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 لمحة عاّمة

السلوكيّة، والبيئيّة اإلعاقة بها أكثر من غيرهم بسبب العوائق  وثّر األشخاص ذوأيتجميع أفراد المجتمع،  19-في حين تّهدد جائحة كوفيد

 والمؤّسساتيّة التي تولّدها االستجابة لهذه الجائحة.

الختبار أعراض أكثر حدّة عند وتجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس،  مسبقة األشخاص ذوي اإلعاقة من مشاكل صحيّةويعاني الكثير من 

اإلعاقة الذين يعتمدون على الدعم  األشخاص ذوي، إّن 19-اإلصابة به، ما يؤدّي إلى ارتفاع مستوى الوفيّات بينهم. وفي خالل أزمة كوفيد

أولئك الذين يعيشون الصمود في ظّل إجراءات الحجر القائمة، في حين أّن جدون أنفسهم معزولين وغير قادرين على لعيش حياتهم اليوميّة قد ي

بيوت الرعاية الداخليّة ومصّحات هم أكثر تعّرًضا للخطر، ويظهر ذلك من خالل العدد الهائل من الوفيّات في خّصصة في مؤّسسات مت

إلى ئق التي تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المعلومات والخدمات الصّحية، باإلضافة األمراض النفسيّة. وقد تضاعفت العوا

دعم الدخل، ومشاركتهم في أشكال التعليم لتمييز وعوائق أخرى تحول دون حصولهم على سبل العيش ويوجهون أوجه ا أنّهم ال يزالون

وتواجه مجموعات محدّدة من األشخاص ذوي اإلعاقة كالسجناء، والمشّردين والذين يفتقرون إلى  االلكتروني، والتماسهم الحماية من العنف.

 سكن الئق مخاطر أكثر شدّة.

وتهدف هذه المبادئ تؤدّي التوعية حول هذه المخاطر إلى استجابة فضلى من شأنها تخفيف التأثير الذي يتعّرض إليه األشخاص ذوو اإلعاقة. 

 التوجيهيّة إلى:

 ر التوعية حول تأثير الجائحة على األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم؛نش 

 جذب االنتباه نحو بعض الممارسات الواعدة التي تُنفّذ في أنحاء العالم؛ 

 ؛ وتتّخذها الدول واألطراف المعنيّون اآلخرون التي يجب أن تحديد اإلجراءات األساسيّة 

  التي تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة. 19-باالستناد إلى االستجابة لكوفيد ادة اإلّطالع على ضمان الحقوقيزلموارد التوفير 

 

 ؟صّحةالفي  األشخاص ذوي اإلعاقةحّق على  19-كوفيد أثرما هو  .1
 

بشكل خاص، إاّل أنّهم يواجهون أوجًها أكبر من الالمساوة في  19-على الرغم من كون األشخاص ذوي اإلعاقة سّكانًا يواجهون خطر كوفيد

وجيهيّة الوصول إلى الرعاية الصّحيّة خالل الجائحة بسبب عدم تمّكنهم من الوصول إلى المعلومات والبيئات الصّحيّة، باإلضافة إلى المبادئ الت

ة إليهم. الطبيّة والبروتوكوالت اإلنتقائيّة التي يمكن أن تعّظم حجم التمييز الذي يتعّرض إليه األشخاص ذوي اإلعاقة عند تقديم الرعاية الصحيّ 

ة، وتفضح هذه البروتوكوالت في بعض األحيان التحيّز الطبّّي ضدّ األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يخّص نوعيّة حياتهم وقيمتهم االجتماعيّ 

مستوى عاٍل من  إلعاقات، أي األفراد الذين يحتاجونأنواع محدّدة من ا بمعايير استبعاد تتّجه نحو لتخصيص الموارد النادرة المبادئ التوجيهيّةك
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"سنوات الحياة" وأولئك الذين تتوفّر أمامهم فرًصا لنجاح عالجهم"، باإلضافة إلى التقديرات حول ، "الضعفاء"والدعم لعيش حياتهم اليوميّة، 

 التي تبقّت لهم. وقد واجه األشخاص ذوو اإلعاقة وعائالتهم ضغوًطا في النظام الصّحّي للتنازل عن تدابير اإلنعاش.
  

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟ 

 تمنع من خاللها التمييز على أساس  حول الفرز، 19-أنشأت لجنة سان مارينو ألخالقيّات البيولوجيا مبادئ توجيهيّة خاّصة لكوفيد

دوى جالرام حياة كل إنسان، باالستناد إلى مقاييس معيار االختيار الوحيد هو التطبيق الصحيح للفرز، مع احتاإلعاقة:" بالتالي، إّن 

أو اإلعاقة، فهي  يّة للعالج وتناسبيّته، أّما أّي طريقة اختيار أخرى، كالسن، والنوع االجتماعي، واالنتماء اإلثني أو االجتماعيّ السرير

، ما يشّكل انتهاًكا غير أن يعيشهاتبة، وتحدّد إن كانت تستحّق ة على المستوى األخالقّي، ألنّها تضع حياة كّل فرد في مرغير مقبول

 1مقبول لحقوق اإلنسان".

