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  الدامجة لإلعاقة   االستجابة   رصد بشأن  نصائح    ورقة 

ي األوضاع اإلنسانية   19- لكوفيد 
 ف 

ي باإلعاقاتإعداد 
لدائرة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية    ،)اإلطار الموّحد لتسيير األعمال الفريق االستشاري المعن 

ي  بالتعاون مع  1(األمم المتحدة -للمملكة المتحدة
ك بير  الوكاالت المعن 

  19-االستجابة اإلنسانية لكوفيدبالفريق المشير

ي منه 
اتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقةضمن إطار  2والتعاف   اسير

 2020أيلول/ سبتمير 

 مقدمة
 من خطر اإلصابة  19-الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد تقرّ 

ً
بأن األشخاص ذوي اإلعاقات يواجهون مستوى عاليا

 غير متناسب  أل  والتعّرض  19-بكوفيد
ً
ة. كما أنهم يتأثرون تأثرا ات صحية غير مباشر عراض شديدة للمرض، إضافة إىل تأثير

ي   19-االقتصادية لكوفيد-االجتماعيةبالتبعات 
ات السلبية ف  واإلجراءات الرامية للسيطرة عىل الجائحة. وتتفاقم هذه التأثير

 السياقات اإلنسانية. 

ي لتطبيق إطار رصد مراٍع لإلعاقات ضمن االستجابة اإلنسانية 
تهدف هذه المذكرة إىل توفير توجيهات وموارد من مستوى فن 

ي خطط االستجابة اإلنسانيةإىل . وهي تستند 19-لكوفيد
 . التوجيهات بشأن تعزيز إدماج اإلعاقات ف 

 : أطر الرصد 19-االستجابة إىل كوفيد

 4 3: 19-صد الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيدإطار ر  -1

: رصد الوضع واالحتياجات، ورصد   19- يتألف إطار رصد الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد • من مكّونير 

 االستجابة. 

ي تقرير أهم المسائل الذي يصدر   19- سيتم اإلبالغ عن الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد •
عن  مرة كل شهرينف 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

ات الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد • بعض   فإنإشارة رصيحة إىل اإلعاقات. مع ذلك،  19-ال تتضمن مؤشر

ات    أمام تهديد كوفيداألفراد اتشمل المؤشر
ً
 . وتستهدفهم 19-ألشد ضعفا

إىل جمع بيانات وتحليلها عىل أن تكون مصنفة  19-إضافة إىل ذلك، تدعو الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد  •

  إجراء  بحسب الجنس، والعمر، واإلعاقة، إلتاحة
ّ
ي لتأثير المرض وتبعات االستجابة عىل جماعات رئيسية، بما  قياس جد

ي ذ
 لك األشخاص ذوو اإلعاقات. ف 

 
هو برنامج متعدد السنوات ومتعدد  ‘األمم المتحدة-اإلطار الموّحد لتسيير األعمال لدائرة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية للمملكة المتحدة’ 1

ك  ، ومفوضية األمم المتحدة  فيهالوكاالت يستند إىل إطار موحد للنتائج تشير ست من وكاالت األمم المتحدة )اليونيسف، وبرنامج األغذية العالمي
، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية ي باإلعاقات لشؤون الالجئير 

(. يتبع الفريق االستشاري المعن 
، HI ، ومنظمة اإلنسانية واإلدماجIDAعاقة لهذه المبادرة، وتقوده اليونيسف، ويتضمن هذه الوكاالت الست مجتمعة باإلضافة إىل التحالف الدوىلي لإل 

ي أم )  (. CBMومنظمة سي بر
 inclusion-https://www.un.org/en/coronavirus/disabilityللحصول عىل مزيد من المعلومات، انظر  2
 COVID19_July_update.pdf-https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRPانظر  3
: 19-إطار رصد الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد 4

https://drive.google.com/file/d/1XgfuxXnlJRywtQvxG0BElqOkIw_BcKl1/view?usp=sharing 

https://www.unicef.org/disabilities/files/Guidance_on_strengthening_disability_inclusion_in_Humanitarian_Response_Plans_2019.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/disability-inclusion
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_July_update.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XgfuxXnlJRywtQvxG0BElqOkIw_BcKl1/view?usp=sharing
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 إلدماج االحتياجات المرت  19- يمكن إلطار رصد الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد •
ً
 مفيدا

ً
بطة  أن يوفر أساسا

ي   واالستجابة إليه  19-بكوفيد
/ ف  ي

خطة  أطر استعراض االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية عىل المستوى الوطن 

 5. االستجابة اإلنسانية

امج اإلنسانية للعام  -2  2021إطار رصد دورة الير

دم  
ُ
ي االستعراضات العامة لالحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة   19-ج االحتياجات المتعلقة بكوفيدست

واالستجابة إليه ف 

: 2021اإلنسانية للعام   ، مع رصد موّجه حسب ما يىلي

  
 : رصد الوضع واالحتياجاتاالستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية: القسم الثان 

ة لكوفيد • ات المباشر ي قد تتطور فيها التبعات واالحتياجات اإلنسانية، فيما يخص التأثير
والكيفية   19-يحدد الكيفية النر

ات اإلنسانية القائمة.  ي يعمل فيها عىل مفاقمة التأثير
 النر

 خطة االستجابة اإلنسانية: القسم الثالث: الرصد والمساءلة 

 من تقييم المساءلة بشأن االستجابة أمام تحدد مدى  •
ً
اتيجية والقطاعية بوصف ذلك عنرصا تحقيق األهداف االسير

 السكان المتأثرين. 

