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 السيد جيرارد كوين 

 المعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  لألمم المتحدة رالخاص المقرّ 

 

اإلرشادات:  الرد من  مزيد  لتقديم  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  إلى  رسائل  توجيه  حقوق  طلب  بشأن 

 19- كوفيداالنتهاكات في سياق جائحة من  واالنتصافاألشخاص ذوي اإلعاقة 

 

 :رالسيد المقرّ  عزيزي

بآثار نراسلكم يتعلق  فيما  الماضية  العديدة  األشهر  تم جمعها خالل  التي  المعلومات  -كوفيد جائحة   لمشاركة 

 االستجابة ودعوات االنتصافسريع   التقني  اإلرشاد نطلب منكم تقديم  و  اإلعاقة على حقوق األشخاص ذوي19

 البالغات مثل التقارير المواضيعية و/أو زيارات الدولة و/أو   من خالل قنوات  األعضاء في األمم المتحدة للدول

الموجودة    من مشاكل  وفاقمت   الجائحة  أبرزت لقد    الهيكلي  قبلالتمييز  ذوي   األشخاص   جههاايوالتي  و من 

المرتكز    نموذج اإلعاقةضت  للوباء قوّ التصدي    تدابير وكما الحظتم، فالعديد من.  اإلعاقة في جميع أنحاء العالم

 العادل   بالوصول،  على سبيل المثال،  مشاكل جديدة تتعلق حيث أدى الوباء إلى ظهور  1. على حقوق اإلنسان

 نأمل أن،  بعد مرور عامين من الوباء.  19- كوفيد بـجائحة    المرتبطة لرعاية الصحيةاإمكانية الوصول إلى  و

  انتهاكات والوقاية وعدم تكرار   واالنتصافتفيد المعلومات الواردة أدناه في إثراء العمل الجاري بشأن المساءلة  

 .  الصحة العامة الحالية والمستقبلية أزمات  أثناءاألشخاص ذوي اإلعاقة  حقوق

 
1  Quinn, Gerard, COVID-19 and Disability: A War of Two Paradigms, in COVID-19 and Human Rights (Eds. Kjaerum, 
Davis, and Lyons), 2021.  



وعبر    كتابية  مطارحات   ) إلىحتى النهاية  من البداية  االستشهادات البحث المقدم هنا (كما هو مذكور في   واستند 

اإلعاقة  الفارطالسداسي    طيلة اإلنترنت  ذوي  األشخاص  منظمات  األرجنتين مع  وبوروندي  و  في  بنغالدش 

  تنزانيا و   نيفيسو   كيتس بيرو وسريالنكا وسانت و   باكستان و  ونيبال وكولومبيا ودومينيكا وإكوادور وهايتي والهند 

ميلية لتوفير المزيد  تك بحوث   وأجريت بالمقابل.  2فنزويال وفيتنام و  أوغنداو  ،وتوباغ و  وترينيداد   تيمور الشرقية  و

 . األشخاص ذوي اإلعاقة قضايا حقوق اإلنسان التي تثيرها منظمات  لمختلفمن المراجع 

 3 بما في ذلك مركز فيدي للسياسة القانونية،  منظمات المجتمع المدني تعاون العديد من منهذا البحث   استفاد 

و  الذي الهند،  في  مقره  والعدالة  يوجد  للمساواة  األهلية  اإلدماج   جمعيةو  األرجنتين، في    4  الجمعية  إعادة 

وشاركت في تنسيقه مبادرة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ضعاف البصر في بورونديو  االجتماعي للمكفوفيين

قانون لشبكة  اإلنسان التابعة  في   التي 5 حقوق  مقرها  واألمانةيوجد  العالمية الهند،  للشبكة  للحقوق  العامة 

 6.  التي يوجد مقرها في الواليات المتحدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اهتمام:  أربعة مجاالت التقرير  ويتناول

اللقاحات   كفاية الجهود المبذولة إلعطاء األولوية للوصول وضمان إمكانية الوصول أثناء توزيع عدم .1

 ؛المخاطر األكثر شدة آلثار كوفيد لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين قد يواجهون 

  تقديم الدعم الكافي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين قد يواجهون بشكل غير متناسب أضراًرا  الفشل في .2

مباشرة غير  با،  للجائحة  خطيرة  المتعلقة  تلك  ذلك  في  (ابما  االجتماعية   )إلغالقلحجر    واآلثار 

وتدابير الحماية   وانعدام األمن السكني،،  بفقدان سبل العيش  المرتبطةمثل تلك  ،  خرىاألاالقتصادية  و

 االجتماعية التي يتعذر الوصول إليها؛ 

 التعليموسائل  إمكانية الوصول إلى بعض الخدمات العامة بسبب الظروف المتعلقة بالوباء، مثل   عدم .3

 ؛  العامةالصحة  حول  معلومات لاأو توفير  عن بعد 

  على األشخاص ذوي اإلعاقة  جائحةفة ضرورية لرسم خريطة دقيقة آلثار الصنّ بيانات مُ  عدم وجود و  .4

 . بشكل مناسب تفي بالتزامات حقوق اإلنسان  سياسات  وضعو

 
ة مع    2 المة هاتف ال  م و و وف كوادور وهاي و ا و ة جرت المناقشة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  األرجنت وكولومب ن ا الالت كة أم ش

هم األشخاص ذوي اإلعاقة وأ وت  . لمنظمات  س،  ف س ون ا، وسانت كي األشخاص ذوي اإلعاقة  دومي المناقشة مع منظمات  داد  وجرت 
  . ار حر ال اغو  إطار نداء إقل مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  منطقة ال  وت

مة من أجل الصالح العام.  3 حث القانو لوضع قوان أفضل وتحس الحو ال قوم  ة هو مركز تفك مستقل  اسة القانون دي للس  مركز ف
ة للمساواة والعدالة 4 ة األهل ة   الجمع مقراط ز الد ــح مكرسة للدفاع عن حقوق أ فئات المجتمع حرمانا وتع ستهدف ال ة ال  منظمة غ ح

  .  األرجنت
قودها األشخاص ذوو اإلعاقة أنفسهم، تعت  5 سان ال  كة قانون حقوق اإل عة لش ادرة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التا دة من م ادرة الوح  الم

 القانو لمجتمع األشخاص ذوي اإلعاقة  الهند.  - نوعها ال تقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم االجتما 
ة  6 ة والثقاف ة واالجتماع كة الحقوق االقتصاد عملون من أجل   280تتألف من أ من )Net-ESCR( ش منظمة وأفراد من أعضاء المجتمع المد 

ة للجميع.  سان والعدالة االجتماع د حقوق اإل  تجس



األشخاص ذوي   موضوع، يتم تقديم نظرة عامة على القضايا التي أثيرت في محادثات مع منظمات  في كل

المجاالت   التقرير  يُختتم.  تكميلي  ببحث   متبوعة  اإلعاقة  على  الضوء  تسلط  تخص  التي   المطابقةبمالحظات 

تفاعل اإلعاقة مع عالمات الهوية  مشيرا.  مواليتك  الجنس والعمر والعرق  ،  األخرى إلى كيفية   والتريّف مثل 

 خالل فترة  سوأاأل  ثاراآلو بفيروس كورونا    لإلصابة  مخاطر أكبرمع    تتزامنالتي يمكن أن    واإلثنيةوالدين  

 .  أعم بشكل جائحةال

 إلى اللقاحالوصول وإمكانية الوصول 

لألشخاص  التقليحعطاء األولوية في  إلليات  اآلالعديد من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة عن نقص   أبلغت 

بمراكز    ذات الصلةالوصول   تدابير إمكانيةفضالً عن عدم كفاية  ،  أكبر  لمخاطر  المعرضون ربماذوي اإلعاقة  

 . العامة  الصحة معلومات وتوفير  الخدمات الصحية، والتسجيل في، المنزلي والتقليح، التقليح

محاكم  دعاوى قضائية ضد اتحاد الهند في المحكمة العليا و الهند   في منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة رفعت 

  جارخاند وغرب البنغال وبيهارو  ورامز ميو  براديش أروناتشالو  نادو تاميلو  كارناتاكا في واليات   االستئناف

وأوديشاو ودلهي  وكشمير  ذويإل سعياً  ،  أوتاراخاند و  جامو  لألشخاص  األولوية  المرافقة    عطاء  في  اإلعاقة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة    إلعطاء األولوية   7"الالزمة  التدابير"بطلب اتخاذ  استجابت المحاكم  .  19- وعالج كوفيد 

بما  ،  براديش)  أروناتشالو  وناغاالند   (في آسام  19-كوفيد ب  ذات الصلةفيما يتعلق باحتياجات الرعاية الصحية  

مراكز في  منفصل  مكتب  إنشاء  ذلك  الحكومة    تلقيحال  في  تديرها  ذوي    تلقيح ال  لوازم  لتوفير التي  لألشخاص 

  تلقيح لل  وإنشاء مواقع  9)أوتاراخاند (  في  والمنزليالمجتمعي    تلقيحال  وإنشاء مراكز،   8و)ناد   تاميل  اإلعاقة (في

 .  ذوي اإلعاقة لألشخاص التلقيح التي تلبي على وجه التحديد احتياجات و ،10(أيًضا في أوتاراخاند)

  ذوي   بأن األشخاص   13داوأوغن  12وتنزانيا   11اإلعاقة في بوروندي فادت منظمات األشخاص ذوي  ، أأفريقيا  في

يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة أيضاً عقبات في الحصول على   وفي بوروندي،.  ال يحظون باألولوية   اإلعاقة

. بلغة بريل أو لغة اإلشارة،  على سبيل المثال،  معلومات عن الصحة العامةوغياب  ،  معدات الوقاية الشخصية

 
، دعاوى المصلحة العامة  7 ئتاف  غوها مة االس  .  2، ص  2021يونيو 28، 11/2021أمر قضا من مح
ئتاف  مدراس، التماس كتا رقم  8 مة االس ل   2951،19أمر قضا من مح  .3-4، ص. 2021أب
ة رقم إفادة وزر الصحة  أوتارا 9 ضة كتاب مة أوتاراخاند،  ع  5، ص.  2021يوليو 24، 71خاند أمام مح

ة رقم  10 ضة كتاب مة أوتاراخاند،  ع  .  6، ص  2021يوليو 24، 71إفادة وزر الصحة  أوتاراخاند أمام مح
و من االتحاد الوط لألشخاص المكفوف وضعاف ال  بوروندي،  11 د االل  . 2021نوفم  10رد ع ال
نت مع منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة  أوغندا،  12  . 2021نوفم  12اتصال ع االن
نت مع منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة  أوغندا،  13   . 2021نوفم   12اتصال ع االن



التمييز داخل األسر قد يبقي  أن    إال،  على أساس اإلعاقة  بشكل رسمي   تقوم بالتمييزفي حين أن الحكومة قد ال    14

اإلعاقة   ذوي  الصحية    محروميناألشخاص  الرعاية  بكوفيد  من  العامةالخاصة  الخدمات  من  .  15  وغيرها 

إلى   المسبق   اإلعاقة بسبب االفتقار  متاحة لألشخاص ذوي   تلقيح، لم تكن عملية التسجيل للباإلضافة إلى ذلك

الرسمي والتعليم  التكنولوجيا  إلى  الوصول  تنزانيا،.    16والموارد   إمكانية  ذوي اإلعاقة    األشخاص   افتقر  وفي 

إلى   إليها  أيضاً  الوصول  يمكن  المعلومات  أوغندا.  17تلقيح عن  لتغطية  كانت هناك حملة موجهة    بينما،  وفي 

وإعطائهم    تلقيحكبار السن والشرطة والقوات المسلحة من الو  مجال الرعاية الصحية  في  احتياجات العاملين

بذلت الحكومة جهودًا   في حين،  في أوغنداو.    18لألشخاص ذوي اإلعاقة   لم تكن هناك حملة أو أولوية  األولوية،

األقنعة   مثل  الشخصية  الحماية  بداية  والمعقمات لتوفير معدات  الوصول ،  الوباء  في  المواد صعبة  هذه  ظلت 

 . 19مسبقًا في المجتمع  لألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب العزلة الموجودة

