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اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، 

بناء على طلب اإبداء الراأي املوجه من طرف ال�سيد رئي�س جمل�س امل�ست�سارين بتاريخ 22 يناير 2015 والوارد 
على املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بنف�س التاريخ ؛ 

بناء على الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 �سادر يف 25 من ريع الأول 1432 )فاحت مار�س 2011( باإحداث 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، ول�سيما املادة 16 منه ؛ 

بناء على النظام الداخلي ملجل�س امل�ست�سارين ول �سيما املادة 282 منه ؛  
بناء على مبادئ بلغراد حول العالقة بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان والربملان، ول�سيما املبادئ 22، 

24، 25 و28 منها ؛
بناء على مذكرة التفاهم املربمة بتاريخ 10 دي�سمرب 2014 بني جمل�س امل�ست�سارين واملجل�س الوطني حلقوق 

الإن�سان، ول�سيما املادة 2 منها ؛     
بناء على الد�ستور ول�سيما الت�سدير والف�سالن 34 و71 )فق2( منه ؛ 

بناء على اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ؛
بناء على الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ؛ 

يقدم املجل�س راأيه بخ�سو�س م�رشوع  قانون اإطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأ�سخا�س يف و�سعية 
اإعاقة والنهو�س بها . 

مقدمة : 

من اأجل اإعداد راأيه ال�ست�ساري بخ�سو�س م�رشوع القانون- الإطار نظم املجل�س ور�سات اجلهوية للت�ساور 
من 28 يناير اإىل فاحت فرباير 2015 �ساركت فيها 400 �سبكة جمعوية وجمعية حملية، جهوية ووطنية عاملة 

يف جمال حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وكذا ممثلني عن موؤ�س�سة و�سيط اململكة. 

لل�سغل،  الدميقراطية  الكونفديرالية  2015 مع  9 و10 فرباير  التوايل يومي  الت�ساور على  لقاءات  كما نظم 
الحتاد الوطني لل�سغل باملغرب والفيديرالية الدميقراطية لل�سغل وكذا الحتاد العام ملقاولت املغرب. كما 
لل�سغل  الدميقراطية  والفيديرالية  املغرب  ملقاولت  العام  الحتاد  طرف  من  كتابية  م�ساهمة  املجل�س  تلقى 

والحتاد الوطني لل�سغل باملغرب. 
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التو�صيات املتعلقة باملادة الأوىل 

يذكر  الإعاقة«،  من  »الوقاية  م�سطلح  ودللة  الإطار،  القانون  م�رشوع  من  الأول  بالهدف  يتعلق  1.فيما 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن الفقرة )ب( من املادة 25 من اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
تلزم الدول الأطراف يف التفاقية بالعمل على » توفري ما يحتاج اإليه الأ�سخا�س ذوو الإعاقة حتديدا ب�سبب 
اإعاقتهم من خدمات �سحية، ت�سمل الك�سف املبكر والتدخل عند القت�ساء، وخدمات تهدف اإىل التقليل 

اإىل اأدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث املزيد منها، على اأن ي�سمل ذلك الأطفال وكبار ال�سن«  

وي�ستفاد من حتليل مقت�سيات هذه الفقرة اأن التفاقية ل ت�ستهدف تفادي الإعاقة واإمنا »الوقاية من التمييز 
املبني على الإعاقة« 1  واإن  هذا التاأويل متطابق مع املبداأ )د(2  من املبادئ العامة املن�سو�س عليها يف املادة 

3 من التفاقية.  

لالأ�سخا�س  الفر�س  تكافوؤ  حتقيق  ب�ساأن  املوحدة  القواعد  من   2.1 رقم  القاعدة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وتنبغي 
متعددة  الفنيني  من  اأفرقة  تديرها  برامج  تدبري  على  تعمل  اأن  للدول  »ينبغي  اأنه  على  تن�س  الإعاقة3  ذوي 
الخت�سا�سات وت�ستهدف الك�سف املبكر«  واأنه ميكن بالتايل .... فقد درء الآثار املعيقة اأو التخفيف من 
حدتها اأو اإزالتها«. وتن�س نف�س القاعدة  �سمن هذا الإطار اأنه ينبغي اأن ت�سمن هذه الربامج امل�ساركة التامة 
من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة واأ�رشهم على م�ستوى الأفراد، ومن منظمات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة على 

�سعيدي التخطيط والتقييم.« 

كما اأن برنامج العمل العاملي املتعلق بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 3 كانون 
الأول/دي�سمرب1982، بقرارها 37/52 يحدد مدى ا�سرتاتيجيات الوقاية ح�سب منطق ي�ستهدف تقلي�س 
اآثار النق�س و العجز. ذلك اأن جمموعة  من التدابري التي يقرتحها الربنامج، ل على �سبيل احل�رش، تتمحور 
القت�سادية  الثقافية،  الو�سعية  وحت�سني  احلرب،  من  كالوقاية  لالإعاقة،  البنيوية  الأ�سباب  من  الوقاية  حول 
املمار�سات  حت�سيـــن  بف�سل  للتدخل  خا�سة  تدابري  واعتماد  ه�سا�سة،  الأكرث  للمجموعات  الجتماعية  و 
بعد  وما  الولدة،  قبل  ما  وعالجات  املبكريـــــــن،  والت�سخي�س  والك�سف  ال�سحية،  واخلدمات  الغذائية 
الولدة، وحت�سني اخلدمات الطبية لالأ�سخا�س امل�سنني، والقيام بعمليات التكوين واعتماد قواعد من �ساأنها 
التقلي�س من حوادث ال�سغل يف القطاعني ال�سناعي والفالحي، وتقلي�س حوادث ال�سري واحلوادث املنزلية 

ومكافحة التلوث وال�ستهالك املفرط للمخدرات والكحول.   

العامة  53،54 و55 من مالحظتها  و�سمن نف�س املنطق، فاإن جلنة حقوق الطفل قد ذكرت يف الفقرات 
رقم 9 حول حقوق الأطفال يف و�سعية اإعاقة4  جمموعة من اأ�سباب الإعاقة التي ميكن اأن تكون مو�سوعا 

ل�سرتاتيجيات الوقاية. 
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ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأن الوقاية من الأ�سباب والآثار املعيقة متثل هدفا مركزيا لل�سحة 
العمومية معرتف به عامليا، ومكر�س مبقت�سى قرار جمعية ال�سحة العاملية )منظمة ال�سحة العاملية( رقم 58.23 

حول »الإعاقة، مبا يف ذلك الوقاية والعالج والتاأهيل«5. 

انطالقا من هذه العنا�رش، يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، باإعادة النظر يف �سيغة الهدف الأول 
ب�سكل ين�س على الوقاية من الأ�سباب املوؤدية اإىل الإعاقة وتقلي�س واإزالة الآثار املعيقة.   

التو�صيات املتعلقة باملادة 2 

2. لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن تعريف الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة املن�سو�س عليه يف املادة 
2 من م�رشوع القانون الإطار متالئم على العموم مع التعريف املن�سو�س عليه يف الفقرة الثانية من املادة 1 

من اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 

ويرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن نقل التعريفات املن�سو�س عليها يف املادة 2 من التفاقية اإىل املادة 
2 من القانون-الإطار  �سيكون له اأثر اإيجابي وحا�سم على فعلية اللتزامات الإيجابية التي تقع على عاتق 

ال�سلطات العمومية مبقت�سى الف�سل 34 من الد�ستور6. 

ويف هذا الإطار يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باأن تدرج يف املادة 2 من م�رشوع القانون الإطار 
تعريفات »الرتتيبات التي�سريية املعقولة«7  و«الت�سميم العام«8 و«الت�سال«9 و«اللغة«10، كما مت التن�سي�س 

عليها يف املادة 2 من التفاقية. 

3. ومن اأجل حتقيق التنا�سق الداخلي مل�رشوع القانون الإطار، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان القيام 
بعمليتني تتعلقان باملقت�سيات اخلا�سة بالتمييز على اأ�سا�س الإعاقة. 

 نقل تعريف التمييز على اأ�سا�س الإعاقة من املادة 3 اإىل املادة 2 من م�رشوع القانون   الإطار، وذلك من 
اأجل جتميع جميع التعريفات يف املادة 2 من م�رشوع القانون الإطار . 

 تعوي�س تعريف التمييز على اأ�سا�س الإعاقة املن�سو�س عليها يف م�رشوع القانون الإطار، بالتعريف املن�سو�س 
عليه يف املادة 2 من التفاقية11، التي تن�س اأي�سا على اأن احلرمان من ترتيبات تي�سريية معقولة يعترب �سكال من 

اأ�سكال التمييز على اأ�سا�س الإعاقة. 

وبغ�س النظر عن متطلبات التطابق مع التعريفات املن�سو�س عليها يف التفاقية، فاإن املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�سان يذكر اأن اعتماد تعريف التمييز على اأ�سا�س الإعاقة كما هو من�سو�س عليه يف املادة 2 من التفاقية، 
هو �رشط �رشوري لفعلية ال�سمانات الد�ستورية يف جمال مكافحة التمييز خا�سة يف حال املنازعات الق�سائية 
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من  حقوق  اأ�سحاب  بو�سفهم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ذلك   على  عالوة  و�سيمكن  بالتمييز.  املتعلقة 
التقا�سي  يف حالة رف�س الرتتيبات التي�سريية املعقولة. 

