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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إطار المنظومتین الدولیة  
 فریقیة لحقوق اإلنسانواأل

 
 

  
 :ملخص

تحدیات متعددة ومعقدة، وفیما قطعت المنظومتان الدولیة ما زال األشخاص ذوي اإلعاقة یواجھون 
ً عدیدة في إقرار ضمانات لحقوقھم، وواأل على الرغم من أن الصكوك األخیرة التي فریقیة أشواطا

باعتبارھا نھج اجتماعي/قائم على حقوق اإلنسان ینظر لإلعاقة اعتمدت في إطارھما رسخت األخذ ب
باألساس نتاج لتفاعل الفرد مع بیئة ال تأخذ في الحسبان وجود اختالفات بین قدرات األفراد. إال أن 
النظرة السائدة ما زالت في العدید من الدول سواء على الصعید الحكومي و/أو المجتمعي، تأخذ بنھج 

ور" خلقي أو غیر خلقي، كما اإلحسان أو النھج الطبي حیث یتم التركیز على ما لدى الشخص من "قص
أن الجھود ذات الصلة ما زالت تركز على العالج الطبي أو إعادة التأھیل، أو السعي إلى تیسیر االعتناء 

 بالشخص ذي اإلعاقة.

وفیما ھناك قدر كبیر من التماثل بین اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكول 
ا، فقد تمیز البروتوكول بما أواله من أھمیة لبعض الخصوصیات المتعلقة حقوق األشخاص في أفریقی

بقضایا اإلعاقة في أفریقیا كحاالت الطوارئ والنزاع المسلح والنزوح الجبري والطوارئ اإلنسانیة 
والعادات والمفاھیم الضارة ودور أشكال القضاء التقلیدیة. وكذلك اھتم البروتوكول  .والكوارث الطبیعیة

فریقیة اإلیجابیة وأكد في عدد من مواده على التزام الدول بتوفیر الموارد الالزمة لتعزیز یخ القیم األبترس
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

ھذا ویجب العمل على تطویر ضمانات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعامل مع قضایا اإلعاقة بشكل 
المعرفیة التي تراكمت بھذا الخصوص بما في ذلك على  عام وذلك باالستفادة من التطور الكبیر والثروة

صعید قانون وفقھ حقوق اإلنسان. كما یجب بشكل خاص بذل المزید من الجھود لدعم توفر إرادة سیاسیة 
لدخول البروتوكول حیز النفاذ وتصدیق أكبر عدد من الدول علیھ. لقد حان الوقت لالنتقال فیما یخص 

من مرحلة األقوال إلى األفعال، وذلك بالطبع عملیة طویلة ومعقدة تحتاج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
إلى تضافر جھود كافة األطراف المعنیة، وأن یتم العمل على مختلف الصعد ومنھا التوعیة والمناصرة 
والضغط، ویجب أن یتم إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في كل ما یتعلق بھم بحیث أال یكون ھناك شيء 

 ھم.یخصھم بدون
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TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH: 

The rights of persons with disabilities in the African Human Rights System  

ABSTRACT: Persons with disabilities still face multiple and complex challenges. Inter-
national and regional human rights treaties were adopted to protect their rights from a 
social and human rights-based approach to disability which considers disability as result-
ing from an individual's interaction with their environment. This approach, however, 
does not consider the fact that there are differences in the abilities of individuals. The 
prevailing view in many states continues to take the charitable or medical approach to 
disability, where the focus is on congenital or non-congenital ‘impairments’ of the person. 
The result is that efforts for dealing with disabilities are still based on medical treatment 
or rehabilitation, or seeking to facilitate the care of a person with a disability. Although 
there are many similarities between the United Nations Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities and the Protocol on the Rights of Persons with Disabilities in Africa, 
the Protocol stands out for the importance it attaches to certain specificities related to 
disability issues in Africa. These include issues such as emergencies, armed conflicts, 
forced displacement, humanitarian emergencies and natural disasters, harmful customs 
and concepts and the role of traditional forms of justice. The Protocol also emphasises 
the consolidation of positive African values by emphasising the obligation of states to 
provide the necessary resources to promote the rights of persons with disabilities. Not-
withstanding the normative developments, work must still be done to realise the guaran-
tees for the rights of persons with disabilities and to address disability issues in general, 
taking advantage of the great development and wealth of knowledge that has accumu-
lated in this regard. In particular, more efforts must be made to sustain the political will 
to achieve the entry into force of the Protocol and its ratification by the greatest number 
of States. With regard to the rights of persons with disabilities, it is also time to move 
from words to deeds – although this is a long and complex process which requires the 
concerted efforts of all parties concerned working at different levels – some of the steps 
to be taken include awareness raising, advocacy and lobbying, and involving people with 
disabilities in everything that affects them. 

TITRE ET RÉSUMÉ EN FRANCAIS: 

Les droits des personnes handicapées dans le système africain des droits de 
l’homme 

RÉSUMÉ: Les personnes handicapées sont toujours confrontées à des défis multiples 
et complexes. Des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ont 
été adoptés pour protéger leurs droits à partir d'une approche du handicap fondée sur les 
droits sociaux et les droits de l'homme, qui considère que le handicap résulte de l'inte-
raction d'un individu avec son environnement. Cette approche ne tient toutefois pas 
compte du fait qu'il existe des différences dans les capacités des individus. Dans de nom-
breux pays, l'approche dominante du handicap reste l'approche caritative ou médicale, 
qui met l'accent sur les ‘déficiences’ congénitales ou non de la personne. Il en résulte que 
les efforts déployés pour faire face aux handicaps sont toujours fondés sur le traitement 
médical ou la réadaptation, ou encore sur la recherche de moyens de faciliter la prise en 
charge d'une personne handicapée. Bien qu'il existe de nombreuses similitudes entre la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le Proto-
cole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, le Protocole se distingue par 
l'importance qu'il accorde à certaines spécificités liées aux questions de handicap en 
Afrique. Il s'agit notamment de questions telles que les situations d'urgence, les conflits 
armés, les déplacements forcés, les urgences humanitaires et les catastrophes naturelles, 
les coutumes et concepts néfastes et le rôle des formes traditionnelles de justice. Le pro-
tocole met également l'accent sur la consolidation des valeurs africaines positives en sou-
lignant l'obligation des États de fournir les ressources nécessaires à la promotion des 
droits des personnes handicapées. Malgré les développements normatifs, il reste encore 
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du travail à faire pour réaliser les garanties des droits des personnes handicapées et pour 
aborder les questions de handicap en général, en profitant du grand développement et de 
la richesse des connaissances qui se sont accumulées à cet égard. En particulier, il faut 
redoubler d'efforts pour soutenir la volonté politique de parvenir à l'entrée en vigueur du 
Protocole et à sa ratification par le plus grand nombre d'États. En ce qui concerne les 
droits des personnes handicapées, il est également temps de passer des paroles aux actes 
- bien qu'il s'agisse d'un processus long et complexe qui nécessite les efforts concertés de 
toutes les parties concernées travaillant à différents niveaux - certaines des mesures à 
prendre comprennent la sensibilisation, le plaidoyer et le lobbying, et la participation des 
personnes handicapées à tout ce qui les concerne. 
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المائة  في 15أكثر من ملیار شخص من ذوي اإلعاقة، یمثلون زھاء في العالم یوجد 
وتشیر التقدیرات إلى  1في المائة منھم یتواجدون في البلدان النامیة، 80من السكان، 

ویواجھ األشخاص  2فریقیا.أإعاقة في  يملیون شخص ذو 80أن ھناك ما یقارب 
فئة ھامة من المجتمع تحدیات معقدة بشأن تمتعھم ذوي اإلعاقة الذین یشكلون 

واقتصادیة وقانونیة تحول  بحقوقھم مقارنة بغیرھم، من بینھا حواجز متعددة مادیة
دون وصولھم إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمھور، كما ال یتوفر لھم ما 
یلزمھم من تسھیالت، ویواجھون أیضاً عقبات ناشئة من المواقف التي یتخذھا الناس 
تجاھھم، بما فیھا الوصم والخوف والتحامل والتقلیل من شأن قدراتھم والنزوع إلى 

ة علیھم وعدم معرفة كیفیة التواصل معھم. كل ھذه التحدیات وغیرھا تعیق الوصای
من إسھام األشخاص ذوي اإلعاقة في تنمیة ذواتھم ومجتمعاتھم، كما أنھم محرمون 
في أحیان كثیرة من إسماع صوتھم وإظھار قوتھم في العملیة السیاسیة. على سبیل 

سن العمل عراقیل بدنیة واجتماعیة  المثال، یواجھ األشخاص ذوي اإلعاقة والذین في
واقتصادیة وثقافیة تعوق حصولھم على التعلیم وتنمیة المھارات والتوظیف 
والخدمات الصحیة، وتعوق، بصورة أعّم، مشاركتھم في المجتمع على قدم المساواة 
مع اآلخرین. وتبیِّن األدلة أن األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لخطر الوقوع 

 3البلدان المتقدمة والنامیة. في الفقر في
ھذا وینبغي االنتباه إلى أن التعمیمات المتعلقة بـ "اإلعاقة" أو "األشخاص ذوي 
اإلعاقة" قد تكون مضللة، فاإلعاقة مسألة معقدة ودینامیكیة ومتعددة األبعاد. إذ تختلف 

ل تجربة اإلعاقة الناتجة عن تفاعل الظروف الصحیة، والعوامل الشخصیة والعوام
فلدى األشخاص ذوي اإلعاقة عوامل شخصیة  4البیئیة اختالفاً كبیراً من حالة ألخرى.

متنوعة، مادیة كالجنس أو العمر أو األثنیة أو العاھة (بدنیة، بصریة، سمعیة، عقلیة، 
ذھنیة) أو الحجم والوزن، واجتماعیة واقتصادیة كالوضع االقتصادي والطبقة 

وغیر ذلك. كذلك، فلمحیط الشخص ذي اإلعاقة تأثیره،  االجتماعیة والمستوى التعلیمي
إذ أن إمكانیة الوصول والترتیبات القانونیة والسیاسیة والعوامل االقتصادیة 
واالجتماعیة والخدمات لھا تأثیر كبیر حیث یمكنھا أن تضاعف من األثر الناتج عن 

المختلفة عند النظر  اإلعاقة أو أن تخفف منھ، وھو ما یعني أنھ ینبغي مراعاة الجوانب
 إلى اإلعاقة.

 
1 Persons with disabilities: Facts & Figures, available at: https://www.un.org/en/observances/day-
of-persons-with-disabilities/background, accessed on 15 June 2021. 
2  Disability in Africa, African Study Centre Leiden, university of Leiden, available at: 
https://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/disability-africa, accessed on 15 June 2021.  

وما  2015 المعنون "الوفاء بالوعد: تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة لألشخاص ذوي اإلعاقة حتى عامتقریر األمین العام  3
 Rebecca Yeo, Chronic Poverty and Disability, Chronic؛ وانظر أیضا: A/65/173بعده"، وثیقة األمم المتحدة 

Poverty Research Centre Working Paper No. 4 (Somerset, United Kingdom, Action on Disability 
and Development, 2001). 

4 World Health Organization, & World Bank. (2011). World report on disability. Geneva, Swit-
zerland: World Health Organization, P. 7. 

https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities/background
https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities/background
https://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/disability-africa
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وھناك نھٌج متعددة للتعامل مع اإلعاقة، بعضھا حدیث نسبیاً كالنھج االجتماعي والنھج 
القائم على حقوق اإلنسان بینما النھج القائم على اإلحسان ھو أقدم ھذه النھج یلیھ النھج 

ً في التعامل مع اإلعاقة بدرجات  الطبي. ومازالت ھذه النھج األربعة قائمة جمیعا
متفاوتة على صعید المناطق والثقافات المختلفة. وینطلق النھج القائم على اإلحسان في 
التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة من اعتبارھم أشخاصاً غیر قادرین على التكفل 
بأنفسھم بسبب إعاقتھم، وأن على المجتمع التكفل بھم، وفي إطار ھذا النھج ینظر إلى 

اعتبارھا مشكلة فردیة وال ینظر إلى الظروف المحیطة ویتم تجاھل تمكین اإلعاقة ب
األشخاص ذوي اإلعاقة حیث ال یتحكمون في حیاتھم وتقل مشاركتھم أو ال یشاركون 
بتاتاً، ویعتبرون عبئاً على المجتمع ویعتمدون على اإلحسان والمساعدات، مما یؤثر 

 ضرورة متسقة أو حتى أحیاناً ذات بال. على جودة الرعایة المقدمة حیث ال تكون بال
وفقًا للنھج الطبي فإن األشخاص ذوي اإلعاقة ھم مرضى یجب أن یعالجوا لیصبحوا 
أشخاصاً عادیین، وینصب تركیز ھذا النھج على عاھة الشخص التي تصور باعتبارھا 
مصدراً لعدم المساواة، حیث ینظر لألشخاص ذوي اإلعاقة على أنھم مرضى یتعین 

عالجتھم" من إعاقتھم أو على األقل تحفیفھا إلى أدنى حد ممكن بھدف إدماجھم في "م
المجتمع وإذا تعذر ذلك فیجب إیداعھم بمؤسسات خاصة بھم. وینظر النھج الطبي أیضاً 
ً اھتمام لدور الظروف  إلى اإلعاقة باعتبارھا مشكلة فردیة كما أنھ ال یعطى أیضا

 ج الطبي في الممارسة بالنھج القائم على اإلحسان.المحیطة. وغالباً ما یمتزج النھ
ینظر لإلعاقة ال ھذا فیما یختلف النھج االجتماعي جذریاً عن النھجین السابقین، حیث 

باعتبارھا مشكلة فردیة بل یعتبرھا نتیجة لتفاعل الشخص ذي اإلعاقة مع البیئة التي 
إزالة الحواجز التي ال تستوعب اختالفاتھ وإعاقتھ، ولعدم قدرة المجتمع على 

تعترضھ وھو ما ینعكس في التمییز وضعف أو انعدام مشاركتھ. وال یلغي االنتقال 
من النھج الطبي إلى النھج االجتماعي بأیة حال أھمیة الرعایة والنصح والمساعدة 
التي یقدمھا الخبراء الطبیون والمؤسسات الطبیة. ویكمن جانب من االختالف بین 

الجتماعي في أسلوب التعامل مع العالج بوجھ عام، إذ یستجیب النھجین الطبي وا
النھج االجتماعي لتطلعات المریض، ولیس لتطلعات المؤسسة. كما یختلف النھج 
االجتماعي عن النھج القائم على اإلحسان والنھج الطبي في أنھ یقتضي مشاركة 

 األشخاص ذوي اإلعاقة في صیاغة جمیع السیاسات والقوانین.
النھج القائم على حقوق اإلنسان اتفاقاً والتزاماً بتنفیذ بعض الجوانب األولیة  یتضمن

بمسؤولیة للنھج االجتماعي، ویستفید منھ ویقر بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و
الدولة وغیرھا من األطراف عن احترام ھذه الحقوق، ویتعامل مع الحواجز في 

في تقدیم الشكاوى بشأن تلك الحواجز. المجتمع باعتبارھا تمییزیة، كما یقر بحقھم 
التنوع البشري  الحترامویسعى النھج القائم على حقوق اإلنسان إلى إیجاد سبل 

ودعمھ وإعالء شأنھ بتھیئة الظروف التي تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من 
 5المشاركة الفعلیة.

