوصم والتمييز، ومتكني أفراد األرس من دعم الفتيات ذوات  	

اإلعاقة ليتمكن من إدارة الطمث عىل نحو آمن ويحفظ كرامتهن.

تحتوي التوجيهات واملعايري لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة  	

الصحية يف املدارس عىل مواد بشأن النوع الجنساين واإلعاقات، كام 

تتضمن شواغل الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة، إضافة إىل أنها متاحة 

وسهلة للقراءة.

ص الوكاالت موارد محددة للصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة  	 تُخصِّ

الطمث والتي تشمل اإلعاقة.

املواد املرافق والخدمات املعرفة واملهارات الدعم االجتامعي الركن 

إمكانية الوصول امليسورة الكلفة 

واملالمئة ملواد الحامية الصحية.

إمكانية الوصول األمنة والخصوصية 

واملوثوقة للبنى التحتية واإلمدادات، 

مبا يف ذلك وسائل املواصالت املالمئة 

لذوي اإلعاقة.

إمكانية الحصول عىل معلومات دقيقة 

ويف الوقت املالئم. تضمني املواد املتعلقة 

بالصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة 

الطمث صوراً لبنات/ أوالد ذوي إعاقة

مكافحة الوصم والتمييز عرب تطبيق نُهج 

التوعية للتغيري االجتامعي والسلويك..

الهدف 

تشارك الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 	 

يف اختيار املواد املالمئة. وسيختلف 

الخيار بناء عىل نوع اإلعاقة، واالرتياح، 

وسهولة االستخدام.

املواد واإلمدادات، من قبيل الصابون، 	 

توضع عىل ارتفاع مالئم لتتمكن 

الفتيات والنساء الاليت يستخدمن 

كريس متحرك من الوصول إليها 

)االرتفاع املقرتح هو 600 إىل 700 ملم 

عن األرض(.

تشارك الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 	 

يف رصد وتقييم استخدام املواد 

واإلمدادات.

تشارك الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 	 

يف تصميم مرافق وخدمات املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية 

املالمئة للنوع الجنساين واملتاحة 

لذوي اإلعاقة.

تصميم أو تكييف مرافق املياه 	 

والرصف الصحي والنظافة الصحية 

لتكون مالمئة للنوع الجنساين ومتاحة 

لذوي اإلعاقة وتلبّي املعايري الوطنية 

والدولية إلمكانية الوصول.

تشارك فتيات ونساء ذوات أنواع 	 

مختلفة من اإلعاقة يف تدقيق املرافق 

لتحديد أمانها ومالمئتها.

توافر املواد املعرفية بشكلني مختلفني 	 

عىل األقل )مثالً، تسجيل صويت/ لغة 

بريل/ نسخ سهلة للقراءة(. انظر دراسة 

الحالة اإلفرادية أدناه.

تصنيف البيانات بحسب الجنس والنوع 	 

الجنساين والعمر واإلعاقة.

شمول الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 	 

يف عمليات الرصد وتقديم املالحظات 

والتعليقات، كام أن آليات تقديم 

املالحظات مكيفة/ مصممة لتالئم 

احتياجاتهن املتنوعة من حيث التواصل.

املدارس الشاملة للجميع واملتخصصة 	 

مشمولة يف التدخالت املعنية بالصحة 

والنظافة الصحية أثناء فرتة الطمث.

ترتافق أنشطة التوعية يف املدارس مع 	 

تدخالت قامئة عىل املدرسة للوصول إىل 

طالبات املدارس.

التواصل مع منظامت األشخاص ذوي 	 

اإلعاقة والجامعات غري الرسمية لوالدي 

األطفال ذوي اإلعاقة.

االنهامك مع أرس الفتيات ذوات اإلعاقة 	 

ومتكينها لتوفِّر الدعم إلدارة فرتة الطمث 

عىل نحو آمن ويحفظ الكرامة.

الوصول إىل األوالد والرجال واألشخاص 	 

اآلخرين غري املعنيني بعملية الطمث، بغية 

مكافحة الصور النمطية املرتبطة بالطمث.

اعتبارات رئيسية 

للوصول إىل الفتيات 

ذوات اإلعاقة 

اليونيسف )2019( دليل حول الصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة الطمث. نيويورك، الواليات املتحدة  7

 األمريكية: اليونيسف.  

https://www.unicef.org/documents/guidance-menstrual-health-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/guidance-menstrual-health-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/guidance-menstrual-health-and-hygiene
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إن توافر مقومات إدارة فرتة الطمث عىل نحو آمن ويحفظ الكرامة هو 

أمر أسايس لجميع الحائضات. وتواج النساء والفتيات يف جميع أنحاء العامل 

الوصم والجهل واإلقصاء بسبب مرورهن يف فرتات الطمث. وغالباً ما تواجه 

الفتيات ذوات اإلعاقة متييزاً مزدوجاً بسبب نوعن الجنساين وبسبب إعاقتهن. 

