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: راهنما تیمعلول یو حقوق افراد دارا 19-کووید   

 1- برای سالمت افراد که دارای معلولیت است تاثیر کووید-19چیست؟
 2- تاثیر کووید -19  باالی افرادی دارای معلولیت که در نهاد ها زندگی می کند چیست؟

 3- تاثیر کووید -19 باالی افراد دارای معلولیت برای زندگی در جامعه چه است؟
 4-تاثیر کووید  -19  بر کار، درآمد و معیشت افراد معلول چه تاثیری است؟
 5-تاثیر کووید  -19  بر حق تحصیل افراد دارای معلولیت چه تاثیری دارد؟

 6-تاثیر کووید  -19  بر حق افراد با ناتوانی در محافظت از خشونت چیست؟
 7-تاثیر  کووید-19 بر گروههای خاص جمعی تی  که افراد معلول ب یش از حد در آنها حضور دارند چیست؟

 
 

. زندانیان دارای معلولیتالف  
ن مناسب : افراد با معلولیت بدون مسکب   
 

 چشم انداز 
تمام افراد جامعه را تهدید می کند، اما برخورد نامتناسب با افراد مصاب شده این   19-یدوبا توجه به این که شیوع بیماری همه گیر کو

 بیماری با نگرشی خاص محیط کاری مانعی است که در نتیجه سبب می شود این بیماری تکثیر شود.   
  

مبتال به بیماری سابقه این وضعیت صحی را داشته اند، آنها را مساعد به ابتال به این بیماری نموده است، که تجربه عالیم  بسیاری از افراد  
ی  شدید مصاب شده را داشته اند، همچنان باعث افزایش تعداد متوفیات در زمان بحران کرونا شده است. افراد بیمار آنهای که وابسته به زندگ

بوده اند، در جریان قرنطین آنها ناتوان در تآمین امور شان بوده اند، این در حالی است آنهایی که در نهاد های دریافت   روزانه بخور نمیر
کمک بسر می بردند به صورت ویژه آسیب پذیر شوند، چنانچه شواهد نشان می دهد که تعداد متوفیات در میان کسانی بوده که در خانه  

به داکتران روانی داشتند زیرا معلومات بدست آمده این مسأله را تقویت می کند. همچنان افراد مصاب شده  هایشان تحت مراقبت و دسترسی
با انواع برخورد های تبعیض در عرصه دریافت مواد غذایی، حمایت حقوق، آمیز مواجه شده اند مانند: گروهی افراد که مبتال بوده اند، 

ی خانمان یا بی سرپناه با خطرات بیشتر مواجه شده اند آنها در فورمه های آموزشی اون الین در مورد  مانند، زندانیان، و آن عده افرادی که ب
 را تکمیل نموده اند، خواستار حمایت در برابر خشونت ها شده اند.

شده اند می تواند آگاهی از این خطرات جهت دست یابی به هدف هدایت بهتر آن عده افراد مصاب شده که با برخورد تبعیض آمیز مواجه  
 جهت دست یابی به اهداف ذیل رهنمای خوبی باشد: 

 آگاهی دهی در مورد برخورد تبعیض آمیز با افراد مبتال به بیماری همه گیری و حقوق آنها؛ •

 مورد توجه قرار دادن برخورد با افرادی که با مریضی مبتال شده اند و حقوق آنها؛ •

 از سوی کشور های جهان در مورد آنها اجازه آزمایش داه شده است؛ جلب توجه به بعضی از مواردی که قبالً  •

شناساسی نکات کلیدی  بعضی از دولت ها و سایر نهاد های ذیربط جهت فراهم آوری منابع بیشتر برای آموختن این که مطمئن شویم بر   •
 به صورت ویژه در مورد افراد مصاب بدست آمده است؛ 19-اساس نتایج کروید
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چیست؟  19-یدودارای معلولیت است تاثیر کو کهالمت افراد برای س -1  
هستند ، به دلیل اطالعات و محیط های بهداشتی غیرقابل دسترسی   19-کووید افراد معلول با وجود جمعیتی که به ویژه در معرض ابتال به

بزرگتر کند ، در طول همه گیری با نابرابری های ، و همچنین دستورالعمل های پزشکی انتخابی و پروتکل هایی که ممکن است تبعیض را  
بیشتری در دسترسی به مراقبت های صحی روبرو هستند. معلولین در ارائه خدمات صحی روبرو هستند. این پروتکل ها در برخی مواقع 

ثال ، دستورالعمل های تریاژ  تعصب پزشکی درمورد افراد معلول را از نظر کیفیت زندگی و ارزش اجتماعی آنها نشان می دهد. به عنوان م
برای تخصیص منابع کمیاب با معیارهای خروج بر اساس انواع خاصی از اختالل ، داشتن نیازهای پشتیبانی زیاد برای زندگی روزمره  

واده های آنها سال" باقی مانده باید آنها زنده می مانند افراد معلول و خان-ضعف ، احتمال موفقیت درمانی و همچنین پیش فرض های "زندگی
 .نیز در سیستم صحی با فشار روبرو شده اند تا اقدامات احیا را کنار بگذارند

 

