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املقدمة        

اأعدت اإتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري يف 13 دي�ضمرب 

2006 يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك، وُفتح باب توقيعها يف 30 مار�ص 2007.

باب  فتح   يوم   املتحدة   الأمم  اإتفاقيات   تاريخ   املوقعني يف  اأعلى عدد من   و�ضجلت 

توقيعها. وهي اأول   معاهدة  �ضاملة حلقوق  الإن�ضان يف القرن  احلادي والع�رشين واأول اإتفاقية 

حلقوق الإن�ضان ُيفتح باب توقيعها ملنظمات تكامل اإقليمي.

الإعاقة ذوي  الأ�ضخا�ص  جتاه  والنهج  املواقف  يف  مثاليا“  ”حتول  الإتفاقية   وت�ضكل 

بالتنمية  يتعلق  فيما  جلي  ُبعد  ذي  الإن�ضان  حلقوق  �ضك  مبثابة  تكون  اأن  بالإتفاقية   ويق�ضد 

الإجتماعية. وتعتمد الإتفاقية ت�ضنيفا وا�ضعا لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وتعيد تاأكيد �رشورة متتع 

جميع الأ�ضخا�ص الذين يعانون من الإعاقة بجميع اأنواعها بجميع حقوق الإن�ضان واحلريات 

الأ�ضا�ضية. وتو�ضح الإتفاقية وت�ضف كيفية اإنطباق احلقوق بجميع فئاتها على الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  ميار�ص  لكي  تعديالت  فيها  اأُدخلت  التي  املجالت  وحتدد  الإعاقة 

حقوقهم بالفعل واملجالت التي انُتهكت فيها حقوقهم، واأين يجب تعزيز حماية احلقوق.

على امل�ضتوى الوطني، يتفاوت عدد املمثلني احلكوميني واملراقبني لتطبيق الإتفاقية بني 

بلد واآخر. والإتفاقية تتطلب وجود نقطة مركزية حكومية واحدة على الأقل لهذه امل�ضوؤولية، 

وكذلك ت�ضّجع على اأن يكون هناك اآلية �ضمن احلكومة لتن�ضيق الأعمال املّتخذة يف خمتلف 

امل�ضتويات وخمتلف القطاعات. كما اأنه على كل بلد اأن ت�ضتحدث هيئة م�ضتقلة مثل هيئة 
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اأو الإعاقة، تكون م�ضئولة عن متابعة القوانني الوطنية ملراقبة كيفية و�ضع  حقوق الإن�ضان 

احلكومية  غري  للمنظمات  يكون  باأن  �رشطًا  الإتفاقية  ت�ضمن  كما  التنفيذ.  مو�ضع  الإتفاقية 

وخ�ضو�ضًا منظمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة حق امل�ضاركة الكاملة يف عملية املراقبة الوطنية 

كجزء من الإلتزام باملعاهدة، ويتعني على الدول تقدمي تقارير اإىل جلنة الأمم املتحدة حلقوق 

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة،  هذه التقارير تربز مدى تقّدم البلد يف العمل املتوافق مع بنود 

الإتفاقية ومتطلباتها. كما يتعني على كل دولة تقدمي تقرير اأويل �ضامل، مع تقارير ملحقة 

كل اأربع �ضنوات. 

مقّدم  البلد  من  �ضيطلب  ورمبا  تقرير،  كل  حول  وتو�ضياتها  مالحظاتها  اللجنة  تعطي 

التقرير املزيد من املعلومات، اإ�ضافة اإىل انه ميكن للجنة اأن ت�ضدر من وقت لحق تعليقات 

عامة حول تف�ضري بنود الإتفاقية.

ل ميكن للجنة  تقدمي اأو فر�ص اأية اإحكام، لكن تو�ضياتها �ضيكون لها دعم عاملي قوي 

عمومًا، وهكذا �ضت�ضعر احلكومات ب�ضغط �ضيا�ضي يحثها على الإمتثال.

يف  امل�ضاركة  خالل  من  فعال،  دور  احلكومية  غري  للمنظمات  يكون  اأن  املتوقع  ومن 

اأع�ضاء اللجنة، وكذلك من خالل تقدمي تقارير  اأثناء عملية الرت�ضيح واإنتخاب  الإ�ضت�ضارات 

تلقي ال�ضوء على تقدم بالدها يف تطبيق الإتفاقية. وكما جرت العادة ميكن للمنظمات الغري 

حكومية اأن ت�ضارك اأي�ضا يف موؤمتر الدول الأطراف وكذلك يف الإجتماعات املفتوحة للجنة.

وحددت الإتفاقية الإلتزامات التي تتحول مع الت�ضديق على الإتفاقية اإىل اإلتزامات وطنية 

يجري اإدماجها يف ال�ضيا�ضات والربامج احلكومية ويف برامج املوؤ�ض�ضات واجلمعيات العاملة 

�ضمن نطاق القانون الوطن.

الإتفاقية ومراقبتها  لتنفيذ  اآليات  الأطراف و�ضع  الدول  ت�ضتدعي من  الإلتزامات   هذه  

وح�ضن تفعيلها وتطبيقها، هذا ما  �ضن�ضلط الأ�ضواء عليه   يف هذه الوثيقة. وقبل ذلك �ضوف 

عليها  ن�ضت  التي  املبادئ  ن�ضتعر�ص  كما  الإعاقة  ملو�ضوع  واملواقف  املفاهيم  تطور  ن�ضتعر�ص 

تثبيت جملة من احلقوق  املعتمدة يف  اأدرجت واملنهجية  التي  املحاور  اأهم  اإبراز  الإتفاقية مع 

والإ�ضتحقاقات لفائدة  الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة  ثم نتطرق اإىل ما وفرته الإتفاقية من اآليات 

للتنفيذ ومراقبتها وحل�ضن تفعيلها ولتطبيقها.
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 1-تطور املفاهيم واملواقف حول مو�شوع الإعاقة 

 1-1 - التحول يف النظرة ويف املواقف واملقاربات ال�شائدة  اإىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات

كبري،  اإىل حد  نوعها  من  فريدة  اإتفاقية  الإعاقة   ذوي  الأ�ضخا�ص  اإتفاقية حقوق  تعترب 

الأخرى،  الإن�ضان  حقوق  مواثيق  باقي  عن  التفا�ضيل  حيث  من  ملحوظة  بدرجة  وتختلف 

بالتاأكيد  ال�ضكل وذلك  احلقوقية، من حيث  للمواثيق  العام  بال�ضكل  الإتفاقية  اإحتفاظ  فرغم 

العهـــد  اأن  ت�ضري  فاإنها  ذلك  ومن  الإن�ضان  حلقوق  الأ�ضا�ضية  واملبادئ  املرجعية  امل�ضادر  على 

اخلـا�ص  الـــدويل  والعهد  والثقافية،  الإقت�ضادية والجتماعيـــة  بـــاحلقوق  اخلــا�ص  الـــدويل 

باحلقوق املدنيـة والـ�ضيا�ضية، والتفاقيـة الدوليـة للقـ�ضاء علـى جميع اأ�ضكال التمييز العن�رشي، 

واتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضـد  املراأة، واإتفاقيـة مناهــ�ضة التعــذيب وغــريه 

مــن العقوبــة القا�ضــية اأو الالاإنــ�ضانية اأو املهنية، واإتفاقيــة حقــوق الطفــل، وااإتفاقيـة الدوليــة 

جميع  حلماية  الدولية  والإتفاقية  اأ�رشهم  واأفــراد  املهاجرين  العمــال  جميع  حقــوق   حلماية 

 الأ�ضخا�ص من الإختفاء الق�رشي،  اإل اإن الإتفاقية تختلف من حيث امل�ضمون عن باقي املواثيق. 

التفا�ضيل  خالل  من  وتوؤكد  تقدما،  الإعاقة  ذوى  لالأ�ضخا�ص  الروؤى  اأكرث  تتبنى  فالإتفاقية 

واإمكانيتهم  ب�ضوؤونهم  اجلهل  تف�ضى  من  تبداأ  عديدة  حواجز  من  املعاقون  يواجهه  ما   على 

الكامنة واملهدرة.

2-1 - الإعاقة عملية متحركة وقيد التطور

عاقـة حتدث ب�ضبب  توؤكد التفاقية على اإن مفهوم الإعاقة مازال خا�ضع للتطور واأن الإ

�ضخا�ص امل�ضابني بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة التي حتول دون  التفاعل بني الأ

مرونة  اإىل  اأدى  ما  وهو  خرين،  الآ مع  امل�ضاواة  قدم  على  فعالة   كاملة  م�ضاركة  م�ضاركتهم 
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ال�ضياغة ب�ضكل كبري،

اأما النقطة الأ�ضا�ضية  التي يجدر التوقف عندها يف هذه الفقرة، فهي التحديد ال�رشيح 

باأن �ضبب الإعاقة هو طبيعة التفاعل بني الأ�ضخا�ص امل�ضابني  بعاهات ج�ضدية، وبني احلواجز 

الن�ص تو�ضيحا �رشيحا وتف�ضريا ل  وي�ضكل هذا  البيئات املحيطة.  املوجودة يف املواقف ويف 

يحتمل التاأويل لتعريف الإعاقة الوارد يف املادة الأوىل من التفاقية. وخال�ضته اإن وجود عاهة 

لتوفر عنا�رش  ج�ضدية يف �ضخ�ص ما )واإن كانت طويلة الأجل( ل ي�ضكل بذاته �رشطا كافيا 

البيئات  املواقف ويف  هناك حواجز يف  اإل يف حال كانت  فهذه ل حتدث  الإعاقة.  تعريف 

املحيطة ينتج عن تفاعلها مع العاهة ما يحول دون امل�ضاركة الكاملة يف املجتمع.

والواقع اأن الن�ضني الإنكليزي والفرن�ضي ا�ضد و�ضوحا من الن�ص العربي للمادة الأوىل من 

الإتفاقية، حيث ي�ضتخدمان تعبري التفاعل بني وجود العاهة اجل�ضدية والعوائق اخلارجية. كما 

اآن املقابل لتعبري عاهة يف الن�ص العربي هو اأقل تعبريا  من الن�ص الإنكليزي والن�ص الفرن�ضي، 

وكالهما تعبريان اأكرث مو�ضوعية من تعبري عاهة الذي يوحي بوجود ت�ضوه اأو خروج عن احلالة 

نق�ص يف  اأو  ق�ضور  والإنكليزي هو وجود  الفرن�ضي  امل�ضطلحني  معنى  اإن  الطبيعية، يف حني 

قيمية من اإ�ضارة  اأي  يت�ضمن  اأكرث مو�ضوعية ول  تعبري  املعني، وهو  ال�ضخ�ص  لدى   القدرات 

 اأي نوع.

اأردنا تغيري هذا الواقع، والتو�ضل اإىل حتقيق  اإذا  النتيجة الطبيعية لهذا التعريف، هو انه 

اإدخال  يقت�ضي  ذلك  فاإن  املجتمع،  املعوقني يف  الأ�ضخا�ص  م�ضاركة  من  املت�ضاوي  امل�ضتوى 

تغيريات على طبيعة التفاعل بني العاهات اجل�ضدية، وبني احلواجز املوجودة يف املجتمع. وهذه 

بالثقافة واملفاهيم والقوانني العالقات وال�ضلوكيات، كما  احلواجز ت�ضمل املواقف املعرب عنها 

ت�ضمل  البيئة املحيطة مبا هي بيئة مادية هند�ضية، واأنواع التكنولوجيا، وو�ضائل الت�ضال...

كانوا  )واإن  النا�ص  من  لق�ضم  الفيزيولوجية   اخل�ضائ�ص  قيا�ص  على  م�ضممة  هي  والتي  الخ، 

ي�ضكلون الأكرثية(، ل على قيا�ص كل النا�ص. 

 كما تبنت الإتفاقية النظرية الجتماعية واحلقوقية  لالإعاقة التي ترى الإعاقة يف احلواجز 

البيئية ولي�ضت يف العاهة اجل�ضدية اأو احل�ضية .اإن التفاقية جاءت باأفكار ن�ضجت وتعمقت عرب 

تفاعل طويل بني اخلرباء واملخت�ضني يف العديد من املجالت تلقى مب�ضئوليات كبرية على عاتق 
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منظمات حقوق الإن�ضان ب�ضكل خا�ص وعلى املجتمع كله ب�ضكل عام، فكثري من النقاط التي 

ح�ضمتها الإتفاقية، مازالت حمل جدل داخل املجتمعات فبداية من احلق يف الزواج وتكوين 

الأ�رشة ومرورا باحلق يف اجلن�ضية وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية مبعناها ال�ضامل اأي احلق يف تقلد املنا�ضب 

والرت�ضح واإنتهاء باحلق يف الدمج والتوا�ضل والإعرتاف بثقافة فئات املعاقني املختلفة.

تطور يف املقاربات حول مفهوم الإعاقة 1  -  3 -

اخلرايف   املنظور  واحل�ضاين،  اخلريي  )املنظور  لالإعاقة  التقليدية  واملقاربات  املنظورات 

واملقاربة الطبية( . اأن النظرية الجتماعية عمقت الروؤية احلديثة لالإعاقة بعك�ص النظرية التقليدية 

نف�ضه، فنظرة �رشيعة على  ال�ضخ�ص  اأى داخل  العاهة  التي مازالت �ضائدة وترى الإعاقة يف 

النظريتني  بني  العملي  والفرق  التقليدية  النظرية  تتبنى يف جمملها  العربية جندها  الإعاقة  قوانني 

�ضا�ضع للغاية فالأوىل تدعو ل�ضيا�ضات وبرامج تنطلق من العمل على اإزالة احلواجز وخلق بيئة 

حميطة ي�ضهل تعامل املعاقني معها، اأما الثانية فتبنى ال�ضيا�ضات والربامج اإنطالقا من ال�ضخ�ص 

املعاق وكيفية اإعالته وتوفري بع�ص اخلدمات له وهذا الإختالف يدعو اإىل ثورة يف هذا املجال 

لإعادة درا�ضة الواقع واإعادة �ضياغة ال�ضيا�ضات والربامج طبقا للنظرية احلديثة

على م�ضتوى النتهاكات املر�ضودة فهي تتعلق بق�ضايا كثرية ول تتطرق ملختلف الإنتهاكات 

املرتبطة بحق ذوي الإعاقة، مبا يف ذلك التمييز املبا�رش وغري املبا�رش.

التمييز  من  نوعا  وّلدت  �ضنوات،  مدار  على  والنا�ضئة  املركبة  ال�ضائدة  الثقافة  فمنظومة 

اأن تعريف  اليوم  ال�ضحية الأ�ضا�ضية، فمثال جند حتى  الرعاية  اإطار احلقوق يف  النمطي خارج 

»الإعاقة« من الناحية الطبية حتى الآن هو تعريف قا�رش، لأنه يقت�رش على اجلانب الطبي لالإعاقة 

يتم  الطبي فقط، وعلى هذا الأ�ضا�ص  العالج  اإىل  اأنها حالة مر�ضية حتتاج  والتعامل معها على 

القيا�ص وهذا يف ر�ضد النتهاك، الذي نعتربه ل يخرج عن اإطار ال�ضورة النمطية التي جندها 

تنح�رش يف نظارة �ضم�ضية معتمة اأو عكاز اأو كر�ضي متحرك وعني مغلقة، وكلها اأ�ضياء ح�ضية 

ظاهرة يتم البناء عليها.

التاأهيل،  ال�ضحي والتاأهيل واإعادة  الوثيق بني الإعاقة واجلانب  ومن هنا جاء الإرتباط 

اأن ق�ضايا الوقاية من الإعاقة هي التي حتتل ال�ضدارة يف الهتمام، ونحن ل�ضنا �ضد الهتمام 
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بهذه الق�ضية، لكن ق�ضايا الوقاية من الإعاقة عنيت بها قوانني اأخرى كقانون ال�ضحة العامة 

والأنظمة والقوانني املعنية باجلوانب الطبية وال�ضحية، اأما احلديث عن حقوق الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة فالو�ضع خمتلف، بدليل اأن الإتفاقية الدولية مل يرد فيها اأي ن�ص يدور حول الوقاية 

من الإعاقة.

اإن اأ�ضحاب الإعاقات ينظرون اإىل الإعاقة مبنظور خمتلف يرتكز على اأن الإعاقة م�ضاألة 

متغرية وديناميكية ولي�ضت ثابتة، مبعنى اأن حالة �ضاحب الإعاقة ترتبط بعاملني؛ العامل ال�ضخ�ضي 

املرتبط بالإعاقة بحد ذاتها، والعامل البيئي الذي يقي�ص حجم العوائق البيئية التي حتول دون 

ممار�ضة حقه، حيث تتولد هنا حمدودية ممار�ضة احلقوق لذوي الإعاقة ما ي�ضكل اإنتهاكا.

1-4 - الإعاقة جزء من التنوع الب�شري والطبيعة الب�شرية:

ذوي  الأ�ضخا�ص  بتنوع  الإعرتاف  على  الإتفاقية  ديباجة  تاأكيد  اأن  البع�ص  يعتقد  رمبا 

والتاأكيد  الإعرتاف  لهذا  ولكن  واقعيا،  متنوعني  فاملعاقني  موؤكد،  هو  ملا  تاأكيد  هو  الإعاقة، 

واقعيا . باحلقوق  التمتع  م�ضتوى  على  اأو  احلقوقي  امل�ضتوى  على  �ضواء  كبرية  اأهمية   عليه 

فمع الإعرتاف باإختالف فئات املعاقني يجب التاأكيد النظري على وحدة احلقوق وعدم اإمكانية 

جتزئتها، وعلى امل�ضتوى العملي عانت ومازالت حركة املعاقني من الت�ضتت، فغالبية املنظمات 

ولي�ص  والعطف  ال�ضفقة  من  تنبع  اأخالقية  روؤية  من  اإنطالقا  وتطورت  ن�ضاأت  باملعاقني  املعنية 

احلق ومت�ضكت غالبية املنظمات بالن�ضاط الفئوي املحدود فهناك منظمات لل�ضم فقط واأخرى 

للمكفوفني وغريها للمعاقني ذهنيا.... واإذا كانت حركة املعاقني تهدف اإىل حتقيق مكا�ضب 

عملية فيجب اأن حتل هذه الإ�ضكالية من خالل الإعرتاف بوحدة احلقوق وتنوع املتمتعني بها، 

كذلك فالهدف الأ�ضيل للنظرية الإجتماعية احلديثة التي تبنتها الإتفاقية وهو الدمج الإجتماعي 

ال�ضامل اى قبول الأخر من منطلق اأن الإعاقة جزء من التنوع الب�رشى الطبيعي، فالت�ضتت يحد 

من م�ضاحات التفاعل الإجتماعي بني فئات املجتمع املختلفة وبالتاأكيد الن�ضاط الفئوي والذي 

ي�ضل اإىل حد العزل يف الكثري من احلالت وخا�ضة املكفوفني واملعاقني ذهنيا ي�ضيق كثريا من 

م�ضاحات التفاعل الإجتماعي.
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 2- املبادئ واحلقوق والإلتزامات التي ن�شت عليها الإتفاقية

1-2 - الإتفاقية ومنظور احلق ....ملاذا الإتفاقية:

دائما ما يثار الت�ضاوؤل عن اأهمية املواثيق احلقوقية اخلا�ضة بفئات معنية وينطلق هذا الت�ضاوؤل 

حلقوق  الدوليني  والعهدين  العاملي  الإعالن  غرار  على  الأ�ضا�ضية  املواثيق  كفاية  فر�ضية  من 

الإن�ضان و�ضمولها لكل احلقوق وبالتايل اإنطباقها على كل اإن�ضان بقطع النظر عن و�ضعه املادي 

والإجتماعي ولكن على اأر�ص الواقع مل يت�ضنى توفري اأدنى احلقوق لالأ�ضخا�ص املعوقني و�ضلوا 

يف و�ضعية تهمي�ص وعزلة  فالتطور الإجتماعي والعلمي، وتطور املجتمعات ك�ضف يف الواقع 

عن اإنتهاكات مل تكن موجودة اأو مر�ضودة يف ال�ضابق وبالتايل الإحتياج اإىل جترمي اأفعال مل 

تكن من�ضو�ضا والن�ص على حقوق تف�ضيلية مل تكن مطروحة �ضابقا كما اأن التقدم العلمي على 

“التوا�ضل  امل�ضتوى التقني اظهر تف�ضيالت حلقوق مل تكن موجودة فاخلرباء فهموا احلق يف 

والإت�ضال” ب�ضكل اأف�ضل مع التقدم الكبري يف هذا املجال على امل�ضتوى التكنولوجي وكذلك 

للتقدم  بالإ�ضافة   ... والبارزة  الكبرية  باحلروف  والطباعة  برايل  وطريقة  الإ�ضارة  لغة  تطور 

الهائل يف جمال تاأهيل املعاقني ذهنيا والذي ك�ضف عن اإمكانيات ومواهب مل يعتقد الكثريين 

التقدم ما  النمو املركب ول متكافئ، فهذا  اأخرى وطبقا لنظرية  اأ�ضال .ومن ناحية  بوجودها 

زال حتى الآن متاح لالأغنياء فقط ومازال بعيد املنال بالن�ضبة للفقراء.

عاقــة يعيــ�ضون يف ظــروف يــ�ضودها  �ضــخا�ص ذوي الإ و مت التاأكيد على  اأن اأكرثيــة الأ

الفقــر، واإذ تقــر الإتفاقية  يف هــذا الــ�ضدد باحلاجة  امللحة  اىل  تخفيف مــا للفقــر مــن تاأثري 

عاقة يف حالة فقر، والذين ي�ضكلون %90 من بني ال650  �ضخا�ص ذوي الإ �ضــلبي علــى الأ

مليون معاق يف العامل وبالتايل مل يعد من املقبول على الأقل نظريا اأن يحرم املعاقون الفقراء من 

الكثري من احلقوق فقط لكونهم فقراء ويجب اأن يتم التاأكيد من خالل وثيقة حقوقية دولية على 

امل�ضاواة يف هذه احلقوق اإت�ضاقا مع مبداأ عاملية احلقوق واإنطباقها على اجلميع دون متييز.
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اإن  »الإتفاقية ت�ضكل عالمة على حتول يف النظرة )باراديجم( ويف املواقف واملقاربات 

ال�ضائدة اإىل الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقات. وهي ترتقي اإىل م�ضتوى اأكرث تقدما يف النظر اإىل 

هوؤلء الأ�ضخا�ص ل ب�ضفتهم »مو�ضوعا« لالح�ضان، والعالج الطبي، واحلماية الإجتماعية، بل 

ب�ضفتهم »ذوات« اأ�ضحاب حقوق ميكنهم املطالبة بها، كما ميكنهم اإتخاذ القرارات التي توؤثر 

على حياتهم، اإ�ضتنادا اإىل قرارات يتخذونها باأنف�ضهم ب�ضفتهم اأع�ضاء فاعلني يف املجتمع.«1

اإن  النظرة ال�ضاملة اإىل الإتفاقية بالغة الأهمية. فهي اإتفاقية مبنية على مفهوم احلق وتعترب من 

�ضمن جمموعة اإتفاقيات حقوق الإن�ضان، وبالتايل فاإن ما تت�ضمنه من اإعرتاف وتاأكيد حلقوق 

الداخلي  بالإت�ضاق  تتميز  انها  كما  والإختزال.  للتجزئة  قابلة  غري  املعوقني  ذوي  الأ�ضخا�ص 

بحيث اإن تف�ضري  كل مادة من موادها يجب اإن ي�ضب يف خدمة حتقيق الغر�ص الأ�ضا�ضي من 

و�ضعها، وهو الغر�ص نف�ضه الذي يجب اإن يكون الغاية النهائية املوجهة لل�ضيا�ضات والت�رشيعات 

وبرامج التدخل. 

وهو  �ضكلي  الأول  ب�ضقني،  دائما  تلتزم  احلقوقية  املواثيق  ديباجة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

عر�ص للمرجعية اجلوهرية حلقوق الإن�ضان، وال�ضق الثاين مو�ضوعي ويعنى بتو�ضيح الدوافع 

التي دعت ل�ضدور الإتفاقية واأهدافها العامة واخلا�ضة ومع اإحتفاظ الإتفاقية اجلديدة بالهيكل 

العام لباقي املواثيق اإل اأن ديباجتها جاءت لتوؤكد اأن الإعاقة “كمفهوم” ل يزال قيد التطور 

وبالتايل فهو مفهوم غري م�ضتقر مقرتن بالروؤية الإجتماعية احلديثة لالإعاقة )اأن الإعاقة حتدث 

التي  املحيطة  والبيئات  املواقف  يف  واحلواجز  بعاهة  امل�ضابني  الأ�ضخا�ص  بني  التفاعل  ب�ضبب 

الآخرين(. امل�ضاواة مع  فعالة يف جمتمعهم على قدم   حتول دون م�ضاركتهم م�ضاركة كاملة 

فمن امل�ضلم به يف الفقه القانوين �ضواء على م�ضتوى القانون الدويل اأو الداخلي اأن القانون يعرب 

اأو يعك�ص العالقات التي بنيت على مفاهيم م�ضتقرة.

اإن التطورات العلمية احلديثة وامل�ضارعة �ضواء العلوم الجتماعية اأو التقنية اأدت اإىل �رشورة 

تطور القوانني بدرجة اأ�رشع من ذي قبل- بدرجة اقل بالطبع من التطور العلمي- والتنا�ضب 

اإىل �رشورة �ضدور  اأدت  التي  املواثيق احلقوقية هي  العلمية وبني تطور  التطورات  بني �رشعة 

الإتفاقية برغم عدم اإ�ضتقرار الإعاقة كمفهوم قانوين، فالتطور العلمي يف جمال الإعاقة على 

اإمكانية  اأ�ضبح اأ�رشع من  امل�ضتوى التقني وخ�ضو�ضا يف جمايل الطب وتكنولوجيا الإت�ضال، 

 1
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ينباأ  والذي  املجالت  هذه  املذهل يف  التقدم  عن  يقرئون  الكثريون حني  يتعجب  ورمبا  تتبعه 

باإمكانيات واقعية لإزالة الكثري من احلواجز التي حتول بني املعاقني والتمتع بحياة طبيعية، فال�ضم 

على �ضبيل املثال ميكنهم الآن متابعة املواد التلفزيونية التي ترتجم مواده تكنولوجيا ومبا�رشة من 

خالل جهاز �ضغري يو�ضع داخل التلفزيون.

 كذلك هنالك تقدم كبري يف عالج الكثري من حالت ال�ضم عن طريق اإعادة الإت�ضال 

الكمبيوتر  اأجهزة  الآن  فهناك  املكفوفني  باملخ وفى جمال  ال�ضمع  الو�ضطى ومركز  الأذن  بني 

التقنية مع  التطورات  الهواتف املحمولة اخلا�ضة بهم ... واأدت هذه  وو�ضائل الإت�ضال مثل 

النظرية  تطوير  اإىل  العامل  دول  من  الكثري  املعاقني يف  ن�ضاط حركة  منها  اأخرى  اأ�ضباب  عدة 

الإجتماعية لالإعاقة، وهى النظرية التي تبنتها الإتفاقية اجلديدة، فقد برهنت التطورات العلمية 

جهة  من  اأو�ضحت  كما  الإعاقة  ذوى  الأ�ضخا�ص  لدى  الكامنة  واملواهب  الإمكانيات  على 

اأخرى اأن املعاناة من احلواجز البيئية لي�ضت قدرا حمتوما، بل حرمان من حقوق اإن�ضانية واإهدار 

لكرامة ماليني الب�رش.

 2-2-الإتفاقية واأهم املبادئ 

حددت الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من الإتفاقية غر�ضها على النحو التايل:

»الغر�ص من هذه الإتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة متتع جميع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

متتعا كامال على قدم امل�ضاواة مع الآخرين بجميع حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، وتعزيز 

اإحرتام كرامتهم املتاأ�ضلة”.

اأن الغر�ص يف هذه الإتفاقية يتمحور حول  الت�ضاوي يف احلقوق واحلريات الأ�ضا�ضية كلها 

دون اإ�ضتثناء. اإي اأنها ترف�ص اإن ينتج عن وجود الإعاقة اأي اإنتقا�ص يف حقوق الإن�ضان ويف 

اإن�ضانية الإن�ضان. وهو ما تكرره الديباجة تكررا وتكرارا.

عامة  مبادئ  ثمانية  على  تن�ض�ص  التي  الثالثة  املادة  يف  نف�ضها  املحورية  الفكرة  هذه   جند 

هي التالية:

مبا يف ذلك حرية تقرير  اإحرتام كرامة الأ�ضخا�ص املتاأ�ضلة واإ�ضتقاللهم الذاتي  »)اأ(: 

خياراتهم باأنف�ضهم وا�ضتقالليتهم؛
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)ب(: عدم التمييز؛

كاملة وفعالة يف  كفالة م�ضاركة واإ�رشاك الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ب�ضورة  )ج(: 

املجتمع؛

)د(:  اإحرتام الفوارق وقبول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع الب�رشي والطبيعة 

الب�رشية؛

)هـ(: تكافوؤ الفر�ص؛

)و(: اإمكانية الو�ضول؛

)ز(: امل�ضاواة بني الرجل واملراأة؛

)ح(: اإحرتام القدرات املتطورة لالأطفال ذوي الإعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ على 

هويتهم.

على  الت�ضديق  مع  تتحول  التي  الإلتزامات  الإتفاقية  حددت  املبادئ،  هذه  على  وبناء 

برامج  ال�ضيا�ضات والربامج احلكومية ويف  اإدماجها يف  التزامات وطنية يجري  اإىل  الإتفاقية 

املوؤ�ض�ضات واجلمعيات العاملة �ضمن نطاق القانون الوطن. 
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3-اإلتزامات الدول الأطراف

1-3 - اللتزامات العامة

الكامل  التمتع  تعزيز  على  الأطراف  الدول  تعمل  اأن  الإتفاقية  من  الرابعة  املادة  ت�ضرتط 

بحقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية من قبل الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة دون متييز من اأي نوع، 

وذلك من خالل:

● اإتخاذ جميع التدابري الت�رشيعية والإدارية وغريها من التدابري لإنفاذ احلقوق املعرتف 

بها يف هذه التفاقية؛

● اإتخاذ التدابري الت�رشيعية والإدارية وغريها من التدابري لإلغاء التمييز �ضد الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة؛

● تعزيز وحماية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف جميع ال�ضيا�ضات والربامج؛

● المتناع عن القيام باأي عمل اأو ممار�ضة تتعار�ص وهذه التفاقية، وكفالة ت�رشف 

القطاع العام مبا يتفق معها؛

● اإتخاذ التدابري للق�ضاء على التمييز على اأ�ضا�ص الإعاقة؛

لالأ�ضخا�ص  املالئمة  اجلديدة  للتكنولوجيات  والتطويرات  البحوث  تعزيز  اأو  اإجراء   ●

ذوي الإعاقة؛

● توفري معلومات �ضهلة املنال عن امل�ضاعدة واملعونة وخدمات الدعم وامل�ضاندة واملرافق 

لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة؛

● ت�ضجيع تدريب الأخ�ضائيني واملوظفني العاملني مع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة؛

جميع  يف  وال�ضيا�ضات  الت�رشيعات  تطوير  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  اإ�رشاك   ●

عمليات �ضنع القرارات املتعلقة بهم.
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من  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  مع  الت�ضاور  ي�ضع  لأنه  الأهمية،  بالغ  الأخري  البند  وهذا 

�ضمن اإلتزامات احلكومة، على اأن يتم هذا الت�ضاور والتعاون من خالل اجلمعيات التي متثلهم. 

اأي انه ي�ضري اإىل اأن م�ضاركة املعنيني هو الآلية املنا�ضبة لتنفيذ هذه الإلتزمات وهي  بني احلكومة 

واجلمعيات يف �ضبيل حتقيق الإتفاقية، التي ت�ضبح هدفا م�ضرتكا لكليهما مع توقيع احلكومة ثم 

اإىل م�ضوؤولية املجتمع الدويل  الت�ضديق عليها ح�ضب الإجراءات الوطنية. هذا بالإ�ضافة  مع 

يف تنفيذ الإلتزامات حيث اإن البند الثاين من املادة الرابعة يدعو احلكومات اإىل اخذ التدابري 

مع  لديها،  املتوفرة  املوارد  تتيحه  ما  باأق�ضى  والثقافية  والإجتماعية  الإقت�ضادية  احلقوق  ب�ضاأن 

اإلزام التعاون الدويل بامل�ضاعدة على الإعمال التدريجي لكامل احلقوق املت�ضمنة يف الإتفاقية 

من خالل التعاون بني احلكومات واملجتمع الدويل. 

الإلتزامات اجلوهرية هي م�ضتمدة من كل ن�ضو�ص الإتفاقية فكل حق ميثل اإلتزام �ضواء 

التمتع باحلق. اإمكانية  باملعنى الإيجابي توفري  اأو  بالكف عن الإنتهاك  ال�ضلبي وذلك    باملعنى 

اإل   - متلك  ل  مبا  الدولة  نطالب  اأن  املعقول  من  فلي�ص   - الن�ص  لهذا  النظرية  املنطقية  فرغم 

للحقوق  الدويل  العهد  وخا�ضة  الأخرى  املواثيق  يف  واأمثاله  الن�ص  هذا  اأن  اأكد  الواقع  اأن 

الإقت�ضادية والإجتماعية والثقافية عطلت التمتع بهذه احلقوق فعليا، وكما ينطبق ذلك على كل 

املواثيق تقريبا ينطبق اأي�ضا على هذه الإتفاقية فغالبية احلقوق الواردة بها هي حقوق اإقت�ضادية 

يحتاج  الذي  الأمر  وهو  املادية،  احلواجز  اإزالة  على  العمل  هو  الإتفاقية  فجوهر  واإجتماعية 

بالطبع اإىل تكاليف مالية، وعلى امل�ضتوى النظري ويف ظل هذا الن�ص يحرم املعاق من اإمكانية 

املطالبة الق�ضائية باحلق فالدولة لديها الرد القانوين اجلاهز” عدم توفر الإمكانيات وعدم كفاية 

املوارد” وبرغم �ضذاجة هذا الرد واإمكانية دح�ضه اإقت�ضاديا، اإل انه رد قانوين وي�ضعب عمليا 

اأن امل�ضكلة هنا ل تعود لهذا الن�ص واأمثاله لأنه منطقي  ال�ضجال الق�ضائي معه، ويرى البع�ص 

نظريا من جهة ولن غالبية دول العامل الثالث توؤكد عليه قبل الإن�ضمام اإيل الإتفاقية، وجوهر 

يتنافى مع  انه  اإل  الراأي  الإعرتاف مبنطق هذا  الداخلية، ومع  للت�رشيعات  يعود  امل�ضكلة  هذه 

املنطق القانوين الب�ضيط، فاحلق الذي ل ميكن املطالبة به ق�ضائيا يظل حقا نظريا له قيمة معنوية 

اأكرث من قيمته الإلزامية.
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2-3 - اللتزامات اجلوهرية على امل�شتوى الت�شريعي

 يتخذ الت�رشيع يف الكثري من الأحيان كاأداة لتغيري اأفكار وعادات رجعية، والدفع نحو 

تبنى اأفكار اأكرث تقدما، وقد �ضاهمت مواثيق حقوق الإن�ضان يف الدفع نحو ذلك يف الكثري من 

الت�رشيعات اخلا�ضة بالطفل واملراأة واملهاجرين والالجئني ... الخ .

اجلوهرية  والأفكار  املبادئ  يف  وتربز  هذا  الأهمية  من    غاية  يف  الإلتزامات  هذه 

الب�رشى .  التنوع  من  كجزء  املعاقني  وقبول  الغختالف  روؤية  تبنى  من  بداية   لالتفاقية 

التعبري وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، كل تلك احلقوق  التعليم والعمل وال�ضحة واحلق يف  فاحلق يف 

بها  ما  لإلغاء  القائمة  الت�رشيعات  مراجعة  اأن  كما  القوانني،  من  الكثري  �ضياغة  لإعادة  حتتاج 

من متييز ينطبق ب�ضكل اأو باأخر على غالبية احلقوق. لكن يجب التاأكيد على اأن اإعادة �ضياغة 

الت�رشيعات لي�ص بالأمر الهني ولن يحل امل�ضكالت على املدى الق�ضري وذلك يعود  اإىل وجود 

حواجز ثقافية وعقائدية ومنطية  خمتلفة ح�ضب املجتمعات حتول دون ح�ضول تغري يف املواقف 

تغيري جوهري يف  املعوقني ولذا كل  الأ�ضخا�ص  املجتمع جتاه ق�ضايا  ال�ضلوك ويف نظرة  ويف 

القانون يتطلب عمل موازي اإعالمي توعوي ويتطلب كذلك وقتا طويال. 

