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تصدير

اعُتمدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف 13 كانون األول/ديسمرب 2006 ودخال حيز النفاذ 
يف 3 أيار/مايو 2008. وقد جاءت االتفاقية وبروتوكوهلا إىل الوجود بفضل املطالب القوية لألشخاص ذوي اإلعاقة عرب العامل من أجل 

احترام حقوقهم ومحايتها وإعماهلا على قدم املساواة مع اآلخرين.
م االتفاقية شأن التنوع البشري والكرامة اإلنسانية. ورسالتها الرئيسية أنه حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة التمتع بكامل حقوق  وُتعظِّ
اإلنسان واحلريات األساسية دون متييز. وهذه الرسالة جمسدة يف ديباجة االتفاقية وموادها. وحتظر االتفاقية التمييز على أساس اإلعاقة 
وتنص على توفري الترتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة حتقيقًا للمساواة، وتشجع يف اآلن ذاته على مشاركة األشخاص 
ذوي اإلعاقة مشاركة كاملًة يف مجيع مناحي احلياة. وتنص االتفاقية على االلتزام بنشر تصورات إجيابية عن األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وتعميق الوعي االجتماعي هبم، وهي بذلك تنربي للعادات والسلوكات القائمة على القوالب النمطية وأشكال التحيز واملمارسات 
الضارة والوصم يف حق األشخاص ذوي اإلعاقة. وإذ ينص الربوتوكول االختياري لالتفاقية على آلية لتقدمي الشكاوى، فإنه يكفل حق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة بغريهم، يف االنتصاف من انتهاكات احلقوق املكرَّسة يف االتفاقية.
واملهم يف األمر أن االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يتصديان للتصورات السابقة عن اإلعاقة - كأن ُينظر إليها مبثابة مشكلة طبية 

أو باعث على الشفقة أو اإلحسان - وُينشئان هنجًا ُممّكنًا يقوم على حقوق اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة.
ومن خالل هذا التحول النوعي املشهود، تشق االتفاقية مسارًا جديدًا وتقتضي أسلوبًا جديدًا من التفكري. ويستدعي تنفيذها 
إجياد حلول مبتكرة. وتوخيًا للسداد منذ البداية، جيب أن تكون أهداف االتفاقية ومفاهيمها وأحكامها مفهومة فهمًا جيدًا لدى مجيع 
اجلهات الفاعلة: املسؤولون احلكوميون والربملانيون والقضاة؛ وممثلو الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة، وصناديقها وبراجمها واملهنيون 
يف جماالت من قبيل التعليم والصحة وخدمات الدعم؛ ومنظمات املجتمع املدين وموظفو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وأرباب 

العمل وممثلو وسائط اإلعالم؛ واألشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم وعامة اجلمهور.
ولئن كان التصديق على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يتقدم خبطى حثيثة، فإن املعرفة بسبل تنفيذمها ورصدمها ظلت متخلفة. 
وإدراكًا هلذا التحدي، أعد مكتيب دليل التدريب على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري. ويأيت هذا الدليل يف مثاين وحدات تدريب 
نسقية، ُصمِّمت لإلعالم ولتنوير اجلهات املعنية بالتصديق على هذين الصكني وتنفيذمها ورصدمها. ومع أن دليل التدريب هذا موجه 
أساسًا إىل ميسري دورات التدريب بشأن االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، فهو يقّر بأن لكل واحد منا دورًا يتعني عليه االضطالع به. 
وإين ُأوصي بأن ُينشر دليل التدريب هذا على أوسع نطاق، وأحث كل من يرغب يف االطالع على هذا املوضوع األساسي أن يستعني 

به تعميقًا للوعي حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزًا لفعالية إعمال هذه احلقوق وبناء جمتمع يضم اجلميع.

نافانيثيم بيالي
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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نبذة عن دليل التدريب

معلومات أساسية
حقوق  اتفاقية  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف عام 2006 
ليكونا مبثابة وسيلة لتحسني احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الذين ميثلون زهاء 15 يف املائة من سكان العامل، حسب أحدث 
األرقام. ومنذ عام 2006، َتقّدم التصديق على االتفاقية وبروتوكوهلا 
االختياري خبطى حثيثة. بيد أن املعرفة باالتفاقية وسبل تنفيذها 
ورصدها مل تواكب بالضرورة وترية التقدم تلك. وقد أفضى ذلك 
بدوره إىل تنامي الطلب على دورات التدريب لبناء قدرات اجلهات 
الفاعلة الوطنية - ممثلو احلكومات، واملجتمع املدين، واملؤسسات 

الوطنية حلقوق اإلنسان وغريهم.

وقد أعد مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان دليل التدريب هذا استجابًة لتلك الطلبات. ويسعى الدليل 
إىل تقدمي معلومات أساسية عن هنج قائم على حقوق اإلنسان يف 
التعامل مع اإلعاقة، وعن العناصر األساسية لالتفاقية وبروتوكوهلا 
بالتصديق عليهما  املتصلة  العمليات واملسائل  االختياري، وعن 
وتنفيذمها ورصدمها. وهبذا، تالئم املواد املقدمة يف هذا الدليل بوجه 

خاص دورات التدريب التمهيدية بشأن االتفاقية.

وقد ُأعدت مواد هذا الدليل بادئ األمر يف عام 2010 
مث روجعت خالل عام 2011. ويف آب/أغسطس 2011 
اإلنسان  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  نظمت 
حقوق  هيئات  عن  ممثلون  فيها  شارك  الدليل  إلقرار  دورة 
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وإدارة األمم املتحدة للشؤون 
االقتصادية واالجتماعية، وممثلو التحالف الدويل املعين بقضايا 
اإلعاقة. وعلى هذا األساس، ُوضعت الصيغة النهائية للدليل 

مث ُنشرت.

ملحة عامة عن دليل التدريب
ما هو دليل التدريب؟

دليل التدريب هذا موجه مليسري دورات التدريب بشأن 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري. 
االتفاقية  بشأن  تدريبية  دورة  إلعداد  به  ُيستعان  أن  وميكن 
و/أو الربوتوكول االختياري، لكنه أيضًا مصدر مفيد للمعلومات 
التدريب على إجراء  العامة عن هذين الصكني. ويشجع دليل 
دورات تدريب تفاعلية، حيبذ أن تقتصر على جمموعات صغرية 
ال يتجاوز عدد املشاركني فيها عشرون مشاركًا، وأن جتمع بني 
تقدمي عروض الشرائح احلاسوبية وإجراء األنشطة اجلماعية الرامية 
إىل تشجيع احلوار وتبادل اآلراء بني امليسرين واملشاركني وبني 

املشاركني أنفسهم.

ه دليل التدريب؟ ملن يوجَّ

ه دليل التدريب يف املقام األول إىل ميسري التدريب  يوجَّ
وغريهم ممن هلم أصاًل دراية بنظام حقوق اإلنسان الدويل وُيدعْون 
لتقدمي تدريب بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وبعبارة 
أخرى، يفترض هذا الدليل امتالك قدر من املعرفة مبعايري حقوق 
اإلنسان، ومصطلحاهتا وآلياهتا وليس بالضرورة اإلملام باالتفاقية 
يف حد ذاهتا. ويفترض دليل التدريب أن جترى كل دورة تدريب 

ر رئيس، ويستحسن أن يكون له مساعدون. حتت قيادة ميسِّ

من هو اجلمهور املستهدف بوحدات التدريب؟

يشمل اجلمهور املستهدف بوحدات التدريب طائفة واسعة. 
وقد يكون أي فرد أو ممثل ملنظمة أو مؤسسة تعمل على الترويج 
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لالتفاقية وتنفيذها ورصدها. وبذلك يشمل املستفيدون الرئيسيون 
من دورات التدريب ما يلي:

وآليات 	  االتصال  جهات  وال سّيما  احلكومة،  ممثلو 
التنسيق املتصلة باالتفاقية؛

أعضاء الربملان؛	 

القضاة؛	 

وبراجمها 	  وصناديقها  املتحدة  األمم  وكاالت  ممثلو 
املتخصصة؛

ممثلو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛	 

األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم؛	 

منظمات املجتمع املدين؛	 

ممثلو وسائط اإلعالم؛	 

الصحة 	  مثل  العاملون يف جماالت ذات صلة  املهنيون 
والتعليم وخدمات الدعم وغري ذلك.

كيفية استخدام دليل التدريب)1)

تستند دورات التدريب إىل منهجية تدريب اعتمدها قسم 
املنهجيات والتثقيف والتدريب التابع للمفوضية السامية. وتشمل 

كل وحدة ثالث وثائق رئيسية:

دورة 	  مواد  تسلسل  فيها  ُيشَرح  ر  امليسِّ إىل  مذكرة 
التدريب، والوثائق املطلوبة، واملراجع الرئيسية املطلوب 

قراءهتا وإرشادات لعرض الشرائح احلاسوبية؛

عرض للشرائح احلاسوبية ُتوّفر فيه جمموعة من الشرائح 	 
ملساعدة امليسر على عرض خمتلف املفاهيم الواردة يف 

وحدة التدريب؛

فيها شروحات 	  م  ُتقدَّ النشاط اجلماعي  مذكرة بشأن 
عن النشاط اجلماعي واملتطلبات اخلاصة بكل نشاط، 

مثل مكان انعقاده ومواده.
وتتبع دورات التدريب عمومًا عرضًا تسلسليًا للشرائح 

احلاسوبية يتضمن أسئلة وأجوبة يعقبها نشاط مجاعي.

ميكن االطالع على املذكرات املوجهة للميسرين، وعروض الشرائح احلاسو بية،   (1(
.www.ohchr.org :ومذكرات النشاط اجلماعي، يف املوقع

واملنهجية املبينة يف دليل التدريب تفاعلية وتشجع على هنج 
تشاركي. ومن املهم التقيد هبذا النهج طوال الدورة. وينبغي أن 
يستعني امليسرون بعروض الشرائح احلاسوبية للتشجيع على النقاش 
وتبادل املعلومات والتجارب مع املشاركني وفيما بني هؤالء. وينبغي 
أن جيتنب امليسر أسلوب اإللقاء األحادي )املونولوغ) حيث يقدم 

امليسر املعلومات فيما يأخذ املشاركون رؤوس أقالم.

ويسعى دليل التدريب إىل سد أي ثغرات معرفية قد يواجهها 
امليسرون، وهبذا املعىن يكون سندًا ُيعني امليسرين قبل الدورة. بيد أنه 
ينبغي أن جيتنب امليسرون التوكل على دليل التدريب خالل دورات 
التدريب فيتحول العرض إىل حماضرة ال إىل نقاش مع املشاركني.

وينبغي أن يهيئ امليسرون املواد الواردة يف دليل التدريب 
وفق ما يتالءم وخصوصية كل مجهور. فليس من الضروري أن 
تتناول كل دورة تدريبية الوحدات الثماين مجيعها، وال من الضروري 
ى مجيع اجلوانب  أن ُتعَرض الوحدات حسب ترتيب معني أو أن تغطَّ
يف كل وحدة. بل إن ما ينبغي استحضاره هو أن يقدم امليسر دورة 

تدريبية تستجيب الحتياجات املشاركني.

وباملثل، ينبغي أن يعّد امليسر الدورة مسبقًا بأن يأيت بأمثلة 
ومواد ذات صلة بالبلد واملنطقة اليت ُتجَرى فيها الدورة. ويتعني 
على امليسر بذلك أن يتعرف على املنطقة، وحيدد أبرز مناحي التقدم 
والتحديات اليت تواجه التصديق على االتفاقية، وتنفيذها ورصدها، 
وأن يستشهد حباالت وأوضاع حملية ذات صلة. وقد يلزم يف بعض 

األحيان تغيري املواد واألنشطة اجلماعية كلية ملواءمة السياق.

التخطيط للدورة
إجراء تقييم الحتياجات التدريب ملعرفة ما حيتاجه 

املشاركون من الدورة)2)

ميّكن تقييم احتياجات التدريب امليسر من اإلملام باحتياجات 
املتدربني املحتملني والسياق الذي يعملون فيه، من أجل اختاذ قرارات 
مستنرية تتصل بإعداد دورة التدريب. ويساعد تقييم احتياجات 

للمزيد من املعلومات عن تقييم احتياجات التدريب، انظر املنشور الصادر   (2(
باالشتراك بني إكويتاس - املركز الدويل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 
واملفوضية السامية، تقييم أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان: دليل 

للمعّلمني يف جمال حقوق اإلنسان، سلسلة التدريب املهين رقم 18.



3 بيرد عا دليل التدريب 

التدريب أيضًا على إرشاد القرارات إىل أنسب حمتويات دورة 
التدريب املرتقبة وطرائق وتقنيات إجرائها وإطارها الزمين.

ن امليسر من مجع املعلومات الالزمة لرسم  وينبغي أن ميكَّ
صورة كافية عن سياق حقوق ذوي اإلعاقة، وإعداد مواصفات 
املتدربني املحتملني، والتعرف على الثغرات من حيث القدرات 
أو احتياجات املتدربني فيما يتعلق بتشجيع هنج قائم على احلقوق 

يف التعامل مع اإلعاقة.

ويستحسن أن ُترَسل استمارة ما قبل الدورة إىل املشاركني 
شهرًا قبل موعد الدورة. فقد تساعد هذه املعلومات على تصميم 
خطة الدورة/وبرنامج عملها وصقلهما. وختدم استمارة ما قبل 

الدورة أغراضًا متعددة. ذلك أهنا:

امليسرين 	  وتزود  الدورة  تصميم  عن  معلومات  تقدم 
مبعلومات عن مجهورهم؛

تشجع املشاركني على االجتهاد قبل قدومهم والقيام 	 
ببعض األعمال التحضريية؛

تقدم مرجعًا أساسًا عن قدرات املشاركني، ميكن من 	 
خالله قياس ما حيرزونه من تقدم يف املعارف واخلربات 

والثقة؛
تساهم يف تبادل اخلربات طوال دورة التدريب.	 

وينبغي أن تشمل استمارة ما قبل الدورة أسئلة من قبيل:

ماذا يعرف املشاركون عن حقوق ذوي اإلعاقة واالنتقال 	 
إىل هنج قائم على احلقوق يف التعامل مع اإلعاقة؟

ماذا يعرف املشاركون عن اتفاقية حقوق األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؟

ما هو مقدار التجربة اليت ميلكها املشاركون، ومدى 	 
ثقتهم واستئناسهم مبوضوع الدورة؟

اإلعاقة 	  ذوي  معارفهم حبقوق  زيادة  يتوقعون  كيف 
وفهمها؟

ما هي املهارات العملية اليت يرغبون يف تطويرها؟	 
ما الذي قاموا به من قبل؟ وما يرغبون اآلن يف التركيز 	 

عليه فيما يتعلق حبقوق ذوي اإلعاقة؟
حيتاجها 	  اليت   - والتحليل  اخلطط   - النواتج  هي  ما 

التفصيل  مستوى  وما هو  الدورة؟  من  املشاركون 
املطلوب وما ميكن حتقيقه؟

من سيكون مسؤواًل عن متابعة النتائج وما هي صفة 	 
هؤالء املسؤولني؟

انتقاء الدورات املناسبة

وأخرى  افتتاحية  جلسة  دومًا  التدريب  دورة  ستشمل 
د احتياجات املشاركني اخلاصة  اختتامية، بيد أنه ينبغي أن ُتجسَّ

يف ما تبقى من بنود جدول األعمال.

ويتوقف حتديد الوحدات اليت ينبغي التركيز عليها على مدى 
فهم املشاركني حلقوق ذوي اإلعاقة وما أعدوه من استراتيجيات 
الوقت  للتصديق على االتفاقية وتنفيذها و/أو رصدها. ومبا أن 
لن يتسع عمومًا لتناول مجيع الوحدات الثماين، فإن بعضها سيُترك 
جانبًا. ويف الوقت ذاته، ميكن أن ُتغفل جوانب حمددة من بعض 
الوحدات )إذا كان املشاركون يعرفون معلومات عنها سلفًا)، 
ويف حاالت أخرى، قد يكون من الضروري إضافة شرائح ومواد 
أخرى أو تعديل األنشطة. وينبغي أواًل أن يقرأ امليّسر مجيع املواد 
له أو يكيفه  قبل أن يقرر ما سيستخدمه منها وما ينبغي أن يعدِّ

حبسب احتياجات املشاركني.

صياغة جدول أعمال للدورة

ينبغي أن ُيعّد امليّسر جدول أعمال بعد أن ينتقي الوحدات 
ذات الصلة باحتياجات املشاركني. وميكنه أن يستعني مذكرات 
الدليل املوجهة للميّسرين. وترد يف هذه املذكرات أوقات إرشادية 
لعرض الشرائح احلاسوبية وإجراء األنشطة اجلماعية، وينبغي أن 
يكيفها يف ضوء قدرات املشاركني كما ُيستشف من ردودهم على 
االستمارات. وإذا كان امليسر يستعني مبترمجني فوريني، فسيستلزم 
ذلك إضافة زهاء 30 يف املائة من الوقت وينبغي أن جيسد ذلك 

يف جدول األعمال.

انتقاء فريق التدريب

ينبغي أن يستند انتقاء املدربني واألشخاص ذوي اخلربات 
إىل املعايري التالية:

الدورة وهلم 	  أن يكونوا من ذوي اخلربة يف موضوع 
جتربة يف التعامل مع اجلمهور املستهدف؛

القدرة على تطبيق منهجية التدريب التفاعلية على أنشطة 	 
التدريب؛

املصداقية املهنية وحسن السمعة بني سائر املمارسني.	 
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وعند انتقاء فريق التدريب، ينبغي إيالء االعتبار للتوازن 
بني اجلنسني ومشاركة األشخاص ذوي إعاقات خمتلفة. وباإلضافة 
إىل ذلك، سيكون من املفيد جدًا، عند تدريب جمموعة مستهدفة 
بعينها، أن ينضم إىل فريق التدريب عضو منها بوسعه أن يقيم تفاعاًل 
جيدًا مع املتدربني. وأخريًا، ينبغي أن ُيعزَّز فريق التدريب خبرباء 

يف جمال حقوق اإلنسان و/أو حقوق ذوي اإلعاقة.

مجع املعلومات اإلضافية

ينبغي أن حيرص امليسر على أن يكون لديه ما يلي:

معلومات أساسية كافية عن األهداف املحددة، وعمليات 	 
السلطة )وقد يشمل ذلك  السياسات وهياكل  وضع 

االستعانة بأشخاص حمليني من ذوي اخلربة)؛
معلومات عن الوضع فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية 	 

وتنفيذها ورصدها يف البلد واملنطقة؛
معلومات عن التحديات اليت يواجهها األشخاص ذوو 	 

اإلعاقة والفرص املتاحة أمامهم يف البلد واملنطقة؛
والتشريعات، 	  القضائي،  االجتهاد  عن  معلومات 

الصعيد  اإلعالم على  املعروضة يف وسائط  والقصص 
املحلي، عند االقتضاء؛

فيه 	  يعمل  الذي  املؤسسي  السياق  عن  معلومات 
املشاركون.

التحضري اخلاص باللغات

الترمجة  باالستعانة خبدمات  الدورة سُتجرى  إذا كانت 
الفورية، فينبغي أن حيرص امليسر على التعاقد مع األشخاص الذين 
يعرفون املصطلحات املحلية املتعلقة باإلعاقة وكيفية ترمجة بعض 
املصطلحات الرئيسية من اإلجنليزية إىل اللغات املحلية، ألن مقابالهتا 

تكون دومًا متاحة.

التحضري اخلاص بالسياق

ينبغي أن يكيَّف هذا الدليل مع خمتلف السياقات االجتماعية 
والسياسية، مبا يف ذلك مع أشد التحديات إحلاحًا يف جمال التنمية 

وحقوق اإلنسان. وحيثما أمكن ذلك، ينبغي أن يشارك يف عملية 
التخطيط للدورة ووضع برنامج عملها أشخاص حمليون من ذوي 

اخلربة الذين حيظون بإعداد واطالع جيدين.

إمكانية الوصول

قبل بدء الدورة، ينبغي التفكري يف املسائل املتصلة بإمكانية 
الوصول. هل إمكانية الوصول إىل مكان انعقاد الدورة متيسرة؟ 
وهل إمكانية الوصول إىل مكان تقدمي وجبات الغذاء متيسرة؟ وهل 
إمكانية الوصول إىل املراحيض متيسرة؟ وهل إمكانية الوصول إىل 
مواد الدورة متيسرة؟ وغري ذلك. وعند التفكري يف إمكانية الوصول، 
تذكر أنه ينبغي التفكري يف خمتلف اإلعاقات، ومن ذلك مثاًل أال يتيسر 
الوصول إىل الدورة لألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية فحسب، 

بل أيضًا لذوي العاهات البصرية أو السمعية.

التقييم)3)

يوفر التقييم لفريق التدريب معلومات عن أثر التدريب 
الفريق حتقيقها. وينبغي أن  اليت يتوخى  بالغايات  يتعلق  فيما 
ذلك  مبا يف  التدريب،  دورة  مراحل  التقييم يف مجيع  ُيدَرج 
خالل التخطيط هلا، وتصميمها، وتنفيذها ومتابعتها. وميكن 
أن يساعد التقييم امليسرين على تقدمي أجوبة عن بعض األسئلة 
ينفذوهنا، مثاًل: ملاذا  اليت  التدريب  نتائج أنشطة  اهلامة بشأن 
نوفر هذا التدريب؟ وهل يستجيب حمتوى التدريب الحتياجات 
املتدربني؟ ماذا تعلَّم املتدربون؟ وما هي األنشطة اليت سيقوم 
هبا املتدربون نتيجة لذلك؟ وهل سيطبق املتدربون ما تعلموه 
يف عملهم؟ وكيف سيساهم عملهم يف تغيري املجتمع املحلي/

املجتمع على نطاق أوسع؟

للمزيد من التفاصيل عن اإلرشادات العملية يف تقييم أنشطة التدريب يف   (3(
جمال حقوق اإلنسان، انظر أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان: 

دليل للمعّلمني يف جمال حقوق اإلنسان.



الوحدة 1 - ما هي اإلعاقة؟

مة مقدِّ
ما ميثل خطوة  اإلعاقة، وهو  مفهوم  الوحدة 1  تشرح 
أساسية يف فهم احلاجة اليت دعت إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وحتدد هذه الوحدة املفهوم احلديث املتعلق ب  "كيفية عمل 
اإلعاقة" وتضعه يف السياق التارخيي لشىت ُنهج التعامل مع اإلعاقة، 
سواء تلك القائمة على اإلحسان أو القائمة على التشخيص الطيب 
للعاهات. وتدرس هذه الوحدة بعض تأثريات هذه الُنهج مث تقدم 
مدخاًل للنهج القائم على حقوق اإلنسان، متهيدًا للوحدة 2. وهناك 
بعض االزدواجية يف شرائح الوحدتني 1 و2، ألن الوحدة 1 ميكن 
أن تقدَّم مبعزل عن الوحدة 2 أو ميكن أن تثار مفاهيم متشاهبة 
يف كلتا الوحدتني لتعزيزمها، حبسب دورة التدريب واملشاركني 
فيها. وميكن للميسر دومًا أن خيتار الشرائح اليت تناسب العرض.

كيف تعمل اإلعاقة ألف- 

يرى الكثري من الناس اإلعاقة باعتبارها حالة متأصلة يف 
الشخص - مثل حالة صحية تقتضي من الشخص أن يلزم كرسيًا 
الدواء. بيد أن املفهوم احلديث لإلعاقة،  يتناول  متحركًا أو أن 
كما سيتضح يف هذه الوحدة، يصورها مبثابة تفاعل بني حالة الفرد 
الشخصية )كأن يلزم كرسيًا متحركًا أو تكون له عاهة بصرية) 
والعوامل املتعلقة بالبيئة )مثل املواقف السلبية أو املباين اليت يتعذر 
الوصول إليها) وهي تؤدي جمتمعة إىل اإلعاقة وتؤثر على مشاركة 

الفرد يف املجتمع. ومن ذلك على سبيل املثال:

إذا كان شخص يف كرسي متحرك )عامل شخصي)، 	 
تراعي  فيها مبان  تتوفر  بعيشه يف مدينة  واقترن ذلك 
تيسري إمكانية الوصول )عامل بيئي) فهذا يفضي إىل 
مشاركته يف املجتمع على قدم املساواة مع الشخص 

اإلعاقة  تقل  هنا  متحرك:  بكرسي  ال يستعني  الذي 
أو تنعدم؛

أن يكون شخصًا ذا عاهة عقلية )عامل شخصي) وأن 	 
يقترن ذلك مبعتقد سائد يف املجتمع بأن األشخاص ذوي 
اإلعاقة العقلية ليسوا قادرين على التصويت )عامل سليب 
متعلق بالبيئة) فذلك يفضي إىل اإلقصاء من املجتمع 
واحلرمان من احلق يف التصويت: وهنا يكون احلديث 

عن اإلعاقة.

وتتعدد أوجه العوامل الشخصية وميكن أن تكون بدنية 
واجتماعية اقتصادية يف اآلن معًا. فعلى سبيل املثال:

العوامل املادية: نوع اجلنس، أو اإلثنية، أو العاهة )بدنية، 	 
والوزن وغري  احلجم  ذهنية)،  عقلية،  بصرية، مسعية، 

ذلك؛

الطبقة 	  الثراء،  االقتصادية:  االجتماعية  العوامل 
االجتماعية، االندماج يف املجتمع، املستوى التعليمي 

وغري ذلك.

وميكن أن تتفاعل العوامل الشخصية لتضاعف من اإلعاقة 
أو ختفف من أثرها. فعلى سبيل املثال، ميكن للشخص الثري ذي 
اإلعاقة البدنية أن حيصل على تعليم عال ومن مث إجياد عمل. وقد 
يزيد ذلك من مشاركته يف املجتمع وخيفف من إعاقته إىل حد ما.

وميكن أن ترتبط عوامل املحيط بأربعة عوامل فرعية على 
األقل:

إمكانية الوصول: مدن هبا تضاريس مرتفعة أو مستوية، 	 
وإمكانية الوصول إىل املباين )ممرات الكراسي املتحركة، 
واملعلومات  ذلك)،  وغري  برايل  إشارات  املراحيض، 
السهلة املنال )مواقع اإلنترنت، وتوفر الوثائق يف صيغ 
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متيسرة القراءة)، وتيسري إمكانية الوصول إىل وسائل 
النقل العام، وغري ذلك؛

اجلوانب القانونية/املتعلقة بالسياسة: وجود محاية من 	 
التمييز مقابل احلرمان من احلقوق على أساس اإلعاقة، 
تشري  وسياسات  الفقراء،  لصاحل  موجهة  وسياسات 
صراحة إىل حقوق ذوي اإلعاقة مقابل سياسات تتجاهل 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وغري ذلك؛
العوامل االقتصادية االجتماعية: العوامل القروية/احلضرية 	 

)خمتلف املسائل املتعلقة بإمكانية الوصول)، الغىن/الفقر، 
وانفتاح  اإلعاقة،  بشأن  إجيابيًا  وعيًا  املجتمع  امتالك 

املجتمع على التغيري، وغري ذلك؛
اخلدمات: خدمات شاملة للجميع أو خدمات متييزية 	 

)يف قطاعات الصحة والتعليم ومراكز الشباب)، خدمات 
إعادة التأهيل القائمة يف املجتمعات املحلية، خدمات 
الدعم االجتماعي، توفر اخلدمات بأسعار معقولة، وغري 

ذلك.
وميكن أن جتتمع عوامل املحيط أيضًا لتضاعف من اإلعاقة 
أو ختفف من أثرها. وإزاء زيادة الوعي باإلعاقة، يغلب أن يوجد 
خليط بني العوامل البيئية اإلجيابية والسلبية. فعلى سبيل املثال، 
قد تصبح إمكانية الوصول إىل مدرسة ما متيسرة بتوفري ممرات 
للكراسي املتحركة. بيد أن خدمات النقل العام تظل غري متيسرة، 
وهذا يعين أن الطفل ذي العاهة البدنية ال ميكنه أن يصل إىل املدرسة، 

بالرغم من انفتاح بيئة املدرسة.

وتقترن هذه العوامل لتحدد مدى إمكانية مشاركة الفرد 
يف املجتمع، ومن مث مدى وجود اإلعاقة.

خمتلف ُنهج التعامل مع اإلعاقة باء- 

توجد هنج خمتلفة للتعامل مع اإلعاقة يف العامل، وبعضها 
أكثر حضورًا من غريه يف بعض أحناء العامل.

النهج القائم على اإلحسان

يتعامل النهج القائم على اإلحسان مع األشخاص ذوي 
اإلعاقة باعتبارهم متلقني ألفعال اخلري أو ملدفوعات الرفاه ال أفرادًا 
والثقافية  السياسية  احلياة  املشاركة يف  ممَكنني ميلكون احلق يف 
والنماء. وما مييز هذا النهج هو أنه يعترب األشخاص ذوي اإلعاقة 

غري قادرين على التكفل بأنفسهم بسبب عاهاهتم. ونتيجة لذلك، 
فاملجتمع من يتكفل هبم. وال ميكن احلديث يف هذا النهج عن 
باعتبارها  اإلعاقة  إىل  إذ ُينظر  باملحيط؛  مرتبطة  ظروف  أي 
مشكلة فردية. ومن هذا املنطلق، يكون األشخاص ذوو اإلعاقة 
مدعاة للشفقة ويعتمدون على تعاطف املجتمع. وباإلضافة إىل 
ذلك، يعتمد األشخاص ذوو اإلعاقة على أصحاب الواجب: 
اخلرييات، ودور اإلحسان، ومؤسساته، والكنائس، اليت يفوض 
املجتمع هلا سياسات اإلعاقة واملسؤولية عن األشخاص ذوي 
اإلعاقة. ويف إطار هذا النموذج، ُيزنع التمكني عن األشخاص 
أو  وتقل مشاركتهم  اإلعاقة، وال يتحكمون يف حياهتم  ذوي 
ال يشاركون بتاتًا. ويعتربون عبئًا على املجتمع. وألن اإلحسان 
يأيت من حسن النوايا، فإن جودة "الرعاية" ال تكون بالضرورة 

متسقة أو حىت ذات بال.

رعاية 	  لإلعاقة على  املجتمع  استجابات  اقتصرت  إذا 
األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدهتم من خالل برامج 
حمدودة  تصري  تقدمهم  فرص  فإن  والرفاه،  اإلحسان 
جدًا. وكما يف النهج الطيب، فإن اخلطر يكمن يف بقاء 
األشخاص ذوي اإلعاقة على هامش املجتمع. وهذا 

النهج ال يدعم مشاركتهم؛

إذا استمر اعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة "بؤساء" ُيشَفق 	 
واملساعدة وعلى  املسامهات  ويعتمدون على  عليهم، 
حسن النية لدى اآلخرين، فإن فرص متكينهم تصبح 

ضعيفة جدًا.

وبداًل من أن يعّزز هذا النهج املساواة واإلدماج، فإنه يزيد 
من املسافة بني األشخاص ذوي اإلعاقة واملجتمع.

النهج الطيب

عاهة  على  كثريًا  التركيز  ينصب  الطيب،  النموذج  يف 
الشخص، اليت تصوَّر باعتبارها مصدرًا لعدم املساواة. وتستوَعب 
حقوق واحتياجات الشخص أو حتدَّد بالعالج الطيب املقدم للمريض 
)أو املفروض عليه). ويف النموذج الطيب، ميكن "إصالح أعطاب" 
األفراد بالدواء أو إعادة اإلدماج لكي يعودوا إىل املجتمع. وفيما 
خيص األشخاص ذوي العاهات العقلية حتديدًا، ميكن أن يشكل 
العالج الطيب فرصة للمريض "اجلامح" )األشخاص ذوو اإلعاقات 
العقلية الذين غالبًا ما يعتربون أشخاصًا خطرين) لكي يصبح مريضًا 
"صاحلًا". ولكي يعترب األشخاص ذوو اإلعاقة قادرين على التكفل 
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بأنفسهم، فيتعني عليهم أن "يعاَلجوا" من العاهة أو على األقل أن 
ختفَّف العاهة إىل أدىن حد ممكن. وال ميكن احلديث عن أي ظروف 
تتصل باملحيط يف هذا النهج، إذ ُينظر إىل اإلعاقة باعتبارها مشكلة 
فردية. فاألشخاص ذوو اإلعاقة هم مرضى جيب أن يعاَلجوا لكي 

يصبحوا أشخاصًا عاديني.

وعندما ُتعامل اإلعاقة باعتبارها مشكلة طبية يف األساس، 
واملمرضني  النفسانيني  واألطباء  األطباء،  مثل  للخرباء  يكون 
واملمرضات سلطة واسعة على األشخاص ذوي العاهات؛ ويتخذ 
العاملون يف املؤسسة قرارات ختص املرضى، وُتعاَمل تطلعات هؤالء 
املرضى يف إطار طيب. وإذا تعذرت إعادة اإلدماج الكامل، فلن 
يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من العودة إىل املجتمع وسيظلون يف 
املؤسسات. وتفَهم اإلجنازات واإلخفاقات داخل أسوار املؤسسة 
باعتبارها تتصل بالعاهة ومن مّث فهي مربرة. ويف أسوأ احلاالت، 

ميكن أن ُيتخذ هذا النهج مربرًا لالستغالل والعنف واالعتداء.

وغالبًا ما ميتزج هذا النموذج بالنهج القائم على اإلحسان. 
فعلى سبيل املثال، جتمع اخلرييات األموال من أجل مرافق إعادة 
اإلدماج وتسيريها. وأصحاب الواجب يف هذا النهج مها القطاع 
الصحي والدولة. وعندما يقترن هذا النموذج بالنهج القائم على 
الدينية  اإلحسان، فإن اخلرييات ودور اإلحسان واملؤسسات 
تضطلع أيضًا بدور هام. ويف إطار هذا النموذج، ُيزَنع التمكني 
عن األشخاص ذوي اإلعاقة وال يتحكمون يف حياهتم وتقل 
مشاركتهم أو تنعدم. وعادة ما ميثل القطاع الصحي والعاملون 
فيه واخلرييات مصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، ألنه ُينظر إليهم 

باعتبارهم ميلكون املعرفة مبا خيدم املصاحل الفضلى ملرضاهم.

النهج االجتماعي

يطرح النهج االجتماعي نوعًا خمتلفًا متامًا من التفكري: فُيقّر 
باإلعاقة باعتبارها نتيجة للتفاعل الفردي مع بيئته اليت ال تستوعب 
اختالفات ذلك الفرد. ويعيق غياب االستيعاب مشاركة الفرد يف 
املجتمع. وال يعزى عدم املساواة إىل العاهة، بل إىل عدم قدرة 
املجتمع على إزالة احلواجز اليت تعترض األشخاص ذوي اإلعاقة. 
ويضع هذا النموذج الشخص ال عاهته يف صميم اهتمامه، ويقر 

بقيم األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم كجزء من املجتمع.

وال يلغي االنتقال من النموذج الطيب إىل النموذج االجتماعي 
بأية حال أمهية الرعاية والنصح واملساعدة اليت يقدمها اخلرباء الطبيون 

واملؤسسات الطبية، وقد تطول مدهتا أحيانًا. ويف حاالت عدة، 
يتطلب األشخاص ذوو اإلعاقة املعاجلة الطبية والرعاية، وإجراء 
الفحوص، والرصد الدائم وتناول األدوية. ويف النموذج االجتماعي، 
يواصلون الذهاب إىل املستشفيات واملراكز اليت توفر عالجًا خاصًا 
التعامل مع  أسلوب  يكمن يف  هنا  االقتضاء. واالختالف  عند 
العالج بوجه عام: إذ يستجيب لتطلعات املريض، وليس لتطلعات 
املؤسسة. ويسِند النموذج االجتماعي للممرضني واألطباء واألطباء 
النفسانيني واإلداريني أدوارًا وهويات جديدة. وستقوم عالقتهم 
مع األشخاص ذوي اإلعاقة على احلوار. ولن يكون الطبيب بعيدًا 
عن الشخص ذي اإلعاقة، بل قريبًا منه، ذلك أن املساواة تبدأ يف 
املستشفى ال خارجه. ومتثل احلرية والكرامة والثقة والتقييم والتقييم 

الذايت مجيعها مسات للنموذج االجتماعي.

ويف إطار النموذج االجتماعي، ال تعد اإلعاقة "خطأ" 
بناء  هي  فاإلعاقة  تنوعه.  عناصر  من  عنصرًا  بل  للمجتمع 
اجتماعي - أي نتيجة للتفاعل يف املجتمع بني العوامل الشخصية 
وعوامل املحيط. وليست اإلعاقة مشكلة فردية بل نتيجة لسوء 
يعيد املجتمع هيكلة  ينبغي أن  تنظيم املجتمع. ونتيجة لذلك، 
سياساته، وممارساته، ومواقفه، وإمكانية االستفادة من املحيط، 
واألحكام القانونية واملنظمات السياسية ومن مّث تفكيك احلواجز 
اليت متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من  االجتماعية واالقتصادية 
على  القائم  النهج  النموذج  هذا  ويعارض  الكاملة.  املشاركة 
إذ يقتضي أن يشارك األشخاص ذوو  الطيب  اإلحسان والنهج 
اإلعاقة يف صياغة مجيع السياسات والقوانني. وأصحاب الواجب 
يف إطار هذا النموذج هم الدولة - مبا يف ذلك مجيع الوزارات 
النموذج،  أيضًا. ويف إطار هذا  واملجتمع  وفروع احلكومة - 
ن األشخاص ذوو اإلعاقة، ويتحكمون يف حياهتم ويتمتعون  ميكَّ
باملشاركة الكاملة على قدم املساواة مع غريهم. وبذلك ال يقع 

عبء اإلعاقة عليهم بل على املجتمع.

النهج القائم على حقوق اإلنسان

النهج  من  اإلنسان  حقوق  على  القائم  النهج  يستفيد 
االجتماعي إذ يعترف بأن األشخاص ذوي اإلعاقة أصحاب حقوق 
وأن الدولة وغريها مسؤولون عن احترام هؤالء األشخاص. ويتعامل 
مع احلواجز يف املجتمع باعتبارها متييزية، ويتيح لألشخاص ذوي 
اإلعاقة جمااًل لتقدمي الشكاوى عندما يواجهون تلك احلواجز. ومن 
األمثلة على ذلك مسألة احلق يف التصويت. فالشخص املكفوف 
له احلق يف التصويت مثل غريه يف املجتمع. بيد أنه إذا مل ُتَتح 
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معدات التصويت يف أشكال متيسرة من قبيل لغة برايل وتعذر 
على الشخص أن يصطحب شخصًا موثوقًا به إىل قاعة التصويت 
ملساعدته يف حتديد املرشح الذي خيتاره، فعندها لن يكون بإمكان 
القائم على حقوق  النهج  التصويت. ويقّر  املكفوف  الشخص 
اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة أن غياب معدات التصويت وعدم 
القدرة على توفري املساعدة يف التصويت ميثالن ضربًا من التمييز، 
بإزالة هذه احلواجز  التكفل  الدولة مسؤولية  ويضع على عاتق 
التمييزية. وعند تعذر ذلك، ينبغي أن يكون الشخص املعين قادرًا 

على تقدمي شكوى رمسية.

وليس الباعث يف النهج القائم على حقوق اإلنسان هو 
الشفقة، بل الكرامة واحلرية. ويسعى هذا النهج إىل إجياد سبل 
الحترام التنوع البشري ودعمه وإعالء شأنه بتهيئة الظروف اليت 
فيهم األشخاص ذوو  متكن طائفة واسعة من األشخاص، مبن 
اإلعاقة، من املشاركة الفعلية. وبدل التركيز على األشخاص ذوي 
اإلعاقة باعتبارهم جمرد متلقني ألفعال اإلحسان، يسعى هذا النهج 
إىل مساعدة األشخاص على مساعدة أنفسهم لكي يتمكنوا من 
املشاركة يف املجتمع، ويف التعليم ويف مكان العمل، ويف احلياة 
السياسية والثقافية ومن الدفاع عن حقوقهم من خالل الوصول 

إىل العدالة.

اتفاقًا والتزامًا  القائم على حقوق اإلنسان  النهج  وميثل 
من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة، والدول ومنظومة حقوق 
اإلنسان الدولية بتنفيذ بعض اجلوانب األولية للنهج االجتماعي. 
وهذا النهج ُملزم جلميع الدول اليت صدقت على اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة. وجيب على الدول أن تقضي على األفعال 
التمييزية وأن متنع حدوثها. ويقر النهج القائم على حقوق اإلنسان 
أن مجيع السياسات والقوانني ينبغي أن تصمَّم مبشاركة األشخاص 
ذوي اإلعاقة، وأن ُتدَرج اإلعاقة يف مجيع مناحي احلياة السياسية. 
وحسب هذا النموذج، ال ينبغي أن تصمَّم أي سياسات "خاصة" 
من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة، بالرغم من اخلصائص املطلوبة 

لالمتثال ملبدأ املشاركة الكاملة.

ويف إطار هذا النموذج، الذي يفوض فيه املجتمع بتنفيذ 
السياسات املتعلقة باإلعاقة، تكون الدولة هي صاحبة الواجب 
الرئيسية - مبا يف ذلك مجيع وزاراهتا وفروعها. وتوجد بعض 
منوط  القطاع اخلاص، وهناك دور حمدد  تتناول  اليت  األحكام 
باملجتمع املدين، ال سّيما األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات اليت 
متثلهم. ويف إطار هذا النموذج، تكون لألشخاص ذوي اإلعاقة 

املطالبة حبقوقهم. وميلكون  اليت متكنهم من  احلقوق واألدوات 
األدوات اليت متكنهم من التحكم حبياهتم واملشاركة الكاملة على 
قدم املساواة مع غريهم. ويقتضي النهج القائم على حقوق اإلنسان 
أن يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة مشاركة وثيقة يف صنع القرارات 

مبوجب القانون.

ما هو النهج السائد حاليًا؟

الّنهج  أقدم هذه  القائم على حقوق اإلنسان هو  النهج 
األربعة، يليه النهج الطيب. أما النهج االجتماعي والنهج القائم على 
حقوق اإلنسان فهما هنجان حديثا العهد. بيد أن مجيع هذه الّنهج 
ال تزال سائدة حىت اليوم. وبالرغم من اعتماد االتفاقية، ال يزال 
الطيب شائعني  النهج  القائمان على اإلحسان وعلى  النموذجان 

جدًا - حىت يف أوساط جمتمع حقوق اإلنسان.

نتائج النهج القائم على حقوق  جيم- 
اإلنسان والنهج الطيب يف التعامل مع 

اإلعاقة

عندما يتم التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم 
"مدعاة للشفقة" أو "مشاكل ينبغي حلها"، فإن عبء اإلعاقة يقع 
على الفرد، ويكون التحول االجتماعي، نتيجة لذلك، ضربًا من 
املستحيل. مث إن ذلك قد يتسبب ذلك يف ظهور بعض املعايري 
االجتماعية اليت تصعِّب حىت على األشخاص ذوي اإلعاقة املشاركة 

يف املجتمع والتمتع حبقوقهم.

تصور األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم أشخاصًا 
"خاصني"

الفرق الرئيسي بني النهج الطيب والنهج القائم على اإلحسان 
من جهة والنهج االجتماعي والنهج القائم على حقوق اإلنسان 
يف جمال اإلعاقة من جهة أخرى يتجسد يف االختالف بني املعاملة 
"اخلاصة" واملعاملة "الشاملة". ومصطلح "خاص" غالبًا ما ُيثار يف 
ارتباط مع األشخاص ذوي اإلعاقة: األطفال ذوو االحتياجات 
اخلاصة، املدارس اخلاصة، اخلدمات اخلاصة، املؤسسات اخلاصة. 
بيد أن هذا الطابع "اخلاص" هو ما تنأى عنه االتفاقية حبد ذاهتا. فأن 
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يكون املرء خاصًا يف سياق اإلعاقة ليس بالضرورة أمرًا حممودًا؛ 
بل قد يفضي إىل التهميش.

ولنأخذ املدارس اخلاصة على سبيل املثال: متكن املدارس 
اخلاصة األشخاص ذوي اإلعاقة من التفاعل فقط مع أشخاص 
آخرين ذوي إعاقة أو مع بعض "املهنيني". وهذا جيربهم على 
العيش يف وضع غري واقعي ألنه ال جيسد تنوع املجتمع. فمن 
يستفيد إذن من ذلك؟ أُهم األشخاص ذوو اإلعاقة؟ أم األشخاص 
غري املعوقني؟ من الصعب أن نرى فوائد لألفعال/القرارات الرامية 
إىل عزل البشر. فالبشر اجتماعيون بطبعهم، واألطفال حيق هلم 
الدراسة واللعب مع أقراهنم. وينبغي أن يكون التنوع واإلدماج 

هو القاعدة.

فاملدرسة املعزولة ليست مرآة حقيقية للمجتمع. فهناك 
يكون التنوع حمدودًا جدًا. واملشاكل اليت ُتناَقش بني الطلبة "ذوي 
االحتياجات اخلاصة" واألساتذة "املختصني" تتأثر بالبيئة املركزة 
على اإلعاقة. ومقارعة األفكار واآلراء تفتقر إىل مجهور أكثر تنوعًا، 
مبا يف ذلك األشخاص غري املعوقني الذين ال يواجهون حواجز مادية 

أو على صعيد املواقف.

وميثل احلق يف التعليم حقًا هامًا، يترابط مع سائر حقوق 
اإلنسان. ويف املدرسة، يتعلم األشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص 
فيه. ويتعلمون  الكامنة  املجتمع والفرص  توقعات  املعوقني  غري 
اليت قد  القيم  النظريات واملهارات واالنضباط؛ وتترسخ لديهم 
قيمًا  يكونوا طوروها يف حميط أسرهم وأصدقائهم؛ ويطورون 
جديدة. واملدرسة يف حد ذاهتا هي جمتمع يتقاسم فيه األطفال 
نفس اجلداول الزمنية، واألماكن وااللتزامات. ومن خالل التفاعل 
مع األساتذة وغريهم، يتعلم التالميذ الصغار العيش يف املجتمع 
بشكل مستقل والتفاعل باستمرار مع سائر أفراد املجتمع. ومتثل 
املدرسة فرصة أولية للعيش املستقل الذي يشمل يف مرحلة الحقة 
من احلياة العمل املجزي، واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة، 
وتكوين بيت وأسرة، والوصول إىل العدالة، واالستفادة من فرص 
العمل. ويتيح التنوع يف الفصل الدراسي فرصة فريدة ملناقشة حقوق 

اإلنسان وتداول اآلراء.

التعامل مع األشخاص ذوي  وكمثال آخر على كيفية 
اإلعاقة باعتبارهم أشخاصًا "خاصني" يف إطار النهج الطيب/النهج 
القائم على اإلحسان، أن يودع هؤالء األشخاص يف مؤسسات. 
فكثريًا ما ُأجِبر األشخاص ذوو اإلعاقة - وال سّيما األشخاص ذوو 

اإلعاقات النفسية االجتماعية واإلعاقات العقلية - على اإليداع 
يف مؤسسات للعالج النفسي، بعيدًا عن جمتمعاهتم ودون حرية 

يف اختيار العالج الطيب.

ويف إطار النهج القائم على حقوق اإلنسان، لألشخاص ذوي 
اإلعاقة احلق يف احلرية على قدم املساواة مع غريهم، وال ميكن تربير 
احلرمان من احلرية على أساس اإلعاقة. وُيحظر اإليداع القسري 
مبؤسسات الرعاية أو املستشفيات على أساس اإلعاقة. وال ينبغي 
أن يودع شخص يف مؤسسة للرعاية ضدًا على إرادته ما مل تسر 
أسباب هذا اإليداع على غريه من األفراد غري املعوقني يف املجتمع 
)على سبيل املثال، السجن نتيجة ارتكاب جرمية وصدور حكم به 

من القاضي).

املجتمع،  العيش يف  ولألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف 
واختيار مكان العيش ومع من يعيشون، على قدم املساواة مع 
غريهم. وال يعين العيش املستقل بالضرورة العيش املنعزل. فالكثري 
من الناس يعيشون يف اتصال دائم مع اآلخرين، مبا يف ذلك يف 
البيت ذاته. ويعيش الناس مع أفراد آخرين من نفس األسرة، ومع 
األصدقاء ومع الزمالء. وهذا التعايش عادة ما ينظر إليه باعتباره 

عيشًا مستقاًل.

وكلما أمكن لشخص أن يتخذ قراراته اخلاصة - مبا يف 
ذلك املكان الذي يعيش فيه ومع َمن - وأن حتظى قراراته تلك 
باالحترام، فعندها يقال إن الشخص يعيش مستقاًل. واألمر ذاته 
يسري على األشخاص ذوي اإلعاقة. وميكن تقدمي الدعم خالل 
العيش املستقل. ولألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف تلقي الدعم إن 
طلبوه. ويشكل العيش املستقل إطارًا للتمتع بالعديد من حقوق 
اإلنسان: احلق يف السكن الالئق، واحلق يف املشاركة يف الشؤون 
العامة والسياسة، واحلق يف اخلصوصية، واحلق يف حرية التنقل، 

واحلق يف التصويت وغري ذلك من احلقوق.

تصور األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم خطرين

على مر التاريخ، تعرض األشخاص ذوو اإلعاقات العقلية 
والذهنية لسوء املعاملة واإلمهال يف معظم املجتمعات. وتعرضوا لبشاعات 
من قبيل إجراء جتارب عقاقري مهلوسة بدعم من احلكومات على 
أفراد دون علمهم، واملعاملة القسرية، والعالج بالصدمات الكهربائية 

وباألنسولني، بل حىت حماولة اإلبادة خالل احلرب العاملية الثانية.
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واليوم ال يزال الوصم بالعار واخلرافات حول األمراض 
العقلية من األمور الشائعة اليت غالبًا ما تكون نتيجتها هي التمييز 
واإلقصاء. وهناك قوالب منطية عن األشخاص ذوي اإلعاقات 
العقلية/الذهنية اليت تصورهم مبثابة أغبياء و"غرييب األطوار"، وغري 
قادرين على العمل، وال يرجى شفاؤهم، ويصعب التكهن بسلوكهم 

وأهنم مصدر خطر.

اليت  العنف  أفعال/جرائم  عن  لألخبار  ما تكون  وعادة 
يرتكبها "املرضى عقليًا" تأثريات قوية؛ إذ تعزز املعتقد بأن األشخاص 

ذوي اإلعاقات النفسية خطرون.

وال تؤدي هذه التعميمات إال الستدامة اإلحساس باخلطر، 
وغياب األمان وعدم االرتياح العام يف أوساط املجتمع/واملجتمع 
املحلي، وتؤثر أيضًا على تصور األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية 
والذهنية لذواهتم. وغالبًا ما يفاقم غياب تقدير الذات من الوصم 
واخلرافات. ووفقًا ملنظمات من قبيل الشبكة العاملية ملستعملي العالج 
النفسي احلاليني والسابقني، "من أكرب اخلسائر اليت نتعرض هلا هي 
فقدان اإلحساس مبن نكون يف سياق جمتمعنا. وتسبب لنا جتربة 
العالج القسري التخلي عن حياتنا، ونعود إىل املجتمع الذي ينظر 
إلينا كأشخاص خطرين، وضعاف ومتقليب املزاج و’مرضى’"))).

العقلية  اإلعاقة  األشخاص ذوي  التمييز ضد  أدى  وقد 
والذهنية إىل ظهور طبقة من األشخاص الذين ُيزنع عنهم التمكني 
ويتعرضون للحرمان بشكل ممنهج. وبسبب الوصم بالعار الذي 
حييط باملرض العقلي، أصبح الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة 
مشردين، وعاطلني عن العمل، وغري متعلمني ومعزولني اجتماعيًا 
ويفتقرون للرعاية الصحية املناسبة أو قد ُيتركون معزولني يف ظل 

تلقي عالجات قوية.

ومعظم األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والذهنية ليسوا 
عنيفني، وال هم أكثر عرضة الرتكاب أفعال أو جرائم عنيفة كمن 
مل يعانوا من اإلعاقة العقلية. واألشخاص ذوو اإلعاقات النفسية 
هلم نفس القدر من الذكاء كغريهم وهم قادرون على العمل مثل 

غريهم يف جمموعة واسعة من املجاالت.

كتيب تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   (((
)شباط/فرباير 2008)، الصفحة 32 من النص األصلي.

عنفًا  أقل  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إن  والقول 
من األشخاص غري املعوقني يقّر بوجود العنف باعتباره مشكلة 
اجتماعية، ال مشكلة عقلية/نفسية. ويقر أيضًا بأن املرض العقلي 
تسببه عوامل املحيط والعوامل االجتماعية، وليس فقط العوامل 

اجلينية و/أو العضوية.

باعتبارهم  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  تصوير 
أشخاصًا خارقني للعادة

عادة ما تصور وسائل اإلعالم األشخاص ذوي اإلعاقة 
باعتبارهم خارقني للعادة نوعًا ما. ويف هذه املحاولة الظاهرة للترويج 
لصور إجيابية عنهم )وهو أمر مرحب به بطبيعة احلال)، قد تكون 
النتيجة مثلها مثل ترويج اخلرافات األخرى، ومنها أن األشخاص 
ذوي اإلعاقة يصبحون ذوي بعد واحد. فهم يتحلون بالشجاعة، 
وهم أقوياء وقادرون نوعًا ما على التغلب على صعوبة جسيمة - 
وهي اإلعاقة. وعند التدقيق يف األمر عن كثب، فإن هذه الصورة 
اليت قد تكون إجيابية ُيفهم منها أن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة 
يعيشون حياة صعبة وبائسة )ومعظمهم يعتمدون على اإلحسان). 
وتغدو اإلعاقة صعوبة ال سبيل إىل التغلب عليها )تقريبًا). وُيقدم 
البطل كشخص متكن من التغلب على حمنة مل يسلم منها الكثريون.

اإلعاقة  ذا  الشخص  أن  البال  يغيب عن  أن  ينبغي  وال 
إنسان له مواطن قوة وضعف، مثله مثل غريه. ومن املهم أن يصوَّر 
األشخاص ذوو اإلعاقة بصورة إجيابية لدى اجلمهور، وال سّيما 
من خالل وسائط اإلعالم، وهذا يشار إليه يف االتفاقية )املادة 8، 
إذكاء الوعي). ويشمل ذلك تسليط الضوء على حياة األشخاص 
ذوي اإلعاقة الذين حققوا إجنازًا ملموسًا يف السياسة، والرياضة، 
واآلداب أو أي جمال آخر. غري أنه ال ينبغي أن حصر إجنازات 
هذا الشخص يف تغلبه على اإلعاقة. بل إن الشخص قد متكن من 
التغلب على جمموعة كاملة من احلواجز اليت تواجه أي شخص 
يسعى إىل الشهرة، مثل التفوق يف الدراسة، واملنافسة مع الزمالء، 

وتطلعات املجتمع أو األسرة وغري ذلك.

تصوير األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم عبئًا

خالفًا خلرافة األشخاص اخلارقني للعادة، غالبًا ما يصوَّر 
األشخاص ذوو اإلعاقة باعتبارهم عبئًا على املجتمع وعلى األسرة 
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وعلى األصدقاء. وهذا هو الشق السليب من هنج اعتبار األشخاص 
املعاقني أشخاصًا خارقني للعادة، ومرة أخرى، يقترن هذا بالنهج 
القائم على اإلحسان. وهذا التصور ما زال قائمًا بوجه خاص يف 
وسائل اإلعالم. فكم مرة شاهدنا برناجمًا وثائقيًا على التلفاز يركز 
على والدي طفل ذي إعاقة، والكفاح الذي يبذالنه، والصعوبات 
اليت يواجهاهنا بسبب املواقف إزاء طفلهما، والطريقة اليت تغريت 
هبا حياهتما وغري ذلك. فالتركيز على معاناة اآلباء غالبًا ما ال يكون 
القصد منه ترويج خرافة سلبية عن األشخاص ذوي اإلعاقة، بيد أن 
األثر املباشر قد حيمل أوجهًا ثالثًا. أوهلا، يف حاالت الطفل ذي 
اإلعاقة، يتم صهر شواغله ومعاناته ومصاحله وأحالمه يف السياق 
فيصبح هو أمرًا ثانويًا. وثانيها، نتيجة لذلك، يبدو الطفل ذا بعد 
واحد وسببًا لشقاء والديه. وثالثها، يبدو أن الطفل ال جيد من أمره 
خمرجًا. ونتيجة لذلك، تظهر اخلرافات والقوالب النمطية السلبية.

آثار سلبية على األشخاص ذوي  وقد يؤدي ذلك إىل 
اإلعاقة، فمثاًل:

ميكن أن يعتقدوا أهنم ميثلون عبئًا بالفعل؛	 
قد خيلصون إىل توقع أهنم ال يفترض هبم العيش بشكل 	 

مستقل؛
وقد ال يتوقع منهم اآلباء واألساتذة أن يكونوا مكتفني 	 

بذواهتم وأن يقبلوا حتمل عبء املسؤولية؛
قد تعزز املعتقدات عن األشخاص ذوي اإلعاقة وآبائهم، 	 

وأساتذهتم ومقدمي الرعاية اآلخرين اخلرافة القائلة بأن 
األشخاص ذوي اإلعاقة هم عبء.

وقد جيتمع ذلك كله ملنع التحول االجتماعي.

املبادئ الرئيسية للنهج القائم على حقوق اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة )املبادئ العامة للمادة 3 من االتفاقية(

املناقشةاملبدأ

احترام كرامة األشخاص 
املتأصلة واستقالهلم الذايت مبا يف 

ذلك حرية اختيار قراراهتم 
بذواهتم واستقالليتهم

تشري كرامة األشخاص املتأصلة إىل قيمة كل فرد. وعندما ُتحترم كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن 
ل دون خوف من األذى البدين أو النفسي أو العاطفي. جتارهبم وآراءهم حتظى بالقيمة وتتشكَّ

ويعين استقالل األفراد أن يكونوا مسؤولني عن حياهتم وأن تكون هلم حرية تقرير خياراهتم. ويعين احترام 
استقاللية األفراد أن األشخاص ذوي اإلعاقة هلم، على قدم املساواة مع غريهم، خيارات معقولة يف احلياة، 
وخيضعون ألدىن تدخل يف حياهتم الشخصية وميكنهم أن يتخذوا قراراهتم، بدعم مناسب إن لزم األمر.

عدم التمييز هو مبدأ أساسي جلميع معاهدات حقوق اإلنسان وأساس التفاقية حقوق األشخاص عدم التمييز
ذوي اإلعاقة. وحيظر أساسًا التمييز ضد أي فرد على أساس اإلعاقة، ألن هذا التمييز حيول دون متتع 
األشخاص حبقوقهم على قدم املساواة مع غريهم. بيد أن عدم التمييز ُيفهم اليوم باعتباره مبدأ أوسع 
نطاقًا ال يشمل حظر األفعال التمييزية فحسب بل أيضًا اختاذ خطوات للحماية من أي متييز حمتمل يف 

املستقبل ومن التمييز املخفي وتعزيز املساواة.

املشاركة الكاملة والفعالة 
واإلدماج يف املجتمع

تعين مفاهيم املشاركة الكاملة والفعالة واإلدماج يف املجتمع، سواء يف أبعاده اخلاصة والعامة، أن املجتمع 
منظم حبيث ميكن مجيع األشخاص من املشاركة الكاملة. وتعين هذه املفاهيم أن املجتمع واجلهات الفاعلة 
املعنية تقدر األشخاص ذوي اإلعاقة وتعترف هبم كمشاركني متساوين - على سبيل املثال، يف العمليات 
املتصلة بالقرارات اليت تؤثر على حياهتم أو يف حرية تبوء منصب حكومي. وتتجاوز املشاركة التشاور 
وتشمل مشاركة فعالة يف األنشطة وعمليات اختاذ القرار، وإمكانية اإلعراب عن اآلراء، والتأثري والشكوى 
عند احلرمان من املشاركة. ويقتضي اإلدماج توفر بيئة اجتماعية ومادية تيسر إمكانية الوصول وختلو من 
احلواجز. وهذه عملية مبسارين ُتعزز قبول األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم من جهة، وتشجع املجتمع 

على االنفتاح وعلى تيسري إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة، من جهة أخرى.
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املناقشةاملبدأ
احترام الفوارق وقبول األشخاص 

ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع 
البشري والطبيعة البشرية

ينطوي احترام االختالف على قبول اآلخرين يف سياق من التفاهم. وبالرغم من بعض الفوارق املرئية 
والظاهرة بني البشر، فلهم كلهم نفس احلقوق وهم متساوون يف الكرامة. وفيما يتعلق باإلعاقة، يقتضي 
ذلك قبول األشخاص ذوي اإلعاقة كما هم، بداًل من اإلشفاق عليهم أو اعتبارهم مبثابة مشكلة ينبغي حلها.

يرتبط تكافؤ الفرص ارتباطًا وثيقًا بعدم التمييز. وحييل إىل وضع يكون فيه املجتمع والبيئة متاحني للجميع، تكافؤ الفرص
مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة. وال يعين تكافؤ الفرص دومًا إتاحة نفس الفرص للجميع، ألن التعامل 
مع اجلميع بنفس الطريقة قد يؤدي إىل أوجه من عدم املساواة. بل إنه يقّر االختالف بني الناس ويتكفل 

حبصول اجلميع على نفس الفرص للتمتع حبقوقهم، رغم اختالفهم.

إن جعل إمكانية الوصول )واملساواة) أمرًا واقعيًا يقتضي تفكيك احلواجز اليت حتول دون التمتع الفعلي إمكانية الوصول
حبقوق اإلنسان لدى األشخاص ذوي اإلعاقة. ومتكن إمكانية الوصول األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش 
باستقاللية واملشاركة بشكل كامل يف مجيع مناحي احلياة. وإمكانية الوصول أمر مهم يف مجيع جماالت 
احلياة، وال سّيما يف البيئة املادية من قبيل املباين، والطرقات والسكن، وغري ذلك، والنقل، واملعلومات 

واالتصاالت، وسائر املرتفقات واخلدمات املفتوحة للجمهور أو املقدمة إليه.

يشري مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة إىل ضرورة اإلقرار صراحة بنفس احلقوق للرجل واملرأة على قدم املساواة بني الرجل واملرأة
املساواة، واختاذ تدابري مناسبة للتكفل حبصول املرأة على فرصة ممارسة حقوقها. وبالرغم من التداخل مع 
مبدأ عدم التمييز، فإن إعادة التأكيد على املساواة بني الرجل واملرأة مدرجة صراحة يف املعاهدات، خاصة 

نظرًا الستمرار العديد من األحكام املسبقة اليت حتول دون تطبيق املعاهدات تطبيقًا كاماًل.

احترام القدرات املتطورة لألطفال 
ذوي اإلعاقة واحترام حقهم يف 

احلفاظ على هويتهم

احترام القدرات املتطورة لألطفال هو مبدأ منصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل. وينبغي أن ُينظر إليه 
نة تدعم نضج الطفل، واستقالله وتعبريه عن نفسه. ومن خالل هذه العملية،  باعتباره عملية إجيابية وممكِّ
ع  يكتسب األطفال تدرجييًا املعارف، والكفاءات والفهم، مبا يف ذلك بشأن حقوقهم. وينبغي أن يوسَّ
نطاق مشاركتهم يف عمليات اختاذ القرارات اليت تؤثر عليهم، مبا يف ذلك حقهم يف احلفاظ على هويتهم، 

مبرور الوقت وباملوازاة مع تطورهم.

مفهوم اإلعاقة يف االتفاقية دال- 

تنص ديباجة االتفاقية على أن اإلعاقة تشكل مفهومًا 
ال يزال قيد التطور، بيد أهنا جتسد منوذجًا اجتماعيًا لإلعاقة ألهنا 
توضح أن اإلعاقة تنتج عن التفاعل بني األشخاص ذوي العاهات 
واحلواجز اخلارجية اليت حتول دون مشاركتهم يف املجتمع )الفقرة 

)ه) من الديباجة).

ومن هذا املنظور، يستند اإلطار املجسد يف االتفاقية إىل 
املفهوم بأن البيئة اخلارجية، واملواقف املجسدة يف بنائها، تلعب 
دورًا حموريًا يف هتيئة احلالة املصطلح عليها "اإلعاقة". وهذا يتناقض 

الذي يستند على مفهوم  الطيب لإلعاقة،  النموذج  بوضوح مع 
"اجلسد املعطوب"، حيث تكون اإلعاقة هي النتيجة البديهية لعلة 

بدنية أو عقلية أو حسية لدى الشخص املعين.

وبسبب هذا النهج، ال ميكن أن يكون مفهوم "اإلعاقة" 
مفهومًا جامدًا بل إنه يتوقف على البيئة السائدة اليت ختتلف من 
جمتمع إىل آخر. وبينما تقّر االتفاقية بأن اإلعاقة مفهوم قيد التطور، 
فهي تؤيد بوضوح فهم اإلعاقة باعتبارها مفهومًا منشأه املجتمع، 
ألهنا تصرح بأن اإلعاقة "حتدث بسبب التفاعل بني األشخاص 
املصابني بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة اليت حتول 
دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة يف جمتمعهم على قدم 

املساواة مع اآلخرين".
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وتبعًا هلذا املفهوم، ال تقدم االتفاقية تعريفًا حامسًا عّمن 
يكون األشخاص ذوو اإلعاقة، بل إهنا تصرح أهنم يشملون من 
يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، 
قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة 
وفعالة يف املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين )املادة 1، الغرض).

