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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةة جنلال
  الدورة الثانية

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣-١٩جنيف، 

مبادئ توجيهية بشأن الوثيقة اخلاصة باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              
 مـن  ١ يتعني على الدول األطراف تقدميها مبوجب الفقرة         اإلعاقة اليت 

   من االتفاقية ٣٥املادة 

  ذكرة من األمني العام م    
، )االتفاقية( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٣٥ من املادة ١عمالً بالفقرة   -١

ري املتخـذة  تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً عن التـداب            
لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية لكي تنظر فيه اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             

) ب(خالل فترة عامني عقب بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية، و           ) أ): (اللجنة(
 ١فقـرة   كما تنص ال  . مرة كل أربع سنوات على األقل بعد ذلك وكلما طلبت اللجنة ذلك           

  . على أن للجنة أن تطلب مزيداً من املعلومات من الدول األطراف٣٦من املادة 
والغرض من املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ هو إسداء النصح إىل الدول األطراف           -٢

بشأن شكل وحمتوى تقاريرها من أجل تيسري إعداد التقارير وضمان أن تكون هذه التقارير              
كما سيؤدي االمتثال للمبادئ التوجيهية . ا الدول األطراف بطريقة موحدة  شاملة وأن تعرضه  

 ٣٦املتعلقة بإعداد التقارير إىل تقليل حاجة اللجنة إىل طلب معلومات إضافية مبوجب املادة              
  . من نظامها الداخلي٣٦ من املادة ٣ومبقتضى الفقرة 

ـ            -٣ شمل عمليـة إعـدادها، ال      وينبغي أن تنظر الدول يف عملية تقدمي التقارير، مبا ي
بوصفها وسيلة لضمان امتثاهلا اللتزاماهتا الدولية فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها فرصة لتقييم            
حالة محاية حقوق اإلنسان داخل واليتها وبغرض ختطيط السياسات وتنفيذ االتفاقية بكفاءة            

  : للقيام مبا يليوعليه فإن، عملية إعداد التقارير تتيح فرصة أمام كل دولة طرف . أكرب
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إجراء استعراض شامل للتدابري اليت اختذهتا لتنـسيق قوانينـها وسياسـاهتا              )أ(  
  الوطنية مع أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة اليت هي طرف فيها؛ 

رصد التقدم احملرز يف تعزيز التمتع باحلقوق املبينة يف املعاهدات يف سـياق               )ب(  
  نسان بوجه عام؛ تعزيز حقوق اإل

  حتديد املشاكل وأوجه القصور يف النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ املعاهدة؛  )ج(  
  .التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية حتقيق هذه األهداف  )د(  
ىل ذلك، ينبغي للدول األطراف تشجيع وتيسري مشاركة املنظمات غري          ة إ وباإلضاف  

وستعمل هـذه   . رير، مبا يف ذلك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة       احلكومية يف إعداد التقا   
املشاركة البناءة من جانب هذه املنظمات على حتسني نوعية التقارير فضالً عن تعزيز متتـع               

وينبغي أن تشمل التقارير شرحاً لإلجراء املطبق من أجـل          . اجلميع باحلقوق احملمية باالتفاقية   
 املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة والتدابري املتخذة        التشاور مع اجملتمع املدين وخاصة    

  . اليت تكفل الوصول الكامل إىل هذا اإلجراء
وجيب على الدول األطراف أن تعترف بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة وأن حتترم           - ٤

هذا التنوع، وأن تكفل عدم التعميم يف تقريرها بل تكون هذه التقارير حمددة مبختلـف               
  .عاقةأنواع اإل

وتعتمد اللجنة هذه املبادئ التوجيهية اليت تأخذ يف اعتبارها املبادئ التوجيهية املنسقة              -٥
وسـيتم  ). HRI/GEN/2/Rev.5(لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان         

حتديث هذه املبادئ التوجيهية مستقبالً لكي تراعي ما يستجد من ممارسة اللجنة بشأن تطبيق              
  . االتفاقية، على حنو ما يتجلى يف مالحظاهتا اخلتامية وتعليقاهتا العامة وبياناهتا

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة نص املبادئ التوجيهية للوثيقة احملددة اليت يـتعني علـى                 -٦
  . من االتفاقية٣٥الدول األطراف تقدميها مبوجب املادة 
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  املرفق

باتفاقية حقوق األشـخاص    مبادئ توجيهية بشأن الوثيقة اخلاصة          
ذوي اإلعاقة اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها مبوجب املادة          

   من االتفاقية ٣٥

النظام احلايل لتقدمي التقارير وتنظيم املعلومات اليت يتعني إدراجها يف الوثيقـة              -ألف   
 األساسية املوحدة ويف الوثيقة احملددة املقدمتني إىل اللجنـة املعنيـة حبقـوق             

  األشخاص ذوي اإلعاقة
تتألف تقارير الدول املقدمة مبوجب املبادئ التوجيهية املنسقة املعنية بتقـدمي              ١-ألف 

 وثيقة أساسية موحدة ووثيقة     :جزأين املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان من       مبقتضىالتقارير  
  . تتعلق مبعاهدة حمددة

  الوثيقة األساسية املوحدة  ٢-ألف   
 أن تتألف الوثيقة األساسية املوحدة من معلومات عامة عـن الدولـة             ينبغي  ١-٢-ألف 

املقدمة للتقرير، واإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مفصلة حسب اجلنس والـسن             
واجملموعات السكانية الرئيسية واإلعاقة، فضالً عن معلومات عن عدم التمييـز واملـساواة،             

  .ادئ التوجيهية املنسقةوسبل االنتصاف الفعالة وفقاً للمب

  الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة  ٣-ألف   
ينبغي أال تكرر الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق              ١-٣-ألف 

األشخاص ذوي اإلعاقة املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسية املوحدة أو أن تكتفي مبجـرد      
أن تتضمن هـذه     باألحرى   ينبغيو.  املعتمدة من الدولة الطرف    إدراج أو وصف التشريعات   

 من االتفاقية، يف القـانون واملمارسـة        ٣٣ إىل   ١الوثيقة معلومات حمددة تتعلق بتنفيذ املواد       
العملية، مع مراعاة املعلومات التحليلية بشأن التطورات األخرية يف القانون واملمارسة الـيت             

وق املعترف هبا يف االتفاقية من جانب مجيع األشخاص ذوي          تؤثر على اإلعمال الكامل للحق    
وينبغي أن تشمل هذه املعلومـات      . داخل إقليم أو والية الدولة الطرف     بكل أشكاهلا   اإلعاقة  

أيضاً معلومات مفصلة عن التدابري املوضوعية املتخذة من أجل حتقيق األهـداف الـسالف              
 تقدمي هذه املعلومات، حال انطباقها، فيما       وينبغي. ذكرها وما أحرز من تقدم من جراء ذلك       

ويف مجيع احلاالت،   . يتصل بالسياسات والتشريعات املتعلقة باألشخاص من غري ذوي اإلعاقة        
  . ينبغي أن تشري املعلومات إىل مصادر البيانات
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وفيما يتعلق باحلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، ينبغي أن تشري الوثيقة املتعلقة              ٢-٣-ألف 
  :عاهدة حمددة إىل اآليتمب

هل اعتمدت الدولة الطرف سياسات واستراتيجيات وإطار قانوين وطـين            )أ(  
من أجل تنفيذ كل حق من حقوق االتفاقية، مع حتديد املوارد املتاحة لذلك الغرض وأجنـع                

  السبل الفعالة التكلفة الستخدام هذه املوارد؛ 
 ملناهضة التمييز ضد ذوي اإلعاقة هل اعتمدت الدولة الطرف تشريعاً شامالً  )ب(  

  من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية يف هذا الصدد؛
أي آليات منفذة من أجل رصد التقدم احملرز حنو إعمال احلقوق املنصوص              )ج(  

عليها يف االتفاقية إعماالً كامالً، مبا يشمل االعتراف باملؤشرات واملعايري الوطنية ذات الصلة             
 ٣حقوق االتفاقية، إضافة إىل املعلومات املقدمة مبوجب التـذييل          فيما يتصل بكل حق من      