 التمييز على  من ان منع السلطاتلضم أصدر مكتب الحقوق المدنيّة في وزارة الصّحة والخدمات البشريّة في الواليات المتّحدة إعالنًا

ة الحياة، أو التنميط، أو حسب تقييم نوعيّ أساس اإلعاقة، وأفاد أّن :يجب أن ال يُحرم األشخاص ذوو اإلعاقة الرعاية الطبّيّة على أساس 

ويقدّم اإلعالن أيًضا توجيهات إلى السلطات حول ضمان وصول المعلومات واالتصاالت إلى األشخاص   2و السّن".أعدم وجود إعاقة 

لطوارئ، "بما فيها القيام االستجابة لذوي اإلعاقة وتمكينهم من  الحصول عليها، فتسنح أمامهم فرًصا متكافئة لالنتفاع من جهود 

 ستجابة للطوارئ وتخفيفها للوصمة". للمساعدة في ضمان نجاح عمليّة االبترتيبات معقولة 

 فحًصا  650000، وقد أجرت حوالى عاقة في بيوتهمأطلقت اإلمارات العربيّة المتّحدة برنامًجا وطنيًّا لفحص األسخاص ذوي اإل

 3لألشخاص ذوي اإلعاقة منذ النصف من نيسان/أبريل. 19-لكوفيد

  رسائل عاّمة لفئات المجتمع المستضعفةفي الفلبين، نشرت مفّوضيّة حقوق اإلنسان معلومات لدعم الوكاالت الصّحيّة على صياغة ،

 4فيها األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة. ابم

  ،تقديم بمشاركة أشخاص ذوي اإلعاقة والمنّظمات التي تمثّلهم من أجل  19-لإلعاقة خاص بكوفيد استشاريّ تّم إنشاء فريق في كندا

التدابير والخطوات التي ، باإلضافة إلى خاّصة باإلعاقةوتحدّيات وفجوات منهجيّة واستراتيجيّات ائل المشورة إلى الحكومة حول مس

 5يجب عليها اتّخاذها.

 ؟اتّخاذها خروناآل وناألطراف المعنيّ التي يمكن الدول و ساسيّةما هي بعض اإلجراءات األ

 إلغاء األحكام التي تمنع الوصول إلى العالج على أساس اإلعاقة، ومستوى الدعم ، ومنع الحرمان من العالج على أساس اإلعاقة

وتقييمات نوعيّة الحياة، أو أّي شكل آخر من أشكال التحيّز الطبّي ضدّ األشخاص ذوي اإلعاقة، بما فيها المبادئ التوجيهيّة المطلوب، 

 الخاصة بتخصيص الموارد النادرة )كأجهزة التنفس الصناعي والدخول إلى العناية المرّكزة(.

 عوارض المرض. عليهم تظهرعاقة الذين لألشخاص ذوي اإل ضمان أولويّة إجراء فحوصات 

 على صّحة األشخاص ذوي اإلعاقة. 19-حول تأثير كوفيد تعزيز البحوث 

 بما فيها ضمان بيئات يمكن الوصول إليها )المستشفيات، منشآت إلجراء الفحوصات والحجر(، تحديد عوائق العالج وإزالتها ،

 الوسائط والوسائل والنماذج المتاحة.باإلضافة إلى توفّر المعلومات واإلتصاالت الصّحيّة ونشرها في 

  خالل الجائحة. وضمان وصولهم إليهاألشخاص ذوي اإلعاقة إلى اضمان االستمرار بتوفير األدوية 

 لمنع التمييز القائم على األحكام المسبقة والتحيّز ضدّ األشخاص ذوي  إجراء تدريبات للعاملين في مجال الصّحة ونشر التوعية بينهم

 اإلعاقة.

  للجائحة قائمة على الحقوق تشمل  صياغة استجابةٍ التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة والمنّظمات التي تمثّلهم وإشراكهم في

 .وتتجاوب معهم على اختالفهمعاقة األشخاص ذوي اإل

 

 المصادر

  UN experts say –saving interventions” -19: “Everyone has the right to life-No exceptions with COVID 

 g people 19: Who is protectin-UN Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, COVID

?with disabilities 

 19 outbreak-WHO, Disability considerations during the COVID 

 

 في مؤّسسات متخّصصة؟ على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون 19-كوفيد هو أثرما  .2
 

اليوميّة، ومراكز إعادة التأهيل(،  في مؤّسسات األمراض النفسيّة والرعاية االجتماعيّة )دور األيتام، ومراكز الرعاية 19-تتفاوت تأثيرات كوفيد

 19-نسبة الوفيّات جّراء كوفيدوفي مؤّسسات كبار السّن، التي تسّجل معداّلت إصابات ووفيّات مرتفعة، فبحسب بعض الدراسات األّوليّة، إّن 

