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" احموا حقوق ذوي اإلعاقة خالل تفشي فیروس "كورونا
اضمنوا حصول المعرضین للخطر على المعلومات والخدمات األساسیة

 

(نیویورك) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن فیروس "كورونا" الجدید ، المسبب لمرض "كوفید-19"، یشكل مخاطر لكثیر من
األشخاص ذوي اإلعاقة حول العالم. على الحكومات أن تبذل جھودا إضافیة لحمایة حقوقھم في االستجابة للجائحة.

قالت جین بوكانان، نائبة مدیرة قسم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ھیومن رایتس ووتش: "األشخاص ذوو اإلعاقة ھم من الفئات
األكثر تھمیشا وتعرضا للوصم في العالم، حتى في الظروف العادیة. ما لم تتحرك الحكومات سریعا إلدراج ذوي اإلعاقة في استجابتھا

لفیروس كورونا، سیتعرضون بشدة لخطر العدوى والموت مع انتشار الجائحة".

عالمیا، ھناك أكثر من ملیار شخص – تقریبا 15% من سكان العالم – یعیشون مع أحد أشكال اإلعاقة. قد یكون األشخاص األكبر سنا، أو الذین لدیھم حاالت صحیة مزمنة، أو ذوو اإلعاقة – التي تؤثر، مثال، على قدرتھم
التنفسیة – معرضین بشكل خاص لإلصابة الخطیرة بـ كوفید-19 أو الموت جراءه.

بالنسبة لآلخرین، فإن اإلعاقة في حد ذاتھا ال تعرضھم لخطر اإلصابة، ولكنھم في خطر بسبب التمییز والعوائق التي تحول دون حصولھم على المعلومات، والخدمات االجتماعیة، والرعایة الصحیة، واإلدماج االجتماعي،
والتعلیم.

خالل جائحة سریعة التطور، تكون المعلومات أساسیة لألشخاص التخاذ قرارات حول كیفیة حمایة أنفسھم والحصول على الضروریات والخدمات أثناء الحجر الصحي والعزل الذاتي. على الحكومات على جمیع
المستویات أن تقدم وفي الوقت المناسب معلومات دقیقة ومتاحة حول المرض وطرق الوقایة والخدمات.

لضمان عدم حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من المعلومات المنقذة للحیاة، یجب أن تتضمن استراتیجیات التواصل ترجمة بلغة اإلشارة للتصریحات المتلفزة، والمواقع اإللكترونیة التي یسھل االطالع علیھا من قبل
األشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة، والخدمات الھاتفیة ذات الخیارات النصیة لألشخاص الصم أو ذوي صعوبات السمع. یجب أن یستخدم التواصل لغة واضحة لزیادة الفھم.

قابلت ھیومن رایتس ووتش كارین ماكول، وھي شبھ مكفوفة وتعزل نفسھا في منزلھا في أونتاریو بكندا بعد اتصال محتمل مع شخص
ثبتت إصابتھ بفیروس كورونا. قالت إنھا واجھت عقبات في الوصول إلى المعلومات من وزارة الصحة في أونتاریو، حیث إن

المعلومات عبر اإلنترنت حول الحفاظ على الصحة أثناء تفشي الفیروس لم تكن متوافقة مع تقنیة قراءة الشاشة أو التكبیر التي تعتمد
علیھا.

كما ینبغي للحكومات أن تنظر في االحتیاجات الخاصة لذوي اإلعاقة عند وضع استراتیجیات الوقایة. مثال، یجب وضع إرشادات
إضافیة حول غسل الیدین لألشخاص ذوي اإلعاقة الذین ال یستطیعون غسل أیدیھم بشكل متكرر، أو بمفردھم، أو یفتقرون إلى الماء

الكافي للنظافة.

ینتشر فیروس كورونا بسرعة، ویشكل خطورة خاصة على األشخاص الذین یعیشون قرب اآلخرین في أماكن مغلقة. یعیش مالیین البالغین واألطفال ذوي اإلعاقة في بیئات سكنیة منفصلة عن باقي المجتمع وغالبا ما تكون
مكتظة، حیث یمكن أن یواجھوا اإلھمال، وسوء المعاملة، ونقص الرعایة الصحیة. وثقت ھیومن رایتس ووتش سوء المعاملة والظروف السیئة في المؤسسات الخاصة والحكومیة في البرازیل، وروسیا، وصربیا،

وكرواتیا، وكازاخستان، والھند. ُكبّل عشرات اآلالف وحبسوا في مرافق دینیة أو مرافق تدیرھا الدولة في إقلیم أرض الصومال، وإندونیسیا، وغانا، ونیجیریا.