ومن العناصر اهلامة اليت ينبغي تدارسها ما يلي)5):

مفهوم قيد التطور مقابل مفهوم ثابت. تقر االتفاقية  )أ) 
التطور ينتج عن احلواجز يف  بأن "اإلعاقة" مفهوم قيد 
املواقف والبيئة املحيطة. وبذلك، فإن مفهوم اإلعاقة ليس 
مفهومًا ضيقًا بل ميكن أن يكيَّف مع البيئة املحيطة يف 
جمتمع بعينه )يكون التركيز على نوع احلواجز يف املواقف 
والبيئة املحيطة يف تلك املجتمعات وسبل التغلب عليها)؛

العاهة  بني  تفاعاًل  بل  طبية  مشكلة  ليست  اإلعاقة  )ب) 
والبيئة املحيطة. ال ينصب تركيز االتفاقية على اإلعاقة 
باعتبارها مشكلة طبية؛ بل إن األشخاص يغدون معوقني، 
حبسب االتفاقية، عندما يصطدمون ببيئة غري مرحبة هبم 
وغري مراعية ملتطلبات تيسري إمكانية الوصول. واألشخاص 
ذوو اإلعاقة ال حيتاجون "إصالح أعطاهبم" قبل الوصول 
البيئة )املجتمع)؛ بل إن املجتمع هو من حيتاج أن  إىل 
بتفكيك  بذلك  القيام  أفراده. وميكنه  ينفتح على مجيع 
احلواجز يف املواقف والبيئة املحيطة حىت يتمكن كل فرد 

من املشاركة بصورة فعالة والتمتع بكامل حقوقه؛

االتفاقية  ال تقتصر  اإلعاقات.  مجيع  تشمل  االتفاقية  )ج) 
ذوي  أشخاصًا  حتدد  إهنا  بل  حمددين؛  أشخاص  على 
إعاقات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية 
مبثابة مستفيدين. واإلشارة إىل فعل "يشمل" يف املادة 1 
ميكنها بذلك أن توسع من تطبيق نطاق االتفاقية على 
إعاقات  هلم  من  مثاًل  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  مجيع 
قصرية األجل أو األشخاص الذين يصوَّرون باعتبارهم 

جزءًا من تلك املجموعات؛

تصنيف احلواجز بداًل من البشر. ميكن أن يكون تصنيف  )د) 
شخص مبثابة اخلطوة األوىل حنو إقصاء ذلك الشخص 

انظر أيضًا الوحدة 2 أدناه.  (5(

وانتهاك كرامته املتأصلة. وال تستبعد االتفاقية استخدام 
التشريعات الوطنية؛ فالتعاريف قد تكون  التعاريف يف 
ضرورية بوجه خاص يف بعض القطاعات، من قبيل العمالة 
أو الضمان االجتماعي. واملهم يف األمر هو أن جتسد تلك 
التعاريف اليت تنبين عليها السياسات والقوانني النموذج 
االجتماعي لإلعاقة، حيث يقاس التحدي الذي يواجه 
الشخص ذي اإلعاقة من حيث احلواجز القائمة وليس 

فئة العاهة أو نسبتها.

واإلشارة الصرحية للحواجز، اخلارجة عن إرادة الشخص 
املعين، باعتبارها عوامل تشكل اإلعاقة متثل خطوة هامة بعيدًا 

عن املفاهيم اليت تساوي بني اإلعاقة والقيود الوظيفية.

مالحظة بشأن املصطلحات هاء- 

هل يتطلب التفاعل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 
مهارات خاصة؟

تعين  مسألة  هي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع  التفاعل 
األشخاص ال اإلعاقات. وعندما حيدث التفاعل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف ظروف من املساواة، فما من مهارات خاصة 
تكون مطلوبة؛ فاألشخاص ذوو اإلعاقة ليسوا أشخاصًا خاصني؛ 
رمبا قد يشعرون أهنم كذلك )أو قد يشعرون يف أغلب الظن أهنم 
يتعرضون للتمييز)، إمنا ال توجد أي ترتيبات لتيسري تفاعلهم مع 
اآلخرين. أّما إذا كانت البيئة قد ُهيئت هتيئة مناسبة )مثاًل بتوفري 
املعينات، ومترمجي لغة اإلشارة، واألشخاص الذين يقدمون الدعم) 
وكانت املواقف تتماشى مع النهج االجتماعي/النهج القائم على 
حقوق اإلنسان، فيمكن أن يكون التفاعل سلسًا. وال ينبغي أن 
تعترب الترتيبات خاصة بل عادية أو شاملة، كما ُيفهم من االتفاقية.

ويف الشارع، يتطلب التفاعل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 
الذوق السليم واالحترام؛ ويف سياق مهين، يقتضي التفاعل مع 
األشخاص ذوي اإلعاقة التحلي باملهنية. أي بالضبط ما يتوقعه منا 
وكالؤنا أو معارفنا غري املعوقني، بال زيادة وال نقصان. ويكون 
التفاعل أيسر كلما كانت القواعد هي ذاهتا للجميع وكل شخص 

مرحبًا به.
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أو مقابلته  به،  اللقاء  الذي حنتاج إىل  بالشخص  ورهنًا 
أو العمل معه، قد تكون بعض الترتيبات و/أو التحضريات مطلوبة. 
وهذا أمر ينبغي أن نستعني به كجزء من عملنا اليومي ومن أجل 
مجيع أنواع املقابالت واالجتماعات. أي هل أزيلت مجيع احلواجز 

املادية واللغوية؟ وماذا عن احلواجز النفسية؟

ال تفترض أو تتصرف كما لو أن األشخاص ذوي اإلعاقة 
الفوارق.  يكرس  فهذا  معوقني.  أهنم  ملجرد  أو شجعان  أبطال 
فاألشخاص ذوو اإلعاقة هلم مواطن قوة ومواطن ضعف حاهلم 

حال األشخاص غري املعوقني.

املصطلحات

ال ختلو املصطلحات اليت تستخدم لإلشارة إىل األشخاص 
ذوي اإلعاقة أو التعامل معهم من أمهية. وبعض الكلمات واجلمل قد 
تكون جارحة، أو مثبطة للعزم و/أو سطحية. وال ينبغي أن يعرَّف 
األشخاص على أساس إعاقتهم. وتشجع املصطلحات املالئمة 
على االحترام وجتسد فهمًا أعمق باإلعاقة. ويعد التواصل املناسب 
مهمًا مع مجيع املحاورين. وهذه املهارة أساسية للمشاركني الذين 
يقيمون اتصاالت يومية مع األشخاص ذوي اإلعاقة، ويتدخلون مع 
السلطات اليت تدافع عن حقوقهم وتؤكد عليها، وجتري مقابالت 

أو تصيغ تقارير.

وقد اختار األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم 
بعض املصطلحات من قبيل "األشخاص ذوو اإلعاقة"، ويف هذه 
احلالة من اهلام أن نستخدم هذه املصطلحات. بيد أنه عند حتديد 
ما هو  إىل  االنتقال  احتمال  دومًا  هناك  املقبولة،  املصطلحات 
أمام حرية  بذاته حاجزًا  يكون  منها، وقد  مستصَوب سياسيًا 
التعبري وانسياهبا. ومع ذلك، ينبغي أن ُتدرك أن بعض اللغات قد 
تعزز القوالب النمطية وقد تكون مسيئة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
وإذا مل نستخدم لغة مناسبة، فكيف لنا أن نتوقع تغيريًا يف املواقف 

ذي مصداقية؟

فكر دومًا قبل أن تتحدث؛	 

اسأل الشخص الذي تتحدث إليه عن أي شيء ليس 	 
متأكدًا منه؛

إذا كان الشخص يفضل مصطلحًا على آخر، فاستعمل 	 
ذاك املصطلح؛

ما من داع للخوف من القول "أرى ما تعنيه" لشخص 	 
مكفوف. فهذا التعبري مفهوم فهمًا جيدًا ويوصل رسالة 
عبارة  وليس  الضيق،  مبعناها  الرؤية  تتجاوز  واضحة 

مسيئة.



الوحدة 2 - مدخل موجز إلى االتفاقية

معلومات أساسية
حقوق  اتفاقية  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف 13 كانون 
األول/ديسمرب عام 2006. ويف 30 آذار/مارس 2007 افُتتح 
باب التوقيع عليهما يف مقر األمم املتحدة بنيويورك. ويف سابقة 
من نوعها وقع على االتفاقية يف يوم افتتاح التوقيع عليها 81 بلدًا. 

ولكن ما الذي أدى إىل حدث هبذا الزخم؟

وقبل اعتماد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، سبق 
أن تطرقت صكوك أخرى يف جمال حقوق اإلنسان إىل موضوع 
اإلعاقة، كجزء من تركيز عام أو بوجه أكثر حتديدًا. وبعض هذه 
الصكوك، من قبيل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل 
اخلاص باحلقوق االقتصادية والسياسية والثقافية، والعهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية - وهي الصكوك اليت تشكل 
جمتمعة الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان - يعزز وحيمي حقوق 
كل األشخاص، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، من خالل بند 
عدم التمييز. ويف مجيع هذه الصكوك الثالثة، تلزم املادة 2 الدول 
بضمان حقوق اإلنسان دون متييز من أي نوع، من قبيل العرق، 
أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غريه 
من اآلراء، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو امللكية أو الوالدة 
أو مركز آخر. وتشمل اإلشارة إىل مركز آخر اإلعاقة باعتبارها 

من أسس احلماية من التمييز.

معاهدات حقوق اإلنسان املتخصصة، من قبيل اتفاقية 
مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، واتفاقية 
حقوق الطفل وغريها من االتفاقيات، تتضمن أحكامًا حتمي من 
التمييز. وتقّر اتفاقية حقوق الطفل بوجه خاص ضرورة احلماية 
من التمييز على أساس اإلعاقة. وتقر أيضًا على وجه التحديد حبق 

الطفل ذي اإلعاقة يف التمتع حبياة كاملة كرمية.

ومن األمور املهمة أيضًا أن البيانات ذات احلجية اليت 
تصدر عن اللجان املكلفة باإلشراف على تطبيق معاهدات حقوق 
اإلنسان )هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات). ومن 
أبرز هذه البيانات ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة التعليق العام 
رقم 20)2009) الصادر عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، الذي ُيدرج اإلعاقة ضمن األسس اليت يشملها "املركز 
اآلخر"، والتعليق العام رقم 5))199) الذي يعرف العوامل اليت 
تتسبب يف التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والتوصية العامة 
التمييز ضد  القضاء على  الصادرة عن جلنة  رقم 18)1991) 
املرأة، اليت تتناول التمييز املزدوج الذي يؤثر على النساء ذوات 
اإلعاقة )باعتبارهن نساًء وأشخاصًا ذوي إعاقة)؛ والتعليق العام 
الطفل بشأن حقوق  الصادر عن جلنة حقوق  رقم 9)2006) 

األطفال ذوي اإلعاقة.

وقد طرأت أيضًا مستجدات إقليمية يف أفريقيا وأمريكا 
بشأن  األمريكية  البلدان  اتفاقية  قبيل  من  وأوروبا،  الالتينية 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة 

.(1999(

الصلة  ومن صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات 
اإلعالن املتعلق حبقوق املعوقني )1975)؛ وبرنامج العمل العاملي 
املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة )1982)؛ القواعد املوحدة بشأن 
حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة )1993). ولئن 
مل تكن هذه الصكوك اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ملزمة قانونيًا، فإهنا ترمز إىل االلتزام املعنوي والسياسي الذي أبدته 
الدول باختاذ تدابري حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك 

من خالل التشريعات والسياسات الوطنية.

إذن، فما الذي دعا إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة يف ظل وجود إطار قانوين دويل أصاًل؟
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يكمن اجلواب يف أسباب خمتلفة، منها ما يلي:

كانت هناك حاجة إىل اتفاقية تعيد التأكيد على حقوق 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة والتكفل مبشاركتهم يف املجتمع 
باعتبارهم أفرادًا متساوين وأصحاب حقوق. فما يزال 
للمساعدة  اإلعاقة كمتلقني  إىل األشخاص ذوي  ينظر 
ال كأصحاب حقوق. ومل يفلح التقدم املحرز يف جدول 
واقع  مراعاة  يف  به  املتصلة  والتحديات  التنمية  أعمال 
األشخاص ذوي اإلعاقة. ومل يفض النمو االقتصادي دومًا 
املعيشية،  االقتصاديات  إن  املساواة االجتماعية؛ بل  إىل 
كما يف البلدان الفقرية، مهشت أحيانًا فئات أضعف تعوزها 
املوارد. وقد واجه األشخاص ذوو اإلعاقة أمناطًا عدة من 
اإلقصاء. ولئن كان وضع املعايري قد أفضى إىل حتقيق بعض 
التحسن، فإن الوضع العام ظل خمتاًل كثريًا. وعمومًا، ظل 
األشخاص ذوو اإلعاقة حمجوبني عن األنظار يف جمتمعاهتم 

وزاد هتميشهم غالبًا من خطر تعرض حقوقهم للتعدي؛

كانت احلاجة إىل االتفاقية ضرورية لتناول التحديات اليت 	 
تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة أمشل وحتسني 
محاية حقوقهم وتعزيزها من خالل وثيقة ملزمة قانونيًا. 
ويف عام 2001، كلفت مفوضية األمم املتحدة السامية 
األشخاص  عن حقوق  دراسة  بإجراء  اإلنسان  حلقوق 
ذوي اإلعاقة ومنظومة حقوق اإلنسان القائمة. وخلصت 
الدراسة إىل أن الصكوك واآلليات القائمة مل تكن تويل 
عناية كافية لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها؛ 
وأن غياب محاية قانونية صرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ميثل ثغرة؛ وأن النهج القائم على حقوق اإلنسان يتطلب 
تعزيز بعض املفاهيم لتحل حمل املعايري السابقة أو توضحها. 
فعلى سبيل املثال، يعين احلق يف التعليم املجاين واإللزامي 
أن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف تعليم يشمل اجلميع، 
ويتمتعون به مع سائر أفراد املجتمع. واملعاهدات القائمة 
ال توضح ذلك. وبذلك كان من احلاسم إعادة النظر يف 
بعض الّنهج السابقة واعتماد صك ملزم قانونيًا ميكنه أن 
يوضح مفاهيم ومعايري حقوق اإلنسان ويضع التزامات 
قانونية واضحة على عاتق الدول. وأكدت الدراسة أيضًا أن 
األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم مل يكونوا 
يستفيدون من معايري وآليات حقوق اإلنسان القائمة، من 
قبيل ُنُظم االلتماسات مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، 
حلماية وتعزيز حقوقهم. وهذا ما أكد على احلاجة إىل 

معاهدة حلقوق اإلنسان خاصة باإلعاقة؛

وضعتها 	  قوية  دعوة  الستراتيجية  مثرة  االتفاقية  جاءت 
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، واملجتمع املدين والدول. 
وكان املجتمع املدين، وال سّيما منظمات األشخاص ذوي 
اإلعاقة، واملنظمات الدولية والدوائر األكادميية اليت تدعم 
االتفاقية  للدعوة إىل  حركة اإلعاقة، يف صدارة اجلهود 
والضغط من أجلها. وحددت جهودهم النهج العام حنو 
االتفاقية، ووضحت منذ البداية أن كل تطور يف جمال اإلعاقة 
ينبغي أن يكون شاماًل بشكل كامل، وأن يكفل مشاركة 
مجيع املشاركني املعنيني وليس الدول فحسب. وقد كانت 
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املحافل واألنشطة 
الدولية اهلامة اليت سبقت االتفاقية، من قبيل االستعراض 
الدويل لتنفيذ برنامج العمل العاملي بشأن األشخاص ذوي 

اإلعاقة، حامسة يف متهيد الطريق لنهج خمتلف.

ما هي االتفاقية؟ ألف- 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي معاهدة من 
معاهدات حقوق اإلنسان، أي اتفاق دويل بني الدول تبيَّن فيه 

حقوق اإلنسان وما يقابلها من التزامات واقعة على الدول.

تقر االتفاقية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - وهي نفس 	 
احلقوق املتعلقة بغريهم - بيد أهنا تؤكد على أن األشخاص 
ذوي اإلعاقة جيب أيضًا أن يتمتعوا بتلك احلقوق. وهذا أمر 
هام يف حد ذاته ألن األشخاص ذوي اإلعاقة غالبًا ما حيرمون 
من حقوقهم أو ببساطة قد ال يكونوا على علم هبا. وتؤكد 
االتفاقية على أن األشخاص ذوي اإلعاقة ينبغي أن يتمتعوا 
بتلك احلقوق دون أي متييز وعلى قدم املساواة مع غريهم؛

وتضع املعاهدة على عاتق الدول التزامات بتعزيز األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة ومحايتها. ولئن كان لألشخاص ذوي اإلعاقة 
نفس احلقوق كغريهم من األشخاص غري املعوقني، فيجب 
على الدول أحيانًا أن تتخذ خطوات خمتلفة أو إضافية للتكفل 
بإعمال تلك احلقوق. وتفصل االتفاقية تلك االلتزامات 

تفصياًل وافيًا؛

الوطنية 	  املؤسسات  إنشاء  على  أيضًا  االتفاقية  وتنص 
والدولية الالزمة لتنفيذ االتفاقية ورصدها. فعلى املستوى 
اتصال  املؤسسات جهات  الوطين، ميكن أن تكون هذه 
حكومية وآليات تنسيق وآليات مستقلة للتنفيذ والرصد. 
وعلى املستوى الدويل، تنشئ االتفاقية اللجنة املعنية حبقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة ملساعدة الدول على تنفيذ االتفاقية 
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ومؤمترًا للدول األطراف للنظر يف أي جانب من جوانب 
تنفيذ االتفاقية.

ما هو الغرض من االتفاقية؟ باء- 
تنص املادة 1 من االتفاقية على الغرض منها، وهو: تعزيز 
ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعًا كاماًل 
على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم املتأصلة.

وتستحق العديد من العناصر إمعان النظر فيها:

تعزيز ومحاية وكفالة احلقوق: يؤكد ذلك على اجلوانب 	 
املتعددة اللتزامات الدول مبوجب االتفاقية، وهي تعزيز 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )مثاًل إذكاء الوعي حبقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة)، ومحايتها )مثاًل اعتماد قوانني 
وتشريعات تقّر حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وتوفر 
سبل انتصاف من االنتهاكات) والتكفل باحلقوق )مثاًل 
تعزيز إمكانية الوصول املادية واملعلوماتية إىل اخلدمات)؛

التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان على قدم املساواة مع 	 
اآلخرين: يؤكد ذلك على أن لألشخاص ذوي اإلعاقة 
نوا من التمتع  نفس احلقوق كغريهم وأنه ينبغي أن ميكَّ
بتلك احلقوق على قدم املساواة مع أي فرد يف املجتمع؛

احترام الكرامة املتأصلة: يؤكد ذلك على مجيع جوانب 	 
حقوق اإلنسان إذ يشدد على مفهوم احترام حقوق 
اإلنسان باعتباره بيت القصيد الذي يعرف بسبل متعددة 
إنسانيتنا. والفشل يف احترام حقوق اإلنسان إمنا هو 
فشل يف احترام كرامة الفرد وهذا ما يعيشه الكثري من 

األشخاص ذوي اإلعاقة عرب العامل.

وتشرح املادة 1 أيضًا املقصود ب  "األشخاص ذوي اإلعاقة"، 
الذي سيتم تدارسه أدناه.

ملاذا االتفاقية هامة؟ جيم- 

ألن االتفاقية:

توضح حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وعلى حنو ما تقدم،  9
فالكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة ال يعرفون حقوقهم 

وغالبًا ما ُتهَمل هذه احلقوق. وتقّر االتفاقية بأن لألشخاص 
ذوي اإلعاقة نفس احلقوق كغريهم وبأنه ينبغي أن يتمتعوا 

هبا على قدم املساواة مع األشخاص غري املعوقني؛

تنص على مسؤوليات احترام تلك احلقوق. وتقّر بأن تأكيد  9
احلقوق ليس كافيًا يف حد ذاته بل من املهم أيضًا حتديد 
خمتلف اخلطوات اليت ينبغي أن تتخذها الدول )واآلخرون) 
الحترام هذه احلقوق. وهبذا املعىن، تكون االتفاقية شاملة 
جدًا ألهنا تبني ببعض التفصيل مسؤوليات احترام حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها وإعماهلا؛

تعترف بأن منشأ اإلعاقة اجتماعي وبأن املجتمع ينبغي أن  9
يفكك احلواجز اليت حتول دون مشاركة األشخاص ذوي 

اإلعاقة مشاركة كاملة يف املجتمع؛

بأهنا  9 الشاملة واملتيسرة. وكثريًا ما توصف  التنمية  تعزز 
معاهدة حلقوق اإلنسان وأداة للتنمية. ويتابع ذلك توجهًا 
قائمًا يف قانون حقوق اإلنسان يقّر بضرورة اختاذ الدول 
خطوات إجيابية لضمان احلقوق ويربز دور املجتمع الدويل 
يف مساعدة الدول على إعمال هذه احلقوق. والواقع أن 
التنمية أساسية يف تنفيذ االتفاقية تنفيذًا مناسبًا. فعلى سبيل 
املثال، تقضي عدة أحكام بإدخال حتسينات يف إمكانية 
الوصول إىل السلع واخلدمات اليت تعتمد، يف جزء منها، 
على توفر استراتيجيات وسياسات إمنائية فعالة. واملهم يف 
األمر أن التنمية ينبغي أن تكون شاملة وأن تكون متاحة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة )املادة 32). ويقتضي ذلك اتباع 
هنج ذي مسارين: برامج خاصة من أجل األشخاص ذوي 
اإلعاقة، واقتراهنا بإدماج حقوقهم ضمن املشاريع والربامج 

اإلمنائية وغريها من التدخالت؛

التكفل برصد احلقوق على الصعيدين الوطين والدويل. ولئن  9
كان ذلك خيتلف عن التكفل بإمكانية اإلنفاذ القانونية، 
فإن االتفاقية تنص على آليات وطنية ودولية لدعم التنمية، 

وميثل الرصد سبياًل لدعم احلقوق وتنفيذ االتفاقية.

"اإلعاقة" و"األشخاص ذوو اإلعاقة" دال- 
ال تقدم االتفاقية تعريفًا ضيقًا لإلعاقة. وتنص ديباجتها 
على أن اإلعاقة هي مفهوم قيد التطور. ومع ذلك فإن االتفاقية 
جتسد منوذجًا اجتماعيًا لإلعاقة ألهنا توضح أن اإلعاقة تنجم عن 
تفاعل بني أشخاص ذوي عاهات واحلواجز اخلارجية اليت حتول 

دون مشاركتهم يف املجتمع.
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د يف االتفاقية يستند  ومن هذا املنظور، فإن اإلطار املجسَّ
دة يف إنشائها، هي  إىل الفهم بأن البيئة اخلارجية، واملواقف املجسَّ
ما يلعب دورًا حموريًا يف نشأة احلالة املصطلح عليها ب  "اإلعاقة". 
وهذا يناقض متامًا النموذج الطيب يف التعامل مع اإلعاقة، الذي 
يستند إىل مفهوم "اجلسد املعطوب"، وإىل أن اإلعاقة هي النتيجة 

البديهية لعجز بدين أو عقلي أو حسي لدى الشخص.

وبسبب هذا النهج ال ميكن أن يكون مفهوم "اإلعاقة" 
جامدًا بل إنه يتوقف على البيئة السائدة اليت ختتلف من جمتمع 
إىل آخر. وبينما تقّر االتفاقية بأن اإلعاقة مفهوم قيد التطور، 
املجتمع،  من  تنشأ  باعتبارها  اإلعاقة  فهم  بوضوح  تؤيد  فهي 
ألهنا تصرح بأن اإلعاقة "حتدث بسبب التفاعل بني األشخاص 
املصابني بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة اليت حتول 
دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة يف جمتمعهم على قدم 

املساواة مع اآلخرين".

وتبعًا هلذا املفهوم، ال تقدم االتفاقية تعريفًا ضيقًا عّمن 
يكون األشخاص ذوو اإلعاقة، بل إهنا تصرح أهنم يشملون من 
يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، 
قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة 
كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين )املادة 1، 

الغرض).

ومن العناصر اهلامة اليت ينبغي تدارسها ما يلي)6):

مفهوم قيد التطور مقابل مفهوم ثابت. تقر االتفاقية بأن  )أ) 
"اإلعاقة" مفهوم قيد التطور ينتج عن احلواجز يف املواقف 
والبيئة املحيطة. وبذلك، فإن مفهوم اإلعاقة ليس مفهومًا 
ضيقًا بل ميكن أن يكيَّف مع البيئة املحيطة يف جمتمع بعينه 
)يكون التركيز على نوع احلواجز يف املواقف والبيئة املحيطة 

املوجودة يف تلك املجتمعات وسبل التغلب عليها)؛

اإلعاقة ليست مشكلة طبية بل تفاعاًل بني العاهة والبيئة  )ب) 
املحيطة. ال ينصب تركيز االتفاقية على اإلعاقة باعتبارها 
مشكلة طبية؛ بل إن األشخاص يغدون معاقني، حبسب 
ببيئة غري مرحبة هبم وغري  االتفاقية، عندما يصطدمون 
مراعية ملتطلبات تيسري إمكانية الوصول. واألشخاص ذوو 
اإلعاقة ال حيتاجون إىل "إصالح أعطاهبم" قبل الوصول إىل 

انظر أيضًا الوحدة 1 أعاله.  (6(

البيئة )املجتمع)؛ بل إن املجتمع هو من حيتاج إىل أن ينفتح 
على مجيع أفراده. وميكنه القيام بذلك بتفكيك احلواجز يف 
املواقف والبيئة املحيطة حىت يتمكن كل فرد من املشاركة 

بصورة فعالة والتمتع بكامل حقوقه؛

االتفاقية تشمل مجيع اإلعاقات. ال تقتصر االتفاقية على  )ج) 
أشخاص بعينهم؛ بل إهنا حتدد أشخاصًا ذوي إعاقات طويلة 
األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية مبثابة مستفيدين. 
واإلشارة إىل فعل "يشمل" يف املادة 1 ميكنها بذلك أن 
توسع من تطبيق نطاق االتفاقية على مجيع األشخاص ذوي 
اإلعاقة، مثاًل من هلم إعاقات قصرية األجل أو األشخاص 

الذين يصوَّرون باعتبارهم جزءًا من تلك الفئات؛

تصنيف احلواجز بداًل من البشر. ميكن أن يكون تصنيف  )د) 
شخص مبثابة اخلطوة األوىل حنو إقصاء ذلك الشخص 
وانتهاك كرامته املتأصلة. وال تستبعد االتفاقية استخدام 
فالتعاريف قد تكون  الوطنية؛  التشريعات  التعاريف يف 
ضرورية بوجه خاص يف بعض القطاعات، من قبيل العمالة 
أو الضمان االجتماعي. واملهم يف األمر هو أن جتسد تلك 
التعاريف اليت تنبين عليها السياسات والقوانني النموذج 
يواجه  الذي  التحدي  يقاس  لإلعاقة حيث  االجتماعي 
الشخص ذي اإلعاقة من حيث احلواجز القائمة وليس فئة 

العاهة أو نسبتها.

واإلشارة الصرحية للحواجز، اخلارجة عن إرادة الشخص 
املعين، باعتبارها عوامل تشكل اإلعاقة متثل خطوة هامة تبتعد 

عن املفاهيم اليت تساوي بني اإلعاقة والقيود الوظيفية.

فمثاًل تعّرف اإلعاقة يف قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن 
حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارها "خمتلف 
القيود الوظيفية اليت حتدث يف أي جمموعة من السكان يف أي بلد 
من العامل. وميكن أن يكون األشخاص معاقني بعاهة بدنية أو عقلية 
أو حسية، أو ظروف طبية أو مرض عقلي". وترتقي االتفاقية هبذا 

النهج يف التعامل مع اإلعاقة.

أو العقلية  البدنية  العاهات  وجود  االتفاقية  تنكر  وال 
الذي يقيد  النهج  أو الذهنية أو احلسية )املادة 1)؛ وإمنا ترفض 
األشخاص ذوي اإلعاقة أو حيرمهم من املشاركة الكاملة يف املجتمع 

بسبب هذه العاهات.
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واألحرى أن حيدد مكمن العاهة )التقييد أو القيد) يف خمتلف 
احلواجز، اليت ميكن أن تشمل احلواجز املادية، وأيضًا املواقف اليت 
تؤدي إىل تشريعات وسياسات متييزية. وميكن أن يكون اجلهل 
باإلعاقة أمرًا ضارًا وهلذا السبب أدِرج إذكاء الوعي على نطاق 

واسع كأحد األهداف الرئيسة لالتفاقية.

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  فئتني  االتفاقية  وحتدد 
الذين ميكنهم أن يتعرضوا بوجه خاص للتمييز واالعتداء على 
حقوقهم، ومها، النساء ذوات اإلعاقة واألطفال ذوو اإلعاقة 

)املادتان 6 و7).

النساء ذوات اإلعاقة

تقر االتفاقية بأن النساء ذوات اإلعاقة كثريًا ما يتعرضن 
ألشكال متعددة من التمييز ال على أساس اإلعاقة فحسب بل 
على أساس اجلنس )املادة 6). ونتيجة لذلك، ينبغي إيالء عناية 
خاصة إلعداد برامج تأخذ يف اعتبارها اجلوانب اجلنسانية وحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، من قبيل رفع النسبة املئوية للفتيات والنساء 
ذوات اإلعاقة املسجالت يف منظومة التعليم نظرًا حلقهن يف التعليم.

ومن املجاالت اليت تكون فيها النساء والفتيات مستضَعفات 
املتحدة  القائم على نوع اجلنس. ويقدر صندوق األمم  العنف 
للسكان أن األشخاص ذوي اإلعاقة معرضون ثالث مرات أكثر من 
غريهم لالعتداء اجلسدي واجلنسي واالغتصاب. والنساء واألطفال 
ذوو اإلعاقة معرضون بشكل أكرب ليكونوا ضحايا العنف أكثر من 

نظرائهم الذكور)7).

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هي 
معاهدة حقوق اإلنسان املختصة حبقوق النساء. وميكن أن تقرأ 
مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لزيادة الفهم الكامل 
النساء  املساواة من أجل  التمييز وتعزيز  الدول مبنع  ملسؤوليات 

ذوات اإلعاقة.

 Department of Economic and Social انظر املعلومات،  للمزيد من   (7(
 Affairs, UNFPA, Wellesley Centers for Women, Disability Rights,
Gender and Development: A Resource Tool for Action. www.un.org/

 disabilities/documents/Publication/UNWCW%20MANUAL.pdf
)مت االطالع عليه يف 8 تشرين األول/أكتوبر 2012).

األطفال ذوو اإلعاقة

تؤثر اإلعاقة يف حد ذاهتا على مجيع جوانب حياة الطفل 
وميكن أن تكون هلا تأثريات خمتلفة جدًا يف خمتلف مراحل حياته. 
ومن اهلام جدًا التكفل مبراعاة حقوق األطفال ذوي اإلعاقة يف 
القوانني والسياسات والربامج وسائر التدخالت حىت ال يستثىن 

أي طفل.

وتقضي املادة 7 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الضرورية لكفالة متتع  التدابري  الدول األطراف مجيع  بأن تتخذ 
األطفال ذوي اإلعاقة متتعًا كاماًل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية، وذلك على قدم املساواة مع غريهم من األطفال. وتقتبس 
هذه املادة مصطلح "املصاحل الفضلى للطفل" من اتفاقية حقوق 
الطفل وتقضي بأن يكون ذلك اعتبارًا أساسيًا يف مجيع التدابري 

املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة.

ويقدم التعليق العام رقم 9)2006) بشأن حقوق األطفال 
ذوي اإلعاقة، الصادر عن جملس حقوق الطفل، إرشادات شاملة 
عن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة يف سياق اتفاقية حقوق الطفل. 
اتفاقية حقوق  بشأن  املفاوضات  إبان  التعليق  اعُتمد هذا  وقد 
فيه ذات صلة  الواردة  اإلعاقة، واإلرشادات  األشخاص ذوي 

باملادة 7.

األشخاص اآلخرون ذوو اإلعاقة

التمييز أشخاص  ميكن أن يتعرض ألشكال متعددة من 
آخرون ذوو إعاقة، مثل األشخاص األصليني ذوي اإلعاقة أو املسنني 

ذوي اإلعاقة.

هنج قائم على حقوق اإلنسان يف  هاء- 
التعامل مع اإلعاقة

يتمثل املبدأ األساسي الذي ترتكز عليه االتفاقية يف االنتقال 
من هنج قائم على اإلحسان أو هنج طيب إىل هنج اجتماعي/قائم على 
حقوق اإلنسان. فإن فهمَت هذا املفهوم، فسيكون بوسعك فهم 
االتفاقية برمتها وما تسعى إىل حتقيقه. ولشرح كامل للنهج القائم 
على اإلحسان والنهج الطيب والنهج االجتماعي والنهج القائم على 

حقوق اإلنسان، انظر الوحدة 1.

http://www.un.org/disabilities/documents/Publication/UNWCW MANUAL.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/Publication/UNWCW MANUAL.pdf
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بنية االتفاقية وحمتوياهتا واو- 
تضم االتفاقية مخسني مادة، ميكن تقسيمها على النحو التايل)8):

حتدد السياق العام ومتيِّز املسائل اهلامة ذات الصلة باملعلومات األساسية، من قبيل العالقة بني الديباجة
اإلعاقة والتنمية.

تنص على هدف االتفاقية، وهو تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعًا الغرضاملادة 1
كاماًل على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز 

احترام كرامتهم املتأصلة.
وتشرح املادة 1 أيضًا من يشملهم مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقة".

تعرِّف املصطلحات الرئيسية الواردة يف االتفاقية، ومنها االتصال، واللغة، والتمييز على أساس تعاريفاملادة 2
اإلعاقة، والترتيبات التيسريية املعقولة والتصميم العام. وعند االرتياب، من املفيد الرجوع 

إىل هذه التعاريف.
وال يعرَّف مصطلحا "األشخاص ذوي اإلعاقة" و"اإلعاقة" حبد ذاهتما، إذ يوجد قرار واع 

للتعامل معهما باعتبارمها مفهومني قيد التطور.

تنطوي املبادئ على أمهية بالغة يف تفسري وتنفيذ احلقوق وسائر مواد االتفاقية. وعند االرتياب مبادئ عامةاملادة 3
يف معىن أي مادة، ميكنك الرجوع إىل املبادئ واالستئناس، مثاًل عند بناء خدمات اختاذ قرار 
مدعومة، ينبغي أن يسترشد صناع القرار باحترام استقاللية الشخص للتكفل حبصول الفرد 

على قدر أقصى من االستقاللية يف اختاذ القرار.

إىل جانب اإلقرار حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حتدد االتفاقية أيضًا َمن يتولون مسؤولية االلتزامات العامةاملادة )
الوفاء بتلك احلقوق وما يقومون به ومىت يقومون به )فورًا أو تدرجييًا، مثاًل).

وكل هذه االلتزامات هامة. وترد مناقشتها مبزيد من التفاصيل أدناه. وكمثالني على ذلك:
تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدرجييًا 
بأقصى ما تتيحه املوارد املتوافرة لديها. وهذا إقرار هام بأن مستوى التنمية يف بلد ما ميكنه أن 
يؤثر على مقدار تنفيذ بعض مواد هذه االتفاقية. وميثل ذلك سبياًل أصياًل للوقوف على واقع 
احلال. وُيالحظ أن الربوتوكول االختياري لالتفاقية جعل احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية قابلة لالستشهاد هبا أمام القضاء، حىت قبل اعتماد الربوتوكول االختياري للعهد الدويل 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف 10 كانون األول/ديسمرب 2008.

وهناك أيضًا التزام بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة وثيقة وفعالة وإشراكهم يف 
إعداد التشريعات والسياسات اخلاصة بتنفيذ االتفاقية ويف سائر عمليات اختاذ القرارات اليت 
هتمهم. وهذا جيسد املبدأ العام للمشاركة واإلدماج الوارد يف املادة 3 ويعزَّزه بوضع التزام 
على عاتق الدول باحترامه. ومن األسئلة املطروحة للنقاش: كيف ميكن قياس ذلك؟ ومىت 

وقع تشاور فعال؟

تأكد من أن املشاركني يف التدريب يضعون االتفاقية أمامهم وأهنم يتصفحون النص بينما تتحدث أنت عن الشرحية.  (8(
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تشمل االتفاقية إطارًا متينًا لعدم التمييز وحتقيق املساواة، يسري على مجيع احلقوق، سواء مسائل متداخلةاملواد 30-5
أكانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. وتقضي املادة 5 بأن تتكفل 
الدول األطراف بتحقيق املساواة لألفراد ذوي اإلعاقة، وحتظر أي متييز على أساس اإلعاقة. 
ويستفاض يف هذا احلظر العام يف سياق احلقوق اخلاصة، اليت تشرح ما يرقى إىل التمييز على 
أساس اإلعاقة يف سياقاهتا وتدابريها، مبا يف ذلك التدابري اإلجيابية، لبلوغ املساواة الفعلية. 

وتنص االتفاقية أيضًا على أن هذه التدابري ال ميكن اعتبارها متييزية.
وتأيت بعد املادة 5 مواد مواضيعية للتطبيق العام تسري على املواد األخرى يف االتفاقية. 
وتشمل املادة 6 بشأن النساء ذوات اإلعاقة واملادة 7 بشأن األطفال ذوي اإلعاقة. وقد تثار 
أسئلة من قبيل: ملاذا أشري إىل األطفال والنساء صراحة؟ هل هناك مسائل متداخلة أخرى 
ميكن أن تكون ذات صلة؟ هل يوجد أفراد أو جمموعات آخرون ذوو صلة، مثل األشخاص 

املسنني، والشعوب األصلية؟ 

تغطي االتفاقية جمموعة كاملة من حقوق اإلنسان. ويف تعبري واضح للترابط واملركز املتساوي حقوق حمددة
جلميع حقوق اإلنسان، جتمع االتفاقية بني احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية. وتوضح موادها اجلوهرية حمتوى ونطاق حقوق اإلنسان اليت حتق جلميع األشخاص، 

كما تسري على األشخاص ذوي اإلعاقة.
االتفاقية أتت باجلديد ألهنا تبني جمموعة من التدابري اليت تضع على الدول التزامات بالقيام 
بأمور الزمة لضمان احلقوق؛ بيد أن هذه التدابري ليست مرتبطة بشكل مباشر بأي حق 

واحد بوجه اخلصوص. وتشمل:
إذكاء الوعي

إمكانية الوصول
حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية

إمكانية اللجوء إىل القضاء
التنقل الشخصي

التأهيل وإعادة التأهيل
البيانات واإلحصاءات

التعاون الدويل

تأكيدًا ألمهية التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون اإلمنائي، فقد أفردت االتفاقية مادة له، من التعاون الدويلاملادة 32
أجل الوفاء باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية. وهذا يستند إىل املمارسة السابقة يف معاهدات 
حقوق اإلنسان اليت أشارت إىل التعاون الدويل، وال سّيما يف املواد املتعلقة باإلعمال التدرجيي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتنص املادة 32 مبزيد من التفاصيل على أشكال 
اإلجراءات اليت ميكن من خالهلا أن يساعد التعاون الدويل على تعزيز االتفاقية )التعاون يف 
البحوث، والتكفل بأن يكون التعاون اإلمنائي شاماًل ويف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة).

وُيالَحظ أن املادة بشأن التعاون الدويل واملواد األخرى مترابطة ومتداخلة. وبعبارة أخرى، ميثل 
التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون اإلمنائي، سبياًل إلعمال احلقوق وحتسني تنفيذ االتفاقية؛ 

ومتثل التنمية وحقوق اإلنسان أجزاًء غري منفصلة من االتفاقية بل متداخلة.
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املادتان 31 
و33

االتفاقية  تنفيذ  تدابري 
ورصدها

تنص هاتان املادتان على تدابري تنفيذ االتفاقية ورصدها. وتقضي املادة 31 بأن تقوم الدول 
األطراف جبمع املعلومات املناسبة، مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية والبيانات املستخَدمة يف 
البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ االتفاقية. وتنص املادة 33 
على خمتلف التدابري اليت يتعني على الدول األطراف أن تعتمدها إلنشاء أطر لتنفيذ االتفاقية 

ورصدها على الصعيد الوطين.

بدءًا من املادة )3، تفصل االتفاقية بنيتها املؤسسية. وتنشئ جلنة معنية حبقوق األشخاص اللجنةاملواد )39-3
ذوي اإلعاقة هلا صالحية تلقي تقارير دورية من الدول األطراف واستعراضها.

تنشئ االتفاقية مؤمترًا للدول األطراف جيتمع بانتظام بغية النظر يف أي مسألة تتعلق بتطبيق مؤمتر الدول األطرافاملادة 0)
االتفاقية.

املادة 1) 
وما يليها

تنص االتفاقية على إجراءات التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها، ودخوهلا حيز النفاذ أحكام ختامية
وسائر املتطلبات ذات الصلة

مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية، جيوز لألفراد 
وجمموعات األفراد أن يقدموا إىل اللجنة بالغات عن ادعاءات 
بانتهاكات أي من أحكام االتفاقية. وجييز الربوتوكول االختياري 
أيضًا للجنة، مبوافقة البلدان املعنية، أن جتري حتقيقات يف البلدان اليت 
توجد فيها أدلة موثوق هبا عن وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة 

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

املبادئ زاي- 

العامة  املبادئ  حتدد املادة 3 من االتفاقية جمموعة من 
ملساعدة الدول على فهم أحكام االتفاقية وتنفيذها تنفيذًا فعااًل. 
انظر اجلدول بالوحدة 1 الذي يقدم عرضًا أمشل عن تلك املبادئ.

حقوق اإلنسان يف االتفاقية حاء- 

احلق يف احلياة املادة 10- 

االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة  املادة 12- 
مع اآلخرين أمام القانون

حرية الشخص وأمنه املادة )1- 

عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية  املادة 15- 
أو الالإنسانية أو املهينة

عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء املادة 16- 

محاية السالمة الشخصية املادة 17- 

حرية التنقل واجلنسية املادة 18- 

العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع املادة 19- 

حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات املادة 21- 

احترام اخلصوصية املادة 22- 

احترام البيت واألسرة املادة 23- 

التعليم املادة )2- 

الصحة املادة 25- 

العمل والعمالة املادة 27- 

مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية املادة 28- 

املشاركة يف احلياة السياسية والعامة املادة 29- 

املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية  املادة 30- 
والرياضة

ولئن مل تستحدث االتفاقية حقوقًا جديدة، فهي تعرِّف مبزيد 
من الوضوح تطبيق احلقوق القائمة على احلالة اخلاصة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.
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فعلى سبيل املثال تشمل بعض التدابري املناسبة لكفالة حرية 
التعبري والرأي واحلصول على املعلومات ما يلي:

والتكنولوجيات 	  باستعمال األشكال  املعلومات  توفري 
السهلة املنال واملالئمة ملختلف أنواع اإلعاقة يف الوقت 

املناسب ودون تكلفة إضافية؛
قبول وتيسري استعمال لغة اإلشارة وطريقة برايل وطرق 	 

االتصال املعزَّزة البديلة ومجيع وسائل وطرق وأشكال 
االتصال األخرى السهلة املنال، يف املعامالت الرمسية.

واحلماية  الالئق  املعيشة  مستوى  توفري  ويقتضي 
االجتماعية أمورًا منها:

ضمان احلصول على اخلدمات واألجهزة املناسبة ذات 	 
لتلبية  املساعدات  من  ذلك  وغري  املعقولة،  األسعار 

االحتياجات املرتبطة باإلعاقة؛

ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم الذين 	 
يعيشون يف حالة فقر من املساعدة اليت تقدمها الدولة 

لتغطية النفقات املتعلقة باإلعاقة.

وتشمل االتفاقية أيضًا جمموعة من االلتزامات امللقاة على 
عاتق الدول فيما يتعلق جبملة من املسائل الالزمة للتمتع الكامل 

حبقوق اإلنسان. وهي كما يلي:

الشرحالتدبري 

يشمل إذكاء الوعي فهم حقوق ذوي اإلعاقة ومكافحة القوالب النمطية من خالل محالت عامة، والتثقيف، إذكاء الوعي )املادة 8)
وتشجيع وسائل اإلعالم على إعداد تقارير مسؤولة وتوفري التدريب.

إمكانية الوصول )املادة 
(9

لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش املستقل، متثل إمكانية الوصول أمرًا هامًا فيما يتصل بالبيئة 
املادية والنقل واملعلومات واالتصاالت وسائر املرافق املفتوحة للجمهور واخلدمات املقدمة إليه.

حاالت اخلطر والطوارئ 
اإلنسانية )املادة 11)

إقرارًا باملخاطر اخلاصة اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة خالل حاالت اخلطورة والطوارئ اإلنسانية، 
فإن الدول تتعهد بضمان محايتهم وسالمتهم.

إمكانية اللجوء إىل القضاء 
)املادة 13)

ميثل الوصول إىل العدالة جزءًا أساسيًا للتكفل بالتمتع باحلقوق بغية التمتع حبق االنتصاف. ويتطلب ذلك 
ترتيبات تيسريية يف املنظومة القانونية وتوفري التدريب للمهنيني القانونيني.

التنقل الشخصي 
)املادة 20)

يعزز التنقل الشخصي من االستقاللية وميكن للدول أن تعززه بتيسري احلصول على الوسائل املساعدة على 
التنقل والتكنولوجيات املُعينة، وتوفري التدريب للموظفني املختصني، وتشجيع منتجي معدات التنقل على 

مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذلك.

التأهيل وإعادة التأهيل 
)املادة 26)

مرة أخرى، من أجل حتقيق أقصى قدر من االستقاللية، تتعهد الدول بتعزيز خدمات التأهيل وإعادة 
التأهيل الشاملة وتوسيع نطاقها لتتجاوز اخلدمات الصحية وتشمل العمالة والتعليم واخلدمات االجتماعية.

مجع اإلحصاءات 
والبيانات )املادة 31)

من أجل املساعدة على وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ االتفاقية، تقوم الدول جبمع معلومات مصنفة 
بصورة تراَعى فيها حقوق اإلنسان واملعايري األخالقية جلمع البيانات وحتليلها.

تقر االتفاقية بأن معظم الدول ستستفيد من التعاون الدويل للوفاء بالتزاماهتا. ويتحقق ذلك مثاًل بضمان التعاون الدويل )املادة 32)
بتعاون إمنائي شامل ومتاح، وتبادل املعلومات والتدريب والبحوث ونقل التكنولوجيات واملساعدة التقنية 

واالقتصادية.
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وتركز هذه التدابري على اإلجراءات اليت جيب على الدول 
أن تتخذها لتوفري بيئة تفضي إىل إعمال احلقوق املحددة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

االلتزامات طاء- 

على  املادة )  تنص  مستويني:  على  االلتزامات  وتظهر 
التزامات عامة وتنص كل مادة تليها على التزامات تتعلق حبقوق 

حمددة.

والسؤال األول الذي ُيطرح هو َمن املسؤول عن حتقيق 
معاهدات حقوق  احلال مع مجيع  االلتزامات؟ وكما هو  هذه 
اإلنسان، تضع االتفاقية التزامات على الدول. بيد أن عدة مواد 
تربز أيضًا دور الشركات اخلاصة يف إعمال حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة. ولئن كان ُيترك للدول التكفل باحترام الشركات 
اخلاصة لالتفاقية )مثاًل االلتزامات ال توضع مباشرة على الشركات 
املهم اإلقرار بدور الشركات اخلاصة والتأكيد  اخلاصة)، فمن 
على ضرورة إشراك هذا اجلزء من املجتمع يف شراكات لتعزيز 
حقوق ذوي اإلعاقة. وتشري معاهدات حقوق اإلنسان األخرى 
يتصل  فيما  األعمال  شركات  ومسؤولية  اخلاص  القطاع  إىل 
حبقوق اإلنسان وهو جمال اجتذب اهتمامًا كبريًا يف السنوات 
األخرية. بيد أن االتفاقية تتجاوز بالتأكيد سائر املعاهدات يف 
حتديد جماالت عمل حمددة فيما يتعلق بالقطاع اخلاص. وقد أشري 
إىل القطاع اخلاص أو الكيانات/الشركات اخلاصة يف املواد بشأن: 
االلتزامات العامة )الفقرة )1))ه) من املادة ))؛ إمكانية الوصول 
)الفقرة )2))ب) من املادة 9)؛ التنقل الشخصي )املادة 20)د)) 
حرية التعبري )املادة 21)ج))؛ الصحة )املادة 25)د))؛ والعمل 

)املادة 27)1))ح)).

وإىل جانب الشركات اخلاصة، ميكن حتديد جهات فاعلة 
أخرى، عدا الدول، هلا مسؤوليات محاية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة. فعلى سبيل املثال، تشري املادة 25 إىل مزاويل املهن الصحية. 
وتشري عدة مواد إىل خدمات الدعم وخدمات املجتمع )مثاًل املادة 
12 فيما يتصل بدعم ممارسة األهلية القانونية واملادة 19 بشأن 
العيش املستقل). وتشري املادة )2 إىل عمالة األساتذة املؤهلني 
لتعزيز التعليم الذي يشمل اجلميع. ولئن كانت املسؤولية القانونية 
الحترام املعاهدة تقع على الدولة، فإن جلهات فاعلة كثرية أخرى 

دور ينبغي أن تضطلع به.

فما هي التزامات الدول إذن؟ فيما يلي موجز عن هذه 
االلتزامات، اليت تناَقش مبزيد من التفصيل يف الوحدات الالحقة:

استعراض القوانني والسياسات القائمة - للتكفل مبراعاهتا 	 
لالتفاقية وعدم وضعها قواعد ومعايري ال تتماشى معها 
بدعم  للتكفل  وسياسات جديدة  قوانني  واعتماد   -
األطر القانونية والسياسية لتنفيذ االتفاقية. وميكن أن 
تشمل القوانني من هذا النوع قوانني مناهضة التمييز 
وقوانني شاملة بشأن اإلعاقة )وإن وجدت فال داعي 
التعليم،  وقوانني  الوصاية،  وقوانني  الستحداثها) 
وقوانني الصحة العقلية وغري ذلك. ويشمل ذلك أيضًا 
التشريعات واللوائح الثانوية. وميكن أن تشمل السياسات 
وطنية  أو استراتيجيات  للتنمية،  وطنية  استراتيجيات 
االجتماعي،  لإلدماج  أو استراتيجيات  اإلعاقة  بشأن 
أو استراتيجيات قطاعية ووزارية لتحسني حقوق ذوي 

اإلعاقة؛

توفري التمويل - ال يكفي ببساطة إقرار تشريعات. فبينما 	 
قد ال تكون لبعض أحكام احلظر املتعلقة بالتمييز أي 
تبعات مالية، فإن بعض األحكام األخرى قد يتطلب 
متوياًل )مثاًل مراعاة إمكانية الوصول يف الفضاءات العامة 
وتيسريها لألشخاص ذوي اإلعاقة). ومن غري املحتمل 
بالتمويل  اليت ال حتظى  والسياسات  القوانني  تنفَّذ  أن 

تنفيذًا كاماًل؛

جزء 	  يعتمد   - املنال  سهلة  واخلدمات  السلع  جعل 
السلع  إىل  الوصول  إمكانية  على  االتفاقية  من  كبري 
واخلدمات، من قبيل التقنيات املعينة والرعاية الصحية 
اخلدمات لألشخاص  تتاح هذه  أن  وينبغي  والتعليم. 
ذوي اإلعاقة إن أريد هلؤالء أن يتمتعوا حبقوقهم على 
يقتضي ذلك خدمات  املساواة مع غريهم. وقد  قدم 
خاصة باإلعاقة، وقد يقتضي يف أوقات أخرى توفري 

خدمات عامة )مثل التعليم)؛

إذكاء الوعي - كثري من احلواجز اليت تواجه األشخاص 	 
ذوي اإلعاقات هي مواقف سلبية. ويشكل إذكاء الوعي 
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقدرات األشخاص 
ذوي اإلعاقة، أمرًا هامًا لتقليص هذه املواقف السلبية؛

أجل 	  االتفاقية من  التدريب على  التدريب - يشكل 
املهنيني، مثل األساتذة ومهنيي الصحة، مسألة هامة يف 
فهم وإعمال الكثري من حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وال سّيما تلك املتصلة باحلصول على اخلدمات. فمثاًل، 
لدعم  الالزمة  املعرفة  األساتذة  لدى  تكون  أن  يتعني 
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التعليم الشامل بينما يتعني على مزاويل مهن الصحة أن 
يفهموا االنتقال إىل النهج االجتماعي/النهج القائم على 
حقوق اإلنسان حىت يتسىن لألشخاص ذوي اإلعاقة 
احلصول على خدمات الصحة على قدم املساواة مع 

غريهم؛
مجع البيانات - البيانات اجليدة ضرورية إلعداد قوانني 	 

وسياسات جيدة لتنفيذ االتفاقية. ونتيجة لذلك، ينبغي 
أن تقوم الدول بالبحوث وأن جتمع البيانات حىت يتسىن 
فهم حالة األشخاص ذوي اإلعاقة واحلواجز اليت تواجه 

متتعهم باحلقوق فهمًا أفضل؛
بناء القدرات - انسجامًا مع النهج القائم على حقوق 	 

اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة، فإن بناء قدرة الدول 
على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وقدرة األشخاص 
ذوي اإلعاقة حىت يتمكنوا من املطالبة حبقوقهم يعد أمرًا 

أساسيًا لتنفيذ االتفاقية تنفيذًا كاماًل.

يتصل  فيما  الدولة  التزامات  لتقدمي  عدة  سبل  وهناك 
مبعاهدات حقوق اإلنسان. وتستند منظومة حقوق اإلنسان الدولية 

على حتديد التزامني واسعي النطاق:

االلتزامات السلبية - االلتزام باالمتناع عن القيام بأي 	 
شيء أو التحرر من الدولة؛

االلتزامات اإلجيابية - االلتزام الواقع على الدول باختاذ 	 
خطوات لتعزيز احلقوق أو التحرر عن طريق الدولة.

ويتزايد التعويل على صيغة "احترام ومحاية وإعمال" لتقدمي 
االلتزامات الواقعة على الدول. وهذه صيغة مقتَرحة لفهم االلتزامات:

االلتزام باحلماية - جيب على الدول أن متتنع عن التدخل 	 
يف التمتع باحلقوق؛

االلتزام باحلماية - جيب على الدول أن متنع انتهاكات 	 
احلقوق من أطراف ثالثة من قبيل الشركات اخلاصة، 

ومهنيي الصحة وغريهم؛
تتخذ 	  أن  الدول  على  جيب   - باإلعمال  االلتزام 

وإجراءات  وإدارية  تشريعية  إجراءات  ما يناسب من 
امليزانية وإجراءات قضائية وغريها من اإلجراءات إلعمال 

احلقوق.
وميكن الرجوع إىل االلتزامات العامة وإدراج كل التزام 

منها ضمن هذه الفئات الثالث. فعلى سبيل املثال:

االحترام - االمتناع عن أي فعل يتعارض مع االتفاقية؛	 

احلماية - اختاذ خطوات للقضاء على التمييز يف القطاع 	 
اخلاص؛

اإلعمال - استحداث تشريعات تتماشى مع االتفاقية؛ 	 
للحقوق  التدرجيي  اإلعمال  لتحقيق  واختاذ خطوات 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

آليات الرصد على الصعيد الوطين  ياء- 
والدويل

تنص االتفاقية صراحة على آليات للرصد على الصعيد 
الوطين والدويل.

على املستوى الوطين، تقترح االتفاقية ثالث آليات:

اتصال داخل احلكومة 	  اتصال أو جهات  إنشاء جهة 
للتكفل بالتنسيق بني خمتلف شعب احلكومة وخمتلف 
الوزارات واملؤسسات، مثاًل املستويات املحلية واإلقليمية 

واالحتادية، لتحقيق التقدم يف تنفيذ االتفاقية؛

إنشاء أو تعيني آليات للتنسيق داخل احلكومة لتيسري 	 
العمل يف خمتلف القطاعات وخمتلف املستويات؛

حلقوق 	  وطنية  مؤسسة  قبيل  من  عمل،  إطار  إنشاء 
لالتفاقية  للترويج  املظامل،  ألمني  أو مكتب  اإلنسان 
اإلطار  هذا  يتماشى  أن  وينبغي  ورصدها.  ومحايتها 
مع مبادئ باريس، اليت حتدد معايري االستقاللية ومهام 
مؤسسات الرصد كما وافقت على ذلك اجلمعية العامة.

وحيتمل أن تكون جلهات االتصال وآليات التنسيق أدوار 
قوية ومؤثرة يف تعزيز االتفاقية. وقد كانت قضايا اإلعاقة على مر 
الزمن تندرج ضمن اختصاص وزارة واحدة، من قبيل وزارة الصحة 
أو وزارة الشؤون االجتماعية. ويف بعض األحيان، كان ذلك يعين 
أن بعض املسائل توضع خارج اختصاص الوزارة اليت تتعامل مع 
املسألة العامة. وقد أنشأ ذلك هنجًا وتفريق موازيني. فعلى سبيل 
املثال، قد تتعامل وزارة الشؤون االجتماعية مع تعليم األطفال 
ذوي اإلعاقة وليس وزارة التعليم، وبذلك يوضع األطفال ذوو 
اإلعاقة خارج منظومة التعليم العام. وتعين الطبيعة املتداخلة حلقوق 
ذوي اإلعاقة أهنا تنطوي على العديد من املسائل األخرى، مبا يف 
ذلك العدالة، والتعليم، والعمل، والشؤون اخلارجية، واإلسكان، 
واملالية، والرياضة والثقافة. وتوفر جهات االتصال وآليات التنسيق 

سبياًل للتكفل بأن:
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هناك هيئة حكومية واحدة، أو هيئات متعددة، تتوىل 	 
مسؤوليات حقوق ذوي اإلعاقة )جهات االتصال)؛

الوزارات والقطاعات )وغريها) عملها 	  تنسق خمتلف 
)آلية التنسيق).

وتوفر االتفاقية قدرًا ملموسًا من املرونة فيما يتعلق بشكل 
هذه اآلليات وميكن للدول أن تكيفها مع الظروف الوطنية. فمثاًل، 
قد يشارك املجتمع املدين يف آلية التنسيق، كما هو احلال يف العديد 

من جمالس اإلعاقة.

وميثل اإلطار الوطين للتنفيذ والرصد وفق ما يتماشى مع 
مبادئ باريس عنصرًا هامًا جدًا ألنه يوفر أداة مستقلة للمساعدة 
والتحقق من تنفيذ االتفاقية. وميكن أن تضطلع املؤسسات الوطنية 

املستقلة حلقوق اإلنسان بعدة أدوار منها:

رصد تنفيذ احلكومة اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية؛	 
بشأن خطوات حتسني 	  احلكومة  إىل  توصيات  تقدمي 

التنفيذ؛
وتعزيز 	  باإلعاقة  املتصلة  الوطنية  القوانني  استعراض 

مالءمتها؛
طرح آراء بشأن املشاريع واملقترحات التشريعية املتصلة 	 

باإلعاقة للتكفل مبطابقتها لالتفاقية؛
الصلة 	  ذات  الصكوك  على  التصديق  على  التشجيع 

على  التصديق  على  احلكومة  تشجيع  مثاًل  باإلعاقة، 
إن مل تكن  باالتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول 

قد فعلت ذلك من قبل؛
إذكاء الوعي بشأن حقوق ذوي اإلعاقة وبشأن مكافحة 	 

التمييز على أساس اإلعاقة؛
تلقي الشكاوى من األفراد واملجموعات الذين يزعمون 	 

حدوث انتهاكات لالتفاقية؛
صياغة برامج تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان؛	 
املسامهة يف التقارير املقدمة إىل جلنة حقوق األشخاص 	 

ذوي اإلعاقة؛
التعاون اإلقليمي والدويل مع سائر املؤسسات الوطنية 	 

حلقوق اإلنسان.

وهناك أيضًا سبل أخرى لرصد االتفاقية وإنفاذها، تتجاوز 
تلك الواردة فيها، من قبيل املحاكم، وحماكم املستهلكني وغريها. 
وتوفر املحاكم احلماية القانونية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

وبعبارة أخرى، توفر سبل انتصاف قابلة لإلنفاذ قانونيًا عند إثبات 
حدوث اعتداء. وميكن أن تضطلع بدور جوهري خاصة عندما 
يقرر الفرد أو جمموعة األفراد أو منظمة للمجتمع املدين حتريك 
دعوى جتريبية. وميكن لقرار املحكمة أن تكون له تبعات واسعة 
النطاق مثل إحداث تغيريات يف القانون أو يف املواقف. بيد أن 
املحاكم ميكن أن تكون أيضًا بطيئة ومكلفة، وقد يقرر املتنازعون 

املحتملون ما إذا كانت قضيتهم تستحق الوقت والتكاليف.

وعلى املستوى الدويل، تنص االتفاقية على آليتني:

حقوق 	  )جلنة  املعاهدة  لرصد  مستقلة  هيئة  إنشاء 
األشخاص ذوي اإلعاقة) تتألف من 18 عضوًا، وتكون 
مهمتها الرئيسية هي استعراض تقارير التنفيذ املقدمة 
املوازية من املجتمع  التقارير  الدول األطراف مع  من 
لتعزيز  األطراف  الدول  مع  بناء  وإقامة حوار  املدين، 
تنفيذ االتفاقية. وميكن أن تتلقى اللجنة أيضًا شكاوى 
مبوجب الربوتوكول االختياري وأن حترك حتقيقات يف 
االنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة املحتملة ضد االتفاقية؛

جيتمع مؤمتر الدول األطراف مرتني على األقل يف السنة 	 
للنظر يف أي مسألة تتصل بتنفيذ االتفاقية.

وستركز وحدات التدريب األخرى على هاتني اآلليتني. 
بيد أنه قد يكون من املفيد مناقشة عملية تقدمي التقارير وكيفية 
مسامهة العملية وأيضًا استعراض اللجنة للتقارير يف تنفيذ االتفاقية. 
املناقشات حبسب اجلمهور املعين. فمثاًل، إذا  وقد تكيَّف هذه 
تركز  فقد  بوجه رئيسي،  املشاركون من ممثلي احلكومة  كان 
املناقشات على السبل اليت ميكن من خالهلا لعمليات تقدمي التقارير 
أن تساعدهم على التنفيذ. وقد يساعد إعداد التقرير ممثلي الدولة 

على ما يلي:

استعراض التشريعات والسياسات الوطنية للتحقق من 	 
مطابقتها لالتفاقية وأثرها على األشخاص ذوي اإلعاقة؛

املتعلق 	  واإلطار  القانوين  اإلطار  يف  الثغرات  حتديد 
بالسياسات؛

داخل 	  تنسيق  وآليات  اتصال  جهات  بتعيني  التكفل 
احلكومة وحبسن سري عملها؛

حتديد الفجوات يف التمويل داخل الوزارات والربامج 	 
اليت ميكن أن تؤخر التنفيذ؛

إقامة شراكات مع اجلهات الفاعلة األخرى من قبيل 	 
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة خالل عملية الصياغة؛

غري ذلك ...	 
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أّما إذا كان املشاركون من املجتمع املدين، فيمكن أن يركز 
النقاش على سبل تأثري املجتمع املدين يف تقرير الدولة وأيضًا يف 
كيفية إعداد تقرير مواز لتقدميه إىل اللجنة بغية توفري نظرة أوسع 
عن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة والتمتع حبقوقهم عدا ما يرد 

يف تقرير الدولة.

وإذا كان املشاركون من األمم املتحدة، فيمكنهم أن يناقشوا 
كيفية إعداد أفرقة لألمم املتحدة القطرية للمعلومات من أجل 
اللجنة. وقد ال يكون املشاركون من األمم املتحدة على علم بأن 
املعلومات ميكن إرساهلا على أساس سري إىل اللجنة. وميكن أن 
يركز النقاش على السبل اليت تكفل تعزيز توصيات اللجنة لربامج 
األمم املتحدة وإدراجها ضمن هذه الربامج يف املستقبل، مبا يف ذلك 

التحاليل والربامج القطرية املستقبلية.

مشاركة وإدماج األشخاص ذوي  كاف- 
اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم

تشكل املشاركة الفعالة وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
جزءًا من املبادئ العامة لالتفاقية. بيد أهنما ينطويان على أمهية 
خاصة نظرًا لعدم حضور الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
اختاذ القرارات اليت تؤثر عليهم. وبذلك قد يكون من األمور القيمة 

االستفادة من هذا املبدأ إن مسح الوقت بذلك.

وتعزز مبادئ املشاركة واإلدماج الكاملني والفعالني واقعًا 
يكون فيه األشخاص قادرين على املشاركة بشكل كامل يف األبعاد 

العامة واخلاصة ملجتمعهم ويف القرارات اليت تؤثر على حياهتم.

املشاركة. لكي تكون املشاركة فعالة فيجب أن تتجاوز 
جمرد التشاور قبل املضي قُدمًا يف درب مرسوم مسبقًا أو يف قرار 
حمتوم. وينبغي أن تكون املشاركة الفعالة نشطة قدر اإلمكان لكي 
يتسىن لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يشاركوا يف عمليات اختاذ القرار 
واألنشطة ذات الصلة. وتنطوي على عنصر املحاسبة. وينبغي أن 
يراعي صناع القرار املقترحات واألفكار اليت يقدمها األشخاص 
ذوو اإلعاقة، سواء بتغيري إجراءاهتم أو أنشطتهم أو قراراهتم، وشرح 

عدم تغيريها إن تعذر عليهم ذلك.

ال يعين اإلدماج جمرد وضع األشخاص ذوي اإلعاقة ماديًا يف 
نفس الفضاء مثل األشخاص غري املعوقني )مثاًل يف قاعة الدروس). 

بل يعين تغيري املجتمع ومواءمته لكي يتسىن لألشخاص ذوي اإلعاقة 
املشاركة على قدم املساواة مع اآلخرين. فمثاًل يف قاعة الدرس، قد 
يعين اإلدماج تغيري املنهاج الدراسي واستيعاب األشخاص الصم 
أو تغيري األنشطة لكي تتعزز قدرات ومؤهالت كل تلميذ سواء 

أكان معوقًا أم ال.

ومن خالل املشاركة واإلدماج:

ميكن أن تصبح احتياجات وشواغل األشخاص ذوي 	 
اإلعاقة أوضح وأن تكون احللول أكثر فعالية؛

املسائل 	  إثارة  فرصة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تتاح 
ومساءلة صناع القرار؛

يصبح األشخاص ذوو اإلعاقة أكثر حضورًا وتكون 	 
اآلخرين  انطالقًا من جتربة  والتغيري  التعلم  فرصة  هلم 

والعكس بالعكس.

وليست املشاركة واإلدماج جتارب تقدَّم مرة واحدة؛ بل 
إهنا جتارب تستمر على مدى احلياة.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن حيظى األشخاص ذوو 
باإلعاقة  بالضرورة  قرارات ال ترتبط  اختاذ  بفرصة  اإلعاقة 
تتخذ  بأشخاص غري معوقني. ويف بعض األحيان،  أو متعلقة 
بعض الترتيبات املتعلقة بإمكانية الوصول فيما يتصل باألنشطة 
املوجهة بوجه خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة )مثاًل اجتماع بشأن 
حقوق ذوي اإلعاقة). بيد أن األشخاص ذوي اإلعاقة هلم مصاحل 
كغريهم من أفراد املجتمع. فمثاًل، قد يرغب الشخص ذو اإلعاقة 
يف املشاركة يف اجتماعات ال تتصل باإلعاقة وينبغي أن تشمل 
إمكانية الوصول حىت هذه األنشطة أيضًا. وهبذا املعىن، ينبغي أن 

يطبَّق مبدأ املشاركة واإلدماج على نطاق واسع.

ومنذ البداية، فقد كانت مشاركة املجتمع املدين النابض 
باحلياة، وممثلو منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، واملنظمات غري 
احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مصدر إهلام لعملية 

صياغة االتفاقية.