باملبادئ التوجيهية املنسقة ومع مراعاة إطار وجداول املؤشرات التوضيحية الـيت حـددهتا              
  ؛)HRI/MC/2008/3(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

ف مبوجب االتفاقيـة    اآلليات املنفذة اليت تكفل دمج التزامات الدولة الطر         )د(  
  دجماً كامالً يف إجراءاهتا كعضو يف املنظمات الدولية؛

الدمج والتطبيق املباشر لكل حق من حقوق االتفاقية يف النظـام القـانوين               )ه(  
  احمللي، مع اإلشارة إىل أمثلة حمددة لقضايا قانونية ذات صلة؛

فـذة الـيت متكـن      سبل االنتصاف القضائي وغريها من السبل املناسبة املن         )و(  
  الضحايا من االنتصاف يف حالة انتهاك حقوقهم مبوجب االتفاقية؛

العقبات اهليكلية أو العقبات األخرى اهلامة النامجة عن عوامـل تتجـاوز              )ز(  
سيطرة الدولة الطرف واليت تعوق اإلعمال الكامل للحقوق الواردة يف االتفاقية، مبا يف ذلك              

  ها للتغلب على هذه العقبات؛تفاصيل اخلطوات اجلاري اختاذ
بيانات إحصائية بشأن إعمال كل حق من حقوق االتفاقية، مفصلة حسب             )ح(  

، واألصـل العرقـي، وسـكان       )بدنية، حسية، ذهنية وعقلية   (اجلنس والسن ونوع اإلعاقة     
الريف والفئات األخرى املناسبة، على أساس سنوي قابل للمقارنة خالل الـسنوات            /احلضر

  . ابقةاألربع الس
  .ينبغي إعداد الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة بالشكلني اإللكتروين والورقي  ٣-٣-ألف 
 مـن املبـادئ     ٢٩ والفقـرة    ٢٦ إىل   ٢٤ينبغي أن يتبع التقرير الفقرات        ٤-٣-ألف 

  .)١(التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير
__________ 

)١( HRI/GEN/2/Rev.5الفصل األول ،. 
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 ١٩ددة مع الفقرات ينبغي أن يتمشى شكل الوثيقة املتعلقة باالتفاقية احمل  ٥- ٣- ألف 
وينبغي أن ال يتجاوز حجم التقرير      .  التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير    املبادئ من   ٢٣إىل  

كما ينبغي .  صفحة٤٠ صفحة وأن تقتصر الوثائق الالحقة اخلاصة باالتفاقية على   ٦٠ األويل
  . ترقيم الفقرات

  التقارير األولية  ٤-ألف   
 اخلاصة باالتفاقية، فضالً عن الوثيقـة األساسـية         تشكل الوثيقة األولية    ١- ٤- ألف 

املوحدة، التقرير األويل للدولة الطرف ومتثل الفرصة األوىل أمام الدولة الطرف لكي تعرض       
  . على اللجنة مدى امتثال قوانينها وممارساهتا لالتفاقية

وأن  ينبغي للدولة الطرف أن تتناول حتديداً كل مادة من مـواد االتفاقيـة              ٢-٤- ألف
ُتجري، إضافةً إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسية املوحَّدة، حتليالً مفصالً ألثر القواعد             
القانونية على واقع األشخاص ذوي اإلعاقة، والوجود العملي لُسُبل االنتصاف من انتـهاك             

ن األشـد   أحكام االتفاقية وتنفيذ هذه الُسُبل وتأثريها، مع إيالء اهتمام خاص لفئات السكا           
  .استضعافاً كالنساء واألطفال، وأن يتم عرض وشرح ذلك يف الوثيقة اخلاصة باالتفاقية

ينبغي أن حتدِّد الوثيقة األولية اخلاصة باالتفاقية، يف حالة عدم ورود ذلك يف   ٣-٤-ألف 
ىت الوثيقة األساسية املوحدة، أي جوانب متييز أو استبعاد أو أية قيود ُتفرض بسبب اإلعاقة، ح

لو كانت ذات طبيعة وقتية، يفرضها القانون أو املمارسة أو التقاليد أو أي طريقة أخرى على            
  .أحكام االتفاقية متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بكل حكم من

ينبغي أن تتضمن الوثيقة األولية اخلاصة باالتفاقيـة اقتباسـات كافيـة أو               ٤-٤-ألف 
القضائية وغريها من النصوص ذات الـصلة       ملخصات من النصوص الدستورية والتشريعية و     

ال اليت تكفُل وتوفِّر ُسُبل انتصاف تتعلق باحلقوق واألحكام الواردة يف االتفاقية، وخاصة حني 
  .تكون هذه احلقوق واألحكام مرفقة بالتقرير أو غري متاحة بلغة من لغات عمل األمم املتحدة

  التقارير الدورية  ٥-ألف   
كِّز الوثيقة الالحقة اخلاصة باالتفاقية، اليت تشكِّل مع الوثيقـة          ينبغي أن تر    ١-٥-ألف 

األساسية املوحدة تقريراً دورياً الحقاً، على الفترة الواقعة بني النظر يف التقرير السابق للدولة              
  .الطرف وتقدمي التقرير احلايل

. د االتفاقيـة  ينبغي تنظيم هيكل الوثائق الدورية اخلاصة باالتفاقية وفقاً ملوا          ٢-٥-ألف 
  .ويف حالة عدم وجود جديد يستحق الِذكر يف إطار أي مادة، ينبغي ِذكر ذلك يف التقرير

ينبغي أن تكون هناك ثالث نقاط بدء على األقل لكل وثيقة الحقة مـن                 ٣-٥-ألف 
  :الوثائق اخلاصة باالتفاقية
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ـ (معلومات عن تنفيذ املالحظات اخلتامية من التقريـر الـسابق،       )أ(   ةً وخاص
  ؛)٢(، وشرح حاالت عدم التنفيذ أو الصعوبات اليت ُجوبَِهت")التوصيات"و" الشواغل"

حبث حتليلي موجَّه إىل النتائج من جانب الدولة الطرف للخطوات والتدابري             )ب(  
  اإلضافية القانونية وغريها من التدابري املناسبة املتخذة تنفيذاً لالتفاقية؛

بقية أو ناشئة تعترض ممارسة ومتتع األشـخاص        معلومات عن أية عقبات مت      )ج(  
ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم وحبرياهتم األساسية يف امليادين املدنية أو السياسية أو              
االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو أية ميادين أخرى، فضالً عن معلومات تتعلق بالتدابري              

  .املتوخاة للتغلب على هذه العقبات
ينبغي أن تتناول الوثائق الدورية اخلاصة باالتفاقية بشكل خاص أثر التدابري             ٤-٥-لف أ

املتخذة، وأن حتلِّل االجتاهات مع ُمضي الوقت يف القضاء على التمييز ضد األشـخاص ذوي     
  .اإلعاقة وضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم متتعاً كامالً

ن تتناول الوثائق الدورية اخلاصة باالتفاقية أيضاً تنفيذ االتفاقية فيما          ينبغي أ   ٥-٥-ألف 
يتعلق مبختلف فئات األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة تلك اليت تتعرض ألشكال متعددة من             

  .أشكال التمييز
يف حالة حدوث تغيري جوهري يف النهج السياسي والقانوين للدولة الطرف             ٦-٥-ألف 

التفاقية أو يف حالة تنفيذ الدولة الطرف لتدابري جديدة قانونية أو إداريـة             مبا يؤثر على تنفيذ ا    
تقتضي إرفاق نصوصها أو أحكامها القضائية أو قراراهتا األخـرى، ينبغـي إدراج هـذه               

  .املعلومات يف الوثيقة اخلاصة باالتفاقية

  التقارير االستثنائية  ٦-ألف   
ى إجراء اللجنة املتصل بأية تقارير استثنائية ال تؤثر هذه املبادئ التوجيهية عل     ١-٦-ألف 
  .نظمها النظام الداخلي للجنةيطلبها ويقد 

