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غير المتناسب على األشخاص ذوي اإلعاقة،  الواضح و اوتأثيره h (COVID 19)الكرون في ضوء جائحة

األشخاص ذوي  يواجهها العوائق الرئيسية التي بالتالية بإعداد الالئحة  (IDA)قام التحالف الدولي لإلعاقة 

تستند هذه الوثيقة  و. المقترحة  حالة الطوارئ هذه إلى جانب بعض الحلول والتوصيات العملية خالل اإلعاقة 

دعم حركة المناصرة  بهدف وذلك  ،أنحاء العالممختلف في التحالف  ءأعضاا بها المعطيات التي زودنإلى 

مجموعة المخاطر التي يواجهها  للتعامل بأكبر قدر من الدقة والكفاءة مع  العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية  

 .األشخاص ذوو اإلعاقة

على األشخاص ذوي   (COVID 19جائحة الكرونا )حول كيفية تأثير المزيد من المعلومات  م إذا كان لديكو

التواصل  ، فيرجى مستقاطمشاركة أي ممارسات جيدة أو دروس تودون ، أو ممجال عملكمن خالل اإلعاقة 

يوسفيان عبر البريد اإللكتروني  الدامجة اآلنسة إلهام اإلنسانية التحالف الدولي لإلعاقة للشؤون مستشارة مع 

eyoussefian@ida-secretariat.org 

 

 

 التوصيات الرئيسية للتحالف الدولي لإلعاقة

 

( COVID19إن األشخاص ذوي اإلعاقة معرضون أكثر من غيرهم لخطر اإلصابة بجائحة الكرونا ) ( أ

وذلك بسبب العوائق التي تحول دون وصولهم إلى المعلومات حول الوقاية والنظافة الشخصية والتي  

انتشار المرض، واالعتماد على االتصال الجسدي مع البيئة المحيطة أو األشخاص  تمنع أو تحد من 

 المساعدين، باإلضافة إلى ظروف التنفس الصعبة التي تتسبب بها إعاقات معينة. 

انتشار  التخفيف من  الخاصة بنصائح  الاإلعاقة معلومات حول    ويجب أن يتلقى األشخاص ذو:  التوصية األولى

متعددة ومتنوعة  أشكال وذلك ب والخدمات المقدمة،  ة،العامضباط وااللتزام باإلرشادات االنوخطط  ،العدوى

 وممكنة الوصول

في  الترجمات المصاحبة، ولغة اإلشارة الوطنية، والتباين العالي تتضمن الحمالت اإلعالمية ينبغي أن  •

 .باألحرف الكبيرة  ، والمعلومات المطبوعةاأللوان

واألشخاص  لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية الوصول أشكال ممكنة الرقمي  اإلعالمتضمن ي يجب أن  •

 .المطبوعات  في الوصول إلىصعوبات اآلخرين الذين يواجهون 



 .واضحةسهلة وبلغة  كافة البيانات  يجب أن تكون  •

فيمكن االستعاضة  العامة بعد، للبيانات اإلعالمية والمعلومات الرسمية  إمكانية الوصول توفر في حال عدم  •

البريد اإللكتروني  الهواتف الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وعناوين  خطوط  عن ذلك مؤقتاً باستخدام  

 .وضعاف السمعالخاصة بذوي اإلعاقة السمعية 

نفس  الصعبة ة يالصحالظروف الت الطوارئ وينبغي إعطاء مترجمي لغة اإلشارة الذين يعملون في حا •

الذين يتعاملون و لعاملين اآلخرين في مجال الرعاية الصحية التي تتوفر لالسالمة وإجراءات الحماية الصحية 

 COVID19 .مع

،  ةشفافأقنعة  المترجمين الشفويين  وتتمثل بارتداء  ،  لتأمين طريقة تواصل أفضلقد تكون هناك بدائل مناسبة   •

 ة. ل تعابير الوجه وحركة الشفاه مرئيبحيث تظ

  األشخاص في ذلك    ن للجميع، بمليست ممكنة الوصول  عن بعد  أن الترجمة  أهمية خاصة حيث  للوسائل البديلة   •