الدول  خمتلف  اأو�ست  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأن  اإىل  اأخريا  املجل�س  وي�سري   .4
تن�س يف  واأن  املعقولة  التي�سريية  الرتتيبات  تعريف  الوطنية  ت�رشيعاتها  تدرج يف  باأن  التفاقية  الأطراف يف 

قوانينها على اعتبار احلرمان من الرتتيبات التي�سريية املعقولة �سكال من اأ�سكال التمييز على اأ�سا�س الإعاقة.  

ويف هذا الإطار اأو�ست اللجنة نيوزيلندا ب« تو�سيح معنى الرتتيبات التي�سريية املعقولة » وباأن    »تنظر يف 
تعديل قانون حقوق الإن�سان لعام 1993 لي�سمل تعريفًا للرتتيبات التي�سريية املعقولة وفقًا لتعريفها يف املادة 
2 من التفاقية«12. كما حثت اللجنة الدامنارك على » اعتماد ت�رشيعات جديدة �ساملة ومتعددة القطاعات 
مناه�سًة للتمييز تو�سع نطاق احلماية لت�سمل قطاعات اأخرى غري قطاع �سوق العمل وتوؤكد اأن عدم توفري 
ترتيبات تي�سريية معقولة �رشٌب من �رشوب التمييز على اأ�سا�س الإعاقة«13، كما اأو�ست اللجنة الدامنارك اأي�سا 
اإمكانية تقدمي �سكاوى  باأن« تكفل فعالية �سبل النت�ساف القانونية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مبا يف ذلك 

تت�سل بالتمييز على اأ�سا�س الإعاقة اإىل جمل�س امل�ساواة يف املعاملة«. 

كما اأن التو�سيات املوجهة من طرف اللجنة اإىل ال�سويد تهم يف اآن واحد نقل التفاقية اإىل »الت�رشيع ال�سويدي« 
واعتماد » اعتماد تعريف قانوين للرتتيبات التي�سريية املعقولة واإدراجه يف جميع القوانني املكتوبة ذات ال�سلة 

لكي يت�سنى تطبيقها يف جميع املجالت احلكومية مبا يف ذلك املجال الق�سائي واملجال الإداري.« 14 

التو�صيات املتعلقة باملادة 3 

5. لقد خل�س املجل�س بعد حتليله ملقت�سيات املادة 3 من م�رشوع القانون الإطار اإن �سياغة بع�س املبادئ ل 
تطابق ال�سيغة املن�سو�س عليها يف املادة 3 من التفاقية، واأن هذه التفاوتات ميكن اأن توؤدي، يف نظر املجل�س 

اإىل تقلي�س املدى القانوين لهذه املبادئ. 

وهكذا ي�سري املجل�س اإىل اأن �سيغة »عدم التمييز على اأ�سا�س الإعاقة مبختلف اأ�سكاله« الواردة يف املادة 3 
من م�رشوع القانون الإطار تت�سمن خماطر تاأويلها مبعنى ل يغطي حالت التمييز املتعدد، اأي حالت التمييز 
لأ�سباب خمتلفة . و هذا احلد التاأويلي ميكن اأن يوؤدي على املدى املتو�سط اإىل ظهور اجتهاد ق�سائي يف جمال 
ق�سائيا  الأحيان جوابا  من  الكثري  تتيح يف  ل  الواحد«والتي  »ال�سبب  امل�سماة  املقاربة  على  مرتكز  التمييز 
من�سفا وفعال على حالت التمييز املتعدد، وهي ق�سايا معقدة بطبيعتها15. ومن �سلبيات هذه املقاربة اأي�سا 

اأن ت�ساعف من عبء الإثبات امللقى على عاتق الطرف الطالب الذي يكون غالبا يف و�سعية ه�سا�سة. 

انطالقا من هذه العتبارات ، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يعترب اأن الإطار القانوين الوطني 
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امل�ستقبلي ملكافحة التمييز ينبغي اأن ين�س على مقت�سيات تتعلق بالتمييز املتعدد على غرار عدد من الت�رشيعات 
املقارنة16، يقرتح اأن ينقل م�رشوع القانون الإطار املبداأ )ب( لعدم التمييز كما هو من�سو�س عليه يف املادة 
3 من التفاقية  حرفيا دون اأي تدقيق اإ�سايف  اأو تقييد. ويذكر املجل�س اأي�سا  اأن مقرتحه يندرج يف اإطار 
اإعمال مقت�سيات الفقرة الثانية من املادة 5 من التفاقية التي تن�س على اأنه » حتظر الدول الأطراف اأي متييز 
على اأ�سا�س الإعاقـة وتكفـل لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة احلماية القانونية املت�ساوية والفعالة مـن التمييز على 

اأي اأ�سا�س«. 

اأي�سا اأن م�رشوع القانون-الإطار اعتمد �سياغة ملبداأ امل�ساركة  6. لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 
تت�سمن خماطر تقلي�س مدى التزام ال�سلطات العمومية يف هذا املجال. ذلك اأن املبداأ )ج( املن�سو�س عليه يف 
املادة 3 من التفاقية ي�سمن لالأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة »كفالة م�ساركة واإ�رشاك الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
بـ�سورة كاملة وفعالة يف املجتمع«، يف حني اأن هذا املبداأ متت اإعادة �سياغته يف املادة 3 من م�رشوع القانون 
تنا�سب و�سعيتهم  التي  اإعاقة يف جميع الأن�سطة  الإطار كما يلي »�سمان م�ساركة الأ�سخا�س يف و�سعية 

واإ�رشاكهم فيها ب�سورة كاملة وفعالة«.

وعالوة على هذا التفاوت الدليل، فاإن املجل�س الوطني ي�سري اإىل اأن طبيعة اللتزام الد�ستوري لل�سلطات 
العمومية يف جمال م�ساركة واإدماج الأ�سخا�س ذوي الإعاقة هي اأعلى من حيث مداها من م�ستوى اللتزام 
متطابقة  ال�سدد  هذه  الد�ستوري يف  اللتزام  طبيعة  اأن  علما  القانون–الإطار.  م�رشوع  عليه يف  املن�سو�س 
ب�سكل تام مع مقت�سيات التفاقية. ذلك اأن الف�سل 34 من الد�ستور ين�س على اأنه »تقوم ال�سلطات العمومية 
بو�سع وتفعيل �سيا�سات موجهة اإىل الأ�سخا�س والفئات مــــن ذوي الحتياجات اخلا�سة. ولهذا الغر�س، 
ت�سهر خ�سو�سا على ما يلي : ....اإعادة تاأهيل الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقة ج�سدية، اأو ح�سية حركية، 
اأو عقلية، واإدماجهم يف احلياة الجتماعية واملدنية، وتي�سري متتعهم باحلقوق واحلريات املعرتف بها للجميع«. 
لهذه الأ�سباب، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تعوي�س املبداأ الثالث املن�سو�س عليه يف املادة 3 من 

م�رشوع القانون الإطار بنقل حريف للمبداأ )ج( كما مت التن�سي�س عليه يف املادة 3 من التفاقية. 

7. عاين املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن املادة 4 من م�رشوع القانون الإطار ل ين�س على مبداأ » احرتام 
الفوارق وقبول الأ�سـخا�س ذوي الإعاقـة كجـزء من التنوع الب�رشي والطبيعة الب�رشية«  الذي ميثل املبداأ )د( 
املن�سو�س عليه يف املادة 3 من التفاقية. اإن املجل�س الذي ل يتوفر على عنا�رش معلومات ب�ساأن مربرات هذا 
اخليار يذكر باأهمية هذا املبداأ خا�سة يف عالقته مع مكافحة التمييز على اأ�سا�س الإعاقة وكذا يف عالقته ب« 
مكافحة القوالب النمطية واأ�سـكال التحيـز واملمار�سـات  ال�سارة املتعلقة بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مبـا فيهـا 
تلـك القائمـة على اجلن�س وال�سن، يف جميع جمالت احلياة« الذي ي�سكل التزاما للدول الأطراف بالتفاقية 
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مبقت�سى املادة 8 منها. وقد مت اإبراز هذا الربط من طرف املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان يف دليلها املعنون 
يو�سي  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن  و هكذا  الإعاقة«17.  ذوي  الأ�سخا�س  اتفاقية حقوق  »تتبع 

امل�رشع باإدراج هذا املبداأ على م�ستوى املادة 3 من م�رشوع القانون الإطار.      

8. وقد لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا اأن �سياغة املبداأ اخلام�س املن�سو�س عليه يف املادة 3 
من م�رشوع القانون الإطار يقل�س من املدى ال�سامل ملبداأ اإمكانية الو�سول اأو الولوجية لكونه يح�رش التزام 
ال�سلطات العمومية يف »تي�سري الولوج اإىل خمتلف الف�ساءات واخلدمات العمومية«. ويذكر املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�سان اأن املادة 3 من التفاقية كر�ست  اإمكانية الو�سول اأو الولوجية كاإحدى مبادئ التفاقية، واأن 
مدى اإمكانية الو�سول كما مت حتديده يف املادة 9 من التفاقية18 يتجاوز ب�سكل كبري مفهوم »تي�سري الولوج 

اإىل خمتلف الف�ساءات واخلدمات العمومية«.  

