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 ةاواسملا ززعت يتلا لولحلا معد )1
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  ماودلا ىلعو العمال اآلن تعزیز حقوق  )4
  
  

 
  دیدج راظنم نم األمورتوصیف  )5

تتماشى مع وضعھم مناسبة  تكییفات علىالعمال ذوي اإلعاقة  حصوللى سبیل المثال، یجب أن تضمن سیاسات العمل من المنزل ع
-COVID فیروسل ديللتصالتدابیر األخرى المتخذة وعلى مكان عملھم المعتاد.  ات نفسھا فيـتنطبق التكییفعلى أن في المنزل، 

قد یحتاجون  منھم في االعتبار الحالة الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك أن البعضأن تأخذ ، مثل العزلة الذاتیة، 19
 إلى مساعدة شخصیة.

بما في ذلك ، COVID-19 فیروسب فیما یتعلقالعمل والصحة العامة والتعلیم تكون كافة وسائل التواصل المرتبطة بیجب أن 
المواقع والترجمات و اتإلشارام لغة ا، بما في ذلك من خالل استخدترتیبات العمل عن بعد، في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة

 .أیضاً الحالة الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وسائل التواصل. وینبغي أن تتناول المتاحة للجمھور اإللكترونیة

والتي قد تزداد بسبب  الیف اإلضافیة المتعلقة باإلعاقةتغطیة التكمن أجل عیة ضروریة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحمایة االجتما
من معدالت  یعانون أصالً  ، وخاصة النساء منھم،األشخاص ذوو اإلعاقةوتأثیر األزمة وتؤدي إلى تعطیل نظام الدعم الخاص بھم. 

تدعم بطریقة المراعیة للجنسین حمایة االجتماعیة ، یجب تصمیم تدابیر الاآلن، أكثر من أي وقت مضىو من غیرھم. بطالة أعلى
 ھ. فیوالتقدم والبقاء  سوق العمللدخول  ذوي اإلعاقة األشخاص

وقت مضى ھذا مطلوب أكثر من أي ووالمشاركة في صمیم حركة حقوق اإلعاقة وحركة حقوق العمل. االجتماعي الحوار یأتي 
أصحاب العمل ومنظمات األشخاص منظمات ومنظمات العمال والحكومات جانب من  -تعدد وجھات النظر وخالل األزمة الحالیة. 

، من الضروري تطبیق معاییر العمل الدولیة وغیرھا من صكوك تحقیقاً لھذا الغرضیجلب العدید من الحلول. و -عاقة ذوي اإل
 ، وال سیما اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.قوق اإلنسانح

، COVID-19 في التصدي لفیروسمبدعین مشاركین باعتبارھم األشخاص ذوي اإلعاقة  إدماججمیع ھذه النقاط في من األساسي 
عملیة جعل  تتمثل في المتاحة في الوقت الراھن، والفرصة تجلب الفرص كافةاألزمات إّن ولیس كضحایا. كأبطال ومستخدمین 

ً عنصر -اإلعاقة  وفي ذلك األشخاص ذو نبم - أصالً  جمیع الفئات المھمشة إدماج ً مركزی ا من خالل واالستجابات.  كافةفي  ا
 .COVID-19 فیروسشاملة لالمستدامة والستجابة اال، یمكننا دعم الشراكات وترسیخاإلعاقة  إدماجخبرتنا في  االستناد إلى

 

 حاضراً وال مستقبالً ، العدم ترك أي شخص على قارعة الطریق
؟ COVID-19 التصدي لفیروساإلعاقة في  واألشخاص ذوأین 

2020نیسان/ أبریل  8: تاریخ

ً تطلب منا جمیععلینا وت جدیدة COVID-19 فیروس أزمةن  مختلفة عما اعتدنا  بطرقأن نعمل ونتفاعل ونتواصل  ا
على األشخاص ذوي اإلعاقة لیست  COVID-19 فیروس التي تفاقم تأثیر التفاوت غیر أّن أوجھ. في السابق علیھ

ولعل ما . على قارعة الطریق مرة أخرىاألشخاص ذوي اإلعاقة  تركألزمة الحالیة في ا مواجھةخطر یكمن و. بالجدیدة
واإلدماج إلى العدالة االجتماعیة  أساسیة، ، بصورةنحن بحاجةو. ھي األمور المجدیةھو أننا نعرف بالفعل ما  یثلج قلبنا

الفرص والعمل الالئق. وتكافؤالفعلي 

ً األشخاص ذوي اإلعاقة  وإدماجتعزیز العدالة االجتماعیة  بغیة أن نكون مبدعین و ینا أن نتحلى بالجرأةلع، إدماجاً مجدیا
 بعدھا.ما و COVID-19 فیروس أثناء أزمةمعاً أن نعمل و
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