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الزمن من لفترة داخلية ذوي. الرصد األشخاص منظمات مع األحيان بعض يف خالف مثة يكون فقد
وإجـراءات التـصحيحية اإلجراءات لتنفيذ املتخذة اخلطوات بشأن أو التقرير مضمون بشأن اإلعاقة

بالرصد. ملتابعةا تقوم اليت املنظمات بأن التذكر دائما املهم من فإنه عاما، هدفا املشاركة تظل حني ويف
وتوصياته ونتائجه تقريرها مضمون عن املسؤولة األخرية اجلهة .هي

وسرية الوالية واحترام املشاركة مبدأ بني توازن حتقيق الرصد جلهات ينبغي ذلك، على وبناء
وا الضحاياالبيانات ومحاية حيـث. لشهود العملية هذه متيز اليت الصعوبات شأن من التقليل ينبغي وال

يف بـإدراجهم للغاية عالية توقعات متثلهم اليت واملنظمات اإلعاقة ذوي لألشخاص يكون ما كثريا إنه
العمليات تلك عملية. مثل توثيق يف النظر الرصد جهات أسبوبإمكان تقدمي وضمان كافيةاملشاركة اب

تصحيحية إجراءات بتنفيذ وتوصياهتم استنتاجاهتم .لدعم



العملي-ًًرابعاًً الرصد
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وحتليل قانوين حتليل وبإجراء املعلومات، جبمع اخلطوات، من مجلة على الرصد عملية تنطوي
التقيـيم وأخـريا واملتابعة، تصحيحية إجراءات وتنفيذ التقارير، وإعداد الوثائق وإتاحة . للمعلومات،

يس ما حتت مترابطة األنشطة الرصدمىوهذه يلـي. بدورة مـا على الفصل هذا مجـع) أ: (ويركز
للمعلومات؛) ب(املعلومات؛ وحتليل قانوين حتليل التقـارير،) ج(إجراء وإعـداد الوثـائق إتاحـة

واملتابعة التصحيحية .واإلجراءات

املعلومات-ألف مجع

وثائق-١ على القائمة املعلومات

األ متتع بشأن املعلومات مجع مـصادريبدأ بتحديـد عـادة حبقوقهم اإلعاقة ذوي شخاص
كالتايل. املعلومات وهي متنوعة مصادر يف النظر الرصد جلهات :وينبغي

للمعلومات› أولية مصادر هي واللوائح والتشريعات جلهات. الدساتري ينبغي ذلك، إىل وباإلضافة
ا التقارير أو التحقيقات مثل أخرى مصادر يف النظر أيضاً لربملانية؛الرصد

امليزانيات؛› عن فضال القوانني بتنفيذ املتعلقة وبراجمها الدولة سياسات
الوطنية؛› اإلنسان حقوق ومؤسسات احملاكم مثل القضائية وشبه القضائية اهليئات قرارات
مـن› وغريهـا األكادميية املؤسسات عن الصادرة والبحوث والدراسات اإلعالم وسائط تقارير

البحث املدينمراكز اجملتمع .ومنظمات
مطبوعة مصادر على االعتماد الرصد جلهات املثـال(وميكن سـبيل علـى رمسية وثائق ) جمموعات

وقواعد القوانني عن البحث البحثوعمليات وحمركات إلكترونية، بوسائل القضائية السوابق بيانات
اإلعاقات بشأن اإلعالم وسائط تقارير لرصد .اإللكتروين

مج بشأنويتيح املعلومات الداخليـةالتشريعاتع والـنظم الدستورية األحكام ضمنها ومن
مـدى عـن فضال اإلعاقة، ذوي األشخاص ضد القوانني متييز مدى لفهم وسيلة واللوائح، والقوانني

اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق بـشأن. تعزيزها املعلومـات مجـع يكتـسي -الـسياساتوقد

العملي-ًًرابعاًً الرصد

واالعتداء والعنف لالستغالل التعرض عدم رصد
والدوائربالنظر املؤسسات يف جتاوزات من اإلعاقة ذوو األشخاص له تعرض ما إىل

املادة تقتضي الصحية، املؤسسات مثل ختدمهم أن فيها عـدم"بشأن١٦املفترض
واالعتداء والعنف لالستغالل خاصـة" التعرض بـصورة الدولة ترصـد: من أن

والربامج :املرافق
سلطات-٣" قيام األطراف الدول والربامجتكفل املرافق مجيع برصد مستقلة

مجيـع حـدوث دون للحيلولـة فعاال رصدا اإلعاقة ذوي األشخاص خلدمة املعدة
واالعتداء والعنف االستغالل ".أشكال

واملتابعة-جيم التقارير تقدمي

وإجـراءات التصحيحية اإلجراءات واختاذ التقارير وتقدمي الوثائق إتاحة الرصد دورة تشمل
األشخاص. ابعةاملت وشعار املشاركة مبدأ االعتبار بعني األخذ مبكان األمهية من اخلطوتني، هاتني وأثناء

وهو متثلهم اليت واملنظمات اإلعاقة بدوننا"ذوي شؤوننا يف تصرف جلهـات". ال ينبغي أنه يعين وهذا
ال واملنظمات اإلعاقة ذوي األشخاص مع التأكد ممكنا، ذلك كان حيثما أنالرصد، مـن متثلـهم يت

والتأكد األفراد يف تؤثر إهنا حيث من اإلنسان حقوق وضع وصحيح مالئم بشكل خلصت قد التقارير
تصحيحية إجراءات لتنفيذ املقدمة التوصيات على عام بشكل يوافقون أهنم مهـم. من األمـر وهذا
األشـخ كـون وإىل صريح بشكل االتفاقية يف املشاركة مبدأ إدراج إىل متبالنظر اإلعاقـة ذوي اص

متسهم اليت القرارات اختاذ عمليات من جدا طويلة لفترة أيضا. إقصاؤهم يدركوا أن للمراقبني وينبغي
جمـال يف العاملـة احلكومية غري واملنظمات اإلعاقة ذوي األشخاص منظمات بني القائم االختالف

اخلدمات تقدم اليت اجلهات ضمنها ومن بع. اإلعاقة النظر األشـخاصوينبغي منظمات موقف إىل ناية
متباينة املنظمات آراء كانت إذا خاصة اإلعاقة .ذوي

العمليـة والـشواغل املشاركة ضرورة بني املوازنة أيضاً الرصد جهات على جيب ذلك، ومع
اإلنسان حبقوق املتعلقة باألعمال املتصلة األمـم. والسياسية مؤسـسات إطار ويف املثال، سبيل فعلى

تقـاريراملتحدة تظل أن احلاالت، بعض يف املناسب من يكون قد امليدان، يف العاملة اإلنسان حلقوق
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وأمنه-٥ الشخص حرية
بال متعلق عام :رصدسؤال

اإلعاقة؟ أساس على حريتهم من اإلعاقة ذوو األشخاص حيرم هل

باالحترام :االلتزام
اآلخرين؟› مع املساواة قدم على واألمن احلرية يف باحلق اإلعاقة ذوو األشخاص يتمتع هل
احلرية› من باحلرمان القوانني أو(هل النفـسية لألمـراض مؤسسة أو السجن يف

املرا من املثالغريها سبيل أو) فق فحـسب بإعاقـة شـخص إصابة بدعوى سواء
أخرى؟ بعوامل باالقتران

باحلماية :االلتزام
اإلعاقة› ذوي األشخاص األسرة، أفراد مثل الثالثة، األطراف على الدولة حتظر هل

اإلعاقة؟ أساس على مؤسسة يف
اإلعاقة› ذوي لألشخاص انتصاف سبل الدولة حريتـهمهل مـن احملرومني

اإلعاقة؟ أساس

باإليفاء :االلتزام
الدولة› املعقولةهل التيسريية الذينالترتيبات اإلعاقة ذوي مـنلألشخاص حرموا

القانون مبوجب املثال(حريتهم سبيل على جنائية دعاوى ؟)نتيجة
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العملي-ًًرابعاًً الرصد

التعليم-٤ يف )تابع(احلق

باإليفاء :االلتزام

لتمي› اإلعاقة ذوات الفتيات تتعرض يفهل حبقهـن متتعهن سياق يف األشكال متعدد يز
التعليم؟

الطـالب› لفائـدة الفردي الدعم ذلك يف مبا الدعم لتقدمي خطوات الدولة اختذت هل
الشامل؟ التعليم هدف مع يتماشى مبا اإلعاقة ذوي

املرافـق› من وغريها املدارس إىل الوصول إمكانية لضمان خطوات الدولة اختذت هل
والتكنولوجيا؟التعليمية

إعاقة› ذوي مدرسني ذلك يف مبا مدرسني لتوظيف خطوات الدولة اختذت يتقنونهـل
برايل وطريقة اإلشارة ؟لغة

املـساعدة› بإمكـاهنم الذين املختصني من وغريهم للمدرسني التدريب الدولة توفر هل
شامل؟ تعليم ضمان على
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التعليم-٤ يف احلق
بالرصد متعلق عام :سؤال

املستويات؟ مجيع يف الشامل التعليم على اإلعاقة ذوو األشخاص حيصل هل

با :حترامالااللتزام
تسل› الشامل؟هل التعليم يف باحلق صراحة القوانني م
العام؟› التعليم نظام يف اإلعاقة ذوي الطالب تسجيل الدولة ترفض هل
اإلعاقـة› ذوي الطـالب مـن يطلب املنفصلة املدارس نظام الدولة حتافظ هل

هبا؟ االلتحاق
يتم› هل أو املواد بعض دراسة اإلعاقة ذوو الطالب جيرب حـضورهل من إقصاؤهم

اإلعاقة؟ أساس على الدروس بعض
لقبـوهلم› كـشرط مـا إىل اإلعاقة ذوي الطالب من يطلب هل

املدرسة؟ يف

با :حلمايةااللتزام
ذوي› األشـخاص إقصاء لتفادي التدابري من وغريها قوانني الدولـة اعتمـدت هـل

العام التعليم نظام من ؟اإلعاقة
إىل› الوصـول لـضمان خطوات باختاذ اخلاصة التعليم مرافق الدولة تطالب هل

يف اإلعاقـة ذوي األشـخاص تعـوق احلواجز إزالة هبدف والتكنولوجيا
التعليم؟ نظام
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الوصول-٣ )تابع (إمكانية

با :حلمايةااللتزام
اخلاصـة› الكيانات قيام لضمان قانونية دعاوى الدولة رفعت املطـاعم(هل

اخلـدمات تعـرض من وغريها األجرة سيارات وشركات البقالة ومتاجر
للجمهور وعـدم) واملرافق اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانية أمام احلواجز بإزالة

جديدة؟ حواجز استحداث
توج› عندماهل استخدامها اإلعاقة ذوي لألشخاص ميكن وآليات قانونية انتصاف سبل د

الوصول؟ إمكانية هلم تتاح ال
املتعلقـة› التوجيهيــة واملبـادئ الدنيا املعايري إعمال إلنفاذ تدابري الدولة اختذت هل

تنفيذها؟ ورصد الوصول بإمكانية

با :إليفاءااللتزام
التدريب› الدولة األشـخاصهل وصـول إمكانيـة بـشأن املـصلحة ألصحاب

اإلعاقة؟ذوي
ل› خطوات الدولة اختذت وفهمهاهل قراءهتا يسهل وبأشكال برايل بطريقة الفتات توفري

من والوسطاء،وغريها البشرية املساعدة واألخـصائيياملرشدمثل(أشكال والقراء نين
اإلشارةياملفسر للغة ؟)ن

الد› اختذت الوصولهل لتعزيز تدابري واالتـصالولة املعلومات ونظم تكنولوجيات إىل
اإلنترنت شبكة فيها مبا مبكرة؟اجلديدة، مرحلة يف ،

العملي-ًًرابعاًً الرصد

الوصول-٣ )تابع (إمكانية

با :حلمايةااللتزام
اخلاصـة› الكيانات قيام لضمان قانونية دعاوى الدولة رفعت املطـاعم(هل

اخلـدمات تعـرض من وغريها األجرة سيارات وشركات البقالة ومتاجر
للجمهور وعـدم) واملرافق اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانية أمام احلواجز بإزالة

جديدة؟ حواجز استحداث
توج› عندماهل استخدامها اإلعاقة ذوي لألشخاص ميكن وآليات قانونية انتصاف سبل د

الوصول؟ إمكانية هلم تتاح ال
املتعلقـة› التوجيهيــة واملبـادئ الدنيا املعايري إعمال إلنفاذ تدابري الدولة اختذت هل

تنفيذها؟ ورصد الوصول بإمكانية

با :إليفاءااللتزام
التدريب› الدولة األشـخاصهل وصـول إمكانيـة بـشأن املـصلحة ألصحاب

اإلعاقة؟ذوي
ل› خطوات الدولة اختذت وفهمهاهل قراءهتا يسهل وبأشكال برايل بطريقة الفتات توفري

من والوسطاء،وغريها البشرية املساعدة واألخـصائيياملرشدمثل(أشكال والقراء نين
اإلشارةياملفسر للغة ؟)ن

الد› اختذت الوصولهل لتعزيز تدابري واالتـصالولة املعلومات ونظم تكنولوجيات إىل
اإلنترنت شبكة فيها مبا مبكرة؟اجلديدة، مرحلة يف ،

العملي-ًًرابعاًً الرصد

الوصول-٣ )تابع (إمكانية

با :حلمايةااللتزام
اخلاصـة› الكيانات قيام لضمان قانونية دعاوى الدولة رفعت املطـاعم(هل

اخلـدمات تعـرض من وغريها األجرة سيارات وشركات البقالة ومتاجر
للجمهور وعـدم) واملرافق اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانية أمام احلواجز بإزالة

جديدة؟ حواجز استحداث
توج› عندماهل استخدامها اإلعاقة ذوي لألشخاص ميكن وآليات قانونية انتصاف سبل د

الوصول؟ إمكانية هلم تتاح ال
املتعلقـة› التوجيهيــة واملبـادئ الدنيا املعايري إعمال إلنفاذ تدابري الدولة اختذت هل

تنفيذها؟ ورصد الوصول بإمكانية

با :إليفاءااللتزام
التدريب› الدولة األشـخاصهل وصـول إمكانيـة بـشأن املـصلحة ألصحاب

اإلعاقة؟ذوي
ل› خطوات الدولة اختذت وفهمهاهل قراءهتا يسهل وبأشكال برايل بطريقة الفتات توفري

من والوسطاء،وغريها البشرية املساعدة واألخـصائيياملرشدمثل(أشكال والقراء نين
اإلشارةياملفسر للغة ؟)ن

الد› اختذت الوصولهل لتعزيز تدابري واالتـصالولة املعلومات ونظم تكنولوجيات إىل
اإلنترنت شبكة فيها مبا مبكرة؟اجلديدة، مرحلة يف ،



4747 

الوصول-٣ إمكانية
بالرصد متعلق عام :سؤال

بإمكانية اإلعاقة ذوو األشخاص يتمتع إىلهل وتكنولوجيـااملباينكافةالوصول النقل ووسائل
ونظمها واالتصاالت اجلمهوراملعلومات لعامة املتاحة األخرى ؟واملرافق

با :حترامالااللتزام
قانونية› تدابري مثة املـساواةهل قدم على اإلعاقة، ذوي األشخاص وصول إمكانية تكفل

غي وـمع احمليطة املادية البيئة إىل النقلرهم، املعلومـاتووسائل ونظـم تكنولوجيات
اجلمهور لعامة املتاحة األخرى واخلدمات واملرافق ؟واالتصال،

الدولة› وضعت توجيهيةهل ومبادئ دنيا بمعايري الوصولتتعلق ؟إمكانية
تنطبق› وـدنيالعايرياملهل السواءتوجيهيةالبادئاملا على والريفية احلضرية املناطق ؟يف
الوصول؟هل› إمكانية أمام احلواجز تضع ممارسات أو عادات أو أعمال أية يف الدولة تشارك

يلي ما ومنها متعددة أشكاال الوصول إمكانية أمام القائمة احلواجز تتخذ :قد
التحتية-مادية› البنية يف احلواجز تلك وخاصة البيئة يف العامـة(احلواجز املراحيض