 برخی از اقدامات امیدوار کننده چیست؟ 
بنابراین تنها ، که تبعیض ناشی از معلولیت را منع می کند  در مورد ارایه  تریاژ 19-کووید   کمیته اخالق زیستی جمهوری سان مارینو راهنمایی ▪

ر  پارامتر انتخاب  استفاده صحیح از تریاژ است ، با توجه به زندگی هر انسان ، بر اساس معیارهای مناسب بودن بالینی و تناسب درمانها. ه 

لولیت ، از نظر اخالقی قابل قبول نیست ، زیرا این امر می  معیار انتخاب دیگری ، از جمله سن ، جنسیت ، وابستگی های اجتماعی یا قومی ، مع

 .1تواند یک رتبه بندی از زندگی را که ظاهراً کم و بیش شایسته زندگی است اجرا کند و این یک نقض غیرقابل قبول حقوق بشر است 

از تبعیض ناشی از معلولیت جلوگیری   تر حقوق شهروندی در وزارت صحت  و خدمات انسانی ایاالت متحده برای اطمینان از اینکه مقامات دف ▪

نباید از نظر پزشکی ، از نظر معلوالن مراقبت های پزشکی از افراد معلول محروم شود. کیفیت زندگی ، یا قضاوت در مورد  ، و می کنند 

ن بولتن همچنین راهنمایی مقامات در مورد اطمینان از دسترسی به  2ای  ص بر اساس وجود یا عدم وجود معلولیت یا سن " "ارزش" نسبی شخ

اطالعات و ارتباطات با افراد معلول برای داشتن فرصت برابر برای بهره مندی از تالش های واکنش اضطراری ، "از جمله ایجاد تسهیالت  

  اضطراری و به حداقل رساندن خشونت است. فتن به حاالت گپاسخ اصل نمودن اطمینان از موفقیت  مبی برمنطقی برای  کمک نمودن  و ح

ط اپریل بتعداد شمار  و از اواس  امارات متحده عربی یک برنامه ملی را برای آزمایش افراد دارای معلولیت در خانه های خود آغاز کرده است ▪

 .3معلوالن را انجام داده است  19-کووید   آزمایش ۶۵۰۰۰۰

ومی را برای گروه های  پیام های عم ، کمیسیون حقوق بشر اطالعاتی را برای حمایت از آژانس های بهداشتی منتشر کرده است که  فیلیپین در  ▪

 .4، از جمله کودکان و افراد دارای معلولیت ، تنظیم می کنند آسیب پذیر جوامع

آنها برای مشاوره به دولت در مورد   با مشارکت افراد دارای معلولیت و سازمان های نمایندگی 19-کووید گروه مشاوره ای معلولیت،  کانادادر  ▪

 .5ئل خاص معلولیت ، چالش ها و شکاف ها و استراتژی های سیستمی ، و اقدامات الزم ایجاد شد مسا

 
 برخی از اقدامات اساسی که ایاالت متحده و سایر سهامداران می توانند انجام دهند چیست؟ 

یازهای پشتیبانی ، ارزیابی کیفیت زندگی ، سطح ن  منع درمان بر اساس معلولیت و لغو مقررات ممنوعیت دسترسی به درمان مبتنی بر ناتوانی  ▪

یا هر نوع سوگیری پزشکی علیه معلوالن ، از جمله در دستورالعمل های اختصاص دادن منابع کمیاب )مانند هواکش ها یا دسترسی به مراقبت  

 .های ویژه(

 . دار معلوالنی که عالئم را نشان می دهند اطمینان از آزمایش اولویت  ▪

 .بر سالمت افراد معلول را ارتقا دهید 19- کووید در مورد تأثیر تحقیقات ▪

در گروه های خاص جمعیت در افرادی که بیش از حد نمایان هستند ، قرنطینه و کسانی که  دارای معلولیت و کسانی که فاقد   19-کووید تأثیر ▪

 مسکن مناسب هستند؟ 

 برای افراد دارای معلولیت اطمینان حاصل کنید.  جریان بیماری همه گیر از تداوم دسترسی به ادویهدر  ▪

 صحی جهت جلوگیری از تبیض علیه افراد دارای معلولیت برنامه آموزشی و آگاهی دهی تدوین گردد.   برای  بلند بردن سطح آگاهی کارکنان ▪

مربوطه آنها برای ایجاد  یک چارچوب منظم مبتنی بر پاسخگو بودن به حقوق افراد دارای  های    از نزدیک با افراد دارای معلولیت و سازمان  ▪

 معلولیت در جریان بیماری همه گیر مشوره نمائید.  

