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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

التعليق العققاق قق  )2018(7بشق مشققا ة األشققخاص ذوي اإلعاقققة
مبققف هققيأل األ ذققاا ذوو اإلعاقققة مققف تققلا املنهمققا ال ق ق لأل
تنذيذ االتذاقية و صدها*
أوالا -مقدمة
 -1أُشرك األشخاص ذوو اإلعاقة مشاركة كاملة واضطلعوا بدور حاسم اتفاماوب بشم
اتااقيم ممة حام ممو األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة و وضم ممعصا وتم مميا فصا وكم مما تلفشم مماور اتو ي م م م م م
األشخاص ذو اإلعاقة وإلشراكص فعليا ،من خالل منظماهت وشركائصا ،أ ر إجيايب علم ووعيمة
االتااقية وتلفصا هب وأظصمر ذتمأ أاًما ممد قمو األشمخاص ذو اإلعاقمة وه موق وقمدراهت ،
اتذ أفً إىل وض معاقد اترخيية جمال حاو اإلوسا وإرساء منوذج اإلعاقة اتاائ عل
حاو اإلوسا وابتفايل ،تشكل املشماركة اتاعاتمة وايدامة تاشمخاص ذو اإلعاقمة ،ممن خمالل
املنظمات اتيت متثلص  ،جوقر االتااقية
 -2وتفس مشاركة اجلمي بنشاط ووعي اتارارات اتيت متس حياهت وحاوقص م إعممال
اتممنصل اتا ممائ عل م حا ممو اإلوس مما عمليممات ت ممن اتا مرار اتعمما ( ،)1وتكا ممل اإلةار اترش مميد
( )2
واملساءتة االجفماعية
 -3ومبدأ املشاركة احليما اتعاممة راسم اجلمذور املماة  21ممن اإلعمال اتعماملي حلامو
اإلوس مما  ،وأعي ممد هكي ممد امل مماة  25م ممن اتعص ممد ات ممدويل ا مماص ابحلا ممو املدوي ممة واتسياس ممية
واملشاركة ،كمبدأ وح من حاو اإلوسا  ،معرتف هبا أاًا تكوك أخر حلاو اإلوسا ،
مثممل ممما ورة املمماة (5ج) مممن االتااقيممة اتدوتيممة تلاًمماء عل م اي م أشممكال اتفمييم اتعن ممر
واملمماة  7مممن اتااقيممة اتاًمماء عل م اي م أشممكال اتفمييم ضممد املمرأ واملمماةت  12و )1(23مممن
__________

*
()1
()2

اعفمدته اتلجنة ةورهتا اتعشران ( 27آب/أ سطس  21 -أالول/سبفمرب )2018
ماوضممية األمم املفاممد اتسممامية حلاممو اإلوسمما  ،ماملبمماةد اتعامممة واملبمماةد اتفوجيصيممة تممنصل ارتكم علم حاممو
اإلوسا اُفب اسرتاتيجيات احلد من اتاارم ،اتاار 64
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اتااقيممة حاممو اتطاممل وتعفممرب اتااقيممة حاممو األشممخاص ذو اإلعاقممة املشمماركة علم حممد س مواء
اتف اما عاما ومس تة شاملة تعد قطاعات وتكرس ابتاعل اتف ا اتدول األطراف ابتفشماور اتو يم
م م م األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة وإش م مراكص فعليم مما (املم مماة  ))3(4ومشم مماركفص عمليم ممة اترتم ممد
( )3
(املاة  ))3(33إطار ماصو أوس وطاقا تلمشاركة احليا اتعامة
 -4و كثو من األحيما  ،ال اسفشمار األشمخاص ذوو اإلعاقمة تمن اتامرار بشم املسمائل
اعرتف اتعاوة اتاليلة
اتيت تف ل حبياهت أو تؤ ر فيصا ،حيث ال ت ال اتارارات تُمفَّخذ ابمسص وقد ُ
املاضية أبمهية اتفشاور م األشخاص ذو اإلعاقة ،وذتأ باًمل ظصمور حركمات األشمخاص ذو
اإلعاقة اتيت تطاتب ابالعرتاف حباوقص وبدورق حتدادقا وافنا شمعار مال شميء عنما بمدوونام
م فلساة حركة حاو األشخاص ذو اإلعاقة واترخيصا ،واسفند إىل مبدأ املشاركة ايداة
 -5وال ا م ال األشممخاص ذوو اإلعاقممة اواجصممو ح مواج مواقايممة وماةا مة وقاوووي مة واقف مماةاة
واجفماعية وتواتلية كبو تعي مشاركفص احليا اتعاممة وقبمل بمدء واماذ االتااقيمة ،كاومء آراء
األشمخاص ذو اإلعاقمة تلام اتممرفخ وتؤخمذ االعفبمار عوضمصا آراء اثلممي أطمراف تثمة ،مثممل
منظمات مرعااةم األشخاص ذو اإلعاقة
 -6وتب م َّ أ اتعمليممات اتفشمماركية وإش مراك األشممخاص ذو اإلعاقممة ،مممن خممالل املنظمممات
اتيت متثلص  ،اتفااوب بش االتااقية وتيا فه مثال افاز عل مبمدأ املشماركة اتكاملمة واتاعاتمة
واالسممفاالل اتممذاد اتاممرة وحراممة اتشممخه ا مماذ قراراتممه ا اتممة وكنفيجممة تممذتأ ،اعممرتف
اتا مماوو ات ممدويل حلا ممو اإلوس مما حاتي مما عل م م ممو ال ت ممبس في ممه أب األش ممخاص ذو اإلعاق ممة
( )4
ممشموتو م جبمي حاو اإلوسا واحلرايت األساسية
 -7وتسممع اتلجنممة ،علم أسمماس اجفصاةاهتمما ،إىل أ توضم  ،قممذا اتفعليم اتعمما  ،اتف امممات
اتممدول األط مراف وجممب املمماةت  )3(4و )3(33وسممبل تنايممذقا وتالحممل اتلجنممة اتفاممد اتممذ
أحرزتممه اتممدول األط مراف تنايممذ األحكمما ات موارة املمماةت  )3(4و )3(33عل م مممد اتعاممد
املاضم ممي ،مثم ممل مم ممن املسم مماعد املاتيم ممة و م ممو املاتيم ممة ملنظمم ممات األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة وإش م مراك
األشممخاص ذو اإلعاقممة أطممر اترتممد املسممفالة امل مُنش وجممب املمماة  )2(33مممن االتااقيممة و
عمليات اترتد وعالو علم ذتمأ ،تشماور بعمخ اتمدول األطمراف مم منظممات األشمخاص ذو
اإلعاقة خالل إعداة تاارارقا األوتية واتدوراة املادمة إىل اتلجنة وفاا تلماةت  )3(4و)4(35
و أ اتلجنة ال ت ال تالحل وجموة فجمو كبمو بم أقمداف املماةت  )3(4و)3(33
-8
وروحصممما مممن جص ممة وةرجممة تناي ممذمها مممن جص ممة أخممر واع مموة ذتممأ ،ال ممة أمممور ،إىل ع ممد
اتفشمماور م م األشممخاص ذو اإلعاقممة وعممد إش مراكص بشممكل ُجم مد ،مممن خممالل املنظمممات اتمميت
متثلص  ،وض اتسياسات واتربامل وتنايذقا
 -9وان بغم ممي تلم ممدول األط م مراف أ تعم ممرتف ابأل م ممر اإلجيم ممايب تاشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة عل م م
عملي ممات ت ممن اتا مرار وبً ممرور إش مراكص وض ممما مش مماركفص فيص مما ،م ممن خ ممالل املنظم ممات ات مميت
متممثلص  ،وال سمميما ابتنظممر إىل مممارهب املعاشممة ومعممرففص تلااممو اتواجممب إعما مما وجيممب عل م
ات ممدول األطم مراف أاً مما أ تراعم مي املب مماةد اتعام ممة تالتااقي ممة ايم م اتف ممدابو املفخ ممذ تفناي ممذقا
ورتدقا و إجراءات تع ا خطة اتفنمية املسفدامة تعا  2030وأقدافصا

__________

()3
()4
2
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اثني ا -احملتوى املعيا ي للمادتني  )3(4و)3(33
ألف -تعريف "املنهما املم لة لألشخاص ذوي اإلعاقة"
 -10إش م مراك األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة ومشم مماركفص مم ممن خم ممالل ماملنظمم ممات اتم مميت متم ممثلص م،
أو منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة ،مسم تة مف تمملة املمماةت  )3(4و )3(33ومممن أجممل
تنايذمها عل مو سملي  ،ممن املصم أ حتمدة اتمدول األطمراف واجلصمات املعنيمة ذات ات ملة وطما
منظمات األشخاص ذو اإلعاقة وتعرتف خفلف أوواعصا اتاائمة
 -11وت ممر اتلجن ممة أ منظم ممات األش ممخاص ذو اإلعاق ممة انبغ ممي أ تس ممفمد أسس ممصا م ممن
املبمماةد واحلاممو املعممرتف هبمما االتااقيممة وأ تلف م هبمما وتراعيصمما عل م ممو كامممل وال ميكممن أ
تكمو سمو تلمأ اتميت ااوةقما وامدارقا وامنظ شمؤوصا األشمخاص ذوو اإلعاقمة وانبغمي أ تُم نيعم
اتغاتبيممة اتعظم م مممن أعًممائصا مممن ب م األشممخاص ذو اإلعاقممة أواسممص ( )5ومنظمممات اتنسمماء
ذوات اإلعاقم ممة واألطام ممال ذو اإلعاقم ممة وامل م مماب بام ممووس وام ممه املناعم ممة اتبش م مراة/اإلادز مم ممن
منظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة وجمب االتااقيمة وملنظممات األشمخاص ذو اإلعاقمة بعمخ
اجلواوب املمي  ،ومنصا أصا:
نش اتغاتب تلعمل ااعيا وإبراز حاو األشمخاص ذو اإلعاقمة وتع ا قما
(أ)
تُ ني
واتسعي إىل إعما ا و/أو اتدفاع عنصا ،وانبغي االعرتاف هبا عموما عل قذا األساس؛
(ب) توظ ممف األش ممخاص ذو اإلعاق ممة أواس ممص وت موتيص مصم ممة متثيلص مما وتعص ممد م م
بشؤوصا و فار أو تع أعًاءقا ابتفاداد من بينص ؛
(ج) ال تنفس ممب ،معظم م احل مماالت ،إىل أ حم م ب سياس ممي ،وق ممي مس ممفالة ع ممن
اتسلطات اتعامة و وقا من املنظمات و احلكومية اتيت قد تكو من مكوانهتا أو أعًائصا؛
(ة) ق ممد متث ممل ف ممة أو ع ممد ف ممات م ممن األش ممخاص علم م أس مماس اتعاق ممات اتاعلي ممة
أو املف ور وقد اكو االوًما إتيصا مفاحا جلمي األشخاص ذو اإلعاقة؛
(ه) متثمل ااعمات مممن األشمخاص ذو اإلعاقممة حيمث تعكمس تنمموع حماالهت (مممن
حيث ووع اجلنس أو ا واة اجلنساوية أو اتعمر أو اتسمن أو اتوضم ممن حيمث ا جمر أو اتلجموء،
عل سبيل املثال) وميكن أ تًم ف مات ممن األشمخاص تفاماط خ مائه قموايهت (مثمل ذو
اإلعاقة من األطاال أو اتنساء أو اتسكا األتلي ) وأعًاء فلف عاقاهت ؛
(و)

