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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
حلقوق اإلنسان   التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية     

  ية واألمني العاماملفوضية السام وتقارير
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  األشخاص ذوي اإلعاقةعمالة دراسة مواضيعية بشأن عمل و    

  *تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
وحتلل األحكام ذات .  األشخاص ذوي اإلعاقة  عمل وعمالة اسة على   تركز هذه الدر    

الصلة من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتسلط الضوء على املمارسات اجلّيدة يف             
 وحتدد التحديات الرئيسية اليت تواجهها الدول       ، لألشخاص ذوي اإلعاقة   العملتشجيع فرص   

قة بإمكانية احلصول على عمل واالحتفاظ به       األطراف يف ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعا      
  .واالرتقاء فيه على قدم املساواة مع اآلخرين
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  مقدمة  -أوالً  
مفوضية األمم املتحدة السامية    إىل   ،١٩/١١ يف قراره    ،طلب جملس حقوق اإلنسان     -١

 األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك بالتـشاور       عمل وعمالة حلقوق اإلنسان إعداد دراسة بشأن      
يني مبا يف ذلك الدول ومنظمة العمل الدولية واملنظمات اإلقليميـة           مع أصحاب املصلحة املعن   

واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية ومنظمات اجملتمع املـدين،           
وطلب اجمللس  . ومنها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        

كل يسهِّل االطالع عليها، على املوقـع الـشبكي للمفوضـية     كذلك إتاحة الدراسة، يف ش    
  . قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلسالسامية 

 منظمة   إىل الدول األعضاء ورسائل إىل     ة مذكرات شفوي   السامية ةيوأرسلت املفوض   -٢
طنيـة  املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسـسات الو        العمل الدولية و  

نة التنمية االجتماعية، وطلبـت  حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للج  
وترد .  األشخاص ذوي اإلعاقة   عمل وعمالة الرد على جمموعة من األسئلة ذات الصلة ب       إليها  

 وميكن االطالع . يف مرفق هذه الوثيقة قائمة جبميع اجلهات اليت ردت على مذكرة املفوضية           
  .)١(على مجيع املسامهات على املوقع اإللكتروين للمفوضية

  احلق يف العمل كحق من حقوق اإلنسان  -ثانياً  
ويقر اإلعالن العاملي حلقـوق     . إن احلق يف العمل حق أساسي من حقوق اإلنسان          -٣

كل فرد ميلك احلق يف العمل، ويف حرية اختيار عمله، ويف شروط عمل عادلة              "اإلنسان بأن   
واحلق يف العمل أساسي إلعمال     . )٢٣ من املادة    ١الفقرة  " (تية، ويف احلماية من البطالة    وموا

. حقوق أخرى من حقوق اإلنسان، وهو جزء ال يتجزأ من كرامة اإلنسان ومتأصـل فيهـا   
وعادة ما يوفر العمل سبل عيش الشخص وأسرته، كما يسهم، يف حـال اختيـار العمـل                 

  . واالعتراف به داخل اجملتمعقبوله حبرية، يف منو الشخص أو
وقد نص على احلق يف العمل كحق من حقوق اإلنسان يف صكوك قانونية دوليـة                 -٤

ويضمن . )٢٧املادة  ( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       عديدة، آخرها وأكثرها تفصيالً   
ـ            ىن عـام   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلق يف العمل مبع

ويتناول بوضوح البعد الفردي للحق يف العمل باالعتراف مبا لكل شخص مـن             . )٦املادة  (
حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وال سيما بظـروف عمـل تكفـل الـسالمة              

 من العهد اليت تنص علـى       ٨ويتم تناول البعد اجلماعي للحق يف العمل يف املادة          . )٧ املادة(

__________ 

  .www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/WorkAndEmployment.aspxانظر  )١(



A/HRC/22/25 

GE.12-18839 4 

ن النقابات ويف االنضمام إىل النقابة اليت خيتارها، فضالً عن حـق            حق كل شخص يف تكوي    
  .النقابات يف ممارسة نشاطها حبرية

 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية          ويضمن احلقَّ يف العمل أيضاً      -٥
؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري           )٨من املادة   ) أ(٣ الفقرة(
؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة             )٥من املادة   ‘ ١‘)ه(الفقرة  (
؛ واالتفاقية الدولية حلمايـة     )٣٢املادة  (؛ واتفاقية حقوق الطفل     )١١من املادة   ) أ(١ الفقرة(

). ٥٤ و ٥٢ و ٤٠ و ٢٦ و ٢٥ و ١١املـواد   (حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم        
 عديدة باحلق يف العمل يف بعده العام، ومن بينها امليثاق االجتمـاعي  وتعترف صكوك إقليمية  

، اجلـزء   ١املـادة    (١٩٩٦، وامليثاق االجتماعي األورويب املنقح لعام       ١٩٦١األورويب لعام   
؛ والربوتوكـول اإلضـايف     )١٥املادة  (، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب       )الثاين

إلنسان يف جمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          لالتفاقية األمريكية حلقوق ا   
 أن احترام احلق يف العمل يلزم الدول األطراف باختاذ          وتؤكد هذه الصكوك مجيعاً   ). ٦ املادة(

  .تدابري هتدف إىل حتقيق العمالة الكاملة
واعتمدت منظمة العمل الدولية جمموعة واسعة من الصكوك ذات الصلة بـاحلق يف               -٦
ة بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمـل        يمل، مبا يف ذلك إعالن منظمة العمل الدول       الع
وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عوملـة منـصفة             ) ١٩٩٨(
لكرامـة  ل إىل أن العمل مصدر       استناداً ،"العمل الالئق "مفهوم   أيضاًوقد بلورت   . )٢٠٠٨(

 األسري والسلم يف اجملتمع والدميقراطيات اليت ختدم شـعوهبا والنمـو            الشخصية واالستقرار 
وتوسعت جلنة احلقـوق    . )٢(االقتصادي الذي يوسع الفرص لألعمال املنتجة وتنمية املشاريع       

 بـشأن ) ٢٠٠٥(١٨املفهوم يف تعليقها العام رقم       يف   ثركأاالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
لعمل الالئق هو عمل يراعي حقوق اإلنسان األساسية لألفراد         احلق يف العمل، إذ ذكرت أن ا      

ويوفر دخالً يسمح للعمال بإعالة أنفسهم وأسرهم، كما يشمل احترام سالمة العمال البدنية             
  ).٧الفقرة (والعقلية أثناء ممارستهم لعملهم 

   األشخاص ذوي اإلعاقةعمل وعمالة  -ثالثاً  
 يف املائة من سكان ١٥للتقديرات العاملية، حوايل     يشكل األشخاص ذوو اإلعاقة، وفقاً      -٧

 ويعـيش   )٣() سـنة أو أكثـر     ١٥( منهم سن العمل      مليوناً ٩٧٥ و ٧٨٥ويبلغ ما بني    . العامل
__________ 

)٢( ILO, Decent work agenda, see http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--

en/index.htm.  
، متـاح يف  ٢٦١، الـصفحة  ٢٠١١، التقرير العاملي حول اإلعاقـة    منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل،       )٣(

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf.  
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وتعد . معظمهم يف البلدان النامية حيث يشغل االقتصاد غري الرمسي نسبة هامة من القوة العاملة             
وتشري . عاملة منخفضة يف العديد من البلدان     نسبة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف القوى ال       

مـا يقـل    أن  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل        بشأن أعضاء   إحصاءات حديثة   
 مقارنة بواحد بقليل عن نصف األشخاص ذوي اإلعاقة البالغني سن العمل غري نشطني اقتصادياً          

وبالرغم من أنـه مـن   . )٤( سن العمل  من كل مخسة من األشخاص الذين ال إعاقة هلم البالغني         
الصعب املقارنة بني البلدان فيما يتعلق بنسب البطالة بسبب التباينات الوطنية يف تعريف اإلعاقة              

  .واملنهجية اإلحصائية، فمن الواضح أن مثة فجوة عمالة تعم مجيع البلدان واملناطق
 أعمـال متدنيـة     وعندما يوظف األشخاص ذوو اإلعاقة، يرجح أن يكون ذلك يف           -٨

 وكثرياً. األجر ويف مستويات مهنية متدنية ويف ظل توقعات ترقية ضعيفة وظروف عمل رديئة
ما يعملون أكثر من أقراهنم لدوام جزئي أو يف وظائف مؤقتة إمكانيات التطور املهين فيهـا                

عاقة يف   ما تكون للعقبات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإل        وكثرياً. قليلة يف كثري من األحيان    
هذا الصدد صلة باملواقف أو اآلراء السلبية، ووصمة العار أو القوالـب النمطيـة الـضاربة                

 كما أن االفتقار إىل إمكانية      .اجلذور، وقلة اهتمام احلكومات وأرباب العمل وعامة اجلمهور       
. احلصول على التعليم والتدريب على املهارات ذات الصلة بسوق العمل من احلواجز الرئيسية      

 ما ينظَر إىل األشخاص ذوي اإلعاقة على أهنم غري مناسبني للحياة املهنية، وغري قادرين وكثرياً
على إجناز املهام، على النحو الذي يطلبه سوق العمل املفتوح، أو أهنم يفضلون البيئات احملمية      

  .من مثل األوراش احملمية
اقة حق األشـخاص ذوي      من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع      ٢٧وتبني املادة     -٩