بالنسبة للغاية املثالالصغرية سبيل على املتحركة ؛)للكراسي
حـواجز-إعالمية› ظهـور إىل ومـضموهنا املعلومات شكل يؤدي الوثـائق(قد

يف ليـست العرض، شاشات باستخدام قراءهتا يتعذر بأنساق تقدم اليت اإللكترونية
ليست فهي بسيطة بلغة تكون ال اليت واملعلومات البصر؛ فاقدي األشخاص متناول

متناو غـرييف الـشفهية واملعلومات الذهنية، اإلعاقة ذوي األشخاص من العديد ل
يف ليست فهي اإلشارة لغة إىل الترمجة إمكانية إىل تفتقر اليت أو اإلشارة بلغة املتاحة

املثال سبيل على بالصمم، املصابني األشخاص أغلب .)متناول
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غي وـمع احمليطة املادية البيئة إىل النقلرهم، املعلومـاتووسائل ونظـم تكنولوجيات
اجلمهور لعامة املتاحة األخرى واخلدمات واملرافق ؟واالتصال،

الدولة› وضعت توجيهيةهل ومبادئ دنيا بمعايري الوصولتتعلق ؟إمكانية
تنطبق› وـدنيالعايرياملهل السواءتوجيهيةالبادئاملا على والريفية احلضرية املناطق ؟يف
الوصول؟هل› إمكانية أمام احلواجز تضع ممارسات أو عادات أو أعمال أية يف الدولة تشارك

يلي ما ومنها متعددة أشكاال الوصول إمكانية أمام القائمة احلواجز تتخذ :قد
التحتية-مادية› البنية يف احلواجز تلك وخاصة البيئة يف العامـة(احلواجز املراحيض

بالنسبة للغاية املثالالصغرية سبيل على املتحركة ؛)للكراسي
حـواجز-إعالمية› ظهـور إىل ومـضموهنا املعلومات شكل يؤدي الوثـائق(قد

يف ليـست العرض، شاشات باستخدام قراءهتا يتعذر بأنساق تقدم اليت اإللكترونية
ليست فهي بسيطة بلغة تكون ال اليت واملعلومات البصر؛ فاقدي األشخاص متناول

متناو غـرييف الـشفهية واملعلومات الذهنية، اإلعاقة ذوي األشخاص من العديد ل
يف ليست فهي اإلشارة لغة إىل الترمجة إمكانية إىل تفتقر اليت أو اإلشارة بلغة املتاحة

املثال سبيل على بالصمم، املصابني األشخاص أغلب .)متناول
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العملي-ًًرابعاًً الرصد

العملي-ًرابعاً الرصد

وحتليل قانوين حتليل وبإجراء املعلومات، جبمع اخلطوات، من مجلة على الرصد عملية تنطوي
التقيـيم وأخـريا واملتابعة، تصحيحية إجراءات وتنفيذ التقارير، وإعداد الوثائق وإتاحة . للمعلومات،

يس ما حتت مترابطة األنشطة الرصدمىوهذه يلـي. بدورة مـا على الفصل هذا مجـع) أ: (ويركز
للمعلومات؛) ب(املعلومات؛ وحتليل قانوين حتليل التقـارير،) ج(إجراء وإعـداد الوثـائق إتاحـة

واملتابعة التصحيحية .واإلجراءات

املعلومات-ألف مجع

وثائق-١ على القائمة املعلومات

األ متتع بشأن املعلومات مجع مـصادريبدأ بتحديـد عـادة حبقوقهم اإلعاقة ذوي شخاص
كالتايل. املعلومات وهي متنوعة مصادر يف النظر الرصد جلهات :وينبغي

للمعلومات› أولية مصادر هي واللوائح والتشريعات جلهات. الدساتري ينبغي ذلك، إىل وباإلضافة
ا التقارير أو التحقيقات مثل أخرى مصادر يف النظر أيضاً لربملانية؛الرصد

امليزانيات؛› عن فضال القوانني بتنفيذ املتعلقة وبراجمها الدولة سياسات
الوطنية؛› اإلنسان حقوق ومؤسسات احملاكم مثل القضائية وشبه القضائية اهليئات قرارات
مـن› وغريهـا األكادميية املؤسسات عن الصادرة والبحوث والدراسات اإلعالم وسائط تقارير

البحث املدينمراكز اجملتمع .ومنظمات
مطبوعة مصادر على االعتماد الرصد جلهات املثـال(وميكن سـبيل علـى رمسية وثائق ) جمموعات
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العملي-ًًرابعاًً الرصد

اجملتمع-٢ يف واإلدماج املستقل العيش
بالرصد متعلق عام :سؤال

ل حيق اإلعاقـألشخهل ذوي العـاص اآلخرينـة، خليارات مساوية خبيارات اجملتمع، يف ؟يش

با :حترامالااللتزام
ا› حبق تعترف قانونية ضمانات توجد أنهل يف اإلعاقة ذوي مكـانألشخاص خيتـاروا

املساواة قدم على معهم يعيشون الذين واألشخاص سكناهم وحمل اآلخرينإقامتهم ؟مع
ا› إجبار عدم تكفل قانونيـة ضمانات توجد يفهل العـيش على اإلعاقة ذوي ألشخاص

خاص معيشي ترتيب ؟إطار

باحلماية :االلتزام
ذ› األشخاص إجبار عدم تكفل قانونية ضمانات توجد يفهل العـيش علـى اإلعاقة وي

غريهم؟ أو أسرهم أفراد جانب من خاص معيشي ترتيب إطار
ملواجهة› اإلعاقة ذوو األشخاص يستخدمها أن ميكن انتصاف وسبل قانونية آليات مثة هل

املستقل؟ عيشهم دون حتول اليت العوائق
يف› املستقل العيش يف احلـق إعمـال إلنفاذ تدابري الدولة اختذت ورصده؟هـل اجملتمع

باإليفاء :االلتزام
تضمن› وبرامج وسياسيات قوانني توجد اإلعاقـةهل ذوي األشـخاص حصول إمكانية

ذلـك يف مبا اجملتمعية، اخلدمات من وغريها املنـزل يف املؤازرة خدمات من طائفة على
اجملتمع يف وإدماجهم عيشهم لتيسري الضرورية الشخصية ؟املساعدة

توج› إتاحةهل لضمان وبرامج وسياسات قوانني املتاحـةد اجملتمعيـة واملرافق اخلدمات
الناس اسـتجابةللعامة وضمان اآلخرين، مع املساواة قدم على اإلعاقة، ذوي ألشخاص

الحتياجاهت اخلدمات م؟هذه

العملي-ًًرابعاًً الرصد
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االعتراف-١ يف باحلق اإلعاقة معلذوي أماملساواة القانوناآلخرين القانونيةام )تابع (وباألهلية

با :حلمايةااللتزام
أهليتـهم› ممارسة يف حقهم على التعدي من اإلعاقة ذوي األشخاص الدولة حتمي كيف

ملنـع وفعالة مناسبة ضمانات الدولية وضعت هل املتـاحالقانونية؟ الـدعم اسـتغالل
أه ممارسة إطار يف اإلعاقة ذوي القانونية؟لألشخاص ليتهم

ممارسة› يف حقهم من حرموا ما إذا اإلعاقة ذوي لألشخاص املتاحة االنتصاف سبل هي ما
القانونية؟ عـن(األهلية الشخص تعبري بصحة القبول اخلدمات تقدم جهة رفضت ما إذا

الظـروف كافـة يف مشترطة وصي أو األسرة أفراد من فرد موافقة كانت وإذا إرادته؛
إ املثالبالنسبة سبيل على الطيب العالج على احلصول أجل من إعاقة ذي شخص ).ىل

با :إليفاءااللتزام
لتزويـد› قانونيا هبا معترف آليات فيها مبا وبرامج وسياسات قوانني الدولة أصدرت هل

القانونية؟ أهليتهم ممارسة أثناء به يطالبون قد الذي بالدعم اإلعاقة ذوي األشخاص
الد› تقدم للمـشاركةهل ضـروريا ذلك كان حيثما اإلعاقة ذوي لألشخاص الدعم ولة

تيـسري منها بطرق التصرف يف القانونية أهليتهم وممارسة القضائية الدعاوى يف مباشرة
لغة أو برايل نظام أو اإلشارة لغة خـاللاستخدام من باملشاركة هلم يسمح هل أو بسيطة؟

فحسب؟ القانونيني األوصياء

مؤسسات: مثال يف العيش على أجربوا إعاقة ذوي أشخاص حاالت بالرصد القائمون . وثق
اإلعاقـة ذوي األشخاص حصول ضمان الدولة من مستقل بشكل العيش يف احلق ويقتضي
مستقل بشكل اجملتمع يف عيشهم لتيسري اجملتمعية اخلدمات من وغريها اإلقامة خدمات . على

انتهاكا ميثل بذلك القيام عدم احلقوإن بإعمال .لاللتزام
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العملي-ًًرابعاًً الرصد

العملي-ًرابعاً الرصد

وحتليل قانوين حتليل وبإجراء املعلومات، جبمع اخلطوات، من مجلة على الرصد عملية تنطوي
التقيـيم وأخـريا واملتابعة، تصحيحية إجراءات وتنفيذ التقارير، وإعداد الوثائق وإتاحة . للمعلومات،

يس ما حتت مترابطة األنشطة الرصدمىوهذه يلـي. بدورة مـا على الفصل هذا مجـع) أ: (ويركز
للمعلومات؛) ب(املعلومات؛ وحتليل قانوين حتليل التقـارير،) ج(إجراء وإعـداد الوثـائق إتاحـة

واملتابعة التصحيحية .واإلجراءات

املعلومات-ألف مجع

وثائق-١ على القائمة املعلومات

األ متتع بشأن املعلومات مجع مـصادريبدأ بتحديـد عـادة حبقوقهم اإلعاقة ذوي شخاص
كالتايل. املعلومات وهي متنوعة مصادر يف النظر الرصد جلهات :وينبغي

للمعلومات› أولية مصادر هي واللوائح والتشريعات جلهات. الدساتري ينبغي ذلك، إىل وباإلضافة
ا التقارير أو التحقيقات مثل أخرى مصادر يف النظر أيضاً لربملانية؛الرصد

امليزانيات؛› عن فضال القوانني بتنفيذ املتعلقة وبراجمها الدولة سياسات
الوطنية؛› اإلنسان حقوق ومؤسسات احملاكم مثل القضائية وشبه القضائية اهليئات قرارات
مـن› وغريهـا األكادميية املؤسسات عن الصادرة والبحوث والدراسات اإلعالم وسائط تقارير

البحث املدينمراكز اجملتمع .ومنظمات
مطبوعة مصادر على االعتماد الرصد جلهات املثـال(وميكن سـبيل علـى رمسية وثائق ) جمموعات

وقواعد القوانني عن البحث البحثوعمليات وحمركات إلكترونية، بوسائل القضائية السوابق بيانات
اإلعاقات بشأن اإلعالم وسائط تقارير لرصد .اإللكتروين

مج بشأنويتيح املعلومات الداخليـةالتشريعاتع والـنظم الدستورية األحكام ضمنها ومن
مـدى عـن فضال اإلعاقة، ذوي األشخاص ضد القوانني متييز مدى لفهم وسيلة واللوائح، والقوانني

اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق بـشأن. تعزيزها املعلومـات مجـع يكتـسي -الـسياساتوقد

العملي-ًًرابعاًً الرصد

االعتراف-١ يف باحلق اإلعاقة معلذوي أماملساواة القانوناآلخرين القانونيةام وباألهلية
بالرصد متعلق عام :سؤال

للتصرف؟ القانونية باألهلية اإلعاقة ذوو األشخاص يتمتع هل

با :حترامالااللتزام

أهنـا: مثال زعم إعاقة ذات امرأة حالة برصد املتحدة األمم يف اإلنسان حقوق موظفو قام
شهادة تقدمي يف أهليتها القاضي أسقط جنسي عنف مصدرا. ضحية بكوهنا القاضي واحتج

إعاقتها إىل بالنظر باملصداقية يتمتع هذا. ال واضـحاويعد انتهاكا القاضي جانب من التصرف
باالحترامالل الدولة .تزام

علـى› القانونيـة باألهلية التمتع يف اإلعاقة ذوي األشخاص حبق تعترف قانونية ضمانات مثة هل
اآلخرين؟ مع املساواة قدم

الذهنيـة› اإلعاقة أساس على متييزاً تشكل القانونية الضمانات هلذه استثناءات توجد هل
امل سبيل على اإلعاقة من أخرى أنواع استثناءات(ثال؟أو إىل القانونية النصوص تشري قد

األشخاص إىل السليم"بالنسبة غري العقل عقليا"أو" ذوي املثال" املختلني سبيل .)على
يف› القانونيـة أهليتهم من اإلعاقة ذوو األشخاص بواسطتها ُيجرد قانونية آلية توجد هل

إعاقتهم؟ أساس على جزئية أو كلية بصورة مبوجبـهاعم(التصرف يعـني قانونيـة لية
بـصورة وصـيا بوصـفه بامسـه والتـصرف اإلعاقـة ذي الشخص لتمثيل شخص

جزئيةكاملة .)أو
املساواة› قدم على القانونية األفعال مبمارسة اإلعاقة ذوي لألشخاص القانون يسمح هل

اآلخرين؟ قـر(مع علـى واحلـصول مصرفية، حسابات وفتح والطالق، وضالزواج،
حقوقهم عن والدفاع والتصويت؛ املايل؛ االئتمان أشكال من وغريها والرهون مصرفية،
ووراثـة وامـتالك شـهودا؛ بوصـفهم القـضائية الدعاوى يف واملشاركة احملاكم؛ يف

بأنفسهم الطيب عالجهم ومراقبة وصية؛ وكتابة .)املمتلكات؛

العملي-ًًرابعاًً الرصد
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شهادة تقدمي يف أهليتها القاضي أسقط جنسي عنف مصدرا. ضحية بكوهنا القاضي واحتج

إعاقتها إىل بالنظر باملصداقية يتمتع هذا. ال واضـحاويعد انتهاكا القاضي جانب من التصرف
باالحترامالل الدولة .تزام

علـى› القانونيـة باألهلية التمتع يف اإلعاقة ذوي األشخاص حبق تعترف قانونية ضمانات مثة هل
اآلخرين؟ مع املساواة قدم

الذهنيـة› اإلعاقة أساس على متييزاً تشكل القانونية الضمانات هلذه استثناءات توجد هل
امل سبيل على اإلعاقة من أخرى أنواع استثناءات(ثال؟أو إىل القانونية النصوص تشري قد

األشخاص إىل السليم"بالنسبة غري العقل عقليا"أو" ذوي املثال" املختلني سبيل .)على
يف› القانونيـة أهليتهم من اإلعاقة ذوو األشخاص بواسطتها ُيجرد قانونية آلية توجد هل

إعاقتهم؟ أساس على جزئية أو كلية بصورة مبوجبـهاعم(التصرف يعـني قانونيـة لية
بـصورة وصـيا بوصـفه بامسـه والتـصرف اإلعاقـة ذي الشخص لتمثيل شخص

جزئيةكاملة .)أو
املساواة› قدم على القانونية األفعال مبمارسة اإلعاقة ذوي لألشخاص القانون يسمح هل

اآلخرين؟ قـر(مع علـى واحلـصول مصرفية، حسابات وفتح والطالق، وضالزواج،
حقوقهم عن والدفاع والتصويت؛ املايل؛ االئتمان أشكال من وغريها والرهون مصرفية،
ووراثـة وامـتالك شـهودا؛ بوصـفهم القـضائية الدعاوى يف واملشاركة احملاكم؛ يف

بأنفسهم الطيب عالجهم ومراقبة وصية؛ وكتابة .)املمتلكات؛

العملي-ًًرابعاًً الرصد
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املعلومات-باء وحتليل القانوين التحليل

املراق فرغ ما إذامىت مـا ملعرفة حتليلها هي التالية اخلطوة فإن املناسبة، املعلومات مجع من بون
اإلعاقة ذوي األشخاص حبقوق يتصل فيما بالتزاماهتا تفي الدول املفيـد. كانت مـن بذلك، وللقيام