 .الممثلة لهممع األشخاص المعنيين والمنظمات ومناقشتها يجب استكشاف الحلول و. المكفوفون الصم

 

 .أنواع معينة من اإلعاقةلديهم  يجب اتخاذ تدابير وقائية إضافية لألشخاص الذين   :الثانيةالتوصية 

خل المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ودرابزين المنحدرات أو الساللم، ومقابض  اتطهير أبواب المد  •

 .المخصصة لألشخاص ذوي الحركة المحدودةوالوصول األبواب الممكنة  

تدابير وقائية أكثر صرامة لمجموعات األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم   واتخاذ ةاستباقيإجراء فحوصات  •

 . تتسبب بها إعاقتهمأو صحية أخرى   ةأكثر عرضة لإلصابة بالعدوى بسبب مضاعفات تنفسي

أمر    يدعم المجتمعالإن إظهار التضامن و  ؛الخوف والقلقالعزل نوع من  وتدابير   COVID19 قد تولد أزمة •

 . لألشخاص ذوي اإلعاقات النفسية واالجتماعيةبالنسبة بالغ األهمية  حاسما ويكون لكنه ربما مهم للجميع،  

 

عندهم  الوعي  ورفع مستوى    االستجابةعملية  من الضروري تدريب الموظفين المشاركين في    :الثالثةالتوصية  

 بشكل عاجل  

لطوارئ على حقوق  لحالة االمستجيبون  همفي نبم يجب تدريب المسؤولين الحكوميين ومقدمي الخدمات،  •

إعاقات  لديهم  األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى المخاطر المرتبطة بمضاعفات الجهاز التنفسي لألشخاص الذين  

 .الذين قد تتعرض صحتهم للخطر بسبب السعال(أوالئك  محددة )على سبيل المثال  

 .من جميع حمالت الحمايةال يتجزأ أن تكون التوعية بشأن دعم األشخاص ذوي اإلعاقة جزءاً يجب  •

 

 

 



 . للنساء ذوات اإلعاقةممكنة الوصول ودامجة  يجب أن تكون جميع خطط التأهب واالستجابة    :الرابعةالتوصية  

 . اإلعاقة  اتللنساء ذوممكنة الوصول ودامجة يجب أن تكون أية خطط لدعم المرأة  •

 . أن تتضمن برامج دعم األشخاص ذوي اإلعاقة منظوراً جنسانياً ينبغي  • 

 

 

انقطاع الخدمات  التسبب في  المماثلة إلى  التنقل والتجول  قد يؤدي تنفيذ الحجر الصحي أو برامج تقييد    (ب

والرعاية   ، الغذاءالحق ب األساسية مثل  همالحيوية لكثير من األشخاص ذوي اإلعاقة وتقويض حقوق

واالستبعاد،  واالتصاالت، مما يؤدي إلى التخلي  ،والغسيل والصرف الصحي والنظافة  ، الصحية

 .، واإلقامة في المؤسساتوالعزل

 إن التخلي عن األشخاص ذوي اإلعاقة ووضعهم في المؤسسات هو أمر مرفوض بالمطلق.   :الخامسةالتوصية  

تتجاوز الحد  لمدة  جراءات الحجر الصحي إل نتيجة سسات ك في المؤاألشخاص ذوي اإلعاقة وضع  ال ينبغي  •

 .األدنى الضروري للتغلب على مرحلة المرض وعلى قدم المساواة مع اآلخرين

في الخدمات االجتماعية أقل تأثير ممكن على األشخاص ذوي اإلعاقة ويجب  انقطاع يجب أن يكون ألي  •

 .عنهم التخلي أي شكل من أشكال  أال يترتب عليه  

بشبكات أو خدمات   ا ، يجب استبدالهعليهاالحجر الصحي تم في حال وواالجتماعية، األسرية دعم الشبكات  •

 .أخرى

 

خدمات الدعم والمساعدة الشخصية وإمكانية  تأمين  أثناء الحجر الصحي، يجب ضمان :السادسةالتوصية 