file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/2116023STATEMENTCSB_COV%20(1).pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__xts__%5B0%5D=68.ARDMDVSzDL1xxdpgTy2TOIlVNOoH6rH2gZzM4hAxcCNMbqySDSNDHmyrF1Db5dmgUD5oK2ZAlML8R4E6_jafDBoVnSNfBPz0Q2jhIl3Yqgnkwe59Vsx5Pr8msanJ-o_vKsVJ0hOKmjs94yjY7dCpFDJT142x4MIAsAOebYmSoYhOBY9PCNbGMmHtMO_dWaMcHu74jjpc86uKGL11AqmcE4UVZI3T4ZoK2CUa2DxVQmCIZ9oAcsjXLim8OboLzrAsVH72Vm8DNmrz4LszC8Z9uKAwMAQ8cdIl4H61fmPNz4Tqtr7t3nfxgbc5CfkPYtr3ahWRKrVDf8P23esW7-HhVL4Wif63kdsm7BNsDhxa647oK8zK-ss2YhCAtxV43bTueGZBn0OmAVBN0syiq4sYksxs9labCkKwGkqi0Z_ykJjelYu7wVmZoXFMYoQ9ytTjkmr2_UiVf0bdcLg&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__xts__%5B0%5D=68.ARDMDVSzDL1xxdpgTy2TOIlVNOoH6rH2gZzM4hAxcCNMbqySDSNDHmyrF1Db5dmgUD5oK2ZAlML8R4E6_jafDBoVnSNfBPz0Q2jhIl3Yqgnkwe59Vsx5Pr8msanJ-o_vKsVJ0hOKmjs94yjY7dCpFDJT142x4MIAsAOebYmSoYhOBY9PCNbGMmHtMO_dWaMcHu74jjpc86uKGL11AqmcE4UVZI3T4ZoK2CUa2DxVQmCIZ9oAcsjXLim8OboLzrAsVH72Vm8DNmrz4LszC8Z9uKAwMAQ8cdIl4H61fmPNz4Tqtr7t3nfxgbc5CfkPYtr3ahWRKrVDf8P23esW7-HhVL4Wif63kdsm7BNsDhxa647oK8zK-ss2YhCAtxV43bTueGZBn0OmAVBN0syiq4sYksxs9labCkKwGkqi0Z_ykJjelYu7wVmZoXFMYoQ9ytTjkmr2_UiVf0bdcLg&__tn__=-UC-R
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
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ويزداد خطر إصابة األشخاص ذوي اإلعاقة المودَعين  6في المئة من إجمالي الوفيّات في هذه البلدان. 57و 42في منازل الرعاية تتراوح بين 

ن المقيمين والموّظفين، ، ويعود ذلك إلى الظروف الصّحيّة الكامنة، وصعوبة تطبيق التباعد االجتماعي بي19-في هذه المؤّسسات بكوفيد

المزيد من المخاطر التي تؤدّي إلى باإلضافة إلى تخلّي الموّظفين عنهم، ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يعيشون في مؤّسسات متخّصصة 

 انتهاك حقوق اإلنسان، كاإلهمال، والتقييد، والعزل والعنف.

 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟ 

  للسكن مع عائالتهم حيثما أمكن. تّم نقل األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خارج المؤّسسات المتخّصصةإسبانيا، وفي سويسرا 

  ،7مبادئ توجيهيّة ألولويّة إجراء الفحوصات بمعايير محدّدة في السياقات المؤّسساتيّة.تّم إصدار في كندا 

 اتّخاذها؟ معنيّون اآلخروناإلجراءات األساسيّة التي يمكن الدول واألطراف ال بعض ما هي

  وضمان تقديم الدعم بشكل سريع في المجتمع من خالل  من المؤّسسات المتخّصصة وتسريحهم منهاإخراج األشخاص ذوي اإلعاقة

 العائلة و/أو الشبكات غير الرسميّة، وتمويل خدمات الدعم عبر مقدّمي الخدمات العاّمة أو الخاّصة.

 ضمن المؤّسسات من أجل تقليص مخاطر العدوى عبر أولويّة إلجراء الفحوصات وتعزيز التدابير الوقائيّة  في هذه األثناء، إعطاء

وتعديل مواعيد الزيارات، وتفويض استخدام المعدّات الحمائيّة، باإلضافة معالجة اإلزدحام، وتطبيق تدابير التباعد الجسدّي للمقيمين، 

 إلى تحسين الظروف الصحيّة.

 بما فيها الموارد البشريّة والماديّة لتطبيق التدابير الوقائيّة.بشكل مؤقّتد المؤّسسات زيادة موار ، 

  ،بما فيها عدم ضمان اإلحترام المستمّر لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في المؤّسسات، في خالل فترة الطوارئ

 8التعبير عن موافقة حّرة وواعية، وتحقيق العدالة.التعّرض لالستغالل، والعنف واإلساءة والتمييز، والحّق في 

  المصادر

 

 -the context of COVID Term Care Facilities in-WHO Infection Prevention and Control guidance for Long

Interim guidance, 21 March 2020, 19 

 19 outbreak-WHO, Disability considerations during the COVID 

 Statement by regional and international organizations of people with psychosocial disabilities with 

 19 pandemic-mendations in the context of COVIDrecom 

 

 على حّق األشخاص ذوي اإلعاقة في العيش في المجتمع؟  19-فيدوهو أثر كما  .3
 

. وبشكل خاص، 19-ر المتّخذة لالستجابة لكوفيدمحدّدة في عيش حياتهم اليوميّة في المجتمع بسبب التدابييواجه األشخاص ذوو اإلعاقة عوائق 

 9البقاء في المنزل التي ال تأخذ احتباجاتهم في اإلعتبار إلى عراقيل ومخاطر جديدة تمّس باستقالليّتهم، وصّحتهم وحياتهم. تؤدّي قيود

 إّن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعتمدون في حياتهم اليوميّة على اآلخرين )عبر الدعم الرسمي الذي يأتي من مقدّمي الخدمات والدعم غير

، يجدون أنفسهم فاقدين للدعم جّراء قيود التحّرك والمفروضة وتدابير التباعد المتّخذة، األمر الذي تي من األقارب/ األصدقاء(الرسمي الذي يأ

