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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعة الدورة

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧

 األعمال جدول من 3و ٢ البندان

 اإلنسرران لحقرروق السررام  المتحرردة األمرر  لمفررو  السرريو  التقريررر
 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام

 واالقتصرايية والسياسية المدنية اإلنسان، حقوق جميع وحماية تعزيز
 واالجتماعية والثقافية، بما ف  ذلك الحق ف  التيمية

 اإلنسان وحقوق العقلية الصحة  

 اإلنسان لحقوق السام  المتحدة األم  مفو  تقرير  

 موجز  
هذذذذذذقا ال اريذذذذذذر  الذذذذذذقك يفعمذذذذذذد ونذذذذذذا  ع ذذذذذذ      ذذذذذذ  مذذذذذذن   ذذذذذذ   اذذذذذذو  ا   ذذذذذذان    
املن فاذذذون اذذذدماة ال ذذذاا    حيذذذدع واذذذد ال اذذذدياة الر   ذذذ ا الذذذ  يواج  ذذذا3٢/١8 الاذذذرار

االج ماع ذذذات و  ذذذم  هذذذق   - الاا  ذذذا  وامل ذذذاوون وذذذيمراو عا  ذذذا  وذوو ا عا ذذذاة النف ذذذ ا
ال اذذذدياة الووذذذم وال م  ذذذز  وا   ذذذاص اياذذذو  اال   ذذذاعيا واالج ماع ذذذا و  هذذذا مذذذن اياذذذو   

 وايرمان من االس االل ا واأله  ا الاا و  ات
اريذر واذدع مذن ال اذوالة   ال  اسذاة  األمذر الذقك ويووي املفوو ال امي   ال  

مذذذن شذذذي د ين يذذذدعم ا عمذذذال ال ذذذات ياذذذو  ا   ذذذان ل  ذذذإل الف ذذذاة مذذذن النذذذاس  م ذذذ  ا عرا  
املمذذذذن و ياذذذذو  ا   ذذذذان   ال  اسذذذذاة واالعذذذذوار واسذذذذ االل ا الفذذذذرع و رام ذذذذد و در ذذذذد ع ذذذذ  

خذذدماة ال ذذاا الاا  ذذا  و  ذذا   الفاذذ ت و  ذذم  هذذق  ال ت ذذ اة  ذذداو  ل ا ذذ   وع ذذا  اذذدم
الاذذذال  الا ذذذرك وا يذذذداا   امليس ذذذاة  ون  ذذذا و  ذذذا  ا و  ذذذا وس اسذذذا  ا  ف ذذذي     عمذذذال 

 اج ماع ات -  او  ا   ان ل م او  ويمراو عا  ا و عا اة  ف  ا
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 احمل وياة
 ال فاا 

 3  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مادما - يوالا  
 3  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يساس ا وما وماة م ط ااة - ثا  اا  
 ٤  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال اا   ايق  طار - ثال اا  
 6  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الاا  ا ال اا  ال   ا   ان  او     يثر ال  ال ادياة - راوااا  

 ٧  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عا  ا ويمراو ا واوا جتروا - يل 
 9  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الاا  ا ال اا ع   املنطباا البن ويا ال ادياة - وا 

 ١٠  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت الاا  ا ال اا س ا    ا عا ا مع ال اام    ا   ان  او  ع   الاا م الن و - خام اا  
 ١١  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الاا ون يمات االعوار   امل اواة - يل 
 ١٢  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الااهاة و بب ايريا ل  ب املط ق ايظر - وا 
 واملمارسذذذاة األعويذذذا  مذذذن املفرطذذذا واجلرعذذذاة األعويذذذا   نذذذاول ع ذذذ  ا  ذذذرا : الا ذذذرك الاذذذال  - ج م

 ١3  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ايريا س ب يثنا  ال ارة
 ١٤  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امل  اب  آفا  - ساعساا  

 ١٤  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   ان  او  ع   الاا م الن و - يل 
 ١8  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اجل دة املمارساة - وا 
 ٢١  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الادراة وونا  ال اين الدعم - ج م

 ٢٢  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت االس ن اجاة - ساوااا  



A/HRC/34/32 

3 GE.17-01400 

 مقدمة -أوالا  

و ذذين ال ذذاا  3٢/١8الاذذرار  ٢٠١6متوز/يول ذذد  ١اع مذذد   ذذ   اذذو  ا   ذذان    -١
عذن  عمذا  اا وط ذب ال ذ    الاذرار    املفذوو ال ذامي ين ياذد  اريذر الاا  ا و او  ا   انت 