ميكن أ اكو وطاقصا حمليا أو وطنيا أو إقليميا أو ةوتيا؛

(ز) ميكم ممن أ تعمم ممل كمنظمم ممات منام ممرة أو حتاتام ممات أو منظمم ممات شم مماملة تعم ممد
إعاق ممات أو قي ممات تنس ممي ملنظم ممات األش ممخاص ذو اإلعاق ممة تس ممع إىل ت مموفو إط ممار تع مماو
ومنسم م تاش ممخاص ذو اإلعاق ممة تا مماعلص مم م جص ممات منص مما اتس مملطات اتعام ممة واملنظم ممات
َّ
اتدوتية وكياانت اتاطاع ا اص
 -12ومن ب خمفلف أوواع منظمات األشخاص ذو اإلعاقة اتيت حدةهتا اتلجنة:
__________
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قي ممات تنسممي منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة ،وقممي حتاتاممات املنظمممات
(أ)
املمثلة تاشخاص ذو اإلعاقة واُسفاسن أال افعد عمدةقا واحمد أو ا نفم كمل مسمفو
م ممن مس ممفوايت ت ممن اتام مرار وح ممك تك ممو مافوح ممة وةمياراطي ممة وُمتث ممل األش ممخاص ذو اإلعاق ممة
بكامم ممل تنم مموعص اتواس م م اتنطم مما  ،انبغم ممي أ تابم ممل اي م م منظمم ممات األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة
ك عًمماء وجيمب أ اممنظ شممؤوصا وااوةقمما واراقبصمما األشممخاص ذوو اإلعاقممة وانبغممي أال تممفكل
إال ابس م املنظمممات األعًمماء فيصمما وعممن املسممائل حمممك االقفممما املشممرتك اتمميت ا ُ ممذ ق مرار امماعي
بش م صا ممو أو ممه ال ميكنص مما متثي ممل فم مراة األش ممخاص ذو اإلعاق ممة ألص مما ال متل ممأ كث ممو م ممن
األحيما معلومممات ما مملة عممن احلماالت اتشخ مية وفمراة منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة
اتيت متثل ااعات حممدة قمي اتميت توجمد موقم أفًمل تالضمطالع هبمذا اتمدور مو أومه انبغمي
أ تفممال تاشممخاص ذو اإلعاقممة إمكاويممة أ ااممرروا أبواسممص أ منظمممات اراممدو أ متممثلص
وانبغي أال مين وجوة قي ات تنسي منظمات األشخاص ذو اإلعاقة اتدول األطمراف ،أب
حممال مممن األح موال ،األفمراة ذو اإلعاقممة أو منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة مممن املشمماركة
املشاورات و وقا من أشكال تع ا م احل األشخاص ذو اإلعاقة؛
(ب) املنظمم ممات اتشم مماملة تع م مد إعاقم ممات ،وقم ممي مؤتام ممة مم ممن أشم ممخاص ميثلم ممو كم ممل
اتعاقات بفنوعصا اتواس اتنطا أو بعًصا وقي معظ احلاالت منظمات حملية و/أو وطنية،
وتكن ميكن أاًا أ تكو إقليمية أو ةوتية؛
(ج) منظم ممات ات ممدفاع ع ممن احلا ممو اتذاتي ممة ات مميت متث ممل األش ممخاص ذو اإلعاق ممة
شممكل شممبكات وقي ممات خمفلاممة منا مملة و/أو حملي مة كثممو مممن األحيمما وتممداف عممن حاممو
األشممخاص ذو اإلعاقممة ،وال سمميما ذوو اإلعاق مة اتعاليممة واكفسممي إوشمما قا ،م م ممما اف موافر مما
أحيمماان مممن اتممدع املالئ م واتواسم اتنطمما تفمكم أعًممائصا مممن إبممداء آرائصم  ،أمهيممة أساسممية
جمال املشاركة احليما اتسياسمية و عمليمات تمن اتامرار واترتمد واتفنايمذ و مذ املسم تة أمهيمة
مؤسسممات اترعااممة
ابتغممة ابتنسممبة تاشممخاص امممروم مممن اارسممة أقليممفص اتااووويممة واملمموةع
و/أو امممروم مممن احل م اتف ممواء و اتعداممد مممن اتبلممدا  ،تفعممرب منظمممات ات مدفاع عممن
احلاو اتذاتية تلفميي من خالل رفخ مناصا ات اة اتااوووية بسبب اتامواو واتلموائ اتفنظيميمة
اتيت حتر أعًاءقا من اارسة األقلية اتااوووية؛
(ة) املنظمممات اتمميت تً م أف مراة أسممر األشممخاص ذو اإلعاقممة و/أو أقممارهب  ،وقممي
تً ممطل ب ممدور أساس ممي تيس ممو م مماحل أق ممارب ق ممؤالء األش ممخاص م ممن ذو اإلعاقم مة اتعالي ممة
أو ا ممرف و/أو األطاممال ذو اإلعاقممة و تع ام قممذ امل مماحل وضممماصا وةع م اسممفاال اتممذاد
ومشماركفص اتاعليمة ،احلماالت اتميت ار مب فيصما قمؤالء األشمخاص ذوو اإلعاقمة تلامي اتممدع
م ممن أس ممرق إط ممار ش ممبكات أو منظم ممات موح ممد و ق ممذ احل مماالت ،انبغ ممي إشم مراك ق ممذ
املنظمممات عمليممات اتفشمماور وتممن اتا مرار واترتممد وجيممب أ اكممو ةور اتواتممدان واألقممارب
ومادمي اترعااة قذ املنظمات قو مساعد األشخاص ذو اإلعاقة ومتكينص إلمساع توهت
واتممفاك اتكامممل حيمماهت ا اتممة وعل م قممذ املنظمممات أ تعمممل بنشمماط مممن أجممل تع ا م
واسممفخدا عمليممات اتممدع ا مماذ اتا مرار تكااتممة ومراعمما ح م األشممخاص ذو اإلعاقممة أ
اسفشاروا واعربوا عن آرائص ؛
(ه) منظم ممات اتنس مماء واتافي ممات ذوات اإلعاق ممة ،ات مميت متث ممل اتنس مماء واتافي ممات ذوات
اإلعاقة ابعفبارقن ف مة مو مفجاوسمة وانبغمي أ اشممل تنموع اتنسماء واتافيمات ذوات اإلعاقمة ايم
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أوم مواع اتعاق ممات( )6وال م م ع ممن ض ممما مش مماركة اتنس مماء واتافي ممات ذوات اإلعاق ممة املش مماورات
املفعلاممة عاجلممة اتاًممااي امممدة اتمميت متممس اتنسمماء واتافيممات ذوات اإلعاقممة ح مرا أو بشممكل ممو
مفناسب ،واملسائل املفعلاة ابتنساء واتافيات ب اة عامة ،مثل سياسات املساوا ب اجلنس ؛
(و) منظمممات ومبمماةرات األطاممال واتشممباب ذو اإلعاقممة ،وقممي أساسممية تكااتممة
مشمماركة قممؤالء األطاممال احليمما اتعامممة وايفمعيممة وحاص م االسممفماع إتمميص و حراممة اتفعبممو
وتكمموان اجلمعيممات وتلبمماتغ ةور أساسممي وةاع م تع ا م بي ممة متكممن األطاممال واتشممباب ذو
اإلعاقمة مممن إوشماء منظممماهت ومبماةراهت ومممن اتعممل ةاخلصمما ،بشمكل رمسممي أو مو رمسممي ،مما
ذتأ من خالل اتفعاو م اتباتغ و وق من األطاال واتشباب

ابء -التمييز بني منهما األشخاص ذوي اإلعاقة وغريها مف منهما اجملتمع املدين
 -13انبغي اتفميي ب منظمات األشخاص ذو اإلعاقمة ومنظممات مرعاامةم األشمخاص ذو
اإلعاقة ،اتيت توفر ا دمات تاشخاص ذو اإلعاقة و/أو تداف عمن قًماايق ويابمة عمنص  ،مما قمد
اممؤة  ،مممن اتناحيممة اتعمليممة ،إىل تًممارب امل مماحل تعطممي فيممه قممذ املنظمممات األوتواممة ألقممدافصا
ابعفبارقا كياانت خاتة عل حساب حاو األشخاص ذو اإلعاقة وانبغي تلدول األطراف أ
تويل أمهية خاتة آلراء األشخاص ذو اإلعاقة ،من خالل املنظمات اتيت متثلص  ،وأ تدع عملية
()7
بناء قدرات قذ املنظمات ومتكينصا وأ تكال إعطاء األوتواة آلرائصا عمليات تن اتارار
 -14وانبغممي اتفمييم أاًمما بم منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة ومنظمممات ايفمم املممد
فم ممطل ممنظمممة ايفم م املممد م اشمممل أوواعمما خمفلاممة مممن املنظمممات ،منصمما منظمات/معاقممد
اتباوث ومنظمات مادمي ا دمات و وقا من اجلصمات ا اتمة املعنيمة ومنظممات األشمخاص
ذو اإلعاقمة وموع حممدة ممن منظممات ايفمم املمد وقمد تشمكل جم ءا ممن منظممة تنسمي عاممة
ملنظم ممات ايفمم م امل ممد و/أو م ممن حتاتا ممات ال ت ممداف ابتً ممرور ع ممن حا ممو األش ممخاص ذو
اإلعاق ممة ابتفادا ممد ،وإمنم مما ميك ممن أ ت ممدع إةمم مماج حا مموقص خط ممة حام ممو اإلوس مما ووفام مما
تلممماة  ،)3(33فلجميم منظمممات ايفمم املممد  ،مما فيصمما منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة،
ةور رت م ممد تناي م ممذ االتااقي م ممة وعلم م م ات م ممدول األط م م مراف أ تعط م ممي األوتوا م ممة آلراء منظم م ممات
األشخاص ذو اإلعاقة تد معاجلة املسمائل املفعلامة ابألشمخاص ذو اإلعاقمة ،وأ تًم أطمرا
ملطاتب مة منظمممات ايفم م املممد واجلصممات املعنيممة األخممر ابسفشممار منظمممات األشممخاص ذو
اإلعاقممة وإش مراكصا عملصمما املف ممل ابحلاممو املكرسممة االتااقيممة و واضممي أخممر  ،مثممل عممد
اتفميي  ،واتسال واحلاو اتبي ية

جي  -نطاق املادة )3(4
 -15جيممب عل م اتممدول األط مراف ،تفنايممذ اتف اماهتمما وجممب املمماة  ،)3(4أ تممدرج االتف م ا
ابتفشاور اتو ي م األشخاص ذو اإلعاقة وإبشراكص فعليا ،ممن خمالل منظمماهت ا اتمة،
األط م ممر واإلجم م مراءات اتااوووي م ممة واتفنظيمي م ممة علم م م وط م مما ايم م م مس م ممفوايت احلكوم م ممة وفروعص م مما
__________

()6
()7
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وانبغي تلدول األطراف أاًا أ تنظر مس تة اتفشاور م األشمخاص ذو اإلعاقمة وإشمراكص
ابعفبار ذتأ خطو إت امية قبل املوافاة عل اتاواو واتلوائ اتفنظيمية واتسياسات ،سمواء كاومء
عامة أو خاتة ابإلعاقة وتذتأ ،جيب أ تبدأ املشاورات املراحل املبكر وأ توفر مدخالت
تلمنفل اتنصمائي ايم عمليمات تمن اتامرار وانبغمي أ تشممل املشماورات املنظممات اتميت متثمل
األشخاص ذو اإلعاقة بفنوعص اتواس اتنطا عل ات عد املي واتوطين واإلقليمي واتدويل
 -16وميك ممن جلميم م األش ممخاص ذو اإلعاق ممة ،م ممن ةو أ ش ممكل م ممن أش ممكال االس ممفبعاة
اتاممائ عل م ومموع اتعاقممة ،مثممل األشممخاص ذو اإلعاقممة اتناسممية  -االجفماعيممة أو اتعاليممة ،أ
اشاركوا عل و فعال وكامل من ةو متيي وعلم قمد املسماوا مم موق ( )8وانبغمي االعمرتاف
حب م اي م األشممخاص ذو اإلعاقممة املشمماركة املشمماورات عل م قممد املسمماوا  ،مممن خممالل
املنظمممات اتمميت متممثلص  ،بغممخ اتنظممر عممن ممميلص اجلنسممي وقمموافص اجلنسمماوية ،عل م سممبيل املث مال
وجيب عل اتدول األطراف أ تعفمد إطارا شامال ملكافاة اتفميي بغيمة كااتمة احلامو واحلمرايت
األساس ممية جلمي م م األش ممخاص ذو اإلعاق ممة وأ تلغ ممي اتفش م مراعات ات مميت م ممر األش ممخاص ذو
اإلعاق م ممة أو منظم م مماهت علم م م أس م مماس و م مموع ج م ممنس أعً م ممائصا أو ق م مموافص اجلنس م مماوية أو وض م ممعص
االجفماعي وحترمص من حاص املشاركة احليا اتعامة واتسياسية
 -17واشمل االتف ا اتااوو تلدول األطراف بًما اتفشاور م منظمات األشمخاص ذو
اإلعاق ممة إاتح ممة إمكاوي ممة اتوت ممول إىل األم مماكن اتعام ممة ت ممن اتا مرار ،وجم مماالت أخ ممر تلبا مموث،
واتف مي اتعا  ،واتشراكات ،وتاواخ اتسلطات ،واترقابة املدويمة( )9وعمالو علم ذتمأ ،اشممل
قذا االتف ا منظمات األشخاص ذو اإلعاقة اتعاملية و/أو اإلقليمية
 -1املسائل املتعلقة ابألشخاص ذوي اإلعاقة
 -18تش م مممل عب م ممار مبشم م م املس م ممائل ات م مميت تفعلم م م ابألش م ممخاص ذو اإلعاق م ممةم ،اتم م موارة
املاة  ،)3(4كل اتفدابو اتفشراعية واإلةاراة و وقا من اتفدابو اتيت ميكن أ تؤ ر بشكل مباشمر
أو و مباشر عل حاو األشخاص ذو اإلعاقة واسم اتفاسو اتواسم مذ اتعبمار تلمدول
األطراف بفعممي منظمور اإلعاقمة ممن خمالل سياسمات شماملة تكامل مراعما مبمدأ متفم األشمخاص
ذو اإلعاق ممة ابملسم مماوا م م م مموق واًم مممن أاًم مما مراع مما معم ممارف األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة
وخ مرباهت احلي مما ت ممد ا مماذ ق مرارات بشم م اتف ممدابو اجلدا ممد اي مماالت اتفش مراعية واإلةارا ممة
و وقمما واشمممل ذتممأ عمليممات تممن اتامرار اتمميت قممد اكممو مما أ ممر عل م حيمماهت  ،مثممل اتا مواو
()10
اتعامة واملي اوية اتعامة أو اتاواو ا اتة ابإلعاقة
 -19ومين م مب ممدأ إج مراء املش مماورات وج ممب امل مماة  )3(4قي مما ات ممدول األطم مراف أب أعم ممال
أو اارسات قد تفعارب م أحكا االتااقية وم حاو األشخاص ذو اإلعاقمة و حماالت
اتن اع بش األ ر املباشر أو و املباشر تلفدابو قيمد املناقشمة ،اام علم اتسملطات اتعاممة تلمدول
األطمراف عممبء إ بممات أوممه تممن اكممو تلمس م تة قيممد املناقشممة أ ممر ممو مفناسممب عل م األشممخاص
ذو اإلعاقة ،وال ال ابتفايل إجراء أ مشاور

