
العيش المستقل من منظور
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ولجنتها األممية

الدكتور مهند العزة
خبير دولي في مجال اإلعاقة

عضو لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 



لماذا بدائل اإليواء والعيش المستقل؟

اإليواء إخفاء وإقصاء؛•

.اإليواء تمييز وانتهاك•



موقف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اإليواء

تالف؛واالخالتنوعواحترامالتمييزوعدمالدمجقوامهالالتفاقيةالعامةالمبادئ•

اراتوقرخياراتباحتراماألطرافالدوليلزماالتفاقيةفيالمستقلالعيش•
ذينالواألشخاصفيهايعيشونالتياألماكناختيارفياإلعاقةذوياألشخاص
.محددمكانأيفياإلقامةفرضالدولعلىوتحظرمعهميعيشون



كيف تخالف المنظومة اإليوائية االتفاقية؟

:اإليواء يحول دون

oالدمج؛

oاحترام االستقاللية الفردية وحرية اتخاذ القرارات؛

oالمساواة؛

oعدم التمييز؛

oاحترام هوية الطفل وتطورها.

o 4هذه جميعا هي المبادئ والركائز التي تقوم عليها االتفاقية كما هي في مادتها.



كيف تخالف المنظومة اإليوائية االتفاقية؟

إهدار حق األشخاص ذوي اإلعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية؛•

إهدار حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الدعم على اتخاذ القرار؛•

.إهدار حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الموافقة الحرة المستنيرة•

من 12هذه جميعها ركائز ممارسة األهلية القانونية كما وردت في المادة •
.االتفاقية



كيف تخالف المنظومة اإليوائية االتفاقية؟

؛14إهدار حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحرية واألمن، المادة •

لمقيدة تعريض األشخاص ذوي اإلعاقة لإلساءة واالستغالل بسبب البيئات ا•
؛(16)وإضعاف حمايتهم ضدها بالمخالفة للمادة 

؛20الحرمان من حرية التنقل والحركة، المادة •

؛21الحرمان من حرية الرأي والتعبير، المادة •

؛22)انتهاك الحق في الخصوصية، المادة •

.23الحرمان من الحق في تكوين أسرة، المادة •



موقف لجنة األمم المتحدة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اإليواء

المتعلق 14و 19المستند بصفة أساسية للمادتين 52017التعليق العام للجنة رقم •
اقة؛بالحق في العيش المستقل وإنهاء منظومة الخدمات اإليوائية على أساس اإلع

وجعل حض الدول األطراف على إنهاء منظوماتها اإليوائية وتعزيز العيش المستقل•
الخدمات العامة نهيئة وسهلة الوصول والحصول لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

ة ذات الصلة؛توضيح مخالفة المنظومة اإليوائية لمبادئ االتفاقية وأحكامها التفصيلي•

خاص حض الدول األطراف على وضع استراتيجيات تفضي إلى بدائل دامجة لألش•
.ذوي اإلعاقة



موقف لجنة األمم المتحدة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اإليواء

يوائية؛اإلالرعايةدورفياإليداعبإنهاءالخاصةالتوجيهيةللمبادئاللجنةإصدار•

وثيقةومشاورات52017رقمالتعليقإلىإعدادهافيالتوجيهيةالمبادئاستندت•
منرأكثشملتإقليميةتشاوريةلقاءاتسبعخاللمناإلعاقةذوياألشخاصمع

المجال؛هذافيوتجاربهماإلعاقةذويمنشخصا  500

الوأطفونساءاإليوائيةالمؤسساتفياإليداعمنناجونالمشاوراتفيشارك•
اإلعاقة؛ذويمنسنوكبار

صاألشخامنظماتذلكفيبماالمدنيالمجتمعمنظماتعلىالمشاوراتاشتملت•
.الحالبطبيعةاإلعاقةذوي



مضامين المبادئ التوجيهية

:علىاإليوائيةالمنظومةبإنهاءالخاصةالتوجيهيةالمبادئتضمنت

معيتناقضصريحتمييزاإلعاقةأساسعلىاإليواءبأنواضحموقف•
حضوالتمييزعدمبقاعدةالخاصةالخامسةمادتهاخاصةوبصفةاالتفاقية
.اإليواءإنهاءعلىاألطرافالدول



عناصر إنهاء منظومة اإليواء

:خاللمنالعناصرهذهبيانالمبادئتضمنت

أساسعلىمثيالتهاأوالرعايةدورفيالقسرياإليداعبأنهاإليواءتعريف•
دواعيلمثبغيرهمقترنا  أوالوحيدالسببهوكانسواء  بسببهاأواإلعاقة
الحماية؛أوالعالج

دور:نهاومالحصرالالمثالسبيلعلىاإليوائيةبالمؤسساتالمقصودبيان•
اآلمناإليواءدورالطويلة،اإلقامةذاتالنفسيةالصحةمستشفياتالرعاية،
،"الخرف"بالخاصةالدوردائمة،كانتإذاغيرهمأومثالالعنفللضحايا