إعداد الطعام  يضعهم أمام خطر عدم الوصول إلى الطعام، والسلع األساسيّة والدواء، ويمنعهم من القيام بأنشطة حياتهم اليوميّة كاالستحمام، أو

 كل.أو األ

أو نشرها باستمرار وبأشكال وطرق متاحة لتصل إلى جميع األشخاص ذوي اإلعاقة  19-وال يتّم إيصال المعلومات العامة حول تدابير كوفيد 

 وغيرها(. ،الصيغ سهلة القراءة)الترجمة بلغة اإلشارة، الشرح النّصي، 

التكيّف مع خاص ذوي اإلعاقات النفسيّة وأولئك الذين يعانون التوّحد، من باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتمّكن بعص األشخاص ذوي اإلعاقة، كاألش

 .القيام بنزهة قصيرة وبحذر خالل النهار مفتاح التكيّف مع الوضع الراهن، فهم يعتبرون صارمالحجر المنزلّي ال

 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟ 

 أنظمة لضمان توفير المعلومات المناسبة بأشكال يسهل الوصول إليها. وفي هذا السياق،  11بنماو 10باراغواي طّورت كّل من

قسًما من موقعها االلكترونّي لتوفير المعلومات بأشكال يسهل الوصول إليها، بما فيها لغة  نيوزيلنداخّصصت وزارة الصّحة في 

 13نفسها. ممارسةال المكسيكوقد اعتمدت حكومة  12اإلشارة، وسهولة القراءة.

  فقد كولومبياتّم إعفاء مقدّمي الدعم من قيود التحّرك والتباعد الجسدّي لتقديم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة. أّما في  14،األرجنتينفي ،

 15تأمين حاجيّاتهم ومشترياتهم.تّم إنشاء شبكات الدعم المجتمعّي وتوظيف متطّوعين لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السّن في 

، تّم تخصيص ساعات عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة ومساعديهم الشخصيّين لشراء حاجياتهم األساسيّة، وذلك ضمن جهود بنما وفي

 16البالد لتخفيف المخاطر.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
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 بشكل أّولّي قواعد الحجر الصارمة وقامت باستثناءات للسماح  17المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليّة خفّفت

 18تدابير مماثلة. فرنسالألشخاص المتوّحدين وغيرهم من ذوي اإلعاقة بالخروج، واتّخذت 

 اتّخاذها؟ ون اآلخرونلتي يمكن الدول واألطراف المعنيّ األساسيّة ا بعض اإلجراءاتهي ما 

  لغة اإلشارة، والشرح بترجمة ال، بما فيها 19-إلى المعلومات التي تتعلّق بتدابير كوفيداألشخاص ذوي اإلعاقة  إمكانيّة وصولضمان

 النّصي، والصيغ السهلة القراءة، وغيرها.

  من أجل توفير الدعم. إعفاء األشخاص المكلّفين بدعم األشخاص ذوي اإلعاقة من قيود البقاء في المنزلضمان 

  وتنسيقها، وضمان توفّر المواد، والمعدّات والمنتجات الحمائيّة. ات دعم مجتمعيّةشبكتعزيز إنشاء 

  ب إلى محاّلت ااعديهم الشخصيّين في الذهلألشخاص ذوي اإلعاقة ولمس زيادة ساعات العمل من أجل إعطاء أولويّةالتفكير في

 تطبيق تدابير البقاء في المنزل/ الحجر المنزلي.السوبرماركت ومتاجر البقالة والمتاجر األساسيّة األخرى، وذلك خالل 

  تقديم التيسيرات المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة عبر اإلبتعاد عن حظر خروجهم من المنزل بشكل كامل وفرض الغرامات ضمان

 منحهم إعفاءات للسماح لهم بالخروج.عليهم، و

 

 المصادر

  

 19 outbreak-WHO, Disability considerations during the COVID 

  19 crisis-UNPRPD, ILO and others, Disability inclusive social protection response to covid 

   

 على عمل األشخاص ذوي اإلعاقة ودخلهم وسبل عيشهم؟  19-ما هو أثر كوفيد .4
 

، وعندما يحصلون على العمل، غالبًا ما يتّم توظيفهم في القطاع اإلعاقة في الحصول على عمل عن حظوظ غيرهم األشخاص ذويتقّل حظوظ 

تنخفض قدرتهم على الوصول إلى التأمين االجتماعّي القائم على التوظيف بالمقارنة مع اآلخرين، األمر الذي يقلّص ونتيجة لذلك،  19الخاص.

فقد ال  20أو الذين يعملون لحسابهم الخاص،الراهن. وبالنسبة إلى أولئك الموّظفين  19-ة على الصمود في سياق كوفيدمن قدرتهم االقتصادي

اخيلهم وأعمالهم. باإلضافة إلى عمل، ويزيد خطر خسارة مدن في مكان الب غياب المعدّات والدعم المتوفّرييستطيعون العمل من منازلهم بسب

بشكل غير مباشر على األشخاص ذوي اإلعاقة عبر منع أفراد العائلة أو معيلي األسرة عن العمل، األمر الذي  19-يدذلك، قد تؤثّر تدابير كوف

ويشّكل النقص في الدخل عبئًا غير متناسب على األشخاص ذوي اإلعاقة وأُسرهم، فهم يتكبّدون عادة يؤثّر سلبًا على الدخل اإلجمالي لألسرة. 