وجريًا على املمارسة املتبعة يف املناقشات املتعلقة حبقوق 
اإلنسان، اعُتمدت املنظمات غري احلكومية مبا يف ذلك املنظمات 
اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة يف اللجنة املختصة اليت صاغت 
االتفاقية وشاركت يف اجللسات واالجتماعات ذات الصلة. وقدمت 
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اجلمعية العامة دعمًا مستمرًا للمشاركة الفعالة ملنظمات اإلعاقة 
يف عمل اللجنة املختصة.

وشكل حتالف واسع جيمع بني املنظمات اليت متثل األشخاص 
ذوي اإلعاقة واملنظمات غري احلكومية املتحالفة املجموعة الدولية 
املعنية باإلعاقة، لتكون مبثابة صوت موحد للمجموعات العاملة 
مع األشخاص ذوي اإلعاقة من مجيع جهات العامل. وقد صرَّح 
أحد أعضائها إن اهلدف منها هو "فتح أبواب للتغيري اإلجيايب الذي 

سينهي التمييز ويكفل حرياتنا وحقوقنا".

ورمبا كان مستوى مشاركة املنظمات اليت متثل األشخاص 
ذوي اإلعاقة واملنظمات غري احلكومية يف عملية الصياغة غري مسبوق 
يف مفاوضات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة. فخالل 
اجللسة اخلتامية للهيئة املختصة، ُسجل حنو 800 عضو من هذه 
املنظمات. وبعد انقضاء املفاوضات، ظلت املنظمات اليت متثل 
األشخاص ذوي اإلعاقة تشارك بفعالية يف "حياة" االتفاقية. وقد 
شاركوا مشاركة وثيقة يف حفل التوقيع على االتفاقية يف 30 آذار/

مارس 2007 وشاركوا يف عمل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، ومؤمتر الدول األطراف وجملس حقوق اإلنسان، 

أي يف النقاشات السنوية بشأن االتفاقية.

فماذا كان الدور الذي اضطلعت به املنظمات اليت متثل 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟ كان للمجموعة الدولية املعنية 
باإلعاقة حضور أساسي طوال مراحل العملية وقد أعربت عن 
طاولة  يف  والوطين  واإلقليمي  الدويل  املدين  املجتمع  شواغل 
املفاوضات. واضطلعت املنظمات اليت متثل حقوق اإلنسان بدور 
حاسم يف صياغة نص وثيقة الفريق العامل، الذي يشكل أساسًا 
للمفاوضات عن الصيغة النهائية لالتفاقية، اليت كانت نتيجة لعمل 
27 حكومة، و12 منظمة غري حكومية/منظمة متثل األشخاص 

ذوي اإلعاقة ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان.

وكان النص النهائي لالتفاقية نتاجًا ملفاوضات مشلت اجلميع 
حبق. واتُّخذت الكثري من املواقف وُقدمت مقترحات من املجتمع 
املدين، ال سّيما من املنظمات اليت متثل حقوق اإلنسان وخاصة من 
خالل املجموعة اإلقليمية املعنية باإلعاقة. ومتثل املقترحات اجلوهرية 
اليت قدمتها املجموعة اإلقليمية املعنية باإلعاقة، مثاًل بشأن احلاجة إىل 
التكفل بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع السياسات 

واختاذ القرارات، جزءًا ال يتجزأ من االتفاقية.

وشكل دور املجموعة اإلقليمية املعنية باإلعاقة واملؤسسات 
الوطنية حلقوق اإلنسان يف املفاوضات عنصرًا أساسيًا يف التكفل 
بإدماج مسألة تنفيذ االتفاقية ورصدها على الصعيد الوطين اليت 
تقضي بأن تنشئ الدول آلية مستقلة حلماية وتعزيز ورصد االتفاقية.

ال شيء خيصنا يتم بدون مشاركتنا!

يستند شعار "ال شيء خيصنا يتم بدون مشاركتنا" على 
مبدأ املشاركة وتستعني به املنظمات اليت متثل حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة كجزء من احلركة العاملية لتحقيق املشاركة الكاملة 
وتكافؤ الفرص من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة وهبم ومعهم. 
والرسالة األساسية هي أنه جيب دومًا أن يكون األشخاص ذوو 
التخطيط لالستراتيجيات  اإلعاقة مشاركني بشكل مباشر عند 

والسياسات اليت ستؤثر تأثريًا مباشرًا على حياهتم.

معنية  وطنية  مؤسسة  ممثلي  أحد  لسان  على  جاء  وقد 
املشاركة  "لقد ساعدت  االتفاقية،  اعتماد  قبل  اإلنسان  حبقوق 
الفعالة للمجتمع املدين بوجه خاص يف منح االتفاقية تركيزًا وأمهية 
مستدامني والتسريع يف صياغتها )...) وقد كفل هذا االنفتاح 
والشمولية أن يكون هلذا النص الطويل من االتفاقية تيار كهربائي 

قوي".

ومل يتوقف الدور األساسي للمجتمع املدين باعتماد االتفاقية؛ 
بل استمر مع تنفيذها. واألشخاص ذوو اإلعاقة هم عناصر رئيسية 
يف التكفل باألنشطة التروجيية واإلعالم بشأن االتفاقية. ويتعلق 
النهج اجلديد لالتفاقية بشكل كبري بالتفاهم وتبادل وجهات نظر 
األشخاص ذوي اإلعاقة. وهؤالء األشخاص هلم أيضًا دور حاسم 

يف عملية استعراض التدابري الوطنية واقتراحها.

ما الذي ميكن أن تقوم به خمتلف  الم- 
اجلهات الفاعلة لتعزيز االتفاقية؟

اجلهات الفاعلة من الدولة
التصديق على االتفاقية؛ 9
اإلعالن عن التصديق على االتفاقية؛ 9
وإتاحتها يف صيغ  9 املحلية  اللغات  إىل  االتفاقية  ترمجة 

تراعي تيسري إمكانية الوصول إليها؛



29 الوحدد ا ه ادجل اوخد  - ا تفاقية 

التكفل بتعيني جهة اتصال وطنية داخل احلكومة؛ 9
النظر يف إنشاء آلية تنسيق؛ 9
تعيني آلية مستقلة للرصد والتنفيذ؛ 9
إصالحات  9 وإدخال  والسياسات  القوانني  استعراض 

عليها واختاذ خطوات أولية أخرى لبدء تنفيذ االتفاقية 
)انظر الوحدة ))؛

أمور أخرى؟ 9

منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم أن 
يضطلعوا بأدوار متعددة يف الترويج لالتفاقية، ومنها مثاًل:

القوانني  9 لتقييم  مرجعية  باالتفاقية كمرجع  االستعانة 
والسياسات واألنشطة اليت تنفذها احلكومة على الصعيد 
الوطين وسائر اجلهات الفاعلة للتكفل باالمتثال لالتفاقية 

وتنفيذها تنفيذًا تدرجييًا؛

استخدام االتفاقية كمرجع لتسجيل حالة متتع األشخاص  9
ذوي اإلعاقة حبقوقهم وتقدمي تقارير عن ذلك؛

مثاًل  9 ذلك  ومن  للدعوة.  كأداة  االتفاقية  استخدام 
استخدام التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها ورفع 
تقارير إىل اللجنة كلحظات جلذب االهتمام لألشخاص 

ذوي اإلعاقة على الصعيد الوطين؛

استخدام االتفاقية كمعيار موضوعي مقّر به دوليًا يذكر  9
الدول مبسؤولياهتا جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة، والتأكيد 
على أن حقوق ذوي اإلعاقة هي يف املقام األول مسؤولية 
الدول، وإن كان بإمكان الفاعلني اآلخرين )القطاع 
احلكومية  واملنظمات غري  الدويل،  واملجتمع  اخلاص، 

وغريها) أيضًا أن يضطلعوا بدور هام؛

استخدام االتفاقية كأداة للتكفل بإنشاء آليات وطنية  9
مالئمة لتعزيز االتفاقية ورصدها كما تقضي به املادة 
33، لكي تتاح فرصة أفضل لنجاح التنفيذ واستدامته؛

العمل مع احلكومة على تشجيعها على تقدمي تقارير إىل  9
اللجنة يف الوقت املناسب واملشاركة يف صياغة التقرير؛

تقدمي تقارير موازية إىل اللجنة لكي يتسىن هلا احلصول  9
على الصورة األكمل حلالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
البلد، واملجاالت اليت تقتضي بإحلاح تقدمي توصيات 

واضحة ميكن أن تكون أكثر فعالية؛

غري ذلك ... 9

منظمات املجتمع املدين )غري منظمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة(

يتعني على منظمات املجتمع املدين من قبيل املنظمات غري 
احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان أو بالتنمية أن تضطلع بأدوار هامة 

يف الترويج لالتفاقية ورصدها. وميكنها أن تقوم مبا يلي:
أن تنظر يف إدراج حقوق ذوي اإلعاقة ضمن براجمها؛ 9
أن تدرس ما إذا كان ينبغي وضع برامج قائمة بذاهتا  9

بشأن حقوق ذوي اإلعاقة؛
بناء قدرة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 9
إدراج معلومات عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  9

املنشأة  املتحدة  املوازية إىل هيئات األمم  تقاريرها  يف 
مبعاهدات؛

غري ذلك ... 9

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

ميكن للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان أن تقوم 
مبا يلي:

إطار  9 مبثابة  اليت ستعيَّن  )املؤسسات)  املؤسسة  حتديد 
وطين لتنفيذ االتفاقية ورصدها؛

التعريف باالتفاقية؛ 9
إجراء البحوث املتصلة حبقوق ذوي اإلعاقة؛ 9
إدراج االتفاقية يف أنشطتها وتقاريرها السنوية؛ 9
إدراج معلومات عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  9

املنشأة  املتحدة  املوازية إىل هيئات األمم  تقاريرها  يف 
مبعاهدات؛

غري ذلك ... 9
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األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة

ميكن لألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة أن تضطلع أيضًا 
بدور يف الترويج لالتفاقية وميكنها القيام مبا يلي:

إدراج االتفاقية يف الربامج القطرية؛ 9

وضع برنامج قائم بذاته لدعم الدولة يف التصديق على  9
االتفاقية وتنفيذها؛

بناء قدرات منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 9

تقدمي املعلومات إىل اللجنة عند رفع التقارير؛ 9

النظر يف وضع برنامج وطلب متويل من خالل الصندوق  9
االستئماين املتعدد املاحنني.

أُنشئت شراكة األمم املتحدة لتعزيز حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة وصندوقها االستئماين املتعدد املاحنني يف عام 2011 
لدعم الربامج اليت تقودها األمم املتحدة، ال سّيما على املستوى 
يتصل  فيما  والعاملي  اإلقليمي  املستويني  وأيضًا على  القطري، 
سة  بالتصديق على االتفاقية وتنفيذها. ومشلت الوكاالت املؤسِّ
منظمة العمل الدولية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم 
املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة 

للطفولة ومنظمة الصحة العاملية)9).

http://mdtf.undp.org/factsheet/fund/ للمزيد من املعلومات، انظر املوقع  (9(
RPD00 )مت االطالع عليه يف 8 تشرين األول/أكتوبر 2012).

http://mdtf.undp.org/factsheet/fund/RPD00
http://mdtf.undp.org/factsheet/fund/RPD00


الوحدة 3 - التصديق على االتفاقية

تقدمي
ُصدِّق على االتفاقية على نطاق واسع يف سنوات قليلة. 
فبحلول 1 تشرين األول/أكتوبر 2013، وصل عدد األطراف 
الربوتوكول  االتفاقية إىل 137 ووصل عددها يف  املتعاقدة يف 
االختياري إىل 78. وهذا يعين أن ما يزيد عن نصف العامل أعرب 
بيد أنه ما يزال جيب بذل  باالتفاقية.  االلتزام  عن موافقته على 
االختياري.  وبروتوكوهلا  باالتفاقية  عاملي  قبول  لتحقيق  املزيد 
وتقدم الوحدة 3 املبادئ والعمليات الرئيسية اليت ينطوي عليها 
التصديق، وهو ما قد يساعد على تدريب ممثلي الدول واملجتمع 
املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف البلدان اليت مل تصدق 

بعد على االتفاقية وحتفيزها على التصديق عليها.

وعند إجراء دورة تدريب بشأن التصديق على االتفاقية، 
من اهلام أن ُيشار إىل أن التصديق على معاهدة دولية هو عملية 
معقدة ختتلف من بلد إىل آخر. أواًل، ُيستخدم مصطلح التصديق، 
بطرق خمتلفة وقد يؤدي إىل بعض اللبس. فمثاًل ميكن أن يشري 
التصديق إىل اعتماد املعاهدة على املستوى الوطين )مثل اعتماد 
الربملان الوطين إياها)، وميكن أيضًا أن يشري إىل الصك الدويل 
باالنضمام إىل معاهدة. وباإلضافة إىل ذلك، تنضم بعض البلدان 
إىل اتفاقية بدل التصديق عليها، وبذلك فإن مصطلح التصديق قد 
يكون أقل أمهية من مصطلح االنضمام. ويف الوقت ذاته، ختضع 
املعاهدة إىل تأكيد رمسي تقدمه منظمات التكامل اإلقليمي مثل 
االحتاد األورويب. ولئن كانت هناك نزعة إىل استخدام مصطلح 
التصديق كعبارة فضفاضة، فإنه باملعىن احلصري قد يكون مرتبطًا 

أكثر هبيئات قضائية منه بغريها.

من  التصديق  عليها  ينطوي  اليت  العملية  ختتلف  ثانيًا، 
شاملة  وطنية  مناقشات  البلدان  بعض  وُتجري  آخر.  إىل  بلد 
قبل التصديق الدويل، بينما تصدق بلدان أخرى على االتفاقية 

بدايًة مث ُتجري املناقشات الوطنية الحقًا. وبعض البلدان تكتفي 
إضافية  أي خطوات  دوليًا وال تتخذ  االتفاقية  بالتصديق على 

على املستوى الوطين.

وبذلك، ينبغي عند تقدمي الوحدة 3 أن يكون امليسر مطلعُا 
على العمليات الوطنية ذات الصلة وأن يكيف الوحدة تبعًا هلا.

التدابري الوطنية للتصديق ألف- 

تنظم القوانني واملمارسات الدستورية خمتلف جوانب عملية 
التصديق اليت ُتتبع عمومًا، وليس دومًا، على املستوى الوطين قبل 
التصديق على االتفاقية على املستوى الدويل أو االنضمام إليها. 
وجيدر التنويه إىل أن االتفاقية ال تشري حتديدًا إىل أي عملية وطنية 

ينبغي أن تضطلع هبا الدول فيما يتعلق بالتصديق.

وبوجه عام، هناك هنجان للتصديق الوطين حيددمها دور 
السلطة التشريعية. أوهلما، يف البلدان اليت يعمل فيها بالقانون املدين، 
جيري التصديق عن طريق موافقة السلطة التشريعية على املعاهدة. 
فبعد التصويت على املوافقة، ُترسل وثيقة التصديق إىل السلطة 
التنفيذية إلصدارها ونشرها وإيداعها لدى وديعها. فمثاًل صدقت 
كل من األرجنتني وإسبانيا وإكوادور وبنما وشيلي وكرواتيا 
ومايل والنيجر وهنغاريا على االتفاقية عن طريق قانون صادر عن 
الربملان. وصدقت املكسيك عليها عن طريق موافقة إحدى غرفيت 

جهازها التشريعي.

والنهج الثاين، يف معظم البلدان اليت هلا تقاليد القانون العام، 
وكذلك يف النظم القانونية األخرى، جيري التصديق على االتفاقية 
بوثيقة من السلطة التنفيذية. وحينما يشارك الربملان يف هذه العملية، 
فذلك يكون بصفة استشارية. وبعبارة أخرى، ما من داع لتصويت 
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رمسي جيريه الربملان. فمثاًل، أجري التصديق يف كل من بنغالديش 
ونيوزيلندا وتايلند مبوجب قرارات تنفيذية.

وبغض النظر عن االختالفات بني النهجني، وبني خصوصيات 
النظم القانونية، فإن هذه العمليات املحلية تتيح فرصًا هامة إلذكاء 
الوعي باالتفاقية وتعزيز فهمها. والواقع أن العمليات اليت تفضي 
إىل التصديق على االتفاقية وما بعدها قد تؤثر على اخلطوة التالية، 
أي تنفيذها، مثاًل من خالل حتديد الثغرات القانونية وغريها من 

الثغرات وحشد الدعم.

وتقيم بعض الدول منافع التصديق على االتفاقية وحتديات 
استعراض  بعد  التقارير  بإجراء حتاليل وطنية. وتأيت هذه  ذلك 
التشريعات والسياسات الوطنية من حيث امتثاهلا لالتفاقية، وتربز 
مسائل من قبيل األسباب والنتائج، فيما يتعلق بااللتزامات والتكاليف 
اليت تترتب عنها نتيجة لالنضمام إىل االتفاقية وتنفيذها. وتواكب 
التحاليل الوطنية مقترح التصديق على االتفاقية حمليًا وينبغي أن 
يكون أي استعراض ملا قبل التصديق على االتفاقية جزءًا من عملية 
تتواصل يف مرحلة التنفيذ الستعراض التشريعات القائمة واملقترحة. 
ويف أحسن األحوال، ينبغي أن تتاح لعامة اجلمهور نتائج حتليل 

املصلحة الوطنية الذي جتريه احلكومة.

وباملثل، ينبغي أن جتري الدول مشاورات كافية قبل التصديق 
على االتفاقية. وقد ورد دعم هذه العملية يف االتفاقية بالفعل، 

إذ تنص املادة ))3) منها على ما يلي:

تتشاور الدول األطراف تشاورًا وثيقًا مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، من خالل 
السياسات  وتنفيذ  وضع  بشأن  متثلهم،  اليت  املنظمات 
والتشريعات الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، ويف عمليات 
صنع القرار األخرى بشأن املسائل اليت تتعلق باألشخاص 

ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعليًا يف ذلك.

ولئن مل تكن الدولة ملَزمة باملادة ))3)، ألهنا مل تصدق 
بعد على االتفاقية، فإن إجراء مشاورات عامة بشأن التصديق ميثل 
ممارسة جيدة قد تؤثر يف تنفيذ االتفاقية يف مرحلة الحقة. ومن خالل 
املشاورات، قد يتجاوز فعل التصديق جمرد فعل سياسي موجه إىل 

املجتمع الدويل وحيسن بالفعل املعايري على األرض.

وإذا أجريت املشاورات، فينبغي أن تراعي املجموعة الكاملة 
من اجلهات الفاعلة اليت هلا دور تضطلع به يف التصديق. وينبغي أن 
ُيستشار ممثلو احلكومة. بيد أن أجزاء كثرية من احلكومة هلا دور 
تضطلع به يف التكفل بأن تشمل حقوق ذوي اإلعاقة واملشاورات 
خمتلف املستويات، مثل املستويات املركزية واإلقليمية والبلدية من 
احلكومة. وباملثل، ميكن أن ُتجَرى املشاورات داخل احلكومة، 
وليس فقط على مستوى وزاريت الشؤون االجتماعية والصحة، 
اللتني غالبًا ما تقع مسؤولية ملف اإلعاقة على عاتقهما، بل أن 
ُتشمل أيضًا وزارات أخرى من قبيل التعليم والعدل والداخلية 

أو املالية، اليت ستشارك يف تنفيذ االتفاقية.

يف  اإلعاقة صوت  ذوي  لألشخاص  يكون  أن  وينبغي 
املناقشات بشأن التصديق على االتفاقية، سواء بشكل مباشر أو من 
خالل املنظمات اليت متثلهم. وينبغي أن جتسد هذه املشاورات 
تنوع اإلعاقات. فاألشخاص ذوو اإلعاقة ليسوا فئة واحدة، بل 
يشملون أيضًا أشخاصًا ذوي عاهات خمتلفة )منها العاهات النفسية 
االجتماعية، والعقلية والبدنية واحلسية) وخمتلف األشخاص )الرجال 
والنساء واألطفال ذوو اإلعاقة، والشعوب األصلية، واألشخاص 
املسنون وغريهم). وينبغي أن ترمي املشاورات إىل جتسيد هذا 

التنوع قدر املستطاع.

منظمات  مشاركة  دعم  إىل  احلاجة  ُتدَرس  أن  وينبغي 
الناحية  األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاورات مبا يف ذلك من 
املالية، دراسًة متأنية. وقد جتد الدول اليت تنخرط يف عمليات التصديق 
أحيانًا أن من الصعب إجراء مشاورات على نطاق أوسع نظرًا 
لقلة األموال، مثاًل، يف البلدان النامية أو تلك اليت تواجه أزمات. 
ويف مثل هذه األحوال، ينبغي أن تستفيد عمليات التشاور االستفادة 
القصوى من املوارد على ندرهتا. بيد أن التشاور ينبغي أال ُيجَرى 
لضمان مشاركة وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة فحسب، بل ألن 
هؤالء األشخاص هلم مقترحات تتعلق باالستخدام األكثر فعالية 

للموارد الشحيحة للتكفل باإلعمال التدرجيي لالتفاقية.

وينبغي أن ُتستشار كذلك اجلهات الفاعلة األخرى من 
املجتمع املدين، من قبيل املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق 
اإلنسان أو التنمية. وإن وجدت مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، 
فينبغي استشارهتا وميكنها أيضًا أن تضطلع بدور يف إجراء البحوث 
عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحتليل القوانني والسياسات.
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وينبغي أن تشمل عملية التصديق اجلميع وأن متثل املجتمع 
برمته، مبا يف ذلك فئات من األقليات واملعارضة السياسية، وينبغي أال 
حتركها أي أجندة سياسية. وهذه العملية احلقيقية اليت تشمل اجلميع 
تتماشى مع مبدأ القانون الدويل الذي ينص على أن احلكومات 
الالحقة يف بلد ما ملزمة أيضًا بأي معاهدة دولية صدقت عليها 
احلكومات السالفة. واخلطورة تكمن يف استبعاد احلكومة اليت يف 
السلطة جهات فاعلة بعينها من قبيل املعارضة السياسية لتستفرد 
هي بسلطة اختاذ القرار. بيد أن ذلك قد يقوض يف األمد األبعد 

تنفيذ االتفاقية وجيعله غري مستدام عندما تتغري احلكومة.

ويف عملية التصديق األسترالية مثال جيد عن اخلطوات 
املتبعة. فقد وقعت أستراليا على االتفاقية يف آذار/مارس 2007 
وصدقت عليها يف متوز/يوليه 2008. ومشلت هذه العملية الوطنية 
استعراضًا شاماًل جلميع التشريعات يف واليات الكومنولث وأقاليمه 
للتكفل بأن أستراليا ستمتثل جلميع مواد االتفاقية. وقامت وزارات 
األسر، واإلسكان، واخلدمات املجتمعية وشؤون الشعوب األصلية، 
العام، بالتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  واملدَّعي 
واملجالس االستشارية املعنية باإلعاقة وشبكة اخلدمات القانونية 
يف جمال اإلعاقة، بتقدمي تقرير عن أثر التصديق على االتفاقية على 
احلكومة. وحدد التقرير منافع وسلبيات التصديق على االتفاقية 
وبروتوكوهلا االختياري؛ وحتقق من مدى امتثال القوانني األسترالية 
لاللتزامات مبوجب االتفاقية؛ وقدم وصفًا ألثر التصديق على االتفاقية 
من الناحية االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية؛ وأنشأ سباًل 
مناسبة إلدراج االتفاقية بشكل مباشر؛ ودقق القوانني والسياسات 

والربامج الوطنية.

احلكومة  على  تقتصر  عملية  ليس  للتصديق  والتحضري 
على  التصديق  إىل  يدعو  أن  املدين  للمجتمع  فيمكن  مبفردها. 
االتفاقية. ولعل ذلك يكون أشد احلوافز فعالية يف دفع احلكومة 
إىل الفعل. وحتقيقًا هلذه الغاية، ميكن للمجتمع املدين وغريه أن 

يقوموا مبا يلي:

معرفة احلقائق	 
القانون  9 من  االتفاقية جزءًا  على سبل جعل  التعرف 

الوطين؛
التعرف على آثار التصديق وتكاليفه؛ 9
التصديق  9 يستجيب  أن  من خالهلا  حتديد سبل ميكن 

الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؛

تثقيف اآلخرين	 

إشراك صناع القرار من خالل االجتماعات، والرسائل  9
اإللكترونية، واملراسالت بالربيد، واالتصاالت اهلاتفية 
والزيارات، والتأكيد على أن اإلعاقة متثل مسألة من 

مسائل حقوق اإلنسان؛

إشراك املجتمع من خالل تشجيع املناقشات واحلوارات  9
الوطنية يف املدارس ويف املجتمعات املحلية؛

حشد الشركاء واحللفاء، من قبيل املجموعات األخرى 	 
املعنية باإلعاقة ومنظمات حقوق اإلنسان واحلركات 

االجتماعية

إبراز أمهية املسألة؛ 9

إطالق محلة مشتركة من أجل التصديق على االتفاقية؛ 9

اقتراح إجراءات ملموسة من أجل إشراكهم يف العملية؛ 9

إقامة شبكة، مبا يف ذلك سبل لتبادل املعلومات والتواصل  9
)إنشاء موقع إلكتروين على شبكة اإلنترنت مثاًل)؛

ممارسة الضغط	 

مراسلة احلكومة، وحثها على التوقيع والتصديق؛ 9

مناقشة االتفاقية مع أعضاء الربملان؛ 9

اللقاء بأشخاص مسؤولني عن االتصال يف الوزارات،  9
والوكاالت املحلية والوطنية، وغريهم؛

املتابعة	 

توجيه رسائل شكر للمسؤولني والشركاء اآلخرين؛ 9

تقييم مدى جناح االستراتيجيات والرسائل. 9

وقد أعدت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام 
ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان جمموعة أدوات 
إىل  الدعوة  على  باأللغام  املتعلقة  اإلجراءات  مراكز  ملساعدة 
أدناه رسالة منوذجية  اإلطار  وترد يف  االتفاقية.  التصديق على 
ميكن إرساهلا إىل اجلهات الفاعلة املعنية للترويج للتصديق على 

االتفاقية.
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]عنوانك[

]عنوان املرسل إليه[

]التاريخ[

حضرة السيد ]اسم املسؤول احلكومي[

لقد دخلت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيز النفاذ يف 3 أيار/مايو 2008. وعندما افُتتح باب التوقيع عليها 
يف 30 آذار/مارس 2007، وقعت عليها 82 دولة، وهو أكرب عدد من التوقيعات يف تاريخ أي معاهدة من معاهدات األمم 

املتحدة عند بدء التوقيع عليها. ولالطالع على النص الكامل، يرجى زيارة املوقع www.un.org/disabilities. وإن هذه االتفاقية:

تضع معايري دولية فيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحرياهتم؛	 
توضح مبادئ حقوق اإلنسان املتعلقة باإلدماج، وعدم التمييز، وإمكانية الوصول واملشاركة يف سياق األشخاص 	 

ذوي اإلعاقة؛
توفر منوذجًا من أجل احلكومات لالستعانة به يف وضع قوانني وسياسات وطنية؛	 
تنشئ آليات أكثر فعالية لرصد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛	 
تنص على آليات للتنفيذ والرصد على الصعيد الوطين.	 

ومتثل االتفاقية حتواًل يف مواقف وهنج التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. ومتثل انتقااًل من النظر إىل األشخاص ذوي 
اإلعاقة باعتبارهم "متلقني" لإلحسان، والعالج الطيب واحلماية االجتماعية، إىل النظر إليهم باعتبارهم "مواطنني" هلم حقوق، 

وقادرين على اختاذ القرارات واملشاركة مشاركة فعالة باعتبارهم أفرادًا من املجتمع.

وهذه االتفاقية هي أول أبرز معاهدة حلقوق اإلنسان يف هذا القرن، وهي مكسب تارخيي ل  650 مليون شخص من 
ذوي اإلعاقة عرب العامل. وتتيح بالتأكيد ل  ]اسم البلد[ فرصة هامة للوفاء بالتزاماهتا جتاه مواطنيها. ونتطلع إىل العمل معكم على 

هذه املسائل وحنن رهن اإلشارة لتقدمي الدعم إن طلبتموه.

املخلص،

]اسم الشخص/املنظمة[

التدابري الدولية للتصديق باء- 

أو منظمات  الدول  على  جيب  الدويل،  الصعيد  على 
أن تصبح  تعتزم  اليت  اإلقليمي )مثل االحتاد األورويب)  التكامل 
أطرافًا يف االتفاقية أن تعرب عن موافقتها على االلتزام هبا. وتنص 

املادة 3) على أن هذه املوافقة ميكن أن ُيعرب عنها من خالل 
التصديق، أو االنضمام أو اإلقرار الرمسي. ويقصد مبنظمة تكامل 
إقليمي منظمة تشكلها الدول ذات السيادة يف منطقة ما، وتنقل 
إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت 

حتكمها االتفاقية )املادة ))).

http://www.un.org/disabilities
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ويف هذه املرحلة، من املهم تعريف بعض املصطلحات. 
فبالنسبة إىل الكثري من الدول، يشمل اإلعراب عن املوافقة التوقيع 

والتصديق ما يلي:

التوقيع على االتفاقية هو فعل تقوم به دولة أو منظمة  )أ) 
أن  واعتزامها  باملعاهدة  اهتمامها  بإبداء  إقليمي  تكامل 
ملزمة  واملنظمات  الدول  وليست  فيها.  طرفًا  تصبح 
بتوقيعها. بيد أنه جيب عليها أن متتنع عن أي األعمال 
اليت تعطل موضوع االتفاقية أو الغرض منها، وفقًا التفاقية 

فيينا لقانون املعاهدات )املادة 18)؛

يتعلق التصديق بالقيام، طي رسالة رمسية، بإيداع صك  )ب) 
املتحدة بوصفه وديع  العام لألمم  التصديق لدى األمني 

االتفاقية، وفقًا للمادة 1).

املستوى  الدولة على  التصديق، تؤكد  وبإيداع صك 
الدويل على موافقتها بااللتزام مبعاهدة. وعلى غرار سائر أفعال 
يف  املضمنة  اإلنسان  حقوق  معايري  التصديق  جيعل  املوافقة، 
االتفاقية سارية على الدولة ويلزمها بتقدمي تقارير إىل املجتمع 
وسياساهتا  تشريعاهتا  ملواءمة  املعتمدة  التدابري  بشأن  الدويل 
الدولية. وقد خيتلف مدلول ذلك من  املعايري  وممارساهتا مع 

بلد إىل آخر وهذا ما سُيناقش أدناه.

الدول عملية واحدة لإلعراب عن موافقتها  تتبع بعض 
بااللتزام، أال وهي االنضمام. ويشمل ذلك إيداع صك االنضمام 
لدى الوديع وهلذا اإليداع نفس األثر القانوين كالتصديق، بيد أن 

التوقيع ال يسبقه، كما هو احلال يف التصديق.

وفيما خيص منظمات التكامل اإلقليمي، ال ختتلف هذه 
العملية عن العملية ذات املسارين املشار إليها أعاله، حيث يعقب 

اإلقراُر الرمسي توقيَع املنظمة.

وميكن أن تقرر الدول ومنظمات التكامل اإلقليمي التصديق 
على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري و/أو االنضمام إليهما معًا 
أو التصديق على االتفاقية و/أو االنضمام إليها مبفردها. وينبغي أن 
د ذلك يف الصك املنفذ واملودع. ومن الشروط املسبقة للتصديق  جيسَّ
والتوقيع على الربوتوكول االختياري توقيع االتفاقية والتصديق 
عليها، بالرغم من أنه ميكن إجراء العمليتني معًا بالتزامن خالل 

حفل التوقيع ذاته.

التحفظات والتفامهات واإلعالنات جيم- 
عند التوقيع على االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام 
إليها، قد ترغب الدول منظمات التكامل اإلقليمي أن تعدل تطبيق 
املعاهدة عن طريق إبداء حتفظات. وتعرف اتفاقية فيينا لقانون 

املعاهدات )املادة2، الفقرة 1)د)) التحفظ كما يلي:

صيغته  كانت  أيًا  واحد،  جانب  من  إعالن 
أو تصديقها  توقيعها  ما عند  دولة  تصدره  أو تسميته، 
أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها إىل معاهدة، مستهدفة 
به استبعاد أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة 

من حيث سرياهنا على تلك الدولة.

وميكن للدول أيضًا أن تقدم إعالنات لدى التوقيع على 
اتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها. واإلعالنات هي بيانات 

تفاهم عن مسألة واردة يف االتفاقية أو تفسري حلكم بعينه.

ويف بعض احلاالت ميكن أن تكون التحفظات واإلعالنات 
جتسيدًا الفتقار الدولة إىل الرغبة يف تنفيذ االتفاقية تنفيذًا كاماًل، 
فمثاًل ميكن أن تعلل دولة عدم رغبتها باالستشهاد بتضارب املبادئ 
الثقافية. ويف حاالت أخرى، ميكن أن تكون التحفظات واإلعالنات 
تعبريًا عن قلق مشروع وجدي يساور الدولة فيما يتصل بعدم كفاية 
مواردها الوطنية للتعامل مع االلتزامات املنبثقة عن االتفاقية. وقد 
تزنع الدول إىل إبداء حتفظات لكسب مزيد من الوقت يف التنفيذ. 
وميكن أن تقرر الدولة تعديل أو تقييد بعض األحكام األشد صرامة 
درءًا ملؤاخذة املجتمع الدويل إياها على عدم تنفيذ االتفاقية تنفيذًا 
مالئمًا. وإذا كان ال بد من التحفظات، فمن املهم تقييد أثرها إىل 
احلد األدىن. وتستحق التحفظات الفضفاضة واملحددة العناية عند 
رصد معاهدة. فمثاًل، ميكن للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، عن طريق تفسرياهتا ذات احلجية، أن تقيد التحفظات اليت 

يبدو نطاقها عامًا وغري حمدد.

ويف كل األحوال، ال ينبغي التشجيع على إبداء حتفظات 
وينبغي أن جيد امليسر سباًل لتوضيح ذلك عند تقدمي هذه الوحدة، 

مع مراعاة اجلمهور.

وجتيز املادة 6) من االتفاقية لألطراف أن تبدي حتفظات 
شريطة أال تكون هذه التحفظات منافية ملوضوع االتفاقية وغرضها. 
وجيوز لدولة معترضة أن ختطر األمني العام لألمم املتحدة بذلك. 
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ما تركز  وعادة  تلقاه.  الذي  االعتراض  العام  األمني  ويعمم 
االعتراضات على اإلعالنات على ما إذا كان البيان جمرد إعالن 
تفسريي أو يف الواقع حتفظًا قد يعدل من اآلثار القانونية لالتفاقية. 
وقد تطلب دولة معترضة أحيانًا من الدولة املعلنة أن توضح نواياها. 
وإذا وافقت الدولة املعلنة على أهنا صاغت حتفظًا بداًل من إعالن، 

فيجوز سحب حتفظها أو تأكيد ما إذا كان البيان جمرد إعالن.

وبعد تعميم التحفظ، ميكن للدول األطراف األخرى أن 
تعترض على التحفظ يف غضون 12 شهرًا بدءًا من تاريخ إيداع 
اإلخطار بالتحفظ، أو التاريخ الذي أعربت فيه الدولة أو منظمة 
تكامل إقليمي عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية، أيهما كان 
الحقًا. وعندما تبلغ دولة ما األمني العام باعتراضها على حتفظ بعد 
هناية فترة ال  12 شهرًا، فإن األمني العام يعمم ذلك باعتباره "بالغًا". 
وال يرغم إبداء شكوى الدولة على سحبه. بيد أنه يضع ضغطًا 
سياسيًا على الدولة اليت تبدي التحفظ. وقد يفضي إىل السحب 
الطوعي للتحفظ فورًا أو بعد فترة من الزمن. وباإلضافة إىل ذلك، 
نتيجة لالعتراض على التحفظ، ميكن أن تعترب دولة ما املعاهدة غري 
سارية بينها وبني الدولة اليت تبدي التحفظ - أو على األقل فيما 

يتصل يف احلكم الذي أبِدي التحفظ بشأنه.

وقد دأبت هيئات رصد املعاهدات على السعي إىل تقييد 
نطاق التحفظات وشجعت على سحبها. فقد أعربت اللجنة املعنية 
حبقوق اإلنسان مثاًل عن موقفها يف التعليق العام رقم )2))199) 
التصديق  لدى  تبدى  اليت  بالتحفظات  املتعلقة  الوسائل  بشأن 
على العهد أو الربوتوكولني االختياريني امللحقني به أو االنضمام 
إليها، أو فيما يتعلق باإلعالنات اليت تصدر يف إطار املادة 1) 
من العهد. واستنادًا إىل معيار عدم جواز التحفظات اليت تتناىف 
مع موضوع االتفاقية وغرضها، أشارت اللجنة إىل جماالت تعترب 
فيها التحفظات غري مقبولة. وتشمل هذه املجاالت املواد اليت 
تعترب مبثابة قواعد قطعية. وتبحث اللجنة فيما إذا كان من اجلائز 
إبداء حتفظات على احلقوق اليت ال جيوز تقييدها. فمثاًل، رأت 
اللجنة أن التحفظات على التدابري اليت تنشئ آلية تدعم التمتع 
حبقوق اإلنسان، من قبيل احلق يف سبل االنتصاف، ليست مقبولة. 
وترى اللجنة أنه يقع على عاتقها أن حتدد ما إذا كان حتفظ معني 
ال يتفق مع موضوع وهدف العهد، وهذا يرجع إىل أسباب منها 
أن هذه ليست مهمة من املناسب أن تقوم هبا الدول األطراف 
يف اختاذ القرار، وهي من ناحية أخرى مهمة ال ميكن للجنة أن 

تتجنبها يف أداء وظائفها.

وينبغي أن تدعو اجلهات الفاعلة املشاركة يف دعم هيئات 
املعاهدات، وتعزيز االستعراض الدوري الشامل و/أو التفاعل مع 
السلطات الوطنية اليت هتم ببدء عملية التصديق أو إكماهلا، إىل 

التصديق دون حتفظات.

التحفظات  تعديل  أنه جيوز  إىل  اإلشارة  وأخريًا، جتدر 
القائمة. وقد يفضي هذا التعديل إىل سحب جزئي أو قد ينشئ 
استثناءات جديدة أو تغيريات على اآلثار القانونية لبعض األحكام 
)أي يفضي إىل حتفظ جديد). وجيوز ألي دولة أو منظمة تكامل 
إقليمي أن تسحب أي حتفظ أبدته على االتفاقية أو الربوتوكول 
االختياري يف أي وقت. وينبغي أن حيرَّر السحب كتابيًا وأن 
يوقعه رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة أو وزير الشؤون اخلارجية، 
أو شخص ختوله تلك السلطات صالحيات كاملة هلذا الغرض. 

وعلى غرار التحفظات، ميكن تغيري اإلعالنات أو سحبها.

االتفاقية جمموعة من  الدول األطراف يف  وقد أدرجت 
التحفظات واإلعالنات، وبعضها أثار اعتراضات لدى دول أطراف 

أخرى.

فيما يتعلق مبفهوم "املوافقة" وتبعاته، أعلنت أستراليا عن 	 
"فهمها أن االتفاقية تسمح بتقدمي املساعدة أو العالج 
من  املتخذة  التدابري  ذلك  مبا يف  إلزاميًا،  لألشخاص 
أجل معاجلة اإلعاقة العقلية، حيثما يكون ذلك العالج 
وأعلنت  بالضمانات".  ورهنًا  أخري  ضروريًا كمالذ 
"املوافقة"  ملصطلح  فهمهما  وهولندا  فرنسا  من  كل 
قادر على  يبديها شخص  اليت  املوافقة  وتطبيقه: )1) 
املوافقة؛ و)2) يف حالة األشخاص غري القادرين على 
الذي يعطيه ممثلهم أو سلطة  إعطاء موافقتهم، اإلذن 

أو هيئة منصوص عليها مبوجب القانون؛
وقد أبدت مالطة وموناكو وبولندا حتفظات وإعالنات 	 

شددت فيها على أنه ال ينبغي تفسري االتفاقية بشكل 
مينح احلق الفردي يف اإلجهاض؛

دولة 	  أن كوهنا  السورية  العربية  اجلمهورية  و"تفهم" 
موقعة على االتفاقية "ال يعين بأي حال من األحوال 
اعترافها بإسرائيل أو دخوهلا يف عالقات مع إسرائيل، 

بأي شكل، فيما يتصل باالتفاقية"؛
وأعلنت أذربيجان أنه "يتعذر عليها ضمان تطبيق أحكام 	 

االتفاقية يف األراضي اليت حتتلها مجهورية أرمينيا حىت 
تتحرر هذه األراضي من االحتالل"؛
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اإلعالن 	  على  أخرى  دول  وعدة  فرنسا  واعترضت 
الذي قدمته مجهورية إيران اإلسالمية باستبعاد تطبيق 
أحكام االتفاقية اليت تعترب متعارضة مع القوانني اإليرانية. 
وحبسب فرنسا، فإن مجهورية إيران اإلسالمية قدمت 
"حتفظًا ذا نطاق عام غري حمدد. وهذا التحفظ فضفاض 
وال حيدد األحكام ذات الصلة من االتفاقية أو القوانني 
املحلية اليت ترغب مجهورية إيران اإلسالمية أن تعطيها 
األفضلية. ونتيجة لذلك، فهي ال تسمح للدول األطراف 
األخرى مبعرفة نطاق التزام مجهورية إيران اإلسالمية 

وقد جتعل االتفاقية غري فعالة"؛

واعترضت الربتغال، واجلمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، 	 
والسويد، والنمسا، وهولندا على حتفظ أبدته السلفادور 
اليت ال ختل  احلدود  "يف  االتفاقية  على  التوقيع  بشأن 
أحكامها أو تنتهك أحكام أي من الضوابط واملبادئ 
واملعايري املكرسة يف دستور مجهورية السلفادور وال سّيما 
ملوضوع  مناف  التحفظ  وهذا  للمبادئ".  سرده  يف 
ال حيدد  ألنه  الدول،  لتلك  وفقًا  وغرضها  االتفاقية 

نطاق االستثناء من القاعدة؛

واعترضت إسبانيا، والربتغال، واجلمهورية التشيكية، 	 
الذي خيضع  التفسريي  تايالند  إعالن  على  والسويد 
املادة 18 من االتفاقية لشرط مواءمته القوانني واللوائح 
التنظيمية واملمارسات التايالندية. ومل يوضح التحفظ 
النطاق الذي تعترب تايالند نفسها ملزمة فيه بالتزامات 
التزامها مبوضوع  بشأن  تساؤاًل  مما طرح  املادة 18، 
املتصلة حبرية  باحلقوق  يتعلق  فيما  االتفاقية وغرضها 

التنقل واجلنسية.

إدراج االتفاقية ضمن نظام القانون  دال- 
للدولة املصدقة عليها

مبجرد التصديق الدويل على املعاهدة، تكون الدولة قد 
أعربت عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة وتدخل االتفاقية حيز 
النفاذ بالنسبة إليها. بيد أنه ينبغي أال يفترض أن االتفاقية أصبحت 

تلقائيًا جزءًا من قانوهنا الوطين.

ويوجد هنجان رئيسيان فيما يتعلق بإدراج االتفاقيات ضمن 
النظام القانوين املحلي، وعادة ما ينجم ذلك عن التقاليد القانونية 

وغالبًا ما جيسد يف الدساتري الوطنية.

وتفترض البلدان ذات النهج األحادي أن القانون املحلي 
والقانون الدويل يشكالن منظومة واحدة من القانون. وال حاجة 
إىل جتسيد القانون الدويل ضمن القانون الوطين. فالتصديق على 
القانون الوطين. وميكن ألي  اتفاقية دولية يدرجها فورًا ضمن 
قاض حملي أن يطبق القانون الدويل مباشرة كما ميكن للمواطنني 
أن يستشهدوا هبذا القانون، كما لو كانت قانونًا حمليًا. وميكن 
أن يعلن قاض بطالن قاعدة وطنية إذا كانت تتعارض مع القواعد 
الدولية. ويف بعض الدول، تكون للقانون الدويل األسبقية بينما تعتمد 
دول أخرى قاعدة القانون الالحق. ويف بعض الدول األطراف يف 
االتفاقية، مثل األرجنتني وإسبانيا وسلوفينيا وشيلي وقطر وكرواتيا 
وكوستاريكا ومايل والنيجر وهنغاريا، يكون ألحكام االتفاقية أثر 
قانوين مباشر على اإلطار القانوين الوطين وتسري بشكل مباشر من 
حيث املبدأ، مبا يف ذلك يف املحاكم. وفيما يتعلق مبعاهدات حقوق 
اإلنسان األخرى، من قبيل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
والسياسية والثقافية، فقد جلأ أفراد إىل املحاكم ليعرضوا عليها مزاعم 
انتهاكات حقوق االتفاقية وُحكم هلم بالتعويض أو جرب الضرر.

ويف البلدان ذات النهج الثنائي، ُينظر إىل النظم القانونية 
فليس  البعض.  بعضها  عن  منفصلة  باعتبارها  والوطنية  الدولية 
ملعاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت تكون فيها تلك الدول طرفًا 
أي مفعول، ومن مّث ينبغي اعتماد تشريعات حملية إلدماج االتفاقية 
يف النظام القانوين املحلي. ولئن كانت بعض الدول األطراف قد 
أدخلت تعديالت على تشريعاهتا للتكفل بامتثاهلا لالتفاقية، فيبدو 
أن اخلطوات املتخذة حىت اآلن قاصرة عن منح االتفاقية أثرًا مباشرًا 

يف النظام املحلي.

وإذا مل جتسد دولة ذات هنج ثنائي معاهدة دولية يف قانوهنا 
املحلي، ألسباب مثل اإلمهال أو ألن الغرض من التصديق/االنضمام 
كان سياسيًا فحسب، فإن تنفيذها يظل غري مؤكد. وإذا مل جتسد 
الدولة االتفاقية يف نظام قانوهنا الوطين حال تصديقها عليها، فإن 
من حيتاجون أشد احلاجة لتطبيق أحكامها قد ال حيظون باحلماية. 
وتطبق النهج الثنائي بلدان مثل أستراليا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، 

وكندا، وكينيا، ومالوي، واململكة املتحدة، واهلند.

وكثريًا ما أوصت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان بإدماج 
معاهداهتا يف النظام القانوين املحلي بغية إعماهلا إعمااًل كاماًل. 
فمثاًل، يف حني تشري اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام 
رقم 31))200) بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على 
الدول األطراف يف العهد، إىل أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
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املدنية والسياسية ال يطلب من الدول األطراف صراحة إدماج العهد، 
فإهنا ذهبت إىل أن "الضمانات اليت يشملها العهد قد حتصل على 
محاية معززة يف تلك الدول اليت يشكل فيها العهد تلقائيًا، أو من 
خالل إدماجه املحدد، جزءًا من النظام القانوين املحلي" ودعت 

الدول األطراف إىل السري على هذا املنوال.

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية عن آراء مماثلة يف التعليق العام رقم 9)1998) بشأن 
التطبيق املحلي للعهد، حيث ذهبت إىل ضرورة تطبيق "معايري 
حقوق اإلنسان الدولية امللزمة قانونًا على حنو مباشر وفوري يف 
النظام القانوين املحلي" و" ال ُيلزم العهد رمسيًا الدول األطراف 
بإدماج أحكامه يف القانون الداخلي، لكن هذا النهج مستصوب".

وحىت يف البلدان اليت يكون من الضروري أن يشري التشريع 
إىل معاهدة أو يقتبس حمتواها، فقد استحدث القضاة يف بعض 
احلاالت طرائق مبتكرة لالستعانة باملعايري الدولية. فمثاًل، رغم 
أن جنوب أفريقيا ليست طرفًا يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
االقتصادية والسياسية والثقافية، فقد استعانت حمكمتها الدستورية 
بالتعليقات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة العامة للحقوق االقتصادية 
احلقوق  سياق  تفسري  أجل  من  وذلك  والثقافية،  واالجتماعية 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف دستور جنوب أفريقيا.

موقع االتفاقية يف تراتبية النظام  هاء- 
القانوين للدول

يف الدول اليت تسري فيها االتفاقية بشكل فوري، أعطيت 
االتفاقية مستويات خمتلفة يف التراتبية املحلية للقوانني. فكوستاريكا 
مثاًل تعترف لالتفاقيات مبرتبة متساوية مع الدستور. ويف األرجنتني، 
قدِّم مشروع قانون إىل الربملان لالعتراف لالتفاقية مبرتبة الدستور، 
على شاكلة معاهدات حقوق اإلنسان األخرى. ويف عدة دول، 
مثل كرواتيا ومايل واملكسيك والنيجر، تكون ملعاهدات حقوق 
اإلنسان الدولية اليت تكون هذه الدول طرفًا فيها مرتبة أمسى من 

القوانني املحلية.

وكثريًا ما طلبت هيئات معاهدة حقوق اإلنسان تقدمي 
توضيحات بشأن مكانة معاهداهتا يف تراتبية القوانني املحلية. وقد 
أعربت هذه اهليئات باستمرار عن تقديرها للدول اليت اعترفت 

اإلنسان مبركز دستوري، وليست هي هذه  ملعاهدات حقوق 
احلال دومًا.

وقد أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان صراحة يف تعليقها 
العام رقم 31))200) إىل املركز اهلام للمعاهدات الدولية الذي 
"ينشأ مباشرة من املبدأ الوارد يف املادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون 
املعاهدات والذي ’ال جيوز مبوجبه للدولة الطرف أن حتتج بأحكام 
قانوهنا الداخلي لتربير عدم تنفيذ معاهدة ما’". وأشارت اللجنة 
إىل أن هذا املبدأ "ينطبق حبيث مينع الدول األطراف من االحتجاج 
بأحكام القانون الدستوري أو غري ذلك من جوانب القانون املحلي 

لتربير عدم أداء أو تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدة".

وقد تشكل التحفظات اليت تسجلها دول ال تعترف بأسبقية 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حالة التنازع بني االتفاقية 
وقوانينها الدستورية أو الوطنية، حتديات من حيث توافقها مع املادة 
27 من اتفاقية فيينا. ونتيجة ذلك، فحىت الدولة اليت هلا نظام ثنائي 
ينبغي أال حتتج بالقانون الوطين على األقل كسبب لعدم احترام 
االتفاقية، حىت وإن تعذر االحتجاج مباشرة باالتفاقية يف املحاكم 

الوطنية دون أي قانون إضايف من الربملان.

الترويج للتصديق على االتفاقية:  واو- 
أدوار خمتلف اجلهات الفاعلة

اهليئة التنفيذية
التشاور مع الوزارات؛ 9
تعيني جهة اتصال معنية بالتصديق؛ 9
إجراء مشاورة وطنية؛ 9
استعراض القوانني والسياسات؛ 9
حتديد أي ثغرات يف احلماية؛ 9
إجراء حتليل املصلحة الوطنية؛ 9
اختاذ التصديق على االتفاقية هدفًا وطنيًا؛ 9
التعرف على املمارسات اجليدة يف املنطقة؛ 9
طلب املساعدة من األمم املتحدة؛ 9
تدابري أخرى؟ 9
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الربملان
التحقق مما إذا كانت احلكومة تعتزم التصديق؛ 9
االستعانة باإلجراءات الربملانية للتشجيع على التصديق،  9

مثل األسئلة املوجهة للوزراء؛
تقدمي مشروع قانون من أحد أعضاء الربملان؛ 9
تشجيع النقاش الربملاين؛ 9
حشد الرأي العام؛ 9
عدم التشجيع على التحفظات والبيانات؛ 9
إذكاء الوعي باالتفاقية وبعملية التصديق عليها؛ 9
وبروتوكوهلا  9 االتفاقية  على  التصديق  على  التشجيع 

االختياري؛
تدابري أخرى؟ 9

املجتمع املدين
تشكيل حتالف لدعم التصديق؛ 9
االتصال مبنظمات املجتمع املدين الدولية؛ 9
وضع إطار زمين واستراتيجية للضغط؛ 9
إطالق محلة توعية إعالمية؛ 9
عقد مؤمتر وطين؛ 9
إعداد برنامج بشأن التصديق والسعي لتمويله؛ 9
اللقاء مبمثلي الربملان، والوزارات املعنية، واملؤسسات  9

الوطنية حلقوق اإلنسان، وغريها؛
إثارة موضوع التصديق مع جمموعة املاحنني؛ 9
السؤال عّما تقوم به األمم املتحدة؛ 9
تدابري أخرى؟ 9

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
إجناز حبوث بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 9
إثارة مسألة التصديق يف التقارير السنوية املوجهة إىل  9

الربملان؛
إصدار بيانات صحفية تدعم التصديق؛ 9
إذكاء الوعي لدى املجتمع؛ 9
فيما  9 اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظمات  مع  التعاون 

يتعلق بالتصديق؛
يتعلق  9 فيما  األمور  زمام  أخذ  على  بالقدرة  التكفل 

باالتفاقية؛
تدابري أخرى؟ 9

فريق األمم املتحدة القطري
مناقشة التصديق مع الشركاء احلكوميني؛ 9
مجع املمارسات اجليدة من املنطقة؛ 9
إذكاء الوعي بشأن االتفاقية؛ 9
إسداء املشورة املتخصصة إىل احلكومة والشركاء من  9

املجتمع املدين؛
الوطنية  9 االتصال  جلهات  التقنية  املساعدة  تقدمي 

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
إثارة التصديق مع املجتمع الدويل؛ 9
دعم التصديق من خالل االتصاالت اإلعالمية؛ 9
إعداد برنامج لدعم التصديق؛ 9
وال سّيما  9 املدين،  املجتمع  منظمات  مشاركة  دعم 

على  وتشجيعها  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  منظمات 
املشاركة؛

تدابري أخرى؟ 9





الوحدة 4 - تدابير التنفيذ

مة مقدِّ
ما هي تدابري التنفيذ اليت تقضي هبا االتفاقية؟

تشري املادة ))1))أ) بوجه عام إىل تدابري التنفيذ املطلوبة 
من أجل اإلعمال الكامل حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، دون 

متييز. وتقضي بأن تقوم الدول:

التشريعية واإلدارية  املالئمة  التدابري  باختاذ مجيع 
وغريها من التدابري، إلنفاذ القوانني املعترف هبا يف هذه 

االتفاقية.

وهناك على األقل ثالثة جوانب من هذه الفقرة الفرعية 
ينبغي تسليط الضوء عليها. بداية، تشري املادة إىل اختاذ "مجيع" 
التدابري املالئمة. وُيستشّف من ذلك أن التنفيذ ينبغي أن يكون 
شاماًل، مبعىن أنه ينبغي أن يشمل مجيع التدابري املمكنة ذات الصلة 
باالتفاقية. وتشري املادة ) إىل بعض هذه التدابري، اليت سُتسَتعرض 
مبزيد من التفصيل أدناه. وعالوة على ذلك، تشري االتفاقية يف جزء 
كبري منها إىل تدابري التنفيذ اخلاصة فيما يتعلق باحلقوق املحددة. 
وجيدر الرجوع إىل أي مادة لفهم أنواع التدابري املطلوبة لوضع 
االتفاقية موضع التنفيذ. وميكن أن تفَهم اإلشارة إىل "مجيع" التدابري 
املالئمة باعتبارها أداة للمرونة: بعبارة أخرى، مل تترك أية خيارات 
وقد حتدد خمتلف الدول خيارات خمتلفة للتنفيذ، وفق ما يتماشى 

مع سياقاهتا القانونية والثقافية.

وبعبارة  "املالئمة".  التدابري  املادة إىل مجيع  ثانيًا، تشري 
أخرى، جيب أن تكون التدابري مالئمة من حيث مبادئ االتفاقية 
والتزاماهتا. وجيب أن حتترم االتفاقية وتروج ملبادئها. وجيب أن 

تكون متسقة معها.

ثالثًا، تشري املادة صراحة إىل التدابري التشريعية واإلدارية، 
ولكنها تشري أيضًا إىل التدابري "األخرى". وهذا يتسق مع معاهدات 
حقوق اإلنسان األخرى. ولئن كانت التدابري القانونية واإلدارية 
تكتسي أمهية يف تنفيذ معاهدة دولية، فإن تدابري تنفيذ معاهدات 
حقوق اإلنسان تنفيذًا كاماًل تتجاوز إىل حد بعيد التدابري القانونية 
والتشريعية لتشمل التعليم والتمويل والتنمية والربامج االجتماعية 
وبناء املؤسسات، والتدابري القضائية والتدابري األخرى. ونتيجة 
لذلك، جيب أن يكون نطاق هذه التدابري شاماًل حىت يتسىن تنفيذ 
االتفاقية تنفيذًا فعااًل. ومن شأن فهم املعاهدة فهما ضيقًا يقتصر 
على تدابري قانونية )دون تدابري التمويل) أن يفضي إىل قوانني 

جيدة ال تطبق.

وهناك جمموعة كاملة من تدابري التنفيذ اليت قد تكون ذات 
صلة، ومنها ما يلي:

تعيني جهات اتصال، وآليات تنسيق ومؤسسات أخرى 	 
داخل احلكومة لدعم التنفيذ؛

التكفل بتماشي القوانني وامليزانيات مع االتفاقية؛	 
التأكد من حصول القوانني والسياسات واملؤسسات 	 

على متويل كامل؛
إيصال اخلدمات اليت تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة؛	 
إذكاء الوعي بشأن االتفاقية؛	 
تدريب املهنيني؛	 
إجراء البحوث، ومجع البيانات، والتحاليل، والدراسات 	 

االستقصائية بشأن حقوق ذوي اإلعاقة؛
البحث عن تكنولوجيا سهلة املنال وتطويرها؛	 
عندما ال ُتحترم 	  فعالة  انتصاف  بوجود سبل  التكفل 

احلقوق.
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وتدرس هذه الوحدة جمموعة من تدابري التنفيذ، من قبيل 
إصالح القوانني للتكفل باحترام القوانني والسياسات لالتفاقية من 

خالل توفري ما يكفي من اخلدمات وبناء املؤسسات.

وكثري من تدابري التنفيذ اليت ُتدرس يف هذه الوحدة تستغرق 
وقتًا وتتطلب موارد. وسريغب الكثري من املشاركني يف معرفة 
اخلطوات العملية اليت ينبغي أن ميكنهم اختاذها فور التصديق على 
االتفاقية أو حىت بعد تلقي التدريب. ونتيجة لذلك، قبل دراسة 
أي تدبري من تدابري التنفيذ مبزيد من التفصيل، جيدر النظر يف بعض 
اخلطوات الفورية اإلضافية اليت ميكن اختاذها لبدء عملية التنفيذ. 

ومن هذه اخلطوات ما يلي:

تعيني جهة اتصال داخل احلكومة معنية باالتفاقية؛	 
تعيني جهات اتصال يف الوزارات املعنية؛	 
إقامة حتالفات من املجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات 	 

املعنية باإلعاقة، أو االنضمام إىل تلك التحالفات؛
إصدار بيان صحفي بشأن التصديق على االتفاقية؛	 
إتاحة االتفاقية باللغات املحلية ويف أشكال سهلة املنال؛	 
الوطنية 	  املستويات  على  االتفاقية  تنفيذ  إىل  الدعوة 

واإلقليمية واملحلية؛
استعراض القوانني والسياسات وامليزانيات؛	 
إذكاء الوعي لدى املهنيني )مقدمو اخلدمات، واملحامون، 	 

والقضاة، واملوظفون احلكوميني، والربملانيون، وغريهم)؛
استعراض إمكانية الوصول إىل املرافق/اخلدمات العامة؛	 
إجراء دراسة أساسية عن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة 	 

يف البلد؛
يتصل 	  فيما  القدرات  أو يف  الفهم  الثغرات يف  حتديد 

باالتفاقية.

بناء املؤسسات من أجل التنفيذ ألف- 

املؤسسات املطلوبة مبوجب االتفاقية 
)املادة 33(

قبل النظر يف خمتلف تدابري التنفيذ عن كثب، جيدر الرجوع 
بإجياز إىل املادة 33، اليت حتدد ثالث مؤسسات هلا أمهية خاصة 

)انظر أيضًا الوحدة 6): جهات االتصال، وآليات التنسيق وآليات 
الرصد املستقلة.

جهات االتصال: تقضي الفقرة 1 من املادة 33 بإنشاء 
جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل احلكومة تعىن باملسائل املتصلة 
بتنفيذ االتفاقية. وال حتدد االتفاقية من سيتوىل صفة جهة االتصال 

)وزارة، أو قطاع من الوزارة، أو شخص واحد أو غري ذلك).

آليات التنسيق: تقضي الفقرة ذاهتا بأن تويل الدول األطراف 
االعتبار الواجب ملسألة إنشاء أو تعيني آلية اتصال أو آلية تنسيق 
داخل احلكومة لتيسري األعمال ذات الصلة باالتفاقية. ولئن كان 
هذا األمر اختياريًا، فإن إنشاء آلية تنسيق قد يكون مفيدًا من خالل 
التكفل بقيام مجيع الوزارات ومجيع مستويات احلكومة )املركزية، 
واإلقليمية واملحلية) بالعمل معًا على تنفيذ االتفاقية وعدم تكديس 
مسائل اإلعاقة يف وزارة واحدة )مثل وزارة الصحة أو الشؤون 

االجتماعية).

وتكفل جهات االتصال وآليات التنسيق إجياد سلطة يف 
البلد تتوىل بصفة دائمة مسؤولية تنفيذ االتفاقية. وقد ال يفضي 
ذلك بالضرورة إىل تنفيذ فعال: إذ ينبغي أن حتظى جهة االتصال 
تكون  وأن  التنفيذ،  ملتابعة  املايل  بالدعم  التنسيق  آلية  و/أو 
الفعالة  املشاركة  تساعد  أن  وينبغي  الصلة.  ذات  اخلربة  هلا 
على جعل  متثلهم  اليت  واملنظمات  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
جهات االتصال وآليات التنسيق فعالة. فبدون جهات اتصال 
و/أو آليات تنسيق فعالة، حيتمل أال يكون أحد مسؤواًل عن 
نقل معايري االتفاقية من املستوى الدويل إىل املستوى الوطين 

لكي يكون هلا معىن حقيقي.

ومن األمور اليت ينبغي استحضارها ما يلي:
التكفل بإنشاء جهة االتصال و/أو آلية التنسيق بشكل  9

واضح، يف القانون مثاًل؛
التكفل بتوفري عدد كاف من املوظفني يف جهة االتصال  9

و/أو آلية التنسيق؛
التكفل حبصول جهة االتصال و/أو آلية التنسيق على  9

التمويل لتنفيذ مهامها؛
من  9 التنسيق  آلية  و/أو  االتصال  جهة  بقرب  التكفل 

صانعي القرار ذوي الصالحية حىت تسدي هلم املشورة 
بشأن التنفيذ والتنسيق؛
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التنسيق  9 آلية  االتصال و/أو  إسناد جهة  بعدم  التكفل 
من  نسبيًا  ضعيف  هلما مستوى  أو قطاع  لوزارة 
الصالحيات، وإن كان احلال كذلك، فينبغي التكفل 
بأن تكون جهة االتصال على مستوى عال مبا يكفي 
حلصوهلا على صالحيات التصرف وأن تكون مرتبطة 
من خالل آلية تنسيق فعالة بالوزارات املعنية لكي تشمل 

األنشطة املتصلة باالتفاقية قطاعات احلكومة؛
أن يوضح يف اختصاصات جهة االتصال أن وجودها  9

يهدف إىل تيسري التنفيذ وأهنا ليست املؤسسة احلكومية 
الوحيدة املسؤولة عن االتفاقية )فقد يؤدي ذلك إىل 
هتميش االتفاقية وتنفيذها بداًل من تعميم حقوق ذوي 

اإلعاقة)؛
إعطاء جهة االتصال وآلية التنسيق اختصاصات حىت  9

تكون أدوارمها واضحة.

ومن املهام األولية اليت ميكن أن تضطلع هبا جهة االتصال:
يف  9 أوىل  كخطوة  واالستراتيجيات  القوانني  وضع 

اإلصالح القانوين؛
مدركة  9 احلكومة  من  األخرى  األجزاء  بأن  التكفل 

للتصديق )الوزارات األخرى مثل الربملان، وغريمها)؛
إبالغ منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واملجتمع املدين  9

على نطاق أوسع كخطوة أوىل حنو إجراء مشاورات 
فعالة بشأن التنفيذ؛

إنشاء فريق عمل مشترك بني الوزارات معين باالتفاقية؛ 9
إجراء االتصال مع سائر مستويات احلكومة، املحلية  9

أو على مستوى الدولة؛
صياغة قائمة من األنشطة وحتديد الوزارات املسؤولة  9

عن األنشطة؛
التكفل بتخصيص ميزانية لعملها يف خمطط عمل السنة  9

املقبلة؛
عقد مؤمتر أو تشاور على املستوى الوطين؛ 9
االتصال مبنظمات اإلعالم إلبراز ما تقوم به احلكومة  9

لوضع االتفاقية موضع التنفيذ؛
ترمجة االتفاقية إىل اللغات املحلية؛ 9
إدراك املبادئ التوجيهية لتقارير اللجنة؛ 9

آليات الرصد املستقلة: تركز الفقرة 2 من املادة 33، يف 
املقابل، على إنشاء هيئة لإلشراف على تنفيذ االتفاقية. وتقضي بأن 
تقوم الدول بتشكيل أو تعزيز أو تعيني أو إنشاء آلية مستقلة واحدة 
أو أكثر لتعزيز االتفاقية ومحايتها ورصد تنفيذها. واألهم من ذلك، 
عند إنشاء آليات من هذا النوع، ينبغي أن تأخذ الدول األطراف 
بعني االعتبار "املبادئ املتعلقة مبركز وطرق عمل املؤسسات الوطنية 
املعنية حبقوق اإلنسان وتعزيزها"، اليت ُتعرف أيضًا مببادئ باريس. 
وبعبارة أخرى، جيب أن تفي اآلليات باملعايري املتفق عليها دوليًا 

وهي معايري االستقاللية، والتعدد والعملية.

الصلة  ذات  األخرى  املؤسسات 
بالتنفيذ

املحاكم: ُيطلب أيضًا من الدول األطراف أن تعزز التدريب 
املالئم بشأن االتفاقية لصاحل جهاز القضاء وفقًا للمادة 13. "لكفالة 
إمكانية جلوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء فعليًا، تشجع 
الدول األطراف التدريب املناسب للعاملني يف جمال إقامة العدل، 
ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون" ويشمل التدريب تدريب 
القضاة واملحامني على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى 
االلتزامات الدولية للدول مبوجب االتفاقية حىت يتم التعامل مع 
القضايا وفقًا للقانون الدويل. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكون 
إمكانية الوصول املادي إىل املحاكم ميسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
وجيب أيضًا أن تتاح معلوماهتا )الوثائق بلغة برايل، واملواقع اليت 
تستخدم أشكااًل قابلة للقراءة على الشاشة، والترمجة بلغة اإلشارة 

يف املحاكم وغري ذلك).

الربملانات: للربملانات دور حاسم ينبغي أن تضطلع به يف 
تنفيذ االتفاقية، باعتماد تشريعات ومبحاسبة اهليئة التنفيذية على 
املسؤوليات واالستراتيجيات وإيصال اخلدمات. وللربملانات أيضًا 
دور هام يف عملية إقرار امليزانية. ولئن مل تشر االتفاقية إىل الربملانات، 
فإن تعزيزها، وجعلها إمكانية الوصول إليها ميسرة وإذكاء الوعي 
لدى الربملانيني بشأن حقوق ذوي اإلعاقة، سيكون له أثر قوي 

على تنفيذ االتفاقية.

مشاركة املجتمع املدين: تنص االتفاقية أيضًا على أن 
واملنظمات  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  وخباصة  املجتمع،  يساهم 
املمثلة هلم، يف عملية الرصد مثلما ينبغي أن يشاركوا يف وضع 
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وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، 
وفقًا للمادة ).

وتثري اإلشارة إىل املجتمع املدين مسألتني على األقل:

ينبغي أن يساهم املجتمع املدين، وخباصة األشخاص ذوو  )أ) 
اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم، يف عملية الرصد بإنشاء آلية 
رصد مستقلة مبوجب املادة 33 )ويف أحسن األحوال أن 

يشاركوا يف عمل آليات االتصال وآليات التنسيق)؛

يتعني على املجتمع املدين أن يضطلع بدور يف رصد االتفاقية،  )ب) 
بصورة مستقلة عن سائر اآلليات املنشأة مبوجب املادة 33..

القوانني والسياسات وامليزانيات باء- 

إصالح القوانني
واجب إصالح القوانني

تلزم املادة ))1))ب) من االتفاقية الدول األطراف ب  "اختاذ 
مجيع التدابري املالئمة، مبا فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من 
قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييزًا ضد األشخاص 

ذوي اإلعاقة".

التدابري  باختاذ مجيع  الدول  تتعهد  وباإلضافة إىل ذلك، 
املالئمة التشريعية واإلدارية، وتتعهد، مبوجب املادة ))1))ج)، 
مبراعاة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة يف 

مجيع السياسات والربامج.

الوطنية وإطار  التشريعات  استعراض  فإن  لذلك،  وتبعًا 
السياسات ميثل خطوة هامة يف تنفيذ االتفاقية لكي يتسىن:

تعديل أو إلغاء القوانني اليت تشكل متييزًا؛	 
يف 	  بالتنفيذ  للتكفل  جديدة  تشريعية  تدابري  اعتماد 

املستقبل.

وميثل استعراض القوانني القائمة )والسياسات) واجبًا يسري 
على مجيع الدول األطراف. وحىت يف الدول اليت تطبَّق فيها االتفاقية 

تلقائيًا، ستكون مثة حاجة إىل التكفل بأن مجيع القوانني املحلية ذات 
الصلة، مبا فيها القانون اإلقليمي أو العريف، تتماشى مع االتفاقية.

عناصر االمتثال لالتفاقية

حتدد جوانب من املادة ) وسائر أحكام االتفاقية بعض 
العوامل اليت ينبغي استحضارها عند استعراض القوانني وإصالحها:

اإلشارة بوضوح إىل االتفاقية يف التشريعات املحلية حىت  9
والوطنية،  الدولية  املعايري  رابط واضح بني  مثة  يكون 
وتصبح خمتلف معايري االتفاقية جزءًا من القانون الوطين؛

التأكد من أن فهم "اإلعاقة" يتماشى مع فهم املصطلح  9
االجتماعية/ الناحية  من  فهمًا  االتفاقية  كما ورد يف 

حقوق اإلنسان. وبعبارة أخرى، التكفل بأنه ُينظر إىل 
"اإلعاقة" كنتيجة للتفاعل بني "عاهة" فرد وبيئة غري 

مرحبة به؛
9  2 املادة  وتعرف  لالتفاقية.  وفقًا  ’التمييز’  تعريف 

"التمييز على أساس اإلعاقة" بعبارات عامة. إذ يشمل 
حاالت التمييز أو االستبعاد أو التقييد اليت يكون غرضها 
أو إحباط حقوق األشخاص ذوي  أو أثرها إضعاف 
املستوى  يقتضي يف  عام لإلعاقة  فهم  وهذا  اإلعاقة. 
األدىن حظر التمييز على أساس اإلعاقة يف مجيع املجاالت 
وأيضًا يف اختاذ تدابري قانونية متنع التمييز يف املقام األول 
اإلعاقة  األشخاص ذوي  بني  املساواة  لتعزيز  وتدابري 

وغريهم ممن ال يعانون من إعاقة؛
استعراض مجيع التشريعات ذات الصلة وليس فحسب  9

أو حصرًا حبقوق ذوي  املتعلقة خصيصًا  التشريعات 
اإلعاقة. وهذا أمر هام ألنه يف كثري من جماالت القانون 
والسياسة قد يكون هلا أثر على التمتع حبقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، حىت وإن مل ُيشر إىل اإلعاقات أو إىل 
النظر يف جماالت  األشخاص ذوي اإلعاقات. وميكن 

القانون التالية:
الدستور؛ �
القوانني واللوائح املتعلقة بعدم التمييز؛ �
القوانني واللوائح الشاملة بشأن اإلعاقة؛ �
قواعد الوصاية؛ �
القانون اجلنائي؛ �
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قوانني وسياسات التعليم؛ �
قوانني وسياسات الصحة؛ �
قوانني وسياسات احلماية االجتماعية؛ �
قوانني ولوائح البناء؛ �
قوانني وسياسات العمل؛ �
قوانني وسياسات اخلصوصية؛ �
قوانني ولوائح االنتخاب؛ �
قوانني وسياسات اهلجرة؛ �
قوانني وسياسات محاية الطفل؛ �
قوانني امللكية الفكرية؛ �

من  9 خاص  بوجه  والتأكد  احلقوق؛  أصحاب  حتديد 
احترام تنوع اإلعاقة حىت ال ُتقصي تشريعات اإلعاقة 
أيًا من "أصحاب احلقوق". ونتيجة لذلك، ينبغي أن 
املحلية  والسياسات  التشريعات  أن  واضحًا  يكون 
حتمي األشخاص الذين هلم إعاقات مادية، أو إعاقات 
عقلية أو نفسية اجتماعية، أو إعاقات ذهنية أو إعاقات 
حسية )مثل األشخاص الصم، أو املكفوفني أو الصم 

املكفوفني)؛
حتديد أصحاب الواجب، مبا يف ذلك خمتلف مستويات  9

احلكومة، والقطاعات اخلاصة وحتديد مسؤولياهتا بشكل 
د عليهما هنا ومها: واضح. ويستحق جانبان أو يؤكَّ

بأن اإلصالح يشمل مجيع مستويات  � التكفل 
احلكومة: املحلية واإلقليمية واملركزية. وتقضي 
تصرف  الدول  تكفل  بأن  ))1))د)  املادة 
مع  مبا يتفق  العامة  واملؤسسات  السلطات 
االتفاقية. وال تشمل السلطات العامة السلطات 
املركزية فحسب بل أيضًا السلطات اإلقليمية 
واملحلية، اليت غالبًا ما تكون هلا أدوار هامة يف 
جماالت من قبيل إيصال اخلدمات إىل األشخاص 

ذوي اإلعاقة؛
التكفل بتنظيم القطاع اخلاص. وتقضي املادة  �

))1))ه) بأن تتخذ الدول كافة التدابري املناسبة 
للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من جانب 
أي شخص، أو منظمة أو مؤسسة خاصة. وتقع 

على عاتق األفراد واملنظمات/املؤسسات اخلاصة 
واجبات فيما يتصل باألشخاص ذوي اإلعاقة، 

وأقلها عدم التمييز ضدهم؛
حتديد اإلطار املؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص  9

ذوي اإلعاقة. وتنص املادة 33 على ثالث آليات للتنفيذ 
والرصد: جهات االتصال يف احلكومة، وآليات التنسيق 
يف احلكومة وآليات مستقلة لتعزيز االتفاقية ومحايتها 
ورصدها. ويتعني على املؤسسات األخرى، من قبيل 
القضاء، أن يضطلعوا بأدوار  الربملانية وجهاز  اللجان 

ميكن أن حتددها التشريعات؛
إدارية وتدابري متعلقة  9 ثانوية، وتدابري  توقع تشريعات 

القانون.  لنجاح إصالح  أساسي  أمر  بامليزانية. وهذا 
ذلك أن التشريعات األولية اليت ال تتضمن توجيهات 
بشأن كيفية تنفيذها أو تفتقر إىل موارد مالية أو بشرية 
ستكون، يف كثري من األحوال، صعبة التنفيذ إن مل تكن 

مستحيلة؛

ومن اهلام أن ُيشار إىل أنه ينبغي أن تسود معايري احلماية 
على مستوى أعلى: فإذا كانت أحكام االتفاقية يف بعض املسائل 
أضعف من أحكام القانون املطبق يف الدولة، فينبغي بطبيعة احلال 
أن يطبق املعيار الوطين. وخالل املشاورات مع منظمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف أستراليا، ُذِكر أن االتفاقية قد تضع معايري امتثال 
ختتلف بني الدولة والفاعلني من غري الدول )مثاًل، وهو معيار يقل 
بالنسبة إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول). ونظرًا للدور الكبري 
الذي يضطلع به القطاع اخلاص يف توفري السلع واخلدمات العامة يف 
أستراليا، كما يف تطوير وتوفري خدمات موجهة خصيصًا للمعاقني، 
ومعينات وتطبيقات، ويف رسم املواقف االجتماعية، دعت منظمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة احلكومة األسترالية إىل اإلعالن أن أستراليا 
لن تقتصر على "تعزيز" أو "تشجيع" اجلهات الفاعلة من غري الدول 
على التقيد باحلقوق املبينة يف االتفاقية، بل يف بعض األحوال أن 
تقضي بأن يتخذ القطاع اخلاص مسؤوليات على أساس مكافئ 

ملسؤوليات اجلهات الفاعلة يف الدولة.

التكفل بسبل انتصاف فعالة

حىت يكون للحقوق معىًن، فيجب أن تتاح سبل االنتصاف 
من أجل تدارك االنتهاكات، وينبغي أن تكفل التشريعات أن 
املحاكم واهليئات املماثلة هلا صالحية تلقي الشكاوى عن عدم 
االمتثال للحقوق. وهذا احلكم ضمين يف االتفاقية وُيشار إليه 
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باستمرار يف سياق معاهدات حقوق اإلنسان األساسية األخرى. 
واألهم هو أن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون من التمييز يف 
ر وصوهلم إىل العدالة. ونتيجة لذلك، ينبغي  أي جمال ينبغي أن يُيسَّ
أن تشمل سبل االنتصاف مجيع حقوق اإلنسان - احلقوق املدنية 
والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وينبغي 
أن ُيقرَّ احلق يف االنتصاف يف حال حدوث انتهاك للحقوق يف 
القانون وينبغي أن حتدد التشريعات السبل اليت ميكن أن يوفَّر 

هبا االنتصاف.

وعند مناقشة سبل االنتصاف، فغالبًا ما تسبق إىل الذهن 
سبل االنتصاف القضائية. وقد يكون للنهج األحادية مزايا يف هذا 
املجال. فبمجرد تصديق دولة وحدانية على االتفاقية، فستكون 
ملَزمة تلقائيًا مببادئها وأهدافها. واألفراد يف تلك الدولة، مبن فيهم 
األشخاص ذوو اإلعاقة، الذين حرموا من بعض احلقوق اخلاصة 
أن  املوضوع ميكنهم  املحلية يف  التشريعات  نظرًا لضعف  مثاًل 
يستشهدوا باالتفاقية يف حمكمة وطنية وأن يطلبوا من القاضي أن 
يطبق االتفاقية وأن يقرر عدم سريان القانون الوطين. وال حيتاج 
د االتفاقية يف القوانني الوطنية: فاالتفاقية  القاضي أن ينتظر حىت ُتجسَّ
ُصدِّق عليها وأحكامها هي، مبدئيًا، مطبقة بشكل مباشر. وبطبيعة 
احلال، ستكون للنهج األحادي مزية ما دام القضاة املحليون أكفاء 

ومطلعني على معايري حقوق اإلنسان الدولية.

وحىت يف الدول اليت ال تطبق فيها االتفاقية مباشرة، فإن 
التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها يشجع جهاز القضاء 
على تطبيق القانون املحلي بصورة تتماشى مع االتفاقية. وبتجسيد 
ن الدول االزدواجية حماكمها من  االتفاقية يف القانون الوطين، متكِّ

تطبيق االتفاقية يف أحكامها.

بيد أنه من اهلام النظر إىل سبل انتصاف أخرى أيضًا. ففي 
البداية، قد تكون سبل االنتصاف األخرى أكثر ُمالَءمة. فمثاًل، 
حيسن التعامل مع املشاكل اليت تنشأ يف إيصال اخلدمات يف حماكم 
املستهلكني أو من خالل جلان حقوق اإلنسان الوطنية املعنية بسبل 
االنتصاف اإلدارية، ودواوين املظامل، وجلان املساواة، ومفوضي 
اإلعاقة وغريهم. وقد يكون ذلك أكثر يسرًا، حىت بدون حمام، 
ل يف  وميكن أن يكون أقل تكلفة وأقل ترهيبًا. وباملثل، قد ُيفضَّ
بعض احلاالت اللجوء إىل الوساطة والتحكيم ألهنا ال تعتمد على 
املواجهة وتعتمد على إجياد احللول )سبل االنتصاف)  قدر من 
املقبولة لدى مجيع األطراف. وميكن أن يوفر مفتشو العمل ومفتشو 
املدارس سباًل ملساءلة أرباب العمل ومهنيي التعليم ونتيجة لذلك 

تقدمي حلول )سبل انتصاف) أسرع، وأقل كلفة وأكثر فعالية من 
سبل االنتصاف القضائية.

ثانيًا، قد تكون سبل االنتصاف األخرى أقصر ومؤكدة 
بشكل أكثر. يف بعض البلدان، يكون اجلهاز القضائي خمتاًل أو يفتقر 
إىل موارد كافية للتكفل بالوصول إىل العدالة. ويف مثل هذه األحوال، 
عون على إدراج  قد ال يثق األفراد يف نظام املحاكم وقد ال يشجَّ
شكاوى عن إنكار حقوقهم. وميكن لسبل االنتصاف األكثر يسرًا 

أن توفر بدائل لعمليات ليس من املؤكد أهنا جتلب الراحة.

ل اللجوء إىل األشكال التقليدية من العدالة،  ثالثًا قد ُيفضَّ
ال سّيما يف املناطق القروية الفقرية. ففي العديد من البلدان هناك 
غياب للمحاكم يف مناطق خارج مقاطعة العاصمة واملراكز احلضرية 
الرئيسية. وهذه احلالة شديدة بوجه خاص بالنسبة إىل األشخاص 
من ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف مناطق نائية. وميكن أن يؤثر 
الفقر أو الفقر املدقع على هذه املجاالت، وجيعل من املستحيل 
التنقل حبرية والوصول إىل املناطق احلضرية للحصول على الدعم 
القانوين أو غريه من الدعم. بيد أنه حىت بالنسبة إىل األشخاص 
ذوي اإلعاقة، ليست النظم التقليدية دومًا داء لكل دواء نظرًا 
للوصم بالعار واألحكام املسبقة. وميكن أن جتسد القرارات بذلك 
هنجًا تقليدية تعزل األشخاص ذوي اإلعاقة أو متنحهم معاملة غري 
متكافئة. وينبغي بذلك أن تشمل برامج إذكاء الوعي السلطات 
التقليدية، مبا يف ذلك الشيوخ وزعماء املجتمعات املحلية، وأن 
تدرج عناصر لعدم التمييز واملشاركة يف سبل االنتصاف املحلية.

اجلهات الفاعلة ذات الصلة

القانون وإصالحه؟ هذه  ينبغي إشراكه يف مراجعة  َمن 
قائمة غري حصرية:

اللجان الربملانية، من قبيل جلان حقوق اإلنسان؛ 9
وزارة العدل أو مكتب املحامي العام؛ 9
الوزارات القطاعية، مثل الشؤون االجتماعية، والصحة،  9

والتعليم، والعمل، والداخلية وغريها؛
جهات االتصال وآليات التنسيق؛ 9
املؤسسة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة املساواة،  9

وأمني املظامل، وغريهم؛
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 9



47 الوحدد ا ه تدا-  التحفير 

منظمات املجتمع املدين األخرى، مثل املنظمات غري  9
احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان واملنظمات 

غري احلكومية العاملة يف جمال التنمية، وغريها؛
اإلنسان  9 ومنظمات حقوق  املتحدة،  األمم  وكاالت 

اإلقليمية، مثل جملس أوروبا، واللجنة األفريقية، وجلنة 
البلدان األمريكية، وغريها؛

اخلرباء الدوليون املعنيون باالتفاقية؛ 9
األوساط األكادميية؛ 9
الوكاالت اإلمنائية الدولية. 9

العملية
القوانني  إجراء إصالح  لكل دولة عملية خاصة هبا يف 
والسياسات. بيد أن املبادئ التالية بشكل حمدد ستكفل أن العملية 
ستشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وسائر اجلهات الفاعلة املعنية 

وتكون أيضًا فعالة.

واألهم من ذلك، تشدد املادة ))3) على أن الدول األطراف 
تتشاور تشاورًا وثيقًا مع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األطفال 
ذوو اإلعاقة، من خالل املنظمات اليت متثلهم، بشأن وضع وتنفيذ 
التشريعات والسياسات الرامية إىل تنفيذ االتفاقية، ويف عمليات 
صنع القرار األخرى بشأن املسائل اليت تتعلق باألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وإشراكهم فعليًا يف ذلك. وينبغي أن تتناول مشاركتهم 

بذلك عملية إصالح القوانني والسياسات برمتها.

ومن اخلطوات اليت ينبغي اتباعها يف استعراض وإصالح 
القانون ما يلي:

حتديد مجيع القوانني املتصلة بشكل مباشر أو غري مباشر  9
باالتفاقية )انظر الفقرة التالية)؛

استعراض القوانني ملالءمتها مع االتفاقية؛ 9
إجراء حتليل وطين، مبا يف ذلك مشاورة مفتوحة؛ 9
إجراء جلسة استماع عامة يف الربملان؛ 9
تقييم أشكال التشريعات املطلوبة، مثاًل قوانني شاملة  9

قوانني  و/أو  التمييز  لعدم  قانون  و/أو  اإلعاقة  بشأن 
قطاعية تشمل أحكام حقوق ذوي اإلعاقة؛

صياغة تعديالت على التشريعات؛ 9
مناقشة التعديالت يف الربملان؛ 9

النظر يف إعداد خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان  9
لتنفيذها؛

اعتماد تشريعات/لوائح ثانوية؛ 9
التكفل بتمويل األحكام اجلديدة؛ 9
إدراج العملية والتعديالت يف التقرير األول املقدم إىل  9

جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

السياسات
جتسد القوانني االلتزامات الدولية يف اإلطار القانوين املحلي 
وغالبًا ما تفضي إىل إدخال حتسينات حقيقية على حالة حقوق 

اإلنسان يف امليدان.

بيد أنه يف الكثري من احلاالت، ميكن أن تكتسي السياسات 
احلقوق  حتدد  القوانني  كانت  ولئن  التنفيذ.  تسريع  يف  أمهية 
وااللتزامات، فيمكن للسياسات أن حتدد اخلطوات لتحقيق أهداف 
مقترنة بالوقت بغية الوفاء بااللتزامات. وتكتسي السياسات أمهية 
االقتصادية واالجتماعية  للحقوق  التدرجيي  خاصة يف اإلعمال 
والثقافية. بيد أن السياسات هلا أمهية أيضًا فيما يتصل باحلقوق 
املدنية والسياسية )مثاًل حتسني إقامة العدل). والكثري من السياسات 

هلا صلة باالتفاقية، ومنها مثاًل:

االستراتيجية الوطنية اإلمنائية )أو استراتيجية التخفيف  9
من حدة الفقر)؛

والتعليم،  9 )الصحة،  القطاعية  اإلمنائية  االستراتيجيات 
واحلماية االجتماعية، واملجتمعات الضعيفة، وغريها)؛

استراتيجية وخطة عمل حقوق اإلنسان الوطنيتني؛ 9
استراتيجية وخطة عمل حقوق ذوي اإلعاقة؛ 9
خطة التأهب للكوارث والتصدي هلا. 9

وليست السياسات ُتجَرى دفعة واحدة؛ بل ميتد مداها 
مدى احلياة:

مواطن 	  لتحديد  مطلوبًا  التشخيص  يعد  التشخيص: 
ينبغي  فمثاًل،  والتهديدات.  والفرص  والضعف  القوة 
أن حتلَّل استراتيجية وطنية إمنائية لتحديد ما إذا كانت 
برامج التنمية تأخذ باعتبارها حقوق األشخاص ذوي 
تنشئ حواجز  التنمية  برامج  وما إذا كانت  اإلعاقة، 
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إضافية عن غري قصد )مثاًل ببناء مدارس يصعب الوصول 
إليها) وغري ذلك؛

ُتصاغ 	  أن  ينبغي  التشخيص،  أساس  على  الصياغة: 
السياسة. وينبغي حتديد نقاط مرجعية قابلة للتحقيق. 
وينبغي أن تكفل الصياغة وجود إحاالت أكرب عدد ممكن 
من اإلحاالت لألحكام اخلاصة من االتفاقية. وينبغي 
أن تشري سياسة التعليم إىل املادة )2 لكي تقرَّ صراحة 
احلق يف التعليم الشامل وتوفر التدريب لألساتذة بشأن 
اإلدماج واخلدمات التعليمية اخلاصة املوجهة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة مثل الدعم يف فصول الدراسة أو إعداد 
املواد بلغة برايل وتدريس لغة اإلشارة. وينبغي أن يشارك 
األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم يف مجيع 

مراحل صياغة السياسة؛
االعتماد: ينبغي أن يعتمد السياسة واضعوها وأن تنشر. 	 

وتكتسي الشفافية أمهية بالغة جدًا. إذ متكن املجتمع 
املدين، مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، من حتديد 
مدى تأثري العمليات التشاورية بالفعل على السياسة، 
وتشجع على التنفيذ ألن كل واحد مدرك هلا وميكنه 

دعمها؛
التنفيذ: ينبغي أن تنفَّذ السياسة وفقًا لالستراتيجيات 	 

وخطة العمل. وينبغي أن يراعي التنفيذ مبادئ االتفاقية: 
ينبغي أن يتجنب التمييز )أي أن يشمل األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وال ينشئ حواجز جديدة، وأن حيترم تنوع 

اإلعاقة، مثاًل اإلعاقة البدنية واحلسية والعقلية والذهنية)، 
وينبغي أن يكون تشاركيًا قدر اإلمكان؛ وأن يكون 
شفافًا وقاباًل للمساءلة؛ وينبغي أن يعزز املساواة بني 

املرأة والرجل وغري ذلك؛
التقييم: ينبغي أن ُيستعرض التنفيذ للنظر فيما إذا مت 	 

التقيد بالنقاط املرجعية. وللتقييم أمهية يف نظر ما كان 
السياسة.  يتم صقل  وما مل يكن صاحلًا حىت  صاحلًا 
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يساهم التقييم يف عملية 

تقدمي الدولة تقريرها إىل اللجنة.

وبطرق متعددة، يقابل ذلك ما ُيعرف بالنهج القائم على 
حقوق اإلنسان. وهلذا النهج ثالثة عناصر رئيسية:

التمييز، والشفافية  9 املشاركة، وعدم  فهي تشدد على 
واملساءلة. وتعزز االتفاقية هذه املبادئ وتضيف مبادئ 
واحترام  اإلدماج،  قبيل  من  املادة 3)،  )انظر  أخرى 
االختالف  واحترام  الوصول،  وإمكانية  االستقاللية، 

واحترام القدرات املتطورة لدى األطفال؛
معايري  9 حتقيق  مع  السياسات  صحيح  بشكل  وتربط 

حقوق اإلنسان )تعزيز التعليم الشامل، والتعليم االبتدائي 
اإللزامي املجاين)؛

وهدفها هو أن تعزز سياسات قدرة أصحاب احلقوق  9
للمطالبة حبقوقهم وقدرة أصحاب الواجب على الوفاء 

بالتزاماهتم.

توصيات التقرير العاملي حول اإلعاقة بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية

يقدم التقرير العاملي حول اإلعاقة)10) تسع توصيات. ويعاد ذكرها هنا لتوضيح سبل تنفيذ االتفاقية عرب العامل. بيد أهنا 
ال تعدو أن تكون خطوات ينبغي للدول أن تتخذها لتنفيذ االتفاقية.

وبعض التوصيات ذات صلة بإصالح القانون والسياسة

التوصية رقم 3: اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل لإلعاقة

]...[ إن أي استراتيجية وطنية بشأن اإلعاقة تضع رؤية شاملة وموحدة طويلة األمد لتحسني عافية األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وينبغي أن تشتمل على السياسات والربامج العامة إىل جانب اخلدمات اخلاصة املوجهة لذوي اإلعاقة.

وينبغي أن يشارك مجيع القطاعات وأصحاب الشأن يف إعداد وتنفيذ ورصد هذه السياسة الوطنية ]...[

منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة )جنيف، 2011).  (10(
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وينبغي أن يكون إعداد كل من االستراتيجية وخطة العمل مرتكزًا على ما أجري من حتليل للوضع القائم، مع أخذ 
العوامل ذات الصلة يف االعتبار، مثل معدل انتشار اإلعاقة، واالحتياجات للخدمات، والوضع االجتماعي واالقتصادي، 
وجوانب الفعالية والقصور يف اخلدمات القائمة، والعوائق البيئية واالجتماعية. ]...[ خطة العمل تفعل االستراتيجية على 
األمدين القصري واملتوسط، بتحديدها لإلجراءات العملية واألطر الزمنية للتنفيذ، ووضع األهداف، وتعيني اهليئات املسؤولة، 

والتخطيط للموارد الضرورية وختصيصها.
وهناك حاجة أيضًا إىل وضع آليات توضح بصورة قاطعة أين تقع مسؤولية التنسيق، واختاذ القرار، والرصد وإعداد 

التقارير بصورة دورية والتحكم باملوارد.
التوصية رقم ): إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة

غالبًا ما يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة رؤية فريدة حول إعاقتهم واحلالة اليت يعيشون هبا. ولذا جيب مشاورهتم 
وإشراكهم بصورة فعالة عند صياغة وتنفيذ السياسات، والقوانني واخلدمات.

وقد حتتاج منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة إىل بناء للقدرات والدعم لتمكني ذوي اإلعاقة والدعوة لتلبية احتياجاهتم. 
]...[

ولألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف التحكم يف حياهتم، ومن مّث يتعني استشارهتم حول القضايا اليت تتعلق بصورة مباشرة 
هبم - سواء أكانت تتعلق بالصحة، أو التعليم، أو التأهيل، أو العيش يف املجتمع. وقد يكون من الضروري تقدمي الدعم من 

أجل اختاذ القرار حىت يتمكن بعض األفراد من التعبري عن احتياجاهتم وقراراهتم.

سياق  يف  بامليزانية  املتعلقة  التدابري 
إصالح القانون والسياسات

بامليزانية جوانب أساسية يف معظم  املتعلقة  التدابري  متثل 
والسياسات  القوانني  بعض  ولئن كانت  والسياسات.  القوانني 
ال تتطلب متوياًل - مثلما هو احلال يف حظر بعض السلوكيات، مثل 
التمييز أو التعذيب، فإن معظم القوانني والسياسات املتصلة حبقوق 
اإلنسان تتطلب التمويل، وال سّيما ما يتعلق باحلقوق االقتصادية، 
واالجتماعية والثقافية. وينبغي استحضار العوامل الرئيسية التالية:

بعض األحكام ال يكلف تنفيذها شيئًا؛ 9
تنفيذ بعض األحكام قد يوفر املال )مثاًل التصميم الشامل  9

يوفر املال يف مرحلة التعديل الالحقة)؛
بعض األحكام ميكن تنفيذها باالستعانة باألموال القائمة  9

بشكل خمتلف )متويل التعليم الشامل بدل التعليم املنفصل 
من  االعتمادات  ختصيص  إعادة  ببساطة  يقتضي  قد 

امليزانية)؛

بعض األحكام ميكن تنفيذها باستخدام املوارد القائمة  9
بشكل أفضل )هنا، يكتسي التخطيط للميزانية الذي 

يتسم بالشفافية ويكفل املساءلة أمهية)؛
بعض األحكام ميكن تنفيذها من خالل ختصيص موارد  9

إضافية قليلة نسبيًا )إذكاء الوعي من خالل احلمالت 
العامة هو غري مكلف نسبيًا وقد يكون فعااًل للغاية)؛

تنفيذ بعض األحكام يقتضي أموااًل إضافية )مثاًل خدمات  9
إعادة التأهيل، وخدمات الرعاية املزنلية وغريها).

واجب الدولة يف توفري امليزانيات

جيب على صناع القرار أن ينظروا فيما إذا كانت للقوانني 
والسياسات تبعات مالية مث جيب عليهم أن يتوقعوا ميزانيات كافية. 
وعلى النحو املشار إليه أعاله، قبل اعتماد القوانني والسياسات، 
ينبغي أن يشري الربملان واهليئة التنفيذية صراحة إىل املبالغ اليت ستقدم 
للتنفيذ. وعندما تتاح امليزانيات )واملوارد البشرية)، يكون للتدابري 

األخرى قدر أكرب من احتمال النجاح.
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واملادة ))2) )االلتزامات العامة) هي احلكم الرئيسي يف 
االتفاقية بشأن التمويل: فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة 
يلزم، يف إطار  املتوافرة لديها، وحيثما  املوارد  بأقصى ما تتيحه 
التعاون الدويل، للتوصل تدرجييًا إىل إعمال هذه احلقوق إعمااًل 
تامًا، دون اإلخالل بااللتزامات الواردة يف هذه االتفاقية والواجبة 

التطبيق فورًا، وفقًا للقانون الدويل.

وغالبًا ما يساء فهم هذا االلتزام. فهو ال يعين تأجيل جوانب 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تتطلب املوارد/التمويل 
إىل أجل غري مسمى. والواقع أن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية صرحت أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
تشمل االلتزامات األساسية اليت ينبغي تطبيقها فورًا، بصرف النظر 
عن التكاليف املطلوبة. وكمثال على ذلك واجب توفري األدوية 

األساسية بأسعار معقولة يف إطار احلق يف الصحة.

اإلعمال  وينطبق  مطلوبة  املوارد  تكون  عندما  أنه  بيد 
التدرجيي:

فيجب على الدولة أن تتخذ فورًا خطوات لوضع امليزانية 	 
وخطة عمل مقترنة بإطار زمين؛

نقاط مرجعية مقترنة بأطر زمنية ينبغي وضعها ليتسىن 	 
االسترشاد هبا يف التنفيذ التدرجيي؛

ينبغي أن حتدد املؤشرات لقياس ما إذا كانت النقاط 	 
املرجعية تلك قد مت التقيد هبا أم ال؛

ينبغي رصد التمويل لكي تتخذ التدابري الالزمة للوفاء 	 
بالنقاط املرجعية تلك؛

ينبغي رصد خطة العمل، باالستعانة باملؤشرات، لتقييم 	 
ما إذا كان التنفيذ على املسار الصحيح أم ال.

فقرًا  الدول  أشد  تواجهها  اليت  الصعوبات  ضوء  ويف 
لتنفيذ االتفاقية )نتيجة للمتطلبات من املوارد)، تشري املادة ))2) 
الدول.  باعتباره سبياًل ملساعدة  الدويل  التعاون  واملادة 32 إىل 
وتقضي املادة 32)1))د) أن تتخذ الدول تدابري مالئمة وفعالة 

يف التعاون الدويل مبا يف ذلك توفري املساعدة التقنية واالقتصادية 
عند االقتضاء.

ختصيص امليزانية حلقوق ذوي اإلعاقة

ب  "ختصيص ميزانيات حلقوق اإلنسان"  يتنامى االهتمام 
واملسائل املتصلة بذلك من قبيل ختصيص امليزانية للمساواة بني 
اجلنسني. وستكون التجربة يف هذه املجاالت ذات أمهية يف توجيه 
عملية ختصيص امليزانية من أجل االتفاقية. وميكن لألسئلة التالية أن 
تساعد يف حتديد ما إذا كانت امليزانيات موائمة للقوانني والسياسات 

لتنفيذها:

كيف تتم مالءمة السياسات اإلمنائية الوطنية مع  −
االتفاقية؟

ما هي املواءمة بني عمليات السياسة وامليزانية؟ −

إىل أي حد تتواءم امليزانيات مع أولويات االتفاقية  −
املنشود  أثرها  مبا يف ذلك  ومعايريها وأهدافها، 
التدرجيي  باإلعمال  يقترن  )وهذا  واحلقيقي 

للحقوق والقدر األقصى من املوارد املتاحة)؟

امليزانيات مع االتفاقية ومع  − تتواءم  إىل أي حد 
األولويات املحددة على الصعيد الوطين؟

إىل أي مدى تتواءم امليزانيات مع العمليات اليت  −
تشمل اجلميع وتتسم بالشفافية واملساءلة؟

أدوار  − امليزانية خمتلف  إىل أي حد جتسد عملية 
والدولة  املدين  واملجتمع  احلقوق،  أصحاب 

والعالقة احليوية بينهم؟

ومن املشاكل اليت تواجه مواءمة امليزانية مع عمليات سن 
القانون والسياسة هي مشكلة تشابه امللكية )أخذ زمام األمور). 
فمثاًل التشابه بني وزارات املالية، ووزارات التخطيط، والوزارات 
القطاعية، والربملان واملجتمع املدين ميكن أن يكون له أثر على الطرق 
اليت ُتواَءم هبا امليزانيات مع السياسات ومدى إدراج السياسات 
وامليزانيات ملبادئ حقوق اإلنسان )مثاًل مدى مشاركة املجتمع 

املدين).
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توصية التقرير العاملي حول اإلعاقة بشأن التمويل
تقدم يف التقرير العاملي حول اإلعاقة بعض األمثلة التوضيحية عن بعض تدابري التمويل اليت ميكن أن تكون ذات صلة 

وأيضًا املجاالت اليت ُيطَلب فيها التمويل.

التوصية رقم 6: توفري التمويل الكايف وحتسني القدرة على حتمل التكاليف

]...[ وهناك ضرورة للتمويل الكايف واملستدام للخدمات املمولة من قبل القطاع العام، لضمان إتاحتها جلميع 
املستفيدين املستهدفني، مع ضمان جودة اخلدمات املقدمة. إن التعاقد لتقدمي اخلدمات، ورعاية الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، ]...[ ووضع ميزانيات خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل الرعاية املوجهة للمستهلك كلها عوامل ميكنها 

املسامهة يف تقدمي اخلدمات بصورة أفضل.

وعند وضع االستراتيجية الوطنية لإلعاقة، وخطة العمل املتصلة هبا، ينبغي دراسة التدابري املقترحة فيما يتصل بكوهنا 
ميسورة التكاليف ومستدامة عالوة على التمويل الكايف هلا ]...[.

ومن أجل حتسني القدرة على حتمل تكلفة السلع واخلدمات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، ]...[ ينبغي النظر 
يف توسيع التغطية بالتأمني الصحي واالجتماعي، ]...[ وضمان استفادة الفقراء والفئات األكثر عرضة للمخاطر من ذوي 
اإلعاقة من برامج شبكة السالمة املستهدفة للفقر، وإدخال نظم اإلعفاء من الرسوم، وخفض أسعار وسائل النقل، وخفض 

الضرائب املفروضة على االسترياد والرسوم اجلمركية على السلع الطبية والتكنولوجيا املساِعدة.

اخلدمات الشاملة جيم- 

إيصال اخلدمات باعتبارها مكماًل 
لعملية إصالح القوانني والسياسات 

وامليزانية
للتكفل بتجسيد  بالغة  القوانني والسياسة أمهية  تكتسي 
االتفاقية يف النظام القانوين والسياسي الوطين. بيد أنه ينبغي أن 
تصاحبها تدابري عملية لترمجة املعايري إىل واقع يعيشه األشخاص 
ذوو اإلعاقة. ومن خالل إيصال اخلدمات، ميكن ملقدمي اخلدمات 
احلكوميني وغري احلكوميني التكفل بوصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
إىل املرافق، وحصوهلم على اخلدمات والسلع اليت هلم احلق فيها، 

وفقًا لالتفاقية.

القطاعات ذات الصلة
يشمل إيصال اخلدمات العديد من مواد االتفاقية، مبا فيها:

حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية )املادة 11)؛ 9
الدعم املقدم يف اختاذ القرار )املادة 12)؛ 9
إقامة العدل )املادة 13)؛ 9
دعم ضحايا العنف واالعتداء )املادة 16)؛ 9
دعم العيش املستقل )املادة 19)؛ 9
التنقل،  9 على  املساعدة  األجهزة  على  احلصول  تيسري 

والتكنولوجيات املعينة، واملساعدة احلية )املادة 20)؛
توفري املعلومات يف أشكال سهلة املنال )املادة 21)؛ 9
توفري خدمات الصحة اإلجنابية )املادة 23)؛ 9



اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة | دليل التدريب  52

تقدمي الدعم، مبا يف ذلك الدعم الشخصي، يف سياق  9
منظومة التعليم العام )املادة )2)؛

توفري اخلدمات الصحية والرعاية الصحية )املادة 25)؛ 9
توفري خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل )املادة 26)؛ 9
دعم العمالة الشاملة والتدريب املهين )املادة 27)؛ 9
واألجهزة  9 اخلدمات،  على  احلصول  إمكانية  توفري 

وأشكال املساعدة األخرى للتكفل مبستوى الئق من 
العيش واحلماية االجتماعية )املادة 28)؛

التصويت  9 ذلك  مبا يف  السياسية،  املشاركة  دعم 
)املادة 29)؛

والرياضة  9 والتسلية  الترفيه  أنشطة  من  االستفادة 
)املادة 30).

إيصال اخلدمات يف ضوء االتفاقية

وجد إيصال اخلدمات حىت قبل اعتماد االتفاقية. بيد أنه 
حيتاج أن ميتثل للمبادئ واملعايري املنصوص عليها يف االتفاقية إن 
أريد له املسامهة يف تنفيذ االتفاقية التنفيذ الفعال. ويعين ذلك أن 
الواردة يف  العامة  للمبادئ  إيصال اخلدمات جيب أن يستجيب 
املادة 3 من االتفاقية: فمثاًل، ال ينبغي التمييز يف إيصال اخلدمات 
الرجل  بني  املساواة  تراَعى  أن  ينبغي  بل  اإلعاقة،  أساس  على 
واملرأة، وأن تعزَّز استقاللية الفرد والتكفل مبشاركة األشخاص 
ذوي اإلعاقة وإدماجهم. وسيكون إيصال اخلدمات الذي يعزز 
امليز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، يف الوهلة األوىل، غري متماش 

مع االتفاقية.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ميتثل إيصال اخلدمات للمعايري 
املادة  الواردة يف املواد اجلوهرية لالتفاقية. فمثاًل، تنص  اخلاصة 
25 بشأن احلق يف الصحة، على أن يقدم مزاول املهن الصحية 
رعاية صحية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس جودة الرعاية اليت 
يقدموهنا إىل اآلخرين، مبا يف ذلك تقدمي هذه الرعاية على أساس 
املوافقة احلرة واملستنرية. أما العالج القسري مثاًل، الذي حيدث 

على أساس اإلعاقة، فإنه يتناىف مع االتفاقية.

الوصول إىل خدمات شاملة موجهة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

أجل  متييزية من  إىل خدمات شاملة وغري  الوصول  إن 
األشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا لالتفاقية ال يعين بالضرورة أن هذه 
اخلدمات ذاهتا ضرورية لكل فرد يف مجيع األوقات. وكما هو 
الشأن مع سائر جوانب االتفاقية، يقتضي إيصال اخلدمات اتباع هنج 
ذي مسارين. ففي بعض األحيان، تقضي االتفاقية باحلصول على 
اخلدمات العامة على قدم املساواة مع الغري. ويف أوقات أخرى، قد 
يكون تقدمي دعم خاص مطلوبًا من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة 
حىت يتسىن هلم التمتع بنفس احلقوق مثل األشخاص غري املعاقني.

وهناك ثالثة أشكال من اخلدمات املطلوبة لتنفيذ االتفاقية:

اخلدمات العامة: تشري هذه اخلدمات إىل اخلدمات اليت 	 
برمتهم واملصممة هلم. ويف هذه  السكان  يستخدمها 
شاملة  اخلدمات  هذه  تكون  أن  اهلام  من  احلاالت، 
والواقع  اإلعاقة.  متاحة لألشخاص ذوي  تكون  وأن 
أن إمكانية الوصول هي أمر حاسم: فبالتكفل بتيسري 
الوصول إىل املرافق واحلصول على السلع واخلدمات 
من  للكثري  ميكن  والتكنولوجيا،  واملعلومات  والنقل 
األشخاص ذوي اإلعاقة أن يتمتعوا حبقوقهم وأن يعيشوا 
عيشًا مستقاًل يف املجتمع مثلهم مثل األشخاص غري 

املعاقني. ومن األمثلة على اخلدمات العامة ما يلي:
التعليم الشامل؛ −

كامل  − بشكل  املتاحة  األولية  الصحية  الرعاية 
)املعلومات، االتصال والبيئة املادية)؛

خدمات الدعم: تشري إىل اخلدمات اليت تساهم مسامهة 	 
مباشرة يف التغلب على احلواجز اليت يواجهها األشخاص 
يف  مشاركتهم  تعزيز  إىل  منها  وُيرَمى  اإلعاقة  ذوو 
يكفل احلصول على  بينما  أخرى،  وبعبارة  املجتمع. 
اخلدمات العامة إتاحة نفس اخلدمات جلميع األشخاص 
سواء كانوا معوقني أو غري معوقني، فإن احلصول على 
خدمات الدعم يتطلب خدمات مصممة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة )وليس لألشخاص غري املعاقني). وتشمل 

األمثلة على ذلك:
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على  − وأجهزة مساعدة  متحركة  توفري كراسي 
التنقل لتمكني الشخص ذي العاهة احلركية من 

الوصول إىل املجتمع؛
املساعدة الشخصية لدعم شخص يف مهامه اليومية؛ −
دعم اختاذ القرارات القانونية ملساعدة األشخاص  −

ذوي اإلعاقة يف إبرام عقود، وكتابة وصايا، وغري 
ذلك على قدم املساواة مع غريهم؛

لتحضري 	  إما  ه هذه اخلدمات  اخلدمات اخلاصة: توجَّ
املجتمع  يف  االندماج  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
الدعم  االستعاضة عن خدمات  األحيان  بعض  أو يف 
أو اخلدمات العامة إذا تعذر على الشخص أن ينخرط 
بشكل كامل يف املجتمع. ويف هذه احلاالت، ينبغي أن 
ه اخلدمات دومًا إىل اإلدماج ال إىل العزل. فمثاًل: توجَّ

الرعاية اليومية من أجل األشخاص ذوي اإلعاقات  −
العقلية الشديدة.

إيصال  املشاركة يف  الفاعلة  اجلهات 
اخلدمات

تشارك عدة جهات فاعلة يف إيصال اخلدمات - سواء 
إىل   - متخصصة  أو خدمات  دعم  أو خدمات  عامة،  أكانت 

األشخاص ذوي اإلعاقة:
مقدمو اخلدمات احلكوميني، مبا يف ذلك على املستوي  9

املحلي أو املستوى البلدي؛
من يعملون يف إقامة العدل، مبن فيهم املحامون، والقضاة  9

وموظفو السجون، والشرطة، ومتقاضو الصاحل العام، 
وغريهم؛

مقدمو اخلدمات التابعون لشركات خاصة؛ 9
مقدمو اخلدمات غري احلكوميني، مثاًل املنظمات غري  9

الرحبية/املنظمات غري احلكومية؛
وسائط اإلعالم؛ 9
مزاولو مهنة الصحة؛ 9
مزاولو مهنة التعليم؛ 9
مفتشو العمل؛ 9

النقابات؛ 9
رابطات أرباب العمل. 9

دور الدولة

من أجل إصالح السياسات والقوانني، يتعني على الدولة 
بوضوح أن تضطلع بدور قيادي، أّما يف إيصال اخلدمات فيجب أن 
ُيشَرك القطاع اخلاص، واملجتمع املدين الوطين والدويل، والدولة. 
وعلى مستوى الدولة، يتعني على احلكومة املركزية أن تضطلع 
بدور تنظيمي وبدور إيصال اخلدمات أيضًا، بيد أن سائر مستويات 
احلكومة، بيد أن سائر مستويات احلكومة األخرى، وال سّيما 

البلدية/املحلية منها، يتعني عليها أن تضطلع بدور أيضًا.

ما هو إذن دور الدولة؟

إن واجب الدولة بالغ األمهية: فقانون حقوق اإلنسان 
حيدد الدولة باعتبارها صاحبة الواجب األوىل يف تعزيز االتفاقية 

ومحايتها والتكفل بتنفيذها. وجيب على الدولة أن تقوم مبا يلي:

الوفاء بواجباهتا باعتبارها صاحبة الواجب األوىل: وتقع   -1
الواجبات مبقتضى االتفاقية على عاتق الدولة يف املقام األول. 
وتنص االتفاقية برمتها على واجبات تقع على عاتق الدولة 
يف تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها والتكفل 
هبا. وهذا ال يعين أنه جيب على الدولة أن تقدم اخلدمات 
بنفسها. وهلذا السبب، تستخدم االتفاقية مصطلحات من 
قبيل أن الدولة تتعهد ب  "تعزيز" أو "تشجيع" أو "تيسري" 
تقدمي اخلدمات. بيد أنه يف بعض األحيان، جيب على الدولة 
أن تقدم اخلدمات - فمثاًل، يف املناطق أو اجلهات الغري 
مستفيدة حيث ال يشارك قطاع األعمال اخلاص مشاركة 
فعالة أو حيث قد يتعذر على القطاع غري الرحبي أن يصل 

إليها؛

تنظيم القطاع اخلاص: أينما تقدم اجلهات الفاعلة اخلاصة   -2
خدماهتا، فيتعني على الدولة أن ال تكرر هذه اخلدمات، 
بيد أن هلا واجب تنظيم املنظمات اخلاصة اليت تقدم هذه 
اخلدمات. وتقر االتفاقية بذلك، وال سّيما يف املادة ))1) 

منها:
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تتعهد الدول ب  ...)ه) اختاذ كافة التدابري املناسبة 
للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من جانب أي 

شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.

ويقصد باملعىن العام للتمييز يف االتفاقية أن واجب 
األفراد)  ذلك  )مبا يف  اخلاص  القطاع  تنظيم  يف  الدولة 
ال يقتصر على تنظيم التمييز املباشر. بل ينبغي أن ينظم 
املباشر )مثاًل عندما يكون األشخاص ذوو  التمييز غري 
اإلعاقة مستبعدين استبعادًا فعليًا بسبب تعذر الوصول إىل 

املرافق أو عدم تقدمي اخلدمات ذات الصلة).

وتشري االتفاقية أيضًا إىل جماالت خاصة ينبغي أن 
تنظم فيها الدولة القطاع اخلاص:

إمكانية الوصول )املادة 9): تتخذ الدول األطراف أيضًا  9
التدابري املناسبة الرامية إىل: كفالة أن تراعي الكيانات 
اخلاصة اليت تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة اجلمهور 
أو مقدمة إليه مجيع جوانب إمكانية وصول األشخاص 

ذوي اإلعاقة إليها؛
حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات )املادة  9

21): تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة اليت 
تكفل ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حلقهم يف حرية 
معلومات  احلق يف طلب  مبا يف ذلك  والرأي،  التعبري 
وأفكار، وتلقيها، واإلفصاح عنها، على قدم املساواة مع 
اآلخرين، وعن طريق مجيع وسائل االتصال اليت خيتاروهنا 

بأنفسهم، مبا يف ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت، على 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  وخدمات  معلومات  تقدمي 

بأشكال سهلة االستعمال واملنال؛
الصحة )املادة 25): تطلب الدول األطراف من مزاويل  9

املهن الصحية تقدمي رعاية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة 
بنفس جودة الرعاية اليت يقدموهنا إىل اآلخرين، مبا يف 
احلرة  املوافقة  أساس  على  الرعاية  هذه  تقدمي  ذلك 
زيادة  منها  أمور  جبملة  القيام  من خالل  واملستنرية، 
الوعي حبقوق اإلنسان املكفولة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
واحتياجاهتم من خالل  الذايت  واستقالهلم  وكرامتهم 
توفري التدريب هلم ونشر معايري أخالقية تتعلق بالرعاية 

الصحية يف القطاعني العام واخلاص؛
عمالة  9 األطراف  الدول  تشجع   :(27 )املادة  العمل 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص من خالل 
انتهاج سياسات واختاذ التدابري املناسبة اليت قد تشمل 
الربامج التصحيحية، واحلوافز، وغري ذلك من التدابري.

تنظيم خمتلف مستويات احلكومة: جيب على احلكومة   -3
املركزية أيضًا أن تنظم تقدمي اخلدمات على مستواها وعلى 
سائر مستويات احلكومة. وتقضي املادة ))1))د) بأن الدولة 
تكفل تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق مع 
االتفاقية. وينبغي أن ُتفَهم السلطات العامة باملعىن الواسع 
بأهنا تشمل السلطات عرب خمتلف الوزارات املركزية يف 
احلكومة وأيضًا، على حنو ما تقدم، مجيع أجزاء الدولة، 

مبا فيها املستويات اإلقليمية واملحلية.

توصيات التقرير العاملي حول اإلعاقة بشأن اخلدمات

يتضمن التقرير توصيتني تتصالن بإيصال اخلدمات:

التوصية رقم 1: إتاحة الوصول إىل كافة النظم واخلدمات العامة

لذوي اإلعاقة احتياجات عادية - احتياجات للصحة واملعافاة، واحتياجات لألمن االقتصادي واالجتماعي، وللتعلم 
وتنمية املهارات ]...[. وكلها ميكن، بل ينبغي أن ُتلبَّى من خالل إدراجها يف السياق العام للربامج واخلدمات. وإن اإلدراج 
ضمن السياق العام هو عملية ال تقتصر على استيفاء احلقوق اإلنسانية لذوي اإلعاقة، بل قد يكون تنفيذها أيضًا أكثر فعالية.

واإلدراج ضمن السياق العام هو عملية تقوم من خالهلا احلكومات وسائر أصحاب الشأن للتكفل مبشاركة األشخاص 
ذوي اإلعاقة، باملساواة مع نظرائهم، يف أي نشاط أو خدمة موجهة لعامة الناس، مثل التعليم، والصحة، والعمل، واخلدمات 
االجتماعية. وينبغي حتديد احلواجز أمام املشاركة وإزالتها، وقد يقتضي ذلك تغيري القوانني، والسياسات، واملؤسسات والبيئات.
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ويتطلب اإلدراج ضمن السياق العام كذلك التزامًا على مجيع املستويات، مع أخذه يف االعتبار يف كافة القطاعات 
وترسيخه يف التشريعات واملعايري والسياسات واالستراتيجيات واخلطط اجلديدة والقائمة. كما أن اعتماد تصميم شامل 
وبناء أماكن سكنية ذات تيسريات مالئمة ميثالن استراتيجيتني على قدر كبري من األمهية. ويتطلب اإلدراج يف السياق العام 
أيضًا وجود ختطيط فعال، وموارد بشرية مناسبة، واستثمار مايل كاف - بالترافق مع التدابري اخلاصة مثل الربامج واخلدمات 

املستهدفة من أجل ضمان تلبية االحتياجات املتنوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كافية.
التوصية رقم 2: االستثمار يف الربامج واخلدمات من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة

باإلضافة إىل إدراج اخلدمات ضمن السياق العام، هناك بعض األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حيتاجون إىل الوصول 
إىل تدابري معينة، مثل التأهيل أو خدمات الدعم أو التدريب. والتأهيل - مبا يف ذلك التكنولوجيا املساعدة، مثل الكراسي 
املتحركة أو أجهزة السمع ]...[ - حيسن من أداء الوظائف واالستقاللية. وميكن لطيف واسع من املساعدات وخدمات 
الدعم اجليدة التنظيم يف املجتمع أن تليب احلاجة إىل الرعاية، وتسمح لذوي اإلعاقة بالعيش باستقاللية، وباملشاركة يف احلياة 

االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية يف جمتمعاهتم. كما ميكن للتأهيل املهين والتدريب أن يوفرا فرصًا يف سوق العمل.
وإىل جانب احلاجة إىل مزيد من اخلدمات، هناك أيضًا حاجة إىل خدمات أفضل متعددة التخصصات ويسهل 
الوصول إليها، تكون مرنة ومتكاملة ومنسقة تنسيقًا حسنًا، وال سّيما يف نطاق خدمات املراحل االنتقالية مثل املرحلة الواقعة 
بني الطفولة والبلوغ. وحتتاج الربامج واخلدمات القائمة إىل املراجعة لتقييم أدائها، ومن مّث إجراء تغيريات من أجل حتسني 
تغطيتها، وكفاءهتا وفعاليتها. وينبغي أن ُتجَرى هذه التغيريات على أساس بينات صارمة، مناسبة للسياق الثقايف، وسائر 

السياقات املحلية، وأن يتم اختبارها حمليًا.

إذكاء الوعي والتدريب دال- 

ميثل إذكاء الوعي، مبا يف ذلك التدريب، عنصرًا آخر مهمًا 
من عناصر وتدابري التنفيذ. وملا كانت اإلعاقة نتيجة للتفاعل بني 
العاهة وبني بيئة غري مرحبة - فإن البيئة ال تشري فحسب إىل البيئة 
املادية بل أيضًا إىل املواقف غري املرحبة واملعلومات السلبية أو صعبة 
املنال يف املجتمع - وإذكاء الوعي والتدريب بشأن االتفاقية مها 

أساسيان إن أريد للبيئة أن تتغري.

إذكاء الوعي

أُفِردت املادة 8 خصيصًا إلذكاء الوعي، وهي تنص على 
طائفة كاملة من التدابري اليت ينبغي أن تتخذها الدول األطراف، 

وال سّيما من أجل:

الوعي يف املجتمع بأسره من أجل األشخاص  9 إذكاء 
ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك على مستوى األسرة، وتعزيز 

احترام حقوقهم وكرامتهم؛

مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز واملمارسات  9
الضارة؛

ذوي  9 األشخاص  وإسهامات  بقدرات  الوعي  تعزيز 
اإلعاقة.

وميكن القيام بذلك من خالل محالت التوعية العامة، ونظام 
التعليم، ووسائط اإلعالم وبرامج التدريب التوعوية.

وتقضي املواد األخرى بأن تقدم الدول األطراف املعلومات 
إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، وهذا ما ميثل أيضًا شكاًل من أشكال 

إذكاء الوعي. فمثاًل، تتعهد الدول مبا يلي:
توفري معلومات سهلة املنال لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن  9

الوسائل واألجهزة املساعدة على التنقل، والتكنولوجيا 
املعينة، فضاًل عن أشكال املساعدة األخرى، وخدمات 

ومرافق الدعم )املادة ))؛
اإلعاقة  9 ذوي  لألشخاص  والتثقيف  املعلومات  توفري 

بشأن كيفية جتنب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء 
والتعرف عليها واإلبالغ عنها )املادة 16)؛
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كفالة احلصول على املعلومات والتثقيف يف جمايل الصحة  9
اإلجنابية وتنظيم األسرة مبا يتناسب مع سنهم )املادة 23)؛

القيام، يف مرحلة مبكرة، بتوفري معلومات شاملة لألطفال  9
ذوي اإلعاقة وألسرهم للتكفل حبصول األطفال ذوي 
اإلعاقة على حقوق متساوية فيما يتعلق حبياة األسرة 

)املادة 23).

التدريب
تؤكد املادة ) على أمهية التدريب. وُيطلب من الدولة 
أن تشجع تدريب املهنيني والعاملني مع األشخاص ذوي اإلعاقة 
فيما يتصل باحلقوق الواردة يف االتفاقية لكي يتسىن تقدمي املساعدة 

واخلدمات بصورة أفضل.

وتشجع االتفاقية على التدريب يف املجتمع على نطاق 
واسع، لدى املهنيني واألشخاص ذوي اإلعاقة مثاًل. وبالنسبة إىل 

الفئة األوىل، فإن االتفاقية تشجع على ما يلي:
تدريب اجلهات الفاعلة بشأن مسائل إمكانية الوصول  9

)املادة 9)؛
العدل، ومن ضمنهم  9 إقامة  العاملني يف جمال  تدريب 

الشرطة وموظفي السجون )املادة 13)؛
توفري التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة واملتخصصني  9

العاملني معهم على مهارات التنقل )املادة 20)؛

يف  9 العاملني  واملوظفني  لألخصائيني  التدريب  توفري 
مجيع مستويات التعليم )ويشمل ذلك التوعية باإلعاقة 
واستعمال أشكال االتصال املعززة والبديلة، والتقنيات 
اإلعاقة)  ذوي  األشخاص  ملساعدة  التعليمية  واملواد 

)املادة )2)؛
توفري التدريب ملزاويل املهن الصحية ونشر معايري أخالقية  9

واخلاص  العام  القطاعني  يف  الصحية  بالرعاية  تتعلق 
)املادة 25)؛

توفري التدريب لألخصائيني واملوظفني العاملني يف جمال  9
خدمات التأهيل وإعادة التأهيل )املادة 26)؛

توفري التدريب من خالل التعاون الدويل )املادة 32). 9

بينما  اإلعاقة -  باألشخاص ذوي  املتعلق  التدريب  أّما 
يتجاوز احلق يف التعليم حبد ذاته - فيشار إليه على النحو اآليت:

التدريب على مهارات التنقل )املادة 20)؛ 9
التدريب املهين والتدريب املستمر )املادتان )2 و27)؛ 9
توفري التدريب لضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة  9

املساعدة  من  وأسرهم  فقر  حالة  يف  يعيشون  الذين 
)املادة 28).

التدريب من أجل ضمان إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة لتنظيم األنشطة الرياضية والترفيهية اخلاصة باإلعاقة وتطويرها 

واملشاركة فيها )املادة 30).

توصيات التقرير العاملي حول اإلعاقة بشأن إذكاء الوعي
حيدد التقرير توصيتني تتصالن بتنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة بإذكاء الوعي والتدريب

التوصية رقم 5: حتسني قدرات املوارد البشرية

]...[ ميكن حتسني قدرات املوارد البشرية من خالل التعليم والتدريب والتوظيف الفعال. كما ميكن الستعراض 
ومراجعة معارف وقدرات العاملني يف املجاالت ذات الصلة أن تكون نقطة انطالق إلعداد التدابري املالئمة لتحسني هذه 
املعارف والقدرات. وال بد من إدماج التدريب املتصل باإلعاقة، والذي يتضمن مبادئ حقوق اإلنسان، يف املناهج الدراسية 
القائمة، ويف برامج االعتماد. كما يتعني توفري التدريب أثناء اخلدمة للممارسني احلاليني من مقدمي اخلدمات ومديريها. 
وعلى سبيل املثال، فإن تعزيز قدرة العاملني يف الرعاية الصحية األولية، وضمان توافر العاملني املتخصصني عند االقتضاء، 

يساهم يف تقدمي رعاية صحية فعالة وزهيدة التكلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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ويف كثري من البلدان ال يوجد سوى عدد قليل جدًا من العاملني يف بعض املجاالت مثل إعادة التأهيل ]...[. وميكن 
لوضع معايري للتدريب املتعلق مبختلف أمناط ومستويات ]...[ العاملني أن يساعد يف التصدي للثغرات يف املوارد. ]...[ وقد 

تكون تدابري حتسني سبل استبقاء العاملني مناسبة يف بعض املواقع والقطاعات.

التوصية رقم 7: زيادة الوعي العام وزيادة الفهم لإلعاقة

يساهم االحترام والفهم املتبادل يف دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف أي جمتمع. ولذا كان من األمهية حتسني الفهم 
العام لإلعاقة، ومواجهة املفاهيم اخلاطئة حوهلا، ومتثيل ذوي اإلعاقة بصورة عادلة. ]...[

كما أن مجع معلومات حول املعارف واملعتقدات واملواقف املتعلقة باإلعاقة ميكن أن يساعد يف حتديد الثغرات يف 
الفهم العام ومن مّث رأب هذه الثغرات من خالل التثقيف واملعلومات العامة. وينبغي على احلكومات، واملنظمات الطوعية، 
والرابطات املهنية أن تدرس تنظيم محالت للتسويق االجتماعي، من أجل إحداث تغيري يف املواقف املتعلقة بالوصمة املتصلة 
ببعض القضايا، مثل فريوس نقص املناعة البشري، واالعتالالت العقلية، واجلذام. كما أن إشراك اإلعالم له دور رئيسي يف 

إجناح هذه احلمالت، ويف تأمني نشر القصص اإلجيابية حول األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.

البحوث والتطوير هاء- 
كان للبحوث أثر هام على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة. 
وتساعد االبتكارات التكنولوجية القائمة على مبدأ التصميم العام 
األشخاص ذوي اإلعاقة على العيش مستقلني يف املجتمع. ويساعد 
مجع اإلحصاءات والبيانات الدولة وغريها على فهم احلواجز اليت 

ه تدابري التنفيذ توجيهًا أفضل. تواجههم حىت توجَّ

وتشري االتفاقية إىل التدابري املتعلقة بالبحوث يف جماالت عدة:
السلع واخلدمات واملعدات واملرافق املصمَّمة تصميمًا  9

عامًا: تقضي املادة ) بأن تقوم الدول بإجراء أو تعزيز 
البحوث والتطوير للسلع واخلدمات واملعدات واملرافق 
إىل  أن حتتاج  يفترض  واليت  عامًا،  تصميمًا  مة  املصمَّ
لتلبية  التكاليف  أدىن حد ممكن من املواءمة وإىل أقل 
االحتياجات املحددة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويشمل 
هذا االلتزام تشجيع توفري واستعمال السلع واخلدمات 

مة تصميمًا عامًا وتعزيز التصميم العام لدى وضع  املصمَّ
املعايري واملبادئ التوجيهية؛

تكنولوجيات  9 ذلك  مبا يف  اجلديدة،  التكنولوجيات 
املعلومات واالتصال، والوسائل واألجهزة املساعدة 
على التنقل، والتكنولوجيات املعينة: تقضي املادة ) 
وتطوير  البحوث  أو تعزيز  بإجراء  الدول  تقوم  بأن 

التكنولوجيات اجلديدة، وتعزيز توفريها واستعماهلا؛
صياغة السياسات: تقضي املادة 31 )مجع اإلحصاءات  9

والبيانات) بأن تقوم الدول جبمع املعلومات املناسبة، 
مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية والبيانات املستخدمة يف 
البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة 

بإنفاذ االتفاقية.

وأخريًا، على املستوى الدويل، يقع على الدول األطراف 
واجب مجاعي بتيسري التعاون يف البحوث واالستفادة من املعارف 

العلمية والتقنية )املادة 32).
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توصيات التقرير العاملي حول اإلعاقة بشأن البحوث
يتضمن التقرير العاملي حول اإلعاقة توصيتني ذوايت صلة يف هذا الصدد:

التوصية رقم 8: حتسني مجع البيانات حول اإلعاقة

حتتاج املنهجيات املعمول هبا على الصعيد الدويل يف مجع البيانات حول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل التطوير، وإىل 
اختبارها يف خمتلف الثقافات، وتطبيقها تطبيقًا متسقًا. كما أن البيانات هي أيضًا حباجة إىل التوحيد بصورة قياسية، وأن 
تكون قابلة للمقارنة دوليًا مبا يكفل رصد التقدم املحرز يف السياسات املتعلقة باإلعاقة، ويف تنفيذ ]االتفاقية[ على املستويني 

الوطين والدويل.

وعلى الصعيد الوطين، ينبغي إدراج اإلعاقة عند مجع أية بيانات. وميكن للتعريفات املوحدة لإلعاقة واملرتكزة على 
]التصنيف الدويل بشأن تأدية الوظائف[، أن تسمح على الصعيد الدويل مبقارنة البيانات املتعلقة باإلعاقة ]...[. وكخطوة 
أوىل، فإن البيانات الوطنية لتعداد السكان ميكن مجعها وفقًا للتوصيات املنبثقة عن الفريق العامل يف واشنطن التابع لألمم 
املتحدة واملعين بإحصاءات اإلعاقة وعن اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة. ومن األساليب الفعالة ذات املردود العايل لقاء 
التكاليف إدخال قضايا خاصة باإلعاقة - أو حصص تدريبية خاصة هبا - يف املسوحات القائمة على العينات ]...[. وحتتاج 
البيانات أيضًا إىل تصنيفها وفقًا للمالمح السكانية ]...[ للكشف عن السمات واالجتاهات واملعلومات اخلاصة باملجموعات 

الفرعية من األشخاص ذوي اإلعاقة.

وتستطيع املسوحات اليت تركز على اإلعاقة أن تكتسب معلومات أوسع مشواًل حول الصفات اليت متيز اإلعاقة، مثل 
معدل االنتشار، واحلاالت الصحية املترافقة معها، واستخدام اخلدمات واحلاجة إليها، وجودة احلياة، والفرص واحتياجات 

إعادة التأهيل.

التوصية رقم 9: تعزيز البحوث حول اإلعاقة ودعمها

للبحوث أمهية كبرية تتمثل يف قدرهتا على زيادة الفهم العام لقضايا اإلعاقة، وتوفري املعلومات الالزمة للسياسات 
والربامج املتعلقة هبا، وختصيص املوارد بصورة فعالة.

ويوصي ]التقرير العاملي حول اإلعاقة[ باالهتمام مبجاالت للبحث يف جمال اإلعاقة، مبا يف ذلك تأثري العوامل البيئية 
)السياسات والبيئة املادية واملواقف) على اإلعاقة وكيفية قياسها؛ وجودة حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وعافيتهم؛ ]...[ 

وما ينجح يف التغلب على ]العوائق[ اليت تواجههم يف السياقات املختلفة؛ ]...[.

