
 
 
 
 
 

 

 رٔأي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان
  97.13خبصوص مرشوع قانون ٕاطار رمق  

 یتعلق حبامیة حقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة و ا�هنوض هبا 
 

 

ٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان،  

 ینا�ر 22بناء �ىل طلب ٕابداء الرٔأي املو�ه من طرف الس�ید رئيس جملس املستشار�ن بتارخي 
؛    والوارد �ىل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بنفس التارخي2015

) 2011 (فاحت مارس 1432 من ریع أ�ول 25 صادر يف 1.11.19بناء �ىل الظهري الرشیف رمق 
؛    منه16ٕ��داث ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، والس�� املادة 

؛     منه282بناء �ىل النظام ا�ا�يل �لس املستشار�ن وال س�� املادة 

بناء �ىل مبادئ بلغراد حول العالقة بني املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان والربملان، والس�� 
؛   مهنا28 و25، 24، 22املبادئ 

 بني جملس املستشار�ن وا�لس الوطين 2014 د�سمرب 10بناء �ىل مذ�رة التفامه املربمة بتارخي 
؛        مهنا2حلقوق إال�سان، والس�� املادة 

؛   ) منه2 (فق71 و34بناء �ىل ا�س�تور والس�� التصد�ر والفصالن 

؛  بناء �ىل اتفاقية حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة

 ؛  بناء �ىل الربوتو�ول �ختیاري التفاقية حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة

 یتعلق حبامیة حقوق أ�ش�اص يف 97.13یقدم ا�لس رٔأیه خبصوص مرشوع  قانون ٕاطار رمق 
 .  وضعیة ٕا�اقة وا�هنوض هبا
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 مقدمة : 

إالطار نظم ا�لس ورشات اجلهویة  من ٔأ�ل ٕا�داد رٔأیه �ستشاري خبصوص مرشوع القانون-
 ش�بكة مجعویة ومجعیة حملیة، �ویة 400 شار�ت فهيا 2015 ینا�ر ٕاىل فاحت فربا�ر 28للتشاور من 

ووطنیة �ام� يف جمال حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة وكذا ممثلني عن مؤسسة وس�یط اململكة.  

 مع الكونفد�رالیة ا�ميقراطیة 2015 فربا�ر 10 و9كام نظم لقاءات التشاور �ىل التوايل یويم 
�حتاد الوطين للشغل �ملغرب والفيد�رالیة ا�ميقراطیة للشغل وكذا �حتاد العام ملقاوالت  للشغل،

        املغرب. كام تلقى ا�لس مسامهة كتابیة من طرف �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
والفيد�رالیة ا�ميقراطیة للشغل و�حتاد الوطين للشغل �ملغرب.  

التوصیات املتعلقة �ملادة أ�وىل  

.ف� یتعلق �لهدف أ�ول من مرشوع القانون إالطار، ودال� مصطلح "الوقایة من إال�اقة"، 1
 من اتفاقية حقوق أ�ش�اص 25یذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن الفقرة (ب) من املادة 
    توفري ما حيتاج ٕالیه أ�ش�اص ذوي إال�اقة تلزم ا�ول أ�طراف يف االتفاقية �لعمل �ىل " 

ذوو إال�اقة حتدیدا �سبب ٕا�اقهتم من �دمات حصیة، �شمل الكشف املبكر والتد�ل عند 
�قتضاء، و�دمات هتدف ٕاىل التقلیل ٕاىل ٔأدىن �د من إال�اقات ومنع �دوث املزید مهنا، �ىل 

  ٔأن �شمل ذ� أ�طفال و�بار السن" 

و�س�تفاد من حتلیل مقتضیات هذه الفقرة ٔأن االتفاقية ال �س�هتدف تفادي إال�اقة وٕامنا "الوقایة من 
 من املبادئ العامة املنصوص 2 وٕان  هذا التأٔویل متطابق مع املبدٔأ (د) 1ا�متیزي املبين �ىل إال�اقة"

  من االتفاقية.  3�لهيا يف املادة 

 من القوا�د املو�دة �شأٔن حتقيق �اكفؤ الفرص لٔ�ش�اص 2.1وتنبغي إالشارة ٕاىل ٔأن القا�دة رمق 
 تنص �ىل ٔأنه "ینبغي ل�ول ٔأن تعمل �ىل تدبري �رامج تد�رها ٔأفرقة من الفنیني 3ذوي إال�اقة 

متعددة �ختصاصات و�س�هتدف الكشف املبكر"  ؤأنه ميكن �لتايل .... فقد درء ا�ٓ�ر املعیقة ٔأو 
التخفيف من �دهتا ٔأو ٕازا�هتا". وتنص نفس القا�دة  مضن هذا إالطار ٔأنه ینبغي ٔأن تضمن هذه 

1
، 17- املفوضية السامية �حقوق إلا�سان: تتبع اتفاقية حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة ، دليل موجھ إ�� مالحظي حقوق إلا�سان، سلسلة التدر�ب امل�ي، رقم  

   .) بالفر�سية37 (ص 2010
2
 .  : املبدأ (د) اح��ام الفوارق وقبول ألا�خاص ذوي إلاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشر�ة3املادة -  

3
   -A/RES/48/96   1994 مارس 4 بتار�خ 96-48 : قرار ا�جمعية لألمم املتحدة رقم 
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الربامج املشاركة التامة من أ�ش�اص ذوي إال�اقة ؤأرسمه �ىل مس�توى أ�فراد، ومن منظامت 
 أ�ش�اص ذوي إال�اقة �ىل صعیدي التخطیط والتقيمي." 

 3كام ٔأن �ر�مج العمل العاملي املتعلق �ٔ�ش�اص ذوي إال�اقة، ا�ي اعمتدته امجلعیة العامة يف 
 حيدد مدى اسرتاتیجیات الوقایة حسب منطق 37/52، بقرارها 1982اكنون أ�ول/د�سمرب

�س�هتدف تقلیص أٓ�ر النقص و العجز. ذ� ٔأن مجمو�ة  من التدابري اليت یقرت�ا الرب�مج، ال �ىل 
سبيل احلرص، �متحور حول الوقایة من أ�س�باب البنيویة لٕال�اقة، اكلوقایة من احلرب، وحتسني 

الوضعیة الثقافية، �قتصادیة و �ج�عیة للمجمو�ات ا�ٔكرث هشاشة، واع�د تدابري �اصة 
للتد�ل بفضل حتسيـــن املامرسات الغذائیة واخلدمات الصحیة، والكشف والتشخیص 

ن، و�ال�ات ما قبل الوالدة، وما بعد الوالدة، وحتسني اخلدمات الطبیة لٔ�ش�اص ـــــــاملبكري
املس�نني، والقيام بعملیات التكو�ن واع�د قوا�د من شأٔهنا التقلیص من حوادث الشغل يف 

القطا�ني الصناعي والفال�، وتقلیص حوادث السري واحلوادث املزنلیة وماكحفة التلوث 
و�س�هتالك املفرط للم�درات والكحول.    

 من مالحظهتا 55 و53،54الطفل قد ذ�رت يف الفقرات ومضن نفس املنطق، فٕان جلنة حقوق 
 مجمو�ة من ٔأس�باب إال�اقة اليت ميكن ٔأن 4 حول حقوق أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة 9العامة رمق 

�كون موضو�ا السرتاتیجیات الوقایة.  

ویذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأن الوقایة من أ�س�باب وا�ٓ�ر املعیقة متثل هدفا مركز� 
للص�ة العمومية معرتف به �املیا، ومكرس مبقتىض قرار مجعیة الص�ة العاملیة (منظمة الص�ة 

  . 5" إال�اقة، مبا يف ذ� الوقایة والعالج والتأٔهیل حول "58.23العاملیة) رمق 

انطالقا من هذه العنارص، یويص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٕ��ادة النظر يف صیغة الهدف 
   أ�ول �شلك ینص �ىل الوقایة من أ�س�باب املؤدیة ٕاىل إال�اقة وتقلیص وٕازا� ا�ٓ�ر املعیقة. 

 

 

  

4
 - CRC/C/GC/9, 27 2007 ف��اير  (§ 53-55)  

5
).  2005 ماي 25 �جمعية ال�حة العاملية (58- تم اعتماد هذا القرار خالل الدورة  
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  2التوصیات املتعلقة �ملادة 

. الحظ ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن تعریف أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة املنصوص �لیه يف 2
 من مرشوع القانون إالطار متالمئ �ىل العموم مع التعریف املنصوص �لیه يف الفقرة الثانیة 2املادة 

 من اتفاقية حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة.  1من املادة 

 من االتفاقية ٕاىل 2و�رى ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن نقل التعریفات املنصوص �لهيا يف املادة 
 من القانون-إالطار  س�یكون � ٔأ�ر ٕاجيايب و�امس �ىل فعلیة �لزتامات إالجيابیة اليت تقع 2املادة 

.  6 من ا�س�تور34�ىل �اتق السلطات العمومية مبقتىض الفصل 

 من مرشوع القانون 2ويف هذا إالطار یويص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بأٔن تدرج يف املادة 
، كام 10 و"اللغة"9 و"االتصال"8 و"التصممي العام"7إالطار تعریفات "الرتتيبات التيسريیة املعقو�" 

  من االتفاقية. 2مت التنصیص �لهيا يف املادة 

. ومن ٔأ�ل حتقيق التناسق ا�ا�يل ملرشوع القانون إالطار، یقرتح ا�لس الوطين حلقوق 3
إال�سان القيام بعملیتني تتعلقان �ملقتضیات اخلاصة ��متیزي �ىل ٔأساس إال�اقة.  