.باإلعاقةالخاصةالداخليةوالمدارس



عملية التحول من اإليواء إلى الدمج

:منهاالدمجإلىالتحولبعمليةالمتعلقةالعناصربعضالمبادئأوردت

القرار؛واتخاذاالختيارفيحقهمممارسةمناإليواءضحاياتمكين•

ذوياألشخاصوصوللمتطلباتمستوعبةلتكونوالخدماتالبيئةتهيئة•
عليها؛والحصولإليهااإلعاقة

أنفسهم؛اإلعاقةذوواألشخاصاإليواءتفكيكعمليةيقودأن•

فيدورأياإليوائيةالمنظومةإدارةعلىقائمينكانوالمنيكونالأن•
.تفكيكها



المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتمويل إلنهاء اإليواء

:أوجبت المبادئ على الدول

؛اإليوائيةحظر االستثمار في المنظومة •

حظر اإلنفاق من المال العام على تشييد المؤسسات اإليوائية؛•

.توجيه اإلنفاق لجعل الخدمات دامجة وشاملة عوضا  عن تعزيز اإليواء•



النساء واألطفال وكبار السن ذوو اإلعاقة في مبادئ إنهاء اإليواء

:التوجيهيةالمبادئأوجبت

اءاتواالعتدإساءةوالوالعنفللتمييزعرضةاألكثرهن  اإلعاقةذواتالنساءأنإلىاالنتباه•
من"تحريرهن  "إلىالدولتسارعأنوجبلذلكاإليواء،دورفيوالجنسيةوالنفسيةالجسدية

اإليوائية؛المؤسسات

التطور؛وندوالحيلولةالعزلةتعميقحيثمناألطفالعلىلإليواءالسيءاألثرإلىالمبادئلفتت•

البديلةأوالمباشرةأسرهممعالعيشفيحقهميشمللألطفالالمستقلالعيشأنعلىالمبادئأكدت•
عليها؛والحصولالخدماتإلىووصولهمبحقوقهمتمتعهموضمانمجتمعاتهموفي

فيقصاءواإلواإلساءةللتمييزعرضة  أكثرأيضا  هماإلعاقةذووالسنكبارأنإلىالمبادئأشارت•
.المنظومةهذهبإنهاءالدولقيامأثناءأولوية  إيالئهموجبلذلكاإليواء،منظومة



البيئة التشريعية والخدماتية المعززة للعيش المستقل

نهاءإلوالخدماتيةالتشريعيةوالمتطلباتالعناصرمنحزمة  التوجيهيةالمبادئأوردت
:منهااإليوائيةالمنظومة

يضمنوالقانونيةألهليتهماإلعاقةذوياألشخاصممارسةمنيعززبماالتشريعاتتعديل•
بشؤونهم؛يتعلقماكلفيالقرارواتخاذالمستنيرةالحرةالموافقةإنفاذ

منه؛القائمفيالتوسعأوفيهواالستثماراإليواءتحظرالتيالتشريعاتوضع•

فيلالفصإلىاللجوءوعدماإلعاقةذويلألشخاصودامجة  شاملة  المجتمعيةالخدماتجعل•
تقديمها؛

.وإدارتهاالدامجةالشاملةالمجتمعيةالخدماتتصميمفياإلعاقةذوياألشخاصإشراك•



دور التعاون الدولي في تفكيك منظومة اإليواء

المستقلعيشاللتحقيقداعمة  الدوليالتعاونبرامجلجعلالركائزمنجملة  التوجيهيةالمبادئأوردت
:ومنهااإليواء،لتوسعومانعة  

فياألشكالمنشكلبأياستخدامهايتمالكافةالدوليالتعاونبرامجأنمنالتأكدوجوب•
اإليوائية؛والخدماتالمؤسسات

شخاصلألودامجة  شاملة  الدوليالتعاونآلياتخاللمنالممولةوالبرامجالمشاريعتكونأنضمان•
المستقل؛للعيشومعززة  اإلعاقةذوي

تنفيذوتصميمفياإليوائيةالمؤسساتمنالناجينخاصةوبصفةاإلعاقةذوياألشخاصإشراك•
الدولي؛التعاونآلياتخاللمنالمستقلالعيشتعزيزإلىالراميةوالبرامجالمشاريع

يفبالعملمتطوعونخاللهامنيقومكانإذا"التطوعيةالسياحة"ببرامجيعرفلماالدولحظر•
.الدولبعضفيإيوائيةمؤسسات



الصادر عن لجنة األمم المتحدة التفاقية حقوق 2017/ 5التعليق العام رقم 
:األشخاص ذوي اإلعاقة حول العيش المستقل وإنهاء اإليواء متاح على

•https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-
comment-no5-article-19-right-live

•https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc5-guidelines-
deinstitutionalization-
including#:~:text=The%20guidelines%20draw%20on%20the,%2C%20neglect%2C%20abuse%2C
%20ill%2D

:المبادئ التوجيهية الخاصة بإنهاء اإليداع الصادرة عن اللجنة، متاحة على

https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no5-article-19-right-live
https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc5-guidelines-deinstitutionalization-including#:~:text=The%20guidelines%20draw%20on%20the,%2C%20neglect%2C%20abuse%2C%20ill%2D


شكراً جزيال
Thank you very much
m.alazzeh@orange.jo
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