 
من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: دلیل عملي، مفوضیة األمم  1للمزید حول النھج األربعة للتعامل مع اإلعاقة، الوحدة  5

 .15إلى  5، الصفحات من 2014، 19المتحدة لحقوق اإلنسان، سلسلة التدریب المھني رقم 
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وقد شھدت العقود األخیرة قدراً من التقدم بشأن التعامل مع اإلعاقة بفضل األخذ 
بالنھج االجتماعي والنھج القائم على حقوق اإلنسان حیث نظر النھجان لإلعاقة 
باعتبارھا باألساس نتاج لتفاعل الفرد مع بیئة ال تأخذ في الحسبان وجود اختالفات 

ثال تتجاھل أنھ فیما غالبیة األفراد یستطیعون بین قدرات األفراد، فعلى سبیل الم
التنقل على أرجلھم إال أن ھناك أفراد یحتاجون الستخدام الكراسي المتحركة وما 
یرتبط بھا من تسھیالت كوجود ممرات مناسبة حتى یستطیعون التنقل، ویترتب على 

اإلعاقة  تجاھل وجود مثل ھذه االختالفات بین األفراد الحد من تمتع األشخاص ذوي
بحقوقھم. إال أنھ على الرغم من ھذا التقدم إال أن من المالحظ أن النظرة السائدة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة في العدید من الدول سواء على الصعید الحكومي و/أو 
المجتمعي، ما زالت تُركز في الغالب على ما لدى األشخاص ذوي اإلعاقة من 

الجھود ذات الصلة تُركز على التغلب على "قصور" خلقي أو غیر خلقي، وما زالت 
ما لدى الشخص ذي اإلعاقة من "قصور" سواء عن طریق العالج الطبي أو إعادة 
التأھیل، أو السعي إلى تیسیر االعتناء بالشخص ذي اإلعاقة. وھو ما یعكس أن 
النظرة إلى قضایا اإلعاقة ما زال أسیرة اإلخفاق في االعتراف بأوجھ االختالف بین 

ألفراد واستیعابھا، وتتجاھل العقبات التي یضعھا المجتمع أمام مشاركة األشخاص ا
ذوي اإلعاقة وتمتعھم بحقوقھم. وھذه النظرة تمثل انتھاك للكرامة اإلنسانیة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وحقھم في حیاة الئقة طبیعیة وكاملة قدر اإلمكان، وذلك أیاً 

 جتھا. كانت خصائص إعاقتھم أو مصدرھا أو در
سوف یوضح ھذا المقال أي النھج األربعة السابقة تم تبنیھ من قبل كل من اتفاقیة 
األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكول حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة في أفریقیا، كما سیلقي الضوء على بعض جوانب التمایز بین االتفاقیة 

على الوقوف على الشوط الذي قطعتھ  والبروتوكول. وكذلك سیسعى المقال
فریقیة لحقوق اإلنسان في اإلقرار بحقوق األشخاص ذوي المنظومتان الدولیة واأل

اإلعاقة. آمالً أن یساھم بذلك في إیالء المزید من االھتمام بتلك الحقوق على صعید 
فریقیة، وأن یدفع لبذل مزید من الجھود لدعم دخول بروتوكول حقوق الدول األ

فریقیة شخاص ذوي اإلعاقة في أفریقیا حیز النفاذ وتصدیق أكبر عدد من الدول األاأل
علیھ. وفیما یلي سأقوم في البدایة بإلقاء الضوء على تناول منظومة األمم المتحدة 

فریقیة في اعتماد مساھمة الدول األلقضایا اإلعاقة وأدوار آلیاتھا وھیئاتھا المختلفة، و
أنتقل لتناول حقوق لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ثم  اتفاقیة األمم المتحدة

فریقیة مع التركیز بشكل خاص على المنظومة األ األشخاص ذوي اإلعاقة في إطار
ً عدد من نقاط  بروتوكول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إفریقیا، مستعرضا

جات التمایز بین االتفاقیة والبروتوكول، ثم أقدم في الخاتمة عدد من االستنتا
 والتوصیات.

 
أوالً: تناول منظومة األمم المتحدة لقضایا اإلعاقة وأدوار آلیاتھا وھیئاتھا 

 المختلفة
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إذ ال یتسع المجال ھنا الستعراض خمس وسبعین عام من عمل األمم المتحدة ووكاالتھا 
المتخصصة على صعید المسائل المتعلقة باإلعاقة فسوف أقتصر أدناه على استعراض 

ولما  6م المحطات الرئیسیة لعمل األمانة العامة لألمم المتحدة بھذا الشأن.موجز ألھ
یمثلھ اعتماد اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من نقلة جذریة على صعید االھتمام 
بقضایا اإلعاقة من جانب األمم المتحدة فسوف اتخذ اعتماد االتفاقیة فاصالً بین 
مرحلتین، ما قبل اعتمادھا وما بعد ذلك، وقبل أن أنتقل من المرحلة األولى إلى المرحلة 

فریقیة في اعتماد ج على تسلیط الضوء على مساھمة لعبتھ الدول األالثانیة سوف أعر
 االتفاقیة.

 (أ) من التأسیس إلى اعتماد اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
لم تغب قضایا اإلعاقة قط عن جدول أعمال األمم المتحدة ولقد نص میثاقھا التأسیسي 

حد أھدافھا یتمثل في تعزیز على مبدأ المساواة بین البشر وأوضح أن أ 1945لعام 
ً (المادة  كما نص  7))،3(1احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للناس جمیعا

على أن "لكل شخص ... الحق في ما  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
یأمن بھ الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشیخوخة أو 

" (المادة .ن الظروف الخارجة عن إرادتھ والتي تفقده أسباب عیشھغیر ذلك م
25)1.((8 

نظرت اللجنة االجتماعیة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في  1950وفي عام 
تقریرین بشأن "التأھیل االجتماعي للمعاقین جسدیاً" و"التأھیل االجتماعي 

ة تأھیل المعاقین جسدیاً والوقایة للمكفوفین"، وافق المجلس على وضع برامج إلعاد
من العمى وعالجھ، وفي نفس العام نظم مؤتمر في جنیف حضرتھ كاالت األمم المتحدة 

واعتمدت منظمة األمم المتحدة   9المتخصصة نوقشت فیھ قضایا اإلعاقة والتأھیل،
لذي نص على للتربیة والعلم والثقافة اتفاق استیراد المواد التعلیمیة والعلمیة والثقافیة وا

كما  10)،2االلتزام باستیراد المواد الخاصة بالمكفوفین وإعفائھا من الرسوم (المادة 
ھو واضح فلقد كان التركیز خالل العقد األول من تأسیس األمم المتحدة على تعزیز 

 الوقایة من اإلعاقة وإعادة التأھیل بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدیة.
 
6  See The United Nations and Disabled Persons -The First Fifty Years, at 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/dis50y00.htm; and United Nations and Disability: 70 years 
of the work towards a more inclusive world, at https://www.un.org/development/desa/disabili-
ties/wp-content/uploads/sites/15/2018/01/History_Disability-in-the-UN_jan23.18-Clean.pdf, ac-
cessed on 1 July 2021. 

 .4، ص DPI/2587، 2015میثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة، مطبوعات األمم المتحدة،  7
 .7، ص A.02.XIV، 2002، مطبوعات األمم المتحدة، : الجزء األولحقوق اإلنسان: مجموعة صكوك دولیة، المجلد األول 8

9 History of United Nations and Persons with Disabilities – The early years: 1945 – 1955, United 
Nations Department of Economic and Social Affairs, available at https://www.un.org/develop-
ment/desa/disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-early-years-
1945-1955.html, Access on August 3, 20121. 
10 United Nations, Treaty Series, vol. 131, p. 25. 
 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/dis50y00.htm
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/01/History_Disability-in-the-UN_jan23.18-Clean.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/01/History_Disability-in-the-UN_jan23.18-Clean.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-early-years-1945-1955.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-early-years-1945-1955.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-early-years-1945-1955.html
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20131/v131.pdf
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عادة تقییم السیاسة المتبعة في المنظمة تجاه قضایا اإلعاقة مما وخالل الستینات جرى إ
أسفر عن تبني نموذج اجتماعي جدید انعكس صداه في اإلعالن بشأن التقدم واإلنماء 

والذي تضمنت أھدافھ "إنشاء وتحسین  1969في المیدان االجتماعي الذي اعتمد عام 
اص الذین یكونون، بسبب نظم الضمان والتأمین االجتماعي لصالح جمیع األشخ

المرض أو العجز أو الشیخوخة، غیر قادرین بصورة مؤقتة أو مستمرة علي االرتزاق 
(أ))، كما نص 11وذلك لتأمین مستوي معیشي سلیم لھم وألسرھم ولمعالیھم" (المادة 

اإلعالن على "حمایة حقوق األطفال والمسنین والعجزة وتأمین رفاھھم، وتوفیر حمایة 
اعتماد تدابیر مناسبة إلعادة و" 11(ج)،11اھات البدنیة أو العقلیة" (المادة لذوي الع

تأھیل األشخاص ذوي العاھات العقلیة أو الجسمیة، ... وتھیئة ظروف اجتماعیة برئیھ 
 12(د)).19(المادة  ".من أي تمییز ضد ذوي العاھات بسبب عاھاتھم

، وجاء 1971المتخلفین عقلیاً لعام اإلعالن الخاص بحقوق وشھدت السبعینات اعتماد 
وینظر  ھذا اإلعالن متأثراً بالنھج الطبي إذ یعالج حالة العجز على أنھا "حالة طبیة"

إلى المصابین بھا على أنھم أفراد یعانون مشاكل طبیة، یعیشون على الضمان 
االجتماعي والرعایة االجتماعیة، ویحتاجون إلى خدمات ومؤسسات منفصلة. إال أنھ 

البوادر األولى للتعامل مع ھذه الفئة من ذوي اإلعاقة باعتبارھا صاحبة تضمن أیضاً 
حق ال مجرد أشخاص تجب رعایتھم، كما ورد فیھ بعض المبادئ الھامة لحمایة 
وتعزیز حقوق اإلنسان لفائدة المصابین بقصور ذھني. ومما ال یخلو من مغزى أن ھذا 

ن یتمتع الشخص المتخلف عقلیاً بنفس الحقوق اإلعالن أشار في بدایتھ إلى ضرورة أ
). ثم وضح أھم تلك الحقوق وبخاصة حقھم في 1التي یتمتع بھا سائر البشر (الفقرة 

ھذا كما اعتمد  13).6إلى  2الحصول على الرعایة الطبیة والتعلیم المناسبین (الفقرات 
د من الحقوق اإلعالن الخاص بحقوق المعوقین، والذي أكد على العدی 1975في عام 

’ المعوق‘إال أنھ تأثر أیضاً بالنھج الطبي كما یتضح مما ورد فیھ من أنھ "یقصد بكلمة 
أي شخص عاجز عن أن یؤمن بنفسھ، بصورة كلیة أو جزئیة، ضرورات حیاتھ الفردیة 
و/أو االجتماعیة العادیة بسبب قصور خلقي أو غیر خلقي في قدراتھ الجسمانیة أو 

  14).1 العقلیة." (الفقرة
، 1982برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقین لعام وفي الثمانینیات جرى اعتماد 

الذي ھدف لتعزیز التدابیر الفعالة للوقایة من العجز، وإعادة التأھیل، وتحقیق ھدفي 
 15).1"المشاركة الكاملة" للمعوقین في الحیاة االجتماعیة والتنمیة و"المساواة" (الفقرة 

لتحقیق أھداف برنامج العمل ) 1992-1983(األمم المتحدة عقد كامل ھذا كما اعتمدت 

 
 .613، مرجع سابق، ص. األول : الجزءحقوق اإلنسان: مجموعة صكوك دولیة، المجلد األول 11
 .618المرجع السابق، ص.  12
 .317-315المرجع السابق، ص.  13
 .319المرجع السابق، ص.  14
) عن دورتھا الرابعة، 1981اللجنة االستشاریة للسنة الدولیة للمعوقین (تقریر برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقین،  15

، A/37/351/Add.1، وثیقتي األمم المتحدة 1982وز/یولیھ تم 14إلى  5المعقودة خالل الفترة من 
 .A/37/351/Add.1/Corr.1و
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وقد تضمن البرنامج وضع معاییر قیاسیة تستھدف الدفع  16العالمي المتعلق بالمعوقین،
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قدماً، وتجاوزت ھذه المعاییر مفاھیم "الرفاه 

ل  االجتماعي" التي سادت من قبل واتجھت إلى تأكید وجود إطار لحقوق اإلنسان یسّھِ
المشاركة التامة للمعوقین في جمیع جوانب الحیاة وفي عملیة التنمیة، على أساس 

  17).154إلى  86المساواة (الفقرات 
وفي النصف األول من ھذا العقد برزت إلى الوجود أول مبادرة تدعو إلى وضع اتفاقیة 

االجتماع العالمي للخبراء الستعراض تنفیذ  دولیة لحقوق المعوقین، حیث أوصى
برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقین، والذي ُعقد في استكھولم في نیسان/أبریل 

أن تقوم الجمعیة العامة لألمم المتحدة بعقد مؤتمر خاص عن حقوق المعوقین ب، 1987
ء على جمیع أشكال وتعھد إلیھ بوالیة توضیح ھذه الحقوق وصیاغة اتفاقیة دولیة للقضا

ق علیھا الدول قبل نھایة العقد في عام   1992.18التمییز ضد المعوقین بحیث تصدِّ
لألمم المتحدة في عام  وقامت إیطالیا بطرح مسألة وضع االتفاقیة على الجمعیة العامة

باقتراح آخر قدم من السوید إلى  1989وتلى ذلك قیام السوید في عام   1987.19
غیر أن الدعوة لوضع  20وضع صك دولي یتعلق بحقوق المعوقین،الجمعیة العامة ل

إلى اتفاق  1993اتفاقیة لم تحظ حینھا بما یلزم من تأیید، وبدالً من ذلك تم التوصل عام 
بشأن وضع صك غیر ملزم، حیث اعتمدت الجمعیة العامة باإلجماع القواعد الموحدة 

اون التقني ولتعزیز وضع وتقییم كصك دولي للتع 21المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقین.
ویتضح من مراجعة القواعد الموحدة أنھا قد خطت ھي السیاسات المراعیة لإلعاقة. 