  تأفاد   الهند المشار إليه أعاله، في    اإلعاقة  عن منظمات األشخاص ذويالمحامين القانونيين  باإلضافة إلى مثال  

وآسيا آسيا  في جنوب وجنوب شرق  اإلعاقة  الهادئ  -العديد من منظمات األشخاص ذوي  نقص المحيط  عن 

على الرغم ،  وفي نيبال.  لألشخاص ذوي اإلعاقة  الوصول الفعال إلى اللقاحات وإمكانية الوصول لها بالنسبة 

الأن األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتعون    من السياساتالعلى    تلقيحباألولوية في مجال  فإن منظمات  ي،  مستوى 

 20. بما في ذلك في المناطق النائية والريفية ،  تطبيق ذلك على المستوى الميداني  تشهد   لم  األشخاص ذوي اإلعاقة

 Protibondhi  أفادت   حيث تلقيح،  في ال  ةاألولوي  في أغلبهم  األشخاص ذوي اإلعاقةعط  لم يُ ،  في بنغالديش

Nagorik Shangathaner Parishad    احتياجات تلبية  في  فشلت  الحكومة  المتعلقة    أن  الصحية  الرعاية 

في حين أعطت  .    22كما لم يتم إعطاء األولوية لمقدمي الرعاية .    21لألشخاص ذوي اإلعاقة   19-كوفيد بـجائحة  

ال الذين   تلقيحمراكز  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  التطبيقات،  األولوية  خالل  من  أن  يسجلون  إلى   إال  الوصول 

 تلقيح في مراكز ال  تلقيحاالنتظار في طوابير طويلة لتلقي العليهم    محدودًا وكان ال يزال يتعينكان  التطبيقات  

اإلعاقة أو مقدمي الرعاية    لألشخاص ذويالحكومة أيًضا أي أولوية  تعط  وفي باكستان، لم  .    23العامة الكبيرة 

 
و من  14 د اإلل  . 2021نوفم  10االتحاد الوط لألشخاص المكفوف وضعاف ال  بوروندي، رد ع ال
و من  15 د اإلل  . 2021نوفم  10االتحاد الوط لألشخاص المكفوف وضعاف ال  بوروندي، رد ع ال
و من  16 د اإلل  . 2021نوفم  10ألشخاص المكفوف وضعاف ال  بوروندي، االتحاد الوط لرد ع ال
نت  17 المة ع اإلن ا،   مع منظمة األشخاص ذوي اإلعاقةم ان  .  2021نوفم  12 ت
نت  18 المة ع اإلن  .  2021نوفم  12 أوغندا،   مع منظمة األشخاص ذوي اإلعاقةم
نت  19 المة ع اإلن  .  2021نوفم  12 أوغندا،   مع منظمة األشخاص ذوي اإلعاقةم
ال، 20 ، ن سان للمعاق ز حقوق اإل ة تع نت مع جمع المات ع اإلن تم   28، و 2021أغسطس 4م  .   2021س
نت 21 المة ع اإلن ش Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)مع م  . 2021يوليو   29،، بنغالد
نت 22 المة ع اإلن ش Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)مع م  .  2021يوليو   29،، بنغالد
نت 23 المة ع اإلن ش Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)مع م  .  2021يوليو   29،، بنغالد



معلومات الصحة العامة    افتقرت كما    24. واسعة النطاق هذا األمر  منزلية  تلقيح خففت حملة  ،  ومع ذلك  .تلقيحفي ال

، لم تكن الحكومة تعطي األولوية لألشخاص ذوي تيمور الشرقية  وفي  .  25إمكانية الوصول إلى    19-كوفيد عن  

 تدابير في    الهشة""الفئات    المصنفين ضمنعلى الرغم من اإلشارة إلى األشخاص    تلقيحعمليات الاإلعاقة في  

الضوء أيضاً على عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات    كما سلطت منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.  26الحكومة 

إلى لقاحات   مة توفر الوصولوقالت هذه المنظمات في فيتنام أنه في حين أن الحكو.  27المتعلقة بالصحة العامة 

األولوية للوصول إلى اللقاحات   لم تكن هناك سياسة اتحادية واضحة تعطي،  لألشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوفيد 

فعلى سبيل .    28السياسية للحكومة المحلية/اإلقليمية   تفضيالت اللألشخاص ذوي اإلعاقة وأن األولوية تعتمد على  

 األولى ذات األولوية للقاحات   اإلعاقة في مقاطعة المدونغ ضمن المجموعةبينما كان األشخاص ذوي    ،المثال

ال يحظى األشخاص ،  وفي هانوي .    29اإلعاقة في المرتبة الثامنة على القائمة   واألشخاص ذو  كان،  كان ثو  في

الحكومة  أفادت منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بأن  ،  ومع ذلك.    30تلقيح ال  باألولوية في مجال  اإلعاقة  وذو

 تلقيح   من خالل حمالت ،  على اللقاحات ،  بمن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة،  حصول جميع األشخاص   دعمت 

خضع مقدمو الخدمات ومقدمو الرعاية لألشخاص    31. لألشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات   تم تنظيمهاخاصة  

اإلعاقة مجانًا  19-كوفيد لفحوص    ذوي  الشخصية  الحماية  معدات  على  النكا  32. وحصلوا  أفادت   وفي سري 

ألشخاص ذوي اإلعاقة على  ا  المتنقلة قد سهلت حصول  تلقيحبأن وحدات ال  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

 33.تلقيحال

 
نت مع 24 المة ع اإلن ستان، م ا ة األشخاص ذوي اإلعاقة  السند،  تم  23هيئة حما  .   2021س
نت مع 25 المة ع اإلن ستان، م ا ة األشخاص ذوي اإلعاقة  السند،  تم  23هيئة حما  .   2021س

26 Email response from Ra’es Hadomi Timor Oan (RHTO), Timor Leste, August 16, 2021. 

و من27 د اإلل ة لألشخاص ذوي اإلعاقةلال  RHTO)) ((Ra’es Hadomi Timor Oanرد ع ال مورمنظمة الوطن ة،  ، ت ق  أغسطس 16ال

2021 . 

ة هانوي لألشخاص ذوي اإلعاقة و 28 و من جمع د اإلل ةردود ال نام،   جمع ر  9و ، 2021أغسطس 27ان ثو لألشخاص ذوي اإلعاقة، في ت  أ
2021 . 

ة هانوي لألشخاص ذوي اإلعاقة و 29 و من جمع د اإلل ةردود ال نام،    جمع ر   9، و 2021 أغسطس 27ان ثو لألشخاص ذوي اإلعاقة، في ت  أ
2021 . 

ة هانوي  30 و من جمع د اإلل ةلألشخاص ذوي اإلعاقة و ردود ال نام،    جمع ر   9، و 2021 أغسطس 27ان ثو لألشخاص ذوي اإلعاقة، في ت  أ
2021 . 

ة هانوي لألشخاص ذوي اإلعاقة ور 31 نت مع جمع المة ع اإلن ةم نام،   جمع  .  2021أغسطس    5ان ثو لألشخاص ذوي اإلعاقة، في
ة هانوي لألشخاص ذوي اإلعاقة و   32 و من جمع د اإلل ةردود ع ال نام،    جمع   9، و 2021أغسطس     27ان ثو لألشخاص ذوي اإلعاقة، في

ر ت  .  2021 أ
ة لألشخاص ذوي اإلعاقة 33 نت مع المنظمة الدول المة ع اإلن ا،   (DPI)م ي الن  .   2021يوليو  29 



نفدت  ،  ذوي اإلعاقة في بعض اللقاحات   وفي األمريكتين، في بيرو، بينما أعطت الحكومة األولوية لألشخاص 

وإكوادور وكولومبيا    في األرجنتين  األشخاص ذوي اإلعاقة  وقالت منظمات  34. احتياجاتهمهذه األخيرة قبل تلبية  

، وفي ترينيداد وتوباغو 35.الوصول إليهايمكن    أن هناك نقصاً واسعاً في اللقاحات وفي المعلومات في أشكال

  ل األشخاص ذوي في المنزل يعرقل حصو  تلقيحاألشخاص ذوي اإلعاقة أن عدم وجود برنامج لل  قالت منظمات 

كما أبلغت المنظمات في منطقة    36. تلقيحاإلعاقة على اللقاحات رغم أن هناك أولوية بالنسبة لهم في مجال ال

 37. بأشكال يسهل الوصول إليها، وخاصة بالنسبة للصم  19- كوفيد المتعلقة ب  البحر الكاريبي عن نقص المعلومات 

اإلعاقة    المفصلة أعاله مع المعلومات األخرى المتاحة للجمهور حول وصول األشخاص ذوي  الشواغل  تتوافق

 :بما في ذلك،  إلى لقاحات كوفيد وإمكانية الوصول إليها

في دراسة  "،  الهند   كورونا في  ضد فيروس  تلقيحتسجيالت ال  عدد   لق بإمكانية الوصول إلىتتع  تلك التي ●

القانونية حول إمكانية الوصول إلى اللقاحات من قبل    فيدي للسياسةاستقصائية مستقلة أجراها مركز  

أنفسهم في  أمكنهممستجيبًا    268  بين  من  ٪36.9  ،األشخاص ذوي اإلعاقة (قناة   CoWIN تسجيل 

فقط  28.9  هؤالءبين  ومن  ،  تسجيل) مستقلأ٪  بشكل  بذلك  القيام  فإن   38".مكنهم  ذلك،  على  عالوة 

اللقاح، منهم    235لغ عددهم  ب  الذين  المستجيبين ٪ فقط من  75.5 أنه يمكن 56.1تلقوا  أفادوا  فقط   ٪

ويشير تقييم أجرته  .  39بمحاوالت متعددة للحصول على اللقاح"   ٪اضطروا إلى القيام 24.9  الوصول إليه

على األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أنه    19-كوفيد   منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في الهند حول تأثير

بموجب قانون حقوق األشخاص ذوي  توجيهات السياسة العامة    في حين أصدرت الحكومة الفيدرالية

أوصى    40حتياجات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ال  إلعطاء األولوية  2016اإلعاقة لعام  

 41. الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة التقرير بمزيد من التدابير لضمان

 
نت مع 34 المة ع اإلن ة لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  م ن ا الالت كة أم همش تم   9، واألعضاء  وأ  .  2021س
نت مع م35  المة ع اإلن ة لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  م ن ا الالت كة أم همش تم   9، واألعضاء  وأ  .  2021س

نت مع  36 المة ع اإلن ، منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة م ار حر ال ر  8 منطقة ال ت  .  2021أ
نت مع  37 المة ع اإلن ، منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة م ار حر ال ر 8 منطقة ال  .   2021أ كت

38 Bajaj, Rahul, and Kadambari Agarwal, Vidhi Centre for Legal Policy, Comments on Creating a More Accessible Framework for 
Persons with Disabilities, February 2022, p. 3. 
39  Bajaj, Rahul, and Kadambari Agarwal, Vidhi Centre for Legal Policy, Comments on Creating a More Accessible Framework 
for Persons with Disabilities, February 2022, p. 4. 
40 Sight Savers, & Rising Flame, Neglected and Forgotten: Women with Disabilities during the Covid Crisis in India, 2020, p. 48. 
41 Sight Savers, & Rising Flame, Neglected and Forgotten: Women with Disabilities during the Covid Crisis in India, 2020, p. 80. 