املتصلة االلتزامات إىل االتفاقيةباحتراماإلشارة يف الواردة ا. إعماهلاومحايتهاواحلقوق لقـسمويتيح
الـصدد هذا يف اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بعض رصد سبل عن أمثلة الوثيقة من ومـن. التايل

شاملة قائمة وليست توضيحية قائمة هي إمنا القائمة هذه أن إىل اإلشارة مبكان ملـن. األمهية وينبغـي
االت يف الواردة الصلة ذات املواد لقراءة كافيا وقتا خيصص أن الرصد بعملية اإلطـاريقوم وتطبيق فاقية

على والوفاء"القائم واحلماية لذلك" االحترام .وفقا



العملي-ًًرابعاًً الرصد

العملي-ًرابعاً الرصد

وحتليل قانوين حتليل وبإجراء املعلومات، جبمع اخلطوات، من مجلة على الرصد عملية تنطوي
التقيـيم وأخـريا واملتابعة، تصحيحية إجراءات وتنفيذ التقارير، وإعداد الوثائق وإتاحة . للمعلومات،

يس ما حتت مترابطة األنشطة الرصدمىوهذه يلـي. بدورة مـا على الفصل هذا مجـع) أ: (ويركز
للمعلومات؛) ب(املعلومات؛ وحتليل قانوين حتليل التقـارير،) ج(إجراء وإعـداد الوثـائق إتاحـة

واملتابعة التصحيحية .واإلجراءات

املعلومات-ألف مجع

وثائق-١ على القائمة املعلومات

األ متتع بشأن املعلومات مجع مـصادريبدأ بتحديـد عـادة حبقوقهم اإلعاقة ذوي شخاص
كالتايل. املعلومات وهي متنوعة مصادر يف النظر الرصد جلهات :وينبغي

للمعلومات› أولية مصادر هي واللوائح والتشريعات جلهات. الدساتري ينبغي ذلك، إىل وباإلضافة
ا التقارير أو التحقيقات مثل أخرى مصادر يف النظر أيضاً لربملانية؛الرصد

امليزانيات؛› عن فضال القوانني بتنفيذ املتعلقة وبراجمها الدولة سياسات
الوطنية؛› اإلنسان حقوق ومؤسسات احملاكم مثل القضائية وشبه القضائية اهليئات قرارات
مـن› وغريهـا األكادميية املؤسسات عن الصادرة والبحوث والدراسات اإلعالم وسائط تقارير

البحث املدينمراكز اجملتمع .ومنظمات
مطبوعة مصادر على االعتماد الرصد جلهات املثـال(وميكن سـبيل علـى رمسية وثائق ) جمموعات

وقواعد القوانني عن البحث البحثوعمليات وحمركات إلكترونية، بوسائل القضائية السوابق بيانات
اإلعاقات بشأن اإلعالم وسائط تقارير لرصد .اإللكتروين

مج بشأنويتيح املعلومات الداخليـةالتشريعاتع والـنظم الدستورية األحكام ضمنها ومن
مـدى عـن فضال اإلعاقة، ذوي األشخاص ضد القوانني متييز مدى لفهم وسيلة واللوائح، والقوانني

اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق بـشأن. تعزيزها املعلومـات مجـع يكتـسي -الـسياساتوقد

العملي-ًًرابعاًً الرصد

م إجراء ذهنيةعند إعاقة ذوي أشخاص مع ...قابلة
للمقابلة؛› مناسبا وقتا خصص
صـياغة› وأعد التقنية املصطلحـات واشـرح بسيطـة لغة واستخدم بوضوح حتدث

ذلك؛ األمر اقتضى إن أسئلتك
واالحتياجات؛› املتطلبات وأوضح ودقيقة قصرية أسئلة اطرح
معل› يطلب قد الشخص كان إذا فيما مسبقا إصـدارفكر ذلك ومن ميسر بشكل ومات

وغريها والرسوم الصور واستخدام مبسطة بلغة املـصنفـات. الوثائق تطبع أن وينبغي
املسافات؛ مزدوجة تكون وأن الكبرية الطباعة حبروف

الدعم› له يقدم شخص مقابلته جتري ملن كان :إذا
يقدم الذي الشخص وليس مباشرة مقابلته جتري الذي الشخص الدعمخاطب

الـدعم مقدم على أسئلة طرح بإمكانك كان إذا مقابلته جتري الذي الشخص اسأل
ذلك األمر اقتضى إذا

يف التـأثري هلـم ينبغـي ال أنه هلم أوضح ولكن احلضور الدعم مقدمي من اطلب
مقابلته جتري الذي .الشخص
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كالمية إعاقة ذوي أشخاص مع مقابلة جتري ...عندما
ممكنا؛› ذلك كان مىت قصرية أجوبة تقتضي قصرية أسئلة اسأل
فهمت› بأنك تتظاهر صياغة. ال تعيد أن ضروريا؛حاول ذلك كان إذا أسئلتك
الـشخص› متـرجم تكـاليف تغطيـة أو اإلشـارة بلغـة ترمجة توفري املمكن من هل

مقابلته؟ املطلوب

عكازات أو متحركا كرسيا يستخدمون أشخاص مع مقابلة جتري ...عندما
املتحرك› كرسيه على تستند املخصصجلسمه؛. ال الفضاء من جزء فالكرسي
معه؛اجلس› مقابلة جتري الذي الشخص نظر مستوى يف نفسك ضع أو
املقابلة› مكان إىل الوصول إمكانية من يلي. تأكد مما :حتقق

اإلعاقة ذوي باألشخاص خاص سيارات موقف
الدرجات من خال أو مبنحدر جمهز مدخل

يسهل محام إليهاغرف الوصول
يف جترى ال املقابلة كانت إذا مصعد األرضيوجود الطابق

أجهزة مـستخدميلتربيدوجود يناسـب مـنخفض مـستوى يف واهلواتف املاء
املتحركة الكراسي

باملكان› تتعلق مشاكل أية بوجود مسبقاً مقابلته جتري الذي الشخص معـه. أبلغ نـاقش
ذلك األمر اقتضى إذا بديلة خططا وضع الوصول إمكانية انعدام .مسألة
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اإلعاقات بشأن اإلعالم وسائط تقارير لرصد .اإللكتروين

مج بشأنويتيح املعلومات الداخليـةالتشريعاتع والـنظم الدستورية األحكام ضمنها ومن
مـدى عـن فضال اإلعاقة، ذوي األشخاص ضد القوانني متييز مدى لفهم وسيلة واللوائح، والقوانني

اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق بـشأن. تعزيزها املعلومـات مجـع يكتـسي -الـسياساتوقد

العملي-ًًرابعاًً الرصد

بالصمم مصابني أو السمع ضعيفي أشخاصا تستجوب ...عندما
باليد؛› التلويح أو كتفه على بالتربيت الشخص انتباه أثر
اإلشارات؛› لغة مستخدمي مع مقابلة جتري عندما اإلشارة لغة مبترمجي استعن
املترجم؛خاطب› وليس مباشرة الشخص
من› كان إذا فيما اسأل للسمع، جزئي بفقدان مصاب شخص مع مقابلة جتري كنت إذا

جتلس؛ أن لك بالنسبة األفضل
ووضـوح› ببطء وحتدث مباشرة إليه انظر الشفتني، على يقـرأ الشخص كان وال. إذا

صوتك ترفع ال أو الشفتني حتريك يف حيث. تبالغ معربا واإلمياءاتكن الوجه تعابري إن
فهمك؛ على الشخص تساعد اجلسم وحركات

تتحدث؛› عندما فمـك عـن بعيدا والطعام يديك وابق الضوء مصدر أمام نفسك ضع

بصرية إعاقة ذوي أشخاص مع مقابلة جتري ...عندما
موجودا؛› يكون قد شخص وبأي بنفسك دائما عرف
قل› املصافحة، تعرض مي"عندما نتصافح؟هل أن "كن
اليد؛› مسند أو الكرسي ظهر على يده ضع جيلس، أن الشخص على تعرض وعندما
احلديث؛› إهناء إىل حباجة كنت إذا أو التحرك تريد كنت إذا الشخص أخرب
مادية› احتياجات أية أو بالربايل مكتوبة معلومات يطلب قد الشخص كان إذا فيما فكر

املقابل جتر مل إذا مقابلتهحمددة جتري مبن اخلاص املكان يف يف(ة بالربايـل مكتوبـة أعداد
ذلك وغري املدارج، على متباينة وألوان ).املصعد
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...ًعموماً
ش› إىل تقدميك يقع عندما املصافحة إىل مقبولـةبادر املصافحة كانت إذا إعاقة ذي خص

أطـراف. ثقافيا ذوي أو حمـدود بـشكل أيـديهم يستخدمون الذين األشخاص فإن
يصافحون؛ صناعية

له؛› املرافقني خالل من وليس الشخص إىل مباشرة حتدث
مهمة› قبيل. اللغة من عبارات و"عاجز"تفادى و"معاق"، و"ضحية"، و"مبتلى"، ،"معتل"،

و"بيعيط"و و"مريض"، املتحرك"، الكرسي قبيـل". قعيد مـن كلمات استعمال وجتنب
و"شجاع" فهـي. بكثرة" ملهم"أو" باسل"، االتفاقيـة حبسب املقبولة املصطلحات أما
اإلعاقة" ذوي املعاق"وليس" األشخاص و"الشخص اإلعاقة"؛ ذوي األشخاص " حقوق

اإلعاقة"وليس مصط". حقوق االتفاقية الذهنيـة"لحاتوتستخدم اإلعاقـة"و" اإلعاقة
مصطلح" الفكرية البعض النفسية"ويفضل يفـضل". اإلعاقة إعاقة ذو شخص كان وإذا

بالكرامة؛ خملة أو مهينة تعترب مل ما رغباته احترم املصطلحات، بعض استخدام
مثل› عبارات استخدام من ختجل تعنيه"وال ما تقوله"أو" أرى ما هـذ"و" أمسع يف اامش

متأخر"أو" الطريق أنا أسرع، أن أن". علي املـرجح غـري ومـن شائعة عبارات فهذه
املشاعر؛ جترح

عرضك؛› يقبل حىت انتظر املساعدة، عرضت إذا
هبم› االجتماع قبل األشخاص احتياجات بكرسـي. ادرس يتنقـل الـشخص كان فإذا

ل كان وإذا للدخول مبنحدر جمهزة غرفة جتد أن حاول مرافـق،متحرك، املعين لشخص
إضايف؛ شخص الستضافـة يكـفي مبا كبرية غرفة عن احبث

اإلعاقة؛› عن بدال باحلقوق التمتع على يركز بشكل املقابالت اجر
كـوهنم› جملرد شجعان أو أبطال اإلعاقة ذوي األشخاص أن مبقتضى تتصرف أو تفكر ال

إعاقة االختالف. ذوي يعمق اإلعا. فهذا ذوو ـاطقةفاألشخاص ونق قـوة نقاط ميتلكون
اإلعاقة ذوي غري من األشخاص مثل مثلهم .ضعف



العملي-ًًرابعاًً الرصد

العملي-ًرابعاً الرصد

وحتليل قانوين حتليل وبإجراء املعلومات، جبمع اخلطوات، من مجلة على الرصد عملية تنطوي
التقيـيم وأخـريا واملتابعة، تصحيحية إجراءات وتنفيذ التقارير، وإعداد الوثائق وإتاحة . للمعلومات،

يس ما حتت مترابطة األنشطة الرصدمىوهذه يلـي. بدورة مـا على الفصل هذا مجـع) أ: (ويركز
للمعلومات؛) ب(املعلومات؛ وحتليل قانوين حتليل التقـارير،) ج(إجراء وإعـداد الوثـائق إتاحـة

واملتابعة التصحيحية .واإلجراءات

املعلومات-ألف مجع

وثائق-١ على القائمة املعلومات

األ متتع بشأن املعلومات مجع مـصادريبدأ بتحديـد عـادة حبقوقهم اإلعاقة ذوي شخاص
كالتايل. املعلومات وهي متنوعة مصادر يف النظر الرصد جلهات :وينبغي

للمعلومات› أولية مصادر هي واللوائح والتشريعات جلهات. الدساتري ينبغي ذلك، إىل وباإلضافة
ا التقارير أو التحقيقات مثل أخرى مصادر يف النظر أيضاً لربملانية؛الرصد

امليزانيات؛› عن فضال القوانني بتنفيذ املتعلقة وبراجمها الدولة سياسات
الوطنية؛› اإلنسان حقوق ومؤسسات احملاكم مثل القضائية وشبه القضائية اهليئات قرارات
مـن› وغريهـا األكادميية املؤسسات عن الصادرة والبحوث والدراسات اإلعالم وسائط تقارير

البحث املدينمراكز اجملتمع .ومنظمات
مطبوعة مصادر على االعتماد الرصد جلهات املثـال(وميكن سـبيل علـى رمسية وثائق ) جمموعات

وقواعد القوانني عن البحث البحثوعمليات وحمركات إلكترونية، بوسائل القضائية السوابق بيانات
اإلعاقات بشأن اإلعالم وسائط تقارير لرصد .اإللكتروين

مج بشأنويتيح املعلومات الداخليـةالتشريعاتع والـنظم الدستورية األحكام ضمنها ومن
مـدى عـن فضال اإلعاقة، ذوي األشخاص ضد القوانني متييز مدى لفهم وسيلة واللوائح، والقوانني

اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق بـشأن. تعزيزها املعلومـات مجـع يكتـسي -الـسياساتوقد

العملي-ًًرابعاًً الرصد

ب التسليم عدم يف. ذلكاملهم إعاقـة، ذي أشخاص رعاية يدعون الذين األشخاص بعض يساهم فقد
قصد غري عن أو بقصد االنتهاك .هذا

مـع مقابلة إجراء عند سيما وال السلوك قواعد بشأن توجيهية مبادئ اجلزء هذا بقية ويقدم
إعاقة ذوي .)١٧(أشخاص

__________
املعنـون)١٧( بينيـدا فيكتـور كتاب من املعلومات  Portraying people with disabilities in the": اقتبست

media", Landmine Survivors Network Media Advocacy Handbook (Disability Media Institute, 2006).
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على احلصول الرصد جلهات واملستنريةوينبغي احلرة مقابلتـهاملوافقة املطلـوب الطرف من
ب أجريت اليت للبحوث الطويل التاريخ إىل موافقتهمبالنظر بدون اإلعاقة ذوي األشخاص وينبغي. شأن

على احملافظة أيضا الشخصيةهلم مقابلتهموسالمةاحلياة املعلوماتاملطلوب حيثمـاوسرية املقدمة
ضروريا ذلك القـائمني. كان أو األسـرة أفـراد حضور بدون املقابالت جترى قد احلالة، وحسب

مكان ويف األشخاص من غريهم أو احملادثةبالرعاية فيه تسمع القائمون. ال أو األسرة أفراد يكون وقد
ذو الـشخص هلـا تعرض اليت اإلنسان حقوق انتهاك عن مسؤولني األشخاص من غريهم أو بالرعاية

مسؤوالً(اإلعاقة اآلخر الشخص يكون اإلعاقةعندما ذا الشخص مينع أو النفسي أو البدين التعدي عن
ج لتفادي البيت مغادرة اجملتمعاتمن بعض يف لألسرة، باإلعاقة املتصل العار مبكان). لب األمهية ومن

االنتقام من اخلوف ودون حبرية مقابلته املطلوب حتدث .ضمان

اإلعاقة-٣ ذوي األشخاص مع العمل

اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق رصد عند عامتني قضيتني االعتبار بعني األخذ الضروري . من
األ املقام يف رصدتذكر هو اهلدف أن وليسحقوقول اإلعاقة ذوي وبالتـايل. اإلعاقـةاألشخاص

حبقوقهم متتعهم يعوق والذي يفعله مل أو اجملتمع فعله الذي الشيء عن يسأل أن بالرصد يقوم ملن ينبغي
كامال املواقـف. متتعا أو املدرسـني تدريب قلة أن رئي املثال، سبيل على التعليم يف احلق رصد فعند

جتعـلال اليت األسباب األرجح على هي املدارس إىل الوصول إمكانية عدم أو املسبقة واألحكام سلبية
أو مكفوفـا الشخص كون من بدال التعليم يف باحلق كامال متتعا يتمتعون ال اإلعاقة ذوي األشخاص