 

 منابع
  وجود ندارد، هر کس میتواند جهت نجات حیات دیگری مداخله کند. "کارشناسان سازمان ملل متحد"  19-یدوهیچ استثنایی در مورد کو  ▪

http://www.ohchr.org/
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.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.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.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


www.ohchr.org 

 

به کو ▪ ارتباط  افرادی دارای معلولیت در  پ   19- یدوگزارشگر ویژه ای سازمان ملل متحد در مورد حقوق  افراد دارای  می  از  رسید: که چی کسی 

 معلولیت محافظت میکند؟ 

 مورد مالحظات قرار می گیرد.  19-یدوسازمان صحت جهانی، معلولیت در هنگام شیوع کو ▪

 

باالی افرادی دارای معلولیت که در نهاد ها زندگی می کند چیست؟  19-یدو تاثیر کو -2  
 
تاثیر نا متناسبی بر مراکز روان درمانی، مراکز مراقبت اجتماعی) یتیم خانه ها، مراکز مراقبت روزانه، مراکز توانبخشی و    19-یدوکو

همچنان مراکز برای کهن ساالن داشته که منجر به مصاب و مرگ تعداد زیادی همراه بوده است. بر اساس مطالعات ابتدایی، فیصدی تعدادی  
. افراد دارای معلولیت که در مراکز به سر میبرند 6فیصد در آن کشور ها اند   57و    42ای خانگی تلف شده اند بین  که در نتیجه مراقبت ه

- یدوبه دلیل، وضعیت صحی نا مناسب، مشکل در مراعت نمودن فاصله اجتماعی میان ساکنین و کارمندان بیرونی به خطر باالیی ابتال به کو
دارای معلولیت که در در مراکز زندگی میکنند با خطر  باالی  نقض حقوق بشری مانند بی توجهی، روبرو هستند. همچنان افراد     19

 جلوگیری، انزوا و خشونت روبرو هستند.
 

 برخی از اقدامات امید بخش چیست؟ 
ن با فامیل های شان زندگی   در سویس و هسپانیه؛ افرادی دارای معلولیت، که در مراکز زندگی می کردند از آنجا اخراج شدن تا در صورت امکا ▪

 کنند.

 . 7همراه با اقدامات مشخص برای نهاد ها صادر شده است  دستور العمل های رهنمودی آزمایش در کانادا  ▪

 
 جام دهند چیست؟ برخی از اقدامات اساسی که کشور و سایر سهامداران می توانند ان

  افرادی دارای معلولیت از مراکز رخصت و آزاد شوند و بی درنگ از قواعد حمایوی آنها در جامعه از طریق خانواده و شبکه های غیر رسمی  و ▪

 همچنان از حمایت مالی آنها توسط کمک کنندگان دولتی و یا خصوصی اطمینان حاصل شود.  

داده و اقدامات پیشگیرانه را در داخل مراکز جهت کاهش خطرات ابتال را در مکان های مزدحم مد نظر    در این میان آزمایش را در اولویت قرار  ▪

ات محفوظ  بیگیرید. برای تحقق این هدف باید اقدامات مربوط به فاصله فزیکی ساکنین، تغییر و تقسیم ساعات مالقات، الزامی بودن استفاده از تجهیز

 گردد. کننده و بهبود شرایط صحی تطبیق 

 منابع مراکز را به شمول منابع بشری و مالی را به منظور تطبیق اقدامات پیشگیرانه  به طور موقت افزایش دهید.  ▪

اده،  در جریان دوره اضطراری؛ از تداوم احترام به حقوق افرادی که در نهاد ها زندگی می کنند، به شمول آزادی از استثمار، خشونت و سوء استف ▪

 .8ادی اراده و دسترسی آنها به عدالت، اطمینان حاصل کنیدعدم تبعیض و حق آز

سن،  برای بستن نهاد ها و برگشت دو باره مردم به اجتماع و همچنان برای تقویت، حمایت و اراِئه خدمات برای افراد دارای معلولیت و افراد م ▪

 استراتژی غیر نهادی سازی  تقویت و ساخته شود.  

 
 منابع

مارچ  21راهنمایی موقت,  19-کووید   ,برای امکانات مراقبتی بلند مدت در زمینه  WHOهدایت پیشگیری و کنترل عفونت  ▪
2020. 

 در جریان شیوع ویروس کرونا.  WHOمالحظات معلولیت   ▪
 19-کووید  زمینه بیانیه سازمان های منطقه ای و بین المللی افراد دارای معلولیت روانی اجتماعی با توصیه هایی همه گیر در ▪

 

 

 ؟ چیستباالی افراد دارای معلولیت برای زندگی در جامعه  19-تاثیر کووید  -3
 

خاصی در انجام زندگی روزمره خود در جامعه مواجه هستند. به طور خاص، ماندن  با موانع    19-افراد معلول به دلیل اقدامات پاسخ کووید  
در محدودیت های خانگی که نیازهای آنها را در نظر نمی گیرد، اختالل و خطرات جدیدی را برای خود بسندگی، سالمت و زندگی آنها  

 .9ایجاد می کند
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ه متکی به دیگران اند )از طریق حمایت رسمی ارائه دهندگان خدمات یا حمایت  بسیاری از افراد دارای معلولیت که برای زندگی روزمره ک
غیررسمی اقارب/دوستان( خود را بدون حمایت به دلیل محدودیت های حرکتی و اقدامات دوری فیزیکی پیدا کنید. این امر ممکن است آن 

الیی قرار دهد و از انجام فعالیت های اساسی روزانه مانند ها را بدون دسترسی داشتن  به غذا، کاالهای ضروری و دوا در معرض خطر با
 حمام کردن، پختن یا غذا خوردن وا دارد. 