__________

( )8اتو ياة  ،A/HRC/19/36اتاارات من  15إىل 17
( )9اتو ياة  ،A/HRC/31/62اتاار 63؛ واتو ياة  ،A/HRC/34/58اتاار 63
( ،A/HRC/31/62 )10اتاار 64
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 -20وتفمثل املسائل اتيت ا أ ر مباشر عل األشخاص ذو اإلعاقة إصاء اارسة اإلاداع
مؤسس م ممات اترعاام م ممة ،واتً م ممما االجفمم م مماعي ومعاش م ممات اإلعاقم م ممة ،واملس م مماعد اتشخ م م ممية،
ومفطلبمات إمكاويمة اتوتمول ،وسياسمات اترتتيبمات اتفيسمواة املعاوتمة وقمد تفعلم اتفمدابو اتميت مما
أ م ممر م ممو مباشم ممر عل م م األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة ابتام مماوو اتدسم ممفور  ،وابحلام ممو االوفخابيم ممة،
وإبمكاوي ممة اتلج مموء إىل اتاً مماء ،وبفعيم م اتس مملطات اإلةارا ممة املس ممؤوتة ع ممن اتسياس ممات ا ات ممة
ابإلعاقة أو اتسياسات اتعامة جماالت اتفعلي وات اة واتعمل واتعماتة
" -2التشاو الوثي مع األشخاص ذوي اإلعاقة وإشرا أل هعلي ا"
 -21ماتفشاور اتو ي م األشخاص ذو اإلعاقة وإشراكص فعليام من خالل املنظممات اتميت
متممثلص اتف م ا وجممب اتامماوو اتممدويل حلاممو اإلوشمما اافًممي االع مرتاف تكممل شممخه أبقليفممه
اتااووويممة تلمشمماركة عمليممات تممن اتا مرار عل م أساس مي االسممفاالل اتممذاد اتشخ ممي وتاراممر
امل ممو وانبغممي أ اشمممل اتفشمماور واإلشمراك فيممما افعلم بعمليممات تممن اتامرار اتراميممة إىل تنايممذ
االتااقيممة و وقمما مممن عمليممات تممن اتا مرار اي م األشممخاص ذو اإلعاقممة وأ اُسممفند ذتممأ،
عند االقفًاء ،إىل وظ اتدع ا اذ اتارار
 -22وجيممب عل م اتممدول األطمراف أ تلجم إىل منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة وتفشمماور
وجمممد واافًممي ذتممأ إاتحممة إمكاويممة
معصمما وتشممركصا اتوقممء املناسممب بشممكل منممفظ وعلممين ُ
االطالع عل اي املعلومات ذات ات لة ،ا ذتأ املواق اتشبكية تلصي مات اتعاممة ،وذتمأ،
عند االقفًاء ،من خالل إاتحة األشكال اترقمية امليسر واترتتيبات اتفيسواة املعاوتة ،مثمل تموفو
املرتا م م اتشم مماوا تلغم ممة اإلشم ممار  ،واتن م مموص اتسم ممصلة اتا م مراء واتلغم ممة املبسم ممطة ،وطراام ممة بم ممرا
واالت ممال عم ممن طرا م م اتلمم ممس وتف ممي املشم مماورات املافوح ممة تاشم ممخاص ذو اإلعاق ممة إمكاويم ممة
اتوتممول ،عل م قممد املسمماوا م م مموق  ،إىل اي م أممماكن ا مماذ اتا مرارات اتعامممة ،مما ذتممأ
ات ناةا اتوطنية واي ا ي ات اتعامة املعنية ت ن اتارار ذات ات لة بفنايذ االتااقية ورتدقا
 -23وانبغممي تلسمملطات اتعامممة أ تممويل االعفبممار واألوتواممة ات مواجب آلراء منظمممات األشممخاص
ذو اإلعاق ممة ووجص ممات وظرق مما ت ممد معاجل ممة املس ممائل املف مملة مباش ممر ابألش ممخاص ذو اإلعاق ممة
وجيممب عل م اتسمملطات اتعامممة اتمميت تامموة عمليممات تممن اتا مرار أ تبل م منظمممات األشممخاص ذو
اإلعاقممة بنفممائل قممذ اتعمليممات ،مما ذتممأ تاممدك توضممي ت مرا شممكل ماصممو السممفنفاجاهتا
واعفباراهتا وتعليالهتا فيما خيه اتارارات املفعلاة بكياية مراعا آراء تلأ املنظمات وةواعي ذتأ
 -3إشراك األ ذاا ذوي اإلعاقة
 -24تعممرتف املمماة  )3(4أاً مما أبمهيممة مإش مراك األطا ممال ذو اإلعاقممةم بشممكل منصج ممي
عملية وض وتنايذ اتفشراعات واتسياسات اترامية إىل تطبي االتااقية ،و عمليمات تمن اتامرار
األخممر  ،مممن خممالل منظمممات األطاممال ذو اإلعاقممة أو منظمممات ةعم األطاممال ذو اإلعاقممة
و ذ املنظممات ةور رئيسمي تيسمو وتشمجي وكااتمة االسمفاالل اتمذاد اتامرة تاطامال ذو
اإلعاقة ومشاركفص اتاعلية وانبغي تلدول األطراف أ هتيئ بي ة مواتيمة إلوشماء املنظممات املمثلمة
تاطاال ذو اإلعاقة وتعملصا إطار اتف امصا ابتدفاع عن احل حراة تكوان اجلمعيمات ،ما
ذتأ توفو موارة اتدع املناسبة
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 -25وجيممب عل م اتممدول األط مراف أ تعفمممد تشمراعات وت موائ تنظيميممة وتً م ب مرامل تكاممل
إةراك اجلمي م م واح م مرتامص إلراة اتطام ممل ور بات م مه ومراعم مماهت تفطم ممور قدراتم ممه اتشخ م ممية اي م م
األحيمما واكفسممي االع مرتاف ابحلم االسممفاالل اتممذاد اتاممرة وتع ام أمهيممة ق ممو الح مرتا
اي األشخاص ذو اإلعاقة ،ن فيص األطاال ،ب افص أتااب حاو ( )11واألطاال ذوو
اإلعاق ممة أواس ممص قم م األق ممدر علم م اإلعم مراب ع ممن احفياج مماهت وم ممارهب ا ات ممة اتالزم ممة توضم م
اتفشراعات واتربامل املناسبة وفاا ألحكا االتااقية
 -26وميكن تلدول األطراف أ تنظ حلاات ةراسية أو تااءات اُدع خال ا األطامال ذوو
اإلعاق ممة إىل اإلعم مراب ع ممن آرائصم م وميكنص مما أاً مما أ توج ممه ةعم موات مافوح ممة إىل األطا ممال ذو
اإلعاقممة تفاممدك مامماالت عممن مواضممي حمممدة  ،م م تشممجيعص عل م تاممدك تااتمميل عممن مممارهب
املباشممر أو توقعمماهت احليمما وميكممن تلخمميه تلممأ املامماالت ابعفبارقمما إسممصامات مممن األطاممال
أواسص ومراعاهتا مباشر عمليات تن اتارار
 -4املشا ة الكاملة والذعالة
 -27تعممين عبممار ممشمماركة ا ا األشممخاص ذو اإلعاقممة ب ممور كاملممة وفعاتممة ايفم م م
(املاة (3ج)) اتعمل م اي األشمخاص ،من فميص األشمخاص ذوو اإلعاقمة ،جلعلصم اشمعرو
أبص انفمو إىل ايفم واشكلو ج ءا منه واشمل ذتأ تلاي اتفشجي واتدع املالئم  ،ما
ذتأ ةع األقرا واتدع من أجل املشاركة ايفم  ،وعمد اتفعمرب تلوتم  ،واتشمعور ابألمما
واالح مرتا تممد إبممداء ات مرأ علنمما وتافًممي املشمماركة اتكاملممة واتاعاتممة أ تيسممر اتممدول األط مراف
مشاركة األشخاص ذو اإلعاقة اتذان جيسدو اتفنوع اتكبو اتعاقات وأ تفشاور معص
 -28واحل م املشمماركة ح م مممد وسياسممي واتف م ا اافًممي اتفنايممذ اتاممور  ،وال خيً م أل
شكل من أشكال اتايوة املفعلاة ابملي اوية ،واسر عل عمليات تن اتارار واتفنايذ واترتد املفعلاة
ابالتااقيممة وبًممما مشمماركة منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة كممل مرحلممة مممن قممذ املراحممل،
سيمكن تاشخاص ذو اإلعاقة أ حيدةوا وابينوا عل و أفًل اتفدابو اتيت ممن شم صا أ تعم ز
حامموقص أو تعياصمما ،وقممو ممما حيا م صااممة املطمماف وفممائل أفًممل عمليممات تممن اتا مرار قممذ
()12
وانبغي فص املشاركة اتكاملة واتاعاتة عل أصا تشكل عملية ،وتيسء حد منارةا ومع وال
 -29ومشماركة األشممخاص ذو اإلعاقممة تنايممذ االتااقيممة ورتممدقا أمممر اكممن عنممدما افسم
اارسة حاوقص حراة اتفعبو واتفجم اتسملمي وتكموان اجلمعيمات ،علم اتنامو املن موص
علي ممه امل مواة  19و 21و 22م ممن اتعص ممد ات ممدويل ا مماص ابحلا ممو املدوي ممة واتسياس ممية وانبغ ممي
االع مرتاف ممن اشمماركو عمليممات تممن اتامرار اتعامممة اتراميممة إىل تنايممذ االتااقيممة ورتممدقا مممن
األش ممخاص ذو اإلعاق ممة واملنظم ممات ات مميت مت ممثلص بوت مماص م ممدافع ع ممن حا ممو اإلوس مما (،)13
وجيب محاافص من اتفخواف واملًاااة واالوفاا  ،وخباتة عندما اُبدو آراء خماتاة
__________

( )11املمماة  )3(7مممن االتااقيممة اوظممر اتفعلي م اتعمما رق م  )2009(12تلجنممة حاممو اتطاممل بش م ح م اتطاممل
االسفماع إتيه ،اتاار 134
( )12اتفعلي اتعا رق  ،12اتاار 133
( )13اوظر قرار اجلمعية اتعامة  ،144/53املرف
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 -30واشمممل احل م املشمماركة كممذتأ االتف امممات املفعلاممة ابحل م اماكمممة وف م األتممول
اتااووويممة واحل م إمس مماع ات مرأ وات ممدول األط مراف ات مميت تفش مماور عل م ممو و ي م م م منظم ممات
األش ممخاص ذو اإلعاق ممة وتش ممركصا فعلي مما عملي ممات ت ممن اتام مرارات اتعام ممة تُعم ممل أاً مما حم م
األشممخاص ذو اإلعاقممة املشمماركة اتكاملممة واتاعاتممة احليمما اتعامممة واتسياسممية ،مما ذتممأ
احل اتف واء واترتش تالوفخاابت (املاة  29من االتااقية)
 -31وتسممفل املشمماركة اتكاملممة واتاعاتممة إش مراك األشممخاص ذو اإلعاقممة خمفلممف قي ممات
ت ممن اتا مرار ،عل م ات ممعد امل ممي واإلقليم ممي وات مموطين وات ممدويل ،و املؤسس ممات اتوطني ممة حلا ممو
اإلوسمما واتلجمما املخ ممة وايمماتس واملنظمممات اإلقليميممة أو اتبلداممة وانبغممي تلممدول األط مراف
االعرتاف تشراعاهتا واارساهتا جبواز ترشمي أ شمخه ذ إعاقمة أو اوفخابمه تشمغل من مب
أ قي ممة متثيليممة :وعل م سممبيل املثممال ،ضممما ترشممي األشممخاص ذو اإلعاقممة يمماتس شممؤو
املؤسسمات اتوطنيمة حلامو اإلوسما صما حممدة
اإلعاقة عل تمعيد اتبلمدايت ،أو كمكلام
مفعلاة حباو األشخاص ذو اإلعاقة
 -32وانبغي تلدول األطراف أ تع ز مشاركة منظمات األشخاص ذو اإلعاقة عل ات عيد
ات ممدويل أ  ،عل م س ممبيل املث ممال ،املنف ممد اتسياس ممي اترفي م املس ممفو املع ممين ابتفنمي ممة املس ممفدامة
واآلتيممات اإلقليميممة واتعامليممة حلاممو اإلوسمما ومممن ش م مشمماركة األشممخاص ذو اإلعاقممة ،مممن
خالل املنظمات اتيت متثلص  ،أ تاًي ابتفايل إىل م اد من اتاعاتية واملساوا اسمفخدا املموارة
اتعامة ،وقو ما سيؤة إىل حتس اتنفائل امرز ابتنسبة ؤالء األشخاص وجمفمعاهت
 -33وميك م ممن أ تك م ممو املش م مماركة اتكامل م ممة واتاعات م ممة أاً م مما أةا تلفا م ممول م م ممن أج م ممل اتفغي م ممو
االجفماعي وأ تع ز متك األفراة وقدرهت عل اتعمل واع ز إشراك منظمات األشخاص ذو
اإلعاقة اي أشكال تن اتارار قدر قؤالء األشخاص عل اتمدفاع عمن حاموقص واتفاماوب
بش صا ،ومينيكنص من إبداء آرائص بامدر أكمرب ممن اترتماوة وحتايم طموحماهت وتع ام قمدرهت علم
توحيممد كلمممفص إطممار تنمموعص وانبغممي تلممدول األط مراف أ تكاممل املشمماركة اتكاملممة واتاعاتممة
تاشخاص ذو اإلعاقة ،من خالل املنظمات اتيت متثلص  ،ابعفبار ذتأ تدبوا تفااي إةماجص
وحتس ممن اتممدول األط مراف ات مميت تً مممن مش مماركة منظم ممات
ايفم م ومكافا ممة اتفميي م ض ممدق ُ
األشخاص ذو اإلعاقة عل و كامل وفعال وتعمل معصا مسفو اتشاافية واملساءتة ،وقو مما
()14
جيعلصا تسفجيب الحفياجات قؤالء األشخاص

داا -املادة  :33إشراك اجملتمع املدين

التنذيذ والرصد على الصعيد الو ين

 -34حتممدة املمماة  33مممن االتااقيممة آتيممات اتفنايممذ اتوطنيممة وأطممر اترتممد املسممفالة وتممنه علم
مشاركة منظمات األشخاص ذو اإلعاقة فيصا وانبغي قراء املاة  33وفصمصا عل أساس أصا
مكملة تلماة )3(4
 -35وتُلم املمماة  )1(33اتممدول األطمراف إبوشمماء جصممة و/أو آتيممة تلفنسممي أو أكثممر تًممما
تنايممذ االتااقيممة وتيسممو األعمممال ذات ات مملة وتوتممي اتلجنممة جصممات و/أو آتيممات اتفنسممي
اتممدول األط مراف إبش مراك اثلممي منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة ،وإبةم ماج اإلج مراءات اترمسيممة
تلعمل واتفنسي م تلأ املنظمات ،عمليات اتفشاور املفعلاة ابالتااقية