التفاقية، حيث تنشئ اإلطـار      يف ا  اإلعاقة يف العمل؛ وتشكل أحد املقتضيات األكثر تفصيالً       
  . األشخاص ذوي اإلعاقةعمل وعمالةالقانوين اللتزامات الدولة فيما يتصل ب

 من االتفاقية الدول األطراف باالعتراف حبق األشخاص        ٢٧ من املادة    ١وتلزم الفقرة     -١٠
 مـن   ٢٣ وتتوسع يف مقتضى املـادة    . اإلعاقة يف العمل، على قدم املساواة مع اآلخرين       ذوي  

 من العهـد الـدويل اخلـاص        ٦اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وتستخدم لغة مشاهبة للمادة         
وتذكر أن هذا احلق يشمل إتاحة الفرصـة هلـم       . )٥(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

مل خيتارونه أو يقبلونه حبرية يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحـتني أمـام              لكسب الرزق يف ع   
األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني هلم ويسهل اخنراطهم فيهما، وتبني قائمة جمملة ال حـصرية              

حلماية على الدول األطراف أن تنفذها، بوسائل منها سّن التشريعات،          من اخلطوات اليت يتعني     
  .)٦(زه، مبا يف ذلك حق من تصيبهم اإلعاقة يف العملإعمال احلق يف العمل وتعزي

__________ 

  .٢٣٧املرجع نفسه، الصفحة  )٤(
بشأن األشخاص ذوي   ) ١٩٩٤(٥ تعليق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العام رقم          انظر أيضاً  )٥(

  .بشأن احلق يف العمل) ٢٠٠٥(١٨اإلعاقة ورقم 
  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٢٧من املادة ) ك(ىل إ )أ(١انظر الفقرات الفرعية من  )٦(
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 على الدول األطراف بتهيئـة      ويرتب حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل التزاماً         -١١
ويشكل أرباب العمل   . بيئة مناسبة ومواتية لتوظيفهم، يف القطاعني العام واخلاص على السواء         

م على السوق؛ وهبذه الصفة تقع علـيهم        اخلواص املوفر الرئيسي لفرص العمل يف اقتصاد قائ       
 مـن   ٢٧وتوجه املادة   . مسؤولية إجياد بيئة عمل ترحب باألشخاص ذوي اإلعاقة كعاملني        

االتفاقية الدول األطراف يف إعمال حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل عن طريق مجلـة               
  :أمور، منها املعايري التالية

مجيع  علىيسري  عدم التمييز على العمالة كما      يسري املبدأ العام ل   : عدم التمييز   )أ(  
  جماالت احلياة األخرى؛ ولألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف العمل على قدم املساواة مع اآلخرين؛

رصـة  يشكل حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمـل ف        : إمكانية الوصول   )ب(  
وصول إىل مكـان    إمكانية ال تيسري  تعلق  يو.  وصوهلم إليها  لكسب الرزق يف بيئة عمل ميسر     

تحديد احلواجز اليت تعيق إجناز األشخاص ذوي اإلعاقة لعملهم على قدم املساواة مع             بالعمل  
  اآلخرين وإزالتها؛

لتيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العمل       : ترتيبات تيسريية معقولة    )ج(  
ت تيـسريية   على قدم املساواة مع اآلخرين، جيب على الدول األطراف كفالة توفري ترتيبـا            

ة، مبا يف ذلك عن طريق      معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يطلبوهنا، واختاذ خطوات فعال        
  ؛لضمان اعتبار احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة متييزاًالتشريع، 
يف ب فرض التزامات على أرباب العمـل        جإضافة إىل وا  : التدابري اإلجيابية   )د(  

  . األشخاص ذوي اإلعاقةعملعتماد تدابري إجيابية لتعزيز فرص ، ينبغي للدول االقطاع اخلاص
وتعد عملية مواءمة املعايري واملمارسة الوطنية مع االتفاقية إحدى تـدابري التنفيـذ                -١٢

 األشخاص  عمل وعمالة تشجيع  عند  الرئيسية اليت على الدول األطراف اختاذها، مبا يف ذلك          
ل األطـراف  تفاقية التزامني عـامني علـى الـدو   ويف هذا الصدد، تفرض اال   . ذوي اإلعاقة 

  ):٤ من املادة )ب(و) أ(١الفقرتان الفرعيتان (
اختاذ مجيع التدابري املالئمة، التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري، إلنفاذ            )أ(  

  ؛ عمالةاحلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية اليت هلا صلة بالعمل وال
 املالئمة، مبا فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد مـن    اختاذ مجيع التدابري    )ب(  

 ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة يف       القوانني واللوائح واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزاً      
  .عمالةجمايل العمل وال

طـار  اإلوهناك طرق عديدة لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف العمـل يف                -١٣
العجـز  قوانني  ، احلماية الدستورية و    ال حصراً  ، إمجاالً  الطرق  هذه وميكن أن تشمل  . قانوينال

ت مسامهاوأشارت  . عملالقوانني  لتمييز و امناهضة  قوانني حقوق اإلنسان وقوانني     الكامل و 
هذه القـوانني يف شـكل أحكـام    اعتمدت  الدراسة إىل تزايد عدد البلدان اليت       قُدِّمت هلذه   
يف كما أشري   . ر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة     مناهضة للتمييز حتظ  قوانني  دستورية أو   
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بشأن حق األشـخاص ذوي     حمددة   إىل قوانني العمل اليت تتضمن أحكاماً     املسامهات الواردة   
 وكـثرياً . العمالـة عمـل و ال عن اإلعاقة يف العمل أو إىل قوانني اإلعاقة اليت تتضمن أحكاماً 

تلزم الشركات بإثبات   متثال للعقود، اليت    قوانني اال  ، إىل جانب التشريع األساسي    ،توجد ما
  .أهنا متتثل ألحكام القانون وتؤدي دور حفازات ألرباب العمل لتنفيذ املقتضيات القانونية

  احلق يف احلصول على عمل يف سوق عمل مفتوح  -ألف  
تنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على حق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف               -١٤

فرص واملساواة يف املعاملة يف احلصول على عمل يوافق اختيـارهم، حيثمـا             التمتع بتكافؤ ال  
 منظمـة   وقد شجعت توصـية   . فتوحاملعمل  الحتفاظ به واالرتقاء فيه يف سوق       أمكن، واال 

 والقواعـد املوحـدة   ،١٩٥٥لعام  )نيلمعوقل( التأهيل املهين ، توصية٩٩العمل الدولية رقم  
 وصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل        سلفاً) ١٩٩٣( معوقني تكافؤ الفرص لل   بشأن حتقيق 

بـشأن   ١٩٨٣لعام  ) ١٥٩رقم   ( منظمة العمل الدولية   وعرفت اتفاقية . املفتوحالعمل  سوق  
  .املفهوم ألول مرة يف صك دويل ملزم قانوناً) للمعوقني(التأهيل املهين والعمالة 

إلعاقة جيـب أن    ومع أن التركيز األساسي الستراتيجيات توظيف األشخاص ذوي ا          -١٥
يسمى  نصب على توفري تكافؤ الفرص يف العمل املنتج واملربح يف سوق العمل املفتوح، ظل ما              ي

 مـا تتخـذ هـذه    وكثرياً. ، بالنسبة للعديدين، اخليار احلقيقي الوحيد املتاح"البديل"التوظيف  
  .املبادرات شكل عمل مدعوم أو عمل يف ورشة حممية

 يتعلق ية عادة يف ورشة مستقلة وقد ينطوي على متطلبات فيما         ويتم العمل يف ورشة حمم      -١٦
 مـا ال تـشملها      بالناتج دون ما هو متوقع يف سوق العمل املفتوح وعلى ترتيبات عمل كثرياً            

ن الناس ينتقلون   ألويتحتم النظر إىل العمل يف ورشة حممية على أنه ترتيب انتقايل            . قوانني العمل 
 متكنهم من العمل إىل جانب األشخاص اخلالني من اإلعاقة، لكن           إىل أشكال عمل أكثر انفتاحاً    

 ملن قد يتعذر عليهم، ألسباب خمتلفة، االضطالع بعمل          مستمراً على أنه ترتيب يقدم دعماً    أيضاً  
  .يف سوق العمل املفتوح

، عـادي تدريب أثناء العمل يف مكان عمل       الوعادة ما ينطوي العمل املدعوم على         -١٧
لعامل كل من ا   مدرب يقدم الدعم على سبيل املتابعة ل       على يد امل أثناء العمل    حيث يتعلم الع  

وإضـافة إىل   . اختبـار  عقد عمل أو فترة      ميقديف حالة ت  ورب العمل عند انتهاء التدريب و     
فرادى الوظائف املدعومة يف سوق العمل املفتوح، قد يتخذ العمل املدعوم شـكل أعمـال               

، أو جيوب داخل شركة، يف حالـة األفـراد الـذين            نقلةمتجتارية صغرية، أو أطقم عمال      
، العاديةعمل  أماكن ال ويعد العمل املدعوم، عندما يتم يف       . )٧(حيتاجون درجة أعلى من الدعم    

  .كثر فعالية يف احلصول على وظائفأنه أوقد تبني ة حممية  عن العمل يف ورش مفضالًبديالً
__________ 