به طور سیستماتیک ابالغ نمی شود و نه به گونه های منتشر می شود که قابل دسترسی بوده   19-اطالعات عمومی در مورد اقدامات کووید  
 فرمت، و غیره(. آسان نوان مانند تفسیر زبان اشاره، شرح، برای خواندن  و به معنای رسیدن به تمام افراد معلول )به ع

عالوه بر این، برخی از افراد معلول مانند افراد دارای معلولیت روانی اجتماعی و افراد توهمی ممکن است نتوانند با حبس سختگیرانه در  
 ر آمدن آنها با وضعیت پیش آمده. گردش کوتاه و دقیق در طول روز کلیدی است برای کنا خانه کنار بیایند.

 

 برخی از شیوه های امیدوار کننده چه هستند؟
سیستم هایی را توسعه داده اند تا اطمینان حاصل کنند که اطالعات مربوطه در فرمت های قابل دسترسی ارائه می 11   پاناماو  10   پاراگوا  ▪

بخشی از وب سایت خود را اطالعات در فرمت های قابل دسترس از جمله زبان اشاره و   نیوزیلندشود. مانند این، وزارت بهداشت  
 . 13نیز عمل مشابهی را اتخاذ کرد  مکزیکت . دول12خواندن آسان را دارد اختصاص داده است 

افراد معلول معاف ،14آرژانتیندر   ▪ افراد کمک کننده معلولین از محدودیت های پشت و گذار و فاصله فیزیکی برای ارائه حمایت از 
اجازه داده شده برای افراد  شبکه های حمایت از جامعه توسعه یافته اند و داوطلبانی را استخدام می کنند که در ساعات  کلمبیاهستند. در 

 . 15معلول و افراد مسن تر با مهیا ساختن خواربار و خریدهای دیگر خود آنهارا حمایت می کنند 
در تالش برای کاهش خطرات، ساعات افتتاحیه خاصی برای افراد معلول و دستیاران شخصی آنها برای خریدهای   پاناماهمچنین در   ▪

 .16ضروری اختصاص داده شده است
قوانین حبس سخت گیرانه را ساده تر ساخته اند و استثنااتی را برای اجازه دادن به  17ادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی  پ  ▪

 .18نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ کرده است  فرانسهافراد توهمی و دیگر افراد معلول برای بیرون رفتن معرفی کرده اند. 
 

 کلیدی دولت ها و دیگر ذینفعان انجام دهند چه می توانند باشند؟برخی از اقدامات 
افراد معلول است، از جمله از طریق تفسیر زبان   اقدامات مربوط به دسترسی  19-که اطالعات در مورد کووید  اطمینان حاصل شود   ▪

 اشاروی، شرح، و آسان برای خواندن فرمت ها، در میان دیگران است. 
 . افراد پشتیبانی از افراد معلول از محدودیت های اقامت در خانه به منظور ارائه حمایت معاف هستنداطمینان حاصل شود که    ▪
 ، و اطمینان داشتن از در دسترس بودن تجهیزات و محصوالت مواد حفاظتی.انی جامعهتوسعه شبکه های پشتیبترویج و هماهنگی   ▪

به افراد معلول و دستیاران شخصی آنها را در سوپر مارکت ها، مواد غذایی و دیگر مغازه های ضروری،    اولویت دادن  و  ساعات باز کردن ایجاد   ▪
 در طول اقدامات اقامت در خانه / حبس. در نظر بگیرید.

 یمه، برای افراد معلول. و ایجاد معافیت به افراد معلول با خودداری از ممنوعیت لحاف بیرون خانه و تحمیل جر  اطمینان از ارائه محل اقامت معقول   ▪

 منابع

▪ WHO,   19مالحظات معلولیت در طول شیوع-COVID 
▪ UNPRPD, ILO  19و دیگران, ناتوانی را شامل پاسخ حمایت اجتماعی به بحران -Covid   

 
 

  بر کار، درآمد و معیشت افراد معلول چه تاثیری است؟   19-تاثیر کووید    -4

 
به عنوان   .19دیگران شاغل هستند و در هنگام اشتغال، احتمال اشتغال آنها در بخش غیررسمی بیشتر است افراد دارای معلولیت کمتر از 

یک نتیجه، آنها دسترسی کمتری به بیمه اجتماعی بر اساس اشتغال نسبت به دیگران دارند که تاب آوری اقتصادی آنها را در زمینه فعلی 
ممکن است از کار کردن کار از خانه به دلیل عدم   ،20یا  دارای اشتغال خود هستند  کاهش می دهد. برای کسانی که شاغل 19-کووید 

وجود تجهیزات و پشتیبانی که در محل کار در دسترس هستند، و با افزایش خطرات از دست دادن درآمد و شغل خود مواجه هستند. عالوه 
ممکن است به طور غیر مستقیم افراد معلول را با جلوگیری از کار خانواده و نان برندگان خانوار از کار،   19-بر این، اقدامات کووید 

تاثیر منفی بر درآمد کلی خانوارداشته باشد. کمبود درآمد نشان دهنده بار نامتناسبی بر دوش افراد معلول و خانوارهای آنها است که به  
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اضافی مربوط به ناتوانی مواجه هستند )مسکن و تجهیزات قابل آن، دستگاه های کمکی، کاالها و طور معمول با هزینه ها و هزینه های 
 غیره( آنها با سرعت بیشتری به فقر میکشاند. خدمات خاص و

