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  وجزم

دابري القانونية الالزمة للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           تركز هذه الدراسة على الت      
  . فعاالًوتنفيذها تنفيذاً

ذها على الصعيدين الوطين والدويل للتـصديق علـى         ايوضح الفصل األول اخلطوات اليت على الدول اخت         
ل بالتحفظات واإلعالنات املسجلة    االتفاقية ويسلط الضوء على القضايا األساسية اليت ينبغي النظر فيها فيما يتص           

وحيدد الفصل الثاين التدابري املطلوب من الدول اختاذها لتنفيذ االتفاقية يف النظام القانوين الـوطين               . على االتفاقية 
وترد أمثلة توضيحية يف    . ويسلط الضوء على اجملاالت اليت قد تتطلب اعتماد تشريعات أو تعديلها بغرض االمتثال            

واة وعدم التمييز، وإمكانية الوصول، واألهلية القانونية، واحلرية واألمن، والعيش املستقل، والتعليم،            جماالت املسا 
 ويستعرض الفصل الثالث اخلصائص األساسية لنظام الرصد والتنفيذ الوطين املنصوص عليه يف االتفاقية            . والعمل، والتشغيل 

ويبسط الفصل الرابـع اسـتنتاجات      . عات أو تعديلها  ويسلط الضوء على اجلوانب اليت قد تتطلب اعتماد تشري        
  . فعاالًوتوصيات من أجل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذها تنفيذاً
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  مقدمة

حقوق اإلنـسان لألشـخاص ذوي      " املعنون   ٧/٩ بقرار جملس حقوق اإلنسان      يقدم هذا التقرير عمالً     - ١
  .  يف هذا القرار، إجراء حوار تفاعلي سنوي بشأن حقـوق ذوي اإلعاقـة             قرر جملس حقوق اإلنسان،   . "اإلعاقة

التدابري القانونية الرئيـسية الالزمـة      "كما قرر إجراء أول حوار من هذا القبيل يف دورته العاشرة، مركِّزاً على              
  ."للتصديق على االتفاقية وتنفيذها الفعال، مبا يف ذلك ما يتعلق باملساواة وعدم التمييز

إعداد دراسة مواضيعية لزيادة  ..." هلذا احلوار، طلب اجمللس إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان دعماًو  - ٢
التوعية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفهمها، مع التركيز على التدابري القانونية اليت هي مفتاح للتصديق 

 باملساواة وعدم التمييز، بالتشاور مع الـدول ومنظمـات          على االتفاقية وتنفيذها الفعال، مثل تلك املتعلقة منها       
  ."اجملتمع املدين، ومنها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

 مكتوبة من خمتلف أصحاب املصلحة، ومنهم وطلبت املفوضية السامية، عند إجراء الدراسة املواضيعية، عروضاً  - ٣
ومية الدولية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها منظمـات             الدول واملنظمات احلك  

كما نظمت املفوضية السامية مشاورة مفتوحة باب العضوية ليوم واحد بـشأن موضـوع              . األشخاص ذوي اإلعاقة  
ها من االجتماعات ذات     يف جنيف وشاركت يف اجتماعات اخلرباء وغري       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤الدراسة يف   

  .من االستنتاجات والتوصيات اليت متخضت عنها عملية التشاور )١(وقد هنل حمتوى الدراسة. الصلة

   التدابري القانونية للتصديق-  أوالً
  طرفاً ٤٥بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقت تقدمي هذا التقرير،                 - ٤

علـى  بلـداً    ٨١ و ١٣٨، يف حني بلغ عدد البلدان املوقعة على الـصكني            طرفاً ٢٧ ختياريويف بروتوكوهلا اال  
وتعد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أول معاهدة حلقوق اإلنسان تنص على إمكانية أن تصبح               . )٢(التوايل

وتعد اجلماعة . ختصاصهذا اال ٤٤، وتنظم املادة  االتفاقية يفمنظمات التكامل اإلقليمي، إضافة إىل الدول، أطرافاً
  . على االتفاقية موقعاًاألوروبية طرفاً

ومل تكن هذه االتفاقية اتفاقية حقوق اإلنسان اليت متخضت عن أسرع مفاوضات يف تاريخ القانون الدويل   - ٥
  .)٣(فحسب، وإمنا اجتذبت التصديق السريع للدول، إذ ال تسبقها إال اتفاقية حقوق الطفل

                                                      
1 Information and contributions submitted for the study are available on the website of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) at: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/HRCResolution79.htm. 
2 Information on the status of the Convention and its Optional Protocol is available at: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/15.htm. 
3 The Convention on the Rights of the Child was adopted by the General Assembly on 20 November 1989 and 
entered into force on 2 September 1990, after the deposit of its 20th ratification. 
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صديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري من الدول اختـاذ             ويتطلب الت   - ٦
  . خطوات على الصعيدين الدويل والوطين كليهما

   التدابري الدولية للتصديق-  ألف

 يف االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري أن      على الصعيد الدويل، جيب على الدولة اليت تعتزم أن تصبح طرفاً            - ٧
 علـى أن    ٤٣وتنص املادة   . ب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة بأحد األشكال اليت نصت عليها االتفاقية           تعر

  .املوافقة على االلتزام ميكن التعبري عنها بأساليب التصديق أو االنضمام أو اإلقرار

لدى األمني العام لألمم     الذي تعتمده الدولة على الصعيد الوطين        )٤(ويتألف التصديق من إيداع صك التصديق       - ٨
عن طريق التصديق عملية مـن  املوافقة على االلتزام واإلعراب عن . ٤١ للمادة املتحدة بصفته وديع هذه االتفاقية وفقاً  

 وبالرغم من أن التوقيع ال جيعل من دولة ما طرفاً         . خطوتني، إذ يتطلب توقيع الدولة لالتفاقية قبل إيداع صك التصديق         
لكـن  . )٥(نه يلزم الدولة املوقعة باالمتناع عن إتيان أعمال من شأهنا تعطيل موضوع املعاهدة وهـدفها              يف املعاهدة، فإ  

  .)٦(" على الصعيد الدويل موافقتها على االلتزام مبعاهدة ماتثبت دولة"إيداع وثيقة التصديق بباملقابل، 

  نوين نفسه الذي للتصديق؛ لكنـه      ويتألف االنضمام من إيداع صك االنضمام لدى الوديع وله األثر القا            - ٩
 عندما  "التصديق" كمعادل ملصطلح    "اإلقرار"ويستخدم  .  بالتوقيع  للتصديق، أن يكون مسبوقاً    ال يتطلب، خالفاً  

  .)٧(تعرب منظمة دولية عن موافقتها على االلتزام مبعاهدة

. االتفاقية وحدهاعلى ليهما أو وميكن لدولة ما أن تقرر التصديق على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري ك  - ١٠
  .عهِدُتوالدولة والذي ُتعدُه صك الوينبغي إبراز هذه النية يف 

  وال ينبغي اخللط بني التصديق على الصعيد الدويل والتصديق على الصعيد الوطين الذي قد تكون دولـة                   - ١١
ن تعرب عن املوافقة على االلتـزام علـى          لألحكام واملمارسة الدستورية اخلاصة هبا قبل أ       ما ملزمة بالقيام به وفقاً    

 إلثبات نية الدولة االلتزام القانوين على الصعيد الدويل وال يعد التصديق على الصعيد الوطين كافياً. الصعيد الدويل
  .)٨( اختاذ اإلجراءات املطلوبة على الصعيد الدويل هلذا الغرضإذ ينبغي أيضاً

                                                      
4 “Instrument” means a document signed by the Head of State, Head of Government or Minister of Foreign Affairs 
which unambiguously conveys the intent of the Government on behalf of the State to consider itself bound by the 
Convention (and its Optional Protocol if it is the case). 
5 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), art. 18. 
6 VCLT, art. 2. para. 1 (b). 
7 Treaty Reference Guide, United Nations Office of Legal affairs, 1999, available at: http://untreaty.un.org/ola-
internet/Assistance/guide.pdf. 
8 Ibid. 
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إبرام املعاهدات عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية بوثيقة        أهلية  ه  وبعد أن تعرب الدولة أو كيان آخر ل         - ١٢
يف حالة اتفاقية   (التصديق أو االنضمام أو اإلقرار، وحيث تكون تلك املعاهدة دخلت حيز النفاذ يف تلك الدولة                

. )١٠(يف االتفاقية  ، تصبح الدولة أو الكيان طرفاً     )٩() بعد إيداع الصك   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ثالثني يوماً     
  . بأحكام املعاهدة مبوجب القانون الدويلويف هذه املرحلة، تصبح الدولة أو الكيان ملزماً

   التدابري الوطنية للتصديق-  باء

ينظم القانون واملمارسة الدستورية األوجه املختلفة للعملية اليت جتري على الصعيد الوطين قبل التصديق أو   - ١٣
وبالرغم من خصوصيات فرادى البلدان، ميكن حتديد هنجني للتصديق على الصعيد           . الدويلاالنضمام على الصعيد    

  . يف احلكومةالوطين يتحددان حسب الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية

يف البلدان اليت يعمل فيها بالقانون املدين، جيري التصديق عن طريق موافقة الـسلطة التـشريعية علـى                    - ١٤
 التصويت على املوافقة، ترسل وثيقة التصديق إىل السلطة التنفيذية إلصدارها ونشرها وإيداعها لدى فبعد. املعاهدة
، من قبيل األرجنتني ةوقد صدق العديد من الدول األطراف يف االتفاقية اليت قدمت مسامهات هلذه الدراس. الوديع

 على سبيل املثال، على االتفاقية عـن طريـق   ر وبنما وشيلي وكرواتيا ومايل والنيجر وهنغاريا ووإسبانيا وإكواد 
ويف أغلب البلدان . قانون صادر عن الربملان؛ وصدقت املكسيك عن طريق موافقة إحدى غرفيت جهازها التشريعي

اليت يعمل فيها بالقانون العام، يف املقابل، وكذلك يف النظم القانونية األخرى، جيري التصديق على االتفاقية بوثيقة 
فعلى سبيل املثال، اعُتمدت    . ة التنفيذية وحينما ُيشرك الربملان يف العملية، جيري ذلك بصفة استشارية          من السلط 

  . قرارات تنفيذية يف بنغالديش وتايلند ونيوزيلندا للتصديق على االتفاقية

تصديق وبغض النظر عن االختالفات بني النهجْين وخصوصيات النظم الوطنية، تشكل العمليات احمللية لل              - ١٥
  .املعاهدة قيد النظر وتعزيز فهمهاب هامة لزيادة الوعي فرصاً

، ينبغي للدول اليت تنظر يف التصديق استعراض التشريعات والسياسات الوطنية من حيث االمتثـال               أوالً  - ١٦
 كبري  وتشري عدة مسامهات هلذه الدراسة إىل هذه العملية اليت جتري قبل التصديق، وهي متنوعة بشكل              . لالتفاقية

ومما يكتسي أمهية هنا املمارسة املعمول هبا يف بعض الدول املتمثلة يف إجراء حتليل للمصلحة         . )١١(يف نطاقها وقوهتا  
 يف معاهدة ما، وآثار ذلك من حيث         يسلط الضوء على قضايا من قبيل دواعي أن تصبح الدولة طرفاً           )١٢(الوطنية

 االتفاقية وقضايا التنفيذ ذات الصلة، مع اإلشارة إىل حتديد التشريع االلتزامات والتكاليف املترتبة عن التصديق على
ويرافق حتليلُ املصلحة الوطنية مقترح التصديق يف .  ألحكام االتفاقية التشريع من حيث امتثالهااملوجود وحتليل هذ

 مـن عمليـة     زءاًوكما يرد يف الفصل الثاين، ينبغي أن يكون أي استعراض سابق للتصديق ج            . عمليتها الداخلية 
  .تستمر يف مرحلة التنفيذ الستعراض التشريع املوجود واملقترح

                                                      
9 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), art. 45, para. 2. 
10 VCLT, art. 2, para. 1 (g). 
11 Such as for example in the submissions of Nepal, New Zealand, Niger, Romania and Slovakia. 
12 Also referred to as informes or dossiers. 
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، يبدو أن جتربة الدول األطراف اليت اخنرطت يف مشاورات مالئمة قبل التصديق هلا أثر إجيايب على                 ثانياً  - ١٧
لدولة واألقاليم حسب   وينبغي إجراء املشاورة املالئمة على صعيد إدارات ووكاالت احلكومة، وا         . تنفيذ االتفاقية 

وينبغي أن تعزز هذه املشاورة فهم االتفاقية وتساهم يف تأكيد امتثال القوانني والسياسات والـربامج                . االقتضاء
كما ينبغي إشراك أصحاب املصلحة غري احلكوميني، وخباصة اجملتمع املـدين           . لالتفاقية وحتديد جماالت التحسني   

وتعد مشاركة وإشـراك األشـخاص ذوي    . ثل هذه املشاورات الوطنية   ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف م     
 بصورة حمددة على واجب الدول يف       أيضاً ينص   )١٣( يف االتفاقية   عاماً اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع مبدأً      

اكهم السياسات اليت تتعلق هبم، وإشـر     وتنفيذ   مع األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن وضع         وثيقاً أن تتشاور تشاوراً  
 ونشرها على وسلطت املسامهات يف هذه الدراسة الضوء على األثر املفيد لترمجة االتفاقية رمسياً. )١٤( يف ذلكفعلياً

حنو واسع باللغات الوطنية، واإلطالق العلين لعملية التصديق، وإتاحة خطة تشمل احلدود الزمنية وفرص التشاور               
دين ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة لتقدمي عروض تعرب عن آرائهم          ة، وتوجيه الدعوة إىل اجملتمع امل     نيبصورة عل 

بعناية يف ضرورة دعم مشاركة منظمات األشـخاص        أيضاً  بغي النظر   وين. بشأن فرص التصديق وآثاره وحتدياته    
ة إعالن استنتاجات حتليل املـصلح    يف هناية املطاف    وينبغي  . ذوي اإلعاقة يف املشاورات، مبا يف ذلك الدعم املايل        

  .الوطنية الذي جتريه احلكومة

   التحفظات واإلعالنات التفسريية-  جيم

 بعض الدول اليت صدقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تعديل تطبيق املعاهدة عن                ىسع  - ١٨
عاهدات  من اتفاقية فيينا لقانون امل٢من املادة ) د(١تعرف الفقرة . طريق وسائل اإلعالنات التفسريية والتحفظات

   كانت صيغته أو تسميته، وتصدره دولة ما حـني توقـع معاهـدة              إعالن من جانب واحد، أياً    " بأنه   "التحفظ"
أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة يف 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتسجيل حتفظات شريطة  من ٤٦وتسمح املادة . "تطبيقها على تلك الدولة
  ."منافية ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها"أال تكون هذه التحفظات 

دور ومالطة وموريشيوس حتفظات على االتفاقية وسجلت عـدة دول          افلوأدخلت حىت اآلن بولندا والس      - ١٩
 الذي ختتاره الدول فيما يتعلق بوصف بياناهتا على أهنا          وجتدر اإلشارة إىل أن التصنيف    . على االتفاقية ‘ إعالنات‘
 من اتفاقية ٢ للمادة وفقاً، وأن طبيعة االستثناء ال حيددها إال حمتواها  قانونياً ال يرتب أثراً"إعالنات" أو "حتفظات"

 من  رمسياًاًاعتراضهو الذي أثار حتفظ واحد سجلته السلفادور ليس هناك سوى ووقت حترير هذه الدراسة، . فيينا
  .)١٥("صياغته العامة والفضفاضة"حكومة النمسا على 

                                                      
13 CRPD, art. 3. 
14 CRPD, art. 4 (3). 
15 See footnote 2 above. 
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وعلى الدول اليت تنظر يف تسجيل حتفظات أو إعالنات على االتفاقية أن تأخذ يف اعتبارها أن هيئـات                    - ٢٠
 لـذلك،   وتبعاً. )١٦(أن التحفظات تقلص نطاق احلماية اليت تقدمها املعاهدات       كانت دائماً ترى    رصد املعاهدات   

عت هيئات املعاهدات باستمرار، من خالل آليات كل واحدة منها على حدة، إىل تقليص نطاق التحفظـات                 س
ويتوقع أن تعاجل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . )١٧(املوجودة وشجعت الدول األطراف على إزالتها

 خالل االستعراض الدوري لتقارير الدول       التحفظات واإلعالنات اليت سجلتها الدول األطراف يف االتفاقية        أيضاً
  .  من االتفاقية٣٥األطراف الذي أنشأته املادة 

   التدابري القانونية للتنفيذ- ثانياً 
 .مبوجب القانون الـدويل   تلتزم الدول بتنفيذها    تصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،        بال  - ٢١

ضمنها إجراءات لكفالة إعمال مجيع احلقوق الواردة يف معاهدة ما   والتنفيذ هو العملية اليت تتخذ الدول األطراف        
  .يف نطاق واليتها القضائية

   إدماج االتفاقية يف النظام القانوين للدول األطراف-  ألف

 مـن  ال ينبغي االفتراض أنه ما إن تدخل االتفاقية حيز النفاذ يف دولة ما، فإهنا تصبح بشكل آيل جـزءاً               - ٢٢
ويوجد هنجان أساسيان فيما يتعلق مبركز املعاهدات يف النظام القانوين احمللي يشار بناء عليهما إىل         . قانوهنا الوطين 

 هيمنة النظريـة    ىلإ وُيحدَّد هذان النهجان استناداً   . ‘ثنائي‘و‘ أحادي‘ ذات نظام قانوين     الدول باعتبارها بلداناً  
  .)١٨(قانون الوطين والدويلكل واحدة على حدة يف العالقة بني الالثنائية األحادية أو 

ويف بعض الدول األطراف يف االتفاقية، من قبيل األرجنتني وإسبانيا وسلوفينيا وشيلي وقطر وكرواتيـا                 - ٢٣
وكوستاريكا ومايل والنيجر وهنغاريا على سبيل املثال، ألحكام االتفاقية أثر قانوين مباشر على اإلطار القـانوين                