   من مرشوع القانون 2 ٕاىل املادة 3نقل تعریف ا�متیزي �ىل ٔأساس إال�اقة من املادة  •
 .   من مرشوع القانون إالطار2إالطار، وذ� من ٔأ�ل جتمیع مجیع التعریفات يف املادة 

6
- من منظور صناعة التشريع فإن "جودة القانون يتم تقييمها بالنظر للغاية املحددة مسبقا و ال�ي تجعل من القانون "ناقل" ا�حقوق و ا�حر�ات ذات القيمة  

الدستور�ة  

 

)، 117-89انظر فيتو مارتين��ي : صناعة التشريع و الفعلية، �� ف��ونيك شامبيل ديبال و دانييل لوشاك (مؤلف جما��) "�� البحث عن فعلية حقوق إلا�سان" (ص 

 )  2008املطا�ع ا�جامعية لباريس العاشرة (
7
 من الاتفاقية ال��تيبــات التيــس��ية املعقولــة"  بوصفها "التعــديالت وال��تيبـات الالزمة واملناسبة ال�ي ال تفرض عبئا غ�� متناسب أو غ�� ضروري، وال�ي 2- �عرف املادة  

ت�ون هنـاك حاجـة إل��ـا فـي حالـة محـددة، لكفالـة تمتـع ألا�خاص ذوي إلاعاقة ع�� أساس املساواة مع آلاخر�ن بجميع حقوق إلا�سان وا�حر�ات ألاساسية 

وممارس��ا؛".  
8
ت والبيئـات والبـرامج وا�خدمات ل�ي �ستعملها جميـع النـاس، بـأك�� قـدر ممكـن، ا من الاتفاقية بوصفها " تـصميم املنتج2�عرف "التصميم العام" بمقت��ى املادة -  

دون حاجــة إلــى تكييــف أو تــصميم متخــصص. وال �ــستبعد " التــصميم العام" ألاجهزة املعينة لفئات معينة مـن ألاشـخاص ذوي إلاعاقـة  حيثما ت�ون هناك حاجة 

  إل��ا. 
9
 من الاتفاقية �شمل  الاتصال اللغات و عرض النصوص و طر�قة برايل و الاتصال عن طر�ق اللمس و حروف الطباعة الكب��ة و الوسائط املتعددة 2طبقا للمادة -  

امليسورة الاستعمال، فضال عن أساليب و وسائل و أش�ال الاتصال املعززة والبديلة، ا�خطية والسمعية و�اللغة املبسطة و القراءة بواسطة البشر، بما �� ذلك 

 تكنولوجيا املعلومات و الاتصال امليسورة الاستعمال.  
10

  من الاتفاقية فإن  اللغة" �شمل لغة الكالم ولغة إلاشارة وغ��ها مـن أشـ�ال اللغات غ�� الكالمية. 2طبقا للمادة -   
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تعویض تعریف ا�متیزي �ىل ٔأساس إال�اقة املنصوص �لهيا يف مرشوع القانون إالطار،  •
، اليت تنص ٔأیضا �ىل ٔأن احلرمان من 11 من االتفاقية 2�لتعریف املنصوص �لیه يف املادة 

 �رتيبات تيسريیة معقو� یعترب ش� من ٔأشاكل ا�متیزي �ىل ٔأساس إال�اقة. 

وبغض النظر عن متطلبات التطابق مع التعریفات املنصوص �لهيا يف االتفاقية، فٕان ا�لس الوطين 
 2حلقوق إال�سان یذ�ر ٔأن اع�د تعریف ا�متیزي �ىل ٔأساس إال�اقة كام هو منصوص �لیه يف املادة 

من االتفاقية، هو رشط رضوري لفعلیة الضام�ت ا�س�توریة يف جمال ماكحفة ا�متیزي �اصة يف �ال 
املناز�ات القضائیة املتعلقة ��متیزي. وس�ميكن �الوة �ىل ذ�  أ�ش�اص ذوي إال�اقة بوصفهم 

ٔأحصاب حقوق من التقايض  يف �ا� رفض الرتتيبات التيسريیة املعقو�.  

. و�شري ا�لس ٔأ�ريا ٕاىل ٔأن اللجنة املعنیة حبقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة ٔأوصت خمتلف ا�ول 4
أ�طراف يف االتفاقية بأٔن تدرج يف �رشیعاهتا الوطنیة تعریف الرتتيبات التيسريیة املعقو� ؤأن تنص 
يف قوانيهنا �ىل اعتبار احلرمان من الرتتيبات التيسريیة املعقو� ش� من ٔأشاكل ا�متیزي �ىل ٔأساس 

 إال�اقة.  

   " وبأٔن  ويف هذا إالطار ٔأوصت اللجنة نیوزیلندا ب" توضیح معىن الرتتيبات التيسريیة املعقو�
 ليشمل تعریفًا للرتتيبات التيسريیة املعقو� وفقًا 1993"تنظر يف تعدیل قانون حقوق إال�سان لعام 

" اع�د �رشیعات �دیدة  . كام حثت اللجنة ا�امنارك �ىل12  من االتفاقية"2لتعریفها يف املادة 
شام� ومتعددة القطا�ات مناهضًة للمتیزي توسع نطاق امحلایة لتشمل قطا�ات ٔأخرى �ري قطاع 

سوق العمل وتؤكد ٔأن �دم توفري �رتيبات تيسريیة معقو� رضٌب من رضوب ا�متیزي �ىل ٔأساس 
 بأٔن" �كفل فعالیة س�بل �نتصاف القانونیة ٔأیضا، كام ٔأوصت اللجنة ا�امنارك 13إال�اقة" 

لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة، مبا يف ذ� ٕاماكنیة تقدمي شاكوى تتصل ��متیزي �ىل ٔأساس إال�اقة ٕاىل 
جملس املساواة يف املعام�".  

كام ٔأن التوصیات املو�ة من طرف اللجنة ٕاىل السوید هتم يف أٓن وا�د نقل االتفاقية ٕاىل "الترشیع 
السویدي" واع�د " اع�د تعریف قانوين للرتتيبات التيسريیة املعقو� وٕادرا�ه يف مجیع القوانني 

11
 من الاتفاقية �ع�ي التمي�� ع�� أساس إلاعاقة أي تمييــز أو اســتبعاد أو تقييــد علــى أســاس إلعاقــة يكــون غرضــھ أو أثــره إضــعاف أو إحباط 2-  طبقا للمادة  

الاعتـراف ب�افـة حقـوق إلا�ـسان وا�حر�ـات ألاساسـية أو التمتع ��ا أو ممارس��ا، ع�� قدم املـساواة مـع آلاخـر�ن، فـي امليـــادين الـــسياسية أو الاقتـــصادية أو الاجتماعيـــة 

 ؛ أو الثقافيـــة أو املدنية أو أي ميدان آخر، و ويشمل جميع أش�ال التمي��، بما �� ذلك ا�حرمان من ترتيبات تيس��ية معقولة

 
12

 - CRPD/C/NZL/CO/1 : 2014 أكتو�ر 31 ,املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� لنيوز�الندا ; ال�جنة املعنية بحقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة  (§12).  
13

 - CRPD/C/DNK/CO/1 : (15§)  2014 أكتو�ر 30املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� للدانمارك،  ; ال�جنة املعنية بحقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة.  
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املكتوبة ذات الص� ليك یتس�ىن تطبیقها يف مجیع ا�االت احلكومية مبا يف ذ� ا�ال القضايئ 
 14وا�ال إالداري." 

  3التوصیات املتعلقة �ملادة 

 من مرشوع القانون إالطار ٕان صیا�ة بعض 3. لقد �لص ا�لس بعد حتلی� ملقتضیات املادة 5
 من االتفاقية، ؤأن هذه التفاو�ت ميكن ٔأن 3املبادئ ال تطابق الصیغة املنصوص �لهيا يف املادة 

تؤدي، يف نظر ا�لس ٕاىل تقلیص املدى القانوين لهذه املبادئ.  

ة يف دوهكذا �شري ا�لس ٕاىل ٔأن صیغة "�دم ا�متیزي �ىل ٔأساس إال�اقة مبختلف ٔأشاك�" الوار
 من مرشوع القانون إالطار تتضمن خماطر تأٔویلها مبعىن ال یغطي �االت ا�متیزي املتعدد، ٔأي 3املادة 

�االت ا�متیزي ٔ�س�باب خمتلفة . و هذا احلد التأٔویيل ميكن ٔأن یؤدي �ىل املدى املتوسط ٕاىل ظهور 
اجهتاد قضايئ يف جمال ا�متیزي مر�كز �ىل املقاربة املسامة "السبب الوا�د"واليت ال تتيح يف الكثري 

. 15من أ�حيان جوا� قضائیا منصفا وفعاال �ىل �االت ا�متیزي املتعدد، ويه قضا� معقدة بطبیعهتا 
ومن سلبیات هذه املقاربة ٔأیضا ٔأن تضاعف من عبء إالثبات امللقى �ىل �اتق الطرف الطالب 

ا�ي �كون �البا يف وضعیة هشاشة.  

انطالقا من هذه �عتبارات ، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ا�ي یعترب ٔأن إالطار القانوين 
الوطين املس�تقبيل ملاكحفة ا�متیزي ینبغي ٔأن ینص �ىل مقتضیات تتعلق ��متیزي املتعدد �ىل غرار �دد 

، یقرتح ٔأن ینقل مرشوع القانون إالطار املبدٔأ (ب) لعدم ا�متیزي كام هو 16من الترشیعات املقارنة
 من االتفاقية  حرفيا دون ٔأي تدقيق ٕاضايف  ٔأو تقيید. ویذ�ر ا�لس ٔأیضا  3منصوص �لیه يف املادة 

 من االتفاقية اليت تنص �ىل 5ٔأن مقرت�ه یندرج يف ٕاطار ٕاعامل مقتضیات الفقرة الثانیة من املادة 
ٔأنه " حتظر ا�ول أ�طراف ٔأي متیزي �ىل ٔأساس إال�اق�ة و�كف�ل لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة امحلایة 

 القانونیة املتساویة والفعا� مـن ا�متیزي �ىل ٔأي ٔأساس". 