__________

( ،A/HRC/31/62 )14اتاارات من  1إىل 3
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 -36ووفامما تلممماة  ،)2(33اعرتفممء اتلجنممة أبمهيممة إوشمماء أطممر اترتممد املسممفالة ،مما ذتممأ
املؤسسات اتوطنية حلاو اإلوسا  ،وتوصا وتع ا قا اي مراحل عملية اترتد( )15وتًطل
ق ممذ املؤسس ممات ب ممدور رئيس ممي عملي ممة رت ممد االتااقي ممة و تع ام م االمفث ممال ألحكامص مما علم م
ات ممعيد ات مموطين و تيس ممو تنس ممي عم ممل اجلص ممات اتااعل ممة اتوطني ممة ،مما فيص مما مؤسس ممات اتدوت ممة
وايفم املد  ،من أجل محااة حاو اإلوسا وتع ا قا
 -37وتشدة املاة  )3(33عل اتف ا اتدول األطراف بكااتة إشمراك ايفمم املمد وإمكاويمة
مشمماركفه إطممار اترتممد املسممفال املمُنش وفامما تالتااقيممة وانبغممي أ اشمممل إشمراك ايفمم املممد
األشخاص ذو اإلعاقة ،من خالل املنظمات اتيت متثلص
أطر اترتد املسمفالة وتيسمر وتكامل
 -38وجيب عل اتدول األطراف أ حترص عل أ مي ُ
إشراك منظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة فيصما و عملياهتما فعليما ،ممن خمالل آتيمات رمسيمة ،مم
كااتممة االسممفماع إىل آرائصم واالعمرتاف هبمما تاارارقمما و اتفالمميالت املنجم وميكممن أ افخممذ
إشراك منظمات األشخاص ذو اإلعاقة إطار اترتد املسفال و عمله عد أشكال ،منصما،
عل سبيل املثال ،مناصا مااعد جماتس أطر اترتد املسفالة أو قي اهتا االسفشاراة
 -39وتعممين املمماة  )3(33ضمممنيا أوممه انبغممي تلممدول األط مراف أ تممدع ومتممول عمليممة تع ا م
اتاممدرات ةاخممل ايفمم املممد  ،وال سمميما منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة ،تكااتممة مشمماركفصا
اتاعاتممة عمليممات أطممر اترتممد املسممفالة وجيممب أ تف موافر ملنظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة
املموارة املناسممبة ،مما ذتممأ اتممدع ابتفمواممل املسممفال اتممذ تممدار بناسممصا ،حممك تشممارك أطممر
اترت ممد املس ممفالة وتكا ممل تلبي ممة احفياج ممات أعً ممائصا فيم مما افعل م م ابترتتيب ممات اتفيس م مواة املعاوت ممة
وإمكاوية اتوتول واُكمل ةع منظمات األشخاص ذو اإلعاقة ومتوالصا وفاما تلمماة )3(33
اتف امات اتدول األطراف وجب املاة  )3(4من االتااقية وال اسفبعداصا
 -40وانبغي تراة االتااقية واسرتاتيجيات اتفنايذ ذات ات ملة وتيسمو االطمالع عليصما وإاتحفصما
تاشمخاص ذو اإلعاقمة اتمذان ميثلمو ف مات اتعاقمات بفنوعصما اتواسم اتنطما وجيمب علم اتمدول
األطمراف أ تفممي تاشممخاص ذو اإلعاقممة إمكاويممة احل ممول علم املعلومممات اتمميت تسممم م أب
ااصموا واايموا املسائل املطروحة عملية تن اتارار وأب اادموا إسصامات ذات ةالتة
 -41وانبغممي تلممدول األط مراف ،تنايممذا تلممماة  ،)3(33أ تيسممر ملنظمممات األشممخاص ذو
اإلعاقة إمكاوية اتوتول إىل جصات و/أو آتيات اتفنسي ةاخل احلكومة

اثل ا -التزاما الدوا األ راف
َّ -42
ذكمرت اتلجنممة مالحظاهتما ا فاميممة اتمدول األطمراف بواجبصما أ تفشمماور علم ممو
و ي اتوقء املناسب م األشمخاص ذو اإلعاقمة وتشمركص فعليما ،ممن خمالل املنظممات اتميت
مت ممثلص  ،مما فيص مما تل ممأ ات مميت متث ممل اتنس مماء واألطا ممال ذو اإلعاق ممة ،وض م وتناي ممذ اتفشم مراعات
واتسياسات اترامية إىل تطبي االتااقية و عمليات تن اتارار األخر
__________

( )15اتو يا م م م م م م م ممة  ،CRPD/C/GBR/CO/1اتاام م م م م م م م مرات  7و37؛ واتو يا م م م م م م م ممة  ،CRPD/C/BIH/CO/1اتاا م م م م م م م ممر 58؛
واتو ياة  ،CRPD/C/ARE/CO/1اتاار 61؛ واتو ياة  ،CRPD/C/SRB/CO/1اتاار 67
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 -43واا م عل م اتممدول األط مراف اتف م ا بًممما شمماافية عمليممات اتفشمماور وتمموفو املعلومممات
املالئمممة وامليسممر واإلش مراك املبكممر واملفواتممل تاشممخاص املعني م وجيممب عل م اتممدول األط مراف
أال حتجممب املعلومممات وأال تايممد منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة أو متنعصمما مممن إبممداء آرائصمما
حبراة خالل املشاورات و اي مراحل عمليمات تمن اتامرار واشممل ذتمأ املنظممات املسمجلة
و ممو املسممجلة عل م حممد س مواء ،وفامما تلا م حراممة تكمموان اجلمعيممات ،اتممذ انبغممي أ اممنه
()16
عليه اتااوو وأ اكال احلمااة عل قد املساوا تلجمعيات و املسجلة
 -44وجي ممب عل م م ات ممدول األط م مراف أال تًم م تس ممجيل منظم ممات األش ممخاص ذو اإلعاق ممة
كشرط مسب ملشاركفصا عمليات اتفشاور اتواسمعة اتنطما مو أصما انبغمي أ تكامل إمكاويمة
تسجيل قذ املنظمات واارسفصا حلاصا املشاركة وجمب املماةت  )3(4و ،)3(33مم تموفو
()17
وظ جماوية ومفاحة تفسجيل قذ املنظمات وتيسو إجراءات تسجيلصا
 -45وجيممب عل م اتممدول األط مراف أ تكاممل تاشممخاص ذو اإلعاقممة إمكاويممة اتوتممول إىل
اي مراف تمن اتامرار واتفشماور بشم اتاًمااي اتعاممة واالطمالع علم اإلجمراءات ذات ات ملة
وانبغممي تلممدول األط مراف أ تفخممذ اتفممدابو املناسممبة إلاتحممة األشممخاص ذو اإلعاقممة ،ممن فمميص
األشخاص امل ابو ابتفوحد ،إمكاوية اتوتول ،عل قمد املسماوا مم موق  ،إىل اتبي مة املاةامة،
مما ذتممأ املبمما ووظم اتناممل ،واحل ممول علم اتفعلممي واملعلومممات واالت مماالت بلغمماهت  ،مما
ذت ممأ تكنوتوجي ممات ووظم م املعلوم ممات واالت مماالت اجلدا ممد واملواقم م اتش ممبكية تلصي ممات اتعام ممة،
و وقمما مممن املرافم وا ممدمات املفاحممة تعامممة اتنمماس املنمماط احلًمراة واتراايممة عل م حممد س مواء
وجيب عل اتدول األطراف أاًا أ تكال توافر معااو إمكاوية اتوتول عمليات اتفشماور -
وذت ممأ ،علم م س ممبيل املث ممال ،م ممن خ ممالل ت مموفو املرتام م اتش مماوا تلغ ممة اإلش ممار وطراا ممة بم مرا
واتن وص اتسصلة اتاراء  -وانبغي أ توفر اتدع واتفموال واترتتيبمات اتفيسمواة املعاوتمة حسمب
االقفًم مماء واتطلم ممب( ،)18تًم ممما مشم مماركة اثلم ممي اي م م األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة عمليم ممات
اتفشاور ،عل اتناو امدة اتاارات  11و 12و50
 -46وانبغ ممي ت وا ممد منظم ممات األش ممخاص ذو اإلعاق ممة احلس ممية واتعالي ممة ،مما فيص مما منظم ممات
اتدفاع عن احلاو اتذاتية ومنظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة اتناسمية  -االجفماعيمة ،ابملسماعدان
خالل االجفماعات ومادمي اتمدع وابملعلوممات أشمكال ميسمر (مثمل اتلغمة املبسمطة واتن موص
امسم منة واترم مموز اتف ممواراة) ،وجي ممب ت مموفو خدم ممة اترتا ممة
اتس ممصلة اتام مراء ووظم م اتفوات ممل اتبدال ممة و َّ
اتشاواة تلغمة اإلشمار  ،واملرتام اتشماوا املرشمدان تلمكاموف ات م  ،و/أو خدممة عمرب اتكمال
ممه املموارة
و ميا علم اتشاشمة خممالل املناقشممات اتعامممة( )19وانبغممي تلممدول األطمراف أاًمما أ
املاتيممة تفغطيممة وااممات عمليممات اتفشمماور ابتنسممبة ملمثلممي منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة ،مما
ذتأ تكاتيف اتنال و وقا من اتنااات اتالزمة حلًور االجفماعات وجلسات اإلحاطة اتفانية
__________

()16
()17
()18
()19
GE.18-18970

اتو ياة  ،A/HRC/31/62اتاار 45؛ واتو ياة  ،A/HRC/20/27اتاار 56
اتو ياة  ،A/HRC/31/62اتاار 40
اتفعلي اتعا رق  )2018(6بش املساوا وعد اتفميي  ،اتاارات  23و40
اتو ياة  ،A/HRC/31/62اتاارات من  75إىل 77
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 -47وانبغم ممي أ ت ام ممو املشم مماورات م م م منظمم ممات األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة عل م م اتشم مماافية
واالحرتا املفباةل واحلوار ا اةف واتر بة ات اةقة اتفوتل إىل اتاا ااعي بشم اإلجمراءات
اتيت تسفجيب الحفياجات األشخاص ذو اإلعاقة عل تنوعص وجيب أ تفي قذ اتعمليات
آجمماال معاوتممة وواقعيممة تراعممي طبيعممة منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة ،اتمميت تعفمممد كثممو مممن
األحيمما علم عمممل ماملفطمموع م وانبغممي تلممدول األطمراف أ مممر عمليممات تايممي ةوراممة تسممو
()20
عمل آتياهتا تلمشاركة واتفشاور ،م اإلشراك اتاعلي ملنظمات األشخاص ذو اإلعاقة
 -48وانبغممي إاممالء االعفبممار اتواج مب آلراء األشممخاص ذو اإلعاقممة ،مممن خممالل املنظمممات اتمميت
متثلص وجيب عل اتدول األطراف أ تًمن أال اشكل االسمفماع إتيصما جممرة إجمراء شمكلي أو صجما
رمم اي تلفشمماور( )21وانبغممي تلممدول األطمراف أ هخممذ االعفبممار وفممائل قممذ املشمماورات وأ مسممدقا
()23
اتارارات املعفمد ( ،)22من خالل إبالغ املشارك عل اتناو اتواجب بنفائل قذ اتعملية
 -49وجيب عل اتمدول األطمراف أ تًم  ،ابتفشماور اتو يم واتاعمال مم منظممات األشمخاص
ذو اإلعاق ممة وم ممن خ ممالل إشم مراكصا اتاعل ممي ،آتي ممات وإجم مراءات مالئم ممة وش مماافة خمفل ممف ف ممروع
احلكومة خفلف مسفوايهتا ،ملراعا آراء قذ املنظمات بشكل ترا تد تعليل اتارارات اتعامة
 -50وانبغي تلدول األطراف أ حترص عل أ تسفشو بشكل و ي وتُشرك فعليما منظممات
األشممخاص ذو اإلعاقممة ،اتمميت متثممل ايم األشممخاص ذو اإلعاقممة ،ممن فمميص علم سممبيل املثممال
ال احل ممر اتنس مماء ،وكب ممار اتس ممن ،واألطا ممال ،وامف مماجو إىل مس ممفوايت عاتي ممة م ممن ات ممدع (،)24
وضم مماااي األتغم مما األرضم ممية ،واملصم مماجرو  ،واتالج م ممو  ،وملفمسم ممو اتلجم مموء ،واملشم ممرةو ةاخليم مما،
واملصمماجرو ممو احلممامل تلو ئم اتالزمممة وعممدميو اجلنسممية ،واألشممخاص ذوو اإلعاقممة اتناسممية -
االجفماعية اتاعلية أو املف ور  ،واألشخاص ذوو اإلعاقة اتعالية ،واألشخاص امل ابو خفلمف
األمراب اتع بية ،ا فيصا اتفوحد وا رف ،واألشخاص امل ابو ابملصم  ،وذوو اتعاقمات اتبدويمة
اتدائم ممة واآلال امل من ممة ،وامل ممابو ابجل ممذا  ،وذوو اإلعاق ممة اتب م مراة ،وات م م  ،واملكاوف ممو ات م م
أو ذوو اإلعاق م مات اتسم مممعية األخم ممر  ،و/أو امل م ممابو بام ممووس وام ممه املناعم ممة اتبش م مراة/اإلادز
واشمممل اتف م ا اتممدول األط مراف إبشمراك منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة أاًمما مممن تممداص مممن
ق ممؤالء األش ممخاص مي ممل جنس ممي مع م و/أو قوا ممة جنس مماوية معين ممة ،وذو اإلعاق ممة م ممن ح مماملي
تمماات اجلنس م  ،وذو اإلعاقممة املنفم م إىل اتشممعوب األتمملية أو األقليممات اتاوميممة أو اإل نيممة
أو اتدانية أو اتلغواة ،وأوت أ اتذان اعيشو املناط اترااية
 -51وجيب عل اتدول األطراف أ حتظر عل أطراف تثة ،مثل مادمي ا دمات ،اارسمة
اتفميي و مو ذتمأ ممن املمارسمات اتميت متمس بشمكل مباشمر أو مو مباشمر حبم األشمخاص ذو
اإلعاقة اتفشاور اتو ي معص وإشراكص اتاعلي عمليات تن اتارار املفعلاة ابالتااقية
__________

()20
()21
()22
()23
()24
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جلنة حاو اتطال ،اتفعلي اتعا رق  ،12اتاار 45
اتو ياة  ،CRPD/C/ARM/CO/1اتاار (6أ)
GE.18-18970