لحق ،  األرجنتينوفي   ● السامية  المفوضية  أنهأشارت  اإلنسان  ذوي  "  وق  باألشخاص  حالياً  يُعترف  ال 

على الرغم من وجود دليل على زيادة خطر  ،  األرجنتيني  تلقيحال   اإلعاقة كفئة ذات أولوية في برنامج

  42ة".العدوى والوفا

مصحوبة بترجمة  19-كوفيد الخاصة باألولية    الحكومية  تكن اإلعالنات اإلعالمية  لم  "، في جنوب إفريقيا ●

  عدم   بشأنوبعد ممارسة الضغط من قبل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  .  إشارة  توضيحية أو لغة

لكن على    تم البدء في توفير الترجمة إلى لغة اإلشارة  إمكانية الوصول إلى معلومات الصحة العامة

متسق  أساس ذلك...غير  على  الم،  وعالوة  تتوفر  واضحة لم  بلغة  العامة  بالصحة  المتعلقة    علومات 

في الحصول    بأشكال سهلة القراءة مما أدى إلى حرمان بعض األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية من حقهمو

(المادة   المعلومات  كانت   .CRPD (43ة]  اإلعاقوق األشخاص ذوي  حق بشأن  اتفاقية  [  ،21على هذه 

بإمكانية   تتعلق  مشكالت  أيًضا  الصحيةهناك  الرعاية  إلى  كورونا    الوصول  بفيروس  أثناء الخاصة 

األشخاص  فحص  يتم    ؛ وبالتالي الالفحص جراء  الكثير من مواقع إ  ال يمكن الوصول إلى".  الفحص 

 44. "ذوي اإلعاقة بنفس المعدل مثل اآلخرين

حيث تم ،  الديمقراطيةالختبار كوفيد في جمهورية الكونغو    كما تم اإلبالغ عن عدم إمكانية الوصول ●

ملعب   يمكن"  لكن،  العام  للفحص استخدام  الجسدية   ال  اإلعاقات  ذوي  إليه  لألشخاص   .45"الوصول 

محدودة ولم    كانت المعلومات المتعلقة بالوقاية والصحة العامة التي قدمتها الدولة" باإلضافة إلى ذلك،

  46".لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية و/أو البصرية   سهلة بالنسبةقدم في أشكال تُ 

  الجسدية   تمنع الحواجز"   حيث ،  اإلبالغ عن مشاكل إمكانية الوصول الختبار كوفيد في النيجر  كما تم ●

،  في األرجنتين و   .47ة"األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إلى هذه الخدم  وحواجز االتصال والمالية 

 
المفوض42 سان،    ة السام  ةمكتب  المتحدة لحقوق اإل لـ  لألمم  دالتأث االجتما واالقتصادي  ،  2021، مايو  ع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوف

 .. 46ص. 
المفوض43 سان،    ة السام  ةمكتب  المتحدة لحقوق اإل لـ  لألمم  دالتأث االجتما واالقتصادي  ،  2021، مايو  ع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوف

  .. 29ص. 
المفوض44 سان،    ة السام  ةمكتب  المتحدة لحقوق اإل لـ  لألمم  دالتأث االجتما واالقتصادي  ،  2021، مايو  ع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوف

 .. 29ص. 
المفوض45 سان،    ة السام  ةمكتب  المتحدة لحقوق اإل لـ  لألمم  دالتأث االجتما واالقتصادي  ،  2021، مايو  ع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوف

 .. 37ص. 
المفوض46 سان،    ة السام  ةمكتب  المتحدة لحقوق اإل لـ  لألمم  دالتأث االجتما واالقتصادي  ماي ع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوف ،  2021و  ، 

 .. 37ص. 
المفوض47 سان،    ة السام  ةمكتب  المتحدة لحقوق اإل لـ  لألمم  دالتأث االجتما واالقتصادي  ،  2021، مايو  ع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوف

 .. 40ص. 



اإلعاقة مقارنة    بين األشخاص ذوي  كوفيد   وفيات أشارت البيانات المحدودة المتاحة إلى ارتفاع معدل  

 48".٪  2.2٪ مقارنة بـ7" ـببقية السكان قدرت ب

، كان 2020 مايو  14كوادور، أشارت البيانات المصنفة المحدودة المتاحة إلى أنه اعتباًرا من اإل  وفي ●

في حين أشارت ،  كورونا   ٪ من أولئك الذين توفوا بسبب فيروس17.49اإلعاقة يشكلون    واألشخاص ذو

يقدّر أنها تحديدهم على أنهم يعانون من إعاقة (   ٪ من السكان تم5.6أن  إلى    2010بيانات تعداد عام  

  و التي يتعرض لها األشخاص ذو   المتزايدةلمخاطرلهيكلية    وذُكرت عدة أسباب  .49) غير شاملة بما يكفي

اإلعاقة أكثر عرضة للعيش في مساكن مكتظة    وذلك أن األشخاص ذو  بما في،  كوادوراإلاإلعاقة في  

مخاطر العدوى مرتفعة ويقل احتمال حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة   بسبب الفقر حيث تكون

  اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي  و األشخاص ذوأفاد ، لى ذلكباإلضافة إ.  الوقاية الشخصية ومعدات 

اضطروا إلى ،  حصولهم على الحماية االجتماعية الكافية  أنه بسبب حرمانهم اقتصادياً وعدم  اإلعاقة

 .50ى"تعرضهم للعدو الوباء وبالتالي زيادة مواصلة العمل طوال فترة

صم  أمام الجز اتصال  حا"  شخاص ذوي اإلعاقة إلى وجود ألبربادوس، أشار مجلس بربادوس ل  وفي ●

 .51"للوصول إلى المعلومات الطبية والعالج

إلى    19- كوفيد   آلثارعام    استعراض في    كما أشيرَ  ● أفريقيا  عدم  أن  على األشخاص ذوي اإلعاقة في 

العا الصحة  معلومات  إلى  الوصول  تجعلإمكانية  قد  التي  األسباب  كأحد  يعتبر  ذوي    مة  األشخاص 

 .  52جراء الجائحة  مخاطر أكبر يواجهون  اإلعاقة

للمكفوفينفي دراسات  ،  وبالمثل ● المسيحية  المعنية  العالمية ومجموعة    )CBM(  البعثة  من  األطراف 

كان "عدم الوصول  ،  في بنغالديش وبوليفيا ونيجيريا  19-تأثيرات كوفيد   حول األشخاص ذوي اإلعاقة

. 53في البحث   المشتركة  الخيوطلجميع األشخاص ذوي اإلعاقة" أحد    19-كوفيد   حول  معلومات الإلى  

 
سان،  ةالسام ةمكتب المفوض48 دالتأث االجتما واالقتصادي لـ  لألمم المتحدة لحقوق اإل ،  2021، مايو ع األشخاص ذوي اإلعاقة 19-كوف

 .. 43ص. 
المفوض49 سان،    ة السام  ةمكتب  المتحدة لحقوق اإل لـ  لألمم  دالتأث االجتما واالقتصادي  ،  2021، مايو  ع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوف

 .. 50ص. 
المفوض50 المتحدة  ة السام  ةمكتب  سان،    لألمم  لـ  لحقوق اإل دالتأث االجتما واالقتصادي  ،  2021، مايو  ع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوف

 .. 51ص. 
51Barbados Council for the Disabled, The Inclusion of Persons with Disabilities in Barbados Growth & Development Plan 2021, 
October 20, 2021, p. 2. 
52 Fotso, Arlette Simo, Centre Population et Développement (CEPED), Institut de Research pour le Développement 
(IRD), COVID-19 Pandemic, Lockdown, Restrictions and Disability in Africa, September 1, 2020. 
53CBM Global, Experiences of Persons with Disabilities in the COVID-19 Pandemic: Bangladesh, Bolivia, and Nigeria, June 21, 
2021.  



كيفية إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في    فيوجد الباحثون أنه "لم يكن هناك وضوح  ،  عالوة على ذلك

 . "54والتي هي محدودة للغاية بسبب نقص اللقاحات ،  برامج التلقيح

إليها  التي يمكنأبلغ األشخاص ذوو اإلعاقة عن نقص في المعلومات الصحية  " ● بابوا  الوصول  " في 

 . 55  2021غينيا الجديدة في عام 

- بشكل خاص لخطر كوفيد   معرضة  فئة  همبالرغم من كون" أنه    اإلنسانفوضية السامية لحقوق  الم  أشارت كما  

  الجائحة   خاللفي الوصول إلى الرعاية الصحية    عدم مساواة أكبراألشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون    إال أن،  19

الصحية والبيئات  المعلومات  إلى  الوصول  إمكانية  عدم  عن  ،  بسبب  نتقائية  اإلطبية  الرشادات  اإلفضالً 

.  في توفير الرعاية الصحية   اإلعاقة  األشخاص ذوو  هيواجهقد تزيد من التمييز الذي  التي    طبيةالبروتوكوالت  الو

فيما يتعلق بجودة   األشخاص ذوي اإلعاقة وتكشف هذه البروتوكوالت في بعض األحيان عن التحيز الطبي ضد  

وقيمتهم   المثال  على.  االجتماعيةحياتهم  النادرة    العالجمناطق  إرشادات  ،  سبيل  الموارد   بمعايير لتخصيص 

،  " العلة الخلقية"، واليومية  تهمحيا في  دعم  لل  هم الكبيرةاحتياجات و  ،على أنواع معينة من اإلعاقة  قائمة  إقصائية

. التي يتعين عليهم الصمود فيها" المتبقية  العمر"سنوات    حولوكذلك االفتراضات    ،وفرص "النجاح العالجي"

ذووواجه   اإلنعاشاإلعاقة    واألشخاص  تدابير  عن  للتخلي  الصحي  النظام  داخل  أيضاً ضغطاً   . 56" وأسرهم 

ذلك، إلى  كوفيد   باإلضافة  بتدابير  الخاصة  المعلومات  توصيل  يتم  بأشكال   19-"ال  نشرها  أو  منهجي    بشكل 

،  ترجمة لغة اإلشارة،  (مثالاألشخاص ذوي اإلعاقة    جميع   وسائل يمكن الوصول إليها لكي تكون في متناولو

القراءة  والتنسيق ،  النصي  والعرض  ذلك،  سهل  إلى  االقتصادية   أشارت كما  .  57  )وما  المتحدة  األمم  لجنة 

  خدمات ومرافق الرعاية الصحية ال  "من المرجح أن يجد األشخاص ذوو اإلعاقة  أنه   واالجتماعية لغربي آسيا

األشخاص فإن احتمال حرمان  ،  عالوة على ذلك،  19-يجعل من الصعب عليهم التعافي من كوفيد مما  ،  غير كافية

  .58"مما يعرضهم لخطر عدم تلقي العالج، ثالث مرات ب  أكبرمن الرعاية الصحية ذوي اإلعاقة 

 
54 CBM Global, Experiences of Persons with Disabilities in the COVID-19 Pandemic: Bangladesh, Bolivia, and Nigeria, June 21, 
2021. 
55 CBM Global, Covid-19 Impacts People with Disabilities the Most in the Pacific and Timor-Leste, November 24, 2021. 