]...[ كما أن هناك حاجة إىل بناء كتلة مؤثرة تتكون من باحثني مدربني يف جمال اإلعاقة. كما ينبغي تعزيز مهارات 
البحث يف طيف من التخصصات، مبا يف ذلك علم األوبئة، ودراسات اإلعاقة، والصحة وإعادة التأهيل، ]...[ والتعليم، 
واالقتصاديات، وعلم االجتماع والسياسة العامة. وميكن كذلك جين فوائد أخرى من الفرص الدولية للتعلم والبحث، والربط 

بني اجلامعات يف البلدان النامية واجلامعات يف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط.
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الرصد واو- 
بالرغم من أنه ال ُينظر دومًا إىل الرصد باعتباره تدبريًا من 
تدابري التنفيذ، فإن له دور رئيسي أيضًا. فمن خالل الرصد، ميكن 
التعرف على تدابري التنفيذ اليت جنحت واليت مل تنجح. ويساعد 
الرصد على صقل القوانني والسياسات وسائر تدابري التنفيذ، والتكفل 
باستخدام امليزانية استخدامًا أمثل. ويساعد أيضًا يف الكشف عن 
خروقات حقوق اإلنسان بغية ضمان سبل االنتصاف للضحايا، 

وجتنب انتهاكات أخرى، كما هو مأمول.

وتكتسي عملية تقدمي الدول األطراف تقاريرها إىل جلنة 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أمهية بالغة. وميكن أيضًا للمجتمع 
املدين وللمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن توفر معلومات إىل 
اللجنة من خالل ما يسمى بالتقارير املوازية. وتبحث الوحدة 7 

تقارير الدولة والتقارير املوازية بالتفصيل.

وباإلضافة إىل عملية الرصد على املستوى الدويل، ميكن أن 
ُيجَرى الرصد أيضًا على املستوى الوطين. ووفقًا لدليل مفوضية األمم 
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن رصد حقوق اإلنسان)11)، فإن 
"رصد حقوق اإلنسان" هو مصطلح واسع يصف عملية القيام جبمع 
املعلومات والتحقق منها وحتليلها واستخدامها لتقييم شواغل حقوق 
اإلنسان والتصدي هلا. وُيجَرى الرصد على فترات. ويشمل مصطلح 
"الرصد" أيضًا مجع املعلومات والتحقق منها واستخدامها للتصدي 
ملشاكل حقوق اإلنسان املثارة فيما يتعلق بالقوانني والسياسات 

والربامج وامليزانيات وسائر التدخالت.

وجيدر تسليط الضوء على عدة جوانب من هذا التعريف:

الرصد هو عملية: من مجع للمعلومات إىل التحقق  −
منها فاستخدامها؛

ميكن أن يتصل مجع املعلومات حباالت متعددة:  −
احلوادث  مثل  واحدة،  مرة  تقع  حاالت 
قبيل  من  مستمرة،  أو حاالت  أو األحداث؛ 
إيصال اخلدمات يف مستشفيات الطب النفسي، 
واملدارس، ومكان العمل الذي يتعذر الوصول 

إليه وغري ذلك؛

سلسلة التدريب املهين رقم Rev.1/7 )منشور األمم املتحدة، سيصدر يف   (11(
وقت الحق).

ال يتعلق الرصد حباالت فقط، بل أيضًا بالقوانني  −
التصديق  ألن  ونظرًا  وامليزانيات.  والسياسات 
إدخال  يقتضي  اإلنسان  حلقوق  اتفاقية  على 
تغيريات على القوانني والسياسات، فمن اهلام أن 
يشمل الرصد أيضًا مراجعة القوانني والسياسات 
مدى  لتحديد  وامليزانيات  واالستراتيجيات 

جتسيدها للقواعد واملعايري الواردة يف االتفاقية؛
فاعلة عدة. ويتناول  − الرصد جهات  تشارك يف 

رصد حقوق اإلنسان حالة احلقوق وأصحاهبا، 
وأيضًا احترام الواجبات وحالة أصحاب الواجب. 
على  الرصد  يقتصر  أال  ينبغي  لذلك،  ونتيجة 
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين قد تتأثر حقوقهم، 
بل أيضًا الفاعلني احلكوميني )موظفي الوزارات، 
والسلطات املحلية، وغريهم) لكي يتسىن: )أ) فهم 
مستوى احترام الواجبات؛ و)ب) دراسة مجيع 

جوانب القصة والتحقق من املعلومات؛
وللرصد غرض. وينبغي أن يستعان باملعلومات  −

احلقوق  الحترام  الرصد  خالل  من  عة  املجمَّ
ما،  اختراق حلق  أي  وإذا حدث  والواجبات. 
فينبغي أن تسعى املعلومات إىل تقدمي حلول وسبل 
انتصاف للضحية ومساعدة الفاعلني احلكوميني 

على إعمال هذه احلقوق يف املستقبل؛
خمتلفة.  − مراحل  يف  الرصد  حيدث  أن  وميكن 

ويبدأ الرصد عمومًا جبمع املعلومات األساسية 
أو املعلومات املباشرة من املصدر. بيد أنه ميكن أن 
ُيجَرى الرصد أيضًا من خالل االستعانة مبصادر 
ثانوية. فمثاًل، جتري جلنة حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة عملية الرصد على أساس التقارير الدورية 
املوازية  والتقارير  األطراف  الدول  تقدمها  اليت 
اليت يقدمها املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية 

حلقوق اإلنسان.

وينصب الرصد أساسًا على:

والربامج.  − وامليزانيات  والسياسات  القوانني 
تقضي االتفاقية باستعراض جمموعة من القوانني 
بوجه  والسياسات واالستراتيجيات وإصالحها 
قوانني  بأن  التكفل  مثاًل،  ذلك  ومن  عام. 
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أساس  على  التمييز  من  حتمي  التمييز  مناهضة 
اإلعاقة وأن القوانني األخرى، مثل تلك املتعلقة 
بالصحة أو التعليم أو البناء ال متيز على أساسًا 
اإلعاقة. وباإلضافة إىل ذلك، نظرًا ألن االتفاقية 
تقضي بتخصيص موارد مالئمة، فيمكن رصد 
امليزانيات أيضًا. وعالوة على ذلك، فإن للربامج 
واالستراتيجيات، من قبيل االستراتيجيات اإلمنائية 
الوطنية أو االستراتيجيات املتصلة حباالت الطوارئ 
التأثري على حقوق  على  بالغة  قدرة  اإلنسانية، 
إدراجها  اإلعاقة، رهنًا مبدى  األشخاص ذوي 

لإلعاقات. وكل ذلك قد خيضع للرصد؛
إىل  − تفضي  أن  ميكنها  واحلوادث  األحداث 

انتهاكات فردية حلقوق اإلنسان ومن املهم أن 
ختضع للرصد. وقد ُتستَقى بيانات من هذا النوع 
مباشرة من الضحايا. وقد ُتستقى أيضًا البيانات 
من التقارير اإلعالمية واملصادر األخرى، مبا يف 
ذلك اإلجراءات القانونية. وهذا موضع تركيز 

تقليدي لرصد حقوق اإلنسان؛
توجد  − األحيان،  بعض  احلاالت واألماكن. يف 

حاالت معينة، مثل تقدمي اخلدمات، أو األماكن، 
مثل املؤسسات، اليت ميكن أن تؤدي إىل مشاكل 
إمكانية  مستوى  ُيرَصد  وقد  اإلنسان.  حقوق 
الوصول إىل املدارس لتحديد احلواجز الرئيسية 
أمام التعليم الشامل. وقد حتدد استطالعات آراء 
أرباب العمل املسائل اليت يتعني التصدي هلا للتكفل 
بالعمالة الشاملة وتوفري الترتيبات التيسريية املعقولة 
ادعاءات  مل تظهر  إن  وحىت  العمل.  مكان  يف 
عملية  تستجلى  فقد  )أحداث)  فردية  بانتهاك 

الرصد انتهاكات على منع حدوثها.

وميكن لكل فرد أن يرصد حالة حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة. بيد أن بعض اجلهات الفاعلة هلا مسؤوليات خاصة:

الدول. على حنو ما أشري إليه أعاله، يقع على الدولة 	 
لتنفيذ  اختذهتا  اليت  التدابري  عن  اللجنة  بإبالغ  التزام 

االتفاقية؛

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. مبوجب املادة 33، 	 
الوطنية حلقوق اإلنسان بدور يف  املؤسسات  تضطلع 

تعزيز أحكام االتفاقية ومحايتها ورصدها. وستُناَقش هذه 
الوظيفة مبزيد من التفاصيل يف الوحدة 6. وهنا من املهم 
التأكيد على أنه يتعني أن تتماشى هذه املؤسسات مع 
مبادئ باريس، وهو ما يعين أن يكون هلا االختصاص 
والربملان من غريهم  احلكومة،  إىل  التقارير  تقدمي  يف 
بشأن مسائل من قبيل: مواءمة القوانني مع معايري حقوق 
اإلنسان؛ اإلبالغ عن أي حالة انتهاك حلقوق اإلنسان؛ 
حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين؛ آراؤها عن 
حالة حقوق  عن  التقارير  مع  احلكومة  تفاعل  أوجه 
اإلنسان. وينبغي أن تنظر آليات الوقاية الوطنية، مبوجب 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، يف 
نطاق  اإلعاقة ضمن  األشخاص ذوي  إدراج حقوق 

أنشطة الرصد اليت تقوم هبا؛

اإلعاقة. 	  ذوي  األشخاص  املدين/منظمات  املجتمع 
وفقًا للمادة 33)3)، يسهم املجتمع املدين، وخباصة 
األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم يف عملية 
الرصد ويشاركون فيها مشاركة فعالة. وهذا يعين أنه 
ينبغي أن يشاركوا يف عملية الرصد اليت تنظمها مثاًل 
اآللية املستقلة أو احلكومة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي 
اإلعاقة  ذوو  األشخاص  وال سّيما  املدين،  للمجتمع 
يرصدوا  أن  صفتهم،  حبكم  متثلهم،  اليت  واملنظمات 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأن يدافعوا عنها؛

تشري 	  املدين.  املجتمع  من  األخرى  الفاعلة  اجلهات 
املادة 33)3) إىل املجتمع املدين بوجه عام. وينبغي أن 
يكون ملنظمات املجتمع املدين غري منظمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة دور يف عملية الرصد. فمثاًل، عند رصد 
حالة حقوق اإلنسان على نطاق أوسع، ينبغي أن تكفل 
املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان أهنا ترصد 
أيضًا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وأي عجز عن 
األشخاص ذوي  استثناء  إىل  يفضي  قد  بذلك  القيام 
احللول  عند حتديد  الرصد  ما بعد  مرحلة  اإلعاقة يف 

وتنفيذها؛

املنظمات 	  لبعض  الدولية. ميكن  املنظمات احلكومية 
احلكومية الدولية أن تضطلع بدور يف عملية الرصد. 
وهذا هو احلال بوجه خاص فيما يتعلق باملكاتب امليدانية 
اإلنسان يف  بذاهتا وعناصر حقوق  القائمة  للمفوضية 
من  ميدانية،  متثيليات  عدة  وتشارك  السالم.  بعثات 
وسرياليون،  ليشيت   - تيمور  يف  املوجودة  تلك  قبيل 
مشاركة فعالة يف جوانب رصد االتفاقية. وباإلضافة إىل 
ذلك، تقوم املنظمات اإلقليمية، مثل مكتب املؤسسات 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون 
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يف أوروبا، برصد االنتخابات ومن املهم أن تكفل أن 
ذوي  األشخاص  حقوق  أيضًا  تراعي  األنشطة  هذه 

اإلعاقة.
البيانات  مجع  بشأن   31 املادة  يف  املبني  النحو  وعلى 
السياسات  الدول تتمكن من وضع وتنفيذ  واإلحصاءات، فإن 

الكفيلة بإنفاذ االتفاقية، وذلك جبمع املعلومات املناسبة، والبيانات 
يتعزز  البحوث. وميكن أن  اإلحصائية والبيانات املستخدمة يف 
تنفيذ االتفاقية من خالل تنفيذ سياسة قائمة على األدلة، باالستناد 
إىل عملييت الرصد واإلبالغ على الصعيد املحلي، وعلى التقارير 

املقدمة إىل اللجنة وعلى املالحظات اخلتامية للجنة.





الوحدة 5 - التمييز على أساس اإلعاقة

مقدمة
يشري التمييز إىل فعل ُيعاَمل فيه شخص أو شيء بشكل 
خمتلف ليس سلبيًا بالضرورة. والقول إن شخصًا مييز قد يعين أن 
هذا الشخص له ذوق سليم أو رصانة يف احلكم. بيد أن التمييز قد 
يعين أيضًا أن شخصًا يعامل بعض األشخاص بصورة غري عادلة 
نظرًا خلصائص ذلك الشخص. وهذا هو املعىن الثاين للتمييز الذي 

يهتم به قانون حقوق اإلنسان.

ويقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن لكل إنسان حق 
التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون 
أي متييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة 
أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطين 
أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر. وقد تكرر 
هذا البيان البسيط يف القوانني والدساتري الوطنية ويف املعاهدات 
اإلقليمية ومعاهدات األمم املتحدة. ولكن ما الذي يعنيه عمليًا؟ 
ميكن أن يتخذ التمييز أشكااًل عدة: كأن يكون صرحيًا جدًا، أو أن 
نًا يف القانون أو أن يكون مستترًا. وكثريًا ما يكون  يكون مضمَّ
نتيجة للتحيزات، والفوارق االقتصادية واالجتماعية، والتصورات 
الدينية والثقافية املغلوطة. وحىت نتمكن من مكافحة التمييز، فال بدَّ 

من مكافحة هذه املواقف السلبية.

يؤثر التمييز على أساس اإلعاقة اليوم على قطاع كبري 
من سكان العامل. وهو من بني املشاكل الرئيسية اليت يواجهها 
األشخاص ذوو اإلعاقة أو ذوو الصلة باإلعاقة. ويتجلى يف أشكال 
خمتلفة وقد تكون له آثار كارثية على حياهتم، وبالتايل على حياة 
املجتمع. ووفقًا للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

يف تعليقها العام رقم 5))199):

]...[ ]هناك[ تاريخ طويل من التمييز ضد املعوقني 
إّما حبكم القانون أو حبكم الواقع، وهو متييز ]يتخذ[ أشكااًل 

خمتلفة. فهو يتراوح من التمييز الشنيع، مثل إنكار الفرص 
الفصل  التمييز "األكثر دقة" مثل  التعليمية، إىل أشكال 
والعزل بفعل حواجز طبيعية واجتماعية مفروضة. ]...[ 
وكثريًا ما تعرض املعوقون من ممارسة حقوقهم االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة مع غري املعوقني، 
وذلك بسبب اإلمهال أو التجاهل أو التحامل أو االفتراضات 
اخلاطئة، وبسبب اإلقصاء أو التمييز أو العزل. وقد كانت 
آثار التمييز بسبب العجز قاسية بوجه خاص يف جماالت 
التعليم والتوظيف واإلسكان والنقل واحلياة الثقافية 

ودخول األماكن واملرافق العامة. )أضيف التشديد)

ولئن كان التعليق العام يركز بوجه خاص على احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن األمر ذاته يسري على احلقوق 
املدنية والسياسية. فمثاًل، يف الكثري من البلدان، ما يزال األشخاص 
ذوو اإلعاقة حمرومني من احلق يف التصويت ومن األهلية القانونية 

للزواج أو إبرام عقود لشراء أو بيع ممتلكات.

ومن الصعب مناقشة التمييز دون النظر يف مفهوم املساواة. 
ففي قانون حقوق اإلنسان، فإن عدم التمييز واملساواة مها يف الواقع 
وجهان لعملة واحدة. ومبكافحة التمييز، نأمل أن نكافح العوامل 
الكامنة يف املجتمع اليت تفضي إىل عدم املساواة. وعند التعامل مع 

العوامل اليت تفضي إىل عدم املساواة، نأمل أن مننع التمييز.

التباسًا  تثري  واملساواة  التمييز  عدم  بني  العالقة  أن  بيد 
بشأن املعىن املقصود من ب  "املساواة". وعند اإلشارة إىل مصطلح 
"املساواة"، غالبًا ما نفكر يف األشياء اليت تكون متشاهبة، ومتطابقة 
أو متكافئة. بيد أنه عندما نتحدث عن املساواة يف سياق حقوق 
اإلنسان، فنحن ال نقول بالضرورة إن مجيع األشخاص متشاهبون 
أو متماثلون. بل إن ما نقوله هو إن لكل شخص نفس احلقوق. 
ومن أجل كفالة نفس احلقوق لكل فرد، قد يتعني يف بعض األحيان 
التعامل مع شخصني بشكل خمتلف نظرًا الختالفهم املتأصل )مثاًل 
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جنسني خمتلفني، أو إرثني لغويني خمتلفني، أو مركز أقلية خمتلف 
أو عاهات خمتلفة).

والتعامل مع شخصني بشكل خمتلف هبذه الطريقة قد يفضي 
إىل االلتباس وأيضًا إىل ادِّعاءات مبمارسة التمييز. لكن هذا األمر 
ال يشكل متييزًا. بل إنه جمرد اعتراف بأن األشخاص خمتلفون لكن 
هلم نفس احلقوق؛ ومن أجل جعل املساواة حقيقة، فقد يتعني اتباع 

استراتيجيات خمتلفة من أجل أشخاص خمتلفني.

أشكال التمييز املحظور ألف- 

هناك جمموعة من املفاهيم اليت ينطوي عليها قانون عدم 
التمييز ومن املهم فهمها.

التمييز حبكم القانون وحبكم الواقع

التمييز حبكم القانون )التمييز يف القانون)

حيظر قانون حقوق اإلنسان التمييز يف القانون. ويف بعض 
التشريعات االنتخابية على حظر التصويت على  البلدان، تنص 
األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية اخلاضعني للوصاية. ومبوجب 
قانون حقوق اإلنسان الدويل، فهذا مثال على التمييز على أساس 
اإلعاقة. وهذا تفريق، يف القانون، على أساس اإلعاقة العقلية الغرض 
التصويت لبعض األشخاص  إلغاء االعتراف حبق  منه وأثره هو 

ذوي اإلعاقة.

التمييز حبكم الواقع )التمييز عمليًا)

تتجاوز احلماية من التمييز حظر التمييز يف القوانني وتشمل 
احلماية من التمييز يف الواقع. فمثاًل، حتمي من أفعال أرباب العمل 
الذين يتخذون قرارات استنادًا إىل قوالب منطية أو افتراضات 
بشأن قدرات املوظفني ذوي اإلعاقة أو أدائهم. وإن كل رب 
عمل يرفض ترقية شخص ذي إعاقة بسبب اعتقاده أن اإلعاقة 
ستمنع الشخص من أداء مهام وظيفته دون أي دليل على ذلك، 
اإلعاقة  أساس  تفريق على  الواقع. وهو  متييزًا حبكم  ميثل  فهو 
يكون الغرض منه وأثره هو تعطيل احلق يف العمل )مبا يف ذلك 

االرتقاء املهين).

التمييز املباشر وغري املباشر

التمييز املباشر

حيدث التمييز املباشر عندما يلقى من األشخاص معاملة 
أقل حظوة من غريه يف ظروف مماثلة لداٍع يتعلق باإلعاقة. فرفض 
قبول تلميذ ذي إعاقة يف نظام التعليم العام يرتقي إىل التمييز املباشر. 
التالية: شركة هلا سياسة تقضي بعدم  املتصورة  ولنتخيل احلالة 
توظيف أي شخص له سجل طيب مبشاكل الظهر بصرف النظر 
عن مهام الوظيفة. فهذه السياسة متارس التمييز بشكل غري قانوين 
على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ميكنهم أن يستوفوا املتطلبات 
األصيلة يف العمل. ويعاملون معاملة أقل حظوة من املترشحني 

اآلخرين للوظيفة على أساس إعاقة.

التمييز غري املباشر

حييل التمييز غري املباشر إىل قوانني أو سياسات أو ممارسات 
تبدو حمايدة يف ظاهرها، ولكنها ختلف أثرًا غري متناسب على 
ممارسة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. فمثاًل، أن يفرض على 
مجيع العاملني يف مكان العمل متطلب غري مرن بأن يتناولوا وجبة 
الغذاء يف نفس الوقت وهذا قد يشكل متييزًا ضد شخص ذي 
إعاقة يتعني عليه أن يأخذ الدواء يف وقت معني أو أن يأخذ فترات 
استراحة خالل اليوم. ويبدو هذا املتطلب للوهلة األوىل أنه يسري 
على مجيع املوظفني وال يشري إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، بيد أن 
أثره متييزي. وتساعد مكافحة التمييز غري املباشر على الوصول إىل 
أشكال االحنياز الكامنة يف املجتمع اليت تسبب التمييز واإلقصاء 
يف املقام األول. ومن املهم أن يشار إىل أن التمييز غري املباشر قد 

يتعذر أحسانًا إثباته.

أشكال التمييز املتعددة

تذكر ديباجة االتفاقية ب  "الظروف الصعبة اليت يواجهها 
األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يتعرضون ألشكال متعددة أو مشددة 
أو اللغة،  أو اجلنس،  أو اللون،  العرق،  أساس  التمييز على  من 
أو الدين، أو الرأي السياسي وغريه من اآلراء، أو األصل الوطين 
أو اإلثين أو االجتماعي، أو امللكية، أو املولد أو السن أو أي مركز 
آخر". فمثاًل، ميكن أن تتعرض امرأة ذات إعاقة إىل التمييز على 

أساس اجلنس واإلعاقة أيضًا.
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ولنتخيل امرأة مشردة داخليًا هاربة من احلرب. وهي تعاين 
الفقر الشديد وتنتمي إىل أقلية إثنية وهلا إعاقة بدنية. تبدو هذه احلالة 
املتصورة مألوفة يف الكثري من البلدان املتأثرة بالزناعات واألزمات 
اإلنسانية. وقد تتعرض املرأة إىل أشكال متعددة من التمييز بسبب 
جنسها وظروفها االجتماعية وإعاقتها. وكثريًا ما تتعرض النساء 
للعنف اجلنسي خالل الزناعات. وكثريًا ما يتعرض األشخاص ذوو 
اإلعاقة أيضًا للعنف اجلنسي نظرًا ألهنم خمفيون أو متجاهلون وقد 
يواجهون أشد التحديات يف التواصل. ونتيجة لذلك، قد تواجه 
النساء ذوات اإلعاقة خماطر متعددة للتعرض للعنف اجلنسي خالل 
الزناعات، ال سّيما إن أخفقت استراتيجيات التأهب يف أخذهم 

بعني االعتبار.

التمييز املنهجي

كثري من التمييز هو منهجي لسوء احلظ. ذلك أن هنجي 
ما يزاالن مترسخني يف مجيع  الطيب لإلعاقة  اإلحسان والعالج 
املجتمعات وعلى مجيع املستويات. ويستغرق التمييز املنهجي وقتًا 
لكي يتغري. ومن سبل التصدي للتمييز املنهجي جزئيًا، تقضي 
املادة 8 من االتفاقية بأن تقوم الدول بإذكاء الوعي بشأن األشخاص 

ذوي اإلعاقة وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم.

التمييز باالرتباط

ميكن أن يقع األشخاص غري املعوقني "املرتبطني" بشخص 
ذي إعاقة ضحايا للتمييز على أساس اإلعاقة. فمثاًل حالة امرأة 
ُفصلت من عملها ألن رب عملها اكتشف أن هلا ابنًا له عاهة 
مسعية. ورب العمل افترض بذلك أهنا قد حتتاج لوقت خارج 
العمل لرعاية ابنها. فحىت وإن مل تكن هلذه املرأة إعاقة، فهي 
هنا تعاين من التمييز على أساس إعاقة ابنها. وبعبارة أخرى، 
كان هناك تفريق على أساس اإلعاقة أدى إىل إلغاء حق املرأة 

يف العمل.

املضايقة

تعليقات،  إىل  شخص  يتعرض  عندما  املضايقة  حتدث 
أو أي سلوك مذل على أساس اإلعاقة. وينبغي أن  أو سخرية 
حتمي التشريعات من املضايقة. وتشري املادة 27)ب) من االتفاقية 
صراحة إىل احلماية من التحرش املرتبط بالعمل والعمالة. فمثاًل، 
أن يطلب مشرف على العمل باستمرار من شخص ذي إعاقة أن 

يقوم مبهام بسيطة يف العمل بينما يقوم آخرون بنفس املؤهالت 
لكنهم بدون إعاقة بأعمال أكثر تعقيدًا وأمهية، فقد يشكل ذلك 

تعريض املوظف ذي اإلعاقة إىل التحرش.

املعاملة التفضيلية املربَّرة

لئن كان التمييز كله حمظورًا، فإنه جيوز يف بعض احلاالت 
معاملة شخصني معاملة خمتلفة على أساس اإلعاقة. وللنظر إىل احلالة 
التالية: رجل يعاين من أمل شديد يف الظهر وغري قادر على االحنناء 
ُيرفض يف وظيفة موضب الزرايب ألنه غري قادر على أداء املتطلبات 

األساسية للعمل، أي توضيب الزرايب.

وال تشكل كل مفاضلة يف املعاملة متييزًا. وتوجد معايري 
لتقييم مربرات املعاملة التفضيلية يف سائر جماالت قانون حقوق 

اإلنسان:

ينبغي أن تكون معايري هذه املفاضلة معقولة وموضوعية؛ )أ) 

التفضيلية هو حتقيق  جيب أن يكون اهلدف من املعاملة  )ب) 
غرض مشروع، أي بعبارة أخرى، غرض يتسق مع مبادئ 

حقوق اإلنسان.

إذا تعذر على شخص القيام بوظيفة وتعذر إجياد ترتيبات 
تيسريية معقولة، فعندئذ تكون املعاملة التفضيلية مربَّرة.

تعريف التمييز يف االتفاقية باء- 

تعرِّف االتفاقية التمييز يف املادة 2 منها على النحو التايل:

"يعين التمييز على أساس اإلعاقة" أي متييز أو استبعاد 
أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف 
وإحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
أو التمتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة مع اآلخرين، يف 
امليادين السياسية، أو االقتصادية، أو االجتماعية، أو الثقافية، 
أو املدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل مجيع أشكال التمييز، 

مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة.

ومما يساعد على فهم هذا التعريف تقسيمه إىل أجزاء.
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التمييز أو االستبعاد أو التقييد

يعين التمييز أي متييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة. 
وبالتايل، فإن األفعال اليت تشكل متييزًا قد تكون متنوعة.

وقد يكون "التمييز" مفاضلة صرحية بني شخصني على 	 
أساس اإلعاقة. ومن ذلك مثاًل أن خيضع األطفال ذوو 
عاهات عقلية معينة إىل التعقيم اإلجباري بينما ال خيضع 

األطفال اآلخرون إليه، وهذا تفريق متييزي؛
فيها شخص غري 	  ويشري "االستبعاد" إىل حالة يكون 

قادر على دخول جمال معني أو املشاركة يف نشاط معني 
بسبب إعاقته. وأي سياسة ال تسمح لطفل ذي إعاقة 
بدخول التعليم العام تعد استبعادًا قد يرتقي إىل التمييز؛

يشري "التقييد" إىل تقييد حق األشخاص يف املشاركة 	 
يف بعض جوانب احلياة املدنية أو الثقافية أو االقتصادية 
مثاًل  القانون  يشري  أو االجتماعية. كأن  أو السياسية 
إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية ال ميكنهم، 
يرتقي  الوطنية وهذا  التصويت يف االنتخابات  مبدئيًا 

إىل تقييد متييزي. 

على أساس اإلعاقة
حتيل االتفاقية إىل "التمييز على أساس اإلعاقة". ويتجاوز 
ذلك التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ألن التركيز ال ينصب 
على محاية األشخاص ذوي اإلعاقة فحسب بل على مكافحة 
التمييز يف حد ذاته )والقضاء عليه يف هناية املطاف)، سواء أكان ضد 
األشخاص ذوي اإلعاقة أو أي شخص آخر. وبذلك، فإن التمييز 
على أساس اإلعاقة ال يستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة مبفردهم 
بل أيضًا األشخاص الذين يرتبطون ألسباب شىت باألشخاص ذوي 

اإلعاقة )التمييز باالرتباط).

وهذا يعكس النهج االجتماعي/القائم على حقوق اإلنسان 
الذي تنتهجه االتفاقية يف التعامل مع اإلعاقة. فبداًل من "محاية 
األشخاص ذوي اإلعاقة"، وهذا قد يشكل هنجًا يقوم على اإلحسان 
يف بعض احلاالت، تسعى االتفاقية إىل مكافحة التمييز، أي املواقف 
السلبية والبيئية اليت قد جتعل األشخاص ذوي اإلعاقة معرضني حلالة 
الوصول إىل صميم  أو التهميش. واهلدف من ذلك هو  اخلطر 
التمييز على أساس إعاقة  املشكلة. فإذا كان شخص يعاين من 
مفترضة، فهذا يدل على أن التحيز قائم وأن قانون حقوق اإلنسان 
يسعى إىل التصدي ملثل هذه املواقف السلبية. ومن خالل القيام 

بذلك، ميكن تصور عامل خال من اإلعاقة.

الغرض أو األثر

توضح املادة 2 أن حاالت التمييز أو االستبعاد أو التقييد 
تشكل انتهاكات إذا كان هلا:

غرض )نية التمييز)؛ أو )أ) 

القصد  )النتيجة املوضوعية، سواء كانت نامجة عن  أثر  )ب) 
أو ال)

إضعاف أو إحباط االعتراف بالتمتع مبمارسة مجيع احلقوق 
من لدن األشخاص ذوي اإلعاقة.

وما من داع لوجود نية التمييز لكي حيدث التمييز. بل إن 
التركيز ينصب على جتربة الشخص الذي يعاين من اإلعاقة. فقد 
يكون لعدم التروي واإلمهال نفس األثر التمييزي بل أثر أسوأ من 

فعل التمييز املقصود.

وتربز اإلشارة إىل الغرض واألثر أن االتفاقية حتظر التمييز 
املباشر والتمييز غري املباشر معًا. ولئن كانت بعض األفعال تفضي 
مباشرة إىل التمييز - مثاًل تقييد حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
التصويت - فإن كثريًا من التمييز حيدث مبعاملة شخصني يف حاالت 
خمتلفة بالطريقة ذاهتا. فبناء أدراج يف مدخل مستشفى ينم عن معاملة 
األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص غري املعوقني بالطريقة ذاهتا، 
بيد أن النتيجة متييزية، ألن الشخص يف كرسي متحرك ال ميكنه 
دخول املستشفى بينما ميكن لشخص قادر على املشي أن يدخل. 
ولئن كان يبدو أن ما من متييز يف هذه احلالة )املستشفى مفتوح 
للجميع) فإن األثر قد يكون متييزيًا. ومتنع االتفاقية هذا التمييز 

غري املباشر أيضًا.

االعتراف أو التمتع أو املمارسة

االعتراف حبقوق  التمييز إىل  ال ميتد نطاق احلماية من 
األشخاص ذوي اإلعاقة مثاًل يف القوانني، بل أيضًا إىل التمتع هبذه 
احلقوق )مثل االستفادة من احلريات دون إعاقة، ومثل احلرية من 
االعتداء أو التعذيب) وممارستها )مثل القدرة على اختاذ خطوات 
للحصول على حق، مثاًل دخول مدرسة أو احلصول على التعليم 
أو اختاذ قرار برفض بعض األدوية). وهذا يذكر باحلظر يف سائر 
جماالت قانون حقوق اإلنسان سواء من حيث التمييز حبكم القانون 
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)التمييز يف القانون والسياسات) أو التمييز حبكم الواقع )التمييز 
يف املمارسة).

التمتع حبقوق اإلنسان "على قدم املساواة مع الغري"

ال تسعى االتفاقية إىل استحداث حقوق جديدة من أجل 
األشخاص ذوي اإلعاقة. بل إهنا تسعى إىل مكافحة التمييز، مثاًل 
احلواجز واملواقف اليت متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع 
حبقوقهم. والغرض األمسى هو أن يتمتع كل فرد، سواء كان معوق 

أو غري معوق باحلقوق اإلنسانية ذاهتا.

يف  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  كافة 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  امليادين 

والثقافية واملدنية أو أي ميدان آخر

تكافح االتفاقية التمييز يف عالقته مع مجيع حقوق اإلنسان، 
سواء كانت مدنية، أو ثقافية، أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 
أو يف أي ميدان آخر. ففي املاضي وحىت يومنا هذا، يزنع بعض 
األشخاص بل حىت الدول إىل إعطاء األسبقية لبعض احلقوق على 
حساب غريها. فمثاًل، خالل احلرب الباردة، كثريًا ما وضعت 
الدول ذات اقتصاد السوق قدرًا أكرب من التشديد على احلقوق 
املدنية والسياسية، بينما كانت الدول ذات االقتصاد املخطط مركزيًا 
تشدد على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويف سياق 
اإلعاقة، كان من املعهود إعطاء تركيز أكرب على محاية احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بينما كان ُيعطى للحقوق املدنية 
والسياسية قدر أقل من العناية. وتنص االتفاقية صراحة على أن 

احلماية من التمييز تشمل مجيع احلقوق يف مجيع امليادين.

احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة

يقر هذا التعريف باحلرمان من الترتيبات التيسريية املعقولة 
باعتباره أحد أشكال التمييز. ومن أجل تعزيز املساواة والقضاء على 
التمييز، جيب على الدول األطراف أن تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة 
لكفالة توافر الترتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وتعين "الترتيبات التيسريية املعقولة" مثاًل إدخال تعديالت 
على تنظيم بيئة عمل، مؤسسة تعليمية، أو منشأة للرعاية الصحية 
أو خدمة للنقل بغية إزالة احلواجز اليت متنع شخصًا ذا إعاقة من 
املشاركة بنشاط أو تلقي خدمات على قدم املساواة مع غريه. 

املقار،  ويف العمل، قد يشمل ذلك إدخال تغيريات مادية على 
واقتناء أو تعديل املعدات، وتوفري قارئ أو مترجم فوري، وتوفري 
ما يالئم من التدريب أو اإلشراف، وتكييف إجراءات االختبار 
أو التقييم، وتغيري ساعات العمل املعتادة أو إسناد بعض مهام وظيفة 

إىل شخص آخر.

ولئن كانت االتفاقية تقضي بأن تستوَعب االحتياجات 
التيسريية  الترتيبات  اخلاصة لشخص ذي إعاقة، فهي تشري إىل 
املعقولة. وإذا كانت الترتيبات تفرض عبئًا غري متناسب أو غري 
ضروري على الشخص أو الكيان املتوقع منه تقدميها، فإن عدم 

توفريها ال يشكل متييزًا.

ويف عدد من البلدان، تنص التشريعات على عدد من العوامل 
اليت ينبغي أخذها باحلسبان عند تقييم ما إذا كانت الترتيبات املطلوبة 

ترتقي إىل عبء غري مناسب. ويشمل ذلك ما يلي:

مدى قابلية تطبيق التغيريات املطلوبة؛	 
التكلفة؛	 
الترتيبات، 	  تقدمي  منه  املتوقع  الكيان  موارد  طبيعة 

وحجمها ومواردها؛
توافر الدعم املايل اآلخر؛	 
الصحة يف املجال املهين واآلثار النامجة على السالمة؛	 
األثر على عمليات الكيان.	 

والترتيبات التيسريية املعقولة هي تغيريات ُتجَرى لصاحل 
شخص وبطلب منه. وهكذا، ميكن ملوظف تعرض حلادثة بسيارة 
وتتطلب حالته إدخال بعض التغيريات ملواصلة العمل أن يطلب 
ترتيبات تيسريية معقولة من رب العمل. وهذا خيتلف عن تدابري 
إمكانية الوصول العامة مبوجب املادة 9 من االتفاقية اليت ليست 
موجهة بالضرورة إىل أفراد )حىت وإن كان األفراد يستفيدون منها) 
بل إىل املجتمع برمته. ولئن وجب على الدول أن حتقق إمكانية 
الوصول العامة مبرور الوقت، فيمكن لشخص أن يطلب ترتيبات 
تيسريية معقولة فورًا وأن يرفع شكوى لدى املحكمة إن مل جتَر 

هذه الترتيبات.

بالترتيبات  التكفل  الدول عبء  االتفاقية على  وتفرض 
التيسريية املعقولة. ونظرًا إىل أن الكثري من هذه الترتيبات مطلوب 
من القطاع اخلاص، فينبغي أن تلزم الدول القطاع اخلاص، من 

خالل التشريعات، بتقدمي الترتيبات التيسريية املعقولة.
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مظاهر التمييز جيم- 
ولطاملا واجه األشخاص ذوو اإلعاقة أشكااًل خمتلفة من 
التمييز، لكن األمل هو أن اعتماد االتفاقية سيقلص من هذا التمييز 

يف أحناء العامل.

وكان ُينظر إىل األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم خملوقات 
يتعرضون  للفضول. وكانوا  أو مدعاة  للنحس  غريبة، ومظاهر 
للتصفية، أو امليز أو يرغمون على اخلضوع إىل جتارب طبية. وكانوا 
يتعرضون للسخرية واالزدراء وكان ُينظر إليهم بأهنم مصدر حنس. 
ويف الكثري من احلاالت، كانوا يعتربون خملوقات دنيا وال يراهم 

سواسية سوى اهلل ومن مّث فهم يستحقون الشفقة والعطف.

وتطور التمييز والتمييز يتطور وال ينقص بالضرورة. 
ففي عام 2006، خالل اعتماد االتفاقية، صرح األمني 

العام لألمم املتحدة كويف عنان قائاًل:

ُينظر إىل األشخاص ذوي  أغلب األحيان،  "يف 
األحوال،  ويف أحسن  للحرج،  باعثًا  بوصفهم  اإلعاقة 
بوصفهم باعثًا للشفقة واإلحسان االستعالئي ... فعلى 
الورق، رمبا كانوا يتمتعون بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا 
اآلخرون؛ ولكن يف واقع احلياة، فإهنم كثريًا ما يردون إىل 
هامش احلياة وحيرمون من الفرص اليت يعتربها اآلخرين 

أمرًا مسلمًا به."

ولننظر إىل بعض األمثلة:

إفناء من ليس "صاحلًا": التمييز واحلق يف احلياة. فمن 	 
أخطر أشكال التمييز على أساس اإلعاقة تلك اليت نفِّذت 
النازي. واستهدفت  يف القرن العشرين خالل احلكم 
أشخاصًا هلم إعاقات عقلية وبدنية، على غرار سائر 
وتعرضوا  أدىن،  مزنلة  يف  تعترب  كانت  اليت  الفئات 
األخرى.  ولبشاعات  والتعقيم  وللتجارب،  لإلفناء، 
ونفذت برامج التعقيم والقتل الرحيم ضد األشخاص 
فرادى احلاالت  أو بدنيًا. وُعرضت  "املعوقني" ذهنيًا 
على مسؤويل الصحة العامة، ليقرروا ما إذا كان جيب 
تنفيذ التعقيم القسري. وطلبت وزارة الداخلية أيضًا 
من األطباء والقابالت اإلبالغ عن مجيع حاالت املواليد 
اجلدد الذين هلم إعاقات شديدة. واسُتهدف األطفال 
دون سن ثالث سنوات الذين هلم أمراض أو إعاقات 

من قبيل متالزمة داون، أو استسقاء الرأس، أو الشلل 
النصفي أو "شبهة البالدة" ضمن أمراض أخرى. وُقتل 
زهاء 000 250 شخص معوق وأخضع للتعقيم حنو 

000 50) شخص خالل هذه الفترة؛

تأذن 	  وسياسات  تشريعات  أخرى  مدن  واعتمدت 
بالتعقيم وُعّقم قسريًا آالف األشخاص ذوي اإلعاقة. 
التعقيم تستند إىل نظريات حتسني  وكانت ممارسات 
النسل، اليت كانت شائعة جدًا يف مطلع القرن العشرين، 
واليت كانت تروج ملراقبة املساواة بني األعراق، وإعادة 
غري  الفئات  وقمع  منتقاة،  وطبائع  أشخاص  إنتاج 

املرغوب فيها؛

احلرمان من األهلية القانونية: التمييز واالعتراف أمام 	 
القانون على قدم املساواة. كانت النظم القانونية عرب 
االعتراف  لعدم  قانوين  كسبب  اإلعاقة  تعترب  العامل 
باألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية أو الذهنية أو احلسية 
أشخاصًا أمام القانون - وما زالت الكثري من األنظمة 
تقوم بذلك. وهذا ما حيرم هؤالء األشخاص عمليًا من 
القدرة على  جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان مثل 
اختاذ قرارات، وتوقيع وعقود، والتصويت، والزواج، 
وإرث املمتلكات، وإدارة السلع الشخصية، والدفاع 

عن حقوقهم يف املحاكم أو اختيار العالج الطيب.

مبا خيدم مصلحة  أحيانًا  األوصياء  يتصرف  وال 
يتسم  قد  بل  ميثلوهنم.  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
وينتهكون  سلطتهم  مواقع  باستخدام  بالشطط  هؤالء 
ميكن  القانونية،  األهلية  غياب  وعند  اآلخرين.  حقوق 
إجراء تدخالت طبية قسرية )العقاقري، اجلراحة، والتعقيم) 
وكثريًا  مستنرية.  حرة  موافقة  دون  الطبية  والتجارب 
مثاًل  العقلية  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  النساء  ما تتعرض 

للتعقيم القسري.

احلرمان من احلرية على أساس اإلعاقة. كانت اإلعاقة 	 
تعترب سندًا قانونيًا حلرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من 
حريتهم. وإذ تعلن الدولة أنه ُيحتمل أهنم قد يشكلوا 
خطرًا على أنفسهم أو على اآلخرين أو قد حيتاجون إىل 
الرعاية، فإهنا تودعهم يف مرافق أحيانًا طيلة حياهتم. وقد 
ُسنت قوانني وسياسات كانت تفترض أن األشخاص 
ذوي اإلعاقة يفضل أن يكونوا مودعني يف مؤسسات. 
ويف حاالت أخرى، كان األشخاص ذوو اإلعاقة ُيعزلون 

عن املجتمع وُيلزمون بيوهتم؛
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التمييز. 	  من  متعددة  أشكل  اجلنس:  ونوع  اإلعاقة 
فقد  والنساء؛  الرجال  بني  باإلعاقة  جتارب  ختتلف 
تعاين النساء ذوات اإلعاقة من التمييز على أساسني: 
تفتقر  الريفية،  املناطق  يف  فمثاًل،  واإلعاقة.  اجلنس 
إمكانية  أحيانًا على  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  النساء 
احلصول على التعليم يف أي مستوى وال حيصلن إاّل على 
فرص قليلة لكسب عيشهن. وغالبًا ما تكون املدارس 
والطرقات ووسائل النقل غري مراعية لتيسري إمكانية 
الوصول. وقد يضطر اآلباء نتيجة لذلك إىل عدم إحلاق 
أبنائهم ذوي اإلعاقة باملدارس. وباإلضافة إىل ذلك، 
فقد تفاقم هذه احلواجز بالتمييز على نوع اجلنس يف 
املجتمعات اليت ال تشجع فيها املواقف الفتيات على 
الذهاب إىل املدارس. والنتيجة قد تكون ارتفاع نسبة 
األمية بني الفتيات ذوات اإلعاقة وضياع طفولتهن، 
إذ ال يكون هلن أي تفاعل مع األطفال اآلخرين يف 

بيئة تعليمية؛

األطفال ذوي 	  يستبعد  قد  التعليم.  التمييز واحلق يف 
اإلعاقة من التعليم بل قد يعتربون غري قادرين للتعلم. 
إعاقات حمددة  بأن األشخاص ذوي  البعض  وجادل 
)العقلية، وإعاقة التعلم وحىت البدنية) ال ميكن تعليمهم 
القرارات  هذه  ما تتخذ  وكثريًا  العامة.  املدارس  يف 
دون استشارة اخلرباء أو األساتذة القادرين على تقدمي 
املعوقني  األطفال  بني  األقران  بتعلم  والتكفل  الدعم 
وغري املعوقني. وتكون النتيجة هي وضع األطفال ذوي 
اإلعاقة يف مدارس خاصة، حيث تكون توقعات التميز 
غري مرضية. ونظرًا إىل احلكم املسبق بأن األطفال ذوي 
اإلعاقة يفترض أهنم يعيقون تعليم األطفال اآلخرين، 
فقد يقرر آباء األطفال ذوي اإلعاقة إيداع أبنائهم يف 
التمييز  وإذا كان  البيت.  أو إلزامهم  مدارس خاصة 
متفشيًا، فإن اختاذ قرارات تتعارض مع العقلية التمييزية 
السائدة قد ُينظر إليه باعتباره حمفوفًا باملخاطر وضارًا 
يف آخر املطاف بالطفل ذي اإلعاقة. بيد أن االستسالم 

يعزز الوصم بالعار والتمييز؛
واحلق 	  التمييز  بالعار:  والوصم  اخلاصة  الثقافية  البيئة 

الثقافية، ميكن  األوساط  الثقافية. يف بعض  احلياة  يف 
تصوير اإلعاقة باعتبارها عقابًا إهليًا، أو نتيجة ألعمال 
السحر أو فشاًل معيبًا من جانب األسرة. وقد يؤدي 
حىت  بل  والتهميش  االجتماعي،  الرفض  إىل  ذلك 
يقرر  وقد  املزنيل.  العنف  إىل  يفضي  الذي  اإلحباط 
األشخاص ذوو اإلعاقة، مبن فيهم األطفال، أن يهجروا 

جمتمعاهتم وأن يرحلوا إىل مناطق حضرية لكسب بعض 
التسول  إىل  ينتهي هبم  قد  األمر  أن  بيد  االستقالل. 
أو االستغالل يف سبل أخرى ألهنم أميون أو ال حيظون 
بفرص عمل. أما الذين ال يستطيعون التنقل حبرية فقد 
خيفيهم أفراد أسرهم أو يعيشون يف املجتمع يف ظروف 

أشد عرضة للخطر.

ويف بعض البلدات القروية يف هايييت، يشعر اآلباء 
الذين ينجبون طفاًل ذا إعاقة ذهنية أو بدنية بأهنم يعاقبون 
على إمث ارتكبوه. وعندها تكون العواقب وخيمة: فقد 
يعاشر األب نساًء أخريات ليظهر أنه مل يكن املسؤول عن 
اإلعاقة. وقد يُبَقى الطفل حبيس البيت، وخمفيًا عن املجتمع.

ويف كمبوديا، فقد الكثري من األطفال والبالغني 
أطرافهم يف انفجارات األلغام األرضية، ال سّيما يف املناطق 
القروية. واإلصابة بإعاقة تعترب اجتماعيًا مصدرًا للشؤم 
وكثريًا ما ترغم األشخاص على العيش يف هامش املجتمع. 
السوق األشخاص  الباعة يف  يتجاهل  اليوم، فقد  وحىت 
ذوي اإلعاقة، ويلزمهم أن يطلبوا املساعدة من شخص 

آخر خلدمتهم.

انعدام إمكانية الوصول: التمييز وحرية التنقل/العيش 	 
املستقل. متنع احلواجز املادية واملعلوماتية والتكنولوجية 
األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة بشكل كامل يف 
املجتمع على قدم املساواة مع غريهم. ويتصل غياب 
إمكانية الوصول أيضًا باملواقف السلبية يف املجتمع اليت 
تكرس صورًا عن األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم 
يتسمون بالبطء، وقلة الذكاء وعدم القدرة على اختاذ 
بتمتع  للتكفل  الرئيسية  العناصر  ومن  مثاًل.  قراراهتم 
األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق متساوية حتسني إمكانية 
املعلومات  وتكنولوجيات  املبنية،  البيئة  يف  الوصول 
واالتصال، والنقل وسائر املرافق، والسلع واخلدمات 

املفتوحة لعامة اجلمهور.

ربط عدم التمييز باملساواة: تدابري  دال- 
خاصة

تتجاوز مكافحة التمييز جمرد حظره. وتقتضي أيضًا الوصول 
الكامنة يف  التحيز  املباشر - تغيري أوجه  التمييز غري  إىل صميم 
املجتمع اليت تفضي إىل التمييز يف املقام األول - بتعزيز املساواة. 
وهلذا السبب، هناك غالبًا حاجة إىل املساعدة على حتقيق املساواة 
من أجل األشخاص الذين يواجهون التمييز، مبن فيهم األشخاص 
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ذوو اإلعاقة. وال تعد التدابري اخلاصة املوجهة لصاحل شخص ذي 
إعاقة متييزية؛ بل ترتقي إىل املعاملة التفضيلية املربرة. وهذا ما تقر 

به االتفاقية. إذ تنص املادة 5))) منها على ما يلي:

ال تعترب التدابري الضرورية للتعجيل باملساواة الفعلية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة أو حتقيقها متييزًا مبقتضى أحكام 

هذه االتفاقية.

وبذلك فإن االتفاقية تقر أنه قد يكون من الضروري أحيانًا 
اختاذ تدابري خاصة إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة للتكفل بتحقيق 

املساواة الفعلية مع اآلخرين.

وميكن أن تكون هذه التدابري دائمة - مثاًل بناء أماكن 
املجاالت  يف  الوصول  إمكانية  تيسري  تراعي  السيارات  لركن 
احلضرية من أجل السيارات اليت تقل األشخاص ذوي اإلعاقة - 
أو مؤقتة - مثل ختصيص حصص لتشغيل العاملني ذوي اإلعاقة. 
وهذه التدابري مقبولة مبوجب االتفاقية وال تشكل متييزًا كما هو 

معرف يف املادة 2 منها.

ويف بعض األحيان، قد جتابه التدابري املحددة لصاحل شخص 
أو جمموعة باستياء من اآلخرين، الذين ينظرون إىل هذه التدابري 
باعتبارها غري منصفة بل حىت متييزية. بيد أن هذه التدابري ليست 
مقبولة إال يف احلدود اليت تصحح هبا االختالل يف التمتع حبقوق 
اإلنسان بني األشخاص املعوقني وغري املعوقني. وعندما تتحقق 

املساواة بينهم؛ فإن التدابري اخلاصة ال تبَق ضرورية.

وينبغي أن تقرأ الصيغة الواردة يف املادة 5 باالقتران مع 
التدابري اخلاصة لعدم التمييز واملساواة اليت تتصل مبجموعة واسعة 
من احلقوق الواردة يف االتفاقية، كما يف أمور الزواج، واألسرة، 
واألبوة والعالقات )املادة 23)، والتعليم )املادة )2)، والصحة )املادة 
25)، والعمالة )املادة 27)، ومستوى العيش واحلماية االجتماعية 

)املادة 28)، واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية )املادة 29).

ولنأخذ مثاًل احلق يف العمل الوارد يف املادة 27. فقد التزمت 
الدول األطراف يف االتفاقية بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

القطاع العام وبتعزيز توظيفهم يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك من 
خالل برامج حتيز إجيايب. وهذه الربامج متثل تدابري خاصة تسعى 
إىل تدارك النقص يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال 
يكون للدولة فيه تأثري مباشر، أي سياساهتا يف التوظيف. ومن 
إعاقة، ميكن  بفعالية إىل توظيف أشخاص ذوي  السعي  خالل 
أن تعزز الدولة التمتع املتساوي باحلق يف العمل. وميكن أن تؤثر 
الدولة يف العمل مباشرة بإلزام القطاع اخلاص أو تشجيعه باألخذ 

بربامج التحيز اإلجيايب.

ومن أنواع التحيز اإلجيايب األخذ بنظام احلصص - مثاًل، 
أن تكون نسبة 5 يف املائة من العاملني من ذوي اإلعاقة وأن ُتفَرض 
غرامة على رب العمل الذي ال حيترم هذه احلصة. وال تقتضي 
االتفاقية أي حصص. ألن للحصص مزايا وعيوب. فقد تفضي إىل 
الرمزية، حيث يوظف أرباب العمل أي شخص ذي إعاقة يف أي 
مستوى ببساطة للوفاء باحلصة أو أداء الغرامة لتفادي التدبري برمته. 
ويف املقابل، قد يكون نظام احلصص سبياًل جللب األشخاص ذوي 
اإلعاقة إىل مكان العمل، وقد يفضي ذلك إىل التمكني االقتصادي 
والتمتع باحلقوق األخرى. وملا كانت االتفاقية تشري إىل برامج 
النظر يف  التحيز اإلجيايب دون حتديد ماهيتها، فمن املستصوب 
حة جللب حتسينات مستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة  الربامج املرجَّ
وحقهم يف العمل. ويف بعض احلاالت، قد يعمل نظام احلصص، 

وقد ال يعمل يف حاالت أخرى.

وقد حددت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، يف تعليقها 
العام رقم 25))200) بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة )املادة ))1))، 
بعض التدابري اليت ميكن أن تكون ذات صلة بتحديد التدابري اخلاصة 

لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة. ومن هذه التدابري ما يلي:

برامج القرب والدعم؛ 9
ختصيص املوارد و/أو إعادة ختصيصها؛ 9
املعاملة التفضيلية؛ 9
التوظيف املستهِدف، وتدابري التشغيل والترقية؛ 9
أهداف رقمية مرتبطة بأطر زمنية؛ 9
ُنُظم احلصص. 9
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من املسؤول؟ هاء- 
مىت حيدث التمييز على أساس اإلعاقة؟ ومن يرتكبه بالفعل؟ 

ومن املسؤول عنه؟

وإليكم بعض األمثلة:

يغري راكب مقطورته ألنه ال يشعر باالرتياح وهو يقعد 	 
بقرب راكب يعاين من متالزمة داون؛

ُتبقي أسرة طفاًل صغريًا متوحدًا يف البيت ألن ما من 	 
فرص للتعليم الشامل متاحة يف املدرسة املحلية؛

إعاقة 	  له  لشخص  قرض  منح  يرفض مصرف خاص 
ذهنية؛

يطلب موظف يعاين من شلل دماغي تغيري منصبه يف 	 
شركة كربى ويرفض رب العمل توفري ترتيبات تيسريية 

له دون إبداء األسباب؛

يتعرض شخص ذو إعاقة بدنية لالعتداء يف البيت ويبلغ 	 
الشرطة بذلك، بيد أن الشرطة ترفض التدخل؛

ال تشري خطة تأهب إنسانية أعدهتا األمم املتحدة إىل 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف بلد معرض للكوارث؛

ال ميكن لشخص ذي إعاقة بصرية أن يترشح ملنصب 	 
رخصة  يقتضي  املنصب  ألن  إنسان  مسؤول حقوق 

سياقة.

وبعد النظر إىل هذه األمثلة املشار إليها أعاله، من املسؤول إن 
كان هناك مسؤول؟ أهو الراكب، أم األسرة، أم املصرف، أم اإلدارة، 
أم قسم املوارد البشرية؟ عند احلديث عن التمييز، تربز طبقات خمتلفة 

من املسؤولية، بيد أن الدولة هي صاحبة الواجب األوىل.

الدول

التكامل  الدول ومنظمات  االتفاقية  ميكن أن تنضم إىل 
اإلقليمي، اليت تتألف من دول ذات سيادة. وتضع االتفاقية التزامات 
خاصة على عاتق الدول األطراف حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وتعزيزها والتكفل هبا.

وباإلضافة إىل ذلك، مبوجب املادة 32، تلتزم الدول باختاذ 
التعاون الدويل دعمًا للجهود  تدابري مناسبة وفعالة على صعيد 
الوطنية من أجل إعمال االتفاقية. ولئن كانت الدول مسؤولة يف 
املقام األول عن إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف واليتها 
القضائية، فيتعني عليها أيضًا أن تتعامل مع الدول األخرى. وهذا 
يربز مسؤولياهتا بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها 

والتكفل هبا خارج أراضيها.

املنظمات اإلقليمية والدولية

الدولية  املنظمات  أيضًا مسألة مسؤولية  األمر  يثري هذا 
واإلقليمية، من قبيل األمم املتحدة والبنك الدويل، وجملس أوروبا 
وغريهم. وتشري املادة 32 إىل هذه املنظمات باعتبارها شريكة يف 
التعاون الدويل. وباملثل، حيق للوكاالت املتخصصة التابعة لألمم 
املتحدة وسائر أجهزهتا أن متثَّل أمام جلنة حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وهذا يبني بوضوح أن هلا دور يف التعاون الدويل من أجل 
تعزيز االتفاقية. بيد أن املنظمات الدولية قد متارس التمييز أيضًا. 
ولئن كانت دوهلا األعضاء هي املسؤولة عن جتنب هذا التمييز، 
فإن على هذه املنظمات أن تضطلع بدور دعم االتفاقية، حىت وإن 

مل يكن هذا الدور حمددًا بوضوح.

الشركات اخلاصة

ميكن أن تنتهك احلقوق من خالل فعل مباشر أو تقصري عن 
فعل من جانب الدول األطراف، مبا يف ذلك مؤسساهتا أو وكاالهتا 
الوطنية واملحلية. بيد أن الدول هي صاحبة الواجب الرئيسية مبوجب 
االتفاقية، أما من ينفذون الكثري من أحكام االتفاقية فليسوا جهات 
من الدولة بل شركات خاصة. ويضطلع القطاع اخلاص بدور 
هام للغاية يف إيصال اخلدمات ذات الصلة )مثاًل التعليم، وترمجة 

اإلشارة، واهلواتف النقالة املزودة بنظم صوتية).

وفقًا للمادة )، جيب أن تكفل الدول األطراف مراعاة 
القطاع اخلاص حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ونتيجة لذلك، 
جيب على الدول أن تتكفل بإجياد آليات مالئمة لرصد القطاع 
اخلاص وبأن تدمج سياسات الدولة املتعلقة مثاًل بالتعليم والعمالة 
اخلدمات  مقدمو  يعتمدها  وأن  التمييز  عدم  مبدأ  والصحة 

اخلواص.
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مقدمو اخلدمات

تشري االتفاقية أيضًا إىل اخلدمات اخلاصة من قبيل الدعم يف 
اختاذ القرار )املادة 12)، واملساعدة الشخصية على العيش املستقل 
)املادة 19)، واألساتذة )املادة )2)، ومزاويل املهن الصحية )املادة 
25). ويضطلع مزودو اخلدمات بدور هام يف هتيئة الشروط املطلوبة 
لكي يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة متتعًا كاماًل حبقوقهم اإلنسانية. 
ويف الوقت ذاته، ميكن أن مييز مقدمو اخلدمات أنفسهم ضد ذوي 
اإلعاقة - عن قصد أو خالفه. ولذلك جيب على الدولة أن تتخذ 
االتفاقية  بأن مقدمي اخلدمات مطلعون على  للتكفل  خطوات 
ويدعموهنا، مثاًل باختاذ تدابري لتوظيف أساتذة، مبن فيهم أساتذة 
ذوي إعاقة، مؤهلني يف لغة اإلشارة و/أو لغة برايل وتدريب املهنيني 

والعاملني الذين يعملون يف مجيع مستويات التعليم.

األفراد واألسر

تقضي املادة ) بأن تتخذ الدول خطوات للقضاء على 
التمييز الصادر عن شخص. وهذا يشمل التكفل بتطبيق عقوبات 
كافية وتدابري قضائية أخرى للحماية من التمييز. وتقضي أيضًا 
ب  "إذكاء الوعي يف املجتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، 
مبا يف ذلك على مستوى األسرة، وتعزيز احترام حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة وكرامتهم"، كما يرد يف املادة 8.

ماذا بوسع هذه اجلهات فعله  واو- 
ملكافحة التمييز؟

تبني الوحدة ) جمموعة من التدابري اليت تساعد يف تنفيذ 
االتفاقية: وضع قوانني وسياسات؛ التكفل بتخصيص موارد كافية؛ 
توفري خدمات شاملة؛ إذكاء الوعي وتدريب املهنيني وغريهم؛ إجراء 
البحوث والتطوير؛ توفري سبل االنتصاف؛ وبناء املؤسسات. وعند 
النظر يف خمتلف األمثلة املشار إليها يف اجلزء السابق، ميكن حتديد 
بعض اإلجراءات اليت ميكن هلؤالء الفاعلني اختاذها ملكافحة التمييز.

راكب يغري مقطورته ألنه ال يشعر باالرتياح وهو جالس 	 
قرب راكب يعاين من متالزمة داون. ولئن كان هذا 
املوقف السليب الصادر عن هذا الشخص قد يقيم حواجز 
أمام مشاركة الشخص ذي متالزمة داون، فال ميكن 
احلديث هنا عن متييز باملعىن الضيق. فقد كان هناك 

تفريق على أساس اإلعاقة، بيد أنه ال يعطل متتع الراكب 
الذي يعاين من متالزمة داون بأي من حقوقه. بيد أن 
الدولة قد تنظر يف إذكاء الوعي لتشجيع جمتمعات أمشل 

ومكافحة اخلوف من األشخاص املختلفني؛
أسرة تلزم طفلها الصغري املتوحد بالبيت نظرًا لغياب 	 

فرص تعليم شامل يف املدرسة املحلية. يكون أثر غياب 
الطفل. ومن  تعليم  احلق يف  إلغاء  تعليم شامل  فرص 
واجب الدولة أن تكفل خدمات تعليم شامل يف املنطقة 
تكفل  أن  وينبغي  اإلدماج.  بشأن  الوعي  تذكي  وأن 
الدولة أيضًا أن القوانني والسياسات جتسد مبادئ التعليم 
الشامل. ويف الوقت ذاته، قد يكون من مسؤوليات هيئة 
تعليم شامل وفعال  بتوفري  التكفل  املدرسة وأساتذهتا 
وبإطالع اآلباء عن توفر خدمات من هذا النوع )إن 

وجدت بالفعل)؛
يرفض مصرف خاص منح قرض لشخص ذي عاهة 	 

عقلية. احلديث هنا عن وجود متييز يبقى حمل تساؤل. 
يستند  الرفض  أن  املصرف  ال حيدد  قد  الواقع،  ففي 
الرفض.  لتربير  أخرى  بذريعة  يديل  بل  اإلعاقة،  إىل 
إنساين يف احلصول  ما من حق  وباإلضافة إىل ذلك، 
على قرض مصريف. بيد أن من واجب الدولة أن تضع 
تشريعات تكفل بأن املصارف اخلاصة ال متيز على أساس 
الدعم حىت  أيضًا خدمات  تقدم  أن  وينبغي  اإلعاقة. 
القانونية. ويف حاالت  يتسىن للشخص ممارسة أهليته 
من هذا النوع، قد يكون توفري الدعم كافيًا ملنع حالة 
من هذا النوع يف املقام األول، ألن ذلك سيؤكد قدرة 
الشخص على ممارسة أهليته القانونية وتسديد القرض؛

موظف ذو شلل دماغي يطلب تغيري منصبه يف شركة 	 
له  تيسريية  ترتيبات  توفري  العمل  كربى ويرفض رب 
دون إبداء األسباب. حيتمل أن يكون هنا حرمان من 
الترتيبات التيسريية املعقولة وهو ما قد يرقى إىل التمييز. 
ومن واجب الدولة اختاذ تشريعات تكفل بأن القطاع 
اخلاص ال حيرم شخصًا ذا إعاقة من ترتيبات تيسريية 
معقولة. وجيب على رب العمل أن يتكفل بتوفري هذه 

الترتيبات ما مل تكن غري معقولة )عبء ال لزوم له)؛
شخص ذو إعاقة بدنية يتعرض لالعتداء يف البيت ويبلغ 	 

الشرطة بذلك بيد أن الشرطة ترفض التدخل. هنا حدث 
استبعاد على أساس اإلعاقة من الشرطة وهو ما يعطل 
احلق يف التخلص من العنف واالعتداء. ومن واجب 
الدولة أن تصدر قوانني تلزم الشرطة حبماية األشخاص 
تذكي وعي  وأن  واالعتداء  العنف  اإلعاقة من  ذوي 
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الشرطة وتدرهبا حىت يتسىن لألشخاص ذوي اإلعاقة 
احلصول على العدالة؛

تغفل خطة تأهب إنسانية وضعتها األمم املتحدة ذكرى 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف بلد معرض للكوارث. ميكن 
أو يلغي ممارسة جمموعة من  أن يعطل  هلذا االستبعاد 
حقوق اإلنسان يف حالة حدوث كوارث وقد عطل 
العامة.  الشؤون  تسيري  يف  املشاركة  يف  احلق  بالفعل 
بأن  الدويل،  الصعيد  تعمل على  اليت  الدول،  وتتعهد 
يكون التعاون الدويل متاحًا لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ويشملهم. وينبغي أن يشمل ذلك إعداد سياسات تلزم 
األمم املتحدة باحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

من خالل برامج التعاون الدويل؛

شخص ذو عاهة بصرية ال ميكنه الترشح ملنصب مسؤول 	 
عن حقوق اإلنسان ألن هذا املنصب الشاغر يتطلب 
التفضيلية  املعاملة  إىل  يرتقي ذلك  قد  رخصة سياقة. 
أساسيًا من عناصر  السياقة عنصرًا  إن كانت  املربرة 
الوظيفة وكانت الرخصة ضرورية بذلك. وهذه معاملة 
العمل  )متطلبات  معيار موضوعي  إىل  تستند  معقولة 
السارية على مجيع املرشحني) وهو ما يسعى إىل احترام 

احلق يف العمل لدى مجيع املرشحني.
يف مجيع هذه احلاالت، من املهم عدم التفكري فقط فيما 
ينبغي أن تقوم به الدولة بل فيما يتعني أن يقوم به الشخص املعين. 
فمثاًل، قد يسعى الشخص إىل سبل انتصاف من خالل املحاكم، 
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أو نظم حل الزناعات غري 
الرمسية، أو قد يلتمس املساعدة من منظمة غري حكومية أو ميارس 
الضغط على احلكومة أو على اآلخرين مباشرة للتدخل )توجيه 

رسائل إىل الربملانيني املحليني مثاًل).

اإلعاقة باعتبارها أحد أسباب حظر  زاي- 
التمييز يف سائر معاهدات حقوق 

اإلنسان

إن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية حتمي مجيعها األفراد من التمييز. وتنص 

التمييز بسبب اإلعاقة ضمن  املعاهدات على  املادة 2 من هذه 
"مركز آخر":

لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات 
الواردة يف هذا اإلعالن، دون أي متييز، كالتمييز بسبب 
أو الرأي  أو الدين  أو اللغة  أو اجلنس  أو اللون  العرق 
السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطين أو االجتماعي 
أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر. )اإلعالن العاملي)

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن 
جعل ممارسة احلقوق ملنصوص عليها يف هذا العهد بريئة 
من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، 
أو األصل  أو غري سياسي،  أو الرأي سياسيًا  أو الدين، 
القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك 
من األسباب )العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية)

وتنص االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 
العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 
واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
املهاجرين وأفراد أسرهم، على التزامات الدول مبكافحة التمييز 
والقضاء عليه. ومن هذه االتفاقيات، ال يشار صراحة إىل "اإلعاقة" 

باعتبارها من أسباب حظر التمييز إال يف اتفاقية حقوق الطفل:

يف  املوضحة  احلقوق  األطراف  الدول  حتترم 
هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها دون 
أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عرق الطفل 
أو والديه أو الوصي القانوين عليه، أو لوهنم، أو جنسهم، 
أو لغتهم، أو دينهم، أو رأيهم السياسي أو غريه، أو أصلهم 
القومي أو اإلثين أو االجتماعي، أو ثروهتم، أو عجزهم، 

أو مولدهم، أو أي وضع آخر. )املادة 2)

وتشرح جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
"الوضع اآلخر" يشمل  أن  تعليقها العام رقم 20)2009)،  يف 

أمورًا منها:

اإلعاقة؛	 
السن؛	 
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اجلنسية؛	 
احلالة االجتماعية واألسرية؛	 
امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛	 

احلالة الصحية؛	 

مكان اإلقامة؛	 

احلالة االقتصادية واالجتماعية.	 

