
الجلسة التمهيدية

(المبادئ والمعايير واألطر الدولية)النهج القائم على حقوق اإلنسان 
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األطر الدولية ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة

.األشخاص ذوي اإلعاقة هي حقوق إنسان وليست حقوقاً خاصةحقوق -

صول، واإلدماج، األشخاص ذوو اإلعاقة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها اآلخرون من حيث عدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الويتمتع -

.والمشاركة الكاملة في المجتمع

ز، ما زالت تؤدي إلى التحيّز والقوالب النمطية والتمييالتي غالباً ما تكون مترسخة فيذلك، فإن الحواجز المادية والسلوكية والمؤسسيةومع -

.في بعض األماكن إلى زيادة هذا التهميش19-وأدت جائحة كوفيد. تهميش األشخاص ذوي اإلعاقة

اقة، ال الحكومات القيام بسن تشريعات وسياسات محلية معنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعالمطلوب من وأكثر من أي وقت مضى، واآلن -

لتي تبذلها سيما لضمان إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في وضع السياسات والتخطيط االستراتيجي المتعلق باإلعاقة وإدماجهم في الجهود ا

.والتعافي منها19-الحكومات اليوم في مجال االستجابة لجائحة كوفيد 

ي ال تزال نفكر في التقدم المحرز والتحديات التهانحن عاما من اإلقرار التاريخي التفاقية حقوق اإلشخاص ذوي اإلعاقة،  15وبعد ، اليوم-

.قائمة في مجال احترام وحماية وإعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء العالم
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:النهج القائم على حقوق اإلنسان

.لطالما كان يتم تجاهل األشخاص ذوي اإلعاقة في نظام حقوق اإلنسان وفي العمل في مجال حقوق اإلنسان

قطاعات النظر إلى اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان ينطوي على تطّوٍر في التفكير والتصرف من قبل الدول وجميعإن -

ن إنما المجتمع بحيث ال يُنظر إلى األشخاص ذوي اإلعاقة بعد اآلن كمتلقين لألعمال الخيرية أو كأهداٍف لقرارات اآلخري

.كأصحاب حقوق

تي تسمح النهج القائم على حقوق اإلنسان إلى إيجاد طرق الحترام التنوع البشري ودعمه من خالل توفير الظروف اليسعى -

.بمشاركة هادفة من قبل مجموعة واسعة من األشخاص، بمن في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة
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هذا النهج إلى اإلعاقة؟ينظركيف 

أن األشخاص ذوي ويسلط النهج القائم على حقوق اإلنسان الضوء على حقيقة. راً ، تعتبر اإلعاقة مفهوماً متطوالنهجلهذا وفقًا -

:اإلعاقة هم

.الناجمين عن المعتقدات الغير منصفة للمجتمعاالجتماعي واالستبعادمواطنون غير مرئيين بسبب العزل • 

.يتعرضون للتمييز وال يتمتعون بفرص متكافئة• 

وق اإلنسان يتعرضون لمعاملة تمييزية غير مبررة مقارنةً بالمواطنين اآلخرين، مما يتسبب باستمرار في انتهاك حق• 

.الخاصة بهم
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:ماذا يقترح هذا النهج للتعامل مع اإلعاقة

ز احترام ضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعاً كامالً وعلى قدم المساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان، وتعزي•
كرامتهم المتأصلة،

التركيز على تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس اإلعاقة والمشاركة في المجتمع،•

الطلب من السلطات ضمان الحقوق وليس تقييدها،•

.إلى األشخاص ذوي اإلعاقة على أنهم أصحاب حقوقالنظر •

(المدرسة، واألسرة، والمجتمع، والعمل)إنفاذ القوانين لضمان اإلدماج الكامل في جميع الجوانب االجتماعية •

تطبيق سياسات لزيادة الوعي،•

االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين أمام القانون،•
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من المسؤول عن قضايا اإلعاقة؟

الدولة وجميع الوزارات والمجتمع بأسره• 

األساسية للنهج القائم على حقوق اإلنسانالمبادئ 

رص اإلدماج، والمشاركة، وإمكانية الوصول، وعدم التمييز، واحترام التنوع واالختالف، وتكافؤ الف•

.واحترام الكرامة المتأصلة
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األطر الدولية ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة 

:اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة1.