  مرفقات التقارير  ٧-ألف   
إذا لَزِم األمر، ينبغي إصدار التقرير بالشكلني اإللكتروين واملطبـوع مـع              ١-٧-ألف 

لتـشريعية  إرفاق عدد كاٍف من النسخ الصادرة بإحدى لغات عمل األمم املتحدة للوثائق ا            
والقضائية واإلدارية األساسية والوثائق األخرى التكميلية اليت قد تود الدول املقدِّمة للتقـارير     

وجيوز تقدمي هذه النصوص وفقـاً  . تعميمها على مجيع أعضاء اللجنة لتيسري النظر يف تقريرها    
  . من املبادئ التوجيهية املنسقة بشأن تقدمي التقارير٢٠للفقرة 
__________ 

رمبا ُتقرِّر الدول األطراف عرض هذه املعلومات يف بداية التقرير أو يف هنايته كمرفق أو دجمها فيـه، مـع                )٢(
 .ات الصلة من التقرير األجزاء ذحتت اخلاصة هبا اخلتاميةاإلشارة حتديداً إىل املالحظة 
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  واستعراضاهتا  إىل تنفيذ نتائج مؤمترات واجتماعات ِقَمم األمم املتحدةالرامية دابريتال  ٨-ألف   
ينبغي أن تتضمن الوثيقة اخلاصة باالتفاقية أيضاً معلومات عن تنفيذ عناصر             ١-٨-ألف 

اإلعاقة املوجودة يف األهداف اإلمنائية لأللفية وعن نتائج ما تعقده األمم املتحدة من مؤمترات              
  .عات قمة واستعراضات أخرى هلا صلة باملوضوعواجتما

  التوصيات العامة  ٩-ألف   
بعني االعتبار لدى   التوصيات العامة اليت تعتمدها اللجنة      أن تؤخذ   ينبغي    ١- ٩- ألف 

  .عداد الوثيقة اخلاصة باالتفاقيةإ

  التحفظات واإلعالنات  ١٠-ألف   
واإلعالنـات يف الوثيقـة     ينبغي إدراج املعلومات العامة عن التحفظـات          ١-١٠-ألف 

وإضافةً . من املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير     ) ب(٤٠األساسية املوحدة وفقاً للفقرة     
إىل ذلك، ينبغي إدراج معلومات حمددة تتعلق بالتحفظات على االتفاقية وإعالناهتا يف الوثيقة             

أن التحفظـات، ويف املالحظـات   اخلاصة باالتفاقية املقدمة إىل اللجنة ويف بيانات اللجنة بش     
وينبغي شرح أي حتفظ للدولة الطرف على أي مادة مـن           . اخلتامية للجنة حسب االنطباق   

  .مواد االتفاقية أو أي إعالن يتصل هبا وإيضاح السبب يف استمرار وجوده
ينبغي للدول األطراف اليت أدخلت حتفظات عامة ال تشري إىل مادة بعينـها         ٢-١٠-ألف 

وعلـى الـدول    .  بيان تفسري وأثر تلك التحفظـات      ١٢ و ٥ و ٤وجهة إىل املواد    أو تلك امل  
األطراف توفري معلومات عن أي حتفظات أو إعالنات قُدمت تتعلق بالتزامات مماثلة وردت             

  .يف معاهدات أخرى حلقوق اإلنسان

  اتفاقيات منظمة العمل الدولية  ١١-ألف   
 أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمـل        إذا كانت الدولة الطرف شريكاً يف       ١-١١-ألف 

اتفاقيات أخرى ذات صلة    أو يف أي     باملبادئ التوجيهية املنسقة،     ٢الدولية املدرجة يف التذييل     
) اللجـان (كاالت األمم املتحدة املتخصصة وسبق هلا تقدمي تقارير إىل اللجنة           صادرة عن و  

ف هبا يف االتفاقية، ينبغي هلـا أن ُترفـق   املُشرِفة املعنية وكانت متصلة بأي من احلقوق املعتر       
ومـع  . األجزاء املعنية من تلك التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف الوثيقة اخلاصة باملعاهدة            

ذلك، ينبغي تناول كافة املسائل املترتبة على االتفاقية واليت ال تغطيها تلك التقارير بـشكل               
  .كامل يف هذه الوثيقة اخلاصة باملعاهدة

  الربوتوكول االختياري  ١٢-لف أ  
إذا صدقت الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري أو انـضمت إليـه              ١-١٢-ألف 

وأصدرت اللجنة آراء تنطوي على توفري سبيل انتصاف أو ُتعرب عن أي قلق آخر يتـصل                
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ببالغ ورد مبوجب ذلك الربوتوكول، ينبغي أن تتضمن الوثيقة اخلاصة باالتفاقية معلومـات             
ضافية عن اخلطوات االنتصافية فضالً عن اخلطوات األخرى املتخذة لضمان عدم تكرار أي             إ

وينبغي أن ُتشري التقارير كذلك إىل أية أحكام نافذة حالياً يف           . ظرف يدفع إىل تقدمي البالغ    
التشريعات تعترب الدولة الطرف أهنا تشكل عائقاً أمام تنفيذ الربوتوكول االختياري وهل هناك 

  . خطط ملراجعة هذه األحكامأية
إذا صدقت الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري أو انـضمت إليـه              ٢-١٢-ألف 

 من الربوتوكول االختياري، ينبغي أن تتضمن الوثيقة        ٣وأجرت اللجنة حتقيقاً مبوجب املادة      
عدم تكـرار   اخلاصة باالتفاقية تفاصيل أية تدابري إضافية اُتخذت استجابةً للتحقيق ولكفالة           

  . االنتهاكات اليت دفعت إىل إجراء ذلك التحقيق

اجلزء الوارد يف الوثيقة اخلاصة باملعاهدة املقدَّمة إىل اللجنة واملتصل باألحكـام              -باء   
  العامة لالتفاقية

   من االتفاقية٤ إىل ١املواد     
  .زاماهتاحتدِّد هذه املواد الغرض من االتفاقية وتعاريفها ومبادئها العامة والت  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

وأوجه اإلعاقة املدرجـة،    تعريف اإلعاقة املستخَدم جلمع البيانات اجلاري حتليلها،         •
  "األجل الطويل"وتطبيق مفهوم 

الطرق والوسائل اليت يستند إليها القانون احمللي يف تعريف وفهم املفاهيم الواردة يف              •
 االتفاقية، وخاصةً أية قوانني أو أنظمة أو عادات أو ممارسـات             من ٢ و ١املادتني  

  بسبب اإلعاقةتنشئ متييزاً اجتماعية 
الترتيبات "الطرق والوسائل اليت تستند إليها الدولة الطرف يف تعريف وفهم مفهوم             •

، مع تقدمي أمثلـة     "ال تفرض عبئاً غري متناسب أو غري ضروري       "اليت  " املعقولةالتيسريية  
  لكعلى ذ

 من  ٤ و ٣ما هي طريقة تنفيذ املبادئ وااللتزامات العامة املنشأة مبقتضى املادتني            •
االتفاقية، وكيف هتدف االتفاقية إىل ضمان إعماهلا بفعالية، وخاصة مبدأ تعزيز           
اإلعمال الكامل للحقوق الواردة يف االتفاقية دون متييز بسبب اإلعاقة على النحو      

  ع إيراد أمثلة م٤املنصوص عليه يف املادة 
فعالية تدابري حمددة ملناهضة التمييز والتقدم احملرز زأة ومقارنة عن  بيانات إحصائية جم   •

لضمان إعمال كل حق من حقوق االتفاقية على قـدم املـساواة مـن جانـب                
  املنظور اجلنساين والعمري األشخاص ذوي اإلعاقة ومبا يشمل 
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 الدولة الطـرف إىل تنفيـذها       ما هي احلقوق الواردة يف االتفاقية اليت سعت        •
ُيرجى وصف أثر هذه . بشكل متدرج وتلك اليت التزمت بتنفيذها على الفور      

  التدابري األخرية
مدى مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، َمبن فيهم النساء واألوالد والبنـات ذوي             •