 والتواصل. االتصالوتلك المتعلقة ب ة الوصول المادي

خدمات الترجمة  سبل الحصول على الصحي  همحجرذوي اإلعاقة وخالل األشخاص يكون لدى يجب أن  •

 ؛ ألسري واالجتماعيعن طريق شبكة الدعم االفورية والدعم، إما من خالل الخدمات المقدمة من الخارج أو 

بمرافقة األشخاص ذوي  ن ون الفوريون أو عمال الدعم أو المترجميون الشخصوالمساعديقوم يجب أن  •

 الطرفين ورهناً باعتماد جميع تدابير الحماية؛ وذلك بتوافق  في الحجر الصحي اإلعاقة 

لمعرفة ما  المساعدين الشخصيين أو العاملين الداعمين أو المترجمين الفوريين بشكل استباقي فحص يجب  •

 لتقليل خطر انتشار الفيروس إلى األشخاص ذوي اإلعاقة COVID19إذا كانوا مصابين بجائحة 

  قة الطالب ذوي اإلعاوللموظفين ممكنة الوصول ومتاحة يجب أن تكون خدمات العمل أو التعلم عن بعد  •

 .على قدم المساوا مع اآلخرين

 



 يجب أن تراعي تدابير القيود العامة األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين  :السابعةالتوصية  

في حالة تدابير التقييد العامة، يجب دعم األشخاص ذوي اإلعاقة لتلبية متطلبات معيشتهم اليومية، بما في   •

والدعم  ، والرعاية الصحية، واإلقامةلحاجة مع متطلبات غذائية محددة(، وفقا ل الغذاء )ذلك الحصول على 

الوصول إلى وسائل النقل  الوظيفة مع توفر سبل الحفاظ على باإلضافة إلى  ، يوالمجتمع يالمدرسو، المنزلي

 .الوصولالممكنة  

ة واألعمال تؤثر بشكل غير  يجب على المخططين الحكوميين مراعاة أن القيود المفروضة على الحرك •

  بالتكيف والسماح لهم  ،متناسب على األشخاص ذوي الحركة المحدودة واألشخاص ذوي اإلعاقة اآلخرين

ساعات عمل محددة في السوبر ماركت لألشخاص ذوي  قد خصصت أستراليا فإن على سبيل المثال، و. معها

 . اإلعاقة وكبار السن

نسبة  معدات الحماية الشخصية والتعليمات الالزمة لتقليل أن يكون لديهم مقدمي خدمات الدعم على يجب  •

إذا كانوا   مابشكل استباقي للكشف عأن يجري فحصهم يجب كما انتشارها، والحد من التعرض للعدوى 

 .الفيروسمصابين ب

ذ تدابير فورية لضمان عدم إهمال  أو المنتجات الصحية، يجب اتخا  ئيةالغذافي المواد نقص وجود في حالة  •

 .الوصول إلى هذه الموادفقدان سبل  عاني من  ت  المجموعات التي ساألشخاص ذوي اإلعاقة ألنهم سيكونون أول  

على سبيل المثال قد ال يكون توزيع  ولإلعاقة،  دامجاً  • يجب أن يكون أي برنامج لتقديم الدعم للفئات المهمشة  

على  الحصول قد ال يتمكنون من  أنهم للعديد من األشخاص ذوي اإلعاقة حيث  بالنسبة  خياًرا جيًدا المالي  النقد  

 الوصول.تتعلق بإمكانية التي يحتاجونها بسبب عوائق المنتجات  

 

إضافية  عوائق  ونقد يواجهفإنهم ، COVID19األشخاص ذوو اإلعاقة مصابين بجائحة عندما يكون  ج( 

أيضا من التمييز واإلهمال من قبل موظفي الرعاية  قد يعانون الرعاية الصحية وخالل سعيهم للحصول على 

 .الصحية

إلى الخدمات الصحية  هم بحاجة ألشخاص ذوي اإلعاقة الذين لولوية عدم منح األ ال يمكن  :الثامنةالتوصية 

