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مكتب املفوض السامي
األرض الفلسطينية احملتلة

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
يف خضم انتشار فريوس كوفيد19-
مذكرة مشرتكة من مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ووزارة التنمية اإلجتامعية والهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان
يف خضم اإلستجابة النتشار فريوس كورونا (كوفيد )19-يف دولة فلسطني ،أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ ملواجهة الفريوس
بتاريخ  5آذار  2020ملدة  30يوم ،جرى متديدها ملدة  30يوم اضافية يف  3نيسان  .2020استُتبع هذا اإلعالن بعدد من التدابري الوقائية واإلجراءات
االحرتازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية وأعلنها رئيس الوزراء د .محمد اشتية؛ منها :اغالق املدارس والجامعات ،الحجر والعزل الصحيني،
والتباعد اإلجتامعي .الحقاً لذلك ،صدر فخامة الرئيس قرار بقانون بتاريخ  22/3/2020بشأن حالة الطوارىء؛ وأصدر وزير التنمية االجتامعية
عدة قرارات كان أهمها اغالق الحضانات والقرار رقم  ،2وامللحق الخاص به ،يف  8آذار  ،2020واحتوى كليهام عىل تدابري من شأنها أن تؤثر عىل
األشخاص ذوي اإلعاقة واملؤسسات اإليوائية.
يرتتب عىل إعالن حالة الطوارئ عدد من االلتزامات وفقًا للقانون األسايس الفلسطيني ،واملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها
دولة فلسطني ،وتلتزم بها؛ ويُجيز القانون الدويل لحقوق اإلنسان فرض تقييدات عىل بعض الحقوق رشيطة توافر عدد من الرشوط ،من بينها
أن تكون )1( :استثنائية ومؤقتة ،ومحصورة يف أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع؛ ( )2متوافقة مع األحكام الدستورية وغريها من القوانني
التي تتصل بإعالن التقييد؛ ( )3مامرسة سلطات الطوارئ لصالحياتها املمنوحة تتفق مع التزاماتها الدولية؛ ( )4عدم انطواء هذه التقييدات عىل
التمييز ،مع الرتكيز بشكل مناسب عىل الفئات األكرث ضعفاً وتهميشاً ،ومنهم األشخاص ذوي اإلعاقة.
إن إعالن حالة الطوارئ يف فلسطني ،وفرض التباعد اإلجتامعي ،مبا يف ذلك فرض القيود عىل الحركة عىل جميع السكان ،قد تجعل األشخاص
ذوي اإلعاقة أكرث عرضة للخطر مام يتطلب تبني تدابري حامية إضافية .ومن شأن ذلك أن يزيد من التحديات القامئة والتي تؤثر سلباً عىل متتع
األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم ،سيام فيام يتعلق بامكانية الوصول للرعاية الصحية ،والتعليم ،وسوق العمل .قد تؤدي أيضاً القيود املفروضة
عىل الحركة إىل استثناء األشخاص ذوي اإلعاقة من الحياة اإلجتامعية -وخصوصاً النساء ذوات اإلعاقة -مام يجعلهم أكرث عرضة للعنف وسوء
املعاملة.
فيام ييل توصيات محددة حول اجراءات الدعم والحامية التي يتوجب توفريها لألشخاص ذوي اإلعاقة من جهة ،والتدابري التي تكفل مشاركتهم
الفعالة وت ُجنب التمييز ضدهم عىل جميع املستويات من جهة أخرى ،يف خضم انتشار فريوس كورونا (كوفيد )19-يف دولة فلسطني.
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اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،القانون
بشأن حقوق “املعوقني” رقم 1999/4

املُشاركة الفعالة

وفق املادة  11من اإلتفاقية ،يتوجب عىل الحكومة
الفلسطينية ،وفقا ملسؤولياتها الواردة يف القانون
الدويل ،مبا فيها القانون اإلنساين الدويل وكذلك القانون
الدويل لحقوق اإلنسان ،باتخاذ كافة التدابري املمكنة
لضامن حامية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين
يوجدون يف حاالت تتسم بالخطورة ،مبا يف ذلك حاالت
النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية.

لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف املشاركة يف جميع
القرارات التي تؤثر عليهم أثناء حالة الطوارئ ،مبا يف
ذلك مختلف عمليات التقييم ،والتخطيط ،والتصميم،
والتنفيذ املتعلقة بالتدابري والخدمات والتدخالت ذات
الصلة بحالة الطوارئ .قد تح ّد اجراءات الطوارئ
الحالية من قابلية مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة
وتلك التي متثلهم ،مبن فيهم مز ّودي الخدمات ،من
استمرارية تقديم خدماتهم الحيوية لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،وبالتايل يصبح من الرضوري اتخاذ تدابري
محددة لتيسري استمرار هذه الخدمات بوسائل بديلة.
يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة ،وأرسهم ،واملنظامت التي
متثلهم ،باملعرفة واملهارات التي متكنهم من لعب دور
فعال بوصفهم موردا ً مهامً يف رفد الجهودة املبذولة
للتخفيف من تأثري فريوس كورونا.