األخرى خطوات ھامة تجاه ضمان المزید من احترام وتعزیز حقوق األشخاص ذوي 
 لتعامل مع قضایا اإلعاقة بتخلیھا عن النھج الطبي.ااإلعاقة ومثلت نقلة ھامة في نھج 

وخالل عقدي الثمانینیات والتسعینیات جرى اتخاذ خطوات ھامة أخرى تمثلت في 
مقرر خاص للجنة تعیین آلیات خاصة تعنى بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حیث عین 

الفرعیة لمنع التمییز وحمایة األقلیات إلعداد دراسة شاملة حول حقوق اإلنسان 

 
كانون  3، المؤرخ 37/52بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم اعتمد برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقین  16

 .A/RES/37/52. وثیقة األمم المتحدة 1982األول/دیسمبر 
، A/37/51/Add.1وثیقتي األمم المتحدة العمل العالمي المتعلق بالمعوقین، في  برنامجورد نص   17
 ، المرفق.A/37/35/Add.1/Corr.1و

18 O’Reilly, A. (2007). The right to decent work of persons with disabilities. ILO. 
محضر موجز للجلسة السادسة عشرة للجنة الثالثة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا الثانیة واألربعین، وثیقة األمم  19

 .A/C.3/42/SR.16المتحدة 
وثیقة األمم  محضر موجز للجلسة السادسة عشرة للجنة الثالثة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا الرابعة واألربعین، 20
 .A/C.3/44/SR.16لمتحدة ا

 20، المعنون "القواعد الموحدة بشأن تحقیق تكافؤ الفرص للمعوقین"، المؤرخ في 48/96قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  21
انظر أیضاً . A/RES/48/96 وثیقة األمم المتحدة، 1993كانون األول/دیسمبر 

https://digitallibrary.un.org/record/283453?ln=en،  2021آب/أغسطس  5تاریخ االطالع. 
 

https://digitallibrary.un.org/record/283453?ln=en
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جنة التنمیة االجتماعیة المعني كما عین مقرر خاص لل 22)،1991-1984واإلعاقة (
أكدت اإلعالنات وبرامج العمل التي اعتمدتھا كما  23).2014-1994بمسألة اإلعاقة (

المؤتمرات الرئیسیة الخمس التي عقدتھا األمم المتحدة خالل عقد التسعینات لمناقشة 
ة قضایا البیئة وحقوق اإلنسان والسكان والتنمیة االجتماعیة والمرأة، على الحاج

لمجتمع یشمل كافة األفراد، ودعت إلى إتاحة المجال أمام مشاركة الجمیع وضمان 
 تكافؤ الفرص، وأكدت أیضاً على أھمیة إتاحة فرص الوصول في كل المجاالت.

، أجرت األمم المتحدة دراسة مقارنة شاملة عن السیاسات والبرامج 1997وفي عام 
سة في زیادة إبراز الحاجة إلى وجود إطار وأسھمت ھذه الدرا 24العالمیة بشأن اإلعاقة.

 أوسع لحقوق اإلنسان یخصص لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان قراراً یقضي بإدراج حقوق المعوقین  2000وفي عام 

ضمن عمل آلیات الرصد ذات الصلة الخاصة بحقوق اإلنسان، وتبع ذلك قیام مفوضیة 
لحقوق اإلنسان بإعداد دراسة بشأن "حقوق اإلنسان واإلعاقة:  األمم المتحدة السامیة

االستخدامات الحالیة واإلمكانات المستقبلیة لصكوك األمم المتحدة في سیاق 
أثارت حكومة المكسیك مجدداً مسألة وضع اتفاقیة لحمایة  2001وفي عام  25اإلعاقة".

لألمم المتحدة "اللجنة وتلى ذلك تأسیس الجمعیة العامة  26،وتعزیز حقوق المعوقین
المخصصة المعنیة بوضع اتفاقیة دولیة شاملة ومتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق 

للنظر في المقترحات المتعلقة بوضع االتفاقیة ودعت جمیع  27،المعوقین وكرامتھم"
أصحاب المصلحة إلى المشاركة في أعمال اللجنة وتقدیم اإلسھامات لھا، بما في ذلك: 

نظمات الدولیة، والھیئات اإلقلیمیة والمجتمع المدني، وخاصة الحكومات، والم
آب/أغسطس  9تموز/یولیھ إلى  29وفي الفترة   28منظمات المعوقین، والخبراء.

عقدت اللجنة أول اجتماع لھا وأجرت في سیاقھ مناقشات تتعلق بمجموعة  2002
 

ب/أغسطس آ 31-6تقریر اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة األقلیات عن دورتھا السابعة والثالثین المنعقدة خالل الفترة من  22
، والتقریر النھائي الذي أعده المقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة E/CN.4/1985/3األمم المتحدة  ، وثیقة1984

 .E/CN.4/sub.2/1991/31األقلیات المعني بحقوق اإلنسان والعجز، وثیقة األمم المتحدة 
23  -disability-on-rapporteur-us/special-https://www.un.org/development/desa/disabilities/about

development.html-social-for-ioncommiss-the-of 2021آب/أغسطس  5، تاریخ االطالع. 
تقریر األمین العام لألمم المتحدة بشأن استعراض وتقییم برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقین، وثیقة األمم المتحدة   24

A/52/351. 
25   http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/Studydisability_en.doc 17،تاریخ االطالع 

 .2021حزیران/یونیھ 
في المؤتمر العالمي لمناھضة العنصریة والتمییز العنصري وكراھیة في البدایة، أثارت حكومة المكسیك مسألة وضع اتفاقیة،  26

أیلول/سبتمبر  7آب/أغسطس إلى  31فریقیا، في الفترة من أاألجانب وما یتصل بذلك من تعصب، المعقود في دیربان، بجنوب 
ت الجمعیة العامة إلى النظر من برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر، وھي الفقرة التي دع 180، وتمخضت عن ذلك الفقرة 2001

في وضع اتفاقیة دولیة متكاملة وشاملة لحمایة وتعزیز حقوق المعوقین وكرامتھم، على أن تشتمل، بصورة خاصة، على أحكام 
 تعالج الممارسات والمعاملة التمییزیة التي تؤثر علیھم.

شاملة متكاملة تستھدف تعزیز وحمایة حقوق المعوقین  اتفاقیة دولیة، المعنون "65/168قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  27
 .A/RES/56/168، وثیقة األمم المتحدة 1الفقرة ، 2001كانون األول/دیسمبر  19وكرامتھم"، المؤرخ في 

، المعنون "اللجنة المخصصة المعنیة بإعداد اتفاقیة دولیة شاملة متكاملة لحمایة 57/229قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  28
، وثیقة األمم المتحدة 7و 5، الفقرتین 2002كانون األول/دیسمبر  18وتعزیز حقوق المعوقین وكرامتھم"، المؤرخ في 

A/RES/57/229. 

 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/special-rapporteur-on-disability-of-the-commission-for-social-development.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/special-rapporteur-on-disability-of-the-commission-for-social-development.html
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/Studydisability_en.doc
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صلت بعد ذلك واسعة من القضایا التنظیمیة والمواضیعیة المتصلة باالتفاقیة، ووا
قدمت اللجنة تقریرھا النھائي للجمعیة العامة لألمم المتحدة في كانون اجتماعاتھا حیث 

أقرت الجمعیة العامة  2006كانون األول/دیسمبر  13وفي  2006،29األول/دیسمبر 
 30بتوافق اآلراء اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول الملحق بھا.

 فریقیة في اعتماد اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمساھمة الدول األ
فریقیة مشاركة ملحوظة سواء في إعداد اتفاقیة حقوق األشخاص شاركت الدول األ

ذوي اإلعاقة أو فیما سبقھا من خطوات. فعلى سبیل المثال، في مرحلة استطالع 
ضع االتفاقیة، فریقیة ووجھات النظر بشأن وضع االتفاقیة، دعمت العدید من الدول األ

وقدم بعضھا مقترحات بخصوص مضمون االتفاقیة حیث أشارت الجزائر إلى أھمیة 
أن تراعي االتفاقیة اختالف درجات تطبیق الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
ومستویات التقدم التكنولوجي واالقتصادي لكل بلد، واعتبرت أن من المفید أن تتضمن 

ترحت أوغندا أن تقوم األمم المتحدة بإعداد وتوزیع نماذج االتفاقیة تعریف لإلعاقة. واق
للرصد والتقییم تستوفیھا الدول األطراف ثم تعیدھا إلیھا ألغراض التحلیل والتغذیة 
العكسیة، ورأت موریتانیا ضرورة إشراك أسر المعوقین في عملیة صیاغة االتفاقیة. 

ناً یركز تحدیداً على حقوق فریقي على ضرورة وجود صك ملزم قانووأكد االتحاد األ
فریقیا. وركز على أالمعوقین، وأشار إلى الحاجة المحددة للنظر في محنة المعوقین في 

ما تواجھھ المرأة من مشقة مضاعفة، وحصولھا على مستویات دنیا من التعلیم، وكونھا 
ء ورأى المغرب أن تطبیق االتفاقیة الجدیدة سیتطلب إنشا 31من أشد الفئات تھمیشاً.

ھیئات تنسیق دولیة وإقلیمیة ووطنیة تعنى باالستراتیجیات وتحدید األھداف وأدوات 
تطبیقھا، وأنھ ینبغي باإلضافة لذلك إنشاء آلیات دولیة تقوم برصد تطبیق االتفاقیة عن 
طریق تحلیل البیانات اإلحصائیة وغیرھا من البیانات، وإجراء التحقیقات والزیارات 

ً لتعریف اإلعاقة، وأشارت أنھ ینبغي أن تساھم القطریة. ھذا وقدمت ل یبیا مقترحا
االتفاقیة في إنشاء منظمة دولیة معنیة باإلعاقة والوقایة منھا وأن یتم استخدم 
تكنولوجیات االتصال الجدیدة من أجل زیادة الوعي على كافة المستویات وتوحید لغات 

  32اإلشارة.
لى ضرورة النظر في الجانب المتعلق بالحیاة وعالوة على ذلك، أكد االتحاد اإلفریقي ع

م علیھن الزواج أو إنجاب األطفال لمجرد  الجنسیة وخاصة للمعوقات الالئي قد یُحرَّ
 

نة المخصصة لوضع اتفاقیة دولیة شاملة ومتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتھم لتقریر الختامي للجا 29
 .A/61/611عن أعمال دورتھا الثامنة، وثیقة األمم المتحدة 

ون كان 13، المعنون "اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"، المؤرخ في 61/106قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  30
 .A/RES/61/106، وثیقة األمم المتحدة 2006األول/دیسمبر 

مذكرة األمین العام بشأن وجھات النظر التي قدمتھا الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة وھیئات األمم المتحدة بشأن وضع  31
، الفقرات A/AC.265/2003/4دة اتفاقیة دولیة شاملة ومتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق المعوقین وكرامتھم، وثیقة األمم المتح

 .31، و30، و25، و23
ملحق مذكرة األمین العام بشأن وجھات النظر التي قدمتھا الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة وھیئات األمم المتحدة بشأن  32

وضع اتفاقیة دولیة شاملة ومتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق المعوقین وكرامتھم، وثیقة األمم المتحدة 
A/AC.265/2003/4/Add.1 3و 1، الفقرتین. 
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فریقیة من أجل إزالة الحواجز كونھن معوقات، وضرورة أن تكافح الشعوب األ
ناد إلى االجتماعیة واالستمساك بمبدأ العمل اإلیجابي لصالح المعوقین. وذلك باالست

) وخطة العمل الخاصة بھ والتي اعتمدت في 2009-1999فریقي (إعالن العقد األ
، أكد االتحاد على الدور الحاسم الذي تضطلع بھ الھیئات اإلقلیمیة 2002تموز/یولیھ 

 33في سیاق تعاونھا مع الدول األعضاء والوكاالت المتخصصة.
فریقیا وسیرالیون أفریقیة ھي أوغندا وجزر القمر وجنوب أوكان ھناك سبع دول 

والكامیرون ومالي والمغرب ضمن الفریق العامل الذي شكلتھ اللجنة المخصصة 
المعنیة بوضع اتفاقیة دولیة شاملة ومتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق المعوقین وكرامتھم 

قیة، كما شارك في والذي كلف بإعداد وتقدیم مشروع نص یشكل أساساً لوضع االتفا
فریقیا أفریقیا)، ولجنة جنوب أالفریق العامل ھیئات مثل المنظمة الدولیة للمعوقین (

شاركت في وكذلك   34.لحقوق اإلنسان (ممثلة للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان)
فریقیا وروندا والسودان وغنیا أأعمال اللجنة منظمات غیر حكومیة من تونس وجنوب 