نفسية إعاقة ذا أو .أصم
ذو األشخاص مع مباشر بشكل تعمل أن الثاين املقام يف اإلعاقةوتذكر عـدم. ي إىل وبالنظر

لقـاء علـى املساعدة املمثلة املنظمات من أطلب اجملتمعات، أغلب يف اإلعاقة ذوي األشخاص ظهور
الصلة ذوي مـع. األفراد ولـيس مباشرة، الشخص مع التواصل مبكان األمهية من ذلك، على وزيادة

األس أفراد أو الصحي اجملال يف املهنيني أو بالرعاية األشخاصالقائم هؤالء ادعى وإن حىت غريهم أو رة
املعين الشخص باسم مثـل. التحدث مساعدة وسائل استخدام الفرد مع املباشر التواصل يتطلب وقد

الدعم بتقدمي املعنيني واألشخاص اإلشارة لغة أن. مترمجي بالرصد يقوم ملن بالنسبة املهم من وبالتايل،
قد مقابلته املطلوب رسالة بأن خـاطئيدرك بشكل تفهم قد أو كامل غري أو دقيق غري بشكل تنقل

املساعدة( بالوسيلة الفرد إملام ومدى والفرد الدعم يقدم الذي الشخص بني العالقة كان). إدراك وإذا
من ولكن قّيمة، معلومات تقدمي بإمكاهنم فإن بالثقة حيظون األشخاص من وغريهم بالرعاية القائمون
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العملي-ًًرابعاًً الرصد

للمعلومات-٢ أخرى بدونناال: "مصادر شؤوننا يف "تصرف

يعيـشه الـذي والواقع الورق على والسياسية القانونية النصوص بني فجوة األحيان من كثري يف مثة
يوميا على. الناس القائمة املواد استكمال بالتايل، الضروري إعاقـةومن ذوي أشخاص من مبعلومات الوثائق

وآرائهم جتربتهم واملنظمـات. حول اإلعاقـة ذوي األشخاص مع اهلامة املقابالت تساعد ذلك، على وبناء
طـرق حـول معلومات مجع على اجلهات من وغريها اخلدمات ومقدمي السياسات وصانعي متثلهم اليت
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__________
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http://www.yorku.ca/drpi/resources.html.
للرصد)١٦( أدوات املعوقني حقوق لتعزيز الدولية املنظمة ووثائق(طورت االستجواب حول ميـاديندليل بشأن
تدريبية) أخرى داعمة(ومواد وأدلة تدريبية بالتعاون) دورات بشأهنا، تقارير وإعداد وحتليلها املقابالت تلك مجع لتيسري

الشريكة اإلعاقة ذوي األشخاص منظمات التـايل. مع اإللكتـروين املنظمـة موقـع علـى متاحـة املـواد : وهذه
http://www.yorku.ca/drpi/.
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اآلخرين مع التنمـيط. )١٤(وجتاوهبم إىل السلبية املواقف أدت ذاته، حّد يف باإلعاقة املتعلق اإلطار ويف
والتمييز ا. والوصم متتع عرقلة أو تيسري يف هام بدور تقوم اآلراء حبقوقوهذه اإلعاقة ذوي ألشخاص

اإلعاقـة. اإلنسان ذوي األشخاص إىل النظرة يف كبري بشكل اجملتمعية املواقف بتأثري االتفاقية تقر وإذ
القوالب حماربة يف الدولة وواجب الوعي إذكاء ملسألة كاملة مادة ختصص فإهنا اجملتمع، يف ومسامهتهم

الضار واملمارسات املسبقة واألفكار اإلعاقةالنمطية ذوي باألشخاص املتصلة الفرعيتـان. (ة الفقرتان
املادة) ب(و) أ( الرأي)). ١(٨من عن التعبري يف اإلعالم وسائل به تقوم الذي الدور أمهية إىل وبالنظر

تـصوير علـى اإلعالم أجهزة كافة لتشجيع خطوات باختاذ الدول االتفاقية تطالب فيه، والتأثري العام
اإلع ذوي االتفاقيةاألشخاص غرض مع متسق بشكل فـإن)). ج)(٢(٨املادة(اقة املنطلق، هذا ومن

اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلنسان حقوق وضع لفهم مهم اجملتمعية املواقف . رصد

اإلعالم وسائل رصد
إعاقة؟› ذوي أشخاص عن تقارير اإلعالم وسائل تعد هل
الـيت› اإلعالم وسائل هي فما كذلك، األمر كان قـسمإذا أي ويف بـذلك تقـوم

منتجاهتا؟ من
حقوق؟› كأصحاب أو كضحايا اإلعاقة ذوي األشخاص اإلعالم وسائل تصور هل
اإلعاقة؟› ذوي األشخاص نظر وجهة اإلعالم وسائل متثل هل
مناسبة؟› والصور اللغة هل
تناهضها؟› أم النمطية القوالب اإلعالم وسائل رسالة تعزز هل
طر› الزمن؟هل مر على اإلعاقة ذوي األشخاص بشأن اإلعالم وسائل تقارير يف تغيري أ

اجتاه أي يف كذلك، األمر كان سبيل(وإذا على خمتلف وهنج أقل أو أكثر التقارير عدد
التغيري؟)املثال يف سامهت اليت العوامل هي وما ؟

الواقعية؟› للحياة دقيقا متثيال التقارير تلك تعترب هل
اإلعالم؟هل› وسائل إىل الوصول اإلعاقة ذوي األشخاص بإمكان

)١٤(Tiffany J. McCaughey and Douglas C. Strohmer, “Prototypes as an indirect measure of attitudes 

toward disability groups”, Rehabilitation Counseling Bulletin, vol. 48, No. 2 (January 2005), p. 89.
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وحتليل قانوين حتليل وبإجراء املعلومات، جبمع اخلطوات، من مجلة على الرصد عملية تنطوي
التقيـيم وأخـريا واملتابعة، تصحيحية إجراءات وتنفيذ التقارير، وإعداد الوثائق وإتاحة . للمعلومات،

يس ما حتت مترابطة األنشطة الرصدمىوهذه يلـي. بدورة مـا على الفصل هذا مجـع) أ: (ويركز
للمعلومات؛) ب(املعلومات؛ وحتليل قانوين حتليل التقـارير،) ج(إجراء وإعـداد الوثـائق إتاحـة

واملتابعة التصحيحية .واإلجراءات

املعلومات-ألف مجع

وثائق-١ على القائمة املعلومات

األ متتع بشأن املعلومات مجع مـصادريبدأ بتحديـد عـادة حبقوقهم اإلعاقة ذوي شخاص
كالتايل. املعلومات وهي متنوعة مصادر يف النظر الرصد جلهات :وينبغي

للمعلومات› أولية مصادر هي واللوائح والتشريعات جلهات. الدساتري ينبغي ذلك، إىل وباإلضافة
ا التقارير أو التحقيقات مثل أخرى مصادر يف النظر أيضاً لربملانية؛الرصد

امليزانيات؛› عن فضال القوانني بتنفيذ املتعلقة وبراجمها الدولة سياسات
الوطنية؛› اإلنسان حقوق ومؤسسات احملاكم مثل القضائية وشبه القضائية اهليئات قرارات
مـن› وغريهـا األكادميية املؤسسات عن الصادرة والبحوث والدراسات اإلعالم وسائط تقارير

البحث املدينمراكز اجملتمع .ومنظمات
مطبوعة مصادر على االعتماد الرصد جلهات املثـال(وميكن سـبيل علـى رمسية وثائق ) جمموعات

وقواعد القوانني عن البحث البحثوعمليات وحمركات إلكترونية، بوسائل القضائية السوابق بيانات
اإلعاقات بشأن اإلعالم وسائط تقارير لرصد .اإللكتروين

مج بشأنويتيح املعلومات الداخليـةالتشريعاتع والـنظم الدستورية األحكام ضمنها ومن
مـدى عـن فضال اإلعاقة، ذوي األشخاص ضد القوانني متييز مدى لفهم وسيلة واللوائح، والقوانني

اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق بـشأن. تعزيزها املعلومـات مجـع يكتـسي -الـسياساتوقد

العملي-ًًرابعاًً الرصد

الوطنية اإلنسان حقوق مؤسسات يف. وميزانية االعتبـار بعـني أخذها يتعني اليت األسئلة يلي وفيما
امليزانيات حتليل :عملية

املقتر› املالية للتكاليف حتليل أي مثة شخهل لفائدة ما حق بإعمال إعاقة؟ـنة ذي ص
املعين؟› احلق إلعمال احملددة الشروط لتلبية كافية أموال خصصت هل
اإلمجايل› باإلنفاق مقارنة إعاقة ذوي أشخاص حبقوق للنهوض حمدد جملال املخصص املبلغ هو ما

يف املرصودة املئوية النسبة هي ما اجملال؟ ذلك وامليف التعليم الـشاملميزانية التعليم ضمان حنو وجهة
اإلعاقة؟ ذوي لألشخـاص

املستوى› دون اإلنفاق كان هل امليزانية؟ من واإلنفاق امليزانية يف املرصود املبلغ بني الفرق هو ما
امليزانية؟ بالتزامات الوفاء يتم مل أنه أو املقرر

الزمن؟› مبرور امليزانيات ارتفعت هل
امليزاني› خمصصات أن وإذاهل معينـة؟ وبـرامج وزارات على مقصورة لإلعاقة املفردة ونفقاهتا ة

نوعها؟ فما كذلك األمر كان
مجع شأن القضائيةومن احملـاكمامللفات فيهـا بتت باإلعاقة متعلقة قضايا على تنطوي اليت

ودراستها، القضائية شبه أو القضائية اهليئات من وغريها الوطنية اإلنسان حقوق يتيحاومؤسسات أن
تفـسري ويف معينة حاالت يف احلقوق ضمانات تطبيق يف املذكورة اهليئات تتبعها اليت السبل عن أدلة

وإنفاذها والربامج والسياسات علـى. القوانني تساعد معلومات القضائية امللفات رصد عملية وتتيح
و اإلعاقة ذوي األشخاص حبقوق املتعلقة والتشريعات االتفاقية تنفيذ إىلفهم الوصـول كـان إذا ما

متاح غري أم هلم متاحاً القرارات. العدالة تنفيذ مت إذا فيما النظر أيضا املهم املثـال،. ومن سبيل وعلى
عمله إىل ظلما طرده مت إعاقة ذي شخص بإعادة أمرا ما حمكمة تصدر ذلـك. فقد حيـصل لن ولكن

باستدعائه العمل صاحب يقم مل إذا االنتصاف على .الشخص
األكادمييـة املؤسـسات جتريها اليت والبحوث والدراسات اإلعالم وسائل تقارير تكون وقد

للغاية مفيدة املدين اجملتمع ومنظمات البحث مراكز من خـالل. وغريها من املعلومات مجع ويساعد
اإلعالم اإلعاقةوسائل ذوي األشخاص جتاه اجملتمع مواقف رصد على اخلصوص، وجه على ومتثل. ؛

تـصرفهمهذ لطريقة األشخاص اختيار يف وتؤثر والثقافية االجتماعية للقيم مقياسا اجملتمعية املواقف ه
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ت أو الدولة بالضرورةاستراتيجيات ملزمة تكون ال قد اليت مثة-وجهاهتا كان إذا فيما لفهم بالغة أمهية
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__________
عموما،)١٣(  ,Jim Shultz, “Promises to keep. Using public budgets as a tool to advance economicانظر

social and cultural rights” (Mexico, Ford Foundation and Fundar, 2002); and Dignity counts. A guide to 

using budget analysis to advance human rights (Fundar, Institute of International Education and 

International Budget Project, 2004).
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االتفاقية-دال رصد يف التوأمْين املساَرْين ْهنج َْ

على يقوم هنج اتباع اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق رصد توأمنييتطلب :)١٢(مسارين
يكـونأوالً،› لكي اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق على حمدد بشكل التركيز الرصد يقتضي قد

التركيـُز. فعاالً املناسـب من يكون قد االتفاقية، على التصديق يف ينظر الربملان كان إذا مثالً،
القـوانني تنفيـذ رصد جانب إىل لالتفاقية ميتثل القائم القانوين اإلطار كان إذا ما على حتديداً

القائمةوالس الشامل. ياسات بالتعليم املتعلقة احملددة القضايا تقتضي قد ال-وباملثل، اليت املدارس
داخلـها، والتنقل إليها الدخول يسهل اليت واألبنية وغريهم، اإلعاقة ذوي األشخاص بني تفصل

املدرَّبون واملدرِّسون املناسب، الدراسي خّصيصاً-واملنهاج يركِّز رصد نشاط حقإحداث على
التعليم؛ يف اإلعاقة ذوي والطالّب التالميذ

غريهـم› عـن أصـالً خمتلفني اإلعاقة ذوي األشخاص يعترب هنجاً الرصد يدّعم أالّ ينبغي . ثانياً،
عام بشكل اإلنسان حقوق رصد إطار يف حقوقهم رصد إدماج ينبغي أن. وبالتايل، ينبغي مثالً،

ل التعرض بعدم املتعلق الرصد أيـضاًيشمل وينبغي والسجون، النفسي الطّب مؤسسات لتعذيب
بربنـامج املتعلق الرصد يبحث أن ويتعّين السجون؛ يف اإلعاقة ذوي لألشخاص االهتمام إيالء
فئات مع املساواة قدم على مستفيدين بصفتهم اإلعاقة ذوي األشخاص على املشروع أثر إمنائي

أخرى الع. مستهَدفة أن إىل اإلشارة اإلنـسانوجتدر حلقـوق الوطنيـة املؤسـسات من ديد
تعمل املتحدة، األمم ومكاتب املدين اجملتمع جمموعات من ذلك وغري باإلعاقة، املعنية واملنظمات

الرتاع بعد ما حاالت يف أو دائرٍ نزاعٍ حاالت حالـة. يف يف اإلعاقة ذوو األشخاص يكون وقد
فيواجهون الظروف، تلك مثل يف الشديد الضعف حـاالتمن يف اهلرب عند حمددة صعوبات

عـن وُيفـَصلون املاديـة البيئة يف عوائق ويواجهون لرتاع، نتيجة ُيشّردون عندما أو الطوارئ
واملادي الشخصي الدعم رصد. شبكات عند االعتبار بعني حقوقهم أخذ املهم من فإنه وبالتايل،

طوارئ حبالة أو برتاع املرتبطة احلاالت يف اإلنسان الرتاعحقوق بعد ما حاالت .أو

__________
هذ)١٢( املبادراتيشري مجيع صميم يف اإلعاقة إدراج بني جيمع هنج إىل املصطلح واختـاذ/ا جهـة، من املشاريع،

األشـخاص/مبادرات جلميع احلقوق يف للمساواة توخياً وذلك أخرى، جهة من لإلعاقة، خصيصاً معدة مشاريع إجناز
اإلعاقة املتعلقة. ذوي سياساهتا يف النهج هذا ماحنة جهات عدة راعت الدويلوقد الصعيد على واملعونة .بالتنمية
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الشفهية-٣ التدريب،(االتصاالت حصص اهلاتفية، واحملادثات لوجه وجهاً اللقاءات مثالً،
الرصد مقابالت الكاسيت، )أشرطة

املترمجني وإشراك الكايف الوقت ختصيص لـضمان/ضمان الضروريني امليسِّرين
أفكارهم عن التعبري ومن غريهم يقوله ما فهم من الصُّم األشخاص مثالً،(متكُّن

التواصل ومساِعد احلقيقي، الوقت يف األقوال وتدوين اإلشارة، لغة إىل )الترمجة

واملقابالت(األماكن-٤ التدريب وحصص االجتماعات فيها ُتعقَد اليت )مثالً،
تنقُّل أدوات يستعملون من دخول ُيـصعد(ضمان الـيت األماكن تفادي مثالً،
الضيقة والقاعات واملمرات بأدراج )إليها

داخلها والتحرك إليها الدخول يسهل مراحيض توفُّر ضمان
فعالة نقل وسيلـة بواسطـة املكـان عني إىل املشاركني وصول إتاحة ضمان

ركوهبا ويسهل كلفتها حيث من
و متعددة بأشكال الفتات تعليق املشاركني/ضمان ملساعدة أشخاص وجود أو

