
 

  COVID-19 واألشخاص ذوو اإلعاقة

(UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان  

 یقدم هذا المستند نًصا بدیًال للمحتوى المرئي للرسائل الرئیسیة الرسومیة التي یصدرها صندوق األمم المتحدة للسكان بشأن أهمیة دمج
 ذوي اإلعاقة في برامج االستجابة لجائحة COVID-19، ال سیما فیما یتعلق بالعنف القائم على أساس نوع الجنس والصحة والحقوق

 الجنسیة واإلنجابیة. وترتكز هذه الرسائل على مبادرة "We Decide" التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان. المستند والرسوم
  معروضان باأللوان البرتقالي، والبنفسجي، والبیج.

أیقونة هناك یمینه، وعلى العالم. في إعاقة یعاني أشخاص سبعة كل بین من واحًدا شخًصا هناك أن یوضح رسم على األول القسم                        یحتوي
أنحاء جمیع في إعاقة یعاني شخص ملیار إلى یصل ما هناك أن إلظهار العالم شخصحول ملیار 1 وعبارة األرضیة الكرة صورة                        علیها

 العالم.
 یحتوي القسم الثاني على نص كبیر مكتوب بخط عریض یضم الرسالة الرئیسیة التالیة للمستند:

 
في والعقبات والعنف، التمییز، حاالت من الكثیر اإلعاقة ذوو األشخاص یواجه ،COVID-19 جائحة علیها تخیم التي الفترة هذه ظل                     في
السیدات واإلنجابیة. الجنسیة والصحة الجنس نوع أساس على القائم بالعنف المتعلقة والخدمات والتعلیم المعلومات على الحصول                  سبیل

 والفتیات ذوات اإلعاقة هن األكثر عرضة للخطر
 

هذه وسط وفي رمز. كل بجوار مكتوبة مناظرة رئیسیة رسائل ویضم كبیرة، دائرة حول الرموز من مجموعة الثالث القسم                     یعرض
الفیروس، صورة وتحت اإلعاقة. أشكال تنوع تصویر إلى تهدف الصورة منتصف في رموز وتوجد فیروس، صورة هناك                   األیقونات،

 ستجد عبارة تقول: COVID-19، األشخاص ذوو اإلعاقة، رسائل رئیسیة.
 
 الرسالة الرئیسیة 1: هناك أیقونة تظهر شخصین جالسین یجریان حواًرا. وهناك رسالة مناظرة تقول:  یجب أن ُتشِرك جهود االستجابة

 لجائحة COVID-19 مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة (OPDs) والشبكات ذات الصلة في عملیة صنع القرار.
 
تخیم التي الفترة هذه ظل في تقول: المناظرة والرسالة الجنسین، بین للمساواة رمز بداخلها حامیة ید أیقونة هناك :2 الرئیسیة                      الرسالة
العزلة بسبب اإلعاقة ذوات والفتیات السیدات بین الجنس نوع أساس على القائم العنف معدالت تزداد ،COVID-19 جائحة                   علیها

 االجتماعیة وتوقف المهام الروتینیة وعدم تمكن مقدمي الرعایة من الوصول إلیهن.
 
تقول: مناظرة رسالة وهناك أضعاف. ثالثة عبارة إلى األیقونة وترمز ،x الحرف وبجوارها 3 رقم األیقونة هناك :3 الرئیسیة                     الرسالة

 تزداد احتمالیة تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة إلى مختلف أشكال العنف بمقدار 3 أضعاف مقارنًة باألشخاص الذین ال یعانون إعاقات.
 
یجلس لشخص أیقونة هناك اآلخر، الجانب وعلى صحة. بأخصائي یتصل محموًال هاتًفا تمثل إحداهما أیقونتان، هناك :4 الرئیسیة                    الرسالة
في الجنس نوع أساس على القائم العنف من الوقایة أجل من تقول: مناظرة رسالة وهناك رعایة. مقدم مع ویتفاعل متحرك كرسي                       على
المخصصة الساخنة الهاتفیة الخطوط استخدام على بالقدرة اإلعاقة ذوو األشخاص یتمتع أن ینبغي ،COVID-19 جائحة انتشار                  أثناء
من التأكد أجل من بهم ویعتنون یراقبونهم أشخاص لدیهم یكون وأن بهم، موثوق رعایة ومقدمي أسر إلى والوصول اإلعاقة،                     لذوي

 سالمتهم.
 
التي الفترة هذه ظل في تقول: مناظرة رسالة وهناك المعلومات. رمز تحظر خطأ عالمة یمثالن ورسم أیقونة هناك :5 الرئیسیة                      الرسالة
والتعلیم المعلومات على الحصول من تمنعهم التي والعقبات التمییز اإلعاقة ذوو األشخاص یواجه ،COVID-19 جائحة علیها                  تخیم

 والخدمات.
 
قدمیه. على یقف واآلخر متحرك، كرسي على یجلس أحدهما متوازنتان. كّفتاه میزان فوق شخصین أیقونة هناك :6 الرئیسیة                    الرسالة
انتشار أثناء في غیرهم بها یتمتع التي نفسها واإلنجابیة الجنسیة الصحة بحقوق اإلعاقة ذوو األشخاص یتمتع تقول: مناظرة رسالة                     وهناك

.COVID-19 جائحة 
 
We" ومبادرة ،(AECID) التنمیة أجل من الدولي للتعاون اإلسبانیة والوكالة ،(UNFPA) للسكان المتحدة األمم صندوق شعارات                  تظهر

 Decide" في الصف السفلي من المستند.
 