سان،لألمم المتحدة لحقوق  ةالسام ةالمفوضمكتب 56 د اإل سان  29 ،إرشاداتوحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:  19-كوف ل  ن -1ص.  ،2020أب
2.  
سان،لألمم المتحدة لحقوق  ةالسام ةمكتب المفوض57 د اإل سان  29 ،إرشاداتوحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:  19-كوف ل  ن   . 4ص.  ،2020أب
ة ، 58 ا ، منظمة الصحة العالم ة لغرب آس ة واالجتماع د تأث لجنة األمم المتحدة االقتصاد ة  19-كوف ار السن  المنطقة الع ، يونيو   ع ك

  . 2، ص.  2020



مقرّ  بحقوق  أكد  المعني  الخاص  المتحدة  األمم  في  ر  اإلعاقة  ذوي    "يستحق   :2020مارس    17األشخاص 

بقاءهم أولويةاإلعاقة    األشخاص ذوو الدول على وضعقد  و  أن يطمئنوا إلى أن  بروتوكوالت واضحة    حث 

ال ،  بما في ذلك تدابير إنقاذ الحياة،  لحاالت الطوارئ الصحية العامة لضمان أن الوصول إلى الرعاية الصحية

 59". الطبيةالموارد شح  في حالة  األشخاص ذوي اإلعاقةضد  ينطوي على تمييز

 

  : للجائحةاالقتصادية واآلثار االجتماعية 

على    للجائحةعن قلقها إزاء اآلثار االجتماعية واالقتصادية  األشخاص ذوي اإلعاقة    أعربت العديد من منظمات 

الذين قد يتأثرون بشكل غير متناسب بسبب حاالت التهميش الموجودة األشخاص ذوي اإلعاقة فئات معينة من 

  .  في االقتصاد غير الرسمي الحضور المفرطمثل انعدام األمن السكني أو ، مسبقًا والمتعلقة بالتمييز الهيكلي

طرف   من  األخيرة  هذه  عن  اإلبالغ  اإلعاقة    منظمات وتم  ذوي  بنغالديشاألشخاص  البحر  ،  60في  ومنطقة 

بما في ذلك العديد  ،  األشخاص الذين يعانون من التشرد لم يتلق    ،في بنغالديش.  62  تيمور الشرقية  و،  61الكاريبي 

 Protibondhi Nagorikوفقط من خالل الدعوة المباشرة لـ،  ذوي اإلعاقة الدعم الكافي خالل الجائحة  من

Shangathaner Parishad (PNSP)     تأمين السكن لعدد قليل من األشخاص ذوي اإلعاقة  استطاعت  التي

تسببت اآلثار االقتصادية للوباء  ، وفي دومينيكا. . 63" (المأوى)Asrayon"رئيس الوزراء من خالل مشروع 

اإليجار دفع  على  القدرة  عدم  ذو  واجه  حيث ،  في  منظمة  .  64الطرد اإلعاقة    واألشخاص   Ra’esوأبلغت 

Hadomi Timor Oan (RHTO)     الشرقية  في النفسية  تيمور  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تلقي  عدم  عن 

  لألشخاص ذوي اإلعاقة   يهانو  جمعيةغير أن  .  65الدعم المطلوب قبل الجائحة  االجتماعية الذين يعانون التشرد  

)Hanoi Association of Persons with Disabilities(    كان  و اإلعاقة و  ثجمعية  ذوي    لألشخاص 

)Can Tho Association of People with Disabilities(  ذكرتا أن "مخططات التعويض  ،  في فيتنام

 
59United Nations Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities, COVID-19: Who is Protecting the People 
with Disabilities?, March 17, 2020. 

نت مع 60 المة ع اإلن ش،  Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)Protibondhiم ة  29، بنغالد ل   . 2021ج
61 ، ار حرال نت مع منظمات ذوي اإلعاقة  منطقة ال المة ع اإلن ر  8م ت   . 2021أ
و من 62 د اإلل مور Oan (RHTO)  Timor Ra’es Hadomiرد ع ال ة ت ق   . 2021أوت  16،  ال
ن 63 المةع اإلن ش، Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)ت مع م ة  29، بنغالد ل   . 2021ج
64 ، ار حر ال نت مع منظمات ذوي اإلعاقة  منطقة ال المة ع اإلن ر  8م ت   . 2021أ
و من 65 د اإلل مور، Oan (RHTO) Timor Ra’es Hadomiرد ع ال ة ت ق   . 2021أوت  16 ، ال



وتوفر ترتيبات عمل مرنة لهم وألسرهم ولمقدمي ،  والمشرديناإلعاقة  يذو ألشخاص تشمل ا المالي الحكومية 

  ."66الرعاية لهم 

في   األشخاص ذوي اإلعاقةذوي اإلعاقة في القطاع غير الرسمي من قبل منظمات  األشخاص  تم طرح حالة  

وكما ذكرت .  72  تيمور الشرقية  و  ،71وأوغندا   ،70ونيبال   ،69وباكستان   ،68، ومنطقة البحر الكاريبي 67بنغالديش 

فإن عمليات اإلغالق "دمرت القطاع غير الرسمي"،  ،  منظمة العمل الوطني األوغندية بشأن اإلعاقة البدنية

به  الذي   يعمل  اإلعاقةكان  ذوي  األشخاص  بطالة  ،  العديد من  في  تسبب  النطاقمما  الكثيرين  و   واسعة  ترك 

الخيرية  األعمال  على  تعزيز حقوق    .73يعيشون  أن جمعية  نجد  نيبال  في  اإلغالق  عمليات  آثار  مناقشة  عند 

،  الشوارع  فنانيل عيش  الضرر الذي يلحق بسب  كمثال  ذكرت  (DHRPS) اقةاإلنسان لألشخاص ذوي اإلع

مستندة  إال أنها لم تكن  ،  على الرغم من وجود بعض جهود اإلغاثة الحكومية.  74ذوي اإلعاقة  من  منهم  الكثيرون

ي علىكبما  الدعم   خلّفمما  ،  البيانات   في  في  كبيرة  منظمة  .  75فجوات   Nagorik Protibondhiوأبلغت 

Shangathaner Parishad in Bangladesh    في بنغالديش عن آثار اجتماعية واقتصادية حادة للوباء على

إلى هوة    وينزلقونحيث يكافح العديد منهم من أجل الحصول على الغذاء واألدوية  ،  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيث بلغت  ،  احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقةولم تستهدف برامج الدعم االجتماعي الحكومية تلبية  .  76الفقر

وشددت هيئة حماية األشخاص ذوي اإلعاقة  .  77)ت دوالرا  9تاكا فقط في الشهر (حوالي   750مبالغ المساعدة  

، الصحة العامةشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة في مواجهة أزمات    تدابيرعلى الحاجة إلى    باكستانبفي السند  

،  وفي سانت كيتس ونيفيس .  78ء وأفادت بأن فقدان سبل العيش وتدهور مستويات المعيشة هما أكبر آثار الوبا

 
ة هانوي لألشخاص ذوي اإلعاقة و 66 و من جمع د اإلل ةردود ع ال ر  9، 2021أوت  27ان ثو لألشخاص ذوي اإلعاقة،   جمع ت   .  2021أ
نت مع 67 اإلن المة ع ش، Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)م ة  29، بنغالد ل   2021ج
المة ع اإلن 68 ، م ار حر ال ر  8نت مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  منطقة ال ت   .  2021أ
ة األشخاص ذوي اإلعاقة  السند (69 نت مع هيئة حما المة ع اإلن )،  Sindh Persons with Disabilities Protection Authorityم

ستان،  تم  23ا   .  2021س
ة تع 70 نت مع جمع المات ع اإلن سان لم  Disability Human Rights Promotion Society( ألشخاص ذوي اإلعاقةز حقوق اإل

(DHRPS) ،ال تم  28، و  2021أوت  4)، ن   .  2021س
ستان، 71 ا ة ذوي اإلعاقة  اوغندا،  نت مع هيئة حما اإلن المة ع   . 2021نوفم 12م
مور أ72 س هادو ت و من رئ د اإلل ال مور )، RHTOوان (رد ع ة ت ق   .  2021أغسطس  16،  ال
ستان، 73 ا ة ذوي اإلعاقة  اوغندا، نت مع هيئة حما المة ع اإلن   . 2021نوفم 12م
سان لألشخاص ذوي اإلعاقة (74 ز حقوق اإل ة تع نت مع جمع المات ع اإلن ال، DHRPSم تم  28، و 2021أوت  4)، ن   .  2021س
سان لألشخاص ذوي اإلعاقة (75 ز حقوق اإل ة تع نت مع جمع اإلن المات ع ال، DHRPSم تم  28، و 2021أوت  4)، ن   .  2021س
نت مع 76 المة ع اإلن ش، Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)م ة 29، بنغالد ل و 2021 ج د اإلل . ورد ع ال

ش. 2021أوت  Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP) ،25من    ، بنغالد
نت مع 77 المة ع اإلن ش، Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)م ة  29، بنغالد ل   . 2021ج
ة األشخاص ذوي 78 نت مع هيئة حما اإلن المة ع ستان،  Sindh Persons with Disabilities Protection Authorityاإلعاقة  السند (م ا  ،(

تم  23   .  2021س



كانت المساعدة االجتماعية الحكومية المقدمة في حاالت العسر االقتصادي غير معلنة بالقدر الكافي والوصول  

  . 79ة صغير إعانة ماليةسوى  تخصص مفتوحة لفترة قصيرة جدا ولم  حيث كانت ، إلى حد كبيرصعب  إليها

األشخاص ذوي  منظمات    تتوافق القضايا االجتماعية واالقتصادية التي تم تسليط الضوء عليها في المحادثات مع

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لدراسة أجرتها شراكة األمم المتحدة    ففي.  مع نتائج األبحاث األخرىاإلعاقة  

)UN Partnership on the Rights of Persons with Disabilities( ، من بين  2020 وماي  17"في ،

إلى األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء  بشكل محدد دولة   60أشارت ، دولة اعتمدت تدابير الحماية االجتماعية 181

في مايو   مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ذكرت كما . "80ا ابير اإلغاثة الخاصة بهاإلعالن عن تد 

2021:  

ً   ومع ذلك .  عالمياتأثير مدمر على جميع المجتمعات    19-كان لكوفيد  ،  لم يكن تأثيرها متساويا

األشخاص كان  ،  وقبل انتشار الوباء.  وكان األشخاص ذوو اإلعاقة من بين أكثر المتضررين

التمييز    وذو من  يعانون  واس  واإلقصاءاإلعاقة  نطاق  تفاقم    عن  19-كوفيد   أدىوقد  .  ععلى 

ودفعهم إلى ،  الحالية مما أدى إلى وفاة األشخاص ذوي اإلعاقة بمعدالت أعلى  أشكال التفاوت 

 . 81للوباء  التصديمزيد من الفقر واستبعدهم من تدابير 

الضعف االقتصادي لألشخاص   بيّن وزاد من خطرقد    الوباء "  :لحقوق اإلنسان أن المفوضية السامية    كما الحظت 

حيث ال يمكنهم   ،في القطاع غير الرسمي  وتمثيلهم مفرطلعمل  في امن غيرهم  حظا  الذين هم أقل  ،  ذوي اإلعاقة

ض  المفوضية أن لدى بع   أشارت وبينما  ".  82العمالةعلى    ةالقائم  وحقوق العمل  الوصول إلى الضمان االجتماعي

  ، المساعدة المتعلقة باإلعاقة أثناء الجائحة   برامجتوسيع  عن  بيروقراطي  الطابع الالدول ممارسات جيدة في إزالة  

ونقص ،  اإلدارية الكبيرة  العراقيلمن قبيل أنه "بسبب  ،  وجدت أيضاً مشاكل تتعلق بإمكانية الوصول  إال أنها

التقييديةكذلك  و،  تقديم الطلبات المعلومات والدعم في عملية   التأهيل  فإن العديد من األشخاص ذوي   ،معايير 

 
79 ، ار حر ال نت مع منظمات ذوي اإلعاقة  منطقة ال المة ع اإلن ر  8م ت   . 2021أ

80 United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities, Initial overview of specific social protection 
measures for persons with disabilities and their families in response to COVID 19 crisis, May 2020, p. 3. 
81United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, The socioeconomic impact of COVID19 on persons with 
disabilities, May 2021, p. 2 (citing COVID-19 Disability Rights Monitor, Disability rights during the pandemic’ September 
2020, available at www.internationaldisabilityalliance.org; EDF, European Human Rights Report Impact of COVID-19 
on Persons with Disabilities, Issue 5 (2021)). 