ففي هذه البلدان، تصبح االتفاقات الدولية      . ث املبدأ، مبا يف ذلك يف احملاكم      الوطين وتسري بشكل مباشر من حي     
ومن ). النهج األحادي ( من القانون احمللي نتيجة التصديق على االتفاق الدويل           فيها جزءاً  اليت تكون الدولة طرفاً   

 من جمالني قانونيني    لوطنية جزءاً ، تشكل النظم القانونية الدولية وا     لثنائيةجهة أخرى، فيما يسمى النظم القانونية ا      
 مفعول، يف حد    ويف هذه البلدان، ال يكون للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً            . منفصلني

وبالرغم من . ذاهتا، داخل النظام القانوين احمللي وجيب اعتماد تشريع حملي إلدماج املعاهدة يف النظام القانوين احمللي
ول األطراف أدخلت تعديالت على التشريعات املوجودة ليمتثل لالتفاقية، يبدو أن اخلطوات املتخذة             أن بعض الد  

  .)١٩( لالتفاقية برمتها على النظام احمللي مباشراًحىت اآلن ال ترتب أثراً

                                                      
16 HRI/MC/2005/5, para. 7. 
17 Ibid., para. 45. 
18 See A. Aust, Modern Treaty Law and Practice (Cambridge University Press, 2006), pp. 146 and 150. 
19 Full incorporation or transformation takes place by the adoption of an act to which the Convention is attached as a 
schedule. 
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 ه تـدبرياً   ما أوصت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان بإدماج املعاهدة يف النظام القانوين احمللي باعتبـار              وكثرياً  -٢٤
ويف حني تشري اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، على سبيل املثال، إىل أن العهـد الـدويل                . لتحقيق كامل إمكانات املعاهدة   

أن الضمانات اليت   "ذهبت إىل   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ال يطلب من الدول األطراف صراحة إدماج العهد، فإهنا              
اية معززة يف تلك الدول اليت يشكل فيها العهد تلقائياً، أو من خالل إدماجه احملدد، جزءاً                يشملها العهد قد حتصل على مح     

اللجنة املعنية باحلقوق   وأعربت عن آراء مماثلة     . )٢٠( ودعت الدول األطراف إىل مباشرة اإلدماج      "من النظام القانوين احمللي   
معايري حقوق اإلنسان الدولية امللزمة قانوناً علـى حنـو          "يق   اليت ذهبت إىل ضرورة تطب     االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ال ُيلزم العهد رمسياً الدول األطراف بإدماج أحكامه يف القانون الداخلي، لكن            " و "مباشر وفوري يف النظام القانوين احمللي     
ة خالل مناقشة التقارير الدورية  ما يتكرر تأكيد اآلراء املعرب عنها يف هذه التعليقات العام     وكثرياً. )٢١(هذا النهج مستصوب  

  .)٢٢(للدول األطراف وترد يف املالحظات اخلتامية كتوصيات

   موقع االتفاقية يف تراتبية النظام القانوين للدول األطراف-  باء

 للمعلومات املقدمة، أُعطيت االتفاقية، يف البلدان اليت تسري فيها بشكل فوري، مستويات خمتلفة يف وفقاً  - ٢٥
ن هلا إوتعترف كوستاريكا، على سبيل املثال، لالتفاقية مبرتبة أعلى من الدستور، حبيث . ة الداخلية للقواننيالتراتبي

ويف األرجنتني، قُدم مـشروع  . األسبقية على الدستور الوطين يف اجملاالت اليت تعترف فيها حبقوق أو محاية أوسع      
وعالوة على . ة، على شاكلة معاهدات حقوق اإلنسان األخرىقانون إىل الربملان لالعتراف مبرتبة دستورية لالتفاقي

 فيها أعلى من القوانني الوطنية، يف عـدة         ذلك، تعترب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً         
  . بلدان من قبيل كرواتيا ومايل واملكسيك والنيجر

لة مكانة املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان يف          ما تناولت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان مسأ       وكثرياً  - ٢٦
وجرى باستمرار اإلعراب عن تقدير للدول اليت . التراتبية القانونية احمللية، مطالبة بالوضوح فيما يتعلق مبرتبة االتفاقية

ة وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان صراحة إىل أن أسـبقي         . اعترفت ملعاهدات حقوق اإلنسان مبركز دستوري     
 من اتفاقية ٢٧ن املبدأ الوارد يف املادة متنشأ مباشرة "املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان حىت على القواعد الدستورية 

ال جيوز مبوجبه للدولة الطرف أن حتتج بأحكام قانوهنا الداخلي لتربير عـدم تنفيـذ       ‘فيينا لقانون املعاهدات والذي     
ينطبق حبيث مينع الدول األطراف من االحتجاج بأحكام القـانون          "ا املبدأ   وأشارت اللجنة إىل أن هذ    . "‘معاهدة ما 

  .)٢٣("الدستوري أو غري ذلك من جوانب القانون احمللي لتربير عدم أداء أو تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدة

ينها وبـني   وقد تشكل التحفظات اليت تسجلها الدول اليت ال تعترف بأسبقية االتفاقية يف حالة التنازع ب                - ٢٧
  . من اتفاقية فيينا٢٧القوانني الدستورية أو الوطنية حتديات من حيث توافقها مع املادة 

                                                      
20 Human Rights Committee, general comment No. 31 (2004) on the Nature of the General Legal Obligation 
Imposed on States Parties to the Covenant, para. 13. 
21 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), general comment No. 9 (1998) on the domestic 
application of the Covenant, para. 8. 
22 See for example CCPR/C/IRL/CO/3, para. 6, or E/C.12/ALB/CO/1, paras. 15, 41 and 44. 
23 Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 4. 
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   االلتزامات القانونية العامة-  جيم

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة نطاق االلتزامات القانونية العامة اليت أخذهتا الـدول              ٤حتدد املادة     - ٢٨
  تامـاً  بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً        " تلزم الدول    وهي. األطراف على عاتقها  

 وتنص على اإلطار الشامل الذي جيري       "جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع على أساس اإلعاقة            
 "عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعـارض       االمتناع  "ب فالدول مطالبة   . ضمنه تعزيز ومحاية احلقوق احملددة يف االتفاقية      

اختاذ مجيع التدابري املالئمة، التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري، إلنفاذ احلقوق املعترف هبا يف هـذه                بو"واالتفاقية  
ـ               . "االتفاقية ذ وأشارت هيئات املعاهدات اليت ترصد معاهدات حقوق اإلنسان األخرى إىل أن التدابري املالئمـة لتنفي

  .)٢٤(االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان قد تشمل تدابري تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية ومالية واجتماعية

تنتهج اتفاقية حقوق األشـخاص     ،  )٢٥("جبميع التدابري املالئمة  "بتنفيذ التزاماهتا   ومن خالل مطالبة الدول       - ٢٩
مبراعاة اخلصوصيات القانونية لكل دولة، مبا يف ذلك على وجه  إزاء التنفيذ يسمح  ومرناً متسعاًهنجاًذوي اإلعاقة 

ومع هذه املرونة، جيب   . اخلصوص مركز املعاهدة يف النظام القانوين احمللي، وكذا غريه من االعتبارات ذات الصلة            
 بالتزامـات   أن تكون الوسائل اليت تنفذ االتفاقية من خالهلا مالئمة من حيث إتياهنا بنتائج تتماشى والوفاء التام               

  وثيقاً، فإن الدول األطراف ملزمة بالتشاور تشاورا٤ً من املادة ٣ للفقرة  وفقاًويف كل األحوال،    . الدولة الطرف 
مع األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل املنظمات اليت متثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية               

  .  ذلكإىل تنفيذ هذه االتفاقية وإشراكهم فعليا يف

   تدابري التنفيذ-  دال

مثة مبدأ أساسي يف القانون الدويل مفاده أنه جيب على دولة طرف يف معاهدة دولية كفالة اتـساق قانوهنـا                      - ٣٠
ويترتب عن ذلك أنه، باستثناء حاالت نادرة تكون فيها احلقوق واملبادئ املنصوص            . )٢٦(الداخلي مع ما تطلبه املعاهدة    

 يف القانون احمللي، على الدول األطراف أن تدخل عند التصديق التغيريات املالئمة علـى               مية سلفاً عليها يف االتفاقية حم   
 مـن    على الدول اليت تشكل فيها االتفاقية جزءاً       أيضاًويسري هذا الواجب    . )٢٧(القانون احمللي لكفالة امتثاله لالتفاقية    

ي ال يغين عن تأمني امتثال مجيع القـوانني احملليـة ذات الـصلة              إدراج االتفاقية يف القانون احملل    "القانون الوطين مبا أن     
   وكذلك على الدول اليت تتمتع فيها االتفاقية مبرتبة الدسـتور    )٢٨("لالتفاقية، مبا يف ذلك أي قانون حملي أو قانون عريف         

اختاذ مجيـع التـدابري    "ب من االتفاقية الدول األطراف ٤من املادة   ) ب(١وعلى حنو ذلك، تلزم الفقرة      . أو مرتبة أعلى  
                                                      
24 Ibid. or CESCR, general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties’ obligations (art. 2, para. 1 of the 
Covenant). 
25 CRPD, art. 4, para. 1 (a). 
26 See for example United Nations Department of Economic and Social Affairs, OHCHR and the Inter-
Parliamentary Union, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons with Disabilities (Geneva, 2007), 
available at: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training14en.pdf. 
27 Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 13. 
28 See Committee on the Rights of the Child, general comment No. 5 (2003) on general measures of implementation 
of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6), para. 20. 