فریقیة العدید من الوثائق للجنة من بینھا موجز وقدمت الدول األ 35ا.والنیجر ونیجیری
أعمال "المشاورات دون اإلقلیمیة بشأن مشروع اتفاقیة حمایة وتعزیز حقوق المعوقین 

أعمال  2004.36وكرامتھم" التي عقدت في بوركینا فاسوا في تشرین األول/أكتوبر 
فریقیا في أین" الذي عقد في جنوب فریقي للمعوق"المؤتمر االستشاري اإلقلیمي األ

حقوق واإلعالن الختامي لورشة العمل اإلقلیمیة حول "تعزیز  2003،37أیار/مایو 
االشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة: نحو اتفاقیة جدیدة لألمم المتحدة"، التي عقدت 

وقد تضمن ھذا اإلعالن العدید من المقترحات ، 2003في أوغندا في حزیران/یونیھ 
الدیباجة وأغراض االتفاقیة ونطاقھا وواجبات الدول األطراف فیھا وتعریف  بشأن

اإلعاقة ومبدأ عدم التمییز، وأكد على الترابط بین كل من الحقوق المدنیة والسیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة منوھاً لعدد من الحقوق التي ینبغي أن تنص علیھا 

فاقیة ینبغي أن تشجع على إجراء بحوث فعالة تتعلق بحقوق االتفاقیة، وأشار إلى أن االت
األشخاص ذوي اإلعاقة، وأوصى بأن تدعم االتفاقیة إنشاء آلیات رصد وطنیة فعالة، 

 
 .45، و44، مرجع سابق، الفقرتین A/AC.265/2003/4وثیقة األمم المتحدة  33
تقریر الفریق العامل للجنة المخصصة لوضع اتفاقیة دولیة شاملة ومتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق المعوقین وكرامتھم، وثیقة  34

 .2الفقرة ، A/AC/265/2004/WG.1األمم المتحدة 
تقاریر للجنة المخصصة المعنیة بوضع اتفاقیة دولیة شاملة ومتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق المعوقین وكرامتھم مرفق راجع  35

، A/AC.265/2005/2، وA/AC.265/2004/5، وA/AC.265/2004/4الواردة في وثائق األمم المتحدة: 
احة على . متA/59/360، وA/AC.265/2006/2، وA/AC.265/2006/2و
-a-on-committee-hoc-/www.un.org/development/desa/disabilities/resources/adhttps:/
-the-of-promotion-and-protection-the-on-convention-international-integral-and-comprehensive

disabilities.html-with-persons-of-dignity-and-rights 2021آب/أغسطس  5، تاریخ االطالع. 
موجھة إلى األمانة العامة من البعثة الدائمة لبوركینا فاسو لدى األمم المتحدة،  2005شباط/فبرایر  1ة شفویة مؤرخة مذكر 36

 .A/AC.265/2005/1المرفق، وثیقة األمم المتحدة 
موجھة إلى األمانة العامة من البعثة الدائمة لجنوب أفریقیا لدى األمم المتحدة،  2003حزیران/یونیھ  12مذكرة شفویة مؤرخة  37

 .A/AC.265/2003/CRP.11وثیقة األمم المتحدة 
 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/ad-hoc-committee-on-a-comprehensive-and-integral-international-convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-and-dignity-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/ad-hoc-committee-on-a-comprehensive-and-integral-international-convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-and-dignity-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/ad-hoc-committee-on-a-comprehensive-and-integral-international-convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-and-dignity-of-persons-with-disabilities.html
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وأن یكون لھا آلیة رصد فعالة تتضمن إمكانیة إجراء تحقیقات في االنتھاكات 
  38المنھجیة.

شأن إعداد االتفاقیة العدید من لمقترحات التي قدمت في إطار المناقشات بتضمنت او
فریقیة بفعالیة أیضاً وقد شاركت الدول األ 39فریقیة،المقترحات المقدمة من الدول األ

ارتیریا وغانا ك ودعم العدید منھا 40في مناقشات اللجنة المخصصة إلعداد االتفاقیة،
في  اللجنة خالل المناقشات ذات الصلة التي جرتأعمال  والمغرب ومالوي ونیجیریا

 41إطار اللجنة الثالثة للجمعیة العامة لألمم المتحدة.

 (ب) منذ اعتماد اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى اآلن
یمثل اعتماد اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول الملحق بھا، وما 

ال من حظیت بھ االتفاقیة من زخم یشبھ اإلجماع العالمي النقلة األھم في مسار النض
أجل احترام وحمایة وتعزیز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حیث باتت االتفاقیة بمثابة 
التشریع الدولي بھذا الخصوص، وتعكس االتفاقیة نقلة جذریة من اعتماد النھج القائم 
على اإلحسان أو النھج الطبي إلى اعتماد نھج اجتماعي/قائم على حقوق اإلنسان. ومن 

الھتمام بقضایا اإلعاقة داخل األمم المتحدة خالل العقدین األخیرین اآثار ذلك ما شھده 
. وھو ما سنلقي الضوء علیھ فیما یلي قبل أن ننتقل لتناول اھتمام من تطور مضطرد

 فریقیة بقضایا اإلعاقة.المنظومة األ

 اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ولجنتھا’ 1‘
في  دولة في الیوم األول لفتح باب التوقیع علیھا وذلك 81على االتفاقیة  تلقد وقع

بلغ  2021حزیران/یونیھ  22فریقیة، وفي أعشر دولة  16سابقة من نوعھا، من بینھم 
بینما بلغ  42فریقیة،أدولة  46دولة من بینھا  182عدد الدول األطراف في االتفاقیة 

دولة  29دولة، منھا  99لحق باالتفاقیة عدد الدول األطراف في البروتوكول الم
أن "اإلعاقة مادة. وأوضحت االتفاقیة  50وتتكون االتفاقیة من دیباجة و 43فریقیة.أ

 
 20، تاریخ االطالع :uganda.htm-static.un.org/esa/socdev/enable/rights/contrib//httpsمتاح على   38

 .2021حزیران/یونیھ 
اتفاقیة دولیة شاملة ومتكاملة لتعزیز  ضمن التجمیع الذي أعدتھ األمم المتحدة للمقترحات المقدمة بشأنترد ھذه المقترحات  39

، A/AC.265/2003/CRP/13ارد في وثیقتي األمم المتحدة وحمایة حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة، الو
 .A/AC.265/2003/CRP/13/Add.1و

لالطالع على جانب من المناقشات راجع على سبیل المثال مختصر مناقشات االجتماعات في إطار دورات اللجنة المختصة،  40
حزیران/یونیھ  23، تاریخ االطالع https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htmمتاحة على 

2021 
مسین، وثیقة األمم المتحدة محضر موجز للجلسة الثالثة للجنة الثالثة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا الثامنة والخ 41

A/C.3/58/SR.3 ؛ ومحضر موجز للجلسة الثالثة للجنة الثالثة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا 50، و16، و9، الفقرات
؛ ومحضر موجز للجلسة الثالثة للجنة الثالثة للجمعیة 35، الفقرة A/C.3/59/SR.2التاسعة والخمسین، وثیقة األمم المتحدة 

 .32، الفقرة A/C.3/60/SR.4امة لألمم المتحدة في دورتھا الستین، وثیقة األمم المتحدة الع
42-15-sg_no=IVhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtd 

a&chapter=4&clang=_en 2021حزیران/یونیھ  6، تاریخ االطالع. 
43-15-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV 

a&chapter=4&clang=_en2021حزیران/یونیھ  6االطالع في  اریخ، ت. 

https://static.un.org/esa/socdev/enable/rights/contrib-uganda.htm
https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
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یزال قید التطور"(الدیباجة)، ونوھت إلى أن "اإلعاقة تحدث بسبب  تُشكل مفھوماً ال
محیطة التي التفاعل بین األشخاص المصابین بعاھة والحواجز في المواقف والبیئات ال

تحول دون مشاركتھم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعھم على قدم المساواة مع اآلخرین" 
(الدیباجة)، وتمثل اإلشارة الصریحة للحواجز، الخارجة عن إرادة الشخص المعني 
باعتبارھا عوامل تشكل اإلعاقة، نقلة ھامة تبتعد عن المفاھیم التي تساوي بین اإلعاقة 

یة وھي مفاھیم ظلت سائدة حتى منتصف التسعینیات كما في القواعد والقیود الوظیف
الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقین السابق اإلشارة إلیھا أعاله. وال تتضمن 
االتفاقیة تعریف مغلق لألشخاص ذوي اإلعاقة، بل توضح أنھم یشملون "من یعانون 

حسیة، قد تمنعھم لدى التعامل مع  وذھنیة أ عقلیة أو من عاھات طویلة األجل بدنیة أو
مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع 

 ).1اآلخرین." (المادة 
تعزیز وحمایة وكفالة تمتع جمیع أن الغرض منھا یتمثل في "وأوضحت االتفاقیة 

ً كامالً على قدم المساواة مع اآلخرین بجمیع حقوق  األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا
)، وتقوم 1اإلنسان والحریات األساسیة، وتعزیز احترام كرامتھم المتأصلة." (المادة 

االتفاقیة على عدد من المبادئ ھي: احترام كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة المتأصلة 
واستقاللھم الذاتي، وعدم التمییز، وكفالة مشاركتھم وإشراكھم بصورة كاملة وفعالة 
في المجتمع، واحترام الفوارق وقبولھم كجزء من التنوع والطبیعة البشریة، وتكافؤ 
الفرص، والمساواة بین الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي 

)، وتؤكد االتفاقیة على أھمیة 3على ھویتھم (المادة  اإلعاقة واحترام حقھم في الحفاظ
ایالء عنایة خاصة للفئات األكثر ضعفاً من األشخاص ذوي اإلعاقة كاألطفال والنساء 

)، وتلزم االتفاقیة الدول بكفالة وتعزیز إعمال كافة حقوق اإلنسان 7و 6(المادتین 
عاقة دون أي تمییز من أي والحریات األساسیة إعماالً تاماً لجمیع األشخاص ذوي اإل

نوع على أساس اإلعاقة، وأن تحظر أي تمییز تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن تكفل 
جمیع التدابیر )، وأن تتخذ 5لھم الحمایة القانونیة المتساویة والفعالة من التمییز (المادة 

انین واللوائح إلغاء القو إلنفاذ الحقوق المعترف بھا في االتفاقیة ولتعدیل أو المالئمة
واألعراف والممارسات التي تُشكل تمییزاً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وللقضاء على 

مؤسسة خاصة، وكفالة تصرف  منظمة أو ھذا التمییز من جانب أي شخص أو
 )).1(4السلطات والمؤسسات العامة بما یتفق مع االتفاقیة (المادة 

تتیحھ مواردھا، وحیثما یلزم،  زمة بأقصى ماوتلزم االتفاقیة الدول باتخاذ التدابیر الال
في إطار التعاون الدولي، إلعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تدریجیاً 
إعماالً تاماً، وذلك دون اإلخالل بااللتزامات الواجبة التطبیق فوراً بموجب االتفاقیة 

ً 2(4(المادة  مع األشخاص ذوي اإلعاقة  ))، كما على الدول أن تتشاور تشاوراً وثیقا
بشأن وضع وتنفیذ التشریعات والسیاسات الرامیة إلى تنفیذ االتفاقیة، وفي عملیات 
صنع القرار األخرى بشأن المسائل التي تتعلق بھم، وأن تشركھم فعلیاً في ذلك (المادة 

))، وأن تعمل على رفع الوعي ومكافحة القوالب النمطیة وأشكال التحیز 3(4
ات الضارة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وأن تعزز الوعي بقدراتھم والممارس

))، وأن تتخذ التدابیر المناسبة التي تكفل إمكانیة وصولھم، 1(8وإسھاماتھم (المادة 
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على قدم المساواة مع غیرھم، إلى البیئة المادیة المحیطة ووسائل النقل والمعلومات 
ونظم المعلومات واالتصال، والمرافق واالتصاالت، بما في ذلك تكنولوجیات 

المقدمة إلیھ، في المناطق الحضریة  والخدمات األخرى المتاحة لعامة الجمھور أو
)، كما تقر االتفاقیة بالعدید من الحقوق والضمانات 9والریفیة على السواء (المادة 

مان لألشخاص ذوي اإلعاقة منھا التزام الدول باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لض
ً بالحق في الحیاة على قدم المساواة مع اآلخرین (المادة  )، وضمان 10تمتعھم فعلیا

حمایة وسالمة من یتواجد منھم في حاالت تتسم بالخطورة، بما في ذلك حاالت النزاع 
 ).11المسلح والطوارئ اإلنسانیة والكوارث الطبیعیة (المادة 

ً بحق األشخاص ذوي اإلعا قة في االعتراف بھم في كل مكان وتقر االتفاقیة أیضا
كأشخاص أمام القانون، وأن توفر الدولة ما یلزم من دعم لممارستھم أھلیتھم القانونیة 

)، وأن تكفل لھم سبالً فعالة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع 12(المادة 
اآلخرین، وتشجع التدریب المناسب للعاملین في مجال إقامة العدل، ومن ضمنھم 

)، وأن تكفل تمتعھم على قدم المساواة مع 13الشرطة وموظفو السجون (المادة 
اآلخرین بالحق في الحریة الشخصیة واألمن الشخصي، وعدم حرمانھم من حریتھم 

بشكل تعسفي وأن یكون أي حرمان من الحریة متسقاً مع القانون،  بشكل غیر قانوني أو
ن األحوال ألي حرمان من الحریة (المادة وأال یكون وجود اإلعاقة مبرراً بأي حال م

)، وأن تتخذ جمیع التدابیر الالزمة لحمایتھم من جمیع أشكال االستغالل والعنف 14
العقوبة  المعاملة أو )، وأن تحمیھم من التعرض للتعذیب أو16واالعتداء (المادة 

شخصیة، وحقھم )، وأن تحترم سالمتھم ال15المھینة (المادة  الالإنسانیة أو القاسیة أو
في التمتع بحریة التنقل، وحریة اختیار مكان إقامتھم، وحصولھم على الجنسیة، على 