سان،  ةالسام ةمكتب المفوض82 دالتأث االجتما واالقتصادي لـ  لألمم المتحدة لحقوق اإل   ،2021، مايو ع األشخاص ذوي اإلعاقة 19-كوف
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  واستندت .  "1983-كوفيد ضد  أولئك الذين لم يتم استبعادهم من تلقي الدعم الطارئ  .  اإلعاقة ال يملكون بطاقة إعاقة

 :في ذلكبما ، جزئيا إلى أمثلة مستمدة من دراسات للحاالت اإلفرادية األشملهذه النتائج 

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بأن "الوباء أدى عموماً إلى تفاقم أوجه    أفادت ،  فيما يتعلق ببيالروس ●

التي   الدعم  في خدمات  تمييزالقصور  على  الذهنية على وجه    تنطوي  اإلعاقة  األشخاص ذوي  ضد 

الشخصي عجز بسبب كوفيد واأل.  ص الخصو الذين كان لمساعدهم  لذلك    19-شخاص  ركوا  تُ ونتيجة 

 .  "84الخدمات المجتمعية الحالية لنقص بشكل خاص   دعم، كانوا عرضةدون 

وجدت المفوضية ،  الجائحة  ضلفي  مونتينغرو  فيما يتعلق بسياسات الدعم االقتصادي التي وضعت في   ●

االستجابة   "تدابير  كبيرأن  حد  إلى  شاملة  تكن  لم  ذوي  تولم  ،  والتعافي  األشخاص  منها  أي  ستهدف 

ذوي اإلعاقة الذين شملهم االستطالع أن األشخاص  نصف    وأفاد ما يقارب .  85" ر اإلعاقة بشكل مباش

فحسب    تعليماللم يعان الطالب ذوو اإلعاقة من انقطاع في  ". و86" أثر اقتصادي سلبي"الوباء كان له  

 .87" الغذائي أيضابل من فقدان السكن والدعم 

تعليق    أدى،  ٪ من األشخاص ذوي اإلعاقة عاطلون عن العمل90حيث أكثر من  ،  في جنوب أفريقيا ●

افتقادهم المفاجئ للمساعدةالحكومة لمئات اآلالف من منح اإلعاقة بسبب نقص األموال أولئك   .  إلى 

 العدوى التقييمات الطبية المطلوبة في الوقت الذي كانت فيه معدالت    وإجراء"طُلب منهم إعادة تقديم  

 .88في ذروتها خالل الموجة الثانية 

العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة في كينشاسا إلى    19-كوفيد دفع  "،  في جمهورية الكونغو الديمقراطية ●

، شخًصا من ذوي اإلعاقة الذين أجريت معهم مقابلة في دراسة الحالة هذه  80بين    منف.  الفقر  مزيد من

بـ  27.5 وقال معظم    ...٪ كانوا ناشطين اقتصاديًا قبل الوباء64٪ هم اآلن نشطون اقتصاديًا مقارنة 

األشخاص ذوي اإلعاقة [في الدراسة التي أجريت بتكليف من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان] أنهم  
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،  في النيجر و.  89لم يتلقوا أي دعم للمساعدة في التخفيف من األثر االقتصادي السلبي للوباء على حياتهم 

إبالغ   إلى  الوباء  الناجمة عن  "انخفاض أدت األضرار االقتصادية    في   األشخاص ذوي اإلعاقة عن 

وساهم أيضا العدد غير المتناسب  ".  90منعهم من دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية واألدوية   دخلهم

من األشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع غير الرسمي في حدوث أضرار اجتماعية واقتصادية  

لم  ". 91وإغالق األسواق ، وتخفيض الدخل، الوظائفبما في ذلك من خالل فقدان ، متباينة بسبب الوباء

الذين أجريت معهم مقابالت في   للسماح [لألشخاص ذوي اإلعاقة  كافياً  المتاح  الحكومي  الدعم  يكن 

احتياجاتهم األساسية بما في    بتغطية بتكليف من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان]    تمت الدراسة التي  

  .92"ذلك الغذاء والماء والمأوى والدواء

أشارت دراسة المفوضية إلى أن "األشخاص  ،  وعلى الرغم من عدم توافر بيانات مصنفة في األرجنتين ●

ذوي اإلعاقة أكثر عرضة للبطالة من غيرهم وهم ممثلون تمثيالً غير متناسب في القطاع غير الرسمي 

  .93"يمكنهم الحصول على الضمان االجتماعي وحقوق العملحيث ال 

الحكومة تدابير تقشفية في عام  ،  في اإلكوادور ● السلبي    2020أدخلت  التأثير  تفاقم  والتي "زادت من 

يعيشون    19-لكوفيد  كانوا  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من   أصالعلى  أعلى  بمعدل  فقر  في 

وكان األثر على األشخاص ذوي اإلعاقة أكبر جزئياً بسبب التمثيل المفرط في االقتصاد .  94"اآلخرين

 .  95غير الرسمي وما يقابله من نقص في فرص الحصول على العمل واالستحقاقات االجتماعية 

ي واالقتصادي غير المتناسب للوباء  كما الحظت المفوضية عوامل هيكلية أخرى تساهم في التأثير االجتماع

بما في ذلك أن "أسرهم التي تواجه عادة تكاليف ونفقات إضافية تتعلق باإلعاقة  ،  على األشخاص ذوي اإلعاقة

الوصول  والمعدات   السكن( المساعدة ،  سهلة  والخدمات  ،  واألجهزة  ذلك)  الخاصةوالسلع  إلى    تجّرهم ،  وما 
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زادت  19- كوفيد  ةت منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن أزمأشاروقد . 96" بسرعة أكبر إلى الفقر

  المرافقبما في ذلك انخفاض كبير في الوصول إلى  ،  اإلعاقة  وواألطفال ذ   يواجههاالفوارق القائمة التي  من  

ومنطقة البحر الكاريبي التابعة  الحظت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية  .  97والمياه والموارد التعليمية   الصحية

بالفعل موقع إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم  ضعيف في سوق العمل  لألمم المتحدة أيًضا أنه "بالنظر 

فمن المرجح أن يتأثر هؤالء السكان بشكل خاص    الرسمية،ومشاركة كبيرة في قطاع الخدمات والعمالة غير  

ال أن    سلبيبالسيناريو  باراغواي  في  األبحاث  قدرت   ... التعافي  وفترة  األزمة  العمل خالل  من  40لسوق   ٪

مما كان له تأثير كبير    الصحي،األشخاص ذوي اإلعاقة في البالد أصبحوا عاطلين عن العمل بعد بدء الحجر  

٪ من  30وجدت دراسة استقصائية أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن "  يتنام،ف". في    98على دخل أسرهم 

٪ آخرين تخفيض ساعات عملهم. ومن بين  49وشهد    19-كوفيد  المشاركين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب 

  "99.٪ على تخفيض في األجور59حصل  يعملون،أولئك الذين 

من األشخاص األطراف المعنية  العالمية ومجموعة    )CBM(  كفوفينالبعثة المسيحية للم في دراسات   وبالمثل،
كانت "العوائق في تلقي تدابير الحماية    ونيجيريا،في بنغالديش وبوليفيا    19كوفيد  ذوي اإلعاقة حول تأثيرات 

األشخاص   صّرح  الجديدة،. في بابوا غينيا  100االجتماعية والتوظيف" واحدة من الخيوط المشتركة في البحث 
 ) CBM(  لبعثة المسيحية للمكفوفينلذوو اإلعاقة "بضائقة اقتصادية شديدة ونقص في الدعم الحكومي"، وفقًا  

  .101العالمية 

 التي يتعذر الوصول إليها أثناء الجائحة الخدمات 

أفادت   عن أوجه القصور المتزايدة في إمكانية الوصول إلى مجموعة  األشخاص ذوي اإلعاقة    منظمات كما 
خارج  النقل ودعم األنشطة اليومية والرعاية الصحية  ،بما في ذلك التعليم  الجائحة،واسعة من الخدمات أثناء  

 .19-كوفيد 
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97 United Nations Children’s Fund (UNICEF), Leaving No One Behind during the Pandemic, December 2021. 
98 United Nations Economic Commission for Latin American and the Caribbean, Persons with disabilities and 
coronavirus disease (COVID-19) in Latin America and the Caribbean: status and guidelines, April 2020, p. 2-3. (citing 
ABC Color, El 40% de personas con discapacidad quedaron desempleadas durante cuarentena, April 6, 2020). 
99 United Nations Development Programme, Rapid Assessment of the Socio-Economic Impact of COVID-19 on 
Persons with Disabilities in Vietnam, May 2020, p. 7. 
100 CBM Global, Experiences of Persons with Disabilities in the COVID-19 Pandemic: Bangladesh, Bolivia, and Nigeria, 
June 21, 2021. 
101 CBM Global, Covid-19 Impacts People with Disabilities the Most in the Pacific and Timor-Leste, November 24, 
2021. 



أفادت   بنغالديش،  الحركة  األشخاص ذوي اإلعاقة    منظمات في  إعاقات في  يعانون من  الذين  أن األشخاص 
حجر والحظوا أن ال  الجائحةوالسمع تأثروا بشكل خاص بالصعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء  

شخاص ذوي االحتياجات  المتكرر أعاق الخدمات الطبية المنتظمة، بما في ذلك العالجات الطبية لأل   الصحي
والخاصة  الحكومية  العالج  مراكز  إغالق  مع  العالية،  تيمور  102الداعمة  في  ذوو الشرقية.  األشخاص  كان   ،

اإلعاقة يواجهون مستويات أكبر من عدم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام والخدمات ومرافق الرعاية  
 . 103الجائحة الصحية في سياق 

لكن الطالب ذوي اإلعاقة تأثروا بشدة ألن طرق التعليم على التلفزيون    عموًما،عانى تعليم الطالب    أوغندا،في  
والفيديو واإلنترنت غالبًا ما تكون غير متوفرة بسهولة: لغة اإلشارة غالبًا غير متاحة وإمكانية الوصول غير 

ذُكر أن إغالق المدارس يؤثر بشكل متباين  . كما 104نتباهالاأو  بالبصر المتعلقة اإلعاقات  ذويكافية لألشخاص 
نيبال  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  في  105على  قد    ،2021أغسطس    في  بنغالديش،.  إغالق  كان  تم 

. تم إغالق  106مع تأثيرات خاصة على األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية   ،2020المؤسسات التعليمية منذ مارس  
بيو مع  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  معينة  بسبب مدارس  المعوقين  لتنمية  الوطنية  للمؤسسة  التابعة  الشباب  ت 

 ."107بعد يوم   ميوحياة وقد اضطر هؤالء الطالب إلى العودة إلى عائالتهم حيث يعيش معظمهم ، " جائحةال

بشأن عدم    األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات تتماشى المالحظات من مصادر أخرى مع المخاوف التي أثارتها  
سياق   في  معينة  خدمات  إلى  الوصول  النسيت جائحة الإمكانية  أجرتها  دراسة  تم    ،(Lancet). الحظت  "لقد 
تم   أو  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  االحتياجات    يهمف   تفكيرالالتغاضي عن  ذوي  لألطفال  التعليم  توفير  في  الحقًا 

الرعاية   في  الشخصية  الحماية  معدات  توفير  أو  الخاصة،  في    االجتماعية،التعليمية  اإلشارة  لغة  تضمين  أو 
  ". أفادت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بما يلي: 108اإلعالنات الحكومية 

   يتعلق الحك  ببيالروسيا،فيما  المسؤولون  تم نشرها لألشخاص ذوي “يزعم  قد  المعلومات  أن  وميون 
ومع   المستهدفة.  الهاتفية  المكالمات  خالل  من  اإلعاقة   منظمات فإن    ذلك، اإلعاقة  ذوي    األشخاص 

واألشخاص ذوي اإلعاقة يزعمون أن هذه المكالمات لم تصل إلى الغالبية العظمى من األشخاص الذين  
  ". 109يحتاجون إلى الوصول إلى المعلومات 

 
102 Online call with Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP), Bangladesh, July 29, 2021. Email response 
from Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP), Bangladesh, August 25, 2021. 
103 103 Email response from Ra’es Hadomi Timor Oan (RHTO), Timor Leste, August 16, 2021. 
104 Online call with OPD in Uganda, November 12, 2021. 
105 Online calls with Disability Human Rights Promotion Society (DHRPS), Nepal, August 4, 2021, and September 28, 
2021. 
106 Email response from Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP), Bangladesh, August 25, 2021. 
107 Email response from Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP), Bangladesh, August 25, 2021. 
108 Shakespeare, Ndagire and Seketi. Triple Jeopardy: Disabled People and the COVID-19 Pandemic, The Lancet, March 16, 
2021 (internal citations omitted). 
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   عن أضرار 62شخًصا من ذوي اإلعاقة أجابوا على استبيان، أبلغ    90من بين    األسود،في الجبل ٪
مرتبطة ب  انجائحةال  صحية  "بسبب  ذلك  في  بما  المنتظمة ،  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  خفاض 

"تم تعليق خدمات سيارات   ذلك،". عالوة على  110واألدوية والمعدات الطبية و / أو األجهزة المساعدة 
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ليس لديهم رخصة    األجرة وتقليص أنظمة النقل العام بشكل كبير ... ترك

"تم استبعاد األطفال    ذلك،." باإلضافة إلى  111م بدون وسائل نقل قيادة ويعتمدون على اآلخرين لقيادته 
حيث لم يتم تزويدهم باألجهزة المساعدة    اإلنترنت،والشباب ذوي اإلعاقة إلى حد كبير من التعليم عبر  