ي رصد االستجابة.  •
ي سيشارك فيها السكان المتأثرون ف 

 تصف الكيفية النر

 لإلعاقات  دامج نصائح بشأن إطار الرصد ال

1-  : ي
 األساس المنطقر

 إجراء تكييف لالستجابة أو   مما قد يتطلبقد يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقات عىل نحو مختلف  •
ً
نحو   توجيهها تحديدا

ات كوفيد ات الصحية واالجتماعية واالقتصادية. ومن شأن تحقيق فهم أفضل لتأثير والتجارب   19-معالجة التأثير

ي ضم 
 . 19- ان فاعلية االستجابة إىل كوفيدواألولويات المتنوعة لألشخاص ذوي اإلعاقات أن يساعد ف 

اض •  لوجود عوائق متنوعة، ال يمكن االفير
ً
يتمكنون من الوصول عىل نحو  بأن األشخاص ذوي اإلعاقات   تلقائيا   نظرا

إىل المساعدة اإلنسانية والحماية واالستفادة منهما. ويجب أن تكون إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقات  متساوٍ 

 من إطار ال
ً
 رصيحا

ً
 رصد للكشف عن أي عوائق أمام إمكانية الوصول. عنرصا

 العنارص الرئيسية -2

  ال 
:  دامجيشمل رصد العمل اإلنسان   لإلعاقة عنرصين رئيسيي  

ي واالحتياجات اإلنسانية لألشخاص ذوي رصد الوضع واالحتياجات •
ي قد يتطور فيها الوضع اإلنساب 

: تحديد الكيفية النر

ي تزيد مستوى الخطر. وبينما تتسم  اإلعاقات، مع إيالء 
االعتبار للعوائق أمام الوصول إىل المساعدة والعوامل األخرى النر

ي تؤثر فيها األزمة عىل األشخاص ذوي اإلعاقات وأولوياتهم، يتناول  األعملية تقييم االحتياجات ب
همية لفهم الكيفية النر

ي تتطور فيها هذه االحتياجا
 ت. رصد االحتياجات الكيفية النر

ي تعكس فيها االستجابة اإلنسانية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقات وأولوياتهم؛   رصد االستجابة:  •
تحديد الكيفية النر

ي يتمكن فيها األشخاص ذوو اإلعاقات من الوصول إىل المساعدة بأمان وكرامة؛ وتأثير المساعدة عىل 
مكامن  والكيفية النر

ي االستجابة.  الضعف والقدرة عىل التحمل؛ وكذلك مشاركة
 األشخاص ذوي اإلعاقات ف 

 

 
ات رصد  5 ي إطار األمم المتحدة لالستجابة االجت 19-كوفيد  تبعاتإضافة إىل أطر أخرى، من قبيل مؤشر

-ماعيةعىل حقوق اإلنسان، والواردة ف 
 pdf-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid.19 19-االقتصادية لكوفيد

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf
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 : المزدوج المسار نهج 
أنشطة لتحسير  إمكانية الوصول إىل جميع جوانب االستجابة، وكذلك أنشطة  19-يجب أن تتضمن االستجابة إىل كوفيد

ي لتنظيم إطار الرصد أن يتبع النهج نفسه )الشكل 
 (. 1محددة تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقات. وينبغ 

 
 

ي   راجاإلد ●
ات مصنفةإف   طار الرصد: مؤشر

،  ط المعلومات حول إمكانية الوصول أمام التقا
ً
ي الحصول عىل الخدمات )مثال

جميع األشخاص ذوي اإلعاقات أو إمكانيتهم ف 

م عن ُبعد، مصنفة بحسب  19-النسبة من األطفال واليافعير  المتأثرين بكوفيد
ّ
العمر،  الذين يستفيدون من برامج التعل

 والجنس، واإلعاقة(

ة،    عىلويساعدنا تجميع البيانات  ي حير  يساعدنا فهم الصورة الكبير
الكشف عن التوجهات واألنماط   عىلتصنيف البيانات  ف 

 6الكامنة من أجل إتاحة االستجابة بإنصاف ودقة

 

ات المحددة باإلعاقات التوجيه ● ي إطار الرصد: المؤشر
 ف 

ي 
ّ ي تلنر

، عدد األشخاص الذين  التقاط بيانات حول الخدمات النر
ً
 احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقات وأولوياتهم )مثال

ً
ة  مباشر

ي مجال  الموظفير  المدر   د عينة/ عدالتقنيات المُ يحصلون عىل خدمات الدعم لإلعاقات، وخدمات إعادة التأهيل، و 
بير  ف 

 إدماج اإلعاقات(

 

 

 
 أثناء الجوائح  6

ً
 مهما

ً
لالطالع عىل مزيد من المعلومات: لماذا ُيعتير تصنيف البيانات أمرا

eng.pdf?sequence=8-Factsheet-Disaggregation-Datahttps://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52002/ 