وتقدم يف تعليقها العام رقم 5))199) تعريف للتمييز 
التعذيب  مناهضة  وتدرج جلنة  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  ضد 
"اإلعاقة العقلية أو غريها" ضمن أسس التمييز يف تعليقها العام 
رقم 2)2007). وتشري جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، يف 
املزدوج"  "التمييز  العام رقم 18)1991)، إىل مشكلة  تعليقها 
الذي يؤثر على النساء ذوات اإلعاقة. ويف ديباجة اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، هناك إقرار أنه ينبغي أن "يتمتع األطفال 
ذوو اإلعاقة متتعًا كاماًل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
على قدم املساواة مع األطفال اآلخرين"، وشددت من جديد على 
"االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول يف اتفاقية حقوق الطفل حتقيقًا 

لتلك الغاية".

ويف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159)1983) بشأن 
التأهيل املهين والعمالة )األشخاص املعوقني)، ُيتناول تكافؤ الفرص 
واملساواة يف املعاملة وعدم التمييز. ومن اجلدير باالهتمام أيضًا 
اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو) 
ملكافحة التمييز يف التعليم، خصوصًا إن ُشفعت مببادئ التعليم 
الشامل اليت اعُتمدت يف املؤمتر العام املعين باالحتياجات التعليمية 

اخلاصة: الوصول واجلودة، لعام )199.

ومن الصكوك اإلقليمية ذات الصلة اتفاقية البلدان األمريكية 
للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت 
وضعتها منظمة الدول األمريكية، واتفاقية االعتراف باملؤهالت بشأن 
التعليم العايل يف املنطقة األوروبية، اليت وضعها جملس أوروبا، وخطة 
عمل املجلس لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم 
الكاملة يف املجتمع: حتسني جودة حياة األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف أوروبا )2015-2006).

وتعد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبثابة أداة 
جديدة ملكافحة التمييز على أساس اإلعاقة عن علم وتصميم. 
وحىت إن مل تصدق دولة ما على االتفاقية، فإن عليها التزامات 
حبظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب معاهدات حقوق 

اإلنسان األخرى اليت صدقت عليها.



الوحدة 6 - أطر تنفيذ ورصد االتفاقية على 
الصعيد الوطني

مقدمة
تنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على إنشاء 
آليات ومؤسسات وطنية لتنفيذ االتفاقية ورصدها على الصعيدين 

الدويل والوطين.

وفيما خيص آليات التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين، 
املادة 33 من  الوحدة على ما ورد يف  التركيز يف هذه  ينصب 

االتفاقية. وهذه اآلليات هي:

املادة 33 على  الفقرة 1 من  تنص  االتصال:  جهات 
تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين من خالل تعيني جهة اتصال 
أو جهات اتصال داخل احلكومة. وال تشري االتفاقية بالتحديد إىل 
من ميكنه أن يعمل مبثابة جهة اتصال )وزارة، أو قطاع من وزارة، 
أو شخص أو غري ذلك). بل إن إنشاء جهة اتصال يعين يف احلد 
األدىن أال تظل االتفاقية ضمن اختصاص وزارة الشؤون اخلارجية 
ص هلا كيان  حصرًا، باعتبارها مسألة دولية، بل ينبغي أن خيصَّ

يركز على تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين.

آلية التنسيق: تقضي الفقرة ذاهتا، على أنه ينبغي أن تويل 
الدول االعتبار الواجب ملسألة إنشاء أو تعيني آلية تنسيق داخل 
احلكومة لتيسري األعمال ذات الصلة باالتفاقية. ولعل من املفيد 
إنشاء آلية التنسيق هذه حىت وإن كان األمر اختياريًا. وقد جرت 
العادة أن تتوىل وزارة واحدة، مثل وزارة الصحة أو وزارة الشؤون 
االجتماعية، تناول املسائل املتعلقة باإلعاقة. ومن األمور اليت قد 
حتدث أن تعليم األطفال ذوي اإلعاقة يوكل أحيانًا إىل وزارة 
الشؤون االجتماعية بداًل من وزارة التعليم. ومثل هذا الترتيب قد 
يفاقم من اإلقصاء ويعزز التفرقة. وملا كان نطاق االتفاقية يشمل 
تتوىل هذه  ينبغي أن  الوزارات  مجيع احلقوق، فإن جمموعة من 
املسؤولية، من قبيل وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم، 

ووزارة العمل وغريها. وميكن أن تساعد آلية التنسيق يف التكفل بأن 
االتفاقية ال تظل حبيسة وزارة واحدة وأن املسؤوليات مشتركة.

اآللية املستقلة للتنفيذ والرصد: تركز الفقرة 2 من املادة 
33، يف املقابل، على إنشاء هيئة لإلشراف على تنفيذ االتفاقية. 
وتقضي بأن تقوم الدول بتشكيل أو تعزيز أو تعيني أو إنشاء آلية 
مستقلة واحدة أو أكثر بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية ومحايته ورصده. 
ومن املهم أن يشار إىل أن على الدول، عند إنشاء آليات من هذا 
النوع، أن تراعي "املبادئ املتعلقة مبركز وطرق عمل املؤسسات 
الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها"، اليت تعرف أيضًا 
مببادئ باريس. وسيتم تناول هذه املبادئ مبزيد من اإلسهاب أدناه. 
ويف هذه املرحلة، من املهم اإلشارة إىل أمهية هذه املبادئ للتكفل 
باستقاللية وحسن أداء آلية الرصد الوطنية كما تقضي به االتفاقية.

املدين،  املجتمع  يسهم  أن  على  أيضًا  االتفاقية  وتنص 
وال سيما األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم، يف عملية 
الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة، كما ينبغي أن يشاركوا 
تنفيذ هذه  الرامية إىل  التشريعات والسياسات  يف وضع وتنفيذ 

االتفاقية، وفقًا للمادة ).

وتثري اإلشارة إىل املجتمع املدين مسألتني اثنتني على األقل:

ينبغي أن يساهم املجتمع املدين، وال سّيما األشخاص ذوو  )أ) 
اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم، يف عملية الرصد اليت جتريها 
آلية الرصد املستقلة املنشأة مبوجب املادة 33 )وأن يشاركوا 
يف أحسن األحوال أيضًا يف عمل جهة االتصال وآليات 

التنسيق)؛

يضطلع املجتمع املدين أيضًا بدور يف رصد االتفاقية، بشكل  )ب) 
مستقل عن اآلليات األخرى املنشأة مبوجب املادة 33.
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االتفاقية وتعزيزها  لرصد  املحدد  اإلطار  إىل  وباإلضافة 
ومحايتها الذي ينشأ مبوجب االتفاقية، ميكن أن تضطلع الربملانات 
واملحاكم الوطنية أيضًا بدور رئيسي يف تعزيز احلقوق الواردة 
املعنية مفتشي  يف االتفاقية ومحايتها. وتشمل اآلليات األخرى 
العمل، ومفتشي املدارس وأي آليات أخرى تضطلع بدور يف 
رصد احلقوق. وينبغي أن يرصدوا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ضمن مهام الرصد العامة اليت يتولوهنا.

وال خيتلف إدراج مادة تفصل هيئات التنفيذ والرصد على 
املتبع يف معاهدات حقوق  النهج  الوطين ومهامها عن  الصعيد 
اإلنسان الرامية إىل تعزيز رصد حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين. 
فقبل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قضى الربوتوكول 
االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بأن تنشئ الدول 

األطراف آليات وقائية على الصعيد الوطين.

جهات االتصال وآليات التنسيق يف  ألف- 
احلكومة

ملّا كانت للدول األطراف يف االتفاقية أشكال خمتلفة من 
احلكومات ختتلف يف تنظيمها، فإن املادة املتعلقة جبهات االتصال 

وآليات التنسيق تتسم باملرونة ومن مّث ميكن تكييفها.

العمل  برنامج  مثل  األخرى،  الدولية  الصكوك  أن  ومبا 
العاملي بشأن األشخاص املعوقني والقواعد املوحدة بشأن حتقيق 
تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، قد دعت أيضًا إىل إنشاء 
كيانات مشاهبة، فمن اجلدير التفكري بتجربتها لالسترشاد هبا يف 

تنفيذ املادة 33.

جهة )جهات( االتصال

إن وجدت جهات اتصال بشأن اإلعاقة أصاًل، فمن 	 
املهم أن ُتسَند هلذه اآلليات والية صرحية فيما يتعلق 
باالتفاقية. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ُتراَجع هذه 
الوالية للتكفل بأهنا تشمل نطاقًا واسعًا مبا يكفي لتنفيذ 

االتفاقية تنفيذًا كاماًل؛
يكون 	  قد  الفعال،  التنفيذ  االتفاقية  تنفيذ  أجل  ومن 

من املستصوب األخذ بنهج ذي شقني وتعيني جهات 

اتصال يف كل أو معظم القطاعات احلكومية/الوزارات 
وتعيني جهة اتصال عامة داخل احلكومة تكون مسؤولة 

عن التنفيذ؛
الوزارات 	  يف  العاملة  االتصال  جهات  جانب  وإىل 

املعنية، ميكن أن تنشئ الدولة جهات اتصال يف خمتلف 
واإلقليمية،  املحلية،  املستويات  احلكومة،  مستويات 

والوطنية/االحتادية؛
ينبغي أن تشمل والية جهة أو جهات االتصال يف أحسن 	 

األحوال تعزيز الوعي باالتفاقية داخل الوزارات املعينة 
إعداد خطة عمل  واملشاركة يف  اتصال،  مبثابة جهة 
االتفاقية وتقدمي  تنفيذ  االتفاقية، ورصد  بشأن  وطنية 
تقارير عنه )ولكن تذكر أن هذا الرصد ال حيل حمل 

الرصد املشار إليه يف الفقرة 2)؛
إذا اتُّخذ قرار بشأن تعيني جهة اتصال عامة، فينبغي 	 

أن ُتراَعى االعتبارات التالية:
أواًل، التحول يف هنج االتفاقية إزاء اإلعاقة، بعيدًا  �

عن النهج الطيب أو النهج القائم على اإلحسان 
أن  ينبغي  اإلنسان  على حقوق  قائم  إىل هنج 
د يف اختيار جهة االتصال. وال ينبغي تعيني  جيسَّ
وزارة الصحة مبثابة جهة اتصال حكومية، ألن 
ذلك قد يعزز فهم اإلعاقة باعتبارها حالة طبية. 
وباملثل، فإن تعيني جهة االتصال داخل وزارة 
كما هو  العمل  أو وزارة  االجتماعي  الرفاه 
أيضًا  قد حيتاج  األطراف  الدول  معظم  دأب 
أن ُيراَجع للتكفل بأن النهج القائم على حقوق 
اإلنسان قد اعُتمد. وكخيار بديل ميكن تعيني 
جهة االتصال يف الوزارات املسؤولة عن العدل 
وحقوق اإلنسان )وهي يف بعض البلدان وزارة 

الشؤون االجتماعية)؛
ثانيًا، يقتضي تنفيذ االتفاقية متابعة على أرفع  �

مستوًى. ويستحسن أن تكون جهة االتصال 
قريبة من قلب احلكومة، مثاًل يف ديوان الرئيس 
أو رئيس احلكومة، أو مكتب ديوان احلكومة. 
وقد قامت بعض الدول األطراف بذلك بالفعل. 
بيد أنه إذا عينت وزارة مبثابة جهة اتصال وكان 
الوزير ال يشكل جزءًا من احلكومة، فإن ذلك 

قد يعوق فعالية التنفيذ؛
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االتصال  � جهة  والية  تركز  أن  ينبغي  ثالثًا، 
بوضوح على إعداد سياسة وطنية متسقة بشأن 
االتصال  أن جهة  االتفاقية وتنسيقها. واحلال 
واإلعالم  واإلرشاد  بالترويج  تقوم  أن  ينبغي 
وإسداء املشورة للحكومة بشأن املسائل املتصلة 
بتنفيذ االتفاقية وليس بالضرورة تنفيذها بإيصال 
خدمات دعم اإلعاقة. وميكن أن تشمل الوالية 
أيضًا تنسيق عمل احلكومة بشأن االتفاقية فيما 
يتعلق باإلبالغ والرصد وإذكاء الوعي واالتصال 
بإطار الرصد املستقل املعني مبوجب الفقرة 2 

من املادة 33 من االتفاقية؛

رابعًا، ينبغي أن تكون جهة االتصال مبثابة قناة  �
من أجل املجتمع املدين ومنظمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة للتواصل مع احلكومة بشأن تنفيذ 

االتفاقية؛

خامسًا، ينبغي أن تزوَّد جهة االتصال مبا يكفي  �
من املوظفني الفنيني واملوارد. ومن شأن تعيني 
يكفل  أن  واسعة  وزارة  داخل  االتصال  جهة 

ذلك.

وحيدد دليل الربملانيني بشأن اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري)12) مهامًا ميكن أن تضطلع 

هبا جهة أو جهات االتصال الوطنية وهي كما يلي:

وواضعي 	  الدولة/احلكومة،  لرئيس  املشورة  إسداء 
السياسة والربامج بشأن إعداد السياسات والتشريعات 
والربامج واملشاريع فيما يتعلق بأثرها على األشخاص 

ذوي اإلعاقة؛

تنسيق أنشطة خمتلف الوزارات والدوائر بشأن حقوق 	 
اإلنسان واإلعاقة؛

تنسيق األنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلعاقة على 	 
مستوى احلكومة االحتادية والوطنية واإلقليمية وحكومة 

الوالية واملقاطعة واحلكومة املحلية؛

اإلعاقة  األشخاص ذوي  إعمال حقوق  املساواة:  إىل  االستثناء  من   (12(
.(2007(

تنقيح االستراتيجيات والسياسات لضمان احترام حقوق 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة؛

تنسيق صياغة أو تنقيح أو تعديل التشريعات ذات الصلة؛	 

إذكاء الوعي باالتفاقية والربوتوكول االختياري داخل 	 
احلكومة؛

إىل 	  االختياري  والربوتوكول  االتفاقية  ترمجة  ضمان 
اللغات املحلية وإصدارمها يف أشكال يسهل الوصول 

إليها؛

وضع خطة عمل للتصديق على االتفاقية؛	 

وضع خطة عمل لتنفيذ االتفاقية؛	 

رصد تنفيذ خطة العمل بشأن حقوق اإلنسان واإلعاقة؛	 

تنسيق إعداد التقارير الدورية للدولة؛	 

إذكاء الوعي لدى اجلمهور بشان املسائل املتصلة باإلعاقة 	 
وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

بناء القدرة داخل احلكومة بشأن املسائل املتصلة باإلعاقة؛	 

لربجمة 	  واإلحصائيات  البيانات  مجع  وتنسيق  ضمان 
السياسة برجمة فعالة وتقييم التنفيذ؛

وضع 	  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  ضمان 
السياسات والقوانني اليت تؤثر فيهم؛

يف 	  املشاركة  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تشجيع 
إنشاء  على  والتشجيع  املدين،  واملجتمع  املنظمات 

منظمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

آلية التنسيق

املستوى  على  تنسيق  آلية  إنشاء  على  االتفاقية  تشجع 
احلكومي باإلضافة إىل جهات االتصال، وإن كانت آلية التنسيق 

مسألة اختيارية.

وميكن أن تتخذ آلية التنسيق مثاًل شكل فريق مشترك بني 
الوزارات، أي ممثلني عن الوزارات املعنية املكلفة بتنسيق تنفيذ 
االتفاقية بني دوائر/قطاعات أو مستويات احلكومة. ونظرًا التساع 
نطاق االتفاقية، فسيكون جلميع الوزارات بعض املسؤوليات عن 

تنفيذ أجزاء منها.

وتشمل بعض آليات التنسيق ممثلني عن خمتلف الوزارات 
املجتمع  اإلعاقة، وسائر منظمات  ومنظمات األشخاص ذوي 
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املدين، والقطاع اخلاص ونقابات العمال. وكثريًا ما تركز واليتها 
على إعداد السياسات، وتعزيز احلوار بشأن اإلعاقة وإذكاء الوعي 

ومهام مماثلة.

وينبغي أن يشار إىل أن آلية التنسيق ميكن أن تكون مفيدة 
بوجه خاص يف البلدان اليت فيها نظم إدارة مفوَّضة، مثل الدول 

االحتادية.

الوطنية  اآلليات  حتديد  إىل  املدربون  يسعى  أن  وينبغي 
واإلقليمية ذات الصلة بسياق التدريب حىت يتسىن تزويد املشاركني 

مبا يكفي من األمثلة عن اآلليات القائمة.

اآلليات املستقلة لتنفيذ ورصد  باء- 
االتفاقية على الصعيد الوطين

باإلضافة إىل تعيني املؤسسات املشار إليها أعاله، تقضي 
االتفاقية بأن تقوم الدول بتشكيل أو تعزيز أو تعيني أو إنشاء إطار 

عمل ل  "تعزيز ومحاية ورصد" تنفيذ االتفاقية.

وقد ختتار الدول األطراف إنشاء آليات خاصة باإلعاقة 
ذلك  إىل  وباإلضافة  القائمة.  للكيانات  الرصد  مهمة  أو إسناد 
ال تنص املادة 33 على شكل تنظيمي بعينه خيص إطار الرصد 
الوطين وُتترك للدول األطراف حرية حتديد البنية املناسبة لسياقها 

السياسي والتنظيمي.

وأيًا كانت البنية التنظيمية، تنص املادة 33 على ثالث 
متطلبات يف إطار الرصد:

تقوم الدول بتشكيل أو تعزيز أو تعيني أو إنشاء إطار   -1
عمل، يشمل آلية مستقلة واحدة أو أكثر؛

ينبغي أن تأخذ اآللية )اآلليات) بعني االعتبار مبادئ باريس.   -2
وال يعين ذلك أن تكون الكيانات اليت متتثل ملبادئ باريس 
مبفردها مدرجة يف إطار العمل، بل أن يشمل إطار العمل 

كيانًا واحدًا على األقل من هذا النوع؛

يسهم املجتمع املدين، وخباصة األشخاص ذوو اإلعاقة   -3
واملنظمات املمثلة هلم يف عملية الرصد ويشاركون فيها 

مشاركة فعالة )املادة 33)3)).

البنية التنظيمية إلطار الرصد:  جيم- 
البدائل وأوجه املفاضلة - آلية 

واحدة أو آليات متعددة
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف مبدئيًا فيما إذا كان عليها أن 
تعني )أو تقيم أو حىت تعزز) آلية قائمة أو أن تنشئ إطارًا جديدًا. 

ويف هذا الصدد، تكتسي العوامل التالية أمهية خاصة:

املوارد البشرية واملالية. يتأثر بطبيعة احلال قرار أي دولة  9
إما بتعديل و/أو إضافة مهام إلطار قائم أو، بدل ذلك، 
إقامة إطار جديد باالعتبارات املالية واملوارد البشرية. 
ففي بعض األحيان، قد يكون إنشاء هيئة جديدة توافق 
تطلعات االتفاقية أكثر جدوى من حيث التكلفة بداًل 
من إعادة وضع تصور لوالية، واخلربة العقلية السائدة يف 
الوالية القائمة؛ ويف بعض احلاالت األخرى، ميكن أن 
تتسم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، أو أمني املظامل 
أو الوكالة املتخصصة مبا يكفي من املرونة للتكيف مع 

مهام إضافية؛

االلتزام باالتفاقية. من أجل الوصول إىل إطار عمل فعال  9
بشكل كامل، يكون االلتزام بالنهج املبتكر الوارد يف 
االتفاقية على قدر أمهية املوارد. وينبغي أن ميثل اإلطار 
الوطين هيئة مبتكرة يف جمال حقوق اإلنسان، هلا مهام 
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها وجتسد مبادئ 
االتفاقية. ويتعني أن يشمل تعيني املفوضني و/أو املوظفني 
األشخاص ذوي اإلعاقة. وينبغي أن تكون اهليئة منفتحة 
على مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت 
متثلهم. )انظر أدناه)، وأن تتحلى مبا يكفي من قيم الزناهة، 

واالستقاللية واخلربة يف جمال رصد حقوق اإلنسان؛

أنه  9 يقّر  التعاون اإلمنائي،  هنج ذو مسارين. يف سياق 
ينبغي أحيانًا اختاذ تدابري إمنائية موجهة حتديدًا لإلعاقة، 
بينما يف حاالت أخرى ينبغي أن ُتدمج حقوق ذوي 
اإلعاقة ضمن الربامج واملشاريع والتداخالت األخرى 
ذاته على رصد  املنطق  تطبيق  اإلمنائية. وميكن  العامة 
االتفاقية. ويف بعض األحيان، يكون من الضروري توفر 
معرفة خاصة باالتفاقية، وهنجها االجتماعي/القائم على 
حقوق اإلنسان ومبادئها العامة للتكفل مبراعاة الرصد 
لالتفاقية. فمثاًل، يف عمل حقوق اإلنسان بشكل عام، 
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ما زال من الشائع تطبيق مبادئ محاية األشخاص ذوي 
العقلية، يف  الرعاية الصحية  العقلية وحتسني  األمراض 
حني يتساءل خرباء حقوق ذوي اإلعاقة عن جدوى 
االتفاقية. ونتيجة  تتناىف أحيانًا مع  اليت  املبادئ،  هذه 
لذلك، قد يكون من املفضل أن ُتكفل املشاركة الكاملة 
خلرباء حقوق ذوي اإلعاقة أو، بدل ذلك، توفر مفوض 
حلقوق ذوي اإلعاقة قائم بذاته أو أي آلية أخرى بداًل 
من تفويض آلية حقوق اإلنسان القائمة مبهام الرصد 

املنصوص عليها يف املادة 33.
وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تنظر الدولة فيما إذا كان 
إطارها الوطين سيضم آلية واحدة أو أكثر. وفيما يلي بعض اخليارات 

املمكنة:

آلية مستقلة  كيان واحد، أي  الرصد إىل  إسناد مهمة   -1
واحدة مثاًل؛

ويستشف من الربط الصريح يف املادة 33)2) بني 
إطار العمل ومبادئ باريس أن هناك تفضيل إلسناد مهمة 
الرصد إىل املؤسسة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان. وإسناد 

املهمة هذا سيكون بالتأكيد متماشيًا مع االتفاقية.

ويف الوقت الراهن، مت إنشاء ما يزيد عن 100 
مؤسسة وطنية معنية حبقوق اإلنسان يف العامل. وقد تسمى 

جلان حقوق اإلنسان، أو أمناء املظامل أو معاهد.

إسناد املهمة إىل إطار عمل يتألف من أكثر من آلية مستقلة   -2
واحدة.

وتتوقع االتفاقية إمكانية تعيني أكثر من آلية تنسيق مستقلة.

مبادئ باريس يف سياق االتفاقية دال- 
خالل حلقة عمل دولية بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان، عقدت يف باريس يف عام 1991، أعدت مبادئ أولية 
تتصل مبركز وسري عمل املؤسسات الوطنية املعنية حبماية وتعزيز 

حقوق اإلنسان، اليت تعرف اليوم مببادئ باريس.

وتقضي املادة 33)2) من االتفاقية بأن تأخذ الدول بعني 
االعتبار هذه املبادئ، عند تعيني أو إنشاء آليات حلماية حقوق 
اإلنسان وتعزيزها ورصدها. وباإلشارة إىل االتفاقية، ميكن أن تثري 

مبادئ باريس املسائل التالية:

االختصاص واملسؤوليات

بعبارات عامة:
هل ختوَّل اآللية اختصاص تعزيز ومحاية أحكام االتفاقية؟ 9
هل الوالية واسعة قدر اإلمكان؟ 9
هل ُنصَّ على الوالية يف نص تشريعي أو يف الدستور؟ 9
هل ينص القانون الذي ينشئ اآللية على عضوية اآللية  9

واختصاصها/واليتها؟

وفيما يتعلق باملسؤوليات اخلاصة:
مسألة  9 أي  إىل  االستماع  إمكانية  الوالية  تشمل  هل 

بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  تتعلق 
دون إحالة هذه املسألة إىل جهة أخرى؟

القوانني  9 مواءمة  وتكفل  اآللية  تعزز  أن  ميكن  هل 
والتشريعات الوطنية مع االتفاقية؟

هل ميكن لآللية أن تشجع على التصديق على صكوك  9
حقوق اإلنسان األخرى، مثل الربوتوكول االختياري 

امللحق باالتفاقية؟
هل ميكن أن تساهم اآللية يف تقارير الدولة إىل األمم  9

حقوق  جلنة  قبيل  من  اإلقليمية،  واهليئات  املتحدة 
األطراف،  الدول  أو مؤمتر  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

واإلعراب عن رأيها بشأن املسألة؟
التثقيف  9 هل ميكن أن تساعد اآللية يف صياغة برامج 

بشأن حقوق ذوي اإلعاقة؟
هل ميكن أن تعرف اآللية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  9

وأن تذكي الوعي عن االتفاقية، ومبا يف ذلك عن طريق 
مكافحة مجيع أشكال التمييز القائم على اإلعاقة؟

عضوية اآللية وضمانات استقالهلا وتعددها
هل يوجد تعدد يف تشكيلة اآللية؛ بوجه خاص، هل  9

تضم خرباء جيسدون تنوع اإلعاقة؟
هل تشمل تشكيلة اآللية و/أو متثل: املجتمع املدين،  9

والتوجهات يف األفكار الفلسفية أو الدينية، واجلامعات، 
واخلرباء املؤهلني والربملان؟

اآللية  9 اختيارية، هل تشمل تشكيلة  حىت وإن كانت 
القطاعات الوزارية املشاركة يف مداوالت اآللية بصفة 

استشارية؟
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لتمكني  9 الصالحيات  من  مبا يكفي  اآللية  حتظى  هل 
التعاون الفعال مع املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك 

منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؟
هل اآللية مموَّلة مبا يكفل حصوهلا على موظفني ومقار  9

خاصة هبا، لكي ال ختضعها احلكومة إىل املراقبة املالية 
بشكل قد يؤثر على استقالليتها؟

هل أقرت عضوية اآللية مبوجب قانون رمسي حيدد املدة  9
اخلاصة للوالية؟

طرائق العمل
هل تنظر اآللية حبرية يف أي مسألة تدخل يف اختصاصها؟ 9
أي  9 على  وحتصل  أي شخص  إىل  اآللية  تستمع  هل 

معلومات الزمة لتقييم احلاالت اليت تدخل ضمن نطاق 
اختصاصها؟

العام، مبا يف ذلك من خالل  9 الرأي  تتناول اآللية  هل 
نشر آرائها وتوصياهتا؟

هل جتتمع اآللية على أساس دوري منتظم؟ 9
هل ميكن أن تنشئ اآللية أفرقة عمل وأن تنشئ فروعًا  9

حملية أو إقليمية؟
هل تبقي اآللية على مشاورة متصلة مع سائر اهليئات  9

املسؤولة عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؟
هل ميكن أن تنشئ اآللية عالقات مع األشخاص ذوي  9

اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم؟

اللجان ذوات  يتعلق مبركز  فيما  مبادئ إضافية 
االختصاص شبه القضائي

من املبادئ االختيارية ما يتصل باإلذن آللية باالستماع 
والنظر يف الشكاوى والعرائض املتعلقة بفرادى احلاالت، من قبيل 
االدعاءات بأن حقوق شخص ذي إعاقة قد انُتهكت. وعندما ُيكفل 
هذا اخليار، ينبغي أن تستند سلطة اآللية على املبادئ األربعة التالية:

السعي إىل حل املسألة وديًا من خالل الصلح؛ 9
إخبار مقدمي العريضة حبقوقهم وبسبل االنتصاف؛ 9
االستماع إىل الشكاوى أو العرائض ونقلها إىل السلطات  9

املختصة؛
رفع توصيات إىل السلطات املختصة. 9

ولكي يتسىن تطبيق مبادئ باريس تطبيقًا كاماًل على النطاق 
الوطين مبوجب املادة 33، من الواجب التكفل بالوصول إىل العدالة. 

ويف هذا السياق، تقضي املادة 13 بأن تقوم الدول:

بكفالة الوصول الفعال إىل العدالة من أجل األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم، مبا يف ذلك 
عن طريق توفري ترتيبات إجرائية ومالئمة ألعمارهم؛

تعزيز التدريب املالئم ملن يعملون يف جمال إقامة العدل، 	 
مبن فيهم الشرطة وموظفو السجون.

وميكن أن تتناول اعتبارات إمكانية الوصول والترتيبات مثاًل:
الوصول إىل املباين اليت تأوي اآللية؛ 9
ومواد  9 والتوصيات،  التوعوية،  واملواد  التقارير،  نشر 

التدريب وغري ذلك يف أشكال متيسرة املنال؛
الوصول إىل موقع اآللية على شبكة اإلنترنت؛ 9
اختاذ سياسات للتحيز اإلجيايب من أجل تعزيز توظيف  9

األشخاص ذوي اإلعاقة؛
توفري ترتيبات تيسريية معقولة لصاحل فرادى املوظفني  9

العاملني يف اآللية؛
توفري تدابري إمكانية الوصول من قبيل الترمجة الفورية  9

إىل لغة اإلشارة خالل جلسات االستماع العامة.

مهام اإلطار الوطين للرصد هاء- 
ُيتوقع من إطار الرصد املستقل أن يعزز تنفيذ االتفاقية 
ومحايتها ورصدها. وتبني الشرحية 10 يف عروض احلاسوب بعض 
األمثلة عن املهام املطلوبة يف تعزيز ومحاية ورصد حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

مشاركة املجتمع املدين واألشخاص  واو- 
ذوي اإلعاقة وإشراكهم

بالتكفل  الدول األطراف  تقوم  بأن  املادة ))3)  تقضي 
بالتشاور تشاورًا وثيقًا مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات 
اليت متثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إىل 
تنفيذ االتفاقية، ويف عمليات صنع القرار األخرى بشأن املسائل 

اليت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعليًا يف ذلك.
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وتقتضي املادة 33)3) أن يسهم املجتمع املدين، وخباصة 
األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم يف عملية الرصد 

ويشاركون فيها مشاركة فعالة.

ويف احلد األدىن، يعين ذلك أن على اهليئات الوطنية املنشأة 
مبوجب املادة 33 أن تسعى إىل إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة 
واملنظمات اليت متثلهم. وما من إرشادات عن كيفية هذه املشاركة 
وشكلها. وميكن للمدرب أن يفتح باب النقاش أمام املشاركني يف 

دورة التدريب بشأن جماالت املشاركة، من قبيل:

العضوية يف اإلطار الوطين، وجهات االتصال وآليات  9
التنسيق؛

القوانني  9 صياغة  يف  التمثيلية  املنظمات  مع  التشاور 
واللوائح اليت تنص على خمتلف اآلليات؛

التشاور مع املنظمات التمثيلية بشأن تعيني شخصيات  9
رئيسية رمزية؛

التشاور مع املنظمات التمثيلية بشأن إعداد خطط عمل  9
سنوية؛

جلسات االستماع الدورية بشأن عمل اآلليات الوطنية  9
اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم؛

متثل  9 اليت  املنظمات  يشمل  استشاري  فريق  تعيني 
األشخاص ذوي اإلعاقة؛

إصدار تقارير وتوصيات ووثائق أخرى تتصل بعملية  9
الرصد يف أشكال سهلة املنال؛

فتح املرافق وإتاحة السلع واخلدمات من خالل التقيد  9
مبعايري عالية تتصل بإمكانية الوصول؛

التفكري يف تنوع اإلعاقات يف األنشطة الرامية إىل تعزيز  9
التشاور واملشاركة.

وقد تكون مثة جماالت أخرى كثرية لتعزيز التشاور ومشاركة 
األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم يف تنفيذ االتفاقية 
املزيد من  ورصدها. وقد يوفر نشاط املجموعة سبياًل لتحديد 

هذه املجاالت.

الربملانات زاي- 
يف  عليه  املنصوص  اخلاص  الرصد  ترتيب  إىل  باإلضافة 
بدور  الربملان، من خالل وظيفته اإلشرافية،  االتفاقية، يضطلع 
رئيسي للتكفل باحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وتشمل 

خمتلف اآلليات الربملانية اليت ميكن التعويل عليها ما يلي:

اللجان الربملانية

تشرف اللجان الربملانية على العمل التنفيذي. ولكي تكون 
فعالة، فيجب أن تكون قادرة على وضع جداول أعمال خاصة هبا 
وأن تكون هلا السلطة بإلزام الوزراء واملوظفني املدنيني باحلضور والرد 
على األسئلة. وميكن أن تسأل اللجان الربملانية الوزراء واملوظفني 
احلكوميني أسئلة تتعلق بإنشاء أطر وطنية أو أي مسألة أخرى تتصل 

بتنفيذ االتفاقية ورصدها.

جلان تقصي احلقائق

تُنشأ جلان تقصي احلقائق عندما تنشأ مشكلة تستأثر باهتمام 
الرأي العام وتتعلق جبوانب ليست حمصورة بنطاق عمل اللجان 
الربملانية اخلاصة. ومن ذلك مثاًل حدوث بعض انتهاكات حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، من قبيل إيداعهم قسرًا يف مؤسسات 
للرعاية أو معاملة األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية معاملة قسرية 
أو استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل منهجي من نظام التعليم 

العام.

توجيه أسئلة مباشرة إىل الوزراء

ميثل توجيه أسئلة مباشرة إىل الوزراء مسألة ذات أمهية يف 
البلدان اليت يكون فيها الوزراء أعضاًء يف اهليئة التشريعية. وقد تكون 
األسئلة املوجهة شفهية أو مكتوبة وتساعد على مساءلة احلكومة. 
وميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة، واملنظمات اليت متثلهم أو اآلليات 
املستقلة، مبوجب املادة 33، أن يتصلوا باألعضاء املحليني أو أعضاء 
ه إىل  اللجان الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان بغية إثارة أسئلة توجَّ

الوزراء املسؤولني عن تنفيذ االتفاقية.
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متحيص التعيينات التنفيذية

ميثل متحيص التعيينات التنفيذية مسألة هامة بوجه خاص 
يف البلدان اليت ال يكون فيها الوزراء أعضاًء من اهليئة التشريعية. 
فمثاًل، عند تعيني أمناء املظامل، أو مفوضي حقوق اإلنسان أو أعضاء 
احلكومة، قد يكون من املناسب بشكل كامل أن يتحقق الربملان 

من معارف الشخص املعني ومواقفه إزاء اإلعاقة.

اإلشراف على الوكاالت العامة غري احلكومية

اليت قد تفوض  املستقلة  الوكاالت  أيضًا  الربملان  يرصد 
احلكومة إليها مهام عامة، من قبيل الوكاالت املشاركة يف األنشطة 
التنظيمية أو إيصال اخلدمات. وتشمل هذه املؤسسات هيئات 
تنظيمية يف جمايل الصحة والسالمة، ووكاالت إيصال اخلدمات، 
واملرافق العامة وسائر الوكاالت اليت قد تكون ألنشطتها آثار مباشرة 

على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

متحيص امليزانية ومراقبة املالية

الربملان تأثريًا عظيمًا على السياسات من خالل  ميارس 
مراقبته مليزانية احلكومة، خالل مراحل إعدادها وصرفها. وكجزء 
من هذه العملية، ميكن أن يتكفل الربملان بأن أثر امليزانية املقترحة 
على خمتلف الفئات االجتماعية، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، 

خيضع للمناقشة والرصد.

املحاكم الوطنية حاء- 

ميكن أن تضطلع املحاكم الوطنية أيضًا بدور هام يف تنفيذ 
االتفاقية ورصدها.

املنصوص  9 احلقوق  دور محاية  الوطنية  املحاكم  تتوىل 
عليها يف االتفاقية. ولئن كان األشخاص ذوو اإلعاقة 
الذين يدعون حصول انتهاك حلقوقهم ميكنهم الوصول 

إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وسائر اآلليات 
املنصوص عليها يف املادة 33، فينبغي أن تتاح هلم أيضًا 
فرصة السعي إىل سبل انتصاف قابلة للتطبيق قانونيًا 

من خالل املحاكم؛
تتوىل املحاكم دور تفسري االتفاقية وتطبيقها على الصعيد  9

الوطين. وتوفر القضايا املعروضة على قضاة املحاكم 
الظروف  يف  االتفاقية  تطبيق  الختبار  سبياًل  الوطنية 
الوطنية. وميكن أن تساعد األحكام على توضيح معىن 

املعايري العامة يف السياق الوطين؛
يف  9 عليها  املنصوص  اآلليات  املحاكم  تتمم  أن  ميكن 

إذا كانت مثة قضية هامة  املادة 33. وبوجه خاص، 
بوجه خاص أو تكتسي طابعًا معقدًا، فقد حتيل اآللية 
الوطنية هذه القضية إىل املحاكم الوطنية للتكفل بإيالء 

االعتبار الكامل هلا وإجياد حل قابل للتطبيق قانونيًا.

ونتيجة للقضايا املعروضة على املحاكم الوطنية:

من املمكن التفكري يف املجاالت اليت أمكن فيها إحراز  9
تقدم يف إعمال حقوق ذوي اإلعاقة واملجاالت اليت 
ُطرحت فيها مشاكل )وال سّيما عندما تثار الشكوى 

ذاهتا يف قضايا متعددة)؛
يعزَّز احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. فالقضايا  9

املعروضة على املحاكم ال توفر سبياًل إلنصاف املشتكي 
فحسب، بل ميكن يف أغلب األحوال أن توفر دافعًا 
إلصالح وتوضيح القوانني. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 
أن تساعد قضية ناصرت حقوق ذوي اإلعاقة يف إذكاء 
الوعي بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وباالتفاقية. 
وهبذه الطريقة ميكن جتنب حدوث انتهاكات مشاهبة.

وقد يطرح املدرب فكرة عرض قضية وطنية لتحديد قضايا 
متصلة باإلعاقة. وميكن أن يقدم املدرب موجزًا عن القضية ومن مث 
يشجع املشاركني على مناقشة خمتلف السبل اليت متكن هبا اجلهاز 

القضائي من تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.



الوحدة 7 - تقدمي التقارير إلى اللجنة 
املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: 
تقرير الدولة والتقارير املوازية

تقدمي
الغرض من هذه الوحدة هو تزويد الدول واملجتمع املدين 
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بتفاصيل عن عملية تقدمي 
التقارير إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وتقضي 
املادة 35 من االتفاقية بأن تقدم كل دولة طرف تقريرها األول، 
وذلك خالل فترة عامني عقب بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة إىل 
الدولة الطرف املعنية، وأن تقدم تقاريرها عقب ذلك مرة كل ) 
سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. ويتعني 
أن يضطلع املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
بدور حاسم يف عملية اإلبالغ بتكملة املعلومات اليت توفرها الدولة 
الطرف. وتشمل هذه الوحدة حمتويات تقارير الدولة والتقارير 
املوازية وعملية صياغتها، وتقدميها إىل اللجنة ومتابعة املالحظات 

اخلتامية للجنة وتوصياهتا.

تقارير الدولة ألف- 
اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -1

وقبل مناقشة التقارير، من املهم فهم طبيعة ودور اللجنة املعنية 
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي اللجنة اليت تتوىل التقارير 
من الدول األطراف وسائر األطراف املعنية وتستعرضها. وُتنشأ 
اللجنة مبوجب املادة )3. وهي هيئة معاهدة تتألف من 18 خبريًا 
مستقاًل يعملون بصفتهم الشخصية. وتنتخبهم الدول األطراف يف 
االتفاقية يف مؤمتر الدول األطراف وهلم بعض املواصفات من قبيل:

التحلي باألخالق العالية؛	 
تغطيه 	  الذي  امليدان  بالكفاءة واخلربة يف  معترف هلم 

هذه االتفاقية.

وعند انتخاب هؤالء اخلرباء، ينبغي أن تويل الدول األطراف 
االعتبار الواجب إىل جمموعة من اجلوانب املشار إليها يف املادة )3 

من االتفاقية، وتشمل:

التوزيع اجلغرايف العادل؛	 

متثيل خمتلف أشكال احلضارات؛	 

متثيل النظم القانونية الرئيسية؛	 

التمثيل املتوازن للجنسني؛	 

مشاركة اخلرباء ذوي اإلعاقة.	 

أما املعيار األخري - وهو مشاركة اخلرباء ذوي اإلعاقة - فهو 
من املستجدات اليت جاءت هبا االتفاقية ويشهد على أن األشخاص 
ذوي اإلعاقة كثريًا ما يستبعدون من عمليات اختاذ القرارات اليت 
تؤثر عليهم. ويف السياق ذاته، فإن الدول األطراف مدعوة إليالء 
االعتبار الواجب للمادة ))3) عند تعيني اخلرباء. وتقضي املادة 
))3) بأن تتشاور الدول األطراف تشاورًا وثيقًا مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، من خالل املنظمات 
اليت متثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية 
إىل تنفيذ هذه االتفاقية، ويف عمليات صنع القرار األخرى بشأن 
املسائل اليت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعليًا يف 
ذلك. ولئن كان طلب املشاركة يتسم بالضعف نسبيًا - إذ إن 
الدول مدعوة فقط لكي تنظر فيه عند تعيني اخلرباء - فإنه يشري 
إىل أن عملية التعيني ال ينبغي أن تكون شأنًا حكوميًا صرفًا بل 
أن تضطلع اجلهات األخرى من املجتمع بدور فيه وأن يكون هلا 

اهتمام باالنضمام إىل عضوية اللجنة.

وينتخب خرباء اللجنة لفترة أربع سنوات. وجيوز أن يعاد 
انتخاهبم مرة واحدة.
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وتتمثل املسؤولية الرئيسية للجنة يف تلقي تقارير شاملة من 
كل دولة طرف يف االتفاقية )انظر أدناه).

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للجنة، مبوجب الربوتوكول 
االختياري أن:

تتلقى البالغات )الشكاوى) وأن تصدر توصيات بشأن 	 
هذه البالغات )انظر الوحدة 8)؛

معلومات 	  توجد  عندما  البلدان  يف  حتقيقات  إجراء 
موثوق هبا تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة 

لالتفاقية )انظر الوحدة 8).

وتضطلع اللجنة أيضًا بعمل مواضيعي. فهي:

تعقد أيام املناقشة العامة بشأن مواضيع شىت. وعقدت 	 
اللجنة بالفعل أيام مناقشة بشأن األهلية القانونية وإمكانية 
النساء  بشأن  يوم  نصف  دامت  ومناقشة  الوصول، 

والفتيات ذوات اإلعاقة؛

بيان ذي 	  هو  العام  التعليق  العامة.  التعليقات  تعتمد 
حجية يصدر عن اللجنة بشأن مواضيع بعينها أو مواد 
بعينها من االتفاقية وميكن أن يساعد الدول األطراف 
يف مهام تقدمي تقاريرها إىل اللجنة بتحديد معىن أحكام 
حمددة مبزيد من التفصيل. وتعكف اللجنة حاليًا على 
النظر يف صياغة تعليقات عامة بشأن إمكانية الوصول، 
واألهلية القانونية، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، إثر 

املناقشة العامة اليت عقدت بشأن هذه املواضيع.

بإدارهتا  يتصل  فيما  الصالحية  اللجنة  متلك  وأخريًا، 
اخلاصة. مثاًل:

ونظامها 	  عملها  أساليب  وتعتمد  رئيسها،  تنتخب 
الداخلي وغري ذلك؛

الوطنية 	  واملؤسسات  املدين،  املجتمع  ممثلي  جتتمع مع 
حلقوق اإلنسان ووكاالت األمم املتحدة لبحث املسائل 

املتصلة بتنفيذ االتفاقية ورصدها؛

تنسق مع هيئات املعاهدات األخرى لتعزيز نظام هيئات 	 
املعاهدات وتوحيد أساليب عملها.

التزام تقدمي التقارير الواقع على الدول  -2

تنص الفقرة 1 من املادة 35 على أن "تقدم كل دولة طرف 
إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقريرًا شاماًل عن 
التدابري املتخذة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية وعن التقدم 
املحرز يف هذا الصدد، وذلك خالل عامني عقب بدء نفاذ هذه 

االتفاقية بالنسبة إىل الدولة الطرف املعنية".

بعد تقدمي التقرير األويل، جيب على الدولة الطرف أن تقدم 
تقارير عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت 
منها اللجنة ذلك. وغالبًا ما يشار إىل التقرير الالحق باعتباره تقريرًا 
دوريًا. وقد أضيفت إمكانية طلب اللجنة تقارير يف أي وقت حىت 
يتسىن هلا أن تستجيب إىل حاالت معينة تتطلب عنايتها خارج 

دورة األربع سنوات.

دورة اإلبالغ  -3

ال ختتلف دورة اإلبالغ عن مثيالهتا مبوجب أي معاهدة 
من معاهدات حقوق اإلنسان. والعامل األهم الذي ينبغي تذكره 
هي أهنا دورة. وهي بذلك ليست، وال ينبغي أن تكون، حدثًا 

فرديًا معينًا بل عملية تشمل اخلطوات التالية:

صياغة التقرير من خالل عملية تشاورية داخل احلكومة 	 
ومع جهات من قبيل املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية 

حلقوق اإلنسان، وتقدمي هذا التقرير؛

إعداد قائمة املسائل والرد عليها؛	 

االجتماع باللجنة وإجراء حوار بناء بشأن التنفيذ؛	 

متابعة آراء اللجنة وتوصياهتا؛	 

التحضري للدورة املقبلة بشأن التحديات اليت طرأت منذ 	 
احلوار السابق مع اللجنة وبشأن تنفيذ توصيات اللجنة.

ولعل االختالف األبرز مقارنة بسائر املعاهدات هو أن 
الدول األطراف مدعوة إىل أن تنظر يف مسألة إعداد هذه التقارير 
من خالل عملية تتصل بالشفافية وأن تويل االعتبار للفقرة 3 من 
املادة ). وعلى النحو املشار إليه أعاله، تقضي هذه املادة أن 
تتشاور الدول تشاورًا وثيقًا مع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن 
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فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، من خالل املنظمات اليت متثلهم، يف 
عمليات صنع القرار اليت تتعلق هبم )وال سّيما فيما يتعلق بالقرارات 
املتعلقة بالقوانني والتشريعات والسياسات) ومرة أخرى، ُيطلب 
فقط من الدول أن تويل االعتبار الواجب ملشاركة األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف إعداد التقرير. بيد أهنا تشري أيضًا إىل أن عملية 
الصياغة )وبالتايل دورة اإلبالغ برمتها) ينبغي أال تكون شأنًا 
حكوميًا صرفًا بل أن تكون موضع اهتمام مشروع من جانب 

جهات املجتمع األخرى.

الوثيقتان املطلوب إعدادمها  -4
يتعني على الدولة أن تعد وثيقتني رئيسيتني، مها:

من 	  تتألف  أن  ينبغي  اليت  املوحدة  األساسية  الوثيقة 
واإلطار  للتقرير،  املقدمة  الدولة  عن  عامة  معلومات 
العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مفصلة حسب 
اجلنس والسن واملجموعات السكانية الرئيسية واإلعاقة، 
فضاًل عن معلومات عن عدم التمييز واملساواة، وسبل 
االنتصاف الفعالة وفقًا للمبادئ التوجيهية املنسقة)13)؛

ينبغي أال تكرر الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة املقدمة إىل 	 
اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعلومات 
الواردة يف الوثيقة األساسية املوحدة أو أن تكتفي مبجرد 
إدراج أو وصف التشريعات املعتمدة من الدولة الطرف. 
وينبغي باألحرى أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات حمددة 
تتعلق بتنفيذ املواد 1 إىل 33 من االتفاقية، يف القانون 
واملمارسة العملية، مع مراعاة املعلومات التحليلية بشأن 
التطورات األخرية يف القانون واملمارسة اليت تؤثر على 
اإلعمال الكامل للحقوق املعترف هبا يف االتفاقية من 
أشكاهلا  بكل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  جانب مجيع 
داخل إقليم أو والية الدولة الطرف. وينبغي أن تشمل 
التدابري  عن  مفصلة  معلومات  أيضًا  املعلومات  هذه 
املوضوعية املتخذة من أجل حتقيق األهداف السالف 
ذكرها وما أحرز من تقدم من جراء ذلك. وينبغي تقدمي 
هذه املعلومات، حال انطباقها، فيما يتصل بالسياسات 
والتشريعات املتعلقة باألشخاص من غري ذوي اإلعاقة. 
ويف مجيع احلاالت، ينبغي أن تشري املعلومات إىل مصادر 

البيانات.

للمزيد من املعلومات، انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5، الفصل األول.  (13(

املنهجية  -5

ما من منهجية صارمة يتعني على الدول اتباعها يف إعداد 
تقاريرها، بيد أن اخلطوات التالية تكتسي أمهية:

االتصال 	  جهة  ما يكون  عادة  اإلبالغ؛  فريق  حتديد 
أو آلية التنسيق املنشأة مبوجب املادة 33 من االتفاقية 
اليت يكون هلا دور يف صياغة التقرير املقدم إىل اللجنة. 
ويف مرحلة مبكرة من الصياغة، ينبغي أن حتدد جهة 
االتصال و/أو آلية التنسيق الوزارات والقطاعات اليت 
يكون هلا دور يف تنفيذ االتفاقية، لتنضم إىل الصياغة. 
ومن املفيد أيضًا إشراك ممثلي املجتمع املدين يف عملية 
الصياغة، مع مراعاة أمهية املشاركة. وقد حتدد جمموعة 
الصياغة جمموعة أصغر حجمًا إلعداد املشروع األول؛

االستعراض األويل للمسائل الرئيسية؛ يف هذه املرحلة، 	 
ينبغي أن يستعرض فريق اإلبالغ االتفاقية والوثائق من 
القوانني والسياسات وأي دراسات قد أجريت  قبيل 

من أجل حتديد املسائل ذات الصلة بالتقرير؛

التحليل القانوين ومجع البيانات؛ يف هذه املرحلة، ينبغي 	 
القوانني  املقام األول  التقرير يف  أن يستعرض واضعو 
امتثاهلا  مدى  لفحص  واالستراتيجيات  والسياسات 
لالتفاقية، وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي مجع الدراسات 
لتعزيز  األخرى  واملواد  واإلحصاءات  االستقصائية 
الراهنة  احلالة  جتسد  وأرقام  بوقائع  القانوين  التحليل 

لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

التحليل وإعداد مشروع التقرير؛ استنادًا إىل التحليل 	 
أول.  مشروع  إعداد  البيانات، ميكن  القانوين ومجع 
املجمعة،  البيانات  تكرار  يعاد  أن  ببساطة  وال ينبغي 
بل ينبغي حتليلها بالرجوع إىل أحكام االتفاقية لتحديد 

مدى تنفيذها والكشف عن التحديات؛

ينبغي أن يوزع 	  التقرير؛  التشاور مع احلكومة وإجناز 
مشروع التقرير على فريق اإلبالغ على نطاق أوسع 
للتكفل بتجسيده ملوقف مجيع ممثلي احلكومة. وينبغي 
أن تنظر احلكومة أيضًا يف سبل لتوزيع املشروع على 
املجتمع املدين عماًل باملادة 33، اليت تقضي مبشاركة 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف رصد االتفاقية. وميكن توزيع 
املشروع أيضًا على املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

أو اإلطار املستقل املنشأ مبوجب املادة 33.
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املحتوى: املبادئ التوجيهية املتعلقة   -6
باإلبالغ))1)

أعدت اللجنة املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ بغرض 
إسداء النصح إىل الدول األطراف بشأن شكل وحمتوى تقاريرها 
من أجل تيسري إعداد التقارير وضمان أن تكون هذه التقارير شاملة 
وأن تعرضها الدول األطراف بطريقة موحدة. كما سيؤدي االمتثال 
للمبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير إىل تقليل حاجة اللجنة 
إىل طلب معلومات إضافية مبوجب املادة 36 ومبقتضى الفقرة 3 

من القاعدة 36 من القواعد اإلجرائية.

وفيما يتعلق باحلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، ينبغي أن 
تشري الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة إىل اآليت:

هل اعتمدت الدولة الطرف سياسات واستراتيجيات 	 
وإطار قانوين وطين من أجل تنفيذ كل حق من حقوق 
االتفاقية، مع حتديد املوارد املتاحة لذلك الغرض وأجنع 

السبل الفعالة التكلفة الستخدام هذه املوارد؛
ملناهضة 	  تشريعًا شاماًل  الطرف  الدولة  اعتمدت  هل 

التمييز ضد ذوي اإلعاقة من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية 
يف هذا الصدد؛

املحرز حنو 	  التقدم  رصد  أجل  من  منفذة  آليات  أي 
إعمااًل  االتفاقية  يف  عليها  املنصوص  احلقوق  إعمال 
كاماًل، مبا يشمل االعتراف باملؤشرات واملعايري الوطنية 
ذات الصلة فيما يتصل بكل حق من حقوق االتفاقية، 
إضافة إىل املعلومات املقدمة مبوجب التذييل 3 باملبادئ 
التوجيهية املنسقة ومع مراعاة إطار وجداول املؤشرات 
التوضيحية اليت حددهتا مفوضية األمم املتحدة السامية 

حلقوق اإلنسان)15)؛
اآلليات املنفذة اليت تكفل دمج التزامات الدولة الطرف 	 

االتفاقية دجمًا كاماًل يف إجراءاهتا كعضو يف  مبوجب 
املنظمات الدولية؛

الدمج والتطبيق املباشر لكل حق من حقوق االتفاقية 	 
يف النظام القانوين املحلي، مع اإلشارة إىل أمثلة حمددة 

لقضايا قانونية ذات صلة؛

.CRPD/C/2/3  (1((
و"مؤشرات   HRI/MC/2008/3 الوثيقة  انظر  املعلومات،  من  للمزيد   (15(
حقوق اإلنسان: دليل للقياس والتنفيذ" )منشور األمم املتحدة، رقم 

.)13.XIV.2 املبيع

املناسبة 	  السبل  من  القضائي وغريها  االنتصاف  سبل 
املنفذة اليت متكن الضحايا من االنتصاف يف حالة انتهاك 

حقوقهم مبوجب االتفاقية؛
النامجة 	  اهلامة  األخرى  أو العقبات  اهليكلية  العقبات 

عن عوامل تتجاوز سيطرة الدولة الطرف واليت تعوق 
الواردة يف االتفاقية، مبا يف  الكامل للحقوق  اإلعمال 
للتغلب على  ذلك تفاصيل اخلطوات اجلاري اختاذها 

هذه العقبات؛
حقوق 	  من  حق  كل  إعمال  بشأن  إحصائية  بيانات 

االتفاقية، مفصلة حسب اجلنس والسن ونوع اإلعاقة 
)بدنية، حسية، ذهنية وعقلية)، واألصل العرقي، وسكان 
احلضر/الريف والفئات األخرى املناسبة، على أساس 
سنوي قابل للمقارنة خالل السنوات األربع السابقة.

بالشكلني  مبعاهدة حمددة  املتعلقة  الوثيقة  إعداد  وينبغي 
اإللكتروين والورقي.

وينبغي أن يتبع التقرير الفقرات )2 إىل 26 والفقرة 29 
من املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير.

وينبغي أن يتماشى شكل الوثيقة املتعلقة باالتفاقية املحددة 
لتقدمي  املنسقة  التوجيهية  املبادئ  الفقرات 19 إىل 23 من  مع 
التقارير. وينبغي أن ال يتجاوز حجم التقرير األويل 60 صفحة 
وأن تقتصر الوثائق الالحقة اخلاصة باالتفاقية على 0) صفحة. 

كما ينبغي ترقيم الفقرات.

وتقترح املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ اتباع التنظيم 
العام التايل:

املواد 1-) من االتفاقية؛  -1
أحكام حمددة؛  -2

املساواة وعدم التمييز؛ )أ) 
إذكاء الوعي؛ )ب) 

إمكانية الوصول؛ )ج) 
احلق يف احلياة؛ )د) 

حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية؛ )ه) 
االعتراف هبم على قدم املساواة أمام القانون؛ )و) 

إمكانية اللجوء إىل القضاء؛ )ز) 
حرية الشخص وأمنه؛ )ح) 
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عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية  )ط) 
أو الالإنسانية أو املهينة؛

عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء؛ )ي) 
محاية السالمة الشخصية؛ )ك) 

حرية التنقل واجلنسية؛ )ل) 
املعيشة املستقلة واإلدماج يف املجتمع؛ )م) 

التنقل الشخصي؛ )ن) 
حرية التعبري؛ )س) 

احترام اخلصوصية؛ )ع) 
احترام البيت واألسرة؛ )ف) 

التعليم؛ )ص) 
الصحة؛ )ق) 

التأهيل وإعادة التأهيل؛ )ر) 
العمل والعمالة؛ )ش) 

مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية؛ )ت) 
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة؛ )ث) 

املشاركة يف احلياة الثقافية؛ )خ) 

احلالة اخلاصة لألوالد والبنات والنساء ذوي اإلعاقة؛  -3

التزامات حمددة؛  -(
مجع اإلحصاءات والبيانات؛ )أ) 

التعاون الدويل؛ )ب) 
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين. )ج) 

اليت وضعتها  باإلبالغ  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  وتنص 
اللجنة على مسائل حمددة ينبغي أن تبلغ عنها الدول األطراف، 

حكمًا تلو اآلخر.

 ،(CRPD/C/PER/1( ويقدم التقرير األويل الذي قدمته بريو
الذي ُيقتبس جزء منه أدناه، مثااًل جيدًا ألن الدولة الطرف أبلغت 
عن كل مبدأ من املبادئ التوجيهية اليت حددهتا اللجنة. فبالنسبة 
إىل املادة 29 مثاًل، يبني اجلدول أدناه املبادئ التوجيهية للجنة يف 
العمود األمين والتدابري املتخذة يف العمود األيسر. وهذا املثال يدعو 

لالهتمام لسببني على األقل:

أواًل، بذلت الدولة الطرف جهدًا يف اإلبالغ عن كل 	 
مسألة من املسائل املبينة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة 

باإلبالغ؛

املقدمة ال تقدم أجوبة عن 	  املعلومات  أن  يبدو  ثانيًا، 
األسئلة اليت طرحتها اللجنة. فمثاًل، كان اجلواب األول 
على طلب وضع تشريعات واختاذ تدابري لضمان احلقوق 
القانوين وال حييل  اإلطار  يقتصر على ذكر  السياسية 
صراحة إىل األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية أو الذهنية، 
وال يوضح ما إذا كان القانون يضمن بالفعل احلقوق 
السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة. وبداًل من ذلك، 
أجل  من  التصويت  تيسري  إىل  اإلشارة  على  يقتصر 
متامًا).  خمتلف  أمر  )وهذا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
ويشري ذلك إىل أمهية احلوار البناء مع اللجنة لتوضيح 

أوجه االلتباس هذه.

23- املادة 29: املشاركة يف احلياة السياسية والعامة
تكفل هذه املادة احلقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة.  -81

التقدم املحرزتقرير عن

التشريعات والتدابري املتخذة لضمان احلقوق السياسية لألشخاص 
أو الذهنية  العقلية  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  اإلعاقة،  ذوي 
بالتحديد، مبا يف ذلك متكينهم من جتاوز القيود اليت يواجهوهنا 

والتغلب على تلك القيود إن تطلب األمر ذلك

منذ اعتماد القانون رقم 78)29 يف جملس النواب يف كانون األول/
ديسمرب 2009، وضع املكتب الوطين إلجراءات االنتخابات اإلطار 
القانوين املطلوب لتسهيل مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت 

يف االنتخابات.
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التقدم املحرزتقرير عن

لكل  االنتخابات  يف  التصويت  حق  لضمان  املتخذة  التدابري 
أنفسهم أو مبساعدة  األشخاص ذوي اإلعاقة باالعتماد على 

شخص خيتارونه بأنفسهم

تعترب هوية األحوال املدنية وثيقة التسجيل الوحيدة ألغراض التصويت 
يف االنتخابات. وُيعد استخدامها ملزمًا لكل املواطنني. كما أن املكتب 
الوطين لألحوال املدنية أصدر قرارًا إداريًا ينص على إصدار اهلويات 
الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة جمانًا بعد التأكد من أهلية املتقدم. 

التدابري املتخذة لضمان إمكانية الوصول الكاملة إىل إجراءات 
التصويت يف االنتخابات والتسهيالت واملواد

وفقًا للقانون رقم 78)29، حيتفظ املكتب الوطين إلجراءات التصويت 
بسجل خاص باملواطنني ذوي اإلعاقة لتيسري وصوهلم إىل صندوق 
االقتراع من خالل: )أ) إعداد بطاقات االقتراع بلغة "برايل" )منوذج 
برايل) للمواطنني ذوي العجز البصري؛ )ب) إقامة مقصورات التصويت 
يف الطابق األرضي يف مراكز االقتراع؛ )ج) إزالة صناديق االقتراع من 
الطوابق العليا بشكل مؤقت كي ال يضطر األشخاص ذوو اإلعاقة إىل 
الصعود إىل تلك الطوابق؛ )د) وضع الفتات يف مراكز االقتراع لتوجيه 
املواطنني ذوي اإلعاقة والتعريف باإلجراءات املتخذة لتيسري وصوهلم إىل 
مقصورات االقتراع. وميكن زيارة املوقع اإللكتروين للمكتب الوطين.

مؤشرات قياس التمتع الكامل باحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية 
والعامة لألشخاص ذوي اإلعاقة

يف الفترة بني عامي )200 و2007، مارس 758 10 شخصًا ذوي 
إعاقة حقهم يف التصويت.

وعلى الصعيد الوطين، بلغ إمجايل عدد بطاقات اهلوية اليت أصدرت 	 
جمانًا لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الفترة بني عام 2003 و5 آذار/

مارس 2010 ما جمموعه 729 67 بطاقة، منها 805 38 بطاقة 
أصدرت للبالغني و)92 28 بطاقة أصدرت للقاصرين.

الدعم املقدم إن وجد لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل إنشاء 
وتشكيل منظمات متثل حقوقهم ومصاحلهم على املستويات 

املحلية واإلقليمية والوطنية

منذ عام 2001، وضع املجلس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
سجاًل بالرابطات، واملنظمات غري احلكومية، وسائر املنظمات اليت تعمل 
لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة والتصدي للمشاكل اليت تواجههم؛ 
ويف عدد من هذه املنظمات، يشغل آباء وأقارب األشخاص ذوي اإلعاقة 
مناصب يف هيئة اإلدارة. ويف الوقت الراهن، أدرجت 310 مؤسسة 
يف القائمة االحتياطية لدى هيئة التسجيل الوطنية؛ وهذا خيوهلم إبرام 
ترتيبات تعاونية، ومينحهم إمكانية احلصول على متويل التعاون الدويل 

وميكنهم من تعزيز االندماج االجتماعي لذويهم.
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قائمة املسائل  -7
بعد أن تتلقى اللجنة تقرير الدولة الطرف، يقوم مقررها 
القطري )وهو عضو من اللجنة) بدراسته، وتقرر اللجنة مبساعدة 
املقرر ما إذا كانت معلومات قد أغفلت من التقرير. وعلى هذا 
األساس، حتيل اللجنة قائمة املسائل إىل الدولة الطرف بغية تكملة 
املعلومات يف التقرير. وعمومًا، ترد الدول األطراف على قائمة 

املسائل كتابة قبل إجراء احلوار البناء مع اللجنة.

وعادة ما حتسم اللجنة قائمة املسائل يف الدورة اليت تنعقد 
قبل احلوار البناء مع الدولة الطرف. وهذا يتيح للدولة الطرف 
ما يكفي من الوقت لتقدمي ردودها. ومينح اللجنة أيضًا وقتًا للتفكري 
يف املعلومات اإلضافية اليت تقدمها الدولة الطرف وتقرر ما إذا كانت 
قد حصلت على معلومات كافية بشأن موضوع بعينه أو ما إذا 

كان ينبغي إجراء متابعة إضافية خالل احلوار البناء.

ويقدم تقرير تونس مثااًل عن كيفية عمل قائمة املسائل. 
عن  معلومات  األويل  تقريرها  يف  الطرف  الدولة  قدمت  فقد 
حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، بالرغم أن هذه املعلومات ركزت 
يف املقام األول على الصحة والتعليم. ومل تقدم تونس معلومات 
عن محاية األطفال من العنف واالستغالل. وبذلك طلبت اللجنة 
CRPD/C/TUN/Q/1/( هذه املعلومات. يف الرد الذي قدمته تونس

Add.1)، أشارت إىل أن:

اجلهود  تكثيف  ضرورة  إىل  اجلمعيات  دعت   -16
التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية والثقافية وغريها 

يف هذا املجال للتوقي من مثل هذه املمارسات.

ويف هذا املجال نشري إىل أن جملة محاية الطفل   -17
الصادرة مبوجب القانون رقم 92 املؤرخ 9 تشرين الثاين/

نوفمرب 1995 تضمن لفائدة األطفال بصفة عامة واألطفال 
التعرض ملختلف  اإلعاقة بصفة خاصة احلماية من  ذوي 
أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، كما اعتربت نفس 
املجلة أّن سوء استغالل الطفل جنسيًا أو اقتصاديًا واعتياد 
سوء معاملته من ضمن احلاالت الصعبة اليت تقتضي التدّخل 
السريع حلماية األطفال عرب مؤسسيت مندوب محاية الطفولة 

وقاضي األسرة.

مؤسسة مندوب محاية الطفولة

يتدخل مندوب محاية الطفولة الذي هو خبري يف   -18
املجال االجتماعي يف مجيع احلاالت اليت من شأهنا أن تعّرض 
صحة الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية للخطر وذلك نتيجة 
الوسط الذي يعيش فيه أو نتيجة تعرضه لشّتى أنواع اإلساءة 

واالستغالل.

ويعترب مندوب محاية الطفولة أحد أهم اآلليات   -19
والية  بكل  ويوجد  املهددة،  الطفولة  حلماية  االجتماعية 
مندوب محاية الطفولة على أنه ميكن عند احلاجة إحداث 
أكثر من خطة مندوب بنفس الوالية ضمانًا للتدّخل السريع 
والناجع حلماية األطفال من كل ما من شأنه أن يشّكل خطرًا 

عليهم.