14
 - CRPD/C/SWE/CO/1 : 12  ماي   (10 ,8§) ,املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� للسو�د ,ال�جنة املعنية بحقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة  ;2014

15 
 اعت��ت محكمة العدل لالتحاد ألاور�ي أن " مخططا اجتماعيا يمكن أن 2012 دجن�� 6 بتار�خ GmbH ليوهان أودار ضد باكس�� أملانيا C-152/11- �� قراره رقم 

ينص ع�� تخفيض �عو�ض التسر�ح للعمال الذين يق��بون من الوصول إ�� سن التقاعد . غ�� أنھ إذا اعت�� �� احتساب هذا التخفيض إم�انية التقاعد املسبق 

 �سبب إلاعاقة فإن ذلك �عت�� تمي��ا يحظره قانون الاتحاد ألاور�ي".  
16

 املتعلق با�حماية من التمي�� �عرف التمي�� املتعدد بوصفھ "تمي��ا مرتكزا ع�� عدد من ألاسس 2003 من القانون البلغاري لسنة 11- ع�� سبيل املثال ‘ فإن املادة  

 املتعلق باملساواة �� املعاملة �عرف التمي�� املتعدد كما ي�� : 2000 من القانون الروما�ي الذي تم �عديلھ �� 4". كما أن املادة 1ن الفقرة 4املنصوص عل��ا �� املادة 

 (الفقرة ألاو��) من القانون الكندي حول حقوق ال�خص ينص ع�� أن " ألافعال التمي��ية 3"�ل تمي�� مرتكز ع�� أساس�ن أو أك�� من أسس التمي��". و تنص املادة 

 تتضمن أفعاال مؤسسة ع�� واحد أو أك�� من أسباب التمي�� غ�� القانو�ي أو ألاثر امل��ابط لعدد من أسباب التمي��".  

6 
 

                                                           



. الحظ ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا ٔأن مرشوع القانون-إالطار اعمتد صیا�ة ملبدٔأ 6
املشاركة تتضمن خماطر تقلیص مدى الزتام السلطات العمومية يف هذا ا�ال. ذ� ٔأن املبدٔأ (ج) 

 من االتفاقية یضمن لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة "كفا� مشاركة وٕارشاك 3املنصوص �لیه يف املادة 
أ�ش�اص ذوي إال�اقة بـصورة اكم� وفعا� يف ا�متع"، يف �ني ٔأن هذا املبدٔأ متت ٕا�ادة صیاغته 

 من مرشوع القانون إالطار كام یيل "ضامن مشاركة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف مجیع 3يف املادة 
 أ��شطة اليت تناسب وضعیهتم وٕارشاكهم فهيا بصورة اكم� وفعا�".

و�الوة �ىل هذا التفاوت ا�اليل، فٕان ا�لس الوطين �شري ٕاىل ٔأن طبیعة �لزتام ا�س�توري 
للسلطات العمومية يف جمال مشاركة وٕادماج أ�ش�اص ذوي إال�اقة يه ٔأ�ىل من حيث مداها 

من مس�توى �لزتام املنصوص �لیه يف مرشوع القانون–إالطار. �لام ٔأن طبیعة �لزتام 
 من 34ا�س�توري يف هذه الصدد متطابقة �شلك �م مع مقتضیات االتفاقية. ذ� ٔأن الفصل 

ا�س�تور ینص �ىل ٔأنه "تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعیل س�یاسات مو�ة ٕاىل أ�ش�اص 
 الغرض، �سهر خصوصا �ىل ما یيل : ....ٕا�ادة اوالفئات مــــن ذوي �حتیا�ات اخلاصة. ولهذ

تأٔهیل أ�ش�اص ا��ن یعانون من ٕا�اقة جسدیة، ٔأو حس�یة حر�یة، ٔأو عقلیة، وٕادما�م يف احلیاة 
 �ج�عیة واملدنیة، وتيسري متتعهم �حلقوق واحلر�ت املعرتف هبا للجمیع". 

لهذه أ�س�باب، یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان تعویض املبدٔأ الثالث املنصوص �لیه يف املادة 
 من 3 من مرشوع القانون إالطار بنقل حريف للمبدٔأ (ج) كام مت التنصیص �لیه يف املادة 3

 االتفاقية. 

 من مرشوع القانون إالطار ال ینص �ىل مبدٔأ 4. �ا�ن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن املادة 7
" ا�رتام الفوارق وقبول أ�شـ�اص ذوي إال�اق�ة كجـزء من التنوع البرشي والطبیعة البرشیة"  

 من االتفاقية. ٕان ا�لس ا�ي ال یتوفر �ىل 3ا�ي ميثل املبدٔأ (د) املنصوص �لیه يف املادة 
عنارص معلومات �شأٔن مربرات هذا اخلیار یذ�ر بأٔمهیة هذا املبدٔأ �اصة يف �القته مع ماكحفة 

ا�متیزي �ىل ٔأساس إال�اقة وكذا يف �القته ب" ماكحفة القوالب ا�منطیة ؤأش�اكل التحيـز 
واملامرس�ات  الضارة املتعلقة �ٔ�ش�اص ذوي إال�اقة، مب�ا فهي�ا تل�ك القامئ�ة �ىل اجلنس والسن، يف 

 مهنا. وقد مت 8مجیع جماالت احلیاة" ا�ي �شلك الزتاما ل�ول أ�طراف �التفاقية مبقتىض املادة 
ٕا�راز هذا الربط من طرف املفوضیة السامية حلقوق إال�سان يف دلیلها املعنون "تتبع اتفاقية حقوق 
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. و هكذا فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان یويص املرشع ٕ�دراج هذا 17أ�ش�اص ذوي إال�اقة"
  من مرشوع القانون إالطار.      3املبدٔأ �ىل مس�توى املادة 

. وقد الحظ ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا ٔأن صیا�ة املبدٔأ اخلامس املنصوص �لیه يف 8
 من مرشوع القانون إالطار یقلص من املدى الشامل ملبدٔأ ٕاماكنیة الوصول ٔأو الولوجية 3املادة 

لكونه حيرص الزتام السلطات العمومية يف "تيسري الولوج ٕاىل خمتلف الفضاءات واخلدمات 
 ٕاماكنیة الوصول  من االتفاقية �رست 3ٔأن املادة العمومية". ویذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان 

 من 9ٔأو الولوجية ٕاك�دى مبادئ االتفاقية، ؤأن مدى ٕاماكنیة الوصول كام مت حتدیده يف املادة 
  یت�اوز �شلك �بري مفهوم "تيسري الولوج ٕاىل خمتلف الفضاءات واخلدمات العمومية".  18االتفاقية

 ٕاىل ٔأن 19 2كام ٔأن اللجنة املعنیة حبقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة ٔأشارت يف مالحظهتا العامة رمق 
من " املهم تناول ٕاماكنیة الوصول �لك تعقيداهتا...و مل یعد الرتكزي ا�ٓن منصبا �ىل مسأٔ� الشخصیة 
القانونیة والطبیعة العامة ٔأو اخلاصة ٔ�حصاب املباين والهیالك أ�ساس�یة للنقل واملر�بات واملعلومات 

ووسائل االتصال واخلدمات. مفا دامت السلع واملنت�ات واخلدمات مو�ة ٔأو مقدمة ٕاىل �امة 
امجلهور، وجيب ٔأن �كون الوصول ٕا�هيا متا�ا للجمیع، بغض النظر عام ٕاذا اكنت متلكها ٔأو تقد�ا 

 سلطة �امة ٔأو مؤسسة �اصة". 

و�س�تفاد �لتايل من هذه العنارص املعیاریة والتأٔویلیة، ٔأن صیا�ة مبدٔأ "تيسري الولوج" املنصوص 
 من مرشوع القانون إالطار، یقرتح تعویضها مبجرد إالشارة  يف مقتىض قانوين ٕاىل 3�لیه يف املادة 

  من االتفاقية. 3مبدٔأ ٕاماكنیة الوصول كام مت التنصیص �لیه يف املادة 

  4،5،6،7التوصیات املتعلقة �ملواد 

 من مرشوع القانون 4. یويص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٕ�دراج مقتىض �ىل مس�توى املادة 9
 prestation deإالطار �كرس حق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف مصاریف تعویضیة

compensation وینبغي ٔأن تغطي هذه املصاریف يف نظر ا�لس احلاجيات املتعلقة �ملسا�دة .

17
 2010، 17- املفوضية السامية �حقوق إلا�سان : تتبع اتفاقية حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة، دليل موجھ ملراق�ي حقوق إلا�سان، سلسلة التدر�ب امل�ي رقم  

 ). 23(ص
18

 من الاتفاقية تتخـذ الـدول ألاطراف التداب�� املناسبة ال�ي تكفـل إم�انيـة وصـول ألاشـخاص ذوي إلاعاقة، ع�� قدم املساواة مع 9- طبقا للفقرة ألاو�� من املادة  

غ��هم، إلـى البيئـة املاديـة املحيطة ووسائل النقـل واملعلومـات والاتـصاالت، بمـا فـي ذلـك تكنولوجيات و نظم املعلومات و الاتصال و املرافق و ا�خدمات ألاخرى 

 املتاحة لعامة ا�جمهور أو املقدمة إليھ �� املناطق ا�حضر�ة و الر�فية ع�� السواء. 

 
19

 - CRPD/C/GC/2 :  2املالحظة العامة رقم   (13§) إم�انية الوصول  :9 املادة ; (2014) 
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، التقنیة ٔأو احلیوانیة وهتیئة السكن ٔأو املر�بات حسب مرشوع احلیاة ا�ي خيتاره إال�سانیة
الشخص يف وضعیة ٕا�اقة. و�رى ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا ٔأن �ائالت أ�ش�اص يف 

وضعیة ٕا�اقة وكذا  املسا�د�ن العائلیني لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة جيب، من منظور ا�لس ٔأن 
�كونوا مضن الفئات املؤه� لتلقي هذه املصاریف التعویضیة. وميكن التذكري يف هذا الصدد بأٔن جلنة 

حول حقوق أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ا�ول 20 9حقوق الطفل ٔأوصت يف مالحظهتا العامة رمق 
تلقي الطفل يف وضعیة  س�یاسة �امة شام� من �الل خطة معل"تضمن"أ�طراف ٕ��داد وتنفيذ "

ٕا�اقة ووا�یه و/ٔأو �ريهام ممن �رعونه الر�ایة اخلاصة واملسا�دة اللتني �س�تحقوهنا مبوجب االتفاقية". 