كما اأن اللجنة املعنية بحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اأ�سارت يف مالحظتها العامة رقم 2 19  اإىل اأن من » 
املهم تناول اإمكانية الو�سول بكل تعقيداتها...و مل يعد الرتكيز الآن من�سبا على م�ساألة ال�سخ�سية القانونية 
وو�سائل  واملعلومات  واملركبات  للنقل  الأ�سا�سية  والهياكل  املباين  لأ�سحاب  اخلا�سة  اأو  العامة  والطبيعة 
الت�سال واخلدمات. فما دامت ال�سلع واملنتجات واخلدمات موجهة اأو مقدمة اإىل عامة اجلمهور، ويجب 
اأن يكون الو�سول اإليها متاحا للجميع، بغ�س النظر عما اإذا كانت متلكها اأو تقدمها �سلطة عامة اأو موؤ�س�سة 

خا�سة«. 

وي�ستفاد بالتايل من هذه العنا�رش املعيارية والتاأويلية، اأن �سياغة مبداأ »تي�سري الولوج« املن�سو�س عليه يف املادة 
3 من م�رشوع القانون الإطار، يقرتح تعوي�سها مبجرد الإ�سارة  يف مقت�سى قانوين اإىل مبداأ اإمكانية الو�سول 

كما مت التن�سي�س عليه يف املادة 3 من التفاقية. 

التو�صيات املتعلقة باملواد 4،5،6،7 

9. يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باإدراج مقت�سى على م�ستوى املادة 4 من م�رشوع القانون الإطار 
 .prestation de compensationتعوي�سية اإعاقة يف م�ساريف  الأ�سخا�س يف و�سعية  تكر�س حق 
وينبغي اأن تغطي هذه امل�ساريف يف نظر املجل�س احلاجيات املتعلقة بامل�ساعدة الإن�سانية، التقنية اأو احليوانية 
وتهيئة ال�سكن اأو املركبات ح�سب م�رشوع احلياة الذي يختاره ال�سخ�س يف و�سعية اإعاقة. ويرى املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا اأن عائالت الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة وكذا  امل�ساعدين العائليني لالأ�سخا�س 
يف و�سعية اإعاقة يجب، من منظور املجل�س اأن يكونوا �سمن الفئات املوؤهلة لتلقي هذه امل�ساريف التعوي�سية. 
وميكن التذكري يف هذا ال�سدد باأن جلنة حقوق الطفل اأو�ست يف مالحظتها العامة رقم 9 20 حول حقوق 
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الأطفال يف و�سعية اإعاقة الدول الأطراف باإعداد وتنفيذ »�سيا�سة عامة �ساملة من خالل خطة عمل«ت�سمن« 
تلقي الطفل يف و�سعية اإعاقة ووالديه و/اأو غريهما ممن يرعونه الرعاية اخلا�سة وامل�ساعدة اللتني ي�ستحقونها 

مبوجب التفاقية«.

ا�ستهداف  جمال  يف  منا�سبة  الأكرث  الآليات  اإحدى  ميثل  القانون،  بوا�سطة  التعوي�سية  امل�ساريف  �سمان  اإن 
فاإن  املقارنة  �سبيل  اإعاقة. وعلى  الأ�سخا�س يف و�سعية  تغطية حاجيات  اإىل  املوجهة  العمومية  امل�ساعدات 
القانون الفرن�سي رقم 102-2005 بتاريخ 11 فرباير 2005 املتعلق بتكافوؤ احلقوق والفر�س وامل�ساركة 
ومواطنة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ين�س يف مواده 11 اإىل 15 على احلق يف م�ساريف تعوي�سية مع الإحالة 
اإىل مقت�سيات املدونة العامة لل�رشائب ومدونة العمل الجتماعي       والأ�رش ومدونة ال�سمان الجتماعي و 

القانون املدين.   

10. ومن اأجل �سمان الولوج املتكافئ لالأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة اإىل خدمات التاأمني ومن اأجل تفادي 
اأي ممار�سة متييزية اإزاء هوؤلء الأ�سخا�س. فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح اأن تدرج على م�ستوى 
املادة 5 من م�رشوع القانون ـ الإطار  مقت�سى يحظر �رشاحة اأي �سكل من اأ�سكال التمييز يهدف اإىل حرمان 
اأو نوع  اأو ال�سن  التاأمني خا�سة التمييز ب�سبب احلالة ال�سحية  اإىل  اإعاقة من الولوج  الأ�سخا�س يف و�سعية 
الإعاقة. اإن هذا املقرتح ي�ستهدف اإعمال اإحدى اللتزامات الإيجابية للدولة مبقت�سى املادة 25 )النقطة ه( 
الــ�سحي،  التاأمني  التمييـز �سـد الأ�سـخا�س ذوي الإعاقـة فـي تـوفري  التي تن�س على »حظر  من التفاقية 
والتــاأمني علــى احليــاة حيثمــا يــ�سمح القــانون الوطني بذلك، على اأن يوفرا بطريقة من�سفة ومعقولة«. 
كما اأن عددا من الت�رشيعات املقارنة ن�ست على مقت�سيات حتظر �رشاحة التمييز اإزاء الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
2012 املتعلق بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة21  اإلزامبي ل�سنة  للقانون  بالن�سبة  ال�ساأن  التاأمني، كما هو  يف جمال 
وكذا القانون اجلنوب اإفريقي ل�سنة 2000  املتعلق بالنهو�س بامل�ساواة ومكافحة التمييز22 حيث ين�س هذا 

القانون يف ملحق خا�س على اأمناط املمار�سات التمييزية ح�سب القطاعات مبا يف ذلك قطاع التاأمني . 

القانون  من م�رشوع      6 و7  املادتني  اإليهم يف  امل�سار  احلقوق  بع�س ذوي  بتو�سيف  يتعلق  وفيما    .11
خماطر  يت�سمنان  املعوزين«  الأ�رش  و«اأرباب  املعوزين«  »الأ�سخا�س  م�سطلحي  اأن  املجل�س  يرى  الإطار  ـ 
اأ�سحاب حقوق من منظور  بو�سفهم  اإعاقة وعائالتهم  لالأ�سخا�س يف و�سعية  القانوين  الو�سع  اإ�سعاف  
اأن م�سطلح »رب الأ�رشة« يف  اإىل  ال�سدد  الإن�سان. وتنبغي الإ�سارة يف هذا  املرتكزة على حقوق  املقاربة 
ت�سري  الأ�رشة  اأن  على  تن�س  التي  الأ�رشة  مدونة  من   4 املادة  مقت�سيات  مع  متالئم  غري  هو  املتداول  مدلوله 
الفقرة  النقطة )ج( من  الدول الأطراف مبقت�سى  تلزم  فاإن التفاقية  الزوجني«. ويف نف�س الإطار  »برعاية 
الثانية من املادة 28 باتخاذ تدابري ل » �سمان  ا�ستفادة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الذين يعيـ�سون يف حالة 
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فقر واأ�رشهم من امل�ساعدة التي تقدمها الدولة لتغطيـة نفقات املتعلقـة بالإعاقـة، مبـا فيهـا التـدريب املنا�سـب 
واإ�سـداء امل�سورة وامل�ساعدة املالية والرعاية املوؤقتة«. 

»الأ�سخا�س  م�سطلحي  با�ستبدال  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يو�سي  العتبارات،  هذه  من  انطالقا 
املعوزين« واأرباب الأ�رش املعوزين« مب�سطلحي »الأ�سخا�س يف و�سعية فقر« و«الأ�رش يف و�سعية فقر«. 

  
12. ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا اأن يدرج يف املادة 6 من م�رشوع القانون الإطار مقت�سى 
يف  لالأ�سخا�س  الكامل  الإدماج  نحو  موجها  يكون  اأن  ينبغي  الذي  الجتماعي  الدعم  نظام  غاية  يحدد 

و�سعية اإعاقة. 

ويف هذا الإطار يذكر املجل�س اأن جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اأو�ست عددا من الدول بو�سع اأنظمة 
دعم موجهة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة من اأجل الو�سول للغاية الإ�سرتاتيجية املتمثلة يف قدرة الأ�سخا�س يف 

و�سعية اإعاقة من العي�س ب�سكل م�ستقل يف املجتمع. 