فعلى �ضبيل الذكر احلق يف اجلن�ضية، احلق يف تكوين اأ�رشة، الزواج، وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية 

الزواج  ثقافية رجعية،  فاحلق يف  ببنية  تواجه  تلك احلقوق  الرت�ضح . كل  وخا�ضة احلق يف 

الدينية،  التف�ضريات  م�ضتوى  على  مازال حمل خالف كبري خ�ضو�ضا  الذهني  للمعاق  بالن�ضبة 

وهذا اخلالف قائم حتى بني املثقفني، كذلك احلق يف اجلن�ضية فكثري من الدول ت�ضع ال�ضالمة 

امل�ضاركة  كذلك  للحق،  �رشيح  نفى  يف  اجلن�ضية  اإكت�ضاب  �رشوط  كاأحد  والعقلية  اجل�ضدية 

ال�ضيا�ضية مبعناها الكامل اأي احلق يف الرت�ضح والإنتخاب وتقلد املنا�ضب مازال حلما بعيد املنال 

اإن كانت تريد الإلتزام حقا بالإتفاقية وحق مواطنيها من الإفراد ذوى الإعاقة يف التمتع مبا 

جاءت به فعليها اأن تبداأ من الن يف الإعداد لتعديالت جوهرية على املنظومة القانونية القائمة، 

وقد اأكدت الإتفاقية على الأهمية الكبرية مل�ضاركة املعاقني يف ال�ضيا�ضات والربامج اخلا�ضة بهم 

تطبيقا ل�ضعار حركة املعاقني ) ل�ضيء لنا بدوننا ( وحتى الن املعاقون هم اأجدر من يعربون عن 

واقعهم واإحتياجاتهم.
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3-3 - الإلتزامات باحلقوق التي�شريية :

جوهر الإتفاقية هو اإزالة احلواجز التي متثل الإعاقة، والتي ت�ضكل حائال بني املعاقني والتمتع 

باحلياة الطبيعية، والهدف اجلوهري هو متتع املعاقني بحقوقهم بالدرجة التي ت�ضاوى فعليا بينهم 

وبني اجلميع يف اإمكانيات التعامل مع البيئة املحيطة مبعناها ال�ضامل اأى الدمج الإجتماعي بالتعبري 

ال�ضائد، ومن هذه الزاوية فالدولة ملتزمة بالعمل على متتع املعاقني مبا ميكن اأن ن�ضميه   » حقوق 

تي�رشيه« فاحلق يف الو�ضول مثال والوارد يف الإتفاقية مبعاين متعددة مثل الو�ضول لالأماكن، 

تكنولوجيا الإت�ضالت، واملرتبط باحلق يف التنقل واحلق يف ال�ضتقالل الذاتي، يواجه حواجز 

ل ح�رش لها �ضواء على امل�ضتوى املادي اأو الفكري اأو الثقايف، فبدون توفري الأجهزة امل�ضاعدة 

املنا�ضبة، واآلت التنقل والإر�ضادات والو�ضائط وامل�ضاعدين بل والطرق والأر�ضفة، ومراعاة 

اإحتياجاتهم يف الت�ضميم العام للمباين وال�ضلع واخلدمات، ت�ضبح الإتفاقية جمرد ن�ضو�ص ل قيمة 

لها واقعيا، فيجب العمل تدريجيا ولكن بتوا�ضل وا�ضتمرار على اإزالة احلواجز املادية ليتمكن 

املعاقون من التوا�ضل مع املجتمع مبوؤ�ض�ضاته املختلفة واملواطنني باختالفاتهم وتنوعهم ب�ضهولة، 

كذلك على م�ضتوى الأفكار فالدولة ملتزمة مبناه�ضة الأ�ضكال النمطية ودفع الإعالم نحو اإبراز 

ال�ضورة الإيجابية للمعاقني وكذلك اإعداد الدرا�ضات والأبحاث والتدريب ... الخ 

اإن اإعمال احلقوق يعني اإيجاد بيئة م�ضاعدة وو�ضائل متكن الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقات من 

ممار�ضة هذه  احلقوق والتمتع  بها. وي�ضمل ذلك املجال اخلا�ص كما املجال العام. وقد ف�ضلت 

املادة التا�ضعة امليادين والو�ضائل الرئي�ضية يف هذا املجال، فتحدثت عن جتهيز املباين والطرق 

والأماكن العامة ؛ عن ت�ضهيل الو�ضول واإ�ضتخدام املرافق العامة، وعن تطوير التكنولوجيات 

وت�ضهيل و�ضول اأ�ضحاب الإعاقات اإليها ب�ضورة مبكرة، وكذلك عن تدريب الكوادر الب�رشية 

املوؤهلة للعمل مع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وم�ضاحبتهم يف املجالني العام واخلا�ص. 

يتطلب ذلك تطورا يف  الدمج. وبقدر ما  باإجناح جتربة  بالدرجة الأوىل  يتعلق الأمر هنا 

اإن  ملمو�ضة.  وب�رشية  وجتهيزية  مادية  باأمور  تتعلق  م�ضاألة  اأي�ضا  فاإنه  وال�ضلوكيات،   املواقف 

جناح هذا الإنتقال يتطلب تهيئة البيئة لكي تتحول اإىل بيئة �ضديقة للمعوقني، كما يتطلب تهيئة 

الكوادر الب�رشية املتخ�ض�ضة التي ترافق هذه العملية. ويف حال اإهمال اأي من عنا�رشها فاإن 

العملية برمتها �ضوف تتاأخر اأو تف�ضل.
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اأما الهدف من هذا التحول، وح�ضب تعبري الإتفاقية يف مادتها التا�ضعة فهو يهدف اإىل 

»متكني الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من العي�ص يف اإ�ضتقاللية وامل�ضاركة ب�ضكل كامل يف جميع 

ذوي الإعاقة، على قدم امل�ضاواة  )وكفالة( اإمكانية و�ضول الأ�ضخا�ص  جوانب احلياة،.. 

املحيطة وو�ضائل النقل واملعلومات والإت�ضالت، مبا يف ذلك  مع غريهم، اإىل البيئة املادية 

تكنولوجيات ونظم املعلومات والت�ضال، واملرافق واخلدمات الأخرى املتاحة لعامة اجلمهور 

اأو املقدمة اإليه، يف املناطق احل�رشية والريفية على ال�ضواء”.

الهدف حمدد ومعروف، اأما الو�ضائل فهي على عاتق املعنيني يف كل بلد ويف كل جمعية 

وموؤ�ض�ضة كل �ضمن  نطاق م�ضوؤولياته واإخت�ضا�ضه وقدراته.  

4-3 -الإلتزامات احلمائية:

فئات  من  غريها  من  والأ�ضعف  اله�ضة  الفئات  من  يعتربون  املعوقني  الأ�ضخا�ص  اإن 

اإتفاقية  اإلتزامات خا�ضة باحلماية، وقد �ضارت  اأن تفر�ص الإتفاقيات  املجتمع، ومن الطبيعي 

تدابري  اإتخاذ  الدولة  على  ففر�ضت  الطريق،  نف�ص  على  الإعاقة  ذوى  الأ�ضخا�ص  حقوق 

فبعد  التمييز،   من  احلماية  غرار  على  باملعاقني  اخلا�ضة  احلماية  تاأمني  اإىل  تهدف  واإجراءات 

اأ�ضا�ص  على  التمييز  يف  يكمن  املعاقني  حلقوق  اجل�ضيم  الإنتهاك  اأن  الديباجة  و�ضحت  اأن 

الإلتزامات اجلوهرية  التمييز من  الإتفاقية جند احلماية من  ن�ضو�ص  اأكدت يف غالبية  الإعاقة 

بعينها  اأكدت الإتفاقية على حالت  اآليات حماية خا�ضة، كما  الدولة توفري  والتي حتتاج من 

والكوارث  امل�ضلح  والنزاع  اخلطر  حالت  مثل  خا�ضة  بحماية  املعاقون  فيها  يتمتع  اأن  يجب 

الظروف.وقع  تلك  يف  بحمايتهم  خا�ضة  برامج  باإعداد  الدول  األزمت  فقد  الطبيعية،  

الإنتهاكات  تلك  وجل�ضامة  والإعتداء،  والعنف  الإ�ضتغالل  من  احلماية  اأهمية  على   التاأكيد 

والربامج  املرافق  جميع  لر�ضد  م�ضتقلة  �ضلطة  باإن�ضاء  األزمت  وا�ضع  نطاق  على  واإنت�ضارها 

والإعتداء.   والعنف  الإ�ضتغالل  اأ�ضكال  جميع  دون حدوث  للحيلولة  املعاقني   املعدة خلدمة 

كذلك تعد من احلقوق احلمائية احلق يف اخل�ضو�ضية واحلق يف التقا�ضي فيجب اإ�ضباغ حماية 

خا�ضة للمعاقني لإتاحة متتعهم بتلك احلقوق وحمايتهم من اإنتهاك خ�ضو�ضيتهم وكذلك حقهم 

يف احلماية الق�ضائية. 
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5-3 -الإلتزامات التوعوية

ذوي  الأ�ضخا�ص  ب�ضاأن  باأ�رشه  املجتمع  يف  الوعي  “اإذكاء  عن  الثامنة  املادة  حتدثت 

الإعاقة، مبا يف ذلك على م�ضتوى الأ�رشة، وتعزيز اإحرتام حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

وكرامتهم”. وهي يف هذا ال�ضياق اأ�ضارت حتديدا اإىل “مكافحة القوالب النمطية..”، واىل 

تنظيم حمالت التوعية وتعزيز تقبل الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقات، وت�ضجيع الإعرتاف مبهاراتهم 

وكفاءاتهم، مع الرتكيز على دور و�ضائل الإعالم الأ�ضا�ضي يف ذلك.

تبدو هذه كلها نقاط غري خالفية. ولكن يجدر التوقف بعمق اأمام م�ضتلزمات ن�رش الوعي، 

وامل�ضمون املرغوب به، واأف�ضل الأ�ضاليب للقيام بذلك لتحقيق اأف�ضل النتائج. ويف هذا ال�ضياق 

ن�ضري اإىل النقاط التالية:

اإن كل هذه العملية يجب اأن تكون  متجهة نحو تعزيز فكرة احلق وتغيري ال�ضورة النمطية 

الفقرات اخلا�ضة  تف�ضيلها يف  التي مت  النقاط  اإىل طبيعيني ومعوقني. وهي  النا�ص  ت�ضنف  التي 

بتعريف الإعاقة.

عندما نتحدث عن التوعية، يتبادر فورا اىل الذهن �ضكل واحد هو احلمالت الإعالمية. 

وهذه الأخرية مهمة جدا، ولكننا بحاجة اإىل ما هو اأكرث من احلملة التي تبداأ يف تاريخ حمدد 

وتنتهي يف تاريخ حمدد اأي�ضا. ما نحن بحاجة اإليه هو توفر اقتناع عميق لدى القيمني على و�ضائل 

الإعالم ولدى الإعالميني بق�ضايا حقوق األأ�ضخا�ص املعوقني، وتوفر املعارف املو�ضوعية عن 

املو�ضوع، واإحرتام هذه احلقوق ب�ضكل  م�ضتمر يف و�ضائل الإعالم.

اإلتزام موؤ�ض�ضة واحدة من موؤ�ض�ضات  اإن  تغيري املواقف وال�ضلوكيات  ل يتم من خالل 

املجتمع )و�ضائل الإعالم على �ضبيل املثال(، بل يتطلب م�ضاركة جميع املوؤ�ض�ضات التي توؤثر 

يف �ضناعة الوعي. ويف هذا ال�ضياق فاإن املدر�ضة تلعب دورا كبريا، وكذلك الأ�رشة واملوؤ�ض�ضة 

اأول  تكون   اإن  عليها  كلها  وهذه  والثقايف.  الريا�ضي  والن�ضاط  الإجتماع  وم�ضاحات  الدينية 

جمال لتدخل هادف لتعريفها على ق�ضايا حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف مرحلة اأوىل، 

ولقيامها بدورها التوعوي من خالل قيامها بعملها وواجباتها اليومية يف مرحلة ثانية، ل ب�ضفة 

كون ذلك ن�ضاطا مفتعال اأو مفرو�ضا باحلياء اأو بقرار اإداري.
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تعامل  وي�ضكل  الوعي.  فيها  يتطور  التي  والكيفية  املنا�ضبة  الو�ضائل  عند  التوقف  يجب  

و�ضائل الإعالم مثال تو�ضيحيا جيدا على هذا الأمر. على �ضبيل املثال، اإذا كان الإختيار بني 

اإن نخ�ض�ص برناجما خا�ضا لأ�ضحاب  الإعاقات، اأو اأن ندمج م�ضائل حقوق الإعاقة ب�ضكل 

طبيعي وذكي يف جممل الإنتاج الإعالمي، ويف الأداء اليومي  العادي لو�ضائل الإعالم، فاإن 

اخليار الثاين هو اخليار الأن�ضب. وقد �رشعت بع�ص و�ضائل الإعالم بالقيام ببع�ص اخلطوات 

التلفزيونية )وامل�ضاهد  اإثناء  بع�ص الربامج   يف هذا الإجتاه، من  قبيل ا�ضتخدام لغة الإ�ضارة 

يعتاد بعد فرتة هذه الرتجمة متاما كما اإعتاد قراءة ترجمة الربامج الأجنبية اإىل العربية كتابة يف 

اأ�ضفل ال�ضا�ضة(. من ناحية اأخرى،  فاإذا كانت الفكرة هي اعتياد النا�ص على روؤية الإعاقة 

يتحقق ذلك  بل  املتخ�ض�ضة ل حتقق ذلك،  الربامج  فاإن   الب�رشي،  التنوع  ب�ضفتها جزءا من 

عندما تعك�ص  الربامج هذه  احلياة املتنوعة )باإمكان �ضخ�ص معوق اإن يكون �ضحافيا ومقدم 

برامج على �ضبيل املثال؛ وعندما جتري كتابة واإخراج الربامج الدرامية اأو احلوارية، فاإنه من 

اأ�ضخا�ضا معوقني، وكذلك بني املتحاورين. كل  الطبيعي اإن يكون بني  �ضخ�ضيات امل�ضل�ضل 

ذلك ي�ضاعد على روؤية احلياة الواقعية و�ضخ�ضياتها كما هي، وهكذا نتفاعل مع الأ�ضخا�ص 

واأفكار  م�ضوؤوليات  لديهم   اأ�ضخا�ضا  ب�ضفتهم   بل  اإعاقات  ب�ضفهم ذوي  الإعاقات ل  ذوي 

وحياة ومواقف ت�ضكل هي جوهر وجودهم كب�رش. 

اإن التوعية الذكية والهادفة والتي حترتم منظور احلقوق،  هي من ال�رشوط ال�رشورية من 

اأجل كفالة  اإعمال احلقوق، نظرا لأن الإعاقة تن�ضاأ عن تفاعل النق�ص يف القدرات اجل�ضدية 

اأو احل�ضية مع مواقف وحواجز موجودة يف املجتمع نف�ضه ويف النا�ص  الإفراد. وبالتايل فاإن 

اإعمال حقوق املعوقني يتطلب تغيريا يف املجتمع ويف الإفراد، وهو اأمر ميكن  للتوعية اإن تلعب 

دورا اأ�ضا�ضيا يف بلوغه نظرا لتعلقه بالثقافة ال�ضائد وبال�ضلوكيات.

اإن  تالفيه.  ميكن  ل  »طبيعيا«  �ضاأنا  لي�ضت  ذلك،  اإىل  الإ�ضارة  �ضبقت  كما  الإعاقة  اإن 

ن�ضبة  كبرية من الإعاقات تنتج عن احلوادث اأو الإمرا�ص اأو العوامل  الوراثية  التي ميكن اإما 

تالفيها اأو تقلي�ص احتمال ح�ضولها من خالل الوقاية. ويف هذا الإطار، فاإن حمالت التوعية 

وعملية التوعية امل�ضتمرة املوجهة لعموم املجتمع ب�ضدد م�ضائل حمددة من �ضاأنها اإن تعدل بع�ص 

اإعاقات: على �ضبيل املثال القيادة ال�رشيعة التي  ال�ضلوكيات ال�ضارة التي ميكن اإن توؤدي اإىل 

ت�ضبب بحوادث ال�ضري؛ التوعية ال�ضحية وعلى كيفية تاليف احلوادث املنزلية بالن�ضبة لالأطفال؛ 



اآلية عمل جلنة الأمم املتحدة 22

املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

تاليف الإمرا�ص اأو الوقاية من خالل الفح�ص الطبي قبل الزواج...الخ. وبالتايل، فاإن التوعية 

ل يكون لها اأثر عام وبعيد املدى وح�ضب،  بل ميكن اإن يكون لها اثر ملمو�ص يف م�ضاألة حمددة 

ويف مدى زمني متو�ضط )اأو ق�ضري( اأي�ضا.

6-3 -العي�ص  امل�شتقل واخل�شو�شية وتكوين الأ�شرة

تت�ضمن الإتفاقية 14 مادة تتعلق باحلقوق املدنية وهي املواد 10 اإىل 13. وهي بالطبع كلها 

القانونية...الخ. وهي  واحلماية  والتقا�ضي  احلياة،  باحلق يف  املتعلقة  اجلوانب  وتغطي  هامة 

لي�ضت جمال خالف يف املواقف واإن كانت ت�ضكل حتديا كبريا يف التطبيق العملي. 

احلقوق  تف�رش  وهي  »العي�ص امل�ضتقل والإدماج يف املجتمع«،  عن   19 املادة  تتحدث 

املت�ضاوية يف هذا املجال باأنها تت�ضمن » اإتاحة الفر�ضة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف اأن يختاروا 

مكان اإقامتهم وحمل �ضكناهم والأ�ضخا�ص الذين يعي�ضون معهم على قدم امل�ضاواة مع الآخرين 

وعدم اإجبارهم على العي�ص يف اإطار ترتيب معي�ضي خا�ص”. فيما تتحدث املادة 20 عن كفالة 

حقهم يف “التنقل باأكرب قدر ممكن من  ال�ضتقاللية...  بالطريقة ويف الوقت اللذين يختارونهما 

وبتكلفة يف متناولهم”.

 “ على  وتن�ض�ص  فتتناول حرية التعبري والراأي واحل�ضول على املعلومات،   21 املادة  اإما 

قبول وتي�ضري قيام الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف معاملتهم الر�ضمية با�ضتعمال لغة الإ�ضارة وطريقة 

براي وطرق الت�ضال املعززة البديلة وجميع و�ضائل وطرق واأ�ضكال الإت�ضال الأخرى �ضهلة 

وتن�ض�ص املادة 22 على اإحرتام خ�ضو�ضية اأي �ضخ�ص ذي  املنال التي يختارونها باأنف�ضهم”. 

اإعاقة وكفالة احلماية القانونية لهم من اأي تدخل غري م�رشوع. اإما املادة 23 فهي تدعو الدول 

الأطراف اإىل اتخاذ “تدابري فعالة ومنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

الآخرين، وذلك  بالزواج والأ�رشة، وعلى قدم امل�ضاواة مع  يف جميع امل�ضائل ذات ال�ضلة 

الزواج يف التزوج  من اأجل كفالة  حق جميع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة الذين هم يف �ضن 

الأطراف  الدول  تكفل  كما  وتاأ�ضي�ص اأ�رشة بر�ضا معتزمي الزواج ر�ضا تاما ل اإكراه فيه”. 

حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وم�ضوؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال اأو كفالتهم اأو 

الو�ضاية عليهم اأو تبنيهم اأو اأية اأعراف مماثلة، حيثما ترد هذه املفاهيم يف الت�رشيعات الوطنية؛ 

ويف جميع احلالت ترجح م�ضالح الطفل الف�ضلى. وتقدم الدول الأطراف امل�ضاعدات املنا�ضبة 



23 اآلية عمل جلنة الأمم املتحدة 

املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ال�ضطالع مب�ضوؤولياتهم يف تن�ضئة الأطفال. كما تكفل 

“ الدول الأطراف لالأطفال ذوي الإعاقة حقوقا مت�ضاوية فيما يتعلق باحلياة الأ�رشية .وبغية 
اإعمال هذه احلقوق ومنع اإخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم واإهمالهم وعزلهم، تتعهد 

الدول الأطراف باأن توفر، يف مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات وم�ضاعدات �ضاملة لالأطفال 

ذوي الإعاقة ولأ�رشهم.” 

وثمة تفا�ضيل وتعهدات اأخرى مكملة يف هذه املادة تت�ضمن تاأكيدا على ما جاء يف اإتفاقية 

حقوق الطفل يف هذا املجال، وتطبيق ذلك على ذوي الإعاقات اأطفال كانوا اأو والدين اأو 

اأقارب. 

يتعلق الأمر  اإن املجتمع والأ�رشة والإفراد يواجهون حتديا حقيقيا يف هذا املجال عندما 

بالإعرتاف بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وحقهم يف ممار�ضة حياة اأ�رشية طبيعية، وما يتفرع 

عنها من حقوق وواجبات. ففي هذا املجال متيل الأ�رشة عموما، والأهل خ�ضو�ضا، اإىل اإتخاذ 

القرار نيابة عن املعوق نف�ضه، اإذ اأنه حقيقة الأمر واأمام الختبار احلقيقي لقناعاتنا فاإن كرثا منا 

ل يزالون غري مقتنعني  متاما بقدرة  املعوق على اإتخاذ قرارات اأ�ضا�ضية تتعلق مب�ضريه من نوع 

تكوين اأ�رشة، ومن نوع الإ�ضتقالل يف ال�ضكن والتنقل والعمل. 

ال�ضخ�ص املعني،  اإىل الإعاقة ب�ضفتها جوهر  اأكثريا  اأحيانا  ننظر  ففي قراره نف�ضنا ما زلنا 

فرنى فيه “العاهة” اأو النق�ص يف القدرات فقط )وبالتايل موجب الرعاية( ول نرى القدرات 

التي يتمتع بتا )وان كانت اأكرث اأو اقل من النموذج ال�ضائد(. عندما ننظر اإىل ال�ضخ�ص املعوق 

من منظور القدرات التي يتمتع بها )وهي النظرة التي يجب اآن تعتمد يف النظر اإىل اجلميع(، 

فاإننا ندرك حينئذ ما ميكن اآن يقوم به وان ي�ضاهم به )ل ما ل ميكن اإن يقوم به (، ونعمل على 

توفري الو�ضائل التي متكنه من اإ�ضتخدام قدراته ل�ضاحله ال�ضخ�ضي ول�ضالح املجتمع )اإن النظرة 

نف�ضها يجب تنطبق على جمال العمل املنتج اأي�ضا(.

اإن احلقوق ال�ضخ�ضية والأ�رشية لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، ت�ضكل يف اإعتقادنا التحدي 

على  تغيري حم�ضو�ص  يتطلب ح�ضول  وقد  املعوقني.  اإىل حقوق  ال�ضائدة  للنظرة  اأهمية  الأكرث 

هذا ال�ضعيد الكثري من التجارب واملمار�ضات الناجحة التي تثبت عمليا قدرات املعوقني  على 

القدرات يف  اثبتوا هذه  ال�ضخ�ضية والأ�رشية، متاما كما  ب�ضاأن حياتهم  اإتخاذ قرارات منا�ضبة 
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جمالت العمل املنتج والتعليم، واثبتوا جناح جتارب الدمج التي ووجهت بالإ�ضتغراب نف�ضه 

منذ �ضنوات.

7-3 - الإح�شاءات

اإن  جند  العامل  بلدان  من  عدد  يف  الإح�ضاءات   من  كثري  يف  اأن   اإىل  الإ�ضارة  يجب 

الأ�ضخا�ص املعوقون غري مرئيني فعليا، اإما لأن �ضمولهم بالتغطية يف م�ضوحات الأ�رشة ناق�ص، 

لثغرات يف ت�ضميم البحث اأو لعدم الت�رشيح. 

اإن الرتجمة العملية لهذا النق�ص هو اإن معدلت الإعاقة يف م�ضوح الأ�رشة العامة غالبا ما 

تكون متناق�ضة وغري واقعية )اقل من املعدلت احلقيقية(، مما يجعل الدرا�ضة الإح�ضائية لالإعاقة 

ب�ضكل دقيق واحت�ضاب موؤ�رشات كمية امراأ غري متاح يف اأغلب احلالت. من ناحية اأخرى، 

اإىل  تتوجه  الإعاقة، ول  متكيفة مع حالت  امل�ضتخدمة غري  نف�ضها  الإح�ضائية  الأدوات  فاإن 

الأ�ضخا�ص املعوقني اأنف�ضهم. 

اأمام هذا التق�ضري يتعني التطوير يف اأدوات البحث الإح�ضائي ويف اإ�ضدار النتائج الدرا�ضات 

لهذه الفئة الفرعية من ال�ضكان على القدر نف�ضه من الأهمية التي تعطى للفئات الفرعية الأخرى 

العاملية  املعايري  اإىل  ا�ضتنادًا  ال�ضكن، اجلن�ص، م�ضتوى الدخل...الخ(،  ال�ضكان )العمر،  من 

ذات ال�ضلة لتكوين �ضورة واقعية اأكرث اكتمال عن جمتمعاتنا.و يتعني تبني الت�ضنيف الدويل 

حول تاأدية الوظائف وال�ضحة والإعاقة.كما يتعني ت�ضمني البيانات والإح�ضاءات حول الإعاقة 

يف العمليات الأ�ضا�ضية جلمع وحتليل البيانات الجتماعية والقت�ضادية، مع �رشورة التن�ضيق بني 

القطاعات املختلفة لإيجاد قاعدة بيانات موحدة ب�ضاأن الإعاقة.

التغطية الإح�ضائية املو�ضوعية والعلمية لفيئه الأ�ضخا�ص  املعوقني   اأن ح�ضن  ومن املوؤكد 

لفائدة  وغريها  والثقافية  والجتماعية  الرتبوية  والربامج  ال�ضرتاتيجيات  ر�ضم  على  �ضي�ضاعد 

الأ�ضخا�ص  املعوقني يف كنف احرتام حقوق الإن�ضان.
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8-3 - واجبات املجتمع املدين:

بالطبع ل تلقى الإتفاقية كغريها من املواثيق الدولية بالتزامات قانونية على عاتق املجتمع 

املدين، ولكن يف احلقيقة هناك واجبات على املجتمع املدين ك�رشيك يف املجتمع، فاملجتمع 

املنظمات  خالل  من  اإجتماعيا  احلديثة  املجتمعات  تت�ضكل  بل  فقط  و�ضعب  حكومة  لي�ص 

الإن�ضان  منظمات حقوق  الإتفاقية على  هناك واجبات طرحتها  الوا�ضع كذلك  مبعناها  املدنية 

ب�ضكل خا�ص بو�ضفها �ضاحبة اخلربات احلقيقية يف جمال حقوق الإن�ضان وبرغم عدم الن�ص 

الواجبات  تلك  اأن  اإل  املدين  املجتمع  واجبات  على  بالوثيقة  الواردة  الن�ضو�ص  يف  �رشاحة 

تتجلى بو�ضوح يف م�ضمون العديد من الن�ضو�ص �ضواء على امل�ضتوى العام للمجتمع املدين مبا 

فاإذا كان احد  باملعنى اخلا�ص مبنظمات حقوق الإن�ضان،  اأحزاب ونقابات ...اأو  ي�ضمله من 

اأهداف الإتفاقية هو الدمج الجتماعي من منطلق قبول الأخر والإعرتاف بالإعاقة كجزء من 

التنوع الب�رشى فاإعداد املجتمع لهذا التقبل من امل�ضتحيل اأن يتم باإجراءات حكومية، بل اأن 

الفاعل الرئي�ضي هنا هو املجتمع املدين الأكرث اإقرتابا من اجلماهري باإختالفاتها وتنوعها، كذلك 

فخربات منظمات حقوق الإن�ضان املرتاكمة عرب اإ�ضتباكها مع الواقع وتطوراتها ومتر�ضها على 

اآليات الر�ضد والتوثيق وتعميق املفاهيم احلقوقية تعد من اأ�ضا�ضيات تفعيل تلك التفاقية، فبداية 

من الديباجة التي تبداأ بالروؤية الإجتماعية احلديثة لالأفراد ذوى الإعاقة والتي ترى الإعاقة يف 

احلواجز البيئية، ومرورا بر�ضد وتوثيق الإنتهاكات وو�ضول اإىل توفري املعلومات ون�رش الوعي 

بثقافة املعاقني وحقوقهم يف الإعرتاف بلغة الإ�ضارة وطريقة براي و�ضائل الإت�ضال احلديثة، 

كل تلك احلقوق تلقى بواجبات على منظمات حقوق الإن�ضان التي متلك من اخلربات ما يعد 

حجر اأ�ضا�ص لتعميق النظرة احلديثة ون�رش الوعي بحقوق املعاقني، ودرا�ضة تف�ضيالت احلقوق 

اأن لدى  الو�ضول ...الخ  كما  ال�ضيا�ضية واحلق يف  امل�ضاركة  وتاأ�ضيلها كاحلق يف  املختلفة 

تلك املنظمات بدرجة كبرية بنية وخربات بحثيه متكنها من لعب ادوار هامة لتاأ�ضيل الكثري من 

الدفاع  اإىل جانب الدور املحوري يف  بالطبع  احلقوق وتوفري املعلومات والإح�ضاءات، هذا 

اإنتهاك حلقوقهم، كذلك املطالبة باحلقوق الإقت�ضادية والإجتماعية  عن املعاقني ومواجهة اأي 

والثقافية فمبداأ وحدة احلقوق وتكاملها والذي يقر بداية بت�ضاوي الب�رش يف احلقوق دون اأدين 

متييز من اأى نوع، ظل طويال غري كاف حلماية املعاقني واحلقيقة اأن املعاقني عانوا عرب التاريخ 

�ضلطت  والإتفاقية   ، بالقتل  كثرية  اأحيان  احلياة يف  احلق يف  وفقد  بل  والعزل  التهمي�ص  من 
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ال�ضوء على م�ضاحات مهجورة من احلقوق وو�ضعت حقوق املعاقني يف مقدمة الق�ضايا احلقوقية 

بتعاون  واأن�ضطتها  براجمها  اأولويات  تدرجها يف  اأن  الإن�ضان  حقوق  منظمات  من  حتتاج  التي 

وتن�ضيق يوحد اجلهود من جهة ويحافظ على خ�ضو�ضية الأخر من جهة اأخرى وحتى ي�ضتطيع 

املعاقون يف م�رش ودول العامل الثالث اأن يقودوا العمل باأنف�ضهم اأمام منظمات حقوق الإن�ضان 

الكثري والكثري من العمل.

فقد ف�ضلت الإتفاقية الكثري من احلقوق كما تركت الباب مفتوحا للتقدم العلمي ليتمتع 

احلقوق  وخا�ضة  احلقوق  معظم  تف�ضيالت  وتعد  م�ضتقبال،  تظهر  جديدة  ميزة  باأي  املعاقني 

التنظيم  الإقت�ضادية والإجتماعية والثقافية حقوق تي�رشيه فاحلق يف العمل واملرتبط باحلق يف 

يف  احلق  كذلك  �ضكليا،  ولي�ص  اإيجابيا  يكون  حتى  امل�ضاعدة  الو�ضائل  يف  واحلق  النقابي، 

التعليم مرتبط يف تف�ضيالته باحلق يف الدمج والتاأهيل وتدريب املدر�ضني واملعاونني ...الخ ، 

كذلك امل�ضاعدة الق�ضائية مبعناها الوا�ضع ت�ضاهم يف التمتع باحلق يف التقا�ضي، فالدولة حتتاج 

 لإعادة �ضياغة �ضيا�ضتها وبراجمها يف جميع املجالت بحيث تبدءا التي�ضريات املبدئية باأ�رشع 

وقت ممكن.

4-اآليات لتنفيذ الإتفاقية ومراقبتها وحل�شن تفعيلها ولتطبيقها

1-4 - اآليات الر�شد الوطنية وامل�شتقلة

 متطلبات الر�ضد الفّعال ينبغي فيها :

* حتديد الإخت�ضا�ضات واملهام بني اجلهات والدوائر التنفيذية املختلفة 

* التن�ضيق الوثيق بني اجلهات التنفيذية املتخ�ض�ضة يف الدولة 

* تبادل املعلومات يف ما بينها واآلية جلمع املعلومات وت�ضنيفها وتدقيقها وتوثيقها 

* اإجراء البحوث وامل�ضوحات والإح�ضاءات واإن�ضاء قاعدة البيانات 

احلوار  جل�ضات  خالل  من  الإعاقة  ق�ضايا  يف  املعنيني  مع  الوثيق  الت�ضاور  اأي�ضا   *

اأو  البوؤرية  واملجموعات  احلالة  بدرا�ضات  والقيام  وحتليلها  الإ�ضتبيانات   وتوزيع 

جمموعات الرتكيز 
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كانت  وطنيًة  الر�ضد  مبهمة  لال�ضطالع  التخ�ض�ضات  متعدد  عمل  فريق  اإعداد   * 

اأو دولية 

يت�ضابه  التي  الدول  خ�ضو�ضًا  الأخرى،  الدول  مع  والتجارب  اخلربات  تبادل   *

والإجتماعية  والثقافية  والت�رشيعية  ال�ضيا�ضية  جوانبه  مبختلف  العام  ال�ضياق  فيها 

والإقت�ضادية.

“مركز  باري�ص:  مبادئ  ن�ضاأتها  يف  يراعى  م�ضتقلة  وطنية  بهيئة  الر�ضد  اآليات  وتكون 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرتها  التي  الإن�ضان  حقوق  وحماية  الوطنية لتعزيز  املوؤ�ض�ضات 

اأن يقوم  الت�ضكيل الذي يجب  1994م« )الإ�ضتقالل املايل والإداري،  اآزار مار�ص   4 بتاريخ 

ما  ومتابعة كل  مراقبة  �ضلطة  والأكادمييني،  امل�ضتقلني  واخلرباء  املدين  املجتمع  منظمات  على 

واإتاحتها  الربملان  اأو  احلكومة  اإىل  ورفعها  املتخ�ض�ضة  التقارير  وكتابة  الإن�ضان  بحقوق  يتعلق 

للعامة واإ�ضتقبال ال�ضكاوى املتعلقة باإنتهاكات حقوق الإن�ضان ومتابعتها والإبالغ عنها واإقرتاح 

التو�ضيات والتدابري لتعزيز حقوق الإن�ضان وحمايتها(

الإن�ضان ومنظمات  بها منظمات حقوق  تقوم  التي  املدنية غري احلكومية  الر�ضد   واآليات 

الق�ضاء  جهاز  عن  ال�ضادرة  الق�ضائية  والقرارات  الأحكام  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  حقوق 

الوطني اأو عن اأي هيئة ذات اإخت�ضا�ص ق�ضائي وطنيًة كانت اأو اإقليمية والر�ضد الدويل من 

الر�ضد  وجلان  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  حقوق  باإتفاقية  اخلا�ضة  الدولية  الر�ضد  جلنة  خالل 

اخلا�ضة باإتفاقيات حقوق الإن�ضان ذات ال�ضلة، من ذلك:

*  اللجنة املعنية بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية 

*  اللجنة املعنية باحلقوق الإقت�ضادية والإجتماعية والثقافية،

* اللجنة املعنية بالق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة،

*  اللجنة املعنية بحقوق الطفل... الخ.
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2-4 - اأدوات الر�شد

 تتلخ�ص اأدوات الر�شد يف:

* التقرير ال�ضادر عن اآلية الر�ضد الوطنية 

* التقرير لوكالت الأمم املتحدة 

والوطنية  الدولية  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  وجمعيات  احلكومية  غري  املنظمات   *

*املوؤ�ض�ضات الأكادميية وهيئات الر�ضد واملراقبة الوطنية امل�ضتقلة

* التقرير الر�ضمي ال�ضادر عن احلكومة وهيئاتها التنفيذية

* تقارير منظمات املجتمع املدين، اأو التقرير املوازي.