ٕان ضامن املصاریف التعویضیة بواسطة القانون، ميثل ٕا�دى ا�ٓلیات ا�ٔكرث مناس�بة يف جمال 
اس�هتداف املسا�دات العمومية املو�ة ٕاىل تغطیة �اجيات أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة. و�ىل 

 املتعلق بتاكفؤ احلقوق 2005 فربا�ر 11 بتارخي 102-2005سبيل املقارنة فٕان القانون الفر�يس رمق 
 �ىل احلق يف 15 ٕاىل 11والفرص واملشاركة ومواطنة أ�ش�اص ذوي إال�اقة ینص يف مواده 

      مصاریف تعویضیة مع إال�ا� ٕاىل مقتضیات املدونة العامة للرضائب ومدونة العمل �ج�عي 
 وأ�رس ومدونة الضامن �ج�عي و القانون املدين.   

. ومن ٔأ�ل ضامن الولوج املتاك� لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ٕاىل �دمات التأٔمني ومن ٔأ�ل 10
تفادي ٔأي ممارسة متیزيیة ٕازاء هؤالء أ�ش�اص. فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان یقرتح ٔأن تدرج 

إالطار  مقتىض حيظر رصا�ة ٔأي شلك من ٔأشاكل  ـ  من مرشوع القانون5�ىل مس�توى املادة 
ا�متیزي هيدف ٕاىل حرمان أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من الولوج ٕاىل التأٔمني �اصة ا�متیزي �سبب 

احلا� الصحیة ٔأو السن ٔأو نوع إال�اقة. ٕان هذا املقرتح �س�هتدف ٕاعامل ٕا�دى �لزتامات إالجيابیة 
 (النقطة ه) من االتفاقية اليت تنص �ىل "حظر ا�متیيـز ض�د أ�شـ�اص 25ل�و� مبقتىض املادة 

ذوي إال�اق�ة فـي تـوفري التأٔمني الــصحي، والتـأٔمني �لــى احليـاة حيمثـا یـسمح القـانون الوطين 
بذ�، �ىل ٔأن یوفرا بطریقة منصفة ومعقو�". كام ٔأن �ددا من الترشیعات املقارنة نصت �ىل 
مقتضیات حتظر رصا�ة ا�متیزي ٕازاء أ�ش�اص ذوي إال�اقة يف جمال التأٔمني، كام هو الشأٔن 

 وكذا القانون اجلنوب 21 املتعلق �ٔ�ش�اص ذوي إال�اقة2012لزاميب لس�نة إ �لنس�بة للقانون 

20
 - CRC/C/GC/9, 27 (13§) ,2007 ف��اير 

21
 (ه) حظر التمي�� إزاء ألا�خاص �� وضعية إعاقة �� تقديم خدمات التأم�ن الص��، و التأم�ن ع�� ا�حياة، عندما ي�ون متاحا بالقانون، و ينب�� أن 27- املادة  

 ) 2012يقدم بطر�قة منصفة و معقولة (قانون حقوق ألا�خاص �� وضعية إعاقة، 
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 حيث ینص هذا القانون يف 22 املتعلق ��هنوض �ملساواة وماكحفة ا�متیزي  2000ٕافریقي لس�نة 
 ملحق �اص �ىل ٔأمناط املامرسات ا�متیزيیة حسب القطا�ات مبا يف ذ� قطاع التأٔمني . 

     من مرشوع 7 و6وف� یتعلق بتوصیف بعض ذوي احلقوق املشار ٕا�هيم يف املادتني .  11
إالطار �رى ا�لس ٔأن مصطلحي "أ�ش�اص املعوز�ن" و"ٔأر�ب أ�رس املعوز�ن"  ـ القانون

یتضمنان خماطر ٕاضعاف  الوضع القانوين لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة و�ائالهتم بوصفهم ٔأحصاب 

حقوق من منظور املقاربة املر�كزة �ىل حقوق إال�سان. وتنبغي إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل ٔأن 
 من مدونة أ�رسة 4مصطلح "رب أ�رسة" يف مدلو� املتداول هو �ري متالمئ مع مقتضیات املادة 

اليت تنص �ىل ٔأن أ�رسة �سري "�ر�ایة الزو�ني". ويف نفس إالطار فٕان االتفاقية تلزم ا�ول 
 �ختاذ تدابري ل " ضامن  اس�تفادة 28أ�طراف مبقتىض النقطة (ج) من الفقرة الثانیة من املادة 

أ�ش�اص ذوي إال�اقة ا��ن یعي�شون يف �ا� فقر ؤأرسمه من املسا�دة اليت تقد�ا ا�و� 
لتغطي�ة نفقات املتعلق�ة �ٕال�اق�ة، مب�ا فهي�ا الت�دریب املناس�ب وٕاس�داء املشورة واملسا�دة املالیة 

 والر�ایة املؤقتة". 

انطالقا من هذه �عتبارات، یويص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �ستبدال مصطلحي 
"أ�ش�اص املعوز�ن" ؤأر�ب أ�رس املعوز�ن" مبصطلحي "أ�ش�اص يف وضعیة فقر" و"أ�رس 

يف وضعیة فقر".    

 من مرشوع القانون إالطار 6. ویقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا ٔأن یدرج يف املادة 12
مقتىض حيدد �ایة نظام ا�مع �ج�عي ا�ي ینبغي ٔأن �كون مو�ا حنو إالدماج الاكمل 

 لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة. 

ويف هذا إالطار یذ�ر ا�لس ٔأن جلنة حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة ٔأوصت �ددا من ا�ول 
بوضع ٔأنظمة دمع مو�ة لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة من ٔأ�ل الوصول للغایة إالسرتاتیجیة املمتث� يف 

قدرة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من العيش �شلك مس�تقل يف ا�متع.  

    وهكذا ٔأوصت اللجنة نیوزیالندا ب " �س�تعراض التاكلیف املرتبطة �ٕال�اقة لضامن ختصیص 
  23ما �كفي من د�ل/معاش، وال س�� لٔ�طفال ذوي إال�اقة، ؤأرسمه" 

22
 2000 ، 4قانون ال��وض باملساواة و الوقاية من التمي�� غ�� املنصف رقم -  

) �� خدمات التأم�ن : (أ) الرفض غ�� املنصف ع�� أساس أو عدة أسس بتقديم أو 29جدول : الئحة توضيحية باملمارسات غ�� املنصفة �� �عض القطاعات (الفقرة 

 توف�� بوليصة تأم�ن ل�خص. (ب) التمي�� غ�� املنصف �� تقديم ألار�اح أو التسهيالت أو ا�خدمات املرتبطة بالتأم�ن. 
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 �ىل " التأٔكد من ٔأن �رامج املسا�دة �ج�عیة تتيح 24ويف نفس إالطار حثت اللجنة �ور�
مسا�دة مالیة اكفية و�اد� ليك یتس�ىن لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة العيش �س�تقاللیة يف ا�متع". بل 

ٕان اللجنة ٔأوصت �ور�  بو�ه �اص "��تساب املبلغ ا�ي یُدفع مقابل �دمات املسا�دة 
الشخصیة وفقًا خلصوصیات أ�ش�اص ذوي إال�اقة وظروفهم واحتیا�اهتم وليس �ىل ٔأساس 

"در�ة العجز"، ووفقًا ��ل الشخص ذي إال�اقة املعين وليس وفقًا ��ل ٔأرسته." كام ٔأن هدف 
اس�تقاللیة أ�ش�اص ذوي إال�اقة جيب ٔأن حيدد، حسب اللجنة، الس�یاسات والتدابري يف جمال 

ضامن ٕا��ة ما �كفي من �ىل " 25ا�مع املت�ذة من قبل ا�و� . و هكذا حثت اللجنة ٕاس�بانیا 
ا�متویل �متكني أ�ش�اص ذوي إال�اقة من ا�متتع �ىل حنو فعال مبا یيل: حریة اختیار ماكن ٕاقامهتم 
�ىل قدم املساواة مع �ريمه؛ والوصول ٕاىل مجمو�ة اكم� من اخلدمات املزنلیة والسكنیة و�ريها من 
اخلدمات ا�متعیة الالزمة للحیاة الیومية، مبا �شمل املسا�دة الشخصیة؛ وهتیئة الظروف املعقو� 

 �متكيهنم من �ندماج بصورة ٔأفضل يف جممتعاهتم."

 ب" �حلرص �ىل تقدمي معونة مالیة اكفية ومنصفة 26 اللجنة السویدٔأوصتويف صیغة ٔأكرث مشوال 
 يف ٕاطار �رامج املسا�دة الشخصیة لضامن متكن الشخص من العيش مس�تقًال يف ا�متع."

ٕان حتقيق ٔأهداف االتفاقية، مير ٔأیضا �رب اس�هتداف ٔأدق للعائالت املؤه� لالس�تفادة من دمع 
 �ختاذ تدابري لتعز�ز أ�رس البدی� وتقدمي  27ا�و�، ويف هذا الصدد ٔأوصت اللجنة الباراغواي

ا�مع املايل لٔ�رس منخفضة ا��ل اليت تعول ٔأطفاًال من ذوي إال�اقة، ليك �متكنوا من البقاء مع 
 ٔأرسمه واملشاركة بفعالیة يف ا�متع"   

 " بأٔن ختصص املوارد الالزمة �مع ٔأرس أ�طفال 28ويف ٕاطار ٔأكرث ختصیصا ٔأوصت اللجنة بلجیاك 
ذوي إال�اقة وبأٔن متنع الت�يل عن هؤالء أ�طفال وٕایداعهم يف مؤسسات الر�ایة وبأٔن حترص �ىل 

 "ٕادما�م ومشاركهتم يف ا�متع �ىل قدم املساواة مع �ريمه من أ�طفال. 

