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موجز
تقدددا ارقددررا ا املددي ارقنقددي خقددوو األشددقا ،ذوات انعادددين اا لقنددا ي ا ددداس -
آغقالرن يف تقريرها حملي عامي عن األ شطي ارضطلع هبا عاا  2019و راسي مواضقققي عن أثر
التنققص بسبب انعادي يف ارمارسي الطبقدي والقلمقديو وتستفشدمل ارقدررا ا املدي الفق قدي الد
ي دربهب هبددا التنقددقص بسددبب انعادددي يف التش دريقاس والسقاسدداس واألع دراا وارمارسدداس ارت ددلي
ابلودايي والقالج واروس مبساعدا الغريو ويتضمن التقرير توملدقاس رسداعدا الددول علدع وضدع
وتن قذ إملالحاس دا و قدي وسقاسداتقي ترمدىل إب تبدع انعاددي اندزل مدن التندو ،البشدراتن اشدقا
مدع ارقددايري ارن دو ،علقهددا يف ات ادقددي حقدوو األشددقا ،ذوات انعاددديو وهدىل تشددم اعتمددا
تدابري نذاال الوعىلن وتن قذ سقاساس ودايي دائمي علع احلقوون مع احرتاا ومحايي االستقالل
الشق ددىلن واحلددا يف احلقدداان واحلددا يف السددالمي الشق ددقي لعشددقا ،ذوات انعادددين وتقزيددز
مشاراتهم يف عملقي ملنع القرارو
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أوصا -مقدمة
 -1تق دددا ارق ددررا ا امل ددي ارقنق ددي خق ددوو األش ددقا ،ذوات انعاد ددي ه ددذا التقري ددر إب لد د
حق ددوو ان س ددال عم ددال ابلقد درار 6/35و ويتض ددمن التقري ددر وملد د ا لع ش ددطي الد د اض ددطلق هب ددا
عدداا  2019والدراسددي ارواضددقققي ارتقلقددي تثددر التنقددقص بسددبب انعادددي يف ارمارسدداس والبحددو
والتن ددارل الطبق ددي والقلمق دديو وتس ددقع ارق ددررا ا امل ددي يف التقري ددر إب تق ددد توجقه دداس إب ال دددول
بش ددكل اق ق ددي اعتم ددا ل ددق د ددائم عل ددع حق ددوو ان س ددال إهبال انعاد ددي يف التشد دريقاس والسقاس دداس
واألعراا وارمارساس ارت لي ابلودايي والقالج واروس مبساعدا الغريو
 -2وطلب د ارقددررا ا املددين عنددد إادداهب الدراسددين إعدددا وردددي مقلومدداس أساسددقين وعقدددس
اجتماعددا ل ريددا مددن ا دربال يف جنقددمل يددومىل  16و 17أيلول/سددبتمرب 2019ن وحلل د  45ر ا
ور س علددع اسددتبقال أرسد إب الدددول األعضددالن وارؤسسدداس الوطنقددي حلقددوو ان سددالن وهق دداس
منظومي األمم ارتحدان وأشقا ،ذوات إعادي ومنظماهتمن وغريها من موعاس اجملتمع اردين()1و

اثنيا -أنشطة ادقررة اخلاصة
ألف -الزايرات القطرية
 -3هبارس ارقددررا ا املددين عدداا 2019ن اندددا مددن  1إب  11قسددال/أبري والنددرويق مددن 2
إب  11تشرين األول/أاتوبرو وهىل تقرل عن شفرها حلفوم البلدين علع تقاولما دب الزايرا
وأثنالها وبقدهاو ودد وافق علع الققاا بزايرا إب بوتسواان وال ني عاا 2020و

ابء -العمل مع أصحاب اديلحة
 -4يف  5آذار/مددارس 2019ن ددددم ارقددررا ا املددي إب ل د حقددوو ان س دال تقريرهددا
ارواضققىل بشكل احلدا يف احلريدي واألمدن ( )A/HRC/40/54ويف  21تشدرين األول/أاتدوبر 2019
تقريرهددا إب اعمققددي القامددي عددن ابددار السددن وانعاددداس ()A/74/186و واددال التقريدرين متددا ب ددق
قسرا()2و
ُم َّ
 -5ويف عاا 2019ن واملل ارقررا ا املي الرتويق ب اعلقدي لقملقدي تقزيدز إمفا قدي الوملدول
علع طاو ارنظومين وإ ماج مراعاا حقوو األشقا ،ذوات انعادي وتقمقمها يف األمم ارتحداو
وملد ددب تد ددائق استقراضد ددها د ددد أسد دداس عم د د األمد ددم ارتحد دددا لتقمد ددقم مراعد دداا تقسد ددري وملد ددول
األش ددقا ،ذوات انعاد ددي وإ م دداجهم ع دداا  - 2018ال ددذات أج ددرات بن ددال عل ددع طل ددب ارفت ددب
التن قد د ددذات لعمد د ددني القد د دداا  -يف وضد د ددع اس د د درتاتقنقي األمد د ددم ارتحد د دددا ن مد د دداج منظد د ددور انعادد د ددي
عدداا )3(2019و وخددالل هددذل القملقددين عمل د ارقددررا ا املددي مددع األمددني القدداا وانئددب األمددني
القدداان وتقاو د مددع فريددا الدددعم ارشددرت بددني الوادداالس ارقددع ابت ادقددي حقددوو األشددقا ،ذوات
انعاديو وأدر االسرتاتقنقي ل ُ الرؤسال التن قذيني ارقع ابلتنسقا يف أاير/مدايون وأطلقدا األمدني

__________

()1
()2
()3
2

ا ظر www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/BioethicsDisabilities.aspxو
ا ظر www.ohchr.org/en/issues/disability/srdisabilities/pages/reports.aspxو
ا ظر www.un.org/en/content/disabilitystrategy/و
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القدداا يف حزيرال/يو قدداو وبقددد اعتما هددان واملددل ارقددررا ا املددي الدددعوا لددد ابددري مستشددارات
األم ددني الق دداا لش ددؤول السقاس دداسن ورئ ددق اعمقق ددي القام ددين واق دداانس األم ددم ارتح دددان وال دددول
األعضال بشكل احلاجي إب ا الي االستدامي الطويلي األج لالسدرتاتقنقي واحل داع علقهدا بوملد ها
أولويي علقا يف مجقع راائز منظومي األمم ارتحداو
 -6وش ددارا ارق ددررا ا امل ددي يف القدي ددد م ددن ار ددؤ راس واجتماع دداس ا د دربالن مب ددا يف ذلد د
اجتمددا ،ملددقغي آراي جملل د األمددن بشددكل األشددقا ،ذوات انعادددي يف النزاعدداس ارسددلحيي والقددوا
السنوات بشكل حقوو الط والنقاش الت اعلىل السدنوات يف لد حقدوو ان سدال بشدكل حقدوو
األش ددقا ،ذوات انعاد دديي وجلس ددي اعمقق ددي القام ددي ال ر س ددقي بش ددكل الب ددالغني احملمق ددنيي وجلس ددي
اسددتما ،عقدددهتا عنددي الشددؤول األيبرييددي  -األمريفقددي مبنل د الشددقو انسددبايني والدددورا احلا يددي
عشددرا رددؤ ر الدددول األطدراا يف ات ادقددي حقددوو األشددقا ،ذوات انعاددديو امددا ظمد اجتماعددا
ل ريددا خ دربال بشددكل أوجددا التقدداطع بددني حقددوو ار درأا وحقددوو األشددقا ،ذوات انعاددديي وطلب د
إجد درال راس ددي بش ددكل ومل ددول األش ددقا ،ذوات انعاد ددي إب القض ددالي وس ددا يف راس ددي األم ددم
ارتحدا القارقي ارتقلقي ابألط ال احملرومني من حريتهمو
 -7ووامل د ددل ارق د ددررا ا امل د ددي تقاول د ددا الوثق د ددا م د ددع ظ د دداا انجد د درالاس ا امل د ددين وهق د دداس
ارقاهددداسن وغددري ذلد مددن خدربال ووادداالس األمددم ارتحدددان مبددا يف ذلد م وضددقي األمددم ارتحدددا
السامقي حلقوو ان سال (م وضقي حقوو ان سال)ن ومفتب تنسقا الشدؤول ان سدا قين وبدرانمق
األمم ارتحدا انمنائىل (الربانمق انمنائىل)ن ومنظمي األمم ارتحددا للط ولدي (القو قسدمل)ن ومنظمدي
ال حي القارقين وشرااي األمم ارتحدا لتقزيز حقوو األشقا ،ذوات انعاديو وعمل أيضا مدع
ارنظمدداس اندلقمقددين وارؤسسدداس الوطنقددي حلقددوو ان سددالن وارنظمدداس ارمشلددي لعشددقا ،ذوات
انعادين وغريها من ارنظماس غري احلفومقين واعامقاسن والسل الدبلوماسىلو

جيم -البالغات
 -8ميفددن االطددال ،علددع ملق دداس الرسددائ اروجهددي والددر و الدوار ا خددالل ال ددرتا ارشددمولي
هبددذا التقريددر يف تقددارير انج درالاس ا املددي بشددكل البالغدداس (A/HRC/40/79ن وA/HRC/41/56ن
و )A/HRC/42/65ويف داعدا بقاانس م وضقي حقوو ان سالو

اثلثا -حياة ص تسدحق أن تعاش
 -9علددع الددرغم مددن إح دراهب تقدددا ابددري يف االع درتاا خقددوو األشددقا ،ذوات انعادددي علددع
ال ددققدين الدددول والددوطعن ال ت دزال الت ددوراس السددلبقي الراسددقي اعددذور عددن دقمددي حقدداهتم عقبددي
سائدا يف مجقع اجملتمقاسو وهذل الت وراس راسقي فقمدا يقدرا ابلتنقدقص بسدبب انعادديي وهدىل
منظومددي دددقم تقتددرب بق د ا ددائص النموذجقددي للنسددد والددذهن أم درا أساسددقا لققددقا ارددرل حقدداا
ذاس دقمدديو واسددتنا ا إب مقددايري ملددارمي للمظهددر واأل ال والس دلو ن تقتددرب طددرو الت فددري ارتسددمي
ابلتنقددقص بسددبب انعادددي إلربددي انعادددي ىلنددي تددؤ ات إب ارقدداانا واحلرمددال وعلددع الدددواا إب تدددين
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دقمددي احلقدداا البش درييو و تقنددي لددذل ن ي ددرت عمومددا أل وعقددي حقدداا األشددقا ،ذوات انعادددي
متد قي جدان وألم لق هلم مستقب لقتطلقوا إلقان وألم لن يققشوا أبدا حقاا سققدا ومرضقي()4و
 -10ويددؤ ات التنقددقص بسددبب انعادددي إب التحقددز االجتمدداعىل والتمققددز ضددد األشددقا ،ذوات
انعادددي واضددطها همن إذ يغددذات التشدريقاس والسقاسدداس وارمارسدداسو وتقددد افرتاضدداس التنقددقص
بسد ددبب انعادد ددي جد ددذر ارسد دداس ققزيد ددين مش د د تققد ددقم ال تقد دداس والنسد ددال ذواس انعادد ددي (ا ظد ددر
)A/72/133ن وال ن وانيددا ،يف مؤسسداس الرعايدين وسدلب األشدقا ،ذوات انعاددي حدريتهم
يف مرافدا خاملدي ابنعاددين واسدتقداا انادرال علددع أسداس ىلاحلاجدي إب القدالجىل أو ىلا طدر علددع
الددذاس أو الغددريىل ()A/HRC/40/54ن والتنريددد مددن األهلقددي القا و قددي علددع أسدداس القدددرا الققلقددي
()A/HRC/37/56ن واحلرم د ددال م د ددن الق د ددالج عل د ددع أس د دداس انعاد د ددي ()A/73/161ن أو ع د دددا أخ د ددذ
التفالقمل انضافقي للحقاا مع انعادي يف االعتبار ()A/70/297و
 -11ودددد ولدددس حراددي علددم منسددني النس د ن ومن د ن علددع أسدداس التنقددقص بسددبب انعادددي
خالل أواخر القرل التاسع عشر وأوائ القرل القشدرينو ويف إطدار هدذا الدنهق ارقبدول علدع طداو
واسددعن حددرا آالا األشددقا ،ذوات انعادددين مددن بقددنهم أط ددالن مددن اناددال عددن طريددا بدرامق
التققددقم القسددرات يف أمريفددا الشددمالقي وأورواب()5و ف ددىل أرا قددان اا د ارسددي منسددني النسد الناهبيددي
مس ددؤولي ع ددن دتد د حد دوال  300 000ش ددقص ذات إعاد ددي اعتُ ددرب أل هل ددم ىلحق دداا ال تس ددتحا أل
تقدداشىل()6و وخالفددا لالمش دزاهب والسددقد األخالدددىل الواسددع النطدداو ضددد فظددائع اثلددي مددن القددرل
القشرينن ظل أ قي حراي منسني النس وأثرها علع اق قدي مواملدلي اجملتمقداس رفد دقمدي حقداا
األشقا ،ذوات انعادي لود طوي ىل ورا يف وائر األشقا ،ذوات انعاديو
 -12وخالف ددا لالعتق ددا الش ددائعن ميف ددن لعش ددقا ،ذوات انعاد ددي أل د ُدربوا وع ددا جق دددا م ددن
احلقااو وهم ائما يذارول أل وعقي حقاهتم جقدا بن القدرن أو أحقاان حىت أفض ن مدن حقداا
األشقا ،من غري ذوات انعادي()7و والما جرس انملابي ابنعادي يف ود أبفرن الما ارت ق
وعقي احلقاا الناإلي عن ذل اربل عنها()8و وعالوا علع ذل ن تشدري األ لدي إب أل االختالفداس
يف الت ددوراس ارتقلقددي بنوعقددي حقدداا األشددقا ،ذوات انعادددي تدرتبد إب حددد ابددري بقوامد سددقادقي
__________

()4

ا ظدر

Ron Amundson, “Disability, ideology, and quality of life: a bias in biomedical ethics”, in

Quality of Life and Human Difference, David Wasserman, Jerome Bickenbach and Robert