* قائمة الت�ضاوؤلت وامل�ضائل ولئحة الق�ضايا

* ال�ضكاوى املقدمة من قبل الأفراد

* التقرير للتحقيقات ولبعثات التحري

* املالحظات اخلتامية  للجنة اخلرباء 

*موؤمتر الدول الأطراف 

3-4 -التقرير ال�شادر عن اآلية الر�شد الوطنية امل�شتقل 

معلومات  اللجنة  تطلب  الوطني،  ال�ضعيد  على  الإتفاقية  تنفيذ  لطريقة  الكامل  الفهم  بغية 

من امل�ضادر امل�ضتقلة. ت�ضمل هذه وكالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وجمعيات 

واملراقبة  الر�ضد  وهيئات  الأكادميية  واملوؤ�ض�ضات  والوطنية  الدولية  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص 

الوطنية امل�ضتقلة.

وحلمايتها  ولتعزيزها  الإتفاقية  لتطبيق  اإطاًرا  طرف  دولة  كل  اإقامة  الإتفاقية  ت�ضتدعي 

ولر�ضد تنفيذها . يت�ضكل هذا الإطار من هيئة واحدة م�ضتقلة، مثل اإحدى موؤ�ض�ضات/معاهد 

حقوق الإن�ضان الوطنية، اأو لعله ي�ضمل عددا من الكيانات. يف احلد الأدنى، يجب اأن ي�ضم 

الإطار اآلية م�ضتقلة واحدة على الأقل، وياأخذ بعني الإعتبار مبادئ باري�ص.  من جهة ثانية، 
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من ال�رشوري اإ�ضت�ضارة جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ب�ضاأن اإقامة اإطار الر�ضد، على اأن 

يعنى الإطار باإهتمام وم�ضاركة جمعيات هوؤلء الأ�ضخا�ص واخلرباء الذين يفرت�ص اأن يكونوا 

من الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة .

من وظائف هذا الإطار الرئي�ضية ر�ضد تنفيذ اإتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، الأمر 

الذي قد يتحقق عرب اإجراء البحوث وتطوير املوؤ�رشات واملعامل القيا�ضية، اأو جمع املعلومات 

عن اإنتهاكات حقوق الإن�ضان. ُت�َضلَّم التقارير عادة اإىل الهيئات احلكومية.

قد يختار اإطار الر�ضد الوطني رفع تقريره اخلا�ص اإىل جلنة اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة، متناول تطبيق التفاقية على ال�ضعيد الوطني. ويف الوقت نف�ضه، فان على جمعيات 

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ت�ضجيع الإطار على رفع التقارير وعقد امل�ضاورات بخ�ضو�ص تنفيذ 

ت�ضنيف  جرى  البلدان،  بع�ص  يف  ت�ضاور.  عملية  اأية  يف  بن�ضاط  م�ضاركتها  مع  التفاقية، 

موؤ�ض�ضات/معاهد حقوق الإن�ضان الوطنية على اأنها هي هذا الإطار. وكانت هذه املوؤ�ض�ضات 

قد اأقيمت يف الكثري من الدول بق�ضد تعزيز حقوق الإن�ضان ومراقبتها ور�ضدها. وهي تتخذ 

جمموعة من الأ�ضكال كمفو�ضيات حقوق الإن�ضان ومكتب تلقي ال�ضكاوى واملظامل ومكاتب 

تقيم  الدول  اأن  الإ�ضت�ضارية. ومع  الإن�ضان  ومعاهد/موؤ�ض�ضات حقوق  العام،  الدفاع  حمامي 

عموما موؤ�ض�ضات حقوق الإن�ضان الوطنية،  فاإن ما يتقيد منها مببادئ باري�ص هي كيانات م�ضتقلة 

توؤدي مهام تعزيز ور�ضد/مراقبة بالغة الأهمية. وهي تتمتع بتفوي�ص وا�ضع ين�ص عليه القانون، 

وحتظى باأموال وبني حتتية كافية غري خا�ضعة ل�ضيطرة احلكومة وقادرة على العمل بطريقة تت�ضم 

بالإ�ضتقاللية. يف بع�ص الدول، هناك مثل هذه املوؤ�ض�ضات غري املتقيدة كليا مببادئ باري�ص،  

اأو التي ل تتقيد بهذه املبادئ . بالرغم من اأن مبادئ باري�ص ت�ضجع موؤ�ض�ضات/معاهد حقوق 

الإن�ضان الوطنية على امل�ضاهمة يف اإعداد تقارير الدول الأطراف حول تنفيذ اإتفاقيات ومواثيق 

حقوق الإن�ضان، اإل اأنها تلقى الت�ضجيع اأي�ضا حتى تعرب عن وجهة نظرها عند ال�رشورة.

اأما يف الدول التي مل ُتَعنيَّ موؤ�ض�ضات/معاهد حقوق الإن�ضان الوطنية اإطارا للر�ضد، فاإنها 

قد تختار مع ذلك اأن ترفع تقاريرها اخلا�ضة اإىل جلنة الإتفاقية لكي تعرب عن راأيها ب�ضاأن و�ضع 

الإتفاقية مو�ضع التنفيذ والتطبيق يف الدولة الطرف املعنية لذلك يجدر بجمعيات الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة بطريقة فعالة وم�ضتقلة« يف درا�ضة تقارير الدول الأطراف وتو�ضيعها. لذلك قد 
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تختار هيئات الر�ضد الوطنية تقدمي تقاريرها اخلا�ضة اإىل اللجنة بق�ضد تزويدها براأيها بخ�ضو�ص 

طريقة تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية.

ينبغي جلمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، وكما هي احلال  مع تقرير الدولة الطرف، اأن 

ت�ضجع اإطار حقوق الإن�ضان الوطني لتنظيم م�ضاورات وطنية ب�ضاأن تنفيذ الإتفاقية، واأن ت�ضارك 

بن�ضاط يف اأي عملية ت�ضاور. لكن، يفرت�ص بهذه اجلمعيات اأي�ضا اأن جتري مترين ر�ضد ب�ضكل 

تنقيحها  اأو  ت�ضفيتها  يتم  مل  ملعلومات  اللجنة  تلقي  ل�ضمان  اللجنة  اإىل  تقريرها  وت�ضلم  م�ضتقل 

مبا�رشة من جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة . اإل اأنها قد ترغب يف تن�ضيق الت�ضليم مع اإطار 

الر�ضد الوطني وموؤ�ض�ضات/معاهد حقوق الإن�ضان الوطنية من اأجل ت�ضليط ال�ضوء على ق�ضايا 

ح�ضا�ضة مثرية لقلق املجتمع املدين، ولتجنب الكثري من التداخل بني التقارير.

4-4 - تقرير دول الأطراف -التنفيذ والر�شد الوطنيني

بالن�ضبة  لتقرير الدول الأطراف، تلتزم  هذه الدول كجزء من الإلتزام باملعاهدة، تقدمي 

تقارير اإىل جلنة اخلرباء الدولية والتي تت�ضمن اأ�ضخا�ص معوقني، وغريهم من املنتخبني من 

البلدان التي �ضّدقت على املعاهدة. هذه التقارير تظهر تقّدم البلد يف العمل املتوافق مع بنود 

الإتفاقية ومتطلباتها. كما يتعني على كل دولة تقدمي تقرير اأويل �ضامل، مع تقارير ملحقة 

كل اأربع �ضنوات. اللجنة �ضتعطي مالحظاتها وتو�ضياتها حول كل تقرير، ورمبا �ضيطلب من 

البلد مقّدم التقرير املزيد من املعلومات، اإ�ضافة اإىل انه ميكن للجنة اأن ت�ضدر من وقت لآخر 

تعليقات عامة حول تف�ضري بنود التفاقية.

ويتعني اإتخاذ خطوات يجب القيام بها  بعد انتهاء كل عملية ر�ضد وطنيًة كانت اأو دولية 

وهي و�ضع اآليات لتنفيذ التو�ضيات الواردة يف التقارير والإ�ضتفادة من مالحظات اللجان الوطنية 

التقارير  والنواق�ص يف  الفجوات  يتم جتنب  بحيث  املقدمة،  التقارير  على  الواردة  الدولية  اأو 

الالحقة وتعزيز التعاون الدويل يف جمالت الإحتياج التي مت حتديدها وو�ضع التو�ضيات ب�ضاأنها 

وتقييم منظمات املجتمع املدين وب�ضفة خا�ضة منظمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة لدورها يف 

عملية الر�ضد الوطني والدويل واإ�ضتخدام تقارير الر�ضد املقدمة بو�ضفها اآليات لك�ضب التاأييد 

واإحداث التغيري يف جمالت حمددة، وفقًا لالأولويات التي يحددها اأ�ضحاب ال�ضاأن.
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اإن واجب تقدمي التقارير يهدف اأ�ضا�ضا اإىل م�ضاعدة كل دولة طرف على الوفاء باإلتزاماتها 

وتوفري اأ�ضا�ص ميكن الإ�ضتناد اإليه لر�ضد مدى وفاء الدول الأطراف باإلتزاماتها اأن عملية اإعداد 

وتقدمي التقارير من جانب الدول ينبغي اأن تكون �ضبيال لتحقيق جمموعة متنوعة من الأهداف 

منها توفري الأ�ضا�ص ل�ضياغة �ضيا�ضات وا�ضحة توجه نحو اأهداف دقيقة، لإعمال احلقوق املعنية، 

مما ي�ضهل الفح�ص العام لل�ضيا�ضات احلكومية ذات ال�ضلة والقيام بتقييم فعال ملدى التقدم املحرز 

اأهمية  يكت�ضبا  الوطني  امل�ضتوى  على  فيه  والنظر  التقرير  اإعداد  واأن  احلقوق.  هذه  اإعمال  يف 

تعادل على الأقل اأهمية احلوار البناء اجلاري على ال�ضعيد الدويل بني اللجنة والدولة املقدمة 

للتقرير.

ال�ضعيد  على  الوثيقة  اأحكام  تنفيذ  وتراقب  الإتفاقية  جلنة  تر�ضد  املالحظة،  �ضبقت  كما 

الدويل عن طريق فح�ص تقارير الدولة الطرف وتقدمي التو�ضيات والإقرتاحات ب�ضاأن حت�ضني 

الإتفاقية  لتنفيذ  بنيانا  الطرف  الدولة  اإقامة  التفاقية  من   33 املادة  ت�ضرتط  الإتفاقية.  تطبيق 

ور�ضدها على ال�ضعيد الوطني.

ل ميكن لهيئة املراقبة  تقدمي اأو فر�ص اأية اأحكام، لكن تو�ضياتها �ضيكون لها دعم عاملي 

قوي عمومًا، وهكذا �ضت�ضعر احلكومات ب�ضغط �ضيا�ضي يحثها على الإمتثال.

اإىل اجلميع.  اللجنة املخت�ضة �ضتتوفر  الدولة وتو�ضيات وتعليقات  تقارير  اأن  العلم  مع 

كما ت�ضجع التفاقية التعاون بني اللجنة والدول وبني الهيئات الأخرى ذات العالقة،  مثل 

وكالت اأو خرباء الأمم املتحدة.

5-4 - اإقامة اأو تقوية الئتالفات الوطنية لإعداد التقارير املوازية

بالإتفاقية. وعلى  اخلا�ص  الوطني  الإئتالف  املوازي �ضمن  التقرير  باإعداد  ب�ضدة  يو�ضى 

الإئتالف  تقوية  اأو  وطني  ائتالف  اإقامة  القيادة يف  تويل  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  جمعيات 

القائم، مع اإ�ضتخدام اإعداد التقرير املوازي وت�ضليمه لتحفيز اجلمعيات على العمل معا. والعمل 

الأ�ضخا�ص  العاملة مع  الأخرى  لالنهماك مع اجلمعيات واملنظمات  الفر�ضة  يتيح  ائتالف  يف 

والقيود وكذلك  والتحديات  املمار�ضات  واأف�ضل  الإجنازات  الت�ضارك يف  بغية  الإعاقة  ذوي 

التعلم من بع�ضها.
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الوطني  قيادة الئتالف  اأو ل�رشيحة كبرية موؤثرة من عامل الإعاقة  انتخابية  لدائرة  ينبغي 

لالتفاقية. ولكن مبا  اأن الإتفاقية اأداة متناهية الإت�ضاع ومن اأجل �ضمان تغطية جميع امليادين، 

من الأهمية مبكان اأن ميتد الإئتالف الوطني اأو اأن ي�ضمل موؤ�ض�ضات اأخرى من املجتمع املدين 

حمددة  ق�ضايا  على  اهتمامها  ين�ضب  التي  اجلمعيات  اأما  الإتفاقية.  ت�ضملها  لق�ضايا  تت�ضدى 

كالتعذيب واإدارة الق�ضاء وكذلك اجلمعيات التي متلك معلومات قيمة من فئات حمددة من 

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة كجمعيات الطفل واملراأة اأو اجلمعيات العاملة مع ال�ضكان املحليني اأو 

الأ�ضليني اأو الأقليات اأو الالجئني ؛ فينبغي �ضمها يف ائتالف عري�ص القاعدة. ولعل منظمات 

ينبغي  كما  التقرير.  يف  بها  ت�ضهم  معلومات  اأي�ضا  متتلك  الدينية  واجلمعيات  الإن�ضان  حقوق 

لالئتالف اأن ي�ضم منظمات ت�ضتقر يف املناطق الريفية، واأل ينح�رش يف تلك املتخذة من العا�ضمة 

اإ�ضتخدام  وبالإمكان  بع�ضها،  مع  ماديا  تلتقي  اأن  اجلمعيات  ولي�ص �رشوريا جلميع  لها.  مقرا 

اأ�ضكال الإت�ضال الع�رشية بهدف تن�ضيق العمل على التقرير.

اإحدى جمعيات  تقوده  املدين  املجتمع  اإئتالف من جمعيات  يعده  تقرير مواز  ت�ضليم  اأما 

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، فيف�ضح املجال اأمام الر�ضد الفعال لالتفاقية بف�ضل املعرفة املتخ�ض�ضة 

والقدرة على عر�ص �ضورة  املقدمة  النظر  املنظمات، وجمموعة وجهات  بها هذه  تتمتع  التي 

�ضاملة عن الو�ضع. كذلك ي�ضمن اإعطاء الق�ضايا الهامة بالن�ضبة اإىل اجلمعيات ال�ضغرية وزنها 

واإعارتها كامل الإهتمام على ال�ضعيدين الوطني والدويل. كذلك ينزع اإعداد تقرير من قبل اأحد 

الئتالفات اإىل اإ�ضفاء ال�رشعية على املعلومات املقدمة وامل�ضاعدة يف جتنب الإنتقاد احلكومي، 

معلومات غري  تقدم  اأنها  اأو  بها  �ضيا�ضية ولي�ص موثوقا  تنطلق من حوافز  املنظمات  اإحدى  باأن 

�ضحيحة واقعيا.

من جهتهم، يجد اأع�ضاء اللجنة اأن وجود تقرير واحد �ضامل ي�ضلط ال�ضوء بو�ضوح على 

الق�ضايا الأ�ضا�ضية املقلقة ويطرح تو�ضيات للمتابعة على ال�ضعيد الوطني يتيح احل�ضول ب�رشعة 

على �ضورة وا�ضحة بالن�ضبة اإىل موقع بروز الق�ضايا يف البالد، وي�ضاعد يف �ضمان تقدمي هذه 

التو�ضيات  وتبدو  اخلتامية.  املالحظات  يف  وكذلك  الطرف  الدولة  مع  احلوار  يف  الق�ضايا 

وتعالج  الوطني  ال�ضعيد  على  واقعيا  للتنفيذ  وقابلة  ملمو�ضة  اإئتالف وطني  من جانب  املقرتحة 

احل�ضا�ضيات املحلية. كما يتعر�ص اأع�ضاء اللجنة ل�ضغط الوقت ال�ضديد. ويف حال جمابهتهم 

لرتاكم عدد كبري من التقارير، يف�ضلون قراءة عدد �ضغري منها. لذلك قد يجدون �ضعوبة يف 



33 اآلية عمل جلنة الأمم املتحدة 

املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

ترتيب اأولوية الق�ضايا املفرت�ص اإثارتها مع الدولة.

يجب اإن يتم توزيع التقرير املوازي على امل�ضتوى الوطني من اأجل اإذكاء وعي اجلمهور 

العام وو�ضائل الإعالم حول حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة. رمبا تفكر جمعيات الأ�ضخا�ص 

الهموم والتو�ضيات  ال�ضوء حول  تنظيم حدث ما، كموؤمتر �ضحفي لإلقاء  الإعاقة يف  ذوي 

الواردة يف التقرير املوازي.

م�شاركة املجتمع املدين يف اجلل�شة العامة للجنة 

يجري فح�ص تقرير الدولة الطرف يف جل�ضة عامة تعقدها اللجنة. عموما، يربمج كل 

ميدد  قد  لكنه  �ضاعات(،  ثالث  ملدة  منهما  كل  )اإجتماعان  واحد  يوم  خالل  للدرا�ضة  تقرير 

جمعيات  حت�رش  قد  ال�رشورة.  عند  �ضاعات(  ثالث  ملدة  واحدة  )جل�ضة  اإ�ضايف  يوم  لن�ضف 

كما  مراقبني.  ب�ضفة  املعنيني  امل�ضلحة/ال�ضاأن  اأ�ضحاب  من  وغريها  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص 

يطلب من الدولة الطرف اإر�ضال وفد على امل�ضتوى الوطني ملراجعة التقرير، ويو�ضى مب�ضاركة 

امل�ضئولني احلكوميني املعنيني فعليا بتنفيذ الإتفاقية. وتقرتح اللجنة اأن يكون وفد الدولة الطرف 

برئا�ضة �ضخ�ص له �ضالحياته يف احلكومة واأجهزة الدولة واأن ي�ضم الوفد يف ع�ضويته اأفرادا من 

ال�ضلطتني الت�رشيعية والق�ضائية. على جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإبالغ الوزارات املعنية 

باأهمية اإر�ضال وفد رفيع امل�ضتوى ووا�ضع املعرفة والإطالع اإىل الإجتماع العام.

جتري اللجنة “حوارا بناء” مع الدولة الطرف يثري فيه اأع�ضاء اللجنة اأ�ضئلة ويدلون بتعليقات 

تعقبها ردود من وفد احلكومة. اأما هدف احلوار، فاملراجعة مع اللجنة للتقدم املحقق، وللعوامل 

ولل�ضعوبات املجابهة يف تنفيذ التفاقية، ولالأولويات يف ذلك ولأهداف العمل امل�ضتقبلي.

لعل جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة تتمكن من مقابلة اأع�ضاء اللجنة ر�ضميا اأو ب�ضورة 

غري ر�ضمية اأثناء دورة الجتماعات بهدف تقدمي معلومات اإ�ضافية، اأو توفري جتديدات وحتيني 

للبيانات، اأو اإقرتاح اأ�ضئلة تطرح على وفد الدولة الطرف. والإجتماعات فر�ضة اأي�ضا للح�ضول 

على �ضورة مبا�رشة عرب احلوار مع احلكومة. مع اأن الأمم املتحدة تنتج �ضجالت موجزة عن 

املناق�ضات، فاإن هذه هي ملخ�ضات لالجتماعات ولي�ضت تدوينا حرفيا للنقا�ص. بالإ�ضافة اإىل 

النقا�ص،  اأ�ضهر على جل�ضات  ذلك، فاإن ال�ضجالت املوجزة كثريا ما ل تتاح،  حتى انق�ضاء 
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وهي عموما تعد فقط باللغتني الإجنليزية والفرن�ضية.       

اإن امل�ضاركة الفعالة للمجتمع املدين، مبا يف ذلك جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، 

يف التاأثري على عملية اإعداد التقارير هي من الطرق الهامة ملراقبة وتعزيز ومتابعة عمل اللجنة 

املعنية بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة. من اجلائز اإ�رشاك جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

يف عدد من املراحل املختلفة من عملية اإعداد التقارير، كما يف حت�ضري تقرير الدولة الطرف، 

واإعداد التقارير املرفوعة من اأطر وهيئات الر�ضد الوطنية امل�ضتقلة، واأثناء تهيئة التقارير املوازية 

من قبل ائتالفات جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة. كذلك ميكن تقدمي املعلومات يف مراحل 

الدولة  مع  واحلوار  والق�ضايا  امل�ضائل  قائمة  اعتماد  ت�ضبق  التي  الفرتة  مثل  العملية،  من  عدة 

الطرف وتبني املالحظات اخلتامية

5-األيات التطبيق واملراقبة

يوجد يف جميع املعاهدات الدولية حلقوق الإن�ضان امللزمة قانونا عن�رش  ر�ضد، وهذه 

�ضاأن  �ضاأنه يف ذلك  الإتفاقية،  املبني يف  الإجراء  واإن  م�ضتثناة من ذلك.  لي�ضت  التفاقية 

اآليات الر�ضد املوجودة يف معاهدات الدولية الأخرى حلقوق الأن�ضان، يعزز احلوار البناء 

والتما�ص  ال�ضكوى  الأفراد يف  تنفيذا وعلى حق  الإتفاقية  اأحكام  تنفيذ  ل�ضمان  الدول  مع 

الإ�ضالح. 

على ال�ضعيد الدويل، تن�ص التفاقية على اإجراء ر�ضد بوا�ضطة اإن�ضاء جلنة  من اخلرباء 

امل�ضتقلني، ت�ضمى اللجنة املعنية بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة. تراجع اللجنة التقارير التي 

تقدمها الدول الأطراف ب�ضورة دورية. وعلى اأ�ضا�ص هذه التقارير، تعمل اللجنة مع الدول 

الأطراف املعنية، وتقدم مالحظات ختامية وتو�ضيات اإىل تلك الدول الأطراف.

التفاقية  لتطبيق  واملراقبني  احلكوميني  املمثلني  عدد  يتفاوت  الوطني،  امل�ضتوى  على 

لهذه  الأقل  على  واحدة  حكومية  مركزية  نقطة  وجود  تتطلب  والتفاقية  واآخر.  بلد  بني 

امل�ضوؤولية، وكذلك ت�ضّجع على اأن يكون هناك اآلية �ضمن احلكومة لتن�ضيق الأعمال املّتخذة 

يف خمتلف امل�ضتويات وخمتلف القطاعات. كما اأنه على كل بلد اأن ت�ضتحدث هيئة م�ضتقلة 

ملراقبة  الوطنية  القوانني  متابعة  عن  م�ضئولة  تكون  الإعاقة،  اأو  الإن�ضان  حقوق  هيئة  مثل 
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كيفية و�ضع التفاقية مو�ضع التنفيذ. كما ت�ضمن التفاقية �رشطًا باأن يكون للمنظمات غري 

عملية  الكاملة يف  امل�ضاركة  بحق  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  منظمات  وخ�ضو�ضًا  احلكومية 

 

املراقبة الوطنية.

1-5 -جلنة الر�شد  الدولية اخلا�شة باتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

تن�ضئ الإتفاقية يف مادتها الرابعة والثالثني جلنة معنية بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة. 

من   35 املادة  مبوجب  الأطراف  الدول  تقدمها  التي  الدورية  التقارير  بدرا�ضة  مفو�ضة  وهي 

الإتفاقية، وبتلقي وبفح�ص البالغات الفردية �ضد الدول الأطراف يف الربوتوكول الإختياري 

اإىل  ت�ضري  عليها  ومعول  موثقة  معلومات  اإىل  م�ضتندة  حتقيقات  وباإجراء  بالإتفاقية،  امللحق 

اإنتهاكات فا�ضحة اأو منهجية للربوتوكول الإختياري من جانب الدولة الطرف. جتتمع اللجنة 

ح�ضب دورات �ضنوية يف مدينة جنيف ال�ضوي�رشية واأثر درا�ضة تقارير الدول تعتمد ما يعرف 

ب “املالحظات اخلتامية” التي تقدمها للدول الأطراف.وتت�ضمن هذه املالحظات ا�ضتعرا�ص 

اللجنة للتدابري الإيجابية التي اأتخذت لتنفيذ التفاقية وموا�ضع القلق والتو�ضيات. 

تتاألف اللجنة حاليا من ثمانية ع�رش ع�ضًوا، ومن املفرت�ص   اأن اأع�ضاء اللجنة يكونوا من 

»امل�ضهود لهم بالأخالق العالية واملعرتف لهم بالكفاءة واخلربة« يف ميدان حقوق الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة. مع اأن اأع�ضاء اللجنة ت�ضميهم وتنتخبهم الدول الأطراف يف التفاقية، فاإنهم 

بلدانهم. ومن الواجب الأخذ يف عني الإعتبار يف  خرباء م�ضتقلون ولي�ضوا ممثلني حلكومات 

القانونية  والأنظمة  املختلفة  التمدن  اأ�ضكال  ومتثيل  العادل  اجلغرايف  التوزيع  اللجنة  تركيبة 

من  وت�ضم خرباء  اجلن�ضني  بني  بالتوازن  تتمتع  اأن  باللجنة  يجدر  الرئي�ضية. كذلك  والق�ضائية 

ذوي الإعاقة. يعمل الأع�ضاء لولية مدتها اأربعة اأعوام)04(، ومن اجلائز اإعادة اإنتخابهم ملرة 

واحدة. وهم يوؤدون مهامهم على اأ�ضا�ص طوعي. 

2-5- تقارير الدول الأطراف

مبادئ توجيهية بخ�شو�ص �شكل وحمتوى التقارير

و�ضعت اللجنة املعنية باتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وفق الفقرة 1 من املادة 35 

من الإتفاقية وثيقة ملبادئ توجيهية بخ�ضو�ص �ضكل وحمتوى التقارير التي ينبغي على الدول 
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تقدميها.

و تتعهد كل دولة طرف باأن تقدم اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة تقريرًا عن التدابري املتخذة 

لتنفيذ اإلتزاماتها مبوجب الإتفاقية والربوتوكول الإختياري  لكي تنظر فيهما اللجنة املعنية بحقوق 

الطرف  للدولة  بالن�ضبة  الإتفاقية  نفاذ  بدء  عامني عقب  فرتة  الإعاقة خالل  ذوي  الأ�ضخا�ص 

املعنية، ومرة كل اأربع �ضنوات على الأقل بعد ذلك وكلما طلبت اللجنة ذلك. كما تن�ض�ص 

الفقرة 1 من املادة 36 على اأن للجنة اأن تطلب مزيدًا من املعلومات من الدول الأطراف.

الدول الأطراف  اإىل  الن�ضح  اإ�ضداء  بالإبالغ هو  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  والغر�ص من 

ب�ضاأن �ضكل وحمتوى تقاريرها من اأجل تي�ضري اإعداد التقارير و�ضمان اأن تكون هذه التقارير 

�ضاملة واأن تعر�ضها الدول الأطراف بطريقة موحدة. كما �ضيوؤدي المتثال للمبادئ التوجيهية 

 36 املادة  اإ�ضافية مبوجب  اإىل طلب معلومات  اللجنة  تقليل حاجة  اإىل  التقارير  باإعداد  املتعلقة 

ومبقت�ضى الفقرة 3 من املادة 36 من نظامها الداخلي.

اإعدادها، ل بو�ضفها  التقارير، مبا ي�ضمل عملية  الدول يف عملية تقدمي  تنظر  اأن  وينبغي 

حالة  لتقييم  فر�ضة  باعتبارها  اأي�ضًا  ولكن  فح�ضب،  الدولية  للتزاماتها  امتثالها  ل�ضمان  و�ضيلة 

حماية حقوق الإن�ضان داخل وليتها وبغر�ص تخطيط ال�ضيا�ضات وتنفيذ التفاقية بكفاءة اأكرب. 

وعليه فاإن، عملية اإعداد التقارير تتيح فر�ضة اأمام كل دولة طرف للقيام مبا يلي: 

* اإجراء ا�ضتعرا�ص �ضامل للتدابري التي اتخذتها لتن�ضيق قوانينها و�ضيا�ضاتها الوطنية مع 

اأحكام املعاهدات الدولية حلقوق الإن�ضان ذات ال�ضلة التي هي طرف فيها؛ 

*ر�ضد التقدم املحرز يف تعزيز التمتع باحلقوق املبينة يف املعاهدات يف �ضياق تعزيز 

حقوق الإن�ضان بوجه عام؛ 

* حتديد امل�ضاكل واأوجه الق�ضور يف النهج الذي تتبعه ب�ضاأن تنفيذ املعاهدة؛

* التخطيط ل�ضيا�ضات منا�ضبة ور�ضم هذه ال�ضيا�ضات بغية حتقيق هذه الأهداف.

غري  املنظمات  م�ضاركة  وتي�ضري  ت�ضجيع  الأطراف  للدول  ينبغي  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 

احلكومية يف اإعداد التقارير، مبا يف ذلك منظمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة. و�ضتعمل هذه 

متتع  تعزيز  عن  ف�ضاًل  التقارير  نوعية  حت�ضني  على  املنظمات  هذه  جانب  من  البناءة  امل�ضاركة 
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اجلميع باحلقوق املحمية بالإتفاقية. وينبغي اأن ت�ضمل التقارير �رشحًا لالإجراء املطبق من اأجل 

الت�ضاور مع املجتمع املدين وخا�ضة املنظمات املمثلة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة والتدابري املتخذة 

التي تكفل الو�ضول الكامل اإىل هذا الإجراء. 

ويجب على الدول الأطراف اأن تعرتف بتنوع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة واأن حترتم هذا 

اأنواع  التقارير حمددة مبختلف  تكون هذه  بل  تقريرها  التعميم يف  تكفل عدم  واأن  التنوع، 

الإعاقة.

وتعتمد اللجنة هذه املبادئ التوجيهية التي تاأخذ يف اإعتبارها املبادئ التوجيهية املن�ضقة لتقدمي 

التوجيهية  املبادئ  هذه  حتديث  و�ضيتم  الإن�ضان.  حلقوق  الدولية  املعاهدات  مبوجب  التقارير 

م�ضتقباًل لكي تراعي ما ي�ضتجد من ممار�ضة اللجنة ب�ضاأن تطبيق الإتفاقية، على نحو ما يتجلى يف 

مالحظاتها اخلتامية وتعليقاتها العامة وبياناتها. 

 وتقوم اللجنة يف العادة بعد ا�ضتالمها للتقرير بتعيني اأحد اأع�ضائها لدرا�ضته وتقدمي قائمة من 

الأ�ضئلة وال�ضتف�ضارات للدولة املعنية ل�ضتكمال اأو تو�ضيح بع�ص املعلومات. 

تتطلب توجيهات واإر�ضادات اإعداد التقارير الأولية تقدمي الدول للمعلومات عن الإجراءات 

املعتمدة لتحقيق اأهداف التفاقية. من املرجح كثريا اأن يوؤدي هذا اإىل تعداد التدابري املتخذة قبل 

تبني التفاقية وبعده، لكنه ل يظهر بال�رشورة الثغرات بني الو�ضع الراهن واأهداف التفاقية. 

امل�ضائل  اأو  الت�ضاوؤلت  فتق�ضي باإثارة  هذه،  والتوجيه  الإر�ضاد  وثيقة  املعتمدة يف  املقاربة  اأما 

والق�ضايا التي ت�ضمح بتحديد هذه الثغرات، وتهيئ بذلك وجهة نظر مكملة تتلقاها بخ�ضو�ص 

ال�ضعوبات العالقة.

فاإن  التف�ضيل،  بالغة  الإتفاقية  قبل جلنة  من  املعتمدة  التقارير  اإعداد  اإر�ضادات  تعترب  فيما 

اأهمية  الت�ضاوؤلت والق�ضايا التي تت�ضدى لها وثيقة الإر�ضاد هذه ت�ضعى اإىل اأن تكون الأكرث 

و�ضلة، وذلك مل�ضاعدة وا�ضعي التقارير املوازية يف املهمة ال�ضعبة بخ�ضو�ص اإختيار ما الذي 

يركزون عليه. يف اأي حال، من ال�رشوري اإعتبار امل�ضائل والق�ضايا الواردة يف هذه الوثيقة  

قائمة غري �ضاملة للم�ضائل اأو الق�ضايا الواجب اإكمالها يف الوقت املنا�ضب بق�ضايا اأخرى حمددة 

يف توجيهات اإعداد التقارير، التي تربز عند تنفيذ الإتفاقية.
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3-5 -التقارير املوازية

وبالإ�ضافة اإىل التقرير املقدم من الدولة الطرف، تتلقى اللجنة معلومات عن تنفيذ اأحكام 

املتخ�ض�ضة واملنظمات احلكومية  املتحدة  الأمم  فيها وكالت  مبا  اأخرى،  الإتفاقية من م�ضادر 

الأخرى، واملنظمات غري احلكومية والهيئات املعنية الأخرى.

للجنة  وت�ضمح  الر�ضد،  عملية  يف  الكاملة  املدين  املجتمع  م�ضاركة  التفاقية  ت�ضتدعي 

التفاقية بدعوة »الهيئات الأخرى املخت�ضة والكفوؤة« لتقدمي م�ضورة للخرباء ب�ضاأن تنفيذ التفاقية 

يف املجالت الواقعة �ضمن اخت�ضا�ضهم. من جهتها، ترحب طرق عمل اللجنة برفع التقارير 

واأدوات التوثيق الأخرى من قبل جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة الدولية اأو الإقليمية اأو 

الوطنية اأو املحلية بق�ضد التمتع بفهم اأف�ضل للم�ضكالت عند تنفيذ الإتفاقية على ال�ضعيد الوطني. 

لذلك يجدر بجمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اأن تفكر يف اإعداد التقارير عن تنفيذ التفاقية 

يف بلدانها.

بغية احل�ضول على �ضورة �ضاملة عن تنفيذ التفاقية يف اإحدى الدول، حتتاج اللجنة اإىل 

اإًذا،  معلومات موثقة من جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة عن الو�ضع احلقيقي يف البالد. 

فاإعداد التقرير يتيح فر�ضة فريدة اأمام جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة للتعبري عن همومها 

ن جمعيات الأ�ضخا�ص  اأمام الهيئة الدولية القانونية امل�ضئولة عن ر�ضد تنفيذ التفاقية. فهو مُيَكِّ

رفع  بالإمكان  م�رشوع،  خارجي  مب�ضدر  تزويدها  طريق  عن  ويقويها  الوطنية  الإعاقة  ذوي 

ل�ضيا�ضات  العام  الفح�ص  التقرير على  اإعداد  ي�ضجع  لها. كذلك  اإليه ومعاجلته  الإعاقة  ق�ضايا 

احلكومة، ولعله يثري نقا�ضا عاما مفتوحا عن و�ضع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف اإحدى الدول. 

ولعل التقرير الذي تعده جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يفتح نافذة للفر�ص اأمام اإقامة حوار 

جدي مع كبار امل�ضئولني احلكوميني عن جهود الدولة للتقيد باأحكام الإتفاقية، وامل�ضاعدة يف 

التاأثري على الأجندة الوطنية.

البالد  يف  الو�ضع  حقيقة  عن  قانوين  طابع  ذات  �ضورة  الأطراف  الدول  توفر  ما  غالبا 

الر�ضد واملراقبة الأخرى امل�ضتقلة توفري املعلومات عن  ُيرَتك للمجتمع املدين واأطر  وكثريا ما 

التطبيق الفعلي لهذا الت�رشيع. يف اأي حال، من ال�رشوري لتقارير جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي 

واجبها  ومن  الطرف.  الدولة  تقرير  يف  الواردة  املعلومات  تعيد،  اأن  ل  تكمل،  اأن  الإعاقة 
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حتديد الثغرات وت�ضليط ال�ضوء على امليادين ذات الأولوية، وعر�ص معلومات حمددة موثقة 

ومو�ضوعية بغية توفري تقومي جدي وم�ضتقل للتقدم املحقق، ولل�ضعوبات التي تربز يف تطبيق 

الإتفاقية. ويفرت�ص بالتقارير اأن ت�ضلط ال�ضوء على امل�ضائل احل�ضا�ضة املقلقة، واأن توفر معلومات 

مف�ضلة عن التطبيق العملي للت�رشيعات ولل�ضيا�ضات والربامج. اأما اأهم ما يف الأمر، فوجوب 

توفري التقرير تو�ضيات ملمو�ضة خا�ضة بالدولة املعنية، ولها اإطار زمني حمدود كما ميكن تطبيقها 

ب�ضورة واقعية.

4-5 - م�شمون التقرير املوازي

لي�ضت ثمة مقاربة »احلجم الواحد ينا�ضب اجلميع« بالن�ضبة اإىل كتابة تقرير موازي، ول 

الأ�ضخا�ص ذوي  يختلف عنه يف غريها، وكذلك هي حال  الو�ضع يف كل دولة  اأن  �ضيما 

الإعاقة واملنظمات املمثلة لهم. على �ضبيل املثال، يفرت�ص بجمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

من الدول الإحتادية والدول املتميزة بالالمركزية ال�ضديدة اأن توفر معلومات من اأنحاء البالد 

املختلفة يف حال وجود فوارق هامة ذات �ضلة.