)٧( O’Reilly, Arthur, The right to decent work of persons with disabilities (Geneva, ILO, 2007).  
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حد املواضيع الرئيـسية للنقـاش بـشأن        وخالل املفاوضات بشأن االتفاقية، كان أ       -١٨
لتفسري الدمج الشامل يف احلياة العمليـة يف   " فجوة" هو اخلوف من إجياد ما يسمى        ٢٧ املادة

وبالفعل، ال يتحقق حـق كل شخص يف أن تتاح لــه إمكانيـة             . شكل ورشات حممية  
ة املتاحـة   إذا كانت الفرصة احلقيقيـة الوحيـد       )٨(كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية      

يف ظروف دون املعايري يف كثري مـن        يف املرافق احملمية،    لألشخاص ذوي اإلعاقة هي العمل      
 وعلى هذا املنوال، أشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن من             .األحيان

يف معّينة أو   مهن  يف   بفئة معينة من اإلعاقة      نياً األشخاص املصاب  يفعلحتصر  شأن الترتيبات اليت    
  .)٩(إنتاج سلع معّينة أن تنتهك احلق يف العمل

ويقع على الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واجب توعية              -١٩
العمال وعامة اجلمهور حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل، مبا يف ذلك االلتزامات املترتبة              

ـ  . فتوحاملعمل ال سوق  على خمتلف الفاعلني يف إعمال هذا احلق يف        سامهات وتبني بعـض امل
فعلى سبيل املثال، باشرت بريو وصربيا      . ذه الدراسة ممارسات جيدة يف هذا الصدد      هلاملقدمة  
 تقودها الدولة ترمي إىل توعية أرباب العمل حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة بغيـة               جهوداً

  .ص على العملاألشخاهؤالء القضاء على القوالب النمطية املتصلة بقدرة 

  عمالةالتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وال  -باء  
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التمييـز علـى أسـاس             ٢تعرف املادة     -٢٠

أي متييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضـعاف               "بأنه   اإلعاقة
سان واحلريات األساسية أو التمتع هبـا أو ممارسـتها،   إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلن   أو

قدم املساواة مع اآلخرين، يف امليادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافيـة               على
ويشمل مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبـات   . املدنية أو أي ميدان آخر     أو

  . "تيسريية معقولة
ع اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيهـا          ويف حني خيض    -٢١

، فإن حظر التمييـز واجـب       )١٠()٤ من املادة    ٢الفقرة  (احلق يف العمل، العتبارات التدرج      
ص تمييز على أساس اإلعاقة وبأن تكفل لألشخاالوالدول األطراف ملزمة حبظر . التطبيق فوراً 

__________ 

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٦ من املادة ١انظر الفقرة  )٨(
كما أعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق       . ٢١للجنة بشأن املعوقني، الفقرة     ) ١٩٩٤(٥ام رقم   انظر التعليق الع   )٩(

، )مـثالً " التدليك للمكفـوفني  "جمال  (األشخاص ذوي اإلعاقة عن القلق إزاء ممارسة ختصيص جمال العمل           
 ،CRPD/C/CHN/CO/1(يشكل متييزاً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق خبياراهتم املهنية والوظيفية             مما

  ).٤١الفقرة 
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢ من املادة ١انظر الفقرة  )١٠(
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 جبميع املسائل   ، مبا يف ذلك ما يتصل     )٥ من املادة    ٢قرة  الف(مييز  من الت ذوي اإلعاقة احلماية    
  .كما يف أي جمال آخر) ٢٧من املادة ) أ(١الفقرة (ة بكافة أشكال العمالة املتعلق
يف سوق العمل املفتوح وكـذا يف       : وتشمل احلماية من التمييز مجيع أشكال العمالة        -٢٢

 وممارسة مجيع جوانب    ي أن يشمل حظر التمييز قانوناً     وينبغ. برامج العمالة احملمية أو املدعومة    
  :العمالة، مبا فيها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي

من إجـراءات   ا  اب وغريمه إجراءات التوظيف من مثل اإلعالن واالستجو       )أ(  
  االنتقاء؛
إلزالة التمييز غري املباشر الذي يضع األشخاص       توظيف  استعراض معايري ال    )ب(  
  اقة يف وضع غري موات؛ذوي اإلع
  قرارات التعيني؛  )ج(  
  بنود وشروط العمالة من مثل األجر وساعات العمل والعطل؛  )د(  
 ،الترقية أو التحويل أو التدريب أو غريها من االستحقاقات املتصلة بالعمالة            )ه(  

  أو التسريح أو غريه من الضرر، من مثل خفض الرتبة أو التقشف؛
  ؛)غري التمييزي(صلة بإهناء اخلدمة االستحقاقات املت  )و(  
  اإليذاء والتحرش؛  )ز(  
  . والصحيةمنةظروف العمل اآل  )ح(  

ا ألشـكال متعـددة     رضووتعترف االتفاقية بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ميكن أن يتع          -٢٣
العرق أو اللـون أو اجلـنس أو الـسن          يز على أساس عوامل خمتلفة، منها       مشددة من التمي   أو
أي  لدين أو األصل اإلثين أو االنتماء إىل الشعوب األصلية أو األصل االجتماعي أو            اللغة أو ا   أو

وميكن أن يواجهوا حتديات متعددة األوجـه يف        ). من الديباجة ) ع ( الفرعية الفقرة(مركز آخر   
وينبغي مراعاة هذه التحديات واعتمـاد هنـج       . الوصول إىل العمل واالحتفاظ به واالرتقاء فيه      

  .ميم القوانني والسياسات الرامية إىل تعزيز عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقةشامل عند تص
أيـضاً   النساء ذوات اإلعاقة تواجهها   هاوبالفعل، فإن العديد من التحديات اليت تواجه        -٢٤

املرأة بشكل عام، من مثل عدم وجود املساواة يف إمكانية احلصول على عمل، والتحـرش يف                
بيد أن التحديات الـيت تواجههـا       . جر عن العمل ذي القيمة املتساوية     مكان العمل، وتدين األ   

النساء ذوات اإلعاقة املتصلة بصعوبة احلصول على عمل والتكاليف اإلضافية املرتبطة باإلعاقـة             
 جتعل وضعهن    ما وعدم حتكمهن يف أمالكهن أو نقودهن بسبب قوانني األهلية القانونية، كثرياً          

ويف البلدان القليلة اليت تتاح فيهـا البيانـات         . )١١( احلياة العملية  غري موات بشكل مضاعف يف    
__________ 

تناولت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة األشكال املتعددة للتمييز اليت تواجهها النـساء ذوات                )١١(
  .CRPD/C/HUN/CO/1 وCRPD/C/ARG/CO/1اإلعاقة؛ انظر على سبيل املثال 
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، تبدو املـرأة باسـتمرار      )١٢(املتعلقة بالعمل، موزعة حسب اإلعاقة ونوع اجلنس ونوع العمل        
  . بشكل مثري يف املناصب اإلداريةياًناقصة التمثيل يف مجيع فئات العمل، مع كون متثيلها متدن

   الوصولأماكن عمل ميسرة  -جيم  
يسر الوصول يف اآلن نفسه مبدأ عام ومادة أساسية يف اتفاقية حقوق األشـخاص                -٢٥

والدول . وينطبق على أماكن العمل كما على جماالت احلياة األخرى        ) ٩املادة  (ذوي اإلعاقة   
ملزمة، إضافة إىل ضمانة إمكانية تامة للوصول إىل أماكن عمل القطاع العام، بفرض شروط              

  . على أرباب العمل يف القطاع اخلاصولتيسري الوص
 ويعد اختاذ خطوات لضمان إمكانية الوصول إىل مكان العمل بشكل كامل أساسياً             -٢٦

 -  املادية أو اليت هلا صلة باملواقف أو املعلومات أو االتصاالت أو النقل          - إلزالة شىت احلواجز  
. ل عليه واالحتفاظ بـه    اليت حتول دون األشخاص ذوي اإلعاقة والبحث عن عمل واحلصو         

 ما تكون احلواجز املادية، من مثل تعذر الوصول إىل النقل العام والـسكن وأمـاكن                وكثرياً
بيد أن عدم تيسري    . العمل، من بني األسباب الرئيسية لعدم توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة         

  .مكان عمل ما ال يربر عدم توظيف األشخاص ذوي اإلعاقةإىل وصول ال
ملسامهات يف هذه الدراسة أن العديد من الدول اختذت خطـوات لتيـسري             وتثبت ا   -٢٧

، مبا يف ذلك عن طريق تـدابري تـشريعية          إىل أماكن العمل  األشخاص ذوي اإلعاقة    وصول  
واختذت معظم الدول إجراءات لتشجيع التيسري املـادي للوصـول،         . وتدابري السياسة العامة  

وأشـارت  . ت املياه واملصاعد امليسرة وما إليهـا      يف ذلك عن طريق بناء املمرات، ودورا       مبا
مسامهات أندورا ومصر وغريمها إىل اخلطوات املتخذة فيما يتعلق بتيسري الوصول إىل النقـل              

إىل لغـة اإلشـارة   الفورية لتسهيل الوصول إىل مكان العمل؛ وذكرت باراغواي أن الترمجة          
عت أملانيا واملكسيك وغريمهـا وجـوب       ر لطاليب العمل من الصم أثناء املقابالت؛ وشرَّ       توفَّ