 ). 18قدم المساواة مع اآلخرین (المادة 
كما تقر االتفاقیة بحق جمیع األشخاص ذوي اإلعاقة، في العیش في المجتمع، بخیارات 

الة ومناسبة لتیسیر تمتعھم مساویة لخیارات اآلخرین. وتلزم الدول باتخاذ تدابیر فع
)، وأن تكفل 19الكامل بحقھم وإدماجھم ومشاركتھم بصورة كاملة في المجتمع (المادة 

)، وممارستھم لحقھم في 20لھم حریة التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللیة (المادة 
)، وأن 22)، واحترام حقھم في الخصوصیة (المادة 21حریة التعبیر والرأي (المادة 

تتخذ تدابیر فعالة ومناسبة للقضاء على التمییز ضدھم في جمیع المسائل ذات الصلة 
). وتنص االتفاقیة أیضاً على حق األشخاص ذوي اإلعاقة 23بالزواج واألسرة (المادة 

)، والحق في الصحة (المادة 14في التمتع على قدم المساواة بالحق في التعلیم (المادة 
)، وفي مستوى 27و 26التأھیل والعمل والعمالة (المادتین  )، وفي التأھیل وإعادة25

)، وفي المشاركة في الحیاة السیاسیة 28المعیشة الالئق والحمایة االجتماعیة (المادة 
). 30و 29والعامة وفي الحیاة الثقافیة وأنشطة الترفیھ والتسلیة والریاضة (المادتین 

بة، لتمكینھا من وضع وتنفیذ السیاسات ھذا كما على الدول أن تجمع المعلومات المناس
أكثر للعنایة  )، وأن تعین جھة تنسیق واحدة أو31المتعلقة بكافة حقوقھم (المادة 

بالمسائل المتصلة بتنفیذ االتفاقیة. وینبغي أن تتاح الفرصة للمجتمع المدني وخاصة 
والمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الممثلة لھم، لإلسھام في عملیة الرصد 

). ونوھت االتفاقیة ألھمیة التعاون الدولي، مع التأكید 33فیھا مشاركة كاملة (المادة 
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على أن المسؤولیة األساسیة إلعمال االتفاقیة تقع على عاتق الدولة المعنیة (المادة 
32 .( 

 وتناولت االتفاقیة بالتوضیح عدداً من التدابیر التي یجب اتخاذھا إلعمال الحقوق التي
أقرت بھا ومن ذلك على سبیل المثال فیما یخص الحق في التعلیم، نصت االتفاقیة على 
التزام الدول بأن تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مھارات حیاتیة واجتماعیة 
لتیسیر مشاركتھم الكاملة في التعلیم على قدم المساواة مع اآلخرین بوصفھم أعضاء 

ر التي تتخذھا لتحقیق ذلك: تیسیر تعلم طریقة برایل في المجتمع، وأن تشمل التدابی
وأنواع الكتابة البدیلة، وطرق ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبدیلة، ومھارات 
التوجیھ والتنقل، وتیسیر الدعم والتوجیھ عن طریق األقران، وتیسیر تعلم لغة اإلشارة 

الصم  لیم للمكفوفین والصم أووتشجیع الھویة اللغویة لفئة الصم، وكفالة توفیر التع
المكفوفین، وخاصة األطفال منھم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص 
المعنیین، وفي بیئات تسمح بتحقیق أقصى قدر من النمو األكادیمي واالجتماعي، وأن 

 )).3(24توظف ما یلزم من معلمین مدربین ومتخصصین (المادة 
لجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" التي تقوم وتنشأ بموجب االتفاقیة "ال

بفحص مدى وفاء الدول األطراف في االتفاقیة والبروتوكول الملحق بھا بالتزاماتھا، 
إذ یجب على الدول األطراف أن تقدم تقریر شامل عن التدابیر التي اتخذتھا لتنفیذ 

لصدد، وذلك خالل فترة عامین التزاماتھا بموجب االتفاقیة وعن التقدم المحرز في ھذا ا
سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت  4عقب بدء نفاذ االتفاقیة بالنسبة لھا، ثم مرة كل 

بموجب ویمكن أیضا للجنة ). 39إلى  34اللجنة من الدولة القیام بذلك (المواد 
وقھم أن تتلقى شكاوى من قبل األفراد في حالة انتھاك حقالبروتوكول الملحق باالتفاقیة 

. كما أن للجنة بموجب في البرتوكول المعترف بھا في االتفاقیة من قبل دولة طرف
ً إذا ما تلقت معلومات موثوق بھا تدل على وقوع انتھاكات جسیمة  البرتوكول أیضا

منتظمة من جانب دولة طرف فیھ للحقوق المنصوص علیھا في االتفاقیة، أن تدعو  أو
في فحص المعلومات، وقد تقرر اللجنة أن تجري تحقیقاً تلك الدولة الطرف إلى التعاون 

بھذا الخصوص بما في ذلك أن تطلب من الدولة المعنیة السماح لعضو أو أكثر من 
أعضائھا بالقیام بزیارة أراضي الدولة المعنیة، وتنشر اللجنة نتائج أعمالھا بھذا 

 توكول.الخصوص، وكذلك آرائھا فیما یقدم إلیھا من شكاوى بموجب البرو
فیما یقارب مائة تقریر من   2021تموز/یولیھ  10وقد نظرت اللجنة حتى تاریخ 

تقاریر الدول األطراف في االتفاقیة واعتمدت مالحظاتھا الختامیة بشأن كل منھا، ومن 
فریقیة التالیة أوغندا وتونس والجابون والجزائر بین ذلك تقاریر قدمتھا الدول األ

والسنغال والسودان وسیشیل وكینیا والمغرب وموریشیوس فریقیا ورواندا أوجنوب 
كما فصلت اللجنة في عشرات من الشكاوى لیس من بینھا أي شكوى تخص  44والنیجر.

 
لالطالع على كافة المالحظات الختامیة للجنة راجع   44

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID
=4&DocTypeID=5 2021حزیران/یونیھ  28، تاریخ االطالع. 
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فریقیة، فیما توجد شكوتان ضد تنزانیا مازاال قید نظر اللجنة وتتعلقان بادعاءات أدولة 
ضمن اجتھادات اللجنة وتت 45بالتعذیب والمعاملة القاسیة ألشخاص مصابین بالمھق.

ثروة معرفیة ھامة، وعكست اللجنة جانباً من خبرتھا واجتھاداتھا في التعلیقات العامة 
االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على السبعة التي اعتمدتھا حتى اآلن والتي تتعلق ب

قدم المساواة مع اآلخرین أمام القانون، وإمكانیة الوصول، والنساء والفتیات ذوات 
عاقة، والحق في التعلیم الشامل للجمیع، والعیش المستقل واإلدماج في المجتمع، اإل

والمساواة وعدم التمییز، ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فیھم األطفال، من 
كما اعتمدت اللجنة مبادئ  46خالل المنظمات التي تمثلھم، في تنفیذ االتفاقیة ورصدھا.

 47اإلعاقة في الحریة واألمن.توجیھیة بشأن حق األشخاص ذوي 
وجدیر باإلشارة أن االھتمام بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لم یقتصر على اللجنة 
المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بل شمل مختلف لجان المعاھدات الدولیة 

حتى اآلن ما یقارب ألفین الرئیسیة لحقوق اإلنسان، وحیث اعتمدت اللجان األخرى 
ھذا كما اعتمد عدد منھا أیضاً  48بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. مالحظة/توصیة

 49تعلیقات/توصیات عامة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 اإلجراءات الخاصة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة’ 2‘
مساھمة ھامة على صعید تعزیز جراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان تساھم اإل

ً ثالثة إجراءات خاصة معنیة حصراً حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  ویوجد حالیا
بحقوقھم، وسنركز فیما یلي على جھود ھذه اإلجراءات الثالث، ثم نشیر بشكل موجز 
لجھود اإلجراءات األخرى وكذلك اھتمام آلیة االستعراض الدوري الشامل بحقوق 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.
ني بحقوق األشخاص ذوي أنشأ مجلس حقوق اإلنسان والیة المقرر الخاص المع

، وھي والیة 2014حزیران/یونیو  27المؤرخ  26/20اإلعاقة بموجب قراره رقم 
: ومن القضایا الھامة التي تناولھا المكلف بھذه الوالیة في تقاریره مستمرة حتى اآلن.

حق األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة في صنع القرار، والحمایة االجتماعیة، 
 

45  https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/Tablependingcases.pdf 28، تاریخ االطالع 
 .2021حزیران/یونیھ 

، CRPD/C/GC/1/Corr.1؛ وCRPD/C/GC/1األمم المتحدة ترد ھذه التعلیقات على التوالي في وثائق   46
، CRPD/C/GC/6، وCRPD/C/GC/5و، CRPD/C/GC/4، وCRPD/C/GC/3، وCRPD/C/GC/2و
، تاریخ https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx. متاحة على CRPD/C/GC/7و

 .2021آب/أغسطس  5االطالع 
ن دوراتھا من الثالثة عشرة حتى السادسة عشرة، المرفق، وثیقة األمم تقریر اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ع 47

 .A/72/55المتحدة 
48 See Universal Human Rights Index, at https://uhri.ohchr.org/en/search-human-rights-recom-
mendations, accessed on 10 July 2021. 

؛ والتعلیق العام للجنة CRC/C/GC/9التعلیق العام لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق األطفال المعوقین، وثیقة األمم المتحدة  49
الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للمعوقین، وثیقة األمم المتحدة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بشأن 

E/1995/22 ؛ والتوصیة العامة للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بشأن النساء المعوقات، وثیقة األمم المتحدة
A/46/38. 
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خدمات الدعم، والصحة والحقوق اسات شاملة لمسائل اإلعاقة، والحاجة إلى سیو
حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الجنسیة واإلنجابیة للفتیات والشابات ذوات اإلعاقة، و

حقھم في الصحة، وحرمانھم االعتراف بھم على قدم المساواة مع غیرھم أمام القانون، و
واإلعاقة، وأثر التنقیص بسبب اإلعاقة في من الحریة، والتقاطع بین التقدم في السن 

الممارسة الطبیة والعلمیة، وأھمیة التعاون الدولي لدعم حقوق األشخاص ذوي 
 51كما قامت المكلفة بھذه الوالیة بزیارات لعدد من الدول من بینھا زامبیا. 50اإلعاقة.

ة لألشخاص ورعت مؤخراً اعتماد المبادئ التوجیھیة الدولیة بشأن الوصول إلى العدال
 52ذوي اإلعاقة.

والیة الخبیر المستقل المعني بالتمتع بحقوق اإلنسان كما أنشأ مجلس حقوق اإلنسان 
 26المؤرخ  28/6قراره رقم  بالنسبة لألشخاص المصابین بالمھق بموجب

من من نیجیریا، و إكبونووسا إیرو السیدة/، وشغلتھا حتى اآلن 2015آذار/مارس 
 المتعلقةدواعي القلق والمسائل ذات األولویة : تناولتھا في تقاریرھاالقضایا الھامة التي 

األسباب الجذریة وراء حاالت بتمتع األشخاص المصابین بالمھق بحقوق اإلنسان، و
االعتداء والتمییز ضدھم، والسحر وحقوق اإلنسان لألشخاص المصابین بالمھق، 

القضایا التي یواجھونھا وما یرتبط  والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان المنطبقة لمعالجة
أھداف التنمیة المستدامة تمتعھم بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وبھا من التزامات، و

ذات الصلة وما یرتبط بھا من تدابیر محددة لفائدتھم، وحقھم في الوصول إلى العدالة، 
فال والتشریعات والسیاسات والفجوات المتعلقة بحالتھم، وحالة النساء واألط

المتضررین من المھق، كما قدمت إرشادات للدول بشأن التدابیر وأفضل الممارسات 
 53.نجازات والنجاحات والتحدیات وآفاق المستقبلالكفیلة بحمایة حقوقھم، وناقشت اإل

فریقیا، وأعمال ورشة العمل أوعرضت أیضاً خطة العمل اإلقلیمي المتعلقة بالمھق في 
اإلنسان، واجتماع المائدة المستدیرة بشأن المھق وحقوق المتعلقة بالسحر وحقوق 

 
، A/70/297، وA/HRC/31/62لتالیة لألمم المتحدة: یرد تناول المقررة الخاصة لھذه القضایا على التوالي في الوثائق ا 50
، A/74/186، وA/HRC/40/54، وA/73/161، وA/HRC/37/56، وA/72/133، وA/HRC/34/58، وA/71/314و
متاحة على  .A/75/186، وA/HRC/43/41و

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/Reports.aspx 5االطالع ، تاریخ 
 .2021آب/أغسطس 

، انظر وثیقة 2016نیسان/أبریل  28إلى  18لالطالع على تقریر المقررة الخاصة عن زیارتھا إلى زامبیا خالل الفترة من  51
 .A/HRC/34/58/Add.2المتحدة األمم 

52-to-https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SR_Disability/GoodPractices/Access
AR.pdf-Justice 2021حزیران/یونیھ  25، تاریخ االطالع. 