A/HRC/10/48 
Page 11 

 ضد األشخاص   املالئمة، مبا فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييزاً               
، تتمثل إحدى اخلطوات اليت على الدول اختاذها يف إجـراء اسـتعراض              مالئماً ولتنفيذ االتفاقية تنفيذاً  . "ذوي اإلعاقة 

أن جتري   ما أوصت هيئات املعاهدات بصراحة الدول األطراف ب        وكثرياً. ين وإطار السياسة العامة   شامل للتشريع الوط  
االتفاقية ال على أساس كل مادة على حدة فحـسب،  "وبأن تتناول يكون االستعراض دقيقاً ، وأن   )٢٩(هذا االستعراض 

  .)٣٠(ئةبل يف كليتها أيضاً، لالعتراف بترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجز

  للمعلومات املقدمة هلذه الدراسة، باشر العديد من الدول األطراف يف االتفاقية واملوقعة عليها استعراضاً              وفقاًو  - ٣١
وبالرغم من أن هذا االستعراض مل يؤد حىت اآلن .  كبرياًنطاقه وقوته تفاوتاًمتفاوتاً يف  ملدى امتثال التشريع يبدو      داخلياً

، من األساسي التأكيد أنه بالنظر إىل نطاق االتفاقية،          إال يف القليل من الدول األطراف      تعديلهاإىل اعتماد تشريعات أو     
 ويشمل اجملاالت القانونية اليت تتجاوز النطاق التقليدي للتـشريعات املتـصلة            ينبغي هلذا االستعراض أن يكون شامالً     

 لبعض البلدان اليت استعرضت قوانينها اجلنائية واملدنيـة         ، على سبيل املثال، باملمارسة اجليدة     وحياط علماً . )٣١(باإلعاقة
على السواء، مبا يف ذلك القوانني املنظمة للتسهيالت اخلاصة باملعوقني، واالنتخابات، واهلجرة واجلنسية، وإقامة العدل،               

باريني، والوصاية  واالحتجاز والسجون، والتأمني، والتعليم، والعمل، والصحة، والصحة العقلية والفحص والعالج اإلج          
م االتفاقية مبشاركة منظمات اجملتمع املدين، وال سيما لزِوُت. )٣٢(والشخصية القانونية، وأنظمة الرفاه واملعاشات التقاعدية
ويف بعض احلاالت، سلطت منظمات اجملتمع املـدين الـضوء          . منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف هذا االستعراض      

  .بادرة للدولة الطرف يف جمال إصالح القانون على قلقها من غياب محتديداً

   حمتوى التدابري التشريعية- هاء 

 ٧/٩تقوم الوالية اليت عهد هبا جملس حقوق اإلنسان إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف قـراره                    - ٣٢
ادة التوعية باتفاقيـة    لزي"تدابري قانونية مثل تلك املتعلقة باملساواة وعدم التمييز         على  بتركيز نطاق هذه الدراسة     

  . "حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفهمها

ويف مجيع األحوال، جتدر اإلشارة إىل أن االتفاقية تبني االلتزامات املترتبة على الدول األطراف فيمـا يتـصل              - ٣٣
أية حقوق إنـسان    وبالرغم من أن االتفاقية ال تعترف ب      . باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية     

  . جديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فإهنا توضح إعمال احلقوق املوجودة يف احلالة اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

                                                      
29 See for example CEDAW/C/NIC/CO/6, para. 8 and CCPR/C/79/Add.21, para. 18. 
30 Committee on the Rights of the Child, general comment No. 5, para. 18. 
31 By referring to the traditional scope of disability-related legislation, reference is made to legislation based on  
a medical understanding of disability and primarily focusing on areas of health, prevention of disability, 
rehabilitation and social welfare. 
32 See for example the Treaty National Interest Analysis conducted by Australia, available at: 
www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/2008/18.html; or the one conducted by New Zealand, available at: 
http://www.odi.govt.nz/documents/convention/2008-06-24-national-interest-analysis.doc. 
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 خمتارة من االتفاقية لتسليط الضوء على التدابري القانونية اليت قد يلـزم             وتتناول الفروع املوالية أحكاماً     - ٣٤
ومبا أنه ال ميكن تغطية مجيع املواد تغطية شاملة، ينبغـي أن            . ال لالتفاقية اختاذها يف هذه اجملاالت من أجل االمتث      

تناول يف  . تؤخذ على أهنا أمثلة توضيحية لإلصالحات اليت تستلزمها االتفاقية      واسُتند يف اختيار األحكام اليت سـُت
تمع املـدين ومنظمـات   هذه الدراسة على املسامهات املقدمة من الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجمل    

ويف احلاالت اليت قـدمت فيهـا       . األشخاص ذوي اإلعاقة خالل املشاورات اليت أجريت من أجل هذه الدراسة          
 من االتفاقية اليت توضح جبالء أن ٤ من املادة ٤توصيات بإجراء إصالحات قانونية، ينبغي أن تقرأ يف ضوء الفقرة 

  . عليها يف التشريع الوطيناية أفضل قد يكون منصوصاًاالتفاقية ال تقوض أو حتل حمل مستويات مح

  تعريف اإلعاقة  - ١  

اليت تتناول االتفاقية حالة األشخاص الذين يواجهون حواجز حتول دون مشاركتهم يف مجيع جماالت احلياة   - ٣٥
ية، بفهمها لإلعاقة   وتشمل االتفاق . هلا صلة بعاهة ما وال يستطيعون نتيجة هلا التمتع حبقوق اإلنسان املكفولة هلم            

وتأخذ ) البدنية واحلسية والعقلية والذهنية   (كظاهرة اجتماعية، األشخاص الذين هلم جمموعة متنوعة من العاهات          
اليت قد حتول دون األشخاص ذوي مثل ) القانونية والبدنية واملتصلة باملواقف وما إليها(يف االعتبار خمتلف احلواجز 

وتوضح االتفاقية، يف احلد األدىن، أن مصطلح األشخاص ذوي . إلنسان املكفولة هلمهذه العاهات والتمتع حبقوق ا
، قد متنعهم لدى التعامل طويلة األجل كل من يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية"اإلعاقة يشمل 

  .)٣٣(" اآلخرينمع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع

  أن تعكس تعريفات اإلعاقة يف التشريع الوطين فهماً         وفعاالً  كامالً ومن األساسي لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً      - ٣٦
ويتطلب هذا إلغاء التعريفات القائمة على االعتبارات الطبية اليت تؤول مبوازاة . لإلعاقة باعتبارها ظاهرة اجتماعية
عريفات القائمة على مسألة األنشطة احلياتية اليومية اليت ُيربط فيها عدم القدرة            أنواع أخرى من العاهات، أو الت     

وعالوة على ذلك، جيب أن حتمي التشريعات الوطنية املتعلقة باإلعاقة بشكل . على مزاولة تلك األنشطة بالعاهات
  .ذهنيةال لبس فيه مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية وال

  املساواة وعدم التمييز  - ٢  

فاإلشارات إىل املساواة وعدم . املساواة وعدم التمييز مها املبدآن األساسيان اللذان تستند إليهما االتفاقية ككل  - ٣٧
  ويف املبادئ العامة)٣٥( وغرضها)٣٤(يف خمتلف أجزاء االتفاقية، مبا يف ذلك ديباجتهاوميكن الوقوف عليها التمييز متعددة، 

بأن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون ومبقتضاه وهلم احلق دون           ٥وتقر املادة   .  للدول )٣٧( وااللتزامات العامة  )٣٦(
 على التزام الـدول  ٥املادة  من ٢الفقرة وتنص . أي متييز وعلى قدم املساواة يف احلماية والفائدة اللتني يوفرمها القانون   

                                                      
33 CRPD, art. 1. 
34 CRPD, preambular paras. (a), (b), (c), (e), (f), (h), (p), (r) and (x). 

35 CRPD, art. 1. 

36 CRPD, art. 3. 

37 CRPD, art. 4. 
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 أي  " من االتفاقية، فإن التمييز على أساس اإلعاقة يعـين           ٢ووفقاً للمادة    .عاقةأي متييز على أساس اإل    األطراف حبظر   
إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنـسان       أثره إضعاف أو   تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو       استبعاد أو  متييز أو 

  االقتـصادية  أو  امليـادين الـسياسية   ممارستها، على قدم املساواة مع اآلخرين، يف    التمتع هبا أو   واحلريات األساسية أو  
وتعـرف  ". مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة       ...  أي ميدان آخر   املدنية أو  الثقافية أو  االجتماعية أو  أو