ضمان تيسري الوصول يف أماكن عمل القطاعني العام واخلاص اليت يتجاوز عدد العمال فيها              
  . معيناًرقماً
 -  بصرف النظر عن احلجـم أو القطـاع        - وينبغي للدول أن تبصِّر أرباب العمل       -٢٨

ن مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة يف      بواجبهم اإلجيايب املتمثل يف حتديد احلواجز اليت حتول دو        
ومن املمارسات اجلّيدة يف    . وصول إىل أماكن العمل واختاذ التدابري املالئمة إلزالتها       الإمكانية  

هذا اجملال جهود توعية أرباب العمل بضرورة تنفيذ اللوائح املتصلة بإجياد بيئة خاليـة مـن                
بشأن تيسري الوصول والتصميم العام     احلواجز ومالئمة لذوي اإلعاقة، ووضع مبادئ توجيهية        

  .لفائدة أرباب العمل

__________ 

  .انظر على سبيل املثال مسامهات باراغواي واملغرب يف هذه الدراسة )١٢(
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  الترتيبات التيسريية املعقولة يف مكان العمل  -دال  
التعـديالت والترتيبـات الالزمـة      "تعرِّف االتفاقية الترتيبات التيسريية املعقولة بأهنا         -٢٩

ك حاجة إليهـا يف      غري متناسب أو غري ضروري، واليت تكون هنا        واملناسبة اليت ال تفرض عبئاً    
حالة حمددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق            

وفيما يتعلق بالعمل والعمالة، فإن الـدول       ). ٢املادة  " (اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها   
لة تـوفري ترتيبـات   األطراف ملزمة باختاذ اخلطوات املناسبة، مبا يف ذلك سن التشريعات، لكفا      

 .)٢٧مـن املـادة     ) ط(١الفقـرة   (إلعاقة يف أماكن العمل     تيسريية معقولة لألشخاص ذوي ا    
واهلدف من أي ترتيب تيسريي يف مكان العمل هو متكني الشخص الذي يتخذ من أجله مـن                 

  .املشاركة يف احلياة العملية مشاركة كاملة ومتساوية
 ترتيبات تيسريية معقولة يشكل متييزاً على أساس        وتنص االتفاقية على أن عدم اختاذ       -٣٠

 ترتيبات تيسريية    إدراج ولذلك، جيب على الدول التأكد من األخذ بوجوب ضمان        . اإلعاقة
معقولة يف تشريعها وأن تعترب التشريعات املناهضة للتمييز أن احلرمان من ترتيبات تيـسريية              

  .)١٣(معقولة يشكل ضرباً من التمييز
تفاقية، يقع على أرباب العمل ومقدمي اخلدمات وغريهم التزام قـانوين   ومبوجب اال   -٣١

وجيب أن تنص القوانني علـى أن       . بتوفري ترتيبات تيسريية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة      
أرباب العمل يف القطاعني العام واخلاص كليهما مسؤولون عن توفري ترتيبات تيسريية معقولة             

وينبغي للحكومات أن تضع سياسات تشجع وتنظم ترتيبات         .لفرادى العاملني ذوي اإلعاقة   
وينبغـي  .  ذوي اإلعاقة  عاملنيعمل مرنة وبديلة تتسع بشكل معقول لالحتياجات الفردية لل        

ملثل هذه السياسات أن تشمل من بني ما تشمل تسوية أو تعديل اآلليات واملعدات، وتغـيري                
ل لتوفري إمكانية الوصول إىل مكان العمل،       حمتويات العمل ووقته وتنظيمه، وتكييف بيئة العم      

  .)١٤(ة ذوي اإلعاقشخاصوذلك من أجل تيسري توظيف األ
ت املسامهات يف الدراسة أن األخذ بترتيبات تيسريية معقولـة يف القـوانني             فوكش  -٣٢

البلدان الـيت تأخـذ      وباستثناء بعض    .)١٥(املتعلقة باإلعاقة كان بطيئا يف العديد من البلدان       
ن العام، مل تأخذ إال القليل من الدول اليت سامهت يف الدراسة باملفهوم يف تـشريعها                القانوب

__________ 

 على أن تكرس، مبا يف ذلك يف التشريع، أن احلرمـان مـن ترتيبـات                حثت اللجنة الدول األطراف مراراً     )١٣(
  .تيسريية معقولة يشكل ضرباً من التمييز

)١٤( ILO, Managing disability in the workplace: ILO code of practice, (Geneva, 2002), p. 3, sect. 1.4.  
 ١٩٦٨أخذ مبفهوم الترتيبات التيسريية املعقولة يف الواليات املتحدة األمريكية يف قانون احلقوق املدنيـة لعـام       ) ١٥(

؛ ويستخدم قانون مماثـل يف اململكـة املتحـدة          ١٩٩٠ يف قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة لعام        وطبق الحقاً 
 EC/2000/78؛ ويـذكر التوجيـه      "التعديل املعقول "يا العظمى وآيرلندا الشمالية ويف أستراليا مصطلح        لربيطان

  ).٥املادة (جمللس أوروبا أنه ينبغي توفري ترتيبات تيسريية معقولة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال العمل 
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 ما خيلط مفهوم الترتيبات التيسريية      ويف الواقع، كثرياً  . الوطين على النحو املطلوب يف االتفاقية     
  .أو برامج التدابري اإلجيابية) مطلب عام(تدابري تيسري الوصول ب) مطلب فردي(املعقولة 

 ما ينشأ تلكؤ أرباب العمل يف تعيني األشخاص ذوي اإلعاقة من اخلوف من              وكثرياً  -٣٣
وهناك تصور عـام خـاطئ      . االضطرار إىل إدخال تعديالت غالية الكلفة على مكان العمل        

مفاده أن مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة حيتاجون ترتيبات تيسريية معقولة أو أن الترتيبـات              
بيد أن العديد مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة          . توفريهاتعذر  مل أو من ا   ستكون غالية جداً  

العديد من هذه الترتيبات بالقليل من      ميكن توفري    هحيتاجون إىل ترتيبات تيسريية معقولة وأن      ال
ترتيـب معقـول   طلـب إال  ال ي ، حىت عندما يلزم ذلك، وأخرياً.)١٦(االتكاليف أو من دوهن 

وبغيـة تـصحيح التـصورات    . ب أو ال لزوم له وضروري ومالئم ال يرتب عبئا غري متناس      
أرباب العمل بواجباهتم يف توفري الترتيبات التيسريية       تبصري  ة، تقع على الدول مسؤولية      طئاخلا

، وتـوفري   قةوالنقابات واألشخاص ذوي اإلعا   عمال  املعقولة والتوعية باملفهوم يف صفوف ال     
  . ممارسةاملقتضى إىلهذا املساعدة التقنية بشأن كيفية حتويل 

 للتنفيذ الفعال لواجب توفري الترتيبات      أساسياً" تدبريات مالئمة "ويعد حتديد ما يشكل       -٣٤
وميكن احملاججة بأن التدابري تكون مالئمة إذا يسرت على من يريـد مـن              . التيسريية املعقولة 

ـ               ل األشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية دخول احلياة العملية واملشاركة فيهـا والترقـي يف العم
 إىل تقييم   وجيب حتديد التدابري املالئمة استناداً    . والتدريب على قدم املساواة مع باقي األشخاص      

فردي لعمل بعينه واحتياجات الشخص ذي اإلعاقة وتقييم واقعي ملـا يـستطيع رب العمـل                
ولكي تكون هذه العملية فعالة، ينبغي أن تكون تفاعلية وتشاركية وينبغي التعامـل             . )١٧(تقدميه

  .ع مجيع املعلومات ذات الصلة بطلب الترتيبات التيسريية املعقولة بشكل يراعي السريةم

  األشخاص ذوي اإلعاقةعزيز عمالة التدابري اإلجيابية لت  -هاء  
يف القطـاع   يقع على الدول، إىل جانب واجب فرض التزامات على أرباب العمل              -٣٥

عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف القطـاع       ، واجب اختاذ تدابري إجيابية لزيادة فرص ال       اخلاص
تنص االتفاقية على أن على الدول األطراف اختاذ تدابري لتشغيل األشـخاص ذوي             و. اخلاص

 عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص من خالل          زيزاإلعاقة يف القطاع العام، وتع    

__________ 

 يف املائة من    ٥٦ف ذوي اإلعاقة أن     حبث أجرته وزارة العمل بالواليات املتحدة، وجد مكتب سياسة توظي          )١٦(
أرباب العمل الذين أعطوا معلومات متصلة بتكلفة الترتيبات قالوا إن الترتيبات اليت حيتاجها مـستخدموهم               

 See Job Accommodation Network, “Workplace Accommodations: Low Cost, High.جمانية بالكامل

Impact,” Accommodation and Compliance Series, Updated 09/01/11.  
)١٧( MariaVentegodt Liisberg, Disability and Employment: A contemporary disability human rights 

approach applied to Danish, Swedish and EU law and policy (Intersentia, 2011).  
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 وغري ذلـك    ، واحلوافز، انتهاج سياسات واختاذ تدابري مناسبة، قد تشمل الربامج التصحيحية        
  .)٢٧ من املادة )ك(و) ط( و)ه (، وأيضاً)ح(١الفقرة (من التدابري 