 
 برخی از شیوه های امیدوار کننده چه هستند؟

بودجه به سیستم های حفاظت اجتماعی خود را برای گسترش خدمات حمایت اجتماعی و پوشش    لیتوانیو    مالت،  بلغارستان   ،19-کوویددر پاسخ به    ▪
 . 21بهره بریان بیشتر، از جمله افراد معلول افزایش داده اند

م مشابهی را برای  اقدا  فرانسه.  22مبلغ اضافی دریافت میکنند  19- ، افراد دریافت کننده مزایای معلولیت با توجه به بحران کووید  پروو    آرژانتیندر    ▪
اعالم کرد و طرح اضطراری تونس شامل نقل و انتقاالت نقدی برای خانوارهای کم درآمد، افراد معلول و  23  بهره برداري از کمک هزینه معلولیت

 .24افراد بی خانمان است 
 کاهش وضعیت مالی افراد معلول در این زمینه کمک کند. برنامه های امداد مالیاتی را ایجاد کرده است که ممکن است به 25  آمریکاایاالت متحده   ▪

 

 برخی از اقدامات کلیدی دولت ها و دیگر ذینفعان چه می توانند انجام دهند؟
 )مانند پرداخت مبلغ توده؛ اقدامات امداد مالیاتی، کمک های جنسی و غیره(.  ارائه کمک های مالی برای افراد معلول بدون هیچ درآمدی  ▪
 ، از جمله از طریق پیش پرداخت برای پوشش هزینه های اضافی. ای معلولیت موجودافزایش مزای  ▪
 هر گونه انقضا نزدیک استحقاق مربوط به معلولیت.  گسترش خودکار   ▪
 برای افراد که معلول که اشتغال خودی داشته و درآمد شان کاهش می یابد. ارائه غرامت مالی  ▪
معلوالن و کسانی    که از کار برای حمایت یا جلوگیری از آلودگی عضو )ها( خانواده خود دست بردارند برای افرادی    اجرای برنامه های کمک مالی   ▪

 که تحت پوشش مزایای بیکاری یا بیماری نیستند.
 برای ارائه تجهیزات مورد نیاز برای دورکاری. ارائه حمایت مالی، از جمله از طریق اعتبارات مالیاتی، به کارفرمایان افراد معلول   ▪
خود، از جمله اقدامات تدارکاتی برای ارائه مواد    اطمینان حاصل شود که طرح های تأمین مواد غذایی شامل افراد معلول و پاسخگو به نیازهای   ▪

 در خانه های خود است.  غذایی

 

 منابع
▪ ILO باقی نمانده است.  19-کووید  هیچکس نه در حال حاضر، نه هرگز افراد دارای معلولیت در پاسخ 
▪ UNPRPD, ILO  ساخته اند.  19-و دیگران, ناتوانی را شامل پاسخ حفاظت اجتماعی به بحران کووید 
 .صندوق بین المللی پول  19-پاسخ های سیاستی به کووید   ▪

 

 

 بر حق تحصیل افراد دارای معلولیت چه تاثیری دارد؟  19-تاثیر کووید -5
 

-کووید. به دلیل 26تحصیالت را دارند و احتمال تکمیل نشدن تحصیالت شان به کلی بیشتر است افراد معلول کمتر از دیگران احتمال تکمیل 
.  27، بیشتر ایالت ها موسسات آموزش و پرورش را که بر همه دانش آموزان از جمله دانش آموزان معلول تأثیر می گذارد، موقتاً بسته اند 19

هستند. اما در این موارد    برخی از ایالت ها در حال اتخاذ شیوه های یادگیری از راه دوربرای کاهش تاثیر اختالل در آموزش و پرورش،  
ا دانش آموزان معلول به دالیل نبود تجهیزات مورد نیاز، دسترسی به اینترنت، مواد قابل دسترسی و پشتیبانی الزم برای اجازه دادن به آنه

. در نتیجه بسیاری از دانش آموزان معلول به ویژه دانش آموزان دارای معلولیت ذهنی  از برنامه های آنالین مکتب با موانعی مواجه هستند
 در حال عقب ماندن هستند.

عالوه بر این، دانش آموزان معلول نیز تحت تأثیر ابعاد دیگر تعطیلی مکاتب از جمله دسترسی به وعده های غذایی مکتب و فرصت هایی  
 همساالن خود قرار می گیرد.  برای اشتراک کردن در بازی و ورزش با

 

 برخی از شیوه های امیدوار دهنده چه هستند؟  
 . 28یک سند راهنمایی در مورد قانون فدرال قابل اجرا، قانون عملکرد فرد معلول را صادر کرد  ایاالت متحده آمریکا  ▪
 . 29برای معلمان در مورد حمایت از آموزش کودکانی که باید در خانه منزوی بمانند توصیه هایی صادر کرد  کوادورا  ▪
اطالعات را منتشر کردند و سیستم هایی را برای حمایت از والدین و پرستاران ایجاد کردند تا آن ها    پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی   ▪

شدن با مسئولیت های رقیب در حالی که در خانه بودند هدایت کنند و از روند آموزشی کودکان معلول حمایت بهتری  را در مورد چگونگی مواجه  
 . 30کنند 
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 برخی از اقدامات کلیدی دولت ها و دیگر ذینفعان انجام دهند چه می توانند باشد؟ 

ات خود و انواع منابع موجود هنگام ارائه آموزش و پرورش در  به آموزش و پرورش و مقامات مکتب در مورد دامنه تعهد  ارائه راهنمایی روشن   ▪
 خارج از مکاتب. 