وهكذا اأو�ست اللجنة نيوزيالندا ب » با�ستعرا�س التكاليف املرتبطة بالإعاقة ل�سمان تخ�سي�س ما يكفي من 
دخل/معا�س، ول �سيما لالأطفال ذوي الإعاقة، واأ�رشهم« 23   

ويف نف�س الإطار حثت اللجنة كوريا24 على » التاأكد من اأن برامج امل�ساعدة الجتماعية تتيح م�ساعدة مالية 
كافية وعادلة لكي يت�سنى لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة العي�س با�ستقاللية يف املجتمع«. بل اإن اللجنة اأو�ست 
ال�سخ�سية وفقًا خل�سو�سيات  ُيدفع مقابل خدمات امل�ساعدة  املبلغ الذي  كوريا  بوجه خا�س »باحت�ساب 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وظروفهم واحتياجاتهم ولي�س على اأ�سا�س »درجة العجز«، ووفقًا لدخل ال�سخ�س 
اأن  اأن هدف ا�ستقاللية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يجب  اأ�رشته.« كما  ذي الإعاقة املعني ولي�س وفقًا لدخل 
يحدد، ح�سب اللجنة، ال�سيا�سات والتدابري يف جمال الدعم املتخذة من قبل الدولة . و هكذا حثت اللجنة 
اإ�سبانيا25 على » �سمان اإتاحة ما يكفي من التمويل لتمكني الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من التمتع على نحو 
اإىل جمموعة كاملة من  امل�ساواة مع غريهم؛ والو�سول  اإقامتهم على قدم  فعال مبا يلي: حرية اختيار مكان 
امل�ساعدة  ي�سمل  مبا  اليومية،  للحياة  الالزمة  املجتمعية  اخلدمات  من  وغريها  وال�سكنية  املنزلية  اخلدمات 

ال�سخ�سية؛ وتهيئة الظروف املعقولة لتمكينهم من الندماج ب�سورة اأف�سل يف جمتمعاتهم.«

ويف �سيغة اأكرث �سمول اأو�ست اللجنة ال�سويد26 ب« باحلر�س على تقدمي معونة مالية كافية ومن�سفة يف اإطار 
برامج امل�ساعدة ال�سخ�سية ل�سمان متكن ال�سخ�س من العي�س م�ستقاًل يف املجتمع.«

اإن حتقيق اأهداف التفاقية، مير اأي�سا عرب ا�ستهداف اأدق للعائالت املوؤهلة لال�ستفادة من دعم الدولة، ويف هذا 
ال�سدد اأو�ست اللجنة الباراغواي27  باتخاذ تدابري لتعزيز الأ�رش البديلة وتقدمي الدعم املايل لالأ�رش منخف�سة 
الدخل التي تعول اأطفاًل من ذوي الإعاقة، لكي يتمكنوا من البقاء مع اأ�رشهم وامل�ساركة بفعالية يف املجتمع«   
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ويف اإطار اأكرث تخ�سي�سا اأو�ست اللجنة بلجيكا28 » باأن تخ�س�س املوارد الالزمة لدعم اأ�رش الأطفال ذوي 
اإدماجهم  الإعاقة وباأن متنع التخلي عن هوؤلء الأطفال واإيداعهم يف موؤ�س�سات الرعاية وباأن حتر�س على 

وم�ساركتهم يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع غريهم من الأطفال. »
 

التو�صيات املتعلقة باملادة 8 

13. يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باأنه يعود اإىل امل�رشع حتديد كيفيات اإعمال، يف الت�رشيع الوطني، 
اللتزامات التفاقية لل�سلطات العمومية املتعلقة بولوج الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة اإىل خدمات ال�سحة. 
غري اأن املجل�س يرى اأي�سا اأن مدى اللتزامات الإيجابية لل�سلطات العمومية يف جمال ولوج الأ�سخا�س يف 
و�سعية اإعاقة اإىل خدمات ال�سحة ل ميكن اختزالها يف »التدابري الالزمة للوقاية من جميع اأنواع الإعاقات 

وت�سخي�سها والعالج منها«، كما مت التن�سي�س يف املادة 8 من م�رشوع القانون الإطار. 

ولهذا الغر�س يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تقوية املادة 8 من م�رشوع القانون الإطار باإدراج عدد 
25 من التفاقية.    وهكذا فاإن �سياغة  من املقت�سيات امل�ستفادة من اللتزامات املن�سو�س عليه يف املادة 

اأو�سع للمادة 8 ميكن اأن ت�سمن لالأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة : 

 توفري رعاية وبرامج �سحية جمانية اأو معقولة التكلفة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة تعادل يف نطاقها ونوعيتها 
ومعايريها تلك التي توفرها لالآخرين، مبا يف ذلك خدمات ال�سحة اجلن�سية والإجنابية وبرامج ال�سحة العامة 

لل�سكان ؛
اأدنى حد من  اإىل  التقليل  اإىل  القت�ساء، وخدمات تهدف  املبكر والتدخل عند  الك�سف  توفري خدمات   

الإعاقات ومنع حدوث املزيد منها، على اأن ي�سمل ذلك الأطفال وكبار ال�سن ؛
 توفري هذه اخلدمات ال�سحية يف اأقرب مكان ممكن29 ؛  

 الإعالم والتكوين ومواكبة ودعم العائالت وم�ساعدي الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة30؛  

اإن هذه اللتزامات التي ميكن تكري�سها يف القانون- الإطار تتكامل وتتالءم مع الأهداف املحددة يف اإطار 
�سيا�سة ال�سحة العمومية يف جمال الوقاية من الأ�سباب املوؤدية اإىل الإعاقة، كما مت التن�سي�س عليها يف املادة 8 من 
م�رشوع القانون الإطار. و يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا اخل�سو�س اأن القواعد املوحدة ب�ساأن 
حتقيق تكافوؤ الفر�س لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 20 دي�سمرب 
1993 خالل دورتها الثامنة و الأربعني تن�س على اأنه ينبغي للدول » اأن تعمل على تدبري برامج تديرها اأفرقة 
من الفنيني متعددة الخت�سا�سات وت�ستهدف الك�سف املبكر للعاهة وتقييمها ومعاجلتها. فقد يف�سي ذلك اإىل 
درء الآثار املعوقة اأو التخفيف من حدتها اأو اإزالتها. وينبغي اأن ت�سمن هذه الربامج امل�ساركة التامة من املعوقني 

واأ�رشهم على م�ستوى الأفراد، ومن منظمات املعوقني على �سعيدي التخطيط والتقييم«.31  
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القانون- الإطار  8 من م�رشوع  املادة  اأن تدرج يف  اأي�سا،  الوطني حلقوق الإن�سان  14. ويو�سي املجل�س 
وامل�ستنرية  احلرة  للموافقة  ال�رشيح  ال�سرتاط  �رشورة  يف  الأوىل  ال�سمانة  تتمثل   : اأ�سا�سيتان  �سمانتان 
لالأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة الذين يتلقون عالجات اأو خدمات �سحية. وتتمثل ال�سمانة الثانية تهم الإلزام 
باإخبار الأ�سخا�س املعنيني بنتائج برامج الت�سخي�س املبكر. اإن ال�سمانة الأوىل جتد اأ�سا�سها املعياري يف النقطة 
)د( من املادة 25 من التفاقية. اأما ال�سمانة الثانية فتندرج يف اإطار اإعمال احلق يف الو�سول اإىل املعلومات 
املتعلقة بال�سحة. و على �سبيل املقارنة فقد اعتربت املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان يف قرارها ر.ر. �سد 
جمال  تندرج يف  التي  و  بال�سحة  املتعلقة  املعلومات  اإىل  الو�سول  اأن حق   2011 ماي   26 بتاريخ  بولونيا 
احلياة اخلا�سة، تت�سمن على اخل�سو�س حق الأ�سخا�س يف احل�سول على املعلومات املتوفرة ب�ساأن و�سعهم 
ال�سحي، لتمكينهم، بناء على هذه املعلومات، من القيام باختياراتهم التي �ستوؤثر على نوعية حياتهم )كرف�س 

تلقي عالج، اأو طلب عالج طبي معني(32.    

ب�ساأن م�ساألة  املوا�سيعية  الدول يف درا�ستها  الإن�سان  ال�سامية حلقوق  املفو�سية  اأو�ست  الإطار،  نف�س  ويف 
الإعاقة  لالأ�سخا�س ذوي  الق�رشي  اأو  الإلزامي  العالج  والإعاقة  ب«  حظر  والفتيات  الن�ساء  العنف �سد 

وتاأمني وجود �سمانات اإجرائية كافية حلماية احلق يف املوافقة امل�ستنرية وامل�سبقة«33. 

التو�صيات املتعلقة باملادة 11 

15. من اأجل توفري اأ�سا�س قانوين لبع�س التزامات ال�سلطات العمومية يف جمال ولوج الأ�سخا�س يف و�سعية 
11 من م�رشوع  املادة  اأن تدرج يف  الوطني حلقوق الإن�سان،  التعليم، يقرتح املجل�س  اإىل حقهم يف  اإعاقة 

القانون- الإطار املقت�سيات التالية: 

يف  متعلمة  متعلم–  كل  حاجيات   ح�سب  املعقولة  التي�سريية  بالرتتيبات  بالقيام  العمومية  ال�سلطات  التزام 
و�سعية اإعاقة. 