 رمبا هو   العمالة شيوعاً عزيز  ذه الدراسة أن أكثر برامج ت     املقدمة هل وتظهر املسامهات     -٣٦
من املناصب يف القطاع العـام      مئوية  فلمعظم البلدان تشريعات ختصص نسبة      . نظام احلصص 

فقد أخذت موريشيوس،   .  للقطاع اخلاص   اإلعاقة، ولبعضها حصص أيضاً    لألشخاص ذوي 
تلزم أرباب العمل من القطاعني العام واخلاص الذين يتجاوز عـدد     قوانني  على سبيل املثال، ب   

نص علـى   ة، وت حمددة من األشخاص ذوي اإلعاق    مئوية  ، بتوظيف نسبة     معيناً موظفيهم رقماً 
  .عقوبات على عدم االمتثال

نظم صارمة و الصص  نظم احل : كن تقسيم نظم احلصص احلالية إىل فئتني رئيسيتني       ومي  -٣٧
تتعلق احلصص الصارمة مبخططات يعامل فيها الـشخص ذو اإلعاقـة           و .)١٨(رنةاملصص  احل

احلصص نظم  ويف  .  مثل املرشحني اآلخرين   معاملة تفضيلية بصرف النظر عما إذا كان مؤهالً       
اقة معاملة تفضيلية إال إذا كانت له مزايا ومؤهالت مـساوية  املرنة، ال يعامل املرشح ذو اإلع 

قدمت بعض املسامهات   فقد  ومع أن نظام احلصص الصارمة يبدو أكثر شيوعا،         . ملرشح آخر 
  .)١٩(أمثلة على نظم احلصص املرنة

العمالة يف املـسامهات    عزيز  لتاملتاحة  ذكر جمموعة واسعة من التدابري األخرى       ورد  و  -٣٨
، والتفضيل يف جمال املشتريات العامة،      يةبيتخفيضات الضر الراسة، مثل اإلعانات، و   املقدمة للد 
وميكن أن تستتبع التدابري اإلجيابية ضمان التمثيل الكايف لألشخاص ذوي اإلعاقـة؛            . وغريها

 التوعيـة الـيت تـستهدف أفـراداً       تدابري  وإعادة حتديد املعيار القياسي للعمالة أو الترقية؛ و       
وبالرغم من هذه اجلهود، وبغض النظر عن       . حمددة من األشخاص ذوي اإلعاقة    جمموعات   أو

 مـن    ذوي اإلعاقة   ما تكون متطلبات الوظائف املخصصة لألشخاص      النظم املوجودة، كثرياً  
  . لتحقيق الذات والتطور الوظيفي كبرياًاملهارات متدنية، وال تدع جماالً

بية فعالة توفر لألشخاص ذوي اإلعاقـة       وتواجه الدول حتديات يف وضع تدابري إجيا        -٣٩
ولعل أحد دواعي القلق أهنـا  . تساوية للمشاركة يف احلياة العمليةاملمكانيات يكفي من اإل  ما

، تهم إعاق بسببمفادها أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يوظفون إال         ) سلبية(قد تبعث رسالة    
وهلـذا  . مهنـيني ك دورهم   وهو ما ميكن أن يؤدي إىل تعزيز الشعور بوصمة العار وإنكار          

السبب، من املهم أن تصمم الدول تدابري إجيابية بطريقة تقلل إىل أدىن حد العنـصر الـسليب         
وينبغي أن تركز هذه الربامج على زيادة االعتراف بقيمة التنوع يف مكـان العمـل               . احملتمل

عزيـز عمالـة   توينبغي للربامج اليت تركز علـى  . وعلى املساواة يف التطور الوظيفي للجميع   
__________ 

)١٨( Olivier de Schutter, ”Positive Action,” in D. Schiek, L. Waddington and M. Bell, Cases, Materials 

and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law (Oxford, Hart 

Publishing, 2007), chap. 7.  
  .على سبيل املثال، ذكرت أندورا وباراغواي ورواندا وجود نظم حصص مرنة )١٩(
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، مع التركيز بشكل خاص على النـساء        هذه الفئة األشخاص ذوي اإلعاقة أن تشمل مجيع       
والشباب ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو النفسية واالجتماعية وغريها من            

  .الفئات الضعيفة احملتملة

   من االتفاقية٢٧حتليل األحكام األساسية للمادة   -عاًراب  

  شروط العمل العادلة واملالئمة  -ألف  
تلزم االتفاقية الدول األطراف حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف ظـروف         -٤٠

عمل عادلة ومالئمة، على قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر               
يف ذلـك   متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل املأمونة والصحية، مبـا             

وينطبق احلق يف   . )٢٧من املادة   ) ب(١الفقرة  (احلماية من التحرش، واالنتصاف من املظامل       
التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية على مجيع العمال ذوي اإلعاقة، سواء كانوا يعملـون يف    

  .)٢٠(خرى للعملسوق العمل املفتوحة أو أشكال أ
 مـن   القيام بعمل متساوي القيمة حقـاً      لقاء   وال يزال احلق يف تقاضي أجر متساوٍ        -٤١

وحىت إذا جرى تعيني   . حقوق اإلنسان اليت مل تتحقق بعد للعديد من األشخاص ذوي اإلعاقة          
 فإهنم حيصلون عادة على أجور أقل من األجور اليت حيـصل عليهـا              ،أشخاص ذوي إعاقة  

ذوات اإلعاقة على   ما حتصل النساء     وعالوة على ذلك، كثرياً    . الساملون من اإلعاقة   نظراؤهم
  .)٢١(أجور أقل من األجور اليت حيصل عليها الرجال ذوو اإلعاقة

وجيب على أرباب العمل يف القطاعني العام واخلاص كليهما ضمان بيئة عمل جيدة               -٤٢
نة لألشخاص ذوي اإلعاقة، يكونون فيها حمميني من التمييـز واملـضايقات؛            وممأوصحية و 

 باستحقاقات عادلة؛ وأن تلىب احتياجاهتم يف تيسري        نيتمتعو على أجر متساو و    حيصلون فيها و
اجتماعية كافية؛ ماية ؛ وأن يتمتعوا حب)مبا يف ذلك أنشطة العمل خارج مكان العمل(الوصول 

 ملعاجلة القضايا ذات الصلة باإلعاقة؛ وأن يكون         الالزمة وأن تكون هلم، عند احلاجة، املرونة     
  .اءلة اليت ميكنهم من خالهلا الطعن يف التمييز املزعومبإمكاهنم الوصول إىل آليات املس

 العمل العادلة واملواتية يف تـشريعاهتا،       شروطوللدول دور هام يف حتديد مكونات         -٤٣
نـة  وممأيف ذلك املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية واحلق يف بيئة عمـل                 مبا

  .خاص ذوي اإلعاقة يف مجيع هذه اجملاالتلمساواة لألشل التشريع مشولوصحية، ويف ضمان 

__________ 

  .٢٥ الفقرة بشأن املعوقني،) ١٩٩٤(٥ واالجتماعية والثقافية العام رقم انظر تعليق جلنة احلقوق االقتصادية )٢٠(
  .٢٣٩، الصفحة ٢٠١١، التقرير العاملي حول اإلعاقةمنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل،  )٢١(
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  الوصول إىل التدريب التقين واملهين وإعادة التأهيل  -باء  
تلزم االتفاقية الدول األطراف بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول بصورة             -٤٤

، والتـدريب املهـين     التنـسيب فعالة على الربامج العامة للتوجيه التقين واملهين، وخدمات         
. ويعد التعليم والتدريب والتعلم املتواصل من األركان األساسية للحق يف العمـل           . مرواملست
فيما يتعلق   اإلعاقة   ها األشخاص ذوو  في املرحلة األوىل اليت يتخلف      ن هذه أيضاً   ما تكو  وكثرياً

  .فيهرتقاء فرص احلصول عمل واالب
التأهيـل املهـين     واجب تعزيز بـرامج إعـادة        وتفرض االتفاقية على الدول أيضاً      -٤٥

وتعرف . والوظيفي، واالحتفاظ بالوظائف، والعودة إىل العمل لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة
القصد من  ) املعوقون( التأهيل املهين والعمالة     بشأن) ١٥٩رقم  (منظمة العمل الدولية     اتفاقية

والترقي  من ضمان عمل مناسب واالحتفاظ به        املعوقالتأهيل املهين بأنه هو متكني الشخص       
ويف كثري من   . )١ من املادة    ٢الفقرة  (إعادة إدماجه يف اجملتمع      فيه، ومن مث تعزيز إدماجه أو     

 الذين يصابون بإعاقة إمكانية الوصول إىل التأهيل املهين وبـرامج           موظفنيالبلدان، ليست لل  
ينبغي للدول و.  إىل احلياة العملية هتم عود تواجهإىل حتديات   حول  العودة إىل العمل، وهو ما يت     

أن تضع وتنفذ قوانني االحتفاظ بالوظائف أو تدخل أحكاما يف قوانني العمل تضمن حـق               
العودة إىل العمل بعد     وأ العمل،   ربالعمال الذين يصابون بإعاقة يف مواصلة نفس العمل مع          

  .فترة من الغياب، أو أن تسند إليهم وظيفة أخرى داخل الشركة
دريب املهين وإعادة التأهيل مواتية وشـاملة لألشـخاص ذوي          م إنشاء بيئة للت   لزِوُي  -٤٦

