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الذي أثر على  ، 19-انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد  جراءفي ضوء المتغيرات العالمية الجديدة 

  ، من أكثر الفئات ضعفالكونهم  واألشخاص ذوي االعاقة خاصةمختلف النواحي في حياة االشخاص عامة، 

، وبعض المواقف التمييزية،  بسبب العديد من الحواجز االجتماعية والبيئية ، 19-التي تأثرت بشدة بجائحة كوفيد و

وظروف البنية التحتية. كما أنهم غالبًا ما يواجهون مخاوف متزايدة بشأن الوقاية والحماية بسبب الظروف  

ضعف التماسك االجتماعي، وعدم توفير المعلومات لهم  والصحية الحالية، وإغالق الخدمات االجتماعية، 

تلقيهم للرعاية  لمواقف السلبية التي قد تطالهم مما يؤثر على إضافة الى بعض ا بأشكال يسهل الوصول إليها.

 الصحية الالزمة.

 

هذه الفئة الكبيرة في كل أنحاء العالم، خاصة  قلق  ت رأثالذلك فإن أزمة كورونا التي تعصف بالعالم،  

طاحنة، في عدة مناطق على في المنطقة العربية، التي تتزايد فيها حاالت اإلعاقة، بفعل ما تشهده من صراعات  

 مدى السنوات الماضية. 

 

االجتماعي   التباعد و النظافةاإلعاقة صعوبات متزايدة في تطبيق توصيات  يقد يواجه األشخاص ذو

الضرورية والوصول إلى المعلومات حول الفيروس، مما قد يجعلهم أكثر عرضة لإلصابة. وبالنظر إلى 

فقد يواجهون عوائق   .، فقد يكونون أيًضا أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات شديدة للمرض وضعهم الصحي

مس األشياء للحصول على . يحتاجون أحيانًا إلى لغسل أيديهم بشكل جيد  صعوبة جسدية في، مثل محددة

اال  ، كما هو معلوم فان التباعد االجتماعي هو أحد اهم عناصر الوقايةومعلومات أو للحصول على دعم مادي.  

اعاقات معينة مثل اإلعاقة البصرية واصحاب   لديهمألشخاص الذين اكبير على ء ان هذا التباعد هو عب 

قد يحتاج األشخاص المصابون بالشلل الدماغي واألشخاص  االعاقات العميقة والمركبة.  على سبيل المثال، 

إلى مساعدة شخصية إلدارة أنشطة   ذوي اإلعاقات الذهنيةواألشخاص من الذين يعانون من ضمور العضالت 

 .الحياة اليومية

 



خطت الدول العربية خطوات هامة لتنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واألهداف 

، واستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، التي أطلقها األمين  2030والغايات ذات الصلة في خطة 

المشار إليها بشكل مباشر على جهود ، وبالطبع شكلت اإلجراءات االحترازية  2019العام لألمم المتحدة في عام  

الحكومات والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والجهات المانحة، لتنفيذ هذين االلتزامين الهامين وغيرهما من  

المواثيق الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إلى ضمان كافة حقوق هذه الفئة الهامة وضمان عيشها بالشكل  

 المطلوب.

 

ربي كان هناك مبادرات هامة رمت إلى توفير الحاجات األساسية لألشخاص ذوي على الصعيد الع

اإلعاقة، ويشمل ذلك تعميم إدراج اإلعاقة في االستجابات لمواجهة الجائحة، وإيجاد طرق بديلة لتوفير خدمات 

دمات الصحية عبر الرعاية الصحية والتعليم وإعادة التأهيل لذوي اإلعاقة، مثل برامج الزيارات المنزلية أو الخ

اإلنترنت أو التعلم عن بُعد استنادًا إلى السياق المحلي. وإشراك مختلف أصحاب المصلحة، وتعبئتهم التخاذ  

إجراءات لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المعلومات والخدمات الصحية واالجتماعية، والدعم الذي 

 .يحتاجون إليه للحفاظ عليهم

 

إدارة التنمية والسياسات  -ظم جامعة الدول العربية )قطاع الشؤون االجتماعية مما تقدم تن انطالقا

مع السيدة ماريا   لتنسيقاألمم المتحدة االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، با لجنةاالجتماعية( و

إمكانية الوصول، سوليداد سيست رناس رييس، المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باإلعاقة و

، على األشخاص ذوي  19- جائحة كوفيد  آثاراجتماع لكبار المسؤولين في الدول العربية المعنيين بملف مواجهة  

اإلعاقة في الدول العربية. كما سيتم عقد االجتماع بالتعاون مع من المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة  

 Microsoft Teams  عبر المنصة االلكترونية مايكروسوفت تيمز   2020يونيو/ حزيران  24وذلك يوم  

 

- تداعيات جائحة كوفيد ليهدف االجتماع بشكل عام إلى التنسيق مع الشركاء والحكومات حول التصدي  

، وتأثيره على األشخاص ذوي اإلعاقة، والتعرف على المبادرات الوطنية، وتوفير منصة لالطالع على  19

واآلليات التي تضعها الدول لحماية المجتمعات من الوباء وآثاره الصحية واالجتماعية  التجارب المختلفة 

واالقتصادية على األشخاص ذوي اإلعاقة، وصوالً إلى وضع خارطة طريق لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة  

 وعدم عزلهم عن مجتمعهم إذا ما أردنا تمكينهم وادماجهم. 