CRPD/C/GC/7

 -52وانبغي تلدول األطراف أ تعفمد وتناذ قمواو وسياسمات تكامل متكم األشمخاص ذو
اإلعاقة من اارسة حاص أ اسفشاروا وأال اُثننيوا عن املشاركة من قبل أشخاص آخران وتشمل
قممذ اتف مدابو زاية اتمموعي ب م أف مراة األسممر وماممدمي ا ممدمات واملمموظا اتعممام حب م األشممخاص
ذو اإلعاقة املشماركة احليما اتعاممة واتسياسمية وجيمب علم اتمدول األطمراف أ تًم آتيمات
تإلبممالغ عممن حمماالت اتفًممارب م مماحل اثلممي منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة و وقمما مممن
اجلصات املعنية ،وذتأ ملن آ ر اتسلبية عل اسفاالتية األشخاص ذو اإلعاقة وإراةهت ور باهت
 -53وحك تاي اتمدول األطمراف ابتف اماهتما وجمب املماة  ،)3(4جيمب عليصما أ تعفممد أطمرا
وإج مراءات قاووويممة وتنظيميممة تًممما املشمماركة اتكاملممة واملفسمماواة تاشممخاص ذو اإلعاقممة ،مممن
خممالل املنظمممات اتمميت متممثلص  ،عمليممات تممن اتامرار وتمميا ة اتفشمراعات واتسياسممات املفعلاممة
ابملسائل املف لة هب  ،ا ذتأ اتفشراعات واتسياسات واالسرتاتيجيات وخطك اتعممل املفعلامة
ابإلعاقممة وانبغممي تلممدول األط مراف أ تعفمممد أحكاممما متممن ملنظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة
مااعممد اتلجمما اتدائمممة و/أو فممر اتعمممل املؤقفممة ،علم سممبيل املثممال ،إبعطائصما احلم تعيم
أعًاء تلعمل قذ ا ي ات
 -54وجيب عل اتدول األطراف أ تً وتنظ إجراءات اتفشاور اترمسية ،ا ذتأ وض
خطمك اتدراسممات االسفا ممائية واالجفماعمات و ممو ذتممأ مممن اإلجمراءات ،وحتداممد األطممر ات منيممة
املناسبة ،واإلشراك املبكر ملنظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة ،ووشمر املعلوممات ذات ات ملة بكمل
عملي ممة مس ممباا و اتوق ممء املناس ممب وعلم م وط مما واسم م وانبغ ممي تل ممدول األطم مراف أ ت ممم ،
ابتفشاور م منظمات األشخاص ذو اإلعاقة ،أةوات إتكرتووية ميسر إلجمراء املشماورات و/أو
تفي أساتيب بدالة تلفشاور أشكال رقميمة ميسمر وتكااتمة عمد إ امال أ أحمد فيمما افعلم
بعمليات اتفشاور ،انبغمي تلمدول األطمراف أ تعم أشخاتما مكلام فابعمة املشماركة وبفسمجيل
اتا ممات اتناق ممة اتفمثيممل وكااتممة تلبيممة املفطلبممات مممن حيممث إمكاويممة اتوتممول واترتتيبممات اتفيسمواة
املعاوتممة وعل م مرار ذتممأ ،انبغممي مما أ تكاممل إش مراك واسفشممار منظمممات األشممخاص ذو
اإلعاقممة اتمميت متثممل اي م ف مماهت  ،مما ذتممأ مممن خممالل تمموفو معلومممات عممن املفطلبممات جمممايل
اترتتيبات اتفيسواة املعاوتة وإمكاوية اتوتول
 -55وجيب عل اتدول األطراف أ تفشاور م منظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة وتُشمركصا
تممد إجمراء ةراسممات حتً مواة وحتلمميالت ت مميا ة اتسياسممات اتعامممة وانبغممي أ تكممو إمكاويممة
اتوت ممول إىل املنف ممدايت أو اآلتي ممات اتعام ممة الس ممفعراب مارتح ممات اتسياس ممات مفاح ممة ابتكام ممل
تاشخاص ذو اإلعاقة تفيسو مشاركفص
 -56وانبغممي تلممدول األط مراف أ حتممرص عل م أ تاممو مشمماركة منظمممات األشممخاص ذو
اإلعاقة عمليات اترتد ،ممن خمالل أطمر اترتمد املسمفالة ،علم إجمراءات واضماة وأطمر زمنيمة
مناسبة ومبدأ وشر املعلومات ذات ات لة مسباا وانبغي أ تمدرس وظم اترتمد واتفايمي مسمفو
إشراك منظمات األشخاص ذو اإلعاقة اي اتسياسات واتربامل وأ تكال إعطاء األوتوامة
آلراء قممؤالء األشممخاص وحممك تاممي اتممدول األط مراف سممؤوتيفصا اترئيسممية عممن تمموفو ا ممدمات،
انبغممي مما أ تسفكشممف سممبل إقامممة شمراكات مم منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة تلا ممول
()25
عل إسصامات من املسفايدان من ا دمات أواسص
__________

( )25اتو ياة  ،A/71/314اتاارات  65و66
GE.18-18970
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 -57وجيممب عل م اتممدول األط مراف ،وقممذا أمممر حمبممذ ،أ تشممج إوشمماء حتمماتف واحممد موحممد
ومفنوع تفمثيل منظمات األشخاص ذو اإلعاقة اشمل اي ف ات اإلعاقة وحيرت تنوعصا ومبمدأ
اتفكممافؤ بينصمما ،وانبغممي أ تكاممل إشمراك قممذا اتفامماتف ومشمماركفه رتممد تنايممذ االتااقيممة عل م
ات عيد اتوطين وال جيوز ملنظمات ايفم املد عموما متثيل منظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة
()26
أو اسفنساخ أوشطفصا
 -58واش ممكل تع ا م م ق ممدر األش ممخاص ذو اإلعاق ممة عل م م ات ممدفاع ع ممن حا مموقص ومتكي ممنص
عن مران رئيسممي مممن عناتممر مشمماركفص اتشممؤو اتعامممة؛ واسممفل ما تطمموار مصمماراهت اتفانيممة
واإلةارام ممة واتفوات م ملية ،وتيس م ممو ح م ممو عل م م املعلوم م ممات واألةوات املفعلام ممة حبام مموقص وبوض م م
اتفشراعات ورس اتسياسات
 -59وتًُعف احلواج اتيت اواجصصا األشخاص ذوو اإلعاقة احل مول علم اتفعلمي اجلمام
اتارص املفاحة وتاوب قدرهت عل املشاركة عملية تن اتارار اتعما  ،وقمو مما امؤ ر بمدور
علم اتاممدرات املؤسسممية ملنظممماهت وعوائم اسممفخدا وسممائل اتناممل اتعمما وعممد وجمموة اترتتيبممات
اتفيسمواة املعاوتممة وضممعف ةخممل األشممخاص ذو اإلعاقممة أو عممد كااافممه واوفشممار اتبطاتممة بيممنص
عوامل حتد أاًا من قدرهت عل املشاركة أوشطة ايفم املد
 -60وجي ممب عل م ات ممدول األط مراف أ تع م ز ق ممدر منظم ممات األش ممخاص ذو اإلعاق ممة عل م
املشاركة اي مراحل رس اتسياسات ،من خالل بناء اتادرات واتفدراب فيما افعلم بنمموذج
اإلعاقممة اتاممائ عل م حاممو اإلوسمما  ،مما ذتممأ مممن خممالل اتفمواممل املسممفال وانبغممي تلممدول
األط مراف أاًمما أ تممدع األشممخاص ذو اإلعاقممة واملنظمممات اتمميت متممثلص تنميممة اتكامماءات
واملعممارف واملصممارات اتالزمممة تلممدفاع بشممكل مسممفال عممن حاص م املشمماركة اتكاملممة واتاعاتممة
ايفمم م  ،و وضم م مب مماةد أق ممو تلاوكم ممة اتدمياراطي ممة ،مث ممل احم مرتا حا ممو اإلوس مما وس ممياة
اتااوو  ،واتشاافية ،واملساءتة واتفعدةاة ،واملشاركة وابإلضافة إىل ذتمأ ،انبغمي تلمدول األطمراف
()27
أ توفر إرشاةات بش كياية احل ول عل اتفموال ،وأ تنوع م اةر ةعمصا
 -61وجي ممب علم م ات ممدول األطم مراف أ تكا ممل ملنظم ممات األش ممخاص ذو اإلعاق ممة إمكاوي ممة
اتفسممجيل بسممصوتة وحراممة ،واتفممماس األمموال وامل موارة واحل ممول عليصمما مممن اجلصممات املا ممة اتوطنيممة
واتدوتيممة ،مما ذتممأ األف مراة املسممفالو واتشممركات ا اتممة واي م املؤسسممات اتعامممة وا ات ممة
ومنظم ممات ايفم م م املم ممد واتدوتم ممة واملنظمم ممات اإلقليمي ممة واتدوتيم ممة( )28وتوتم ممي اتلجنم ممة اتم ممدول
األطراف ابعفماة معااو تفخ يه اتفموال تعملية اتفشاور ،منصا ما الي:
(أ)
أطراف تثة؛

تامدك اتفموامل مباشمر إىل منظمممات األشمخاص ذو اإلعاقمة ،ومنمب وسمماطة

(ب) إعطاء األوتواة تادك املوارة ملنظمات األشخاص ذو اإلعاقمة اتميت تركم
املاا األول عل اتدفاع عن احلاو املف لة ابإلعاقة؛
__________

( )26اتو ياة  ،CRPD/C/ESP/CO/1اتاار 6؛ واتو ياة  ،CRPD/C/NZL/CO/1اتاار 4
( )27اتو ياة  ،A/HRC/31/62اتاارات من  47إىل 50
( )28اتو ياة  ،A/HRC/20/27اتاارات  67و68
14

GE.18-18970

CRPD/C/GC/7

ميه أمموال حممدة ملنظممات اتنسماء ذوات اإلعاقمة واألطامال ذو اإلعاقمة
(ج)
تفمكينصا من املشاركة اتكاملمة واتاعاتمة عمليمة تميا ة اتامواو واتسياسمات ووضمعصا وتنايمذقا
و إطار اترتد()29؛
(ة) توزا م األمم موال علم م أس مماس املس مماوا بم م خمفل ممف منظم ممات األش ممخاص ذو
اإلعاقة ،واشمل ذتأ اتفموال املؤسسي األساسي املسفدا وال ااف ر عل متوال املشارا ؛
(ه) ض ممما اس ممفاالتية منظم ممات األش ممخاص ذو اإلعاق ممة
برانمل وشاطصا ،ب رف اتنظر عن اتفموال اتذ تفلاا ؛

ا مماذ اتام مرار بشم م

(و) اتفميي م م ب م م اتفموا م ممل املا م ممد إىل منظم م ممات األش م ممخاص ذو اإلعاق م ممة إلةار
شؤوصا واتفموال املاد إتيصا تفنايذ مشاراعصا؛
(ز) إاتح م ممة اتفموا م ممل جلميم م م منظم م ممات األش م ممخاص ذو اإلعاق م ممة ،م مما ذت م ممأ
منظممات اتممدفاع عمن احلاممو اتذاتيمة و/أو املنظمممات اتميت ا حت ممل علم ات مماة اتااووويمة بسممبب
اتاواو اتيت حتر أعًاءقا من األقلية اتااوووية وتعي تسجيل منظماهت ؛
(ل)

اعفماة وتنايذ إجراءات تطلب اتفموال مفاحة أشكال اسصل االطالع عليصا

 -62وجيممب عل م اتممدول األط مراف أ تكاممل ح ممول منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة عل م
اتفمواممل اتعمما تممدع أوشممطفصا بغيممة منممب احلمماالت اتمميت تًممطر فيصمما تالعفممماة ح مرا عل م امل مماةر
ا ارجيممة ،امما قممد حيممد مممن قممدرهتا عل م إوشمماء قياكممل تنظيميممة قمماةر عل م ات ممموة( )30ومنظمممات
األشممخاص ذو اإلعاقممة املدعمممة موارة ماتيممة مممن اتاطماع اتعمما وا مماص ،تكملصمما رسممو اتعًمواة،
قممي األقممدر عل م ضممما مشمماركة األشممخاص ذو اإلعاقممة اي م أشممكال تممن اتا مرار اتسياسممي
واإلةار  ،وعل ةعمص واسفاداث وإةار أوشطة اجفماعية تسفصدف األفراة واجلماعات املخفلاة
 -63وجيممب عل م اتممدول األط مراف أ تكاممل اتفمواممل املالئ م واتكمما ملنظمممات األشممخاص
ذو اإلعاقة ،من خالل إوشاء آتية رمسية مسؤوتة ومعرتف هبا قاووان ،مثل ات ناةا االسف ماوية
عل ات عيدان اتوطين واتدويل
 -64وانبغممي تلممدول األط مراف أ ت اممد امل موارة اتعامممة إلوشمماء وتع ا م منظمممات األشممخاص ذو
اإلعاقمة اتميت متثمل ايم أومواع اتعاقمات وجيممب عليصما أاًما أ تكامل ح مول قمذ املنظممات علم
اتفمواممل اتعمما  ،مما ذتممأ مممن خممالل اإلعامماءات اتً مرابية ،واإلعامماء مممن اتً مرائب عل م اإلرث،
ومؤسسة اتياو يب اتوطنية( )31وانبغي تلدول األطراف أ تع ز وتيسمر إمكاويمة ح مول منظممات
األشممخاص ذو اإلعاقممة علم اتفمواممل األجنممل إطممار اتفعمماو اتممدويل واملسمماعد اإلمنائيممة ،مما
ذتأ عل ات عيد اإلقليمي ،عل رار املنظمات و احلكومية األخر املعنية حباو اإلوسا
 -65وجيممب عل م اتممدول األطمراف أ تً م آتيممات وإج مراءات مفينممة تكاممل فعاتيممة اتعامموابت
عل م عممد اتوفمماء ابالتف امممات املن مموص عليصمما املمماةت  )3(4و )3(33وانبغممي أ ترت ممد
مات مسمفالة ،مثمل مكفمب أمم املظماا أو جلنمة برملاويمة ،متلمأ سملطة مباشمر
مسفو االمفثمال قي م