  

23
 - CRPD/C/NZL/CO/1 : (60§)2014أكتو�ر 31 املالحظات ال��ائية �شأن التقر�ر ألاو�� لنيوز�الندا ,�جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة 

24
 -  CRPD/C/KOR/CO/1 :  (40§) املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� ل�ور�ا  ; �جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة 

25
 - CRPD/C/ESP/CO/1 : (40§ ) 2011أكتو�ر 19 ,املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� إلسبانيا ,�جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة  

26
 - CRPD/C/SWE/CO/1 : (44§) 2014ماي 12 ,املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� للسو�د ,�جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة 

27
 - CRPD/C/PRY/CO/1 : (56§) 2013 ماي 15 املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� للباراغواي ,�جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة 

28
 -  CRPD/C/BEL/CO/1 : (16§) 2014 أكتو�ر 28 ,املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� لب�جي�ا ,�جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة  
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  8التوصیات املتعلقة �ملادة 

. یعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بأٔنه یعود ٕاىل املرشع حتدید �یفيات ٕاعامل، يف الترشیع 13
الوطين، �لزتامات االتفاقية للسلطات العمومية املتعلقة بولوج أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ٕاىل 
�دمات الص�ة. �ري ٔأن ا�لس �رى ٔأیضا ٔأن مدى �لزتامات إالجيابیة للسلطات العمومية يف 
جمال ولوج أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ٕاىل �دمات الص�ة ال ميكن ا�زتالها يف "التدابري الالزمة 

 من 8للوقایة من مجیع ٔأنواع إال�اقات و�شخیصها والعالج مهنا"، كام مت التنصیص يف املادة 
 مرشوع القانون إالطار. 

 من مرشوع القانون إالطار 8ولهذا الغرض یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان تقویة املادة 
    من االتفاقية. 25ٕ�دراج �دد من املقتضیات املس�تفادة من �لزتامات املنصوص �لیه يف املادة 

  ميكن ٔأن تضمن لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة : 8وهكذا فٕان صیا�ة ٔأوسع للامدة 

توفري ر�ایة و�رامج حصیة جمانیة ٔأو معقو� التلكفة لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة تعادل يف نطاقها  •
ونوعیهتا ومعایريها ت� اليت توفرها ل�ٓخر�ن، مبا يف ذ� �دمات الص�ة اجلنس�یة 

 ؛ وإالجنابیة و�رامج الص�ة العامة للساكن

توفري �دمات الكشف املبكر والتد�ل عند �قتضاء، و�دمات هتدف ٕاىل التقلیل ٕاىل  •
 ؛ ٔأدىن �د من إال�اقات ومنع �دوث املزید مهنا، �ىل ٔأن �شمل ذ� أ�طفال و�بار السن

 ؛   29توفري هذه اخلدمات الصحیة يف ٔأقرب ماكن ممكن •

 ؛  30 إال�الم والتكو�ن وموا�بة ودمع العائالت ومسا�دي أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة •

إالطار تتاكمل وتتالءم مع أ�هداف احملددة يف  ٕان هذه �لزتامات اليت ميكن �كر�سها يف القانون-
ٕاطار س�یاسة الص�ة العمومية يف جمال الوقایة من أ�س�باب املؤدیة ٕاىل إال�اقة، كام مت التنصیص 

29
 ل�جنة ا�حقوق الاقتصادية و 14-  يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن هذه ا�خدمات يجب أن �ستجيب ل�خصائص ال�ي حدد��ا املالحظة العامة رقم  

 من العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق الاقتصادية والاجتماعية 12التمتع بأع�� مستوى من ال�حة يمكن بلوغھ (املادة ا�حق �� الاجتماعية و الثقافية �شأن 

عدم التمي��،إم�انية الوصول املادي،إلام�انية الاقتصادية ل�حصول عل��ا أي القدرة ع�� تحمل التوافر، إم�انية الوصول (والثقافية) و هذه ا�خصائص �� : 

 )، ثم املقبولية و ا�جودة.  نفقا��ا،إم�انية الوصول إ�� املعلومات

E/C.12/2000/4, 11 (12§) ,2000غشت  
 �شأن ت�افؤ ا�حقوق و الفرص و مشاركة و مواطنة ألا�خاص �� وضعية إعاقة؛ 2005 ف��اير 11 بتار�خ 102-2005انظر ع�� سبيل املقارنة، القانون رقم -   30

 ).   من مدونة العمل الاجتما�� و ألاسرL 114-3 (الفصل 2353 ص 2005 ف��اير 12 بتار�خ 36ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة الفر�سية رقم 
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 من مرشوع القانون إالطار. و یذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان هبذا اخلصوص 8�لهيا يف املادة 
ٔأن القوا�د املو�دة �شأٔن حتقيق �اكفؤ الفرص لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة اليت اعمتدهتا امجلعیة العامة 

 �الل دورهتا الثامنة و أ�ربعني تنص �ىل ٔأنه ینبغي ل�ول 1993 د�سمرب 20لٔ�مم املت�دة بتارخي 
" ٔأن تعمل �ىل تدبري �رامج تد�رها ٔأفرقة من الفنیني متعددة �ختصاصات و�س�هتدف الكشف 

 درء ا�ٓ�ر املعوقة ٔأو التخفيف من �دهتا ٔأو ٕاىلاملبكر للعاهة وتقيميها ومعاجلهتا. فقد یفيض ذ� 
ٕازا�هتا. وینبغي ٔأن تضمن هذه الربامج املشاركة التامة من املعوقني ؤأرسمه �ىل مس�توى أ�فراد، 

 31ومن منظامت املعوقني �ىل صعیدي التخطیط والتقيمي. " 

         من مرشوع 8. ویويص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأیضا، ٔأن تدرج يف املادة 14
إالطار ضامنتان ٔأساسيتان : �متثل الضامنة أ�وىل يف رضورة �شرتاط الرصحي للموافقة  القانون-

احلرة واملس�تنرية لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ا��ن یتلقون �ال�ات ٔأو �دمات حصیة. و�متثل 
الضامنة الثانیة هتم إاللزام ٕ�خبار أ�ش�اص املعنیني بنتاجئ �رامج التشخیص املبكر. ٕان الضامنة 

 من االتفاقية. ٔأما الضامنة الثانیة فتندرج يف 25أ�وىل جتد ٔأساسها املعیاري يف النقطة (د) من املادة 
ٕاطار ٕاعامل احلق يف الوصول ٕاىل املعلومات املتعلقة �لص�ة. و �ىل سبيل املقارنة فقد اعتربت 

 ٔأن حق الوصول 2011 ماي 26احملمكة أ�وربیة حلقوق إال�سان يف قرارها ر.ر. ضد بولونیا بتارخي 
ٕاىل املعلومات املتعلقة �لص�ة و اليت تندرج يف جمال احلیاة اخلاصة، تتضمن �ىل اخلصوص حق 

أ�ش�اص يف احلصول �ىل املعلومات املتوفرة �شأٔن وضعهم الصحي، �متكيهنم، بناء �ىل هذه 
املعلومات، من القيام �ختیاراهتم اليت س�تؤ�ر �ىل نوعیة حياهتم (�رفض تلقي �الج، ٔأو طلب 

 .    32 �الج طيب معني)

 �شأٔن املواضیعیة ويف نفس إالطار، ٔأوصت املفوضیة السامية حلقوق إال�سان ا�ول يف دراس�هتا
 لٔ�ش�اص القرسي ٔأو إاللزايم العالج وإال�اقة  ب"  حظر والفتیات النساء ضد العنف مسأٔ�
 . 33واملس�بقة"  املس�تنرية املوافقة يف احلق محلایة اكفية ٕاجرائیة وجود ضام�ت إال�اقة وتأٔمني ذوي

 

 

  1 النقطة رقم 2القاعدة رقم -  31
32 - §197 
33 - A/HRC/20/5, 30 ( النقطة ه  ,53§) ,2012مارس 
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  11التوصیات املتعلقة �ملادة 

. من ٔأ�ل توفري ٔأساس قانوين لبعض الزتامات السلطات العمومية يف جمال ولوج أ�ش�اص يف 15
 11وضعیة ٕا�اقة ٕاىل حقهم يف التعلمي، یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأن تدرج يف املادة 

إالطار املقتضیات التالیة:   من مرشوع القانون-

متعلمة  –الزتام السلطات العمومية �لقيام �لرتتيبات التيسريیة املعقو� حسب �اجيات  لك متعمل
يف وضعیة ٕا�اقة.  