منظذذور ياذذوت ع ذذ   اذذو  ا   ذذان   م ذذدان ال ذذاا الاا  ذذا و عمذذال  اذذو  ا   ذذان وايريذذاة 
اج ماع ذذذا  فذذذن فذذذ  م املن فاذذذون مذذذن  - األساسذذذ ا ل م ذذذاو  وذذذيمراو عا  ذذذا يو  عا ذذذاة  ف ذذذ ا

 ما ذذا  وين ياذذدت  ل ذذد ال اريذذر   عور ذذد الراواذذا وال الثذذ ت خذذدماة ال ذذاا الاا  ذذا وااذذدماة ال
ويوضح ال   وين ال ارير ينبتي ين حيدع ال ادياة الاا مذا واملمارسذاة اجل ذدة الناشذ ا  وياذدت 
 ووذذذ اة   هذذذقا ال ذذذدع  وحيذذذدع وسذذذا    ذذذدع م امل ذذذاعدة ال ان ذذذا وونذذذا  الاذذذدراة  مذذذع مراعذذذاة 

 هقا الالت األ  طا واارباة الراهنا  

وععت مفوض ا األمذم امل اذدة ال ذام ا ياذو  ا   ذان ضاملفوضذ اة طا فذا مذن اجل ذاة  -٢
وذذا با امل ذذذ اا  فذذا ف  ذذذا الذذذدول األع ذذا   وامل  فذذذون وواليذذذاة    طذذار ا جذذذرا اة اااوذذذا  
وه  ذذاة مااهذذداة  اذذو  ا   ذذان ال اواذذا ل،مذذم امل اذذدة  ومنظمذذا ال ذذاا الاامل ذذا  ومنظمذذاة 

من ذذذذا مذذذذن الذذذذدول  ١8ايا  م ذذذذ ٤٠ال مذذذذع املذذذذدد      اذذذذدم م ذذذذاياةت و  اذذذذت املفوضذذذذ ا 
ت ومذذذع ين املفذذذوو ال ذذذامي ال ي   ذذذ د وامل ذذذاياة امل   فذذذا  ف ذذذي م ذذذدر م ذذذذم ة١ضاألع ذذذا 

 ف ما ي ا ق وال ادياة وال وو اةت س ما الل باوث ال  يا مد ع   ا ال ارير  

ياذذذذذذو  ا   ذذذذذذان  - يساسذذذذذذاا  -ل اذذذذذذرار  والطذذذذذذاوع الاذذذذذذات  ووذذذذذذالنظر    النطذذذذذذا  الواسذذذذذذع -3
ول  ط   امل ا ا   وال اا الاا  ا وا عا ذا  فذ ن ال اريذر ير ذز ع ذ   اذدم حملذا عامذا عذن واذد 
ي ذذرب ال اذذدياة الذذ   واج  ذذا الف ذذاة احملذذدعة   الاذذرار  وا طذذار املا ذذارك املنطبذذق ع ذذ   او  ذذا 

امل ا اذذا  ذذا الذذقك مذذن شذذي د ين يذذدعم  عمايذذا  ام ذذاات وياذذدت  ا   ذذا  ا وال  اسذذاة واملمارسذذاة
 ال ارير يي اا  وو اة   هق  الاالة  و قلإل ما ير بط وبنا  الادراة والدعم ال اينت

 مصطلحات ومعلومات أساسية -ثانياا  

ايذذذق   ال م ذذذع وذذذيع   م ذذذ وح   ذذذن مذذذن ال ذذذاا البد  ذذذا والاا  ذذذا  ذذذق مذذذن  اذذذو   -٤
 مذن  الذا ال ذاا و اذينت ة٢ضعن ذا ملمارسذا  اذو     ذا  ا يخذرحاسذ ا الذ  ال  ذ  ا   ان األس

  اريذذ  ومي ذذنت ة3ض"الاجذذز يو املذذرو ا اذذدات  ذذرع ال  واج ماع ذذاا اا وعا  ذذاا وذذد   ال ذذالما ا  مذذال"
__________ 

امل اذذذدعة  -ووول ف ذذذا ضعولذذا   والرب تذذال  والربازيذذ   وآيرلنذذذدا  ويملا  ذذا  ورعة ال اذذارير مذذن الذذذدول األع ذذا  ال ال ذذا: يسذذذوال ا ة١ض
واملم  ذذذا الارو ذذذا   وم ذذذر  و ولومب ذذذا  و طذذذر  و وا  مذذاال  وعمذذذان  ووذذذرو ا  ومج وريذذذا مولذذذدوفا  وجاماي ذذذا  الاوم ذذاةة
 لنداتوهو   وهنتاريا  ومو ا و  ال اوعيا