يف حني قد تختار جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اأن تكتب تقريرا موازيا يركز فقط 

على عدد من العنا�رش الأ�ضا�ضية، فاإن من املف�ضل اإعداد تقرير  موازي يغطي جممل جوانب 

التفاقية واأبعادها.

عند كتابة التقرير املوازي، من الواجب قراءة مواد الإتفاقية ذات ال�ضلة ب�ضورة موؤتلفة 

ب�ضبب ترابطها، وبخا�ضة اأن املواد 1 اإىل 9 خ�ضو�ضا تنطبق ب�ضورة م�ضتعر�ضة على جميع املواد 

العامة  باملبادئ  اخلا�ضة  املادة  اإعتبار  من  بد  30(. ول  اإىل   10 )املواد  بحقوق حمددة  املت�ضلة 

مرجعا يف تف�ضري جميع املواد. 

اإمكانية   (9 املادة  الإتفاقية  مواد  بني  والتداخل  الرتابط  طبيعة  على  الأخرى  الأمثلة  من 

مع  امل�ضاواة  قدم  على  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحقوق  12)الإعرتاف  واملادة  الو�ضول(، 

ذوي  والأطفال  الإعاقة  ذوات  بالن�ضاء  اخلا�ضتان  املادتان  القانون(، وكذلك  اأمام  الآخرين 

الإعاقة.

لتف�ضريات  املجالت عر�ضة  التفاقية مو�ضع جدال، لكن عددا من  لي�ص معظم مغزى 
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بع�ص  عن  ال�ضادرة  التعليلية  الإعالنات  اأو  التحفظات  بع�ص  من  يظهر  كما  ومتباينة.  متنوعة 

الدول عند امل�ضادقة على التفاقية. وكما هي احلال مع مواثيق حقوق الإن�ضان الأخرى، من 

املتوقع اأن ت�ضدر جلنة التفاقية تعليقات عامة توفر املزيد من الإر�ضاد ب�ضاأن طريقة تف�ضري بع�ص 

من  ينبثق  تف�ضري  وهو  لالتفاقية،  التحالف  تف�ضري  على  الإر�ضاد  وثيقة  وت�ضتند  التفاقية.  بنود 

امل�ضاركة الفعالة للتحالف واملنظمات امللتحقة بع�ضويته يف �ضياغة التفاقية.

ميثل الدليل التوجيهي لإعداد التقارير املوازية  من الوثائق الأ�ضا�ضية التي تبنتها اللجنة.  

فاملفرت�ص من الدول اأن تتبع هذه التوجيهات والإر�ضادات عند اإعداد تقاريرها لرفعها اإىل جلنة 

التفاقية. وغالبا ما جتيب الدول فقط على بع�ص الق�ضايا الواردة يف توجيهات اإعداد التقارير، 

مع الرتكيز ب�ضورة رئي�ضية على ما اأجنزته الدولة وجتاهل ما مل تقم به. لذا تعترب توجيهات اإعداد 

التقارير قائمة �ضوابط لكتابة التقارير املوازية باعتبارها و�ضيلة لتحديد العيوب والنقائ�ص الكربى 

يف تنفيذ التفاقية عند اإبالغ جلنة التفاقية.

5-5 -املالحظات اخلتامية  للجنة اخلرباء 

الإيجابية  املعامل  تبني  ختامية  مالحظات  اللجنة  ت�ضدر  الطرف،  الدولة  مع  احلوار  بعد 

والعوامل وال�ضعوبات التي تعيق تنفيذ التفاقية وموا�ضيع القلق الرئي�ضية. كما تقدم املالحظات 

اخلتامية اقرتاحات وتو�ضيات للعمل الفعلي على ال�ضعيد الوطني. كما يجوز اأن تطلب اللجنة 

يف مالحظاتها اخلتامية قيام الدولة الطرف بتوفري معلومات اإ�ضافية عن بواعث القلق املحددة، 

املجاب  غري  الأ�ضئلة  حتديد  اأي�ضا  اجلائز  ومن  املعلومات.  هذه  لت�ضليم  نهائي  موعد  تعيني  مع 

عليها، وطلب معلومات خا�ضة حمددة عن هذه املوا�ضيع يف التقرير الدوري التايل. 

يتحمل مقرر الدولة م�ضوؤولية تن�ضيق املالحظات اخلتامية. فهي ت�ضاغ ويتم تبنيها على اإنفراد؛ 

وينبغي اأن تعك�ص املناق�ضات مع الدولة الطرف. اأما الق�ضايا اجلديدة التي مل تتم اإثارتها يف احلوار، 

فال تطرح عادة يف املالحظات اخلتامية. ميكن جلمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اأن جتتمع ب�ضورة 

غري ر�ضمية مع اأع�ضاء اللجنة بعد احلوار مع الدولة الطرف بهدف التاأكيد على الق�ضايا الأ�ضا�ضية 

احل�ضا�ضة املثرية للقلق، والإ�ضارة اإىل التو�ضيات املح�ضو�ضة لتح�ضني الو�ضع على امل�ضتوى الوطني. 

الواجب  الق�ضايا  ب�ضاأن  اإقرتاحات  تقدمي  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بجمعيات  يفرت�ص  كذلك 

اإعتبارها »من الهموم ذات الأولوية« والت�ضدي لها يف اإطار زمني ق�ضري.
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ويتم  اللجنة،  اإجتماعات  دورة  من  الأخري  اليوم  يف  علنية  اخلتامية  املالحظات  ت�ضبح 

اإر�ضالها اإىل الدولة الطرف واجلمعية العمومية لالأمم املتحدة، بينما تتاح على موقع اللجنة على 

�ضبكة الإنرتنت.

التنفيذ والر�ضد على ال�ضعيد الوطني

. املادة 33)1(: »تعني الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمي، جهة تن�ضيق واحدة 

وتويل  الإتفاقية،  هذه  بتنفيذ  املت�ضلة  بامل�ضائل  تعنى  احلكومة،  داخل  اأكرث  اأو 

الإعتبار الواجب مل�ضاألة اإن�ضاء اأو تعيني اآلية تن�ضيق داخل احلكومة لتي�ضري الأعمال 

ذات ال�ضلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف امل�ضتويات.«

. املادة 33)2(: »تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بت�ضكيل 

اآلية  ذلك  مبا يف  الطرف،  الدولة  داخل  اإطار عمل  اإن�ضاء  اأو  تعيني  اأو  تعزيز  اأو 

م�ضتقلة واحدة اأو اأكرث، ح�ضب القت�ضاء، لتعزيز هذه التفاقية وحمايتها ور�ضد 

هذه  مثل  اإن�ضاء  اأو  تعيني  عند  الإعتبار،  بعني  الأطراف  الدول  وتاأخذ  تنفيذها. 

الآلية، املبادئ املتعلقة مبركز وطرق عمل املوؤ�ض�ضات الوطنية املعنية بحماية حقوق 

الإن�ضان وتعزيزها«.

الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  وبخا�ضة  املدين،  املجتمع  »ي�ضهم   :)3(33 املادة   .

واملنظمات املمثلة لهم، يف عملية الر�ضد وي�ضاركون فيها م�ضاركة كاملة«.

املطلوب من كل دولة طرف اإقامة اأو اإعتماد نقطة اإرتكاز �ضمن احلكومة بغية تن�ضيق �ضيا�ضة 

وطنية ب�ضاأن الإتفاقية. من اجلائز تعيني نقطة الإرتكاز على م�ضتويات متعددة يف احلكومة، لكن 

التقارير،  باإعداد  املتعلق  العمل احلكومي  تن�ضيق  اإرتكاز عامة بهدف  نقطة  تعيني  الواجب  من 

والر�ضد والتوعية والإرتباط مع هيئات الر�ضد والتنفيذ الوطنية والدولية. كذلك يطلب من 

اآلية تن�ضيق �ضمن احلكومة لتطوير ال�ضيا�ضة واإدارة  اإن�ضاء  الدول الأطراف ول ي�ضرتط عليهم 

التن�ضيق هيئتان  واآلية  الإرتكاز  الإعاقة. ونقطة  الأ�ضخا�ص ذوي  املناق�ضات والتوعية بحقوق 

حكوميتان تركزان على تنفيذ الإتفاقية.

كذلك تق�ضي الإتفاقية باأن تقيم الدول اإطارا لتعزيز تنفيذ الإتفاقية وحمايته ور�ضده. من 

باري�ص.  اآلية واحدة م�ضتقلة على الأقل ت�ضع يف ح�ضابها مبادئ  اأن ي�ضم الإطار  ال�رشوري 

م�ضودة  وو�ضع  القائمة،  الت�رشيعات  وفح�ص  توعية  اأن�ضطة  اإدارة  الإطار  هذا  واجب  من 
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قوانني للتقيد بالتفاقية، وتقدمي امل�ضورة والن�ضح اإىل امل�ضالح احلكومية ب�ضاأن تنفيذ الإتفاقية 

واإجراء التقوميات لتاأثري حقوق الإن�ضان، ويجب على الإطار اأي�ضا فح�ص ال�ضكاوى واإجراء 

التحقيقات واإ�ضدار التقارير. كما ينبغي اأن يطور موؤ�رشات بق�ضد ر�ضد التقدم وجمع معلومات 

عن الإنتهاكات لالتفاقية.

يعترب الر�ضد من قبل املجتمع املدين الدعامة الثالثة يف التنفيذ والر�ضد الوطنيني. ل مفر 

القرارات  �ضنع  عمليات  بفاعلية يف جميع  الإعاقة وجمعياتهم  الأ�ضخا�ص ذوي  اإ�رشاك  من 

املتعلقة بالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، مبا يف ذلك امل�ضاركة الكاملة يف عملية الر�ضد.

يف  ي�ضاعد  كذلك  والتنفيذ.  الر�ضد  يف  متوا�ضال  عمال  وطنية  ر�ضد  عملية  اإقامة  تتيح 

الأ�ضخا�ص  وعلى جمعيات  اللجنة.  تو�ضيات  ملتابعة  الوطني  ال�ضعيد  على  العمل  اأداء  �ضمان 

ذوي الإعاقة العمل ب�ضورة وثيقة مع جميع اآليات التنفيذ والر�ضد على ال�ضعيد الوطني �ضمانا 

ملراجعة اإدارة الدولة بثبات تنفيذ الإتفاقية والتحرك باجتاه تنفيذها الكامل.

 5 -6 - ال�شكاوى املقدمة من قبل الأفراد 

“ر�ضائل”  ب  اأي�ضا  )تعرف  �ضكاوى  تقدمي  طرف  دولة  لولية  اخلا�ضعني  لالأفراد  يحق 

للجنة املعنية بخ�ضو�ص اإنتهاك حقوقهم املقررة مبوجب الإتفاقية ذات ال�ضلة.  اأو “بالغات”( 

وي�ضرتط قبول الدولة الطرف مبمار�ضة اللجنة لهذا الإخت�ضا�ص، ويرد هذا احلق وفق الربوتوكول 

الإختياري امللحق باإتفاقية الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة. 

وب�ضكل عام فيما يخ�ص ال�ضكاوى املقدمة من قبل الأفراد يجب اأن يكون ال�ضاكي قد 

اإطالة مدة  اإل يف حالة  اللجنة،  اإىل  ال�ضكوى  اإ�ضتنفذ كل �ضبل الإنت�ضاف املحلية قبل تقدميه 

املحلية  الإنت�ضاف  �ضبل  ما كانت  اإذا  اأو  معقولة  ب�ضورة غري  املحلية  الإنت�ضاف  تطبيق و�ضائل 

غري جمدية اأو غري فعالة. وتت�ضم درا�ضة اللجنة لل�ضكوى ومناق�ضة ما ورد بها من اإدعاءات مع 

اإذا ما كانت ال�ضكوى  اأن الراأي النهائي للجنة بخ�ضو�ص  الدولة الطرف املعنية بال�رشية، اإل 

تتعلق باإنتهاك وقع للحقوق املعرتف بها يف الإتفاقية اأم ل ين�رش ويتاح للعموم. ويتناول راأي 

اللجنة جمريات ردود الدولة الطرف املعنية ومقدم ال�ضكوى والراأي النهائي للجنة مبا يف ذلك 

التدابري الواجب اإتخاذها يف حالة اإذا ما خل�ضت اللجنة اإىل وقوع اإنتهاك من قبل الدولة املعنية 

للحقوق املعرتف بها يف الإتفاقية.
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7-5 -اإجراء حتقيقات /بعثات التحري 

الإختياري  الربوتوكول  مبوجب  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحقوق  املعنية  للجنة  ميكن 

امللحق باإتفاقية اإذا ما تلقت معلومات، موثقا بها يبدو اأنها تت�ضمن دلئل لها اأ�ضا�ص قوي، ت�ضري 

اإىل اأن هناك انتهاك للحقوق املقررة مبوجب التفاقية ذات ال�ضلة ميار�ص على نحو منتظم يف 

اأرا�ضي دولة طرف يف التفاقية - اأن تدعو الدولة الطرف املعنية اإىل التعاون يف درا�ضة هذه 

املعلومات وتقدمي مالحظاتها.

 وللجنة اأن جتري حتقيقا بهذا اخل�ضو�ص مبا يف ذلك مطالبة الدولة ال�ضماح باإر�ضال بعثة 

للتحقيق تقوم بزيارة الدولة املعنية. واإن كانت التحقيقات التي جتريها اللجنة يف هذا الإطار 

تت�ضم بال�رشية اإل اأن اللجنة تقوم بن�رش بيان موجز بالنتائج. غري اأنه ي�ضرتط لقيام اللجنة باإجراء 

حتقيق/حتري اأن تكون الدولة الطرف املعنية قد وافقت على متتع اللجنة بهذه ال�ضالحية. 

5- 8 - قائمة الت�شاوؤلت وامل�شائل ولئحة الق�شايا

قبل اجلل�ضة واحلوار مع وفد احلكومة، تعد اللجنة لئحة بامل�ضائل اأو الت�ضاوؤلت والق�ضايا 

بغية تو�ضيحها اأو اإكمال املعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف، اأو ال�ضماح للدولة الطرف 

يعد م�ضودة  تقريرها.  تقدمي   منذ  الأخرية  التغيريات  اأحدث �ضورة عن  اأمام  اللجنة  ت�ضع  باأن 

مو�ضع  للتقرير  �ضاملة  درا�ضة  باإجراء  يكلف  اللجنة  يف  ع�ضو  وهو  الدولة،  مقرر  الالئحة 

املراجعة. يتم تبني لئحة الت�ضاوؤلت/امل�ضائل والق�ضايا ب�ضورة فردية، لكن اأي معلومة خطية 

امل�ضائل والق�ضايا قد  اإعداد لئحة  اللجنة قبل  اإىل  تقدمها جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

توؤثر يف الق�ضايا التي تثريها اللجنة.

قد تدعى جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإىل الإجتماع مع اللجنة اأثناء �ضياغة لئحة 

اللجنة قبل �ضهرين على الأقل من جل�ضة  اإىل  الق�ضايا/امل�ضائل. ل بد من توجيه طلب خطي 

بحث قائمة الق�ضايا. وتوجه الدعوة اإىل جمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة كي تقدم عرو�ضا 

الإتفاقية،  مواد  على  العرو�ص  تركيز  اللجنة  تطلب  �ضاعة.  ربع  عن  مدتها  تزيد  ل  �ضفوية 

اللجنة، وتدخل يف �ضلبها  التي هي مو�ضوعة البحث يف  بامل�ضائل  وتكون على �ضلة مبا�رشة 

منظور التوازن بني اجلن�ضني، والعمر والق�ضايا الأخرى التي توؤثر على �ضعف الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة. وتتميز اإجتماعات هذه اجلمعيات مع اللجنة بكونها علنية اإل اإذا طلب عك�ص ذلك. 
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يطلب من الدولة الطرف الإجابة على لئحة الق�ضايا يف غ�ضون �ضتة اأ�ضابيع على الأقل قبل 

اإنعقاد اجتماع الهيئة بكامل اأع�ضائها، حتى تتم ترجمة الن�ص اإىل لغات العمل املعتمدة يف اللجنة 

ودرا�ضته قبل الإجتماع. املطلوب اأن تكون الردود موجزة ومقت�ضبة ومبا�رشة ل تتجاوز ثالثني 

تقدم ردودها على لئحة  اأن  الإعاقة  الأ�ضخا�ص ذوي  ترغب جمعيات  قد  �ضفحة. كذلك 

الت�ضاوؤلت، اأو توؤمن تغذية مرجتعة اإ�ضافية ب�ضاأن املوا�ضيع التي �ضلطت اللجنة ال�ضوء عليها يف 

لئحة امل�ضائل والق�ضايا.

الإعاقة  الأ�شخا�ص ذوي  التقارير ورفعها وفر�ص تقدمي جمعيات/منظمات حقوق  اإعداد  دورة 

مداخالتها وم�شاهماتها  

اخلطوة 1. يجدر بالدولة الطرف عقد م�شاورات مع املجتمع املدين، مبا يف ذلك جمعيات 

حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة املمثلة لهم، لإعداد تقاريرها.

اخلطوة 2. ترفع الدولة الطرف تقاريرها اإىل جلنة الإتفاقية )يف املرة الأوىل ترفع تقريرها 

الأويل، وترفع تقاريرها الدورية بعد ذلك(.

ترفع جمعيات حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة بدورها تقاريرها املوازية على اأن تت�ضمن 

ق�ضاياها ذات الأولوية والتو�ضيات املح�ضو�ضة.

اخلطوة 3. تعر�ص جلنة الإتفاقية على الدولة الطرف قائمة/لئحة بالق�ضايا والأ�ضئلة التي 

الأمم  منظومة  من  للم�ضاهمة  فر�ضة  التقرير.  يثريها  التي  القلق  وبواعث  املخاوف  اإىل  ت�ضتند 

املتحدة، واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان واملنظمات الأهلية غري احلكومية وجمعيات حقوق 

الت�ضاوؤلت  اإقرتاح  الإعاقة  الأ�ضخا�ص ذوي  الإعاقة.  يف و�ضع جمعيات  الأ�ضخا�ص ذوي 

لقائمة الق�ضايا والأ�ضئلة التي ميكن للجنة التفاقية اأن تطرحها على الدولة الطرف، قبل اأن تتبنى 

اللجنة قائمتها اخلا�ضة بالق�ضايا والت�ضاوؤلت.   

اخلطوة 4. تقدم الدولة الطرف اأجوبتها خطيا على الت�ضاوؤلت والأ�ضئلة والق�ضايا املثارة. 

ميكن جلمعيات حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اأي�ضا اأن تقدم ردودها.

اخلطوة 5. اإجراء حوار بناء بني جلنة الإتفاقية ووفد الدولة الطرف اأثناء اجلل�ضة العامة لكامل 

هيئة اللجنة. فر�ضة للم�ضاهمة من منظومة الأمم املتحدة، واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان 

واملنظمات الأهلية غري احلكومية وجمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.  يحق جلمعيات حقوق 
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التي ت�ضهد قيام  اأن تطلب �ضلفا تقدمي عر�ص �ضفوي خالل اجلل�ضة  الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

احلوار البناء بني اللجنة ودولتها.  قبل احلوار واأثناء نف�ص اجلل�ضة، ميكن جلمعيات الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة ال�ضعي اإىل عقد اجتماعات مع اأع�ضاء اللجنة، وبخا�ضة مقرر الدولة، لتحديد 

التو�ضيات والق�ضايا ذات الأولوية. 

ذلك  يف  مبا  التقرير،  بخ�ضو�ص  اخلتامية  مالحظاتها  الإتفاقية  جلنة  ت�ضدر   .6 اخلطوة 

التو�ضيات.

قبل تبني املالحظات اخلتامية، يحق جلمعيات حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اأمام اأع�ضاء 

ملمو�ضة  تو�ضيات  واإقرتاح  فورية،  تدابريا  ت�ضتدعي  التي  الأولوية  ذات  الق�ضايا  حتديد  اللجنة 

ب�ضاأن الق�ضايا التي اأثريت يف اأثناء احلوار.       

ينبغي توزيع املالحظات اخلتامية على نطاق وا�ضع على ال�ضعيد الوطني.

اخلطوة 7. التدابري والإجراءات الواجب اإتباعها لتطبيق تو�ضيات جلنة الإتفاقية. 

فر�ضة للم�ضاهمة من منظومة الأمم املتحدة، واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان واملنظمات 

الأهلية غري احلكومية وجمعيات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.  

على جمعيات حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة العمل مع اآلية الر�ضد الوطنية واحلكومة 

من اأجل تنفيذ التو�ضيات ومتابعتها.

من واجب جمعيات حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة العمل على برناجمها اخلا�ص بالر�ضد 

يف التقرير التايل. 

 بو�ضع جمعيات حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة معرفة موعد اإعداد قائمة/لئحة الق�ضايا 

وموعد اإجراء احلوار البناء، عن طريق موقع جلنة التفاقية على ال�ضبكة العنكبوتية الدولية اأو 

عرب الت�ضال باأمانة اللجنة.  

اإن جمعيات حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة بحاجة اإىل معرفة كيف ومتى تقوم الدول 

الأطراف باإعداد تقارير الدول وت�ضليمها.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
Human Rights Treaties Division (HRTD)
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
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CH-1201 Geneva (Switzerland)
Mailing address
UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10 (Switzerland)
Tel.: +41 22 917 97 03
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail: crpd@ohchr.org

املوقع الإلكرتوين للجنة:

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

9-5 - املقرر اخلا�ص املعني بالإعاقة 

مهام املقرر اخلا�ص

اأوًل: ار�شال البعثات

اإن دور املقرر اخلا�ص اأن ير�ضل بعثات اإيل الدول الأع�ضاء للت�ضاور واملناق�ضة مع احلكومات 

واملنظمات غري احلكومية واملوؤ�ض�ضات الأكادميية، وذلك من اأجل ح�ضد القدرات الالزمة لتنفيذ 

القواعد املوحدة ب�ضاأن حتقيق تكافوؤ الفر�ص للمعوقني علي ال�ضعيدين الوطني والقليمي واإ�رشاك 

م�ضاألة  و�ضع  بجانب  الزيارات  خالل  من  وذلك  احلكومات  مناق�ضات مع  يف  املنظمات  هذه 

واأو�ضحت  اجلديدة.  والأفكار  الإتفاقيات  ومتابعة  الوطنية  الهتمامات  قائمة  علي  الإعاقة 

للوزارات  وممثلني  وزراء  مع  اإجتماعات  ينظم  الزيارات  وخالل  اخلا�ص  املقرر  ان  كذلك 

ومنظمات حكومية وغري حكومية ويعر�ص ويناق�ص �ضيا�ضات وبرامج الت�رشيعات الوطنية يف 

منظور القواعد املوحدة وم�ضاألة كيفية اإدماج التدابري املتعلقة بالإعاقة يف اخلطط والربامج العامة 

بالإ�ضافة اإيل مناق�ضة كيفية جمع املعلومات والبيانات عن ظروف املعي�ضة والإح�ضاءات املتعلقة 

بالإعاقة وكيفية تطوير التعاون بني احلكومات واملنظمات يف جمال الإعاقة.

ثانيًا: ن�شر وترويج ثقافة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

من مهام املقرر اخلا�ص اأي�ضًا ن�رش وترويج وتعميم ثقافة الإعاقة باإعتبارها من ق�ضايا حقوق 

الإن�ضان يف العامل وذلك من خالل عد وامل�ضاركة يف املوؤمترات ذات ال�ضلة مبوجب الدعوات 

تدعو  التي  اأو  املوؤمترات  هذه  ت�ضت�ضيف  التي  الدول  يف  امل�ضئولة  اجلهات  من  اإليه  املوجهة 

والوطنية  الدولية  البحث  حلقات  ويف  فيها  املوحدة  القواعد  بعر�ص  قيامه  بجانب  لإنعقادها، 
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التي ي�ضارك فيها، كذلك امل�ضاركة يف حلقات درا�ضية دون اإقليمية تتناول مو�ضوع تعزيز تنفيذ 

القواعد املوحدة وذلك مب�ضاركة مندوبني ميثلون منظمات حكومية وغري حكومية ويتم يف هذه 

املنا�ضبات �رشح خلفية للقواعد املوحدة وعالقتها بوثائق الأمم املتحدة الأخرى،

ثالثًا: الزيارات القطرية

كما ينظم املقرر زيارات قطرية يتم فيها تقدمي امل�ضاعدات فيما يتعلق ب�رشح معني القواعد 

ح�ضب  للحكومات  امل�ضورة  واإعطاء  معينة  حالت  يف  ال�ضلة  ذات  التطبيقات  واإيجاد  املوحدة 

طلبها فيما يتعلق بكيفية ال�رشوع يف العمل يف جمالت معينة واملناق�ضات حول الأولويات فيما 

ت�رشيع  اأو  جديدة  �ضيا�ضة  لتنفيذ  اإ�ضرتاتيجية  عن  البحث  يف  وم�ضاعدتها  املعوقني  مب�ضاألة  يتعلق 

جديد واإعطاء املعلومات ح�ضب احلاجة والطلب والرغبة.

رابعًا: اآلية التن�شيق

حتفيزية،  بوظيفة  قيامه  يف  تتمثل  اخلا�ص  املقرر  عمل  يف  املهام  اأهم  اأحد  التن�ضيق  اآلية 

م�ضاركة  مناق�ضات  يف  للدخول  الأخرى  املعنية  والأطراف  احلكومات  بني  اجلمع  حيث 

املنظمات  بني  احلوارات  بدء  واإمكانية  احلكومات  اهتمام  قائمة  علي  الإعاقة  م�ضاألة  وو�ضع 

التفاقيات  ومتابعة  ب�ضاأن الإعاقة  ال�ضلة  ذات  احلكومات  ممثلي  الت�ضالت مع  كذلك  املعنية 

اأو الأفكار اجلديدة املنبعثة من الزيارات وبالتن�ضيق وم�ضاعدة خمتلف اجلهات الفاعلة يف البلد 

وتقييم م�ضتوي تنفيذ الدول الأع�ضاء، وذلك من خالل توزيع ا�ضتق�ضاءات علي احلكومات 

واملنظمات غري احلكومية كذلك تنظيم املوؤمترات والدورات التدريبية لعر�ص حمتويات القواعد 

اإمكانية  وبحث  احلديثة  املبادئ  بتطبيق  للقيام  الدول  مع  والتعاون  واحلوار  والتن�ضيق  املوحدة 

من  املعلومات  وتبادل  احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومات  بني  للتعاون  دولية  هياكل  اإن�ضاء 

علي  القائمة  التكنولوجيا  ل�ضيما  احلديثة  والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  خالل 

�ضبكة الإنرتنت للحد من القيود املالية.

10-5  - موؤمتر الدول الإطراف

الآلية الأخرى ملناق�ضة تطبيق الإتفاقية حول حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة �ضتكون عبارة 

املوؤمتر  الإتفاقية. وهذا  على  �ضّدقت  التي  الدول  كل  مب�ضاركة  الإطراف،  الدول  موؤمتر  عن 

�ضيقدم فر�ضة للدول لتبادل التجارب اجليدة وحتديد التحديات الرئي�ضية يف عملية التطبيق.
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اخلامتة

اجلهات  جميع  ت�ضجيع  بينها  من  التدابري  من  جملة  تقت�ضي  الإتفاقية  مقت�ضيات  اإعمال  اإن 

الوطنية مبا يف ذلك الدولة مبكوناتها والربملان وخا�ضة جميع ال�ضلط التنفيذية على الإنخراط يف 

تنفيذ وتفعيل هذه الإتفاقية،  وكذلك حت�ضي�ص املجتمع برمته بوجوب تقدمي العون والإهتمام 

ال�ضمعي  الإعالم  دفع  يتعني  كما  وحنكة   باإتقان  مبهامها  القيام  على  قادرة  وجعلها  الفئة  بهذه 

والب�رشي واملكتوب بجميع اأنواعه اإىل الإن�ضهار يف هذا التوجه.

من ال�رشوري اأن  تعتمد الدول منهجية ح�ضب التخطيط الإ�ضرتاتيجي املرحلي والت�ضاركي 

مع كل فيئات املجتمع من منطلق اإعتبار مو�ضوع الإعاقة  م�ضوؤولية اجلميع وفق منظور حقوقي، 

ويف هذا املجال نعترب اأن الأ�ض�ص ال�ضلبة لهذا التم�ضي يرتكز على:

 الرتبية على حقوق الإن�شان:

 اإذ مت التاأكيد اأول على �رشورة اإحداث تغيري يف النظرة اإىل ال�ضخ�ص املعاق حيث ينبغي 

اإليه كاإن�ضان كامل الإن�ضانية لي�ص غري. وهذا يدخل �ضمن م�ضوؤولية جميع املواطنني،  النظر 

و�ضمن م�ضوؤولية احلكومة فيما يتعلق بالربامج التعليمية واإدماج مبادئ حقوق الإن�ضان بالن�ضبة 

لل�ضخ�ص املعاق بها، وبالن�ضبة للجمعيات الفاعلة يف املجال وبالن�ضبة لو�ضائل الإعالم التي لديها 

دور مهم تقوم به بهذا ال�ضدد.

ال�شيا�شات العمومية: 

وت�رشيك  دمج  ت�ضمن  �ضيا�ضات  و�ضع  ت�ضتوجب  املعوقني  الأ�ضخا�ص  بحقوق  النهو�ص 

الأ�ضخا�ص املعوقني يف جميع الربامج واخلطط على قدم امل�ضاواة مع كل املواطنني بدون متييز 

الت�شريعات الوطنية:

ل بد من العمل على مالئمة الت�رشيعات مع املعايري الدولية ذات ال�ضلة وميكن للمجتمع 

املدين املتخ�ض�ص اأن ي�ضاهموا جميعا يف هذا املجال. 
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دور املجتمع املدين:

 �رشورة تعزيز قدراته يف املجال وت�ضجيع الت�ضبيك بني جمعيات املجتمع املدين املتخ�ض�ضة 

ورفع م�ضتوى الوعي لديها مع  �رشورة مراعاة والعمل على اإدماج مقاربة النوع يف بعده املتعلق 

بال�ضخ�ص املعاق يف كافة املجالت

 وبالن�ضبة لآلية الإعمال والتنفيذ املن�ضو�ص على اإحداثها يف املادة 33 من الإتفاقية يتعني 

اأن تتوفر الآلية ملوا�ضفات الإ�ضتقاللية و�ضمان متثيلية جميع ال�رشكاء ول�ضيما املجتمع املدين 

املعني واملهتم، وكذلك الأ�ضخا�ص يف و�ضعية اإعاقة وخرباء يف امليدان، ف�ضال عن مراعاة 

مبادئ باري�ص اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضات الوطنية، واأن تكون لهذه الآلية اإخت�ضا�ضات حقيقية

دون  �ضمولية  مبقاربة  الإعاقة  اأنواع  جميع  وجمالتها  الآلية  اإهتمامات  ت�ضمل  اأن  ولبد 

اإق�ضاء اأي فئة واأن تتم اإعتماد اأ�ضلوب الت�ضاور الوا�ضع يف اإحداث هذه الآلية، مع التفكري يف 

اإحداث اآلية للر�ضد والتتبع لها اإمتدادات جهوية وحملية.
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الإتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

املواد 1 اإىل 4 من التفاقية

د هذه املواد الغر�ص من التفاقية وتعارفها ومبادئها العامة واإلتزاماتها. حتدِّ

● تعريف الإعاقة امل�ضتخَدم جلمع البيانات اجلاري حتليلها، واأوجه الإعاقة املدرجة، 

وتطبيق مفهوم »الأجل الطويل«

● الطرق والو�ضائل التي ي�ضتند اإليها القانون املحلي يف تعريف وفهم املفاهيم الواردة 

يف املادتني 1 و2 من التفاقية، وخا�ضًة اأية قوانني اأو اأنظمة اأو عادات اأو ممار�ضات 

اجتماعية تن�ضئ متييزًا ب�ضبب الإعاقة

● الطرق والو�ضائل التي ت�ضتند اإليها الدولة الطرف يف تعريف وفهم مفهوم »الرتتيبات 

التي�ضريية املعقولة« التي »ل تفر�ص عبئًا غري متنا�ضب اأو غري �رشوري«، مع تقدمي اأمثلة 

على ذلك

3 و4 من  املادتني  املن�ضاأة مبقت�ضى  العامة  املبادئ والإلتزامات  تنفيذ  ما هي طريقة   ●

التفاقية، وكيف تهدف الإتفاقية اإىل �ضمان اإعمالها بفعالية، وخا�ضة مبداأ تعزيز 

الإعمال الكامل للحقوق الواردة يف الإتفاقية دون متييز ب�ضبب الإعاقة على النحو 

املن�ضو�ص عليه يف املادة 4 مع اإيراد اأمثلة

التمييز والتقدم  ملناه�ضة  اإح�ضائية جمزاأة ومقارنة عن فعالية تدابري حمددة  بيانات   ●

اإعمال كل حق من حقوق التفاقية على قدم امل�ضاواة من جانب  املحرز ل�ضمان 

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ومبا ي�ضمل املنظور اجلن�ضاين والعمري 

تنفيذها  اإىل  الطرف  الدولة  �ضعت  التي  الإتفاقية  يف  الواردة  احلقوق  هي  ما   ●
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هذه  اأثر  و�ضف  ُيرجى  الفور.  على  بتنفيذها  اإلتزمت  التي  وتلك  متدرج  ب�ضكل 

الأخرية التدابري 

● مدى م�ضاركة الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، مَبن فيهم الن�ضاء والأولد والبنات ذوي 

الإعاقة، يف و�ضع وتنفيذ وتقييم الت�رشيعات وال�ضيا�ضات لتطبيق الإتفاقية. وينبغي 

الإ�ضارة اأي�ضًا اإىل تنوع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة الذي �ضاركوا يف تلك العمليات 

من منظور جن�ضاين وعمري 

● هل لدى الدولة تدابري تق�ضي برفع م�ضتويات حماية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

بقدر اأعلى من امل�ضتويات الواردة يف التفاقية، مت�ضيًا مع الفقرة 4 من املادة 4

قيد  اأي  دون  الدول،  اأنحاء  كل  لت�ضمل  الإتفاقية  اأحكام  متتد  اأن  �ضمان  كيفية   ●

من  كبرية  درجة  تطبِّق  التي  الدول  اأو  الإحتادية  الدول  حالة  يف  اإ�ضتثناء،  اأو 

الالمركزية

املادة 5  امل�شاواة وعدم التمييز

ُتقّر هذه املادة باأن جميع الأ�ضخا�ص مت�ضاوون اأمام القانون ولهم احلق دون اأي متييز وعلى 

قدم امل�ضاواة يف حماية القانون وال�ضتفادة منه. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما 

يلي:

● هل يتمكن الأ�ضخا�ص ذوو الإعاقة من ال�ضتعانة بالقانون من اأجل حماية اأو متابعة 

م�ضاحلهم على قدم امل�ضاواة مع الغري

امل�ضاواة  قدم  على  الفعالة  القانونية  احلماية  توفري  ل�ضمان  املتخذة  الفعالة  التدابري   ●

لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من كل اأنواع التمييز، مبا ي�ضمل توفري لرتتيبات تي�ضريية 

معقولة

● ال�ضيا�ضات والربامج، مبا فيها تدابري العمل الإيجابي، لتحقيق امل�ضاواة بحكم الواقع 

لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، مع اأخذ تنوعهم يف العتبار 
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احلالة اخلا�شة لالأولد والبنات والن�شاء ذوي الإعاقة

  

املادة 6  الن�شاء ذوات الإعاقة

بالرغم من �رشورة تعميم اجلوانب اجلن�ضانية يف كل مادة من املواد، ح�ضب النطباق، 

ينبغي اأن يت�ضمن التقرير يف اإطار هذه املادة حتديدًا معلومات تتعلق بالتدابري التي تتخذها الدولة 

الطرف ل�ضمان تنمية املراأة والنهو�ص بها ومتكينها على الوجه الأكمل بغر�ص �ضمان ممار�ضتها 

التمييز  اأ�ضكال  والق�ضاء على جميع  التفاقية  املبيَّنة يف  الأ�ضا�ضية  واحلريات  باحلقوق  ومتتعها 

وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

على  الإعاقة  ذوات  والفتيات  للن�ضاء  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  بعدم  ُيعرتف  هل   ●

امل�ضتويات الت�رشيعية وال�ضيا�ضاتية ويف اإطار تطوير الربامج

واحلريات  الإن�ضان  حقوق  بكافة  الإعاقة  ذوات  والن�ضاء  الفتيات  تتمتع  هل   ●

الأ�ضا�ضية على قدم امل�ضاواة مع الأولد والرجال ذوي الإعاقة

واحلريات  الإن�ضان  حقوق  بكافة  الإعاقة  ذوات  والن�ضاء  الفتيات  تتمتع  هل   ●

الأ�ضا�ضية على قدم امل�ضاواة مع �ضائر الفتيات والن�ضاء الالتي ل تعانني من اإعاقة

 املادة  7 الأطفال ذوو الإعاقة

ينبغي اأن يت�ضمن التقرير معلومات تكميلية، ح�ضب النطباق، تتعلق بالتدابري التي تتخذها 

الدولة الطرف ل�ضمان التمتع الكامل لالأطفال ذوي الإعاقة بكافة احلقوق واحلريات الأ�ضا�ضية 

املبيَّنة يف التفاقية، وخا�ضة ل�ضمان اأن تتوخى جميع الإجراءات املتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة 

امل�ضالح الُف�ضلى للطفل. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

والبنات  بالأولد  املت�ضلة  القرارات  اتخاذ  عملية  عليها  ترتكز  التي  املبادئ   ●

ذوي الإعاقة

بحرية يف كل  اآرائهم  التعبري عن  من  الإعاقة  ذوو  والبنات  الأولد  يتمكن  هل   ●
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واإعاقتهم  تتنا�ضب  التي  امل�ضاعدة  يتلقون  وهل  عليهم،  توؤثر  التي  املو�ضوعات 

واأعمارهم يف ممار�ضة هذا احلق

● الختالفات املت�ضلة بحالت الأولد والبنات ذوي الإعاقة

● هل ُيعترب الأطفال ذوو الإعاقة من اأ�ضحاب احلقوق مثلهم مثل �ضائر الأطفال على 

قدم امل�ضاواة

املادة   8 اإذكاء الوعي

د هذه املادة التزام الدول الأع�ضاء مبمار�ضة �ضيا�ضات فعالة يف جمال التوعية من اأجل  حُتدِّ

تعزيز �ضورة اإيجابية لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة. وينبغي اأن يت�ضمن التقرير معلومات عن التدابري 

وقدراتهم  وكرامتهم،  حلقوقهم  الحرتام  وتعزيز  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  لتوعية  املتخذة 

واإ�ضهاماتهم، ومكافحة القوالب النمطية والتحيزات املوجهة �ضدهم. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير 

الدول الأطراف ما يلي:

التعليمي  النظام  وداخل  عمومًا،  املجتمع  اإىل  املوجهة  اجلمهور  توعية  حمالت   ●

والإجراءات املتخذة من خالل و�ضائط الإعالم الداخلة يف التيار العام

● الإجراءات املتخذة للتوعية واإطالع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وقطاعات املجتمع 

الأخرى على التفاقية واحلقوق الواردة فيها

املادة  9اإمكانية الو�شول

د هذه املادة التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابري املنا�ضبة لتمكني الأ�ضخا�ص ذوي  حتدِّ

الإعاقة من املعي�ضة امل�ضتقلة وامل�ضاركة الكاملة يف كل جوانب احلياة. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير 

الدول الأطراف ما يلي:

ذوي  الأ�ضخا�ص  و�ضول  ل�ضمان  املتخذة  التدابري  من  وغريها  الت�رشيعية  التدابري   ●

اإ�ضتخدام  ي�ضمل  )مبا  املادية،  البيئة  اإىل  الغري،  مع  امل�ضاواة  قدم  على  الإعاقة، 

النقل واإىل املعلومات والت�ضالت  ال�ضوارع( واإىل و�ضائل  الإ�ضارات وعالمات 

الت�ضهيالت  واإىل  والت�ضالت(  املعلومات  ونظم  تكنولوجيات  ت�ضمل  )التي 
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واخلدمات الأخرى املقدمة للجمهور وت�ضمل ما تقدمه الكيانات اخلا�ضة، يف كال 

 2 الفقرة  من  )ح(  اإىل  )ب(  الفرعية  للفقرات  وفقًا  والريفية،  احل�رشية  املناطق 

من التفاقية

تنفيذها  مراجعة  عن  ف�ضاًل  الو�ضول؛  اإمكانية  ب�ضاأن  التوجيهية  واملبادئ  املعايري   ●

لة من العقوبات  والعقوبات املفرو�ضة على عدم المتثال؛ وهل تطبَّق املوارد املتح�ضِّ

املالية من اأجل ت�ضجيع اإجراءات فر�ص الو�ضول

● اإ�ضتخدام اأحكام امل�ضرتيات العامة والتدابري الأخرى لغر�ص متطلبات ملزمة ب�ضاأن 

اإمكانية الو�ضول

داخل  من  ذلك  يف  مبا  الو�ضول  اإمكانية  اأمام  واحلواجز  العقبات  واإزالة  حتديد   ●

اأهدافًا  ت�ضع  التي  الو�ضول  لإمكانية  الوطنية  واخلطط  واخلا�ص،  العام  القطاعني 

وُمهاًل زمنية وا�ضحة

املادة 10 احلق يف احلياة

توؤكد هذه املادة من جديد احلق الأ�ضيل يف احلياة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على قدم 

امل�ضاواة مع الغري. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● هل يعرتف الت�رشيع باحلق يف احلياة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ويحمي هذا احلق 

على قدم امل�ضاواة مع الغري

● هل يتعر�ص الأ�ضخا�ص ذوو الإعاقة للحرمان من احلياة تع�ضفًا

 املادة 11  حالت اخلطر والطوارئ الإن�شانية

الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  و�ضالمة  حماية  ب�ضمان  الأطراف  الدول  املادة  هذه  تلزم 

اأو  الإن�ضانية  الطوارئ  اأو  امل�ضلحة  املنازعات  عن  الناجمة  احلالت  مثل  اخلطر،  حالت  يف 

الكوارث الطبيعية.

وينبغي على الدول الأطراف الإبالغ عن اأية تدابري اُتخذت ل�ضمان حمايتهم و�ضالمتهم مبا 

ي�ضمل التدابري املتخذة لإدراج الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف بروتوكولت الطوارئ الوطنية.
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توزيع  ل�ضمان  املتخذة  التدابري  عن  الإبالغ  الأطراف  الدول  وعلى   

معونات الإغاثة الإن�ضانية بطريقة ت�ضل اإىل الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ممن وقعوا فري�ضة حالة 

طوارئ اإن�ضانية، وخا�ضة التدابري املتخذة ل�ضمان توافر املرافق ال�ضحية واملراحي�ص يف ماآوى 

الطوارئ وخميمات الالجئني واإمكانية و�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإليها.

 املادة 12 الإعرتاف بهم على قدم امل�شاواة اأمام القانون

توؤكد هذه املادة من جديد حق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف الإعرتاف بهم كاأ�ضخا�ص 

اأمام القانون. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● التدابري التي تتخذها الدولة الطرف ل�ضمان متتع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة بالأهلية 

القانونية على قدم امل�ضاواة مع الغري يف كل مناحي احلياة، وخا�ضة التدابري التي 

تكفل حق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على قدم امل�ضاواة يف احلفاظ على �ضالمتهم 

الرثوة،  وراثة  اأو  واإمتالك  كمواطنني،  الكاملة  وم�ضاركتهم  والذهنية،  البدنية 

واإدارة �ضوؤونهم املالية اخلا�ضة واإمكانية ح�ضولهم على قدم امل�ضاواة على القرو�ص 

امل�رشفية واملرهونات واأ�ضكال الئتمان املايل الأخرى، وحقهم يف عدم حرمانهم 

من ممتلكاتهم تع�ضفًا

● هل يوجد اأو ل يوجد ت�رشيع يقيد الأهلية القانونية الكاملة على اأ�ضا�ص الإعاقة، 

من   21 املادة  مع  التوافق  لتحقيق  اتخاذها  يجري  التي  الإجراءات  عن  ف�ضاًل 

الإتفاقية

● الدعم املتاح لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف ممار�ضة اأهليتهم القانونية واإدارة �ضوؤونهم 

املالية

● وجود �ضمانات �ضد اإ�ضاءة ا�ضتخدام مناذج عملية اإتخاذ القرارات املدعومة

ذوي  الأ�ضخا�ص  بجميع  بالإعرتاف  يت�ضل  فيما  التثقيف  وحمالت  الوعي  اإذكاء 

الإعاقة على قدم امل�ضاواة اأمام القانون
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املادة 13 اإمكانية اللجوء اإىل الق�شاء

تعرتف هذه املادة بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف اللجوء الفعال اإىل الق�ضاء على قدم 

امل�ضاواة مع الغري، دون اإ�ضتبعادهم من الإجراءات القانونية. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول 

الأطراف ما يلي:

● التدابري املتخذة ل�ضمان اللجوء الفعال جلميع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإىل جميع 

الأولية  واملراحل  التحقيق  مراحل  ذلك  يف  مبا  القانونية؛  الإجراءات  مراحل 

الأخرى

للق�ضاء  الوطني  النظام  يف  للعاملني  الفعال  التدريب  ل�ضمان  املتخذة  التدابري   ●

وال�ضجون يف �ضدد حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

العملية  يف  املطبقة  الإجرائية  التي�ضريات  فيها  مبا  معقولة،  تي�ضريية  ترتيبات  توافر   ●

القانونية ل�ضمان امل�ضاركة الفعالة جلميع فئات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف نظام 

اأو  اأو جناة  فيه )ك�ضحايا  اأنف�ضهم  الذي يجدون  الدور  النظر عن  بغ�ص  العدالة، 

�ضهود اأو حملفني، اإلخ(

الإعاقة  ذوي  وال�ضغار  الأطفال  م�ضاركة  ل�ضمان  بالأعمار  املت�ضلة  التي�ضريات   ●

م�ضاركة فعالة

املادة 14 حرية ال�شخ�ص واأمنه

ال�ضخ�ضي  والأمن  احلرية  يف  باحلق  التمتع  الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�ص  املادة  هذه  تكفل 

وعدم حرمانهم من حريتهم، ب�ضكل غري قانوين اأو تع�ضفي، ب�ضبب وجود اإعاقة ما. وينبغي اأن 

ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

ذوي  الأ�ضخا�ص  جميع  متتع  ل�ضمان  الطرف  الدولة  قبل  من  املتخذة  التدابري   ●

اأي  حرمان  وعدم  ال�ضخ�ضي  والأمن  احلرية  يف  باحلق  اأ�ضكالها،  بكل  الإعاقة، 

�ضخ�ص من حريته ب�ضبب اإعاقته

● الإجراءات اجلاري اتخاذها لإلغاء اأي ت�رشيع ي�ضمح بالإيداع يف املوؤ�ض�ضات اأو 
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احلرمان من احلرية جلميع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة بكل اأ�ضكالها 

ذوي  الأ�ضخا�ص  تزويد  ل�ضمان  املنّفذة  التدابري  من  وغريها  الت�رشيعية  التدابري   ●

من  وا�ضتفادتهم  واملطلوبة،  املعقولة  بالتي�ضريات  حريتهم  من  املحرومني  الإعاقة 

التمتع  اأجل  من  الآخرين  الأ�ضخا�ص  لكافة  املمنوحة  الإجرائية  ال�ضمانات  نف�ص 

الكامل بحقوق الإن�ضان املتبقية لهم

املادة 15 عدم التعر�ص للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الال اإن�شانية اأو املهينة 

تقرر هذه املادة حماية الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من التعر�ص للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة 

القا�ضية اأو الال اإن�ضانية اأو املهينة.

وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● التدابري املتخذة لتوفري حماية فعالة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من التجارب الطبية اأو 

العلمية دون موافقتهم احلرة وامل�ضتنرية، مبا ي�ضكل الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة الذين 

يحتاجون اإىل الدعم يف ممار�ضة اأهليتهم القانونية

ملنع  الوطنية  والآليات  ال�ضرتاتيجيات  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  اإدراج   ●

التعذيب

 املادة 16 عدم التعر�ص لال�شتغالل والعنف والعتداء 

حتمي هذه املادة الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من كل اأ�ضكال ال�ضتغالل والعنف والإيذاء، 

�ضواء داخل املنزل اأو خارجه، مع اإ يالء اهتمام خا�ص لالأطفال والن�ضاء ذوي الإعاقة. وينبغي 

اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● التدابري الت�رشيعية والإدارية والجتماعية والرتبوية وغريها من التدابري املتخذة حلماية 

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها، من كل اأ�ضكال ال�ضتغالل 

والعنف والإيذاء، مبا يف ذلك اجلوانب املت�ضلة بنوع اجلن�ص والأطفال

ي�ضمل  مبا  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�ص  ودعم  مل�ضاعدة  الجتماعية  احلماية  تدابري   ●

اأ�رشهم ومقدمي الرعاية لهم، وملنع حالت ال�ضتغالل والعنف والإيذاء، مبا يف 
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ذلك اجلوانب املت�ضلة بنوع اجلن�ص والأطفال، والعرتاف بهذه احلالت والإبالغ 

عنها

اخلدمات  لكل  م�ضتقلة  �ضلطات  الفعال من جانب  الر�ضد  ل�ضمان  املتخذة  التدابري   ●

والربامج امل�ضممة خلدمة الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

ممن  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  جميع  و�ضول  اإمكانية  ل�ضمان  املتخذة  التدابري   ●

واإعادة  التاأهيل  واإعادة  للتعايف  فعالة  وبرامج  خدمات  اإىل  العنف  �ضحايا  يقعون 

الإدماج الجتماعي

● التدابري املتخذة ل�ضمان اإمكانية و�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإىل كافة اخلدمات 

واملوارد املتاحة ملنع العنف وم�ضاندة ال�ضحايا

● الت�رشيعات وال�ضيا�ضات، مبا فيها تلك التي تركز على الن�ضاء والأطفال، التي تكفل 

حتديد حالت ال�ضتغالل والعنف والإيذاء املرتكبة �ضد الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

والتحقيق فيها ومالحقتها ح�ضب القت�ضاء

املادة 17 حماية ال�شالمة ال�شخ�شية

تقر هذه املادة بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف احرتام �ضالمتهم البدنية والعقلية. وينبغي 

اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● التدابري املتخذة حلماية الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من العالج الطبي )اأو غريه( املقدم 

دون املوافقة الكاملة احلرة وامل�ضتنرية لل�ضخ�ص

الفتيات  وحماية  الق�رشي  التعقيم  من  الأ�ضخا�ص  جميع  حلماية  املتخذة  التدابري   ●

والن�ضاء من الإجها�ص الق�رشي

● وجود وتكوين منظمات مراجعة م�ضتقلة ودورها ل�ضمان تنفيذ هذا احلق، وكذلك 

الربامج والتدابري التي اعتمدتها هذه الهيئات
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املادة 18 حرية التنقل واجلن�شية 

اإقامتهم  اإختيار  وحرية  التنقل  حرية  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحق  املادة  هذه  تقر 

واحل�ضول على جن�ضية. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

الإعاقة يف  ذوي  الأ�ضخا�ص  ل�ضمان حق  املتخذة  الإدارية  اأو  الت�رشيعية  التدابري   ●

احل�ضول على جن�ضية وعدم حرمانهم منها تع�ضفًا، ف�ضاًل عن �ضمان حق الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة يف دخول البلد اأو مغادرته

ومنحه  مولده  عند  اإعاقة  ذي  وليد  طفل  كل  ت�ضجيل  ل�ضمان  املتخذة  التدابري   ●

ا�ضمًا وجن�ضية 

املادة 19 املعي�شة امل�شتقلة والإدماج يف املجتمع 

تقر هذه املادة بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف املعي�ضة امل�ضتقلة وامل�ضاركة يف املجتمع.  

وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● وجود خمططات متاحة للمعي�ضة امل�ضتقلة ت�ضمل توفري م�ضاعدين �ضخ�ضيني لالأ�ضخا�ص 

الذين يتطلبون ذلك

باملعي�ضة  الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�ص  ت�ضمح  املنزل  داخل  دعم  خدمات  وجود   ●

يف جمتمعهم 

● وجود جمال ونطاق خيارات خدمات الإقامة لرتتيبات املعي�ضية مبا ي�ضمل ترتيبات 

الإعا�ضة امل�ضرتكة واملحمية التي تاأخذ يف العتبار �ضكل الإعاقة 

مدى اإمكانية و�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإىل اخلدمات والت�ضهيالت املجتمعية 

املقدمة اإىل ال�ضكان بوجه عام

 املادة 20 التنقل ال�شخ�شي

ممكن  قدر  باأكرب  التنقل  حرية  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحق  املادة  هذه  تقر 

من ال�ضتقاللية. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:
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التدابري التي تي�رش التنقل ال�ضخ�ضي لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة مبا ي�ضمل ا�ضتخدام   ●

الإ�ضارات وعالمات ال�ضوارع التي تي�رش و�ضولهم، بالطريقة التي يختارونها ويف 

الوقت الذي يختارونه، ف�ضاًل عن و�ضولهم اإىل اأ�ضكال امل�ضاعدة )التكنولوجيات 

والو�ضائل التي ت�ضتخدم الب�رش اأو احليوان اأو و�ضائل معاونة( بتكلفة معقولة

● التدابري املتخذة ل�ضمان اأن تكون التكنولوجيات عالية اجلودة وبتكلفة معقولة و�ضهلة 

ال�ضتعمال 

الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�ص  التنقل  مهارات  على  التدريب  لتوفري  املتخذة  التدابري   ●

وللموظفني املتخ�ض�ضني

التدابري املتخذة لت�ضجيع الكيانات التي ُتنتج م�ضاعدات واأجهزة التنقل والتكنولوجيات 

املعاِونة على مراعاة كل جوانب التنقل لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

املادة 21 حرية التعبري والراأي واحل�شول على املعلومات 

تقر هذه املادة بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف حرية التعبري والراأي، مبا ي�ضمل حرية 

ينبغي  و التما�ص املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بكل اأ�ضكال الت�ضال التي يختارونها.  

اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

اإىل اجلمهور  املقدمة  املعلومات  ل�ضمان و�ضول  املتخذة  الت�رشيعية وغريها  التدابري   ●

بوجه عام اإىل الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف الوقت املنا�ضب وبدون تكلفة اإ�ضافية

من  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  متكن  ل�ضمان  املتخذة  وغريها  الت�رشيعية  التدابري   ●

واحل�ضول  الر�ضمي  التفاعل  اأ�ضكال  بكل  لهم  املف�ضلة  الت�ضال  و�ضائل  ا�ضتخدام 

على املعلومات، مثل لغة الإ�ضارة وطريقة بريل للكتابة، و�ضائل الت�ضال الرتاكمية 

والبديلة، وكافة و�ضائل الت�ضال الأخرى

تقدمي  على  اجلماهريي  الإعالم  وطرائق  اخلا�ضة  الكيانات  حلث  املتخذة  التدابري   ●

التدابري  ي�ضمل  مبا  الإعاقة،  ذوي  لالأ�ضخا�ص  مي�رّش  ب�ضكل  وخدماتها  معلوماتها 

املتخذة ملنع وقف اأو تقييد احل�ضول على معلومات باأ�ضكال بديلة من جانب القطاع 

اخلا�ص
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● مدى اإمكانية الو�ضول اإىل و�ضائط الإعالم اجلماهريية والن�ضبة املئوية للمواقع العامة 

يف ال�ضبكة الإلكرتونية التي متتثل ملعايري “مبادرة الو�ضول اإىل الإنرتنت”

● التدابري الت�رشيعية وغريها املرتبطة بالعرتاف الر�ضمي بلغة )لغات( الإ�ضارة 

املادة 22 اإحرتام اخل�شو�شية 

اخلا�ضة  حياتهم  حماية  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  جميع  بحق  املادة  هذه  تقر 

حلماية  املتخذة  التدابري  ب�ضاأن  تقارير  تقدم  اأن  الأطراف  للدول  وينبغي  و�رشفهم و�ضمعتهم. 

خ�ضو�ضية املعلومات ال�ضخ�ضية وال�ضحية لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة واملعلومات املت�ضلة باإعادة 

تاأهيلهم. وينبغي للدول الأطراف اأن تقدم تقارير عن التدابري املتخذة لعدم اإخفاء الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة بحجة حماية اخل�ضو�ضيات. 

املادة 23 اإحرتام البيت والأ�شرة 

تقر هذه املادة بحق جميع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف الزواج ويف تاأ�ضي�ص اأ�رشة وتقرير 

ينبغي  و عدد اأطفالهم بحرية، ويف احلفاظ على خ�ضوبتهم على قدم امل�ضاواة مع الغري.  

اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● التدابري املتخذة ل�ضمان ممار�ضة الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة احلق يف الزواج وتاأ�ضي�ص 

اأ�رشة مبوافقتهم الكاملة واحلرة

تنظيم  برنامج  اإىل  الو�ضول  الإعاقة  لالأ�ضخا�ص ذوي  التي تكفل  املتخذة  التدابري   ●

الأ�رشة وال�ضحة الإجنابية وبرامج التبني اأو احل�ضانة

الكايف  بالدعم  الآباء ذوي الإعاقة، عند طلبهم،  املتخذة ل�ضمان تزويد  التدابري   ●

لتحمل م�ضوؤولياتهم لتن�ضئة اأطفالهم ول�ضمان توطيد العالقة بني الآباء والأطفال

● التدابري املتخذة ل�ضمان عدم ف�ضل الطفل عن والدته/والده ب�ضبب اإعاقة الطفل اأو 

اأحد والديه اأو كليهما

● التدابري املتخذة لدعم الآباء والأمهات، واأ�رش الأولد والبنات ذوي الإعاقة، ملنع 

اإخفاء الولد اأو البنت ذي الإعاقة اأو التخلي عنه اأو اإهماله اأو عزله
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● التدابري املتخذة لتجنب اإ�ضفاء الطابع املوؤ�ض�ضي على الأولد والبنات ذوي الإعاقة 

ممن يعجز اآباوؤهم عن رعايتهم، و�ضمان تزويدهم برعاية بديلة من الأ�رشة الأو�ضع، 

اأو يف حالة تعذر ذلك يف اإطار اأ�رش داخل املجتمع الأو�ضع

وخا�ضة  الإعاقة،  ذوي  لالأ�ضخا�ص  الق�رشي  التعقيم  ملنع  املتخذة  التدابري   ●

للفتيات والن�ضاء 

املادة 24 التعليم 

ُتقر هذه املادة بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف التعليم على اأ�ضا�ص تكافوؤ الفر�ص، مع 

�ضمان نظام تعليمي �ضامل على جميع امل�ضتويات وتي�ضري فر�ص احل�ضول على التعلُّم مدى احلياة. 

وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي: 

رة  ● التدابري املُتخذة ل�ضمان و�ضول كل طفل ذي اإعاقة اإىل التعليم يف املراحل املبكِّ

وعلى التعليم البتدائي الإلزامي والثانوي والتعليم العايل

ر ● معلومات عن عدد الأولد والفتيات ذوي الإعاقة يف مراحل التعليم املبكِّ

تعليم الأولد والبنات يف خمتلف  القائمة يف  الهامة  ب�ضاأن الإختالفات  معلومات   ●

م�ضتويات التعليم وهل هناك �ضيا�ضات وت�رشيعات تراعي هذه الإختالفات

املدار�ص  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  تكفل  التي  التدابري  من  وغريها  الت�رشيعية  التدابري   ●

الفرد والدعم  اإحتياجات  واملواد الدرا�ضية وتوفري ترتيبات تي�ضريية معقولة ح�ضب 

املطلوب لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة �ضمانًا لتوفري التعليم الفعال والإدماج الكامل

● توافر خدمات التدريب على مهارات حُمددة لالأطفال اأو الكبار اأو املدر�ضني الذين 

والتنقل  والبديل  الرتاكمي  والإت�ضال  الإ�ضارة  ولغات  بريل  بلغة  ذلك  يتطلبون 

وجمالت اأخرى

م ● التدابري املُتخذة لتعزيز الهوية اللغوية لل�ضُ

الإت�ضال  والطرائق وو�ضائل  اللغات  باأن�ضب  التعليم  توفري  ل�ضمان  املُتخذة  التدابري   ●

والبيئات للفرد
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�ضوؤون  على  التعليم  نظام  يف  للمهنيني  الالئق  التدريب  توفري  تكفل  التي  التدابري   ●

الإعاقة، ف�ضاًل عن تدابري اإدماج الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف فريق التعليم

● العدد والن�ضبة املئوية للطالب ذوي الإعاقة يف التعليم باملرحلة الثالثة

● العدد والن�ضبة املئوية للطالب ذوي الإعاقة بح�ضب نوع اجلن�ص وميادين الدرا�ضة

● توفري الرتتيبات التي�ضريية املعقولة والتدابري الأخرى التي تكفل احل�ضول على التعليم 

بالتعلُّم مدى احلياة

الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بتحديد  التبكري  ل�ضمان  الدولة  تتخذها  التي  التدابري   ●

واإحتياجاتهم التعليمية 

املادة 25 ال�شحة

ميكن  �ضحي  م�ضتوى  باأعلى  التمتع  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحق  املادة  هذه  ُتقر 

بلوغه، مبا يكفل ح�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على اخلدمات ال�ضحية التي ت�ضمل اإعادة 

التاأهيل ال�ضحي، مبا يراعي نوع اجلن�ص، يف جمتمعهم وبدون تكلفة مالية.

وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● التدابري الت�رشيعية وغريها التي حتمي من التمييز وتكفل ح�ضول الأ�ضخا�ص ذوي 

ال�ضحة  جمال  ي�ضمل  مبا  النوعية،  اجليدة  ال�ضحية  اخلدمات  نف�ص  على  الإعاقة 

اجلن�ضية والإجنابية

● التدابري املُتخذة ل�ضمان ح�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على اإعادة تاأهيل �ضحي 

يت�ضل بالإعاقة يف جمتمعهم جمانًا بدون تكلفة مالية

ر، ح�ضب القت�ضاء، ملنع  ل املبكِّ ● توفري اخلدمات ال�ضحية وبرامج الك�ضف والتدخُّ

ظهور اإعاقات ثانوية وتقليلها اإىل اأدنى حد، مع الهتمام بالأطفال والن�ضاء وكبار 

ال�ضن مبا ي�ضمل املناطق الريفية

التدابري الت�رشيعية وغريها ل�ضمان اطالع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على احلمالت   ●

ال�ضحية للجمهور العام
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ذة لتدريب الأطباء وغريهم من املهنيني يف املجال ال�ضحي على حقوق  ● التدابري املُنفَّ

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة مبا ي�ضمل املناطق الريفية

● التدابري الت�رشيعية وغريها ل�ضمان توفري اأي عالج �ضحي لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

مبوافقتهم احلرة وامل�ضتنرية

● التدابري الت�رشيعية وغريها التي تكفل احلماية من التمييز يف احل�ضول على التاأمني 

ال�ضحي واأنواع التاأمني الأخرى حني ي�ضرتط القانون ذلك

الو�ضول  اإمكانية  بل  ال�ضحية  املرافق  توافر  جمرد  تكفل  ل  التي  املُتخذة  التدابري   ●

الكامل اإليها

● التدابري املُتخذة لزيادة الوعي واملعلومات باأ�ضكال ي�ضهل الطالع عليها، مبا يف ذلك 

طريقة بريل، للوقاية من اأمرا�ص الإيدز/فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية واملالريا

املادة 26 التاأهيل واإعادة التاأهيل

من  قدر  اأق�ضى  بلوغ  من  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  ن  متكِّ التي  التدابري  املادة  هذه  حُتدد 

الكاملة،  واملهنية  والجتماعية  والعقلية  البدنية  قدراتهم  وحتقيق  عليها،  واحلفاظ  ال�ضتقاللية 

للتاأهيل  �ضاملة  برامج  خالل  من  احلياة  مناحي  كل  يف  كامل  ب�ضكل  واإ�رشاكهم  واإدماجهم 

واإعادة التاأهيل يف جمالت ال�ضحة والعمالة والتعليم واخلدمات الجتماعية.  وينبغي اأن ت�ضمل 

تقارير الدول الأطراف ما يلي:

● برامج التاأهيل واإعادة التاأهيل العامة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف جمالت ال�ضحة 

ر، ودعم الأقران  ل املبكِّ والعمالة والتعليم واخلدامات الجتماعية، مبا ي�ضمل التدخُّ

واإتاحة هذه اخلدمات والربامج يف املناطق الريفية

واإعادة  التاأهيل  وبرامج  خدمات  امل�ضاركة يف  تكون  اأن  ل�ضمان  املُتخذة  التدابري   ●

التاأهيل على اأ�ضا�ص طوعي

التاأهيل  برامج  العاملني يف  للمهنيني واملوظفني  وامل�ضتمر  الأويل  التدريب  ت�ضجيع   ●

واإعادة التاأهيل
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● التدابري املُتخذة لت�ضجيع واإتاحة ومعرفة وا�ضتخدام الأجهزة والتكنولوجيات املعاونة 

مة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من ناحية �ضلتها بالتاأهيل واإعادة التاأهيل واملُ�ضمَّ

● التدابري املُتخذة لتعزيز التعاون الدويل يف تبادل التكنولوجيات املعاونة وخا�ضة يف 

بلدان العامل الثالث

املادة 27 العمل والعمالة

تقر هذه املادة بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل وك�ضب الرزق بامل�ضاركة يف �ضوق 

يتعر�ضون  الذين  اأولئك  اإليها، ومبا ي�ضمل  النفاذ  ُمنفتحة و�ضاملة ي�ضهل  بيئة عمل  للعمل ويف 

لإعاقة يف م�ضار عملهم. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابري الت�رشيعية املُتخذة ل�ضمان احلماية من التمييز يف كل مراحل العمالة ويف   ●

يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحق  والعرتاف  العمالة،  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي 

العمل على قدم امل�ضاواة مع الغري، وخا�ضة احلق يف احل�ضول على اأجر مت�ضاٍو لقاء 

العمل املت�ضاوي

الكاملة  العمالة  لتحقيق  والقائمة  الأهداف  حمددة  العمالة  و�ضيا�ضات  برامج  اأثر   ●

واملنتجة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وفقًا للفقرات 1)اأ( اإىل 1)ز( من التفاقية

● اأثر تدابري تي�ضري اإعادة توظيف الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة الذين يتم ال�ضتغناء عنهم 

نتيجة اخل�ضخ�ضة وخف�ص حجم الن�ضاط واإعادة الهيكلة القت�ضادية للمن�ضاآت العامة 

واخلا�ضة وفقًا للفقرة 1)ه( من التفاقية

● اإتاحة امل�ضاعدة التقنية واملالية لتوفري ترتيبات تي�ضريية معقولة ت�ضمل الت�ضجيع على 

اإقامة التعاونيات وم�ضاريع بدء الن�ضاط ت�ضجيعًا لروح املبادرة

�ضوق  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  لتوظيف  والفعال  الإيجابي  العمل  تدابري   ●

العمل النظامية

يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  م�ضايقة  ملنع  والفعال  الإيجابي  العمل  تدابري   ●

اأماكن العمل
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● فر�ص ح�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على اخلدمات املفتوحة للتدريب الوظيفي 

واملهني مبا فيها خدمات ت�ضجيع العمل احلر

والن�ضاء ذوي  الرجال  بني  العمالة  القائمة يف  الهامة  ب�ضاأن الختالفات  معلومات   ●

الإعاقة وهل هناك �ضيا�ضات وت�رشيعات تراعي هذه الختالفات ت�ضجيعًا للنهو�ص 

بالن�ضاء ذوات الإعاقة

● حتديد الفئات الأ�ضد �ضعفًا بني الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة )مع تقدمي اأمثلة( وال�ضيا�ضات 

ذة لإدراج هذه الفئات يف �ضوق العمل والت�رشيعات املنفَّ

● التدابري املُتخذة لتعزيز احلقوق النقابية لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

● التدابري املُتخذة ل�ضمان الإبقاء على العمال الذين يعانون من اإ�ضابة يف مكان العمل 

توؤدي على اإعاقة متنعهم من اأداء مهامهم ال�ضابقة واإعادة تدريبهم

الر�ضمي  غري  القت�ضاد  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  عمل  عن  معلومات  توفري   ●

غري  القت�ضاد  من  اخلروج  من  لتمكينهم  املُتخذة  والتدابري  الطرف،  الدولة  يف 

الأ�ضا�ضية  اخلدمات  على  ح�ضولهم  ل�ضمان  املُتخذة  التدابري  عن  ف�ضاًل  الر�ضمي، 

واحلماية الجتماعية

ذة حلماية العمال ذوي الإعاقة من الطرد التع�ضفي  ● و�ضف ال�ضمانات القانونية املنفَّ

والعمل اجلربي اأو الق�رشي وفقًا للفقرة 2

● التدابري املتخذة لكفالة تزويد الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة احلا�ضلني على مهارات تقنية 

ومهنية بالدعم املطلوب لدخولهم وعودتهم اإىل �ضوق العمل وفقًا للفقرة 1)ك(

العام  العمل  �ضوق  اإىل  الإعاقة  ذوي  الطلبة  و�ضول  لكفالة  املتخذة  التدابري   ●

بنف�ص القدر

● التدابري املتخذة لكفالة خمتلف اأ�ضكال العمل، مثل العمل يف املوقع والعمل عن 

تتيحها  التي  العمل  الباطني، وفر�ص  البيت( والتعاقد  العمل/يف  بعد )خارج موقع 

تكنولوجيات املعلومات والت�ضالت 
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املادة 28 م�شتوى املعي�شة الالئق واحلماية الجتماعية

ويف  لئق  معي�ضي  م�ضتوى  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحق  املادة  هذه  تعرتف 

وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي: احلماية الجتماعية.  

● التدابري املُتخذة ل�ضمان توافر واإتاحة املياه النقية والغذاء الكايف وامللب�ص وامل�ضكن 

لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، وتقدمي اأمثلة على ذلك

● التدابري املُتخذة ل�ضمان ح�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على اخلدمات والأجهزة 

وامل�ضاعدات الأخرى املنا�ضبة باأ�ضعار ميكن حتملها، مبا يف ذلك توافر الربامج التي 

تغطي التكاليف املالية الإ�ضافية املت�ضلة بالإعاقة

● التدابري املُتخذة ل�ضمان و�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وخا�ضة الن�ضاء والفتيات 

احلد  وبرامج  الجتماعية  احلماية  برامج  اإىل  الإعاقة،  ذوي  من  ال�ضن  وكبار 

من الفقر

● التدابري املوجهة اإىل برامج الإ�ضكان العام وا�ضتحقاقات وبرامج التقاعد لالأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة

● التدابري املُتخذة لالإقرار بال�ضلة بني الفقر والإعاقة

املادة 29 امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية والعامة

تقارير  ت�ضمل  اأن  وينبغي  الإعاقة.  لالأ�ضخا�ص ذوي  ال�ضيا�ضية  احلقوق  املادة  تكفل هذه 

الدول الأطراف ما يلي:

● الت�رشيعات والتدابري الرامية اإىل �ضمان احلقوق ال�ضيا�ضية لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، 

القيود  اأو الفكرية، ومبا ي�ضمل يف مثل هذه احلالة  العقلية  وخا�ضة لذوي الإعاقة 

احلالية والإجراءات املُتخذة للتغلب على هذه القيود

● التدابري املُتخذة ل�ضمان حق الت�ضويت لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، �ضواًء مبفردهم اأو 

برفقة �ضخ�ص من اختيارهم

ومواد  وت�ضهيالت  اإجراءات  اإىل  الكامل  الو�ضول  ل�ضمان  املُتخذة  التدابري   ●
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الت�ضويت

والعامة  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  امل�ضاركة  يف  باحلق  الكامل  التمتع  قيا�ص  موؤ�رشات   ●

لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

● الدعم املقدم، اإن ُوِجد، لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من اأجل اإن�ضاء وت�ضغيل منظمات 

متثل حقوقهم وم�ضاحلهم على امل�ضتويات املحلية والإقليمية والوطنية

املادة 30امل�شاركة يف احلياة الثقافية واأن�شطة الرتفيه والت�شلية والريا�شة

ُتقر هذه املادة بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف امل�ضاركة يف احلياة الثقافية ويف تنمية 

وا�ضتغالل اإمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية، والعرتاف بهويتهم الثقافية واللغوية املُحددة 

ودعمها، وامل�ضاركة يف اأن�ضطة الرتفيه والت�ضلية والريا�ضة على قدم امل�ضاواة مع الغري.  

وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابري املُتخذة لالعرتاف بحق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف امل�ضاركة على قدم   ●

امل�ضاواة مع الغري يف احلياة الثقافية وتعزيز هذا احلق، مبا ي�ضمل فر�ص تنمية وا�ضتغالل 

اإمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية

اإتاحة الت�ضهيالت الثقافية والرتفيهية وال�ضياحية والريا�ضية  ● التدابري املُتخذة ل�ضمان 

لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، مع و�ضع الأطفال ذوي الإعاقة يف العتبار، مبا يف 

ذلك من خالل ال�ضتخدام امل�رشوط للم�ضرتيات العامة والتمويل العام

الأ�ضخا�ص  اأمام  الفكرية حاجزًا  امللكية  قوانني  ت�ضبح  اأّل  ل�ضمان  املُتخذة  التدابري   ●

ذوي الإعاقة يف الو�ضول اإىل املواد الثقافية، مبا ي�ضمل امل�ضاركة يف اجلهود الدولية 

ذات ال�ضلة

م ● التدابري املُتخذة لتعزيز ثقافة ال�ضُ

الريا�ضية،  الأن�ضطة  الإعاقة يف  الأ�ضخا�ص ذوي  املُتخذة لدعم م�ضاركة  التدابري   ●

مبا ي�ضمل الق�ضاء على املعاملة التمييزية واملتمايزة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف منح 

اجلوائز وامليداليات



69 اآلية عمل جلنة الأمم املتحدة 

املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

● التدابري املُتخذة ل�ضمان م�ضاركة الأطفال ذوي الإعاقة، على قدم امل�ضاواة مع كل 

الأطفال الآخرين، يف ت�ضهيالت ممار�ضة الألعاب والرتفيه والت�ضلية والريا�ضة، مبا 

فيها تلك التي تتم داخل النظام املدر�ضي

املادة 31 جمع الإح�شاءات والبيانات 

تقارير  ت�ضمل  اأن  الطرف. وينبغي  الدولة  ِقبل  البيانات من  املادة عملية جمع  م هذه  تنظِّ

الدول الأطراف ما يلي:

الإح�ضائية  البيانات  ي�ضمل  مبا  املجزاأة واملالئمة،  املعلومات  املُتخذة جلمع  التدابري   ●

والبحثية، لتمكينها من �ضياغة وتنفيذ �ضيا�ضات كفيلة باإنفاذ التفاقية يف جمالت 

احرتام حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية واملبادئ الأخالقية وال�ضمانات القانونية 

وحماية البيانات، وال�رشية واخل�ضو�ضية

● ن�رش هذه الإح�ضاءات والإجراءات ل�ضمان و�ضول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإليها

الإعاقة يف عملية جمع  لالأ�ضخا�ص ذوي  الكاملة  امل�ضاركة  ل�ضمان  املُتخذة  التدابري 

البيانات والبحوث

املادة 32  التعاون الدويل

ُتقر هذه املادة باأهمية التعاون الدويل للدولة يف دعم اجلهود الوطنية الرامية اإىل حتقيق 

مقا�ضد التفاقية واأهدافها. وينبغي اأن ت�ضمل تقارير الدول الأطراف، باعتبارها بلدانًا مانحة اأو 

م�ضتفيدة من التعاون الدويل، ما يلي:

● التدابري املُتخذة التي تكفل اأن يكون التعاون الدويل �ضاماًل جلميع الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة ومفتوحًا اأمامهم

● التدابري املُتخذة ل�ضمان ا�ضتخدام البلدان املتلقية لأموال املانحني ا�ضتخدامًا �ضحيحًا 

)مع ذكر الأمثلة والأرقام والن�ضب املئوية للتمويل الناجح حمدد الأهداف( 

هة حتديدًا لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة والن�ضبة املئوية للميزانية  ● الربامج وامل�ضاريع املوجَّ

الكلية املخ�ض�ضة لها
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بني ذوي  من  �ضعفًا  الأ�ضد  الفئات  اأجل �ضم  من  املُتخذة  الإيجابي  العمل  تدابري   ●

الإعاقة كالن�ضاء والأطفال، اإلخ

وتقييم  وو�ضع  ت�ضميم  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  م�ضاركة  درجة   ●

الربامج وامل�ضاريع

ه اإىل الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف التيار العام للربامج وامل�ضاريع  ● مقدار العمل املوجَّ

العامة التي يتم و�ضعها 

● الإجراءات الرامية اإىل ت�ضهيل ودعم بناء القدرات، مبا يف ذلك عن طريق تبادل 

املعلومات واخلربات والربامج التدريبية واأف�ضل املمار�ضات

هة اإىل حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية حقوق  ● هل تراعي ال�ضيا�ضات والربامج املوجَّ

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

الفنية واخلربة يف  الدراية  تبادل  اأجل  من  وفعاليتها  تقدمها  الربامج ومدى  و�ضع   ●

م�ضاعدة الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

املادة 33  التنفيذ والر�شد على ال�شعيد الوطني 

وينبغي اأن ت�ضمل تقارير  م هذه املادة تطبيق التفاقية ومتابعتها على ال�ضعيد الوطني.   ُتنظِّ

الدول الأطراف ما يلي:

● التدابري املُتخذة من اأجل ت�ضمية جهة تن�ضيق واحدة اأو اأكرث داخل احلكومة ُتعنى بتنفيذ 

التفاقية، مع اإيالء العتبار الواجب لإن�ضاء اأو ت�ضمية اآلية تن�ضيق داخل احلكومة 

لتي�ضري الأعمال ذات ال�ضلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف امل�ضتويات

● و�ضع اإطار، ي�ضمل اآلية م�ضتقلة واحدة اأو اأكرث، ح�ضب القت�ضاء، واتخاذ تدابري 

من اأجل تعزيز وحماية ور�ضد تنفيذ التفاقية مع مراعاة املبادئ املت�ضلة بحالة واأداء 

املوؤ�ض�ضات الوطنية حلماية حقوق الإن�ضان وتعزيزها

ذوي  الأ�ضخا�ص  اإ�رشاك  وخا�ضة  املدين،  املجتمع  لإ�رشاك  املُتخذة  التدابري   ●

الإعاقة واملنظمات التي متثلهم، مبا ي�ضمل اعتبارات نوع اجلن�ص، يف عملية الر�ضد 
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واإعداد التقرير

● اإدماج ق�ضايا الإعاقة يف جدول اأعمال جميع الوكالت احلكومية ل�ضمان توعية �ضتى 

الإدارات بالت�ضاوي بحقوق الإعاقة ومتكينها من العمل على تعزيز هذه احلقوق

● عمليات الإدارات احلكومية وبراجمها ووظائفها املت�ضلة بالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

● خم�ض�ضات امليزانية لأغرا�ص التنفيذ والر�ضد على ال�ضعيد الوطني. 

املادة 34 اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

با�ضم  يلي  فيما  اإليها  )ي�ضار  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحقوق  معنية  جلنة  تن�ضاأ   -  1

”اللجنة“(، لت�ضطلع بتنفيذ املهام املن�ضو�ص عليها اأدناه.

2 - تتكون اللجنة، يف وقت بدء نفاذ هذه التفاقية، من اثني ع�رش خبريا. وتزداد 

ع�ضوية اللجنة ب�ضتة اأع�ضاء، بعد ح�ضول التفاقية على �ضتني ت�ضديقا اأو ان�ضماما اإ�ضافيا، 

لت�ضل ع�ضويتها حدا اأعلى مقداره ثمانية ع�رش ع�ضوا.

3 - يعمل اأع�ضاء اللجنة ب�ضفتهم ال�ضخ�ضية ويكونون من امل�ضهود لهم بالأخالق العالية 

الأطراف  والدول  التفاقية.  تغطيه هذه  الذي  امليدان  بالكفاءة واخلربة يف  لهم  واملعرتف 

مدعوة، عند ت�ضمية مر�ضحيها، اإىل اأن تويل العتبار الواجب اإىل احلكم الوارد يف املادة 

3-4 من هذه التفاقية.

اجلغرايف  التوزيع  مراعاة  مع  الأطراف  الدول  بوا�ضطة  اللجنة  اأع�ضاء  ينتخب   -  4

املتوازن  والتمثيل  الرئي�ضية،  القانونية  والنظم  احل�ضارات  اأ�ضكال  خمتلف  ومتثيل  العادل، 

للجن�ضني، وم�ضاركة اخلرباء ذوي الإعاقة.

5 - ت�ضع اللجنة النظام الداخلي اخلا�ص بها.

6 - يح�ضل اأع�ضاء اللجنة على الت�ضهيالت والمتيازات واحل�ضانات التي يح�ضل عليها 

اخلرباء املكلفون مبهام تابعة لالأمم املتحدة، ح�ضبما تن�ص عليه البنود ذات ال�ضلة يف اتفاقية 

امتيازات الأمم املتحدة وح�ضاناتها.
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املادة 35 تقارير الدول الأطراف

1 - تقدم كل دولة طرف اإىل اللجنة، عن طريق الأمني العام لالأمم املتحدة، تقريرا 

املحرز يف  التقدم  وعن  التفاقية  هذه  التزاماتها مبوجب  لتنفيذ  املتخذة  التدابري  عن  �ضامال 

هذا ال�ضدد، وذلك خالل فرتة عامني عقب بدء نفاذ هذه التفاقية بالن�ضبة للدولة الطرف 

املعنية.

2 - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 �ضنوات على الأقل، وكذلك 

كلما طلبت منها اللجنة ذلك.

3 - حتدد اللجنة اأية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على حمتويات التقارير.

الوفاء  درجة  على  توؤثر  التي  وال�ضعوبات  العوامل  التقارير  يف  تدرج  اأن  يجوز   -  5

باللتزامات مبوجب هذه التفاقية.

املادة 36 النظر يف التقارير

1 - تنظر اللجنة يف كل تقرير وتقدم ما تراه مالئما من اقرتاحات وتو�ضيات عامة ب�ضاأنه 

وحتيلها اإىل الدولة الطرف املعنية. ويجوز للدولة الطرف اأن ترد على اللجنة باأي معلومات 

تختارها. ويجوز للجنة اأن تطلب اإىل الدول الأطراف معلومات اإ�ضافية ذات �ضلة بتطبيق 

هذه التفاقية.

2 - اإذا تاأخرت دولة طرف تاأخرا كبريا يف تقدمي تقرير، جاز للجنة اأن ُت�ضعر الدولة 

اإىل  ا�ضتنادا  الطرف،  الدولة  تلك  التفاقية يف  هذه  تطبيق  فح�ص  ب�رشورة  املعنية  الطرف 

معلومات موثوق بها تتاح للجنة، اإذا مل يقدم التقرير ذو ال�ضلة يف غ�ضون ثالثة اأ�ضهر من 

توجيه الإ�ضعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف املعنية اإىل امل�ضاركة يف هذا الفح�ص. واإذا 

ا�ضتجابت الدولة الطرف بتقدمي التقرير ذي ال�ضلة، تطبق اأحكام الفقرة 1 من هذه املادة.

املادة 37 التعاون بني الدول الأطراف واللجنة

1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وت�ضاعد اأع�ضاءها يف ال�ضطالع بوليتهم.

ل�ضبل وو�ضائل  الالزم  الأطراف، العتبار  الدول  اللجنة، يف عالقتها مع  2 - تويل 
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تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه التفاقية، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل.

املادة 38  عالقة اللجنة مع الهيئات الأخرى

لدعم تطبيق هذه التفاقية على نحو فعال وت�ضجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي 

تغطيه هذه التفاقية املادة 39

تقرير اللجنة

القت�ضادي  واملجل�ص  العامة  اجلمعية  اإىل  اأن�ضطتها  تقارير عن  �ضنتني  اللجنة كل  تقدم 

التقارير  فح�ص  على  بناء  عامة  وتو�ضيات  اقرتاحات  تقدم  اأن  لها  ويجوز  والجتماعي، 

واملعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك القرتاحات والتو�ضيات العامة يف 

تقرير اللجنة اإىل جانب تعليقات الدول الأطراف، اإن وجدت

املادة 40 موؤمتر الدول الأطراف

1 - جتتمع الدول الأطراف بانتظام يف موؤمتر للدول الأطراف بغية النظر يف اأي م�ضاألة 

تتعلق بتطبيق هذه التفاقية.

2 - يدعو الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل عقد موؤمتر الدول الأطراف، يف موعد اأق�ضاه 

�ضتة اأ�ضهر من بدء نفاذ هذه التفاقية. ويدعو الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل عقد الجتماعات 

الالحقة مرة كل �ضنتني اأو بناء على قرار ملوؤمتر الدول الأطراف. 

املادة 41 الوديع

يكون الأمني العام لالأمم املتحدة وديع هذه التفاقية.

 املادة 42 التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه التفاقية جلميع الدول وملنظمات التكامل الإقليمي يف مقر 

الأمم املتحدة يف نيويورك اعتبارا من 30 اآذار/مار�ص 2007.

 املادة 43 الر�شا بالإلتزام

منظمات  جانب  من  الر�ضمي  ولالإقرار  املوقعة  الدول  لت�ضديق  املعاهدة  هذه  تخ�ضع 
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الإقليمي  للتكامل  اأو منظمة  اأي دولة  املوقعة. وتكون مفتوحة لن�ضمام  الإقليمي  التكامل 

مل توقع التفاقية. 

 املادة 44  منظمات التكامل الإقليمي

1 - يق�ضد بـتعبري ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة ت�ضكلها الدول ذات ال�ضيادة يف 

التي حتكمها  بامل�ضائل  يتعلق  فيما  الإخت�ضا�ص  فيها  الأطراف  الدول  اإليها  منطقة ما، وتنقل 

نطاق  ان�ضمامها،  اأو  الر�ضمي  اإقرارها  �ضكوك  يف  املنظمات،  تلك  وتعلن  الإتفاقية.  هذه 

اخت�ضا�ضها فيما يتعلق بامل�ضائل التي حتكمها هذه الإتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد باأي تعديل 

جوهري يف نطاق اخت�ضا�ضها.

2 - تنطبق الإ�ضارات يف هذه الإتفاقية اإىل ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك املنظمات يف 

حدود اإخت�ضا�ضها. 

 املادة 45 بدء النفاذ

1 - يبداأ نفاذ هذه الإتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ اإيداع ال�ضك الع�رشين 

للت�ضديق اأو الإن�ضمام. 

2 - يبداأ نفاذ هذه الإتفاقية، بالن�ضبة لكل دولة اأو منظمة للتكامل الإقليمي ت�ضّدق على 

هذه التفاقية اأو تقرها ر�ضميا اأو تن�ضم اإليها بعد اإيداع ال�ضك الع�رشين من تلك ال�ضكوك، 

يف اليوم الثالثني من تاريخ اإيداع �ضكها.  

 املادة 46 التحفظات 

1 -  ل يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافيا ملو�ضوع هذه الإتفاقية وغر�ضها. 

2 - يجوز �ضحب التحفظات يف اأي وقت.

 املادة 47 التعديالت

1 -يجوز لأي دولة طرف اأن تقرتح تعديال لهذه التفاقية واأن تقدمه اإىل الأمني العام 

لالأمم املتحدة

2 - يبداأ نفاذ التعديل الذي ُيعتمد وُيَقّر وفقا للفقرة 1 من هذه املادة يف اليوم الثالثني 
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من بلوغ عدد �ضكوك القبول املودعة ثلثي عدد الدول الأطراف يف تاريخ اعتماد التعديل. 

ثم يبداأ نفاذ التعديل جتاه اأي دولة طرف يف اليوم الثالثني من اإيداع �ضك قبولها. ول يكون 

التعديل ملزما اإل للدول الأطراف التي قبلته. 

3 - ويبداأ نفاذ التعديل الذي ُيعتمد وُيَقّر وفقا للفقرة 1 من هذه املادة ويتعلق ح�رشا 

باملواد 34 و38 و39 و40 جتاه كافة الدول الأطراف يف اليوم الثالثني من بلوغ عدد �ضكوك 

القبول املودعة ثلثي عدد الدول الأطراف يف تاريخ اعتماد التعديل، اإذا قرر موؤمتر الدول 

الأطراف ذلك بتوافق الآراء. 

 املادة 48 نق�ص الإتفاقية

يجوز لأي دولة طرف اأن تنق�ص هذه الإتفاقية باإ�ضعار خطي توجهه اإىل الأمني العام 

لالأمم املتحدة. وي�ضبح هذا النق�ص نافذا بعد �ضنة واحدة من تاريخ ت�ضلم الأمني العام ذلك 

الإ�ضعار.

ر لالطالع املادة 49 ال�شكل املي�شِّ

يتاح ن�ص هذه الإتفاقية يف اأ�ضكال ي�ضهل الإطالع عليها.

 املادة 50   حجية الن�شو�ص

والعربية  وال�ضينية  والرو�ضية  والإنكليزية  الإ�ضبانية  الن�ضو�ص  احلجية  يف  تت�ضاوى 

والفرن�ضية لهذه التفاقية.

النحو  املاأذون لهم على  �ضون،  املفوَّ اأدناه  واإثباتا لذلك، وّقع هذه التفاقية املوقعون 

الواجب من حكومة كل منهم.
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مبادئ باري�ص

متت امل�ضادقة على هذه املبادئ بالإجماع �ضنة 1992م من لدن جلنة حقوق الإن�ضان التابعة 

لالأمم املتحدة واملرفقة بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 دي�ضمرب )كانون 

الأول( 1993م.

الإخت�ضا�ضات وامل�ضوؤوليات

1- تخت�ص املوؤ�ض�ضة الوطنية بتعزيز حقوق الإن�ضان وحمايتها.

2- تكون للموؤ�ض�ضة الوطنية ولية وا�ضعة قدر الإمكان ومن�ضو�ص عليها �رشاحة يف اأحد 

الن�ضو�ص الد�ضتورية اأو الت�رشيعية التي حتدد ت�ضكيلها ونطاق اإخت�ضا�ضاتها.

3- تكون للموؤ�ض�ضة الوطنية، يف جملة اأمور، امل�ضوؤوليات التالية:

)اأ( تقدمي فتاوى وتو�ضيات ومقرتحات وتقارير، على اأ�ضا�ص ا�ضت�ضاري، اإىل احلكومة اأو 

اأو با�ضتخدام حقها  الربملان اأو اأي جهاز اآخر خمت�ص، �ضواء بناء على طلب ال�ضلطات املعنية 

بتعزيز  املتعلقة  امل�ضائل  ب�ضاأن جميع  اأعلى،  من جهة  اإحالة  دون  م�ضاألة  اأية  اإىل  ال�ضتماع  يف 

الفتاوى والتو�ضيات  تقرر ن�رش هذه  اأن  الوطنية  للموؤ�ض�ضة  حقوق الإن�ضان وحمايتها. ويجوز 

ت�ضمل  الوطنية والتي  املوؤ�ض�ضة  تتخذها  التي  املبادرات  جميع  وكذلك  والتقارير  واملقرتحات 

املجالت التالية:

الق�ضائية  بالتنظيمات  املتعلقة  الأحكام  الت�رشيعية والإدارية وكذلك  الأحكام  »1« جميع 

ال�ضدد  هذا  ويف  نطاقها،  وتو�ضيع  الإن�ضان  حقوق  حماية  على  املحافظة  اإىل  تهدف  التي 

تدر�ص املوؤ�ض�ضة الوطنية الت�رشيعات والن�ضو�ص الإدارية ال�ضارية، ف�ضال عن م�ضاريع القوانني 

املبادئ  مع  الن�ضو�ص  هذه  ات�ضاق  ل�ضمان  منا�ضبة  تراها  التي  التو�ضيات  وتقدم  ومقرتحاتها، 
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الأ�ضا�ضية حلقوق الإن�ضان. وتو�ضي، عند القت�ضاء، باعتماد ت�رشيع جديد اأو بتعديل الت�رشيع 

ال�ضاري. وباعتماد التدابري الإدارية اأو بتعديلها؛

»2« اأية حالة لنتهاك حقوق الإن�ضان تقرر تناولها؛

اأكرث  م�ضائل  وعن  عام،  بوجه  الإن�ضان  حلقوق  الوطنية  احلالة  عن  تقارير  اإعداد   »3«

حتديدا؛

»4« توجيه انتباه احلكومة اإىل حالت انتهاك حقوق الإن�ضان يف اأي جزء من البلد وتقدمي 

مقرتحات اإليها تتعلق باملبادرات الرامية اإىل و�ضع حد لهذه احلالت، وعند القت�ضاء، اإبداء 

الراأي ب�ضاأن موقف احلكومة وردود فعلها؛

)ب( تعزيز و�ضمان املواءمة بني الت�رشيع واللوائح واملمار�ضات الوطنية وال�ضكوك الدولية 

املتعلقة بحقوق الإن�ضان التي تكون الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة؛

)ج( ت�ضجيع الت�ضديق على ال�ضكوك املذكورة اأو على الن�ضمام اإليها وكفالة تنفيذها؛

)د( امل�ضاهمة يف اإعداد التقارير التي ينبغي للدول اأن تقدمها اإىل هيئات وجلان الأمم املتحدة 

وكذلك اإىل املوؤ�ض�ضات الإقليمية تنفيذا للتزاماتها مبوجب املعاهدات، وعند القت�ضاء، اإبداء 

الراأي يف هذا املو�ضوع مع اإيالء الحرتام الواجب ل�ضتقاللها؛

املتحدة  الأمم  منظومة  يف  الأخرى  املوؤ�ض�ضات  وجميع  املتحدة  الأمم  مع  التعاون  )هـ( 

واملوؤ�ض�ضات الإقليمية واملوؤ�ض�ضات الوطنية يف البلدان الأخرى املخت�ضة مبجالت تعزيز وحماية 

حقوق الإن�ضان؛

)و( امل�ضاعدة يف اإعداد الربامج املتعلقة بتدري�ص حقوق الإن�ضان والبحوث املت�ضلة بها، 

وامل�ضاركة يف تنفيذها يف املدار�ص واجلامعات والأو�ضاط املهنية؛

ل  التمييز،  اأ�ضكال  جميع  ملكافحة  املبذولة  واجلهود  الإن�ضان  حقوق  عن  الإعالن  )ز( 

�ضيما التمييز العن�رشي، عن طريق زيادة وعي اجلمهور وخا�ضة عن طريق الإعالم والتثقيف 

وبا�ضتخدام جميع اأجهزة ال�ضحافة.
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الت�ضكيل و�ضمانات ال�ضتقالل والتعددية

بغري  اأو  بالنتخاب  اأع�ضائها، �ضواء  الوطنية وتعيني  املوؤ�ض�ضة  اأن يكون تكوين  ينبغي   -1

للقوي  التعددي  التمثيل  لكفالة  الالزمة  ال�ضمانات  توفر  تتيح  لإجراءات  وفقا  انتخاب، 

الجتماعية )يف املجتمع املدين( املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان، ل �ضيما ب�ضلطات ت�ضمح 

باإقامة تعاون فعال مع اجلهات التالية، اأو با�رشاك ممثلني لها:

العن�رشي  التمييز  مكافحة  وجهود  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  احلكومية  غري  املنظمات  )اأ( 

الأطباء،  احلقوقيني،  رابطات  مثل  املعنية،  واملهنية  الجتماعية  واملنظمات  العمال،  ونقابات 

وال�ضحفيني، والعلماء البارزين؛

)ب( التيارات يف الفكر الفل�ضفي والديني؛

)ج( اجلامعات واخلرباء املوؤهلون؛

)د( الربملان؛

)هـ( الإدارات احلكومية )ويف حالة ان�ضمامها ل ي�ضرتك ممثلوها يف املداولت اإل ب�ضفة 

ا�ضت�ضارية(.

اأن�ضطتها،  �ضري  ل�ضال�ضة  املنا�ضبة  الأ�ضا�ضية  الهياكل  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  متلك  اأن  ينبغي   -2

وب�ضفة خا�ضة الأموال الكافية لذلك، وينبغي اأن يكون الغر�ص من هذه الأموال هو متكينها 

من تدبري موظفيها واأماكن عملها لتكون م�ضتقلة عن احلكومة وغري خا�ضعة ملراقبة مالية قد مت�ص 

ا�ضتقاللها.

3- من اأجل كفالة ا�ضتقرار ولية اأع�ضاء املوؤ�ض�ضة الوطنية، التي لن تكون موؤ�ض�ضة م�ضتقلة 

حقا بغريه، ينبغي اأن يكون تعينهم بقرار ر�ضمي يحدد املدة املعينة لوليتهم. وتكون الولية قابلة 

للتجديد، �رشيطة كفالة ا�ضتمرار التعددية يف ع�ضوية املوؤ�ض�ضة.

طرائق العمل

ينبغي للموؤ�ض�ضة الوطنية يف اإطار عملها، القيام مبا يلي:

)اأ( اأن تبحث بحرية جميع امل�ضائل التي تدخل يف نطاق اخت�ضا�ضها، �ضواء كانت مقدمة 
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اإليها من �ضلطة اأعلى، بناء على اقرتاح مقدم من  من احلكومة اأو قررت تناولها دون اإحالتها 

اأع�ضائها اأو من اأي ملتم�ص اآخر؛

)ب( اأن ت�ضتمع اإىل اأي �ضخ�ص واأن حت�ضل على اأية معلومات واأية وثائق لزمة لتقييم 

احلالت التي تدخل يف نطاق اخت�ضا�ضها؛

)ج( اأن تخاطب الراأي العام مبا�رشة اأو من خالل جهاز �ضحفي، ل �ضيما للتعريف باآرائها 

وتو�ضياتها؛

اأع�ضائها الذين  اأن تعقد اجتماعات ب�ضفة منتظمة، وعند القت�ضاء، بح�ضور جميع  )د( 

يدعون اإىل احل�ضور طبقا لالأ�ضول املقررة؛

)هـ( اأن ت�ضكل اأفرقة عاملة من بني اأع�ضائها، ح�ضب القت�ضاء، واأن تن�ضئ فروعا حملية 

اإقليمية مل�ضاعدتها على ال�ضطالع مبهامها؛

امل�ضوؤولة  الق�ضائية،  غري  اأو  الق�ضائية  الأخرى،  الهيئات  مع  م�ضاورات  جتري  اأن  )و( 

واملوؤ�ض�ضات  التوفيق،  وو�ضطاء  املظامل،  اأمناء  �ضيما  )ل  الإن�ضان  حقوق  وحماية  تعزيز  عن 

املماثلة(؛

تو�ضيع  يف  احلكومية  غري  املنظمات  توؤديه  الذي  الأ�ضا�ضي  للدور  نظرا  تعمد،  اأن  )ز( 

تكر�ص  التي  املنظمات غري احلكومية  اإقامة عالقات مع  اإىل  الوطنية،  املوؤ�ض�ضات  نطاق عمل 

نف�ضها لتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان، وللتنمية القت�ضادية والجتماعية، ومكافحة العن�رشية، 

وحماية املجموعات ال�ضعيفة ب�ضفة خا�ضة )ل�ضيما الأطفال، والعمال املهاجرين، والالجئني، 

واملعوقني ج�ضديا وعقليا(، اأو ملجالت متخ�ض�ضة.

مبادئ تكميلية تتعلق مبركز اللجان التي متلك اخت�ضا�ضات ذات طابع �ضبه ق�ضائي

املتعلقة بحالت  ال�ضكاوي واللتما�ضات  تلقي وبحث  الوطنية �ضلطة  املوؤ�ض�ضة  قد تخول 

اأو  ثالثة،  اأو اأطراف  ممثليهم،  اأو  بوا�ضطة الأفراد،  عليها  الق�ضايا  عر�ص  وميكن  فردية. 

التمثيلية. ويف تلك  الهيئات  من  غريها  اأو  نقابات  اأو  جمعيات  اأو  حكومية  غري  منظمات 

الظروف، ودون الإخالل باملبادئ املبينةاأعاله املتعلقة بالخت�ضا�ضات الأخرى للجان، يجوز 

اأن ت�ضتند الأعمال التي تكلف بها اإىل املبادئ التالية:
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)اأ( التما�ص الت�ضوية الودية عن طريق امل�ضاحلة اأو، مع اللتزام باحلدود املقررة قانونا، عن 

طريق قرارات ملزمة، اأو، عند القت�ضاء، باللجوء اإىل ال�رشية؛

)ب( اإخطار مقدم اللتما�ص بحقوقه ول �ضيما ب�ضبل النت�ضاف املتاحة له، وتي�ضري و�ضوله 

اإليها؛

)ج( ال�ضتماع اإىل اأية �ضكاوي اأو التما�ضات اأو اإحالتها اإىل اأي �ضلطة اأخرى خمت�ضة مع 

اللتزام باحلدود املقررة قانونا؛

اإ�ضالحات  اأو  تعديالت  باقرتاح  �ضيما  ل  املخت�ضة،  ال�ضلطات  غلى  تو�ضيات  تقدمي  )د( 

التي  العقوبات  م�ضدر  هي  تكون  عندما  وخا�ضة  الإدارية،  واملمار�ضات  واللوائح  للقوانني 

يواجهها مقدمو اللتما�ضات لتاأكيد حقوقهم.
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ور�شة العمل الإقليمية للمنطقة العربية

متهيدًا لالجتماع رفيع امل�شتوى لروؤ�شاء الدول واحلكومات 

حول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتنمية

تون�ص، 29 و30 اأيار)مايو( 2013

*** الـتــو�شـيـات ***

الـــديـباجـة:

نحن ممثلو احلكومات العربية ومنظمات املجتمع املدين واملنظمات الدولية املجتمعون يف 

تون�ص يف اإطار ور�ضة العمل الإقليمية للمنطقة العربية متهيدًا لالجتماع رفيع امل�ضتوى لروؤ�ضاء 

تنمية  خطة  و�ضع  قدمًا:  امل�ضي  »�ضبل  �ضعار  حتت  والتنمية  الإعاقة  حول  واحلكومات  الدول 

اإتفاقية  واأهداف  مببادئ  اإلتزامنا  نوؤكد  بعدها«،  وما   2015 �ضنة  حتى  الإعاقة  مل�ضائل  �ضاملة 

حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة واآليات حقوق الإن�ضان والتنمية ذات ال�ضلة، وندعو اإىل تبني 

التو�ضيات الآتية واإدراجها يف الوثيقة النهائية التي �ضرتفع لالجتماع املذكور اآنفًا.

املبادئ العامة لهذه التو�شيات:

● اإ�رشاك الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وتنمية قدراتهم.

● حتقيق النفاذ )للبيئة املادية ولتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت( كجزء من النظام 

العام للمجتمع يف ال�ضتثمار الذي يعود بالفائدة على الأجيال احلالية والقادمة.

يعانون من  و/اأو  مرئية  اإعاقات غري  يعانون من  الذين  لالأ�ضخا�ص  الهتمام  اإيالء   ●

ال�ضن(  اأوالعمر )الأطفال وال�ضباب وكبار  النوع الجتماعي  متييز م�ضاعف ب�ضبب 

اأو عوامل اأخرى.
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● ر�ضد املوارد املالية الكافية لإجناز التو�ضيات اأدناه.

اأوًل: تعزيز اأطر العمل الوطنية واآلياتها لتحقيق التنمية يف جمتمع دامج و�شامل 

1 - حث الدول على امل�ضادقة على اإتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها 

الختياري ودعوة الدول املتحفظة اإىل اإزالة حتفظاتها.

2 -تكييف الت�رشيعات وال�ضيا�ضات والربامج لتتوافق مع اإتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة. 

3 -مد اجل�ضور/الت�ضابكات بني اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق 

الطفل واتفاقية اإزالة جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة وغريها من التفاقيات واملواثيق الدولية 

من اأجل تعزيز اجلوانب اخلا�ضة بالنوع الجتماعي والأطفال.

التعاون  جمالت  يف  لالإعاقة  داجمة  �ضيا�ضات  وتنفيذ  بتبني  احلكومات  -نو�ضي   4

الدويل.

باآليات  واإرفاقها  الإعاقة،  لالأ�ضخا�ص ذوي  التي�ضريية  الرتتيبات  ب�ضاأن  القوانني  5 -�ضن 

تنفيذ وا�ضحة واإتخاذ العقوبات يف حالت عدم المتثال.

6 -تعزيز التن�ضيق بني الوزارات املعنية وذلك عن طريق مقاربة متعددة القطاعات لدمج 

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف كافة جوانب برامج التنمية الوطنية والإقليمية.

7 -اإتخاذ اإجراءات خا�ضة بهدف تنمية قدرات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة لتمكينهم من 

النفاذ اإىل نظم الق�ضاء من اأجل تفعيل حقوقهم والدفاع عنها على الأ�ضعدة الوطنية والإقليمية 

والنف�ضية  اجل�ضدية  الإ�ضاءة  من  يعانون  الذين  لالأ�ضخا�ص  اهتمام خا�ص  اإيالء  مع  والدولية، 

وخا�ضة الأطفال والن�ضاء ذوي الإعاقة.

اجلهود  تكثيف  خالل  من  وذلك  الإعاقة  ذوي  بالأطفال  خا�ص  اهتمام  -اإيالء   8

لالكت�ضاف والت�ضخي�ص املبكر وتوفري خدمات التدخل والدعم املبكر لتنمية قدراتهم اإىل اأق�ضى 

حد ممكن.

9 -تعزيزاللتزام بحماية الأطفال ذوي الإعاقة من كافة اأ�ضكال الإ�ضاءة وتوفري املوارد 
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الكافية لذلك، من خالل تفعيل عمل الهيئات امل�ضتقلة املمثلة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ومتكني 

تلك الهيئات من الآليات التنفيذية الكافية للر�ضد والتدخل احلمائي.

ثانيًا: الإتاحة والنفاذ بو�شف ذلك �شرطًا اأ�شا�شيًا للتنمية الداجمة وامل�شتدامة للجميع

 ، الإعاقة1.  ذوي  لالأ�ضخا�ص  والفعالة  الكاملة  امل�ضاركة  تكون  باأن  املجتمعون  يو�ضي 

بو�ضفهم فاعلني وم�ضتفيدين من التنمية الإجتماعية والإقت�ضادية، جزءًا اأ�ضياًل يف كافة عمليات 

التنمية مبا يف ذلك املتابعة والر�ضد والتقييم للمخرجات التنموية الناجمة عنها.

متكني الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�ضة العي�ص امل�ضتقل وذلك بتح�ضني الإتاحة والنفاذ2.  

وفر�ص التوظيف و�ضبل ك�ضب عي�ضهم.

اإزالة احلواجز املادية وغري املرئية من خالل تبني التمييز الإيجابي وتوفري واإتاحة النفاذ اإىل3.  

وتنفيذ  ب�ضن  احلكومات  املجتمعون  يو�ضي  الأ�ضا�ضية. كما  واخلدمات  املالية  والآليات  النظم 

القوانني املنظمة للمعايري التقنية يف جمالت املعمار والنقل والإت�ضال وغريها.

و�ضع خطط عملية لتاأهيل املواقع اللكرتونية ح�ضب معايري النفاذ الرقمي وتاأمني و�ضول4.  

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإىل اخلدمات املقدمة عرب تكنولوجيا املعلومات والت�ضال.

�رشورة العمل على اأن تكون الأجهزة امل�ضاعدة بكافة اأنواعها متاحة بتكلفة مقبولة ومطابقة5.  

الت�ضدير  حالت  يف  اجلمركية  والر�ضوم  ال�رشائب  من  اإعفائها  مع  ال�ضلة  ذات  للموا�ضفات 

امل�ضاحبة  ال�رشورية  واخلدمات  واإنتاجها  عليها  للح�ضول  الالزم  التمويل  وتوفري  وال�ضترياد، 

)الإحالة والتقييم، وحتديد نوعية املنتج املالئم وجتهيزه، وعملية القيا�ص وتدريب امل�ضتخدم، 

واملتابعة وال�ضيانة والإ�ضالح(.

ت�ضمني املناهج الدرا�ضية يف التعليم الأ�ضا�ضي واجلامعي، درا�ضة حقوق الإن�ضان وحقوق6.  

بتدريب  بالقيام  املعنية  الأطراف  وكافة  احلكومات  نو�ضي  كما  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�ص 

كوادرها حول حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ودورهم التنموي يف املجتمع.