ويؤدي هذا الوصم اإلضايف املرتبط بالطمث إىل تقليص أرجحية حصول 

الفتيات ذوات اإلعاقة عىل املعلومات واإلمدادات والدعم الذي يحتجنه 

للصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة الطمث. كام قد يؤدي الوصم وسوء الفهم 

واإلقصاء إىل مامرسات مؤذية يف العديد من األماكن، من أسرتاليا إىل الواليات 

املتحدة إىل الهند – وقد وجد استعراض منهجي لإلعاقة والصحة والنظافة 

الصحية أثناء فرتة الطمث أدلة عىل وجود مامرسة التعقيم القرسي للفتيات 

الاليت يعانني من إعاقات ذهنية بغية إدارة فرتة الطمث لديهن.

تتمتع الفتيات ذوات اإلعاقة بقدرات إىل جانب مواطن الضعف التي يعانني 

منها، مام ميّكنهن من التصدي لصعوبات كبرية بصفة يومية.8  وبوجود 

برمجة ودعم أكرث شموالً للجميع يف مجال الصحة والنظافة الصحية أثناء 

فرتة الطمث، ميكن متكني الفتيات ذوات اإلعاقة إلدارة فرتة الطمث لديهن 

عىل نحو صحي ويحفظ كرامتهن. وإضافة إىل ذلك، بوسع األشخاص اآلخرين 

من غري املعنيني بعملية الطمث أن يتعلموا عنها من أجل مكافحة الصور 

 النمطية والوصم والتحيزات.

8 SHARE & WaterAid (2012) Menstrual Hygiene Matters: 
A resource for improving menstrual hygiene around the 
world. Available online at http://www.wateraid.org/what-
we-do/our-approach/research-and-publications/view-
publication?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f.

اليونيسف )2019( دليل حول الصحة والنظافة الصحية أثناء فرتة  	

الطمث. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: اليونيسف.

اليونيسف )2017( إدارة النظافة الصحية أثناء فرتة الطمث – حلقة  	

دراسية شبكية. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: اليونيسف.

اليونيسف )2018( تقرير أويل حول التوجيهات الخاصة بإدارة النظافة  	

الصحية أثناء فرتة الطمث. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: اليونيسف.

موارد رئيسية

مقتطفات من دراسة حالة إفرادية: معالجة إدارة النظافة 
الصحية أثناء فرتة الطمث لألطفال ذوي اإلعاقة يف قريغيزستان

دليل اليونيسف إلدارة النظافة الصحية أثناء فرتة الطمث، 2019، صفحة 67(

»أقامت اليونيسف و’مؤسسة بلس ببلِك‘ )Plus Public Foundation( رشاكة يف عام 2018 إلنتاج مواد تعليمية حول النظافة الصحية أثناء فرتة الطمث، والسالمة املدرسية، وحقوق الطفل، وذلك بأشكال 

بديلة لألطفال ذوي اإلعاقات البرصية والسمعية. وسعى املرشوع إىل تزويد األطفال ذوي اإلعاقات البرصية والسمعية بإمكانية الوصول إىل املعلومات املهمة حول حقوق الطفل، والنظافة الصحية للفتيات 

ث مع  وسالمتهن. وأُنِتجت ثالثة إصدارات حول إدارة النظافة الصحية أثناء فرتة الطمث باللغتني القريغيزية والروسية )’النشأة والنامء‘ و ’أكايالي تنمو‘، وهام كتابان حول مرحلة البلوغ للفتيات، و ’التحدُّ

االبنة‘ وهو دليل للوالدين( وقد توفرت هذه اإلصدارات بلغة بريل وعىل شكل تسجيالت صوتية. كام أعيد إنتاج دليل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وإصدار حول السلوك اآلمن لطالب املدارس 

باللغة القريغيزية عىل شكل مقاطع فيديو مزودة بنصوص يف أسفل الشاشة وترجمة فورية بلغة اإلشارة. وبينام ميكن لألطفال والوالدين الحصول عىل املواد من خالل مدرستني متخصصتني، ستتوفر املواد لعموم 

.»wins4girls.org الجمهور من خالل املوقع اإللكرتوين
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https://washmatters.wateraid.org/publications/menstrual-hygiene-matters?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f
https://washmatters.wateraid.org/publications/menstrual-hygiene-matters?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f
https://washmatters.wateraid.org/publications/menstrual-hygiene-matters?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f
https://www.unicef.org/documents/guidance-menstrual-health-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/guidance-menstrual-health-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/guidance-menstrual-health-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/guidance-monitoring-menstrual-health-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/guidance-monitoring-menstrual-health-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/guidance-monitoring-menstrual-health-and-hygiene
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0HmzKBkBg  
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0HmzKBkBg  
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0HmzKBkBg  
http://wins4girls.org