ة و ذذين ايذذق   ٢٠٠٠ض١٤ا ظذذر ال جنذذا املان ذذا وذذاياو  اال   ذذاعيا واالج ماع ذذا وال ااف ذذا  ال ا  ذذق الاذذات ر ذذم  ة٢ض
 ت١ال م ع ويع   م  وح من ال اا مي ن و و د  الفارة 

 عس ور منظما ال اا الاامل ا  الديباجات ة3ض
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  ذذذا  وذذذدورها  وي ذذذا " الذذذا مذذذن ال ذذذالما حياذذذق ف  ذذذا الفذذذرع  م ا ا ذذذد  وي   ذذذ  مذذذع الاا ال ذذذاا
ت ة٤ضط ع امل ذايا     ماذد احمل ذي"  وي ذ من جاا  الااعيا ل ا اة  ومي ند ين ييعك عمالا ال توط 

و   الذذذا األطفذذذال واملذذذراها   يفا ذذذد وال ذذذاا الاا  ذذذا "الاذذذدرة ع ذذذ   ا ذذذق يم ذذذ  يعا  وسذذذالما 
 تة5ضووو ما" ف ا    

امل ذذذذار  ل  ذذذذا   وينبتذذذذي ال م  ذذذذز ووضذذذذوت وذذذذ  ثذذذذالث ف ذذذذاة    فذذذذا مذذذذن وذذذذ  الف ذذذذاة  -5
: املن فاون ادماة ال اا الاا  ا ضوهم من ي  ام ون خدماة ال ذاا الاا  ذا 3٢/١8 الارار

ذذذ  ين ي ذذذ ام وها   امل ذذذ اب وااذذذدماة ال ما ذذذا  ال ة؛ وامل ذذذاوون وذذذيمراو عا  ذذذا؛  ذذذاا يو حيف مأ
اذذو  م و اذذا  االج ماع ذذا  يك األشذذ اذ الذذقين  ا سذذد  ارسذذ  م ي - وذوو ا عا ذذاة النف ذذ ا

م ذار   م و ذذبب عاهذذا فا  ذا يو م  ذذورة  و ذذرر النظذذر عذن  اذذريف م أل ف ذذ م يو      ذذ م 
ع ذذذ  ي ذذذم مرضذذذ  عا  ذذذ ت و ذذذد   ذذذداخ  هذذذق  ال  ذذذن فاةت فاذذذد ال ي ذذذون من فذذذع مذذذن خذذذدماة 

  و ذذد ال يواجذذد واذذد امل ذذاو  وذذيمراو عا  ذذا يك   ذذوع يو  ذذواجز عا  ذذاا اا ال ذذاا الاا  ذذا مري ذذ
ون م ذذذار   م ال ام ذذذا   ال مذذذعت وينبتذذذي يال  ذذذدع الف ذذذاة يو  اذذذو و  ايذذذا  اذذذو  م  ذذذول ع

املاذذور  ذذا    ذذا ون  اذذو  ا   ذذان  فذذا ف  ذذا اياذذو  امل رسذذا   ا فا  ذذا  اذذو  األشذذ اذ 
ذوك ا عا ذا  والا ذذد الذذدوص ااذذاذ وذذاياو  اال   ذذاعيا واالج ماع ذذا وال ااف ذذا  والا ذذد الذذدوص 

 اياو  املد  ا وال  اس اتاااذ و

 إطار الحق ف  الصحة -ثالثاا  

ياور عذدع مذن وذ وص  اذو  ا   ذان  وذرا اا يو ضذمناا  وذايق   ال ذاا  فذا ف  ذا  -6
ة  وا فا  ذذذا  اذذذذو  ١٢الا ذذذد الذذذدوص ااذذذاذ وذذذاياو  اال   ذذذذاعيا واالج ماع ذذذا وال ااف ذذذا ضاملذذذاعة 

ة  وا فا  ذذا الا ذذا  ع ذذ  ٢5األشذذ اذ ذوك ا عا ذذا ضاملذذاعة ة  وا فا  ذذا  اذذو  ٢٤الطفذذ  ضاملذذاعة 
ةضبةةت ف ذذو ٢ض١٤ة  و٢ض١١ةضوة  و١ض١١ضتة  و١٠مج ذذع يشذذ ال ال م  ذذز ضذذد املذذرية ضاملذذواع 

اسذذذذب واحملذذذذداعاة األساسذذذذ ا مذذذن الرعايذذذذا ال ذذذذا ا املال مذذذذا   الو ذذذت املن  ذذذق جذذذذامع ي ذذذذم   ذذذذالا 
اال   ذاعك املذوع ك   - حملدعاة الوضع االج ماعيت و   الا ال اا الاا  ا     من اة6ضل  اا