، A/71/255، وA/HRC/31/63المستقلة لھذه القضایا على التوالي في الوثائق التالیة لألمم المتحدة:  ةیرد تناول الخبیر 53
، A/74/190و، A/HRC/40/62، وA/73/181و، A/HRC/37/57و، A/72/131و، A/HRC/34/59و
. متاحة على A/HRC/46/32، وA/75/170، وA/HRC/43/42و

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Documents.aspx آب/أغسطس  5، تاریخ االطالع
2021. 
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فریقیة ھي: أوقامت بزیارات لعدد من الدول من بینھا خمس دول   54اإلنسان.
 55فریقیا.أموزمبیق، ومالوي، وتنزانیا، وكینیا، وجنوب 

كما أسس مجلس حقوق اإلنسان والیة المقرر الخاص المعني بالقضاء على التمییز 
 35/9صابین بالجذام وأفراد أسرھم وذلك بموجب قراره رقم ضد األشخاص الم

ً  ، وكانت الجمعیة العامة قد2017حزیران/یونیو  22المؤرخ   21في أحیطت علما
بالمبادئ والمبادئ التوجیھیة للقضاء على التمییز ضد  2010كانون األول/دیسمبر 

الخاصة في  تناولت المقررةوقد   56األشخاص المصابین بالجذام وأفراد أسرھم.
المسار الطولي لالنتقال من فصل األشخاص  تقاریرھا عدد من القضایا الھامة منھا:

حالة النساء واألطفال المصابین المصابین بالجذام وأفراد أسرھم إلى حقوق اإلنسان، و
بالجذام وأفراد أسرھم، وإطار سیاسة عامة من أجل خطط عمل قائمة على الحقوق 

واة الفعلیة لصالح األشخاص المصابین بالجذام وأفراد أسرھم، تھدف إلى تحقیق المسا
) على األشخاص ذوي 19-التأثیر غیر المتناسب لجائحة مرض فیروس كورونا (كوفیدو

 57الجذام وأفراد أسرھم "األسباب الجذریة والعواقب وطریقة التعافي".
باإلجراءات الخاصة وفضالً عن اإلجراءات الخاصة الثالثة السابقة فقد اھتم المكلفون 

كما القت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اھتماماً كبیر في  58األخرى بقضایا اإلعاقة،
عدد التوصیات المتعلقة بحقوق إطار آلیة االستعراض الدوري الشامل حیث تجاوز

ثالثة آالف  2021تموز/یولیھ  10األشخاص ذوي اإلعاقة التي قدمت في إطاره حتى 
 59وخمسمائة توصیة.

 
، A/HRC/37/57/Add.3المستقلة الواردة في الوثائق التالیة لألمم المتحدة:  ةانظر على التوالي مالحق تقاریر الخبیر 54
متاحة على . A/HRC/40/62/Add.2، وA/HRC/37/57/Add.2و

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Documents.aspx آب/أغسطس  5، تاریخ االطالع
2021. 

، A/HRC/34/59/Add.2 المستقلة الواردة في الوثائق التالیة لألمم المتحدة: ةنظر على التوالي مالحق تقاریر الخبیرا 55
. A/HRC/43/42/Add.1، وA/HRC/40/62/Add.3، وA/HRC/37/57/Add.1، وA/HRC/34/59/Add.1و

 5، تاریخ االطالع https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Documents.aspxمتاحة على 
 .2021آب/أغسطس 

، المعنون القضاء على التمییز ضد األشخاص المصابین بالجذام وأفراد 65/215قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  56
 .A/RES/65/215، وثیقة األمم المتحدة 2010یسمبر كانون األول/د 12أسرھم، المؤرخ في 

، A/HRC/38/42یرد تناول المقررة الخاصة لھذه القضایا على التوالي في الوثائق التالیة لألمم المتحدة:  57
. متاحة على A/HRC/47/29، وA/HRC/44/46، وA/HRC/41/47و

https://ohchr.org/EN/Issues/Leprosy/Pages/Reports.aspx 2021آب/أغسطس  5، تاریخ االطالع. 
علیم الجامع، دراسة المقرر الخاص المعني بالحق في التعلیم بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التانظر على سبیل المثال  58

؛ ودراسة المقرر الخاص المعني بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة A/HRC/4/29وثیقة األمم المتحدة 
؛ ودراسة المقرر A/63/175أو الالإنسانیة أو المھینة بشأن حمایة األشخاص ذوي اإلعاقة من التعذیب، وثیقة األمم المتحدة 

إنسان في التمتع بأعلى مستوى ُممكن من الصحة البدنیة والعقلیة بشأن اإلعاقة الذھنیة والحق في الصحة، الخاص المعني بحق كل 
؛ وكذلك دراسة المقررة الخاصة المعنیة بالسكن الالئق بشأن حق األشخاص ذوي E/CN.4/2005/51وثیقة األمم المتحدة 
ً ؛ A/72/128وثیقة األمم المتحدة اإلعاقة في السكن،  أسبابھ وعواقبھ ودراسة المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة  وأیضا

ودراسة المقررة الخاصة المعنیة بحقوق اإلنسان  ؛A/67/227وثیقة األمم المتحدة بشأن العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة، 
 .A/67/227وثیقة األمم المتحدة األشخاص ذوي اإلعاقة في سیاق التشرید الداخلي، للمشردین داخلیاً بشأن 

59 See Universal Human Rights Index, at https://uhri.ohchr.org/en/search-human-rights-recom-
mendations, accessed on 10 July 2021. 
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 مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان والصنادیق وفرق الخبراء’ 3‘
ً مضطرداً بحقوق أولت  مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان اھتماما

منفردة أو بالتعاون مع جھات أخرى بإعداد  األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن ذلك قیامھا
وي اإلعاقة والبروتوكول الملحق عدد من األدلة بخصوص اتفاقیة حقوق األشخاص ذ

دلیل  -بھا، من بینھا: إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: من االستثناء إلى المساواة 
 60للبرلمانیین بشأن اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول المحلق بھا،

توجیھات خاصة بجھات رصد  -اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: دلیل عملي 
 كما قامت، 62اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: أداة للمناصرة. 61وق اإلنسان،حق

بإعداد العدید  بناء على طلب لجنة حقوق اإلنسان ومن بعدھا مجلس حقوق اإلنسان،
الدراسات والتقاریر الھامة والتي غطت فیھا طائفة واسعة من القضایا من 

والموضوعات المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً لنھج حقوق اإلنسان، ومن 
العالقة بین إعمال الحق في العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وتمتعھم بجمیع حقوق بینھا: 

مشاركة في أنشطة الترفیھ والتسلیة اإلنسان، وااللتزام بموجب بتمكینھم من ال
إذكاء الوعي بموجب والریاضة على قدم المساواة مع اآلخرین، وحقھم في التعلیم، و

التأھیل وإعادة التأھیل، وتمكین األطفال ذوي اإلعاقة من التمتع من االتفاقیة، و 8المادة 
مساواة وعدم الالحق في بحقوق اإلنسان المكفولة لھم، وحمایة األسرة واإلعاقة، و

، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الُمتعلقة بحاالت الخطر والطوارئ اإلنسانیةالتمییز، و
التعاون التقني وبناء القدرات لتعزیز وحمایة حقوق جمیع المھاجرین، بمن فیھم و

وحق األشخاص ذوي اإلعاقة  النساء واألطفال والمسنون واألشخاص ذوي اإلعاقة،
، والتشریعات في اللجوء إلى القضاءدماج في المجتمع، وحقھم في العیش المستقل واإل

والسیاسات والبرامج الوطنیة، وحقوقھم في التعلیم والعمل والعمالة، والعنف ضد 
النساء والفتیات واإلعاقة، ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحیاة السیاسیة 

دور التعاون الدولي في والعامة، وتعزیز وحمایة حقوقھم في سیاق تغییر المناخ، و
دعم الجھود الوطنیة الرامیة إلى إعمال حقوقھم، واآللیات الوطنیة المعنیة بتنفیذ 

 63االتفاقیة ورصد تنفیذھا، والتوعیة باالتفاقیة وفھمھا.
وفضال عن ذلك أسست األمم المتحدة في إطار اھتمامھا بحقوق األشخاص ذوي 

ء والدعم كالصندوق االستئماني متعدد اإلعاقة عدداً من الصنادیق وفرق الخبرا
 

مع االتحاد البرلماني الدولي، منشورات األمم المتحدة وضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان بین مفصدر التعاون  60
HR/PUB/07/6 ،2007، جنیف. 

، HR/P/PT/17، 17منشورات األمم المتحدة، سلسلة التدریب المھني رقم  مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، 61
 .2009نیویورك وجنیف، 

، HR/P/PT/19، 19منشورات األمم المتحدة، سلسلة التدریب المھني رقم  األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، مفوضیة 62
 .2014نیویورك وجنیف، 

، A/HRC/46/47ترد ھذه الدراسات على التوالي في وثائق األمم المتحدة المقدمة في إطار دورات مجلس حقوق اإلنسان:  63
، A/HRC/35/12، وA/HRC/40/27، وA/HRC/40/32، وA/HRC/43/27، وA/HRC/46/49و
، A/HRC/27/25، وA/HRC/28/37، وA/HRC/31/80، وA/HRC/31/30، وA/HRC/34/26و
، A/HRC/44/30، وA/HRC/19/36، وA/HRC/20/5، وA/HRC/22/25، وA/HRC/25/29، وA/HRC/26/24و
 .A/HRC/10/48، وA/HRC/13/29، وA/HRC/16/38و
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وصندوق  64المانحین لشراكة األمم المتحدة لتعزیز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
وفریق الدعم المشترك بین الوكاالت المعني  65األمم المتحدة للتبرعات لصالح اإلعاقة،
  66.باتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الُمتعلقة أعدت ھیئات ووكاالت األمم المتحدة ھذا وفیما یخص اإلحصاءات والبیانات 
عدد من األدلة الھامة ذات الصلة، منھا على سبیل المثال: المبادئ التوجیھیة والمبادئ 

والتصنیف الدولي حول تأدیة الوظائف والعجز  67األساسیة لوضع إحصاءات اإلعاقة،
 69اإلعاقة. كما تم تأسیس فریق واشنطن المعني بإحصاءات 68(اإلعاقة) والصحة،

عینت السیدة/ ماریا سولیداد (شیلي) كأول مبعوث خاص  2017في حزیران/یونیو و
كما حددت األمم المتحدة لألمین العام لألمم المتّحدة معني باإلعاقة وإمكانیة الوصول. 

األیام الدولیة للتوعیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتسلیط الضوء عدداً من 
 70.علیھا

 
 فریقیة المنظومة األ تناول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إطارثانیاً: 

تتفاوت الصكوك والنظم اإلقلیمیة في درجة تطورھا على صعید حقوق اإلنسان، بما 
في ذلك ما یتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقبل أن نتناول المنظومة األفریقیة 
نود اإلشارة إلى أن المنظومة األوروبیة لحقوق اإلنسان وإن كان ال یتضمن معاھدة 

إال أنھ أكثر تلك النظم تطوراً نظراً لفاعلیة  خاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
آلیات الفحص والمراقبة وإلزام الدول باحترام وإعمال ما یقره من معاییر فضالً عن 
أنھ یتضمن العدید من الصكوك والخطط التفصیلیة ذات الصلة، باإلضافة إلى ذلك فإن 

اعتباره منظمة االتحاد األوروبي طرف في اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ب
تكامل إقلیمي وقد قدم تقریره األولي للجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  71.وقامت بفحصھ واعتماد مالحظاتھا الختامیة بشأنھ
وتأتي منظومة الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان في المرتبة التالیة للمنظومة  ھذا

األوروبیة من حیث ما توفره من ضمانات وآلیات لحمایة وتعزیز حقوق اإلنسان بما 

 
64 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00 2021حزیران/یونیھ  13، تاریخ االطالع. 
65  -on-fund-voluntary-nations-us/united-https://www.un.org/development/desa/disabilities/about

disability.html2021حزیران/یونیھ  13االطالع  ، تاریخ. 
66 https://www.unsystem.org/content/ceb ، 2021حزیران/یونیھ  14تاریخ االطالع. 
وثیقة األمم المتحدة  ، نیویورك،2001واالجتماعیة، شعبة اإلحصاءات، إدارة الشؤون االقتصادیة   67

ST/ESA/STAT/SER.Y/10. 
68 http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en 2021حزیران/یونیھ  17، تاریخ االطالع. 
69 http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm 2021حزیران/یونیھ  25، تاریخ االطالع. 
70 kswee-days-https://www.un.org/ar/observances/list 2021آب/أغسطس  6، تاریخ االطالع. 
التقریر األولي لالتحاد األوروبي للجنة المعنیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والمالحظات الختامیة للجنة بشأنھ في یرد  71

 .CRPD/C/EU/CO/1، وCRPD/C/EU/1وثیقتي األمم المتحدة 
 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00
https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/united-nations-voluntary-fund-on-disability.html
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http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
https://www.un.org/ar/observances/list-days-weeks
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في ذلك بالطبع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ففضالً عن الضمانات العامة التي تقر 
ي منظومة الدول األمریكیة توجد اتفاقیة خاصة بھا الصكوك المختلفة لحقوق اإلنسان ف

االتفاقیة األمریكیة بشأن القضاء على كافة أشكال التمییز ضد األشخاص ذوي وھي 
أیلول/سبتمبر  14ودخلت حیز النفاذ في  ،1999والتي اعتمدت عام   72اإلعاقة"

في نسختھ أما على صعید الدول العربیة فقد أقر المیثاق العربي لحقوق اإلنسان  .2001
كما عالجت عدد من  73المحدثة عدداً من الضمانات والحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة،

اتفاقیات وتوصیات منظمة العمل العربیة بعض القضایا ذات الصلة بحقوق العمل 
واعتمد البرلمان   74وظروف العمل المناسبة فیما یخص األشخاص ذوي اإلعاقة،

ً لحقوق األ ً استرشادیا وكذلك  2015،75شخاص ذوي اإلعاقة في عام العربي قانونا
  76.)2013-2004لذوي االحتیاجات الخاصة ( كان ھناك العقد العربي

ویجدر اإلشارة إلى أن آلیات الفحص والمراقبة وإلزام الدول ضعیفة على صعید 
ً على ما ھو متوفر في إطار المنظومات الثالث األخرى  الصكوك العربیة قیاسا

فریقیة، وفضالً عن ذلك فإن تحلیل مضمون الوثائق المعنیة واألمریكیة واألاألوروبیة 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدت على الصعید العربي حتى الحدیثة منھا 
یكشف عن ضعف بل وأحیاناً غیاب نھج ومنظور حقوق اإلنسان في التعامل مع قضایا 

 اإلعاقة. 
ة فال توجد منظومة إقلیمیة لحقوق اإلنسان ولیس ھناك أما فیما یتعلق بالمنطقة األسیوی

سوى صك وحید یتعلق بحقوق اإلنسان ھو إعالن آسیا لحقوق اإلنسان وھو صك عام 
، وقد نص على حظر التمییز على 2012رابطة أمم جنوب شرق آسیا في عام اعتمدتھ 

  77أساس اإلعاقة.