تفرض  الالتعديالت والترتيبات الالزمة واملناسبة اليت      " من االتفاقية باإلشارة إىل      ٢يف املادة   الترتيبات التيسريية املعقولة    
وتنص االتفاقية بوضوح أيضاً     .)٣٨(ستعترب إجراء من إجراءات تعزيز املساواة     ، واليت   "غري ضروري   غري متناسب أو   عبئاً

  .على أن التدابري احملددة املطلوبة لتعزيز املساواة جيب أال تعترب متييزية

ري احملددة لعدم التمييز واملساواة املرتبطة  باالقتران بالتداب٥ويتعني قراءة الشروط الواسعة النطاق يف املادة    - ٣٨
  باجملموعة الواسعة من احلقوق الواردة يف االتفاقية مثال ذلك يف مسائل الزواج، واألسرة، واألبـوة والعالقـات                 

، ومستوى املعيشة الالئق واحلماية )٢٧املادة (، والعمالة )٢٥املادة  (، والصحة   )٢٤املادة  (، والتعليم   )٢٣املادة  (
  ).٢٩املادة (، واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة )٢٨املادة (جتماعية اال

وإلعمال احلق يف املساواة وعدم التمييز إعماالً فعاالً، من الضروري قبل كل شيء أن ُيدرج يف التـشريعات                    - ٣٩
 تعمل يف بلد معني سواء يف ضمان عام للمساواة ومنع التمييز على أساس اإلعاقة ينطبق على مجيع األطراف الفاعلة اليت

وجيب توسيع نطاق هذا الضمان ليشمل مجيع أشكال التمييز القائمة على أسـاس اإلعاقـة،               . القطاع العام أو اخلاص   
الذين ال إعاقة لديهم    ، وعليه سيكون لألشخاص     األشخاص ذوي اإلعاقة  وجيب أال يقتصر على ممارسات التمييز ضد        

ويتعرض للتمييز يف ذا إعاقة ، وهو ما ينطبق على حالة أب يرعى طفالً )٣٩(٥ة مبوجب املادة أيضاً احلق يف التمتع باحلماي
وثانياً جيب أن تقدم التشريعات للشخص ترتيبات تيسريية معقولة يتعني حتديد طابعها            . العمل بسبب وضع هذا الطفل    

ولة، التزام هيئة ما عامة أو خاصة بـإجراء         وعلى سبيل املثال يشمل واجب الترتيبات التيسريية املعق       . اإللزامي بوضوح 
تعديالت أو تغيريات يطلبها شخص ذو إعاقة يف سياق التعليم أو النقل أو العمالة أو اللجوء إىل القضاء، وذلك لضمان  

ويوصى بالتعبري عن واجب الترتيبات التيسريية بشكل منفتح لكي . املساواة يف انتفاع هذا الشخص باخلدمة أو بالنشاط
 .)٤٠( يؤدي إىل االستبعاد من احلماية ولتوفري العوامل املستخدمة يف تقييم مدى معقولية طلب الترتيبـات التيـسريية                 ال

وثالثاً، ينبغي للتشريعات املتعلقة باملساواة أن تنص على اختاذ التدابري اإلجيابية املطلوبة لتعزيز املـساواة الفعليـة بـني                   
  .ابري مؤقتة أو دائمة وينبغي أال تعترب متييزيةوميكن أن تكون هذه التد. املعوقني

وال تنص االتفاقية بصراحة على إيالء أفضلية لنوع حمدد من التشريعات اليت توجب إنفاذ احلق يف املساواة   - ٤٠
وللدول حرية اختيار النهج األنسب لنظمها وخصائصها القانونيـة احملـددة،           . وعدم التمييز على أساس اإلعاقة    

                                                      
38 See for reference background conference document prepared by the Department for Economic and Social 
Affairs, “The concept of reasonable accommodation in selected national disability legislation” 
(A/AC.265/2006/CRP.1), available at: www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7bkgrndra.htm. 

39 Sometimes referred to as “discrimination by association”, as in the jurisprudence of the European Court  
of Justice. 

40 Factors might include, for example, the size and resources of the entity involved and the cost of the 
required accommodation versus the expected impact. 
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   تسن قانوناً شامالً بشأن اإلعاقة واملساواة وعدم التمييز ينظم أيضاً قطاعات مثل الـصحة والتعلـيم               وميكنها أن 
 يف التشريعات العامة ومن      خالف ذلك   من بني األسباب احملظورة    أن تقرر إدراج اإلعاقة     أو ميكنها  ،ذلكوما إىل   

  .يةمث إدراج ضمانات تتعلق باملساواة وعدم التمييز يف تشريعات قطاع

  الوصولإمكانية   - ٣  

. تقّر االتفاقية بإمكانية الوصول كمبدأ عام من مبادئ االتفاقية وكحكم قائم بذاته على حـد سـواء                  - ٤١
 واملشاركة بشكل املستقلالعيش  بالبيئة املتاحة كأداة إلعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ٩وتعترف املادة  

وصول إىل الالتدابري املناسبة اليت تكفل إمكانية أن تتخذ  الدول األطراف وتطلب إىلكامل يف مجيع جوانب احلياة، 
البيئة املادية احمليطة ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال،              

  . واملرافق واخلدمات األخرى املتاحة لعامة اجلمهور

حد أدىن مـن  لوصول فعالة، من الضروري أوالً وقبل كل شيء اعتماد   ولكي تكون تشريعات إمكانية ا      - ٤٢
وينبغي هلـذه   . توجيهية من أجل إمكانية الوصول إىل اخلدمات واملرافق املتاحة لعامة اجلمهور          البادئ  املعايري و امل

شخاص املـصابني  تعترض األقد املعايري واملبادئ التوجيهية أن تكون شاملة وأن تتناول خمتلف أمناط احلواجز اليت    
وينبغي وضع أحكام باإلشارة إىل املباين اجلديدة والقائمة على السواء وحتديد اإلطار الـزمين              . مبختلف العاهات 

  .وطابع التدخالت املطلوبة للتوصل تدرجيياً إىل املطابقة بالتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

   وبأهليتـهم القانونيـة وبقـدرهتم علـى         االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة أمـام القـانون         - ٤
  اختاذ قرارات

ق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعتـراف هبـم          من االتفاقية الدول األطراف باالعتراف حب      ١٢تلزم املادة     - ٤٣
. ، مبا يف ذلك قدرهتم على التصرف      خريناآل بأهلية قانونية على قدم املساواة مع        همبتمتع، و كأشخاص أمام القانون  

توفري إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم  إىل الدول األطراف   ١٢ من املادة    ٤ و ٣فقرتان  وتطلب ال 
.  هذا الدعم  الضمانات املناسبة والفعالة ملنع إساءة استعمال      وحتديد   الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية      

  .تفاقية وقيمتها كأداة إلعمال حقوق عديدة أخرىوينبغي إبراز املكانة الرئيسية هلذه املادة يف هيكل اال

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بالفعل على االعتراف           ١٦ من املادة    ١وتنص الفقرة     - ٤٤
 ٣ و٢ومن جهة أخرى يقتضي تنفيذ االلتزامات الواردة يف الفقرات . بالشخصية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مراجعة دقيقة لكل من التشريعات املدنية واجلنائية ١٢ادة  من امل٥ و٤و
  .اليت تتضمن عناصر األهلية القانونية

والوصاية فيمـا خيـص مراجعـة التـشريعات         احلْجر  ويف جمال القانون املدين، ينبغي إيالء األولوية لقانوين           - ٤٥
األشخاص أو إعالن عدم أهليتهم على أساس على جر احل السارية يف بلدان عديدة تبيح   فالتشريعات احلالية . وإصالحها

وبغض النظر عن معرفة مـا إذا       . عاهاهتم العقلية أو الذهنية أو احلسية، ومنح الوصي األهلية القانونية للتصرف بامسهم           
نونية، فإن هذا النـوع مـن التـشريعات    كان وجود إعاقة يشكل سبباً مباشراً أو غري مباشر إلعالن عدم األهلية القا 

وإىل جانب إلغاء   . ١٢ من املادة    ٢يتعارض مع االعتراف باألهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة املكرسة يف الفقرة            
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 املعايري اليت تتناىف مع واجب الدول احترام احلق اإلنساين لألشخاص ذوي اإلعاقة يف األهلية القانونية، فمن املهم بالقدر
ويشمل ذلك االعتراف   . ١٢ من املادة    ٥ و ٤ و ٣نفسه أن ُتعتمد أيضاً تدابري حلماية هذا احلق وإعماله، وفقاً للفقرات            

القانوين حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف تقرير مصريهم، وحقهم يف أشكال االتصال البديلة واحملسنة ويف دعمهم مـن                  
   اإلعاقة اختاذ قرارات وإبالغها فيما يتعلـق مبـسائل شخـصية            أجل اختاذ القرارات كوهنا عملية تتيح للشخص ذي       

  .أو قانونية، وإرساء أنظمة توضح املسؤوليات القانونية للقائمني على الدعم والتزاماهتم

على أساس  تعلن عدم أهلية شخص لشغل منصب أو أداء وظيفة          أيضاً إلغاء معايري القوانني اليت      وينبغي    - ٤٦
يف هيئات يري اليت حترم األشخاص ذوي اإلعاقة من الترشح ملناصب سياسية أو من املشاركة ومن هذه املعا . إعاقته

