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הצהרה משותפת: אנשים עם מוגבלות ונגיף קורונה                                                                             
לעניין הוועדה לזכויות אנשים עם מוגבלות, והנציג המיוחד מטעם מזכ"ל האו"ם 

 מוגבלות ונגישות

בשם הוועדה לזכויות אנשים עם מוגבלות והנציג המיוחד מטעם מזכ"ל האו"ם לעניין מוגבלות 
 ונגישות

אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות הנה הסכם בינ"ל לזכויות אדם,  .1
שמסגרתו החוקית המחייבת פותחה ע"י וועדת האו"ם לזכויות אנשים עם 

מתווה למדינות מבנה מחייב  לקביעת מטרות ברות קיימא  מוגבלות: האמנה
ויעדים להשגתן. כמו כן כוללת האמנה צעדים להבטחת חייהם וזכויותיהם של 

 .אנשים עם מוגבלות לנוכח מגפת הקורונה.

באמנה הבינ"ל מבסס את חובת המדינות לנקוט בכל האמצעים  11סעיף . 2
נם של אנשים עם מוגבלות בעת האפשריים להבטחת ההגנה על שלומם וביטחו

התנהלות במצבי משבר וחירום הומניטריים. הצעדים נדרשים ביחס לכל תחומי 
חייהם של אנשים עם מוגבלות, כולל הבטחת נגישותם של כל שירותי הבריאות 

הניתנים, ללא אפליה, וכן שירותים הנוגעים לאיכות חיים כללית ולמניעת מחלות 
אמצעים להגנה מפני עמדות שליליות, בידוד ותיוג  זיהומיות. כן כולל הסעיף

   העשויים להופיע במהלך המשבר.

מכוונים למענים  ,2030היעדים לפיתוח בר קיימא שקבע האו"ם לביצוע עד שנת . 3
למגפות, במיוחד באמצעות השגת כיסוי רפואי אוניברסלי , הבטחת נגישות לתרופות 

החיים, חיזוק יכולת המדינות להיערכות  ולחיסונים, קידום בריאות הנפש ואיכות
מוקדמת להתראה, הפחתת סיכונים וניהול סיכונים ברמה הלאומית והגלובלית 

 בתחום הבריאות.
  

באמצעות קיום ההתחייבויות הכלולות באמנה הבינ"ל וכן מימוש שורת היעדים . 4
אנשים תוכלנה המדינות להבטיח את איכות חייהם של  ברי הקיימא שהציב האו"ם,

עם מוגבלות. בעשותן כן, עליהן להתחשב במגוון הקיים בקרב אנשים עם מוגבלות, 
במגדר ובגיל, וכן במצבים שבהם נתקלים אנשים עם מוגבלות  תוך מיקוד מיוחד

 בקיפוח ובקושי. 

 
ים צעדעל המדינות לוודא ביטחון ושילוב של אנשים עם מוגבלות ולהאיץ . 5

הוצאת אנשים עם מוגבלות מכל סוגי המוסדות. נגיף קורונה  –מיסוד -שתכליתם א
שבהם סיכון  –כבר פגע במוסדות סיעודיים, פסיכיאטריים ומרכזי ריתוק אחרים 

 ים בהם.מצוימוגבר לאנשים עם מוגבלות שעדיין 
  
יו"ר וועדת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות ונציג מזכ"ל האו"ם למוגבלות . 6

לכל הרשויות הרלוונטיות לנקוט בצעדי תגובה הולמים בתגובה ונגישות קוראים 
כאלה שיבטיחו הכלה והשתתפות משמעותית של אנשים עם  –למגפת הקורונה 

  .מוגבלות
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על המדינות לנקוט בכל האמצעים ההולמים שיבטיחו גישת אנשים עם מוגבלות . 7

בכמותם, איכותם  לשירותי בריאות, כולל בריאות הנפש ולוודא כי השירותים זהים
 ורמתם לאלה  הניתנים לכלל האוכלוסייה.

 
על המדינות לוודא השתתפות פעילה של אנשים עם מוגבלות, באמצעות . 8

ארגוניהם היציגים, ובדרך של התייעצות קרובה עימם בתהליך התכנון היישום 
  והניטור של אמצעי המניעה וההכלה שננקטים במהלך מגפת הקורונה . 

 
ות תוודאנה אספקת מזון, תרופות, וציוד אחר  לאנשים עם מוגבלות המדינ. 9

במהלך מצבי סגר ובידוד. יש להבטיח רציפות ורצף שירותי התמיכה ,כולל סיוע 
כאשר נדרשים. המשך מתן שירותים חיוניים הנו תנאי  -אישי ושירותי שיקום 

שורים לנגיף הכרחי למימוש זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. כל השירותים הק
קורונה, כולל ייעוץ רפואי מקוון/טלפוני  , מתקני בידוד, מידע לציבור, כולל מידע 
אודות אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות 

באופן שישווה בינם לבין אחרים ויוגש על פלטפורמות נגישות ובמגוון פורמטים 
 ודרכי תקשורת.

 
קוראים למדינות להבטיח עדיפות לטיפול במצבי עוני וקיפוח של אנשים עם אנו . 10

מוגבלות בתוך התכניות לניהול משברים. על המדינות לוודא שקשיים כלכליים 
במהלך המשבר יטופלו תוך כבוד לאנשים עם המוגבלות העשויים להתמודד עם 

 יים.אובדן תעסוקה וחסמים נוספים לסיפוק צרכיהם הבסיסיים והחיונ
 

 

 

 
 תרגמה: נילי דניאל
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