 
72  65.html-https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a، 
 .2021حزیران/یونیھ  52، تاریخ االطالع html-https://oas.org/juridico/english/sigs/a.65و

. 2004أیار/مایو  23اعتمد من قبل القمة العربیة السادسة عشرة التي استضافتھا تونس   73
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx تاریخ االطالع ،

 .2021حزیران/یونیھ  18
74 https://alolabor.org2021حزیران/یونیھ  22طالع ، تاریخ اال. 
، 2013كانون األول/دیسمبر  10المؤرخ  741عرب بموجب قراره رقم أقر من قبل مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة ال 75

 .2015حزیران/یونیھ  14المؤرخ  113وأقره البرلمان العربي بموجب قراره رقم 
على مستوى القمة؛ بعد اطالعھ: على تقریر األمین العام الذي تناول مختلف مجاالت العمل العربي  الجامعة إن مجلس  76

لذوي  الموافقة على العقد العربي -1؛ یقرر: 2013-2004 لذوي االحتیاجات الخاصة العقد العربي مشروع المشترك؛ وعلى
تكلیف  -2بالصیغة المرفقة وتسترشد بھ الدول األعضاء في وضع استراتیجیتھا الوطنیة.  2013-2004 االحتیاجات الخاصة

 283ریة بشأن ذلك إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي. (ق. ق: األمانة العامة بمتابعة تنفیذ محاور ھذا العقد وتقدیم تقاریر دو
 18، تاریخ االطالع http://gulfdisability.org/pdf/Disabled_Role_A3.pdf). انظر: 23/5/2004 -) 16د. ع (

 .2021حزیران/یونیھ 
في اجتماعھم في كمبودیا، (تضم الرابطة  2012تشرین الثاني/نوفمبر  18اعتمد من قبل رابطة أمم جنوب شرق آسیا في  77

عشر دول ھي: اندونیسیا وبروني دار السالم وتایالند والفلبین وفیتنام وكمبودیا والوس ومالیزیا ومیانمار) متاح باإلنجلیزیة 
، تاریخ https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdfعلى 

 .2021حزیران/یونیھ  6االطالع 
 

https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-65.html
https://oas.org/juridico/english/sigs/a-65.html
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
https://alolabor.org/
http://gulfdisability.org/pdf/Disabled_Role_A3.pdf
https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf
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ً على أما على صعید المنظومة األ فریقیة لحقوق اإلنسان والتي تعد األحدث قیاسا
المنظومتین األوربیة واألمریكیة، فیجدر اإلشارة إلى أن منظمة الوحدة األفریقیة قد 
ركزت بشكل عام في بدایتھا على قضایا التحرر من االستعمار، والوحدة وإلغاء الفصل 

قضایا حقوق األشخاص فریقیا، وھو ما نجم عنھ أن أالعنصري وتوطید الدول في 
لم تلقى اھتماماً من  -ضمن قضایا أخرى عدیدة تتعلق بحقوق اإلنسان  -ذوي اإلعاقة 

بدایة اھتمام منظمة الوحدة األفریقیة بقضایا  1981جانب المنظمة. وقد مثل عام 
ً مع اعتماد األمم المتحدة السنة الدولیة للمعوقین في   1981،78اإلعاقة وذلك تزامنا

دت عدد من القرارات بھذا الشأن، وأشار مجلس وزراء المنظمة في قراره حیث اعتم
بھذا الشأن إلى أن الحروب االستعماریة العنصریة والقمع ھي من األسباب الرئیسیة 

فریقیا، ودعى لعقد اجتماع أو ندوة إقلیمیة في المستوى أوراء زیادة عدد المعوقین في 
وسائل وضع أھداف السنة الدولیة للمعوقین فریقي لبحث مشكلة المعوقین وطرق واأل

برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقین وأعطي اعتماد األمم المتحدة ل 79.حیز التنفیذ
 والعقد الخاص بتنفیذ البرنامج، المشار إلیھما أعاله، دفعھ ھامة لھذا االھتمام. 

الذي بنیت على فریقي لحقوق اإلنسان والشعوب واعتمد المیثاق األ 1981وفي عام 
ً المنظومة األ فریقیة لحقوق اإلنسان، والذي تناول اإلعاقة على نحو أساسھ الحقا

للمسنین أو المعوقین الحق أیضا في تدابیر حمایة خاصة مقتضب حیث نص على أن "
، وشأن االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان )18المادة " (.تالئم حالتھم البدینة أو المعنویة

الوقت لم ینص المیثاق على اإلعاقة ضمن األسس المحظورة للتمییز (المادة حتى ذلك 
ً أقرت2 فریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب التي أسست بموجب اللجنة األ ). والحقا

المیثاق أن انتھاك الحق في المساواة وعدم التمییز الذي نص علیھ المیثاق في مادتیھ 
ً للحقوق الموضوعیة التي یقر بھا الثانیة والثالثة على أساس اإلعاقة یُش كل انتھاكا

  80المیثاق، مثل الحق في الكرامة اإلنسانیة.
ھذا كما تم إدماج عدد من األحكام المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عدد من 

فریقي فریقیة لحقوق اإلنسان التي تم اعتمادھا الحقاً، كما في المیثاق األالصكوك األ
)، ومیثاق 23)، وبروتوكول حقوق المرأة (المادة 13اھیتھ (المادة لحقوق الطفل ورف

فریقي لحقوق اإلنسان واالنتخابات والحكم )، والمیثاق األ15فریقي (المادة الشباب األ
ھذا وكان قد  81فریقیة المتعلقة بحقوق اإلنسان.وغیر ذلك من الصكوك األ)، 8(المادة 

 
م المتحدة ، وثیقة األم1971كانون األول/دیسمبر  13المؤرخ  31/82قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم   78

A/RES/31/82. 
79  See council of ministers’ resolution no. 594 (1978), available at https://au.int/sites/de-
fault/files/decisions/9589-council_en_20_28_february_1978_council_ministers_thirtieth_ordi-
nary_session.pdf, para. 2, accessed on 28 June 2021. 
80   See ACHRP, Purohit and Moore v. Gambia, 29 May 2003, available at https://african-
lii.org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-rights/2003/49, accessed on 28 
June 2021. 

حزیران/یونیھ  25، تاریخ االطالع https://au.int/en/treaties/1164على فریقیة المتاحة للمزید راجع الصكوك األ  81
2021. 

 

https://au.int/sites/default/files/decisions/9589-council_en_20_28_february_1978_council_ministers_thirtieth_ordinary_session.pdf
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فریقي األول واعتمد العقد األ 1985،82عام في تم تأسیس المعھد األفریقي للتأھیل 
واعتمدت اللجنة   84).2019-2010وتاله عقد ثاني (  83،)2009-2000للمعوقین (

المتخذ خالل دورتھا  )60-(د373فریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب بموجب قرارھا األ
خطة خمسیة لمواجھة الھجمات " 2017العادیة الستین المنعقدة في أیار/مایو 

فریقیا أواالعتداءات ضد األشخاص المصابین بالمھق في منطقة جنوب الصحراء في 
وتتألف الخطة من التوصیات الُمقدّمة من قبل العدید من ھیئات  85)".2021-2017(

فریقي والتي لُّخصت إلى وآلیات حقوق اإلنسان على مستوى األمم المتحدة واالتحاد األ
سنوات)  5إلى  0محددة یمكن إنجازھا على المدى الفوري، القصیر والمتوسط ( تدابیر

بالتزامن مع إطالق مبادرات طویلة المدى (أكثر من خمس سنین). وقسمت إلى أربع 
مجموعات من التدابیر تتعلق بالوقایة والحمایة والمساءلة وبالمساواة وعدم التمییز، 

لحة سواء الدول والمجتمع المدني وتناولت الخطة دور مختلف أصحاب المص
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة واآللیات اإلقلیمیة والدولیة لحقوق اإلنسان والتنمیة، 

 أو غیرھا.

 بروتوكول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أفریقیا
نقطة اتصال بشأن فریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب اعتمدت اللجنة األ 2007وفي عام 

فریق عامل معني بحقوق حقوق كبار السن وذوي اإلعاقة، ولتطورھا الحقاً لتصبح 
بحقوق كبار السن وذوي اإلعاقة، ودعت الفریق إلى إعداد مشروع بروتوكول خاص 

قبلت اللجنة مسودة أولى للبروتوكول أعدھا  2010وفي منتصف عام  86ذوي اإلعاقة،
 العامة من قبل كافة أصحاب المصلحة.  الفریق وطرحتھا للتعلیقات

كانون  29اعتمد "بروتوكول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أفریقیا" بتاریخ ثم 
فریقي، الدورة الثالثین لمؤتمر رؤساء دول االتحاد األ، من قبل 2018الثاني/ینایر 

وشأن اتفاقیة  87كثیرا عن المسودة السابقة. االنص النھائي للبروتوكول متقدمً  ولقد جاء
بروتوكول حقوق األشخاص األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فقد اعتمد 

نھج اجتماعي/ قائم على حقوق اإلنسان، كما اتبع في إعداد  ذوي اإلعاقة في أفریقیا
یجمع بین النموذج الكلي حیث یتناول كال من االتفاقیة والبروتوكول نموذج تولیفي 

 
82  ari-institute-rehabilitation-african-establishment-https://au.int/en/treaties/agreement ، تاریخ

 .2021حزیران/یونیھ  25االطالع 
83  -https://afri

2009).pdf-ent/CONTINENTAL%20PLAN%20OF%20ACTION%20(1999can.org/empowerm ،
 .2021آب/أغسطس  3تاریخ االطالع 

84  _copy.pdf-cpoa_handbook._audp.english_-file-https://au.int/sites/default/files/pages/32900 ،
 .2021آب/أغسطس  3تاریخ االطالع 

تقریر الخبیرة المستقلة المعنیة بمسألة التمتع بحقوق اإلنسان في حالة األشخاص المصابین بالمھق عن خطة العمل اإلقلیمیة  85
 .A/HRC/37/57/Add.3وثیقة األمم المتحدة )، 2021-2017في أفریقیا (المتعلقة بالمھق 

86 https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=228 2021حزیران/یونیھ  25، تاریخ االطالع. 
لالطالع على نص مشروع البروتوكول راجع   87

http://www.achpr.org/files/news/2016/04/d216/disability_protocol.pdf وأیضا ،
https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=129 2021حزیران/یونیھ  29، تاریخ االطالع. 

https://au.int/en/treaties/agreement-establishment-african-rehabilitation-institute-ari
https://afri-can.org/empowerment/CONTINENTAL%20PLAN%20OF%20ACTION%20(1999-2009).pdf
https://afri-can.org/empowerment/CONTINENTAL%20PLAN%20OF%20ACTION%20(1999-2009).pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/32900-file-cpoa_handbook._audp.english_-_copy.pdf
https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=228
http://www.achpr.org/files/news/2016/04/d216/disability_protocol.pdf
https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=129
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ونموذج عدم التمییز حیث یركز الصك حصرا على مسألة عدم الصك كافة الحقوق 
التمییز، وجرى إدماج معاییر التنمیة االجتماعیة وحقوق اإلنسان في كال من االتفاقیة 
والبروتوكول، وھو ما من شأن أن یكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة فرص متساویة 

 دیة لبلدانھم. لالستفادة من التقدم المحرز في التنمیة االجتماعیة واالقتصا
مادة.  44یتكون بروتوكول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أفریقیا من دیباجة و

ونظرا لوجود قدر كبیر من التماثل بین البروتوكول واتفاقیة حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، فسوف أعمل في العرض التالي لمضمون البروتوكول على الوقوف على عدد 

معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة من البروتوكول إلى نوه من نقاط التمایز بینھما. ی
مستویات قصوى من الفقر، ومعانتھم من انتھاكات حقوق اإلنسان والتمییز الممنھج 
واالقصاء االجتماعي والتحیز في األصعدة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وإلى 

ذوي اإلعاقة في كثیر من القلق البالغ إزاء الممارسات الضارة التي یعانیھا األشخاص 
األحیان، وإزاء تشویھ أو قتل األشخاص الذین یعانون من المھق في أجزاء كثیرة من 
القارة، وكذلك إزاء أشكال التمییز المتعددة، وارتفاع مستویات الفقر، وزیادة خطر 
العنف واالستغالل واإلھمال وسوء المعاملة التي قد تتعرض إلیھا النساء والفتیات 

اإلعاقة (الدیباجة)، كما أقر البروتوكول بأن األسر وأولیاء األمور ومقدمي  ذوات
الرعایة یلعبون أدواراً أساسیة في حیاة األشخاص ذوي اإلعاقة، وأكد على الحاجة 

ً للقوانین والسیاسات لوضع إطار قانوني ثابت لالتحاد األ فریقي یكون أساسا
 ).دیباجةاألشخاص ذوي اإلعاقة (ال واإلجراءات اإلداریة والموارد لضمان حقوق

وتضمن البروتوكول عدد من التعریفات تخص ثقافة الصم والتمییز على أساس اإلعاقة 
والتأھیل وإعادة التأھیل والممارسات الضارة واألھلیة القانونیة والترتیبات التیسیریة 

عبارة وأوضح البروتوكول أن )، 1المعقولة والتصمیم العالمي والشباب (المادة 
األشخاص ذوي اإلعاقة تشمل "أولئك الذین یعانون من إعاقات بدنیة أو عقلیة أو ذھنیة 
أو تنمویة أو حسیة، وبالتداخل مع الحواجز البیئیة أو السلوكیة أو المعوقات األخرى 
یتم إعاقة مشاركتھم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرین." 