املكان عني إىل الوصول الف(يف أشـخاصمثالً، برايـل، بطريقة مكتوبة تات
التحية )ُيلقُون

ذوي لألشـخاص املمثِّلة احلليفة املنظمات مع وثيق بشكل التشاور إغفال عدم
والوصول الدخول تسهيل شروط حتديد بغية مـع. اإلعاقة مباشـرة والتشاور

اخلاصة متطلّباته تلبية لضمان ذلك، أمكن كلّما النشاط، يف املشارك .الشخص
احلصر ال املثال سبيل على أُدرجت االعتبارات هذه أن مالحظة الراصـدين. ُترجى على وجيب

الوصول تسهيل ملسألة التصدي يتذكّروا حدة/أن على حالة كل يف .الدخول
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__________
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الـدويل، بالبنـك أو املتحدة لألمم تابعة أخرى بكيانات االتصـال يف تنظر أن الرصد إّمـاجلهات
للمعلومات مصادر أو الرصد يف شركاء .باعتبارهم

متثلهم-جيم اليت واملنظمات اإلعاقة ذوي األشخاص قدرات بناء

كـذلك اإلعاقة ذوي لألشخاص املمثلة املنظمات مع العمل ينطوي احلاالت، من العديد يف
فهم من لتمكينهم املنظمات تلك يف اإلعاقة ذوي األشخاص قدرات بناء اإلنسانعلى حقوق مبادئ

مفاهيمها لـه. واستيعاب ومكمِّـالً الرصد عمل من جزءاً القدرات بناء يشكِّل أخرى، ويف. وبعبارة
اجلميع متناول يف بكاملها، القدرات، بناء أنشطة تكون أن جيب األحوال، املنظمات. مجيع وستستطيع

إبال فيها واألعضاء اإلعاقة ذوي لألشخاص املمثِّلة ينبغياحلليفة اليت التدابري مبختلف الرصد جهات غ
بكاملها األنشطة تلك إتاحة لضمان .اختاذها

والرصد القدرات بناء أنشطة إتاحة اعتبارات تعدِّد مرجعية :ِّقائمة
املطبوعة-١ اسـتمارات (املواد الرصـد، عمليـة بـشأن املعلومات التدريب، أدلة مثالً،

االستبيانات )املوافقة،
الكاملةضمان املشاركة لتحقيق الضرورية واللغات األشكال جبميع مواد إنتاج

اإلشارة،( بلغات إلكترونية، بوسيلة عريضة، طباعة حبروف برايل، بطريقة مثالً،
والفهم القراءة سهلة )بأشكال

البصرية-٢ التوضيح الرسـوم(وسائل الصور، احلاسوبية، املصورة بالشرائح عروض مثالً،
الفيديوالبياني أشرطة اخلرائط، )ة،

بأسلوب الوسائل تلك بواسطة عنها املعبَّر للمعلومات واٍف شرحٍ تقدمي ضمان
فهمه املعروضـة(يسهل الـشرائح يف املدرجة للصور ووصٍف نصٍّ توفري مثالً،

احلاسوب )على
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مواقع-باء وحتديد الواجب"تعريف عليهم الشريكة" من واملنظمات

ذوي لألشـخاص اإلنـسان حقـوق برصد يقومون من على يتعّين مهمة أوىل خطوة هناك
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والث والعمل والعمالة الصحةاالجتماعية وكذلك والرياضة مواقع. قافة عدة يف االتفاقية إلشارة ونظراً
يف حمتملني شركاء والنقابات العمل أرباب مجعيات أيضاً الرصد جهات تعترب قد خاصة، كيانات إىل

اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق احترام عن مسؤولة فاعلة جهات بل .الرصد،
ضما يف املتمثل اهلدف إغفال عدم مـنويتعّين خمتلفة شرائح يف خمتلفة إعاقات على التركيز ن
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مث العاهة، نفس هلم أشخاصاً منأخرى معّينة جمموعات أو اجتماعية، نفسية إعاقة أو البصر ضعف الً،
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تعزيزها على يعملوا وأن اإلضافيني الشركاء من واسعة طائفة مع الشركاء. للتواصل أولئك ينتمي وقد
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الدولية احلكومية واملنظمات املهنية واجملموعات العمالية خمتلفـة)والنقابات فئات على يركِّزون وقد ،
األشخاص بالـشعوب(من املعنيـة وتلك باألطفال املعنية وتلك بالنساء املعنية املنظمات ذلك يف مبا

وبـرامج). صليةاأل وصناديق ووكاالت إدارات يضم الذي الوكاالت، بني املشترك الدعم فريق وإن
باالتفاقية يتعلق فيما املتحدة األمم عمل تنسيق إىل يسعى املتحدة، لألمم ميكـن. )١١(تابعة لـذلك،

__________
ا)١١( جملس أيلولأنشأ يف الوكاالت بني املشترك الدعم فريق املتحدة األمم يف التنفيذيني . ٢٠٠٦سبتمرب/لرؤساء

االختياري وبروتوكوهلا االتفاقية وتنفيذ تعزيز لدعم مكرسة الدويل للتعاون آلية الفريق. وهو أعضاء األمميةمفوضومن
اإلنسان،الساميةاملتحدة االقتصاديةحلقوق الشؤون األممواالجتماعية،وإدارة ومنظمة اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج

للطفولة للـسكان،)اليونيسيف(املتحدة املتحـدة األمـم وصندوق الدولية، العمل ومنظمة العاملية، الصحة ،ومنظمة
باأللغام املتعلقة املتحدة األمم املتحدةوإجراءات األمم ومفوضية الالجئنيالسامية، .لشؤون

اإلعاقة-ًًثالثاًً ذوي األشخاص حقوق عامة: رصد نظرة

واملهن العمرية، مثالً،. والفئات واألشخاصوجيب، واملشرَّدين الفقراء وتشمل الرصد أنشطة تطال أن
مؤسسات يف .املوَدعني

مواقع-باء وحتديد الواجب"تعريف عليهم الشريكة" من واملنظمات

ذوي لألشـخاص اإلنـسان حقـوق برصد يقومون من على يتعّين مهمة أوىل خطوة هناك
خمتلف مواقع وحتديد تعريف وهي هبا القيام الرصداإلعاقة عملية يف أنـه. الفاعلني إىل اإلشارة وجتدر

تعريف الرصد جلهات الواجب"ينبغي عليهم مبسؤوليات" من تضطلع اليت الوزارات فيهم مبن املعنيني،
احلمايـة ووزارات وإدارات العـام االدعاء وهيئات العدل كوزارة اإلعاقة، ذوي باألشخاص تتعلق

والث والعمل والعمالة الصحةاالجتماعية وكذلك والرياضة مواقع. قافة عدة يف االتفاقية إلشارة ونظراً
يف حمتملني شركاء والنقابات العمل أرباب مجعيات أيضاً الرصد جهات تعترب قد خاصة، كيانات إىل

اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق احترام عن مسؤولة فاعلة جهات بل .الرصد،
ضما يف املتمثل اهلدف إغفال عدم مـنويتعّين خمتلفة شرائح يف خمتلفة إعاقات على التركيز ن

للرصد خيضع الذي اجملال يف اإلعاقة ذوي باألشخاص املعنية املنظمات وتعيني مالحظـة. اجملتمع مثالً،
خمتلفة إعاقات ذوو أشخاص املنظمات تلك بعض إىل املنتمني األشخاص منظمـات. أن متثـل بينما

مث العاهة، نفس هلم أشخاصاً منأخرى معّينة جمموعات أو اجتماعية، نفسية إعاقة أو البصر ضعف الً،
احملاربني وقدامى اإلعاقة ذوات كالنساء شـبكات. األشخاص، كـذلك الراصدون ُينشئ أن وينبغي

تعزيزها على يعملوا وأن اإلضافيني الشركاء من واسعة طائفة مع الشركاء. للتواصل أولئك ينتمي وقد
خم وقطاعات مناطق احلكوميـة(تلفةإىل غـري واملنظمات األحباث ومؤسسات اجلامعات ذلك يف مبا

الدولية احلكومية واملنظمات املهنية واجملموعات العمالية خمتلفـة)والنقابات فئات على يركِّزون وقد ،
األشخاص بالـشعوب(من املعنيـة وتلك باألطفال املعنية وتلك بالنساء املعنية املنظمات ذلك يف مبا

وبـرامج). صليةاأل وصناديق ووكاالت إدارات يضم الذي الوكاالت، بني املشترك الدعم فريق وإن
باالتفاقية يتعلق فيما املتحدة األمم عمل تنسيق إىل يسعى املتحدة، لألمم ميكـن. )١١(تابعة لـذلك،

__________
ا)١١( جملس أيلولأنشأ يف الوكاالت بني املشترك الدعم فريق املتحدة األمم يف التنفيذيني . ٢٠٠٦سبتمرب/لرؤساء

االختياري وبروتوكوهلا االتفاقية وتنفيذ تعزيز لدعم مكرسة الدويل للتعاون آلية الفريق. وهو أعضاء األمميةمفوضومن
اإلنسان،الساميةاملتحدة االقتصاديةحلقوق الشؤون األممواالجتماعية،وإدارة ومنظمة اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج

للطفولة للـسكان،)اليونيسيف(املتحدة املتحـدة األمـم وصندوق الدولية، العمل ومنظمة العاملية، الصحة ،ومنظمة
باأللغام املتعلقة املتحدة األمم املتحدةوإجراءات األمم ومفوضية الالجئنيالسامية، .لشؤون
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واملبني القوية التقارير اإلنسانإن حلقوق الوطنية واملؤسسات الدول تقدمها اليت إثباتات على ة
والية هلا اليت املتحدة األمم ومكاتب املدين اجملتمع جمموعات من ذلك وغري باإلعاقة، املعنية واملنظمات
واقـع إىل االتفاقية مبوجب املكفولة اإلنسان حقوق حتويل ضمان يف ستساهم املوضوع، هبذا متصلة

اإلعاقةعملي ذوي األشخاص حياة يف حقيقي تغيري عدم. وإىل املهم من الرصد، طرائق يف النظر وقبل
الرصد أنشطة مجيع يف هبا االسترشاد ينبغي اليت التالية العوامل .إغفال

فيه-ألف وإشراكهم الرصد يف احملوري اإلعاقة ذوي األشخاص دور

مت اليت واملنظمات اإلعاقة ذوو األشخاص االتفاقيـة)١٠(ثلهمأدى صـياغة يف كـامالً دوراً
شعار حتت بشأهنا بدوننا"والتفاوض خيصُّنا شيء الدور،!" ال هذا استمرار بضرورة االتفاقية وتعترف
أن األطراف الدول إىل مع"طالبةً كثب عن تقوم" تتشاور وأن اإلعاقة ذوي إشـراكهم"باألشخاص

املت" فعلياً القـرارات صنع عمليات هبميف املادة٣الفقرة(علقة بوجـه). ٤من االتفاقيـة، وتقتضي
أن عمليـة"خاص، يف هلـم، املمثلة واملنظمات اإلعاقة ذوو األشخاص وخباصة املدين، اجملتمع يسهم

مش فيها ويشاركوا كاملـالرصد املادة٣الفقرة" (ةـاركة النـاحيتني). ٣٣من من آثار األمر وهلذا
واملوضوعية أنـشطة. معاًاإلجرائية يف اإلعاقـة ذوي األشخاص إشراك يتعّين اإلجرائية، الناحية فمن

اإلعاقة ذوي األشخاص بني من بالرصد يقوم من تعيني طريق عن مثالً، الناحيـة. الرصد، مـن أّما
بأن إقراراً الرصد، تقارير يف حمورية اإلعاقة ذوي األشخاص وجتارب آراء تكون أن فيجب املوضوعية،

بأحواهلماألشخ األدرى هم اإلعاقة ذوي .اص
لألشـخاص اإلنسان حقوق حالة لرصد املبذولة اجلهود تساهم أالّ ضمان كذلك املهم ومن

بعينها جمموعة ضمن األشخاص هتميش زيادة يف اإلعاقة حقـوق. ذوي رصـد يركِّـز أن وجيـب
خمتلفة شرائح يف اإلعاقة أنواع من العديد على اإلعاقة ذوي أناألشخاص جيـب أنه مبعىن اجملتمع، من

اإلعاقات ألنواع الكامل الطيف ميثلون وفتيان وفتيات ورجال نساء الرصد يف ذوو-يشارك فيهم مبن
احلسية أو الفكرية أو العقلية أو البدنية والعرقيـة،-العاهات واالقتصادية االجتماعية اخللفيات ومجيع

__________
بأّنهاالحظ) ١٠( أحياناً نفسها تعرِّف اإلعاقة ذوي لألشخاص املمثِّلة املنظمات معوَّقني"أن ".منظمات
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األحـدث املعاهـدة بصفتها الصكوك تلك حمل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وحتل
و التزامـاتعهداً وتوضِّح اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلنسان حبقوق تعترف اليت ومشوالً ختصصاً األكثر

وإعماهلا وحبمايتها احلقوق تلك باحترام القـائم. الدول االجتماعي النموذج بذلك ُتكرِّس واالتفاقية
اإلعاقة تناول يف اإلنسان حقوق .على

حبق املتعلقة التسعة األساسية الدولية اإلنسانالصكوك وق
العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية

والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد

املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
من وغريه التعذيب مناهضة الالإنـسانيةاتفاقية القاسيــة العقوبــة أو املعاملة ضروب

املهينة أو
اتفاقيـة أو القاسيــة العقوبـة أو املعاملـة ضـروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية

الطفل حقوق
أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية

اإل ذوي األشخاص حقوق عاقةاتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية بعد(االتفاقية نفاذها يبدأ )مل

ح-ًًثانياًً اإلعاقةاتفاقية ذوي األشخاص قوق

الدول؛› مع البّناء حوارها يف تستخدمها كي مبعلومات اللجنة تزويد
تـشكِّلحتدي› أن ميكن اليت االتفاقية يف عليها املنصوص األشخاص حلقوق احملتملة االنتهاكات د

قـد املعنيـة الدولـة كانـت إذا االختياري الربوتوكول مبوجب اللجنة إىل يقدَّم بالغ أساس
عليه؛ صّدقت

تق› ميكن لالتفاقية املنهجية أو اجلسيمة االنتهاكات بشأن موثوقة معلومات لتـشجيعحتديد دميها
قـد املعنيـة الدولـة كانـت إذا االختيـاري الربوتوكول مبوجب حتقيق إجراء على اللجنة

عليه؛ صّدقت
االتفاقية› تنفيذ لتعزيز واللجنة الوطنية الرصد آليات توصيات .متابعة
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ودولية وطنية رصد آليات .لالتفاقية
املادة حتدد الوطين، املستوى ورصدها٣٣فعلى االتفاقية بتنفيذ تتعلق آليات على. ثالث أوالً،

ثانياً، االتفاقية؛ بتنفيذ املتصلة باملسائل ُتعىن احلكومة داخل أكثر أو واحدة تنسيق جهة تعيِّن أن الدول
ا األعمالعلى لتيسري احلكومة داخل تنسيق آلية تعيني أو إنشاء ملسألة الواجب االعتبار تويل أن لدول

إطـار تعّين أو تنشئ أن الدول على ثالثاً، املستويات؛ خمتلف وعلى القطاعات خمتلف يف الصلة ذات
االتفاقية تنفيذ ورصد ومحاية بتعزيز تقوم أكثر أو واحدة مستقلة آلية يضم .عمل

املادة فتنشئ الدويل، الصعيد على وهي٣٤أّما اإلعاقة، ذوي األشخاص حبقوق املعنية اللجنة
وظائف بعدة وتقوم مستقلِّني خرباء من تتألف الـدول. جلنة تسلمها دورية تقارير إىل باالستناد أوالً،

اللجن ُتجري املدين، اجملتمع ومنظمات الوطنية الرصد كآليات أخرى، معنية مـعوأطراف بّناًء حواراً ة
التنفيـذ لتحـسني املتابعة أجل من وتوصيات ختامية مالحظات وُتصِدر االتفاقية تنفيذ بشأن الدول