إطار

الرصد

نهج

االستجابة

األولويات

اتيجية االسير

نهج المسار 
المزدوج

دمج األشخاص ذوي اإلعاقات 
ي االستجابات إىل كوفيد

 
19-ف

ي 
 
لتعزيز دمج الجميع ف
-يداالستجابات اإلنسانية لكوف

19

تصميم وتكييف : اإلدماج
ا اإلدماج للتدخالت لضمان أنه

متاحة للجميع

ات ذات صلة مصنفة  مؤشر
حسب الجنس، والعمر، 

واإلعاقة

هة إىل لتقديم مساهمة موّج 
وا الجماعات واألفراد الذين تأثر 

 
ً
ا  كبير

ً
تأثرا

 : موّجهة
ً
ة تعالج مباشر
اقاتاالحتياجات المتعلقة باإلع 

ات متعلقة باإلعاقات مؤشر

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52002/Data-Disaggregation-Factsheet-eng.pdf?sequence=8
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ي رصد العمليات.  : تشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقات ومنظماتهمإجراء رئيس   
عىل سبيل  7ف 

ي تصميم أنظمة الرصد لما بعد مرحلة التوزي    ع،  
اك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقات ف  المثال، إشر

وإجراء نقاشات مجموعات تركير  مع رجال ونساء من ذوي اإلعاقات لتحديد أي عوائق أمام الحصول  

 عىل المساعدة. 

 جمع البيانات واستخدام التقديرات 

 (PiN) اجير  لحساب أعداد األشخاص المحت

ي توجيه تصميم   ،والمصنفة بحسب اإلعاقة  ، (PiN) المحتاجير  للمساعدة األشخاصأعداد  تحديد يساهم  ●
ف 

وإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل المساعدة اإلنسانية. فعىل  19-االستجابة، كما يتيح رصد تأثير كوفيد

ي  األشخاصمن  %15سبيل المثال، إذا كان األشخاص ذوو اإلعاقات يشكلون 
، بينما يعاب  من    %30المحتاجير 

ي 
ي ف 
منهم من المساعدات الغذائية، فإن هذا   %7 حير  يستفيد األشخاص ذوي اإلعاقات من انعدام األمن الغذاب 

ي 
ي بحثها ومعالجتها. و  ،التفاوت يكشف عن شواغل بشأن انعدام األمن الغذاب 

 ينبغ 

ف بها   ● هج معير
ُ
لحساب عدد األشخاص ذوي اإلعاقات المحتاجير  للمساعدة، يتعير  جمع بيانات أولية باستخدام ن

، من قبيل مجموعة أدوات فريق
ً
ي حول اإلعاقة.  8واشنطن، دوليا مع   9واستقصاء منظمة الصحة العالمية النموذجر

 للتنفيذ، وحيثما تكون المصادر الثانوية للبيانات حول اإلعاقةف  ذلك،
ً
  10حيثما ال يكون جمع البيانات األولية قابال

 غير متوفرة أو غير موثوقة، يمكن حينها استخدام التقديرات القائمة عىل األدلة. 

o ا إذا كانت المصادر الثانوية للبيانات موثوقة )من قبيل البيانات اإلدارية أو معدالت االنتشار تقييم م

ي أن يتضمن ذلك عقد مقارنة مع التقديرات العالمية ل  
من السكان ذوي اإلعاقات   %15الوطنية. وينبغ 

ي  10%)
 المنهم أطفال(؛ والبحث ف 

ُ
، ل المستخدمة هجن

ً
ي اعتبار جمع البيانات )مثال

ي  البيانات  ال ينبغ 
النر

جمع
ُ
ال تحتمل سوى اإلجابة بنعم أو ال، من قبيل ’هل لديك إعاقة؟‘، بأنها بيانات باستخدام أسئلة   ت

 11موثوقة(

o ( ي حينها استخدام التقدير العالمي
وتعديل  12(، %15وإذا كانت مصادر البيانات الثانوية غير موثوقة، فينبغ 

ي بعض السياقات اإلنسانية سيكون  التقد
ير إذا دعت الحاجة لمراعاة أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقات ف 

 من المعدل العالمي بسبب اإلعاقات المستجدة، وقضايا الصحة العقلية،
ً
ا وتعطيل الخدمات،  13أكير كثير

 ونشوء عوائق جديدة. 
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هم من توف ر التوجيهات التالية الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بعض النصائح حول مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقات وغير

ي جمع البيانات: 
الجماعات المهمشة ف 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf 
عىل األشخاص ذوي اإلعاقات  19-لمزيد من المعلومات: استخدام مجموعة أدوات فريق واشنطن لتقييم تأثير كوفيد 8
-to-Tools-Group-ingtonWash-the-content/uploads/2017/01/Using-disability.com/wp-http://www.washingtongroup

1.pdf-Disability-with-Persons-on-19-COVID-of-Impact-the-Assess 
توجيهات بشأن تعزيز إدماج  3لمزيد من المعلومات حول صكوك استقصاءات البيانات المتعلقة باإلعاقة وانطباقها عىل األوضاع اإلنسانية: المرفق  9

ي خطط االستجابة 
inclusion-disability-strengthening-https://reliefweb.int/report/world/guidance-اإلنسانية )اإلعاقات ف 

plans-response-humanitarian) 
ي خطط  10المعلومات حول المصادر الثانوية للبيانات حول اإلعاقة، انظر الصحفة لمزيد من  10