وينبغـي  . اإلعاقة، يف وضع وتنفيذ وتقييم التشريعات والسياسات لتطبيق االتفاقية        
شارة أيضاً إىل تنوع األشخاص ذوي اإلعاقة الذي شاركوا يف تلك العمليـات             اإل

  جنساين وعمري من منظور 
هل لدى الدولة تدابري تقضي برفع مستويات محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           •

  ٤ من املادة ٤ردة يف االتفاقية، متشياً مع الفقرة املستويات الوابقدر أعلى من 
 أحكام االتفاقية لتشمل كل أحناء الدول، دون أي قيـد أو            كيفية ضمان أن متتد    •

  زيةالالمركدرجة كبرية من استثناء، يف حالة الدول االحتادية أو الدول اليت تطبِّق 

  اجلزء الوارد يف التقرير املتصل حبقوق حمدَّدة  -جيم   

   ٥املادة     
  املساواة وعدم التمييز

اوون أمام القانون وهلم احلق دون أي متييز        ُتقّر هذه املادة بأن مجيع األشخاص متس        
وينبغي أن تـشمل تقـارير الـدول    . وعلى قدم املساواة يف محاية القانون واالستفادة منه      

  :األطراف ما يلي
هل يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من االستعانة بالقانون من أجل محاية أو متابعة              •

  مصاحلهم على قدم املساواة مع الغري
عالة املتخذة لضمان توفري احلماية القانونية الفعالة على قدم املساواة          التدابري الف  •

لألشخاص ذوي اإلعاقة من كل أنواع التمييز، مبا يشمل تـوفري لترتيبـات              
  تيسريية معقولة

السياسات والربامج، مبا فيها تدابري العمل اإلجيايب، لتحقيق املساواة حبكم الواقـع             •
   ارنوعهم يف االعتبمع أخذ تلألشخاص ذوي اإلعاقة، 

  ٨املادة     
  إذكاء الوعي

ُتحدِّد هذه املادة التزام الدول األعضاء مبمارسة سياسات فعالة يف جمال التوعية مـن            
وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عـن       . أجل تعزيز صورة إجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة      
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حترام حلقوقهم وكرامتهم، وقدراهتم التدابري املتخذة لتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز اال     
  . وإسهاماهتم، ومكافحة القوالب النمطية والتحيزات املوجهة ضدهم

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
وداخـل النظـام التعليمـي      توعية اجلمهور املوجهة إىل اجملتمع عموماً،       محالت   •

  ة يف التيار العاموسائط اإلعالم الداخلواإلجراءات املتخذة من خالل 
اإلجراءات املتخذة للتوعية وإطالع األشخاص ذوي اإلعاقة وقطاعـات اجملتمـع            •

  األخرى على االتفاقية واحلقوق الواردة فيها

  ٩املادة     
  إمكانية الوصول

حتدِّد هذه املادة التزام الدول األطراف باختاذ التدابري املناسبة لتمكني األشخاص ذوي        
  .املشاركة الكاملة يف كل جوانب احلياةة املستقلة ومن املعيشاإلعاقة 

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
املتخذة لضمان وصـول األشـخاص ذوي       من التدابري   التدابري التشريعية وغريها     •

مبـا يـشمل اسـتخدام      (اإلعاقة، على قدم املساواة مع الغري، إىل البيئة املاديـة،           
املعلومـات واالتـصاالت    وإىل  وإىل وسائل النقل    ) شوارعاإلشارات وعالمات ال  

تـسهيالت  الوإىل ) اليت تشمل تكنولوجيات ونظـم املعلومـات واالتـصاالت     (
 كال  قدمة للجمهور وتشمل ما تقدمه الكيانات اخلاصة، يف       املخرى  األدمات  اخلو

 ٢مـن الفقـرة   ) ح(إىل ) ب(الفرعيـة  ، وفقاً للفقرات   املناطق احلضرية والريفية  
  االتفاقية من

إمكانية الوصول؛ فضالً عن مراجعـة تنفيـذها        بشأن  املعايري واملبادئ التوجيهية     •
والعقوبات املفروضة على عدم االمتثال؛ وهل تطبَّق املوارد املتحصِّلة من العقوبات           

  املالية من أجل تشجيع إجراءات فرص الوصول
رض متطلبات ملزمة بـشأن     لغستخدام أحكام املشتريات العامة والتدابري األخرى       ا •

  مكانية الوصولإ
حتديد وإزالة العقبات واحلواجز أمام إمكانية الوصول مبا يف ذلـك مـن داخـل                •

دافاً وُمهالً  عني العام واخلاص، واخلطط الوطنية إلمكانية الوصول اليت تضع أه         القطا
  زمنية واضحة
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  ١٠املادة     
 احلق يف احلياة

ألصيل يف احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم        تؤكد هذه املادة من جديد احلق ا        
  .املساواة مع الغري

 :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

هل يعترف التشريع باحلق يف احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقة وحيمي هذا احلق على              •
  قدم املساواة مع الغري

 هل يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة للحرمان من احلياة تعسفاً •

  ١١املادة     
  حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية

تلزم هذه املادة الدول األطراف بضمان محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف               
أو الطـوارئ اإلنـسانية أو   حاالت اخلطر، مثل احلاالت النامجة عن املنازعـات املـسلحة      

  .الطبيعية الكوارث
بري اُتخـذت لـضمان محايتـهم       وينبغي على الدول األطراف اإلبالغ عن أية تدا         

وسالمتهم مبا يشمل التدابري املتخذة إلدراج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف بروتوكـوالت              
  .الطوارئ الوطنية

وعلى الدول األطراف اإلبالغ عن التدابري املتخذة لضمان توزيع معونات اإلغاثـة              
لة طوارئ إنـسانية،    اإلنسانية بطريقة تصل إىل األشخاص ذوي اإلعاقة ممن وقعوا فريسة حا          

وخاصة التدابري املتخذة لضمان توافر املرافق الصحية واملراحيض يف مآوى الطوارئ وخميمات            
  .الالجئني وإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها

  ١٢املادة     
  االعتراف هبم على قدم املساواة أمام القانون

 االعتـراف هبـم     تؤكد هذه املادة من جديد حق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف             
  .كأشخاص أمام القانون

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باألهليـة             •

القانونية على قدم املساواة مع الغري يف كل مناحي احلياة، وخاصة التـدابري الـيت               
قة على قدم املساواة يف احلفاظ على سـالمتهم         تكفل حق األشخاص ذوي اإلعا    

الثروة، وإدارة  امتالك أو وراثة    البدنية والذهنية، ومشاركتهم الكاملة كمواطنني، و     
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شؤوهنم املالية اخلاصة وإمكانية حصوهلم على قدم املساواة على القروض املصرفية           
 مـن   والرهونات وأشكال االئتمان املايل األخرى، وحقهم يف عـدم حرمـاهنم          

  ممتلكاهتم تعسفاً
هل يوجد أو ال يوجد تشريع يقيد األهلية القانونية الكاملة على أساس اإلعاقـة،               •

  من االتفاقية١٢مع املادة اليت جيري اختاذها لتحقيق التوافق فضالً عن اإلجراءات 

الدعم املتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ممارسـة أهليتـهم القانونيـة وإدارة             •
 شؤوهنم املالية

   مناذج عملية اختاذ القرارات املدعومةوجود ضمانات ضد إساءة استخدام •
إذكاء الوعي ومحالت التثقيف فيما يتصل باالعتراف جبميـع األشـخاص ذوي             •

  اإلعاقة على قدم املساواة أمام القانون

  ١٣املادة     
  إمكانية اللجوء إىل القضاء

ء الفعال إىل القضاء علـى      تعترف هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اللجو          
  .قدم املساواة مع الغري، دون استبعادهم من اإلجراءات القانونية

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
مجيـع  التدابري املتخذة لضمان اللجوء الفعال جلميع األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل             •

  ملراحل األولية األخرى مبا يف ذلك مراحل التحقيق وامراحل اإلجراءات القانونية؛
التدابري املتخذة لضمان التدريب الفعال للعاملني يف النظام الوطين للقضاء والسجون  •