از جمله از    ، استافراد معلول قابل دسترس    برای اطمینان از دسترسی به اینترنت برای یادگیری از راه دور و اطمینان حاصل شود که نرم افزار    ▪
 طریق ارائه دستگاه های کمکی و موجودیت اقامتگاه معقول. 

 در آموزش فراگیر از طریق یادگیری از راه دور.  ارائه راهنمایی، آموزش و حمایت از معلمان  ▪
 با والدین و مراقبان برای آموزش زودهنگام کودکان معلول.  ایجاد هماهنگی نزدیک  ▪
برای کمک به راه اندازی تجهیزات و حمایت از برنامه آموزش و پرورش فرزندان    دور برای والدین و مراقبان ارائه راهنمایی و حمایت از راه    ▪

 دارای معلولیت شان. 
 ، برای حمایت از یادگیری از راه دور. توسعه مواد در دسترس و سازگار برای دانش آموزان معلول  ▪
برای انتشار از طریق رسانه های مختلف )همانند تقاضا آنالین، برنامه های آموزشی تلویزیونی،   توسعه مواد صوتی و بصری آموزشی قابل دسترس  ▪

 و غیره( 

 منابع
   بر کودکان و خواستار دولت ها برای حمایت از حقوق کودکان    19-در مورد اثر جسمی، عاطفی و روانی شدید همه گیر کووید    CRCبیانیه کمیته    ▪
   پاسخ: مالحظات برای کودکان و بزرگساالن معلول 19-یونیسف، کووید   ▪
    19- یونسکو، وب سایت پاسخ کووید   ▪

 

 ؟ چیست بر حق افراد با ناتوانی در محافظت از خشونت  19-ثیر کووید تا-۶

 
نرخ افراد دارای معلولیت بیشتر در معرض خطر خشونت هستند ، به ویژه در مواردی که منزوی هستند. زنان و دختران معلول با 

. زنان و دختران معلول نه تنها در مقایسه با سایر 31باالتری از جنسیت ، جنسی ، شریک زندگی صمیمی و خشونت خانگی روبرو هستند
دارای معلولیت نیز سطح باالتری از خشونت را تجربه می  32زنان با خطرات بیشتری از خشونت روبرو هستند ، بلکه نسبت به مردان  

در حال حاضر در دسترس نیست ، تجربه  19-طالعات مربوط به معلولیت و خشونت مبتنی بر جنسیت در متن کووید کنند. در حالی که ا
 .33نشان می دهد که در شرایط مشابه ، افراد دارای معلولیت به ویژه در معرض خطر هستند

 
دارای معلولیت چالش برانگیز است ، زیرا این خدمات گزارش و دسترسی به خدمات و مساعدت های خشونت خانگی به ویژه برای افراد 

ها و معموالً شامل معلوالن نیست و قابل دسترسی نیستند. خطوط تلفنی غالباً به خدمات تفسیر افراد ناشنوا و ناشنوا مجهز نیستند و پناهگاه 
 خدمات اضطراری برای پاسخگویی به نیازهای معلوالن آماده نیستند.

 
 امیدوار کننده چیست؟برخی از اقدامات 

که از طریق تلفن ، در زمان بحران ها و شخصاً پس از برطرف  ه، دستورالعمل هایی برای دولت های محلی صادر شد پروکشور در 
. به غیر از این ، 34شدن وضعیت اضطراری ، با افراد معلول تماس بگیرند ، این وظیفه گزارش وضعیت خشونت به مقامات است 

OHCHR ند اقدامات امیدوار کننده جدیدی را در این زمینه شناسایی کند ، که سطح نگرانی را افزایش می دهد. چندین کشور نمی توا
را ارائه  35   همچنان خطوط تلفنی قابل دسترسی ، کمک و گزارش از جمله ارسال پیام کوتاه ، خدمات رله و تلفن ویدیویی برای ناشنوایان

 در منابع ذکر شده در زیر مشخص شده است. می دهند. برخی از اقدامات خوب 
 

 و سایر ذینفعان می توانند انجام دهند چیست؟  دولت هابرخی از اقدامات اساسی که 
های گزارش دهی ، خطوط تلفن ، پناهگاه های اضطراری و سایر اشکال کمک برای افراد معلول قابل  مکانیزم اطمینان حاصل کنید که 

 دسترسی است و شامل آنها می شود.
معلوالن ، به ویژه آنها که در انزوا زندگی می کنند ، از طریق ارتباط فعاالنه از جمله از طریق جامعه و شبکه های  نظارت بر وضعیت

 شود.  داوطلبانه انجام
در مورد خطر خشونت مواجه با افراد معلول ، به ویژه زنان و دختران معلول ، و ارتقا شبکه های پشتیبانی از جمله   آگاهی و آموزش