  ." 112واالتصال باإلنترنت والدعم الكافي في عملية التدريس 

   تعليمهم وصحتهم    إفريقيا،في جنوب على  تأثيًرا ضاًرا  اإلعاقة  ذوو  الطالب  نتيجة    العقلية،"واجه 
التوجي  المبادئ  وضع  بعد  العادية  المدارس  فتح  أعيد  [بينما]   ... المدارس  العامةإلغالق    ت بقي  ،هية 

". بعد عمليات إعادة الفتح الجزئية التي  113  نألنه لم يتم وضع إرشادات له   قةالمدارس الخاصة مغل
 في   الحكومة،وما تبع ذلك من إجراءات قانونية ضد    اإلعاقة،كانت ال تشمل جميع األشخاص ذوي  

قة ألنها ال تملك الموارد، )، "تظل بعض المدارس الخاصة مغلحجرشهًرا من ال  11(بعد    2021فبراير  
". فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى  114تنفيذ التوجيهات لبما في ذلك معدات الحماية الشخصية، أو دعم  

إلى   الوصول  إمكانية  عدم  إعاقات سمعية عن  من  يعانون  الذين  األشخاص  "أبلغ  الصحية،  الرعاية 
تقديم يتم  لم  اإلنترنت حيث  الهاتف وعبر  التواصل    االستشارات عبر  قدرتهم على  لضمان  دعم  أي 

  ."115بطريقة فعالة مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بهم 

 ا سلبي  اتأثير  19كوفيد   في جمهورية الكونغو الديمقراطية، "كان لقيود الحركة المفروضة لمنع انتشار  
  ."116على وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الرعاية الصحية 

  الطالب ذوو اإلعاقة في الوصول إلى    التي يواجهها  عقبات إلى تفاقم ال  جائحةال  ت في األرجنتين، "أد
التلفزيون، غير   التعليم وشبكات  لوزارة  البعيدة  البوابة  على  ذلك  في  بما  الرسمية،  المواد   ... التعليم 

  ". 117متاحة للطالب الذين يعانون من إعاقات بصرية و / أو سمعية 
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عذر الوصول إلى مبادرات التعلم عن بعد، بما  باستثناء الجزائر، غالبًا ما كان يت  إفريقيا،فيما يتعلق بالتعليم في  
"ذكر    الهند، ". الحظت دراسة في  118في ذلك "عدم التركيز بشكل كاٍف على بُعد الشمولية عند وضع البرامج 

جعل من    الحجر الصحي] أن  403٪) من ذوي اإلعاقة [تمت مقابلتهم من بين  42.5من كل خمسة أشخاص (  2
٪)  73.3] نسبة كبيرة (ن"[أ  أيًضا،الحظت الدراسة    ".119ة الطبية الروتينية الصعب عليهم الحصول على الرعاي

مستوى   على  (التعليم  التعلم  على  ذلك  وأثر  المدارس  إغالق  بسبب  بالضيق  أصيبوا  األطفال  أن  ذكرت 
"يواجه الطالب ذوو اإلعاقة حواجز بسبب عدم    اإلنسان،." كما ذكرت المفوضية السامية لحقوق  120المدرسة)

والمواد التي يمكن الوصول إليها والدعم الالزم للسماح لهم   اإلنترنت،والوصول إلى    المطلوبة،المعدات    وجود 
وخاصة    اإلعاقة،يتم إهمال العديد من الطالب ذوي    لذلك،بمتابعة البرامج المدرسية عبر اإلنترنت. ونتيجة  

  ". 121الطالب ذوي اإلعاقات الذهنية 

كما أعيقت إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام أثناء تفشي الوباء. في دراسة استقصائية أجرتها هيئة األمم  
حدد بعض المستجيبين أيًضا "أن أشكال النقل العام التي يمكن الوصول إليها في مجتمعاتهم إما    للمرأة،المتحدة  

ميسورة   غير  أصبحت  أو  العمل  عن  يع  التكلفة،توقفت  لتلبية  مما  والخدمات  المتاجر  عن  انقطعوا  أنهم  ني 
 ".122احتياجاتهم 

"أي شخص معاق يعتمد على اآلخرين في الحياة    اإلنسان،كما الحظت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق  
اليومية (من خالل الدعم الرسمي من قبل مقدمي الخدمات أو الدعم غير الرسمي من قبل األقارب / األصدقاء)  

دون    يجدون كبير  لخطر  ذلك  يعرضهم  قد  الجسدي.  اإلبعاد  وتدابير  الحركة  قيود  بسبب  دعم  بدون  أنفسهم 
ويمنعهم من القيام باألنشطة اليومية األساسية مثل االستحمام    واألدوية، الحصول على الطعام والسلع األساسية  

 ". 123أو الطهي أو تناول الطعام 

 الوبائية على األشخاص ذوي اإلعاقة عدم وجود بيانات مفصلة عن اآلثار 

في كثير من األحيان إلى عدم وجود بيانات رسمية مصنفة وشاملة    األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات أشارت  
وإعاقة لصنع سياسات الدولة السليمة والمتوافقة مع الحقوق    جائحةلإلعاقة كمصدر للصعوبة في تقييم آثار ال

بتفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة.   األشخاص ذوي    لقيحفي فيتنام، لم تحتفظ الحكومة بأي بيانات تتعلق 

 
118 Fotso, Arlette Simo, Centre Population et Développement (CEPED), Institut de Research pour le Développement 
(IRD), COVID-19 Pandemic, Lockdown, Restrictions and Disability in Africa, September 1, 2020. 
119 Indian Institute of Public Health Hyderabad (IIPH-H), CBM and Humanity Inclusion, Public Health Foundation of 
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تيمور  124اإلعاقة  بيانات   األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات الحظت    الشرقية،. في  لم تكن تجمع  الحكومة  أن 
واألشخاص    كورونا. ال توجد بيانات فيما يتعلق بعدوى  125مفصلة عن الوباء فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة 

أن التطبيق الرقمي لتسجيل   األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات ، أفادت  ش. في بنغالدي126وي اإلعاقة في نيبال ذ 
اللقاح "ال يحتوي على مؤشر لألشخاص ذوي اإلعاقة"، على الرغم من احتوائه على معلومات أخرى، مثل  

أو الذين    كورونا. كانت البيانات مفقودة أيًضا عن األشخاص ذوي اإلعاقة المصابين بفيروس  127المهنة والجنس 
في البيانات المتعلقة بكيفية تعامل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين    . وبالمثل كان هناك نقص 128ماتوا نتيجة لذلك

لم يكن لدى الحكومة أيًضا بيانات    .129بالفيروس   لديهم احتياجات دعم عالية أو أمراض مصاحبة إذا أصيبوا
مفصلة عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين سقطوا تحت خط الفقر، أو تم استبعادهم من التعليم، أو افتقارهم  

ال سياق  في  العمل  تركوا عاطلين عن  أو  الرقمية،  األجهزة  إلى  الوصول  قدمت 130جائحةإلى  باكستان،  في   .
. 131على المستوى العام، لكنها لم تصنفها فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة   19- كوفيد الحكومة بيانات عن  

في تنزانيا عن وضع مماثل، مع توفير بيانات عامة من قبل الحكومة    األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات أبلغت  
األشخاص ذوي    منظمات . أكدت  132ولكن نقص المعلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة على وجه الخصوص 

وحقوق األشخاص ذوي    جائحة في أمريكا الالتينية على الحاجة إلى تحسين جمع البيانات المتعلقة بال  اإلعاقة
 .133اإلعاقة 

ضروري لتصميم ورصد السياسة   البيانات كما الحظت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، "جمع 
التي تُعطي تأثيًرا لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وهي مطلب من الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص  

  "134).  31ذوي اإلعاقة (المادة 

 فقد وجدت العديد من الدول التي ال تتوافر فيها هذه البيانات:  ومع ذلك،

   فيما يتعلق ببيالروسيا، "قررت الحكومة حتى اآلن عدم تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة كمجموعة
واآلثار السلبية لألزمة. وقد أدى ذلك إلى عدم وجود إجراءات هادفة  19-كوفيد لمعرضة بشكل خاص 

". إلى جانب قلة الشفافية    135على األشخاص ذوي اإلعاقة   جائحةالمتناسب للللتخفيف من األثر غير  
 

نام ،   124 ان ثو لألشخاص ذوي اإلعاقة ، في ة  ة هانوي لألشخاص ذوي اإلعاقة وجمع و من جمع د اإلل ر    9و    2021أغسطس    27ردود ال ت أ
2021.  

مور أوان (رد ب 125 و من رأس هادو ت ة ،  (RHTOد إل ق مور ال   . 2021أغسطس  16، ت
اجات  126 سان لذوي االحت ز حقوق اإل ة تع و من جمع د اإلل ال ال ، الخاصة رد    . 2021أغسطس  30، ن
و من  127 د إل ش ،  ، Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)رد ب   . 2021أغسطس  25بنغالد
  ..2021أغسطس  25، بنغالديش ،  Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)رد بريد إلكتروني من 128
  ..2021أغسطس  25، بنغالديش ،  Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)رد بريد إلكتروني من  129
و من  130 د إل ش ،  Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad (PNSP)رد ب   . 2021أغسطس  25، بنغالد
ستان ،  131 ا م السند ،  ة األشخاص ذوي اإلعاقة  إقل نت مع هيئة حما المة ع اإلن لول  23م تم  أ   . 2021س
نت مع  132 المة ع اإلن ا،    منظمة لألشخاص ذوي اإلعاقةم ان   . ٢٠٢١نوفم   ١٢ ت
هم  133 ة لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وأ ن ا الالت كة أم نت مع منظمة ش المة ع اإلن تم  9واألعضاء ،  (RIADIS)م   . 2021س
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تعني هذه الظاهرة أن "النتيجة الصحية ومعدل الوفيات بين األشخاص    أوسع،الحكومية على نطاق  
." في الواقع، غالبًا ما يكون االفتقار إلى البيانات المصنفة نتيجة لعدم  136ذوي اإلعاقة غير معروفين 

ف الرسمي بالمجموعات التي قد تواجه التمييز، في انتهاك لاللتزامات باتخاذ خطوات لضمان  االعترا
 عدم التمييز وضمان المساواة الموضوعية. 