وينص القانون بشأن حقوق «املعوقني» رقم ،1999/4
يف املادة التاسعة منه ،أن «عىل الدولة وضع األنظمة
والضوابط التي تضمن للمعوق الحامية من جميع
أشكال العنف واالستغالل والتمييز».
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إمكانية الوصول إىل املرافق والخدمات

الوصول اىل املعلومات

بالرغم من رسيان حالة الطوارئ املعلنة ،يجب توفري
خدمات الصحة وإعادة التأهيل بطريقة موامئة
ومالمئة ثقافياً لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وعىل قدم
املساواة مع اآلخرين .وهذا يشمل الخدمات الطبية،
واألدوية املنتظمة وعالج األمراض املزمنة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وامكانية الوصول للعيادات التي توفر
الفحوصات والخدمات املتعلقة بفريوس كوفيد،19-
وتوفري خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء
والفتيات ذوات اإلعاقة.

ال بد أن تكون جميع املعلومات املتعلقة بالتدابري
والتوجيهات التي تقوم بها الحكومة يف اطار مواجهة
انتشار فريوس كورونا –مبا يف ذلك األخبار واملؤمترات
الصحفية -متوفرة بكافة لغات ووسائل التواصل (لغة
اإلشارة ،برايل )..،بحيث ميكن لكافة األشخاص ذوي
اإلعاقة اإلطالع عليها بسهولة .ولوسائل اإلعالم دور
هام بتقديم املعلومات واإلرشادات بالوسائل املناسبة
لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة ،ونرشها بالصوت
والصورة ولغة اإلشارة .وميكن ضامن الوصول إىل
املعلومات عرب توفري موارد إضافية  -مثل خطوط النفاذ
اىل االنرتنت ،واإلستشارات الهاتفية للخدمات الطبية
املتخصصة املوجودة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ أو إنشاء
خط مبارش ُمخصص لألشخاص لذوي اإلعاقة وأرسهم
لتقديم االستشارات النفسية والصحية ،او لإلستجابة
ملتطلباتهم وتوجهاتهم ،او الستقبال شكاويهم.

امكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للغذاء،
واملستلزمات الطبية والصحية ،ومواد التعقيم
والتنظيف ،واستمرار دعم خدمات إعادة التأهيل
املنزيل لهم  -مبا يف ذلك اعتامد وتطبيق خدمات إعادة
التأهيل عن بُعد ،-تكتسب أهمية خاصة خالل حالة
الطوارئ.

يعترب الوصول إىل املعلومات أمرا ً حاسامً لضامن سالمة
األشخاص ذوي اإلعاقة وسالمة اآلخرين ،وإمكانية
الوصول إىل الخدمات ،مبا يف ذلك املواد الغذائية
واملستلزمات الصحية ومواد التنظيف والتعقيم،
واملساعدة الطبية .وكذلك ،ينبغي أن ت ُستخدم لغة
ذات طابع حقوقي يف جميع الرسائل املوجهة للجمهور
مبا يضمن كرامة ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة.

ميكن تحقيق الوصول لكل هذه الخدمات من خالل
استمرار املساعدات النقدية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة
يف مواعيد مناسبة يف املقام األول .كذلك ،فإن جمع
البيانات حول احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
حاسم لضامن توافر وانتظام توافر الطعام
يُعد أم ًرا
ً
الكايف واآلمن وامل ُغذي من جهة ،وإيصال الخدمات
واإلمدادات لألشخاص ذوي اإلعاقة يف منازلهم خالل
الفرتة التي يجري فيها تطبيق تقييدات عىل الحركة
عىل املستوى الوطني.
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األطفال ذوي اإلعاقة

تدابري الحاميــة

يتأثر األطفال ذوو اإلعاقة بشكل كبري كنتيجة لإلغالق
الحايل املؤقت للمؤسسات التعليمية ومراكز إعادة
التأهيل ،وقد يزيد ذلك من نسب الترسب من
املدارس ما مل ت ُتاح لألطفال إمكانية الحصول عىل
املساعدة املهنية أو املواد التعليمية واإلرشادات
املناسبة الحتياجاتهم .يعترب هذا األمر مقلقاً بشكل
أكرب بالنسبة لألطفال األكرث تهميشاً ،كاألطفال ذوي
اإلعاقة ،فالتعليم ال يوفر األمان والحامية فقط ،وامنا
يعزز األمل مبستقبلٍ أفضل.