تتعلّق باإلعاقة )المساكن والمعدّات السهلة، وأجهزة المساعدة، والسلع والخدمات المحدّدة، وغيرها(، األمر الذي تكاليف ومصاريف إضافيّة 

 يدفعهم نحو الفقر بشكل أسرع.
 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟ 

 جل ماية االجماعيّة الخاّصة بها من أبزيادة تمويل أنظمة الحليتوانيا و مالطاو ،بلغارياقامت كّل من ، 19-في إطار االستجابة لكوفيد

 21توسيع نطاق خدمات الدعم االجتماعّي وتغطية عدد أكبر من المنتفعين، بمن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة.

  فرنساأّما في  19.22-يستفيد األشخاص الذين يتلقّون استحقاقات اإلعاقة من مبالغ إضافيّة في ظّل أزمة كوفيد، بيروو األرجنتينفي ،

على تحويالت نقديّة إلى ، تشتمل خطة الطوارئ تونسوفي  23أُعلن عن اتّخاذ تدبير مماثل لصالح المستفيدين من بدالت اإلعاقة،فقد 

 24األسر ذات المداخيل المنخفضة، واألشخاص ذوي اإلعاقة والمشّردين.

  لألشخاص ذوي اإلعاقة في الوضع المالي  صعوبةالحدّ من برامج لتخفيض الضرائب تساهم في  25الواليات المتّحدة األميركيّةأنشأت

 .هذا السياق

 اتّخاذها؟ معنيّون اآلخرونما هي اإلجراءات األساسيّة التي يمكن الدول واألطراف ال

 ومنح )مثل دفع مبالغ مقطوعة، وتدابير تخفيض الضرائب، ة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يحقّقون أّي دخل دة الماليّ المساع تقديم

 .إعانات من السلع، وغيرها(

 بطرق تشتمل على تقديم الدفعات لتغطية التكاليف اإلضافيّة.زيادة استحقاقات اإلعاقة الموجودة ، 

 المتعلّقة باإلعاقة التي يجب دفعها بوقت قريب.جميع االستحقاقات ل التلقائي تأجيلال 

  إلى األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعملون لحسابهم الخاص ويواجهون تخفيًضا في مداخيلهم. تعويضات ماليّةتقديم 

  لمساعدة األشخاص الذين توقّفوا عن العمل من أجل دعم أفراد عائلتهم ذوي اإلعاقة أو لتجنيبهم  برامج المساعدة الماليّةتطبيق

 اإلعانات المرضيّة.اإلصابة بالفيروس، والذين ال يستفيدون من إعانات البطالة و

https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action;jsessionid=dd5vZXh8uPFDr9jr9AF0cWyLyVe__X3Q98ZUnjnkP0mkMYrSRmJT!-1463413688?id=56029
https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action;jsessionid=dd5vZXh8uPFDr9jr9AF0cWyLyVe__X3Q98ZUnjnkP0mkMYrSRmJT!-1463413688?id=56029
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  بطرق تشمل اإلعفاءات الضريبيّة، إلى أرباب عمل األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل تأمين المعدّات المطلوبة من الدعم الماليتقديم ،

 أجل العمل عن بعد.

  ّة إليصال الغذاء إلى ضمان أّن مخّططات توفير الغذاء تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وتلبّي احتياجاتهم، بما فيها من تدابير لوجستي

 بيوتهم.

 لمصادرا
 

  19 response-ILO, No one left behind, not now, not ever Persons with disabilities in the COVID 

 19 crisis-UNPRPD, ILO and others, Disability inclusive social protection response to COVID 

 19-onetary Fund, Policy responses to COVIDInternational M 

 

 على حّق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم؟  19-ماهو أثر كوفيد .5
 

وقد أغلقت  26أنّهم أكثر عرضة لالستبعاد الكامل من التعليم.تقّل حظوظ األشخاص ذوي اإلعاقة في إكمال تعليمهم عن حظوظ غيرهم، في حين 

. وقد لجأت بعض الدول إلى ، األمر الذي أثّر بجميع التالميذ، بمن فيهم ذوي اإلعاقة19-بسبب كوفيد 27معظم الدول المؤّسسات التعليميّة

بسبب غياب  التعليم عن بعد بمحاولة منها تخفيف أثار االنقطاع عن التعليم، ولكن في هذه الحاالت، يواجه التالميذ ذوي اإلعاقة عوائق ةممارس

لتعليم المعدّات المطلوبة، والقدرة على الولوج إلى االنترنت، والمواد التي يمكن الوصول إليها والدعم الضرورّي لتمكينهم من متابعة برامج ا

 قة عقليّة.من التالميذ ذوي اإلعاقة لم يشملهم هذا التعليم، ال سيّما أولئك الذي يعانون إعا إّن عددًاااللكترونّي. ونتيجة لذلك، 

عام طها إمكانيّة الوصول إلى وجبات الباإلضافة إلى ذلك، إّن إلغالق المدارس تأثيرات سلبيّة ذات أبعاد أخرى على التالميذ ذوي اإلعاقة، بما في

 المدرسيّة، وفرص االنخراط في اللّعب وممارسة الرياضة مع أقرانهم.

 

 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟ 

 28هي قانون األفراد ذوي اإلعاقة.وثيقة توجيهيّة حول التشريعات الفدراليّة السارية، الواليات المتحدة األميركيّة  أصدرت 

  29ينبغي عليهم اإلنعزال في المنزل.طفال الذين صيات للمعلّمين حول دعم تعليم األتو اإلكوادورأصدرت 

 معلومات وأنشأت أنظمة لدعم األهالي ومقدّمي الرعاية وتوجيههم نحو المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليّة  نشرت

 30كيفيّة مواجهة المسؤوليّات الجسيمة التي تقع على عاتقهم في المنزل، ودعم المسار التعليمّي لألطفال ذوي اإلعاقة.