__________

( )29اتو ياة  ،CRPD/C/1/Rev.1املرف
( )30اتو ياة  ،A/71/314اتاارات  65و66
( )31اتو ياة  ،A/59/401اتاار ( 82ل) و(ر)؛ واتو ياة  ،A/HRC/31/62اتاارات من  51إىل 54
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اتفاايا ممات وإخً مماع ا ي ممات املس ممؤوتة تلمس مماءتة و اتوق ممء ذات ممه ،جي ممب أ تف ممال ملنظم ممات
األش ممخاص ذو اإلعاق ممة إمكاوي ممة مباش ممر اإلج م مراءات اتااوووي ممة ض ممد اتكي مماانت ات مميت ال متفثم ممل
ألحكا املاةت  )3(4و )32()3(33وانبغي أ تندرج قذ اآلتيات ضمن األطمر اتااووويمة اتميت
تنظ عملية اتفشاور م منظمات األشخاص ذو اإلعاقة وإشراكصا ،واتامواو اتوطنيمة ملكافامة
اتفميي ( ،)33عل اي مسفوايت تن اتارار
 -66وانبغم ممي تلم ممدول األط م مراف أ تعم ممرتف بسم ممبل االوف م مماف اتاعاتم ممة ،م مما فيصم مما اجلماعيم ممة،
أو ات م ممدعاو اجلماعي م ممة تا م ممرب االمفث م ممال حلم م م األش م ممخاص ذو اإلعاق م ممة املش م مماركة وميك م ممن
تلسمملطات اتعامممة أ تسمماق إىل حممد كبممو كااتممة إمكاويممة جلمموء األشممخاص ذو اإلعاقممة إىل
اتاًمماء عل م ممو فعممال احلمماالت اتمميت تممؤ ر سمملبا عل م حامموقص ( )34وميكممن أ تشمممل سممبل
االوف م مماف اتاعاتم ممة مم مما الم ممي( :أ) تعلي م م اإلج م مراءات؛ أو (ب) اتعم مموة إىل مرحلم ممة سم مماباة مم ممن
اإلج مراءات تكااتممة اتفشمماور م م منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة وإش مراكصا؛ أو (ج) هجيممل
تنايذ اتارار إىل ح إجراء املشاورات املناسبة؛ أو (ة) إتغاء اتامرار ،كليما أو ج ئيما ،بسمبب عمد
االمفثال ألحكا املاةت  )3(4و)3(33

ابعا -الصلة أبحكاق االتذاقية األترى
 -67حتدة املاة  3جمموعة من املباةد اتعامة اتيت اُسرتشد هبا تاسمو االتااقيمة وتنايمذقا
وتشمممل مبممدأ ماملشمماركة اتكاملممة واتاعاتممة واإلةممماج ايفم م م ،ومعن ما أ مشمماركة األشممخاص
ذو اإلعاقممة ،مممن خممالل املنظمممات اتمميت متممثلص  ،عن ممر افخلممل وممه االتااقيممة كلممه واسممر علم
()35
اي أحكامصا
 -68و إطممار االتف امممات اتعامممة تلممدول األط مراف ،تسممر املمماة  )3(4عل م االتااقيممة كلصمما
وتكفسي أمهية تنايذ اي االتف امات اتوارة فيصا
تنايممذ اتااممر  3مممن املمماة
 -69وتكفسممي اتاا مرات  1و 2و 5مممن املمماة  4أمهيممة ق ممو
واس ممصا ،إذ تفً مممن االتف ام ممات األساس ممية تل ممدول األطم مراف ،ات مميت تش مممل ايم م أرج مماء ات ممدول
االحتاةاممة مممن ةو أ قيمموة أو اس ممفثناءات ،فيممما افعل م إبوشمماء ا ياك ممل واألطممر اتالزمممة وا مماذ
اتفدابو اتواجبة تالمفثال ألحكا االتااقية
 -70وامفث م مماال تلم م مماةت  )3(4و ،)3(33انبغ م ممي اعفم م مماة سياس م ممات ترم م ممي إىل تع ا م م متفم م م
األشممخاص ذو اإلعاقممة ابملسمماوا وعممد تعرضممص تلفمييم ورتممد تنايممذقا علم اتناممو املن مموص
عليه املاة  )36(5واشكل اتفشاور اتو ي م منظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة ،اتميت مسمد
تنموع ايفمم  ،وإشمراكصا اتاعلممي أحمد اتعناتممر اترئيسممية تلنجممال اعفمماة ورتممد األطممر اتااووويممة
واملواة اتفوجيصية تفع ا املساوا اتاعلية واتشاملة ،ا ذتأ إجراءات اتعمل اإلجيايب

__________

()32
()33
()34
()35
()36
16

اتو ياة  ،A/71/314اتاارات  68و69
اتفعلي اتعا رق  ،6اتاار 72
املرج واسه ،اتاار (73ل)
ماوضممية األم م املفاممد اتسممامية حلا مو اإلوسمما  ،رتممد اتااقيممة حاممو األشممخاص ذو اإلعاقممة :ةتيممل مل مراقل
حاو اإلوسا  ،سلسلة اتفدراب املصين رق ( 17ويواورك وجنيف)2010 ،
اوظر اتفعلي اتعا رق 6
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 -71وانبغممي أال تنطممو إجمراءات اتفشمماور علم اسممفبعاة األشممخاص ذو اإلعاقممة أو اتفمييم
ضدق عل أساس اتعاقة وجيب أ تكو اإلجراءات واملواة ذات ات لة شاملة ومفاحمة جلميم
األشخاص ذو اإلعاقة وأ تفًمن أطرا زمنية وتموفر املسماعد اتفانيمة ممن أجمل اإلشمراك املبكمر
عمليممات اتفشمماور وانبغممي تمموفو اترتتيبممات اتفيس مواة املعاوتممة بشممكل ةائ م اي م عمليممات
احل موار واتفشمماور ،وجيممب وض م تش مراعات وسياسممات بش م قممذ اترتتيبممات ابتفشمماور اتو ي م م م
منظمات األشخاص ذو اإلعاقة و شاركفصا اتاعلية
 -72وتافًي املاة  6من االتااقية ا اذ تدابو تكااتة تنمية اتنسماء واتافيمات ذوات اإلعاقمة
واتنص مموب هب ممن ومتكي ممنصن علم م ممو كام ممل وانبغ ممي تل ممدول األط مراف أ تش ممج وتيس ممر إوش مماء
منظم ممات اتنس مماء واتافي ممات ذوات اإلعاق ممة ،ابعفبارق مما آتي ممات تفمكي ممنصن م ممن املش مماركة احلي مما
اتعامممة ،مممن خممالل املنظمممات ا اتممة هبممن ،علم قممد املسمماوا مم اترجممال ذو اإلعاقممة وجيممب
عل اتدول األطراف أ تعمرتف حبم اتنسماء ذوات اإلعاقمة أ ميمثلن وامنظمن أواسمصن وتيسمر
مشمماركفصن اتاعاتممة املشمماورات اتو ياممة وجممب أحكمما املمماةت  )3(4و )3(33وانبغممي أاًمما
إشمراك اتنسمماء واتافيممات ذوات اإلعاقممة ،علم قممد املسمماوا  ،ايم فممروع إطممار اتفنايممذ واترتممد
املسممفال وقي اتممه وجيممب أ تراعممي اي م قي ممات اتفشمماور وآتياتممه وإجراءاتممه مس م تة اإلعاقممة وأ
تكو شاملة وتكال املساوا ب اجلنس
 -73وانبغممي إشمراك اتنسمماء ذوات اإلعاقممة قيمماة منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة عل م
قد املساوا م اترجال ذو اإلعاقة ،وإعطا قن مكاومة وسملطة ةاخمل قي مات تنسمي منظممات
األشممخاص ذو اإلعاقممة ،مممن خممالل إعمممال مبممدأ اتفكممافؤ اتفمثيممل واسممفاداث جلمما شممؤو
املم مرأ وبم مرامل اتفمكم م  ،وم مما إىل ذت ممأ وانبغ ممي تلم مدول األطم مراف أ تكا ممل ،كش ممرط أساس ممي،
مش م مماركة اتنس م مماء ذوات اإلعاق م ممة ،م ممن ف م مميصن ا اض م ممعات أل ش م ممكل م م ممن أش م ممكال اتوت م ممااة
أو املوةعات مؤسسات اترعااة ،وض وتنايذ ورتد ايم اتفمدابو اتميت تمؤ ر علم حيماهتن
وانبغي متك اتنساء ذوات اإلعاقة من املشاركة عمليات تن اتارار اتيت تعما مسمائل تمؤ ر،
بشممكل ح ممر أو ممو مفناسممب ،عل م حيمماهتن ،وب مماة عامممة ،عل م حاممو امل مرأ وسياسممات
املس مماوا بم م اجلنسم م  ،مث ممل اتسياس ممات املفعلا ممة ابت مماة واحلا ممو اجلنس ممية واإل ابي ممة وجبميم م
أشكال اتعنف اجلنسا ضد املرأ
 -74وامل مماةات  )3(4و )3(33أساس مميفا إعم ممال حا ممو األطا ممال ذو اإلعاق ممة عل م م
اتناممو املن مموص عليممه املمماة  7وانبغممي تلممدول األطمراف أ تفخممذ خطموات تًممما مشمماركة
األطاممال ذو اإلعاقممة وإش مراكص اتاعلممي ،مممن خممالل املنظمممات اتمميت متممثلص  ،اي م جواوممب
طيك وتنايذ ورتد وتايي اتفشراعات واتسياسات وا دمات واتربامل ذات ات لة اتميت تمؤ ر
حيمماهت  ،ةاخممل املدرسممة وايفمم وعلم ات ممعد ايفمعممي واملممي واتمموطين واتممدويل وافمثممل قممدف
املش مماركة متكم م األطا ممال ذو اإلعاق ممة واعم مرتاف اجلص ممات املس ممؤوتة أبصم م أت ممااب حا ممو
ميكنص االضطالع بدور وشمك ةاخمل ااعماهت وجممفمعص وجيمر ذتمأ علم مسمفوايت خمفلامة،
()37
بدءا ابالعرتاف حباص االسفماع إتيص  ،مث إشراكص اتاعلي إعمال حاوقص
__________

( )37منظممة األمم املفامد تلطاوتمة (اتيوويسمف)،
) participation” (March 2018وميكممن االطممالع عل م قممذ اتو ياممة www.unicef.org/adolescence/files/ :
“Conceptual framework for monitoring outcomes of adolescent

Conceptual_Framework_for_Measuring_Outcomes_of_Adolescent_Participation_March_2018.pdf
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 -75وجيممب عل م اتممدول األط مراف أ تمموفر اتممدع تاطاممال ذو اإلعاقممة ا مماذ ق مراراهت ،
بطممر منصمما ت واممدق بكممل وسممائل اتفواتممل اتالزمممة تفيسممو اتفعبممو عممن آرائص م ( )38ومتكيممنص مممن
اسممفخدامصا ،واشمممل ذتممأ املعلومممات املالئمممة تاطاممال واتممدع املناسممب تلممدفاع عممن حامموقص ،
وأ تكا ممل ت مموفو اتف ممدراب املناس ممب جلميم م املصنيم م ات ممذان اعمل ممو مم م ق ممؤالء األطا ممال وم ممن
أجلصم ( )39وانبغمي تلمدول األطمراف أاًما أ تموفر تاطامال ذو اإلعاقمة املسماعد واإلجمراءات
املالئمة تنوع إعاقفص وسنص  ،وتاد إتيص اتدع وانبغي اعفبار مشاركة منظماهت املشاورات
اتيت تعما مسمائل حممدة بشم ص أممرا ال م عنمه ،وجيمب إامالء آرائصم االعفبمار اتواجمب حبسمب
سنص ومسفو وًجص
 -76وتكفسممي املمماة  )3(4أمهيممة خاتممة جمممال إذكمماء اتمموعي (املمماة  )8وتممذكر اتلجنممة
بفوتياهتا تلدول األطراف أب تناذ ،شاركة منظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة ،بمرامل منصجيمة
إلذكاء اتوعي ،ا ذتأ محالت إعالمية عرب اإلذاعات اتعامة وبرامل تلا اوويمة ،قمدفصا تامدك
األشخاص ذو اإلعاقة بكل تنوعص ابعفبارق أتااب حاو ( )40وانبغمي أ تفوافم محمالت
اتفوعيممة وات مربامل اتفدرابيممة اتمميت تسممفصدف اي م ممموظاي اتاطمماع اتعمما م م مبمماةد االتااقيممة ،وأ
تسفند إىل منوذج اإلعاقة اتاائ عل حاو اإلوسا بغية اتاًاء عل اتاواتب اتنمطية املرتسخة
ايفم بش اإلعاقة وووع اجلنس
 -77وحممك تممفمكن منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة مممن املشمماركة عل م اتناممو املالئ م
املشاورات وعمليات رتد تنايذ االتااقية ،فمن اتًرور أ افوافر ا احلد األق من إمكاويمة
اتوتممول (املمماة  )9إىل اإلجمراءات ،واآلتيممات ،ووظم املعلومممات واالت مماالت ،واملرافم  ،واملبمما ،
مما ذتممأ اترتتيبممات اتفيس مواة املعاوتممة وجيممب عل م اتممدول األط مراف أ تطممور وتعفمممد وتناممذ
املعااو اتدوتية إلمكاوية اتوتول وإجراءات اتف مي اتعا  ،عل سبيل املثال ،جمال تكنوتوجيا
املعلومم ممات واالت م مماالت( )41تكااتم ممة اتفشم مماور اتو ي م م م م م منظمم ممات األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة
()42
وإشراكصا اتاعلي
 -78و حمماالت ا طممر واتطموارد اإلوسمماوية (املمماة  ،)11جيممدر ابتممدول األطمراف واجلصممات
اتااعلممة جمممال اتعمممل اإلوسمما أ تكاممل املشمماركة اتاعليممة ملنظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة،
اتمميت متثممل اتنسمماء واترجممال واألطاممال ذو اإلعاقممة مممن اي م األعمممار وعل م اي م املسممفوايت،
وتًمممن اتفنسممي واتفشمماور ايممد معصمما واافًممي ذتممأ اإلش مراك اتاعلممي ملنظمممات األشممخاص
ذو اإلعاقممة وضم وتنايممذ ورتممد اتفشمراعات واتسياسممات املفعلاممة حبمماالت اتطموارد ،وحتداممد
األوتمموايت فيممما اف ممل بفوزا م املعمموانت ،وفامما تلممماة  )3(4وجيممب عل م اتممدول األط مراف أ
تشج إوشاء منظمات تلمشرةان ةاخليا أو اتالج من ذو اإلعاقة ميكنصا تع ا حاوقص
أ حاتة من حاالت ا طر ،ا ذتأ خالل اتن اعات املسلاة
__________