  .احمللفني أو اإلفادة كشهود على أفعال قانونية

ويف جمال القانون اجلنائي يقتضي االعتراف باألهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة إلغاء وسائل الدفاع   - ٤٧
وينبغي أن تطبق عوضاً عن ذلك       .)٤١(ولية اجلنائية بسبب وجود إعاقة عقلية أو ذهنية       اليت تستند إىل انعدام املسؤ    

. ، تراعي الوضع الشخصي للمدعى عليه     مذاهب حيادية بالنسبة إىل اإلعاقة فيما خيص العنصر الشخصي للجرمية         
 مـن   ١٣اء وفقاً للمادة    وقد يقتضي األمر ترتيبات إجرائية يف فتريت ما قبل احملاكمة وأثناء احملاكمة على حد سو              

  .االتفاقية وال بد من اعتماد معايري للتنفيذ

  حق الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه  - ٥  

ُيطرح حتد من نوع خاص يف سياق تعزيز ومحاية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلرية ويف األمان على                    - ٤٨
قة بالرعاية الصحية وعلى األخص إيداع الشخص       شخصهم ويتمثل هذا التحدي يف التشريعات واملمارسات املتعل       
  كثرياً ما يشار إليها أيضاً باإليداع غري الطـوعي         (املعين يف مؤسسات بدون احلصول على موافقته احلرة والنرية          

وقبل دخول االتفاقية حيز النفاذ، كان وجود إعاقة عقلية سبباً قانونياً للحرمان من احلرية واالحتجاز ). أو اجلربي
وقد ابتعدت االتفاقية ابتعاداً جذرياً عن هذا النهج مبنع احلرمان مـن  . )٤٢(وجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان    مب

  وتـنص  . احلرية على أساس وجود أي إعاقة، مبا يف ذلك اإلعاقة العقلية أو الذهنية كونه ينطوي على التمييـز                 
 بأي حال من األحوال أال يكون وجود اإلعاقة مربراً"ى علمن االتفاقية نصاً قاطعاً  ١٤من املادة ) ب)(١(الفقرة 

وقد ُرفضت املقترحات املقدمة خالل صياغة االتفاقية املتمثلة يف حصر منع االحتجاز يف   ". ألي حرمان من احلرية   
ونتيجة لذلك، يشمل االحتجاز غري املشروع حاالت يستند . )٤٣("وحدها"احلاالت اليت تكون دوافعها هي اإلعاقة 

الذهنية وعناصر أخرى مثل اخلطورة أو ضـرورة         وأها احلرمان من احلرية إىل تركيبة جتمع بني اإلعاقة العقلية           في

                                                      
41 Often referred to as “insanity defence”. 
42 See for reference the Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of 
Mental Health Care, A/RES/46/119, available at: http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm. 
43 In the course of the third session of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International 
Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, 
proposals were made to add the word “solely” to then draft article 10, paragraph 1 (b), so it would read “any 
deprivation of liberty shall be in conformity with the law and in no case shall be based solely on disability”. 
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مع منع  ومتعارضة   جيب اعتبارها متييزية     ،بإعاقة الشخص املعين  ُمربَّرة جزئياً   ألن هذه التدابري    و .الرعاية أو العالج  
  .١٤ احلرية على أساس املساواة مع اآلخرين الواردين يف املادة احلرمان من احلرية ألسباب اإلعاقة ومع احلق يف

وجيب إلغاء التشريعات اليت جتيز إيداع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤسسات ألسباب إعاقتهم بدون احلصول                 - ٤٩
مؤسسات وجيب أن يشمل ذلك إلغاء األحكام اليت جتيز إيداع األشخاص ذوي اإلعاقة يف . على موافقتهم احلرة والنرية

لرعايتهم وعالجهم بدون احلصول على موافقتهم احلرة والنرية إضافة إىل األحكام الـيت جتيـز احلـبس االحتيـاطي                   
  مصدراً حمتمالً خطرياً لـألذى الوشـيك أو الفـوري لنفـسه      لألشخاص املعوقني ألسباب، مثل أن يشكل الشخص     

ة والعالج واألمن العام مرتبطة يف التشريعات مبرض عقلي         أو لآلخرين يف مجيع احلاالت اليت تكون فيها أسباب الرعاي         
وينبغي أال يفسر ذلك مبا معناه أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال ميكن احتجازهم قانوناً لتلقي الرعاية                . ظاهر أو مشخص  

يد احلرية جيب بأن األسباب القانونية اليت تدعو إىل تقي    ينبغي أن يفسر ذلك     حلبس االحتياطي بل    إيداعهم ا أو العالج أو    
  .فصل عن اإلعاقة، وأن تّعرف حبياد حبيث تنطبق على مجيع األشخاص على قدم املساواة مع اآلخرينأن ُت

  دماج يف اجملتمع احلق يف العيش املستقل واإل  - ٦  

 من االتفاقية على آثار بعيدة املدى تطال مجيع أشكال رعاية األشـخاص ذوي          ١٩تنطوي أحكام املادة      - ٥٠
ويقتضي االعتراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش املستقل واإلدمـاج يف            . يف املؤسسات املوَدعني   اإلعاقة

باالبتعاد عن املؤسسات والتوجه حنو خدمات الدعم املقدمة يف املسكن وأماكن        احلكومية  سياسات  الاجملتمع حتول   
ترمي إىل إعمال احلق يف العـيش املـستقل         وقوام أي عملية تدخل     . اإلقامة وغريها من خدمات الدعم اجملتمعية     

أن خيتاروا مكـان إقامتـهم      اجملتمع هو االعتراف القانوين الصريح حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف           واإلدماج يف   
وينبغي هلذا االعتراف أيضاً أن يعكس بوضوح الطابع غري املشروع لترتيبـات            . واألشخاص الذين يعيشون معهم   

  . ضد رغبة األشخاص ذوي اإلعاقةالرعاية السكنية املتخذة

ويف معظـم   . اإليداع يف املؤسسات ضروري لكنه ال يكفي لتحقيق هدف العيش املستقل          والرجوع عن     - ٥١
احلاالت سيقتضي األمر وضع استراتيجية وطنية من شأهنا أن تتضمن كحد أدىن عمليات التدخل يف جمال اخلدمات 

ومن الضروري لتنفيذ هذه االستراتيجيات بفعالية، إرساء مبدأ  . مالةاالجتماعية وقطاعات الصحة واإلسكان والع    
العيش املستقل يف إطار تشريعي حيدد هذا املبدأ بوضوح كحق قانوين يفرض بدوره واجبات علـى الـسلطات                  

وجيب أن تتضمن هذه األطر     . ومقدمي اخلدمات ويتيح يف الوقت نفسه أيضاً سبل االنتصاف يف حاالت التجاوز           
يعية االعتراف باحلق يف احلصول على خدمات الدعم املطلوبة للتمكن من العيش املستقل واالندماج يف احلياة التشر

اجملتمعية، وضمان أن تكون خدمات الدعم من أجل العيش املستقل متاحة ومنظمة على أساس اخليارات الشخصية 
  .)٤٤(لألفراد وتطلعاهتم مبا يتماشى مع مبادئ االتفاقية

   يف التعليماحلق  - ٧  

يف  من االتفاقية، أوالً وقبل كل شيء، االعتراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة ٢٤يقتضي االمتثال للمادة   - ٥٢
 يف إطار نظام تعليمي جامع وإزالة احلواجز القانونية اليت تعترض إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف نظـام     التعليم

                                                      
44 CRPD, art. 3 (a). 
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 املباشرة وغري املباشرة على السواء يف مرحلة القبول وكذلك يف أثناء            ويتعني إزالة احلواجز  . التعليم النظامي للبلد  
. وجيب أن حيدد بوضوح يف التشريعات الوطنية واجب توفري ترتيبات تيسريية معقولة ملتطلبات األفـراد              . التعليم

. أو اخلاص وجيب أن تكون هذه االلتزامات حمددة بوضوح فيما خيص مجيع مقدمي التعليم سواء يف القطاع العام                 
من اختصاص وزارة التعليم وأن ُتلغـى  ذوي اإلعاقة وجيب أن تظل املسؤولية املؤسسية العامة عن تعليم األطفال        

وتكون هذه الواجبات   . القوانني اليت تدرج تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة يف اختصاص قطاع الرعاية االجتماعية           
  .يف التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاينذوي اإلعاقة حبق األطفال سارية على الفور شأهنا شأن االلتزامات املتعلقة 

رمسياً معايري التعليم كي تكفل إمكانية استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة على      ثانياً، ينبغي للدول أن حتدد        - ٥٣
لذي يتعني  ويف الوقت ا   .)٤٥(يف ويسهل الوصول إليه   يقدم املساواة مع غريهم من تعليم متاح ومقبول وقابل للتك         

فيه تطبيق هذه املعايري تدرجيياً، فإن الدول ملزمة باختاذ تدابري فورية حنو إعمال احلق يف التعليم لألشخاص ذوي                  
وينبغي أن تغطي هذه املعايري كحد أدىن الوصول إىل التعليم االبتـدائي            . اإلعاقة بأقصى ما تتيحه املوارد املتوافرة     