ترمي اإلعاقة الدول األطراف باختاذ اخلطوات الالزمة، مبا يف ذلك من خالل سن تشريعات              
  : ما يليإىل

، حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصـول إىل بـرامج           االعتراف، قانوناً   )أ(  
  اواة مع اآلخرين؛وخدمات التوجيه التقين واملهين على قدم املس

ضمان عدم متييز برامج التدريب املهين الـسائدة ضـد األشـخاص ذوي         )ب(  
اإلعاقة، وكوهنا متاحة بالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوفري ترتيبات تيسريية معقولـة            

  يقدم من تدريب تقين ومهين؛  فيما
 التقين واملهـين،    النظر يف تعميم القضايا املتعلقة باإلعاقة يف برامج التدريب          )ج(  

  وذلك هبدف خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع؛
ضمان مراعاة برامج إعادة التأهيل الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقـة            )د(  

  .بصورة كافية
وقد وضعت العديد من البلدان استراتيجيات للتدريب التقين واملهين لألشخاص ذوي             -٤٧

 مـا يتنـاول   يف أماكن منفصلة وكـثرياً يتم  ما ، كثرياًبيد أن هذا النوع من التدريب . اإلعاقة
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  بـشأن  املهارات واألنشطة اليت ال طلب عليها يف سوق العمل ويسترشد بتوقعـات متدنيـة             
ب أشخاص ذوو إعاقـة     درَّونتيجة لذلك، قد يُ   . ألشخاص ذوي اإلعاقة القيام به    ميكن ل  ما

  .توحسنوات عديدة دون أي توقع بإدماجهم يف سوق العمل املف
واهلدف الرئيسي من توفري التدريب التقين واملهين لألشخاص ذوي اإلعاقة هو تعزيـز               -٤٨

قابليتهم للتوظيف لضمان قدرهتم على املنافسة يف سوق العمل املفتوح على قدم املساواة مـع               
ومن مث، ينبغي للدول أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة التدريب املهين يف سـياقات      . اآلخرين
  .، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو النفسيةاجلميع وأن تشمل أكثر الفئات هتميشاًتشمل 

تعزيز فرص العمل احلر، ومباشرة األعمال احلـرة، وتكـوين التعاونيـات،              -جيم  
  والشروع يف األعمال التجارية اخلاصة

 إزاء األشـخاص ذوي     لعمل غري ودي يف كثري مـن األحيـان         لكون سوق ا   نظراً  -٤٩
 وهو يف الواقع    -  ما نظر إىل العمل احلر على أنه أحد اخليارات القليلة املتاحة           إلعاقة، كثرياً ا

 يف املائة   ٨٠يعيش حوايل   و. اخليار احلقيقي الوحيد للعمل لكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة        
من األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلدان النامية حيث يسود االقتصاد غري الرمسي على نطـاق               

ساب تعمل حل ع، وحيث ينشأ جزء كبري من فرص الدخل من خالل مشاريع غري رمسية              واس
وهلذه الغاية، تدعو االتفاقية الدول األطراف إىل تعزيز فرص العمـل           . أو ما شاهبها  أصحاهبا  

عمال التجارية اخلاصـة    احلر، ومباشرة األعمال احلرة، وتكوين التعاونيات، والشروع يف األ        
  ).٢٧ملادة من ا) و(١الفقرة (

ويبدو أن برامج تأسيس الشركات اليت تركـز علـى األشـخاص ذوي اإلعاقـة                 -٥٠
 الربامج العامة اليت تعطي األولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة من بني السبل األكثر شـيوعاً              أو

 إىل األشـخاص  ويف حني تقدم بعض البلدان الدعم املايل املوجه حتديـداً       . لتعزيز العمل احلر  
ة الراغبني يف الدخول يف عمل حر، اعتمدت أخرى تشريعات إلعطاء األفـضلية             ذوي اإلعاق 

 متساويني يف باقي األوجـه مشروعني ة تنافس ملشاريع األشخاص ذوي اإلعاقة، كما يف حال     
كما للعديد من البلدان تدابري لوضع حوافز لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقـة          . تمويلالعلى  

  .جتماعية والشروع يف أنشطة مدرة للدخلعلى تكوين مجعيات أو مقاوالت ا
 ما جيـد    وبالرغم من توافر جمموعة واسعة من الربامج التروجيية للعمل احلر، فكثرياً            -٥١

األشخاص ذوو اإلعاقة أنفسهم، يف املمارسة العملية، حمرومني من الدعم لبدء عمل جتـاري              
 ذلك من ض أو ما شابهبسبب احلواجز اليت حتول دون احلصول على قروض أو ضمانات قرو 

 بشكل كامل   وينبغي أن يكون توفري التمويل ملخططات العمل احلر شامالً        . مساعدات مالية 
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة، وينبغي أال مييز ضدهم بأي شكل من األشكال
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  احلماية من االستغالل ومن العمل القسري  -دال  
ع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق     تلزم االتفاقية الدول األطراف بأن تكفل عدم إخضا         -٥٢

 على قدم املساواة مع اآلخرين، من العمـل اجلـربي أو القـسري              ،أو العبودية، ومحايتهم  
ويف الواقع، ميكن أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقـة، وخباصـة           . )٢٧ من املادة    ٢ الفقرة(

لقسري األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية أو النفسية، معرضني على حنو خاص حلاالت العمل ا            
  .)٢٢( بقدرهتم العقليةةاملتعلقاألفكار املسبقة واالستغالل بسبب 

 تشري مثل هذه  وال  . وقد وضعت معظم البلدان تشريعات ضد أشكال الرق املعاصرة          -٥٣
وإىل جانب اعتماد   . )٢٣(إال يف حاالت قليلة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة        صراحة   اتالتشريع

األشخاص ذوي اإلعاقة من االستغالل والعمل القسري       ب واجب محاية    تدابري تشريعية، يرتِّ  
،  القـسري  همعملأو  التزامات على الدول األطراف مبنع استغالل األشخاص ذوي اإلعاقة          

وإضافة إىل ذلك، ينبغـي  . إذا لزم األمر،  مزاعم حدوثه ومقاضاة املسؤولني عنه    يفالتحقيق  و
ص، حبظر االستغالل والعمل القـسري      اجلمهور، مبا يف ذلك القطاع اخلا      للدول إعالم عامة  

وإرشاد عامة اجلمهور بشأن اإلجراءات اليت ميكن اختاذها إذا تناهت إىل علمه جرائم من هذا            
  . عليهاالقبيل أو كان شاهداً

   وغريها من أحكام االتفاقية٢٧الترابط بني املادة   -خامساً  
 بشأن العمل والعمالة علـى       من االتفاقية  ٢٧يتوقف اإلعمال الكامل ألحكام املادة        -٥٤

  : وثيقاًارتباطاًبه ويرتبط ، يف مجلة مواد أخرى، املواد التالية من االتفاقيةتنفيذ 
 اليت تلزم الدول األطراف باختاذ تدابري إلذكاء الـوعي يف اجملتمـع    ٨املادة    )أ(  

بقة واألفكار املـس  بأسره بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة القوالب النمطية          
  واملمارسات الضارة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت احلياة؛

مكانية  اليت تلزم الدول األطراف باختاذ التدابري املناسبة اليت تكفل إ          ٩املادة    )ب(  
إىل البيئة املادية احمليطة ووسائل النقـل       ، على قدم املساواة،     وصول األشخاص ذوي اإلعاقة   

صاالت، مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتـصال، واملرافـق           واملعلومات واالت 
 وحتديد العقبات واملعوقات أمـام      ،واخلدمات األخرى املتاحة لعامة اجلمهور أو املقدمة إليه       

  إمكانية الوصول وإزالتها؛
__________ 

، ٢١املعوقني، الفقرة   بشأن  ) ١٩٩٤(٥انظر تعليق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العام رقم           )٢٢(
  .يف مؤسسات قد يرقى إىل عمل جربي" العالج الطيب"عترب أن بعض أشكال اليت ت

 بالتزام الدولة باختاذ التدابري الالزمة ملنع كل أشكال الـرق           ٢٠٠٨على سبيل املثال، يعترف دستور إكوادور لعام         ) ٢٣(
  .ضعافوقمعها واملعاقبة عليها، وخاصة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وأي شخص آخر يعيش احلرمان أو االست
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 اليت تنص على أن تؤكد الدول األطراف من جديد حق األشخاص            ١٢املادة    )ج(  
 االعتراف هبم يف كل مكان كأشخاص أمام القانون، واإلقرار بتمتع األشخاص            ذوي اإلعاقة يف  

  ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية على قدم املساواة مع اآلخرين يف مجيع مناحي احلياة؛
 اليت تنص على أن لكل شخص ذي إعاقة احلق يف احترام سالمته             ١٧املادة    )د(  

  خرين؛والعقلية على قدم املساواة مع اآلالبدنية 
 اليت تلزم الدول األطراف باختاذ تدابري تكفل لألشـخاص ذوي           ٢٠املادة    )ه(  

  اإلعاقة حرية التنقل بأكرب قدر ممكن من االستقاللية؛
 اليت تلزم الدول األطراف بالتسليم حبق األشخاص ذوي اإلعاقـة    ٢٤املادة    )و(  

  ي جامع على مجيع املستويات؛يف التعليم، دون متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص يف نظام تعليم
 اليت تلزم الدول األطراف بتوفري خدمات وبرامج شاملة للتأهيـل     ٢٦املادة    )ز(  