  في الجبل األسود، “النتائج الصحية ومعدل الوفيات بين األشخاص ذوي اإلعاقة غير معروفة. ليس
األشخاص ذوي اإل منهجية عن  بيانات  األسود  الجبل  البيانات لدى  لمتطلبات جمع  انتهاك  في  عاقة، 

 ." 137بموجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

   ،حسب اإلعاقة وبالتالي فإن التأثير    كوفيد  ووفيات ال يتم تصنيف بيانات العدوى  "في جنوب إفريقيا
 ." 138على األشخاص ذوي اإلعاقة غير معروف 

   هناك" الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  ذوي  في  باألشخاص  المتعلقة  الموثوقة  البيانات  في  فجوة 
 ."139اإلعاقة 

 لحقوق اإلنسان، فإن "البيانات الرسمية حول معدالت اإلصابة والوفيات   ةالسامي   ةووفقًا لمكتب المفوض
  .140غير مصنفة حسب اإلعاقة" في األرجنتين  19- كوفيد ب

وس كوفيد ومعدالت الوفيات. على سبيل المثال،  قامت بعض الدول بجمع ونشر بيانات مفصلة عن اإلصابة بفير 
أشارت الدراسة التي طلبتها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان إلى أن "[المملكة المتحدة] تجمع وتنشر بيانات  

  " 141المصنفة حسب اإلعاقة والعمر والجنس. 19-كوفيد عن معدالت العدوى ووفيات 

البيانات المصنفة،    األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات كما أشارت الوكاالت الدولية األخرى   إلى مشكلة نقص 
. والحظ مجلس بربادوس لذوي اإلعاقة أن  جائحةلا قبلموجودة التي كانت الثغرات سببت فيها والتي غالبًا ما ت

لم تقدم تفاصيل أخرى تتعلق بحاالت أشارت إلى عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ولكنها    2010بيانات تعداد عام  
. في الهند، أفاد  142محددة، مثل الظروف االجتماعية واالقتصادية أو االحتياجات والخلفيات التعليمية والتوظيفية 

. 143لم يكن لديها خيار لإلشارة إلى اإلعاقة   كوفيد للسياسة القانونية أن استمارات التسجيل لتلقيح    Vidhiمركز  
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من األشخاص ذوي اإلعاقة حول األطراف المعنية و  العالمية   )CBM(  البعثة المسيحية للمكفوفينفي دراسات  
كان "نقص البيانات حول عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين  في بنغالديش وبوليفيا ونيجيريا،    كوفيد تأثيرات  

، وعدد األشخاص المتأثرين من منظور اجتماعي واقتصادي" أحد الخيوط  19-كوفيد أصيبوا أو ماتوا بسبب  
 .144المشتركة في البحث 

 طلب اإلنصاف وإرشادات حقوق اإلنسان المحدثة مع نهج متعدد الجوانب 

تكشف المعلومات المقدمة أعاله عن أضرار واسعة النطاق لحقوق األشخاص عبر مجموعة من اآلثار المباشرة  
الصحية   الرعاية  إلى  الوصول  بكوفيد)(مثل  لسياسات   الخاصة  المتناسبة  غير  اآلثار  (مثل  المباشرة  وغير 

إلى أن مثل هذه األضرار غالبًا ما تتفاقم   بدورها، الدراسات،. وتشير العديد من جائحةاإلغالق غير الشاملة) لل
المتفاقمة   المحتملة  والعوامل  المخاطر  مع زيادة  وتتزامن  اإلعاقة  مع  تتقاطع  التي  الهوية  على طول خطوط 

التي   األضرار  هذه  عن  التعويض  إن  الهيكلي.  إرشادات حقوق    تواصلت للتمييز  وتحديث  على مدى عامين 
د الجوانب إلبالغ سياسة التأهب للوباء الحالية والمستقبلية أمر بالغ األهمية. يجب تفعيل اإلنسان باتباع نهج متعد 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان الواردة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من الصكوك المعمول  
العديد  أن  السياسات، ومنع االنتهاكات. في حين  التقييم، وتصحيح  الدولية لحقوق    بها في سياق  الكيانات  من 

وحقوق    19-كوفيد اإلنسان، بما في ذلك تلك المذكورة في هذه الوثيقة قد قدمت تحليالت ومساعدة فنية بشأن  
يمكن أن تلبي الحاجة إلى تحليل موضوعي متعمق وموثوق ومحاسبة    ماألشخاص ذوي اإلعاقة، فإن واليتك

  ابلة، والنهوض بإجراءات عدم التكرار.، والدعوة المبررة للعالجات المقجائحةعن ال

الفاعلة في   الذي تتبعه مختلف الجهات  النهج  الجوانب حول القضايا المفصلة أعاله مع  يتفق المنظور متعدد 
. وكما شددت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، في جنوب أفريقيا، "يتم تمثيل األشخاص  مجال حقوق اإلنسان.

سب بين أولئك الذين يعيشون في فقر. العرق والجنس والطبقة ستزيد من مستوى ذوي اإلعاقة بشكل غير متنا 
اإلعاقة"  ذوو  األشخاص  يواجهه  الذي  من 145اإلقصاء  بتكليف  دراسة  أشارت  باألرجنتين،  يتعلق  وفيما   .

متعدد  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان إلى أن "النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في األرجنتين يواجهن تمييًزا  
الجوانب يؤدي إلى مزيد من التخلف عن الركب في الحصول على خدمات الصحة والتعليم والعمل، كما يؤدي 

".  146إلى تفاقم هذا الخطر 19-كوفيد إلى زيادة تعرضهن للعنف الجنساني والعنف القائم على اإلعاقة. لقد أدى 
المرتبطة الضغوط  بين  "الجمع  أن  سريالنكا،  في  الباحثون  و  19-كوفيد بـ  الحظ  جنسهم  الريفيمع   طابعهم 

". الحظ موجز السياسة الصادر عن 147وعرقهم يرسخهم بشكل غير متناسب داخل أنظمة االستبعاد والتهميش 
ألشكال  يتعرضن  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  "النساء  أن  المتحدة  باألمم  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة 

 
144 CBM Global, Experiences of Persons with Disabilities in the COVID-19 Pandemic: Bangladesh, Bolivia, and Nigeria, 
June 21, 2021. 
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والحماية   االجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف  واإلنجابية،  الجنسية  بالصحة  المتعلق  التمييز  من  متداخلة 
ة األجر والعمل المنزلي. تعاني النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من المهاجرين  القانونية، والرعاية غير مدفوع

بين   المساواة  أوجه عدم  تتفاقم  المتكافئة.  المصاعب والمعاملة غير  العرقية من  األقليات  أو من  الالجئات  أو 
التأ  قبل األزمة، بسبب  المجتمعات  تميز  التي كانت  الهيكلية،  ثير متعدد األوجه  الجنسين واإلعاقة والتفاوتات 

  ." 19148-كوفيد ألزمة 

قامت آليات األمم المتحدة بتفصيل عدة مصادر اللتزامات حقوق اإلنسان والتحليالت المتعلقة باألشخاص ذوي 
اإلعاقة والوباء. كما الحظت لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، "تحدد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  

ال المعايير جزًءا ال  القانون  مقاييساإلعاقة  المساواة، ويجب أن تكون هذه  التمييز وعدم  لمعالجة  المعيارية  ية 
حذرت اللجنة أيضاً من أن األشخاص ذوي   ".19149-من كوفيد يتجزأ من تدابير الحماية واالستجابة والتعافي  

األشخاص ذوي اإلعاقة، في  اإلعاقة كثيراً ما يُنظر إليهم خطأً على أنهم نتيجة "ألوجه الضعف الكامنة" لدى  
". وقد وضع البيان، إلى 150من قبل   ينوعدم المساواة القائم   حين أن اآلثار في الواقع هي نتيجة مباشرة "للتمييز

جانب اإلعالنات القانونية الدولية األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان، الدول والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة 
االلتزامات الحقوقية الرئيسية المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة. كما هو  ب لجائحة،ل   منذ األيام األولى  ،على علم

موضح في بيان مشترك صادر عن لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المبعوث الخاص لألمين العام  
ذوي اإلعاقة   من اتفاقية حقوق األشخاص   11، "تنص المادة  لالمعني باإلعاقة وإمكانية الوصو  لألمم المتحدة

في   اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وسالمة  حماية  لضمان  الممكنة  التدابير  جميع  األطراف  الدول  تتخذ  أن  على 
االستجابة الوطنية لحاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية. ويشمل ذلك تدابير في جميع مجاالت حياة األشخاص 

امة  مكن بلوغه دون تمييز، والرفاهية العذوي اإلعاقة، بما في ذلك حماية وصولهم إلى أعلى مستوى صحي ي 
التي  االجتماعي    ، وتدابير لضمان الحماية من المواقف السلبية والعزلة والوصموالوقاية من األمراض المعدية

". وأضاف البيان: "على الدول ضمان توفير الغذاء والدواء واإلمدادات األخرى   151قد تنشأ في خضم األزمة 
حاالت العزلة والحجر الصحي. يجب ضمان نطاق الدعم في المجتمع، بما في ذلك   لألشخاص ذوي اإلعاقة في

الرعاية المنزلية ودعم المساعدة الشخصية وخدمات إعادة التأهيل، عند الضرورة، وعدم إيقافها ألنها ضرورية  
ما في ذلك  ، ب19-كوفيد لممارسة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. يجب أن تكون جميع الخدمات المتعلقة بأزمة  

المشورة الطبية عن بعد / عبر الهاتف، ومرافق الحجر الصحي، والمعلومات العامة، بما في ذلك المعلومات  
عن اإلمدادات والخدمات األساسية، متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين وتقديمها 

. "كما أكد المقرر الخاص متنوعة   تصالا ساليب  على منصات يسهل الوصول إليها في بدائل وتنسيقات وأنماط وأ
، يجب على  ةالحالي  جائحةلألمم المتحدة المعني باألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمة الصحة العالمية "أنه خالل ال

 
األمم   148 ة  ة واالجتماع د    المتحدة،إدارة الشؤون االقتصاد ،    منظور من خالل    19-عدم ترك أحد خلف الركب: أزمة كوف ع االجتما اإلعاقة والن

  . 2020مايو 
د  اقة،اإلعلجنة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  149 ان حول كوف سان لألشخاص ذوي  19-ب ران  9 ،اإلعاقةوحقوق اإل   . 2020يونيو  ح
د  اإلعاقة،لجنة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  150 ان حول كوف سان لألشخاص ذوي  19-ب ران  9 ،اإلعاقةوحقوق اإل   . 2020يونيو  ح
حقوق األشخاص ذوي   151 ة  ة    اإلعاقة،لجنة األمم المتحدة المعن ان م اإلعاقة و عوث الخاص لألم العام لألمم المتحدة المع  ان    الوصول،الم ب

د  ك: األشخاص ذوي اإلعاقة و كوف   . 2020، 19-مش



السلطات توفير معلومات الصحة العامة التي يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها، مثل استخدام لغة  
 . "152يل حولتوضيحية، والرسائل النصية، وخدمات التاإلشارة، والتسميات ا

والتي تمت اإلشارة إليها في التقرير الحالي والتي أيدها    ،األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات النقاط التي أثارتها  
)، والحق في  10)، والحق في الحياة (المادة  5بحث تكميلي، تشير إلى الحق في المساواة وعدم التمييز (المادة  

المجتمع (المادة  25الصحة (المادة   ) والحق في الحماية في  19)، والحق للعيش بشكل مستقل واالندماج في 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،    صوص عليها فيمن ال)  11الخطر والطوارئ اإلنسانية (المادة    حاالت 

الحقوق  الواردة في صكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى، بما في ذلك العهد الدولي  إلى جانب الضمانات 
ذوي اإلعاقة، يجب على الدول  من اتفاقية حقوق األشخاص    5االقتصادية واالجتماعية والثقافية. بموجب المادة  

األطراف تعزيز المساواة والقضاء على التمييز واتخاذ "الخطوات المناسبة" لضمان "توفير الترتيبات التيسيرية 
تلتزم الدول  ،25على ضمانات المساواة في التمتع بالحق في الحياة. بموجب المادة  10المعقولة". تنص المادة 

اسبة" لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة بحيث يتم توفير  باتخاذ "جميع التدابير المن
ولمنع  نفس النطاق والجودة من الخدمات المجانية أو المعقولة التكلفة والرعاية الصحية المطلوبة بسبب اإلعاقة  

 ، 19موجب المادة  من اإلعاقة ومنع التمييز ضد احتياجات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة. ب  المزيد 
تلتزم الدول باتخاذ تدابير فعالة ومناسبة لحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على خيارات متساوية مع 
قدم  الخدمات والمرافق المجتمعية على  المجتمع، بما في ذلك عن طريق تسهيل توافر  اآلخرين والعيش في 

م  لفائدةالمساواة   الدول  أن  كما  اإلعاقة.  ذوي  المادة  األشخاص  بموجب  التدابير    11لزمة  "جميع  باتخاذ 
  الضرورية" لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذلك في حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية. 

وتقنيات الرعاية الصحية األخرى أو إلى معلومات يمكن الوصول    19-كوفيد إن االفتقار إلى الوصول إلى لقاح  
التقني  يإليها حول هذه  التمييز (المادة    خص ات  المساواة وعدم  الوصول (المادة  5الحق في  )،  9)، والحق في 

اتفاقية حقوق األشخاص    المنصوص عليهم في )  21وحرية التعبير والرأي، والوصول إلى المعلومات (المادة  
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يجب على الدول األطراف اتخاذ    9ذوي اإلعاقة. بموجب المادة  

"التدابير المناسبة" لضمان قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
لمساواة مع اآلخرين بما في ذلك تعزيز وصول األشخاص  والمرافق العامة مثل الرعاية الصحية على قدم ا

معلومة   " إلى  اإلعاقة  المادة  جديدة  ذوي  ذوي    ،21". بموجب  أن األشخاص  األطراف بضمان  الدول  تلتزم 
اإلعاقة يمكنهم "طلب المعلومات وتلقيها" على قدم المساواة مع اآلخرين ومن خالل جميع أشكال االتصال بما  

فير المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة في أشكال وتقنيات يمكن الوصول إليها من مختلف  في ذلك من خالل تو
  األنواع من اإلعاقات مثل استخدام لغة بريل ولغات اإلشارة والتواصل المعزز والبديل.