نو�ضي ب�ضمان اعتماد وتنفيذ مبداأ الت�ضميم ال�ضامل وتطبيقه على املجالت كلها ل�ضمان7.  

والقت�ضادي  الجتماعي  املردود  اأهمية  تاأكيد  مع  امل�ضاواة  قدم  على  للجميع  الإتاحة  �ضبل 
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الإيجابي لذلك على املجتمع بكامله.

باأهمية8.   نو�ضي  العربية،  املنطقة  بلدان  بع�ص  بها  متر  التي  وال�رشاعات  الأزمات  �ضوء  يف 

اأخذ الإعاقة يف العتبار وذلك عند العمل يف جهود الإغاثة الإن�ضانية، مع اإ�رشاك الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة يف و�ضع اخلطط والدلئل الإر�ضادية ذات ال�ضلة وكذلك يف مراحل تنفيذها 

وتقييمها.

ثالثًا: اإذكاء الوعي والت�شدي للتمييز وال�شور النمطية

نو�ضي كافة الأطراف املعنية بتوجيه جهودها اإىل تعزيز ال�ضورة الإيجابية لالأ�ضخا�ص ذوي  9 .

الإعاقة، من خالل و�ضائط الإعالم والفنون والريا�ضة، بالرتكيز على قدراتهم املتنوعة.

نو�ضي اجلهات ذات العالقة بالقيام بتنظيم حمالت توعوية مكثفة، على ال�ضعد الوطنية  10 .

والإقليمية والدولية، لإذكاء الوعي والت�ضدي لكافة اأ�ضكال التمييز وال�ضور النمطية ال�ضائدة 

حول الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.

رابعًا: حت�شني قواعد البيانات واملعلومات والإح�شاء يف جمال الإعاقة

نو�ضي باأهمية حت�ضني املعطيات والإح�ضاءات حول و�ضع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على  11 .

بو�ضفها  ال�ضلة، ل�ضتخدامها  العاملية ذات  املعايري  اإىل  ا�ضتنادًا  والإقليمي،  الوطني  ال�ضعيدين 

اأ�ضا�ضًا لو�ضع ال�ضيا�ضات التنموية الداجمة لالإعاقة ور�ضدها وتقييمها. ويف هذا الإطار نو�ضي 

الدول بالنظر يف تبني الت�ضنيف الدويل حول تاأدية الوظائف وال�ضحة والإعاقة.

نو�ضي بت�ضمني البيانات والإح�ضاءات حول الإعاقة يف العمليات الأ�ضا�ضية جلمع وحتليل  12 .

البيانات الجتماعية والقت�ضادية، مع �رشورة التن�ضيق بني القطاعات املختلفة لإيجاد قاعدة 

بيانات موحدة ب�ضاأن الإعاقة.

خام�شًا: دعم البحث العلمي يف جمال الإعاقة

�رشورة اإجراء البحوث والدرا�ضات العلمية يف �ضتى جمالت الإعاقة مثل ال�ضحة والتعليم  13 .

والتنمية الجتماعية والقت�ضادية واآليات التدخل املبكر.

نو�ضي احلكومات واملوؤ�ض�ضات الأكادميية والأطراف املعنية الأخرى بر�ضد املوارد املالية  14 .
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والب�رشية الكافية لدعم البحث العلمي يف جمال الإعاقة.

�شاد�شًا: تعزيز التعاون الدويل حول التنمية الداجمة لالإعاقة

نو�ضي الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة بتبني قرار ملزم، مثل قرار جمل�ص الأمن رقم  15 .

م�ضوؤولياتها  امل�ضلحة  والنزاعات  احلروب  بن�ضوب  تت�ضبب  التي  الدول  مبوجبه  تتحمل   ،1325

املادية واملعنوية والأخالقية جتاه ما جنم عنها من اإعاقات وما يرتتب عليها من اآثار. 

نو�ضي الدول امل�ضادقة على التفاقية الدولية حلقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة بتفعيل ن�ص  16 .

املادة 32 )التعاون الدويل( من التفاقية لي�ضتفيد منها الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف الدول الأقل 

منوًا يف املجالت املختلفة مثل تبادل اخلربات واملعلومات والدعم القت�ضادي.

نو�ضي باأهمية التعاون الدويل يف اإيجاد �ضيغة لآلية خا�ضة للر�ضد ومتابعة تنفيذ الإتفاقية  17 .

على ال�ضعيد الوطني والإقليمي والدويل.

�شابعًا: العمل يف �شبيل الدمج القت�شادي وبناء ال�شراكات

نو�ضي الدول الأع�ضاء بالأخذ يف العتبار الأبعاد املحلية عند و�ضع �ضيا�ضات وبرامج  18 .

التنمية الداجمة لالإعاقة من خالل التاأهيل املجتمعي.

الأ�ضخا�ص  دمج  تعزيز  فعال يف  دور  لعب  على  اخلا�ص  القطاع  ت�ضجيع  باأهمية  نو�ضي  19 .

ذوي الإعاقة يف املجالت املختلفة مثل اإن�ضاء موؤ�ض�ضات واإقامة م�ضاريع خا�ضة بهم اإنطالقًا 

من امل�ضوؤولية الإجتماعية لل�رشكات واإعماًل ملبداأ الإقت�ضاد الت�ضامني.

نو�ضي الدول الأطراف بالنظر يف تقدمي احلوافز للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة التي توظف  20 .

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، مثل التمتع بالإعفاءات ال�رشيبية واجلمركية.

نو�ضي بو�ضع اآلية تعاون بني الأطراف املعنية لتقدمي التمويل متناهي ال�ضغر لالأ�ضخا�ص ذوي  21 .

الإعاقة مع الأخذ يف العتبار تكلفة الرتتيبات التي�ضريية املعقولة واملطلوبة يف هذا الإطار.

ثامنًا: نحو اإطار تنموي دامج لالإعاقة فيما بعد 2015

للتنمية الداجمة لالأ�ضخا�ص ذوي  باأهمية و�ضع وتنفيذ اخلطط الوطنية والإقليمية  نو�ضي  22 .

الإعاقة، مع تخ�ضي�ص املوارد الكافية لذلك، مبا يتما�ضى مع اللتزامات الدولية ذات ال�ضلة. 
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كما نو�ضي باأن ل يقت�رش اجلهد يف هذا املجال على الوثيقة التي يتوقع اأن ت�ضدر عن الجتماع 

رفيع امل�ضتوى حول الإعاقة والتنمية، بل لبد اأن يتعداها اإىل العمل املتوا�ضل لرتجمة الإطار 

التم�ضي  هذا  دمج  مع  الواقع،  اأر�ص  على  وم�ضتمر  حقيقي  فعل  اإىل   2015 ل�ضنة  التنموي 

واإدراجه �ضمن اللتزامات والأهداف التنموية املزمع اعتمادها دوليًا ملا بعد 2015.

حث الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة على مراجعة مبادئ باري�ص املتعلقة باإن�ضاء الهيئات  23 .

اإتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف جملة هذه  اإدماج  الإن�ضان وعلى  الوطنية حلقوق 

املبادئ، لي�ضبح ذوو الإعاقة ممثلني يف الهيئات الوطنية و�ضيا�ضاتها واآليات عملها، واأن تكون 

اآليات اإدماجهم جزءًا اأ�ضا�ضيًا من التقييم والت�ضنيف العاملي لهذه الهيئات.

نو�ضي املجتمعون الدول الأع�ضاء ب�رشورة تقدمي تقرير دوري �ضامل حول التقدم املحرز  24 .

بالإعاقة بو�ضف  تت�ضل  اإدماج موؤ�رشات  يف جمال حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، ودعم 

ذلك جزءًا من ر�ضد وتقييم التقدم نحو حتقيق املرامي والأهداف التنموية فيما بعد 2015.

نو�ضي الدول واملنظمات الدولية بالتعاون الوثيق من اأجل الربط بني التقارير التي تتناول  25 .

و�ضعية الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة على ال�ضعيد الوطني والإقليمي والدويل.
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تقرير مفو�شة الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان عن التقدم املحرز

 يف تنفيذ التو�شيات الواردة يف الدرا�شة عن حقوق الإن�شان للمعوقني-2007

جمل�ص حقوق الإن�شان

الدورة ال�شابعة

 ملخ�ص

الإن�ضان  الدرا�ضة عن حقوق  الواردة يف  التو�ضيات  تنفيذ  التقدم املحرز يف  التقرير  يبني هذا 

والإعاقة وما اأجُنز من الأهداف املحددة يف برنامج عمل مفو�ضية حقوق الإن�ضان بخ�ضو�ص 

بها  اإ�ضطلعت  التي  الأن�ضطة  التقرير  يلخ�ص  الغاية  لهذه  وحتقيقًا  للمعوقني.  الإن�ضان  حقوق 

املفو�ضية يف ذلك املجال خالل عام 2007.

املحتويات

∑ مقدمة	

 I .اأوًل - الأن�ضطـة التي ت�ضطلع بها مفو�ضيـة حقـوق الإن�ضان فـي جمال حقوق الإن�ضان

والإعاقة

II .ثانيًا - الإ�ضتنتاجات

مقدمة

الإن�ضان  حقوق  مفو�ضية  اإىل  قرارها 2005/65،  يف  الإن�ضان،  حقوق  جلنة  طلبت   -1

تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  عن  تقريرًا  وال�ضتني  الثانية  دورتها  يف  اإليها  تقدم  اأن  )“املفو�ضية”( 

التو�ضيات الواردة يف الدرا�ضة املنجزة عن حقوق الإن�ضان والإعاقة وعما حتقق من الأهداف 

املحددة يف برنامج عمل املفو�ضية بخ�ضو�ص حقوق الإن�ضان للمعوقني. وقد قرر جمل�ص حقوق 
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الإن�ضان، يف مقرره 2/102، اأن يطلب اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة واملفو�ضة ال�ضامية موا�ضلة 

ال�ضطالع باأن�ضطتهما وفقًا ملا جاء يف كافة املقررات ال�ضابقة التي اعتمدتها جلنة حقوق الإن�ضان 

وا�ضتكمال التقارير والدرا�ضات ذات ال�ضلة. وف�ضاًل عن ذلك، اأو�ضت املفو�ضة ال�ضامية يف 

تقريرها املقدم اإىل الدورة الرابعة ملجل�ص حقوق الإن�ضان )A/HRC/4/75( بتقدمي تقارير �ضنوية 

عن حقوق الإن�ضان والإعاقة. ووفقًا لذلك، تقدم املفو�ضة ال�ضامية هذا التقرير. 

2- ولقد ركزت الدرا�ضة التي اأجنزتها املفو�ضية يف عام 2002 عن »حقوق الإن�ضان والإعاقة: 

الإ�ضتخدامات احلالية والإمكانات امل�ضتقبلية ل�ضكوك الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان يف �ضياق 

ال�ضت  الأ�ضا�ضية  املتحدة  الأمم  هيئات  بها  اإ�ضطلعت  التي  الأعمال  الإعاقة« )»الدرا�ضة«( على 

)عندئذ( املن�ضاأة مبوجب معاهدات حقوق الإن�ضان لتعزيز متتع املعوقني بحقوق الإن�ضان واحلريات 

الأ�ضا�ضية متتعًا فعليًا وعلى قدم امل�ضاواة مع غريهم. وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأنه على الرغم من 

الإمكانات الكبرية التي تنطوي عليها معاهدات الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، مل ُت�ضتغل حتى 

الآن تلك املعاهدات ال�ضتغالل الّتام يف �ضياق الإعاقة. وقد تناولت الدرا�ضة جمموعة وا�ضعة 

من التو�ضيات املوجهة اإىل الدول الأطراف، والهيئات املن�ضاأة مبوجب معاهدات، وللمفو�ضية، 

وجلنة حقوق الإن�ضان، واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان، واملجتمع املدين، بغية ال�ضتفادة 

من معاهدات واآليات حقوق الإن�ضان القائمة ا�ضتفادة اأف�ضل يف امل�ضتقبل 

3- ويف 13 كانون الأول/دي�ضمرب 2006 اعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة وبروتوكولها الختياري. وقد ُفتح باب التوقيع على هذين ال�ضكني يف 30 اآذار/

مار�ص. وحتى 12 كانون الأول/دي�ضمرب 2007، كانت 119 دولة ومعها اجلماعات الأوروبية 

قد وقعت على التفاقية و�ضادقت عليها 14 دولة فيما وقعت على الربوتوكول الختياري 67 

دولة و�ضادقت عليه �ضبع دول. وكان اعتماد التفاقية والربوتوكول الختياري مبثابة خطوة 

هامة اإىل الأمام ملعاجلة احلاجة اإىل النهو�ص بامل�ضاواة يف متتع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة بحقوق 

الإن�ضان، على النحو امل�ضار اإليه يف الدرا�ضة.

4- وي�ضتعر�ص التقرير احلايل اأن�ضطة املفو�ضية يف جمال حقوق الإن�ضان والإعاقة خالل 

عام 2007 كاإ�ضارة اإىل موا�ضلة اخلطوات التي اتخذتها املفو�ضية لال�ضتجابة للتو�ضيات الواردة 

يف الدرا�ضة.
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اأوًل - الأن�شطة التي ت�شطلع بها مفو�شية حقوق الإن�شان يف جمال حقوق الإن�شان والإعاقة

والإعاقة،  الإن�ضان  حقوق  جمال  يف  عملها   ،2007 عام  يف  املفو�ضية،  وا�ضلت   -5

وركزت ب�ضورة رئي�ضية على اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الختياري. 

ال�ضامية،  املفو�ضة  عمل  خطة  يف  املبينة  املو�ضوعي  بالعمل  املتعلقة  الأربع  النقاط  مع  ومت�ضيًا 

�ضعت تلك الأن�ضطة للحث على: حتقيق درجة اأكرب من التاآزر يف العالقة القائمة بني املفو�ضية 

الريادي؛  املفو�ضية  دور  وتعزيز  املتحدة؛  الأمم  يف  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  الهيئات  وخمتلف 

وزيادة امل�ضاهمة القطرية؛ واإقامة �رشاكة اأوثق مع املجتمع املدين ووكالت الأمم املتحدة.

تاآزر اأكرب يف العالقة القائمة بني املفو�شية وخمتلف هيئات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�شان

وحماية  تعزيز  مو�ضوع  اإدراج  اإىل  الختياري  وبروتوكولها  التفاقية  اعتماد  اأدى   -6

حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف املكان الذي ي�ضتحقه على جدول الأعمال الدويل حلقوق 

الإن�ضان. وينبغي اإتباع نهج ذي �ضقني لتعزيز وحماية هذه احلقوق بفعالية. اأوًل، يويل تنفيذ 

التفاقية ور�ضدها من خالل اللجنة املعنية بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اهتمامًا يقوم على 

اأن  اأي�ضًا  الهام  من  وثانيًا،  الإعاقة.  الأ�ضخا�ص ذوي  لتعزيز وحماية حقوق  والتفاين  اخلربة 

تنظر الآليات الأخرى حلقوق الإن�ضان يف الإعاقة يف �ضياق ولياتها لكي ي�ضبح تعزيز وحماية 

حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة اإجراءين منتظمني.

اإىل  امل�ضاعدة  تقدمي  على  تركيزها   2007 عام  يف  املفو�ضية  وا�ضلت  لذلك،  ووفقًا   -7

يف  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  حقوق  لإدماج  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  املتحدة  الأمم  هيئات 

اأعمالها. ويف 11 كانون الأول/دي�ضمرب 2006، ا�ضت�ضافت املفو�ضية حلقة خرباء درا�ضية عن 

والأ�ضخا�ص  املهينة  اأو  الالاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  للتعذيب  الإخ�ضاع  »عدم 

ذوي الإعاقة« للمقرر اخلا�ص املعني مب�ضاألة التعذيب، ال�ضيد مانفرد نوفاك، وع�ضوين من جلنة 

نورا �ضوايي�ص. ونظرت احللقة  لوي�ص غاييغو�ص �ضرييبوغا وال�ضيدة  ال�ضيد  التعذيب،  مناه�ضة 

املوؤ�ض�ضية،  ال�ضياقات  �ضيما يف  الإعاقة، ول  الأ�ضخا�ص ذوي  معاملة  مو�ضوع  الدرا�ضية يف 

وناق�ضت مدى تطابقها مع تعريف التعذيب املن�ضو�ص عليه يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب. كما 

التي حتظى  القرارات  اتخاذ  »عملية  مناذج  بها  توّفر  التي  الطريقة  الدرا�ضية يف  احللقة  نظرت 

الإعاقة، واحلق يف احل�ضول على  لالأ�ضخا�ص ذوي  القانونية  بالأهلية  بالدعم«، والعرتاف 
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عالج طبي على اأ�ضا�ص املوافقة احلرة وامل�ضتنرية، بع�ص ال�ضبل الكفيلة بحماية الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة من التعذيب يف ال�ضياقات املوؤ�ض�ضية والطبية. كما نظرت احللقة الدرا�ضية يف ال�ضبل 

التي ميكن بوا�ضطتها لالإجراءات اخلا�ضة والهيئات التعاهدية اأن تعزز ر�ضد حقوق الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة يف �ضياق وليتها اخلا�ضة. وتابعت احللقة الدرا�ضية حلقة درا�ضية للخرباء مماثلة 

مت تنظيمها للمقرر اخلا�ص املعني باحلق يف التعليم يف عام 2006، بعنوان »حق الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة يف التعليم«.

تعزيز دور املفو�شة ال�شامية الريادي

على  ال�ضوء   2007-2006 للفرتة  ال�ضرتاتيجية  الإدارة  وخطة  العمل  خطة  �ضّلطت   -8

تعزيز دور املفو�ضة ال�ضامية الريادي. ويف جمال حقوق الإن�ضان والإعاقة، ا�ضطلعت املفو�ضة 

اآذار/مار�ص   30 التوقيع يف  �ضاركت يف حفل  فقد  املجال.  متعددة يف هذا  باأن�ضطة  ال�ضامية 

اإىل  الروؤية  من  »النتقال  بعنوان  رئي�ضي  بخطاب  توجهت  ثم  احلفل  كلمة يف  واألقت   2007

التوقيع.  حفل  عقب  الذي  امل�ضتوى،  الرفيع  احلوار  اإىل  اتفاقية«  تنفيذ  اإىل  الطريق  العمل: 

كما حررت املفو�ضة ال�ضامية مع الأمني العام امل�ضاعد لإدارة ال�ضوؤون القت�ضادية والجتماعية 

خو�ضيه اأنطونيو اأوكامبو مقاًل ُن�رش يف عدة �ضحف.

9- قدمت املفو�ضية الدعم اإىل املفو�ضة ال�ضامية يف دورها الريادي من خالل عدد من 

الأن�ضطة ذات ال�ضلة طوال عام 2007. ففي ت�رشين الأول/اأكتوبر 2007، اأ�ضدرت املفو�ضية، 

بالتعاون مع الحتاد الربملاين الدويل واإدارة ال�ضوؤون القت�ضادية والجتماعية، كتيب الربملانيني 

عن التفاقية وبروتوكولها املعنون »من الإق�ضاء اإىل امل�ضاواة واإعمال حقوق الأ�ضخا�ص ذوي 

التفاقية وبروتوكولها الختياري، ويو�ضح عملية  نظرة على  الكتيب  وُيلقي هذا  الإعاقة«. 

ويناق�ص  التفاقية  لتنفيذ  وال�ضيا�ضات  الت�رشيعات  عن  معلومات  ويقدم  والت�ضديق،  التوقيع 

خمتلف اآليات الر�ضد الالزمة. وهذا الكتيب موجه بالدرجة الأوىل اإىل الربملانيني، على الرغم 

من اأن الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملجتمع املدين رحبوا به كم�ضدر مفيد.

10- واإ�ضتجابة لتزايد نداءات احل�ضول على موارد تدريبية تتعلق بالإتفاقية وبروتوكولها 

ب�ضاأن  للتدريب  ومنوذج  توطئة  تقدمي  خالل  من  الدعم  ال�ضامية  املفو�ضة  قدمت  الإختياري، 

جمال  يف  والدعوة  العمل  الإن�ضان:  حلقوق  »نعم  بعنوان  الختياري  وبروتوكولها  التفاقية 
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مين�ضوتا  جامعة  يف  الإن�ضان  حقوق  م�ضدر  مركز  اأ�ضدره  الإعاقة«  ذوي  الأ�ضخا�ص  حقوق 

وقامت باإعداده وتن�ضيقه موؤ�ض�ضة »بلو لو« )BlueLaw( بامل�ضاركة مع الهيئة الدولية لالأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة. وتقدم الوحدة التدريبية مواد ت�ضاعد الأ�ضخا�ص املتواجدين يف امليدان العاملني 

لدى الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�ضان، على ترويج وتف�ضري فحوى التفاقية وبروتوكولها 

الختياري. وقد ُن�رشت هذه الوحدة التدريبية يف 3 كانون الأول/ دي�ضمرب لالحتفال باليوم 

الدويل لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.

11- كما قامت املفو�ضة ال�ضامية برتويج اإحرتام اإتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

مباين  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  حت�ضني  نحو  موجهة  مبادرات  اتخاذ  خالل  من  املفو�ضية  داخل 

ومرافق وتكنولوجيا املفو�ضية واللتزام باحلق يف جو عمل يحرتم و�ضع املوظفني ذوي الإعاقة. 

الو�ضول  باإمكانية  يتعلق  ا�ضتعانت املفو�ضية مب�ضت�ضاَرْين لال�ضطالع بجرد   ،2007 وطوال عام 

�ضمعية  باإعاقة  م�ضاب  �ضخ�ص  منظور  من  اأحدهما  املفو�ضية،  وتكنولوجيا  ومرافق  مباين  اإىل 

ب�رشية والثاين من منظور �ضخ�ص م�ضاب بعاهـة ج�ضدية. و�ضيتم النتهاء من هذا اجلرد املتعلق 

باإمكانية الو�ضول اإىل مباين ومرافق وتكنولوجيا املفو�ضية فـي اأوائل عام 2008، و�ضيقدم هذا 

اجلرد جمموعة من التو�ضيات لتخاذ اإجراء ب�ضاأنها.

3 كانون  العاملي لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف  باليوم  12- وف�ضاًل عن ذلك، واحتفاًل 

الأول/دي�ضمرب، اأعلنت املفو�ضة ال�ضامية جمموعة من �ضتة التزامات لرتويج احلق يف جو عمل 

يحرتم املوظفني ذوي الإعاقة. واللتزامات ال�ضتة هي كالآتي: و�ضع “اإعالن نوايا” للت�ضجيع 

وق�ضايا  املهني،  والتطور  التوظيف،  ي�ضمل  الإعاقة  ذوي  للموظفني  عمل حمرتم  توفري  على 

العمل/احلياة، مبا يف ذلك حالة املوظف الذي له اأطفال ذوو اإعاقة؛ و�ضع وتنفيذ معايري تتعلق 

باإمكانية الو�ضول اإىل البيئة املادية للمفو�ضية وكذلك الو�ضول اإىل التكنولوجيا امل�ضتخدمة فيها؛ 

الأخذ بربنامج تدريبي حت�ضي�ضي يف �ضفوف املوظفني ب�ضاأن حقوق الإن�ضان والإعاقة؛ و�ضع 

الت�ضاور مع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة واملنظمات  للمتدربني الداخليني ذوي الإعاقة؛  برنامج 

التي متثلهم يف اإطار قواعد الأمم املتحدة لتنفيذ هذه الإلتزامات؛ واأخريًا مراجعة تنفيذ الإلتزامات 

قبل 3 كانون الأول/دي�ضمرب 2009.
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زيادة امل�شاركة القطرية

عت املفو�ضية ب�ضورة ملحوظة نطاق عملها املتعلق بحقوق الإن�ضان والإعاقة مع  13- و�ضَّ

املعلومات عن التفاقية وبروتوكولها الختياري  اعتماد التفاقية. فوّفرت  البلدان يف �ضوء 

املفو�ضية  قامت  2008. كما  اإعداده يف عام  �ضيكتمل  الذي  لها  التابع  املنقح  الر�ضد  لُكتيب 

بالت�ضجيع على اإدراج معلومات عن حقوق الإن�ضان والإعاقة يف التقارير التي تقدمها املفو�ضية 

امل�ضتوى  وعلى  الإن�ضان.  حقوق  بها جمل�ص  يقوم  التي  ال�ضامل  الدوري  ال�ضتعرا�ص  لعملية 

القطري، امتدت الأن�ضطة لت�ضمل بث الوعي ب�ضاأن التفاقية، ومراجعة الت�رشيعات، وال�رشوع 

واملجتمع  الدولية،  احلكومية  املنظمات  �ضائر  مع  ال�رشاكات  وتعزيز  القطرية،  البحوث  يف 

املدين، واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان، وتوفري التدريب ملوظفي احلكومة. ويندرج اأدناه 

ملخ�ص موجز لأهم الأن�ضطة: 

اأفغان�ضتان، �ضعى عن�رش حقوق الإن�ضان لبعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�ضاعدة اإىل   )اأ( يف 

اأفغان�ضتان اإىل بث الوعي ب�ضاأن حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من خالل امل�ضاركة يف متويل 

املتحدة  الأمم  لربنامج  تابع  الإعاقة  عن  وطني  عمل  برنامج  مع  والتلفزيون  لالإذاعة  م�رشوع 

الإمنائي. وي�ضتخدم امل�رشوع و�ضائل الإعالم لتعزيز ال�ضور الإيجابية لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

على م�ضتوى املجتمع املحلي، وكذلك الدعوة اإىل حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة والتاأثري 

على و�ضع ال�ضيا�ضة والتنفيذ على امل�ضتوى الوطني؛

 )ب( يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، �رشعت املفو�ضية يف املرحلة الأوىل من حملة 

الدعوة اإىل تعزيز الت�ضديق على التفاقية مع الربملانيني، واإعداد مواد ترويجية لالتفاقية ومراجعة 

الربملانيني  مع  بالعمل  و�ضتتعلق   2008 عام  يف  الثانية  املرحلة  و�ضتنطلق  ال�ضلة.  ذي  الت�رشيع 

وال�ضتعداد حللقة عمل على نطاق عاملي للنظر يف م�رشوع قانون عن حقوق الأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة؛

اأبابا، فريق عمل لالأمم  اأدي�ص  اأفريقيا، يف  املفو�ضية الإقليمي ل�رشقي  اأن�ضاأ مكتب   )ج( 

املتحدة معنيًا بالإعاقة، بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�ضيف(، يعقد اجتماعات 

املتعلق  القطري لالأمم املتحدة  العمل  تن�ضيق  اإىل  العامل  الفريق  اأ�ضبوعي. وي�ضعى  اأ�ضا�ص  على 

بالتفاقية وتعزيز م�ضاركة املجتمع املدين يف هذا املو�ضوع. وقد بذلت املفو�ضية اجلهود لإدماج 
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الإعاقة يف الربامج ال�ضاملة، مبا يف ذلك من خالل اإدراج الق�ضايا املتعلقة بحقوق املعوقني يف 

برنامج بناء القدرات اخلم�ضي الذي ترتاأ�ضه املفو�ضية والتابع للجنة حقوق الإن�ضان الإثيوبية، 

وتدريب منظمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف جمال تقدمي التقارير يف اإطار هيئات معاهدات 

حقوق الإن�ضان. كما اأ�ضهمت املفو�ضية يف حلقة مدتها يومان للتوعية بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي 

الدويل  باليوم  الحتفال  بن�ضاط يف  و�ضاركت  اأفريقيا،  من �رشق  لل�ضحفيني  موّجهة  الإعاقة 

لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة من خالل اإن�ضاء برنامج ملنح جائزة يف جمال الإعاقة؛

)د( يف غواتيمال، قامت املفو�ضية برتويج الإتفاقية من خالل تنظيم ثالث حلقات عمل 

للموؤ�ض�ضات احلكومية واملوظفني احلكوميني، واأمني املظامل ومنظمات املجتمع املدين. وتعلقت 

حلقة العمل الأوىل املعقودة يف 11 اأيار/مايو 2007 مب�ضمون التفاقية وبروتوكولها الإختياري. 

ونظرت حلقة العمل الثانية املعقودة يف 24 متوز/يوليه 2007 يف دور اأمني املظامل/املدعي العام 

حلقوق الإن�ضان يف تنفيذ الإتفاقية ور�ضدها، يف حني نظرت حلقة العمل الثالثة املعقودة يف 

2007 يف الإ�ضالحات الالزمة ل�ضمان الإمتثال لإتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص  اأيلول/�ضبتمرب   18

ذوي الإعاقة؛

يومني  ملدة  الإتفاقية  جمال  يف  توعية  حملة  يف  املفو�ضية  �ضاركت  املالديف،  يف  )ه( 

نظمت  للمعوقني، حيث  الدولية  املنظمة  بتنظيمها  قامت   )2008 الثاين/يناير  )28 و29 كانون 

اجتماعات خالل يومني مع املوظفني احلكوميني، وممثلي الوزارات، وجلنة حقوق الإن�ضان، 

واملجتمع املدين؛

حلقوق  الوطنية  للموؤ�ض�ضات  اإقليمي  موؤمتر  يف  املك�ضيك  يف  املفو�ضية  ممثل  �ضارك   )و( 

الإن�ضان يف الأمريكتني خ�ض�ص يومًا من اجتماعه يف 25 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2007 لتناول 

دور املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان يف تنفيذ التفاقية ور�ضدها؛

 )ز( يف الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، قامت املفو�ضية باإثارة الوعي بالتفاقية من خالل 

تنظيم حلقة عمل عن اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الهيئة الت�رشيعية 

ذوي  لالأ�ضخا�ص  الدويل  باليوم  ولالحتفال  املحلية.  املدين  املجتمع  ومنظمات  الفل�ضطينية 

الأ�ضخا�ص  منظمات  موؤمتر مع  بتنظيم  املفو�ضية  قامت  الأول/دي�ضمرب،  3 كانون  الإعاقة يف 

ذوي الإعاقة وغريها من اأفرقة حقوق الإن�ضان ب�ضاأن التفاقية والتحديات اخلا�ضة يف ال�ضياق 
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الفل�ضطيني. كما اأن�ضاأت املفو�ضية جلنة ت�ضمل املفو�ضية/الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، ومنظمات 

العمل  حلقة  تو�ضيات  ملتابعة  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�ص  منظمات  وكذلك  الإن�ضان،  حقوق 

املعقودة يف 3 كانون الأول/دي�ضمرب؛

 )ح( يف الإحتاد الرو�ضي، قامت املفو�ضية، يف اإطار اإتفاق مع احلكومة، ببعثة اأولية اإىل 

مو�ضكو يف الفرتة من 16 اإىل 20 ت�رشين الأول/اأكتوبر بهدف التن�ضيق مع الوزارات احلكومية، 

ومكتب اأمني املظامل، ومنظمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، وهيئات الأمم املتحدة، ب�ضاأن �ضبل 

متكني املفو�ضية من دعم احلكومة يف جهودها للتوقيع على التفاقية والت�ضديق عليها؛

)ط( قام املركز الإقليمي جلنوب �رشق اآ�ضيا التابع للمفو�ضية، يف بانكوك، يومي 22 و23 

اأيار/مايو 2007، بتنظيم حلقة تدريبية للموظفني احلكوميني يف لو�ص عن حقوق الإن�ضان، مبا 

يف ذلك حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة؛

ذوي  الأ�ضخا�ص  حقوق  ب�ضان  موؤمتر  بتنظيم  املفو�ضية  قامت  الكامريون،  يف  )ي( 

الإعاقة يف 15 �ضباط/فرباير 2007 لتوعية احلكومة والربملان وو�ضائل الإعالم واملجتمع املدين 

بالتفاقية اجلديدة. كما نظمت املفو�ضية يوم »اأبواب مفتوحة« لأطفال املدار�ص ملناق�ضة التمييز 

�ضد الطالب ذوي الإعاقة يف املدار�ص، والحتفال باليوم الدويل لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

يف 3 كانون الأول/دي�ضمرب 2007؛

اإىل  الدعم  ليبرييا  يف  املتحدة  الأمم  لبعثة  التابع  الإن�ضان  حقوق  حماية  فرع  قدم   )ك( 

 .2007 عام  خالل  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحقوق  املتعلق  الت�رشيع  �ضياغة  يف  احلكومة 

حلقات عمل  البعثة  الت�رشيع. كما عقدت  م�رشوع  طبع  اإعادة  مبالغ  بدفع  البعثة  قامت  كما 

واجتماعات غري ر�ضمية لبث وعي اجلمهور بالتفاقية وبروتوكولها الإختياري؛

املتكاملة يف  املتحدة  لبعثة الأمم  التابع  )ل( �رشع فرع حقوق الإن�ضان والعدالة الإنتقالية 

تيمور - لي�ضتي يف و�ضع خمطط حلقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة بهدف حت�ضني املعارف يف 

ال�رشوع يف هذا املخطط مب�ضاركة  الفرع. ومت  لهذا  ُمقبلة  مبادرات ممكنة  املجال وحتديد  هذا 

موظفي احلكومة والفريق العامل للمنظمات غري احلكومية املعني بالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة؛

ذوي  لالأ�ضخا�ص  اأيام  ثالثة  ملدة  تدريبية  حلقة  يف  اأوغندا  يف  املفو�ضية  و�رشعت   )م( 
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تعزيز فهم  اإىل  التدريبية  الإعاقة يف احلكومة املحلية والحتادات والرابطات. و�ضعت احللقة 

الإعاقة على اأنها م�ضاألة تتعلق بحقوق الإن�ضان وبث الوعي بالتفاقية وبروتوكولها الختياري. 

كما �ضاركت املفو�ضية يف موؤمتر الكومنولث املعني بالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة الرامي اإىل تعزيز 

الروؤية واإدماج الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف التخطيط الإمنائي للكومنولث.

القطري  امل�ضتويني  على  ُعقدت  درا�ضية  حلقات  يف  اأي�ضًا  املفو�ضية  و�ضاركت   -14

والإقليمي، منها على �ضبيل املثال:

)اأ( يف الرنويج �ضاركت املفو�ضية، يف 25 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2007، يف موؤمتر لبلدان 

عن  املفو�ضية  ممثل  جديدة«. وحتدث  اإمكانيات   - جديدة  »اتفاقية  بعنوان  الأوروبي  ال�ضمال 

»كيفية ر�ضد ومتابعة اتفاقية الأمم املتحدة بغية مكافحة التمييز وتعزيز الندماج«؛

)ب( يف ال�ضودان، �ضارك ممثل لعن�رش حقوق الإن�ضان يف بعثة الأمم املتحدة يف ال�ضودان 

يف موؤمتر بدعوة من احتاد الدول ال�ضتوائية للمعوقني معنون »موؤمتر ب�ضاأن حقوق الأ�ضخا�ص 

ذوي الإعاقة«. واعتمد املوؤمتر قرارًا قدمه اإىل احلكومة؛

)ج( �ضارك م�ضت�ضار حقوق الإن�ضان يف تركمان�ضتان يف موؤمتر قام بتنظيمه برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي واملنظمات املحلية للمجتمع املدين لالحتفال باليوم الدويل لالأ�ضخا�ص ذوي 

الإعاقة يف 3 كانون الأول/دي�ضمرب. وقدم امل�ضت�ضار عر�ضًا عن الإتفاقية وبروتوكولها.

اإقامة �شراكات اأوثق مع املجتمع املدين ووكالت الأمم املتحدة

15- ا�ضطلعت املفو�ضية باأن�ضطة متعددة للت�ضجيع على اإقامة �رشاكات اأوثق مع وكالت 

الأمم املتحدة واإداراتها، وكذلك مع املجتمع املدين، ب�ضاأن حقوق الإن�ضان والإعاقة. ويف 

على  لالأمانة  والجتماعية  القت�ضادية  ال�ضوؤون  واإدارة  املفو�ضية  وافقت   ،2007 عام  خريف 

هذا  من  وكجزء  لالتفاقية.  م�ضرتكة  كاأمانة  الدور  تقا�ضم  �ضياق  يف  م�ضرتك  عمل  برنامج 

رئا�ضة  يف  والجتماعية  القت�ضادية  ال�ضوؤون  واإدارة  املفو�ضية  �ضاركت  امل�ضرتك،  الربنامج 

بنيويورك  ُعقدت  التي  التفاقية،  لدعم  الوكالت  بني  امل�ضرتك  الدعم  لفريق  الأوىل  الدورة 

لدعم  الوكالت  بني  امل�ضرتك  الفريق  وي�ضعى   .2007 الأول/دي�ضمرب  كانون  و14   13 يومي 

التفاقية بتفوي�ص من اللجنة الربناجمية الرفيعة امل�ضتوى اإىل �ضمان التن�ضيق فيما بني وكالت 
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ال�رشوع يف  الدورة  بالتفاقية وبروتوكولها؛ وقررت  املت�ضل  بالعمل  يتعلق  فيما  املتحدة  الأمم 

عملية لو�ضع ا�ضرتاتيجية م�ضرتكة للعمل ب�ضاأن هذا املو�ضوع. 