 

 

 األساسيّة التي يمكن الدول واألطراف المعنيّون اتّخاذها؟ما هي بعض اإلجراءات 

  الموارد المختلفة المتاحة لهم عند توفيرهم التعليم حول لى السلطات التعليميّة والمدرسيّة بشأن التزاماتهم وإتقديم توجيهات واضحة

 خارج المدرسة.

  لألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك عبر تقديم أجهزة  توفّر البرنامجضمان إمكانيّة الولوج إلى االنترنت من أجل التعليم عن بعد، وضمان

 المساعدة والترتيبات المعقولة.

 حول التعليم الشامل عبر التعلّم عن بعد.معلمين تقديم التوجيهات والتدريب والدعم لل 

 األهالي ومقدّمي الرعاية من أجل توفير تعليم مبكر لألطفال ذوي اإلعاقة. مع التنسيق 

  من أجل المساعدة في تجهيز المعدّات ودعم البرنامج التعليمّي الخاص  التوجيهات والدعم عن بُعد إلى األهالي ومقّدمي الرعايةتقديم

 بأطفالهم ذوي اإلعاقة.

 للتالميذ ذوي اإلعاقة من أجل دعم التعليم عن بُعد. تطوير مواد ميّسرة ومكيّفة 

 عبر االنترنت حسب الطلب، برامج ل وسائط اإلعالم المختلفة )ن أجل نشرها من خالم تطوير مواد تعليميّة سمعيّة بصريّة ميّسرة

 تلفزيونيّة تعليميّة، وغيرها(.

 المصادر

  

 19 -the grave physical, emotional and psychological effect of the COVIDCRC Committee Statement on 

   pandemic on children and calls on States to protect the rights of children 

  19 response: Considerations for Children and Adults with Disabilities-UNICEF, COVID 

  19 response-UNESCO, Website on COVID 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf
file:///C:/Users/Victoria.Lee/Downloads/%09https:/www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19%23T
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://en.unesco.org/covid19
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 على حّق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحماية من العنف؟  19-ما هو أثر كوفيد .6
 

إّن الشخاص ذوي اإلعاقة هم أكثر عرضة للخطر، ال سيّما في أوقات العزل، وترتفع معداّلت العنف القائم على النوع االجتماعي، والعنف 

فهّن ال تتعّرضن إلى خطر العنف أكثر من النساء  31ذوات اإلعاقة،الجنسي، وعنف العشير والعنف المنزلي الذي تواجهه النساء والفتيات 

وفي ظّل عدم توفّر المعلومات حول العنف القائم على اإلعاقة وعلى النوع  32األخريات فحسب، بل أكثر من الرجال ذوي اإلعاقة أيًضا.

 33تعّرضوا لهذه المخاطر في ظّل ظروف مماثلة.عاقة قد تظهر التجارب أّن األشخاص ذوي اإل، 19-طار كوفيدإاالجتماعّي في 

 هذه ويُعدّ اإلخبار عن خدمات العنف المنزلي والمساعدة بشأنه والوصول إليهما من األمور الصعبة بالنسبة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، بما أنّ 

لساخنة بخدمات تفسيريّة لألشخاص الصّم والصم وغالبًا ما ال يتّم تزويد الخطوط ا الخدمات ال تشملهم عادة، ويصعب عليهم الوصول إليها.

 المكفوفين، وال يتّم تجهيز مالجئ الطوارئ والخدمات لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟

وجًها الهاتف خالل األزمات، و ، أُصدرت مبادئ توجيهيّة لتتمّكن الحكومات المحلّيّة من التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة عبرالبيروفي 

وباإلضافة إلى ذلك،  ليس بإمكان مفّوضية األمم المتحدة  34العنف.عن حاالت السلطات إبالغ مشيرة إلى واجب لوجه بعد رفع حالة الطوارئ، 

البلدان تستمر في توفير الخطوط األمر الذي يزيد من مستوى القلق، إاّل أّن بعض السامية لحقوق اإلنسان وضع ممارسات واعدة لهذه المنطقة، 

وقد تّم تحديد  35الساخنة الميّسرة، والمساعدة واإلبالغ بما فيها خدمات إرسال الرسائل النصيّة، وخدمات الهاتفية المرئيّة لألشخاص الصّم.

 بعض الممارسات الجيّدة في المصادر المدرجة أدناه.

 

 

 طراف المعنيّون اتّخاذها؟واألت األساسيّة التي يمكن الدول ما هي بعض اإلجراءا

  ضمان سهولة وصول آليّات اإلبالغ، والخطوط الساخنة، ومالجئ الطوارئ وأشكال المساعدة األخرى إلى األشخاص ذوي اإلعاقة

 وشموليّتها لهم.

  منها الشبكات المجتمعيّة ال سيّما أولئك الذين يعيشون بعزلة، عبر نشر التوعية الفعّالة بطرق األشخاص ذوي اإلعاقة،  وضعمراقبة

 والتطّوعيّة.

 حول مخاطر العنف التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة، ال سيّما النساء والفتيات ذوات اإلعاقة،  زيادة الوعي وتوفير التدريب

 وتعزيز دعم الشبكات بما فيها تعزيز دعم األقران.