()5

()6
()7

)Wachbroit, eds., (New York, Cambridge University Press, May 2005و
ا ظدر David Pfeiffer, “Eugenics and disability discrimination”, Disability & Society, vol. 9, No. 4
)(1994ي و)Daniel J. Kevles, “Eugenics and human rights”, BMJ, vol. 319 (7207) (August 1999ي
و Ayça Alemdaroğlu, “Eugenics, modernity and nationalism” in Social Histories of Disability and
)Deformity, David M. Turner and Kevin Stagg, eds. (Abingdon, Oxon, Routledge, 2006و
ا ظدر Michael Robertson, Astrid Ley and Edwina Light, The First into the Dark: the Nazi
)Persecution of the Disabled (London, Ubiquity Press (UTS ePress), 2019و
ا ظددر Tom Shakespeare, “Nasty, brutish, and short? On the predicament of disability and
embodiment” in Disability and the Good Human Life, Jerome Bickenbach, Franziska Felder and

()8

4

)Barbara Schmitz, eds. (New York, Cambridge University Press, 2013و
ا ظدر Sharanjit Uppal, “Impact of the timing, type and severity of disability on the subjective well-
)being of individuals with disabilities”, Social Science & Medicine, vol. 63, No. 2 (July 2006و
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مش الضمال االجتماعىل وفدر ،القمد واحل دول علدع ا ددماس اعقددا وان مداج يف اجملتمدع()9و
ومل يقشددر علددع ف دوارو ابددريا بددني رجدداس شدددا انعاددديو فمددا خددد وعقددي حقدداا األشددقا ،ذوات
انعادي لدق هدو انعاددين ولفدن د األشدقال الد مندد وعقدي حقداا األشدقا ،مدن غدري ذوات
انعاددديو وامددا هددو األمددر ابلنسددبي ألات شددقص آخددرن ميفددن لددذات انعادددي أل خ د حقدداا مرضددقي
وسققدان وسقواجا أيضا خسائر وشدائدن وال سقما يف مواجهي التمققز واالضطها واحلواجزو
 -13وتقف د د التقققمد دداس ارتنادضد ددي لنوعقد ددي حقد دداا األشد ددقا ،ذوات انعادد ددي ا رال ارتسد ددمي
ابلتنقددقص بسددبب انعادددي واالفتقددار إب فهددم ور احل دواجز االجتماعقددي والبق قددي يف إلربددي انعاددديو
واما أظهرس البحو ن فإل تدىن تقدير وعقي حقاا األشقا ،ذوات انعادي من جا ب اردرادبني
ا ددارجقنين مب ددن ف ددقهم القدي ددد م ددن علم ددال أخالدق دداس عل ددم األحق ددالن م ددر ل إب أش ددفال التحق ددز
الالواعىل إلال األشقا ،ذوات انعادي()10و فا وا واعه والتحقزاس خترتو فهم إلربي انعادين
وهىل عملقي تقزهبها ابستمرار التمشالس الشقافقي السائدا لإلعاديو ومل تفن للقديدد مدن األشدقا،
أيددي إلربددي مباشددرا مددع األشددقا ،ذوات انعادددين ابلنظددر إب ارمارسددي الراسددقي لل د وانيدددا،
يف ارؤسساسو
 -14ولددبق األشددقا ،ذوات انعادددي أ سددهم موادددمل سددلبقي ومتحقددزا إلددال انعاددديو وهددذا
االضددطها ارسددتبطن هددو تقنددي لوملددم األشددقا ،ذوات انعادددي والقوالددب النمطقددي ارت شددقي ال د
تفشدر عدنهم يف اجملتمدعو ويقددا اجملتمدع ب دورا منهنقددي رسدائ مهقندي ومنتق دي مدن الفرامدي بشددكل
مظهرهم وسلواهم ودقمتهمن وهو ما ميفنا أل يشول الت وراس ارتقلقدي ابألشدقا ،ذوات انعاددي
ع ددن أ س ددهم وع ددن دقم ددتهمو وميف ددن أل يق ددو االض ددطها ارس ددتبطن إب اهل دوال وا ددذا إب مش دداعر
ضددارا أيضددان مش د الشددقور ابلقددار واراهقددي الددذاسن األمددر الددذات ميفنددا أل يزيددد مددن خطددر القزلددي
وإيذال الذاسو
 -15وعلع مد السنواس ا مسني اراضقين ما فت حراي حقوو األشقا ،ذوات انعادي
تددح الت دوراس السددلبقي القمققدي اعددذورن مشدريا إب أل ارشددفلي احلققققدي هددىل إخ داو اجملتمددع
يف إهبالي احلواجزن وتوفري الدعم الالهبان وتبع إلربي انعادي ابعتبارها جزلا من التنو ،البشدراتو بقدد
أل مطالبدداس األشددقا ،ذوات انعادددي ابالعدرتاا خقددودهم اشدريا مددا تطددر جا بددا ويُبطد اخددتالل
مقزال القو الفامن إلارهبم ارققشديو وتقتدرب سدر ايهتم ذاتقدي وغدري مناسدبي نثدرال عملقدي موضدوعقي
الخت دداذ القد درارن وابلت ددال ال تُقط ددع حقد دزا لت د دوهبل بش ددف حققق ددىل أو للطق ددن يف التنق ددقص بس ددبب
انعاددديو وإمفا ق ددي الوملددول إب ارن دداس ال د إل ددرات ارنادش دداس فقهددا ىل دددو ان ددا ق د حرا ددي
مناملرا األشقا ،ذوات انعادي غري دا را علع تبا ل ارقلوماس علع ددا ارساواا مع ا خرينو
__________

()9

ا ظر

Ron Amundson, “Quality of life, disability, and hedonic psychology”, Journal for the Theory

)Social Behaviour, vol. 40, No. 4 (November 2010

ofي و

Bernd Fellinghauer and others,

“Explaining the disability paradox: a cross-sectional analysis of the Swiss general population”,

)BMC Public Health, vol. 12 (August 2012ي و

Carli Friedman and Laura VanPuymbrouck, “The

impact of people with disabilities choosing their services on quality of life outcomes”, Disability

)and Health Journal, vol. 12, No. 2 (April 2019و
( )10ا ظر ”Ron Amundson, “Quality of life, disability, and hedonic psychologyو
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رابع ا -أخالايات علم األحياء واإلعااة
 -16ال تزال اروادمل ارتسمي ابلتنققص بسبب انعادي هتقمن علع ارنادشاس اهلامي الد تدؤثر
علع حقوو األشقا ،ذوات انعاديو وال تدزال ار داهقم البالقدي بشدكل احلالدي الطبقققدي هتدقمن علدع
ار ددداوالس الطبق ددي والقا و ق ددي وال لسد د قين مب ددا يف ذلد د ارنادش دداس احلساس ددي ارتقلق ددي ابلتط ددوراس
وارمارسي القلمقي والطبقين مش ال حص دب الوال اي وتقدي اعقناسي وودمل وسحب عالجاس
إ امدي احلقدااي وجدواهب التددخالس التقحمقدي و/أو ارؤردي و/أو الد ال رجقدي فقهداي واردوس مبسداعدا
الغريو واشريا ما إلرات هذل ارنادشاس يف ارقاا األول يف ال أخالدقاس علم األحقالو
 -17وأخالدق دداس عل ددم األحق ددال ددال واس ددع متق ددد التق دداس تستفش ددمل فق ددا القض ددااي
األخالدقي ال تشريها التطوراس يف ال الطدب والبقولوجقدا وإلدرات راسدتها وحلهداو وهدىل تسدت قد
مددن طائ ددي واسددقي مددن ارواضددقعن مبددا يف ذل د ال لس د ي والقددا ول والقلددوا االجتماعقددي والسقاسددي
االجتماعقي والطبن بتطبقا موعي متنوعي من النهق النظريي والتنريبقدي()11و ومدع أل الفشدري مدن
أخالدقاس علم األحقال أاا ميىلن فهو يساعد علع مقاعي دضااي عملقي جدا تتدرج من القراراس
السدريريي إب االبتفداراس يف دال ال دحي القامدي والسقاسداس االجتماعقدي ويسدهم يف احلفدم علدع
مددا إذا اددال تدددخ مددا أخالدقددا والفق قددي الد ينبغددىل تنظددقم البحددو وارمارسدداس وفقهدداو وعددالوا
علددع ذل د ن تُقددي أخالدقدداس علددم األحقددال اب لر األخالدقددي للسددب ال د تددؤثر هبددا التطددوراس يف
الطب وعلم األحقال يف اق قي ظر اجملتمقداس إب األروا والقدقم البشدرييو وتدنقف علدع ارقضدلي
احلديشي اروجو ا بني احلريي ال ر يي وارسؤولقي االجتماعقيو
 -18وظه ددرس أخالدق دداس عل ددم األحق ددال جزئق ددا ا ددر عل ددع األعم ددال الوحش ددقي ال د ودقد د يف
احلددرل القارقددي الشا قددين مددن أج د محايددي الفرامددي ان سددا قي وحقددوو ان سددال للنمقددع مددن خددالل
مقاعددي جوا ددب سددلطي وأخالدقدداس التطددوراس القلمقددي والتفنولوجقددي()12و والقالدددي بددني أخالدقدداس
علم األحقال وحقوو ان سالن ارتندذرا يف مبددأ عددا إلدزؤ األخالدقداس وحقدوو ان سدالن علدع
النحددو اربددني يف مدو ددي ددورمرب وانعددالل القددارىل حلقددوو ان سددالن عالدددي تقدزهبس الحقددا إبعددالل
هلسنفىل ()1964ن والقهدين الدولقني ا املني ابحلقوو ارد قي والسقاسقي واحلقوو االدت ا يي
واالجتماعقد ددي والشقافقد ددي ()1966ن وانعد ددالل القد ددارىل بشد ددكل اجملد ددني البشد ددرات وحقد ددوو ان سد ددال
()1997ن وانعددالل الدددول بشددكل البقدداانس الوراثقددي البشدريي ()2003ن وانعددالل القددارىل بشددكل
أخالدقاس علدم األحقدال وحقدوو ان سدال ()2005و وعلدع ال دققد اندلقمدىلن لد أورواب هدو
الوحقدد الددذات لديدا مقاهدددا ىلدد ا بشددكل هدذل ارسددكلين االت ادقدي ا املددي خمايدي حقددوو ان سددال
والفرامي ان سا قي فقما يتقلا بتطبققاس علم األحقال والطب (ات ادقي أوفققدو) ()1997و
 -19ومن الناحقدي التار قدين ألخالدقداس علدم األحقدال وانعاددي عالددي وثققدي لفنهدا عالددي دزا،و
وعلع الرغم من ار لحي ارشرتاي يف تقسري الرعايي الطبقي اعقدا واالختقار ال در اتن اشدريا مدا تلدمل
شددطال حقددوو األشددقا ،ذوات انعادددي وخدربال أخالدقدداس علددم األحقددال اختالفددا ابدريا يف لُنهددمو
فمددن ارنظددور السددائد ألخالدقدداس علددم األحقددالن تقتددرب الودايددي مددن القاهدداس أو عالجهددا أم درا جقدددا

__________

()11

Alicia Ouellette, Bioethics and Disability. Towards a Disability-Conscious Bioethics (New York,

)Cambridge University Press, 2011و
( )12ا ظدر clave latinoamericana: aportes de la Declaración

Paula Siverino Bavio, “Una bioética en

)Universal sobre bioética y derechos humanos de UNESCO”, Derecho PUCP, vol. 63 (2009و
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أخالدقدداو ومبددا أل الت ددور اروجددو عددن انعادددي هددو ألددا شددذوذ عددن مسددتو مققددارات لل ددحين تُق دقَّم
إعا ا األجسا والققول ار ابي بقاهي إب أ ال وظق تهدا الطبقققدي وملدحتهان أو يف احلالدي ارشلدع مندع
حدددو ذلد ن تقققمددا إ ابقدداو بقددد أل انعادددين مددن منظددور حقددوو األشددقا ،ذوات انعادددين جددزل
من متسلسلي التنربي ان سا قيو فالسؤال لدق بشدكل الودايدي مدن القاهداس أو مقاعتهدان وإمندا اق قدي
ا الي تع مجقع األشقا ،ذوات انعادي بن احلقوو وال ر ،ارتاحي عمقع ا خرينو
 -20واسددتند اعددزل األاددرب مددن القمد يف ددال أخالدقدداس علددم األحقددال حددىت ا ل علددع فهددم
ض ق أو غري دقا لتندو ،انعاددي وتقققددها وطبققتهدا ارنغرسدي اجتماعقداو ومدع أل بقد اتداابس
أخالدقاس علدم األحقدال بددأس خدذ يف االعتبدار منظدور األشدقا ،ذوات انعاددين فإلدا ال تدزال
تنتق يف أغلبقتها الساحقي من وجهي ظر غدرابلو و لدىل وجهداس النظدر ارتسدمي ابلتنقدقص بسدبب
انعادين مبا يف ذل االفرتا تل األشدقا ،ذوات انعاددي أدد دقمدي مدن غدريهمن أو أل حقداهتم
ال تستحا أل تقاشن مقظم منادشاس أخالدقاس علم األحقدالن مدن االختبداراس السدابقي للدوال ا
إب اروس مبساعدا الغريو ولذل ن فهىل ال تقاجل دضدااي أخالدقداس علدم األحقدال الد هتدم ابل قد
األشقا ،ذوات انعادي وأسرهمو
 -21وعنددد منادشددي مس ددائ مددن دبق د االختبدداراس السددابقي لل ددوال ان وانجهددا اال تق ددائىلن
والتشد ددققص الد ددوراثىل دب د د التقشد ددقان هند ددا شد دداغ مشد ددرت بد ددني الناشد ددطني يف د ددال حقد ددوو
األشددقا ،ذوات انعادددي م ددا ل أل منلددقالس أخالدقدداس علددم األحقددال اشدريا مددا تسددتقدا نعطددال
تربيددر أخالدددىل لشددف جديددد مددن أشددفال منسددني النس د ن يشددار إلقددا يف اشددري مددن األحقددال ت ددا
منسددني النس د ىلاللق دربالىل()13و وعلددع النقددق مددن حراددي منسددني النس د ن يسددقع منسددني النس د
اللقدربال إب توسددقع ا قدداراس اناابقددي لعفدرا ن مبددا يف ذلد إمفا قددي التقزيددز اعقددعو ويف حددني دددد
ال تف ددول هن ددا ب درامق دس دريي لتحس ددني النس د ترعاه ددا الدول ددين ي ددرج أل ي ددؤ ات األث ددر انمج ددال
للقديددد مددن ا قدداراس ال ر يددين يف سددقاو مددن التحقددز والتمققددز واسددقىل اال تشددار ضددد األشددقا،
ذوات انعادد ددين إب تد ددائق ت ضد ددىل إب منسد ددني النس د د و ويف الوادد ددعن مند ددتم األع د دراا االجتماعقد ددي
وضغوط السوو ارتسمي ابلتنقدقص بسدبب انعاددي أل يفدول لدد اردرل ىلأفضد ط د فدنىل ولدا
أفضد ال ددر ،يف احلقددااو وحدداجق بقد أخ دائقىل أخالدقدداس علددم األحقددال الن ققددني اددذل تل
التقزيددز الددوراثىل الت دزاا أخالدددىل وأ ددا مددن األخالدددىل مددن األبددوين خقددار ارسددي القت د الددرحقم علددع
أط اهلم حديشىل الوال ا ذوات انعادي()14و
 -22وتشري التفنولوجقاس الناش ي مسائ هامي مت لي تخالدقاس علدم األحقدال تدز ا انجابدي
عنها إحلاحاو ويطر التقدا احملرهب يف التفنولوجقاس احلقويين مشد القدالج اعقدع واهلندسدي الوراثقدي
والبقولوجقا الرتاقبقي والتفنولوجقا النا ويين دضااي أخالدقي هامي متقلقي بطبققي هدذل التفنولوجقداس
وس ددالمتها وماللمته ددان وا ددذا أثره ددا عل ددع حق دداا األش ددقا ،ذوات انعاد دديو و ددن ه ددذل األ واس
ارتطورا جدا ان سا قي دوا غري مسبودي للودايي من انعادي وىلإملالحهاىلو وهنا دلا حقققىل من
__________