  .وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وخباصة يف جمال العمل

  العناصر املؤيدة إلعمال حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل والعمالة  -سادساً  

  شخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهممتثيل ومشاركة األ  -ألف  
 مبدأ  ،يف اآلن نفسه  ،  مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واندماجهم يف اجملتمع      تشكل    -٥٥
 من التزامات الـدول     اً أساسي اً من مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتزام        اًعام

وتلزم الدول األطراف بأن تتـشاور    وتدعو االتفاقية إىل املشاركة الكاملة والفعالة       . األطراف
تشاورا وثيقا مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلـهم بـشأن وضـع وتنفيـذ                
التشريعات والسياسات الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، ويف عمليات صنع القـرار األخـرى     

ويسري هذا  . )٤دة   من املا  ٣الفقرة  ( يف ذلك    بشأن املسائل اليت تتعلق هبم، وإشراكهم فعلياً      
أهيل املهين التبشأن  )١٥٩رقم (كما تدعو اتفاقية منظمة العمل الدولية   . على العمل والعمالة  

يف وضـع   هلـم   املنظمات املمثلة   و  األشخاص ذوي اإلعاقة    إىل استشارة  )املعوقون(والعمالة  
  ).٥املادة (السياسة الوطنية للتأهيل املهين واستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة 

وعالوة على ذلك، يقع على النقابات واجب عدم التمييز ضـد األشـخاص ذوي                -٥٦
فـاحلق  . على قدم املساواة  األعضاء ذوي اإلعاقة    اإلعاقة وضمان املساواة يف إمكانية وصول       

 تيسري على مجيع العمال ذوي اإلعاقة، وقد نـص         )٢٤(اجلماعي يف االنضمام إىل النقابات    
  . )٢٧من املادة ) ج(١لفقرة ا(حتديداً عليه االتفاقية 

__________ 

  .٨من املادة ) أ(١العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة  )٢٤(
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 يف احلياة العمليـة،      ناقصاً ومبا أن األشخاص ذوي اإلعاقة عادة ما يكونون ممثلني متثيالً           -٥٧
 لضمان محاية حقوقهم يف فـرادى أمـاكن العمـل           فإن متثيلهم يف النقابات العمالية ليس كافياً      

ثلة يف املفاوضات اجلماعية وغريها      أن تكون مصاحل العمال ذوي اإلعاقة مم       وينبغي أيضاً . وتعزيزها
من املفاوضات املتعلقة بالتوظيف على الصعيد الوطين، من خالل النقابـات العماليـة بالتعـاون               

وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغـي تنميـة القـدرات         . )٢٥(املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة     مع
  .فعالة يف املفاوضات بامسهملتمكني ممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة مشاركة 

على أساس خمصص فيما يتعلـق بوضـع قـوانني          يف الغالب   وبينما جيري التشاور      -٥٨
 املـشاركة    جمـال  وسياسات جديدة، ميكن تسليط الضوء على بعض املمارسات اجليدة يف         

  على سبيل املثال، تضم جلنة     ،ففي سري النكا  . املؤسسية يف املسامهات املقدمة هلذه الدراسة     
التوجيه التابعة لوزارة العمل وعالقات العمل أصحاب املصلحة من احلكومة والقطاع اخلاص            
واملنظمات الدولية واملنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة هبدف القيام بشكل مـشترك            

  .بتحديد استراتيجيات لتحسني وضع األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث العمالة

  مج احلماية االجتماعيةالوصول إىل براإمكانية   -باء  
تقر االتفاقية حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع باحلماية االجتماعية دون متييز بسبب               -٥٩

وتلزم الدول األطراف باختاذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعمالـه، مبـا يف               . اإلعاقة
سيما النساء والفتيات وكبار    األشخاص ذوي اإلعاقة، وال     استفادة  ذلك عن طريق تدابري لضمان      

  ).٢٨املادة  من) ب(٢الفقرة ( وبرامج احلد من الفقر برامج احلماية االجتماعيةمن السن، 
وتكتسي نظم الضمان االجتماعي واحملافظة على الدخل أمهية خاصة بالنسبة للكثري             -٦٠

.  بشكل عام  فاض نسبة مشاركتهم يف القوى العاملة      الخن من األشخاص ذوي اإلعاقة، نظراً    
 من نظم احلمايـة     ذه الدراسة، هناك جمموعة متنوعة جداً     هلوكما يبدو يف املسامهات املقدمة      

 معاشات العجز، وما يسمى استحقاقات املرض، وتعويـضات إصـابات           منهااالجتماعية،  
وللعديد من البلدان استحقاقات تعويض الدخل علـى املـدى          . العمل، ودعم إعادة التأهيل   

الذين شخاص ذوي اإلعاقة الدائمة، وكذا استحقاقات قصرية األجل لألشخاص          الطويل لأل 
  .على العمل لفترة حمدودة من الزمنهتم  قدرتتقلص
 مثـبط   جتماعية عند تويل عمل رمسي عامل     ويبدو أن خطر فقدان االستحقاقات اال       -٦١

ـ رئيسي بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة عن دخول سوق العمل، وهو ما يعمـق               عية الوض
ويف الواقع، ميكن ألحكام الـضمان      .  لألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث العمالة      الصعبة سلفاً 

. يؤدي إىل اخنفاض املشاركة يف القوى العاملـة       " فخ استحقاقات "االجتماعي ذاهتا أن تصبح     
 على دوافع املشاركة    انويعتقد أن الشروط املرتبطة باستحقاقات تعويض الدخل وحجمها يؤثر        

__________ 

)٢٥( ILO, Managing disability in the workplace: ILO code of practice (Geneva, 2002).  
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وال تزال نظم تصنيف اإلعاقة يف كثري من        . املشاركة الفعلية فيها  على  لعمل، وبالتايل   يف سوق ا  
البلدان تصنف الناس من حيث مستويات الضعف، وتضع شروط أهلية تلزم األشـخاص ذوي        

  .اإلعاقة يف كثري من األحيان باالختيار بني تلقي بدل مرتبط باإلعاقة أو تسلم وظيفة
 لتسهيل االنتقال من تلقي االستحقاقات إىل القيام بعمل يف بعض          تدابري  اتُّخذت وقد  -٦٢

فعلى سبيل املثال، شجع إلزام أرباب العمل بتوفري خـدمات          . البلدان وينبغي تشجيعها أكثر   
الصحة املهنية وإعادة اإلدماج ودعم العمالة وحوافز العمل األشخاص ذوي اإلعاقـة علـى              

رتيبات التجسري، وهي ترتيبـات انتقاليـة تـسمح         ومثة أمثلة أخرى هي ما يسمى ت      . العمل
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتسلمون وظيفة باالحتفاظ باالستحقاقات حىت الوصـول إىل            
عتبة معينة لألجر، والعودة إىل تلقي االستحقاقات دون تأخري إن فقدوا وظائفهم، واإلبقاء على              

ومن اهلام التشاور مـع     .  لفترة حمددة  -  مثل الرعاية الصحية   - حقهم يف االستحقاقات العينية   
  .تدابري أو وضعهاالاألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم وإشراكهم يف األخذ هبذه 

  آليات مجع البيانات واملساءلة والرصد  -جيم  
عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة معاجلـة حالـة        ب املتعلقة ندرة اإلحصاءات    تصعِّب  -٦٣

فالغالبية العظمى من األشخاص ذوي اإلعاقة يف كثري مـن          . حلياة العملية اخنفاض متثيلهم يف ا   
جهـود  البلدان غري مسجلني كعاملني أو عاطلني عن العمل، وهو ما جيعلهم غري مرئيني يف               

ويف بلدان أخرى، ينطوي جتميع البيانات عن الـسكان ذوي اإلعاقـة علـى      . سوق العمل 
حيظر مجعها مبوجب    اليت   يانات الشخصية احلساسة  حتديات ألن العجز يصنف على أنه من الب       

  .قانون البيانات الشخصية أو ما شاهبه
رزه من تقدم يف إعمال احلق      حتوينبغي للدول أن تصمم مؤشرات للرصد الفعال ملا           -٦٤

 معدل البطالة والعمالـة الناقـصة        إىل مؤشرات منظمة العمل الدولية مثل      يف العمل، استناداً  
كما ينبغي للدول األطراف أن تـضطلع بـاجلمع         . )٢٦(مسي إىل غري الرمسي   ونسبة العمل الر  

 مـن   ٢٧املنهجي لبيانات مفصلة كأساس للتقييم السليم لالمتثال اللتزاماهتا مبوجب املـادة            
 من االتفاقية وتوزيعها حسب نوع اإلعاقة ٣١ للمادة وينبغي مجع البيانات وفقاً. )٢٧(االتفاقية

  . األشخاص ذوي اإلعاقةعمالةبرامج فعالة وحمددة اهلدف لتعزيز ونوع العمل بغية تصميم 
ويعد إنشاء آلية رصد مستقلة لتعزيز هذه االتفاقية ومحايتها ورصد تنفيـذها أحـد                -٦٥

 يف   هامـاً  وينبغي هلذه اآللية أن تلعب دوراً     ). ٣٣املادة  (االلتزامات األساسية للدول األطراف     
وعالوة على ذلك، ينبغي أن     . إلعاقة ورصد التقدم احملرز   تعزيز عمل وعمالة األشخاص ذوي ا     