 .حمایت از حمایت همساالن
 

http://www.ohchr.org/
https://www.unicef.nl/files/INT_CRC_STA_9095_E.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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UNFPA  ارائه خدمات مبتنی بر حقوق و پاسخگوی جنسیت برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت و بهداشت ، دستورالعمل های

 .جنسی و تولید مثل و حقوق زنان و جوانان با معلولیت
 . COVID-19خدمات پایدار برای بازماندگان دارای معلولیت در طول 

 
 

محیط های شلوغ هستند: زندانیان دارای معلولیت و آنهایی  بر افرادی که در بیشتر در  ( 19-)کووید تاثیر کرونا.  7
 که فاقد مسکن مناسب هستند؟ 

 
 . زندانیان دارای معلولیتالف

 
اجتماعی و افراد دارای معلولیت ذهنی ، بیش از حد درگیر -ها  به ویژه افراد دارای معلولیت روانی36   افراد معلول در میان جمعیت زندان

آنها به دلیل خطر عفونت در شرایط شلوغ و غیر بهداشتی که فاصله فیزیکی آن ها امکان پذیر نیست ، در معرض خطر عفونت می شوند. 
 عفونت قرار دارند.  بیشتر

 
به ویژه ، بسیاری از زندانیان معلول به حمایت غیررسمی همساالن خود برای دسترسی به غذا ، جابجایی و استحمام وابستگی دارند و   

 .لودگی در این شرایط به شدت باال می باشد و خدمات بهداشتی زندان به طور كلی برای تأمین نیازهای آنها كافی نیستانتظار آ
 

این چالش ها نه تنها توسط افراد دارای معلولیت در زندان و بازداشت موقت در سیستم عدالت کیفری و تعزیرات ، بلکه کسانی که در حال  

 .داری یا سایر بازداشت ها هستند ، از جمله مهاجران معلول در بازداشت مهاجرت ، تجربه می شوندحاضر تحت هر نوع بازداشت ا

  
 برخی از اقدامات امیدوار کننده چیست؟

،   ایاالت متحده آمریکا . در 37شمالی ، زندانیانی که کمتر از دو ماه برای تکمیل مجازات خود دارند ، آزاد می شوند  ایرلند و   بریتانیا در کشور  ▪

صورت گرفته است. در   اندونزی و   ترکیه،  ایران یا در مرحله آزاد سازی هستند. آزادی مشابه زندانیان در 38چندین ایالت زندانیان را آزاد کرده  

، افراد دارای معلولیت که دارای محدودیت های عملکردی هستند که مانع از اجرای مستقل اقدامات حفاظتی در آنها می شود ، از جمله   کلمبیا 

علولیت را از ذینفعان ، افراد دارای م نظر جنایی دادگاه عالی و دادگاه تجدید آرژانتین . به همین ترتیب ، در  39مشموالن آزادی زودرس هستند 

، شورای عدالت ملی توصیه ای را برای بررسی ، ارزیابی مجدد و آزادی زندانیان معلول ، از   برزیل . در 40تالشهای آزادی زندان معرفی کردند

 .41جمله زندانیان در سیستم جنایی نوجوانان ، صادر کرد 

می توانند انجام دهند چیست؟ برخی از اقدامات اساسی که ایاالت متحده و سایر سهامداران   
کاهش جمعیت زندانها با آزادی گروههای در معرض خطر زندانیان ، از جمله افراد دارای معلولیت ، اعمال آزادی زودرس و مشروط یا کوتاه  ▪

رسمی و   شبکه های غیرکردن یا تخفیف مجازات و کاهش استفاده از بازداشت موقت ، و تأمین سریع حمایت در جامعه از طریق خانواده و / یا  

 .خدمات پشتیبانی بودجه توسط ارائه دهندگان خدمات دولتی یا خصوصی

مایت ،  اقدامات پیشگیرانه را در زندانها برای كاهش خطرات عفونت از جمله با شناسایی زندانیان دارای معلولیت و اطمینان از دسترسی آنها به ح  ▪

 .قدامات انزوا و فاصله فیزیکی ، نیاز به استفاده از تجهیزات محافظتی و بهبود شرایط بهداشتیغذا ، آب و بهداشت انجام دهید. استفاده از ا

 منابع
 در زندانها و سایر مکانهای بازداشت 19-کووید  کی ، پیشگیری و کنترل

 کمیته دایمی نمایندگی بین المللی سازمان ملل کووید-19 تمرکز بر روی افراد محروم از آزادی 
 

 ب : افراد با معلولیت بدون مسکن مناسب 

http://www.ohchr.org/
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
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ور دارند.  اجتماعی و فکری نیز بیش از حد در فقیرترین جمعیت ها حض -افراد دارای معلولیت ، به ویژه افراد دارای معلولیت روانی 

ضطراری و غیر رسمی زندگی می کنند. افراد بی خانمان دارای معلولیت و کسانی که در پناهگاه های ا  
 