 

 المصادر 
 

 -Responsive Services to Address Gender-Based and Gender-UNFPA, Guidelines for Providing Rights

en and Young Persons with Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights for Wom

Disabilities 

 19-Sustaining Services for Survivors with Disabilities During COVID 

 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة: السجناء ذوعلى الفئات السّكانيّة المحّددة الذي يكثر فيها عدد  19-ما هو أثر كوفيد .7

  يفتقرون إلى سكن الئق ناإلعاقة واألشخاص الذي
 

 السجناء ذوو اإلعاقة .أ
ال سيّما األشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسيّة وعقليّة. وتواجه هذه الفئة مستوى عال من  36األشخاص ذوي اإلعاقة في السجون، يكثر عدد

والتي تفتقر إلى معايير النظافة الصّحيّة، وحيث ال يمكن تطبيق تدبير  المكتّظةخطر اإلصابة بالفيروس بسبب قدرته على االنتشار في األماكن 

د الجسدّي. ويعتمد عدد من السجناء ذوي اإلعاقة بشكل خاص على دعم أقرانهم غير الرسمّي للوصول إلى الغذاء، والتنقّل واالستحمام، التباع

 وعادة ما تكون الخدمات الصّحيّة في السجون غير كافية لتلبية احتياجيّاتهم.

وال يخوض هذه التحدّيات األشخاص ذوي اإلعاقة فحسب، بل المحتجزون قبل المحاكمة ضمن أنظمة العدالة الجنائيّة وأنظمة السجون، وأولئك 

 مراكز االحتجاز.الذين يخضعون ألّي شكل من أشكال االحتجاز اإلدارّي، بمن فيهم المهاجرين ذوي اإلعاقة في 
 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟ 

https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
file:///C:/Users/Victoria.Lee/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/34SLZEP3/%09https:/www.endabusepwd.org/sustaining-services-for-survivors-with-disabilities-during-covid-19/
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  أّما في  37، يتّم إطالق سراح السجناء الذين تبقّى على حكمهم أقّل من شهرين،المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليّةفي

إيران، وتركيا  من وقد اتّخذت كلّ  38أو تعمل على إطالق سراحهم.سراح السجناء عدّة واليات طلقت أفقد الواليات المتّحدة األميركيّة، 

 ون لقيود وظيفيّة تمنعهم من تطبيقالذين يخضعء نفسه، في حين أّن كولومبيا قد شملت األشخاص ذوي اإلعاقة وإندونيسيا اإلجرا

اعتبرت المحكمة العليا ومحكمة وعلى نحو مماثل،  39ضمن المستفيدين من إطالق السراح المبكر.بشكل مستقّل تدابير الحماية 

الوطني في  مجلس القضاءوقد أوصى  40الجنائيّة في األرجنتين األشخاص ذوي اإلعاقة مستفيدين من تدبير إطالق السراح.االستئناف 

عدالة الجنائيّة نظام الالبرازيل بإعادة النظر في وضع السجناء ذوي اإلعاقة وإعادة تقييمه وإطالق سراحهم، بمن فيهم سجناء 

 41لألحداث.

 

 ما هي بعض اإلجراءات األساسيّة التي يمكن الدول واألطراف المعنيّون اتّخاذها؟ 

 تدبير إطالق السراح  طبيقتقليص عدد السجناء عبر إطالق سراح الفئات المعّرضة للخطر، بمن فيهم السجناء ذوي اإلعاقة، وت

وضمان تقديم الدعم في المجتمع من  ،جاز قبل المحاكمةاالحت حّد منالمبكر أو المشروط، أو تقليص مّدة األحكام أو تخفيفها، وال

 خالل العائالت و/أو الشبكات غير الرسميّة، وتمويل خدمات الدعم من خالل مقدّمي الخدمات من القطاعين العام والخاص.

 نيّة عاقة، وضمان إمكاالسجناء ذوي اإل تطبيق التدابير الوقائيّة داخل السجون من أجل مخاطر اإلصابة بالعدوى، بما فيها تحديد

والصرف الصّحي، وتطبيق تدابير العزل والتباعد الجسدّي، التي تستدعي استخدام معدّات حمائيّة،  وصولهم إلى الدعم، والغذاء

 وتحسين الظروف الصّحيّة.

 المصادر
 

 19 in prisons and other places of detention-WHO, Prevention and control of COVID 

 f their liberty19: focus on persons deprived o-UN Inter Agency Standing Committee, COVID 

 

 ب. االشخاص ذوو اإلعاقة الذين يفتقرون إلى مسكن الئق
ي اإلعاقة يكثر األشخاص ذوو اإلعاقة، السيّما أولئك الذين يعانون إعاقات نفسيّة وعقليّة ضمن الفئات السكانيّة األكثر فقًرا. وإّن األشخاص ذو

، ويعود ذلك إلى 19-كثر الفئات عرضة لإلصابة بكوفيدألرسميّة هم والمستوطنات غير االمشّردين، وأولئك الذين يعيشون في مالجئ الطوارئ 

 مكانيّة الوصول إلى المياه والصرف الصّحي، وإلى ظروفهم الصّحيّة السابقة.إدم االكتظاظ المعيشّي، وع

حث عن ملجئ وطلب الدعم، ما أدّى إلى اكتظاظ المشّردين، بمن فيهم ذوي اإلعاقة، على الب 19-وقد أجبرت حالةالطوارئ التي فرضها كوفيد

يعيشون في مالجئ الطوارئ وبالتالي انتشار الفيروس، كما أّن األشخاص غير القادرين على االمتثال للتباعد الجسدّي بسبب ترتيباتهم المعيشيّة 

 وضع غير مؤات.