من التوجيهات بشأن تعزيز إدماج اإلعاقات ف 
humanitarian-inclusion-disability-strengthening-https://reliefweb.int/report/world/guidance-االستجابة اإلنسانية )

plans-response) 
ي خطط االستجابة  15لمزيد من التوجيهات بشأن تقييم موثوقية البيانات الثانوية، انظر الصحفة  11

من التوجيهات بشأن تعزيز إدماج اإلعاقات ف 
response-humanitarian-inclusion-disability-strengthening-https://reliefweb.int/report/world/guidance-اإلنسانية )

plans ) 
ي بالتخطيط والرصد والتقييم الستجابة اليونيسف إىل كوفيد19-برنامج كوفيدإطار رصد وتحليل  12

 . 19-، فريق العمل المعن 
ي األوضاع اإلنسانية.  13

 شمول الجميع: تعزيز جمع واستخدام البيانات حول األشخاص ذوي اإلعاقات ف 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2017/01/Using-the-Washington-Group-Tools-to-Assess-the-Impact-of-COVID-19-on-Persons-with-Disability-1.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2017/01/Using-the-Washington-Group-Tools-to-Assess-the-Impact-of-COVID-19-on-Persons-with-Disability-1.pdf
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
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 لإلبالغ عن عدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم

مجموعة األسئلة    األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تم الوصول إليهم، يجب إدماج أداة موثوقة، من قبيللرصد عدد  ●

ي أعدها اإلعاقة ب المتعلقة 14المخترصة 
ي أنظمة تسجيل "(أسئلة فريق واشنطن المخترصة)" فريق واشنطن النر

، ف 

 المستفيدين وأدوات الرصد. 

ي بعض األوضاع، قد يكون اإلبالغ عن البيانات ●
الفعلية لعدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم غير ممكن، وقد   وف 

ي 
ستخدم تقديرات، من قبيل النر

ُ
 مرافق المياه والرصف الصحي والنظافة   تتضمنت

ً
توفير الخدمات كسلعة عامة )مثال

، عدد األشخاص الذ
ً
ين  الصحية(. وعند اإلبالغ عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقات الذين تم الوصول إليهم )مثال

 بحسب اإلعاقة(، يمكن استخدام  
ً
يتمكنون من استخدام خدمات المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، مصنفا

ة للجميع  دامجمن السكان( فقط إذا كانت االستجابة مصممة ومنفذة عن قصد لتكون  %15تقديرات )من قبيل 

 أن تكون مرافق المياه والرص 
ً
ف الصحي والنظافة الصحية منشأة بما  ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقات. )مثال

ة للجميع وغير  دامج غير يتماسر مع معايير إمكانية الوصول(. وال يجوز استخدام التقديرات إذا كانت االستجابة 

اض حينها بأنه تم الوصول إىل األشخاص ذوي اإلعاقات.  متاحة، إذ   ال يمكن االفير

حول    مرة كل شهرينتقرير أهم المسائل الذي يصدر التقارير الرسدية: 

 19-الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد

 أمثلة عن عنرص ’الممارسات الميدانية: تكييف االستجابة‘: 

، جعل مرافق المياه والرصف الصحي   ●
ً
وصف الجهود المبذولة لتحسير  إمكانية الوصول إىل إجراءات الوقاية )مثال

 والنظافة الصحية متيرسة لالستخدام(

 كيفية توفير التوعية بشأن المخاطر بأشكال متيرسة لالستخداموصف   ●

م عن ُبعد والعودة إىل المدارس  ●
ّ
ي مجال التعليم لجعل برامج التعل

ة  دامجوصف الدعم المقدم للجهات الفاعلة ف 

 للجميع 

وصف اإلجراءات المتخذة لضمان إمكانية الحصول عىل الخدمات عن ُبعد )من قبيل العناية الصحية عن ُبعد   ●

نت( وخدمات   الصحة العقلية والدعم النفسي عير شبكة اإلنير

ها  ● ي تم عير
ها من إجراءات   دمجوصف الكيفية النر ي إجراءات التحويالت النقدية وغير

األشخاص ذوي اإلعاقات ف 

ات االقتصادية لألزمةالحماية   االجتماعية للتصدي للتأثير

ي وحماية الطفل لألخطار والقيود المرتبطة   ●
ي تم فيها تكييف الخدمات المتصلة بالعنف الجنساب 

وصف الكيفية النر

 ة لألشخاص ذوي اإلعاقةدامجلجعلها   19-بكوفيد

 عينة. التقنيات المُ  وصف أي تدخالت محددة وموجهة نحو األشخاص ذوي اإلعاقات، من قبيل توفير  ●

 
Washington-the-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Using-https://www.washingtongroup-انظر  14

Disability.pdf-with-Persons-on-19-VIDCO-of-Impact-the-Assess-to-Tools-Group 

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Using-the-Washington-Group-Tools-to-Assess-the-Impact-of-COVID-19-on-Persons-with-Disability.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Using-the-Washington-Group-Tools-to-Assess-the-Impact-of-COVID-19-on-Persons-with-Disability.pdf
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ات رصد الوضع واالحتياجات: االستعراض العام لالحتياجات   مؤشر

 اإلنسانية/ خطة االستجابة اإلنسانية

ات المحددة لإلعاقات -1  المؤشر

ات محددة لإلعاقات عندما يتم التعّرف عىل أخطار محددة تواجه األشخاص ذوي اإلعاقات. ويجب أن  يمكن استخدام مؤشر

ي مؤسسات الرعاية )تكون 
، عدد األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يعيشون ف 

ً
ات مالئمة للسياق. مثال حيث تكون  هذه المؤشر

 أخطار اإلصابة واإلساءات لحقوق اإلنسان أعىل(، أو عدد حاالت العنف المستهدف ضد األشخاص ذوي اإلعاقات. 