( )13ا ظدر

Robert Sparrow, “A not-so-new eugenics. Harris and Savulescu on human enhancement”,

Hastings Center Report, vol. 41, No. 1 (January-February 2011); and Nicholas Agar, Liberal

)Eugenics. In Defence of Human Enhancement (Oxford, Blackwell, 2004و
( )14ا ظددر “Procreative beneficence: why we should select the best children”,

Julian Savulescu,

Bioethics, vol. 15, No. 5–6; and Peter Singer, Practical Ethics, 2nd ed. (New York, Cambridge

)University Press, 1993و
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أل النتقنددي لددن تفددول هباي ا يف ارسدداس منسددني النسد فحسددبن وإمنددا ا اضددا عامددا يف القبددول
والتضامن االجتماعقني فقما يت ابلتنو ،واالختالا()15و وإب جا ب هذل التحدايس اعديدا
اررتبط ددي ابلتفنولوجق دداس الناش د ين ال ت دزال القدي ددد م ددن ارمارس دداس ال د أض د ع علقه ددا ارش ددروعقي
أخ دائقو أخالدقدداس علددم األحقددال التقلقددديول (أات التددخالس القسدريي) تشددري مشدداا مددن منظددور
حقوو األشقا ،ذوات انعاديو
 -23ويفمددن دلددا وجددو ات مند هددذل الشدواغ بشددكل أخالدقدداس علددم األحقددال وعلددم منسددني
النس و وعندما تتناول أخالدقاس علم األحقال مد جواهب تدخ طد أو بقولدوجىل مقدني للودايدي
من عاهي أو مقاعتها من الناحقي األخالدقين فإلا منفم أيضا علع وعقي احلقاا ومنفمن يف لايدي
ارطاان علع دقمي األشقا ،ذوات انعاديو وما إلرات منادشتا هدو أثدر عاهدي علدع التنربدي الد
يققشددها شددقص مددا مقار ددي ابلتفل ددي األخالدقددين وأحقدداان التفل ددي االدت ددا يين لتدددخ مقددني أو
لقدماو ويؤ ات االختقدار بدني مقدايق ذاتقدي لنوعقدي احلقداا (مدا يقولدا أانس هلدم إلدارل مققشدي) أو
مقايق موضوعقي (ما يقولا االدت ا يول أو أخ ائقو ال حي القامدي أو غدريهم مدن األشدقا)،
إب تائق خمتل يو و تقني لذل ن عند منادشي هذل القضااين اشريا ما يشقر ارددافقول عدن حقدوو
األشقا ،ذوات انعادي تلم مضطرول لتربير دقمتهم ووجو هم هم ذاهتمو وهدذا شدقور يتشداطرل
القديد من األشقا ،ذوات انعادي يف مجقع مراح حقاهتمن عند مواجهي افرتاضاس منطقي بشكل
ددراهتم وحقودهم ال ر يي يف ارشاراي وارسا ي يف اجملتمعو
 -24وتش ددري هباي ا اعتم ددا عم د ع ددال أخالدق دداس عل ددم األحق ددال عل ددع ارمارس ددي الطبق ددي ومل ددنع
السقاساس القلا بدورهاو وتقاجل هذل اللنال ب دورا منهنقدي ومسدتمرا األبقدا األخالدقدي للقلدوا
ال د ددحقي وعلد ددوا احلقد دداا والسقاسد دداس ال د ددحقين إذ ت د دددر آرال وتوملد ددقاس تلقد ددب ورا هامد ددا يف
ارمارس ددي والبح ددو والسقاس دداس السد دريرييو غ ددري أل األش ددقا ،ذوات انعاد ددي لقسد دوان ام ددا ذا ددر
البق ن شلني يف تل اللنال وترف آراؤهم ب ورا منهنقي()16و وعالوا علع ذل ن فإل هباي ا
الشددفلقي ان اريددي لإلج درالاس يف أخالدقدداس علددم األحقددالن امددا ددارس يف عددال أخالدقدداس علددم
األحقددالن مند ألدول األخالدقدداس إب ىلوظق ددي أ اتقدديىل بدددال مددن عملقددي ت فددري قدددات()17و وعلددع هددذا
النحددون ُختتددزل ارنادشدداس األخالدقددي يف مسددكلي تطبقددا دواعددد علددع حدداالس بطريقددي ابلغددي التبسددقد
ومددن منظددور دددا وينن مددن ول ت فددري ق دددات يف ور حقددوو ان سددال يف ددال أخالدقدداس عل ددم
األحقال و ينامقاس السلطي ال تتقذ القراراس مبوجبهاو
 -25وعل ددع ه ددذل ا ل ق ددين هن ددا حاج ددي إب الق ددو ا إب أخالدق دداس عل ددم أحق ددال تسرتش ددد خق ددوو
ان س ددالو وينبغ ددىل ألخالدق دداس عل ددم األحق ددال أل تنتق د ي ددو ىلأخالدق دداس عل ددم أحق ددال انعاد دديىل( )18أو
ىلأخالدقاس علم األحقال الواعقي ابنعاديىل( )19ال تقدر خقدوو وشدواغ األشدقا ،ذوات انعاددين مدع

__________

( )15ا ظدر
()16
()17
()18
()19
8

Nuffield Council on Bioethics, “Genome editing and human reproduction: social and ethical

)issues”, (July 2018و
ا ظر Christopher Newell, “Disability, bioethics, and rejected knowledge”, Journal of Medicine and
)Philosophy, vol. 31, No. 3 (2006و
اررجع سا
ا ظددر Jackie Leach Scully, Disability Bioethics: Moral Bodies, Moral Difference (Lanham,
)Maryland, Rowman and Littlefield, 2008و
ا ظر Alicia Ouellette, Bioethics and Disability. Towards a Disability-Conscious Bioethicsو
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إيد ددالل اهتمد دداا وثقد ددا ألمل د دواهتم واحتقاجد دداهتم واختقد دداراهتم األخالدقد ددي ا املد ددي هبد ددمو و د ددب أل يفد ددول
ألخالدق د دداس عل د ددم األحق د ددالن لف د ددىل تت د ددوفر عل د ددع أس د دداس موث د ددوو للتكم د د األخالد د ددىل النظ د ددرات ومل د ددنع
السقاس دداسن م ددا يف ددىل م ددن األس د التنريبق ددي يف ود ددائع حق دداا األش ددقا ،ذوات انعاد دديو و ددب أل
تتقلد منادشددي أخالدقدداس علددم األحقددال مقددايري حقددوو ان سددال وشدواغلها ارت ددلي ابألشددقا ،ذوات
انعاد دديو وم ددع أل ألخالدق دداس عل ددم األحق ددال التزام ددا بتقزي ددز احد درتاا الفرام ددي ان س ددا قي ومحاي ددي حق ددوو
ان سال (انعالل القارىل ألخالدقاس البقولوجقا وحقوو ان سدالن اردا ا )2ن فدإل حقدوو األشدقا،
ذوات انعادين علع يو الذات تبقنا ات ادقي حقوو األشقا ،ذوات انعادين مل تُدتَنب بقدو

خامسا -الدحدايت ادعاصرة
 -26هن ددا حال ددي ت ددوتر ائ ددم ب ددني م ه ددوا ىلع ددالج انعاد دديىل وم ه ددوا ع ددم األش ددقا ،ال ددذين
يققش ددول م ددع إبعاد دديو فاألش ددقا ،ذوو انعاد ددي أ س ددهم هل ددم وجه دداس ظ ددر خمتل ددي بش ددكل ه ددذل
ارسكليو فبقضهم دد دول ففرا القالج غري ذاس مقي أو حدىت مسدق ين وال سدقما مدن يققشدول
انعادددي ان ددزل م ددن هددويتهمي بقنم ددا يؤي ددد آخددرول أخ ددا الط ددب األحقددائىل الرامق ددي إب مقاع ددي أو
ت ددحق القاه دداسو وا ددال الد درأيني مل ددحق ابلق دددر س ددا و د دب احرتام دداو وم ددع ذلد د ن ختل ددمل
التحقزاس اجملتمققي يو ىلت حق ىل االختالفاس طق ا واسقا من القوادب السلبقي علع األشدقا،
ذوات انعاديو
 -27وبقنمددا تقددد الودايددي مددن القاهدداس واألمدرا عن درا هامددا يف أات سقاسددي لل ددحي القامددين
فإل ددا لقسد د أ اا مناس ددبي حلماي ددي حق ددوو األش ددقا ،ذوات انعاد ددي أو منس ددني وعق ددي حق دداهتمن
وال سقما عندما تفول جهو الدول مرازا علع الودايدي بددال مدن إملدال اجملتمدع ن حدي إمفا قدي
الوملول لعشقا ،ذوات انعادي وإ ماجهمو وعالوا علع ذل ن تقزهب القديد من الربامق الودايدي
التحقز والوملم ضد األشقا ،ذوات انعادي عن طريدا قد رسدالي م ا هدا أل احلقداا مدع انعاددي
ال تسددتحا القددقا()20و وإضددافي إب ذل د ن تشددري أخددا الطددب األحقددائىل ال د تسددتهدا بق د
ارشداا ال دحقين مشد التوحددن مسدكلي هامدي بشدكل مدا إذا ادال مدن ارست دول الودايدي مدن مشد
هذل ارشاا ال حقين ألل ذل يؤ ات إب احلد من التنو ،البشراتو
 -28ويتقر القديد من آابل األط ال ذوات انعادي لضغوط هائلي من أج القدالجو وهندا
عددد متزايددد مددن التدددخالس الرامقددي إب ىلإملددال ىل عاهدداس الط د أون علددع األد د ن جقلهددا أد د
ظهددورا للقددامل ا ددارجىلو والفشددري مددن هددذل التدددخالس تقحمقددي و/أو مؤرددي و/أو ال رجقددي فقهددان
وال منقددا أات فائدددا حققققددي لعط ددالن أللددا إلددرات هبدددا وحقددد هددو جقلهددم يبدددول عددا يني مددن
الناحق ددي اعمالق ددي ومقبد دولني بش ددف أفضد د يف اجملتم ددع (م ددشالن إطال ددي فق ددذ األط ددال ذوات النم ددو
احملدددو أو اعراحددي التنمقلقددي لوجددا األط ددال ار ددابني مبتالهبمددي اول)و وختم د أل تفددول بق د
التدخالس مؤذيين مش القالج اب الاي اعذعقي واأل ويي ارضا ا لل طرايس وعدالج االسدتقالل
لعط ددال ار ددابني ابلتوحددد()21و وهنددا أيضددا عددد مددن القملقدداس اعراحقددي والقالجدداس اهلرمو قددي

__________

( )20ا ظر )Theresia Degener, “Disability in a human rights context”, Laws, vol. 5, No. 3 (2016و
( )21ا ظر Susan E. Levy and Susan L. Hyman, “Complementary and alternative medicine treatments for
children with autism spectrum disorders”, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North