()38
()39
()40
()41
()42
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 -79واكال االعمرتاف ابألشمخاص ذو اإلعاقمة علم قمد املسماوا مم آخمران أمما اتاماوو
(املاة  )12متف اي قؤالء األشخاص ابحل اارسة أقليفص اتااووويمة اتكاملمة وابملسماوا
اارسة احل اخفيار اتارارات اتيت متسص واتفاك فيصما واالعمرتاف ابألشمخاص ذو اإلعاقمة
عل م م ق ممد املس مماوا م م م آخ م مران أم مما اتا مماوو ش ممرط أساس ممي تلفش مماور املباش ممر واتاع ممال معص م م
وإلشمراكص وضم وتنايممذ اتفشمراعات واتسياسممات اتراميممة إىل تطبيم االتااقيممة وتوتممي اتلجنممة
أبال مين م عممد االمفثممال تلممماة  ،12أب حممال مممن األح موال ،اتفنايممذ اتشممامل تلممماةت )3(4
و )3(33وانبغي تعدال اتاواو واتسياسات إلزاتة قذا املاو تلمشاركة اتاائ عل احلرما ممن
األقلية اتااوووية
 -80وتذكر اتلجنة بفعلياصا اتعا رق  )2014(1بش االعرتاف ابألشمخاص ذو اإلعاقمة
عل م ق ممد املس مماوا م م اآلخ مران أم مما اتا مماوو  ،ات ممذ تشممو في ممه إىل أ األقلي ممة اتااوووي ممة ش ممرط
أساسمي تلمشماركة اتكاملمة واتاعاتمة ايفمم و عمليمات تمن اتامرار وانبغمي كااتمة اتفمفم هبمما
جلمي األشخاص ذو اإلعاقة ،ن فيص األشمخاص ذوو اإلعاقمة اتعاليمة واألشمخاص امل مابو
ابتفوح ممد واألش ممخاص ذوو اإلعاق ممة اتناس ممية  -االجفماعي ممة اتاعلي ممة أو املف ممور واألطا ممال ذوو
اإلعاقممة ،مممن خممالل منظممماهت وجيممب عل م اتممدول األطمراف أ تكاممل ت موافر ترتيبممات اتممدع
ا اذ اتارار ،تفمك األشخاص من املشاركة عمليات رس اتسياسمات واملشماورات اتميت حتمرت
اسفاالتيفص وإراةهت ور باهت
 -81واعين ح األشخاص ذو اإلعاقة اتلجوء إىل اتاًاء (املاة  )13متفعص ابحلم
املشمماركة عل م قممد املسمماوا م م اآلخ مران وظمما اتعداتممة ككممل وتفخممذ قممذ املشمماركة أشممكاال
عداممد منصمما ،عل م سممبيل املثممال ،أ اكممو األشممخاص ذوو اإلعاقممة مممدع وضمماااي ومفصم م
()43
وقًما وحملام وحمممام  ،إطمار اتنظما اتممدمياراطي اتمذ اسماق إرسمماء احلكم اترشمميد
واتفشماور اتو يم مم األشمخاص ذو اإلعاقمة ،مممن خمالل املنظممات اتميت متمثلص  ،عن مر أساسممي
اي م عمليممات سممن و/أو تعممدال اتا مواو واتل موائ اتفنظيميممة واتسياسممات وات مربامل اتمميت تعمما
مس تة مشاركة قؤالء األشخاص وظا اتعداتة
 -82وملنم ايم أشممكال االسممفغالل واتعنممف واالعفممداء (املمماة  ،)16انبغممي تلممدول األطمراف
أ تكا ممل قي مما س مملطات مس ممفالة برت ممد ايم م املرافم م واتم مربامل املع ممد دم ممة األش ممخاص ذو
اإلعاقة رتدا فعاال وقد الحظء اتلجنة أ اوفصاكات حاو األشمخاص ذو اإلعاقمة ال تم ال
تام مرافم م مد م األشممخاص ذو اإلعاقمة ،مثمل مسفشممايات األممراب اتناسمية و/أو مراكم
اإلاواء واعين ذتأ ،وفاما تلمماة  ،)3(33أومه انبغمي أ اُشمرك ايفمم املمد  ،ما فيمه منظممات
األشممخاص ذو اإلعاقممة ،إشمراكا فعليمما رتممد تلممأ املرافم وا ممدمات ،ب ممرف اتنظممر عممما إذا
كاوء قي ة اترتمد املسمفالة اتميت أُويطمء هبما تلمأ املصممة وجمب املماة  )3(16تفوافم مم إطمار
اترتد املسفال املن وص عليه املاة )2(33
 -83وإذ ت ممذكر اتلجن ممة بفعلياص مما اتع مما رق م  )2017(5بش م اتع مميق املس ممفال واإلةم مماج
ايفم م  ،فص ممي تالح ممل أ اتفش مماور م م األش ممخاص ذو اإلعاق ممة وإش مراكص فعلي مما ،م ممن خ ممالل
__________

( )43قً م م ممية بيس م م مملي ض م م ممد أس م م مرتاتيا ( ،)CRPD/C/15/D/11/2013اتاا م م ممر 9-8؛ وقً م م ممية ت م م مموكر ض م م ممد أس م م مرتاتيا
( ،)CRPD/C/15/D/13/2013اتاار 9-8
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اعفممماة ايم ا طممك واالس مرتاتيجيات و
املنظمممات اتمميت متممثلص  ،اشممكال عن مران حممامس
املفابعة واترتمد ،تمد إعممال احلم اتعميق املسمفال واإلةمماج ايفمم (املماة  )19وانبغمي
أ اشمل اإلشراك اتاعلي واتفشاور عل اي املسفوايت عملية تن اتارار ايم األشمخاص
ذو اإلعاقة وجيب إشمراك األشمخاص ذو اإلعاقمة ،من فميص أوت مأ اتمذان اعيشمو حاتيما
أوس مماط مؤسس ممية ،عملي ممات ط مميك وتناي ممذ ورت ممد اسم مرتاتيجيات إص مماء اارس ممة اإلا ممداع
()44
مؤسسات اترعااة و تطوار خدمات اتدع  ،م إاالء اقفما خاص ؤالء األشخاص
 -84واحل ممول عل م املعلوم ممات (املمماة  )21مس م تة ضممروراة إلش مراك منظمممات األش ممخاص
ذو اإلعاق ممة ومش مماركفصا اتكامل ممة وتعبوق مما حبرا ممة ع ممن آرائص مما عملي ممة اترت ممد وحتف مماج قم ممذ
املنظم مات إىل احل ممول اتوق ممء املناس ممب وب ممدو تكلا ممة إض ممافية عل م املعلوم ممات أش ممكال
ميسممر  ،مما ذتممأ األشممكال اترقميممة واتفكنوتوجيممات املالئمممة جلمي م أشممكال اإلعاقممة واشمممل
ذت ممأ اس ممفعمال تغ ممات اإلش ممار واتن مموص اتس ممصلة اتام مراء واتلغ ممة املبس ممطة وطراا ممة بم مرا ووظم م
اتفواتممل اتبدالممة وامسممنة واي م وسممائل وطممر وأشممكال اتفواتممل األخممر امليسممر اتمميت خيفارقمما
األشخاص ذوو اإلعاقة إلجراء معمامالهت اترمسيمة وقبمل بمدء أ مشماور  ،انبغمي أ تفمال خمالل
اتوق ممء اتك مما ايم م املعلوم ممات ذات ات مملة ،مما ذت ممأ املعلوم ممات ام ممدة املفعلا ممة ابملي اوي ممة
وابإلح اءات و وقا من املعلومات ذات ات لة اتالزمة تفكوان رأ مسفنو
 -85وتشو اتلجنة تعلياصا اتعا رق  )2016(4بش احلم اتفعلمي اتشمامل تلجميم ،
إىل أوه انبغمي تلمدول األطمراف ،بغيمة كااتمة قمذا احلم  ،أ تفشماور مم األشمخاص ذو اإلعاقمة،
ممن ف مميص األطا ممال ذوو اإلعاق ممة ،وتش ممركص فعلي مما ،مممن خ ممالل املنظم ممات ات مميت مت ممثلص  ،اي م
جواوممب طمميك اتسياسممات واتفش مراعات ذات ات مملة وتنايممذقا ورتممدقا وتاييمصمما( )45واتفعلممي
املاةت )3(4
اتشامل تلجمي أمر ضرور ملشاركة األشخاص ذو اإلعاقة عل اتناو املب
و )3(33وميكممن اتفعلممي األشممخاص مممن االزةقممار واعم ز احفمممال مشمماركفص ايفم م  ،وق مذ
مسم تة ضممروراة تًممما تنايممذ االتااقيممة ورتممدقا وجيممب علم اتممدول األطمراف أ تكاممل تشمماور
مؤسسممات اتفعلممي اتعامممة وا اتممة م م األشممخاص ذو اإلعاقممة ،وتًمممن إاممالء آرائص م االعفبممار
اتواجب وظا اتفعلي
 -86وانبغي اعفماة اي اتسياسات املفعلاة حب األشخاص ذو اإلعاقة اتعمل واتعماتة
(املاة  )27ابتفشاور م املنظمات اتيت متثلص و شاركفصا وجيب أ تسع قذ اتسياسات إىل
ضممما احل ممول عل م اتعمممل؛ وإىل تع ا م أس موا وبي ممات اتعمممل املافوحممة واتشمماملة وا اتيممة مممن
اتفميي وامليسر واتفنافسية؛ وإىل كااتة تكافؤ اتارص واملساوا ب اجلنس ؛ وإىل تموفو اترتتيبمات
اتفيسواة املعاوتة واتدع جلمي األشخاص ذو اإلعاقة
 -87وارتبك إعمال احل اتفمف سمفو معيشمي الئم وابحلماامة االجفماعيمة (املماة )28
ارتباطمما مباشمرا ابملمماة  )3(4ومشمماركة منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة اتسياسممات اتعامممة
أمر ابت األمهية تكااتة معاجلمة سملطات اتمدول األطمراف حلماالت اإلق ماء وعمد املسماوا واتاامر
امممدة اتمميت تنفشممر ب م قممؤالء األشممخاص وأسممرق اتمميت تعمما أاًمما مممن اتااممر وانبغممي تلممدول
__________

( )44اتفعلي اتعا رق  )2017(5بش اتعيق املسفال واإلةماج
( )45اتفعلي اتعا رق  ،4اتاار 7
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األطراف أ تسع  ،عل وجه ا وص ،إىل اتعمل م منظمات األشخاص ذو اإلعاقة وم
األشممخاص ذو اإلعاقممة اتعمماطل عممن اتعمممل ،اتممذان تمميس م ةخممل بممء أو ال اسممفطيعو
اتعمممل بسممبب احفمممال فاممدا االسممفاااقات أو اإلعمماانت ،وم م مممن اعيشممو مممنص املنمماط
اترااية أو اتنائيمة ،واملنفمم ممنص إىل اتشمعوب األتملية ،واتنسماء وكبمار اتسمن ممنص وجيمب علم
ات م ممدول األطم م مراف ،ت م ممد اعفم م مماة واس م ممفعراب اتف م ممدابو واالسم م مرتاتيجيات واتم م مربامل واتسياس م ممات
واتفش مراعات املفعلاممة بفنايممذ املمماة  ،28وتممد تنايممذ إج مراءات اترتممد ذات ات مملة ،أ تفشمماور
علم ممو و ي م م م منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة اتمميت متثممل اي م ف مماهت وأ تشممركصا فعليمما
تكا اتممة تعمممي مراعمما منظممور اإلعاقممة وتً ممما أخممذ احفياجممات قممؤالء األشممخاص وآرائص م
االعفبار عل اتناو اتواجب
 -88وح األشمخاص ذو اإلعاقمة املشماركة احليما اتسياسمية واتعاممة (املماة  )29أممر
ابت األمهية تكااتة تكافؤ فمرص األشمخاص ذو اإلعاقمة املشماركة اتكاملمة واتاعاتمة واإلةمماج
ايفم واشكل احل اتف واء واترتش أحد املكوانت األساسية تلا املشاركة ،أل
املمثل م املنفخب م افخممذو ق مرارات بش م خطممة اتعمممل اتسياسممية واًممطلعو بممدور رئيسممي
كااتة تنايذ االتااقية ورتدقا واتدفاع عن حاو األشخاص ذو اإلعاقة وم احلص
 -89وانبغ ممي تل ممدول األطم مراف أ تعفم ممد ،ابتفش مماور اتو يم م مم م منظم ممات األش ممخاص ذو
اإلعاق ممة ،ت موائ تنظيمي ممة تف ممي تاش ممخاص ذو اإلعاق ممة ات ممذان حيف مماجو إىل املس مماعد إمكاوي ممة
اإلةالء أبتواهت أبواسص وقمد افطلمب ذتمأ تموفو اتوسمائل املسماعد تاشمخاص ذو اإلعاقمة
خمم مماةع اتف م ممواء (ام ممو االوفخم مماابت وقبم ممل اتف م ممواء) خم ممالل االوفخم مماابت اتوطنيم ممة وامليم ممة
واالسفافاءات اتوطنية
 -90وانبغ م ممي اسفش م ممار اثل م ممي اي م م ف م ممات اتعاق م ممات أو بعً م ممصا بفنوعص م مما اتواس م م اتنط م مما
وإش م مراكص  ،مم ممن خم ممالل منظمم ممات األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة ،تنايم ممذ عمليم ممة ا م م اتبيم مماانت
واملعلومات (املاة )31
 -91وجيب عل اتدول األطراف أ تنشمئ وظامما موحمدا جلمم بيماانت جيمد اتنوعيمة وكافيمة
ومناس ممبة زمني مما ومو وق ممة بشم م ايم م األش ممخاص ذو اإلعاق ممة وبشم م ح ممو علم م احلا ممو
املن مموص عليصمما االتااقيممة ،م ممناة حسممب ومموع اجلممنس ،واتسممن واألتممل اإل ممين واتسممكن
املنمماط اتراايممة أو احلً مراة ،وومموع اتعاقممة ،واتوض م االجفممماعي  -االقف مماة وانبغممي تلممدول
األطراف أ تنشئ وظاما ميكنصا من وض وتنايذ سياسات تفطبي االتااقية ،من خمالل اتفعماو
اتو يم م مم م منظم ممات األش ممخاص ذو اإلعاق ممة واالس ممفعاوة بارام م واش ممنطن املع ممين إبح مماءات
اإلعاقة وجيب أاًا اسفخدا أةوات إضافية جلم اتبياانت بغية احل ول عل معلوممات بشم
اتف ورات واملواقف وإةراج اتا ات اتيت أ الصا فرا واشنطن
 -92وتد ا اذ اتارارات بش اتفعاو اتدويل وتنايذقا (املاة  ،)32اكفسي عاد اتشراكة
م األشخاص ذو اإلعاقة واتفعاو معص وإشراكص عل و و يم  ،ممن خمالل املنظممات اتميت
متممثلص  ،أمهيممة ابتغممة اعفممماة اتسياسممات اإلمنائيممة وفامما تالتااقيممة وجيممب أ تسفشممار منظمممات
األش ممخاص ذو اإلعاق ممة وتُش م نيمرك ك ممل مس ممفو م ممن مس ممفوايت وضم م وتناي ممذ ورت ممد ا ط ممك
وات مربامل واملشممارا املفعلاممة ابتفعمماو اتممدويل ،مما ذتممأ خطممة اتفنميممة املسممفدامة تعمما 2030
وإطار سندا تلاد من خماطر اتكوارث تلارت 2030-2015
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 -93وتلممماة  )3(34أمهيفصمما فيممما افعل م راعمما املعممااو ذات ات مملة بعًممواة اتلجنممة فصممي
تل م م اتم ممدول األط م مراف إبام ممالء االعفبم ممار اتواجم ممب تلاك م م ات م موارة املم مماة  )3(4تم ممد تسم مممية
املرشما وتممذتأ ،انبغممي تلممدول األطمراف أ تفشمماور علم ممو و يم مم منظمممات األشممخاص
ذو اإلعاقة وتشركصا فعليا قبل تسمية مرشايصا تعًواة اتلجنمة وجيمب اعفمماة أطمر وإجمراءات
تش مراعية وطنيممة إلرسمماء إج مراءات شمماافة وتشمماركية إلش مراك منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة
وأخذ وفائل املشاورات االعفبار ،م مراعاهتا اترتشي اتنصائي