الثاين  الدويل  املوؤمتر  املفو�ضية يف  �ضاركت   ،2007 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   6 16- ويف 

حول  عر�ضًا  املفو�ضية  عن  ممثل  وقدم  العاملية.  ال�ضحة  منظمة  برعاية  الذهنية  بالإعاقة  املعني 

»احلق يف ال�ضحة، واتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، والإعاقة الذهنية«.

الذكرى  �ضياق  يف  وبروتوكولها  بالتفاقية  الوعي  بث  اإىل  املفو�ضية  �ضعت  كما   -17

تلك  وتدمري  لالأفراد  امل�ضادة  الألغام  ونقل  واإنتاج  وتكدي�ص  ا�ضتعمال  حظر  لتفاقية  العا�رشة 

املفو�ضية يف ندوة  12 �ضباط/فرباير، �ضاركت  الألغام )اتفاقية حظر الألغام الأر�ضية(. ويف 

ذوي  الأ�ضخا�ص  وحقوق  »التفاقية  ب�ضاأن  عر�ضًا  وقدمت  العا�رشة،  بالذكرى  لالحتفال 

الإعاقة: الإطار القانوين وال�ضيا�ضة الإطارية مل�ضاعدة ال�ضحايا«. ويف 26 و27 ني�ضان/اأبريل، 

الألغام الأر�ضية ركزت  التابعة لإتفاقية  الدائمة  اللجان  اإىل اجتماع  املفو�ضية عرو�ضًا  قدمت 

على العالقة بني الإتفاقية واأحكام الإتفاقية املتعلقة مب�ضاعدة ال�ضحايا.

ثانيًا - الإ�شتنتاجات

الإتفاقية   2006 الأول/دي�ضمرب  كانون   13 يف  العامة  اجلمعية  اإعتمدت   -18

يف  املدرجة  بال�ضيغة  الإختياري  وبروتوكولها  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  حلقوق  الدولية 

يف  الثامن  الأ�ضا�ضي  ال�ضك  الإتفاقية  املرفق(، واأ�ضبحت   ،A/61/611 القرار 61/106 )انظر

نيويورك.  يف   2007 اآذار/مار�ص   30 يف  عليها  التوقيع  باب  الإن�ضان. و�ضيفتح  حقوق  جمال 

و�ضيتم يف اجلزء التايل بيان بع�ص املواد وامل�ضائل الرئي�ضية املطروحة يف التفاقية اجلديدة. وهو 

مبثابة املقدمة لالتفاقية، ولكن نظرًا اإىل القيود املو�ضوعة من حيث احلجم لن يقدم التقرير ملحة 

عامة �ضاملة عن كل حكم من اأحكامها.

ملحة عامة

19- ويف اآب/اأغط�ص 2007، اأر�ضلت املفو�ضية ا�ضتبيانًا اإىل منظمات الأ�ضخا�ص ذوي 

اإىل احل�ضول على معلومات عن  املنظمات وال�ضعي  ال�رشاكات مع هذه  تعزيز  العالقة بهدف 

با�ضتكمال  املفو�ضية  �ضتقوم  الردود،  اإىل  وبال�ضتناد  املفو�ضية.  من  والتوقعات  الحتياجات 
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دليلها املتعلق باملجتمع املدين املعنون »العمل مع املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإن�ضان« مبعلومات 

تهم الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة واملنظمات التي متثلهم. و�ضاركت املفو�ضية يف موؤمتر عربي - 

24 و25  يومي  بتون�ص،  التاأهيل يف جربة  الدولية لإعادة  اجلمعية  نظمته  املعوقني  اأفريقي عن 

اجلّيدة  املمار�ضات  عن  »اأمثلة  حول  عر�ضًا  املفو�ضية  وقدمت   .2007 الأول/اأكتوبر  ت�رشين 

املتعلقة بتنفيذ حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة«.

الإن�ضان  ب�ضاأن حقوق  املفو�ضية  تعزيز عمل  ا�ضتمرارًا يف  التقرير هذه  20- �ضهدت �ضنة 

الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  حقوق  اتفاقية  على  التوقيع  باب  فتح  عملية  و�ضهدت  والإعاقة. 

وبروتوكولها الإختياري حتوًل من الرتكيز على دعم عملية و�ضع املعايري اإىل الرتويج ملعايري 

الت�ضديق والتنفيذ. وعلى الرغم من اأن الإتفاقية وبروتوكولها مل يدخال بعد حيز النفاذ، فاإن 

املفو�ضية قامت برتويج �ضيا�ضة لتعزيز امل�ضاعدة التقنية والت�ضجيع على ال�رشاكات مع وكالت 

اإن�ضاء  واأتاح  ال�ضكني.  كال  نفاذ  لبدء  م�ضتعدة  املفو�ضية  تكون  لكي  واإداراتها  املتحدة  الأمم 

اأمانة م�ضرتكة لالتفاقية مع اإدارة ال�ضوؤون الإقت�ضادية والإجتماعية التابعة لالأمانة فر�ضة لتحقيق 

اأتاح انعقاد اأول دورة لفريق  اأق�ضى قدر من نقاط القوة فيما بني اإدارات الأمم املتحدة. وقد 

الدعم امل�ضرتك بني الوكالت ب�ضاأن التفاقية فر�ضة ل�ضمان عمل الأمم املتحدة والبنك الدويل 

ب�ضورة م�ضرتكة فيما يتعلق بق�ضايا التنفيذ.

ملبداأ  وفقًا  اأي�ضًا  هامًا  ظل  الدويل  املجتمع  منظمات  مع  ال�رشاكات  تعزيز  اأن  كما   -21

لت زيادة هائلة يف العمل  امل�ضاركة املعرف يف الإتفاقية. ويف جمال امل�ضاركة القطرية، �ُضجِّ

الفهم  اإىل حت�ضني  املفو�ضية  الإتفاقية. كما �ضعت  اإعتماد  منذ  الإن�ضان والإعاقة  ب�ضاأن حقوق 

وبث الوعي بالإتفاقية، ول �ضيما من خالل ن�رش ُكتيبات ومواد وتقدمي الدعم لإعداد املواد 

التدريبية. وعلى الرغم من اأن املفو�ضية ت�ضعى اإىل اإقامة م�ضاريع حمددة تتعلق بحقوق الإن�ضان 

والإعاقة، فقد اعتمدت اأي�ضًا نهجًا ذا �ضقني يرمي اإىل اإدماج حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

يف عمل هيئات حقوق الإن�ضان القائمة. ويف هذا ال�ضدد، نظمت املفو�ضية احللقة الدرا�ضية 

الثانية للخرباء لالإجراءات اخلا�ضة والهيئات التعاهدية حول »عدم التعر�ص للتعذيب اأو املعاملة 

اأو العقوبة القا�ضية اأو الالأن�ضانية اأو املهينة« و�ضجعت على اإدراج املعلومات عن حقوق الإن�ضان 

والإعاقة يف تقارير ال�ضتعرا�ص الدوري ال�ضامل املقدمة اإىل جمل�ص حقوق الإن�ضان. واأخريًا، 

املفو�ضة  مبانيها ومرافقها وتكنولوجياتها، وتعهدت  اإىل  الو�ضول  اإىل حت�ضني  املفو�ضية  �ضعت 

ال�ضامية بتح�ضني ظروف العمل ملوظفيها ذوي الإعاقة خالل ال�ضنة املقبلة.
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م�شروع ر�شد تطبيق اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي العاقة

 يف العامل العربي

املنظمة العربية للمعوقني

 

 فكرة امل�شروع

     بعد دخول اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ  يف 3 مايو من العام 

2008، �ضكلت وحدة ر�ضد دولية ت�ضم 12 ممثاًل عن اثنا ع�رشة دولة وحاليًا من 18 ع�ضوًا. 

لكن تنظيمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة واملجتمع املدين هما خارج اإطار ما يحدث داخل هذه 

اللجنة. كما ان التاأثري على احلكومات العربية لاللتزام بتطبيق التفاقية هو �ضئيل.

وبهدف �ضمان  تاأثري و�ضغط فاعل لتنظيمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة واملجتمع املدين، 

اإذ  وفاعل،  موؤثر  دور  من  لعب  التنظيمات  هذه  ر�ضد  متكن  اآلية  لتطوير  ما�ضة  حاجة  هناك 

الر�ضد  للجنة  تقاريرهم  تقدمي  التنظيمات  هذه  باإمكان  �ضي�ضبح  الر�ضد  خالل  وحدة  من  انه 

الدولية.

وهذا امل�رشوع يكمل م�ضرية املنظمة التي ت�ضعى منذ تاأ�ضي�ضها اىل تدريب الأ�ضخا�ص ذوي 

التوقيع وامل�ضادقة  العربية على  الدول  ق�ضايا احلقوق واملدافعة، وال�ضغط حلث  الإعاقة على 

على اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.

مربرات تنفيذ امل�شروع

العربية  الدول  التزام  مدى  حول  املوازية  لتقدمي  التقارير  مدين  ر�ضد  جهاز    تطوير 

باتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.       
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تدريب الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة والنا�ضطني يف جمال حقوق الإن�ضان حول الية ر�ضد 

اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.                

 و�شف تف�شيلي للم�شروع

العربية  الدول  تطبيق  متابعة  مهمة  تتوىل  اإقليمية  ر�ضد  امل�رشوع يف ت�ضكيل وحدة  يتمثل 

�ضدقت  التي  الدول  يف  اخل�ضو�ص  وجه  وعلى  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�ص  حقوق  لتفاقية 

والدول  الإعاقة.  ذوي  لالأ�ضخا�ص  الإن�ضانية  احلقوق  وحماية  �ضمان  بهدف  التفاقية  على 

التي �ضي�ضملها امل�رشوع هي: اململكة العربية ال�ضعودية، البحرين، الإمارات العربية املتحدة، 

الكويت، �ضلطنة عمان،قطر، الأردن، اليمن، م�رش، ال�ضودان، تون�ص، املغرب و�ضوريا.

وتتمثل اأن�ضطة امل�رشوع يف:

 1.  تطوير معايري واأدوات الر�ضد، من خالل عقد ندوة لالأكادمييني واخلرباء يف جمال 

الر�ضد.

 2.   تنظيم دورات تدريبية لتنظيمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة ومنظمات حقوق الإن�ضان 

حول كيفية ر�ضد تطبيق التفاقية بناًء على  معايري واأدوات الر�ضد التي اأقرت.

�ضيا�ضات  حول  باملعلومات  والتزويد  لتجميع  النرتنت  �ضبكة  على  موقع   3.   ت�ضميم 

الإعاقة، اإ�ضافة اإىل تلقي ال�ضكاوى من الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة والوكالت الأخرى حول 

انتهاكات حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.

4.   تاأ�ضي�ص مقر ثابت للر�ضد حتت اإدارة خرباء يف الر�ضد ممن مت تدريبهم خالل امل�رشوع، 

وذلك يف مكتب املنظمة العربية للمعوقني يف بريوت.  

 الأهداف العامة للم�شروع 

ر�ضد  كيفية  حول  الإن�ضان  حقوق  وتنظيمات  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  1  -   تدريب 

تطبيق الدول العربية لتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.

التي  الدول  وي�ضمل  الظل  تقارير  حول  العربي  العامل  يف  الأول  التقرير  2  -   اإ�ضدار 

ي�ضملها امل�رشوع.
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الأهداف التف�شيلية للم�شروع  

1. خلق  خرباء من الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وتنظيمات حقوق الإن�ضان  يف جمال كتابة 

التقارير املوازية.

الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  حقوق  اتفاقية  على  للت�ضديق  العربية  الدول  كافة  2 .  حث 

واللتزام بتنفيذها.

3 . اإلغاء كافة احلواجز اإمام متتع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة باحلقوق الإن�ضانية على قدم 

امل�ضاواة مع غريهم.
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اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

اأ�شاليب عمل اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،

مقدمة

1  -و�ضعت اأ�ضاليب العمل هذه، التي تخ�ضع لال�ضتعرا�ص الدوري، لتوّجه عمل اللجنة 

املعنية بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وتكّمل النظام الداخلي للجنة.

2  -وجت�ضد اأ�ضاليب العمل هذه املبادئ العامة الثمانية التي ترتكز عليها التفاقية املتعلقة

بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.

اأو ال - تقارير الدول الأطراف

األف - النظر يف التقارير التي تقدمها الدول الأطراف

اأحكام عامة

1 - وفًقا للفقرة 1 من املادة 35 من التفاقية املتعلقة بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة،

يتعني على الدول الأطراف اأن تقدم اإىل اللجنة، خالل فرتة �ضنتني من الت�ضديق على 

التفاقية، وبعد ذلك مرة كل اأربع �ضنوات، تقريًرا عن تنفيذ التفاقية يف الدولة الطرف 

املعنية .وت�ضعى اللجنة اإىل اإقامة حوار بنّاء مع الدول الأطراف بغية م�ضاعدتها على حت�ضني تنفيذ 

التفاقية.

2  -وتقوم اللجنة، عن طريق اأمانتها، باإخطار الدول الأطراف املقدمة للتقارير مبوعد 

انعقاد الدورة التي �ضُتبحث فيها تقاريرها، ومدة هذه الدورة ومكانها.



اآلية عمل جلنة الأمم املتحدة 102

املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

3  -وُينظر يف تقارير الدول الأطراف يف جل�ضات عامة تعقدها اللجنة . ويجوز جلميع 

اجلهات املعنية بالأمر اأن حت�رش هذه اجلل�ضات، مبن فيها ممثلو منظمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، 

والأ�ضخا�ص ذوو الإعاقة واأ�رشهم، وغريهم من الأطراف املهتمة . وُتن�رش حما�رش موجزة 

للجل�ضات.

4  -ويقوم رئي�ص اللجنة، اأو ممثله، باإجراء حوار بنّاء مع الدولة الطرف املقدمة للتقرير. 

وتقوم اللجنة، عن طريق اأمانتها، بدعوة الدولة الطرف اإىل اإر�ضال وفد لتمثيلها يف 

احلوار .وخالل احلوار، يدعو الرئي�ص الوفد اإىل عر�ص ا لتقرير، مع الرتكيز على اآخر 

التطورات ذات ال�ضلة التي حدثت منذ تقدميه . ويدعو الرئي�ص اأع�ضاء اللجنة اإىل طرح الأ�ضئلة 

اأو اإىل التعليق على املجموعة الأوىل من احلقوق التي يجب الإفادة عنها، على النحو املن�ضو�ص 

عليه يف املبادئ التوجيهية لالإبالغ، ومينح الوفد الوقت الالزم للرد .وجتري املداولت على 

نف�ص النحو فيما يتعلق باملجموعة التالية من احلقوق، حتى النتهاء من تناول امل�ضائل املتعلقة 

بجميع جمموعات احلقوق املن�ضو�ص عليها يف التفاقية . ويدعو الرئي�ص عندئذ وفد الدولة 

الطرف اإىل الإدلء ببيان ختامي.

باء - قائمة امل�شائل

5  -تقوم ال جلنة م�ضبًقا، ا�ضتناًدا اإىل املعلومات املتوفرة لديها، بو�ضع لئحة بامل�ضائل التي 

تتطلب معلومات تكميلية اإ�ضافة اإىل تلك الواردة يف وثيقة املعلومات الأ�ضا�ضية والوثيقة اخلا�ضة 

باملعاهدة املعنية. وُيطلب اإىل الدول الأطراف تقدمي ردود خطية خمت�رشة ودقيقة ل تتجاوز 

03 �ضفحة . ويجوز للدول الأطراف تقدمي �ضفحات اإ�ضافية تت�ضمن بيانات اإح�ضائية، وتتاح 

قدمت به.
ُ
لأع�ضاء اللجنة يف ال�ضكل الأ�ضلي الذي 

جيم - النظر يف تقارير الدول الأطراف

6  -ي�ضتند اختيار التقارير التي �ضتنظر فيها اللجنة، عادة، اإىل الرتتيب الزمني لورود 

هذه التقارير، مع اإعطاء الأولوية للتقارير الأولية والتقارير التي حل موعد تقدميها منذ زمن 

طويل.

7  -وتخ�ض�ص اللجنة عاًدة جل�ضتني ت�ضتغرق الواحدة منها ثالث �ضاعات للنظر يف تقارير
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الدول الأطراف.

8  -واإذا مل تر�ضل الدولة الطرف وفًدا للم�ضاركة يف احلوار البناء مع اللجنة اأو اإذا طلبت 

اإرجاء هذا احلوار، جاز للجنة اإجراء احلوار يف غياب الوفد اأو املوافقة على اإرجاء احلوار.

دال - ا�شرتاك اأع�شاء اللجنة يف النظر يف التقارير

9  -ميتنع اأع�ضاء اللجنة عن التدخل يف اأي جانب من جوانب النظر يف التقارير املقدمة

من الدول الأطراف التي يحملون جن�ضيتها.

هاء - دور املقرر القطري

10 -يجوز للجنة اأن تعني واحًدا اأو اثنني من اأع�ضائها ب�ضفة مقرر( مقررين ) قطري

)قطريني ( �ضاأن كل تقرير يرد من الدول الأطراف.

11  - يقوم املقرر( املقرران )القطري( القطريان)، قبل احلوار البناء، بو�ضع م�رشوع قائمة 

م�ضائل ب�ضاأن تقرير الدولة الطرف امل�ضوؤول( امل�ضوؤولني )عنها وم�رشوع مالحظات ختامية

عقب احلوار.

واو - وفد الدولة الطرف

ا تتوفر لديهم املعرفة والكفاءة  12  - ت�ضم وفود الدول الأطراف املقدمة للتقارير اأ�ضخا�ضً

وال�ضلطة لتو�ضيح جميع اجلوانب املتعلقة بحالة حقوق الإن�ضان لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف 

الدولة املقدمة للتقرير، وللرد على اأ�ضئلة اللجنة وتعليقاتها املتعلقة بتنفيذ التفاقية.

زاي - املالحظات اخلتامية

13  - تقوم اللجنة، عقب النتهاء من احلوار البناء مع الدولة الطرف، باعتماد مالحظاتها 

اخلتامية يف اجتماع مغلق.

14  - وتت�ضمن املالحظات اخلتامية البنود التالية:
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● مقدمة

● اجلوانب الإيجابية

● العوامل وال�ضعوبات التي تعيق تنفيذ التفاقية

● املوا�ضيع الرئي�ضية مبعث القلق

● القرتاحات والتو�ضيات

  15  -ويجوز للجنة، يف مالحظاتها اخلتامية، اأن تطلب اإىل الدولة الطرف تقدمي معلومات 

تكميلية وفًقا للمادة 36 من التفاقية و�ضمن اأجل نهائي حمدد، بغية حت�ضني تقييم م�ضتوى تنفيذ 

التفاقية يف الدولة الطرف املعنية.

16 - وتدرج اللجنة يف تقاريرها املقدمة اإىل اجلمعية العامة ن�ص مالحظاتها اخلتامية املوجهة 

للدول الأطراف التي نظرت يف تقاريرها، مع اأية تعليقات تتلقاها من الدول الأطراف املعنية.

حاء - ن�شر املالحظات اخلتامية

    17  -حتال املالحظات اخلتامية، متى اعُتمدت، اإىل الدولة الطرف املعنية. وُتعلن 

اخلتامية يف اليوم الأخري من اجلل�ضة التي اعُتمدت فيها، وتو�ضع على املوقع  املالحظات 

الأمم املتحدة ال�ضامية حلقوق الإن�ضان، وتدرج يف تقارير الدورة والتقارير  ال�ضبكي ملفو�ضية 

ال�ضنوية التي تقدمها اللجنة اإىل اجلمعية العامة واملجل�ص القت�ضادي والجتماعي.

 18 -وتتاح املالحظات اخلتامية للجنة جلميع الإدارات والوكالت وال�ضناديق والربامج

املعنية يف الأمم املتحدة، ول�ضائر املنظمات املخت�ضة التي ترغب يف تعزيز التعاون 

الدويل.

طاء - متابعة املالحظات اخلتامية

 19  -ُيطلب اإىل الدول الأطراف اأن تركز اهتمامها بالتف�ضيل على املوا�ضيع املثرية للقلق 

التي حددتها اللجنة يف مالحظاتها اخلتامية.
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 20  -ويجوز للجنة اأن تطلب اإىل الدول الأطراف تقدمي معلومات خطية عن تنفيذ 

القرتاحات والتو�ضيات الواردة يف مالحظاتها اخلتامية التي اعتمدتها فيما يت�ضل بتقريرها 

ال�ضابق.

 21  -ويجوز للجنة اأن تعني ع�ضًوا من اأع�ضائها ب�ضفة مقرر ملتابعة املالحظات اخلتامية التي 

اعُتمدت فيما يتعلق بتقرير دولة من الدول الأطراف . ويجوز اأن ُيطلب من املقرر القطري 

املعني باأحد التقارير القيام بوظيفة املقرر املعني مبتابعة املالحظات اخلتامية املتعلقة بهذا التقرير.

 ل نهائًيا لتقدمي الدول الأطراف املعلومات املطلوبة، 
ً
 22  -ويحدد املقرر املعني باملتابعة اأج 

على األ يتجاوز هذا الأجل فرتة �ضهرين من تاريخ اإخطارها بطلب املعلومات. ويقوم املقرر 

املعني باملتابعة، عند ا�ضتالم املعلومات املطلوبة من الدولة الطر ف، بتقدمي تقرير متابعة اإىل 

اللجنة يف غ�ضون فرتة �ضهرين. واإذا مل يت�ضلم املقرر املعني باملتابعة املعلومات املطلوبة بحلول 

الأجل النهائي، فاإنه يبلغ اللجنة بذلك.

ياء - الوثائق التي تقدمها الأمانة

 23  -تعد الأمانة ملًفا لكل من الدول الأطراف املقدمة للتقارير، مبا يف ذلك معلومات 

خا�ضة بالبلد تقدمها الوكالت املتخ�ض�ضة يف الأمم املتحدة واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان 

ومنظمات املجمتع املدين.

ا تقريًرا يتعلق بكل دولة من الدول الأطراف املقدمة للتقارير.   24  -وتعد الأمانة اأي�ضً

ويتم حتديث امللف واإتاحته لأع�ضاء اللجنة باأ�ضكال مي�رشة.

 25  -وتقدم الأمانة م�ضبًقا، ولكن قبل �ضهر واحد على الأقل من بدء كل دورة، جميع 

الوثائق الر�ضمية التي يطلبها اأع�ضاء اللجنة . وتقدم هذه الوثائق بلغات عمل اللجنة وباأ�ضكال 

مي�رشة .وحتال اأية وثائق اأخرى عند ا�ضتالمها.

كاف - اإجراءات الإنذار املبكر والنداءات العاجلة

 26  -تهدف هذه الإجراءات اخلا�ضة اإىل احليلولة دون حتّول امل�ضكالت القائمة داخل

الدول الأطراف اإىل نزاعات كاملة اأو اإعادة تاأجيج النزاعات ال�ضابقة . وميكن اأن 
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ا للنظر يف الق�ضايا التي قد ت�ضتدعي اهتماًما فورًيا لتفادي حدوث انتهاكات  ُت�ضتخدم اأي�ضً

خطرية لالتفاقية اأو للحد من عدد هذه النتهاكات اأو درجتها.

 27  -ويجوز للجنة اأو لالأطراف املعنية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، اأن تطلب تفعيل 

هذه الإجراءات .وينبغي تقدمي مثل هذه الطلبات خطًيا، واإرفاقها بالأدلة الداعمة اأو مبعلومات 

 ل ُيعنى بالإنذار املبكر والنداءات العاجلة لالإ�رشاف على 
ً
تربر الطلب .وتن�ضئ اللجنة فريًقا عام 

الإجراءات، وي�ضمل ذلك فح�ص طلبات تفعيل الإجراءات، وتقدمي تو�ضيات اإىل اللجنة فيما 

يتعلق بهذه الطلبات، والإذن بتوجيه ر�ضائل خطية اإىل الدولة الطرف املعنية، و�ضوغ اأ�ضئلة.

 28  -ويدعى ممثلو الدولة الطرف املعنية اإىل الجتماع بالفريق العامل ملناق�ضة ال�ضاغل 

ال�ضواغل )الرئي�ضي( الرئي�ضية .)ويطرح اأع�ضاء الفريق العامل اأ�ضئلة على ممثلي الدولة الطرف 

ا اأن يبحث املواد يف غياب ممثلي الدولة  وُينتظر اأن يرد هوؤلء عليها . ويجوز للفريق العامل اأي�ضً

الطرف .ويجوز للمنظمات غري احلكومية وغريها من الأطراف املهتمة بالأ مر تقدمي تعليقات 

خطية .وتعتمد اللجنة، بعد النظر يف امل�ضكلة، قراًرا نهائًيا قد تطلب فيه من الدولة املعنية 

اتخاذ بع�ص التدابري املحددة لت�ضحيح الو�ضع وتقدمي املزيد من املعلومات يف تقريرها الدوري 

التايل.

 29  -وقد تنطوي هذه الإجراءات اخلا�ضة على تعيني مقرر متابعة ي عنى بالإنذار املبكر 

والنداءات العاجلة ملتابعة الإجراءات على غرار املقرر املعني مبتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية.

ثانًيا - العالقة مع املنظمات والوكالت الأخرى من اأجل اإجناز عمل اللجنة

األف - تقدمي الوكالت املتخ�ش�شة معلومات خطية

 30  -يجوز للجنة، وفًقا للمادة ٣٨ من التفاقية، اأن تدعو الوكالت املتخ�ض�ضة 

وغريها من وكالت الأمم املتحدة اإىل تقدمي معلومات خطية عن تنفيذ التفاقية يف جمالت 

اخت�ضا�ضها.

 31  -ويجوز للجنة اأن تدعو الوكالت املتخ�ض�ضة اإىل تقدمي امل�ضورة املتخ�ض�ضة ب�ضاأن

تنفيذ الإتفاقية يف جمالت ولية كل منها.
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32  -ويجوز للجنة اأن حتدد املهلة الزمنية التي يجب خاللها موافاتها مبعلومات من هذا 

القبيل.

باء - م�شاركة ممثلي الوكالت املتخ�ش�شة التابعة لالأمم املتحدة

33  -يجوز للموؤ�ض�ضات املتخ�ض�ضة التابعة لالأمم املتحدة اأن ت�ضارك يف اجلل�ضات العامة 

للجنة.

 34  -وتعني اللجنة واحًدا اأو اأكرث من اأع�ضائها ليعمل( يعملوا )ب�ضفة من�ضق( من�ضقني) 

لعالقاتها مع �ضائر كيانات الأمم املتحدة.

جيم - التفاعل مع املكلفني بوليات يف اإطار الإجراءات اخلا�شة

35  -تدعو اللجنة املكلفني بوليات يف اإطار الإجراءات اخلا�ضة والنا�ضطني يف املجالت 

ذات ال�ضلة بعملها اإىل ح�ضور دوراتها . وميكن دعوة املكلفني بوليات يف اإطار الإجراءات 

اخلا�ضة اإىل التحدث اأثناء اجلل�ضات وامل�ضاركة يف مداولتها.

36  -وتدعو اللجنة املقرر اخلا�ص املعني مب�ضاألة الإعاقة،  التابع للجنة املجل�ص القت�ضادي 

والجتماعي املعنية بالتنمية الجتماعية، اإىل ح�ضور دوراتها مرة يف ال�ضنة على الأقل لتقدمي 

ا اأن يقدم معلومات خطية عن  تقرير عن اجلوانب املت�ضلة بوليته . ويجوز للمقرر اخلا�ص اأي�ضً

الدول الأطراف املقدمة للتقارير.

37  -واإ�ضافة اإىل ذلك، يحق للمقرر اخلا�ص امل�ضاركة يف جميع اجلل�ضات العلنية 

للجنة.

دال - م�شاركة املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان

 38  -تدعو اللجنة املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان اإىل امل�ضاهمة ب�ضورة ن�ضطة وم�ضتقلة 

يف عملية اإعداد تقارير الدول الأطراف، واإىل تقدمي معلومات اإىل اللجنة عن الدول الأطراف 

املقدمة للتقارير.

ا، يف امل�ضاهمات التي تقدمها املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق  39  -ويجب اأن يراعى اأي�ضً

الإن�ضان، تنوع الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة.
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 40  -ويجوز للجنة اأن تع ّين جهات و�ضل لتعزيز التفاعل مع هذه الكيانات، كلما 

ارتاأت �رشورة لذلك.

هاء - م�شاركة املجمتع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية

 41  -يجوز للجنة، وفًقا للمادة( 38 اأ )من التفاقية، اأن تدعو الوكالت املتخ�ض�ضة 

وغريها من الهيئات املخت�ضة اإىل تقدمي م�ضورة اخلرباء ب�ضاأن تنفيذ التفاقية يف املجالت التي 

تدخل �ضمن نطاق ولية كل منها.
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مواقف الدول العربية من الإتفاقية والربوتوكول

دي�شمرب 2013م

م�ضادقة علىالربوتوكول م�ضادقة على الإتفاقية الدولة

ل نعم اجلزائر

ل نعم البحرين

نعم نعم جيبوتي

ل نعم م�رش

ل نعم العراق

ل نعم الأردن

ل نعم الكويت

ل ل لبنان

ل ل ليبيا

نعم نعم موريتانيا

نعم نعم املغرب

ل نعم عمان

ل نعم قطر

نعم نعم ال�ضعودية

ل ل ال�ضومال

نعم نعم ال�ضودان

نعم نعم �ضوريا

نعم نعم تون�ص

ل نعم الإمارات

نعم نعم اليمن
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حتفظات الدول العربية على مواد الإتفاقية

اإعالن املواد املتحفظ عليها الدولة

√ اجلزائر

√ البحرين

√ جيبوتي

12 م�رش

√ العراق

√ الأردن

  الفقرة 2/ 1219

 الفقرة اأ / 25 الفقرة

املادة 18 الفقرة 1 اأ / 

واملادة 23 الفقرة 2
الكويت

X لبنان

√ ليبيا

√ موريتانيا

√ املغرب

√ عمان

√ قطر

√ ال�ضعودية

X ال�ضومال

√ ال�ضودان

12 �ضورية

√ تون�ص

√ الإمارات

√ اليمن
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اأع�شاء اللجنة:

نهاية الولية اجلن�ضية الإ�ضم

31 دي�ضمرب 1620م الأردن ال�ضيد حممد الطراونة

31 دي�ضمرب 1420م تون�ص ال�ضيد لطفي بن لالهم

31 دي�ضمرب 1620م بريطانيا ال�ضيدة ديان موليغان

31 دي�ضمرب 1620م تركيا ال�ضيدة �ضافاك بايف

31 دي�ضمرب 1620م ال�ضيلي  ال�ضيدة ماريا �ضوليداد ريي�ص  )رئي�ضة اللجنة( 

31 دي�ضمرب 2014م املانيا  ال�ضيدة ترييزيا ديغرن )نائب الرئي�ضة(

31 دي�ضمرب 1620م هنغاريا  ال�ضيد غابور كومبو�ص 

31 دي�ضمرب 2014م كوريا  ال�ضيدة كيم هيونغ �ضيك 

31 دي�ضمرب 1620م اأوغندا ال�ضيد مارتن موي�ضيغوا بابو

31 دي�ضمرب 2014م الدمنارك  ال�ضيد لنغفاد �ضتيغ  

31 دي�ضمرب 2014م كينيا  ال�ضيداإيدا ماينا وانغ�ضي 

31 دي�ضمرب 2014م اأ�ضرتاليا  ال�ضيد رونالد ماك كالوم )نائب الرئي�ضة(

31 دي�ضمرب 1620م ا�ضبانيا  ال�ضيدة انا بياليز نارفيز 

31 دي�ضمرب 1620م غواتيمال  ال�ضيدة جوديث كوانغ �ضيلفيا 

31 دي�ضمرب 2014 م  املك�ضيك  ال�ضيد كارلو�ص ا�ضبينوزا )نائب الرئي�ضة(

31 دي�ضمرب 2014 م  �رشبيا  ال�ضيد دجمان تا تيك 

31 دي�ضمرب 2014 م  اكوادور  ال�ضيد خافري توري�ص كوريا 

31 دي�ضمرب 1620م تايالند ال�ضيد مونتيان بونتان
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ال�ضكرتارية:

Jorge Araya
Secretary of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

Human Rights Treaties Division
Office of the United Nations High Commissionner for Human Rights
E-mail: jaraya@ohchr.org
Tel: +41 22 917 9106
Fax: +41 22 917 9008
Mailing Address: 
OHCHR-Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

الربيد الإلكرتوين العام:

crpd@ohchr.org

موقع اللجنة على �ضبكة الإنرتنيت:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crpd/index.htm 
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املراجع

www.. 1 -حماية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة : من التدبري التكافلي اإىل املقاربة

› ccdh.org.ma

2 - التدابري الدولية لإعمال حق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق

/www.ichr.ps/ar/1/1/874

3 -تاأهيل الأمم املتحدة- عمل الأمم املتحدة املتعلق بالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقةتقرير ...

www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?id=1026 

4 -م�رشوع وحدة الر�ضد - املنظمة العربية للمعوقني

www.aodp-lb.net/_events.php?events_id=28 

5 -ماهر اختيار - املعاقون وذوو الحتياجات اخلا�ضة، هل من ربيع ثوري ينتظرهم ..

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=312883 

6-A/HRC/10/48 - Office of the High Commissioner for Human Rights

www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/A.HRC.10.48_fr.doc 

فهم  نحو  الإعاقة  ذوى  الأ�ضخا�ص  حلقوق  الدولية  التفاقية   - �ضليمان  غريب   -  7

اأعمق ..

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130714 

8-A/HRC/4/75

www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?id=1268 

 9- G. Quinn and T. Degener, “Human rights and disability: the current 
use and future potential of United Nations human rights instruments  
Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

10-Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities
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ا�ضئلة      الإعاقة  املتعلق بالأ�ضخا�ص ذوي  املتحدة  املتحدة- عمل الأمم  الأمم  -تاأهيل   11

www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid

12- اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

...www.un.org/disabilities/.../convention/convoptprot-a

13 - التدابري الدولية لإعمال حق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق::الهيئة ...

-www.ichr.ps/.../التدابري-الدولية-لإعمال-حق-الأ�ضخا�ص-.

 14 املنظمة العربية للمعوقني

www.aodp-lb.net/upload//.../AODP%20briefing.doc

15 حماية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة : من التدبري التكافلي اإىل املقاربة ...

 www.ccdh.org.ma

16 الدعوة اإيل و�ضع اآلية لتطبيق اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص املعاقني

  www.ennaharonline.com/.../87224-

)17-Committee on the Rights of Persons with Disabilities )CRPD

www.ohchr.org › ... › Human Rights Bodies › CRPD 

18 م�رشوع ر�ضد تطبيق اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي العاقة يف العامل العربي

www.aodp-lb.net/_events.php?events_id=28 -

19 جلنة حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة - فهر�ص حقوق الإن�ضان: اللجان املعنية ...

www.arabhumanrights.org/bodies/committees.aspx?ct-

... CRPD Ratification, Implementation, and Monitoring Tools - Disability - 20

..www.disabilityrightsfund.org/resources-search?...crpd

 20 مدى  الإن�ضان على  الوطنية حلقوق  املوؤ�ض�ضات  اأعمال  توجيه  باري�ص:  مبادئ   -  21

�ضنة

-www.ohchr.org › OHCHR ‹ عربي ‹ الأخبار والأحداث
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 22 - املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان

› www.ohchr.org › OHCHR-

23- الآليات اخلا�ضة بحماية حقوق الإن�ضان - املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان

.www.nihr.org.bh/.../HumanRights/HumanRights2/arti

24 - ور�ضة العمل الإقليمية للمنطقة العربية

www.un.org/.../hlmdd_regional_report_arabic.doc -