عـن. وتعزيزه ناشـئة قضايا خالهلا تناقَش للعموم، مفتوحة عامة، ملناقشة أياماً اللجنة ختّصص ثانياً،
عام باهتمام حتظى تصد. االتفاقية أن للجنة جيوز لتوضيحثالثاً، عامة، تعليقات تسمَّى رمسية، بيانات ر

االتفاقية تنفيذ بشأن تثار حمددة مسائل أو االتفاقية من بعينها الربوتوكـول. أحكامٍ خيـوِّل رابعـاً،
صّدقت اليت الدولة انتهاك فيها يّدعون أشخاص من بالغات، تسمَّى شكاوى، تلقِّي للجنة االختياري

أ االختياري الربوتوكول االتفاقيةعلى أحكام من يف. ياً النظـر بعـد آراءها تعرض أن للجنة وجيوز
املعنية الدولة تعليقات ضوء يف إمكانيـة. الشكوى كذلك للجنة االختياري الربوتوكول يتيح خامساً،

أو جسيمة انتهاكات حدوث إىل تشري موثوقة معلومات تلقّت إذا األطراف الدول يف حتقيقات إجراء
لالتفا .قيةمنهجية

اإلنسان حقوق رصد جهات تكون أن وظائفهـا)٩(وينبغي وعلى اآلليات هذه على . مطلعة
يلي مبا القيام من الرصد أنشطة متكِّن :وقد

االتفاقية؛› تنفيذ حالة عن مبعلومات الوطنية الرصد آليات تزويد

__________
مسّمى)٩( يشمل الدليل، هذا اإلنسان"ألغراض حقوق رصد املتحدة" جهات األمم يف اإلنسان حقوق موظفي

أو إقليمية أو دولية حكومية منظمات كانت سواء أخرى، منظمات يف املؤسـساتواملوظفني ويف املـدين، اجملتمع من
رصـد يف تـشارك الـيت املنظمـات أو األفراد من وغريهم اإلنسان، حقوق عن واملدافعني اإلنسان، حلقوق الوطنية

اإلنسان .حقوق
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األحـدث املعاهـدة بصفتها الصكوك تلك حمل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وحتل
و التزامـاتعهداً وتوضِّح اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلنسان حبقوق تعترف اليت ومشوالً ختصصاً األكثر

وإعماهلا وحبمايتها احلقوق تلك باحترام القـائم. الدول االجتماعي النموذج بذلك ُتكرِّس واالتفاقية
اإلعاقة تناول يف اإلنسان حقوق .على

حبق املتعلقة التسعة األساسية الدولية اإلنسانالصكوك وق
العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية

والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد

املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
من وغريه التعذيب مناهضة الالإنـسانيةاتفاقية القاسيــة العقوبــة أو املعاملة ضروب

املهينة أو
اتفاقيـة أو القاسيــة العقوبـة أو املعاملـة ضـروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية

الطفل حقوق
أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية

اإل ذوي األشخاص حقوق عاقةاتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية بعد(االتفاقية نفاذها يبدأ )مل

ح-ًًثانياًً اإلعاقةاتفاقية ذوي األشخاص قوق

والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق التدرجيي اإلعمال

الفقرة املادة٢تنص يلي٤من ما :على
والثقا واالجتماعية االقتصادية باحلقوق يتعلق الـدولفيما مـن دولة كل تتعهد فية،

إطار يف يلزم، ما وحيث لديها، املتوفرة املوارد تتيحه ما بأقصى الالزمة التدابري باختاذ األطراف
بااللتزامات اإلخالل دون تاماً، إعماالً احلقوق هذه إعمال إىل تدرجيياً للتوصل الدويل، التعاون

ف التطبيق والواجبة االتفاقية هذه يف للقانونالواردة وفقاً .الدويلوراً،

بالنـسبة مهمـة جوانب عدة والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق التدرجيي ولإلعمال
الرصد :)٨(ألغراض

درجـة› عـن النظر بصرف دائماً حمظور اإلعاقة، ذلك يف مبا األسباب، من سبب ألي فالتمييز
والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق ؛إعمال

حق› بكل التمتع من الضروري األدىن املستوى حتقيق بضمان فوري التزام الدول عاتق على ويقع
والثقافية؛ واالجتماعية االقتصادية احلقوق من

احلقـوق› لتلـك التـدرجيي اإلعمال أجل من خطوات باختاذ التزام الدول عاتق على . ويقع
عمل خطة تضع أن مثالً، الدول، من دولة يليفبإمكان ما وجوباً زمـين) أ: (تتضمن إطار
والثقافية؛ واالجتماعية االقتصادية احلقوق األجـل؛) ب(إلعمال حمـدد إجنـاز مقـاييس

النجاح؛) ج( مؤشرات
بـاحلقوق› التمتـع مـن وتغـض التراجع عن تنّم تدابري أو خطوات اختاذ الدول على وُيحظَر

والثقافية واالجتماعية .االقتصادية

__________
رقم)٨( العام التعليق كذلك احلقـوق) ١٩٩٠(٣انظر جلنة اعتمدته الذي األطراف الدول التزامات طبيعة عن

والثقافية واالجتماعية .االقتصادية
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األشـخاص متناول يف تكنولوجيا إتاحة جانب إىل داخلها والتنقل إليها الوصول للمعوقني ميكن
كاحلواسي اإلعاقة منهم؛ذوي حيتاجوهنا ملن اإلنترنت وتكنولوجيا ب

الئق› معيشي مستوى يف الـربامج:احلق مـن التحقق منها أمور مجلة احلق هذا إعمال يتطلّب
الوطنيـة، التنمية ومشاريع وبرامج الفقر، من احلد واستراتيجيات االجتماعية، السياسات وأطر

لأللفية اإلمنائية باألهداف املتعلقة ومحايـةكاملشاريع تعزيـز تدابري فيها ُتدرج أن ضمان بغية ،
احلقوق؛حقوق من ذلك وغري واملسكن وامللبس الغذاء يف اإلعاقة ذوي األشخاص

والعامة› السياسية احلياة يف املشاركة يف رصـد:احلق منها أمور عدة احلق هذا إعمال يتطلّب
سه أشكال يف االنتخابية املواد توفري لضمان االستعمالاالنتخابات بطريقـة(لة املكتوبة كاملواد

اإلشـارة بلغة التلفزيونية التجارية اإلعالنات وترمجة إىل) برايل الوصـول سـهولة ولـضمان
إليها والدخول االقتراع منحَدر(حجريات بناِء طريق عن ؛)مثال،

الثقافية› احلياة يف املشاركة يف منها:احلق أمور عدة احلق هذا إعمال إذايتطلَّب ّممـا التحقـق
حقـوق محاية كانت إذا وّمما صرحيْين، ودعم باعتراف حتظى الصُّم وثقافة اإلشارة لغات كانت

مثالً الناطقة، كالكتب ثقافية مواد على االطّالع تعوق ال .الطبع
للقـسمة قابلة غري حقوق واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية املدنية احلقوق إن مث

م األخرىوهي احلقوق إعمال على منها حق كل إعمال ويتوقّف بينها فيما إعمال. ترابطة أن وإدراك
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األحـدث املعاهـدة بصفتها الصكوك تلك حمل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وحتل
و التزامـاتعهداً وتوضِّح اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلنسان حبقوق تعترف اليت ومشوالً ختصصاً األكثر

وإعماهلا وحبمايتها احلقوق تلك باحترام القـائم. الدول االجتماعي النموذج بذلك ُتكرِّس واالتفاقية
اإلعاقة تناول يف اإلنسان حقوق .على

حبق املتعلقة التسعة األساسية الدولية اإلنسانالصكوك وق
العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية

والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد

املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
من وغريه التعذيب مناهضة الالإنـسانيةاتفاقية القاسيــة العقوبــة أو املعاملة ضروب

املهينة أو
اتفاقيـة أو القاسيــة العقوبـة أو املعاملـة ضـروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية

الطفل حقوق
أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية

اإل ذوي األشخاص حقوق عاقةاتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية بعد(االتفاقية نفاذها يبدأ )مل

ح-ًًثانياًً اإلعاقةاتفاقية ذوي األشخاص قوق

يف ينظـر اإلعاقـة، ذوو األشخاص يواجهها حمدَّدة بظروف احلقوق ارتباط كيفية ولتوضيح
االتفاقية رصد عنـد التاليـة :األمثلة

يف› القـانوناحلق أمـام آخرين مع املساواة قدم على اإلعاقة ذوي باألشخاص :االعتراف
أهليته من شخص حلرمان سبباً اإلعاقة اعتبار عن الكف منها أمور عدة احلق هذا إعمال يتطلّب

مـن-القانونية بدالً القرارات يتخذون الذين هم أوصياء تعيني ممارسة وقف طريق عن مثالً،
اإل ذوي يـستطيعوااألشخاص حىت اإلعاقة ذوي األشخاص بدعم ذلك، عوض والقيام، عاقة،

بأنفسهم؛ قراراهتم أخذ
شخصه› على واألمان احلرية يف الشخص رصـد:حق منها أمور عدة احلق هذا إعمال يتطلّب

ذلـك يف مبـا إعاقته، بسبب فيها شخص أي إيداع عدم لضمان وغريها النفسانية املؤسسات
الذهني واملستنرية؛اإلعاقات احلرة مبوافقته إالّ والفكرية، ة

للتعذيب› التعرض كانـت: عدم إذا ّممـا التحقـق منـها أمور عدة احلق هذا إعمال يتطلّب
عالج ووسائل ممارساٍت إىل تلجأ ووضـعاملؤسسات الكهربائيـة بالصدمات العالج نوع من

طبية عالجات فرض أو قفصية، أسرَّة يف اإلعاقة ذوي هبـدفاألشخاص األثر هنائية أو تطفُّلية
الشخص؛ إرادة عـن رغماً اإلعاقة تقومي

التنقل› وثائق: حرية تسحب الدولة كانت إذا ّمما التحقق منها أمور عدة احلق هذا إعمال يتطلب
إعاقته؛ بسبب شخص من السفر

التعليم› يف اسـتثناحلق عـدم من التحقق منها أمور عدة احلق هذا إعمال التالميـذيتطلّب اء
املعقولة التيسريية التدابري اختاذ ومن إعاقتهم، بسبب العام التعليم نظام من اإلعاقة ذوي والطالّب
الفـرد احتياجات تليب فعالة دعم تدابري اختاذ ومن العام التعليم نظام يف التلميذ احتياجات لتلبية

مبا واالجتماعي األكادميي التقدم درجات أقصى بلوغه أجل اإلشراك؛من وهدف يّتفـق
الصحة› يف حـصول: احلق إتاحة من التحقق على تقتصر ال أمور عدة احلق هذا إعمال يتطلّب

موافقة إىل استناداً العالجات توفري من كذلك التحقق وإمنا فقط، األساسية األدوية على اجلميع
ومستنرية؛ حرة موافقةً اإلعاقة ذي الشخص

العمل› يف إ: احلق إذايتطلّب ّمما التـحقق منها أمور عدة احلق هذا العمـلعمال قـوانني كانت
املستخـِدمني مـن وتقتضي العمل مكان يف التمييز أبنيةحتظر وجود لضمان إجيابية خطوات اختاذ
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املواد لألشخاص٣٠إىل١٠تتناول املضمونة اإلعاقةاحلقوق ذوي
احلياة-١٠املادة يف احلق
اإلنسانية-١١املادة والطوارئ اخلطر حاالت
القانون-١٢املادة أمام آخرين مع املساواة قدم على اإلعاقة ذوي باألشخاص االعتراف
القضاء-١٣املادة إىل اللجوء إمكانية
وأمنه-١٤املادة الشخص حرية
لل-١٥املادة التعرض املهينةعدم أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة أو تعذيب
واالعتداء-١٦املادة والعنف لالستغالل التعرض عدم
الشخصية-١٧املادة السالمة محاية
واجلنسية-١٨املادة التنقل حرية
اجملتمعالعيش-١٩املادة يف واإلدماج املستقل
الشخصيالتنقل-٢٠املادة
معلومات-٢١ادةامل على واحلصول والرأي التعبري حرية

اخلصوصيةاحترام-٢٢املادة
واألسرةاحترام-٢٣املادة البيت
التعليم-٢٤املادة
الصحة-٢٥املادة
التأهيلالتأهيل-٢٦املادة وإعادة
والعمالةالعمل-٢٧املادة
االجت-٢٨املادة واحلماية الالئق املعيشة ماعيةمستوى
والعامةاملشاركة-٢٩املادة السياسية احلياة يف
والرياضةاملشاركة-٣٠املادة والتسلية الترفيه وأنشطة الثقافية احلياة يف
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ح-ًًثانياًً اإلعاقةاتفاقية ذوي األشخاص قوق

األحـدث املعاهـدة بصفتها الصكوك تلك حمل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وحتل
و التزامـاتعهداً وتوضِّح اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلنسان حبقوق تعترف اليت ومشوالً ختصصاً األكثر

وإعماهلا وحبمايتها احلقوق تلك باحترام القـائم. الدول االجتماعي النموذج بذلك ُتكرِّس واالتفاقية
اإلعاقة تناول يف اإلنسان حقوق .على

حبق املتعلقة التسعة األساسية الدولية اإلنسانالصكوك وق
العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية

والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد

املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
من وغريه التعذيب مناهضة الالإنـسانيةاتفاقية القاسيــة العقوبــة أو املعاملة ضروب

املهينة أو
اتفاقيـة أو القاسيــة العقوبـة أو املعاملـة ضـروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية

الطفل حقوق
أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية

اإل ذوي األشخاص حقوق عاقةاتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية بعد(االتفاقية نفاذها يبدأ )مل

ح-ًًثانياًً اإلعاقةاتفاقية ذوي األشخاص قوق

اإلعاقة-دال ذوي األشخاص حقوق

تتنـاول اإلنسان حقوق معاهدات من شاملة معاهدة اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية
والسياسية واالقتصادية والثقافية املدنية احلقوق من الكامل االتفاقيـة. واالجتماعيةالطيف تـنص وال

القائمـة اإلنـسان حقوق تبلور ذلك، عوض لكنها، اإلعاقة؛ ذوي لألشخاص جديدة حقوق على
وتعزيزهـا احلقـوق تلك حبماية األطراف الدول التزامات وتوضِّح اإلعاقة ذوي لألشخاص . بالنسبة

اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق إعمال على تساعد بيئة وجود علـىولضمان أيضاً االتفاقية تشتمل
إىل اللجـوء وبإمكانيـة اإلنسانية، والطوارئ اخلطر وحباالت الوصول وبإمكانية بالتوعية تتعلق مواد

البيانات ومجع اإلحصاءات جانب إىل التأهيل، وإعادة وبالتأهيل الشخصي، وبالتنقل .)٧(القضاء،

__________
الدراسة")٧( يف الواردة التوصيات تنفيذ يف احملرز التقدم عن اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضة تقرير

للمعوقني اإلنسان حقوق الفقرةA/HRC/4/75الوثيقة" (عن ،١٩.(
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األشخاص متطلَّبات منها عوامل، العامعدة النقل مستعِملي من وغريهم اإلعاقة اإلشارة. ذوي وجتدر
اإلعاقة حدوث منع إىل تسعى ال االتفاقية أن طبياً-إىل هنجاً ميثِّل التمييز-الذي منع إىل تسعى وإمنا

اإلعاقة أساس سـياق. على يف اآلمنـتني واألمومة الوالدة وتشجيع السري حوادث منع محالت وتأيت
على العامَّتنياحلفاظ والصحة األشـخاص. السالمة عن احلديث سياق يف احلمالت تلك تنظَّم عندما أنه غري

الفـوارق احتـرام عـن االنتباه بذلك ويتحول سليب، منظور من اإلعاقة إىل ُينظَر فإّنه اإلعاقة، ذوي
التمييز مكافحة وعن اإلنسان-واالختالف حقوق لنموذج األساسي احملور .ومها

األشـخاصوتشك حقـوق رصد يف حمورية وهي االتفاقية لّب العامة املبادئ هذه ل
اإلعاقة . ذوي
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الوظيفة على أبداً الرجل حيصل وال ذلك ألنـواع. )٥(بعد كذلك اإلعاقة ذوو األشخاص يتعرض وقد
نـوع بـسبب للتمييز تتعرض قد مثالً، إعاقة، ذات امرأة إن إذ الوقت، نفس يف التمييز من متعددة