 على قدم املساواة مع اآلخرين يف اجملتمعات اليت يعيش فيهـا أولئـك              يعليم الثانو واجليد واجملاين وإىل الت   اجلامع  
كتابة الربايل وأنواع الكتابة البديلة وأساليب االتصال املعززة        (األشخاص، وإمكانيات الوصول املادي والتواصل      

لدعم الفردي للطلبة عند    ، وطرق وأشكال االتصال والدعم عن طريق األقران، وإتاحة ا         )والبديلة ولغة اإلشارات  
اإلحساس االقتضاء، وتوفري مناهج دراسية قابلة للتكييف ترمي إىل تنمية اإلمكانات البشرية تنمية كاملة وتعزيز               

بالكرامة والقيمة اإلنسانية واإلسهام يف تطوير مواهب األشخاص ذوي اإلعاقة وتنمية شخصيتهم وروح اإلبداع              
  .)٤٦(واملشاركة لديهم

   العمل والعمالةاحلق يف  - ٨  

، مبا يف يف العمل، على قدم املساواة مع اآلخرين من االتفاقية حق األشخاص ذوي اإلعاقة ٢٧تؤكد املادة   - ٥٤
وحتظـر  . ممارسة حقوقهم النقابية   فضالً عن    تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة       حقهم يف    ذلك

 ترتيبات تيسريية معقولة يف مجيع مراحل العمل والعمالة، مبا يف ذلك            االتفاقية التمييز على أساس اإلعاقة وتضمن     
وتقتضي االتفاقية اختاذ تدابري إجيابية لضمان . شروط التوظيف والتعيني والعمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل

وتؤكـد  . ةأن يشمل سوق العمل املنفتح األشخاص ذوي اإلعاقة، ولتعزيز فرص العمل أو مباشرة األعمال احلر              
العبودية، ومحايتهم على قدم املـساواة مـع     للرق أو من جديد حظر إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة    ٢٧املادة  

  .القسري اآلخرين، من العمل اجلربي أو

وانطالقاً من روح االتفاقية فإن أي تشريع يتعلق بعمل األشخاص ذوي اإلعاقة ال بد أن حيميهم من أي                    - ٥٥
وجيب أن يطبق منع    . أشكاله ومستوياته وز املباشر أو غري املباشر يف مجيع قطاعات العمل          شكل من أشكال التميي   

  التمييز يف مجيع مراحل العمل، مبا يف ذلك ظروف احلصول على العمل ومباشرة األعمال احلرة أو املهـن وهـو                    
ب اخلربة العملية وظروف العمل ما يشمل معايري االختيار وشروط التعيني والتوجيه املهين والتدريب املهين واكتسا

                                                      
45 See also A/HRC/4/29, para. 28. 

46 CRPD, art. 24, para. 1 (a), (b) and (c). 
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والعمالة، مبا يف ذلك الفصل واألجر واالنضمام إىل منظمات العمال أو أصحاب العمل واملشاركة فيها أو إىل أي   
وجيب أن تفرض التشريعات . منظمة تضم أعضاء ميارسون مهنة معينة، مبا يف ذلك املزايا اليت تتيحها هذه املنظمات

تيبات تيسريية معقولة وتوضيح عناصر توفري ذلك والعوامل اليت تدخل يف تقيـيم مـدى               الوطنية واجب توفري تر   
وجتدر اإلشارة . معقولية الترتيبات التيسريية وربط رفض توفري الترتيبات التيسريية املعقولة ربطاً قاطعاً بفعل التمييز

يع املسائل املتعلقة بأشكال العمالة كافة       حتظر التمييز على أساس اإلعاقة يف مج       ٢٧من املادة   ) أ(١إىل أن الفقرة    
  .وال تقتصر على حظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة

وينبغـي أن يـدرج يف      . وجيب أن تعكس التشريعات الوطنية بدقة نطاق احلماية اليت متنحها االتفاقيـة             - ٥٦
 هذه التدابري كتدابري متييزية ضـد       التشريعات حكم عام يتعلق مبقبولية تدابري العمل اإلجيايب، ويوضح عدم اعتبار          

وميكن أن تتضمن التدابري اخلاصة اليت ينص عليها القانون حتديد نظام حـصص لتعـيني               .  اآلخرين أفراد اجملتمع 
وقد تشمل التدابري األخرى تقدمي إعانات مالية ألصحاب العمل، مبا يف ذلك خفـض              . األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .ملهين والتوظيفالضرائب وتوفري خدمات التوجيه ا

   التدابري القضائية-  واو

ويرد هذا . لن يكون للحقوق معىن ما مل تتوافر سبل انتصاف فعالة للتصدي حلاالت انتهاك هذه احلقوق                - ٥٧
وميكن يف  . الشرط ضمناً يف االتفاقية ويشار إليه باستمرار يف سياق املعاهدات الرئيسية األخرى حلقوق اإلنسان             

ويف حاالت أخرى، تبدو احلماية     . ون سبل االنتصاف اإلدارية كافية السترداد هذه احلقوق       بعض احلاالت أن تك   
القضائية للحقوق أساسية الستيفاء شرط االتفاقية وينبغي توسيع نطاقها ليشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية             

  .)٤٧(والثقافية فضالً عن احلقوق املدنية والسياسية

 اليت ال تسري فيها االتفاقية مباشرة، فإن التصديق على االتفاقية أو االنـضمام      وحىت يف الدول األطراف     - ٥٨
إليها يؤدي يف حاالت التفسري إىل تفضيل قوي لصاحل االتفاقية، وهو ما يلزم اجلهاز القضائي بتطبيـق القـانون                   

يب مناسب للجهاز   ويطلب إىل الدول األطراف أن تشجع على توفري تدر        . الداخلي على حنو متسق مع االتفاقية     
  .١٣يتعلق باالتفاقية، وفقاً للمادة فيما القضائي 

   التدابري القانونية الالزمة للرصد على املستوى الوطين-  ثالثاً
 من االتفاقية املتعلقة بالتنفيذ والرصد على الصعيد الوطين ُتلزم الدول األطراف بإنشاء             ٣٣وجب املادة   مب  - ٥٩

فاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي املعاهدة األوىل        . ا على الصعيد الوطين   آليات لتنفيذ االتفاقية ورصده   
وُرحب بإدراج . حلقوق اإلنسان اليت تتضمن أحكاماً مفصلة عن إنشاء وتسيري عمل األطر الوطنية للرصد والتنفيذ

  .)٤٨(لواردة يف االتفاقيةهذه األحكام كتدبري لتوفري الشروط املسبقة املؤسسية الضرورية لكفالة إعمال احلقوق ا

                                                      
47 CESCR, general comment No. 9, para. 10. 

48 See G. Quinn, “Resisting the ‘temptation of elegance’: can the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities socialise States to right behaviour?” in The UN Convention on the Rights of Persons with 
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  املتاحة على املستوى احلكومي جهات التنسيق وآليات التنسيق -  ألف

قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ       مثل  أوصت صكوك األمم املتحدة غري امللزمة األخرى،          - ٦٠
كـومي تكـون مبثابـة     بإنشاء هيئات على املستوى احل١٩٩٣ الصادرة يف عام الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة  

 على ذلك، أفادت دول عديدة أسهمت يف هذه الدراسـة        وبناًء. )٤٩("جهات تنسيق وطنية معنية مبسائل اإلعاقة     "
  أو هيئات مكلفة مبـسؤوليات تتعلـق بوضـع سياسـات وبـرامج بـشأن اإلعاقـة         /بوجود جهات تنسيق و   

  .)٥٠(وتنفيذها ورصدها

ى الدول األطراف يف االتفاقية أو اليت تنظر يف التصديق عليها بأن            وهبدف ضمان االمتثال لالتفاقية، توص      - ٦١
وعلـى  . ٣٣جتري تقييماً للمؤسسات احلالية هبدف اعتماد التعديالت الضرورية، عند االقتضاء، لالمتثال للمادة     

عة دقيقة من أجل سبيل املثال تشري نيبال يف بياهنا إشارة خاصة إىل احلاجة إىل مراجعة اإلطار املؤسسي احلايل مراج
وينبغي أن تشمل والية جهات التنسيق احلكومية حتديداً اإلشراف على تنفيـذ             .)٥١(فعالية االتفاقية واالمتثال هلا   

  .)٥٢(االتفاقية كما أقر بذلك يف بيان قربص

مع أن االتفاقية ال تقدم توصيات حمددة تتعلق بشكل هذه اهليئات وعملها، فإن من              ووإضافة إىل ذلك،      - ٦٢
التنسيق على أعلى املستويات ) أو جهات(من الناحية املثلى تعيني جهة دير اإلشارة إىل عدة اعتبارات، إذ ينبغي اجل

وينبغي إنشاء جهة أو جهات التنـسيق،       . على مستوى وزير أو مفوض داخل وزارة معينة       كأن يكون   احلكومية  
 بوضوح احلاجة إىل أنشطة حكومية متسقة ومنـسقة يف          وينبغي أن تتناول الوالية   . وحتديد واليتها بتدابري قانونية   

وينبغي أن تتاح هلذه اهليئـات      . جمال اإلعاقة، ويتعني ختصيص موارد بشرية ومالية كافية جلهة أو جهات التنسيق           
  .موارد كافية لكي تسهم إسهاماً إجيابياً يف تنفيذ االستراتيجيات واخلطط الوطنية املعتمدة إلنفاذ االتفاقية

وُيشجع يف إطار االتفاقية على إنشاء آلية تنسيق على املستوى احلكومي إضافة إىل جهات تنسيق بالرغم                  - ٦٣
وقد تأخذ آلية التنسيق شكل فريق مشترك بني الوزارات يتوىل تنسيق تنفيـذ االتفاقيـة يف                .)٥٣(من أهنا اختيارية  

بت فائدته الكبرية يف نظم اإلدارة املفوضة مثل        خمتلف اإلدارات أو القطاعات أو املستويات احلكومية وميكن أن يث         
  .الدول االحتادية

                                                                                                                                                                           
Disabilities: European and Scandinavian Perspectives, O.M. Arnardóttir and G. Quinn, eds. (Leiden, 
Martinus Nijhoff Publishers, forthcoming in 2009). 