 قوق األشخاص ذوي اإلعاقةيف صدد ح

يف العمليـة   املطبقـة   توافر ترتيبات تيسريية معقولة، مبا فيها التيسريات اإلجرائية          •
يف نظـام   ة  ألشخاص ذوي اإلعاق  افئات  القانونية لضمان املشاركة الفعالة جلميع      

أو جنـاة   كـضحايا أو    (العدالة، بغض النظر عن الدور الذي جيدون أنفسهم فيه          
 )شهود أو حملفني، إخل

التيسريات املتصلة باألعمار لضمان مشاركة األطفـال والـصغار ذوي اإلعاقـة             •
  مشاركة فعالة

  ١٤املادة     
  حرية الشخص وأمنه

اإلعاقة التمتع باحلق يف احلرية واألمن الشخـصي    تكفل هذه املادة لألشخاص ذوي        
  .وعدم حرماهنم من حريتهم، بشكل غري قانوين أو تعسفي، بسبب وجود إعاقة ما

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
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متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة،     التدابري املتخذة من قبل الدولة الطرف لضمان         •
احلرية واألمن الشخصي وعدم حرمان أي شخص مـن         باحلق يف   بكل أشكاهلا،   

  حريته بسبب إعاقته
أو باإليـداع يف املؤسـسات      اإلجراءات اجلاري اختاذها إللغاء أي تشريع يسمح         •

  بكل أشكاهلا ألشخاص ذوي اإلعاقةجلميع ااحلرمان من احلرية 

ي اإلعاقة  املنفّذة لضمان تزويد األشخاص ذو    من التدابري   التدابري التشريعية وغريها     •
احملرومني من حريتهم بالتيسريات املعقولة واملطلوبـة، واسـتفادهتم مـن نفـس             
الضمانات اإلجرائية املمنوحة لكافة األشخاص اآلخرين من أجل التمتع الكامـل           

 املتبقية هلمحبقوق اإلنسان 

  ١٥املادة     
  عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

أو املعاملـة أو    هذه املادة محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التعرض للتعذيب          قرر  ت  
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
من التجارب الطبية أو     ألشخاص ذوي اإلعاقة  لتوفري محاية فعالة ل    التدابري املتخذة  •

الـذين   األشخاص ذوي اإلعاقة  واملستنرية، مبا يشكل    العلمية دون موافقتهم احلرة     
  حيتاجون إىل الدعم يف ممارسة أهليتهم القانونية

 يف االستراتيجيات واآلليات الوطنية ملنع التعذيب إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة •

  ١٦املادة     
  عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

من كل أشـكال االسـتغالل والعنـف         حتمي هذه املادة األشخاص ذوي اإلعاقة       
واإليذاء، سواء داخل املرتل أو خارجه، مع إيـالء اهتمـام خـاص لألطفـال والنـساء                 

  .اإلعاقة يذو
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي

شريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية وغريها من التدابري املتخذة حلماية      التدابري الت  •
األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازهلم وخارجها، من كل أشـكال االسـتغالل       

  األطفالووالعنف واإليذاء، مبا يف ذلك اجلوانب املتصلة بنوع اجلنس 
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عاقة، مبـا يـشمل     تدابري احلماية االجتماعية ملساعدة ودعم األشخاص ذوي اإل        •
أسرهم ومقدمي الرعاية هلم، وملنع حاالت االستغالل والعنف واإليذاء، مبا يف ذلك         

 اجلوانب املتصلة بنوع اجلنس واألطفال، واالعتراف هبذه احلاالت واإلبالغ عنها

التدابري املتخذة لضمان الرصد الفعال من جانب سلطات مستقلة لكل اخلـدمات             •
  األشخاص ذوي اإلعاقةوالربامج املصممة خلدمة

يع األشخاص ذوي اإلعاقة ممن يقعـون       إمكانية وصول مج  التدابري املتخذة لضمان     •
 وإعـادة التأهيـل وإعـادة       خدمات وبرامج فعالـة للتعـايف     إىل  ضحايا العنف   

 االجتماعي اإلدماج

كافة اخلدمات  إىل  األشخاص ذوي اإلعاقة    إمكانية وصول   التدابري املتخذة لضمان     •
  املتاحة ملنع العنف ومساندة الضحاياواملوارد

التشريعات والسياسات، مبا فيها تلك اليت تركز على النساء واألطفال، اليت تكفل             •
حتديد حاالت االستغالل والعنف واإليذاء املرتكبة ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة           

  والتحقيق فيها ومالحقتها حسب االقتضاء

  ١٧املادة     
  محاية السالمة الشخصية

  . هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احترام سالمتهم البدنية والعقليةتقر  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

املقـدم  ) أو غريه(التدابري املتخذة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة من العالج الطيب     •
  للشخصاملستنرية ودون املوافقة الكاملة احلرة 

مجيع األشخاص من التعقيم القسري ومحاية الفتيات والنساء        ماية  التدابري املتخذة حل   •
 من اإلجهاض القسري

 وكذلكوجود وتكوين منظمات مراجعة مستقلة ودورها لضمان تنفيذ هذا احلق،            •
  هذه اهليئاتالربامج والتدابري اليت اعتمدهتا 

  ١٨املادة     
  حرية التنقل واجلنسية

إلعاقة يف حرية التنقل وحرية اختيار إقامتـهم        تقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي ا        
  .واحلصول على جنسية

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
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التدابري التشريعية أو اإلدارية املتخذة لضمان حق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف              •
، فضالً عن ضمان حق األشخاص     تعسفاً جنسية وعدم حرماهنم منها   احلصول على   
  ة يف دخول البلد أو مغادرتهذوي اإلعاق

ذي إعاقة عنـد مولـده ومنحـه        طفل وليد   التدابري املتخذة لضمان تسجيل كل       •
 وجنسية امساً

  ١٩املادة     
  واإلدماج يف اجملتمععيشة املستقلة امل

  .واملشاركة يف اجملتمعاملعيشة املستقلة يف تقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة   
  :رير الدول األطراف ما يلين تشمل تقاوينبغي أ  

تـشمل تـوفري مـساعدين شخـصيني     للمعيشة املستقلة وجود خمططات متاحة   •
  طلبون ذلكيتلألشخاص الذين 

باملعيـشة  وجود خدمات دعم داخل املرتل تسمح لألشـخاص ذوي اإلعاقـة             •
 جمتمعهم  يف

ت املعيشية مبا يشمل ترتيبـا خدمات اإلقامة لترتيبات    جمال ونطاق خيارات    وجود   •
 اإلعاشة املشتركة واحملمية اليت تأخذ يف االعتبار شكل اإلعاقة 

ىل اخلدمات والتسهيالت اجملتمعية    خاص ذوي اإلعاقة إ   األشإمكانية وصول   مدى   •
  املقدمة إىل السكان بوجه عام

  ٢٠املادة     
  التنقل الشخصي

  حرية التنقل بأكرب قدر ممكـن      تقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف         
  .االستقاللية  من

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري اليت تيسر التنقل الشخصي لألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يـشمل اسـتخدام     •

يف اإلشارات وعالمات الشوارع اليت تيسر وصوهلم، بالطريقة الـيت خيتاروهنـا و           
التكنولوجيـات  (دة  ىل أشكال املساع  إالوقت الذي خيتارونه، فضالً عن وصوهلم       

  بتكلفة معقولة) والوسائل اليت تستخدم البشر أو احليوان أو وسائل معاونة
وبتكلفـة معقولـة    التدابري املتخذة لضمان أن تكون التكنولوجيات عالية اجلودة          •

  وسهلة االستعمال 
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التدريب على مهارات التنقـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة    لتوفري  التدابري املتخذة    •
 ملتخصصنيوللموظفني ا

وأجهـزة التنقـل    مـساعدات   التدابري املتخذة لتشجيع الكيانات الـيت ُتنـتج          •
  كل جوانب التنقل لألشخاص ذوي اإلعاقةعلى مراعاة والتكنولوجيات املعاوِنة 

  ٢١املادة     
  حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات

والرأي، مبا يشمل حرية    تقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حرية التعبري             
  .التماس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها بكل أشكال االتصال اليت خيتاروهنا