)America, vol. 24, No. 1 (2015و
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ال هتدا إب تشبقد منو األط ال ذوات القاهاس الشديدان مبا يف ذل است ال الدرحم والقدالج
ابنسرتواني (ا ظر )A/72/133و
 -29وتددؤ ات ا رال ارتسددمي ابلتنقددقص بسددبب انعادددي أيضددا إب ارسدداس دس درييو وعلددع الددرغم
من االستقالل الذايت دقمي مرازيي يف أخالدقاس علم األحقدالن عدا ا مدا يُقتدرب القديدد مدن موعداس
األشقا ،ذوات انعادين مش األشدقا ،ذوات انعاددي الذهنقدي واألشدقا ،ذوات انعاددي الن سدقي
االجتماعقددي واألشددقا ،ار ددابني اب ددرا واألشددقا ،ار ددابني ابلتوحدددن ىلغددري مددؤهلنيىل للموافقددي
علع القالجن وابلتال ضدقول لتددخالس وخدو وإلدارل طبقدي دسدريي و/أو غدري طوعقدي ترمدىل إب
مقاع ددي أو ت ددحق عاه دداهتم (وعوادبه ددا)و وتش ددم ه ددذل ارمارس دداس فقم ددا تش ددم التقق ددقمن ومن ددع
احلم د ن وانجهددا ي والتدددخالس الطبقددي التقحمقددي و/أو ارؤرددي و/أو ال د ال رجقددي فقهدداي وارقاعددي
ابلتقلقق الفهريبي وتقد ومل اس ارؤثراس الققلقيو
 -30وتقد القديد من التدخالس القالجقدي الد تقدع ضدمن ارقدايري ارقبولدي علدع طداو واسدع
يف ارمارسي الطبقي مع ذل مشريا للندل من منظور انعاديو فقلع سدبق ارشدالن علدع الدرغم مدن
أل تقد ومل اس ارؤثراس الققلقي شائقي سبقا ا لن فإل استقدامها يشري دضدااي أخالدقدي شدىتو
وهىل تشم اعتما ارقاربي الطبقي إهبال ارقاانا ان سا قي وارشاا االجتماعقيي واستقمال األ ويدي
مددع السددلواقاس ارستق ددقين وال سددقما لددد األط ددالي وا لر اعا بقددي غددري ارقروفددين مبددا يف ذل د
الن ددزو ،إب اال تح ددار والتققق ددداس الطبق دديي واحل ددول عل ددع اروافق ددي ارس ددتنريا يف س ددقاو مقلوم دداس
متحقزا و ققز هقفلىلي واألسد لي القمققدي ارتقلقدي ابهلويدين مشد ور ال دوس  -االسدتما،ن والدرؤ
والتنارل احلسقي ارماثليو ومع اهب اي تقققدد التددخالس الدوائقدي (مدشالن األددرا ،ىلالذاقديىل)ن دي
حاجي إب أل تُشم أملواس األشقا ،ذوات انعادي الن سقي االجتماعقي أ سدهم يف مشد هدذل
ارنادشاس األخالدقيو
 -31وتشم اعهو الرامقي إب الودايي من انعادي االستقا ي ابل حص الوراثىل السابا للدوال ا
والتشققص الوراثىل دب التقشدقاو وب ضد التقددا التفنولدوجىلن أملدبح هدذل ا قداراس ب دورا
متزايدددا متاحددي وتددتم يف ود د مبفددر وأاشددر أمدداان وأيسددر وملددوالو وأ األثددر الرتاامددىل لالختقددار
ال ددر ات وارشددال القددائم علددع احل ددول علددع الذريددي األمش د والتنقددقص بسددبب انعادددين يف أوسدداط
األطبدال امددا يف اجملتمددع علددع طدداو أوسدعن إب هباي ا مطددر ا يف اختقددار ا ابل احملتملددني أال يفددول
لددديهم ط د ذو إعاددديو ويف بق د البلدددال اررت قددي الدددخ ن ُربددد ارت ددا ،مقدددالس اندبددال علددع
ال حص ابل ق بتق قضاس ابريا يف عد األط ال الذين يولدول ببق انعاداس ا لققي()22و
 -32ومن منظور حقوو األشقا ،ذوات انعاددين دي دلدا مدن أل هدذل ارمارسداس ددد تقدزهب
الرسالي ال م ا ها أل األشقا ،ذوات انعادي ب أال يولدوا أو تقرها اجتماعقاو وتزيدد األطدر
التشريققي الد توسدع انطدار الدزمع لإلجهدا القدا وين أو تسدم ن ب دورا اسدتشنائقين ابنجهدا
يف ظ وجو عقول خلققي يف اعنني من ترسقخ هذل الرسداليو وإضدافي إب ذلد ن مبدا أل النتقندي
هىل مدقال عدد أدد مدن األشدقا ،ذوات انعاددين شدع الدبق مدن تراجدع الددعوا إب حقدوو
__________

( )22ا ظدر

Maria Loane and others, “Twenty-year trends in the prevalence of Down syndrome and other

trisomies in Europe: impact of maternal age and prenatal screening”, European Journal of Human

)Genetics, vol. 21, No. 1 (January 2013و
10

GE.19-21798

A/HRC/43/41

األشددقا ،ذوات انعادددي و عمهددم اجتماعقددا()23و وعددالوا علددع ذل د ن فددإل السقاسدداس ال ددحقي
ود دوا ني انجه ددا ال د ت ددد القوال ددب النمطق ددي والومل ددم عمقق ددىل اع ددذور ض ددد األش ددقا ،ذوات
انعادي تقو أيضا استقالل اررأا واختقارها اناابقني()24و ويف هذا ال د ن علدع الدرغم مدن أل
دضقي انجها اال تقائىل علع أساس انعادي تتطلب ارزيدد مدن االهتمداان ال ينبغدىل للحلدول أل
حا مجقع النسالن مبن فقهن النسدال ذواس انعاددين يف أل يقدررل ت سدهن مدا إذا ادن يدر ل
مواملددلي احلم د و وام ددا أظهددرس الت دددخالس اروجه ددي ض ددد حدداالس انجه ددا اال تق ددائىل بس ددبب
جن اعننين فإل حظر انجها وفدر دقدو علدع اسدتقداا التفنولوجقداس ال يضدرال خقدوو
اررأا فحسبن ب ا أيضا غري فقالني()25و
 -33ومع تقدا البحو الوراثقين ت ب احتمداالس دددرا اهلندسدي الوراثقدي علدع ضدمال وجدو
أو عدا وجدو جقنداس أو خ دائص مققندي وادقداو وخقد التقددي الدوراثىل إب ىلانملدال ىل ال اعد
للنقندداس اررتبطددي ابلقاهدديو وإب جا ددب شددىت ارسددائ األخالدقددي ال د تشريهددا هددذل التفنولوجقددان
مبا فقها تل ارتقلقي ابلسالمي والرضا والت او س والط راس تغرياس غري ارق و ان هندا دلدا يف
أوساط أخ ائقىل أخالدقاس علم األحقال و شدطال حقدوو األشدقا ،ذوات انعاددي مدن احتمدال
أل تددؤ ات إب ا ددا ابددري يف التنددو ،يف حددد ذاتددا وإب تدددين ال ددر ،ارتاحددي لعشددقا ،الددذين
يقتربول خمتل ني()26و وهنا ابل ق تقارير تبقث علع القلا بشدكل إلدارل جاريدي نملدال اعدني
اررتبد ابل ممو
 -34واشد دريا م ددا يواج ددا األش ددقا ،ذوو انعاد ددي التمقق ددز يف هبراع ددي األعض ددالو ويقتق ددد بقد د
ارهنقني الطبقني أل إملابي شقص بقاهي هلا ثري علدع احتمدال ادا هبراعدي عضدو لدان بقنمدا يدر
آخدرول أل بقد األشددقا ،ذوات انعادددين وواملددي ذوو انعادددي الذهنقددي والن سددقي االجتماعقددين
لن يفو وا دا رين علع االلتزاا ابلقنايدي الالحقدي الد تتطلبهدا القملقداس اعراحقدي()27و ومدع ذلد ن
هندا أ لددي اشددريا تفشددمل هبيدمل مشد هددذل األسدداطري والقوالدب النمطقددي بشددكل ماللمددي األشددقا،
ذوات انعادي طبقدا لنقد وهبراعدي األعضدال()28و وعدا ا مدا يفدول للقاهدي ثدري دلقد أو منقددا علدع

__________

( )23ا ظدر

Elizabeth R. Schiltz, “Finding common ground in the disability rights critiques of selective

abortions” in In Search of Common Ground on Abortion: From Culture War to Reproductive

()24
()25
()26
()27
()28

)Justice, Robin West, Justin Murray and Meredith Esser, eds. (Farnham, Surrey, Ashgate, 2014و
ا ظر اللنني ارقنقي خقوو األشقا ،ذوات انعادي واللنني ارقنقي ابلقضال علدع التمققدز ضدد اردرأان بقدال مشدرت
( 29آل/أغسط )2018ن متا علع الرابد التال:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDStatements.aspxو
ا ظدر منظمددي ال ددحي القارقددين “Preventing gender-biased sex selection: an interagency statement.
)OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO” (2011و
ا ظدر Nuffield Council on Bioethics, “Genome editing and human reproduction: social and ethical
”issuesو
ا ظدر National Council on Disability, Organ Transplant Discrimination against People with
)Disabilities: Part of the Bioethics and Disability Series (Washington, D.C., September 2019و
ا ظدر Katherine L. Cahn-Fuller and Brendan Parent, “Transplant eligibility for patients with
affective and psychotic disorders: a review of practices and a call for justice”, BMC Medical

)Ethics, vol. 18 (2017ي و

Alexander N. Goel and others, “Heart transplantation in children with

intellectual disability: an analysis of the UNOS database”, Pediatric transplantation, vol. 21, No. 2

)(March 2017و
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احتمال اا هبراعي عضون وإذا تلقع الشقص ذو انعادي الدعم ارناسبن فال دال ألل يفدول
هنا أات أثر علع ددرتا علع متابقي ظاا الرعايي ما بقد هبراعي القضوو
 -35ودددد أعرب د أوسدداط األشددقا ،ذوات انعادددي عددن دلقهددا الفبددري بشددكل األخطددار احملتملددي
لسحب ووددمل القدالج الدذات خ دي احلقداا بسدبب انعادديو وابلدرغم مدن أل سدحب ووددمل القدالج
ميفددن أل يفددول مناسددبا أخالدقددا وطبقددا يف بقد الظددروان أفددا س التقددارير أل األطبددال دددد ميارسددول
ضدغطا علدع اررضدع مدن احلداالس احلرجدي وأسدرهم لوددمل أو سدحب عدالج إ امدي احلقداا اسددتنا ا إب
االعتق ددا تل موامل ددلي الق ددالج ل ددن تف ددول دي ددين أو غ ددري م ق دددان أو رمب ددا غ ددري مناس ددبين وال س ددقما
ابلنس ددبي للمرض ددع ال ددذين يق ددا ول م ددن عاه دداس ش ددديدا()29و وه ددذا التقق ددقم ال ددذايتن ارس ددتند إب رأات
الطبقددب ودقمددان يشددم افرتاضددا بشددكل وعقددي حقدداا الشددقصن ومددن ع ينطددوات علددع خطددر أل يتددكثر
آبرال تتسم ابلتنققص بسبب انعادي إهبال الققا مع انعادي()30و وابرش ن فدإل اعتبداراس ال قالقدي مدن
حقث التفل ي دد يؤ ات أيضا إب رف عالج إ امي احلقاا لبق األشقا ،ذوات انعادي()31و
 -36ويقد اروس مبسداعدا الغدرين سدوال مدن خدالل القتد الدرحقم أو اال تحدار مبسداعدا الغدرين
مسكلي خالفقي يف أوساط األشقا ،ذوات انعاديو وينطوات القت الرحقم عدا ا علدع تقدد مدا ا
داتلددي مددن طددرا للددثن عددا ا طبقددبن مددن أج د وضددع حددد حلقدداا شددقص مدداي وخق د اال تحددار
مبساعدا الغري إب تقد ومل ي مبا ا داتلي لفىل يتقاطاها الشقص ذاتقا()32و وحىت ا لن ال يقد
ار ددوس مبس دداعدا الغ ددري دا و ق ددا إال يف ا ق ددي بل دددالن لف ددن القدي ددد م ددن البل دددال األخ ددر تنظ ددر يف
تن قددذل()33و وختتلددمل ارسدداس وشددروط ارددوس مبسدداعدا الغددري ابخددتالا الددوالايس القضددائقيي إذ
يغل ددب يف بقض ددهان القت د ال ددرحقم ال ددذات ين ددذل أطب ددالن بقنم ددا ال يس ددم يف أخ ددر إال ابال تح ددار
مبساعدا الغريو وإضافي إب ذل ن بقنما يقت ر اروس مبساعدا الغري يف بق الوالايس القضدائقي
علع البدالغني ارقدؤوس مدن شد ائهمن تقددا بقد البلددال ارسداعدا ألات ادال لدا وضدع طد يقداين
أرددا ومقدداانا بد قددي أو عقلقددي شددديداو وللبلدددال الد يتدوب فقهددا أطبددال ارددوس مبسدداعدا الغددري والد
ل ددديها مق ددايري فض اض ددي نمفا ق ددي الومل ددول إلق ددا أعل ددع النس ددب ار وي ددي للم ددوس مبس دداعدا الغ ددري
وشهدس توسقا ابريا يف ارمارسي علع مد الققد اراضىل()34و
__________

( )29ا ظدر

John M. Luce and Douglas B. White, “The pressure to withhold or withdraw life-sustaining

therapy from critically ill patients in the United States, American Journal of Respiratory and

)Critical Care Medicine, vol. 175, No. 11 (June 2007و
( )30ا ظدر Maneka A. Braganza, Alastair J. Glossop and Vandana A. Vora, “Treatment withdrawal and
)end-of-life care in the intensive care unit”, BJA Education, vol. 17, No. 12 (December 2017و
( )31ا ظدر Dominic Wilkinson, Stavros Petrou, Julian Savulescu, “Expensive care? Resource-based
thresholds for potentially inappropriate treatment in intensive care”, Monash Bioethics Review,

)vol. 35, Nos. 1–4 (July 2018و
( )32ختتلددمل هددذل ارمارسدداس عددن رف د القددالج وسددحب عددالج إ امددي احلقدداا مددن حقددث أل ملددريورا ارددر هددىل مددا
يؤ ات إب وفاا ارري و
( )33ارساعدا علع اردوس دا و قدي يف بلنقفدان وانددان واولومبقدان ولفسدمرب ن وهولنددان وسويسدران وواليدي فقفتدوراي يف
أسرتالقان و 10والايس دضائقي يف الوالايس ارتحدا األمريفقيو
( )34ا ظدر Trudo Lemmens, “Charter scrutiny of Canada’s medical assistance in dying law and the
shifting landscape of Belgian and Dutch euthanasia practice”, Supreme Court Law Review (2nd

)series), vol. 85 (2018و
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 -37ومددن منظددور حقددوو ذوات انعادددين ددي دلددا شددديد مددن إمفا قددي أل تقددر شددرعني القتد
الرحقم واال تحار مبساعدا الغري حقاا األشقا ،ذوات انعادي للقطرو وإذا أتق اروس مبساعدا
الغري عمقع األشقا ،الدذات يقدا ول وضدقا أو عاهدي ملدحقين بغد النظدر عمدا إذا ادال مقؤوسدا
من ش ائهم أا الن ددد يسدتتبع ذلد افرتاضدا اجتماعقدا تل الوفداا أفضد مدن القدقا مدع انعادديو
ولذل ن ي شاغ أول هو أل األشقا ،ار ابني بقاهي حديشا دد تارول اروس مبساعدا الغري
بنال علع منقزاس وخماوا وتدين تودقاس احلقاا مع انعادين حىت دب أل تفول هلم فرملي الت احل
مع وضقهم اعديد اكشقا ،ذوات انعاديو ول قان دد يقدرر األشدقا ،ذوو انعاددي وضدع حدد
حلقدداهتم بسددبب القوامد االجتماعقددين مبددا يف ذلد الوحدددا والقزلددي االجتماعقددي واالفتقددار إب فددر،
احل ول علع خدماس الدعم اعقدا النوعقديو وارشدفلي الشالشدي هدىل أل األشدقا ،ذوات انعاددين
وال سقما ارسنني ذوات انعاددين ددد يفو دول عرضدي لضدغوط ملدرخي أو ضدمنقي يطرحهدا سدقادهمن
مبا يف ذل التودقاس من أفرا األسرا والضغوط ارالقي والرسائ الشقافقين ب وحىت انارالو
 -38وعلع القموان عندما رات تطبقع تدخالس إلال احلقاا خارج اررحلي النهائقي من مدر
مقددؤوس منددان دددد يشددقر األشددقا ،ذوو انعادددي وارسددنول ب ددورا متزايدددا ابحلاجددي إب وضددع حددد
حلقاهتمو فقلع سبق ارشالن تظهر البقاانس ارتاحي مدن بلددين هباي ا يف الطلدب علدع القتد الدرحقم
يف أوسدداط األشددقا ،ار ددابني تمدرا لددق مقؤوسددا منهددان وال سددقما األشددقا ،ذوات انعادددي
الن سقي وا را()35و ومدع ذلد ن فدإل القديدد مدن ارددافقني عدن حقدوو األشدقا ،ذوات انعاددي
يقارضددول أيضددا ارددوس مبسدداعدا الغددري يف سددقاداس ارددر ارقددؤوس منددان أللددم شددول أل يقددر
ذل األشقا ،ذوات انعادي طر إعاداس أو أمرا جديدا أو تدر قين ددد يشق دول خطدك
علع ألم م ابول تمرا مقؤوس من ش ائها لفن أمامهم سنواس عديدا لقققشوها()36و