مان هذا ألشخاص ذوي اإلعاقة في الضمان االجتماعي، والتزامات الدول بضاطّور اإلطار المعياري الدولي بشكل تدريجي حق 

.الحق بطرق تعزز الوصول إلى المشاركة االجتماعية واالقتصادية على قدم المساواة مع اآلخرين

على أهمية دور حقوق اإلنسان والتمكين 2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدتها األمم المتحدة عام تؤكد -

.والحماية االجتماعية في دعم المشاركة الكاملة والفعالة وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع نواحي الحياة



© Copyright ESCW A. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

:اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

:تحدد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التزامات الدول األطراف في ما يتعلق بـ-

م المساواة معتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية والعيش باستقاللية ضمن المجتمع ومستوى المعيشة الالئق على قدضمان * 
المادة )والتقاعد واإلسكان ( 24المادة )اآلخرين، وإمكانية الوصول المتساوي إلى جميع خطط وبرامج الخدمات والحماية االجتماعية، بما في ذلك برامج التعليم 

والمشاركة السياسية واالقتصادية ( 27المادة )، والتدريب المهني وبرامج العودة إلى العمل (26المادة )، وإعادة التأهيل (25المادة )، والرعاية الصحية (28
دون أي تمييز؛ ( 29المادة )واالجتماعية 

المادة )الجودة يةلضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على المساعدة لتغطية النفقات المتعلقة باإلعاقة، فضالً عن الخدمات واألجهزة المعقولة التكلفة والعا* 
؛ (19المادة )المطلوبة ليتمكنوا من العيش بشكل مستقل وإدماجهم في المجتمع ( 28

7مواد ال)دعم األطفال ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم ومنع وضعهم في مؤسسات رعاية وضمان عيش األطفال في جميع األحوال في بيئات شبيهة باألسرة * 
؛ (23و18و16و

؛ (28و6المادتان )معالجة المشاكل التي تواجهها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة * 

والحماية عليم التشاور الوثيق مع األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم من خالل المنظمات التي تمثلهم في تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج الخدمات والت* 
(.4.3المادة )االجتماعية وسائر الحقوق األخرى 
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:التنمية المستدامةأهداف -2

2030خطة التنمية المستدامة لعام 

2015سبتمبر /أيلول25اتخذته الجمعية العامة فيقرار -

.هذه الخطة برنامج عمل ألجل الناس واألرض وألجل االزدهار، وهي تهدف أيضاً إلى تعزيز السالم العالمي في جو فسيح من الحريةتمثل -

لبشري من وهي عاقدة العزم على تحرير الجنس ا. جميع البلدان والجهات صاحبة المصلحة على تنفيذ هذه الخطة في إطار من الشراكة التعاونيةوستعمل -
.صموداللى طغيان الفقر والعوز، ومصممة على اتخاذ الخطوات الجريئة المفضية إلى التحول واالنتقال بالعالم نحو مساٍر قوامه االستدامة والقدرة ع

.وراءهالدول أال يترك الركب أحداً وتتعهد -

عن اتساع نطاق هذه الخطة العالمية ومدى طموحها، وهي تسعى إلى مواصلة مسيرة األهداف اإلنمائية 169وغاياتها الـ17الـأهداف التنمية المستدامة تعبّر -
.يتحقق في إطارهالملأللفية وإنجاز ما

.يُقصد بها تفعيل حقوق اإلنسان الواجبة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كافةكذلك -

.البيئيوالبُعدالبعد االقتصادي والبعد االجتماعي: أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامةوهي -

.17و11و8و5و4و3و1لإلعاقة، فقد تناولتها هذه الخطة مباشرةً من خالل األهداف وبالنسبة -
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:األهداف

:المستدامةأهداف التنمية 

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان -1الهدف 

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة-2الهدف 

ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار -3الهدف 

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع -4الهدف 

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات -5لهدف ا

مستدامة ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة-6الهدف 

والمستدامةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة-7الهدف 

يع تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق   للجم-8الهدف 
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:األهداف

إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار -9الهدف 

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها -10الهدف 

جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة-11الهدف 

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة -12الهدف 

*اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره-13الهدف 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة -14الهدف 

افحة حماية النظم اإليكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومك-15الهدف 

التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي 
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:األهداف

احة إمكانية التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإت-16الهدف 

وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة-17الهدف 

ي للتفاوض بشأن مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي والحكومي الدولي الرئيس* 

.التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي