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري التشريعية وغريها املتخذة لضمان وصول املعلومات املقدمة إىل اجلمهـور            •

  وبدون تكلفة إضافيةقت املناسب يف الوبوجه عام إىل األشخاص ذوي اإلعاقة 
 اإلعاقـة مـن     ياألشـخاص ذو  متكن  التدابري التشريعية وغريها املتخذة لضمان       •

استخدام وسائل االتصال املفضلة هلم بكل أشكال التفاعل الرمسي واحلصول على           
سائل االتـصال التراكميـة     املعلومات، مثل لغة اإلشارة وطريقة بريل للكتابة، و       

  وسائل االتصال األخرى، وكافةوالبديلة

التدابري املتخذة حلث الكيانات اخلاصة وطرائق اإلعالم اجلماهريي علـى تقـدمي             •
معلوماهتا وخدماهتا بشكل ميّسر لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يـشمل التـدابري            
املتخذة ملنع وقف أو تقييد احلصول على معلومات بأشكال بديلة مـن جانـب              

 القطاع اخلاص

 والنسبة املئوية للمواقع العامة     يةرياإلعالم اجلماه وسائط  وصول إىل   الإمكانية  مدى   •
 "مبادرة الوصول إىل اإلنترنت"الشبكة اإللكترونية اليت متتثل ملعايري يف 

 اإلشارة) لغات(التدابري التشريعية وغريها املرتبطة باالعتراف الرمسي بلغة  •

  ٢٢املادة     
  احترام اخلصوصية

ـ    تقر هذه املادة حبق مج       ة يف محايـة حيـاهتم اخلاصـة        يع األشخاص ذوي اإلعاق
  .ومسعتهم وشرفهم
لدول األطراف أن تقدم تقارير بشأن التدابري املتخذة حلمايـة خـصوصية            وينبغي ل   

  . تأهيلهمواملعلومات املتصلة بإعادة لألشخاص ذوي اإلعاقة املعلومات الشخصية والصحية 
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 املتخذة لعدم إخفاء األشـخاص  رين التدابوينبغي للدول األطراف أن تقدم تقارير ع   
  .  محاية اخلصوصياتجةذوي اإلعاقة حب

  ٢٣املادة     
  احترام البيت واألسرة

تقر هذه املادة حبق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف الزواج ويف تأسـيس أسـرة                  
  .وتقرير عدد أطفاهلم حبرية، ويف احلفاظ على خصوبتهم على قدم املساواة مع الغري

  :بغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يليوين  
احلق يف الزواج وتأسـيس      التدابري املتخذة لضمان ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة       •

  أسرة مبوافقتهم الكاملة واحلرة
الوصول إىل برنـامج تنظـيم       التدابري املتخذة اليت تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة       •

 حلضانةاألسرة والصحة اإلجنابية وبرامج التبين أو ا

التدابري املتخذة لضمان تزويد اآلباء ذوي اإلعاقة، عند طلبهم، بالـدعم الكـايف              •
 لتحمل مسؤولياهتم لتنشئة أطفاهلم ولضمان توطيد العالقة بني اآلباء واألطفال

والده بسبب إعاقة الطفـل أو  /التدابري املتخذة لضمان عدم فصل الطفل عن والدته       •
 أو كليهما أحد والديه

 املتخذة لدعم اآلباء واألمهات، وأسر األوالد والبنات ذوي اإلعاقة، ملنـع            التدابري •
 إخفاء الولد أو البنت ذي اإلعاقة أو التخلي عنه أو إمهاله أو عزله

التدابري املتخذة لتجنب إضفاء الطابع املؤسسي على األوالد والبنات ذوي اإلعاقة            •
ية بديلة من األسرة األوسع،     ممن يعجز آباؤهم عن رعايتهم، وضمان تزويدهم برعا       

 أو يف حالة تعذر ذلك يف إطار أسر داخل اجملتمع األوسع

التدابري املتخذة ملنع التعقـيم القـسري لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وخاصـة               •
  والنساء للفتيات

  ٢٤املادة     
  التعليم

ُتقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص، مع                
سري فـرص احلـصول علـى الـتعلُّم         ضمان نظام تعليمي شامل على مجيع املستويات وتي       

  .احلياة مدى
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
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ىل التعليم يف املراحل املبكِّـرة      وصول كل طفل ذي إعاقة إ     التدابري املُتخذة لضمان     •
  العايلاإللزامي والثانوي والتعليموعلى التعليم االبتدائي 

  عاقة يف مراحل التعليم املبكِّرعدد األوالد والفتيات ذوي اإلمعلومات عن  •
معلومات بشأن االختالفات اهلامة القائمة يف تعليم األوالد والبنـات يف خمتلـف              •

  مستويات التعليم وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه االختالفات
تكفل إمكانية الوصول إىل املدارس واملواد     اليت   من التدابري    التدابري التشريعية وغريها   •

الدراسية وتوفري ترتيبات تيسريية معقولة حسب احتياجات الفرد والدعم املطلوب          
  الكاملألشخاص ذوي اإلعاقة ضماناً لتوفري التعليم الفعال واإلدماج ل

أو الكبار أو املدرسني الذين  لألطفال  توافر خدمات التدريب على مهارات ُمحددة        •
بون ذلك بلغة بريل ولغات اإلشارة واالتصال التراكمي والبـديل والتنقـل            طلتي

  وجماالت أخرى
  التدابري املُتخذة لتعزيز اهلوية اللغوية للُصم •
التدابري املُتخذة لضمان توفري التعليم بأنسب اللغات والطرائق ووسائل االتـصال            •

  والبيئات للفرد
لمهنيني يف نظام التعليم علـى شـؤون        التدابري اليت تكفل توفري التدريب الالئق ل       •

  التعليمفريق اإلعاقة، فضالً عن تدابري إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
  العدد والنسبة املئوية للطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم باملرحلة الثالثة •
  العدد والنسبة املئوية للطالب ذوي اإلعاقة حبسب نوع اجلنس وميادين الدراسة •
 التيسريية املعقولة والتدابري األخرى اليت تكفل احلصول على التعليم          توفري الترتيبات  •

  بالتعلُّم مدى احلياة
التدابري اليت تتخذها الدولة لضمان التبكري بتحديـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة              •

  واحتياجاهتم التعليمية

  ٢٥املادة     
  الصحة

وى صحي ميكـن    ُتقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع بأعلى مست            
بلوغه، مبا يكفل حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات الصحية اليت تشمل إعـادة              

  .التأهيل الصحي، مبا يراعي نوع اجلنس، يف جمتمعهم وبدون تكلفة مالية
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
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 األشـخاص ذوي    التدابري التشريعية وغريها اليت حتمي من التمييز وتكفل حصول         •
ية، مبا يـشمل جمـال الـصحة        اإلعاقة على نفس اخلدمات الصحية اجليدة النوع      

  واإلجنابية اجلنسية
التدابري املُتخذة لضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على إعادة تأهيل صـحي           •

  يتصل باإلعاقة يف جمتمعهم جماناً بدون تكلفة مالية
خُّل املبكِّر، حسب االقتضاء، ملنـع      توفري اخلدمات الصحية وبرامج الكشف والتد      •

وتقليلها إىل أدىن حد، مع االهتمام باألطفال والنساء وكبار         ثانوية  ظهور إعاقات   
  املناطق الريفية السن مبا يشمل

احلمـالت  على  األشخاص ذوي اإلعاقة    اطالع  التدابري التشريعية وغريها لضمان      •
  للجمهور العامالصحية 

ب األطباء وغريهم من املهنيني يف اجملال الصحي على حقـوق           التدابري املُنفَّذة لتدري   •
  األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يشمل املناطق الريفية

لألشخاص ذوي اإلعاقة   صحي  التدابري التشريعية وغريها لضمان توفري أي عالج         •
  واملستنريةمبوافقتهم احلرة 

صول على التـأمني    التدابري التشريعية وغريها اليت تكفل احلماية من التمييز يف احل          •
  الصحي وأنواع التأمني األخرى حني يشترط القانون ذلك

 توافر املرافق الصحية بـل إمكانيـة الوصـول          جمردالتدابري املُتخذة اليت ال تكفل       •
  إليها الكامل

بأشكال يسهل االطالع عليهـا، مبـا يف    واملعلومات  الوعي  التدابري املُتخذة لزيادة     •
  فريوس نقص املناعة البشرية واملالريا/ن أمراض اإليدزطريقة بريل، للوقاية مذلك 

  ٢٦املادة     
  التأهيل وإعادة التأهيل

ُتحدد هذه املادة التدابري اليت متكِّن األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر من                
االستقاللية واحلفاظ عليها، وحتقيق قدراهتم البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنيـة الكاملـة،         

دماجهم وإشراكهم بشكل كامل يف كل مناحي احلياة من خالل برامج شـاملة للتأهيـل           وإ
  .واخلدمات االجتماعية وإعادة التأهيل يف جماالت الصحة والعمالة والتعليم

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
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ـ            • صحة برامج التأهيل وإعادة التأهيل العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جماالت ال
عية، مبا يشمل التدخُّل املبكِّر، ودعم األقـران   والعمالة والتعليم واخلدامات االجتما   

  وإتاحة هذه اخلدمات والربامج يف املناطق الريفية
خدمات وبرامج التأهيـل وإعـادة      أن تكون املشاركة يف     التدابري املُتخذة لضمان     •

  التأهيل على أساس طوعي
للمهنيني واملوظفني العاملني يف بـرامج التأهيـل    تشجيع التدريب األويل واملستمر    •

  وإعادة التأهيل
األجهزة والتكنولوجيات املعاونة   ومعرفة واستخدام   التدابري املُتخذة لتشجيع وإتاحة      •

  صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيلمن ناحية واملُصمَّمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
دل التكنولوجيات املعاونة وخاصـة يف      التدابري املُتخذة لتعزيز التعاون الدويل يف تبا       •

  بلدان العامل الثالث

  ٢٧املادة     
  العمل والعمالة

 هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وكسب الرزق باملـشاركة يف      قرت  
، ومبا يشمل أولئـك الـذين       النفاذ إليها سوق للعمل ويف بيئة عمل ُمنفتحة وشاملة يسهل         

  .عملهميتعرضون إلعاقة يف مسار 
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

ويف أي  التدابري التشريعية املُتخذة لضمان احلماية من التمييز يف كل مراحل العمالة             •
شكل من أشكال العمالة، واالعتراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل على            

اوٍ لقـاء   حلـصول علـى أجـر متـس       قدم املساواة مع الغري، وخاصة احلق يف ا       
  املتساوي العمل

برامج وسياسات العمالة حمددة األهداف والقائمة لتحقيق العمالـة الكاملـة           أثر   •
  من االتفاقية) ز(١إىل ) أ(١لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً للفقرات واملنتجة 

االستغناء عنـهم   الذين يتم   أثر تدابري تيسري إعادة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة          •
فض حجم النشاط وإعادة اهليكلة االقتصادية للمنشآت العامة  نتيجة اخلصخصة وخ  
  من االتفاقية )ه(١واخلاصة وفقاً للفقرة 

إتاحة املساعدة التقنية واملالية لتوفري ترتيبات تيسريية معقولة تشمل التشجيع علـى       •
  ملبادرةاتشجيعاً لروح ومشاريع بدء النشاط إقامة التعاونيات 
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ألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف سـوق        فعال لتوظيـف ا   تدابري العمل اإلجيايب وال    •
  النظامية العمل

  العمل قة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أماكنتدابري العمل اإلجيايب والفعال ملنع مضاي •
للتدريب الـوظيفي  ة حوتاملففرص حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات       •

  واملهين مبا فيها خدمات تشجيع العمل احلر
فات اهلامة القائمة يف العمالة بني الرجـال والنـساء ذوي          معلومات بشأن االختال   •

اإلعاقة وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه االختالفات تشجيعاً للنهوض          
  بالنساء ذوات اإلعاقة

) مـع تقـدمي أمثلـة     (بني األشخاص ذوي اإلعاقـة      ضعفاً  حتديد الفئات األشد     •
  ات يف سوق العملوالسياسات والتشريعات املنفَّذة إلدراج هذه الفئ

  التدابري املُتخذة لتعزيز احلقوق النقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة •
التدابري املُتخذة لضمان اإلبقاء على العمال الذين يعانون من إصابة يف مكان العمل              •

  إعاقة متنعهم من أداء مهامهم السابقة وإعادة تدريبهمتؤدي على 
 يف االقتصاد غـري الرمسـي يف        توفري معلومات عن عمل األشخاص ذوي اإلعاقة       •

الدولة الطرف، والتدابري املُتخذة لتمكينهم من اخلروج من االقتصاد غري الرمسـي،            
م علـى اخلـدمات األساسـية       فضالً عن التدابري املُتخـذة لـضمان حـصوهل        

  االجتماعية واحلماية
سفي وصف الضمانات القانونية املنفَّذة حلماية العمال ذوي اإلعاقة من الطرد التع           •

 ٢والعمل اجلربي أو القسري وفقاً للفقرة 

التدابري املتخذة لكفالة تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة احلاصلني على مهارات تقنية            •
 )ك(١ومهنية بالدعم املطلوب لدخوهلم وعودهتم إىل سوق العمل وفقاً للفقرة 

 سـوق العمـل العـام     ىل  إالتدابري املتخذة لكفالة وصول الطلبة ذوي اإلعاقـة          •
 القدر بنفس

التدابري املتخذة لكفالة خمتلف أشكال العمل، مثل العمل يف املوقع والعمل عن بعد              •
والتعاقد الباطين، وفرص العمـل الـيت تتيحهـا         ) يف البيت /خارج موقع العمل  (

  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
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  ٢٨املادة     
  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

يف مـستوى معيـشي الئـق ويف        ملادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة      تعترف هذه ا    
  . االجتماعية احلماية

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري املُتخذة لضمان توافر وإتاحة املياه النقية والغذاء الكايف وامللبس واملـسكن             •

   وتقدمي أمثلة على ذلك،لألشخاص ذوي اإلعاقة
تخذة لضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات واألجهزة         التدابري املُ  •

واملساعدات األخرى املناسبة بأسعار ميكن حتملها، مبا يف ذلك توافر الربامج الـيت             
  تغطي التكاليف املالية اإلضافية املتصلة باإلعاقة

النساء والفتيـات    وخاصة   التدابري املُتخذة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة       •
  الفقر بار السن من ذوي اإلعاقة، إىل برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد منوك

التدابري املوجهة إىل برامج اإلسكان العام واستحقاقات وبرامج التقاعد لألشخاص           •
  ذوي اإلعاقة

  التدابري املُتخذة لإلقرار بالصلة بني الفقر واإلعاقة •

  ٢٩املادة     
  لعامةاملشاركة يف احلياة السياسية وا

  .تكفل هذه املادة احلقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

التشريعات والتدابري الرامية إىل ضمان احلقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة،           •
القيـود  يف مثل هذه احلالة     وخاصة لذوي اإلعاقة العقلية أو الفكرية، ومبا يشمل         

  الية واإلجراءات املُتخذة للتغلب على هذه القيوداحل
التدابري املُتخذة لضمان حق التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة، سواًء مبفردهم أو            •

  برفقة شخص من اختيارهم
  التدابري املُتخذة لضمان الوصول الكامل إىل إجراءات وتسهيالت ومواد التصويت •
ية والعامـة   كة يف احليـاة الـسياس     مؤشرات قياس التمتع الكامل باحلق يف املشار       •

  لألشخاص ذوي اإلعاقة
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منظمات وتشغيل  الدعم املقدم، إن ُوجِد، لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل إنشاء            •
  متثل حقوقهم ومصاحلهم على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية

  ٣٠املادة     
  املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

ُتقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة الثقافية ويف تنمية                
واستغالل إمكاناهتم اإلبداعية والفنية والفكرية، واالعتراف هبويتهم الثقافية واللغوية املُحددة          

  .ودعمها، واملشاركة يف أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم املساواة مع الغري
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

التدابري املُتخذة لالعتراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة علـى قـدم              •
املساواة مع الغري يف احلياة الثقافية وتعزيز هذا احلق، مبـا يـشمل فـرص تنميـة      

  واستغالل إمكاناهتم اإلبداعية والفنية والفكرية
ن إتاحة التسهيالت الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضـية        التدابري املُتخذة لضما   •

، مبا يف ذلك     يف االعتبار  األطفال ذوي اإلعاقة  وضع  لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع     
  من خالل االستخدام املشروط للمشتريات العامة والتمويل العام

 األشـخاص   التدابري املُتخذة لضمان أالّ تصبح قوانني امللكية الفكرية حاجزاً أمام          •
ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل املواد الثقافية، مبا يشمل املشاركة يف اجلهود الدوليـة        

  ذات الصلة
  التدابري املُتخذة لتعزيز ثقافة الُصم •
لتدابري املُتخذة لدعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف األنشطة الرياضية، مبـا            ا •

لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف مـنح   يشمل القضاء على املعاملة التمييزية واملتمايزة      
  اجلوائز وامليداليات

التدابري املُتخذة لضمان مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع كل             •
األطفال اآلخرين، يف تسهيالت ممارسة األلعاب والترفيه والتسلية والرياضة، مبـا           

  فيها تلك اليت تتم داخل النظام املدرسي
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  يف التقرير باحلالة اخلاصة لألوالد والبنات والنساء ذوي اإلعاقةاجلزء املتصل   -دال   

  ٦املادة     
  النساء ذوات اإلعاقة

بالرغم من ضرورة تعميم اجلوانب اجلنسانية يف كل مادة مـن املـواد، حـسب                 
االنطباق، ينبغي أن يتضمن التقرير يف إطار هذه املادة حتديداً معلومات تتعلق بالتدابري الـيت               

الدولة الطرف لضمان تنمية املرأة والنهوض هبا ومتكينها على الوجه األكمل بغرض            تتخذها  
باحلقوق واحلريات األساسية املبيَّنة يف االتفاقية والقضاء على مجيـع           ممارستها ومتتعها    ضمان

  أشكال التمييز
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

 للنساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة علـى         هل ُيعترف بعدم املساواة بني اجلنسني      •
  املستويات التشريعية والسياساتية ويف إطار تطوير الربامج

هل تتمتع الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة بكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       •
  على قدم املساواة مع األوالد والرجال ذوي اإلعاقة

 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هل تتمتع الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة بكافة      •
  على قدم املساواة مع سائر الفتيات والنساء الاليت ال تعانني من إعاقة

  ٧املادة     
  األطفال ذوو اإلعاقة

ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات تكميلية، حسب االنطباق، تتعلق بالتدابري الـيت              
ي اإلعاقة بكافة احلقوق واحلريات     تتخذها الدولة الطرف لضمان التمتع الكامل لألطفال ذو       

األساسية املبيَّنة يف االتفاقية، وخاصة لضمان أن تتوخى مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفـال             
  .ذوي اإلعاقة املصاحل الفُضلى للطفل

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
والد والبنـات   ات املتـصلة بـاأل    عملية اختـاذ القـرار    رتكز عليها   املبادئ اليت ت   •

  اإلعاقة ذوي
يف كـل   هل يتمكن األوالد والبنات ذوو اإلعاقة من التعبري عن آرائهـم حبريـة               •

اليت تؤثر عليهم، وهل يتلقون املساعدة الـيت تتناسـب وإعاقتـهم            املوضوعات  
  وأعمارهم يف ممارسة هذا احلق

  االختالفات املتصلة حباالت األوالد والبنات ذوي اإلعاقة •
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األطفال ذوو اإلعاقة من أصحاب احلقوق مثلهم مثل سائر األطفال على           هل ُيعترب    •
  قدم املساواة

  اجلزء املتصل يف التقرير بالتزامات حمددة  -هاء   

  ٣١املادة     
  مجع اإلحصاءات والبيانات

  .تنظِّم هذه املادة عملية مجع البيانات من ِقبل الدولة الطرف  
  :ما يليوينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف   

، مبا يشمل البيانـات اإلحـصائية       اجملزأة واملالئمة التدابري املُتخذة جلمع املعلومات      •
من صياغة وتنفيذ سياسات كفيلة بإنفاذ االتفاقية يف جمـاالت          لتمكينها  والبحثية،  

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ األخالقية والضمانات القانونية         
   والسرية واخلصوصيةومحاية البيانات،

  نشر هذه اإلحصاءات واإلجراءات لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها •
التدابري املُتخذة لضمان املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية مجـع             •

  البيانات والبحوث

  ٣٢املادة     
  التعاون الدويل

اجلهود الوطنية الرامية إىل حتقيق     ُتقر هذه املادة بأمهية التعاون الدويل للدولة يف دعم            
  .االتفاقية وأهدافها مقاصد

وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف، باعتبارها بلداناً ماحنة أو مـستفيدة مـن               
  :التعاون الدويل، ما يلي

األشخاص ذوي  شامالً جلميع   التعاون الدويل   أن يكون   التدابري املُتخذة اليت تكفل      •
 همومفتوحاً أماماإلعاقة 

استخداماً صحيحاً  موال املاحنني   ألالبلدان املتلقية   استخدام  التدابري املُتخذة لضمان     •
  ) حمدد األهدافمع ذكر األمثلة واألرقام والنسب املئوية للتمويل الناجح (

الربامج واملشاريع املوجَّهة حتديداً لألشخاص ذوي اإلعاقة والنسبة املئوية للميزانية           •
  الكلية املخصصة هلا
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فاً مـن بـني ذوي      تخذة من أجل ضم الفئات األشد ضع      تدابري العمل اإلجيايب املُ    •
  اإلعاقة كالنساء واألطفال، إخل

  واملشاريع وتقييم الربامجوضع درجة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف تصميم و •
لربامج واملـشاريع   يف التيار العام ل   املوجَّه إىل األشخاص ذوي اإلعاقة      مقدار العمل    •

  اليت يتم وضعها ة العام
تسهيل ودعم بناء القدرات، مبا يف ذلك عن طريق تبـادل           اإلجراءات الرامية إىل     •

  وأفضل املمارساتاملعلومات واخلربات والربامج التدريبية 
هل تراعي السياسات والربامج املوجَّهة إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حقوق            •

  األشخاص ذوي اإلعاقة
ة يف  دى تقدمها وفعاليتها من أجل تبادل الدراية الفنيـة واخلـرب          الربامج وم وضع   •

  مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٣٣املادة     
  التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين

  .ُتنظِّم هذه املادة تطبيق االتفاقية ومتابعتها على الصعيد الوطين  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

ذة من أجل تسمية جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل احلكومة ُتعـىن             التدابري املُتخ  •
بتنفيذ االتفاقية، مع إيالء االعتبار الواجب إلنشاء أو تسمية آلية تنـسيق داخـل              

  املستويات  القطاعات وعلى خمتلفاحلكومة لتيسري األعمال ذات الصلة يف خمتلف
تضاء، واختاذ تدابري من  يشمل آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب االق      وضع إطار،  •

أجل تعزيز ومحاية ورصد تنفيذ االتفاقية مع مراعاة املبادئ املتـصلة حبالـة وأداء              
  املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

التدابري املُتخذة إلشراك اجملتمع املدين، وخاصة إشراك األشـخاص ذوي اإلعاقـة             •
ـ  ، مبا يشمل اعتبار   اليت متثلهم نظمات  املو وع اجلـنس، يف عمليـة الرصـد        ات ن

  التقرير وإعداد
 توعية شىت جدول أعمال مجيع الوكاالت احلكومية لضمانيف إدماج قضايا اإلعاقة  •

 العمل على تعزيز هذه احلقوقمتكينها من قوق اإلعاقة واإلدارات بالتساوي حب

 اقةعمليات اإلدارات احلكومية وبراجمها ووظائفها املتصلة باألشخاص ذوي اإلع •

  .خمصصات امليزانية ألغراض التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين •

        


