
  
 

 وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد اثناء  شامل لإلعاقةالاإلدماج 
 

لألشااااذان اإللااأل، اندا اامماولاألودةاألل الاواا  األل  أل ااااأللاولل األلينمااهناااا–ااا2020كانون األول اا  3  ،  ليوم في هذا   

قينماالللاألطفن الأللنسان الألل ان اإللااأل، ند ا  األل ما . االااالألل اسانلي اااأللكندل الألل شانكك ااألللقن اااابا زيزاأللازألدهناا

ااأثنن الب وااااأللنصان اللي ااالم ي.الاااي كناااأللذااشاند الع ند ااأللاااأل،لدنجاوا هواب نألصال األل   األلم ن  اولنااك ناابذلكااا

  .فيروس كورونا  لمستجد اانئل 

 

ألادلنكيانااي لط األلان ي األل سااوألد االأهوألفاالملنيليانا  ال وا وادبوأا" ومام كاأااشاذ الل األل ك""اأد ا

اللى األل  أل ا   (UNDIS)مهوفالساا ألميمي األودةاألل الواا،لدنجاألوشاذن اإللااأل، ند حيثاا 2030ل نماا

ااا  اا ي.ادمنالتاأللليناالألل ما .اااوشاااذن اإللااأل، ند ااألدنادِب اااقينلاألللاألل شااانكك األلكندل  د.ام نشاااين

شااند الع ند الي كناأل ضاا  اولنا نلةااابشااك ل نلااأللبنن اادنضاانااأللينماأللولل الألشااذن اإللااأل، ند  اا

ا. 19ا-أللنصن اللي الدساوألماب واانئل اكن يوا

 يضذمأشذكا   ععاة.  يعيتدد أن  لير    أحد   يييشذون م أكثر من مليار شذص    هناكعلى  لصذييد  ليالمي،  و  

مليون نسذم.، يددر أن أكثر من  40أكبر عدد من  ألشذصا  او   ععاة. في  ليالم  في بلد يبل  عدد سذكان   

إعاة. و حدة أو أكثر، بما في الك تلك  لناتج. عن نز ع مسذذذلا سذذذاب  أو   ممن لديهمأربي. ماليين شذذذص   

 .ضيفا    لفئات  بين أكثر لاين هم من  زحونو لنامن بينهم  لالجئون و حديث  

 

ألل نألد"األالاا ن ي الألالداصاانلي اللنبن ابشااك امي اداننساا"ا لىاحقن األوشااذن اإللااأل، ند  االقواأث تا

أللذودنتالأل،مال األل ؤدتالدث األلقينلاألل ف لضا ا لىاأللل ك ااألوسا ل ني اصال االاألل اذذالاوألبي اكنوتالل

ألل  لندنتالألل  ني األلصلي ااا لىااألللصن االل ااألل نألئقاأللا املن اا لىاسبي األل ثن ااااللش كنتاآثنكاانوبي 

ناساالنكينمهةااب نا  اإللكاألوشااذن اإلل أل، ند اااالأللو ةاألوساانساا الأللا لية القوامي تاألوساا الألو  أللاأيضااا

اانوشااااذان اإللا اا فيروس كورونذا  اابنبان األل ذانط األل ازألياوااألل  مبطا اابشاااا  اووهةادلقن االدقاودناألل  انيا 

نث ااكدناأللفئنتاألوهةااااأل، ند  ناامه يشاا ألل زل الأللنصاةالأللفق ال قوأل األل   السان االهذهاألل ذنط ادث االم  ضاا

 .ألل قلي أللصل اا  األل  ندل الأل اال 

 

ا ي.ا ئنتااالضاااا.اااةيالةلإلألاسااااامنب الأللا ن  االاي كناأ امكن ا  نل القواأظه األلنبن اأ ااهنلاأللل ني الأل،

ألمذنإلالا أل ألتاحنساا  ال نال اادناأللضاا لكاحيثا لىادوماألل ساانلألا ااالمضاا ينهناادنضاا.امقوي ااألل ما .