التزام ال�سلطات العمومية باتخاذ التدابري من اأجل : 
والبديلة،  املعززة  الت�سال  واأ�سكال  وو�سائل  وطرق  البديلة،  الكتابة  واأنواع  برايل  طريقة  تعلم  تي�سري   

ومهارات التوجيه والتنقل، وتي�سري الدعم والتوجيه عن طريق الأقران ؛
م ؛  تي�سري تعلم لغة الإ�سارة وت�سجيع الهوية اللغوية لفئة ال�سُ

اللغات  باأن�سب  منهم،  الأطفال  وخا�سة  املكفوفني،  م  ال�سُ اأو  م  وال�سُ للمكفوفني  التعليم  توفري  كفالة   

الأكادميي  النمو  قدر من  اأق�سى  بتحقيق  ت�سمح  بيئات  املعنيني، ويف  لالأ�سخا�س  الت�سال  وطرق وو�سائل 
والجتماعي.
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الأ�سخا�س  حقوق  جلنة  توجهات  اأي�سا  ترتجم  التفاقية،  من   24 املادة  من  امل�ستمدة  املقرتحات  هذه  اإن 
ذوي الإعاقة التي تتمحور حول املفهوم املهيكل للتعليم الدامج34. ذلك اأن اللجنة قد وجهت اإىل الدول 
الأطراف مبنا�سبة فح�س تقاريرها الأولية عددا من املالحظات تهم يف اآن واحد الإطار القانوين وال�سيا�سات 
املتعلقة بالرتبية والتكوين. واملالحظات التي وجهت اإىل املك�سيك على �سبيل املثال همت النظام الرتبوي 
يف �سموليته. حيث اإن اللجنة دعت املك�سيك35 اإىل » )اأ( العرتاف يف ت�رشيعاتها و�سيا�ساتها بنظام تعليم 
جامٍع يف كل مراحل التعليم، البتدائية والثانوية والعليا، وو�سع ترتيبات تي�سريية معقولة مبيزانية كافية، مع 
تدريب املعلمني الدائمني على نحو منا�سب؛ )ب( اتخاذ تدابري ت�سمن التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة 
باملدر�سة، مع الهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنف�سية - الجتماعية والأطفال ال�سم واملكفوفني 
واملنتمني اإىل املجتمعات املحلية لل�سعوب الأ�سلية ؛ )ج( التنفيذ العاجل لتدابري تي�رشرّ الو�سول اإىل املرافق 
التعليمية واحل�سول على جميع املواد التعليمية و�سمان ا�ستخدامها منذ بداية العام الدرا�سي، مبا فيها املواد 
ة بطريقة برايل ولغة الإ�سارة.«  كما اأن اللجنة اأو�ست ب�سكل ممنهج باإدماج الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة  املعدَّ
اإلزام الدولة بالقيام بالرتتيبات التي�سريية املعقولة للو�سول اإىل هذا الهدف.  يف النظام التعليمي العادي مع 
ويف هذا الإطار حثت اللجنة الأرجنتني36 على اأن » تتخذ ما يلزم من تدابري لإدماج الطالب ذوي الإعاقة 
تي�سريية معقولة  ترتيبات  للجميع، وتقدم  ال�ساملة  املدار�س  امل�سجلني يف مدار�س الحتياجات اخلا�سة يف 
اإىل الطالب ذوي الإعاقة يف اإطار نظام التعليم العام«. واأو�ست اللجنة نيوزلندا37 »بال�سطالع مبزيد من 
التعليم البتدائي والثانوي، وتعزيز م�ستوى  التي�سريية املعقولة على م�ستويي  اإتاحة الرتتيبات  العمل لتعزيز 
التحاق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة بالتعليم العايل« و »اإر�ساء حق التعليم ال�سامل للجميع والقابل للتطبيق بقوة 

القانون.« 

  التو�صيات املتعلقة بالن�ص التنظيمي املن�صو�ص عليه يف املادة 13 

17. تن�س املادة 13 من م�رشوع القانون- الإطار على اإحداث جلان جهوية لدى الأكادمييات اجلهوية للرتبية 
والتكوين38 مكلفة بدرا�سة ملفات ت�سجيل الأطفال ذوي الإعاقة يف �سن التمدر�س. و يف هذا الإطار، فاإن 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يعترب مبدئيا هذه اللجان اآلية تهدف اإىل حتقيق الطابع الفعلي لولوج 
اإىل عائق  اللجان  اإىل خماطر حتويل هذه  التنظيمية  ال�سلطة  انتباه  يثري  التعليم،  اإىل  اإعاقة  الأطفال يف و�سعية 

يحول دون ولوج الأطفال يف و�سعية اإعاقة اإىل النظام التعليمي العادي. 

ويدرك املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان هذه املخاطر على �سوء الدورية امل�سرتكة لوزيري ال�سحة    والرتبية 
الوطنية والتكوين املهني رقم 721-14 بتاريخ 25 يونيو 2014 املتعلق تفعيل دور اللجنة الطبية الإقليمية 
واللجنة النيابية لال�ستقبال والتوجيه والتتبع يف جمال متدر�س الأطفال »ذوي الحتياجات اخلا�سة«. فعالوة 
القانوين لالأطفال يف  الو�سع  الذي ل يربز  ا�ستعمال م�سطلح »الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة«  على 
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و�سعية اإعاقة بو�سفهم اأ�سحاب حقوق، فاإن املجل�س لحظ اأن م�سطرة ا�ستقبال ومعاجلة ملفات ت�سجيل 
7 من امل�سطرة ت�ستعمل م�سطلح »امللفات  النقطة  الت�سجيل لأن  اإمكانية رف�س طلب  هوؤلء الأطفال تتيح 

التي مت الحتفاظ باأ�سحابها«. 

الدول  تلزم  التي  التفاقية  من   24 املادة  من  الثانية  الفقرة  )اأ(  النقطة  مع  متطابقة  غري  الإمكانية  هذه  اإن 
الأطراف بال�سهر على »عدم ا�ستبعاد الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على اأ�سا�س الإعاقة، 
وعدم ا�ستبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم البتدائي اأو الثانوي املجاين والإلزامي على اأ�سا�س الإعاقة«. 
الوطني  املجل�س  فاإن  التنظيمية،  الن�سو�س  م�ستوى  التفاوتات على  من  النمط  تفادي هذا  اأجل  فمن  ولذا 
لالأطفال من  ا�ستبعاد  اأي  القانون بحظر  13 من م�رشوع  املادة  اإىل  مقت�سى  اإ�سافة  يقرتح  الإن�سان  حلقوق 

النظام التعليمي العام على اأ�سا�س الإعاقة.  

املوا�سيعية  الدرا�سة  من  الأ�سا�سية  التو�سيات  باإحدى  يذكر  الإن�سان،  الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن  واأخريا 
اأن  التعليم39، ذلك  الإعاقة يف  الأ�سخا�س ذوي  الإن�سان عن حق  املتحدة حلقوق  ال�سامية لالأمم  للمفو�سة 
الرئي�سية  التوجهات  تقدم  و  العمومية،  لل�سيا�سات  مقيما  و  فاعال  بو�سفه  امل�رشع  تهم   ، التالية  التو�سية 
املتعلقة بالرتبية الداجمة، ذلك اأنه »وعرب قوانني التعليم اجلامع، ينبغي للدول اأن تن�سئ نظامًا تعليميًا جامعًا 
مراعاة  وين�س على  الإعاقة  اأ�سا�س  العادية على  املدار�س  ال�ستبعاد من  التعليم ويحظر  اإ�رشاف وزارة  حتت 
لتنفيذ نظام تعليمي جامع ذي اأهداف  اإطاراً  ل  اأن تقدم خطة التحوُّ الحتياجات ب�سورة معقولة. وينبغي 
قابلة للقيا�س. وينبغي للدول اأن ت�سع برامج تدريبية لفائدة املدر�سني، واأن تن�سئ �سناديق ملراعاة الحتياجات 
ن اأ�ساليب الختبار، واأن ت�سجع  ب�سورة معقولة، واأن تعدَّ موادَّ يف املتناول، وت�سجع البيئة اجلامعة، واأن حت�سرّ
ز الر�سد عرب و�سع موؤ�رشات للتعليم اجلامع،  على النتقال من مدار�س خ�سو�سية اإىل مدار�س عادية، واأن تعزِّ
واأن تقدم الدعم الكايف اإىل التالميذ، وت�ستخدم الو�سائل والأ�سكال املنا�سبة لالت�سال. ويتعنيَّ متويل املدار�س 
بال�سكل املنا�سب، كما ينبغي للموارد املتاحة األ تكون على اأ�سا�س حرمان و�سول التلميذ ذي الإعاقة اإىل 

احلق يف التعليم.« 
   

التو�صيات املتعلقة باملادتني 15 و 16 

حقوق  قاعدة  القانون-الإطار   م�رشوع  يف  تتقوى  اأن  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح   .18
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف جمال الت�سغيل و التكوين املهني. 