 الزتام السلطات العمومية �ختاذ التدابري من ٔأ�ل : 

تيسري تعمل طریقة �رایل ؤأنواع الكتابة البدی�، وطرق ووسائل ؤأشاكل االتصال املعززة  •

 ؛ والبدی�، و�ارات التوجيه والتنقل، وتيسري ا�مع والتوجيه عن طریق أ�قران

 ؛ تيسري تعمل لغة إالشارة و�شجیع الهویة اللغویة لفئة الُصم •

كفا� توفري التعلمي للمكفوفني والُصم ٔأو الُصم املكفوفني، و�اصة أ�طفال مهنم، بأٔ�سب  •
اللغات وطرق ووسائل االتصال لٔ�ش�اص املعنیني، ويف بيئات �سمح بتحقيق ٔأقىص 

 .قدر من ا�منو ا�ٔاكدميي و�ج�عي

 من االتفاقية، ترتمج ٔأیضا تو�ات جلنة حقوق أ�ش�اص 24ٕان هذه املقرت�ات املس�متدة من املادة 
. ذ� ٔأن اللجنة قد و�ت ٕاىل 34ذوي إال�اقة اليت �متحور حول املفهوم املهیلك للتعلمي ا�امج 

ا�ول أ�طراف مبناس�بة حفص تقار�رها أ�ولیة �ددا من املالحظات هتم يف أٓن وا�د إالطار 
القانوين والس�یاسات املتعلقة �لرتبیة والتكو�ن. واملالحظات اليت و�ت ٕاىل املكس�یك �ىل سبيل 

��رتاف يف   ٕاىل " (أٔ )35املثال مهت النظام الرتبوي يف مشولیته. حيث ٕان اللجنة دعت املكس�یك
�رشیعاهتا وس�یاساهتا بنظام تعلمي �امعٍ يف لك مرا�ل التعلمي، �بتدائیة والثانویة والعلیا، ووضع 

يو��ي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان املشرع و فاع�� السياسات العمومية التعليمية باعتبار عناصر إلاطار املفاهي�ي لإلدماج كما حددتھ اليو�س�و �� دليلھ -  34

املعنون : املبادئ التوج��ية لإلدماج: توف�� ال��بية ل�جميع" : حيث إن إلادماج هو مسار، كما أن إلادماج يقت��ي تحديد و رفع ا�حواجز، و ��تم إلادماج بحضور و 

مشاركة و مكتسبات �ل التالميذ. و يتطلب إلادماج إيالء اهتمام خاص بمجموعات املتعلم�ن الذين يمكن أن يتعرضوا ملخاطر ال��ميش أو إلاقصاء أو الفشل املدر��ي 

    2006)، 14(ص
35

 - CRPD/C/MEX/CO/1 : (48§) 2014 أكتو�ر 27 ,املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� للمكسيك ,�جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة  
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(ب) اختاذ �رتيبات تيسريیة معقو� مبزيانیة اكفية، مع تدریب املعلمني ا�امئني �ىل حنو مناسب؛ 
تدابري تضمن الت�اق مجیع أ�طفال ذوي إال�اقة �ملدرسة، مع �ه�م �ٔ�طفال ذوي إال�اقة ا�هنیة 

؛  والنفس�یة - �ج�عیة وأ�طفال الصم واملكفوفني واملنمتني ٕاىل ا�متعات احمللیة للشعوب أ�صلیة
التنفيذ العا�ل لتدابري تيّرس الوصول ٕاىل املرافق التعلميیة واحلصول �ىل مجیع املواد التعلميیة (ج) 

ة بطریقة �رایل ولغة إالشارة."  كام  وضامن اس�ت�دا�ا منذ بدایة العام ا�رايس، مبا فهيا املواد املعد�
ٔأن اللجنة ٔأوصت �شلك ممهنج ٕ�دماج أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف النظام التعلميي العادي مع 
ٕالزام ا�و� �لقيام �لرتتيبات التيسريیة املعقو� للوصول ٕاىل هذا الهدف. ويف هذا إالطار حثت 

 �ىل ٔأن " تت�ذ ما یلزم من تدابري ٕالدماج الطالب ذوي إال�اقة املس�لني يف 36اللجنة أ�رجنتني
مدارس �حتیا�ات اخلاصة يف املدارس الشام� للجمیع، وتقدم �رتيبات تيسريیة معقو� ٕاىل 

الضطالع مبزید � "37الطالب ذوي إال�اقة يف ٕاطار نظام التعلمي العام". ؤأوصت اللجنة نیوزالندا
من العمل لتعز�ز ٕا��ة الرتتيبات التيسريیة املعقو� �ىل مس�تويي التعلمي �بتدايئ والثانوي، وتعز�ز 

مس�توى الت�اق أ�ش�اص ذوي إال�اقة �لتعلمي العايل" و "ٕارساء حق التعلمي الشامل للجمیع والقابل 

للتطبیق بقوة القانون."  

  13التوصیات املتعلقة �لنص التنظميي املنصوص �لیه يف املادة   

إالطار �ىل ٕا�داث جلان �ویة �ى ا�ٔاكدميیات اجلهویة   من مرشوع القانون-13. تنص املادة 17
 ملكفة بدراسة ملفات �سجیل أ�طفال ذوي إال�اقة يف سن ا�متدرس. و يف هذا 38للرتبیة والتكو�ن

إالطار، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ا�ي یعترب مبدئیا هذه الل�ان أٓلیة هتدف ٕاىل حتقيق 
الطابع الفعيل لولوج أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ٕاىل التعلمي، یثري انتباه السلطة التنظميیة ٕاىل خماطر 

 حتویل هذه الل�ان ٕاىل �ائق حيول دون ولوج أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ٕاىل النظام التعلميي العادي. 

   ویدرك ا�لس الوطين حلقوق إال�سان هذه ا�اطر �ىل ضوء ا�وریة املشرتكة لوز�ري الص�ة 
 املتعلق تفعیل دور اللجنة 2014 یونیو 25 بتارخي 721-14والرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين رمق 

الطبیة إالقلميیة واللجنة النیابیة لالس�تقبال والتوجيه والتتبع يف جمال متدرس أ�طفال "ذوي 
�حتیا�ات اخلاصة". فعالوة �ىل اس�تعامل مصطلح "أ�طفال ذوي �حتیا�ات اخلاصة" ا�ي 

36
 - CRPD/C/ARG/CO/1: (38§) 2012 أكتو�ر 19 ,املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� للألرجنت�ن ,�جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة   

37 - CRPD/C/NZL/CO/1 : (50§)2014أكتو�ر 31 املالحظات ا�ختامية �شأن التقر�ر ألاو�� لنيوز�الندا ,�جنة حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة 
38

 2000 ماي 19 ل 07.00- أحدثت ألا�اديميات ا�جهو�ة لل��بية و الت�و�ن بمقت��ى القانون  
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ال یربز الوضع القانوين لٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة بوصفهم ٔأحصاب حقوق، فٕان ا�لس الحظ ٔأن 
مسطرة اس�تقبال ومعاجلة ملفات �سجیل هؤالء أ�طفال تتيح ٕاماكنیة رفض طلب التسجیل ٔ�ن 

 من املسطرة �س�تعمل مصطلح "امللفات اليت مت �حتفاظ بأٔحصاهبا".  7النقطة 

 من االتفاقية اليت تلزم ا�ول 24ٕان هذه إالماكنیة �ري متطابقة مع النقطة (أٔ ) الفقرة الثانیة من املادة 
أ�طراف �لسهر �ىل "�دم استبعاد أ�ش�اص ذوي إال�اقة من النظام التعلميي العام �ىل ٔأساس 
إال�اقة، و�دم استبعاد أ�طفال ذوي إال�اقة من التعلمي �بتدايئ ٔأو الثانوي ا�اين وإاللزايم �ىل 

  .ٔأساس إال�اقة"

و�ا مفن ٔأ�ل تفادي هذا ا�منط من التفاو�ت �ىل مس�توى النصوص التنظميیة، فٕان ا�لس 
 من مرشوع القانون حبظر ٔأي استبعاد 13الوطين حلقوق إال�سان یقرتح ٕاضافة مقتىض ٕاىل املادة 

لٔ�طفال من النظام التعلميي العام �ىل ٔأساس إال�اقة.   

ؤأ�ريا فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، یذ�ر ٕ��دى التوصیات أ�ساس�یة من ا�راسة 
عن حق أ�ش�اص ذوي إال�اقة يف املواضیعیة للمفوضة السامية لٔ�مم املت�دة حلقوق إال�سان 

، ذ� ٔأن التوصیة التالیة ، هتم املرشع بوصفه فا�ال و مق� للس�یاسات العمومية، و تقدم 39 التعلمي
التو�ات الرئيس�یة املتعلقة �لرتبیة ا�اجمة، ذ� ٔأنه "و�رب قوانني التعلمي اجلامع، ینبغي ل�ول ٔأن 
تنشئ نظامًا تعلميیًا �امعًا حتت ٕارشاف وزارة التعلمي وحيظر �ستبعاد من املدارس العادیة �ىل 

ل ٕاطارًا  ٔأساس إال�اقة وینص �ىل مرا�اة �حتیا�ات بصورة معقو�. وینبغي ٔأن تقدم خطة التحو�
لتنفيذ نظام تعلميي �امع ذي ٔأهداف قاب� للقياس. وینبغي ل�ول ٔأن تضع �رامج تدریبية لفائدة 

املدرسني، ؤأن تنشئ صنادیق ملرا�اة �حتیا�ات بصورة معقو�، ؤأن تعد� مواد� يف املتناول، 
و�شجع البيئة اجلامعة، ؤأن حتّسن ٔأسالیب �ختبار، ؤأن �شجع �ىل �نتقال من مدارس 

ز الرصد �رب وضع مؤرشات للتعلمي اجلامع، ؤأن تقدم ا�مع  خصوصیة ٕاىل مدارس �ادیة، ؤأن تعّزِ
الاكيف ٕاىل التالميذ، و�س�ت�دم الوسائل وأ�شاكل املناس�بة لالتصال. ویتعني� متویل املدارس 
�لشلك املناسب، كام ینبغي للموارد املتا�ة ٔأال �كون �ىل ٔأساس حرمان وصول التلمیذ ذي 

إال�اقة ٕاىل احلق يف التعلمي."  

    

39 - A/HRC/25/29, 18 (71§) 2013 دیسمبر 
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  16 و 15التوصیات املتعلقة �ملادتني 

. یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأن تتقوى يف مرشوع القانون-إالطار  قا�دة حقوق 18
أ�ش�اص ذوي إال�اقة يف جمال التشغیل و التكو�ن املهين.  