ةا ةا -تبين فكرة اإلعااة كجزء من الدنوع البشري
 -39ت ددوفر ات ادق ددي حق ددوو األش ددقا ،ذوات انعاد ددين ارقتم دددا ع دداا 2006ن أ س ددب إط ددار
لتناول ارسائ ال تنشك عند تقاطع أخالدقاس علم األحقدال وانعادديو وإلسدد االت ادقدي مندوال يف
ارنظومددي ار اهقمقددي لطريق ددي ت ددور األشددقا ،ذوات انعاد ددين األمددر الددذات يس ددتلزا اال تقددال م ددن
النمددوذج الط د لإلعادددي إب منددوذج انعادددي مددن منظددور حقددوو ان سددالو ويف حددني تددزل األول
انعادي إب ظاهرا طبقي هىل القاهين يقرتا الشاين ابنعادي ابعتبارها بنال اجتماعقداو ولدد الققداا
بددذل ن تضددع االت ادقددي ىلمشددفليىل انعادددي خددارج الشددقص و اخد اجملتمددع مددن خددالل االع درتاا
تل احل د دواجز االجتماعقد ددي هد ددىل الققبد دداس الرئقسد ددقي أمد دداا تد ددع األشد ددقا ،ذوات انعادد ددي خقد ددوو
ان سددالو ويقتددرب األشددقا ،ذوو انعادددي أملددحال حقددوو ولددق مناطددا لإلحسددال أو احلمايددي
أو الرعايدديو ويسددتتبع ذل د االع درتاا مبسدداواهتم يف الققمددي وض ددمال تددع مجقددع األش ددقا ،ذوات
انعادي جبمقع حقوو ان سال واحلرايس األساسقي من ول ققزو
__________

( )35اررجع ساو
( )36ا ظر & Marilyn Golden, “Why assisted suicide must not be legalized”, Disability Rights Education
Defense Fundن متا علع الرابد التال:
https://dredf.org/public-policy/assisted-suicide/why-assisted-suicide-must-not-be-legalized-2و
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 -40وتتبددي االت ادقددي االختالفدداس بددني الفائندداس البش دريي وتشددد علددع أ قددي أخددذ التنددو ،يف
ا رباس البشريي يف احلسبالو فقد إلاه اجملتمع تقلقداي أو أسقد من احلسال اختالا انعادين
وابلتددال مل خددذ اهلقااد اجملتمققددي حقددوو األشددقا ،ذوات انعادددي يف االعتبددارو وتققددد االت ادقددي
األ ق ددي للف ددائن البش ددرات يف خط ددال حق ددوو ان س ددالن وذلد د ابلتش ددديد عل ددع ال ددر واعوا ددب
االجتماعقي للتنربي ان سا قيو وهبذل الطريقين تتحد االت ادقي النُد ُهق التقلقديي إهبال انعادي وتُبني
عن إمفا قي ت حق تراي االستضقاا والنهق األبوات والتنققص بسبب انعادي()37و

ألف -ادبا ئ العامة صتفااية حقوق األشخاص ذوي اإلعااة
 -41إل اربددا ا القامددي الت ادقددي حقددوو األشددقا ،ذوات انعادددي أساسددقي لضددمال اتبددا ،لددق
دائم علع حقوو ان سال إهبال انعادي بقنما تفول ارمارساس الطبقي والقلمقي ارتقلقي ابألشقا،
ذوات انعادي دقد ارنادشيو و بن علع وجا ا و،ن أل يفول مبدأ احدرتاا ارامدي األشدقا،
ارتكملد د ددلي واسد د ددتقالهلم الد د ددذايتن مبد د ددا يف ذل د د د حريد د ددي تقريد د ددر خقد د دداراهتم ت سد د ددهمن واسد د ددتقاللقتهم
(ارددا ا (3أ))ن اعتبددارا رئقسددقاو ويددر م ددطل ىلالفرامدديىل يف االت ادقددي ب ددورا أاشددر مددن غريهددا يف
االت ادقداس القارقددي األخدر ()38و وهددو مددرج يف يباجتهددا ومقاملددها ومبا ئهددان ويشدار إلقددا فقمددا
يت د خق ددوو ىل ددد ا مش د احل ددا يف ال ددحيو وتش ددري ىلالفرام ددي ارتكمل ددليىل إب دقم ددي ا د إ س ددالو
واالع درتاا ابلفرامددي ارتكملددلي مبشابددي تددذارا دويددي تل األشددقا ،ذوات انعادددي هلددمن مبنددر اددولم
بش دران دقمددي مسدداويي لتخ درين ويسددتحقول االح درتاا()39و وهددىل تددنص علددع أل األشددقا ،ذوات
انعادي غداايس يف ذواهتدم ال وسدائ لتحققدا أهدداا أخدر ن مشدففي يف االسدتناابس اجملتمققدي
ال تقاملهم امناط للش قي أو احلمايي أو القالجن أو تققم حقاهتم من الناحقي الن ققي فقدو
 -42واالسددتقالل الددذايت للشددقص واسددتقاللقتا (ارددا ا (3أ)) دددقم أساسددقي مرتبطددي ابلفرامددي
ان سددا قيو ويقددع االسددتقالل الددذايت حريددي ارددرل يف تقريددر خقاراتددا بن سددا واسددتقاللقتا وأل يفددول
مسددؤوال عددن حقاتددا ا املدديو وتقلقددداين اددال االسددتقالل الددذايت واالسددتقاللقي اال ددا يقومددال علددع
افرتاضدداس تتسددم ابلتنقددقص بسددبب انعادددين مش د امددتال ددددرا عقلقددي مققنددي أو عدددا احلاجددي إب
مسدداعدا للققدداا ابأل شددطي القومقدديو و تقنددي لددذل ن اددال األشددقا ،ذوو انعادددي يقتددربول أد د
اسددتقالال ذاتقددا واسددتقاللقي مددن غددريهمن بد وحددىت ألددم ي تقددرول إب اسددتقالل ذايت أو اسددتقاللقيو
ومع ذل ن فدإل مندوذج انعاددي مدن منظدور حقدوو ان سدال يدؤطر االسدتقالل الدذايت واالسدتقاللقي
خقث يراعىل ترابد التنارل ان سا قي ويقب ابالعتما علدع ا خدرين ابعتبدارل جا بدا أساسدقا مدن
جوا ددب ه ددذل الق ددقم (ا ظ ددر )A/HRC/34/58و واحد درتاا االس ددتقالل ال ددذايت لل ددر يق ددع االعد درتاا
__________

( )37ا ظددر

Gerard Quinn and Anna Arstein-Kerslake, “Restoring the ‘human’ in ‘human rights’:

personhood and doctrinal innovation in the UN disability convention” in The Cambridge Companion
to Human Rights Law, Conor Gearty and Costas Douzinas, eds. (Cambridge, Cambridge University

)Press, 2012و
( )38اللننددي ارقنقددي خق ددوو األشددقا ،ذوات انعادددين التقلق ددا القدداا ردددم  )2018(6بشددكل ارسدداواا وعدددا التمقق ددزن
ال قرا 6و
( )39ا ظدر Gerard Quinn and Theresia Degener, Human Rights and Disability. The Current Use and
Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability

)(Geneva, United Nations Press, 2002و
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ابألشقا ،ذوات انعادي بومل هم أملحال حقوون دا رين علع اختداذ ددراراهتم ا املدي هبدمن مدع
ت ددوفري ال دددعم الف ددايف عن ددد االدتض ددالو وال ميف ددن الرت ددا ،احتقاج دداهتم م ددن ال دددعم أل ي ددربر رفد د
االستقالل الذايت وتقرير ار ريو
 -43ومبدآ عدا التمققز (ارا ا (3ل)) وتفافؤ ال ر( ،ارا ا (3ه)) مهمدال أيضدا لضدمال
اح درتاا حقددوو األشددقا ،ذوات انعادددي يف ارمارسددي الطبقددي والقلمقدديو ويوجددد هددذال اربدددآل يف
ملمقم االت ادقي ويُستحضرال ابستمرار علع طول النص ب قغي ىلعلع ددا ارساواا مع ا خرينىلو
وتتبي االت ادقي منوذجا للمساواا ال قلقي (ىلارساواا الشاملي للنمقعىل) يسقع إب الت دات للتمققز
اهلقفلددىل ابنضددافي إب التمققددز ارباشددر وغددري ارباشددرو امددا تددنص علددع إطددار لالسددتنابي ان ابقددي
للتندو ،البشدرات مدن أجد منققدا ارسداواان مدع مراعداا عالدداس السدلطي وخمتلدمل مسدتوايس اهلويديو
ويسدتتبع مبدددآ ارسدداواا وعدددا التمققددز ودددمل مجقدع أشددفال التمققددز ضددد األشددقا ،ذوات انعادددين
مبددا يف ذلد التمققددز مددن جا ددب اعهدداس ال اعلددي يف القطددا ،ا املددين ولفنددا يشددم أيضددا ضددمال
وجو األطر القا و قي والسقاساتقي ال فدن األشدقا ،ذوات انعاددي مدن ارشداراي الفاملدي علدع
ددا ارساواا مع ا خرينو
 -44ومب دددأ احد درتاا االخ ددتالا ودب ددول األش ددقا ،ذوات انعاد ددي ج ددزلا م ددن التن ددو ،البش ددرات
والبشريي (اردا ا  )) (3مسدا ي فريددا الت ادقدي حقدوو األشدقا ،ذوات انعاددي يف ظريدي حقدوو
ان سدالو وينطدوات احدرتاا االخدتالا علدع دبدول األشدقا ،ذوات انعاددي امدا هدمن ال انشد او
علقهم أو النظر إلقهم ابعتبارهم مشفلي منتاج إب ىلح ىلو اما يقع ضمنا أ ا ال ينبغىل النظر إب
القاهددي علددع ألددا عنددز أو عام د ميفددن أل يلحددا ضددررا بفرامددي ان سددال()40و وبنددال علددع ذل د ن
يُقرتا ابألشقا ،ذوات انعادي انزل من التنو ،البشرات و ب احرتامهم واحتضدالم علدع هدذا
النحددوو وهددذل ال رضددقي أساسددقي رقاعددي ارسددائ األخالدقددي والسقاسدداتقي النامجددي عددن الفق قددي ال د
يت ور هبا اجملتمع إب القاهي ويقاملها هباو
 -45ويفتسددىل مبدددأ اح درتاا القدددراس ارتطددورا لعط ددال ذوات انعادددي واح درتاا حددا األط ددال
ذوات انعادي يف احل اع علع هويتهم (ارا ا  )) (3أ قدي أيضدا يف ارنادشداس ارتقلقدي ابلشدواغ
الطبق ددي والقلمق دديو ويؤا ددد مب دددأ احد درتاا د دددراس األط ددال ارتط ددورا أل ددم أمل ددحال حق ددوو مبوج ددب
القا ول الدول ويقرتا بدور ما يقوا با األط دال يف عملقدي ملدنع القدرارو وينطدوات االعدرتاا خدا
الط يف احل اع علدع هويتدا علدع محايدي هداس هويدي الط د الشابتدي والدينامقدي التقهمدان ويشدم
ذل فقما يشدم انعاددي()41و ويشدم ذلد احلاجدي إب عدم ومحايدي حدا الط د يف أل يقدرر مدا
سقفول علقا يف ارستقب ()42و
 -46وارشدداراي ال اعلددي لعشددقا ،ذوات انعادددي يف ملددنع الق درار شددرط لنمددوذج انعادددي مددن
منظور حقوو ان سالو وتُتناول ارشاراي ابعتبارها مسكلي شاملي يف االت ادقيي ويُقرتا هبا امبددأ
عاا (ارا ا (3ج)) واالتزاا ابلتشاور مع األشقا ،ذوات انعادي وإشدرااهم ال اعد يف عملقداس

__________

( )40ا ظر ”Theresia Degener, “Disability in a human rights contextن ال حي 8و
(John Tobin and Jonathan Todres, “Article 8. The right to preservation of a child’s identity” in The )41
UN Convention on the Rights of the Child. A Commentary, John Tobin, ed. (Oxford, Oxford

)University Press, 2019و
( )42اررجع ساو
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ملددنع القدرار الد هتمهددم (ارددا ل  )3(4و))3(33و وتقددد اعهددو الرامقددي إب إشدرا األشددقا،
ذوات انعادددي يف عملقدداس ملددنع الق درار جهددو ا هامددين لددق فقددد أللددا تددؤ ات إب د دراراس أفض د
و ت د ددائق أاش د ددر ا د ددالا فحس د ددبن بد د د أيض د ددا ألل د ددا تق د د دزهب ارواطن د ددي والتح د ددر والتمف د ددني (ا ظ د ددر
)A/HRC/31/62و