على الحكومات اتخاذ خطوات عاجلة لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة، والذین یمكن نقلھم بأمان، خارج المؤسسات المغلقة واألماكن المماثلة، ووقف قبول األشخاص الجدد. یجب جمع األطفال ذوي اإلعاقة في المؤسسات
السكنیة بأسرھم حیثما أمكن.

على الحكومات تزوید البالغین ذوي اإلعاقة بالدعم والخدمات االجتماعیة للعیش في المجتمع. أما داخل مؤسسات الرعایة، فعلى السلطات اتباع النظافة الصارمة والتباعد الجسدي، ووضع سیاسات للزوار توازن بین حمایة
المقیمین والموظفین مع احتیاجات إلى التواصل مع األسرة واآلخرین.

غالبا ما یعتمد األشخاص ذوو اإلعاقة الذین یعیشون في منازلھم على الخدمات االجتماعیة التي یؤمنھا المجتمع المحلي لتلبیة احتیاجاتھم الیومیة األساسیة، بما في ذلك وجبات الطعام والنظافة. ھناك مخاوف حقیقیة بین
مجموعات حقوق ذوي اإلعاقة حول انقطاع ھذه الخدمات، فمقدمو الدعم لیست لدیھم معدات حمایة شخصیة لتقلیل التعرض للعدوى أو نشرھا، أو قد یصابون ھم ویحتاجون إلى الحجر الصحي.

مع السیاسات التي تتطلب عزال اجتماعیا لوقف انتشار فیروس كورونا، قد یمر األشخاص ذوو اإلعاقات النفسیة-االجتماعیة، مثل القلق أو االكتئاب، بضیق كبیر، وقد یستفیدون من خدمات دعم الصحة النفسیة اإلضافیة.
بالفعل، قد یكون العزل الذاتي والحجر الصحي محبطا لمعظم الناس بشكل عام. یجب أن تضمن السیاسات الحكومیة استمرار خدمات المجتمع المحلي وأن تكون برامج استشارات األزمات متاحة للجمیع. ینبغي أال یؤدي

تعطیل الخدمات المجتمعیة إلى إیداع األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن في مؤسسات الرعایة.
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یواجھ األطفال ذوو اإلعاقة في العدید من البلدان عوائق في الحصول على تعلیم جید وشامل. مع إغالق الحكومات للمدارس، تطبق الكثیر منھا التعلیم عبر اإلنترنت. قد یُستبعد األطفال ذوو اإلعاقات المختلفة إذا لم یكن
التعلیم عبر اإلنترنت متاحا لھم، بما في ذلك من خالل المواد التعلیمیة واستراتیجیات التواصل المكیّفة والمتاحة. على الحكومات أیضا ضمان توفیر مواد وخطط دراسیة بصیغة متاحة للطالب الذین ال یستطیعون االتصال

باإلنترنت. بدون الدعم الحكومي، قد یعاني الوالدان أو مقدمو الرعایة من أجل توفیر مجموعة كاملة من الخدمات التي قد یحصل علیھا أطفالھم في المدارس.

في لبنان، مثال، أُغلقت المدارس الرسمیة والخاصة وأصبحت الدروس عبر اإلنترنت. قال عامر مكارم، مدیر "جمعیة الشبیبة للمكفوفین"، لـ ھیومن رایتس ووتش إن تعلیم الدروس وتوزیعھا عبر اإلنترنت غیر متاَحین
بشكل عام للطالب المكفوفین أو ضعاف البصر.

یمكن أن یكون فیروس كورونا كارثیا في بیئات مثل مخیمات الالجئین أو غیرھا من المخیمات المؤقتة، حیث یعیش الناس في تقارب شدید وغالبا ما یفتقرون إلى الخدمات األساسیة. یواجھ األشخاص ذوو اإلعاقة في أماكن
مثل ھذه عقبات كبیرة أمام الخدمات األساسیة مثل المأوى، والمیاه، والصرف الصحي، والرعایة الطبیة، في دول مثل بنغالدیش، وجمھوریة أفریقیا الوسطى، وسوریا، والكامیرون، والیمن، والیونان.

بموجب "العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة" و"اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"، على الحكومات ضمان الحق في المعلومات، والصحة، والتعلیم، والمستوى المعیشي األساسي. تتطلب
اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من الحكومات ضمان منح ذوي اإلعاقة الوصول واإلیواء المعقول، وتمكینھم من العیش باستقاللیة في المجتمع، مع الدعم عند الضرورة.

قالت بوكانان: "من أھم األشیاء التي یمكن للحكومات القیام بھا لحمایة األشخاص ذوي اإلعاقة خالل جائحة فیروس كورونا التشاور معھم بانتظام لضمان أن تلبي السیاسات احتیاجاتھم. تلوح كوارث أخرى في حال عدم
شمول مالیین األشخاص في االستجابة لتفشي الفیروس".
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