 های پناهگاه حد  از بیش ازدحام ، پشتیبانی و پناهگاه جستجوی به را معلوالن جمله از ،  خانمان بی افراد  19-کووید اضطراری وضعیت
 در نیز  کنند رعایت را فیزیکی فاصله توانند  نمی خود زندگی تمهیدات دلیل   به که افرادی. است داده سوق ویروس شیوع و اضطراری

 .دارند  قرار نامساعدی وضعیت

 

 چیست؟  کننده امیدوار اقدامات از برخی
 .است شده اجرا  ،  است ارتباطات در ناتوانی بعد شامل   كه خاصی  رهنمودهای طریق   از خانمانی بی  به  پاسخ ،  آمریكا متحده  ایاالت  در ▪

 .کند می تقویت خانمان بی افراد  به  بهداشتی خدمات   ارائه برای  خیابان در  را  خود همکاری که کرد اعالم  دولت ،  شیلی در ▪

در یک مرکز بزرگ برای تجهیز مکان اضطراری به افرادی که نیاز به فاصله اجتماعی و بدون   خواب  تخت  1000، بیش از  در آرژانتین  ▪

 نیازهای صحی باال دارند ، به جا گذاشته شده است. 

 ذینفعان می توانند انجام دهند چیست؟ اقدامات اساسی که دولت و سایر اقدامات که 
، اولین پاسخ دهندگان برای جلوگیری از موقعیت های خشونت  اطمینان حاصل کنید که با افراد فقیر دارای معلولیت با عزت و احترام رفتار می شود   ▪

 آمیز آموزش ارتباطات و رهنمای ها دریافت می کنند. 
، زیرا این امر می تواند باعث تسریع در گسترش ویروس شود. با افراد فقیر معلول در   تناب کنید از جابجایی اجباری سکونتگاههای غیر رسمی اج ▪

 منطقه را درمان کنید و مکان مناسب و امن را در صورت وجود فراهم کنید.
هتل ها ، مراکز کنفرانس و  ، همچنین امالک اجاره ای ،    گزینه های مکان های مختلف را که فاصله اجتماعی را ارائه می دهند ، بررسی کنید  ▪

 استادیوم ها ، با سرویس صحی کافی و شرایط مناسب زندگی. 
 همچنین آب ، صابون ، سینک ظرفشویی و منابع دیگری که به آب و سرویس صحی دسترسی دارند. ارائه خدمات صحی در خیابان ها ،  ▪

 
 منابع 

 نکته: حمایت از بی خانمانیCOVID-19گزارشگر ویژه ویژه سازمان ملل در مورد حق داشتن مسکن مناسب ،  ▪
 نکته: حفاظت ساکنان سکونتگاههای غیررسمیCOVID-19گزارشگر ویژه ویژه سازمان ملل در مورد حق داشتن مسکن مناسب ،  ▪

 

 عمومی  -منابع 
 
 19-و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد معلولیت و دسترسی ، بیانیه مشترک: افراد دارای معلولیت و کووید  CRPDکمیسیون   ▪
 و جنبش معلولیت 19- اتحاد بین المللی معلولیت ، کووید  ▪

 کنسرسیوم بین المللی معلولیت و تکامل  : COVID-19و  انباری از منابع مربوط به معلولیت  ▪

▪ ILO  19، کسی را تنها نگذارید ، نه اکنون ، هرگز پشت سر نگذاشته است: افراد دارای معلولیت در پاسخ به-COVID 

وصیه  اجتماعی با ت   - و افراد دارای معلولیت روانی    COVID19اجتماعی ، بیانیه    - سازمان های منطقه ای و بین المللی افراد دارای معلولیت روانی   ▪

 ها

▪ UN  19برای کمک به گروه های آسیب پذیر در پاسخ-COVID به کار می کند 

▪ UN ESCAP 19: اطمینان از حقوق معلولیت و گنجاندن آن در پاسخ به-Covid 

 : تمرکز بر روی افراد محروم از آزادی COVID-19کمیته دائمی بین آژانس بین المللی سازمان ملل ،  ▪

▪ UNPRPD  ،ILO   19و دیگران ، پاسخ حمایت اجتماعی شامل معلولیت به بحران-COVID 

 : "همه حق مداخالت نجات دهنده زندگی را دارند" COVID-19و کارشناسان مستقل ، بدون استثنا با   UNخبرنگار ویژه  ▪

 : چه کسی از افراد دارای معلولیت محافظت می کند؟ COVID-19برای حقوق افراد دارای معلولیت ،  UNگزارشگر ویژه  ▪

▪ UNFPA    دستورالعمل های ارائه خدمات مبتنی بر حقوق و پاسخگوی جنسیت برای رسیدگی به خشونت جنسیتی ، صحت جنسی و تولید مثل و ،

 حقوق زنان و جوانان با معلولیت 

▪ UNICEF  ،19-COVID مالحظات مربوط به کودکان و بزرگساالن با معلولیت : 

▪ WHO  19، مالحظات معلولیت در هنگام شیوع-COVID 

▪ WHO    2020مارچ    21، راهنمایی در عین حال ،  19-، راهنمایی پیشگیری و کنترل عفونت برای امکانات مراقبت طوالنی مدت در زمینه کووید 
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▪ WHO  در زندان ها و سایر مکان های توقیف 19-، پیشگیری و کنترل کووید 
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