ابء -الدزامات حقوق اإلنسان الوار ة يف اتفااية حقوق األشخاص ذوي اإلعااة
 -47تفتسىل القديد من التزاماس االت ادقي يف ال حقوو ان سال أ قدي للمنادشداس الطبقدي
والقلمقددي ارتقلقددي ابألشددقا ،ذوات انعادددي مددن منظددور الددنهق القددائم علددع حقددوو ان سددال إهبال
انعادديو وتسددلم اردا ا  8ابلدددور اهلدداا نذادال الددوعىل يف إعمدال حقددوو ان سددال عدن طريددا اختدداذ
تدددابري فوريددي وفقالددي ومالئمددي مددن أج د إذاددال الددوعىل يف اجملتمددع تسددرل بشددكل األشددقا ،ذوات
انعادي وتقزيز احرتاا حقودهم وارامتهمي ومفافحي القوالب النمطقي وأشفال التحقز وارمارسداس
الضارا ضددهمي والنهدو ابلدوعىل بقددراهتم وإسدهاماهتمو ويف اردا ا )2(8ن يوملدع مبنموعدي مدن
التدددابري لتحققددا هددذا اهلدددان مبددا يف ذلد إطددالو وتقهددد محددالس فقالددي للتوعقددي القامددي وتشددنقع
ب درامق التوعق ددي  -الت دددريب بش ددكل األش ددقا ،ذوات انعاد ددي وحق ددوو األش ددقا ،ذوات انعاد دديو
وتفم ارا ا  21تل االلتزاماس ابعرتافها خريي األشقا ،ذوات انعاددي يف التمداس ارقلومداس
واألففار وتلققها و قلها علع ددا ارساواا مع ا خرينو
 -48وتقدر اردا ا  10خدا األشددقا ،ذوات انعاددي يف احلقداا علدع ددددا ارسداواا مدع ا خدرين
ومنمقددان وهددو أمددر ابلد األ قددي للطقددن يف التشدريقاس والسقاسدداس وارمارسدداس الد تقددر حقدداا
ذوات انعادي للقطر بسبب تدين وعقي حقاهتم ارت ورو وتؤاد من جديد أل لفد ادائن إ سداين
احلددا األملددق يف احلقدداان وهددو مددا يقف د الش دواغ ال د أُعددرل عنهددا يف االت ادقددي ابلنظددر إب أل
حلقاا األشقا ،ذوات انعادي دقمي مش أات إ سال آخدرو وتددعو اردا ا  10الددول إب أل تتقدذ
ىلمجقددع التدددابري الالهبمددي لضددمال تددع األشددقا ،ذوات انعادددي ال قلددىل ابحلددا يف حقدداا علددع ددددا
ارسدداواا مددع ا خ درينىلو ويسددتتبع ذل د واجددب محايددي أروا األشددقا ،ذوات انعادددي مددن مجقددع
األفقددال وأوجددا التق ددري الد يُق ددد هبددا أو يُتودددع منهددا أل تتسددبب يف وفدداهتم وفدداا غددري طبقققددي أو
مبفددرا()43ن واددذل ضددمال االحدرتاا والفرامددي واحلقدداا الطقبددي لعشددقا ،ذوات انعادددي علددع ددددا
ارساواا مع ا خرين يف مجقع اجملاالس وعلع مجقع مراح احلقااو ويشم احلا يف احلقداا احلدا يف
البقال والنمال علع ددا ارساواا مع ا خرينو وال ميفن لإلعادي أل تفول مربرا نلال احلقااو
 -49وتف ددرس ار ددا ا  12االعد درتاا جبمق ددع األش ددقا ،ذوات انعاد ددي عل ددع د دددا ارس دداواا أم دداا
القددا ول لفددىل يتمتقدوا ابألهلقددي القا و قددي علددع ددددا ارسدداواا مددع ا خدرينو وتقددرتا ابألهلقددي القا و قددي
مل ي عارقي متكمللي يف مجقع األشقا ،خفم إ سا قتهم()44و وبنال علدع ذلد ن ال ميفدن للددول أل
تققد األهلقي القا و قي لعشقا ،ذوات انعادي و ب علقها ابألحدر أل منمقهدا مدن أات تددخ يف
مجقددع مندداحىل احلقدداا (ا ظددر )A/HRC/37/56و ويف ارددا ا 12ن يُشددد علددع ور الدددعم يف انعمددال

__________

( )43اللنني ارقنقي خقوو ان سالن التقلقا القاا ردم  )2018(36بشكل احلا يف احلقداا (خد ىلد التقلققدني القدامني
ردم  5و)14ن ال قرا 3و
( )44اللنني ارقنقي خقوو األشقا ،ذوات انعادين التقلقا القاا ردم  )2014(1بشدكل االعدرتاا علدع دددا ارسداواا
مع ا خرين أماا القا ولن ال قرا 8و
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ال قلدىل للحددا يف األهلقددي القا و قدي مددن خددالل الدنص علددع االلتدزاا بتمفدني األشددقا ،ذوات انعادددي
من احل ول علع الددعم الدذات ختاجو دا يف ارسدي أهلقدتهم القا و قدين مبدا يف ذلد القدراراس ارتقلقدي
ابلق ددالج والبح ددو الطبق دديو واالع د درتاا ابألهلق ددي القا و ق ددي الفامل ددي وارس دداعدا يف اخت دداذ الق د دراراس
خطواس الهبمي لتمفني األشقا ،ذوات انعادي من احلريي ومن فرملدي أل يققشدوا احلقداا الد يولولدا
دقمين وهو ما ب أل يفول مبدأ أساسقا يف مجقع البحو وارمارساس الطبقي والقلمقيو
 -50ومنظددر ارددا ا  15التقددذيب وغددريل مددن ضددرول ارقاملددي أو الققوبددي القاسددقي أو الالإ سددا قي
أو ارهقندي ضدد األشدقا ،ذوات انعادديو وعلدع مندوال ات ادقدي مناهضدي التقدذيب وغدريل مدن ضددرول
ارقاملددي أو الققوبددي القاسددقي أو الالإ سددا قي أو ارهقنددين دددد تشددف طائ ددي واسددقي مددن األفقددال اررتفبددي
ضد األشقا ،ذوات انعادي تقذيبا أو غريل من ضرول سول ارقاملي :ومدن بقنهدا التققدقم القسدراتن
ومنع احلم ن وانجها ي والقملقاس أو التددخالس الطبقدي القسدريي الد ترمدىل إب ت دحق انعاددي
أو خت ق ه ددان مب ددا يف ذلد د القملق دداس اعراحق ددي التقحمق ددي والد د ال رجق ددي فقه ددان وارقاع ددي ابلتقل ددقق
الفهددريبن وتقددد وملد اس ارددؤثراس الققلقدديي واسددتقداا الققددو الفقمقائقددي أو ارا يددي أو ارقفا قفقدديي
واحلددب أو القددزل()45و وتزيددد ارددا ا  15توضددقحا للطددر القائد تل التنددارل الطبقددي أو القلمقددي مددن
ول موافقي حرا دد يردع إب تقذيب أو غريل من ضرول سول ارقامليو
 -51وتفمد د ار ددا ا  17حظ ددر التق ددذيب وإس ددالا ارقامل ددي ابعرتافه ددا خ ددا األش ددقا ،ذوات
انعادددي يف السددالمي البد قددي والققلقدديو وتفمد ارددا ا  14بشددكل حددا الشددقص يف احلريددي واألمددنن
ال منمىل األفدرا مدن إحلداو الضدرر عمددا ابعسدم أو الققد ن بغد النظدر عمدا إذا ادال الضدحقي
ىلتن دزا أا الن وت ددر واجددب القنايددي ارشددد حلمايددي سددالمي األف درا احملددرومني مددن ح دريتهم()46و
وهددذل هددىل ارددرا األوب ال د يدُدنص فقهددا علددع مش د هددذا احلددا يف ات ادقددي عارقدديو واددال الق ددد مددن
ارددا ا  17هددو الت دددات للتدددخالس القس دريي ىلال د ترمددىل إب ت ددحق أو منسددني أو خت قددمل أيددي
عاهي فقلقي أو مت ورا()47و
 -52ومنمددىل ارددا ا  22خ وملددقاس ذوات انعادددي وشددؤولم األسدريي وهقددتهمو وتسددرات تل د
احلمايد ددي ب د ددرا النظد ددر عد ددن مفد ددال إدد ددامتهم أو ترتقبد دداس مققشد ددتهم (أات ارؤسسد دداس)و وتشد ددري
ار ددا ا  )2(22ا ددذل إب خ ومل ددقي ارقلوم دداس ارتقلق ددي ابلش ددؤول الشق ددقي لعش ددقا ،ذوات
انعادي وب حتهم وإعا ا هقلهمن ا يقف الشواغ ارتقلقي ابرقلوماس ذاس ال دلي ابل دحي
وإمفاانس أل يؤ ات إفشاؤها إب التمققزن مبا يف ذل يف سقاو البحو الطبقيو
 -53ومنظددر ارددا ا  23التمققددز يف اافدي األمددور ارتقلقددي ابلددزواج واألسددرا والوالديددي والقالددداسو
وتبقددا لددذل ن لعشددقا ،ذوات انعادددي احلددا يف اختدداذ د درار حددر ومسددؤول بشددكل عددد األط ددال
__________

( )45ا ظدر

Tina Minkowitz, “A response to the report by Juan E. Méndez, Special Rapporteur on Torture,

dealing with torture in the context of health care, as it pertains to nonconsensual psychiatric
interventions” in Torture in Healthcare Settings: Reflections on the Special Rapporteur on Torture’s

)2013 Thematic Report (Washington, D.C., Center for Human Rights and Humanitarian Law, 2014و
( )46اللننددي ارقنقددي خق ددوو ان سددالن التقلق ددا القدداا رد ددم  )2014(35بشددكل ح ددا ال ددر يف احلريددي و األمددال عل ددع
شق ان ال قرا 9و
( )47ا ظددر ارددوجز القددومىل للمنادشدداس ال د جددرس يف الدددورا ا امسددي اللننددي ارق ددي ارقنقددي بوضددع ات ادقددي ولقددي
شاملي متفاملي بشكل تقزيز ومحايي حقوو األشقا ،ذوات انعادي وارامتهمن  28اا ول الشاين/يناير 2005و
GE.19-21798

17

A/HRC/43/41

الذين يو ول إااهبم وفرتا التباعد بقدنهم ويف احل دول علدع ارقلومداس والتشققدمل يف دال ال دحي
اناابقددي وتنظددقم األسددرا مبددا يتناس دب مددع سددنهمن ويف مدددهم ابلوسددائ الضددروريي لتمفقددنهم مددن
ارس ددي ه ددذل احلق ددووو ولعش ددقا ،ذوات انعاد ددين مب ددن ف ددقهم األط ددالن احل ددا يف احل دداع عل ددع
خ وبتهم علع ددا ارساواا مع ا خرينو
 -54وتؤا ددد ار ددا ا  25م ددن جدي ددد ح ددا مجق ددع األش ددقا ،ذوات انعاد ددي يف التمت ددع تعل ددع
مسددتو ملددحىل ميفددن بلوغ دا مددن ول ققددزو وتلددزا ارددا ا ) (25ن إب جا ددب التزامدداس أخددر ن
الد دددول تل تد ددوفر رعايد ددي ملد ددحقي اعقد دددا لعشد ددقا ،ذوات انعادد ددي علد ددع أسد دداس اروافقد ددي احلد ددرا
وارستنريان وهو ما مينع مجقع أشفال اختاذ القرار ابلواالي()48و وتشدد اردا ا  ) (25ادذل علدع
أ قي إذاال الوعىل خقوو ان سال لذوات انعادي وبفرامتهم واسدتقالهلم الدذايت واحتقاجداهتمن عدن
طريددا التدددريبن وإملدددار مقددايري أخالدقددي تتقلددا ابلرعايددي ال ددحقي يف القطدداعني القدداا وا ددا،و
وإض ددافي إب ذلد د ن تل ددزا ار ددا ا (25و) ال دددول مبن ددع احلرم ددال م ددن الرعاي ددي ال ددحقي أو ا دددماس
ال ددحقي أو الغددذال والس دوائ ب ددورا ققزيددي بسددبب انعاددديو ومنق د انشددارا إب الغددذال والس دوائ
ب ددورا مباشد ددرا إب ارمارسد ددي الطبق ددي ارتمشلد ددي يف سد ددحب القد ددالج األساس ددىل ن امد ددي احلقد دداا مد ددن
األشقا ،ذوات القاهاس الشديداو
 -55وتددنص ارددا ا  26علددع االلت دزاا بضددمال سددب ح ددول األشددقا ،ذوات انعادددي عل ددع
خددماس التكهقد وإعدا ا التكهقد و ويف حدني راددز التكهقد وإعددا ا التكهقد تقلقددداي علدع ىلإملددال ىل
عاهي شقص مان تقا ملقاغي ت ور هذل التدابري يف االت ادقي ابعتبارها عناملر فقنقي من أجد
بلو أد ع ددر من االستقاللقي واحملافظي علقهان ومنققدا إمفداانهتم البد قدي والققلقدي واالجتماعقدي
وارهنقي علع الوجا األام ن وا الي إشرااهم ومشاراتهم بشف ا يف مجقع واحىل احلقاا (ا ظر
)A/HRC/40/32و وتققدد ارددا ا  26تقزيدز لددق شددام لقددا دطاعدداس إهبال إعدا ا التكهقد ن مسددلمي
تل أعا ا التكهق تضم عناملر اجتماعقي وتقلقمقي ومهنقي وعناملر أخر غري ملحقيو
 -56وتشددف اربددا ا واحلقددوو وااللتزامدداس ارن ددو ،علقهددا يف االت ادقددي يف ارقددايري الدولقددي
السابقي ألخالدقاس علم األحقالو وعلع الرغم مدن أل انعدالانس وال دفو الدولقدي ألخالدقداس
علم األحقدال مل تشدر ابدري إشدارا إب األشدقا ،ذوات انعاددين فإلدا هحد بدبق االسدتشنالاس
حلقهددم يف التحددرر مددن القالجدداس و/أو البحددو و/أو التنددارل الطبقددي مددن ول رضدداهمو فقلددع
سددبق ارشددالن إلقددز ات ادقددي أوفققدددون وانعددالل القددارىل ألخالدقدداس البقولوجقددا وحقددوو ان سددالن
وانعددالل القددارىل بشددكل اجملددني البشددرات وحقددوو ان سددال ألشددقا ،آخدرين البد يف التدددخالس
الد إلددر علددع ابلغددني تق دوهبهم أهلقددي اروافقددي مبوجددب مبدددأ ار دداحل ال ضددلعو وامددا اتضد ن فقددد
حل االت ادقي ىللها تل ارقايريو

ةابعا -مكافحة الدنقيص بسبب اإلعااة
 -57يددوفر لددق انعادددي مددن منظددور حقددوو ان سددال إطددارا م قدددا لتحدددات التنقددقص بسددبب
انعاد د ددي ومقاع د ددي ارقض د ددالس األخالدق د ددي والسقاس د دداتقي ذاس ال د ددلي ابلتط د ددوراس يف ارمارس د دداس
والبحو والتفنولوجقا الطبقي يف ال انعاديو وميفن للددول أل تن دذ عدد ا مدن التددابري لضدمال