إالطار مقتىض   من مرشوع القانون-15ويف هذا إالطار یقرتح یويص ا�لس بأٔن تدرج يف املادة 
�كرس بوضوح حق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف بيئة معل مفتو�ة، شام� هلم و�سهل اخنراطهم 

  . من االتفاقية27فهيا، كام هو منصوص �لیه يف املادة 

 ویذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٕا�دى �الصات ا�راسة املواضیعیة ملفوضیة أ�مم املت�دة 
. ذ� ٔأن املفوضیة الحظت 40إال�اقة ذوي أ�ش�اص وعام� معل السامية حلقوق إال�سان �شأٔن

ٔأن املبادرات املت�ذة من طرف ا�ول من ٔأ�ل ا�هنوض بعمل أ�ش�اص ذوي إال�اقة مهت 
معزو�  وال حترتم مبدٔأ إالدماج املنصوص  س�یاقات يف تدریب فرص ٔأو وظائف �ٔ�ساس "ٕاجياد

 احملمیة خمططات العام� عن بنفسها تنأٔى �لیه يف االتفاقية". ولهذا ٔأوصت املفوضیة ا�ول بأٔن "
 من وأ�مه .ذوي إال�اقة أ�ش�اص لفائدة املفتوح العمل سوق ٕاىل الوصول يف املساواة و�شجع

 ذوي أ�ش�اص توظیف املمتثل يف بواجهبم العمل ٔأر�ب بتوعیة ملزمة أ�طراف ا�ول ٔأن ذ�
 ٕاجياد ٕاىل استباقية بصورة واخلاص السعي العام القطا�ني يف العمل ٔأر�ب �ىل جيب ٕاذ ؛ إال�اقة

 . مكوظفني إال�اقة ذوي �ٔ�ش�اص �رحب معل بيئة

ومن ٔأ�ل تدقيق ٔأفضل ملدى املقتضیات املتعلقة مباكحفة ا�متیزي يف العمل ويف س�یاق حامیة حقوق 
 مقتىض 15أ�ش�اص ذوي إال�اقة، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان یويص بأٔن یدرج يف املادة 

العمل والس��  ٔأشاكل �اكفة املتعلقة جبمیع املسائل خيتص ف� إال�اقة ٔأساس �ىل حيظر ٔأي متیزي
 ا�ٓمنة وظروف العمل الوظیفي، العمل والتقدم واس�مترار والعمل، التوظیف والتعیني رشوط مهنا

  من االتفاقية. 27والصحیة. و هذه التوصیة تنقل النقطة (أٔ ) من الفقرة أ�وىل من املادة 

وینبغي التذكري ٔأیضا، ٔأنه من ٔأ�ل ٕاعطاء مدى �ام اللزتامات السلطات العمومية يف جمال ولوج 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ٕاىل حقهم يف العمل، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان یقرتح ٔأن 

إالطار مقتىض �كرس الزتام السلطات العمومية بدمع  – من مرشوع القانون15یدرج يف املادة 
   أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف جماالت التشغیل ا�ايت، البحث عن شغل، احلفاظ �ىل الشغل 

40 - A/HRC/22/25,  17 (68§) ,2012 دیسمبر 
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    من ا�س�تور 31والعودة ٕاىل الشغل. ٕان هذه التوصیة يه نتاج قراءة �ر�یبية ملقتضیات الفصل 
 من االتفاقية، كام ٔأهنا �س�هتدف  ٕاعامل توصیات  27والنقطة (ه) من الفقرة أ�وىل من املادة 

 أ�ش�اص وعام� معل ا�راسة املواضیعیة ملفوضیة أ�مم املت�دة السامية حلقوق إال�سان �شأٔن
 إال�اقة ذوي العمل لٔ�ش�اص فرص لز�دة تدابري ٕاجيابیة إال�اقة. اليت تدعو ا�ول ٕاىل اع�د ذوي

 والشام� ا�متیزيیة �ري احلر �رامج العمل تعز�ز �الل من ذ� يف مبا واخلاص، العام القطا�ني يف
 41إال�اقة".  ذوي لٔ�ش�اص اكمل �شلك

 من مرشوع 16ويف نفس إالطار یويص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان یويص بتقویة املادة 
القانون-إالطار مبقتضیني ینبغي ٔأن تو�ه س�یاسات ٕادماج أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف سوق 

الشغل. �متثل املقتىض أ�ول يف ٕاعامل �رامج وتدابري ٕاجيابیة و حتفزيیة لتشجیع معل أ�ش�اص يف 
 من 27وضعیة ٕا�اقة يف القطاع اخلاص، كام تنص �لیه النقطة (ح) الفقرة أ�وىل من املادة 

االتفاقية. ٔأما املقتىض الثاين فينبغي ٔأن �كرس، يف رٔأي ا�لس، مبدٔأ ٕالزام املشغل (�یفام اكن وضعه 
القانوين معوميا، ش�به معويم ٔأو �اص) ٕادراج الرتتيبات التيسريیة املعقو� يف ٔأما�ن العمل لفائدة 

 من 27أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة كام تنص �ىل ذ� النقطة (ط) الفقرة أ�وىل من املادة 
 االتفاقية.  

إالطار س�ميكن �لنتي�ة من التنصیص �ىل  ٕان �كر�س هذه �لزتامات يف مرشوع القانون-
التدابري املناس�بة يف الترشیع الرضیيب وكذا يف �رشیع الشغل.  

ذ� ٔأن �ددا من الت�ارب املقارنة اختارت �كر�س هذه املبادئ يف قوانيهنا-إالطار املتعلقة حبقوق 
 بتارخي 83-2005أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة. و�ىل سبيل املثال فٕان قانون التوجيه التو�يس رمق 

 �ىل ٕاعفاءات 34 غشت املتعلق ��هنوض وحامیة أ�ش�اص ذوي إال�اقة، قد نص يف مادته 15
جزئیة ٔأو لكیة من ٔأداء بعض الرسوم و- ٔأو �شرتااكت �رمس لك خشص يف وضعیة ٕا�اقة یمت 

 ٔأن "لك L. 5212-1 و L. 5212-2�شغی�. كام ٔأن مدونة الشغل الفر�س�یة تنص يف ماد�هيا 
 �ملائة من مجموع أ�جراء بتوقيت اكمل ٔأو جزيئ، أ�ش�اص يف وضعیة 6مشغل �شغل �س�بة 

 ٔأ�ريا فأٔكرث".  20ٕا�اقة" ؤأن هذا �لزتام هيم "املقاوالت اليت �شغل 

41 - A/HRC/22/25,  17 (70§) ,2012 دیسمبر 
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 من مرشوع القانون 16ؤأ�ريا، فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان یويص بأٔن تدرج يف املادة 
          إالطار مقتىض �كرس الزتام السلطات العمومية بوضع املعایري الوطنیة املتعلقة �ملقاوالت 

  .handi-accueillantes 42ومؤسسات التشغیل ا�اجمة لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة  

  22التوصیات املتعلقة �ملادة 

. یويص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بتدقيق مدى الزتام السلطات العمومية املنصوص �لیه 19
وذ� بضامن الولوج ٕاىل لك أ�ش�یاء والبنيات التحتیة واملمتلاكت، واملنت�ات واخلدمات اجلدیدة 

اليت مت صنعها ٔأو بناؤها ٔأو ٕانتا�ا مع �كر�س الزتام رفع احلواجز و تأٔمني الولوج ٕاىل الوسط 
الفزي�يئ و النقل و �دمات إال�الم و االتصال و اخلدمات املفتو�ة للعموم املتوا�دة. �لام ٔأن 

ا�متیزي بني هذ�ن املس�تویني لاللزتام كام �ددته جلنة حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة يف مالحظهتا 
 .  43 حول ٕاماكنیة الوصول2العامة رمق 

  23التوصیات املتعلقة �ملادة 

 مقتىض �كرس مبدٔأ �سلمي 23. یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن یدرج يف املادة 20
البطاقة اخلاصة �ىل املس�توى الرتايب (اجلهوي ٔأو إالقلميي). وتندرج هذه التوصیة يف ٕاطار منطق 

القرب و�س�تلهم من التوصیات اليت و�هتا جلنة حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة ٕاىل املكس�یك 
حيث ٔأكدت هذه التوصیات �ىل دور "الوال�ت" يف ٕاعامل االتفاقية. و ميكن �سرتشاد هبذه 

التوصیة ، بغض النظر �ىل الشلك الفيد�رايل ل�و� املكس�یكية و ذ� يف س�یاق اجلهویة املتقدمة 
�ملغرب.  

  25توصیة تتعلق بتأٔویل املادة 

. الحظ ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن صیا�ة �ام اللجنة الوطنیة املنصوص �لهيا يف املادة 21
 من مرشوع القانون إالطار یتضمن خماطر اخللط بني مس�تویني من التتبع املؤسسايت ٕالعامل 25

 االتفاقية. 

 املس�ى " ولوجية و NF X 50-783  يو��ي املجلس الوط�ي �حقوق باالستلهام من التجارب املقارنة �� هذا املجال، كما هو الشأن مثال بالنسبة للمعيار الفر���ي -  42

 إدماج ألا�خاص ذوي إلاعاقة- املؤسسات الدامجة لأل�خاص ذوي إلاعاقة، متطلبات و توصيات إلدماج ألا�خاص �� وضعية إعاقة �� املؤسسات"  
43 - CRPD/C/GC/2, 22 (24§)  2014 ماي. 
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 أ�طراف،  اليت تلزم ا�ول33املس�توى أ�ول املنصوص �لیه يف الفقرة أ�وىل من املادة  •
 �ملسائل تعىن احلكومة دا�ل ٔأكرث ٔأو تنس�یق وا�دة �ة التنظميیة، �هنجها وفقا بأٔن تعني 

 أٓلیة تنس�یق تعیني ٔأو ٕا�شاء ملسأٔ� الواجب �عتبار هذه االتفاقية وتويل بتنفيذ املتص�
املس�تو�ت.  خمتلف و�ىل خمتلف القطا�ات يف الص� ذات أ�عامل لتيسري احلكومة دا�ل

وهذه ا�ٓلیة ینبغي، من منظور ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأن �رىس �ىل مس�توى 
ة تنس�یق وقيادة للس�یاسات العمومية يف �القة حبقوق أ�ش�اص ئاحلكومة ؤأن تعمل كهيي

 يف وضعیة ٕا�اقة.   