49 General Assembly resolution 48/96, annex, Rule 17. 

50 This is the case for example of Argentina, Bangladesh, Bahrain, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, 
Cuba, Ecuador, Egypt, Guatemala, Jordan, Lebanon, Mexico, New Zealand, Panama, Qatar, Spain, Thailand 
and Turkey. 

51 See the contributions of States available at: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/HRCResolution79.htm. 

52 Ibid 

53 CRPD, art. 33, para. 1. 
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  إطار الرصد الوطين -  باء

إضافة إىل تعيني مؤسسات مكلفة بالتنفيذ على الصعيد احلكومي، تطلب االتفاقية إىل الدول أن تقـوم                  - ٦٤
ولذلك تتـوخى    .)٥٤( تنفيذها إنشاء إطار عمل لتعزيز هذه االتفاقية ومحايتها ورصد        تعيني أو  تعزيز أو   أو فظحب

أما . االتفاقية يف الواقع هيكلني متوازيني على املستوى الوطين، األول على مستوى احلكومة وهو مكلف بالتنفيذ              
اهليكل الثاين على مستوى الدولة املكلف بتعزيز ومحاية ورصد التنفيذ، فهو ملزم بإدراج آلية مستقلة أو أكثـر                  

  .)٥٥(بوضع وعمل املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزهااملبادئ املتعلقة "ومراعاة 

وتترك االتفاقية للدول األطراف حرية اختيار إنشاء آليات حمددة لإلعاقة أو تكليف هيئات قائمة مبهمة                 - ٦٥
 املبادئ  وأياً كان اخليار املفضل، من اجلدير اإلشارة إىل أنه على أي مؤسسة تتوىل دور الرصد أن تراعي                . التنفيذ

  .املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية وعملها من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها

وميكن أن ختتلف عناصر اإلطار املناسب باختالف النظم الوطنية واإلدارية للدول على النحو املنـصوص         - ٦٦
 قد يشمل إذكاء الوعي والقيـام       بيد أن أداء املهام املتعلقة بالتعزيز واحلماية والرصد       . ٣٣عليه صراحة يف املادة     

حبمالت تثقيفية عامة واالستفسار لدى اجلمهور وإعداد دراسات وتقارير ومراجعة التشريعات والسياسات مـن            
وإضافة إىل ذلك، ميكن أن     . أجل االمتثال والتشجيع على مواءمة القوانني واملمارسات الوطنية مع املعايري الدولية          

تقارير إىل احلكومة أو الربملان أو أي هيئة خمتصة أخرى، على سبيل املـشورة، بـشأن      تتضمن املهام أيضاً تقدمي     
 على الطلب أو مببادرة من اهليئة نفسها، واإلسهام يف التقارير اليت تكون             قضايا حقوق اإلنسان واإلعاقة، إما بناءً     

  ديق على صكوك حقـوق اإلنـسان   الدول ملزمة بتقدميها إىل هيئات األمم املتحدة وجلاهنا، والتشجيع على التص      
  .أو االنضمام إليها وضمان تنفيذها، واالستماع إىل الشكاوى وااللتماسات

وجيب تأكيد أمهية البدء على الفور مبشاورة مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالـدور                  - ٦٧
  ية، مبا يف ذلك يف احلـاالت الـيت ختتـار           وهذه املناقشة أساس  . الذي ميكن أن تؤديه يف رصد االتفاقية وتعزيزها       

ويف هـذا   . فيها الدول أن تعهد بوالية الرصد إىل إطار أوسع تكون املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان طرفاً فيه               
سـيما   اخلصوص، من املهم تسليط الضوء على شرط حمدد جداً لالتفاقية يقضي مبسامهة اجملتمـع املـدين، وال                

ويف السويد، . )٥٦(ملنظمات املمثلة هلم يف عملية الرصد ومشاركتهم فيها مشاركة كاملة   األشخاص ذوو اإلعاقة وا   
  تعقد مشاورات بني مكتب أمني املظامل واجملتمع املدين الستكشاف البـدائل التنظيميـة مـن أجـل مـشاركة                 

  .اجملتمع املدين

                                                      
54 CRPD, art. 33, para. 2. 

55 Also referred to as the Paris Principles, adopted by the General Assembly in resolution 48/134. 
56 CRPD, art. 33, para. 3. 
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   االستنتاجات والتوصيات-  رابعاً
 على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا           ينبغي للدول اليت تنظر يف التصديق       - ٦٨

وينبغي أن .  لتوضيح اآلثار النامجة عن انضمامها إىل االتفاقيةالداخلي على املستوى داًاالختياري أن تبذل جه
 أو جماالت اإلصالح عنصراً أساسياً مـن        ثغرات لتحديد ال  الداخليةتشكل مراجعة التشريعات والسياسات     

   أيضاً عقد مشاورات مثمرة ومناسبة مع اجلهات صاحبة املـصلحة،     شمللعملية اليت ينبغي أن ت    عناصر هذه ا  
  .مبا يف ذلك اجملتمع املدين ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

  وينبغي للدول اليت أصبحت طرفاً يف االتفاقية أن جتري تقييماً دقيقـاً إلمكانيـة تقـدمي حتفظـات                    - ٦٩
وما فتئت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان تعـرب عـن آراء مفادهـا أن              . اقيةأو إعالنات تفسريية لالتف   

  .التحفظات قد تقلص جمال احلماية اليت توفرها املعاهدات

ويتيح إدراج االتفاقية يف النظام القانوين الداخلي للدول األطراف حتقيق مجيع إمكانـات املعاهـدة                 - ٧٠
 االتفاقية تلقائياً يف النظام     إدراج تاح فيها إمكانية  اف اليت ال ت   وينبغي للدول األطر  . ويؤدي إىل تعزيز احلماية   

  .القانوين الوطين أن تنظر يف اعتماد تدابري حمددة هلذا الغرض

وال ميكن االحتجـاج    . وحتظى املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان باألسبقية على التشريعات الوطنية          - ٧١
 لتربير عدم الوفاء أو عدم تنفيذ االلتزامات الداخليى من القانون بأحكام القوانني الدستورية واجلوانب األخر

  .اليت قطعتها الدول على نفسها إبان التصديق على االتفاقية

 الدول بالقيام هبا مجيع اجملاالت اليت       تلتزم لالمتثال لالتفاقية اليت     الداخليةوينبغي أن تشمل املراجعة       - ٧٢
ذوي األطفال  املساواة وعدم التمييز املطلوبة لتحقيق متتع النساء والرجال وتغطيها املعاهدة، مبا يف ذلك تدابري

  .وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسانمتتعاً كامالً اإلعاقة 

ال تكفـي    احليـاة،    ضمان حتقيق املساواة الفعلية بني األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت          وبغية    - ٧٣
  . وتربوية ومالية واجتماعية وإداريةتدابري قضائيةب، يف مجلة أمور، قترنوينبغي أن تالتدابري التشريعية 

ميع احلقوق  أمام احملاكم الوطنية جب    وينبغي للدول األطراف يف االتفاقية أن تضمن إمكانية االحتجاج          - ٧٤
  .١٣دة ألشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً للماللجوء إىل القضاء  ال، وأن تكفل إتاحة فرصةاملكرسة يف االتفاقية

وسيؤدي . ٣٣ويطلب إىل الدول األطراف إنشاء أو تعيني هياكل وطنية للتنفيذ والرصد وفقاً للمادة   - ٧٥
  .التفاقيةل  الفعالتنفيذالإنشاء هذه اهلياكل وتسيري عملها بفعالية دوراً رئيسياً يف 

  ريعات املعتمـدة   وينبغي للدول األطراف يف االتفاقية أن تواصل تقييم تـأثري الـسياسات والتـش               - ٧٦
إلنفاذ االتفاقية، بالتعاون مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم واجلهات صاحبة املـصلحة ذات               

  .الصلة األخرى

 -  -  -  -  - 