__________ 

  .٤٦لعمل، الفقرة بشأن احلق يف ا) ٢٠٠٥(١٨تعليق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العام رقم  ) ٢٦(
  .CRPD/C/ESP/CO/1 وCRPD/C/CHN/CO/1 وCRPD/C/HUN/CO/1 وCRPD/C/ARG/CO/1انظر  )٢٧(
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تكون لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يقعون، فرادى أو مجاعة، ضحايا النتهاك احلق يف العمل              
  .)٢٨(إمكانية الوصول إىل سبل انتصاف قضائية أو غري قضائية فعالة على الصعيد الوطين

  التعاون الدويل  -دال  
هذه الدراسة جمموعة متنوعة من أمثلة برامج التعاون الـدويل          قدمت املسامهات يف      -٦٦

. اليت هتدف إىل دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقـة              
وتدعو معظم الربامج إىل هنج خاص باإلعاقة، مثل التركيز على تعزيز التدريب املهين لفئات              

غي للتعاون الدويل يف جمال عمل وعمالة األشـخاص       وينب. معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة    
، يسمح، مـن جهـة، بـربامج        "سارثنائي امل "ذوي اإلعاقة أن يسعى دوما إىل تطبيق هنج         

مبادرات خاصة باإلعاقة ترمي إىل التغلب على أوجه حرمان أو عقبات بعينها، ويـسعى               أو
امة وكذلك  املهارات الع من جهة أخرى إىل ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف تنمية            

  .باملشاريع والعمالة  هلا صلةمعنية بالتدريب املهين والعمالةيف خدمات وبرامج 

  االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
بالرغم من أن أسباب اخنفاض مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف القوى العاملة              -٦٧

ن يف املواقـف الـسلبية       يكم متعددة اجلوانب، من الواضح أن أحد التحديات األساسية       
بوجـه  " غري مناسبني " والقوالب النمطية عن األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم         والوصم

ويعـين هـذا اسـتمرار    . للمشاركة يف احلياة العملية، على قدم املساواة مع اآلخرين   ما
هتميش األشخاص ذوي اإلعاقة والتمييز ضدهم يف جمال العمل والعمالة، وبالنـسبة إىل             

رمان من حقهم يف العمل، على النحـو  احليد من األشخاص ذوي اإلعاقة حول العامل  العد
  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٢٧املنصوص عليه يف املادة 

ذه الدراسة الضوء على طيف واسع من اجلهود اليت         هلوسلطت املسامهات املقدمة      -٦٨
 ما تركـز    ومع ذلك، غالباً  .  اإلعاقة تبذهلا الدول األطراف لتعزيز توظيف األشخاص ذوي      

هذه اجلهود على إجياد وظائف أو فرص تدريب يف سياقات معزولة وال حتترم مبدأ اإلدماج               
ويتحتم على الدول األطراف أن تنأى بنفسها عن خمططـات          . املنصوص عليه يف االتفاقية   

األشخاص ذوي  ائدة  العمالة احملمية وتشجع املساواة يف الوصول إىل سوق العمل املفتوح لف          
واألهم من ذلك أن الدول األطراف ملزمة بتوعية أرباب العمل بواجبهم املتمثـل             . اإلعاقة

يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة؛ إذ جيب على أرباب العمل يف القطاعني العام واخلاص              
. السعي بصورة استباقية إىل إجياد بيئة عمل ترحب باألشخاص ذوي اإلعاقـة كمـوظفني             

__________ 

  .٤٨بشأن احلق يف العمل، الفقرة ) ٢٠٠٥(١٨تعليق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العام رقم  ) ٢٨(
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ة إىل كفالة إمكانية الوصول إىل أماكن العمل يف القطـاع العـام لألشـخاص ذوي     وإضاف
اإلعاقة، ينبغي للدول فرض شروط تيسري الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة على أربـاب             
العمل يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك من خالل إطالع أرباب العمل على واجبهم يف حتديد                

وي اإلعاقة إىل مكان العمل، على قدم املساواة مع         احلواجز اليت تعيق وصول األشخاص ذ     
  .اآلخرين، وإزالتها

أو إنفاذ التـشريعات    /وجيب على الدول األطراف اختاذ إجراءات فورية لسن و          -٦٩
اليت حتظر التمييز بسبب العجز يف جمال العمل والعمالة، وكفالة أن تنص التشريعات على              

ة وأن احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة يـشكل         بتوفري ترتيبات تيسريية معقول   االلتزام  
وينبغي للدول األطراف إطالع أرباب العمل من القطاعني العام واخلاص، وكـذا            . متييزاً

  .األشخاص ذوي اإلعاقة، على مفهوم الترتيبات التيسريية املعقولة واآلثار املترتبة عنه
جيابية لزيـادة فـرص العمـل       وتلزم االتفاقية الدول األطراف باعتماد تدابري إ        -٧٠

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك من خالل تعزيز بـرامج               
ويتحمل كـل   . العمل احلر غري التمييزية والشاملة بشكل كامل لألشخاص ذوي اإلعاقة         

من الفاعلني احلكوميني وأرباب العمل مسؤولية ضمان تصميم مجيع التدابري أو الـربامج             
إلجيابية والترويج هلا بطريقة تدرك قيمة التنوع يف مكان العمل واملـساواة يف التطـور               ا

  .الوظيفي للجميع
ولتعزيز فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل املفتوحـة، ينبغـي               -٧١

للدول األطراف أن تكفل، مبا يف ذلك من خالل التشريعات، املساواة يف احلصول علـى               
لوصول إىل برامج إعادة تأهيل غري متييزية ومتاحة وشاملة جلميع األشخاص           تدريب مهين وا  

وجيب على أرباب العمل ضـمان أن    . ذوي اإلعاقة، وضمان توفري ترتيبات تيسريية معقولة      
  .تكون للموظفني ذوي اإلعاقة إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل هذه الربامج

ة أن تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف حبثهم عن         وينبغي لربامج احلماية االجتماعي     -٧٢
الـيت تثـبط   " فخـاخ االسـتحقاقات  "العمل ويف احملافظة عليه، وجتنب خلق ما يسمى         

  .األشخاص ذوي اإلعاقة عن االخنراط يف العمل الرمسي
ويرجى من الدول األطراف أن تدرج مؤشرات عن نوع اإلعاقة ونوع العمل عند               -٧٣

 بالعمالة، لكي يتسىن أن تكون اجلهود املبذولـة لتحـسني وضـعية             مجع البيانات املتعلقة  
وعالوة علـى   . األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث العمالة قائمة على املعرفة وحمددة اهلدف          

ذلك، جيب أن ُتشرك الدول املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تـصميم مجيـع               
.  اإلعاقة ويف تنفيذها وتقييمها ورصدها     السياسات والربامج املتعلقة بعمالة األشخاص ذوي     

 منها، أن ٣٣وميكن آللية مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية، على النحو املنصوص عليه يف املادة      
  يف املساعدة على خلق روابط أقوى بني الشركاء االجتماعيني املنخرطني سـلفاً      تلعب دوراً 

  .ألشخاص ذوي اإلعاقةيف سياسة العمالة ويف الرصد وبني املنظمات املمثلة ل
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Annex 

[English/French/Spanish only] 

  List of respondents 

  States

Andorra 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaijan 

Belgium 

Bosnia and Herzegovina 

Colombia 

Cuba 

Egypt 

Estonia 

Finland 

France 

Georgia 

Germany 

Ireland 

Lebanon 

Mauritius 

Malta 

Morocco 

Mexico 

New Zealand 

Norway 

Paraguay 

Qatar 

Republic of Congo 

Russian Federation 

Senegal 

Serbia 

Slovenia 

Spain 

Sri Lanka 

Sweden 

Tunisia

  Intergovernmental organizations 

European Union Agency for Fundamental Rights 

International Labour Organization 

  Civil society organizations 

All-Russian Federation of the Deaf  

Agence de Diffusion du Droit International Humanitaire en Afrique Centrale 

Amis des Etrangers au Togo 

Association rélwendé pour le dévéloppement, Burkina Faso 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, España 

Confédération Nationale des Plateformes en Droits Humains, Madagascar 

Disability Council International 

DPI Germany (ISL e.V.) 
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German Association of Blind and Partially Sighted Academics 

International Disability Alliance 

NCBI, Ireland 

  National human rights institutions 

Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism, Belgium 

Commission Consultative des Droits de l’Homme, Luxembourg 

Commission on Human Rights, Philippines 

Commissioner for Fundamental Rights, Hungary 

Equal Opportunities Commission, Hong Kong 

Danish Institute for Human Rights 

Human Rights Centre, Finland 

Human Rights Commission, Maldives 

Human Rights Commission, New Zealand  

Institute of the Commissioner for Human Rights, Azerbaijan 

National Commission for Human Rights, Honduras 

National Commission for Human Rights, India 

National Commission for Human Rights, Rwanda 

National Human Rights Commission, Thailand  

Ombudswoman, Croatia 

Ombudsman, Portugal  

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua 

South African Human Rights Commission 

  Individuals  

Mr. Tom Butcher, Essl Foundation 

Mr. Ryosuke Matsui, Hosei University, Tokyo 

Mr. Trevor Smith, New Zealand 

       