 

 ثانيا: األهداف والمواضيع 

 

 :ا االجتماع عبر اإلنترنت إلى األهداف التاليةيهدف هذ 

استعراض الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمساندة ودعم األشخاص ذوي االعاقة في هذه  .1

، بشأن  19-كوفيد  المحنة الصعبة، من خالل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، في سياق جائحة

 والتأهيلية والتعليمية. استئناف أو مواصلة تقديم الخدمات الصحية 

 

تحديد التحديات والحلول واألدوار لمختلف أصحاب المصلحة، أي الحكومات ومنظمات األشخاص  .2

ذوي اإلعاقة وكيانات المجتمع المدني األخرى وكيانات القطاع الخاص وغيرها، لتلبية احتياجات 

 . 19- كوفيد  وتوقعات األشخاص ذوي اإلعاقة في سياق

 



عرض نتائج المسح الذي أجرته اإلسكوا للتدابير التي اتخذتها الحكومات العربية والمواد التوعوية التي  .3

والمنشورة على المواقع  ،اإلعاقة يذوتستهدف األشخاص  التيوتم إصدارها بصيغة ميسرة 

 .اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي

 

جامعة الدول العربية لتعزيز الجهود الرامية لضمان شمولية السياسات االقتصادية واالجتماعية دور  .4

 . المتخذة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء الجائحة وبعدها

 

 ثالثا: المشاركون

 :اإلنترنت إلى مشاركة المجموعات التالية يهدف االجتماع عبر 

على األشخاص    2019-جائحة كوفيد ثار  آالمسؤولون الحكوميون من الوزارات المعنيين بملف مواجهة   -

  ذوي اإلعاقة في الدول العربية.

 . (IGEDللخبراء الحكوميين المعني باإلعاقة ) الحكوميفريق اإلسكوا  -

غيرها من منظمات المجتمع المدني ذات وممثلون عن المنظمات اإلقليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -

 الصلة والتي تعمل بشكل وثيق مع الحكومات )المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة(.

 . ممثلين عن منظمات األمم المتحدة المتخصصة -

 

 الرئيسيون  ات/رابعا: المتحدثون

 

المتحدثين ممثلين من جامعة الدول العربية، واالسكوا، والمبعوثة الخاصة لألمين العام  ستتضمن قائمة   .أ

لألمم المتحدة المعني باإلعاقة وإمكانية الوصول. كما ستتضمن القائمة ممثل)ة( من المنظمة العربية  

 لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 

 :التدخالت الفنية .ب 

 سيتيح االجتماع المجال لنقاش ثالثة مواضيع:  

 استئناف / ضمان استمرارية الخدمات الصحية وإعادة التأهيل؛  -

 استئناف / ضمان استمرارية تعليم األطفال ذوي اإلعاقة،  -

المحلي واالستفادة من كافة التدابير وأوجه   هم مجتمعحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العيش في  -

 )معلومات يمكن الوصول إليها ومواد توعية بصيغة مالئمة(.   19-االستجابة الشاملة لوباء كوفيد 

 

لى  ع  ، وتقديم توصيات أراءهمو دقائق لالستفادة من خبراتهم  10بمداخلة مدتها  سيتم اتاحة الفرصة لكل متحدث  

 اختصاصهم.   مجالالسياسات في مستوى 

 

يلي ذلك، دعوة المشاركين للمساهمة في المناقشات من خالل مداخالت موجزة ال تتجاوز دقيقتين لكل منها من  

( تبادل الممارسات الجيدة بشأن االستجابات العملية الحتياجات  2( طرح أسئلة على المشاركين. و / أو ) 1أجل )

 وتصميم السياسات المرتبطة وتنفيذها.  COVID-19 ةجائح األشخاص ذوي اإلعاقة خالل

 

 المستقبلية  الخطواتخامساً: 

عبر الويب بمشاركة األفكار والتوصيات حول  مدير الحواربناء على المداخالت والمناقشات، سيختتم  

الكيفية التي يمكن بها للحكومات واألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات المجتمع المدني المضي قدما في شراكة 

 . COVID-19لحماية وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في سياق جائحة 



 

، وسيتم بثها  Microsoft Teamsاالجتماع عبر اإلنترنت من خالل المنصة االلكترونية  عقد سيتم 

 Youtube ؛ كما سيكون التسجيل متاًحا على YouTubeمباشرة على وسائل التواصل االجتماعي و علي ال

 .االجتماع بعد 

 

 .ستكون اللغة المعتمدة في االجتماع اللغة العربية، وسيتم توفير الترجمة الفورية بلغة اإلشارة

 

 ً    )مرفق( جدول أعمال االجتماع - سادسا

 

 للمزيد من المعلومات، االتصال على:

 

   (جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياللاجامعة الدول العربية و)لجنة التنسيق 

 

 للتواصل مع اإلسكوا: 

 محمد  ىسلوالسيدة: 

 1978416-00961 :هاتف 

 00961981510  :الفاكس

  mohamed1@un.org اإللكترونيالبريد 

 

 للتواصل مع جامعة الدول العربية: 

 نصتا أحمد السيدة: 

 00201003541337 :هاتف 

 0020225740331/  0020225761017  :الفاكس

  socialdev.dept@las.int/  nasta.ahmed@icloud.com :البريد اإللكتروني 
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