معاً واإلعاقة اال. اجلنس املادةويشدد يف التمييز عدم مببدأ للتمييـز٣عتراف االعتبار إيالء أمهية على
أشكاله .جبميع

املعقولة التيسريية )٢املادة(الترتيبات
مصطلح املعقولة"يعين التيسريية واملناسـبة" الترتيبات الالزمـة والترتيبات التعديالت

واليت ضروري، غري أو متناسب غري عبئاً تفرض ال مـناليت حمددة، حالة يف احلاجة إليها تدعو
األساسية واحلريات اإلنسان حقوق جبميع اإلعاقة ذوي األشخاص متتع كفالة وممارسـتهاأجل

غريهم مع املساواة قدم .)٢املادة(على

التيسريية"وتتمثل أجـل" الترتيبات من شرط أو ظرف أو ممارسة أو قاعدة تكييف يف
اخلا االحتياجات كامـلمراعاة بـشكل املـشاركة مـن متكينه بغية إعاقة، ذي لشخص صة

غريه مع الـربامج. وباملساواة تكييف أو شراء العمل مكان يف التيسريية الترتيبات تشمل وقد
ختـصيص أو التدريب تقدمي أو البصر، ضعيف مستخَدم أجل من املفاتيح ولوحات املعلوماتية

ما مبهمة للقيام الوقت من جما. مزيد سـبلويف توفري التيسريية الترتيبات تتطلّب قد التعليم، ل
مساِعدة تكنولوجيا أوتوفري التعليمية املساعدة أو التدريب مبتطلبات للوفاء .بديلة

وغريهـم اخلدمات ومورِّدي التعليمية واملؤسسات املستخِدمني على القانون ويفرض
التيسريية الترتيبات توفري مفهوم. واجب غ"وإن الضروريالعبء غري أو املتناسب مفهـوم" ري

أمور لتيسري املطلوبة التدابري مجيع اختذت قد مدرسة أو شركة كانت إذا ما تقرير عند أساسي
إعاقة ذي تلميذ أو قانونـاً. مستخَدم إعفائها إثبات للمدرسة أو للمستخِدم يتسىن مـنوحىت

أن ُيثبت أن عليه جيب التيسريية، الترتيبات اختاذ املؤسـسةواجب ستحمِّل الشخص احتياجـات تلبية
الكلفة أو السالمة أو كالصحة عوامل بسبب متناسب غري أو له لزوم ال ـاً .عبئ

__________
احلاشية)٥( .٤انظر
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ح-ًًثانياًً اإلعاقةاتفاقية ذوي األشخاص قوق

األحـدث املعاهـدة بصفتها الصكوك تلك حمل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وحتل
و التزامـاتعهداً وتوضِّح اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلنسان حبقوق تعترف اليت ومشوالً ختصصاً األكثر

وإعماهلا وحبمايتها احلقوق تلك باحترام القـائم. الدول االجتماعي النموذج بذلك ُتكرِّس واالتفاقية
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__________
منظمـات)٤( نفّذتـه مـشروعٍ إطار يف كينيا يف أُجريت مقابالت من املثل هذا  Disability Rightsاقُتبس

Promotion International (DRPI)) املعوقني حقوق لتعزيز الدويل ومركـز) املشروع للمكفـوفني األفريقي واالحتاد
رص أجل من باإلعاقة، املتعلقة واملناصرة والتثقيف البلـداحلقوق ذلك يف اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق وقُـدِّمت. د

املعنـون التقريـر يف كمسامهة الـذي"State of disabled people’s rights in Kenya (2007): Report"املقابالت ،
اإلنترنت على التايل املوقع على عليه االطالع .www.yorku.ca/drpi/Kenya.html: ميكن
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املبادئ؟ هذه تعين فماذا

مبدأ املتأصلةيشري ذاتيةالكرامة قيمة من شخص لكل ما ُتحترم. إىل عندما املبدأ هذا ويتحقق
بال وآراؤهم جتارهبم حتظى وعندما اإلعاقة، ذوي األشخاص اآلراءكرامة تلـك تكـوَّن وعندما تقدير،

عاطفي أو نفسي أو بدين أذى من خوف بال ُيجَبـر. والتجارب عنـدما مثالً، الكرامة، احترام وينتفي
كلمة ظهره على طُبعت قميص ارتداء على مستخِدمهم ِقبل من البصر فاقدو .)٣("أعمى"عاملون

التايل االنتهاك عن اهلند يف إعاقة ذات سيدة الكرامةأبلغت يف حلقها :ذكره
ويلـزمين" مبفردي أتنقل عندما الرجال، وخاصة الناس، سلوك هذا كل إىل وُيضاف

ما مكان يف الطريق أقطع بـل. أن حسنةً، ذلك يعتربون ال ملساعديت يأتون الذين فاألشخاص
ممكنة طريقة بكل معي التصرف وإلساءة غريب بشكل ِللَْمسي دائماً الفرصة وهذا. يغتنمون

وه الطريق أقطع حىت أحدهم مساعدة أقبل ألن مضطرة ألنين جتنُّبه، ميكنين ال بالنـسبةيأمر
االستغناء ميكنين ال ألنه ذلك لتغيري شيئاً أفعل أن ميكنين وال حقارة، بكل للتصرف فرصة هلم

وه وحدي الشوارع يف أمشي عندما ما شخص من املساندة أو املساعدة أتعـّرضيعن جتربة
مرتني أو مرة وليس حيايت، يف كثرياً ."هلا

 ,Monitoring the human rights of people with disabilities – country report: Andhra Pradesh":املصدر

India" (Disability Rights Promotion International, 2009), available at www.vorku.ca/drpi  .

__________
مقا)٣( من املثل هذا منظمتـااقُتبس نفّذتـه مـشروعٍ إطـار يف الفلبني يف أُجريت  Disability Rightsبالت

Promotion International (DRPI) ) املعوقني حقوق لتعزيز الدويل  Katipunan ng Maykapansanan saو) املشروع

Pilipinas, Inc. (KAMPI)البلد ذلك يف اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق رصد أجل امل. من كمسامهةوقُدِّمت قابالت
املعنون التقرير الذي""Monitoring the human of persons with disabilities: Preliminary report Philippinesيف ،

اإلنترنت على التايل املوقع على عليه االطالع .www.yorku.ca/drpi/resources.html: ميكن
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ح-ًًثانياًً اإلعاقةاتفاقية ذوي األشخاص قوق

األحـدث املعاهـدة بصفتها الصكوك تلك حمل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وحتل
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املبنية التعاريف ومراجعة االتفاقية يف املكرَّس اإلعاقة لتناول االجتماعي النموذج التعاريف تلك تراعي
للعاها وصٍف أو قائمٍة احملدودةعلى الوظيفية القدرات أو مراقبـة. ت للراصدين إذا) أ: (وينبغي مـا

أو احلـسية أو الفكرية أو العقلية العاهات إزاء حيدث قد التمييز بأن تعترف الوطنية التشريعات كانت
نتيجـة) ب(البدنية؛ اإلعاقة كون إىل اإلشارة طريق عن االجتماعي النموذج تستوعب كانت إذا ما
اخلارجية؛للتفاعل والعوائق العاهة ذي الشخص وعلـى) ج(بني التمييز منع على تركِّز كانت إذا ما

اإلعاقات خمتلف تصنيف على التركيز عوض املساواة .تعزيز
االتفاقية-جيم مبادئ

املادة والتأسيسية٣ُتحدِّد احملورية املبادئ من جمموعة االتفاقية هذه. من تفسريوتوجِّه املبادُئ
القضايا مجيع تتناول إذ برمَّتها، االتفاقية ذوي. وتنفيذ األشـخاص حقـوق وتفسري لفهم االنطالق نقطة وهي

حق بكل التمتـع قياس يف إليها ُيستَند اليت املعامل تضع إذ .اإلعاقة،

العامة )٣املادة(املبادئ
حرية ذلك يف مبا الذايت واستقالهلم املتأصلة األشخاص كرامة واستقالليتهماحترام االختيار

التمييز عدم
اجملتمع يف وفعالة كاملة بصورة وإشراكهم اإلعاقة ذوي األشخاص مشاركة كفالة

البشرية ومن البشري التنوع من كجزء اإلعاقة ذوي األشخاص وقبول الفوارق احترام
الفرص تكافؤ

الوصول إمكانية
واملرأة الرجل بني املساواة

القدرات احلفـاظاحترام يف حقهـم واحتـرام اإلعاقـة ذوو األطفال ميلكها اليت املتطورة
هويتهم .على
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أو احلـسية أو الفكرية أو العقلية العاهات إزاء حيدث قد التمييز بأن تعترف الوطنية التشريعات كانت
نتيجـة) ب(البدنية؛ اإلعاقة كون إىل اإلشارة طريق عن االجتماعي النموذج تستوعب كانت إذا ما
اخلارجية؛للتفاعل والعوائق العاهة ذي الشخص وعلـى) ج(بني التمييز منع على تركِّز كانت إذا ما

اإلعاقات خمتلف تصنيف على التركيز عوض املساواة .تعزيز
االتفاقية-جيم مبادئ

املادة والتأسيسية٣ُتحدِّد احملورية املبادئ من جمموعة االتفاقية هذه. من تفسريوتوجِّه املبادُئ
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العامة )٣املادة(املبادئ
حرية ذلك يف مبا الذايت واستقالهلم املتأصلة األشخاص كرامة واستقالليتهماحترام االختيار

التمييز عدم
اجملتمع يف وفعالة كاملة بصورة وإشراكهم اإلعاقة ذوي األشخاص مشاركة كفالة
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واملرأة الرجل بني املساواة
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بعض ُتقدِّم وإّنما الضيق، باملعىن اإلعاقة ذوي لألشخاص أو لإلعاقة تعريفاً االتفاقية تتضمن ال
مبفهوم يتعلق فيما باالتفاقية" اإلعاقة"التوجيه االجتماعي. وعالقته النهج اتباع بوضوح الديباجة وتؤيِّد

اإلعاقة تناول اإلعاقة-يف لتناول االجتماعي النموذج بكون-املسمى تقّر تـشكل"حني اإلعاقـة
واحلواجز بعاهة املصابني األشخاص بني التفاعل بسبب حتدث اإلعاقة وأن التطور قيد يزال ال مفهوماً

ا احمليطة والبيئات املواقف قـدميف علـى جمتمعهم يف فعالة كاملة مشاركة مشاركتهم دون حتول ليت
اآلخرين مع عوامل". املساواة بوصفها الشخص، إرادة عن اخلارجة العوائق إىل الصرحية اإلشارة ومتثل

قيـود ووجـود اإلعاقـة بـني ساوت اليت التصورات عن االبتعاد يف مهمة خطوة لإلعاقة، مكوِّنة
مثّ،. )٢(وظيفية املادةومن مصطلح١تنص أن اإلعاقة"على ذوي من]... [يشمل" "األشخاص كل

خمتلف مع التعامل لدى متنعهم قد حسية، أو ذهنية أو عقلية أو بدنية األجل طويلة عاهات من يعانون
اآلخـرين مـع املـساواة قدم على اجملتمع يف وفعالة كاملة بصورة املشاركة من أُضـيف" (احلواجز
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تـشمل مثلمـا املاديـة، العوائق تشمل قد خمتلفة، عوائق بسبب وإمنا عاهتهم، بسبب ليس مستبعدة
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الثقيلـة واألبـواب املختلفة الطوابق بني الرابطة األدراج وسالمل مستوية غري أرضياٍت وجود العوائق
الضيقة باب. واملمرات كان إذا اجتماع حضور من مثالً، متحركاً، كرسياً يستخدم شخص ُيمنع فقد

أوقا منحـَدر هنـاك يكـن مل إذا أو املتحرك، الكرسي مبرور تسمح ال لدرجة ضيقاً االجتماع عة
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االجتماعي الضمان أو كالتوظيف القطاعات، بعض يف جداً ضرورية أن. تكون املهـم مـن أنه غري
__________

ذوي)٢( لألشـخاص الفـرص تكافؤ حتقيق بشأن املوحدة القواعد يف الوارد اإلعاقة مفهوم شرح مثالً، انظر،
العامة(اإلعاقة اجلمعية جاء)٤٨/٩٦قرار الذي مصطلح، أن القـصور... يلخِّص" "العجز"فيه أوجه من كبرياً عدداً

العامل بلدان مجيع يف السكان من جمموعة أية لدى حتدث اليت املختلفة ذهين. الوظيفي أو بدين باعتالل الناس يتعّوق وقد
ما عقلي مرض أو ما طبية أحوال بسبب أو حسي، ).١٧الفقرة" (أو
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األحـدث املعاهـدة بصفتها الصكوك تلك حمل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وحتل
و التزامـاتعهداً وتوضِّح اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلنسان حبقوق تعترف اليت ومشوالً ختصصاً األكثر

وإعماهلا وحبمايتها احلقوق تلك باحترام القـائم. الدول االجتماعي النموذج بذلك ُتكرِّس واالتفاقية
اإلعاقة تناول يف اإلنسان حقوق .على

حبق املتعلقة التسعة األساسية الدولية اإلنسانالصكوك وق
العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية

والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد

املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
من وغريه التعذيب مناهضة الالإنـسانيةاتفاقية القاسيــة العقوبــة أو املعاملة ضروب

املهينة أو
اتفاقيـة أو القاسيــة العقوبـة أو املعاملـة ضـروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية

الطفل حقوق
أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية

اإل ذوي األشخاص حقوق عاقةاتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية بعد(االتفاقية نفاذها يبدأ )مل
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اإلعاقة-ًثانياً ذوي األشخاص حقوق اتفاقية

اتفاقية-ألف إىل احلاجة

األشخاص حقوق اتفاقية قبل صدرت اليت اإلنسان حبقوق املعنية الرئيسية الدولية الصكوك إن
اجلم حبقوق تعترف اإلعاقة اإلعاقةذوي ذوي األشخاص ضمنها ومن الصكوك. يع، تلك أن حني ويف

اإلمكانية هذه فإن اإلعاقة، ذوي لألشخاص اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز كبرية إمكانية على تنطوي
كامل بشكل بعد تتحقق .)١(مل

األشخاص خاضه طويل كفاح بنهاية إيذان اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وضع ويف
قضاياذوو من قضية بوصفها كامالً اعترافاً باإلعاقة االعتراف أجل من متثلهم اليت واملنظمات اإلعاقة

عام إىل بدايته تعود كفاح وهو اإلنسان، لألشـخاص١٩٨١حقوق الدوليـة بالسنة االحتفال مع
الدو السنة لتلك نتيجة اعُتمد الذي املعاقني لألشخاص العاملي العمل وبرنامج اعتمـاد. ليةاملعاقني وإن

عـام يف للمعـوقني الفرص تكافؤ حتقيق بشأن املوحَّدة القواعد املتحدة لألمم العامة ،١٩٩٣اجلمعية
وصدور األقليات، ومحاية التمييز ملنع الفرعية واللجنة باإلعاقة املعنيني اخلاصني املقرِّرين تقارير وصدور

األع يف اإلنسان حقوق جلنة عن القرارات من سـامهت٢٠٠٢و٢٠٠٠و١٩٩٨وامسلسلة أموٌر ،
اإلنسان حقوق على القائم النهج اتباع أمام الطريق متهيد يف كبري .بشكل

رقم العامة التوصية صدور األخرى اهلامة املعامل عن) ١٩٩١(١٨ومن املعوقات النساء بشأن
االق احلقوق جلنة واعتماد املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية والثقافيـةاللجنة واالجتماعية تصادية

رقم العام إزالة) ١٩٩٤(٥التعليق بشأن األمريكية كاالتفاقية إقليمية صكوك واعتماد املعوقني، بشأن
املعاقني األشخاص ضد التمييز أشكال ). ١٩٩٩(كافة

__________
 G. Quinn and T. Degener, Human Rights and Disability: The current use and futureانظـر)١(

potential of United Nations human rights instruments in the context of disability (New York and Geneva, 