لتعليم  آثار الوباء االجتماعية واالقتصادية المتباينة وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات (خاصة تلك المتعلقة با
والنقل ودعم األنشطة اليومية والرعاية الصحية غير المرتبطة بفيروس كورونا) أضر بحقوق األشخاص ذوي  

التمييز الهيكلي الموجود مسبقًا. تتعارض األضرار المذكورة أعاله مع ضمانات اتفاقية    انطالقا مناإلعاقة،  

 
ار األمم  152 دمنع التمي ضد األشخاص ذوي اإلعاقة   المتحدة،أخ   . 2020مارس  19،  19-تداب كوف



والصحة (المادة   )،10المتعلقة بالحياة (المادة  بما في ذلك الحقوق    )،5حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (المادة  
العيش المستقل في  و)  27والعمل (المادة    )،28ومستويات المعيشة المالئمة والحماية االجتماعية (المادة    )،25

(المادة   المجتمع  في  واالندماج  ذوي 19المجتمع  األشخاص  من  للعديد  أكبر  مخاطر  على  التمييز  ينطوي   .(
وإمكانية    العيش،األخرى، كما يتضح من األضرار التي تلحق بسبل  جائحة  وسياسات ال  لحجرااإلعاقة من جراء  

 وأبحاث تكميلية.  األشخاص ذوي اإلعاقة منظمات كما أفادت  الدعم،والحصول على  الخدمات،الوصول إلى 

على األشخاص ذوي اإلعاقة ال يتوافق مع التزامات حقوق    جائحةعدم وجود بيانات مفصلة عن تأثير ال  أخيًرا،
اإلنسان تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، ال سيما تلك المتعلقة بالحق في عدم التمييز والمساواة، والتي تفرض  

بما في ذلك اتفاقية حقوق األشخاص   اإلنسان،التزامات معاهدات حقوق    على الدول جمع بيانات تمثيلية عن تنفيذ 
) والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادتان 35و  31إلعاقة (المادتان  ذوي ا

. كما وصف أعضاء الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الفريق العامل  153) 17و   16
نه يعيق قدرة الدول على تطوير سياسات  المعني بالرصد، فإن استبعاد البيانات هو شكل من أشكال التمييز أل

تعالج بشكل مناسب احتياجات المجموعات التي تعاني من التمييز وعدم المساواة، بما في ذلك األشكال المتداخلة  
. كما أوضحوا بالتفصيل في موقف جماعي بشأن النهج القائم على حقوق اإلنسان للبيانات، من أجل  154للتمييز 

 اإلنسان، يجب على الدول جمع البيانات التي هي:  الوفاء بالتزامات حقوق

  ،الجوهرية المساواة  وتحقيق  التمييز  للقضاء على  واستخدامها  البيانات  إنتاج  يجب  مصنفة وتمثيلية: 
ويجب أن تكون عمليات وأنظمة البيانات نفسها خالية من التمييز وشاملة قدر اإلمكان. ولتحقيق هذه 

تمثيلية، وهو ما يمكن أن تحققه الدول من خالل تصنيف البيانات والتأكد    الغاية، يجب أن تكون البيانات 
من أن أصحاب الحقوق قادرون على التحديد الذاتي عند احتسابهم في البيانات. يجب إنتاج البيانات  

بما في ذلك جميع الخصائص المحمية على المستويات    ونشرها بأعلى مستوى ممكن من التصنيف،
 ية والوطنية، فضالً عن أي فئة أخرى ذات صلة بأغراض عدم المساواة أو التمييز. الدولية واإلقليم 

 للمجتمع لتشكيل والمشاركة في جمع  ملك  للمجتمعات  تخلق مساحات وفرًصا  الدول أن  : يجب على 
البيانات الرسمية بشكل هادف وضمان أن تكون عمليات المراقبة مسؤولة أمام المجتمعات، وتعكس  

 أولوياتها حول أنواع المعلومات المهمة بالنسبة لها.
  الجودة وكاملة،  عالية  ودقيقة،  المناسب،  الوقت  وفي  صلة،  ذات  الرسمية  البيانات  تكون  أن  يجب   :

ومتسقة. يجب على الدول زيادة جودة البيانات من خالل تنويع أنواع ومصادر البيانات، مثل بيانات 
 والبيانات التي يقودها المجتمع المحلي.المجتمع المدني 

  جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بحالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية  شفافة ويمكن الوصول إليها :
والثقافية والخطوات، التي تتخذها الدول لالمتثال اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان، متاحة للجمهور.  

 
امات المنصوص عليها  العهد  153 عة لألمم المتحدة ع أن الرصد الفعال لالل ة التا ة والثقاف ة واالجتماع عد   شددت لجنة الحقوق االقتصاد

عة لألمم  ة التا ة والثقاف ة واالجتماع ا ع الدولة. لجنة الحقوق االقتصاد ا ا م : الحق  السكن الالئق (المادة  4رقم  التعليق العام المتحدة،واج
 . 13، الفقرة.  1991) ، 13) من العهد ، الفقرة 1( 11
ة و  154 ة واالجتماع الحقوق االقتصاد انات الخاصة  شأن الب ة ، الموقف الجما  ة والثقاف ة واالجتماع ة للحقوق االقتصاد كة الدول ة الش الثقاف

ا     - ق صدر  data-principles-escr/developing-and-data-principles-net.org/monitoring/developing-https://www.escr-س
.escr/developing-and 



، أي يجب أن يكون أصحاب الحقوق قادرين على فهمها  متاحةوالبيانات  يجب أن تكون هذه المعلومات  
   واستخدامها.

   ●يجب إنتاج البيانات واستخدامها بطرق تحمي حقوق الخصوصية  حترم حقوق الخصوصية واألمن ت :
  واألمن الشخصي، بما في ذلك ضمان الحق في حماية البيانات. 

 مراقب ل  2020في التقرير العالمي لعام    لجائحةاإلعاقة في سياق اتم توثيق انتهاكات حقوق األشخاص ذوي  
، وهي  )COVID-19 Disability Rights Monitor(  19-خالل جائحة كوفيد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

مجال حقوق   في  رائدة  منظمات  برعاية سبع  اإلنسان  لرصد حقوق  خلص   . اإلعاقةمبادرة  الوثيقة،  تلك  في 
لدول فشلت بشكل ساحق في اتخاذ تدابير كافية لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  الباحثون إلى أن "ا

  كات واسعة النطاق للحق في الحياة ... اتبعت بعض الدول بنشاط سياسات تؤدي إلى انتها  جائحةاستجاباتها لل
وصحة األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن التأثير على مجموعة واسعة من الحقوق األخرى بما في ذلك الحق  

الحق في العيش المستقل   ،عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة واالستغالل والعنف وسوء المعاملة   ،في الحرية
ه الممارسات إلى ظهور حاالت محددة واإلدماج في المجتمع، والتعليم الشامل، من بين أمور أخرى. تؤدي هذ 

 ".155من التمييز على أساس اإلعاقة، ويجب التصدي لها ومنعها بشكل مباشر 

باختصار، إن األضرار المتعددة والمتداخلة والخطيرة لحقوق اإلنسان التي يعاني منها العديد من األشخاص 
ا شامالً، والدعوة إلى التعويض، واستخالص تستحق حسابً   جائحةذوي اإلعاقة في جميع أنحاء العالم في سياق ال

، توصيات بشأن  جائحةالدروس المستفادة للمستقبل. قدمت العديد من الكيانات، ال سيما في األسابيع األولى لل
. ومع 156حقوق اإلنسان توفر وصفات مفيدة اللتزامات الدولة عبر مجموعة من الموضوعات والمبادئ الشاملة

قديم إرشادات مفصلة بشكل شامل وبطريقة تسترشد بالمعرفة حول كيفية استمرار انتشار  ذلك، ال يزال يتعين ت

 
155 COVID-19 Disability Rights Monitor, Disability rights during the pandemic: A global report on the findings of the 
COVID-19 Disability Rights Monitor, 2020, p. 7. 
156 See e.g. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, COVID-19 and the Rights of Persons with 
Disabilities: Guidance, April 29, 2020; United Nations, Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID-19, May 2020; 
International Disability Alliance, Toward a Disability-Inclusive COVID19 Response: 10 Recommendations from the International 
Disability Alliance, March 19, 2020; International Disability Alliance, Reach the Furthest Behind First: Persons with Disabilities 
Must be Prioritized in Accessing COVID-19 Vaccinations, December 1, 2020; World Health Organization, Disability 
considerations during the COVID-19 outbreak, 2020 (undated); United Nations, Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Older 
Persons, May 2020; International Labour Organization, COVID-19 and the World of Work: Ensuring the inclusion of persons with 
disabilities at all stages of the response, June 2020; United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 
Ensuring Disability Rights and Inclusion in the Response to COVID-19, March 20, 2020; United Nations Economic 
Commission for Latin American and the Caribbean, Persons with disabilities and coronavirus disease (COVID-19) in Latin 
America and the Caribbean: status and guidelines, April 2020; United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women, Meeting Basic Needs for Women and Girls with Disabilities during COVID-19, 2020; International 
Labour Organization, No One Left Behind, Not Now, Not Ever: Persons with Disabilities in the COVID-19 Response, April 8, 
2020; United Nations Children’s Fund, COVID-19 Response, Considerations for Children and Adults with Disabilities, March 19, 
2020; United Nations Children’s Fund, All Means All – How to Support Learning for the Most Vulnerable Children in Areas of 
School Closures: A Checklist for UNICEF Staff on Factors to Consider When Planning COVID-19 Education Response (undated); 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Empowering Students with Disabilities during the COVID-
19 Crisis, May 4, 2020; United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities, International Disability 
Alliance, and Embracing Diversity, Disability Inclusive Social Protection Response to COVID-19 Crisis, April 2020; Bajaj, Rahul, 
and Kadambari Agarwal, Vidhi Centre for Legal Policy, Comments on Creating a more Accessible Framework for Persons with 
Disabilities, February 2022; The Partnership for Inclusive Disaster Strategies, National Call to Action, March 3, 2020 



الوباء على مدار العامين الماضيين. كما هو مذكور في التوصيات من الحوار الذي سهله مكتب األمم المتحدة 
(إعادة) البناء بشكل    للحد من مخاطر الكوارث، "العودة إلى الوضع الطبيعي ليست كافية: يجب علينا التعافي و

تفويضك157أفضل. يمأل  أن  يمكن  في   م"  تأخذ  التي  المحدثة  واإلرشادات  للتعويض  أساًسا  ويوفر  الفجوة  هذه 
 م. واحترامك معلى وقتك  ماالعتبار الدروس المستفادة لبقية أزمة الصحة العامة واألزمة المستقبلية. شكرا لك

 بإخالص، 

 سيليست فرنانديز  -

 األهلية للمساواة والعدالةالجمعية 

 دانيال نتيرانيباغيرا  -

 جمعية إعادة اإلدماج االجتماعي للمكفوفين وضعاف البصر في بوروندي 

 راجيف راتوري  -

 ، شبكة قانون حقوق اإلنسان األشخاص ذوي اإلعاقةمبادرة حقوق 

 فيرناندو ريبيرو دلغادو -

 ة الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

 راهول باجاج  -

 للسياسة القانونية  Vidhiمركز 

 

 

 

 

 
وارث،ة للحد من مخاطر مكتب األمم المتحد 157 د األشخاص ذوو اإلعاقة  مواجهة   ال حر  19-كوف كت ومنطقة ال ار  األم مايو  27 ،ال

 (ترجمتنا)  5، ص.  2020