ال ينبغي أن تؤدي القيود املفروضة عىل الحركة،
واجراءات العزل الصحي ،أو الحجر املنزيل ،إىل إهامل
األشخاص ذوي اإلعاقة ،سيام ممن يعتمدون عىل
املساعدة اليومية من آخرين .ينبغي مامرسة هذه
التدابري بحذر وعىل نح ٍو يضمن عدم حرمانهم من
االحتياجات األساسية مثل الحصول عىل الغذاء واملاء
والنظافة والرعاية الطبية املنتظمة .يف حاالت الحجر
املنزيل امل ُطول داخل األرسة الواحدة ،يتوجب حامية
األشخاص ذوي اإلعاقة -والنساء والفتيات عىل وجه
الخصوص -من العنف واالعتداء واإلستغالل .لذلك،
يجب توفري آليات فعالة ورسية ميكن من خاللها
لألشخاص ذوي اإلعاقة تقديم شكوى ،مبا يف ذلك
املساعدة القانونية .يتوجب أيضاً موامئة الخدمات
املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتتمكن من تلبية
احتياجاتهم املستمرة ،ومثال ذلك؛ تفعيل الزيارات
املنزلية من قبل مرشدي وزارة التنمية االجتامعية
وجهات االختصاص االخرى ،سيام يف الحاالت التي ال
بديل آخر ،وتقديم االستشارة عرب اإلنرتنت
يتوافر فيها ٌ
أو الهاتف .بالتوازي مع ذلك ،من الرضوري زيادة
وعي األشخاص ذوي اإلعاقة ،واملؤسسات التي متثلهم،
بحقوقهم ،والحاجة إىل توفري الحامية لهم ،وتقديم
الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم.

يجب أن يكون استمرار العملية التعليمية ،من خالل
وسائل بديلة وبالرسعة املمكنة ،أولوية .يعترب توفري
املعلومات الالزمة ،واستخدام تكنولوجيا االتصاالت
التي تستخدم برامج موامئة ،رضورية لضامن توفر
تعليم فعال و ُمستدام عن بُعد .يتوجب أيضً ا إتاحة
املواد واملنصات التعليمية عرب اإلنرتنت (الكرتونياً)،
مبا يف ذلك املبادئ اإلسرتشادية ،ودعم أولياء األمور
لتفعيل التعليم عن بُعد .ال بد أن تكون هذه املنصات
التعليمية موامئة لألشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة،
مع األخذ بعني اإلعتبار اتخاذ اجراءات محددة نحو
األطفال ذوي اإلعاقة يف التجمعات السكانية األكرث
تهميشاً وفقرا ً ،وخصوصاً تلك التي ال يتوافر فيها
اتصال بشبكة االنرتنت.
ينبغي أن تبقى الخدمات الطبية والنفسية االجتامعية
ُمتاحة للفتيان والفتيات واملراهقني ذوي اإلعاقة مبا يف
ذلك أثناء وجودهم يف الحجر الصحي املنزيل .اجراءات
التباعد االجتامعي ،وغريها من اإلجراءات ذات الصلة،
ميكن أن تطبق بشكل أكرث تساهالً مبا يلبي االحتياجات
الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم.
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األشخاص ذوي اإلعاقة يف مرافق الحجر والعزل
الصحيني

الصحة النفسية ،والرفاه النفيس واالجتامعي

ينبغي أن تكون كافة اإلجراءات والتعليامت واضحة
لضامن عدم التمييز ،والحامية من العنف وكافة
املامرسات الضارة األخرى تجاه االشخاص ذوي اإلعاقة،
وحتى ال تكون اإلعاقة مربرا ً لالحتجاز والحرمان من
الحرية .يتوجب أيضاً وجود بروتوكوالت متخصصة بشأن
األماكن املعتمدة للحجر والعزل الصحيني (كالفنادق)
تكفل ان تكون هذه األماكن ُمتاحة ومالمئة إلحتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة لضامن صحتهم وصحة من
حولهم .وهذا يشمل امكانية الوصول إىل مرافق املياه
الصالحة للرشب ،والرصف الصحي ،والنظافة العامة،
وتوافر الغذاء ،وايجاد آليات لضامن حصول األشخاص
ذوي اإلعاقة عىل املساعدة الفردية يف مرافق الحجر
والعزل .يُضاف إىل ذلك ،اعتامد تدابري حامية لضامن
توفري أعىل مستوى من الحامية لألشخاص ذوي اإلعاقة
يف مرافق العزل الصحي ،سيام لألطفال ذوي اإلعاقة
والنساء ذوات اإلعاقة .أخريا ً ،يجب أن تحتوي أماكن
الحجر الصحي عىل مواد ويافطات إرشادية باألشكال
املناسبة لجميع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة.

توثر حالة الطوارئ الحالية يف دولة فلسطني عىل
الصحة العقلية لألفراد ،ومن املرجح أن يكون لها أثر
أكرب نسبياً عىل األشخاص ذوي اإلعاقة والذين يواجهون
باألساس تحديات عملياتية لوجستية واجتامعية يف
الظروف العادية .وبنا ًء عىل ذلك ،يبقى من الرضوري
أن تكون خدمات الدعم املقدمة قادرة عىل تلبية
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم ،عىل
قدم املساواة مع اآلخرين ،وعىل النحو الذي ميكّنهم
من التعامل بشكل أفضل مع ظروف اإلجهاد والقلق
وغريها من التحديات.
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تستقبل اإلدارة العامة لألشخاص ذوي
اإلعاقة يف وزارة التنمية اإلجتامعية
توجهاتكم ،عرب
الرقم ،0599249888
أو الربيد اإللكرتوين:
jomar@mosa.gov.ps