 . على أساس إعاقتهم COVID19 بسبب

 .في مجال الصحة العامة محترمة وغير تمييزية يجب أن تكون رسائل التواصل •

العاملين في مجال الرعاية الصحية الضوء على الكرامة المتساوية  الموجهة إلى تعليمات الط يجب أن تسل   •

 .ضمانات ضد التمييز على أساس اإلعاقةوتشمل لألشخاص ذوي اإلعاقة 

األشخاص المصابين  االزدياد المتسارع في أعداد  للتعامل مع  اليوم  أن الحاجة ملحة  مع تقديرنا الشديد لواقع   •

هي   ةالرئيسي ة الطبيلدى الكوادر الوعي العاجلة في مستوى زيادة الوالمحتاجين للعالج في المستشفيات، فإن 

منهجي  التعامل معهم بشكل األشخاص ذوي اإلعاقة أو عدم وإهمال لضمان عدم ترك أيضا أمر ضروري 

 .االستجابة لألزمةعلى أنهم ليسوا من األولويات ضمن عملية  



لشخص نفسه ومن خالل  تتعلق بها مع ااالتصاالت حول مرحلة المرض وأي إجراءات يجب أن تجري  •

 .الوصولممكنة وسائل وأساليب اتصال 

 

 

مستويين الوطني والمحلي  على السيما تلك التي تعمل   (OPDs) قد ال تكون منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة(  د

اإلجراءات  وعلى استعداد التخاذ إجراءات فورية وقد ال تكون على دراية كاملة بكيفية التعامل مع الموقف. 

 :تلك المنظمات تشملالتي يمكن أن تتخذها 

رفع مستوى  أن تلعب دوراً رئيسياً في لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بل يجب يمكن  التاسعة:التوصية 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهمعند وعي ال

باللغات المحلية؛ يرجى  والوصول بأشكال متنوعة وممكنة  COVID19حول  رشاداتاإل تعليمات والإعداد  •

المنظمات ( و IDAفي التحالف الدولي لإلعاقة )عضاء  تصدرها المنظمات األ التي  المصادر المتوفرة  االطالع على  

 ، والتي سنستمر في تحديثها األعضاء فيها

 لتسهيل الدعم في حالة الحجر الصحي؛ القرين  المساعدة في إنشاء شبكات دعم   •

 اإلعاقةإدماج  حول للمنخرطين في عملية االستجابة تنظيم دورات تدريبية   •

 مجال اسية في كل مقدمي الخدمات األسوالوصول الممكنة محدثة للرعاية الصحية إعداد الئحة  •

 

أن تلعب دوًرا رئيسيًا في  بل يجب  (OPDs) منظمات األشخاص ذوي اإلعاقةيمكن ل :العاشرةالتوصية 

 COVID19 لإلعاقة ألزمةدامجة استجابة مناصرة ودعم 

بما في ذلك النظام الصحي ووسائل اإلعالم الوطنية  المعنية جميع السلطات مع استباقي التواصل وبشكل  •

 :من أجلالتربوية سلطات  الاالستجابة لألزمات وإدارة  ومقر 

 توعية السلطات حول كيفية تأثير الوباء وخطط االستجابة بشكل غير متناسب على األشخاص ذوي اإلعاقة؛  •

التدابير المحددة التي  بالوصول أو التعامل مع العوائق المتعلقة بإمكانية تقديم نصائح عملية حول كيفية  •

 يتطلبها األشخاص ذوي اإلعاقة

 .المتوفرة  على الموارد والقدرات بناءً وذلك  ،الطوارئ ة لحالالوطنية أو المحلية  المساهمة في االستجابة  •

 

  جائحة واالستجابة لمن  الوقاية  عملية  األشخاص ذوي اإلعاقة في  إدماج  محدثة حول  مصادر  للحصول على  و*  

Covid19التحالف الدولي لإلعاقة علىالتي خصصها صفحة الويب القيام وبشكل متواصل بزيارة  ى، يرج :  

19-lliance.org/covidhttp://www.internationaldisabilitya 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/covid-19
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