دور  تفعيل  يف  اإلشعار  آليات  ألمهية  واعتبارًا   -20
املجتمع يف محاية األطفال من شىت أنواع العنف واإلساءة 
واالستغالل أقّرت جملة محاية الطفل واجب إشعار مندوب 
محاية الطفولة جبميع الوضعيات الصعبة اليت يعيشها األطفال 
وهي تتمحور حول هتديد صحتهم وسالمتهم البدنية واملعنوية 

واالقتصادية.

وتأكيدًا على أمهية هذه اآللية يف محاية األطفال   -21
املهددين مت سحب واجب اإلشعار على اخلاضعني للسّر 
املهين مع إقرار احلماية القانونية للقائمني هبذا الواجب من 
خالل عدم مؤاخذهتم يف حال قيامهم عن حسن نية بواجب 

اإلشعار إذا ما تبّين عدم صحته.

مؤسسة قاضي األسرة
يتعهد قاضي األسرة بوضعية الطفل املعوق املهدد   -22
بسبب تعرضه لالستغالل أو العنف أو االعتداء ليتخذ يف 
شأنه القرار املالئم إلخراجه من احلالة الصعبة اليت يعيشها مع 
مراعاة مصلحة الطفل الفضلى اليت جيب على مجيع املحاكم 
والسلطات اإلدارية ومؤسسات الرعاية االجتماعية العمومية 
أو اخلاصة أخذها بعني االعتبار عند اختاذ أي إجراء يتعلق 

بالطفل.
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وميكن لقاضي األسرة يف حال ما إذا كان مصدر   -23
العنف أو االستغالل أو االعتداء عائلة الطفل، أن يقرر فصله 
أو لدى مؤسسة  استقبال  عن عائلته ووضعه لدى عائلة 
اجتماعية أو تربوية خمتصة أو لدى مركز للتدريب أو للتعليم، 
أو االعتداء  املتضرر لالستغالل  الطفل  كما له أن خيضع 
أو العنف إىل العالج الطيب إذا ما حصلت له مضّرة بدنية 
أو معنوية وذلك ضمانًا الندماج الطفل من جديد يف املجتمع.

ويعيش الطفل الذي ترتكب ضّده إحدى اجلرائم   -2(
املتصلة بالعنف حالة صعبة تستوجب تدّخل قاضي األسرة 
ملعاجلة األسباب والظروف الذي جعلته عرضة هلذه اجلرائم.

ومن املثري لالهتمام أن الدولة الطرف قدمت معلومات قليلة 
عن محاية األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص، ومعلومات أكثر 
استفاضة عن نظام محاية األطفال بشكل عام. ولئن كان ذلك 
يسري بالطبع على األطفال ذوي اإلعاقة أيضًا، فإن هناك جمموعة 
من األسباب اليت تدعو القوانني والسياسات بوجه خاص إىل ذكر 
محاية األطفال ذوي اإلعاقة. فمثاًل، قد يواجه البالغون صعوبة يف 
التواصل مع األطفال الصم، وهذا ما قد جيعلهم أكثر عرضة للعنف 

واالعتداء ألنه قد يتعذر عليهم طلب احلماية.

سؤال  كامل  بشكل  الطرف  الدولة  مل تتناول  ولئن 
اللجنة على التعرف على وجود نظام  اللجنة، فقد ساعدت 
حلماية األطفال، وهو ما سيسمح بتوجيه أسئلة أكثر حتديدًا 
خالل دورة اللجنة ومن مّث التكفل باالستفادة املثلى من وقت 

اللجنة املحدود.

دورة اللجنة  -8

املرحلة املوالية هي مثول الدولة الطرف أمام اللجنة للدخول 
اللجنة مالحظاهتا  بناء. وعلى هذا األساس، ستصدر  يف حوار 

اخلتامية وتوصياهتا إىل الدولة الطرف.

وتعقد اللجنة حاليًا دورتني يف العام تتناوالن العديد من 
بنود جدول أعماهلا. وابتداء من مطلع عام )201، ستخصص 
مخسة أسابيع لالجتماعات العامة وأسبوعني الجتماعات الفريق 
العامل قبل عقد الدورة. وعادة ما يبدأ اليوم األول بإلقاء بيانات 

افتتاحية يديل هبا رئيس اللجنة وممثل عن مفوضية األمم املتحدة 
السامية حلقوق اإلنسان. وتعقبها مناقشات يف جلسة عامة مع ممثلي 
منظمات األمم املتحدة مثل منظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل 
الدولية وصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف) ومفوضية 
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مث مع ممثلي املجتمع املدين. 
وقد جتتمع اللجنة يف جلسة خاصة للتحضري للحوار مع الدولة 

الطرف املعنية.

مث جتتمع اللجنة بالدولة الطرف. ويقسم حوار اللجنة مع 
الدول األطراف إىل اجتماعني يدوم كل واحد منهما ثالث ساعات 
ويعقدان يف يومني خمتلفني. ويبدأ االجتماع بعرض يقدمه ممثل 
الدولة مث يليه تقدمي من املقرر القطري يف اللجنة. مث يتناول أعضاء 
اللجنة الكلمة إلبداء آرائهم على تقرير الدولة الطرف ويطرحون 
أسئلة إضافية. ومير احلوار بثالث مراحل يطرح خالهلا أعضاء 
اللجنة أسئلتهم فتليها ردود تقدمها الدولة الطرف. وُيمنح ممثلو 
الدولة الوقت للرد على مراحل خالل اليوم. مث جتتمع اللجنة يف 
جلسة خاصة ملناقشة مالحظاهتا اخلتامية وتوصياهتا، وقد تستغرق 

بعض الوقت.

وباإلضافة إىل احلوار البناء، تناقش اللجنة البالغات املقدمة 
املواضيعية من  املسائل  الربوتوكول االختياري، وسائر  مبوجب 
قبيل تقريرها إىل اجلمعية العامة )إن كان ذا صلة هبذه الدورة)، 
وتعزيز هيئة املعاهدة، وأساليب عملها، وصياغة أي تعليقات عامة 

أو التحضري لأليام املقبلة من املناقشة العامة.

وتتبع املالحظات اخلتامية الشكل ذاته يف هيئات املعاهدات 
األخرى. فتبدأ باجلوانب اإلجيابية للتنفيذ من جانب الدولة الطرف. 
االتفاقية"  تنفيذ  تعوق  اليت  والصعوبات  "العوامل  إىل  تنتقل  مث 
و"دواعي القلق الرئيسية والتوصيات". وُيعرب عن هذه األخرية 
بالبدء باملالحظات تليها التوصيات ومها يتبعان شكل التقرير، أي 

املواد 1-)، وحقوق حمددة، والتزامات حمددة.

املثري لالهتمام أن نرى  واسترسااًل يف مثال تونس، من 
أن شواغل اللجنة الواردة يف قائمة املسائل يبدو أهنا مستمرة وأن 
الردود اليت قدمتها الدولة الطرف غري كافية لتبديد هذه الشواغل. 
 (CRPD/C/TUN/CO/1( فقد أشارت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية

إىل ما يلي:
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األطفال ذوو اإلعاقة )املادة 7(

معّدل  اخنفاض  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  تشعر   -16
اإلبالغ عن حاالت إساءة املعاملة املألوفة اليت تستهدف 
األطفال، وخباصة األطفال ذوو اإلعاقة، واليت قد تتحول 
إىل ممارسات خطرة، وذلك يف ضوء النتائج اليت خلصت 
إليها الدراسة االستقصائية املتعددة املؤشرات )2006) اليت 
تبّين أن )9 يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
سنتني و)1 سنة يتعرضون داخل األسرة ألساليب تأديب 

تقوم على العنف اللفظي والبدين واحلرمان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي:  -17

البنني  الذي يستهدف  العنف  تقّيم ظاهرة  أن  )أ( 
والبنات من ذوي اإلعاقة وأن تقوم بانتظام جبمع 
بيانات مصّنفة )انظر الفقرة 39 أدناه( هبدف 

مكافحة هذه الظاهرة على حنو أفضل؛

أن تتأكد من أن املؤسسات اليت تقدم الرعاية  )ب( 
ما يكفي من  لديها  إىل األطفال ذوي اإلعاقة 
تدريبًا  املدرَّبني  املوظفني  ومن  البشرية  املوارد 
خاصًا يستجيب للمعايري املالئمة، ومن أن هذه 
املؤسسات ختضع للرصد والتقييم املنتظمني؛ وأن 
تضع إجراءات تظّلم تكون يف متناول األطفال 

ذوي اإلعاقة؛

أن تنشئ آليات متابعة؛ )ج( 

أن تتخذ خطوات لالستعاضة عن الرعاية املؤسسية  )د( 
للبنني والبنات من ذوي اإلعاقة بالرعاية املجتمعية.

املتابعة  -9

بعد أن ُتعتمد املالحظات اخلتامية، ُتنشر يف معظم األحيان 
.(www.ohchr.org( فورًا على موقع املفوضية السامية اإللكتروين

بيد أن الدولة الطرف تضطلع بدور رئيسي يف املتابعة. 
فوفقًا للمادة 36))) من االتفاقية:

تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع 
إمكانية االطالع على  بلداهنا وتيسر  لعامة اجلمهور يف 

االقتراحات والتوصيات العامة املتعلقة هبذه التقارير.

ولذلك ينبغي أن تنشر الدول على األقل التوصيات اخلتامية. 
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تسعى إىل إجياد سبل ملتابعة التوصيات 

إذ سيتعني عليها أن تفيد عن تنفيذها بعد أربع سنوات.

وإذ تستحضر الدولة هذه املسؤوليات، ميكنها أن تقوم 
مبا يلي:

إصدار بيان صحفي بشأن احلوار واملالحظات اخلتامية؛ 9

عقد مؤمتر صحفي بشأن املالحظات اخلتامية؛ 9

احلرص على تسليم نسخ من املالحظات اخلتامية إىل  9
جهة االتصال وآلية التنسيق واإلطار الوطين املستقل؛

واملؤسسات  9 املدين  املجتمع  عقد طاولة مستديرة مع 
الوطنية حلقوق اإلنسان ملناقشة املالحظات اخلتامية؛

إعداد خطة تنفيذ تشمل مواعيد زمنية لتنفيذ التوصيات  9
وحتدد الكيانات املسؤولة عن التنفيذ؛

يف  9 القطري  املتحدة  األمم  فريق  من  املساعدة  طلب 
التنفيذ، عند االقتضاء.

ومنذ نيسان/أبريل 2012، أعدت اللجنة إجراءات للمتابعة. 
إذ حتدد اللجنة اثنتني إىل ثالث توصيات ملتابعتها - وهي املواضيع 
األشخاص  القصوى يف حتسني حالة  األمهية  هلا  أن  ترتئي  اليت 
ذوي اإلعاقة يف البلد املعين - وتطلب من الدولة الطرف أن تعود 
إليها بتقرير يف غضون 12 شهرًا عن التدابري املتخذة لتنفيذ تلك 

التوصيات.

مهام اإلبالغ  -10

من املهم التذكري بأن اإلبالغ ليس حدثًا منعزاًل أو أمرًا 
ينبغي القيام به من باب االلتزام باالتفاقية. بل إنه جزء أساسي من 
عملية التنفيذ برمتها. ولذلك فإن رفع تقارير إىل اللجنة ميثل غاية 
يف حد ذاته، وأيضًا وسيلة لتعزيز التنفيذ. وميكن إجياز بعض مهام 

اإلبالغ على النحو اآليت:

http://www.ohchr.org
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استعراض التنفيذ حىت تارخيه؛ 9
حتديد مواطن القوة والتحديات على صعيد التنفيذ؛ 9
طلب املساعدة من اخلرباء الدوليني فيما يتعلق بالتنفيذ؛ 9
حتسني مجع البيانات والتحليل فيما يتصل باألشخاص  9

ذوي اإلعاقة؛
حتسني فهم االتفاقية من خالل صياغة التقرير؛ 9
التنسيق  9 يعزز  أن  )ميكن  احلكومة  يف  التنسيق  تعزيز 

املطلوب من أجل اإلبالغ آليات التنسيق الداخلية املتعلقة 
بالتنفيذ اجلاري)؛

تعزيز احلوار واملشاركات مع املجتمع املدين واملؤسسات  9
الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن التنفيذ؛

تبادل التجارب بشأن التنفيذ مع سائر البلدان من خالل  9
نشر التقرير الوطين؛

مهام أخرى؟ 9

التقارير املوازية باء- 

مسامهة املجتمع املدين/املؤسسات الوطنية   -1
حلقوق اإلنسان يف دورة اإلبالغ

فريدًا  حدثًا  االتفاقية  تنفيذ  عن  اإلبالغ  عملية  ليست 
أو منعزاًل. بل إهنا عملية متسلسلة ميكن أن تساهم فيها منظمات 
املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف خمتلف مراحل 
العملية. وينبغي إيالء العناية اخلاصة ملشاركة ممثلي األشخاص ذوي 
اإلعاقة، مع مراعاة املادتني 35))) و))3) من االتفاقية. وُيعرض 
فيما يلي لعملية اإلبالغ بشكل عام )ويبني جماالت تأثري منظمات 

املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان):

صياغة تقرير الدولة الطرف - الدولة مسؤولة عن إعداد 	 
تقريرها األويل وتقاريرها الدورية. ويف بعض البلدان، 
تتصل الدولة باملجتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان عند إعداد التقرير. وقد يعقدون مشاورات مع 
املنظمات الرئيسية أو تعميم التقرير من أجل استعراضه. 
وُتلِحق بعض البلدان آراء املجتمع املدين بالتقرير. وحىت 
يف البلدان اليت ال تكون فيها هذه املمارسات سائدة، 
ميكن أن تسعى منظمات املجتمع املدين واملؤسسات 

الوطنية حلقوق اإلنسان إىل التعبري عن رأيها يف إعداد 
التقرير وبشأن حمتوياته باالتصال جبهة االتصال املعنية 

باالتفاقية يف احلكومة أو بآلية التنسيق، إن وجدت؛
إعداد قائمة املسائل - استنادًا إىل تقرير الدولة الطرف، 	 

تعد اللجنة قائمة املسائل من أجل الدولة الطرف حتضريًا 
للحوار البناء. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف ردودًا 
على قائمة املسائل قبل انعقاد الدورة - وهو ما يساعد 
النقاش. وميكن أن تقدم منظمات املجتمع  يف تركيز 
الطرف،  الدولة  تقرير  تقدمي  وقت  معلومات  املدين 
وهبذه الطريقة، ميكنها أن تؤثر على قائمة املسائل اليت 
تقدم للدولة طلبًا للتوضيح يف التحضري للحوار البناء. 
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تقدم منظمات املجتمع 
املدين ردودًا على قائمة املسائل حىت يتسىن للجنة أن 

حتصل على أوسع قدر ممكن من املعلومات؛
دورة اللجنة - خالل دورة اللجنة، ميكن أن تضطلع 	 

الوطنية حلقوق  واملؤسسات  املدين  املجتمع  منظمات 
اإلنسان بدور فعال. وجتتمع اللجنة عمومًا مع منظمات 
املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف 
إىل مسائل حتظى  لالستماع  التقرير  قدم  الذي  البلد 
باالهتمام املشترك أو تثري شواغل. وميكن لألفراد أيضًا 
بأعضاء  للقاء  فرصة وجودهم يف جنيف  يغتنموا  أن 
التنفيذ اليت يواجهوهنا  اللجنة ومناقشة خمتلف مسائل 
على الصعيد الوطين. وميكن ملنظمات املجتمع املدين 
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن حتضر خالل 
الدولة الطرف. وميكن مبتابعة احلوار هبذه  احلوار مع 
الطريقة أن توضح كيفية حتديد اللجنة ملالحظاهتا اخلتامية 
املتابعة الحقًا على  تساعد يف  أن  بدورها  اليت ميكن 

مستوى البلد؛
متابعة املالحظات اخلتامية - تضطلع منظمات املجتمع 	 

املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بأدوار حامسة 
يف التكفل باملتابعة. ولئن كانت املسؤولية الفصل عن 
تنفيذ املالحظات اخلتامية تقع على احلكومة، فيمكن 
الوطنية حلقوق  واملؤسسات  املدين  املجتمع  ملنظمات 
اإلنسان أن تضطلع بدور فيها أيضًا. وسيعرض هذا 

مبزيد من التفصيل أدناه.

ما هي التقارير املوازية؟  -2

التقارير املوازية سبيل هام ميكن من خالله للمجتمع املدين 
برأيها يف عملية  أن تديل  اإلنسان  الوطنية حلقوق  واملؤسسات 
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اإلبالغ. وما من تعريف دقيق للتقرير املوازي وما من شكل حمدد 
ينبغي اتباعه فيه. وعمومًا، يقدم التقرير املوازي إىل اللجنة معلومات 
مكملة للمعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بغية التكفل بتمكني 

اللجنة من أوفر املعلومات.

وال يتعارض التقرير املوازي بالضرورة مع تقرير الدولة، بل 
إنه مكمل له بل يضيف عليه أو يقدم منظورًا بدياًل عن املسائل 
املثارة يف تقرير الدولة. بيد أنه إذا كان تقرير دولة ال يقدم أدق 
املعلومات أو أحدثها، فيمكن أن ينبه التقرير املوازي اللجنة إىل 

تلك املعلومات.

للتقارير  فإن اهلدف األمسى  وبتقدمي معلومات مكملة، 
املوازية هو التكفل بالوصول إىل املالحظات اخلتامية والتوصيات 

األكثر وجاهة للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية يف املستقبل.

هيكل تنظيم التقرير  -3

ال توجد متطلبات بشأن تنظيم التقارير املوازية على حنو 
بعينه؛ بل ينبغي لواضعي هذه التقارير أن ينظروا يف اتباع مقاربة 
منهجية تساعد اللجنة على فهم كيفية صياغة التقرير وأن توضح 
قدر اإلمكان املسائل اليت ترغب منظمات املجتمع املدين واملؤسسات 
الوطنية حلقوق اإلنسان أن تثريها مع اللجنة، ناهيك عن احللول 

املمكنة.

وُيعرض فيما يلي لتنظيم ممكن للتقرير، يستند يف اجلزء 
األعظم منه على املبادئ التوجيهية لإلبالغ اليت وضعتها اللجنة:

موجز يبني دواعي القلق، وأوجه التقدم والتوصيات الرئيسية؛  -1

جدول املحتويات؛  -2

البيانات  التقرير، مبا يف ذلك عملية مجع  منهجية إعداد   -3
واملنظمات املشاركة يف إعداد التقرير وإجنازه؛

السياسية   - العامة  األساسية  املعلومات  بشأن  مناقشة   -(
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية - اليت قد تساعد اللجنة 

على فهم سياق التقرير بصورة أفضل؛

املسائل الرئيسية؛  -5

املواد من 1 إىل ): الغرض، تعاريف، مبادئ عامة  )أ) 
والتزامات عامة؛

املواد من 5-30: فيما يتصل باحلقوق املحددة؛ )ب) 

والنساء ذوي  والبنات  األوالد  املادتان 6 و7:  )ج) 
اإلعاقة؛

املواد من 31 إىل 33: التزامات حمددة متصلة جبمع  )د) 
اإلحصاءات والبيانات، والتعاون الدويل والتنفيذ 

والرصد على الصعيد الوطين؛

التوصيات، وينبغي أن تكون دقيقة ومباشرة قدر اإلمكان.   -6
وما من حاجة إلدراج الكثري منها.

املنهجية: إنشاء حتالف من أجل تقرير مواٍز  -4
حىت وإن مل يكن ذلك مطلوبًا، فلعل من املفيد إنشاء حتالف 
من األطراف الوطنية املعنية من أجل إعداد التقرير املوازي. فذلك 
يساعد اللجنة بتزويدها بوثيقة واحدة تشمل خمتلف دواعي قلق 

املجتمع املدين يف البلد. وباإلضافة إىل ذلك، فإن:
إنشاء  9 أيضًا يف  يساعد  التقرير  لصياغة  إنشاء حتالف 

حتالفات من املجتمع املدين على الصعيد الوطين للعمل 
على املسائل فيما يتجاوز التقرير املوازي. فمثاًل، قد 
ال يقتصر التحالف على إعداد التقرير املوازي بل يعمل 

أيضًا على تنفيذ توصيات اللجنة؛
وباملثل، يتيح التحالف لألطراف الفاعلة فهم املسائل  9

تركيزها.  تتجاوز  جماالت  القلق يف  على  تبعث  اليت 
فمثاًل، قد تتعرف منظمة تركز يف عملها على إيصال 
على شواغل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إىل  اخلدمات 
منظمة أخرى تعمل على محاية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقات النفسية االجتماعية يف السجون. ويوفر ذلك 
فرصة للتعرف على عمل املجموعات األخرى املعنية 
باإلعاقة والتعرف على جماالت النشاط املشتركة من 

قبيل جمال الدعوة؛
وباإلضافة إىل ذلك، يتيح إنشاء التحالفات للمجموعات  9

املعارف واخلربات. فمثاًل، قد يكون  أن تستفيد من 
ملنظمة معنية باألشخاص ذوي اإلعاقة خربة واسعة يف 
الوطين وقد  الصعيد  محاية حقوق ذوي اإلعاقة على 
تعمل باالقتران مع منظمة ُتعىن حبقوق اإلنسان بشكل 
عام هلا جتربة واسعة يف إبالغ هيئات املعاهدة. وميكن 
أن تعمل املنظمتان معًا لطرح مسامهات على الطاولة 

واملسامهة يف عملية فعالة وإصدار تقرير مواٍز مفيد.
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ومن املسائل اليت ميكن أن يُنظر فيها عند تشكيل التحالفات 
ما يلي:
هل مجيع فئات اإلعاقة ممثَّلة؟ 9
هل التنوع يف املجتمع جمسد قدر اإلمكان، مثاًل الرجال  9

والنساء، ومنظور الطفل، واألشخاص املسنني، واألقليات 
العرقية واإلثنية، والشعوب األصلية وغريهم؛

التقارير إىل هيئة  9 بنظام تقدمي  تتوفر معرفة كافية  هل 
املعاهدة؟

هل توجد قدرة كافية على التشاور مع جمموعة على  9
أوسع نطاق ممكن؟

املحتويات: حقوق حمددة  -5

ُينصح بأن تتبع التقارير املوازية املبادئ التوجيهية املتعلقة 
باإلبالغ اليت وضعتها اللجنة. وهذا يعين أن هذا التقرير يتماشى 
مع املمارسة املتبعة يف اللجنة ومع تقرير الدولة، ويفترض أن تكون 
الدولة قد اتبعت املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلعالن عند إعداد 
تقريرها. وعلى النحو املشار إليه أعاله، تصنف اللجنة احلقوق 

وااللتزامات مبوجب االتفاقية ضمن املجموعات التالية:

تعاريف، ومبادئ عامة والتزامات عامة؛	 
حقوق حمددة؛	 
حقوق النساء واألوالد والفتيات ذوو اإلعاقة؛	 
التزامات خاصة، مبا يف ذلك البيانات واإلحصاءات، 	 

والتعاون الدويل والتنفيذ والرصد على الصعيد الوطين.

وتوفر املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ قائمة من األسئلة 
اليت ينبغي تقدمي ردود عليها فيما يتصل مبختلف األحكام الواردة 

حتت تلك العناوين.

فمثاًل، فإن املبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق باملادة 5 
بشأن عدم التمييز واملساواة تنص على ما يلي:

ُتقّر هذه املادة بأن مجيع األشخاص متساوون أمام 
القانون وهلم احلق دون أي متييز وعلى قدم املساواة يف 

محاية القانون واالستفادة منه.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي:

هل يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من االستعانة بالقانون 	 
من أجل محاية أو متابعة مصاحلهم على قدم املساواة 

مع الغري؛
التدابري الفعالة املتخذة لضمان توفري احلماية القانونية 	 

الفعالة على قدم املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة من 
تيسريية  لترتيبات  توفري  مبا يشمل  التمييز،  أنواع  كل 

معقولة؛
اإلجيايب، 	  العمل  تدابري  مبا فيها  والربامج،  السياسات 

لتحقيق املساواة حبكم الواقع لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
مع أخذ تنوعهم يف االعتبار.

وقد قدمت إسبانيا املعلومات التالية ردًا على تلك األسئلة 
يف تقريرها األويل )CRPD/C/ESP/1، الفقرتان 15 و16، أضيف 

التأكيد):

العام 1978  يف جمال اإلعاقة، يكفل دستور   -15
والقانون رقم 2003/51 السالف الذكر االمتثال الكامل 
هلذه املادة. والفصل الثاين من هذا القانون خمصص للمساواة 
يف الفرص؛ وهو، على وجه التحديد، يعّرف انتهاكات احلق 
يف املساواة يف الفرص )على النحو الوارد يف املادة 1) وخيص 
بالذكر نوعني من التدابري اليت جيب أن تتخذها السلطات 
التمييز وتدابري  العامة لضمان هذا احلق، ومها مكافحة 
اإلجراءات اإلجيابية. وباإلضافة إىل ذلك، تقتضي املادة 10 
من القانون رقم 2003/51 من احلكومة تنظيم الشروط 
األساسية اليت حتكم الوصول وعدم التمييز يف عدد من 
املجاالت واملناطق. ومع ذلك، نظرًا لبدء نفاذ االتفاقية، 
جيري اختاذ اخلطوات لتنقيح التشريعات القائمة؛ وهناك 
بالفعل اقتراح بتعديل املادتني 10 و18 من قانون الصحة 
العامة رقم )1986/1 إلدراج إشارة إىل اإلعاقة بوصفها 
أحد األسباب اليت ال جيوز التمييز ضد أي شخص على 

أساسها.
 2003/51 رقم  القانون  نفاذ  بدء  وميثل   -16
اإلشراف  آليات  على  عالوة  التنفيذية،  والئحته 
وفرض العقوبات، أساسًا لتحقيق املساواة وعدم التمييز 
وضماهنما. وهو يوفر للنظام، باإلضافة إىل ذلك، الضمانات 
الفعالة ضد التمييز من أي نوع. وتقع مسؤولية وضع اللوائح 
وخطط العمل والربامج اخلاصة يف املجاالت املختلفة على 
عاتق اإلدارات املعنية بالوزارات، اليت سوف يتعني عليها 

التكيف مع املعايري اجلديدة على أي حال.
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وخالصة القول إن:

التشريع اإلسباين يكفل االمتثال الكامل للمادة 5؛	 

االتفاقية، 	  ضوء  يف  التشريعات  بعض  مراجعة  يتعني 
كما هو احلال فيما يتعلق بقانون الصحة العامة؛

والعقوبات 	  اإلشراف  آليات  مع  التشريعات  توفر 
املفروضة على انتهاكات القانون نظامًا فعااًل لضمان 

املساواة وعدم التمييز.

ويوفر التقرير املوازي للجنة ردًا أكثر إسهابًا على أسئلتها 
ويزودها أيضًا مبعلومات مكملة. إذ يشري إىل ما يلي:

ال تتماشى احلماية من التمييز يف التشريعات اإلسبانية 	 
مع االتفاقية ألهنا تقتصر على األشخاص احلائزين شهادة 
تشري إىل درجة إعاقة تتجاوز 33 يف املائة )برغم أن 

احلكومة أعربت عن التزامها إلغاء هذا املتطلب)؛

ال تتسم احلماية اإلدارية والتشريعية من التمييز بالفعالية. 	 
فهناك آليات لإلشراف والعقوبات بيد أهنا تواجه عقبتني:

ال توجد بيانات تربهن على أن نظام العقوبات  �
يطبق ومن مّث فإن فعاليته غري معروفة. ومل تتخذ 

أي تدابري فيما يتعلق ب  10 شكاوى مقدمة؛

تتسم اإلجراءات بالبطء )إذ تستغرق بني 11 إىل  �
26 شهرًا)، وهو ما يفضي إىل أضرار ال ميكن 

إصالحها.

التوصيات  -6

من املهم أن تقترح التقارير املوازية إجراءات ميكن للجنة 
أن تتخذها، من قبيل األسئلة اليت ميكن أن تطرحها اللجنة على 
ممثلي الدولة. وكبديل لذلك، ميكن أن تقترح توصيات ُتدرج 
يف املالحظات اخلتامية. وما يهم تذكره هو أنه ينبغي أن تكون 
تنفيذها  يتسىن  التوصيات واضحة وموجهة قدر اإلمكان حىت 
وجتسيدها يف التقرير الدويل املقبل. أّما التوصيات الفضفاضة أو العامة 
فقد تربك الدولة الطرف عند التنفيذ أو تفضي إىل عدم التنفيذ 

أو إىل تنفيذ غري فعال.

ومن املبادئ التوجيهية فيما خيص التوصيات ما يلي:

ينبغي أن تكون واضحة؛ 9

ينبغي أن تتضمن كل توصية إجراًء واحدًا فقط؛ 9

ينبغي أن تبني من سيتوىل تنفيذها؛ 9

ينبغي أن تكون قابلة للقياس، إن أمكن ذلك؛ 9

ينبغي أن تبني إطارًا زمنيًا للتنفيذ، عند االقتضاء؛ 9

ينبغي أن تكون مرتبطة بتحد معني على صعيد التنفيذ؛ 9

ينبغي أال تكون فضفاضة أو عامة. 9

وفيما يتعلق باملادة 5 أيضًا، يقدم التقرير املوازي بشأن 
تنفيذ إسبانيا لالتفاقية جمموعتني من التوصيات.

وفيما يتصل باالدِّعاء بأن احلماية من التمييز ال حتمي بعض 
األشخاص ذوي اإلعاقة، يقترح أال ينصب التركيز على النسب 

املئوية لإلعاقة بل على حالة الضعف:

ومن املهم أال تكون احلماية من التمييز متماشية مع 
االتفاقية فحسب، بل ينبغي أن تنظر أيضًا يف حالة هؤالء 
األشخاص الذين ال يستجيبون ملتطلبات املفهوم اإلداري 
لإلعاقة، رغم أهنم يعانون من إعاقة دائمة وصعوبة واضحة 
يف احلصول على حقوقهم وممارستها )وميكن رؤية ذلك 
بوضوح، على سبيل الذكر ال احلصر، فيما يتعلق باحلق 
يف العمل، أو التعليم). ويف هذا الصدد، اقترحت ]اللجنة 
اإلسبانية ملمثلي األشخاص ذوي اإلعاقة[ بالفعل أن حتظى 
بعض املجموعات الضعيفة بوجه خاص اليت توجد يف حالة 
من اإلمهال القانوين )األشخاص ذوي الذكاء املحدود مثاًل) 
الدولة  الضروري أن حتدد  اإلداري، ومن  االعتراف  من 
اإلسبانية حاالت الضعف اجلسيم وأن تتخذ التدابري املطلوبة 
لتوسيع نطاق محاية أشخاص يف حالة إعاقة ]وفقًا لالتفاقية[.

وفيما يتصل باالدِّعاء بأن آليات اإلشراف والعقوبات ليست 
فعالة بشكل كامل، يوصي التقرير اخلتامي مبا يلي:

احلماية 	  نُظم  فعالية  ترصد  ُتدرج مؤشرات  أن 
اإلداري  االنضباط  جمال  يف  املسائل  ومتابعة 

ومؤشرات للمتابعة يف املجال القانوين؛
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احلقوق 	  بشأن  القانونية  باحلماية  يتعلق  فيما 
األساسية، وبشكل رئيسي يف املجاالت اإلدارية 
تسريع  الضروري  من  الزناع،  حمل  واملدنية 
العمليات أو وضع تدابري فورية للحماية )على 

غرار إجراءات الزجر)؛

التكفل بأن نظام العقوبات واملخالفات، مبوجب 	 
وإمكانية  التمييز  وعدم  الفرص  تكافؤ  قانون 
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، خيضع للتطوير 

على املستوى اإلقليمي وأن يبدأ بداية فعالة؛

تعزيز نظام التحكيم الذي يشمله قانون تكافؤ 	 
الفرص وعدم التمييز وإمكانية مشاركة األشخاص 

ذوي اإلعاقة؛

تعميم منفعة العدالة املجانية على مجيع احلاالت 	 
اليت ُتطلب فيها احلماية عند انتهاك حق أساسي 
على أساس اإلعاقة، دون وضع قيود مالية على 

تطبيقه.

وهذه التوصيات مفيدة، بالرغم من أهنا ال تستويف مجيعها 
املقترحات املشار إليها أعاله. ففي التوصية التالية مثاًل:

إدراج مؤشرات لرصد فعالية نظم احلماية ملتابعة 
املسائل يف جمال االنضباط اإلداري ومؤشرات للمتابعة يف 

املجال القانوين

بعبارات عامة، هذه التوصية مفيدة:

فهي واضحة؛ 9

وقابلة للقياس؛ 9

وترتبط بتحد على صعيد التنفيذ وتستجيب له؛ 9

وليست فضفاضة أو عامة. 9

وميكن حتسينها مبا يلي:

هذه 	  تضع  أن  ينبغي  اليت  احلكومية  السلطة  حتديد 
املؤشرات؛

وضع إطار زمين لتنفيذ ذلك.	 

مجع البيانات والتحليل  -7

للتقرير  لعلها تكون مفيدة  للبيانات  هناك مصادر عدة 
املوازي:

القوانني والسياسات. ينبغي أن يزود التقرير املوازي،  9
كما هو احلال يف تقرير الدولة، مبعلومات عن السياق 
القانوين وسياق السياسات ألنه يتصل بتنفيذ االتفاقية. 
وهذا يقتضي مجع القوانني وإجراء حتليل للثغرات. ميكن 
الذي سيصدر  السامية  املفوضية  منشور  إىل  الرجوع 
بشأن استعراض القوانني، والذي يسعى إىل املساعدة 
على حتليل مدى مطابقة التشريعات الوطنية لالتفاقية؛

استعراض املواد الثانوية. قد ال يكون ملنظمات املجتمع  9
جديدة.  بيانات  جلمع  وال املوارد  ال الوقت  املدين 
االعتماد  ميكن  املشكلة  هذه  على  للتغلب  وكسبيل 
على مصادر ثانوية للمعلومات موثوق هبا. ومنها مثاًل:

والتقارير  اإلحصائيات  بيانات  قبيل  من  التقارير، 
املتخصصة، الصادرة عن معهد اإلحصاءات الوطنية؛

بيانات من وزارات التعليم والصحة والعدل والشؤون 
االجتماعية والنقل؛

تقارير األمم املتحدة والبنك الدويل اليت إما أن تشمل 
معلومات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة أو أن تركز 

بوجه خاص على اإلعاقة؛

اإلنسان  حلقوق  الوطنية  املؤسسات  لدى  يكون  قد 
معلومات من قبيل تقارير البحوث؛

قد تكون املؤسسات األكادميية أجرت حبوثًا أو دراسات 
استقصائية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

املعروضة على  9 القضايا  الشكاوى )يف  معلومات عن 
املحاكم، والشكاوى املقدمة إىل أمني املظامل وغريها) 
األفراد  كان  ما إذا  تظهر  أن  ميكن  معلومات  وهي 
يلجؤون إىل آليات الشكاوى وما إذا كانت هذه اآلليات 
أيضًا على  الشكاوى  فعالة. وميكن أن يساعد حتليل 

التعرف على التحديات واملسائل الشائعة يف التنفيذ؛
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وميكن أيضًا أن جتري منظمات املجتمع املدين حبوثًا  9
خاصة من أجل التقرير اخلتامي. وميكن أن توفر تقنيات 
من قبيل الدراسات االستقصائية يف البيوت معلومات 
كمية، بينما ميكن أن توفر املقابالت مع اخلرباء الرئيسيني 
والفئات اليت جتسد تنوع اإلعاقة معلومات نوعية هامة 
ميكن أن تزيد من عمق التقرير، مثاًل، بتجسيد التجارب 

الواقعية حلقوق اإلنسان يف السياق الوطين.

تقدمي التقرير إىل اللجنة  -8

ينبغي أن يقدم واضعو التقرير تقريرهم املوازي إىل اللجنة يف 
الوقت املناسب حىت يتسىن النظر فيه كاماًل. وميكن القيام بذلك:

يف وقت تقدمي تقرير الدولة. بيد أنه نظرًا حلاالت التأخر  9
يف استعراض اللجنة لتقارير الدول، فقد يقتضي ذلك 

حتديث التقرير قبل احلوار البناء؛
تقرير  9 استعراض  تسبق  اليت  اللجنة  دورة  انعقاد  قبل 

الدولة. مثاًل، إذا كانت الدولة اليت سُيسَتعرض تقريرها 
يف الدورة العاشرة، فينبغي أن تتلقى أمانة اللجنة التقرير 
املوازي قبل الدورة التاسعة، حىت ُيستفاد منه يف التأثري 

على قائمة املسائل؛
قبل انعقاد الدورة ذاهتا. وهبذه الطريقة، ميكن أن يؤثر  9

التقرير املوازي أيضًا على احلوار البناء مع الدولة وقد 
حيمل أحدث املعلومات الكاملة.

ينبغي أن ُيرَسل التقرير إىل مكتب مفوض األمم املتحدة 
السامي حلقوق اإلنسان، أمانة اللجنة املعنية حبقوق األشخاص 

.crpd@ohchr.org ذوي اإلعاقة، يف العنوان

وقد ترتئي منظمات املجتمع املدين أيضًا حضور دورات 
اللجنة سواء يف:

إذ يعقد  9 الدولة.  مع  البناء  احلوار  تسبق  اليت  الدورة 
الغذاء  وقت  خالل  جلسة  لإلعاقة  الدويل  التحالف 
ألعضاء اللجنة، تكون مفتوحة لعامة اجلمهور، ملناقشة 
يف  تقريرها  سُيسَتعرض  اليت  بالدولة  املتصلة  املسائل 

الدورة املقبلة؛ أو

يف دورة احلوار البناء. وستخصص اللجنة وقتًا لالجتماع  9
الوطنية حلقوق  واملؤسسات  املدين  املجتمع  مبنظمات 
وعادة  آرائهم.  لسماع  البناء  احلوار  قبل  اإلنسان 

ما تكون هذه اجللسات مغلقة.
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هناك سبل متعددة ميكن من خالهلا ملنظمات املجتمع املدين، 
سواء على حدة أو بالشراكة مع السلطات، أن تتابع ما صدر عن 
اللجنة من مالحظات ختامية وتوصيات. فمثاًل، ميكنها أن تقوم 

مبا يلي:

إصدار بيان صحفي إلذكاء الوعي باملالحظات اخلتامية  9
والتوصيات؛

االستمرار يف التحالف الذي أعد التقرير املوازي، وعقد  9
اجتماعات ووضع استراتيجيات بشأن املضي قدمًا يف 

املالحظات اخلتامية؛

االجتماع باملوظفني العاملني يف الوزارات املعنية للتكفل  9
بإعداد خطة عمل من أجل تنفيذ املالحظات اخلتامية؛

اللقاء بالربملانيني إلذكاء الوعي بالتوصيات اخلاصة اليت  9
تقتضي إصالح القوانني والسياسات؛

االجتماع بفريق األمم املتحدة القطري لتشجيع وكاالت  9
األمم املتحدة على الدعوة إىل تنفيذ املالحظات اخلتامية 

ومواءمة براجمها مع توصيات اللجنة؛

عقد مؤمتر وطين إلذكاء الوعي باملالحظات اخلتامية؛ 9

عقد حلقات عمل بشأن مسائل حمددة؛ 9

حتديد التوصيات اليت ميكن أن يساعد املجتمع املدين  9
يف تنفيذها؛

على  9 للحفاظ  الوقت  مبرور  التوصيات  تنفيذ  متابعة 
التركيز؛

تقدمي تقرير عن التنفيذ إىل اللجنة وإىل سائر العمليات  9
الدولية من قبيل آلية االستعراض الدوري الشامل.

mailto:crpd@ohchr.org




الوحدة 8 - البروتوكول االختياري

تقدمي
تقدم هذه الوحدة املعايري األساسية لإلجراءين املنصوص 
عليهما مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة: البالغات والتحقيق. وتشرح اخلطوات املطلوب 
الربوتوكول  مزايا  بعض  وحتدد  كليهما  اإلجراءين  يف  اختاذها 
االختياري باعتباره سبياًل لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي  ألف- 
اإلعاقة

تنص املادة )3 من االتفاقية على إنشاء جلنة معنية حبقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي جلنة دولية من اخلرباء املستقلني 
الذين يزاولون مهام عدة. وُينتخب أعضاؤها خالل مؤمتر الدول 
األطراف، الذي ُيعقد بنيويورك. وخالفًا ملؤمترات الدول األعضاء 
يف معاهدات حقوق اإلنسان األخرى، فإن مؤمتر الدول األطراف 
اخلاص باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يعقد أيضًا مناقشات 

مواضيعية بشأن املسائل املتصلة باالتفاقية.

وتنتخب الدول األطراف اخلرباء باالقتراع السري على 
أساس طلبات الترشيح اليت تقدمها الدول األطراف ذاهتا. وتنتخب 
الدول األطراف األعضاء اخلرباء مع مراعاة ختصصهم وجتربتهم 
املنصف،  يف جمال حقوق اإلنسان واإلعاقة، والتمثيل اجلغرايف 
ومتثيل خمتلف أشكال احلضارات والنظم القانونية، والتوازن بني 
اخلرباء  ويعمل  اإلعاقة.  ذوي  من  اخلرباء  ومشاركة  اجلنسني، 
طلب  قدمت  اليت  الدولة  ال ميثلون  فهم  الشخصية:  بصفاهتم 
أجل ضمان  ومن  مستقلون)16).  وهم  أو انتخبتهم.  ترشيحهم 

للمزيد من املعلومات عن اللجنة وواجباهتا مبوجب االتفاقية، انظر الوحدة 7.  (16(

استقالليتهم، ال يشاركون يف استعراض التقارير أو احلوار البناء 
املتصلني ببلداهنم األصلية.

مهام اللجنة مبوجب االتفاقية باء- 
تلتزم الدول، بعد أن تصبح أطرافًا يف االتفاقية، بتقدمي تقارير 
دورية إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقية )املادة 
35) وتقدم الدول األطراف تقاريرها األولية يف غضون عامني بعد 
دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها. وجيب أن تقدم تقارير الحقة 
مرة كل أربع سنوات على األقل وكلما طلبت اللجنة ذلك أيضًا.

وتشارك اللجنة يف حوار بناء مع الدول األطراف وتصدر 
مالحظات ختامية وتوصيات ملتابعة إجراءات حتسني تنفيذ االتفاقية 
وتعزيزه. وميكن أن تشارك كذلك يف هذا احلوار أطراف أخرى 
مهتمة، من قبيل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات 
املجتمع املدين. وميكن ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة مثاًل أن 
تقدم تقارير موازية إىل اللجنة. وميكن أن تكون التقارير املوازية 
قيمة جدًا، ألهنا تعرض ملنظور املجتمع املدين بشأن التنفيذ ومتنح 

اللجنة صورة أكمل عن تنفيذ االتفاقية.

وقد تعقد اللجنة أيضًا أيامًا للمناقشة العامة، وهي أيام 
مفتوحة للعموم، وخالهلا تناقش املسائل ذات االهتمام العام اليت 
تنشأ من االتفاقية. وقد عقدت اللجنة بالفعل أيامًا للمناقشة بشأن 
األهلية القانونية وإمكانية الوصول وعقدت مناقشة دامت نصف 

يوم بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

وتصدر اللجنة تعليقات عامة بشأن أحكام حمددة من 
االتفاقية أو بشأن مسائل حمددة. وهذه التعليقات هي بيانات ذات 
حجية توضح املسائل اليت تنشأ عن تنفيذ االتفاقية. وجتلت أمهية 
التعليقات العامة بوجه خاص يف سياق هيئات املعاهدات األخرى، 
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ألهنا تقدم إرشادات موجزة لتنفيذ أحكام حمددة من املعاهدة املعنية. 
فمثاًل، كان للتعليقات العامة الصادرة عن جلنة احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية أثر بالغ على املستوى الوطين، إذ فصلت 
أحكام العهد اليت يغلب عليها الطابع العام. وقد رجعت حماكم 
وطنية يف عدة هيئات قضائية يف خمتلف القارات إىل هذه األحكام 

العامة كوسيلة لتطبيق العهد على حاالت فردية.

مهام اللجنة مبوجب الربوتوكول  جيم- 
االختياري

الربوتوكول االختياري هو صك قانوين دويل مستقل ملحق 
باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد اعُتمد مع االتفاقية يف 
13 كانون األول/ديسمرب 2006. وخيضع الربوتوكول االختياري 
إىل التصديق عليه أو االنضمام إليه بصورة مستقلة. ولكي تصبح 
دولة ما طرفًا يف الربوتوكول االختياري، يكون لزامًا عليها أن 
تكون طرفًا يف االتفاقية. وُيسمح بإبداء حتفظات على الربوتوكول 
االختياري ما دامت ال تتناىف مع موضوع االتفاقية والربوتوكول 

وغرضهما.

ملزمة  ليست  الدول  أن  مبعىن  اختياري  والربوتوكول 
احلق يف  أن  بيد  االتفاقية.  على  تصديقها  عند  عليه  بالتصديق 
االنتصاف أو جرب الضرر هو حق أساسي للتمتع الكامل جبميع 
املدنية  الدويل اخلاص باحلقوق  العهد  احلقوق، كما يقرها مثاًل 
والسياسية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ويسري هذا 
احلق على األشخاص ذوي اإلعاقة كما يسري على أي فرد آخر. 
وتوصي هيئات املعاهدات دومًا بالتصديق على الربوتوكوالت 

االختيارية للتكفل حبماية احلقوق محايًة شاملًة.

وإذ تغدو الدول أطرافًا يف الربوتوكول االختياري، فإهنا 
تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي شكاوى من أفراد )تعَرف هذه 
انتهاكات ألي من  فيها حدوث  يدَّعى  بالبالغات)  الشكاوى 
أحكام االتفاقية. وتنص املادة 6 من الربوتوكول االختياري أيضًا 
على إمكانية إجراء اللجنة حتقيقات إذا تلقت معلومات موثوقًا هبا 
تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة لالتفاقية يف دولة 
طرف. وجيوز للدول األطراف أن تستغين عن إجراء التحقيق بتقدمي 
إعالن هبذا الشأن وقت توقيع الربوتوكول االختياري أو التصديق 

عليه )املادة 8).

معلومات أساسية عن إجراء  دال- 
البالغات

الفردية كما هو  البالغات  يف  املتبع  اإلجراء  خيتلف  ال 
منصوص عليه يف الربوتوكول االختياري عن اإلجراء املتبع يف 
معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األخرى. ويتيح هذا اإلجراء 
لألفراد وجمموعة األفراد الذين يدَّعون أهنم ضحايا انتهاك ألي 
من أحكام االتفاقية أن يرفعوا شكاوى أمام اللجنة. وجيدر منذ 
البداية اإلشارة إىل بعض املعلومات األساسية عما يعنيه الربوتوكول 

االختياري وما ال يعنيه درءًا لاللتباس.

شبه  اإلجراءات  من  باعتباره  البالغات  إجراء  يعرف 
القضائية. ويوازي بطرق عدة نظر القضاء يف الشكاوى، بيد أن 

هناك بعض االختالفات اهلامة بينهما مثل:

يكون اإلجراء مكتوبًا وال تعقد أي جلسات استماع 	 
كما هو احلال يف قضايا املحكمة. وال ُيمّثل األطراَف 
َيمُثل  أن  الضروري  من  وليس  حمامون،  اللجنة  أمام 
األطراف أمام اللجنة. وكل شيء ُيجرى كتابة، من 

خالل املراسالت؛

خرباء اللجنة هم خرباء مستقلون، لكنهم ليسوا قضاة؛	 

تعرض اللجنة آراءها وتوصياهتا بشأن البالغات، ولكن 	 
خالفًا إلقرار املحكمة، فإهنا ليست قابلة لإلنفاذ قانونيًا. 
ويتوقف تنفيذها على اإلرادة السياسية للدولة الطرف 
الفاعلة  اجلهات  املماَرس من خالل خمتلف  والضغط 
جترب  أن  اللجنة  بوسع  وليس  الوطين.  املستوى  على 

على تنفيذها.

وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أن اللجنة تتلقى الكثري من البالغات. 
بيد أن معظمها ال ميكن تسجيله ألنه ال يستويف املتطلبات األساسية 
للمقبولية )مثاًل، ُقدم كثري من البالغات ضد الواليات املتحدة 
األمريكية، وهي ليست طرفًا ال يف االتفاقية وال يف بروتوكوهلا 

االختياري).

إجراء البالغ: من تقدمي الشكوى  هاء- 
حىت حلها

يكون اإلجراء عمومًا على النحو التايل:
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أن 	  اعتربوا  إذا  اللجنة  إىل  يشتكوا  أن  لألفراد  ميكن 
حقوقهم مبوجب االتفاقية قد انتهكتها دولة طرف ما. 
املفوضية  االلتماسات يف  فريق  إىل  الشكوى  وترسل 
أو الربيد   ،CH-1211 Geneva 10 العنوان  يف  السامية، 
اإللكتروين petitions@ohchr.org، أو عن طريق الفاكس 

)للمسائل املستعجلة) 22 90 917 22 41+؛
يسجل البالغ. ولكي يسجل البالغ، جيب أن يستويف 	 

املتطلبات األساسية للمقبولية، مثل حتديد الدولة الطرف 
يف الربوتوكول االختياري. وإذا تعذر ذلك، فال ميكن 
تسجيل البالغ وقد يطلب فريق االلتماسات معلومات 

إضافية من صاحب البالغ؛
ختطر الدولة الطرف املعنية بعد ذلك بكل بالغ مسجل؛	 
يف 	  مكتوبة  معلومات  تقدم  أن  الطرف  للدولة  جيوز 

غضون ستة أشهر، توضح فيها موقفها بشأن املسائل 
املثارة وتبني سبل االنتصاف اليت قد تكون اختذت يف 

احلالة املحددة؛
أحد 	  يقدمها  اليت  املعلومات  اللجنة  حتيل  أن  ينبغي 

األطراف إىل الطرف اآلخر وينبغي أن تتيح لكل طرف 
إفاداته يف غضون فترة حمددة من  التعليق على  فرصة 

الزمن؛
عند االقتضاء، جيوز أن تأمر اللجنة بتدابري مؤقتة لتفادي 	 

إحلاق ضرر ال ميكن رفعه بالفرد أو املجموعة. بيد أن 
ذلك ال يعين أن اللجنة تعتقد بأن البالغ مقبول أو له 
أساس. إذ ميكن أن تأمر اللجنة بتدابري مؤقتة مث تقرر بعد 
ذلك أن البالغ غري مقبول فال تتخذ إجراءات إضافية؛

ستنظر اللجنة فيما إذا كان البالغ مقبواًل؛	 
أسسه 	  يف  اللجنة  فستنظر  مقبواًل،  البيان  كان  إذا 

املوضوعية. وبعبارة أخرى، ستقيم ما إذا كان قد حدث 
انتهاك لالتفاقية. أما إذا كان البالغ غري مقبول، تبلغ 

األطراف بذلك ويتوقف اإلجراء؛
ميكن النظر يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية معًا 	 

أو كل على حدة؛
بعد النظر يف البالغ، ستحيل اللجنة آراءها وتوصياهتا، 	 

إن وجدت، إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ؛
تتاح للعموم اآلراء بشأن املقبولية واألسس املوضوعية؛	 
انتهاك، فستقوم مبتابعة 	  اللجنة حدوث  إذا استنتجت 

اإلجراءات اليت تتخذها الدولة، مثاًل، من خالل التقارير 
الدورية اليت تقدمها هذه الدولة يف املستقبل.

املوضوعية  األسس  بشأن  آراءها  اآلن  اللجنة حىت  أبدت  وقد 
لثالثة بالغات: قضية ه. م. ضد السويد )البالغ رقم 2011/3)، 
وقضية سيلفيا نيوسيت وبيتر تاكاكس ضد هنغاريا )البالغ رقم 
2010/1) وقضية جولت بويدوشو ومخسة آخرين ضد هنغاريا 

)البالغ رقم )/2011))17).

ه. م. ضد السويد
)البالغ رقم 2011/3(
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صاحبة البالغ، اليت أدت إعاقتها إىل مالزمتها الفراش بشكل 
كامل، ال تستطيع أن تترك مزنهلا أو أن تُنقل إىل املستشفى أو مركز 
إعادة تأهيل بسبب تزايد خطر اإلصابات. والنوع الوحيد من إعادة 
التأهيل الذي ميكن أن يوقف تطور اإلعاقة هو العالج باملاء، الذي 
ال ميكن حتقيقه عمليًا يف ظروف صاحبة البالغ إال يف محام سباحة 
داخلي يف مزنهلا. ونتيجة لذلك، قدمت صاحبة البالغ طلبًا للحصول 
على ترخيص لرسم ختطيطي لتوسيع مزنهلا على قطعة األرض اليت 
متتلكها. وسيكون جزء من التوسيع على أرض غري مصرح بالبناء 
عليها. وقد رفض طلب الترخيص بالتشييد يف مجيع مستويات نظام 
القضاء اإلداري الوطين، ألنه يتعارض مع لوائح البناء، وال جيوز 
السماح مبثل هذا التشييد حىت باعتباره اختالفًا بسيطًا عن اخلطة 

التفصيلية وقانون التخطيط والبناء يف الدولة الطرف.

الدعوى  -2

تدعي صاحبة البالغ أهنا ضحية انتهاك السويد حلقوقها 
مبوجب املواد 1 )الغرض)، و2 )التعاريف)، و3 )مبادئ عامة)، 
و) )االلتزامات العامة)، و5 )املساواة وعدم التمييز)، و9 )إمكانية 
الوصول)، و10 )احلق يف احلياة)، و)1 )حرية الشخص وأمنه)، 
و20 )التنقل  املجتمع)،  يف  واإلدماج  املستقل  و19 )العيش 
التأهيل)،  وإعادة  و26 )التأهيل  و25 )الصحة)،  الشخصي)، 
اتفاقية  الالئق واحلماية االجتماعية) من  املعيشة  و28 )مستوى 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وتدعي صاحبة البالغ أن قرارات 

www.ohchr. لالطالع على االجتهادات القضائية للجنة، انظر املوقع  (17(
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اهليئات واملحاكم اإلدارية للدولة الطرف متيز ضدها، نظرًا ألهنا 
مل تأخذ يف احلسبان حقها يف احلصول على فرصة متساوية إلعادة 
التأهيل وحتسني الصحة. وتدعي أنه بذلك رفض حقها يف التمتع 
بنوعية حياة كرمية. وتطلب صاحبة البالغ إىل اللجنة أن تقرر ما إذا 
كانت احتياجاهتا من حيث إعادة التأهيل والرعاية نتيجة إعاقتها 
حتظى باألولوية مقارنة باملصلحة العامة اليت حتميها جلنة اإلسكان 

املحلي وكما حددها قانون التخطيط والبناء.

مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية   -3
واألسس املوضوعية

حبسب الدولة الطرف، مل ترق ادعاءات صاحبة البالغ إىل 
مستوى الدعم األساسي باألدلة املطلوبة ألغراض املقبولية، ولذلك 
ينبغي إعالن أهنا غري مقبولة مبوجب املادة 2)ه) من الربوتوكول 
االختياري. وتصرح الدولة الطرف أيضًا أن صاحبة البالغ مل تقم 
إال مبجرد اإلشارة إىل عدد من مواد االتفاقية بدون تقدمي أسس 
عن كيفية انتهاك حقوقها مبوجب هذه املواد. ولذلك، فإن الدولة 
الطرف ليس بوسعها إال أن تفسر بشكل عام كيف يتعلق التشريع 
السويدي باملقتضيات املنصوص عليها يف املواد اليت ميكن أن تكون 
ذات صلة هبذه القضية، وكيف يفي التشريع هبا. وترى الدولة 
الطرف أنه ينبغي اعتبار هذا البالغ غري مقبول لعدم وجود ما يدعمه 
من أدلة، ألن ادعاءات صاحبة البالغ مل ترق إىل مستوى الدعم 

األساسي باألدلة.

القرار  -4

الحظت اللجنة أن صاحبة البالغ تذرعت بانتهاك املواد 
9 و10 و)1 و20 من االتفاقية، بدون أن تقدم مع ذلك املزيد 
األحكام.  هذه  انتهاك  كيفية  عن  االدعاءات  لدعم  األدلة  من 
ولذلك، ترى اللجنة أن هذه االدعاءات غري مدعومة مبا فيه الكفاية 
ألغراض املقبولية، وبالتايل فهي غري مقبولة مبوجب املادة 2)ه) من 
الربوتوكول االختياري. ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البالغ 
املتبقية مبوجب املواد 3 و) و5 و19 و25 و26 و28 من االتفاقية 
مدعومة مبا يكفي من األدلة ألغراض املقبولية فانتقلت إىل حبثها بناًء 
على أسسها املوضوعية. والحظت اللجنة أن املعلومات املعروضة 
أمامها تبني أن احلالة الصحية لصاحبة البالغ حرجة ويعترب وصوهلا 
إىل محام سباحة للعالج باملاء يف املزنل أمرًا أساسيًا وسبياًل فعااًل، 
بل السبيل الفعال الوحيد يف هذه احلالة، لتلبية احتياجاهتا الصحية. 
والتعديالت والتغيريات املناسبة تتطلب بالتايل خمالفة خطة التنمية 

من أجل السماح ببناء محام سباحة للعالج باملاء. وباإلشارة إىل 
تعريف "التمييز على أساس اإلعاقة" و" الترتيبات التيسريية املعقولة" 
)املادة 2 من االتفاقية)، الحظت اللجنة أن الدولة الطرف مل تشر 
إىل أن هذه املخالفة ستفرض "عبئًا غري متناسب أو غري ضروري"، 
وهو الشرط األساسي يف الدفع بأن طلب الترتيبات التيسريية غري 
باملادة 25 )الصحة) واملادة 26 )التأهيل  يتعلق  معقول. وفيما 
وإعادة التأهيل)، الحظت اللجنة أن الدولة الطرف، عند رفض 
طلب صاحبة البالغ املتعلق بترخيص البناء، مل تتناول الظروف 
اخلاصة حلالة صاحبة البالغ واحتياجاهتا اخلاصة املتعلقة باإلعاقة. 
ولذلك، رأت اللجنة أن قرارات السلطات املحلية برفض خمالفة 
خطة التنمية من أجل السماح ببناء محام سباحة للعالج باملاء كانت 
غري متناسبة وأدت إىل تأثري متييزي أثر بشكل سليب على إمكانية 
حصول صاحبة البالغ، كشخص ذي إعاقة، على الرعاية الصحية 

وإعادة التأهيل الالزمتني حلالتها الصحية املحدد.

االستنتاج  -5

خلصت اللجنة إىل أن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا 
مبوجب املواد 5)1) و5)3) و19)ب) و25 و26 من االتفاقية 
مقروءة مبفردها وباالقتران مع املواد 3)ب) و)د) و)ه) و))1)

)د) من االتفاقية. وإذ خلصت اللجنة إىل هذا االستنتاج، فإهنا 
ال ترى ضرورة تناول ادعاءات صاحبة البالغ مبوجب املادة 28 

من االتفاقية.

سيلفيا نيوسيت وبيتر تاكاكس ضد هنغاريا 
)البالغ رقم 2010/1(

الوقائع  -1

يعاين صاحبا البالغ من عاهة بصرية. وقد تعاقد كل منهما 
مع مؤسسة مصرف "أو يت يب" املحدودة )OTP) للحصول على 
خدمات احلساب اجلاري اخلاّصة. وطبقًا للعقد املربم حيق هلما 
البالغ عاجزان عن  البطاقات املصرفية. لكن صاحيب  استخدام 
استخدام آالت صرف النقود دون مساعدة الغري، إذ إن لوحة 
املفاتيح يف آالت الصرف التابعة ملصرف OTP ال تعمل بطريقة 
برايل، كما أن هذه اآلالت ال تقدم تعليمات وإرشادات صوتية 
تعني على استخدام البطاقة يف العمليات املصرفية. ويسدد صاحبا 
البالغ نفس الرسوم السنوية اليت يدفعها باقي العمالء عن خدمات 
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البطاقة واملعامالت املصرفية. لكنهما عاجزان عن استخدام خدمات 
آالت صرف النقود كما يستخدمها العمالء املبصرون وبالتايل، 
فهما يدفعان نفس الرسوم لقاء خدمات أقل. ورفع صاحبا البالغ 
دعوى أمام حمكمة ابتدائية، فخلصت هذه املحكمة إىل أن سلوك 
املصرف أسفر عن متييز مباشر، وأن مصرف OTP يكون بذلك 
قد انتهك حق صاحيب البالغ يف الكرامة اإلنسانية واملساواة يف 
املعاملة. وحددت املحكمة كذلك عنصرين أخضعا للبحث: أوالمها 
أن قانون املساواة يف املعاملة يسري على مجيع العالقات املدنية اليت 
تنطوي على تقدمي خدمات للكثري من العمالء بغض النظر عما إذا 
كانت أطراف العالقة جهات مشغلة يف القطاع العام أو اخلاص؛ 
وثانيهما أن األحكام املنصوص عليها يف قانون املساواة يف املعاملة 
تشمل حىت عروض التعاقد اليت سبقت دخوله حيز النفاذ ألن الغرض 
من القانون هو إتاحة تطبيق مبدأ عدم التمييز على أي عالقة قد 
تشمل عددًا كبريًا من العمالء. وأمرت املحكمة بتحديث بعض 
آالت الصرف. وأمرت املحكمة أيضًا مبنح تعويضات مالية لصاحيب 
البالغ، واضعة يف اعتبارها أن مصرف OTP قام منذ عهد قريب 
بشراء آالت صرف جديدة ال ميكن حتديثها ومل يتخذ أي تدابري 
لتيسري إمكانية استفادة صاحيب البالغ من خدمات آالت صرف 

النقود حىت بعد دخول قانون املساواة يف املعاملة حيز النفاذ.

وقدم صاحبا البالغ طعنًا يف القرار االبتدائي، وطالبا بإتاحة 
إمكانية استخدام مجيع آالت صرف النقود، وأكدا على عدم جواز 
حصر أنشطتهما يف املدن اليت ستتاح فيها آالت صرف النقود عماًل 
بقرار املحكمة االبتدائية. وطالبا برفع قيمة التعويض. ورفضت 
حمكمة االستئناف الطعن الذي تقدم به صاحبا البالغ، وأيدت 
حكم املحكمة االبتدائية. ونتيجة لذلك، قدم صاحبا البالغ طلبًا 
إىل املحكمة العليا إلجراء مراجعة قضائية استثنائية، والتمسا من 
املحكمة تعديل قرار حمكمة االستئناف بالعاصمة. وقد رفضت 

املحكمة العليا التماس صاحيب البالغ.

الدعوى  -2

يدعي صاحبا البالغ أهنما ضحية انتهاك الدولة الطرف 
حلقوقهما املكفولة مبوجب الفقرتني 2 و3 من املادة 5؛ واملادة 9 
والفقرة 5 من املادة 12 من االتفاقية. ويدعيان أن عدم استجابة 
حمكمة االستئناف واملحكمة العليا لطلبهما التدخل يف عالقة تعاقدية 
تربطهما مبصرف OTP منذ أمد طويل إللزامه باملساواة يف املعاملة، 
يشكل انتهاكًا من الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 2 من 

املادة 5 من االتفاقية حبظر أي متييز على أساس اإلعاقة وضمان 
احلماية املتساوية والفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز على 

أي أساس.

مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية   -3
واألسس املوضوعية

أبلغت الدولة الطرف اللجنة أهنا ال ترغب يف الطعن يف 
مقبولية البالغ. وفيما يتعلق باألسس املوضوعية للبالغ، ذكرت 
الدولة الطرف أن حكم املحكمة العليا يعد، استنادًا إىل القوانني 
السارية يف الدولة الطرف، حكمًا صحيحًا. وأضافت أن املشكلة 
املشار إليها يف البالغ هي مشكلة فعلية وتتطلب تسوية عادلة، 
وطرحت ثالثة جوانب للتوصل إىل حل يقبل به مجيع األطراف. 
أواًل، اختاذ إجراءات لتغيري سبل الوصول إىل آالت صرف النقود 
وغري ذلك من اخلدمات املصرفية مبا يف ذلك وضع تسهيالت 
ال تقتصر على املكفوفني فقط بل تشمل غريهم من ذوي اإلعاقات 
األخرى. وثانيًا، نظرًا إىل التكاليف ذات الصلة واجلدوى التقنية، 
ال ميكن حتقيق اهلدف اآلنف الذكر إال تدرجييًا من خالل شراء 
وتركيب آالت صرف جديدة تتيح إمكانية الوصول املادي إليها 
وإىل املعلومات واالتصاالت بشكل ميسر كشرط أساسي. وأخريًا، 
إلزام كل مؤسسة مالية يف الدولة الطرف باستيفاء الشروط اآلنفة 
الذكر، رغم أن البالغ يتعلق باخلدمات اليت يقدمها مصرف حمدد. 
واستنادًا إىل االعتبارات السابقة، أرسل مكتب وزير الدولة للشؤون 
الوطنية  املوارد  االجتماعية وشؤون األسرة والشباب يف وزارة 
خطابًا إىل الرئيس/املسؤول التنفيذي ملصرف OTP، وطلب منه 
تقدمي معلومات عما ميكن أن يضعه املصرف من خطط ويتعهد 
به من التزامات بشأن آالت صرف النقود التابعة له. واقترح وزير 
الدولة على مصرف OTP أن يويل األولوية يف املستقبل ملسألة 
سهولة الوصول إىل هذه اآلالت لدى شراء دفعة جديدة منها. 
وإذ أخذ وزير الدولة يف اعتباره أن املصرف ليس وحده امللزم 
بضمان إمكانية الوصول، اتصل برئيس هيئة الرقابة املالية يف الدولة 
الطرف طالبًا منه حتديد األدوات واملحفزات التنظيمية املمكنة 

جلميع املؤسسات املالية.

القرار  -4
الحظت اللجنة أن صاحيب البالغ تذرعا بانتهاك الفقرة 5 
من املادة 12 من االتفاقية، دون أن يقدما مع ذلك مزيدًا من األدلة 
اليت تبني وجه انتهاك هذا احلكم بالنظر إىل أن املعلومات املتاحة 
للجنة تشري إىل أن أهليتهما القانونية للتحكم يف إدارة شؤوهنما 
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املالية مل تتعرض للتقييد. وعليه، رأت اللجنة أن هذا الشق من 
البالغ مل يدعم مبا يكفي من األدلة ألغراض املقبولية، واعتربته 
بالتايل غري مقبول مبوجب الفقرة )ه) من املادة 2 من الربوتوكول 
البالغ املستندة  اللجنة أن ادعاءات صاحيب  االختياري. ورأت 
إىل الفقرتني 2 و3 من املادة 5 واملادة 9 من االتفاقية قد دعمت 
مبا يكفي من األدلة ألغراض املقبولية. ويف ضوء عدم وجود عوائق 
أخرى حتول دون قبول البالغ، أعلنت اللجنة أن هذه االدعاءات 

مقبولة وشرعت يف النظر يف األسس املوضوعية.