ات ذات أولوية لتصنيفها بحسب اإلعاقة -2  15مؤشر

  واستخدام البيانات األساس المؤش  
حة  المنطق   المنهجية المقت 

ي قد يتعرض فيها األشخاص ذوو اإلعاقات  إلبراز  19-عدد حاالت كوفيد
األوضاع النر

 لتأثير غير متناسب، وربما يحتاجون إجراءات حماية موجهة. 

 

  تصنيف البياناتإن تصنيف البيانات لهذا المؤشر يتيح 

ات األخرى )من قبيل عدد األشخاص المصابير  بمرض   للمؤشر

(، إذ يشكل ي المستشق 
  هذا المؤشر  شديد ويحتاجون رعاية ف 

 نقطة دخول 

أسئلة فريق  إدماج 

ي    واشنطن المخترصة
ف 

األسئلة الديمغرافية عند  

  19-بكوفيدإدخال المرض   

إجراء   / إىل المستشفيات

 فحوص الكشف عنه

العدد اإلجماىلي  

للوفيات ضمن  

 اإلصابات المؤكدة

ي قد يتعرض فيها األشخاص ذوو اإلعاقات  إلبراز 
األوضاع النر

 ة موجهة لتأثير غير متناسب، وربما يحتاجون إجراءات حماي

 إىل البيانات 
ً
استنادا

المصنفة لعدد حاالت 

 19- اإلصابة بكوفيد

عدد األطفال والشباب 

خارج المدارس بسبب 

 إغالقها

 للجميع  ةدامجللتخطيط لتقديم برامج تعليم عن ُبعد متيرسة و 

 

يجب مالحظة أنه عندما تكون أعداد األطفال والشباب ذوي  

اإلعاقات والمتأثرين بإغالق المدارس منخفضة بالمقارنة مع  

ز   أعداد األشخاص المحتاجير  من ذوي اإلعاقات، فهذا يير

كير  عىل تعزيز أنظمة التعليم ال
ي  دامجالحاجة إىل الير

ة للجميع ف 

ي 
 مرحلة التعاف 

ر من نسبة 
ّ
األطفال مقد

ي نظام  
ذوي اإلعاقات ف 

التعليم قبل إغالق  

 المدارس 

عدد األشخاص الذين  

اتيجيات   يتبنون اسير

ي 
ّ
مستوى   عىلي تصد

 األزمة

ي قد يتعرض فيها األشخاص ذوو اإلعاقات  إلبراز 
األوضاع النر

لتأثير غير متناسب، وربما يحتاجون تدخالت موجهة للحماية  

 والمحافظة عىل سبل العيش 

أسئلة فريق  إدماج 

ي    واشنطن المخترصة
ف 

عمليات التقييم لحساب  

اتيجية التكّيف   مؤشر اسير

 المنخفض 

عدد ونسبة األشخاص 

الذين يسجلون درجة  

ي غير  است
هالك غذاب 

 مقبولة

ي قد يتعرض فيها األشخاص ذوو اإلعاقات  إلبراز 
األوضاع النر

لتأثير غير متناسب، وربما يحتاجون تدخالت موجهة لألمن  

ي والمحافظة عىل سبل العيش
 الغذاب 

أسئلة فريق  إدماج 

ي    واشنطن المخترصة
ف 

عمليات التقييم لحساب  

ي 
 درجة االستهالك الغذاب 

 
ات ذات األولوية إىل إطار رصد الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد 15 ، بما فيها:  19-تستند المؤشر  إىل عدد من المعايير

ً
ت وفقا  وقد اختير

 الصلة بعوامل الخطر لألشخاص ذوي اإلعاقات ●
 تأثير البيانات الناتجة ●
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اتها: االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية/ خطة رصد  االستجابة ومؤشر

 االستجابة اإلنسانية

ات المحددة لإلعاقات -1  المؤشر

ات محددة لإلعاقات   يمكن استخدام مؤشر
 
قد
ُ
ألشخاص ذوي اإلعاقات )أي، أنشطة موجهة،  ا لتستهدفم التدخالت حيثما ت

، توفير التقنيات المُ الموضح  المسار المزدوجمن النهج 
ً
ات محددة بالسياق. مثال عينة  أعاله(. ويجب أن تكون هذه المؤشر

م عن ُبعد؛ 
ّ
توزي    ع لوازم النظافة الشخصية لألشخاص ذوي و لألطفال ذوي اإلعاقات لدعم إمكانية الوصول إىل برامج التعل