 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟ 

 البُعد المتعلّق بإعاقة التواصل.تشتمل على  مبادئ توجيهيّة محدّدةتّمت االستجابة لظاهرة التشّرد عبر الواليات المتّحدة األميركيّة،  في 

  ع من أجل تقديم الخدمات الصّحيّة للمشّردين.أعلنت الحكومة تعزيز مشاركتها في الشارشيلي، في 

  سرير في منشأة كبيرة من أجل تأمين ملجئ للطوارئ ألولئك الذين تتطلّب حالتهم التباعد  1000تّم وضع أكثر من ، األرجنتينفي

 .تدّخاًل طبيًّاالجسدي وال يحتاجون 

 

 هي بعض اإلجراءات األساسيّة التي يمكن الدول واألطراف المعنيّون اتّخاذها؟ ما 

  لجهات المستجيبة األولى تتلقّى ما يلزم من تدريب وتوجيه حول اأّن من ومن معاملة المشّردين ذوي اإلعاقة بكرامة واحترام، التأّكد

 التواصل من أجل تجنّب حاالت العنف.

  إذ إّن من شأن ذلك تسريع وتيرة انتشار الفيروس. ومعالجة المشّردين ذوي المستوطنات غير الرسميّةتجنّب النزوح القسري نحو ،

 اإلعاقة حيث يعيشون وتوفير مالجئ ميّسرة لهم حيثما أمكن.

 ت، مجّهزة فنادق، ومراكز المؤتمراممتلكات لإليجار، ومن ، بما فيها دراسة خيارات مختلفة بشأن المالجئ لتوفير التباعد الجسدي

 بمرافق صّحيّة مالئمة وتوفّر ظروف معيشيّة مناسبة.

 صرف الصّحي على الشوارع، بما فيها من مياه، وصابون، وبواليع وموارد أخرى لضمان توفّر المياه والصرف لتوفير خدمات ا

 الصّحي.

 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
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 المصادر
  

 19 Guidance: Protection for those living -UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, COVID

in homelessness 

 19 Guidance: Protecting residents of -UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, COVID

informal settlements 

 

 المصادر العاّمة 
 

 General on Disability and Accessibility, Joint -CRPD Committee and Special Envoy of the UN Secretary

 19-Statement: Persons with Disabilities and COVID 

 19 and the disability movement-International Disability Alliance, COVID 

 19 :االتّحاد الدولي لإلعاقة والتنمية-Repository of resources of disability inclusion and COVID  

   19 response-ILO, No one left behind, not now, not ever: Persons with disabilities in the COVID 

 Regional and international organizations of people with psychosocial disabilities, Statement on COVID19 

ionsand persons with psychosocial disabilities with recommendat 

 19 response-UN working to ensure vulnerable groups not left behind in COVID 

 تماعية آلسيا والمحيط الهادئلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالج :Ensuring Disability Rights and Inclusion in the 

19-Response to Covid 

 f their liberty19: focus on persons deprived o-UN Inter Agency Standing Committee, COVID 

 19 crisis-UNPRPD, ILO and others, Disability inclusive social protection response to COVID 

 المقّررون الخاصون لألمم المتّحدة والخبراء المستقلّون ،Everyone has the right to “19: -No exceptions with COVID

 ”saving interventions-life 

 19: Who is protecting people -UN Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, COVID

?with disabilities 

 -Responsive Services to Address Gender-Based and Gender-UNFPA, Guidelines for Providing Rights

Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights for Women and Young Persons with 

Disabilities 

 19: Considerations for Children and Adults with Disabilities-UNICEF, COVID 

 19 outbreak-COVIDWHO, Disability considerations during the  

 Term Care Facilities in the context of -WHO, Infection Prevention and Control guidance for Long

nce, 21 March 202019, Interim guida-COVID 

 19 in prisons and other places of detention-WHO, Prevention and control of COVID 

                                                 
1  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19
https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_policy_brief_COVID19PWDs.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_policy_brief_COVID19PWDs.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_policy_brief_COVID19PWDs.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unicef.org/disabilities/
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn__=-UC-R
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
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 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse في المائة من التالميذ حول العالم. راجعوا الموقع  91تقدّر اليونسكو أّن إغالق المدارس يؤثّر في   27
يم، على الموقع راجعوا الواليات المتحدة األميركية، وزارة التعل  28

 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://www.facebook.com/senadispy/
https://www.facebook.com/senadispy/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language
https://coronavirus.gob.mx/
https://coronavirus.gob.mx/
file:///C:/Users/user/Downloads/servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335741/norma.htm
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no
https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php
https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php
https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php
https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php
https://www.benefits.gov/benefit/945
https://www.benefits.gov/benefit/945
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
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31  

   
36   Penal Reform International, Global Prison Trends 2020على الموقع-Prison-content/uploads/2020/04/Global-https://cdn.penalreform.org/wp 

International.pdf-Reform-Penal-2020-Trends 
 prisons-and-19-covid-https://www.gov.uk/guidance/coronavirus ( والسجون راجعوا الموقع 19-مبادئ توجيهية: كورونا فيروس )كوفيد  37
38  https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html 
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