اللجنة إىل أن  املوضوعية، أشارت  يتعلق باألسس  فيما 
الشكوى األوىل اليت رفعها صاحبا البالغ إىل مصرف OTP ركزت 
على عدم توفري الترتيبات التيسريية املعقولة، أي عدم قيام املصرف 
بتوفري آالت صرف تراعي تيسري إمكانية الوصول بالقرب من 
سكن صاحيب البالغ، نظرًا لعاهتهما البصرية. وأشارت اللجنة 
كذلك، إىل أن صاحيب البالغ ذهبا أبعد من ذلك يف الدعوى 
املدنية اليت رفعاها إىل حمكمة االستئناف واملحكمة العليا وكذلك 
يف بالغهما املرفوع إىل اللجنة، أي عدم إتاحة سبل الوصول إىل 
شبكة آالت صرف النقود التابعة ملصرف OTP برمتها لألشخاص 
ذوي العاهات البصرية. وبالنظر إىل أن صاحيب البالغ قد اختارا 
وضع بالغهما املقدم إىل اللجنة يف هذا اإلطار األوسع، فإن اللجنة 
رأت أن جممل ادعاءات صاحيب البالغ ينبغي أن ُينظر فيها مبوجب 
املادة 9 من االتفاقية، ولذلك، فإهنا مل تَر ضرورًة لتقييم مدى وفاء 
الدولة الطرف بالتزاماهتا مبوجب الفقرتني 2 و3 من املادة 5 من 

االتفاقية، بصورة مستقلة.

الفقرة 1)ه) من  بأن  اللجنة  الصدد، ذكرت  ويف هذا 
املادة ) من االتفاقية تنص على أن تتخذ الدول األطراف "كافة 
التدابري املناسبة للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من جانب 
أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة". وحتقيقًا هلذه الغاية، 
فإنه يتعني على الدول األطراف مبوجب املادة 9 من االتفاقية أن 
تتخذ التدابري املناسبة اليت تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي 
اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، إىل املعلومات واالتصاالت 
واخلدمات األخرى مبا يف ذلك اخلدمات اإللكترونية، ضمن أمور 
العقبات واملعوقات اليت حتول  أخرى، وذلك عرب حتديد وإزالة 
دون تيسري إمكانية الوصول. ويتعني على الدول األطراف، بوجه 
خاص، أن تتخذ التدابري الالزمة لوضع معايري دنيا ومبادئ توجيهية 
لتهيئة إمكانية الوصول إىل املرافق واخلدمات املتاحة لعامة اجلمهور 
أو املقدمة إليه، ونشر هذه املعايري واملبادئ ورصد تنفيذها )الفقرة 
2)أ) من املادة 9 من االتفاقية)، وأن تكفل مراعاة الكيانات اخلاصة 
اليت تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة اجلمهور أو مقدمة إليه 

مجيع جوانب إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها )الفقرة 
2)ب) من املادة 9).

االستنتاج  -5

مع إيالء االعتبار الواجب للتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف 
لتعزيز إمكانية وصول األشخاص ذوي العاهات البصرية وغريها من 
العاهات إىل آالت صرف النقود التابعة ملصرف OTP واملؤسسات 
املالية األخرى، الحظت اللجنة أن أيًا من هذه التدابري مل يكفل 
إمكانية الوصول إىل خدمات البطاقة املصرفية اليت توفرها آالت 
صرف النقود التابعة ملصرف OTP. وعليه رأت اللجنة أن الدولة 
الطرف مل تف بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 2)ب) من املادة 9 من 

االتفاقية.

جولت بويدوشو ومخسة آخرون ضد هنغاريا
)البالغ رقم 2011/4(

الوقائع  -1

ُشطبت أمساء أصحاب البالغ من سجل الناخبني تلقائيًا 
ألهنم خيضعون لوصاية كاملة أو جزئية بسبب عاهاهتم الذهنية. 
وبسبب ذلك، مل يتمكنوا من املشاركة يف االنتخابات الربملانية 
والبلدية اليت جرت يف عام 2010، وظلوا حمرومني من احلق يف 
التصويت وقت تقدمي الشكوى. ويزعم أصحاب البالغ أنه مل يُتح 
هلم أي سبيل انتصاف فعال. فاملحاكم غري خمولة للنظر يف مسألة 
احلق يف التصويت واحلكم باسترجاعه. ومل يكن يف مقدورهم سوى 
تقدمي طلب استرداد أهليتهم القانونية، بيد أن هذا األمر مل يكن ممكنًا 
وال مستحبًا بالنسبة إىل أصحاب البالغ الذين يسلِّمون حباجتهم 
إىل من يساعدهم يف تدبري شؤوهنم يف مناح معّينة من حياهتم. 
ومل يتمكنوا حىت من تقدمي شكوى مبوجب اإلجراءات االنتخابية، 
ألن حماكم الدولة ال متلك الصالحية إلبطال قرار االستبعاد من 

سجل الناخبني باعتباره يستند إىل الدستور.

الدعوى  -2
يدعي أصحاب البالغ أهنم ضحايا انتهاك هنغاريا حلقوقهم 
املكفولة مبوجب املادة 29 من االتفاقية )املشاركة يف احلياة السياسية 
املادة 12 من االتفاقية  والعامة) مقروءة مبفردها وباالقتران مع 
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)االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين 
بأهنم قادرون على فهم  البالغ  القانون). ويدفع أصحاب  أمام 
السياسة واملشاركة يف االنتخابات لو مسح هلم بذلك، ويؤكدون أن 
هذا احلظر التلقائي ال مربر له. ويطلبون إىل الدولة الطرف إدخال 
التعديالت الضرورية على اإلطار القانوين املحلي وأن حتكم هلم 

بتعويض عن األضرار غري املادية على أساس منصف.

مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية   -3
واألسس املوضوعية

مل تطعن الدولة الطرف يف مقبولية هذا البالغ. وفيما يتعلق 
باألسس املوضوعية للبالغ، ذكرت أن التشريع املعين قد ُأدخلت 
عليه تعديالت هامة منذ أن رفع أصحاب البالغ شكواهم. وبوجه 
خاص، ألغي احلكم الدستوري الذي كان يستثين تلقائيًا من حق 
التصويت كل شخص خيضع لوصاية. ومبوجب التشريع اجلديد، 
أصبح باإلمكان تناول مسألة التصويت مبعزل عن مسألة اخلضوع 
للوصاية، وُطلب من القضاة أن يراعوا لدى اختاذ القرارات املتعلقة 
بالتصويت، حالة كل فرد على حدة وفقًا لظروفه اخلاصة. ومبوجب 
األحكام اجلديدة، جيوز لشخص خيضع للوصاية استرجاع حقه 
يف التصويت دون أن يفقد احلماية املكفولة له مبوجب الوصاية. 
وخلصت الدولة الطرف إىل أن إدخال هذه التعديالت أدى إىل 
حتقيق التواؤم بني قوانينها واملادة 29 من االتفاقية، وطلبت إىل 
اللجنة أن ترفض طلب أصحاب البالغ بشأن إجراء تعديل قانوين 

واحلصول على تعويضات عن األضرار غري املالية.

تدخل من طرف ثالث  -4
قدم مشروع كلية هارفارد للقانون يف جمال اإلعاقة مداخلة 
كطرف ثالث تأييدًا للبالغ املقدم. فإىل جانب ادعاءات أصحاب 
البالغ، أفاد املشروع أن إجراء تقييمات فردية ألهلية األشخاص 
ذوي اإلعاقة للتصويت يشكل يف حد ذاته انتهاكًا للمادة 29 من 
االتفاقية وأن احلق يف التصويت ال ينبغي مطلقًا أن خيضع لتقييم 

التناسب والتربير.

القرار  -5
رأت اللجنة أن البالغ مقبول ألن الدولة الطرف مل تطعن 
يف مقبوليته ومل تعترض فيما يتصل باستنفاد سبل االنتصاف املحلية 
ومل حتدد أي سبيل انتصاف معني كان متاحًا ألصحاب البالغ. 
ورأت اللجنة أن ادعاءات أصحاب البالغ املستندة إىل املادتني 12 
و29 من االتفاقية قد دعمت مبا يكفي من األدلة ألغراض املقبولية.

والحظت اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بتقدمي وصف 
للتشريع اجلديد دون أن تبني على وجه التحديد كيفية تأثري هذا 
النظام على أصحاب البالغ، وال مدى احترامه للحقوق املكفولة 
هلم مبوجب املادة 29 من االتفاقية. وخلصت اللجنة إىل أن الدولة 
الطرف مل ترد على ادعاء أصحاب البالغ بشأن منعهم من التصويت 
واستمرار حرماهنم من حق التصويت، رغم التعديالت اليت أدخلتها 
على تشريعاهتا. ووضحت اللجنة أن املادة 29 ال تنص على أي 
تقييد معقول أو استثناء ألي جمموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وبالتايل فحىت التقييد القائم على تقييم فردي يشكل متييزًا على 
أساس اإلعاقة. ووجدت اللجنة أن تقييم أهلية األشخاص يعد حبكم 
طبيعته متييزًا )ألنه ال يستهدف سوى األشخاص ذوي اإلعاقة)، 
واعتربت أن هذا اإلجراء غري مشروع وغري متناسب. ويف هذا 
الطرف، مبوجب  الدولة  أنه يتعني على  اللجنة  الصدد، ذكرت 
بالتصويت لكي تكفل  املتعلقة  املادة 29، أن تكيف إجراءاهتا 
إدالء األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية بأصواهتم بكفاءة، على قدم 
املساواة مع غريهم. وأخريًا، ذكرت اللجنة أن يقع على الدول 
األطراف التزام إجيايب يقتضي منها اختاذ التدابري املناسبة لكفالة 
قيام األشخاص ذوي اإلعاقة باملمارسة الفعلية ألهليتهم القانونية.

االستنتاج  -6

خلصت اللجنة إىل أن شطب أمساء أصحاب البالغ من 
سجالت الناخبني وعدم تكييف الدولة الطرف إلجراءاهتا االنتخابية 
ميثالن انتهاكًا للمادة 29، مقروءة مبفردها وباالقتران مع املادة 12. 
وخلصت أيضًا إىل أن التشريع اجلديد يشكل انتهاكًا للمادة 29، 
ما دام جييز للمحاكم أن حترم األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية 
من حقهم يف التصويت ويف الترشح لالنتخابات. وعليه، أوصت 
اللجنة الدولة الطرف بدفع تعويض مناسب ألصحاب البالغ عن 
األضرار املعنوية اليت حلقت هبم جراء حرماهنم من حق التصويت، 
مبا يف ذلك اختاذ تدابري ملنع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل.

قبل دخول االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري حيز النفاذ، 
كانت البالغات املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تعرض 
على نظر آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، وهيئات معاهدات األمم 
املتحدة، من قبيل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان. وهناك مثاالن على 
ذلك: مثال من جلنة احلقوق االجتماعية يف جملس أوروبا، ومثال 

من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان:
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اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية مؤسسة 
Autism Europe ضد فرنسا

البالغ رقم 2002/13

الوقائع  -1
املتوحدين  لألشخاص  ميكن  الدولة،  لتشريعات  وفقًا 
الفردي) يف  النظام  فرديًا )يف  العامة، سواء  باملدارس  االلتحاق 
املدارس العادية مبساعدة موظفني مساعدين خاصني، أو ضمن 
جمموعة )النظام اجلماعي) من خالل فصول اإلدماج يف املدرسة 
)املستوى  التعليمي  اإلدماج  أو وحدات  االبتدائي)  )املستوى 
الثانوي). أما األشخاص الذين كان يتعذر عليهم االلتحاق بنظام 
املدارس العادية، بسبب شدة توحدهم، فبوسعهم أن يتلقوا تعليمًا 
خاصًا يف مؤسسة خاصة. وكان النظام الفردي ميوَّل من ميزانية 
التعليم العام، بينما كان النظام اجلماعي ميوَّل من منافع التأمني على 
املرض. وحتاجج مؤسسة Autism Europe أن الدولة مل ختصص، يف 
الواقع، اعتمادات كافية لتعليم األطفال والبالغني املتوحدين نظرًا 
ألوجه نقص حمددة - سواء كمية أو نوعية - يف توفري التعليم 

العام وما يسمى أيضًا التعليم اخلاص.

الدعوى  -2
تدَّعي مؤسسة Autism Europe عدم اختاذ اخلطوات الالزمة 
لكفالة حق األطفال والبالغني املتوحدين يف التعليم، وهو ما أفضى 
إىل انتهاكات حلق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االستقاللية، واإلدماج 
االجتماعي واملشاركة يف حياة املجتمع، وحق األطفال والشباب 

يف احلماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية وحظر التمييز.

القرار  -3
ذّكرت اللجنة بأن تنفيذ امليثاق األورويب االجتماعي يقضي 
بأال تكتفي الدول األطراف باختاذ إجراءات قانونية بل إن عليها أن 
تتخذ خطوات عملية من أجل اإلعمال الكامل للحقوق املعترف 
هبا يف امليثاق. وعندما يتعذر إعمال حق من احلقوق املعنية نظرًا 
لطابع استثنائي معقد يكلف حله مبالغ باهظة بوجه خاص، فعلى 
الدولة الطرف أن تتخذ تدابري متكنها من حتقيق أهداف امليثاق يف 
وقت معقول، وإحراز تقدم قابل للقياس وبقدر يتسق مع االستفادة 
القصوى من املوارد املتاحة. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تستحضر 
الدول اآلثار اليت قد ختلفها اختيارات التدابري على الفئات اليت تعاين 
من أشد أوجه الضعف واألطراف األخرى املتأثرة، وال سّيما أسر 

األشخاص الضعاف. ويف ضوء وقائع القضية، الحظت اللجنة أن 
الدولة ال تزال تستخدم تعريفًا للتوحد أشد ضيقًا من التعريف 
الذي اعتمدته منظمة الصحة العاملية مع استمرار وجود إحصاءات 
رمسية غري كافية قد تساعد يف قياس التقدم مبرور الوقت وبصورة 
عقالنية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نسبة األطفال املتوحدين الذين 
يلتحقون باملدارس العامة أو اخلاصة تقل عن نسبة األطفال اآلخرين 
- سواء أكانوا معوقني أم غري معوقني - وكان مثة نقص مزمن يف 
مرافق الرعاية والدعم املوجهة للبالغني املتوحدين. وهلذه األسباب، 
الدولة أخفقت يف حتقيق تقدم كاف على صعيد االرتقاء  فإن 
بتعليم األشخاص املتوحدين. والحظت اللجنة أيضًا أن املؤسسات 
املتخصصة يف تعليم ورعاية األطفال املعوقني، وال سّيما األطفال 
املتوحدون، مل تكن متوَّل من نفس امليزانية اليت متوَّل منها املدارس 
العادية؛ بيد أن ذلك ال يرقى إىل التمييز ألنه يعود للدول ذاهتا أن 

تقرر طرائق التمويل.

االستنتاج  -4
صرحت اللجنة أن الدولة مل متتثل للميثاق.

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
م. غ. ضد أملانيا،

البالغ رقم 2006/1482

الوقائع  -1
قدم ثالثة من أفراد أسرة صاحبة البالغ دعاوى ضد صاحبة 
البالغ يف إطار قانون األسرة والشؤون املدنية. وقدمت صاحبة 
البالغ إفادات متواترة يف وثائق ضخمة خالل إجراءات املحكمة 
وطعنت يف كل قرار رأت أنه ال يصب يف مصلحتها. وسعى أفراد 
أسرهتا إىل استصدار أمر يرغمها على الكف عن بعض البيانات 
وسعوا إىل احلصول على تعويضات مادية. ودون االستماع إىل 
صاحبة البالغ شخصيًا أو رؤيتها، أمرت املحكمة بإجراء فحص 
طيب على صاحبة البالغ لتقييم ما إذا كانت قادرة على املشاركة 
يف اإلجراءات القانونية. وعللت املحكمة موقفها بأن سلوك صاحبة 
البالغ يف اإلجراءات، ومبا يف ذلك إفاداهتا الكثرية والضخمة من 
حيث العدد إىل املحكمة أثارت شكوكًا بشأن قدرهتا على املشاركة 
يف اإلجراءات. وطعنت صاحبة البالغ يف قرار املحكمة الذي يطلب 
إجراء فحص طيب عليها، وادَّعت أن ما من أسباب موضوعية لألمر 
بإجراء الفحص، واحتجت ضد عدم إجراء جلسة استماع شفهية 
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قبل إصدار األمر. وخسرت هذا الطعن، ولذلك نقلت طعنها 
إىل حمكمتني ذوايت درجة أعلى، مبا يف ذلك املحكمة االحتادية 

الدستورية، فرفضت املحكمتان طعنها.

الدعوى  -2
ادَّعت صاحبة البالغ أهنا ضحية النتهاكات للمواد 7 )عدم 
أو الالإنسانية  القاسية  أو العقوبة  أو املعاملة  للتعذيب  التعرض 
أو املهينة)، 17 )احلق يف اخلصوصية) والفقرة 1 من املادة )1 )احلق 
يف حماكمة عادلة)، وهي املواد الواردة يف العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية. وفيما يتعلق باملادة 7، حاججت بأن 
طلب إجراء معاجلة طبية كان "مهينًا" ألنه سيتسبب يف مشاعر 
اخلوف أو األسى أو الدونية اليت حتط من قدر الضحية. وفيما يتعلق 
باملادة 17، حاججت أن إجراء الفحص الطيب غري الطوعي يعد 
تدخاًل يف خصوصيتها وسالمتها، ودفعت بأن إخضاع شخص 
إال يف  الصرحية ال جيوز  موافقته  دون  أو نفسية  طبية  لفحوص 
ظروف استثنائية أو ألسباب قاهرة. وأخريًا فيما يتعلق بالفقرة 
1 من املادة )1، حاججت بأن رفض املحكمة االستماع إليها 
أو رؤيتها شخصيًا قبل األمر بإجراء الفحص الطيب انتهك حقها 
يف حماكمة عادلة ألن جلسة االستماع الشفهية متثل عنصرًا أساسيًا 

من ضمانات املحاكمة العادلة.

مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية   -3
واألسس املوضوعية

طعنت الدولة يف مقبولية البالغ، ودفعت بأنه يشكل تعسفًا 
على حق تقدمي البالغات ألسباب شىت، مبا يف ذلك أن صاحبته 
مل تبني بأن أمر املحكمة بالبت يف أهليتها اقتصر فقط على اإلجراءات 
ضد أفراد أسرهتا وليس أهليتها القانونية يف مناح أخرى. وخبصوص 
األسس املوضوعية للقضية، اعتربت الدولة أنه ليس للدعوى "أساس 
واضح". ودفعت الدولة بأن صاحبة الدعوى مل ُتجرب على إجراء 
الفحص ألن بوسعها أن ترفض رؤية اخلبري، ويف هذه احلالة سيعد 
القرار على أساس امللفات. وباإلضافة إىل ذلك، قالت الدولة إنه 
كان بوسع صاحبة البالغ أن حتظى بفرصة االستماع إليها من 
املحكمة عندما تصل املحكمة إىل مرحلة تقييم رأي اخلبري؛ بيد أن 

اإلجراءات مل تصل إىل هذه املرحلة.

القرار  -4
نظرت اللجنة يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية معًا. 
وفيما يتعلق باملقبولية، خلصت اللجنة إىل أن صاحبة البالغ مل تقدم 

براهني تدعم دفعها بأن إجراء فحص من اخلبري سيثري يف حد ذاته 
شواغل تتصل باملادة 7، ولذلك فإن هذا اجلزء من البالغ غري 
مقبول. وباملثل، وجدت اللجنة بأن صاحبة البالغ مل تدعم بالغها 
مبا يكفي من الرباهني فيما يتصل بالفقرة 1 من املادة )1. وفيما 
يتصل باملادة 17، خلصت اللجنة إىل أن صاحبة البالغ دعمت 

هذه االدعاءات ألغراض املقبولية وأن الدولة مل تطعن يف ذلك.

االستنتاج  -5
خلصت اللجنة إىل أن أمر شخص باخلضوع لعالج أو فحص 
طيب دون موافقته أو ضد رغبته يشكل تدخاًل يف اخلصوصية، وقد 
يرقى إىل اعتداء غري مشروع على شرفه ومسعته. ولكي يكون هذا 
التدخل جائزًا، فيجب أن يستويف بعض الشروط، ومنها أن يكون 
القانون قد نص عليه، وأن يكون ممتثاًل ألحكام العهد وغاياته 
وأهدافه وأن يكون معقواًل يف ظل الظروف. وخلصت اللجنة إىل 
أن إجراءات املحكمة مل تكن معقولة، ألن صاحبة البالغ كان 
يتعني عليها إما أن ختضع لفحص أو أن يعد اخلبري رأيه، بدل ذلك، 
على أساس امللف دون االستماع إىل صاحبة البالغ. وخلصت 
إىل وجود انتهاك للمادة 17 باالقتران مع الفقرة 1 من املادة )1. 
والحظت اللجنة أن الدولة كانت ملزمة بتقدمي سبيل انتصاف فعال 
لصاحبة البالغ ومبنع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل. وطلبت 
اللجنة معلومات بشأن التدابري املتخذة ملتابعة آرائها يف غضون 
180 يومًا. وطلبت اللجنة أيضًا من الدولة أن تنشر آراء اللجنة.

ومن املهم استعراض هاتني القضيتني، اللتني سبقتا االتفاقية، 
يف ضوء ضوابط االتفاقية ومعايريها. فالقضية الثانية بوجه خاص 
تثري مسائل معقدة. واملهم يف األمر أن إجراءات املحكمة، اليت 
تشكك يف األهلية القانونية لصاحبة البالغ، ستكون حمل تساؤل 
مبوجب االتفاقية ألهنا ال حتترم األهلية القانونية على أساس متساو 
مع اآلخرين )استخدام اإلعاقة الذهنية كتمييز حمتمل للحرمان من 
األهلية القانونية فيما يتعلق بالقضية). فكيف سيكون األمر لو أن 
هذه القضية ُعرضت على اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية؟

قائمة باملسائل املتعلقة بتقدمي البالغ واو- 
قدمت اللجنة إرشادات مفيدة بشأن املسائل اليت ينبغي أن 
 .(CRPD/C/5/3/Rev.1 د يف البالغ لكي يتم تسجيله )الوثيقة جتسَّ

وترد هذه اإلرشادات يف اإلطار أدناه:
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املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي البالغات إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب 
الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية
معلومات عن صاحب )أصحاب( البالغ  -1

االسم العائلي؛	 
االسم الشخصي؛	 
تاريخ امليالد ومكانه؛	 
اجلنسية/املواطنة؛	 
اجلنس؛	 
أي بيانات أخرى تسمح بتحديد هوية الشخص املذكور )أو األشخاص املذكورين) أعاله )إن مل تكن البيانات 	 

املطلوبة يف النقاط السابقة متوفرة)؛
العنوان احلايل؛	 
العنوان الربيدي لتلقي املراسالت السرية )إذا كان خمتلفًا عن العنوان احلايل)؛	 
رقم اهلاتف الثابت )أو املحمول، إن ُوجد)؛	 
عنوان الربيد اإللكتروين )إن ُوجد)؛	 
رقم الفاكس )إن ُوجد)؛	 
املّدعى أهنم ضحايا، يرجى تقدمي 	  أو األشخاص  أنه ضحية  املدعى  بالنيابة عن الشخص  البالغ مقدمًا  إذا كان 

ما يثبت موافقة هذا الشخص أو هؤالء األشخاص على تقدمي البالغ، أو توضيح األسباب اليت تربر تقدمي البالغ 
دون موافقته أو موافقتهم.

معلومات عن الشخص املدعى أنه ضحية أو األشخاص املّدعى أهنم ضحايا  -2
االسم العائلي؛	 
االسم الشخصي؛	 
تاريخ امليالد ومكانه؛	 
اجلنسية/املواطنة؛	 
اجلنس؛	 
يرجى، عند االقتضاء، بيان ما إذا كان الشخص املعين مصابًا بإعاقة وبيان نوع هذه اإلعاقة؛	 
تقدمي أية بيانات أخرى تسمح بتحديد هوية الشخص املعين أو األشخاص املعنيني )إن مل تكن البيانات املطلوبة يف 	 

النقاط السابقة متوفرة)؛
العنوان احلايل؛	 
العنوان الربيدي لتلقي املراسالت السرية )إذا كان خمتلفًا عن العنوان احلايل)؛	 
رقم اهلاتف الثابت )أو املحمول، إن ُوجد)؛	 
عنوان الربيد اإللكتروين )إن ُوجد)؛	 
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رقم الفاكس )إن ُوجد)؛	 
إذا تعلق البالغ مبجموعة من األشخاص يّدعون أهنم ضحايا، يرجى تقدمي معلومات أساسية عن كل منهم، وفقًا 	 

لبنود التعريف املشار إليها آنفًا.

معلومات عن الدولة الطرف املعنية  -3
اسم الدولة الطرف )البلد).	 

موضوع البالغ  -4

طبيعة االنتهاك املدعى وقوعه )االنتهاكات املّدعى وقوعها(  -5
يرجى تقدمي معلومات مفصلة تدعم البالغ باألدلة، وبصفة خاصة ما يلي:

بيان ماهية االنتهاك )االنتهاكات) املدعى وقوعه )وقوعها)، مع توضيح األفعال أو حاالت االمتناع عن الفعل اليت 	 
أدت إىل تقدمي البالغ؛

بيان هوية مرتكب )مرتكيب) االنتهاك )االنتهاكات) املّدعى وقوعه )وقوعها)؛	 
تاريخ )تواريخ) وقوع االنتهاك )االنتهاكات)؛	 
مكان )أماكن) وقوع االنتهاك )االنتهاكات)؛	 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت ُيّدعى أهنا انُتهكت. ويف حالة 	  يرجى، قدر اإلمكان، حتديد أحكام 

اإلشارة إىل أكثر من حكم، يرجى عرض كل مسألة على حدة.

اإلجراءات اليت اختذت الستنفاد سبل االنتصاف املحلية  -6
يرجى بيان اإلجراءات اليت اختذت الستنفاد سبل االنتصاف املحلية يف الدولة الطرف اليت وقع فيها االنتهاك املزعوم للحقوق 
املحمية مبوجب االتفاقية. ومن ذلك مثاًل حماوالت االنتصاف بالوسائل القضائية أو اإلدارية. فأي شكوى ُتعرض على اللجنة ينبغي 

أن تكون قد عرضت من قبل على املحاكم املحلية.
ويرجى بصفة خاصة بيان ما يلي:

نوع اإلجراء الذي اختذه )اإلجراءات اليت اختذها) الشخص املدعى أنه ضحية )األشخاص املدعى أهنم ضحايا) 	 
هبدف استنفاد سبل االنتصاف املحلية، مع بيان قرارات املحاكم املحلية على سبيل املثال؛

السلطة أو اهليئة اليت ُرفع إليها األمر؛	 
اسم املحكمة اليت نظرت يف القضية )إن ُوجدت)؛	 
التاريخ )التواريخ)؛	 
املكان )األماكن)؛	 
اجلهة اليت التمست االنتصاف أو سعت للتوصل إىل حل؛	 
اجلوانب الرئيسية للقرار النهائي الصادر عن السلطة أو اهليئة أو املحكمة اليت ُرفع إليها األمر؛	 
يف حالة عدم استنفاد سبل االنتصاف املحلية، يرجى توضيح األسباب بالتفصيل.	 

أو اإلدارية  القضائية  القرارات  من  نسخ  ذلك  مبا يف  الصلة،  ذات  الوثائق  من مجيع  نسخ  إرفاق  يرجى  مالحظة: 
أو اإلنكليزية  )اإلسبانية  األمانة  لغات عمل  بإحدى  التشريعات  أو ملخصات هلذه  بالقضية  املتصلة  الوطنية  أو التشريعات 

أو الروسية أو الفرنسية).
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اإلجراءات الدولية األخرى  -7
يرجى بيان ما إذا كانت املسألة نفسها قد جرى أو جيري حبثها يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية 

الدولية. وإذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى توضيح ما يلي:
نوع اإلجراء املتخذ )اإلجراءات املتخذة)؛	 
اهليئة أو اهليئات اليت ُرفع األمر إليها؛	 
التاريخ )التواريخ)؛	 
املكان )األماكن)؛	 
النتائج )إن ُوجدت).	 

مالحظة: يرجى إرفاق نسخ من مجيع الوثائق ذات الصلة.

الطلبات املحددة/سبل اجلرب  -8
يرجى إيراد بيان مفصل لطلبات اجلرب املحددة املعروضة على اللجنة.

التاريخ واملكان والتوقيع  -9
تاريخ البالغ:

مكان صدور البالغ:
توقيع صاحب )أصحاب) البالغ و/أو الشخص املدعى أنه ضحية )األشخاص املّدعى أهنم ضحايا):

قائمة بالوثائق املرفقة  -10
مالحظة: يرجى عدم إرسال األصول، واالكتفاء بإرسال نسخ من الوثائق.

ومجيع النقاط العشرة هامة. بيد أنه جيدر التنبيه إىل بعض 
املسائل اخلاصة:

من له أن يقدم الشكوى؟

قبلت  طرف  دولة  لوالية  خيضع  شخص  ألي  ميكن 
باختصاص اللجنة أن يقدم البالغ إىل أمانة اللجنة. وباإلضافة إىل 
ذلك، ميكن ملجموعات األفراد أيضًا أن يقدموا بالغات. وبعبارة 
أخرى، ميكن أن جيتمع شخصني أو أكثر ويقدموا بالغًا إىل اللجنة 

يدَّعون فيه انتهاكًا حلقوقهم.

بالنيابة عن فرد  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تقدمي بالغ 
أو جمموعة من األفراد. وهذا يعين مثاًل أنه ميكن لفرد من أفراد 
األسرة، أو منظمة غري حكومية أو مركز قانوين للصاحل العام أو أي 
كيان آخر، أن يقدموا بالغًا بالنيابة عن شخص آخر. وينص النظام 
الداخلي للجنة ببساطة على أنه جيوز تقدمي البالغات بالنيابة عن 

فرد أو جمموعة من األفراد )املادة 69). وكما يتضح من املعلومات 
املقدمة، جيب على من يقدم بالغًا بالنيابة عن ضحية مزعومة أن 
يديل مبا يثبت موافقة الضحية )مثاًل توكيل) أو األسباب اليت تعلل 

تقدمي البالغ دون تلك املوافقة.

ضد َمن؟
جيب أن تكون الدولة املدَّعى عليها قد قبلت اختصاص 

اللجنة بتصديقها على الربوتوكول االختياري.

ما هي فحوى البالغ؟
بانتهاك أي من أحكام  ادِّعاء  البالغ  يتضمن  أن  جيب 
أي  يتناول  أن  ميكن  البالغ  أن  اإلشارة  املهم  ومن  االتفاقية. 
"حكم" من أحكام االتفاقية. وينبغي أن حيرص أصحاب البالغ 
على توضيح األحكام اليت يدَّعون أهنا انُتهكت وكيف أثر االنتهاك 

املزعوم عليهم.
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كيف؟
إجراءات البالغات هي إجراءات مكتوبة وسرية؛ فال تعقد 
االختياري  الربوتوكول  أن  بيد  شفهية.  استماع  جلسات  أي 
ال يستبعد إجراء جلسات شفهية وميكن أن تتلقى اللجنة بالغات 

شفهية، رغم أن ذلك غري مرجح.

استالم الشكاوى وقبوهلا زاي- 

ينص الربوتوكول االختياري على معايري صارمة فيما يتعلق 
باملقبولية )املادتان 1 و2)، وجيب أن تستويف هذه املعايري قبل أن 
تقرر اللجنة بشأن األسس املوضوعية. وتنص املادة 1 على املتطلبات 
األساسية اليت جيب أن يستوفيها البالغ لكي تستلمه اللجنة وتنظر 
فيه. وإذا اتضح عدم استيفاء هذه املتطلبات، فال ميكن ألمانة اللجنة 
أن تسجل البالغ فال يصل حىت إىل مرحلة املقبولية. وقد يتعني على 
اللجنة أن تنظر يف بعض هذه املعايري حبد ذاهتا يف مرحلة املقبولية، 
إذا مل تكن واضحة خالل مرحلة التسجيل. وهذه املعايري ُتبيَّن هنا 

على شكل أسئلة:

األفراد؟ 	  أم من جمموعة من  فرد  وارد من  البيان  هل 
وبعبارة أخرى، هل ميلك صاحب البالغ إثبات وجود 
مصلحة قانونية له يف تقدمي البالغ مبوجب الربوتوكول 
االختياري؟ وإن مل يكن األمر كذلك، فسترفض اللجنة 
إذا قدم صاحب  الشكلية. فمثاًل،  الناحية  البالغ من 
عن  بالنيابة  م  تقدَّ أهنا  يبني  أن  دون  شكوى  البالغ 
اإلدالء  مثاًل دون  األفراد -  أو عن جمموعة من  فرد 
بالتوكيل - فإن صاحب البالغ يفتقر إىل إثبات وجود 

مصلحة قانونية له؛

هل يدَّعي الفرد أو جمموعة األفراد أهنم ضحايا النتهاك 	 
لالتفاقية؟ هذا هو متطلب الضحية. وجيب على البالغ 
تضررت  الذين  األفراد  أو جمموعة  الفرد  حيدد  أن 
ما،  دولة  عام ضد  ادِّعاء  تقدمي  فال ميكن  حقوقهم. 
مثاًل باسم املجتمع بشكل أوسع إلخالهلا بالتزاماهتا دون 
بيان أن هذا الشخص كان ضحية إخالهلا بالتزاماهتا؛

هل خيضع املدَّعي لوالية الدولة؟ جيب أن تكون الصلة 	 
االدِّعاء  ُقدم  اليت  الطرف  والدولة  الضحية  بني  قائمة 

ضدها؛

االختياري؟ 	  الربوتوكول  على  الدولة  صدقت  هل 
إذا مل تكن الدولة قد قبلت باختصاص اللجنة بتلقي 

البالغات والنظر فيها، فال ميكن للجنة أن تنظر يف أي 
بالغ ضد تلك الدولة.

وتنص املادة 2 على متطلبات قبول الدعوة. وتسري هذه 
ل وتنظر اللجنة فيها.  املتطلبات على مجيع البالغات اليت ُتسجَّ
وعلى النحو املشار إليه أعاله، ميكن أن تقرر اللجنة أن البالغ 
ال يستويف متطلبات املقبولية، وعندها فما من حاجة إىل النظر يف 

أسسه املوضوعية.

هل الضحية املزعومة جمهول؟ إذا كان األمر كذلك، 	 
فال ميكن أن تقبل اللجنة البالغ. وجتدر اإلشارة إىل 
أن هوية صاحب البالغ تظل يف مجيع البالغات سرية، 

إذا طلب صاحب البالغ ذلك؛

هل سبق أن كان البالغ حمل نظر يف إجراء آخر من 	 
إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؟ يهدف هذا 
املعيار إىل التكفل بأن هيئة دولية أو إقليمية معينة ال تنظر 
يف البالغ إذا كانت املسألة قيد النظر )إجراءات متزامنة) 
)اإلجراءات  آخر  دويل  إجراء  فيها  نظر  أن  أو سبق 

املتعاقبة)؛

هل استُنفدت سبل االنتصاف الداخلية؟ استنفاد سبل 	 
االنتصاف الداخلية هي قاعدة قانونية هامة تسري أيضًا 
على مجيع آليات تسوية الزناعات األخرى. والغرض 
املحاكم،  الوطنية، وعمومًا  السلطات  منح  هو  منها 
فرصة للتعامل مع ادِّعاءات انتهاك حقوق اإلنسان يف 
املقام األول. والواقع أن من األهداف اهلامة إلجراءات 
البالغات هو تعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان الوطنية، 
أن  وحيتمل  أيسر  حنو  على  إليها  الوصول  ميكن  اليت 
توفر للضحايا سبل انتصاف أكثر سرعة وقابلة لإلنفاذ 

القانوين.

واستنفاد سبل االنتصاف الداخلية ميثل معيارًا رئيسيًا يف 
املقبولية مبوجب الربوتوكول االختياري. وهلذا السبب، من املهم أن 
يدرج أصحاب البالغ أقصى قدر ممكن من املعلومات يف إفاداهتم 
عن كيفية استنفادهم سبل االنتصاف الداخلية. وعلى النحو املشار 
إليه، ميكن أن تشري اإلفادة إىل نوع اإلجراءات املتخذة، والسلطة 
اليت مت التوجه إليها، والقرار النهائي يف حالة اختاذ إجراء وغري ذلك. 
وتستفسر اللجنة أيضًا عن سبب عدم استنفاد سبل االنتصاف 
الداخلية. فوفقًا للفقرة )د) من املادة 2 ال تسري هذه القاعدة 
يف بعض احلاالت، ومنها: إذا كان إعمال وسائل االنتصاف قد 
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ح أن يفضي  طال أمده بصورة غري معقولة أو كان من غري املرجَّ
إىل انتصاف فعال. وهذا جيسد املستجدات اليت طرأت يف جماالت 
القانون الدويل األخرى. فمثاًل، تقتضي املحكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان أن تكون سبل االنتصاف الداخلية قد اسُتنفدت عندما 
تكون سبل االنتصاف "متاحة" و"فعالة". وقد حدد نظام البلدان 
األمريكية ثالثة استثناءات هلذه القاعدة: )1) إذا كان التشريع 
الداخلي للدولة ال يتيح تنفيذ هذه القاعدة حسب األصول؛ )2) 
إذا كان الطرف الذي يدَّعي انتهاك حقوقه قد ُحرم من الوصول 
إىل سبل االنتصاف مبوجب القانون املحلي أو ُمِنع من استنفادها؛ 
)3) إذا كان هناك تأخر غري مربر يف إصدار احلكم النهائي مبقتضى 

سبل االنتصاف اآلنفة الذكر.

هل البيان بال أساس واضح أو غري مدعم برباهني كافية؟ 	 
مع  تتناىف  اليت  البالغات  تستبعد  أن  للجنة  هذا  يتيح 

موضوع االتفاقية وأغراضها؛
نفاذ 	  بدء  قبل  البالغ  موضوع  الوقائع  حدثت  هل 

املعنية؟  الدولة  إىل  بالنسبة  االختياري  الربوتوكول 
فعل حدث  الدولة عن  اللجنة  تسائل  أن  إذ ال ميكن 

قبل قبول هذه الدولة إجراء البالغات.

التدابري املؤقتة حاء- 
يف احلاالت املستعجلة، جيوز للجنة، بعد تلقيها البالغ وقبل 
اختاذ آرائها، أن تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ بعض التدابري 
املؤقتة لتفادي حدوث أي ضرر ال ميكن جربه لضحية االنتهاك 
ى من التدابري املؤقتة أن تستجيب حلاالت استثنائية  املزعوم. وُيتوخَّ
أو مهددة للحياة. فمثاًل، يف معظم احلاالت اليت ُعرضت على 
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اُتخذت تدابري مؤقتة يف حاالت 
تتعلق باإلعدام أو الترحيل اللذين قد يؤديان إىل انتهاك األحكام 
املتصلة يف احلق باحلياة واحلرية من التعذيب. وإذا منحت اللجنة 
تدابري مؤقتة، فإن قراراها النهائي قد يؤيد هذه التدابري أو يلغيها.

النظر يف األسس املوضوعية ونشر  طاء- 
آراء وتوصيات اللجنة

النظر يف  بعد  املوضوعية سواء  اللجنة يف األسس  تنظر 
مقبولية البالغ أو بالتزامن معه. وبعض هيئات املعاهدات تنظر 
تنظر  بينما  الوقت ذاته.  املوضوعية يف  املقبولية ويف األسس  يف 
هيئات معاهدات أخرى فيهما تباعًا. ومن مزايا النظر يف املقبولية 

واألسس املوضوعية معًا أنه يوفر الوقت. وميكن تلخيص العملية 
بوجه عام على النحو التايل.

أو آراءها بشأن  اللجنة قرارها  تعتمد  يف مرحلة الحقة 
البالغ. ويتم ذلك استنادًا إىل معلومات مكتوبة يقدمها الطرفان 
وإىل تطبيق االتفاقية على الوقائع كما حددهتا اللجنة. مث حتيل اللجنة 
آراءها وتوصياهتا، إن وجدت، إىل الدولة املعنية وإىل مقدم االلتماس. 
وإذا ثبت حدوث انتهاك، فإن اللجنة عادة ما تطلب من الدولة 
الطرف أن تتخذ تدابري مناسبة لالنتصاف. بيد أن ممارسة اللجنة يف 
هذا الصدد مل تتبلور بعد بطبيعة احلال. ومن خالل جتارب هيئات 
املعاهدات األخرى، قد تقتصر هذه اخلطوات على التوصيات بأن 
تقدم الدولة الطرف "إنصافًا مناسبًا"، أو بوجه أكثر حتديدًا، من 
قبيل التوصية باستعراض السياسات أو إلغاء قانون، أو دفع تعويض 

أو منع حدوث االنتهاكات يف املستقبل.

وتنص املادة 75 من القانون الداخلي للجنة أن تقدم الدولة 
الطرف املعنية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر من إحالة آرائها، 
ردًا خطيًا يتضمن أية معلومات خبصوص إجراءات املتابعة. وجيوز 
للجنة الحقًا أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل تقدمي مزيد من 
املعلومات، وجيوز للجنة أن تطلب إىل الدولة الطرف أن تورد يف 

تقريرها الدوري معلومات عن تلك اإلجراءات.

واملهم يف األمر أن هناك جهة اتصال ملتابعة تنفيذ آراء 
اللجنة. وتنص هذه القاعدة على أنه جيوز أن تعني اللجنة مقررًا 
خاصًا أو فريق عمل للتحقق من التدابري اليت اختذهتا الدول األطراف 
أو الفريق  للمقرر اخلاص  اللجنة وتوصياهتا. وجيوز  إلنفاذ آراء 
العامل القيام باالتصاالت املالئمة واختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة 
آراء اللجنة، وتقدمي توصيات إىل اللجنة باختاذ إجراءات. وجيوز 
للمقرر اخلاص أو الفريق العامل أن يقوما بزيارات إىل الدولة الطرف 
املعنية، مبوافقة اللجنة والدولة الطرف املعنية، وأن يرفعا إىل اللجنة 

تقارير هبذا الشأن.

التحقيق ياء- 

اإلجراء الثاين الذي نص عليه الربوتوكول االختياري هو 
التحقيق. ويتيح للجنة النظر يف معلومات موثوق هبا تدل على 
حدوث انتهاكات جسيمة أو منتظمة لالتفاقية يف دولة طرف ما. 
وجيوز للدول األطراف أن تستغين عن هذا اإلجراء، من خالل 
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إعالن وحتفظ، مع االحتفاظ بإمكانية التصديق على الربوتوكول 
االختياري )املادة 8). وللدول أن تقرر رفع التحفظات يف وقت 

الحق.

الشكوى  باملقارنة مع  للتحقيق  الرئيسية  السمات  ومن 
ما يلي:

أواًل، من أجل مباشرة التحقيق، ليس من الضروري 	 
أن تتلقى اللجنة شكوى رمسية. وُيترك للجنة أن تقرر 
الدولة  إىل  زيارة  يشمل  قد  )الذي  اإلجراء  مباشرة 

الطرف، رهنًا مبوافقة هذه الدولة)؛

تدل 	  اليت  احلاالت  إال يف  إجراء حتقيق  ثانيًا، ال جيوز 
للحقوق  أو منتظمة  انتهاكات جسيمة  على حدوث 

املنصوص عليها يف االتفاقية؛

ثالثًا، ما من حاجة ملثول الضحية.	 

حكم  على  شديد  اعتداء  إىل  اجلسيم  االنتهاك  وحييل 
أو أحكام من االتفاقية، من قبيل التمييز الذي يهدد حياة الشخص، 
أو سالمته أو أمنه الشخصي. أما االنتهاك املنهجي فهو حييل إىل 
منط من االعتداء، يتسم جبسامة درجته وتواتره بغض النظر عن 
القصد. وقد ينتج االعتداء عن القوانني أو السياسات أو املمارسات. 
وقد يشمل مصطلح "منهجي" أيضًا االنتهاكات اليت قد ال تعترب 

"جسيمة".

أما اإلجراء املتبع فهو كما يلي:

انتهاكات  9 حدوث  عن  هبا  موثوق  معلومات  تلقي 
جسيمة أو منهجية: تتلقى اللجنة املعلومات، وعمومًا 
ما ترد هذه املعلومات، حبسب جتربة هيئات املعاهدات 
األخرى، من املنظمات احلكومية حىت وإن جاز هليئات 
املعاهدات من تلقاء نفسها أن تباشر مجع املعلومات 
املتاحة إليها، مبا يف ذلك من هيئات األمم املتحدة )انظر 
املادة 79 من النظام الداخلي للجنة). ويف هذه املرحلة، 
من  املزيد  على  احلصول  إىل  اللجنة  تسعى  أن  ينبغي 
املعلومات للتثبت من أن املعلومات املتلقاة موثوق هبا؛

دعوة الدولة الطرف إىل التعاون: إذا خلصت اللجنة  9
إىل أن املعلومات موثوق هبا، فإهنا تدعو الدولة الطرف 
إىل التعاون يف فحص هذه املعلومات، مبا يف ذلك من 

خالل تقدمي معلومات إىل اللجنة؛

التحقيق:  9 إلجراء  اللجنة  من  أو أعضاء  عضو  تعيني 
معلومات  وأي  الطرف  الدولة  إفادة  اللجنة يف  تنظر 
األمم  ومنظومة  احلكومية،  املنظمات  تقدمها  إضافية 
املتحدة، واملنظمات غري احلكومية واألفراد، وتعني عضوًا 
أو أعضاء منها إلجراء التحقيق. وجيب أن حتصل اللجنة 
على تعاون الدولة الطرف يف مجيع املراحل إذا قررت 

مباشرة التحقيق؛

زيارة  9 اللجنة  ُتجري  قد  االقتضاء،  عند  البلد:  زيارة 
إىل األراضي املعنية، شريطة أن توافق الدولة الطرف 
املعنية على ذلك. وقد تشمل الزيارات، رهنًا مبوافقة 
بيد  استماع.  جلسات  إجراء  أيضًا،  الطرف  الدولة 
أن زيارة البلد ليست إلزامية وجيوز أن جتري اللجنة 

التحقيق بدوهنا؛

االستنتاجات والتعليقات والتوصيات املقدمة إىل الدولة  9
الطرف: جيب على اللجنة أن تصيغ تقريرًا وحتيله إىل 

الدولة الطرف سريًا؛

اللجنة يف  9 إىل  الطرف  الدولة  اليت حتيلها  املالحظات 
مالحظاهتا  الطرف  الدولة  تقدم  أشهر:  ستة  غضون 
إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر. وجيدر التنويه إىل أن 
جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة جيوز هلا أن تتيح 
تقريرها النهائي لعامة اجلمهور. وال تشري اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة وال النظام الداخلي للجنة إىل 

هذا اخليار، وهو ما يعين أنه خيار مفتوح؛

دعوة الدولة الطرف إىل اإلفادة عن اإلجراءات املتخذة:  9
جيوز أن تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها 
الدوري تفاصيل عن أية تدابري تكون قد اختذهتا لتنفيذ 
االستنتاجات. وتدرج اللجنة ملخصًا عن اإلجراء يف 

تقريرها السنوي.

وعلى غرار إجراء البالغات الفردية، قد يكون من املفيد 
للمشاركني أن يسمعوا عن التحقيق. ولسوء احلظ، مل تتح لعامة 
اجلمهور سوى تقارير قليلة نسبيًا عن التحقيق نظرًا للطابع السري 
الذي أجرته جلنة  التحقيق  امليسرون  ناقش  لو  لإلجراء. وحبذا 
القضاء على التمييز ضد املرأة يف قضية اختطاف نساء واغتصاهبن 
CEDAW/C/2005/ وقتلهن يف سيوداد خواريز باملكسيك )الوثيقة

.(OP.8/MEXICO
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مزايا الربوتوكول االختياري كاف- 
اإلجرائية  الناحيتني  من  االختياري  الربوتوكول  يوفر 
واجلوهرية آلية هامة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز القدرات 
الوطنية. وهذه مزايا ال تشمل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
للوهلة  الدول، قد تبدي  الدول أيضًا. صحيح أن  فحسب بل 
األوىل محاسًا باهتًا فيما خيص إجراء الشكاوى أو التحقيقات. بيد 
أن ما يزيد عن نصف الدول اليت صدقت على االتفاقية صدقت 
أيضًا على بروتوكوهلا االختياري، ألن الربوتوكول االختياري قد 

يكون مفيدًا هلا.

قد يكون الربوتوكول االختياري وسيلة لتعزيز آليات 	 
احلماية على الصعيد الوطين. فإذا كانت سبل االنتصاف 
حيتاج  أن  املرجح  غري  فمن  وفعالة،  سريعة  الداخلية 
يستنفدون  عندما  للجنة  التماسات  تقدمي  إىل  األفراد 

سبل االنتصاف الداخلية؛
لتأييد 	  وسيلة  االختياري  الربوتوكول  يوفر  أن  ميكن 

سياسات الدولة. فليست مجيع البالغات ُتبّت لصاحل 
الضحية املزعوم. وليس تطبيق املعايري الدولية على أفراد 
معينني واضحًا بالضرورة دومًا، ألن حاالهتم ال تدخل 
دومًا يف تصنيفات معينة. وقد تكون دولة طرف مقتنعة 
بأهنا تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، فيؤيد قرار من 
اللجنة فيما يتصل ببالغ فردي أو حتقيق موقف الدولة 

ذاك؛
ويف السياق ذاته، يكلف الربوتوكول االختياري اللجنة 	 

بتأييد قرارات املحاكم الوطنية أو االستفسار بشأهنا. 
ويتيح إرشادات للمحاكم املحلية وسائر آليات محاية 
حقوق اإلنسان بإسهابه يف املحتوى اجلوهري للحقوق 
مبوجب االتفاقية والتزامات الدول ذات الصلة. وميكن 
أيضًا أن يعزز االجتهاد القضائي الدويل االجتهاد الوطين؛

وميكن أن يساعد الربوتوكول االختياري الدول األطراف 	 
على إحداث التغيري. ويشهد على ذلك قرار اللجنة املعنية 
حبقوق اإلنسان بشأن قضية تونان ضد أستراليا. فقد 
التشريعات  أن  اإلنسان  املعنية حبقوق  اللجنة  اعتربت 
يف والية تسمانيا األسترالية فيما يتعلق باملثلية اجلنسية 
الدويل اخلاص باحلقوق  العهد  ال تتماشى مع أحكام 
املدنية والسياسية. مث استعانت احلكومة الفيدرالية يف 
أستراليا هبذا القرار من أجل إصالح القوانني يف الوالية؛

الربوتوكول 	  التحقيق مبوجب  إجراء  يوفر  أن  وميكن 
حلل  الدولية  اخلربة  من  لالستفادة  فرصة  االختياري 

ميكن  خاص،  وبوجه  أو املتعثرة.  الصعبة  املشاكل 
إىل  اللجنة  أعضاء  هبا  يقوم  اليت  الزيارات  تساعد  أن 
البلدان يف حتليل املشاكل من منظور أكثر موضوعية 
واستقاللية وإجياد حلول للمشاكل. ومن جهة أخرى، 
ميكن أن يستفيد هؤالء اخلرباء من جتربة البلدان األخرى. 
ويف املقابل، ميكن أن تساهم املرجعية الدولية واملستقلة 
للخرباء يف جعل التحقيق أقل محولة سياسيًا، مثاًل، ألنه 

ال يرتبط بأي قوة سياسية يف البلد؛

أيضًا سبل 	  االختياري  الربوتوكول  إجراءات  توضح 
تطبيق االتفاقية يف حاالت معينة. فمن خالل فحص 
أن  أو حتقيق، ميكن  فردية  تطبيقها يف ضوء شكوى 
توسع اللجنة وتعمق من فهمها لالتفاقية ومعناها وبذلك 
تصقل التوصيات اليت تقدمها إىل الدول )مجيع الدول، 
اخلطوات  عليها) وتوضح  املدَّعى  الدول  فقط  وليس 

اليت يتعني عليها اختاذها؛

تساعد اإلجراءات يف إدراج االتفاقية يف القوانني املحلية. 	 
وميكن أن حتفز آراء اللجنة وقراراهتا إلصالح القوانني 

كخطوة ملالءمة ممارسة الدول مع االتفاقية؛

ويوفر الربوتوكول االختياري آلية مقاضاة استراتيجية 	 
يأخذ هبا املجتمع املدين لدعم التغريات الرئيسية. فقد 
تكون املقاضاة مكلفة وعادة ما يصعب التكهن مبآهلا. 
ولذلك فليست املقاضاة دومًا هي احلل املفضل. بيد 
أهنا قد تكون مفيدة يف بعض احلاالت، ومنها حاالت 
املقاضاة االستراتيجية. وميكن ملنظمات املجتمع املدين 
وأنصار الصاحل العام أن يستعينوا بآلية املقاضاة كأداة 
استراتيجية بأساليب شىت. فمثاًل ميكن للمتقاضني أن 
ح  يقدموا دعوة جتريبية كسبيل لتوضيح القانون. ويوضَّ
القانون ليس فحسب للمتقاضني يف قضية معينة، بل 
تقدمي  وميّكن  مشاهبة.  حاالت  يواجهون  ملن  أيضًا 
منع  من  بشأهنا  القانون  وتوضيح  الدعوى  هذه  مثل 
حدوث مشاكل كثرية )واملزيد من حاالت املقاضاة يف 
املستقبل). وهبذه الطريقة، ميكن للمنظمات أن تستعني 
بالربوتوكول االختياري كوسيلة الستنباط آراء اللجنة 
بشأن مسائل رئيسية يف تنفيذ االتفاقية أو تفسريها على 

الصعيد املحلي؛

وميكن أن حيمي الربوتوكول االختياري الضحايا الفعليني 	 
أو املحتملني. وملا كان الربوتوكول االختياري ميثل آلية 
دولية للمساءلة من أجل التصدي النتهاكات احلقوق 
مبوجب االتفاقية، فقد يوفر للضحايا املزعومني تدابري 
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مؤقتة إذا كانت احلالة حرجة وكانت حقوقهم مهددة 
هتديدًا جديًا؛

ويسهل نسبيًا على الضحايا اتباع إجراء الشكاوى. فما 	 
من مهلة لتقدمي الشكاوى )شرط أال يكون االنتهاك 
املزعوم قد حدث قبل دخول الربوتوكول االختياري 
حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطرف) وميكن أن يكون 
هذا اإلجراء سريعًا وبسيطًا نسبيًا، بالرغم من أن جزءًا 
وما من  اللجنة.  قدرة  على  يتوقف  اجلهد  من  كبريًا 

متطلب بالتمثيل القانوين، والقرارات تتخذ كتابيًا.

دور الدول واملجتمع املدين وأفرقة  الم- 
األمم املتحدة القطرية

ميكن للدول واملجتمع املدين وأفرقة األمم املتحدة القطرية 
مجيعها أن تضطلع بدور يف تعزيز الربوتوكول االختياري واالستفادة 

منه. وميكن للدول بوجه خاص:

التصديق على الربوتوكول االختياري. بصورة واضحة، 	 
الربوتوكول  التصديق على  الدول يف  تنظر  أن  ينبغي 

االختياري؛

الربوتوكول 	  على  التصديق  يعرض  التنفيذ.  تعزيز 
وهذا  فردية وحتقيقات.  لشكاوى  الدول  االختياري 
قد يردعها عن عدم االمتثال لالتفاقية. وميكن أن تشري 
اآلراء بشأن البالغات والتحقيقات أيضًا إىل اخلطوات 

اليت ينبغي أن تتبعها الدولة لالمتثال؛

تعزيز سبل االنتصاف الداخلية. إن إمكانية جلوء الضحايا 	 
لتعزيز سبل  متثل حافزًا  للطعن  اللجنة  إىل  املزعومني 
االنتصاف الداخلية )التكفل بأن القضاء مؤهل للنظر 
الوطين) حىت ال ُتنقل  الصعيد  على  احلقوق  يف مجيع 

القضايا إىل اللجنة يف املقام األول؛

توفري معلومات إىل اللجنة يف الوقت املناسب. ينبغي 	 
أن تشارك الدول مشاركة فعالة يف إجراءات البالغ 
والتحقيق بتوفري معلومات حديثة ودقيقة لكي تتصرف 

اللجنة عن معرفة كاملة بالوقائع؛

مبتابعتها 	  الدول  تتكفل  أن  ينبغي  التوصيات.  متابعة 
وللتكفل  للضحايا،  انتصاف  سبل  لتوفري  للتوصيات 
فالدول  وفعاليتها.  املعاهدات  منظومة  باحترام  أيضًا 
هي من وضع هذه املنظومة، ومن مّث فإن هلا مصلحة 

يف التكفل بعملها؛

نشر آراء اللجنة. جيب أن تقوم الدول، يف احلد األدىن، 	 
بنشر آراء اللجنة عن البالغات الفردية املتصلة باألفراد 
اخلاضعني لواليتها. وينبغي أن تنظر الدول أيضًا يف نشر 
التحقيقات مبوجب الربوتوكول االختياري ألن ذلك 
سيحفز على مناقشتها على الصعيد الوطين، وسيساعد 
على تنفيذ التوصيات وحتسني التمتع باحلقوق يف هناية 

املطاف؛

تقدمي تقارير عن املتابعة. ينبغي أن تتكفل الدول بتقدمي 	 
تقارير نزيهة عن متابعة التوصيات يف تقاريرها الدورية 

الالحقة إىل اللجنة.

وللمجتمع املدين ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة دور 
هام يف تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين بالترويج للتصديق على 
الربوتوكول االختياري والدعوة لتنفيذ توصيات اللجنة. وميكن 

للمجتمع املدين بوجه خاص أن يقوم مبا يلي:

التصديق على الربوتوكول االختياري. تضطلع منظمات 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات املجتمع املدين بدور 
هام يف تشجيع الدول على التصديق على املعاهدات، 
مبا يف ذلك الربوتوكوالت االختيارية. فكثريًا ما دفع 
وعند  التصديق.  قرار  اختاذ  إىل  الدول  الضغط  هذا 
ذوي  األشخاص  ملنظمات  ميكن  للتصديق،  الترويج 
تدعو إىل  أن  أيضًا  املدين  املجتمع  اإلعاقة ومنظمات 
إعالن خالف  يقدم  بأال  )مثاًل  التحقيق  إجراء  قبول 

ذلك عند التوقيع أو التصديق)؛

مساعدة األفراد يف تقدمي الشكاوى. ميكن أن تضطلع 	 
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واملجتمع املدين بدور 
هام يف إذكاء الوعي بشأن إجراءي البالغات والتحقيق، 
ومتكني الضحايا من املعارف، واملوارد لتقدمي الشكوى، 

كما حيدث غالبًا؛

تقدمي البالغات. ميكن أن تتصرف منظمات األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة نيابة عن الضحايا. ففي بعض األحيان، 
يكون األشخاص ذوو اإلعاقة من ضحايا االنتهاكات 
حمرومني من األهلية القانونية، ويعوزهم التعليم، ويعيشون 
الفقر وغري ذلك. ويف مثل هذه الظروف، يغدو دور 
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر أمهية. وعلى 
النحو املشار إليه أعاله، يتعني على منظمة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة أن تثبت حصوهلا على موافقة الضحية 

الذي تتصرف بالنيابة عنه؛

االنتهاكات 	  تكون  عندما  التحقيق.  عمليات  إفادة 
منظمات  لدى  ما يكون  فغالبًا  أو منهجية،  جسيمة 
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األشخاص ذوي اإلعاقة معلومات أوسع نطاقًا لتحديد 
األمناط وتزويد اللجنة باملعلومات اليت حتتاجها؛

رصد امتثال الدول األطراف للتوصيات. ميكن أن تكون 	 
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة عيون الرصد وآذانه. 
وميكنها أن تكون شاهدًا على التغيريات )أو التقصري 
بعد توصيات اللجنة). ويف حالة عدم فعل أي شيء 
يذكر، ميكنها أن تبلغ اللجنة بذلك )من خالل بالغات 

أو تقارير موازية)؛

نشر االجتهاد القضائي. ميكن ملنظمات األشخاص ذوي 	 
اإلعاقة أن تنشر القرارات اليت تتخذها املحاكم املحلية 
لالستجابة حلقوق الضحايا وتوصيات اللجنة ومالحظاهتا 

فيما يتصل بالبالغات وعمليات التحقيق؛

تقدمي تقارير عن املتابعة. ميكن أن تنظر منظمات املجتمع 	 
إدراج  يف  اللجنة  إىل  موازية  تقارير  تعد  اليت  املدين 
وتوصياهتا مبوجب  اللجنة  آراء  متابعة  معلومات عن 

الربوتوكول االختياري.
التصديق  القطرية  املتحدة  األمم  أفرقة  تدعم  أن  وميكن 
على الربوتوكول االختياري وتنفيذ مقترحات وتوصيات اللجنة 
فيما يتصل بالبالغات الفردية والتحقيقات. وميكن ألفرقة األمم 

املتحدة بوجه خاص أن تقوم مبا يلي:

الترويج للتصديق. ميكن أن تستعني أفرقة األمم املتحدة 	 
للتشجيع  الشريكة  الوزارات  لدى  بالدعوة  القطرية 
ومن  االختياري.  الربوتوكول  على  التصديق  على 
سبل ذلك أن جيمع الفريق القطري توصيات هيئات 
التصديق  على  تشجع  اليت  األخرى  اإلنسان  حقوق 
يف  بذلك  واالستعانة  االختياري  الربوتوكول  على 
توصي  أن  ح  ويرجَّ احلكومية.  اجلهات  مع  مباحثات 
اللجنة )على غرار هيئات املعاهدات األخرى) بالتصديق 
على الربوتوكول االختياري لدى استعراضاهتا الدورية 
االستعراض  يوصي  وباملثل،  الطرف.  الدولة  لتقارير 
الدوري الشامل ملجلس حقوق اإلنسان، واإلجراءات 
اخلاصة خالل البعثات إىل البلدان أو املفوض السامي 
وحىت حقوق اإلنسان اإلقليمية، بأن تصدق دول معينة 
على الربوتوكول االختياري. وميكن أن تستند أفرقة 
للترويج  التوصيات  هذه  إىل  القطرية  املتحدة  األمم 

للتصديق؛

مجع املعلومات عن السوابق القضائية والتجارب املحلية 	 
للمعاهدات  االختيارية  بالربوتوكوالت  يتصل  فيما 
األخرى. ففي البلدان اليت تكون فيها املحاكم املحلية 
أو املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان قد تعاملت 
تبدي  قد  باإلعاقات،  تتعلق  مع شكاوى  السابق  يف 
االتفاقية  النظر يف حقوق  قبول  الدول رغبة أكثر يف 
أن  القطرية  املتحدة  األمم  أما القضاء. وميكن ألفرقة 
جتمع معلومات عن جتارب من هذا النوع وحتللها من 
أجل إظهار السبل اليت ميكن هبا لإلجراءات القضائية 
وشبه القضائية أن حتسن من إعمال حقوق اإلنسان، 

مبا يف ذلك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

إذكاء الوعي وتدريب اجلهات الفاعلة املعنية، من قبيل 	 
القضاة، وطلبة احلقوق، وموظفي احلكومة ومنظمات 
املدين  املجتمع  اإلعاقة/منظمات  ذوي  األشخاص 
وأمهيته  االختياري  بالربوتوكول  واعني  لكي يكونوا 
يف عملهم ودعم التصديق والدعوة إليه. وإذا كانت 
اللجنة قد أصدرت توصيات تتصل ببالغ أو حتقيق، فقد 
يساعد تدريب هذه اجلهات الفاعلة على حتديد سبل 
تعزيز التنفيذ. وكبديل لذلك، ميكن لفريق األمم املتحدة 
القطري أن يصدر بيانًا صحفيًا عن ذكرى بدء نفاذ 
الصكني )3 أيار/مايو)، واليوم الدويل لألشخاص ذوي 
اإلعاقة )3 كانون األول/ديسمرب) أو ذكرى تصديق 
الدولة على االتفاقية لتشجيع الدولة الطرف للتصديق 
اللجنة  تصدر  وعندما  االختياري.  الربوتوكول  على 
مقترحات وتوصيات تتعلق بتحقيق أو بالغ، فيمكن 
للفريق القطري أن يشجع احلكومة على إصدار بيان 
الصحفي  البيان  هذا  إصدار  يف  ينظر  أو أن  صحفي 

بنفسه؛

تقدمي معلومات موثوق هبا إىل اللجنة. ميكن أن يستعني 	 
كوسيلة  التحقيق  بآلية  القطري  املتحدة  األمم  فريق 
لتسليط الضوء على حالة البلد، وهو أمر قد ينطوي 
على طبيعة حساسة لفريق األمم املتحدة القطري. وهبذه 
الطريقة، ميكن أن يعتمد الفريق القطري على اللجنة 
يف إجراء حتقيق مستقل حىت يتسىن التعامل مع املسألة 
القطري يف  الفريق  يوضع  أن  دون  مناسب،  بشكل 

موقف صعب إزاء احلكومة؛

والتوصيات 	  اآلراء  بطبيعة  رهنًا  املتابعة.  املساعدة يف 
ومبعرفة وخربة فريق األمم املتحدة القطري، فقد يساعد 
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اللجنة  آراء  تنفيذ  على  الطرف  الدولة  الفريق  هذا 
وتوصياهتا. وقد ينطبق ذلك بوجه خاص على التحقيقات 
حيث يرّجح أن تكون اآلراء والتوصيات شاملة، وتغطي 
جمموعة من خمتلف املسائل املتداخلة فيما يتعلق بالتنفيذ 
ببساطة  تتناول  قد  اليت  البالغ،  )خالفًا لآلراء بشأن 

تقدمي تعويض إىل الضحية)؛

نشر آراء اللجنة وتوصياهتا. ميكن لفريق األمم املتحدة 	 
موقعه  وتوصياهتا على  اللجنة  آراء  ينشر  أن  القطري 

ُتنشر  عندما  بيانًا صحفيًا  أيضًا  وأن يصدر  الشبكي 
القرارات؛

تقدمي تقارير عن املتابعة. ميكن أيضًا لفريق األمم املتحدة 	 
علنًا  سواء  اللجنة،  إىل  معلومات  يقدم  أن  القطري 
أو سرًا، عندما تقدم الدولة تقريرها الدوري. وميكن أن 
يوفر للجنة معلومات قيمة بشأن متابعة آرائها وتوصياهتا 
مبوجب الربوتوكول االختياري. وهبذه الطريقة، تكون 

اللجنة قد استقت معلوماهتا من مصدر موثوق.
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