ي مؤسسات أو الدعم المقدم إىل األشخاص ذوي اإل 
ي ذلك  اإلعاقات الذين يعيشون ف 

عاقات لالنتقال خارج المؤسسات، بما ف 

ي المؤسسات. 
 من خالل الدعم للحكومات لتوفر بدائل عن الرعاية ف 

ات ذات أولوية لتصنيفها بحسب اإلعاقة -2  16مؤشر

    المؤش  
األساس المنطق 

 واستخدام البيانات

حة   17أمثلة عىل األنشطة  المنهجية المقت 

نسبة السكان 

المتأثرين الذين  

ون عن الرضا   ّ
يعير

إمكانية   بخصوص

الوصول إىل  

الخدمات 

 والمعلومات

تعزيز المساءلة أمام  

السكان المتأثرين من خالل  

تحديد أي شواغل يواجهها  

ي  
األشخاص ذوو اإلعاقات ف 

 الوصول إىل الخدمات

حيثما يتم جمع بيانات ديمغرافية )من 

ي إدماج قبيل الجنس والعمر(، ي
أسئلة نبغ 

ي آليات جمع    فريق واشنطن المخترصة
ف 

 المالحظات والتعليقات والشكاوى. 

 

مناقشات مجموعات تركير  موجهة 

ومقابالت شية مع مستخدمي الخدمة 

 من ذوي اإلعاقات. 

جعل آليات تقديم  

المالحظات  

والتعليقات متيرسة  

لألشخاص ذوي 

اإلعاقات الحركية 

والبرصية  ية عوالسم

 والعقلية والنفسية

عدد األشخاص 

)بنات، أوالد، نساء، 

رجال( الذين  

يحصلون عىل  

خدمات الرعاية  

 الصحية األساسية 

ي  ل
تحديد الفجوات ف 

إمكانية الوصول إىل  

الخدمات الصحية بهدف  

 معالجة أية عوائق 

ي  أسئلة فريق واشنطن المخترصةإدماج 
  ف 

 نظام إدارة المعلومات الصحية

ي   تدريب
العاملير  ف 

الرعاية الصحية عىل  

التواصل مع  

األشخاص ذوي 

اإلعاقات وتحسير  

مكانية الوصول إىل  إ

 المراكز الصحية

عدد األطفال 

والشباب الذين  

يحصلون عىل دعم  

م عن 
ّ
ي التعل

ف 

ل  ي المي  
 ُبعد/ ف 

ي  ل
تحديد الفجوات ف 

إمكانية الوصول إىل برامج  

م عن ُبعد من قبل  
ّ
التعل

األطفال ذوي اإلعاقات 

 بهدف معالجة أية عوائق 

بما أنه ال يتيرس عادة الحصول عىل  

بيانات حول األطفال الذين يتم الوصول  

  
ً
م عن بُعد )خصوصا

ّ
إليهم بنماذج التعل

نت من   ي ال تعتمد عىل اإلنير
المنصات النر

قبيل التلفزيون واإلذاعة(، لذا يمكن  

ان استخدام تقديرات )انظر أعاله( إذا ك

توفير التقنيات  

لدعم إمكانية   الُمعينة

م  
ّ
الحصول عىل التعل

نت،   عير اإلنير

وتوجيهات للوالدين/  

مقدمي الرعاية حول  

 
ات ذات األولوية إىل إطار رصد الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيدتستند  16 ، بما فيها: الصلة  19-المؤشر  إىل عدد من المعايير

ً
ت وفقا وقد اختير

يد انخفاض التعقو انخفاض الجهد/الكلفة/الوقت المطلوب لتصنيف البيانات؛ و بعوامل الخطر لألشخاص ذوي اإلعاقات؛ وتأثير البيانات الناتجة؛ 
 . ي
 التقن 

، وبالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقات.  17  تكييفها مع السياق المحىلي
للحصول عىل توجيهات أكير يجب مالحظة أن هذه هي أمثلة فقط ويتعير 

 حول األنشطة، انظر 
ً
disabilities-persons-inclusion-team-task-https://interagencystandingcommittee.org/iasc-تفصيال

iasc-applying-messages-key-action/iasc-humanitarian 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/iasc-key-messages-applying-iasc
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/iasc-key-messages-applying-iasc
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 لألطفال 
ً
ل متيرّسا ي المي  

م عن بُعد/ ف 
ّ
التعل

ذوي اإلعاقات البدنية والعقلية والبرصية  

والسمعية. وتستند التقديرات إىل تغطية  

وسائل البث المختلفة ويجب التحقق 

منها من خالل مناقشات مجموعات 

/ مقابالت مع مقدمي المعلومات 
تركير 

الرئيسيير  من األطفال ذوي األعاقات 

 مي الرعاية لهم. ومقد

وحيثما يكون األطفال مسجلير  للحصول  

، يجب إدماج ’نموذج   عىل دعم تعليمي

فريق واشنطن/ اليونيسف بشأن األداء  

ي وسائل 
ي لدى األطفال‘ ف 

الوظيق 

يك   التسجيل المستخدمة من قبل شر

 التنفيذ. 