ويف هذا الإطار يقرتح يو�سي املجل�س باأن تدرج يف املادة 15 من م�رشوع القانون- الإطار مقت�سى يكر�س 
بو�سوح حق الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة يف بيئة عمل مفتوحة، �ساملة لهم وي�سهل انخراطهم فيها، كما 

هو من�سو�س عليه يف املادة 27 من التفاقية. 
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 ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اإحدى خال�سات الدرا�سة املوا�سيعية ملفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية 
حلقوق الإن�سان ب�ساأن عمل وعمالة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة40. ذلك اأن املفو�سية لحظت اأن املبادرات 
املتخذة من طرف الدول من اأجل النهو�س بعمل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة همت بالأ�سا�س »اإيجاد وظائف 
اأو فر�س تدريب يف �سياقات معزولة  ول حترتم مبداأ الإدماج املن�سو�س عليه يف التفاقية«. ولهذا اأو�ست 
املفو�سية الدول باأن » تناأى بنف�سها عن خمططات العمالة املحمية وت�سجع امل�ساواة يف الو�سول اإىل �سوق 
العمل املفتوح لفائدة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. والأهم من ذلك اأن الدول الأطراف ملزمة بتوعية اأرباب 
العمل بواجبهم املتمثل يف توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ؛ اإذ يجب على اأرباب العمل يف القطاعني العام 

واخلا�س ال�سعي ب�سورة ا�ستباقية اإىل اإيجاد بيئة عمل ترحب بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة كموظفني .

حقوق  حماية  �سياق  ويف  العمل  يف  التمييز  مبكافحة  املتعلقة  املقت�سيات  ملدى  اأف�سل  تدقيق  اأجل  ومن 
مقت�سى   15 املادة  يف  يدرج  باأن  يو�سي  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س 
يحظر اأي متييز على اأ�سا�س الإعاقة فيما يخت�س بجميع امل�سائل املتعلقة بكافة اأ�سكال العمل ول�سيما منها 
�رشوط التوظيف والتعيني والعمل، وا�ستمرار العمل والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة وال�سحية. و 

هذه التو�سية تنقل النقطة )اأ( من الفقرة الأوىل من املادة 27 من التفاقية. 

وينبغي التذكري اأي�سا، اأنه من اأجل اإعطاء مدى عام للتزامات ال�سلطات العمومية يف جمال ولوج الأ�سخا�س 
يف و�سعية اإعاقة اإىل حقهم يف العمل، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح اأن يدرج يف املادة 15 
من م�رشوع القانون– الإطار مقت�سى يكر�س التزام ال�سلطات العمومية بدعم الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة 
يف جمالت الت�سغيل الذاتي، البحث عن �سغل، احلفاظ على ال�سغل    والعودة اإىل ال�سغل. اإن هذه التو�سية 
هي نتاج قراءة تركيبية ملقت�سيات الف�سل 31 من الد�ستور    والنقطة )ه( من الفقرة الأوىل من املادة 27 من 
التفاقية، كما اأنها ت�ستهدف  اإعمال تو�سيات  الدرا�سة املوا�سيعية ملفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق 
لزيادة  اإيجابية  تدابري  اعتماد  اإىل  الدول  التي تدعو  الإعاقة.  الأ�سخا�س ذوي  ب�ساأن عمل وعمالة  الإن�سان 
فر�س العمل لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف القطاعني العام واخلا�س، مبا يف ذلك من خالل تعزيز برامج العمل 

احلر غري التمييزية وال�ساملة ب�سكل كامل لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة«.41  

القانون- 16 من م�رشوع  املادة  بتقوية  الإن�سان يو�سي  الوطني حلقوق  ويف نف�س الإطار يو�سي املجل�س 
يتمثل  ال�سغل.  �سوق  يف  اإعاقة  و�سعية  يف  الأ�سخا�س  اإدماج  �سيا�سات  توجه  اأن  ينبغي  مبقت�سيني  الإطار 
اإعاقة يف  اإيجابية و حتفيزية لت�سجيع عمل الأ�سخا�س يف و�سعية  اإعمال برامج وتدابري  املقت�سى الأول يف 
الثاين  املقت�سى  اأما  27 من التفاقية.  املادة  الأوىل من  الفقرة  النقطة )ح(  تن�س عليه  القطاع اخلا�س، كما 
فينبغي اأن يكر�س، يف راأي املجل�س، مبداأ اإلزام امل�سغل )كيفما كان و�سعه القانوين عموميا، �سبه عمومي اأو 
خا�س( اإدراج الرتتيبات التي�سريية املعقولة يف اأماكن العمل لفائدة الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة كما تن�س 

على ذلك النقطة )ط( الفقرة الأوىل من املادة 27 من التفاقية.  



مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بحمـــــاية حقـــــوق الأ�ضخـــــا�ض يف و�ضعية اإعـــــاقة والنهــــو�ض بها

14

اإن تكري�س هذه اللتزامات يف م�رشوع القانون- الإطار �سيمكن بالنتيجة من التن�سي�س على التدابري املنا�سبة 
يف الت�رشيع ال�رشيبي وكذا يف ت�رشيع ال�سغل. 

بحقوق  املتعلقة  قوانينها-الإطار  يف  املبادئ  هذه  تكري�س  اختارت  املقارنة  التجارب  من  عددا  اأن  ذلك 
 15 83-2005 بتاريخ  اإعاقة. وعلى �سبيل املثال فاإن قانون التوجيه التون�سي رقم  الأ�سخا�س يف و�سعية 
اأو  اإعفاءات جزئية  34 على  غ�ست املتعلق بالنهو�س وحماية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، قد ن�س يف مادته 
كلية من اأداء بع�س الر�سوم و- اأو ال�سرتاكات بر�سم كل �سخ�س يف و�سعية اإعاقة يتم ت�سغيله. كما اأن مدونة 
ال�سغل الفرن�سية تن�س يف مادتيها L. 5212-2 و L. 5212-1 اأن »كل م�سغل ي�سغل ن�سبة 6 باملائة من 
جمموع الأجراء بتوقيت كامل اأو جزئي، الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة« واأن هذا اللتزام يهم »املقاولت التي 

ت�سغل 20 اأجريا فاأكرث«. 

16 من م�رشوع القانون الإطار  واأخريا، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�سي باأن تدرج يف املادة 
الت�سغيل  وموؤ�س�سات  باملقاولت  املتعلقة  الوطنية  املعايري  بو�سع  العمومية  ال�سلطات  التزام  يكر�س  مقت�سى 

 .handi-accueillantes42  الداجمة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة

التو�صيات املتعلقة باملادة 22 

19. يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتدقيق مدى التزام ال�سلطات العمومية املن�سو�س عليه وذلك 
ب�سمان الولوج اإىل كل الأ�سياء والبنيات التحتية واملمتلكات، واملنتجات واخلدمات اجلديدة التي مت �سنعها 
اأو بناوؤها اأو اإنتاجها مع تكري�س التزام رفع احلواجز و تاأمني الولوج اإىل الو�سط الفيزيائي و النقل و خدمات 
الإعالم و الت�سال و اخلدمات املفتوحة للعموم املتواجدة. علما اأن التمييز بني هذين امل�ستويني لاللتزام كما 

حددته جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف مالحظتها العامة رقم 2 حول اإمكانية الو�سول43.  

التو�صيات املتعلقة باملادة 23 

البطاقة  ت�سليم  مبداأ  يكر�س  مقت�سى   23 املادة  يدرج يف  اأن  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح   .20
اخلا�سة على امل�ستوى الرتابي )اجلهوي اأو الإقليمي(. وتندرج هذه التو�سية يف اإطار منطق القرب وت�ستلهم 
من التو�سيات التي وجهتها جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اإىل املك�سيك حيث اأكدت هذه التو�سيات 
ال�سكل  على  النظر  بغ�س   ، التو�سية  بهذه  ال�سرت�ساد  و ميكن  التفاقية.  اإعمال  »الوليات« يف  دور  على 

الفيديرايل للدولة املك�سيكية و ذلك يف �سياق اجلهوية املتقدمة باملغرب. 
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تو�صية تتعلق بتاأويل املادة 25 

21. لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن �سياغة مهام اللجنة الوطنية املن�سو�س عليها يف املادة 25 من 
م�رشوع القانون الإطار يت�سمن خماطر اخللط بني م�ستويني من التتبع املوؤ�س�ساتي لإعمال التفاقية. 

 امل�ستوى الأول املن�سو�س عليه يف الفقرة الأوىل من املادة 33 التي تلزم الدول الأطراف، باأن تعني  وفقا 
بتنفيذ هذه التفاقية  املت�سلة  بامل�سائل  اأكرث داخل احلكومة تعنى  اأو  تن�سيق واحدة  التنظيمية، جهة  لنهجها 
ال�سلة يف  الأعمال ذات  لتي�سري  تن�سيق داخل احلكومة  اآلية  تعيني  اأو  اإن�ساء  مل�ساألة  الواجب  العتبار  وتويل 
خمتلف القطاعات وعلى خمتلف امل�ستويات. وهذه الآلية ينبغي، من منظور املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، 
بحقوق  عالقة  يف  العمومية  لل�سيا�سات  وقيادة  تن�سيق  كهيئة  تعمل  واأن  احلكومة  م�ستوى  على  تر�سى  اأن 

الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة.   
 امل�ستوى املن�سو�س عليه يف الفقرة الثانية من املادة 33 من التفاقية والتي تلزم الدول الأطراف بالقيام  
لنظمها القانونية والإدارية، بت�سكيل اأو تعزيز اأو تعيني اأو اإن�ساء اإطار عمل داخل الدولة الطرف، مبا يف ذلك 
اآلية م�ستقلة واحدة اأو اأكرث، ح�سب القت�ساء، لتعزيز هذه التفاقية وحمايتها ور�سد تنفيذها. وتاأخذ الدول 
الأطراف بعني العتبار، عند تعيني اأو اإن�ساء مثل هذه الآلية،املبادئ املتعلقة مبركز وطرق عمل املوؤ�س�سات 
الوطنية املعنية بحماية حقوق الإن�سان وتعزيزها. وي�ستفاد اإذن من مقت�سيات الفقرة الثانية من املادة 33 من 
التفاقية اأن هذه الآلية ل ميكن اإحداثها اأو تعيينها على م�ستوى احلكومة بو�سفها ممار�سة لل�سلطة التنفيذية.  