United Nations, 2002) (HR/PUB/02/1) .املدين واجملتمع املتحدة األمم معاهدات هيئات أن إىل الدراسة هذه خلُصت
يستخ حقـوقمل حلمايـة إمكانيـات من عليه تنطوي ما بكل القائمة الرصد آليات وال اإلنسان حقوق صكوك دموا

وتعزيزها اإلعاقة ذوي .األشخاص



اإلنسان-ًًًأوالًًً حقوق قضايا من قضية بوصفها اإلعاقة فهم

اإلعاقة فهم طريقة يف مهم تغري حدث املاضية، القليلة العقود مدى التركيـز. وعلى يعد فلم
الشخص يف معتل هو ما على البيئـة. ينصب مع الفرد تفاعل نتيجة بوصفها باإلعاقة االعتراف مت بل

أو اجملتمع يف مشاركته من وحتد غريه عن فرد اختالف تقبل ال النـهج. تعوقهااليت هـذا ويـسّمى
اإلعاقة لتناول االجتماعي النمـوذج. النموذج هـذا تؤيـد اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية

اإلنسان حقوق قضايا من قضية اإلعاقة بكون صراحةً اإلقرار طريق عن .وتعززه

تسأل أن عوض اإلعاقة؟:ًمثالً، ذوي األشخاص يف العلة ما
اجمل: اسأل يف العلة وما والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظروف هي ما اليت/تمع؟ البيئية أو

احلقوق؟ جبميع كامالً متتعاً اإلعاقة ذوي األشخاص مجيع متتع تسهيل أجل من تغيريها جيب
تسأل أن عوض ؟: ًمثالً، أصم ألّنك الناس فهم عليك يصعب ّهل

الهل: اسأل عن عاجزون ألهنم الناس فهم عليك معك؟يصعب تواصل
كتـاب مـن بتـصرُّف مقتبـسة Michael Oliver, The Politics of Disablement: (أسـئلة

(Basingstoke, Macmillan, 1990

والبيئيـة والسياسية واالقتصادية والقانونية االجتماعية الظروف حتديد جيب املنظور، هذا ومن
حلق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة أمام عائقاً تقف العائقاليت هذا على والتغلب كامل بشكل . وقهم

تـدريب قلـة نتيجـة وإمنا التعلُّم، عن عجزهم نتيجة ليسا مثالً، التعليم، من وإقصاؤهم فتهميشهم
لقلـة يعود قد العمل سوق من وإقصاؤهم الدرس؛ قاعات إىل والدخول الوصول صعوبة أو املدرِّسني

أو العمل مكان إىل تنقلهم اليت النقل أنوسائل العتقادهم والزمالء املستخِدمون يبديها سلبية ملواقف
عـن َينُتج قد العامة الشؤون يف املشاركة عن وعجزهم العمل؛ على قادراً يكون ال إعاقة ذا شخصاً
حجـريات أو برايـل، بطريقـة كالكتابة هلم ميّسرة بأشكال املتاحة باالنتخابات املتعلقة املواد نقص

يتعذر اليت إليهااالقتراع والدخول الوصول اإلعاقة ذوي األشخاص .على

اإلنسان-ًًًأوالًًً حقوق قضايا من قضية بوصفها اإلعاقة فهم

إ الدخول حتظر اليت اهلجرة كقوانني للحقوق، املقيِّدة حتظروالربامج اليت والقوانني اإلعاقة بسبب بلد ىل
دون اإلعاقـة ذوي لألشخاص الطيب العالج تقدمي جتيز اليت والقوانني اإلعاقة ذوي األشخاص زواج
الـيت والسياسات فكرية أو عقلية إعاقة بسبب االحتجاز جتيز اليت والقوانني واملستنرية احلرة موافقتهم

الطبيـة الرعايـة من شخصاً إعاقةحتْرِم ذو بـرامج. ألنه تنفيـذ الضروري من ذلك، على وعالوة
مشاركة دون حتول اليت املوانع وتفكيك اجملتمع يف العمل طريقة تغيري أجل من اجتماعي ودعم توعية

كاملةً مشاركةً اجملتمع يف اإلعاقة ذوي لألشـخاص. األشخاص تتــاح أن يتعيَّن ذلك، عن وفضالً
املشا فَُرص اإلعاقة حبقوقهمذوي للمطالبة الكافية بالوسائل مدُّهم يتم وأن اجملتمع يف الكاملة .ركة
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أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت

حقوق أصحاب اعتبارهم يتم وحىت عنهم، نيابة تؤَخذ قرارات يف القائم. هبم النهج اتباع خالل ومن
اليت الظروف هتيئة طريق عن به واالحتفاء البشري التنوع ودعم الحترام طرائٌق ُتلتمس احلقوق، على

هادفةتتي مشاركة اإلعاقة، ذوو األشخاص مجلتهم ومن األشخاص، من واسعة طائفة مشاركة وال. ح
لتغيري تدابري اعتماد يعنيان إهنما بل باإلعاقة، تتعلق خدمات تقدمي على وتعزيزها حقوقهم محاية تقتصر

سي وضع يعنيان كما وهتمِّشهم، اإلعاقة ذوي األشخاص تِصم اليت والسلوكات وقواننياملواقف اسات
واالقتـصادية والثقافية املدنية للحقوق اإلعاقة ذوي األشخاص ممارسة وتضمن العراقيل تزيح وبرامج

واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت

09 

أصـحاب اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار بني االختالف عن التالية املصطلحات ّوتعّبر
إحسان مستِحقِّي واعتبـارهم ِّحقـوق ِ:

اإلحسان اإلنسانهنج حقوق هنج
واجبخيار

اخلارجي االستقالليةالتحكم
القدرة التمكنيسلب
موط الضعفإصالح البيئةن إصالح
احلركة احلركةتقييد تيسري
اإلجاللاالستصغار

الغري على االستقاللاالعتماد
املساواةالتمييز

مؤسسات يف االحتواءاإليداع
اإلدماجالفصل

الـدول وفعـل فكر يف تطور حدوث اإلنسان حقوق منظور من اإلعاقة إىل النظر ويقتضي
اجملتمع قطاعات مفعوالًومجيع أو لإلحسان متلقِّني اإلعاقة ذوي األشخاص اعتبار عن الكف يتم حىت
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واالجتماعية والقوانني. والسياسية السياسات استبدال جيب حقة، ممارسة احلقوق ممارسة ُتدَرك وحىت
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اإلنسان-ًًًأوالًًً حقوق قضايا من قضية بوصفها اإلعاقة فهم

اإلعاقة فهم طريقة يف مهم تغري حدث املاضية، القليلة العقود مدى التركيـز. وعلى يعد فلم
الشخص يف معتل هو ما على البيئـة. ينصب مع الفرد تفاعل نتيجة بوصفها باإلعاقة االعتراف مت بل

أو اجملتمع يف مشاركته من وحتد غريه عن فرد اختالف تقبل ال النـهج. تعوقهااليت هـذا ويـسّمى
اإلعاقة لتناول االجتماعي النمـوذج. النموذج هـذا تؤيـد اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية

اإلنسان حقوق قضايا من قضية اإلعاقة بكون صراحةً اإلقرار طريق عن .وتعززه

تسأل أن عوض اإلعاقة؟:ًمثالً، ذوي األشخاص يف العلة ما
اجمل: اسأل يف العلة وما والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظروف هي ما اليت/تمع؟ البيئية أو

احلقوق؟ جبميع كامالً متتعاً اإلعاقة ذوي األشخاص مجيع متتع تسهيل أجل من تغيريها جيب
تسأل أن عوض ؟: ًمثالً، أصم ألّنك الناس فهم عليك يصعب ّهل

الهل: اسأل عن عاجزون ألهنم الناس فهم عليك معك؟يصعب تواصل
كتـاب مـن بتـصرُّف مقتبـسة Michael Oliver, The Politics of Disablement: (أسـئلة

(Basingstoke, Macmillan, 1990
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اإلعاقة لتناول االجتماعي النمـوذج. النموذج هـذا تؤيـد اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية

اإلنسان حقوق قضايا من قضية اإلعاقة بكون صراحةً اإلقرار طريق عن .وتعززه

تسأل أن عوض اإلعاقة؟:ًمثالً، ذوي األشخاص يف العلة ما
اجمل: اسأل يف العلة وما والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظروف هي ما اليت/تمع؟ البيئية أو

احلقوق؟ جبميع كامالً متتعاً اإلعاقة ذوي األشخاص مجيع متتع تسهيل أجل من تغيريها جيب
تسأل أن عوض ؟: ًمثالً، أصم ألّنك الناس فهم عليك يصعب ّهل

الهل: اسأل عن عاجزون ألهنم الناس فهم عليك معك؟يصعب تواصل
كتـاب مـن بتـصرُّف مقتبـسة Michael Oliver, The Politics of Disablement: (أسـئلة

(Basingstoke, Macmillan, 1990
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اإلنسان-ًأوالً حقوق قضايا من قضية بوصفها اإلعاقة فهم
على يزيد ما بأن التقديرات أي٦٥٠تفيد شخص، سكان١٠مليون جمموع من املائة يف

بإعاقة مصابون الن٨٠ويعيش. العامل، البلدان يف منهم املائة والرجـال. اميةيف النـساء وبعـض
فيها ويسهم احلياة ميادين مجيع يف ويشارك كامل، بشكل اجملتمع يف مندمج اإلعاقة ذوي واألطفال

االعتداء. بنشاط وحىت بل والعزل، واإلقصاء التمييز تواجه العظمى الغالبية أن العديـد. إالّ ويعيش
مؤسسات يف أو مدقع، فقر يف اإلعاقة ذوي األشخاص ويواجهمن عمل، فرص أو تعليم دون أو ،

األخرى املهمِّشة العوامل من طائفة منهم امتالك. العديد يف احلق من حمرومون البلدان بعض يف وهم
الـيت القـرارات أخـذ يف احلق من اإلعاقة ذوي األشخاص حرمان الشائع من أنه كما عقارات،

للحدود. ختصهم وعابر منتشر يواجهونه الذي جمـاالتوالتمييز مجيع يف الناس يف ويؤثِّر اجلغرافية
اجملتمع شرائح مجيع ويف .احلياة

النفـاذ حيِّز االختياري وبروتوكوهلا اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية دخول كان وقد
أيار أجل٢٠٠٨مايو/يف من املبذولة اجلهود يف جديد عهد ببداية متتـع"إيذاناً وكفالة ومحاية تعزيز
األ اإلنـسانمجيع حقـوق جبميـع اآلخرين مع املساواة قدم على كامالً متتعاً اإلعاقة ذوي شخاص

املتأصلة كرامتهم احترام وتعزيز األساسية، لألشـخاصـوم). ١املادة" (واحلريات ُخوِّلت قد أنه ع
وص فيها يرد اليت األوىل املرة فإهنا لغريهم، املمنوحة احلقوق نفس الدوام على اإلعاقة شـاملذوي ف

ملزم دويل صك يف .حلقوقهم
مـن ذويها وإىل اإلعاقة إىل اجملتمع نظرة يف حصل الذي التحول عن يعّبر االتفاقية تطور وإن

الفرد. األشخاص يف ثابتةً شخصيةً حالةً ُتعترب التاريخ عرب اإلعاقة كانت عجزاً. فقد اإلعاقة وبوصف
الشخص كون فإن يَعدُّ" معاقاً"فردياً، االلتحـاقكان عـن األشـخاص بعض عجز يف طبيعياً سبباً

االجتماعية احلياة يف املشاركة عن أو وظيفة حتصيل عن أو عادية من. مبدرسة اإلعاقة إىل ُينظر وحني
ردَّين من واحد على تقتصر اجملتمع ردود فإن املنظور، يكون: هذا أن ممكنـاً" إصالح"إّما األشخاص

إعادة أو األدوية طريق الطيب(التأهيلعن بـرامج)النهج طريـق عـن هبم االعتناء يتيّسر أن وإّما ؛
الرفاه أو اإلحس(اإلحسان ذوي). انـهنج األشخاص حياة على يستأمن القدمي، النموذج هلذا ووفقاً

أي وعلـى يـذهبون مدرسة أي إىل عنهم يقرِّروا كأنْ أساسية قرارات يف يتحكَّمون معنيون اإلعاقة
حيصلون يعيشوندعم مكان أي .ويف



 

  

ومل يكن لألشخاص ذوي اإلعاقة حضور يف نظام حقوق اإلنسان عرب التاريخ وقد جـرى               
وسيـساعد هـذا املنـشور      . لكن هذا األمر مل يعد مقبوالً     . إغفاهلم يف العمل املتعلق حبقوق اإلنسان     

ال رصد حقوق اإلنسان عـلى مراعاة منظور األشخاص ذوي اإلعاقـة يف أنـشطتهم              العاملني يف جم  
بشكل فعال، ليس عن طريق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمل الرصد عموماً فحسب، وإمنـا                
   كذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لرصد أحوال األشخاص ذوي اإلعاقـة ومتـتعهم بـاحلقوق،              

  .عند االقتضاء

  
  نافانيتيم بيالي 
  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
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تصدير
األشـخاص بـني من األحيان من الكثري يف هم اإلعاقة ذوي واألطفال والرجال النساء إن

هتميشاً اإلنساناألكثر حبقوق التمتع يف فريدة حتديات يواجهون ما وغالباً اجملتمعات مجيع ولفترة. يف
الفكري أو العقلي أو البدين للقصور وحتمية طبيعية نتيجة التحديات هذه أن افُترض الزمن، من طويلة

به أصيبوا الذي احلسي .أو
والربوتوكول اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية ودخوهلماواعتماد هبا امللحق االختياري

للتعامـل حالياً املتبعة النُُّهج يف عميق حتوُّل عالمة ويشكِّالن املواقف تلك صحة يف يطعنان النفاذ حيز
اإلعاقة على. مع ينصب التركيز يعد مل االتفاقية، إىل" علٍّة"ففي ُينظـر يعـد ومل الشخص، يف مرئيٍة

مرضاً أو نقصاً باعتباره اإلعاقـة. القصور تعترب ذلك، من العكس على االتفاقية، إن يف"بل مرضـاً
واستيعاهبا"اجملتمع األفراد بني االختالف أوجه احتواء يف اجملتمعات إخفاق نتيجة أهنا أي فاجملتمعات. ،

التغيري هذا ملثل طريق خارطة االتفاقية ويف الفرد، ال تغيري، إىل حباجة اليت .هي
اإل حقوق رصد شأن بشكلومن االتفاقية تنفيذ يف الدول دعم يف حامساً دوراً يؤدي أن نسان

إحداث مثّ ومن حقوق، من هلم مبا اإلعاقة ذوي األشخاص وعي زيادة ويف الوطين املستوى على فعال
املناطق مجيع يف اإلعاقة ذوي األشخاص حياة يف اإلجيايب . التغيري

إعداد اإلنسان حقوق جمال يف العمل بـهويتطلب للقيـام واسعة ومعارف تقنية ومهارات اً
فّعال مـن. بشكل وغريهم املتحدة األمم يف اإلنسان حقوق موظفي مساعدة املنشور هذا من والغاية

اإلنسان حقوق رصد واملنظمـات-جهات اإلنسان حلقوق الوطنية واملؤسسات احلكومات فيها مبن
احلكومية األ-غري حقوق رصد يف االخنراط أحكـامعـلى مـع يتماشى مبا اإلعاقة، ذوي شخاص

ولنطاقهـا. االتفاقية املقبول التفكري منط يف االتفاقية تكرِّسه الذي للتغيري شرحاً املنشور هذا ويتضمن
هبا تعترف اليت واملبادئ حقـوق. وللمعايري لرصـد منهجيـة ذلك، عن فضالً املنشور، هذا ويقترِح

مفيد ونصائح اإلعاقة، ذوي األشـخاصاألشخاص مع العمل أثناء االعتبار يف أخذها الواجب املسائل بشأن ة
اإلعاقة . ذوي
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مالحظة

وال املنشور، هذا يف املستخدمة التسميات يف مـاليس مادته، عـرض طريقـة يف
ألي القـانوين املـركز بشأن املتحـدة لألمم العامة لألمانة كان رأي أي عن التعبري يتضمن

حدودها أو ختومها تعيني بشأن أو منها، أي لسلطات أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو .بلد
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