تامس ا -التنذيذ على الصعيد الو ين
 -94تع ممرتف اتلجن ممة أب ات ممدول األط مراف تواج ممه حت ممدايت إعم ممال ح م األش ممخاص ذو
واشركوا وض وتنايذ ورتد اتفشراعات واتسياسمات اتراميمة إىل تنايمذ
اإلعاقة أ اسفشاروا ني
االتااقية وتكااتمة اتفنايمذ اتكاممل تلمماةت  )3(4و ،)3(33انبغمي تلمدول األطمراف أ تفخمذ،
الة أمور ،اتفدابو اتفاتية:
إتغاء اي اتاواو اتيت متن أ شخه ذ إعاقة ،ب رف اتنظر عن ووعصما،
(أ)
مممن أ اُسفشممار عل م ممو و ي م واشم نيمرك فعليمما ،مممن خممالل منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة،
ا ذتأ اتاواو اتيت حتر األشخاص من األقلية اتااوووية؛
(ب) هتي ة بي ة مواتية إلوشاء منظمات األشمخاص ذو اإلعاقمة وتسمو عملصما ،ممن
خممالل اعفممماة إطممار تلسياسممات اتعامممة مموات إلوشممائصا واسممفمرار عملصمما واشمممل ذتممأ ضممما
اس ممفاال ا ع ممن اتدوت ممة ،ووضم م آتي ممات كافي ممة تلفموا ممل وتناي ممذقا واالس ممفااة منص مما ،مما ذت ممأ
اتفمواممل اتعمما واتفعمماو اتممدويل ،وتمموفو اتممدع  ،مما ذتممأ املسمماعد اتفانيممة ،مممن أجممل اتفمكم
وبناء اتادرات؛
(ج) حظم ممر أ اارسم ممات ترمم ممي إىل وام ممف األف م مراة واملنظمم ممات اتم مميت تم ممداف عم ممن
حامموقص وجممب االتااقيممة عل م ات ممعيدان اتمموطين واتممدويل أو إىل مًممااافص أو االوفامما مممنص
وجيمب علم اتممدول األطمراف أاًمما أ تعفممد آتيممات حلماامة األشممخاص ذو اإلعاقمة واملنظمممات
اتيت متثلص من اتفخواف واملًاااة واالوفاما  ،ما ذتمأ عنمدما افعماووو مم اتلجنمة أو ا ي مات
اتدوتية األخر وآتيات حاو اإلوسا ؛
(ة) اتفشمجي علم إوشمماء قي مات تنسممي ملنظمممات األشمخاص ذو اإلعاقممة ،متثممل
املنظمات األعًاء فيصا وفراة منظمات األشخاص ذو اإلعاقة املعنية خفلف ف ات اإلعاقمة
وتنس أوشطفصا تًما إشمراكصا ومشماركفصا اتكاملمة عمليمة اترتمد ،واشممل ذتمأ املنظممات
اتمميت تعمما مممن واممه شممداد اتفمثيممل وإذا كاوممء ةوتممة طممرف تواجممه عابممات إش مراك كممل
منظمممة مممن منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة عمليممات تممن اتامرار ،فبيمكاصمما إشمراك اثلممي
قممذ املنظمممات فممر اتعمممل اتدائمممة أو املؤقفممة و وقمما ،عنممدما افعممذر اتايما بممذتأ مممن خممالل
قي ة تنسياية أو حتاتف ملنظمات األشخاص ذو اإلعاقة؛
(ه) اعفماة تشراعات وسياسات تعرتف حب منظمات األشخاص ذو اإلعاقة
املشمماركة واإلش مراك وت موائ تنظيميممة توض م إج مراءات واضمماة تلمشمماورات عل م اي م مسممفوايت
اتسمملطة وتممن اتا مرار وانبغممي أ اممنه قممذا اإلط مار اتفش مراعي واتسياسمماد عل م وجمموب عاممد
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جلسممات اسممفماع علنيممة قبممل اعفممماة اتا مرارات ،وأ افً ممن أحكاممما تافًممي حتداممد أطممر زمنيممة
واضاة وإاتحة إمكاوية اتوتول إىل املشاورات واتف اما بفوفو اترتتيبات اتفيسواة املعاوتة واتمدع
وميكممن اتايمما بممذتأ مممن خممالل إشممارات واضمماة اتا مواو و وقمما مممن اتل موائ اتفنظيميممة إىل
مشاركة منظمات األشخاص ذو اإلعاقة واوفااء اثل عنصا؛
(و) إوشمماء آتيممات ةائمممة تلفشمماور م م منظمممات األشممخاص ذو اإلعاقممة ،مما
ذتممأ اجفماعممات املوائممد املسممفدار واحل موارات اتفشمماركية وجلسممات االسممفماع اتعلنيممة واتدراسممات
االسفا ائية واملشاورات عرب اإلورتوء ،وذتأ إطار احرتا تنوع تلأ املنظمات واسفاالتيفصا،
اتاا م مرات  11و 12و 50وميك ممن أ افخ ممذ ذت ممأ أاً مما ش ممكل جمل ممس
عل م م اتنا ممو املب م م
اسفشار وطين ،مثل جملس وطين تشؤو اإلعاقة ميثل منظمات األشخاص ذو اإلعاقة؛
(ز) كاات ممة وةعم م مش مماركة األشم مخاص ذو اإلعاق ممة م ممن خ ممالل منظم مماهت  ،ات مميت
مسد اتفنوع اتواس حلاالهت  ،ما ذتمأ اتموالة واحلاتمة ات ماية ،أو اتسمن ،أو اتعمر  ،أو وموع
اجلنس ،أو اتلغة ،أو األتمل اتامومي أو اإل مين أو االجفمماعي أو االوفمماء إىل اتشمعوب األتملية،
أو امليل اجلنسي وا واة اجلنساوية ،أو االخفالف حبك محل تاات اجلنس  ،أو االوفمماء اتمداين
واتسياسي أو اتوض من حيث ا جر  ،أو ف ات اإلعاقة أو و ذتأ من احلاالت؛
(ل) اتعمل م منظمات األشخاص ذو اإلعاقة اتميت متثمل اتنسماء واتافيمات ذوات
اإلعاقممة وضممما مشمماركفصا املباشممر اي م عمليممات تممن اتا مرار اتعمما بي ممة آمنممة ،وخباتممة
فيما افعلم بوضم اتسياسمات املف ملة حبامو املمرأ واملسماوا بم اجلنسم واتعنمف اجلنسما ضمد
املرأ  ،ا ذتأ اتعنف واالعفداء اجلنسيا ؛
(ط) اتفشاور م األشخاص ذو اإلعاقة ،ن فيص األطاال واتنساء ذوو اإلعاقمة،
وإشمراكص فعليمما ،مممن خممالل املنظمممات اتمميت متممثلص  ،طمميك عمليممات تممن اتامرار اتعمما عل م
اي املسفوايت وتنايذقا ورتدقا وقياس أ رقا ،وخباتة فيما افعل ابملسائل اتميت متسمص  ،ما
ذتممأ حمماالت ا طممر واتط موارد اإلوسمماوية ،م م مممناص آجمماال زمنيممة معاوتممة وواقعيممة تفاممدك
آرائص وما اكاي من اتفموال واتدع ؛
( ) تش م ممجي وةع م م م إوشم م مماء منظمم م ممات األشم م ممخاص ذو اإلعاقم م ممة أو جمموعم م ممات
األشخاص ذو اإلعاقة ،ن فيص آابء األشخاص ذو اإلعاقة وأفراة أسرق ةورق اتداع ،
وبناء قدراهتا ومتوالصا ومشاركفصا اتاعاتة عل اي مسفوايت تن اتارار واشمل ذتمأ املشماركة
عل م ات ممعيد املممي أو اتمموطين أو اإلقليمممي ( مما ذتممأ إطممار منظمممة تلفكامممل اإلقليمممي)
أو اتدويل وض ت ورات اتسياسات واتربامل وت ميمصا وإتالحصا وتنايذقا؛
(ك) كااتمة رتممد مممد امفثممال اتممدول األطمراف ألحكمما املمماةت  )3(4و،)3(33
وتيسو قياة منظمات األشخاص ذو اإلعاقة تعملية قذا اترتد؛
(ل) وض م م آتي م ممات إوا م مماذ فعات م ممة وتناي م ممذقا ،ش م مماركة منظم م ممات األش م ممخاص ذو
اإلعاق ممة ،مم م حتدا ممد عا مموابت جمدا ممة وس ممبل تالوف مماف حات ممة ع ممد وف مماء ات ممدول األطم مراف
ابتف اماهتا وجب املاةت  )3(4و)3(33؛
( ) كااتة توفو اترتتيبات اتفيسواة املعاوتة وتوافر معااو إمكاوية اتوتمول ايم
املراف واملواة واالجفماعات وةعوات تادك اتفامارار واإلجمراءات واملعلوممات واالت ماالت املفعلامة
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ب ممن اتا مرار اتع مما واتفش مماور واترت ممد ،جلمي م األش ممخاص ذو اإلعاق ممة ،ممن ف مميص األش ممخاص
املع وتو مؤسسات اترعااة أو مسفشايات األمراب اتناسية واألشخاص امل ابو ابتفوحد؛
( ) تمموفو املسمماعد املالئمممة تنمموع اإلعاقممة واتسممن تفيسممو مشمماركة األشممخاص ذو
اإلعاقة ،من خالل املنظمات اتيت متثلص  ،عمليات تن اتارار اتعا واتفشاور واترتد ووض
اس م مرتاتيجيات تًم ممما مش مماركة األطام ممال ذو اإلعاق ممة عمليم ممات تلفش مماور مم ممن أج ممل تنايم ممذ
االتااقية ،تكو شاملة ومالئمة تلطال وشاافة وحترت حاوقه حراة اتفعبو واتاكر؛
(س) إجمراء املشمماورات ووض م اإلجمراءات بطرااممة مافوحممة وشمماافة وماصومممة تشمممل
اي منظمات األشخاص ذو اإلعاقة؛
(ع) احلرص علم أ افسم ملنظممات األشمخاص ذو اإلعاقمة تلامي و/أو اتفمماس
اتفمواممل و ممو مممن أشممكال امل موارة مممن امل مماةر اتوطنيممة واتدوتيممة ،مما ذتممأ األف مراة املسممفالو
واتشمركات ا اتممة ومنظمممات ايفمم املممد واتمدول األطمراف واملنظمممات اتدوتيممة ،واشمممل ذتممأ
االسفااة من اإلعااءات اتًرابية ومؤسسة اتياو يب اتوطنية؛
(ف) جعل إجراءات اتفشاور اتاائمة جماالت اتااوو و ا اتة ابإلعاقة مفاحة
وشاملة تاشخاص ذو اإلعاقة ،من خالل املنظمات اتيت متثلص ؛
(ص) اإلشمراك اتاعلممي تاشممخاص ذو اإلعاقممة واتفشمماور اتو يم معص م  ،مممن خممالل
املنظمممات اتمميت متممثلص  ،فيممما افعل م بعمليممات وض م املي اوي مة اتعامممة وبرتممد تنايممذ أقممداف اتفنميممة
املسفدامة عل ات عيد اتوطين وب ن اتارار اتدويل واتفعاو اتدويل م اتدول األطراف األخر ،
واعفماة سياسات إمنائية تعم مراعا حامو األشمخاص ذو اإلعاقمة وآرائصم تمد تنايمذ خطمة
اتفنمية املسفدامة تعا  2030ورتدقا عل ات عيد اتوطين؛
( ) ضممما مشمماركة األش مخاص ذو اإلعاقممة ومتثمميلص مراك م وآتيممات اتفنسممي
عل اي مسفوايت احلكومة وكااتة إمكاوية وتو إتيصا بسصوتة وتعماوص ومتثميلص ةاخمل أطمر
اترتد املسفالة؛
(ر) تع ام م م وض م ممما مش م مماركة األش م ممخاص ذو اإلعاق م ممة وإشم م مراكص  ،م م ممن خ م ممالل
املنظمات اتيت متثلص  ،اآلتيات اتدوتية حلاو اإلوسا عل ات عيدان اإلقليمي واتعاملي؛
(ش) اتايم مما  ،ابتفشم مماور اتو ي م م م م م منظمم ممات األشم ممخاص ذو اإلعاقم ممة ،بفادام ممد
مؤشرات تلمشماركة اجليمد ميكمن اتفاام منصما وأطمر زمنيمة ومسمؤوتيات ملموسمة جممايل اتفنايمذ
واترتممد وميكممن قيمماس مشمماركة قممذ املنظمممات ،عل م سممبيل املثممال ،م من خممالل توضممي وطاقصمما
عمليممات تممن
فيممما افعلم ارتحممات تعممدال اتا مواو أو اإلبممالغ عممن عممدة اثليصمما املشممارك
اتارار
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