دعم تعليم األطفال  

 ذوي اإلعاقات

عدد األشخاص )بمن  

فيهم األطفال،  

والوالدون، ومقدمو 

الرعاية األساسيون( 

الذين حصلوا عىل  

خدمات الصحة  

العقلية والدعم  

 النفسي 

ي  ل
تحديد الفجوات ف 

إمكانية الوصول إىل  

خدمات الصحة العقلية  

والدعم النفسي بهدف  

 معالجة أية عوائق 

ي حالة توافر الدعم الفردي، إدماج 
ف 

’نموذج فريق واشنطن/ اليونيسف بشأن 

ي وسائل 
ي لدى األطفال‘ ف 

األداء الوظيق 

التسجيل/ اإلدخال المستخدمة من قبل  

يك التنفيذ.   شر

ي تستهدف
امج النر ي حالة الير

الفئة  وف 

 ما يتعلق  
ً
السكانية بأكملها )خصوصا

نت من   ي ال تعتمد عىل اإلنير
بالمنصات النر

قبيل التلفزيون واإلذاعة(، يمكن 

استخدام تقديرات )انظر أعاله( إذا كانت  

ة لألطفال  المنصات الُمستخدمة متسير

من ذوي اإلعاقات الحركية والعقلية 

والبرصية والسمعية. وتستند التقديرات 

تغطية وسائل البث المختلفة ويجب  إىل 

التحقق منها من خالل مناقشات 

/ مقابالت مع مقدمي 
مجموعات تركير 

المعلومات الرئيسيير  من األطفال ذوي  

 األعاقات ومقدمي الرعاية لهم 

توفير خدمات الصحة  

العقلية والدعم  

النفسي عير منصات  

نت،   عديدة )اإلنير

واإلذاعة، والهاتف(  

لتحسير  إمكانية  

لوصول أمام  ا

أشخاص ذوي إعاقات 

 من فئات مختلفة

عدد األشخاص 

الذين تم الوصول  

إليهم بإمدادات  

وخدمات المياه  

والرصف الصحي  

والنظافة الصحية  

ي  
ورية )بما ف  الرص 

لقياس إمكانية الوصول إىل  

إجراءات الوقاية من  

،  19-كوفيد
ً
. وتحديدا

ي إمك
انية  تحديد الفجوات ف 

الوصول إىل إمدادات  

وخدمات المياه والرصف  

الصحي والنظافة الصحية  

يمكن استخدام تقديرات )انظر أعاله( 

فقط إذا كانت خدمات ومرافق المياه  

ي 
ّ   والرصف الصحي والنظافة الصحية تلنر

معايير إمكانية الوصول لألشخاص ذوي 

من ذلك من  اإلعاقات. ويجب التحقق 

  / خالل مناقشات مجموعات تركير 

مقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيير   

 من األطفال ذوي األعاقات. 

توفير المعلومات  

حول النظافة الصحية  

بصيغة متيرسة،  

ي  
والتعديل التحدينر

لمرافق غسل األيدي  

بغية تحسير  إمكانية  

 الوصول إليها
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ذلك مواد النظافة  

 الصحية(

ورية بهدف معالجة  الرص 

 أية عوائق 

عدد األشخاص 

الذين يحصلون عىل  

 خدمات الحماية 

ي إمكانية  
لرصد الفجوات ف 

الحصول عىل خدمات  

ي يواجهها  
الحماية النر

األشخاص ذوو اإلعاقات، 

ي ذلك خدمات حماية  
بما ف 

ي  
الطفل والخدمات النر

  دتتص
ً
ى للعنف، خصوصا

العنف الجنسي والعنف  

، ورصد مشاكل  ي
الجنساب 

ي  
التميير  المحتملة ف 

الوصول إىل إجراءات  

  19- دالوقاية من كوفي

 واالستجابة إليه

ي   أسئلة فريق واشنطن المخترصةإدماج 
ف 

رصد التسجيل، والتقييم، والحماية و/أو 

 رصد استجابة الحماية 

 