__________

( )48اللنني ارقنقي خقوو األشقا ،ذوات انعادين التقلقا القاا ردم 1ن ال قرا 41و
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حقوو األشقا ،ذوات انعادي عند النظر يف هدذل ارسدائ ن مبدا يف ذلد إذادال الدوعىلي واعتمدا
سقاساس ودائقي دائمي علع احلقووي واحرتاا االستقالل الذايت والسالمي البد قي لعشقا ،ذوات
انعاديي واختاذ تدابري ملموسي حلمايي حقهم يف احلقااو
 -58وعن ددد ال دددعوا إب التغق ددري بش ددكل تلد د ارس ددائ ن اشد دريا م ددا ددد ار دددافقول ع ددن حق ددوو
األش ددقا ،ذوات انعاد ددي أ س ددهم يف تط ددابا غ ددري م د دري م ددع ش ددىت اجملموع دداس ارناهض ددي حلري ددي
االختقارو وتو ارقررا ا املي أل تنك بن سها عدن تلد ارواددمل وتشدد علدع أل الطدابع القدارىل
حلقوو ان سال وعدا دابلقتها للتنزئي وترابطها وتقاضدها ينبغىل أل ترشد مجقع هذل ارنادشاسن
ال ال هتدا تات شف من األشدفال إب رلمدي احلدا يف محايدي االسدتقالل الدذايت وتقريدر ار دري
ال ددذات س اس ددباو وم ددا يه دددا ه ددذا التقري ددر إب مقاعت ددا ه ددو اق ق ددي ع ددم ه ددذل احلق ددوو م ددن ول
التشفق يف حقوو األشقا ،ذوات انعاديو

ألف -إذكاء الوعي
 -59رفافحددي التنقددقص بسددبب انعادددين ددب علددع الدددول إذاددال الددوعىل يف اجملتمددع تسددرل
بشكل الفرامي ارتكمللي لعشقا ،ذوات انعادي وحقودهمو وينطدوات هدذا علدع التشدفق ال اعد
يف القوالد ددب النمطقد ددي والتحق د دزاس السد ددلبقين ويف الود د د سد ددا إذاد ددال الد ددوعىل بققمد ددتهم ودد دددراهتم
وإسهاماهتمو ويؤ ات الطابع ارتقد اعوا ب وارتقدد ارسدتوايس للوملدم إب احلاجدي إب تددخالس
متقد ا ارستوايسن مبدا يف ذلد ل ائددا خمتلدمل ف داس اعمهدور ارسدتهدا()49و و دب أل تفمد
إ
اتقنقاس إذادال الدوعىلن ألل القدوا ني والسقاسداس الد تسدتقدا
تغقرياس تشريققي وسقاسداتقي اسدرت
لغي منقرييي أو قز ضد األشقا ،ذوات انعادي تقف الوملم وتقزهبلو
 -60وهنددا عددد مددن اس درتاتقنقاس إذاددال الددوعىل ال د أثبت د فقالقتهددا يف مفافحددي الوملددم
والتحقز ضدد األشدقا ،ذوات انعادديو فاالسدرتاتقنقاس القائمدي علدع ارقلومداسن مشد احلمدالس
التشقق قددي وانعالمقددين أ اا م قدددا للت دددات ال قددداا ارقرفددي ابلقددقا مددع إعادددي أو عدددا ملددحتهان
ومن ع لتبديد ا رافاس و/أو ارقتقداس و/أو القوالب النمطقي()50و امدا أثبد تشدنقع االت دال
ارباشددر مددع األشددقا ،ذوات انعادددي ااحددا يف احلددد مددن الوملددمن والتغلددب علددع الشددقور بقدددا
االرتقددا وعدددا الشقددي وا ددوان وتقسددري ربددد ال ددالس والتقدداطمل بددني األشددقا ،ذوات انعادددي
وغ ددري ذوات انعاد ددي()51و وينبغ ددىل أل تق ددرتل أ ش ددطي إذا ددال ال ددوعىل مبش ددورا األد درال واسد درتاتقنقاس
فقنقي ترمىل إب احلد من الظلم والوملم الذايت ارسدتبطنني وتقزيدز االعتدزاهب ابلدن و وميفدن لددعم
األدد درال أل يس دداعدن عل ددع وج ددا ا ددو،ن عل ددع وض ددع ثقد د مض ددا لتن ددارل التمقق ددز وال ددرف
واال قزالن وميفن أل يلقب ورا أساسقا يف بنال ارهاراس والتمفنيو
__________

( )49ا ظددر

Catherine Campbell and Harriet Deacon, “Unravelling the contexts of stigma: from

internalisation to resistance to change”, Journal of Community and Applied Psychology, vol. 16,

)No. 6 (November–December 2006و
( )50ا ظدر Wim H. van Brake and others, “Out of the silos: identifying cross-cutting features of health-
)related stigma to advance measurement and intervention”, BMC Medicine, vol. 17 (February 2019و
( )51ا ظدر Monica E. Kolodziej and Blair T. Johnson, “Interpersonal contact and acceptance of persons
with psychiatric disorders: a research synthesis”, Journal of Consulting and Clinical Psychology,
vol. 64, No. 6 (December 1996); and Heather Stuart, “Reducing the stigma of mental illness”,

)Global Mental Health, vol. 3 (2016و
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 -61والتقلددقم الشددام للنمقددع أح دد أدددو األ واس رفافحددي التنقددقص بسددبب انعاددديو فهددو
من السب الرئقسقي الد فدن ذوات انعاددي مدن احل دول علدع وسدقلي للمشداراي بشدف اامد يف
تمقاهتم احمللقي ومندات الت وراس االجتماعقي()52و وهو أيضا وسقلي فقالي لبنال تمقاس شداملي
للنمقددع تقطددىل دقمددي للتنددو ،البشددرات وتبن دالن خقددث تسدداعد األط ددال ذوات انعادددي علددع تطددوير
إحساس ابال تمال واألط دال مدن غدري ذوات انعاددي علدع بلدورا مواددمل إ ابقدي إلدال انعادديو ومدن
ارهم أل تتقهد الدول ترسقخ موددمل يقدوا علدع احدرتاا حقدوو األشدقا ،ذوات انعاددي يف مجقدع
مستوايس ظاا التقلقمن مبا يف ذل التقلقم القالو ويقد إلديد مناذج حقوو ان سدال يف تددريب
ارهنقني القاملني يف ال ال حي و ارساهتم أساسقا الحرتاا حقوو األشقا ،ذوات انعاديو

ابء -ةياةات الوااية القائمة على احلقوق
 -62ددب عل ددع ال دددول أل تف د اح درتاا اس درتاتقنقاس وت دددخالس الوداي ددي لفرام ددي وحق ددوو
األشقا ،ذوات انعاديو فالنظر إب انعادي امسكلي من مسائ حقوو ان سال ال يتقار مع
الودايي من ارشاا ال حقين ما ام سقاساس الودايي ال تتسم ابلوملم أو التمققزن علدع سدبق
ارشددال مددن خددالل إلنددب اسددتقداا لغددي وت ددويراس دددد تنقد رسددالي م ا هددا أل احلقدداا مددع انعادددي
ال تستحا أل تقاش()53و وابرش ن دب أال يدؤ ات االسدتشمار يف سقاسداس الودايدي إب إع دال الددول
من التزامها األساسىل بتقزيز ومحايي وضمال حقوو ان سال عمقع األشقا ،ذوات انعاديو
 -63وينبغىل إجرال ال حوملاس واالختباراس اعقنقي السابقي للدوال ا وإ حتهدا علدع يدو خدرتا
حقوو األشقا ،ذوات انعادي ودقمتهم ب تهم أفرا ا يف اجملتمع علع دددا ارسداواا مدع غدريهمو
وال ددب أل تقتددرب ال حوملدداس اعقنقددي أبدددا بددديال فقدداال مددن حقددث التفل ددي لتددوفري أعلددع مسددتو
ميف ددن بلوغ ددا م ددن الرعاي ددي أو ا دددماس لعش ددقا ،ذوات انعاد دديو و ددب أل يف ددول د درار إج درال
االختبدداراس السددابقي للددوال ا للمدرأا احلامد ح دران بغد النظددر عددن سددنهان أو ر هددا اناددايبن
أو حالتها من حقث انعادي()54و
 -64ومد ددن ارهد ددم أل تقد دددا مقلومد دداس متواهب د ددي و دققد ددين لد ددق فقد ددد بشد ددكل خمد دداطر وحد دددو
االختباراس السابقي للوال ان ولفن أيضا عن احلقاا مدع انملدابي الد درات ال حدص بشدكلان مدن
أج إ ا عملقي لتابل احملتملدني رواجهدي أات منقدز شق دىل أو تمقدىل ددد يفو دول تقرضدوا لداو
وميفددن الس ددتقداا س ددر ايس مضددا ا ألش ددقا ،عاش دوا التنربددي أل يف ددول ذا أ ق ددي يف مفافح ددي
الوملم والتحقز الذات يواجها ا ابل احملتملولو فقلع سدبق ارشدالن تقددا احلملدي الد تدديرها رابطدي
متالهبمدي اول ابرملفددي ارتحدددا لربيطا قددا القظمددع وأيرلندددا الشددمالقين ىلدلهددا ملددددان ابدددأها حقدداىل
(ىلTell it Right, Start it Rightىل)ن موع ددي مقلوم دداسن وت ددوفر الت دددريب للق ددابالس واألخ ددائقني
ال ددحقني ذوات ال ددلي عل ددع تق ددد مقلوم دداس متواهب ددي فقم ددا يت د د مبتالهبم ددي اول ل ائ دددا ا ابل
__________

( )52اللننددي ارقنقددي خقددوو األشددقا ،ذوات انعادددين التقلقددا القدداا ردددم  )2016(4بشددكل احلددا يف التقلددقم الشددام
للنمقعن ال قرا 10و
( )53ا ظر World Health Organization and World Bank, World Report on Disability (2011), p. 6و
( )54ا ظدر Elizabeth R. Schiltz, “Finding common ground in the disability rights critiques of selective
abortions”, p. 140و
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احملتملني وتضم أفرا ا م ابني مبتالهبمي اول وآابلهدم يف التددريب()55و ويف لايدي ارطداان مقاعدي
التنققص بسبب انعادي أاشر فقالقي يف الت دات لإلجها اال تقائىل بسبب انعاديو

جيم -احرتام اصةدقالل الذايت والسالمة الشخييني
 -65ال دددول ملزم ددي تل تقق ددد النظ ددر يف أطره ددا القا و ق ددي والسقاس دداتقي وإلغ ددال مجق ددع الق د دوا ني
واللد دوائ التنظقمق ددي واألعد دراا وارمارس دداس ال د د ق ددز ض ددد األش ددقا ،ذوات انعاد ددي يف س ددقاو
القملقد دداس والبحد ددو والتند ددارل الطبقد ددي أو القلمقد دديو و د ددب أل يقد ددرتا التش د دريع مل د دراحي خد ددا
األشددقا ،ذوات انعادددي يف تقددد مدوافقتهم احلددرا وارسددتنريا يف مشد هددذل الظددرواو و ددب إلغددال
أ ظمددي اختدداذ القدرار ابلواالددي فقمددا يتقلددا ابلتنددارل الطبقددي أو القلمقددي علددع ال ددورو و ددب إخضددا،
أ ظمدي الددعم يف اختداذ القدرار نطدار مالئدم مددن الضدماانس لف الدي احدرتاا حقدوو األفدرا وإرا هتددم
وأفضلقاهتم يف تقدد الددعم ومحدايتهم مدن تضدارل ار داحل والتدكثري غدري اردربر واالعتددالاس (ا ظدر
)A/HRC/37/56و ويقد احرتاا االستقالل الذايت وتقريدر ار درين مبدا يف ذلد يف احلداالس الد ددد
ال تتماشع مع ار احل ال ضلع السدريريين أمدرا أساسدقا يف محايدي سدالمي األشدقا ،ذوات انعاددي
علع ددا ارساواا مع ا خرينو
 -66و ددب علددع الدددول أل تلغددىل فددورا مجقددع القدوا ني واللدوائ التنظقمقددي واألعدراا وارمارسدداس
الد تسددم ابلتققددقم أو غددريل مددن القملقدداس اعراحقددي التقحمقددي و/أو ارؤرددي و/أو الد ال رجقددي فقهددا
لل تقاس وال تقال والشبال ذوات انعادي مدن ول مدوافقتهم احلدرا وارسدتنريان و/أو عنددما يقدرر طدرا
للث ذل و وال ميفن استقداا ت سري ار احل ال ضلع للط لتربير هذل ارمارسداس الد تتقدار
مع ارامي الط ان سا قي وهويتا وحقا يف السالمي اعسدديي()56و وعدالوا علدع ذلد ن دب منديدد
م احل الط ال ضدلع علدع أسداس اد حالدي علدع حددا و دب أل يشدم أات تققدقم االسدتما ،إب
آرال الط و وينبغىل للددول أل تنظدر يف اعتمدا بروتوادوالس لتنظدقم اروافقدي احلدرا وارسدتنريا لعط دال
وارراهقني ذوات انعادي فقما يتقلا جبمقع القملقاس الطبقي والقلمقي وعملقي طلبهاو
 -67و ددب علددع الدددول أل تتقددذ مجقددع التدددابري التش دريققي وان اريددي والقضددائقي وغريهددا مددن
التدابري ال قالي رنع إخضا ،األشقا ،ذوات انعادي للتقذيب وسول ارقامليو وهىل ملزمين إضافي
إب ذل ن بتنر أفقال التقذيب وسول ارقاملين ومبقاضاا اعناان وفر عقوابس علقهمن وتدوفري
س ددب اال ت د دداا للضد ددحاايو وميف ددن للحد ددا يف اعد ددرب أل يش ددم ر احلد ددان والتقد ددوي ن وإعد ددا ا
التكهق ن والرتضقين وضماانس عدا التفرارن واحلا يف مقرفي احلقققي()57و

ال -محاية احلق يف احلياة
 -68ددب عل ددع ال دددول أل منم ددىل حق ددوو األشددقا ،ذوات انعاد ددي عل ددع د دددا ارس دداواا م ددع
ا خد درينو و ددب اعتم ددا تشد دريع خظ ددر ملد دراحي التمقق ددز عل ددع أس دداس انعاد ددي يف دد دراراس ود ددمل
أو سحب عالج إ امي احلقااو و ب أل منرتا هذل القراراس حقدوو األفدرا وإرا هتدم وأفضدلقاهتمن