 من االتفاقية واليت تلزم ا�ول 33املس�توى املنصوص �لیه يف الفقرة الثانیة من املادة  •
 معل ٕاطار ٕا�شاء ٔأو تعیني ٔأو تعز�ز ٔأو وإالداریة، بتشكيل القانونیة لنظمها أ�طراف �لقيام 

 �قتضاء، لتعز�ز حسب ٔأكرث، ٔأو وا�دة مس�تق� أٓلیة ذ� يف مبا ا�و� الطرف، دا�ل
 ٔأو تعیني عند �عتبار، بعني ا�ول أ�طراف وتأٔ�ذ .تنفيذها ورصد وحام�هتا االتفاقية هذه

 املعنیة حبامیة الوطنیة املؤسسات معل وطرق مبركز املتعلقة ا�ٓلیة،املبادئ هذه مثل ٕا�شاء
 من 33 و�س�تفاد ٕاذن من مقتضیات الفقرة الثانیة من املادة .وتعز�زها إال�سان حقوق

االتفاقية ٔأن هذه ا�ٓلیة ال ميكن ٕا�دا�ا ٔأو تعیيهنا �ىل مس�توى احلكومة بوصفها ممارسة 
 للسلطة التنفيذیة.  

 من مرشوع القانون إالطار 25و�ا فٕان ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، یقرتح ٕا�ادة صیا�ة املادة 
 من االتفاقية.   33من ٔأ�ل ٔأن تتطابق مع �ام اجلهاز املنصوص �لیه يف الفقرة أ�وىل من املادة 

 

  26التوصیات املتعلقة �ملادة 

. یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بدیال عن خيار النسخ اجلزيئ للقوانني ٔأو أ�حاكم 22
إالطار. وهذا البدیل یأٔ�ذ بعني �عتبار الطابع أ�فقي للقضا� املتعلقة  املنافية ملرشوع القانون-

  .حبقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة

 مبقتىض 26ولهذه الغایة، یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان استبدال الفقرة الثانیة من املادة 
إالطار  �دید مبقتضاه یمت يف ٔأ�ل ال یت�اوز س�نة وا�دة حتتسب ابتداء من �رخي �رش القانون-

  مبراجعة شام� لٕالطار القانوين الوطين من ٔأ�ل �سخ لك القوانني املنافية لاللزتامات ا�س�توریة 
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واالتفاقية للمغرب يف جمال حقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة وكذا أ�حاكم املنافية ملقتضیات 
 إالطار.   القانون-

ویذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأن املراجعة الترشیعیة والتنظميیة يه تدبري موىص به �شلك 
 9متكرر من طرف هیئات املعاهدات. و�ىل سبيل املثال، ومبناس�بة ٕا�داد مالحظهتا العامة رمق 

حول حقوق أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة، فٕان جلنة حقوق الطفل ٔأوصت ا�ول "ٕ�جراء اس�تعراض 
شامل مجلیع الترشیعات احمللیة واللواحئ ذات الص� بغیة ضامن انطباق مجیع ٔأحاكم االتفاقية �ىل اكفة 

أ�طفال، مبن فهيم أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ا��ن جيب ٔأن یُذ�روا رصا�ة عند �قتضاء وینبغي 
ٔأن تتضمن القوانني واللواحئ الوطنیة ٔأحاكمًا واحضة ورصحية محلایة وممارسة حقوق الطفل يف وضعیة 

  من االتفاقية." (اتفاقية حقوق الطفل).    23ٕا�اقة حتدیدًا، وخباصة ما �رد مهنا يف املادة 

 توصیات تتعلق ببعض املقتضیات املقرتح ٕادرا�ا يف مرشوع القانون إالطار  

. الحظ ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن بعض املقتضیات الرضوریة لولوج أ�ش�اص يف 23
إالطار. ویقرتح ا�لس الوطين  وضعیة ٕا�اقة ٕاىل حقوقهم مل یمت التنصیص �لهيا يف مرشوع القانون-

حلقوق إال�سان يف هذه الفقرة ٕادرا�ا يف مرشوع القانون إالطار كام یيل. و�س�هتدف هذه 
 11 و31إالطار مع بعض مقتضیات االتفاقية وال س�� املاد�ن  املقرت�ات مالءمة مرشوع القانون-

  .مهنا 

 مبا املناس�بة، املعلومات  بتكر�س الزتام السلطات العمومية جبمع14تقویة مقتضیات املادة  •
 وتنفيذ وضع �متكيهنا من البحوث، يف املس�ت�دمة والبیا�ت إالحصائیة البیا�ت يف ذ�

ٕ�نفاذ حقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة. كام ٔأن الصیغة اجلدیدة للامدة  الكفي� الس�یاسات
 ینبغي ٔأن تنص، يف نظر ا�لس، �ىل ا�رتام الضام�ت القانونیة مبا فهيا ت� املتعلقة 14

حبامیة املعطیات من ٔأ�ل حتقيق الرسیة وا�رتام احلیاة اخلاصة لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة. 
 يف صیغهتا ٕاىل الباب 14ويف نفس إالطار  یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان نقل املادة 

 إالطار.  التاسع املتعلق �ٔ�حاكم اخلتامية من مرشوع القانون-

إالطار، مادة تلزم السلطات العمومية �ختاذ  ٔأن تدرج يف أ�حاكم اخلتامية ملرشوع القانون- •
 اكفة التدابري الالزمة لضامن حامیة وسالمة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف �االت ا�اطر 

 و�س�تع�ال.  
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 من مرشوع القانون إالطار مادة تلزم السلطات العمومية 19 و18ٔأن تدرج بني املادتني  •
 بتطو�ر اس�تعامل اللغتني الرمسیتني لٕالشارة يف خمتلف جماالت احلیاة. 

توصیات �مكیلیة  

مع اعتبار ٔأمهیة القانون-إالطار يف ضامن حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة، فٕان ا�لس الوطين �رى 
ٔأن تدابري �مكیلیة ینبغي اختاذها ، بأٔرسع ما ميكن، من ٔأ�ل حتقيق فعلیة �لزتامات العمومية 

املت�ذة مبوجب القانون إالطار. هذه التوصیات تتعلق مبسار املزينة العمومية، و دراسة ٔأ�ر مشاریع 
القوانني حسب املقاربة املر�كزة �ىل حقوق إال�سان، و كذا توس�یع املامرسة االتفاقية للمملكة.    

تقر�ر مزيانیة النوع، ، یقرتح ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن یتضمن التقر�ر �قتصادي واملايلو 
وتقر�ر املوارد البرشیة املرافقة ملشاریع قانون املالیة، معطیات ٕاحصائیة ومؤرشات تتعلق بأٔ�ر 

    �ختیارات املوازنیة �ىل ولوج أ�ش�اص ذوي إال�اقة ٕاىل حقوقهم املضمونة مبقتىض ا�س�تور 
 واالتفاقية. 

كام یويص ا�لس ٔأیضا ٕ��ادة صیا�ة ٔأهداف صندوق دمع ال�سك �ج�عي احملدث مبوجب 
 من ٔأ�ل التنصیص �ىل هدف یتعلق رصا�ة �متویل النفقات املرتبطة 2012قانون املالیة لس�نة 

 ٕ�عامل الزتامات السلطات العمومية مبقتىض القانون إالطار و�يق القوانني ذات الص�. 

 من مرشوع 19ویذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ٔأ�ريا، بتوصیته املتعلقة ٕ�دراج يف املادة 
يف املذ�رة  املقرت�ة القانون التنظميي املتعلق بتنظمي و�س�یري ٔأشغال احلكومة والوضع القانوين ٔ�عضاهئا

و . )2013 (املقدمة بتارخي فاحت غشت املشرتكة للم�لس و الهیأٔة املركزیة للوقایة من الرشوة
تتضمن هذه التوصیة ٕادراج مقتىض یتعلق بدراسة ٔأ�ر مشاریع القوانني حسب املقاربة املر�كزة �ىل 

هذه التوصیة س�ميكن من تأٔمني ا�راسة املس�بقة ٔ��ر ا�لس ٔأن تنفيذ ویعترب حقوق إال�سان 
 مشاریع القوانني �ىل ولوج أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ٕاىل حقوقهم 

یويص ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �ملصادقة �ىل اتفاقيتني ذات ٔأ�ر قوي �ىل تقویة القا�دة 
:   املعیاریة حلقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة

معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة أ�ش�اص املكفوفني ٔأو معايق  •
 ٔأو ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات، واليت اعمتدت من طرف املنظمة البرص
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العاملیة للملكية الفكریة �الل املؤمتر ا�بلومايس املعين ٕ��رام معاهدة لتيسري نفاذ أ�ش�اص 
معايق البرص وأ�ش�اص العاجز�ن عن قراءة املطبو�ات ٕاىل املصنفات املنشورة، املنعقد يف 
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نظمة العمل ا�ولیة �شأٔن التأٔهیل املهين والعام� لٔ�ش�اص يف وضعیة  مل159رمق االتفاقية  •
ٕا�اقة واليت حتدد مبادئ الس�یاسات الوطنیة يف جمال ٕا�ادة التأٔهیل املهين و�شغیل 

أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة كام تنص �ىل �دد من التدابري من ٔأ�ل ٕا�داث ٔأو تقيمي 
  .مصاحل التوجيه والتكو�ن املهين والتشغیل �لنس�بة لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة

 

 

 

�عد ثالثة أشهر من  ينص ع�� دخولها ح��  النفاذ 18 دول �� ح�ن أن املادة 6هذه املعاهدة لم تدخل �عد ح�� النفاذ، و �� مصادق عل��ا حاليا من طرف -  44

 من ألاطراف املؤهلة املشار إل��ا �� املادة 20إيداع 
ً
 . وثائق تصديقها أو انضمامها15 طرفا
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