أن المقصود بالقتل الطقوسي "قتل األشخاص بدافع من المعتقدات الثقافیة )، و1(المادة 
أو الدینیة أو الخرافیة أن استخدام جسم أو جزء من الجسم لھ قیمة طبیة، یمتلك قوى 

). كما أوضح 1خارقة للطبیعة ویجلب حظاً سعیداً واالزدھار والحمایة للقاتل." (المادة 
حمایة وضمان تمتع جمیع األشخاص ذوي اإلعاقة أن الغرض منھ یتمثل في "تعزیز و

تمتعاً تاماً وعلى قدم المساواة بجمیع حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، وكفالة احترام 
)، واشتملت المبادئ العامة للبروتوكول على ضمان 2كرامتھم األصیلة." (المادة 

، بما في ذلك احترام وحمایة الكرامة المتأصلة، والخصوصیة، واالستقاللیة الفردیة
حریة اختیار الخیارات الشخصیة واستقالل األشخاص، وعدم التمییز، والمشاركة 
الكاملة والفعالة واإلدماج في المجتمع، واحترام االختالف وقبول األشخاص ذوي 
اإلعاقة كجزء من التنوع البشري واإلنسانیة، وتكافؤ الفرص، وإمكانیة الوصول، 

ولة، والمساواة بین الرجل والمرأة، والمصالح الفضلى والترتیبات التیسیریة المعق
للطفل، واحترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقھم في الحفاظ 

 .)3على ھویاتھم (المادة 
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ھذا وتضمنت االلتزامات العامة للدول بموجب البروتوكول على اتخاذ التدابیر المناسبة 
ة والخطوات التشریعیة، واإلداریة، والمؤسسیة، والفعالة، بما في ذلك السیاس

ومخصصات المیزانیة لضمان وحمایة وتعزیز حقوق وكرامة األشخاص ذوي 
تضمین اإلعاقة في السیاسات  :اإلعاقة، دون تمییز على أساس اإلعاقة، بما في ذلك

 .والتشریعات وخطط التنمیة والبرامج واألنشطة وفي جمیع مجاالت الحیاة األخرى
عدیل، حظر، تجریم أو الحشد ضد أیا من الممارسات الضارة التي ترتكب بحق وت

واتخاذ تدابیر للقضاء على التمییز على  .األشخاص ذوي اإلعاقة بحسب االقتضاء
ورصد ما یكفي من  .أساس اإلعاقة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة

فیذ الكامل لما تضمنھ الموارد، بما في ذلك مخصصات المیزانیات، لضمان التن
البروتوكول، وضمان المشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة أو المنظمات الممثلة 
لھم في جمیع عملیات صنع القرار، بما في ذلك وضع وتنفیذ التشریعات والسیاسات 

 ).4والعملیة اإلداریة للبروتوكول (المادة 
متع بالحقوق والحریات لكل شخص معوق الحق في الت ونص البروتوكول على أن

المعترف بھا والمضمونة في ھذا البروتوكول دون تمییز من أي نوع على أي أساس 
)، وأن لكل شخص ذو إعاقة متساوي أمام القانون ولھ الحق في الحصول 5(المادة 

على حمایة وفائدة متساویة في القانون. وأن المساواة تشمل التمتع الكامل والمتكافئ 
). وأن األشخاص ذوي اإلعاقة لدیھم حق 6إلنسان والشعوب (المادة بجمیع حقوق ا

التمتع باألھلیة القانونیة على قدم المساواة مع اآلخرین في جمیع جوانب الحیاة (المادة 
7.( 

أكد البروتوكول على تمتع كل شخص ذوي إعاقة بالحق في الحیاة والسالمة (المادة 
ترام كرامتھ المتأصلة والتحرر من التعذیب أو )، واح9)، والحریة واألمان (المادة 8

المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة أو الرق أو السخرة أو العقاب غیر المشروع 
)، وألزم البروتوكول الدول باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة وتقدیم الدعم 10(المادة 

ا السحر، والھجر، واإلخفاء، والمساعدة المناسبة لضحایا الممارسات الضارة، بما فیھ
ولتثبیط األفكار النمطیة بشأن قدرات  .والقتل الطقوسي أو ربط اإلعاقة بالشؤوم

األشخاص ذوي اإلعاقة أو مظھرھم أو سلوكھم، وحظر استخدام لغة مھینة ضدھم 
). وأوضح البروتوكول التزامات الدول بشأن تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة 11(المادة 

)، والوصول دون 14)، والعیش في المجتمع (المادة 13القضاء (المادة  بالنفاذ إلى
)، والصحة 16)، وحقھم في التعلیم (المادة 15معوقات للمرافق والخدمات (المادة 

)، وفي مستوى معیشي 19و 18)، والتأھیل وإعادة التأھیل، والعمل (المادة 17(المادة 
)، 22)، وتمثیل أنفسھم (المادة 25و 21)، والمشاركة (المادتان 20الئق (المادة 

)، وتكوین 24و 23وحقھم في حریة التعبیر والرأي الوصول إلى المعلومات (المادتان 
 ). 26أسرة (المادة 

ھذا وقد خصص البروتوكول مواد لتناول التزامات الدول بشأن حقوق ذوي اإلعاقة 
)، وكبار 29الشباب (المادة )، و28)، واألطفال (المادة 27من النساء والفتیات (المادة 

). كما خصص مادة لتناول واجبات األشخاص ذوي اإلعاقة نصت 30السن (المادة 
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على أن علیھم واجبات، على قدم المساواة مع األشخاص اآلخرین، على النحو المبین 
فریقي، وأن على الدول تقدیم أشكال المساعدة والدعم لھم، بما في ذلك في المیثاق األ

). 31الترتیبات التیسیریة المعقولة، التي قد یحتاجونھا في أداء ھذه الواجبات (المادة 
كما أولى البروتوكول اھتماماً خاصاً لحاالت الخطر مشیراً إلى أنھ یتعین على الدول 
اتخاذ التدابیر الخاصة لضمان حمایة وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت 

لنزاع المسلح، والنزوح الجبري، والطوارئ اإلنسانیة، الخطر، بما في ذلك حاالت ا
وضمان استشارتھم في جمیع جوانب التخطیط والتنفیذ إلعادة  .والكوارث الطبیعیة

)، كما تضمن البروتوكول 12اإلعمار وإعادة التأھیل في مرحلة ما بعد النزاع (المادة 
ألشخاص ذوي اإلعاقة أكثر من إشارة إلى أھمیة رصد ما یكفي من الموارد لحقوق ا

)، ونص على حق أفراد األسرة المتصلین باألشخاص 27و 22و 19و 6و 4(المواد 
)، وبموجب البروتوكول على الدول ضمان أن ال 5ذوي اإلعاقة في الحمایة (المادة 

تستخدم أشكال القضاء التقلیدیة شمولیة تستخدم في حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة 
)، كما تناول البروتوكول بقدر 14العدالة المناسبة (المادة  من حقھم في الوصول إلى

من التفصیل عدد من الحقوق المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من بینھا حقھم 
في عدم الخضوع للتعقیم أو ألي عملیة جراحیة أخرى دون موافقتھم الحرة والمسبقة 

ارجھ، من جمیع أشكال والمستنیرة، وحقھم في الحمایة سواء داخل المنزل أو خ
ً على أن یكون تعلیم 10االستغالل والعنف وسوء المعاملة (المادة  )، ونص أیضا

فریقیة اإلیجابیة وتعزیزھا" األشخاص ذوي اإلعاقة موجھاً بـ "الحفاظ على القیم األ
)(د)). وعلى خالف االتفاقیة فقد أوكل البروتوكول والیة فحص مدى 4(16(المادة 

فریقیة لحقوق اإلنسان ولم یؤسس نظاما مستقالً طراف فیھ إلى اللجنة األوفاء الدول األ
خاصاً بھ، حیث نص على أنھ یتعین على الدول األطراف أن تكفل تنفیذه، وأن تبین 

فریقي من المیثاق األ 67فریقیة وفقاً للمادة في تقاریرھا الدوریة المقدمة إلى اللجنة األ
التدابیر المتخذة من أجل اإلعمال الكامل للحقوق التدابیر التشریعیة وغیرھا من 

))، ومنح البروتوكول للجنة والیة تفسیر أحكامھ وإحالة 3(34المعترف بھا فیھ (المادة 
فریقیة مسائل التفسیر واإلنفاذ أو أي نزاع ینشأ عن تطبیقھ أو تنفیذه على المحكمة األ

 (د)).34لحقوق اإلنسان والشعوب (المادة 
اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باعتماد البروتوكول اھتمت وھذا 

كما   88للتصدیق علیھفریقیة أسئلة بشأن الخطوات التي اتخذتھا ووجھت للدول األ
 89أوصت عدد منھا في إطار مالحظاتھا الختامیة بالقیام بالتصدیق على البروتوكول.

 
انظر على سبیل المثال قائمة المسائل المحالة من اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لمالوي لكي تعد بناء علیھا  88

قائمة األسئلة المقدمة من ؛ و2، الفقرة CRPD/C/MWI/Q/1-2حدة وثیقة األمم المت تقریرھا األولي والثاني بموجب االتفاقیة،
التقریر األولي لجیبوتي، وثیقة األمم المتحدة اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إطار النظر في 

CRPD/C/DJI/Q/1 34، الفقرة. 
اإلعاقة بشأن التقریر األولي للجزائر، وثیقة  راجع على التوالي المالحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي 89

؛ وبشأن التقریر األولي للسنغال، وثیقة األمم المتحدة 55، الفقرة CRPD/C/DZA/CO/1األمم المتحدة 
CRPD/C/SEN/CO/1 ؛ وبشأن التقریر األولي لرواندا، وثیقة األمم المتحدة 56، الفقرةCRPD/C/RWA/CO/1 الفقرة ،

 .54، الفقرة CRPD/C/NER/CO/1األولي للنیجر، وثیقة األمم المتحدة ؛ وبشأن التقریر 60
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 90مم المتحدة بالبروتوكول،وكذلك اھتم المقررون الخواص لمجلس حقوق اإلنسان باأل
فریقیة في إطار االستعراض الدوري الشامل كما قدمت توصیات لعدد من الدول األ

المجلس االقتصادي واالجتماعي ھذا وكرر   91بالقیام بالتصدیق على البروتوكول.
 92فریقیة بالتصدیق على البروتوكول.باألمم المتحدة دعوتھ للدول األ

 
 خاتمة

  كبیراً خالل العق��دین المنظومتین ال��دولی��ة واألقطع��ت ك��ل من ً فریقی��ة ش������وط��ا
األخیرین في اإلقرار بحقوق األش�����خاص ذوي اإلعاقة، إال أن ھناك فجوة كبیرة 

 ما بین النص والواقع تحتاج إلى جھود متواصلة لنقل النص إلى الواقع.
  أن وإن كان من الھام مواصلة التطور على صعید االجتھادات والتصورات إلى

الجانب األكبر من الجھد ینبغي أن ینص�������ب على االنتقال من النص إلى الواقع، 
حیث ال یخفى على المراقب مدى اإلجحاف والظلم الذي یتعرض لھ األش����خاص 

 ذوي اإلعاقة في العدید من الدول األفریقیة.
 سیة فیما یتعلق بتفعیل المنظومة األ سیا فریقیة لقد انعكس الضعف العام لإلرادة ال

بروتوكول حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة لحقوق اإلنس��ان أیض��اً على ما یخص 
فریقیا، حیث لم یدخل البروتوكول حیز النفاذ بعد ألنھ یتطلب تصدیق خمسة أفي 

   93.، وھو ما لم یتوفر بعد))1(38(المادة  عشرة دولة علیھ
 فریقیة لحقوق اإلنس�����ان تخص�����یص یجب في ظل ض�����عف الوعي بالمنظومة األ

ید من الموارد للتوعیة بدورھا، وإس������ھاماتھا، بما في ذلك ما یتعلق بحقوق المز
األش������خاص ذوي اإلعاقة، ویجب أن یش������مل ذلك تحدیث قواعد البیانات ذات 
الص������لة، وتوفیر الوثائق ذات الص������لة في المواقع االلكترونیة لكل من االتحاد 

والش������عوب بكافة اللغات فریقیة لحقوق اإلنس������ان فریقي واللجنة والمحكمة األاأل
الرس����میة، وكذلك تش����جیع عملیة الترجمة للغات المحلیة، وتوثیق الص����الت مع 

 مختلف أصحاب المصلحة.

 
، /861A/74انظر على سبیل المثال تقریري المقررة الخاصة بالمعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وثیقتي األمم المتحدة  90

وتقریري الخبیرة المستقلة المعنیة بمسألة التمتع بحقوق اإلنسان في حالة األشخاص  ؛59، الفقرة A/HRC/40/54و ،15الفقرة 
؛ وكذلك تقریرھا عن زیارتھا 26، الفقرة A/HRC/40/62، و9، الفقرة A/74/190المصابین بالمـََھق، وثیقتي األمم المتحدة 

 .15، الفقرة A/HRC/43/42/ADD.1مم المتحدة ، وثیقة األ2019أیلول/سبتمبر  26إلى  16لجنوب أفریقیا خالل الفترة من 
انظر على سبیل المثال فیما یخص التوصیات المقدمة لمصر في الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل، وثیقة األمم  91

 شامل،التوصیات المقدمة لكینیا في الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الفیما یخص ؛ و17-31، الفقرة A/HRC/43/16المتحدة 
A/HRC/44/9 التوصیات المقدمة لمالوي في الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل،؛ وفیما یخص 21-142، الفقرة 
A/HRC/46/7 2-122، الفقرة. 

، وثیقة األمم المتحدة 2021حزیران/یونیھ  8، المؤرخ 2021/9انظر على سبیل المثال قراراي المجلس رقم   92
E/RES/2021/9وثیقة األمم المتحدة 2020حزیران/یونیھ  18، المؤرخ 6/2020م ؛ وقراره رق ،E/RES/2020/6 ،

 األبعاد االجتماعیة للشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا".والمعنونان "
93  -persons-rights-rights-peoples-and-human-charter-african-https://au.int/en/treaties/protocol

africa-disabilities 2021حزیران/یونیھ  29، تاریخ االطالع. 

https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
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  یجب العمل على تنظیم مزید من حمالت المناص���رة والض���غط من أجل تص���دیق
أكبر عدد من الدول على الص�����كوك األفریقیة المختلفة لحقوق اإلنس�����ان بما فیھا 

دعوة المنظمات غیر الحكومیة والمؤس������س�������ات الوطنیة لحقوق البروتوكول. و
اإلنس�����ان والمؤس�����س�����ات األكادیمیة لتحقیق توزان ما بین اھتمامھا بالمنظومتین 

 فریقیة لحقوق اإلنسان.الدولیة واأل