__________

( )55ا ظر www.downs-syndrome.org.uk/about/campaigns/tell-it-right start-it-right/و
( )56عنددي حقددوو الط د ن التقلقددا القدداا ردددم  )2011(13بشددكل حددا الط د يف التحددرر مددن مجقددع أشددفال القنددملن
ال قر ا 61و
( )57عني مناهضي التقذيبن التقلقا القاا ردم  )2007(3بشكل تن قذ الدول األطراا للما ا  14من االت ادقيو
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مبددا يف ذل د تقددد توجقهدداس()58و و ددب علددع الدددول أيضددا النظددر يف اعتمددا تش دريقاس منظددر
التمققددز علددع أسدداس انعادددي يف هبراعددي األعضددالو و ددب أل يتلقددع األشددقا ،ذوو انعادددي د
القدر من األولويي يف هبراعي األعضالو و ي حاجي إب إجدرالاس شدفاو مس َّدرعي وسدب ا ت داا
متقني حلمايي حا األشقا ،ذوات انعادي يف احلقاا محايي اافقي يف التا احلالتنيو
 -69وينبغددىل للدددول الد تنظددر يف شددرعني أات شددف مددن أشددفال ارددوس مبسدداعدا الغددري إجدرال
منادشدداس مست قضددي مبشدداراي فاعلددي للمنظمدداس ال د ش د األشددقا ،ذوات انعاددديو ويف ه ددذل
ارنادشاسن ينبغىل للددول أل تدول اهتمامدا خاملدا للقوامد االجتماعقدي الد ددد تدؤثر علدع ددراراس
األشقا ،ذوات انعادي فقما يتقلا ابروس مبساعدا الغرين مبا يف ذل التنققص بسبب انعاددين
والوملم االجتماعىل والتمققزن وا رال اجملتمققي بشكل وعقي حقاا األشقا ،ذوات انعادين ومد
توافر الدعم وا دماس اجملتمققنين وبدرامق احلمايدي االجتماعقدين والرعايدي ارلط ديو و دب أال يقتدرب
اروس مبساعدا الغري بديال فقاال من حقث التفل ي لتقد خدماس ارسداعدا الشق دقي والقندز
لعشقا ،ذوات انعادين وال سقما رن لديهم احتقاجاس ارب للدعمو
 -70وإذا اال للموس مبساعدا الغدري أل يسدم بدان فقندب أل يفدول م دحواب بتددابري دويدي
حلمايددي حددا األش ددقا ،ذوات انعادددي يف احلق دداا()59و بدايددين ينبغددىل ح ددر إمفا قددي الومل ددول إب
اروس مبساعدا الغري فدقمن هدم يف لايدي القمدري وال ينبغدىل أل تفدول انملدابي بقاهدي أبددا سدببا يف
السددما ابرددوس مبسدداعدا الغددريو ول قددان ددب احل ددول علددع اروافقددي احلددرا وارسددتنريا لعشددقا،
ذوات انعادددي بشددكل مجقددع ارسددائ ارتقلقددي ابرددوس مبسدداعدا الغددري ومنددع مجقددع أشددفال الضددغد
والتددكثري الد ال مسددو هلدداو وللشددان ددب ضددمال إمفا قددي احل ددول علددع الرعايددي ارلط ددي ارالئمددين
والد دددعم القد ددائم علد ددع احلقد ددوو (ا ظد ددر )A/HRC/34/58ن والرعايد ددي ارنزلقد ددين وغريهد ددا مد ددن التد دددابري
االجتماعقد دديي وال ينبغد ددىل اختد دداذ الق د دراراس ارتقلقد ددي ابرد ددوس مبسد دداعدا الغد ددري ألل احلقد دداا أملد ددبح
ال تطاو بسبب قص ا قاراس والسقطرا علع األمدورو ورابقدان دب تقدد مقلومداس دققدي عدن
م د ل ارددر وت دوافر ارشددورا بدددعم مددن األد درالو وخامسددان ددب وضددع ل دوائ تنظقمقددي للمسدداللي
تقضددىل جبمددع مقلومدداس م ددلي عددن ا د طلددب بشددكل ارددوس مبسدداعدا الغددري والتدددخ يف ذل د
وانبال عنهاو

هاء -ادشاركة يف عملية اختاذ القرار
 -71ب علع الددول أل تتشداور عدن اشدب مدع األشدقا ،ذوات انعاددي وارنظمداس ارمشلدي
هلم وإشرااهم ال اع ن مبن فقهم األط ال والنسدال ذوات انعاددين يف اعتمدا تشدريقاس وسقاسداس
بش ددكل البح ددو والتن ددارل الطبق ددي والقلمق ددين وال ح ددص دبد د ال ددوال ان وار ددوس مبس دداعدا الغ ددرين
وارسددائ األخددر ارت ددلي ب ددورا مباشددرا أو غددري مباشددرا بققمددي حقدداا األشددقا ،ذوات انعادددين
وتن قددذ هددذل التش دريقاس والسقاسدداس وتقققمهدداو فال تقدداس وال تقددال وارراهقددول ذوو انعادددين مبددن
فقهم أحدثهم سنان خربال يف حقاهتم ا املي وهلم ابلتال أيضا احلا يف ارشاراي يف اختاذ القراراس
ويف أل يقدا هلم هلذا الغر الدعم ارناسب لإلعادي والسن (ا ظر )A/72/133و
__________

( )58ا ظر A/HRC/37/56ن ال قرا 44و
(Tom Shakespeare, Disability Rights and Wrongs (Abingdon, Oxon, Routledge, 2006), p. 169 )59و
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 -72و ددب علددع الدددول أيضددا أل تق دزهب مشدداراي األشددقا ،ذوات انعادددي يف عم د اللنددال
دقا ،ذوات انعادددي
الوطنقددي ألخالدقدداس علددم األحقدالو فقلددع سددبق ارشددالن يف السددويد ميشد األشد َ
خبري يققنا االمنا السويدات حلقوو األشقا ،ذوات انعادي يف اجملل الوطع ارقع تخالدقداس
مهنددي الطددبو وعلددع الددرغم مددن أل منادشدداس أخالدقدداس علددم األحقددال أ اا هامددي للت فددري النقدددات
بشكل ارناهبعاس األخالدقي ال يتسبب فقهدا القلدم والطدبن دب علدع الددول يف ارقداا األول أل
خذ يف االعتبار حقوو وشواغ األشقا ،ذوات انعادي عند النظر يف التشريقاس والسقاساس
ال تتقاطع عندها أخالدقاس علم األحقال وانعاديو

اثمنا -اةدنداجات وتوصيات
 -73أ ت هيمن ووة الدنق وويص بس ووبب اإلعاا ووة يف اجملدم ووع إد إ ام ووة فك وورة أن احلي وواة م ووع
اإلعااووة ص تسوودحق أن تعوواشك وهنوواض معدقوود ،ووارب اجلووذور منحوووت موون اخلووو والوصووم
واجلهل أبن األشخاص ذوي اإلعااة ص ميكنهم الدمدع حبيواة ققوق ذوا،وم وأن حيوا،م غو
كاملة وتعيسة وأهنم ص ميكونهم احليوول علوى حيواة مون نوعيوة جيودةك و ادوا َّ
فضول ورق
الدفكو و ه ووذم اددس وومة ابلدنق وويص بس ووبب اإلعاا ووة وال وو ،يعزقه ووا النم وووذ الطو و الوااي ووة
والعال على مجيع اصةدجاابت األخور لععااوة وا ص يورتض لصشوخاص ذوي اإلعااوة إص
فرص ا حمدو ة لالندما يف اجملدمع وادشاركة فيهك ومع أن برامج قسني النسل ألواخر القرن
الداة ووع عش وور وأوائ وول الق وورن العشو ورين ا وود اخدفو و ف ووان تطلع ووات قس ووني النس وول ص تو وزال
مدواصوولة يف ادنااشووات احلاليووة بشووان ادمارةووات الطبيووة والعلميووة اددعلقووة ابإلعااووة مثوول
الوااية وعالجات إعوا ة تطبيوع اخللقوة وادووت مبسواعدة العو ك وعلوى الورغم مون كول الدقودم
احملرق على مد العقو األخ ة فيما يدعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعااة ص يزال اعدموا
نظرة لععااة ابعدبارها أحد اجلوانب اإلجيابية للبشرية ختما هنائيا يدعني إخضاعهك
 -74واحلياة مع اإلعااوة حيواة جوديرة أبن تعواش علوى اودم ادسواواة موع الخورينك ولكول
شووخص جمموعووة فريوودة موون السوومات والدجووارب غ و القابلووة للدك ورار الوو ،علووه شخي و ا
ص يع ووومث واينو واك فحي وواة األش ووخاص ذوي اإلعاا ووة حي وواة بشو ورية وابلد ووا تدمد ووع بكرام ووة
مداصلةك وميكن لصشخاص ذوي اإلعااة أن يعيشوا حياة ققق ذوا،م وأن يدمدعوا مبا يعطي
معىن للحياةك وهم يشا رون اجلميع نفس الدطلعات مثول ميوا اة األصودااء أو احليوول
عل ووى وةيف ووة أو الع ووي ابصعدم ووا عل ووى ال وونفس أو ة وويس أة وورة أو ققي ووق أحالمه وومك
وجيلووب األشووخاص ذوو اإلعااووة ادواهووب والدنوووع والث وراء جملدمعووا،م احملليووةك ويف حووني اوود
يواجه ووون عقب ووات أكث وور يف ري ووق ققي ووق تطلع ووا،م تس وواهم مس وواعيهم وإ وواقا،م يف بن وواء
جمدمعات أكثر مشوص وتنوعا لياحل اجلميعك
 -75وابلنظر إد الدحدايت الثقافية واجملدمعية الو ،يطرحهوا الدنقويص بسوبب اإلعااوة فلون
تكفي ص برامج إذكاء الوعي وص تعميم الدداب ادناهضة للدمييز لوحدمهاك فموا يلوزم هوو قوول
ثقووايف لطريق ووة تي ووور اجملدمووع صخ وودال اإلعاا ووةك وذلووك الدو وزام ابصعو ورتا ابألش ووخاص ذوي
اإلعااة على ادم ادساواة يف مجيع ادنواحي موم نفوس احلقووق والفورص الو ،يدمدوع وا غو هم
مون األشوخاص يف اجملدموعك ولووذلك مون احليووي لدقلويص ادسووافة بوني عراء اجملدموع عون اإلعااووة
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وةر ايت من يعيشوون موع اإلعااوةك وايت اندقواص ايموة حيواة األشوخاص ذوي اإلعااوة جزئيوا
من عدم القدرة الدارخيية على اصةدماع دا لصشخاص ذوي اإلعااة ليقولوم عن أنفسهمك
 -76وتوصي ادقررة اخلاصة الدول مبا يلي د مساعد،ا يف و،ع وتنفيذ اإلصوالحات
ال ،من شاهنا أن تفضي إد اصعرتا ابإلعااة وابوما كجزء من الدنوع اإلنساين:
إجو وراء مراجع ووة تشو وريعية وةياة وواتية ش وواملة وود إلع وواء مجي ووع الق وووانني
(أ)
واللوووائا الدنظيميووة واألع ورا وادمارةووات الوو ،خيووز ،وود األشووخاص ذوي اإلعااووة مبووا يف
ذلك يف ةياق العمليات والبحوث والدجارب الطبية أو العلمية؛
(ل) اصع و ورتا يف الدش و وريعات احملليو ووة حبو ووق األشو ووخاص ذوي اإلعااو ووة يف أن
يقوودموا موووافقدهم احل وورة وادسوودن ة اب وول أي عمليووة بي ووة أو علميووة وأن ت وووفر مووم إمكاني ووة
احليول على الدعم الذي اد حيداجونه دمارةة هذا احلق؛
(ج) احلظر اليريا يف الدشريعات احمللية للدمييز على أةوا اإلعااوة فيموا يدعلوق
بقرارات واف أو ةحب عال إ امة احلياة وقراعة األعضاء؛
( ) ،مان إاتحة ةبل انديوا عاجلوة وفعالوة حلمايوة احلوق يف احليواة ويف السوالمة
الشخيية لصشخاص ذوي اإلعااة يف ةياق العمليات والبحوث والدجارب الطبية أو العلمية؛
(ه) كفالة احرتام اةرتاتيجيات وتدخالت الوااية للكرامة ادداصولة لصشوخاص
ذوي اإلعااة وحقواهم؛
(و) تنفي ووذ ت ووداب اوي ووة حيثم ووا يس ووما ابد وووت مبس وواعدة العو و
األشخاص ذوي اإلعااة يف احلياة على ادم ادساواة مع الخرين؛

حلماي ووة ح ووق

(هب) إشو وراض األش ووخاص ذوي اإلعاا ووة وادنظم ووات ال وو ،خ ووثلهم بش ووكل فاع وول
والدشاور معهم يف مجيع عمليات اختاذ القرار ادديلة ابدمارةة الطبية والعلمية اددعلقة م
مبووا يف ذلووك إصووالني القوووانني وو،ووع السياةووات والبحوووثك وجيووب علووى اللجووان الو نيووة
ألخالايات علم األحياء أن تدشاور مع األشخاص ذوي اإلعااة وتشركهم يف أعماما؛
( ) إذكوواء الوووعي يف اجملدمووع أبةوورم وص ةوويما يف صووفو وا،ووعي السياةووات
واد ووةفني العموووميني ومقوودمي اخلوودمات ووةووائي اإلعووالم فيمووا يدعلووق ابلكرامووة ادداصوولة
لصشخاص ذوي اإلعااة وحقواهم مبوا يف ذلوك عون ريوق قودي القوالوب النمطيوة السولبية
والدحيزات وإذكاء الوعي بقيمدهم وادرا،م وإةهاما،م؛
(ط) تعزيوز وتوووف الدوودريب بشووان حقوووق األشووخاص ذوي اإلعااووة وايموودهم يف
كليات الطب والعلوم اخل اجلامعاتك
 -77وتوصوي ادقوررة اخلاصوة أبن تراعوي اللجنووة الدوليوة ألخالايوات علوم األحيواء الدابعووة
دنظمووة األمووم اددحوودة للرتبيووة والعلووم والثقافووة ناليونسووكوأل منظووور حقوووق األشووخاص ذوي
اإلعااة يف أعماما مبا يف ذلك عون ريوق الدشواور موع األشوخاص ذوي اإلعااوة وادنظموات
ادمثلة مم والدواصل معهمك
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