ولذا فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، يقرتح اإعادة �سياغة املادة 25 من م�رشوع القانون الإطار من 
اأجل اأن تتطابق مع مهام اجلهاز املن�سو�س عليه يف الفقرة الأوىل من املادة 33 من التفاقية.  

التو�صيات املتعلقة باملادة 26 

املنافية  الأحكام  اأو  للقوانني  اجلزئي  الن�سخ  خيار  عن  بديال  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح   .22
مل�رشوع القانون- الإطار. وهذا البديل ياأخذ بعني العتبار الطابع الأفقي للق�سايا املتعلقة بحقوق الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة. 

26 مبقت�سى جديد  املادة  الثانية من  الفقرة  ا�ستبدال  الإن�سان  الوطني حلقوق  الغاية، يقرتح املجل�س  ولهذه 
مبقت�ساه يتم يف اأجل ل يتجاوز �سنة واحدة حتت�سب ابتداء من تاريخ ن�رش القانون- الإطار مبراجعة �ساملة 
لالإطار القانوين الوطني من اأجل ن�سخ كل القوانني املنافية لاللتزامات الد�ستورية   والتفاقية للمغرب يف 

جمال حقوق الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة وكذا الأحكام املنافية ملقت�سيات القانون- الإطار.  
ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأن املراجعة الت�رشيعية والتنظيمية هي تدبري مو�سى به ب�سكل متكرر 
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حقوق  حول   9 رقم  العامة  مالحظتها  اإعداد  ومبنا�سبة  املثال،  �سبيل  وعلى  املعاهدات.  هيئات  طرف  من 
الأطفال يف و�سعية اإعاقة، فاإن جلنة حقوق الطفل اأو�ست الدول »باإجراء ا�ستعرا�س �سامل جلميع الت�رشيعات 
املحلية واللوائح ذات ال�سلة بغية �سمان انطباق جميع اأحكام التفاقية على كافة الأطفال، مبن فيهم الأطفال 
يف و�سعية اإعاقة الذين يجب اأن ُيذكروا �رشاحة عند القت�ساء وينبغي اأن تت�سمن القوانني واللوائح الوطنية 
اأحكامًا وا�سحة و�رشيحة حلماية وممار�سة حقوق الطفل يف و�سعية اإعاقة حتديداً، وبخا�سة ما يرد منها يف 

املادة 23 من التفاقية.« )اتفاقية حقوق الطفل(.    

 تو�صيات تتعلق ببع�ص املقت�صيات املقرتح اإدراجها يف م�صروع 
القانون الإطار 

23. لحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن بع�س املقت�سيات ال�رشورية لولوج الأ�سخا�س يف و�سعية 
الوطني حلقوق  املجل�س  الإطار. ويقرتح  القانون-  التن�سي�س عليها يف م�رشوع  يتم  اإىل حقوقهم مل  اإعاقة 
الإن�سان يف هذه الفقرة اإدراجها يف م�رشوع القانون الإطار كما يلي. وت�ستهدف هذه املقرتحات مالءمة 

م�رشوع القانون- الإطار مع بع�س مقت�سيات التفاقية ول �سيما املادتان 31 و11 منها . 

ذلك  يف  مبا  املنا�سبة،  املعلومات  بجمع  العمومية  ال�سلطات  التزام  بتكري�س   14 املادة  مقت�سيات  تقوية   

البيانات الإح�سائية والبيانات امل�ستخدمة يف البحوث، لتمكينها من و�سع وتنفيذ ال�سيا�سات الكفيلة باإنفاذ 
حقوق الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة. كما اأن ال�سيغة اجلديدة للمادة 14 ينبغي اأن تن�س، يف نظر املجل�س، 
على احرتام ال�سمانات القانونية مبا فيها تلك املتعلقة بحماية املعطيات من اأجل حتقيق ال�رشية واحرتام احلياة 
اخلا�سة لالأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة. ويف نف�س الإطار  يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان نقل املادة 

14 يف �سيغتها اإىل الباب التا�سع املتعلق بالأحكام اخلتامية من م�رشوع القانون- الإطار. 
 اأن تدرج يف الأحكام اخلتامية مل�رشوع القانون- الإطار، مادة تلزم ال�سلطات العمومية باتخاذ كافة التدابري 

الالزمة ل�سمان حماية و�سالمة الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة يف حالت املخاطر  وال�ستعجال.  
 اأن تدرج بني املادتني 18 و19 من م�رشوع القانون الإطار مادة تلزم ال�سلطات العمومية بتطوير ا�ستعمال 

اللغتني الر�سميتني لالإ�سارة يف خمتلف جمالت احلياة. 

تو�صيات تكميلية 

مع اعتبار اأهمية القانون-الإطار يف �سمان حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، فاإن املجل�س الوطني يرى اأن 
تدابري تكميلية ينبغي اتخاذها ، باأ�رشع ما ميكن، من اأجل حتقيق فعلية اللتزامات العمومية املتخذة مبوجب 
القانون الإطار. هذه التو�سيات تتعلق مب�سار امليزنة العمومية، و درا�سة اأثر م�ساريع القوانني ح�سب املقاربة 



مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بحمـــــاية حقـــــوق الأ�ضخـــــا�ض يف و�ضعية اإعـــــاقة والنهــــو�ض بها

17

املرتكزة على حقوق الإن�سان، و كذا تو�سيع املمار�سة التفاقية للمملكة.   

و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن يت�سمن التقرير القت�سادي واملايل، تقرير ميزانية النوع، وتقرير 
املوارد الب�رشية املرافقة مل�ساريع قانون املالية، معطيات اإح�سائية وموؤ�رشات تتعلق باأثر الختيارات املوازنية 

على ولوج الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اإىل حقوقهم امل�سمونة مبقت�سى الد�ستور     والتفاقية. 

كما يو�سي املجل�س اأي�سا باإعادة �سياغة اأهداف �سندوق دعم التما�سك الجتماعي املحدث مبوجب قانون 
املالية ل�سنة 2012 من اأجل التن�سي�س على هدف يتعلق �رشاحة بتمويل النفقات املرتبطة باإعمال التزامات 

ال�سلطات العمومية مبقت�سى القانون الإطار وباقي القوانني ذات ال�سلة. 

ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأخريا، بتو�سيته املتعلقة باإدراج يف املادة 19 من م�رشوع القانون 
التنظيمي املتعلق بتنظيم وت�سيري اأ�سغال احلكومة والو�سع القانوين لأع�سائها املقرتحة يف املذكرة امل�سرتكة 
للمجل�س و الهياأة املركزية للوقاية من الر�سوة )املقدمة بتاريخ فاحت غ�ست 2013(. و تت�سمن هذه التو�سية 
اإدراج مقت�سى يتعلق بدرا�سة اأثر م�ساريع القوانني ح�سب املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان ويعترب املجل�س 
اأن تنفيذ هذه التو�سية �سيمكن من تاأمني الدرا�سة امل�سبقة لأثر م�ساريع القوانني على ولوج الأ�سخا�س يف 

و�سعية اإعاقة اإىل حقوقهم 

يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بامل�سادقة على اتفاقيتني ذات اأثر قوي على تقوية القاعدة املعيارية 
حلقوق الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة : 

اأو  الب�رش  معاقي  اأو  املكفوفني  الأ�سخا�س  لفائدة  املن�سورة  امل�سنفات  اإىل  النفاذ  لتي�سري  مراك�س  معاهدة   

ذوي اإعاقات اأخرى يف قراءة املطبوعات، والتي اعتمدت من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل 
املوؤمتر الدبلوما�سي املعني باإبرام معاهدة لتي�سري نفاذ الأ�سخا�س معاقي الب�رش والأ�سخا�س العاجزين عن قراءة 

املطبوعات اإىل امل�سنفات املن�سورة، املنعقد يف 27 يونيو 2013 44
 التفاقية رقم 159 ملنظمة العمل الدولية ب�ساأن التاأهيل املهني والعمالة لالأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة والتي 
كما  اإعاقة  و�سعية  يف  الأ�سخا�س  وت�سغيل  املهني  التاأهيل  اإعادة  جمال  يف  الوطنية  ال�سيا�سات  مبادئ  حتدد 
بالن�سبة  التوجيه والتكوين املهني والت�سغيل  اأو تقييم م�سالح  اإحداث  اأجل  التدابري من  تن�س على عدد من 

لالأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة. 
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"ناقل"  القانون  التي جتعل من  للغاية املحددة م�سبقا و  بالنظر  يتم تقييمها  القانون  "جودة  فاإن  الت�رشيع  من منظور �سناعة   .6
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انظر فيتو مارتين�سي : �سناعة الت�رشيع و الفعلية، يف فريونيك �سامبيل ديبال و دانييل لو�ساك )موؤلف جماعي( "يف البحث عن 
فعلية حقوق الإن�سان" )�س 117-89(، املطابع اجلامعية لباري�س العا�رشة )2008(  

7. تعرف املادة 2 من التفاقية الرتتيبــات التيــ�سريية املعقولــة"  بو�سفها "التعــديالت والرتتيبـات الالزمة واملنا�سبة التي ل 
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الإعاقة على اأ�سا�س امل�ساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وممار�ستها؛". 
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العام" الأجهزة املعينة لفئات معينة مـن الأ�سـخا�س ذوي الإعاقـة  حيثما تكون هناك حاجة اإليها.  
9. طبقا للمادة 2 من التفاقية ي�سمل  الت�سال اللغات و عر�س الن�سو�س و طريقة برايل و الت�سال عن طريق اللم�س و حروف 
الطباعة الكبرية و الو�سائط املتعددة املي�سورة ال�ستعمال، ف�سال عن اأ�ساليب و و�سائل و اأ�سكال الت�سال املعززة والبديلة، اخلطية 

وال�سمعية وباللغة املب�سطة و القراءة بوا�سطة الب�رش، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات و الت�سال املي�سورة ال�ستعمال.  
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و وي�سمل جميع اأ�سكال التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبات تي�سريية معقولة ؛
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تعديله يف 2000 املتعلق بامل�ساواة يف املعاملة يعرف التمييز املتعدد كما يلي : "كل متييز مرتكز على اأ�سا�سني اأو اأكرث من اأ�س�س 
التمييز". و تن�س املادة 3 )الفقرة الأوىل( من القانون الكندي حول حقوق ال�سخ�س ين�س على اأن " الأفعال التمييزية تت�سمن 

اأفعال موؤ�س�سة على واحد اأو اأكرث من اأ�سباب التمييز غري القانوين اأو الأثر املرتابط لعدد من اأ�سباب التمييز".  
17. املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان : تتبع اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، دليل موجه ملراقبي حقوق الإن�سان، 

�سل�سلة التدريب املهني رقم 17، 2010 )�س23(. 
و�سـول  اإمكانيـة  تكفـل  التي  املنا�سبة  التدابري  الأطراف  الـدول  تتخـذ  التفاقية  من   9 املادة  من  الأوىل  للفقرة  طبقا   .18
الأ�سـخا�س ذوي الإعاقة، على قدم امل�ساواة مع غريهم، اإلـى البيئـة املاديـة املحيطة وو�سائل النقـل واملعلومـات والتـ�سالت، 
مبـا فـي ذلـك تكنولوجيات و نظم املعلومات و الت�سال و املرافق و اخلدمات الأخرى املتاحة لعامة اجلمهور اأو املقدمة اإليه يف 

املناطق احل�رشية و الريفية على ال�سواء. 
CRPD/C/GC/2 .19 : املالحظة العامة رقم 2 )2014( ; املادة 9: اإمكانية الو�سول )§13( 

CRC/C/GC/9، 27 .20 فرباير 2007، )§13(

اإعاقة يف تقدمي خدمات التاأمني ال�سحي، و التاأمني على احلياة،  اإزاء الأ�سخا�س يف و�سعية  27 )ه( حظر التمييز  املادة   .21
عندما يكون متاحا بالقانون، و ينبغي اأن يقدم بطريقة من�سفة و معقولة )قانون حقوق الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة، 2012( 

22. قانون النهو�س بامل�ساواة و الوقاية من التمييز غري املن�سف رقم 4 ، 2000

الرف�س غري  )اأ(   : التاأمني  29( يف خدمات  )الفقرة  القطاعات  املن�سفة يف بع�س  باملمار�سات غري  جدول : لئحة تو�سيحية 
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الت�سهيالت اأو اخلدمات املرتبطة بالتاأمني. 
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لنيوزيالندا 31 اأكتوبر2014)§60(
CRPD/C/KOR/CO/1 .24 : جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة  ; املالحظات اخلتامية ب�ساأن التقرير الأويل لكوريا  
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CRPD/C/ESP/CO/1 .25 : جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، املالحظات اخلتامية ب�ساأن التقرير الأويل لإ�سبانيا، 

19 اأكتوبر2011 ) §40( 

CRPD/C/SWE/CO/1 .26 : جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، املالحظات اخلتامية ب�ساأن التقرير الأويل لل�سويد، 
12 ماي2014 )§44(

الأويل  التقرير  ب�ساأن  اخلتامية  املالحظات  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  جلنة   :  CRPD/C/PRY/CO/1  .27
للباراغواي 15 ماي 2013 )§56(

CRPD/C/BEL/CO/1 .28 : جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، املالحظات اخلتامية ب�ساأن التقرير الأويل لبلجيكا، 
28 اأكتوبر 2014 )§16( 

اأن ت�ستجيب للخ�سائ�س التي حددتها املالحظة العامة  اأن هذه اخلدمات يجب  يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان   .29
رقم 14 للجنة احلقوق القت�سادية و الجتماعية و الثقافية ب�ساأن احلق يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة ميكن بلوغه )املادة 
اإمكانية الو�سول  التوافر،  العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية( و هذه اخل�سائ�س هي :  12 من 
)عدم التمييز،اإمكانية الو�سول املادي،الإمكانية القت�سادية للح�سول عليها اأي القدرة على حتمل نفقاتها،اإمكانية الو�سول اإىل 

املعلومات(، ثم املقبولية و اجلودة.  
E/C.12/2000/4، 11 غ�ست2000، )§12( 

30. انظر على �سبيل املقارنة، القانون رقم 102-2005 بتاريخ 11 فرباير 2005 ب�ساأن تكافوؤ احلقوق و الفر�س و م�ساركة 
 2353 2005 �س  12 فرباير  36 بتاريخ  اإعاقة؛ اجلريدة الر�سمية للجمهورية الفرن�سية رقم  و مواطنة الأ�سخا�س يف و�سعية 

)الف�سل L 114-3 من مدونة العمل الجتماعي و الأ�رش(.  



31. القاعدة رقم 2 النقطة رقم 1 

197§ .32

A/HRC/20/5، 30 .33 مار�س2012، )§53، النقطة ه  (

34. يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان امل�رشع و فاعلي ال�سيا�سات العمومية التعليمية باعتبار عنا�رش الإطار املفاهيمي لالإدماج 
اأن  م�سار، كما  الإدماج هو  اإن  للجميع" : حيث  الرتبية  توفري  لالإدماج:  التوجيهية  املبادئ   : املعنون  دليله  اليون�سكو يف  كما حددته 
الإدماج يقت�سي حتديد و رفع احلواجز، و يهتم الإدماج بح�سور و م�ساركة و مكت�سبات كل التالميذ. و يتطلب الإدماج اإيالء اهتمام 

خا�س مبجموعات املتعلمني الذين ميكن اأن يتعر�سوا ملخاطر التهمي�س اأو الإق�ساء اأو الف�سل املدر�سي )�س14(، 2006   
CRPD/C/MEX/CO/1 .35 : جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، املالحظات اخلتامية ب�ساأن التقرير الأويل للمك�سيك، 27 

اأكتوبر 2014 )§48( 
CRPD/C/ARG/CO/1 .36: جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، املالحظات اخلتامية ب�ساأن التقرير الأويل للالأرجنتني، 19 

اأكتوبر 2012 )§38(  
CRPD/C/NZL/CO/1 .37 : جلنة حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، املالحظات اخلتامية ب�ساأن التقرير الأويل لنيوزيالندا 31 

اأكتوبر2014)§50(
38. اأحدثت الأكادمييات اجلهوية للرتبية و التكوين مبقت�سى القانون 07.00 ل 19 ماي 2000

A/HRC/25/29، 18 .39 دي�سمرب 2013 )§71(

A/HRC/22/25،  17 .40 دي�سمرب 2012، )§68(

A/HRC/22/25،  17 .41 دي�سمرب 2012، )§70(

 NF   42. يو�سي املجل�س الوطني حلقوق بال�ستلهام من التجارب املقارنة يف هذا املجال، كما هو ال�ساأن مثال بالن�سبة للمعيار الفرن�سي
X 50-783 امل�سمى " ولوجية و اإدماج الأ�سخا�س ذوي الإعاقة- املوؤ�س�سات الداجمة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، متطلبات و تو�سيات 

لإدماج الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة يف املوؤ�س�سات"  
CRPD/C/GC/2، 22 .43 ماي 2014  )§24(.

44. هذه املعاهدة مل تدخل بعد حيز النفاذ، و هي م�سادق عليها حاليا من طرف 6 دول يف حني اأن املادة 18 ين�س على دخولها حيز  
النفاذ بعد ثالثة اأ�سهر من اإيداع 20 طرفًا من الأطراف املوؤهلة امل�سار اإليها يف املادة 15 وثائق ت�سديقها اأو ان�سمامها.
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