ساااامنب األلاذطيطاللطنألكئاألل ند الأل،اا  لي األوشاااذن اإللااأل، ند الللكألاهةا  األلاشااانلكاد.لضااا ن ا

 .أللا ن  اهنلالأللصلي ا



  
 

ا

لألدةااالشاؤل األ،وسانوي ألاا لدنساق ااألل قي ااألل نساق ااانكألونيكن ناسانلشاا نيناالي ينناأللسايواادنلتا  اهذألاأللصاولاال

ألوشذن اإللااأل، ند االض ن ااك ألد ألللفنظا لىاالااألاللازألمابل ني احقن األ،وسن  ا"ل اال  أل ألاا  األل الوا

هناألسااث نكا  ادسااقب ادشاا كاالهنااز ااافيروس كورونا  انئل اح ني احينمهةالحقندهةابشاك ادننسا"الال ا

"الايزأل اهننكاط يقاطني النقط  الولنااالأضاان تادنئل اا  ساااقب "  األلألل  أل اا  اانمنح  لي األلدنال ةاا

ناااهناا لىاألسا وأللالل   اد انالض ن الش ألكاأللم ي.الم كينهةاللسهندهةا  ادما  هةاابليثايكن اك اينم يندا

 ".للم ي.

دهةا لىااللكبنلف  ااالهنلألل ما .األل وو الأللساااالطنتاألل للي األلا ا اإللااأل، ند اال  نال نظ نتاألالشااااذن

ل نلالاااي كناأللنصاان األلي لاااشاا نلي دما .األكث اأكضاأللنألد.ااسااا   األودةاألل الواا  األل  أل اد انالبنن اا

ل نألصال انااهاهنلااالسااضان  لألشاذن اإللااأل، ند اااافيروس كورونا  انئل ا للنٍ ادناألل نألئقالدسااوألماب وا

 .م  يةاحقندهةابشك اكند 

نشاااموألوشاااذن اإللااأل، ند اااااكألجبين ناوقوكاأللمهنلاألل بذلل ا  اا ي.اأولن األلباللا،لا أللسااالطنتاا.اأيضاااا

ااهةسااالدلألللفنظا لىااااألل  ألدي ا لىاألمذنإلاا ي.األلاوألبي األلالزد الضاا ن ادشاانكك األوشااذن اإللااأل، ند 

لل طن األوللني ال  نلم اكيفي ام ثي األلفق اااافيروس كورونا  انئل ا  احنالتاأللذط ااالاسااااي ناأثنن ااااهةلل  

 .لأللل دن ا ليهةابشك امي اداننس"ا

 

 

 ألل نسق األل قي  الدنسق األلشؤل األ،وسنوي الألدةاألل الواا  األل  أل ااانكألونيا نينشكن ناسنلالي ينن

 (UNDP)الب وندجاألودةاألل الوااأل،و نئ ا ألل قي ا زين ا ل اأح وااألل  ثل

 (اUNAMI)ااحقن األ،وسن ا  اب ث األودةاألل الواال سن وااألل  أل اادسةلألويي ابي ااد ثل األل فنضي األلسندي اللقن األ،وسن ا/اكئيس ا

 (اUNHCR)األل فنضي األلسندي الألدةاألل الواالشؤل األلالائين يليبناكنوول ااد ثل ا

 (اUNFPA)ا للسكن صنول األودةاألل الوااكياناكنلندبينااد ثل اال 

 (اUNMAS)األودةاألل الواالأل  ن األل ا لق ابنولغنماألودوما  الألئ اندجاواب أللبي النلهندنكاادوي ا

 (اWFP)ا بواألل ح ناديمنجااد ث اب وندجاألومذي األل نل  

 اا(WHO)ادنظ  األلصل األل نل ي الكئيساب ث ال األهةالس ن ي اكشنلا بواألل ن ةااد ث 

 اا(IOM)ااي ألكلالأليتااكئيساب ث األل نظ  األلوللي اللهم اا
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