ي  
تدريب الفاعلير  ف 

مجال الحماية بشأن 

التعامل مع األشخاص 

ذوي اإلعاقات، 

وتحسير  إمكانية  

الوصول إىل آليات  

اإلبالغ عن العنف  

ي والخطوط  
الجنساب 

ية المخصصة  الهاتف

 للمساعدة

عدد األشخاص 

الذين يتم الوصول  

إليهم بمعلومات  

منقذة لألرواح حول  

إجراءات الوقاية من  

 19-كوفيد

ي  
لتحديد الفجوات ف 

إمكانية الوصول إىل  

المعلومات بهدف معالجة  

 أي منها

يمكن استخدام تقديرات )انظر أعاله( 

فقط إذا تم توفير المعلومات بصيغ  

ومتعددة للوصول إىل األشخاص متيرسة 

عية والبرصية مذوي اإلعاقات الس 

والعقلية/النفسية. ويجب التحقق من  

ذلك من خالل مناقشات مجموعات 

/ مقابالت مع مقدمي المعلومات 
تركير 

 عاقات. إل الرئيسيير  من األطفال ذوي ا

التحقق من توفير  

المعلومات بصيغ  

متيرسة للوصول إىل  

األشخاص ذوي 

معية س ال اإلعاقات

والبرصية والعقلية  

والنفسية؛ والتحقق  

من أن حمالت  

المعلومات ال تؤدي  

إىل الوصم ضد  

األشخاص ذوي 

 اإلعاقات

عدد األشخاص/ 

األش المعيشية 

  
ً
األكير عرضة/ تأثرا

ممن    19-بكوفيد

حصلوا عىل دعم  

  
ً
لسبل العيش، مثال

تحويالت نقدية،  

ومدخالت  

 ومساعدات تقنية

ي  لتحديد 
الفجوات ف 

إمكانية الحصول عىل  

الدعم لسبل العيش،  

ومعالجة العوائق، مع  

مالحظة أن توفير  

المساعدة يجري عىل  

 مستوى األشة المعيشية

ي   أسئلة فريق واشنطن المخترصةإدماج 
ف 

استقصاءات األش المعيشية عند  

و/أو  التسجيل للحصول عىل المساعدة

 الرصد ما بعد التوزي    ع 

آليات  التحقق من أن 

تسليم النقد مأمونة  

ومتيرسة لألشخاص  

ذوي اإلعاقات، ودعم 

ي معالجة  
الحكومات ف 

العوائق أمام  

األشخاص ذوي 

ي الوصول  
اإلعاقات ف 

إىل أنظمة الحماية  

 االجتماعية الوطنية

عدد الالجئير   

والمهّجرين  

والمهاجرين  

ي إمكانية  
رصد الفجوات ف 

الحصول عىل المساعدة 

ي  19-لمواجهة كوفيد
، والنر

ي   ةأسئلة فريق واشنطن المخترص إدماج 
ف 

رصد التسجيل، والتقييم، والحماية و/أو 

اكات بير    إقامة شر

  المحلية منظماتال

ألشخاص ذوي ل
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المستضعفير  بصفة  

خاصة أمام الجائحة  

والذين حصلوا عىل  

واجهة  مساعدة لم

 19-كوفيد

ي منها األشخاص ذوو  
يعاب 

ي 
اإلعاقات الذين يعيشون ف 

ظروف التهجير القرسي،  

وتحديد العوائق  

ي تستند إىل  
المتقاطعة النر

اإلعاقة وإىل الوضع من  

 .  حيث التهجير

، بعد  
ً
رصد استجابة الحماية )مثال

 التوزي    ع(. 

يمكن استخالص المعلومات من بيانات  

ي ُيحتمل  
التسجيل، إذا كانت متوفرة، والنر

 
ً
أداة  أنها مصنفة حسب اإلعاقة، مثال

إدارة البيانات ’بروغرس‘ التابعة لمفوضية  

. األمم المتحدة لشؤون الال   جئير 

رين  اإلعاقات، والمهّج 

من ذوي اإلعاقات، 

ودعوة السلطات  

المحلية لتمكير   

األشخاص المهجرين  

من ذوي اإلعاقات من 

الحصول عىل  

مساعدات محددة 

توفرها األنظمة  

 الوطنية. 

 

 : سئلةاأل   أهم مصادر تتناول
  سكيف نجمع بيانات حول  •

 
 ؟19-اق القيود عىل الحركة المرتبطة بجائحة كوفيدياألشخاص ذوي اإلعاقات ف

هج للتغلب عىل هذه التحديات
ُ
اتيجيات ون   دراسة است 

 ينبغ 

ي ذلك  اتعىل األشخاص ذوي اإلعاق 19-باستخدام أدوات فريق واشنطن لتقييم تأثير كوفيداجمْع بيانات أولية:   .1
، بما ف 

 جمع البيانات عن ُبعد

ي خطط االستجاسد الفجوات من خالل تحليل مدروس للبيانات الثانوية:  .2
بة  توجيهات حول تعزيز إدماج اإلعاقات ف 

 15و  10، الصفحتان اإلنسانية

ي المجال،   .3
اء ف  ي تمثلهم، وخير

 األشخاص ذوي اإلعاقات والمنظمات النر
ً
اكة مع األوساط المعنية باإلعاقات، خصوصا الرسر

 وذلك لجمع بيانات وصفية ونوعية

كة بير  الوكاالت بشأن توجيهات بيانات وصفية حول أنواع اإلعاقات وكيفية جمعها. انظر  (أ
اللجنة الدائمة المشير

ي 
ي العمل اإلنساب 

 33، صفحة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقات ف 

ي  (ب
ي   شبكات مقدمي المعلومات الرئيسيير  تضمير  مسألة اإلعاقات ف 

ي المنطقة المعنية، وف 
اء  ف  شبكات الخير

 اإلنسانيير  

 

  عمليات جمع البيانات؟ أسئلة فريق واشنطن المخترصةندّرب مندون   التعداد عىل استخدام مجموعات كيف  •
 
 ف

نت وحزمة تدريبأنتجت منظمة اإلنسانية واإلدماج  ي التعداد حول تطبيق  دورة تعليمية عير اإلنير أسئلة فريق  لمندوبر

ي السياقات اإلنسانية.   واشنطن المخترصة
 ف 

 

 لجميع يحقق أفضل قيمة ممكنة؟ ل  دامجأن إطار الرصد ال من كيف نتحقق •

ة للجميع، مما سيحقق أفضل قيمة ممكنة. تقرير  دامجة للجميع وربطها مع دورة برمجة دامج العمل نحو تحقيق بيانات 

ح سبب أهميتها وما الذي تتطلبه دامجإنتاج بيانات اليونيسف:   ة لإلعاقات: شر

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Using-the-Washington-Group-Tools-to-Assess-the-Impact-of-COVID-19-on-Persons-with-Disability.pdf
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201905013_urban_compendium.pdf
https://www.acaps.org/humanitarian-experts-network
https://www.acaps.org/humanitarian-experts-network
https://humanity-inclusion.org.uk/en/projects/disability-data-in-humanitarian-action#8
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/07/Producing-disability-inclusive-data-brochure-English-2020.pdf