والانذذ  وسذذو  املاام ذذا  وال جذذارب ال ذذ ب ا   مر  ذذا الطفولذذا  والنمذذا    مر  ذذا الطفولذذا املب ذذرة  
  ذا  ا ت هناص عال اة عاعما وم  احما   األسرة و  يما ن الام  ويما ن يخرحت وما

ال ذ     الذ ا م   وذا د وج ذد   فايق   ال اا ي م   ريذاة ضم ذ   ريذا  -٧
و اد   ين ي ون   ميمن من ال دخ   وال اقيب  والاال  الطيب عون موافااة  واسذ ااا اة 

 ذن ضم   ايق    ظات واي ي اوك و  النذاس   فذرذ ال م ذع وذيع   م ذ وح مذن ال ذاا مي

__________ 

 ت/www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/enا ظر  ة٤ض

 تPolicy Guidelines: Child and Adolescent Mental Health (2001), p. 4جنوب يفريا ا  وزارة ال اا   ة5ض
 ت١١و ٤  الفار ان ١٤ا ظر ال جنا املان ا واياو  اال   اعيا واالج ماع ا وال ااف ا  ال ا  ق الاات ر م  ة6ض
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املذوارع  فذ ن عن ذر  ت و ذا  ان ايق   ال ذاا ض ذع لمعمذال ال ذدربي  و ذبب شذح  ة٧ضو و دة
 ت ة8ضال ال دربي وال ل وافر املوارعايريا   هقا ايق ال ض ع ال لمعم

وياذذذع ع ذذذ  الذذذدول األطذذذرار   الا ذذذد الذذذدوص ااذذذاذ وذذذاياو  اال   ذذذاعيا واالج ماع ذذذا  -8
 وال ااف ذذا ال ذذزات يساسذذي و اا ذذق ايذذدوع الذذد  ا ال ذذروريا ل ذذ   ذذقت و  ذذم  االل زامذذاة األساسذذ ا
املنطباذذا ع ذذ  ايذذق   ال ذذاا ضذذمان ايذذق   الووذذول    املرافذذق ال ذذا ا واي ذذول ع ذذ  ال ذذ ع 
وااذذذدماة ال ذذذا ا عون مت  ذذذز  خاوذذذا والن ذذذبا    الف ذذذاة ال ذذذا فا يو امل م ذذذا؛ و   ذذذ  سذذذب  

 وال ذ ن ا يذوا  خذدماة ع ذ  اي ذول سذب  و     ؛اي ول ع    در  ار من التقا  وال تقيا
 مج ذع  وزيذع   الادالذا وضمان األساس ا؛ الااا   ع   اي ول سب  و وف  األساس ا؛ وال  اات

 ل امذذ  وخطذا الاامذا ل  ذذاا وطن ذا اسذوا  ج ا و نف ذذق واع مذاع ال ذا ا؛ وااذذدماة وال ذ ع املرافذق
االل زامذذاة ت ومذن وذ  االل زامذاة ذاة األي ذا املماث ذا ة9ضال ذا ا جلم ذع ال ذ ان امل ذاور  بذد عان

املر بطذذذا و ذذذوف  الرعايذذذا ال ذذذا ا ل،طفذذذال وال ا ذذذ م واملا ومذذذاة ال ذذذا ا  و ذذذوف  ال ذذذدريب املناسذذذب 
ت و نطبذذذق ة١٠ضاذذ ف م و ذذين ال ذذاا و اذذو  ا   ذذانل اذذام     الاطذذاا ال ذذاي  فذذا   ذلذذإل   

 هق  االل زاماة األساس ا ونف  الادر ع   ال اا الاا  ا وع   ال اا البد  ات

ويدعو الذن و الاذا م ع ذ   اذو  ا   ذان امل ذ مد مذن هذق  املاذاي  الذدول    ين  ذرذ  -9
ين اا ع    وف  مرافق وس ع وخدماة وا ا  اف ا وجا  ا م ا ذا وم  ذورة عون مت  ذزت وبذب يي ذ

مذذذن مج   ذذذا ين  راعذذذي الفذذذوار  وذذذ  اجلن ذذذ   وين    ذذذ و  هذذذق  املرافذذذق وال ذذذ ع وااذذذدماة شذذذروطاا 
  وين   ذذون ذاة  وع ذذا ج ذذدة  وين   ا ذذد واألخال  ذذاة الطب ذذا  م ذذذ  وطب ذذاا اا مناسذذبا ع م ذذ  ذذون 

ا وات االس االل ا والادرة ع   الفا  عون مت  زت ومثا مسا يو  ا   ايق   ال اا ينبتذي   ا   ذا 
ل م او  ويمراو عا  ا وسواهم من امل  ف دين من خذدماة ال ذاا الاا  ذا مذن خذالل عم  ذاة 

اراة امل ذذيثرة من ذذا    الاذذر  سذذ ما الشذذفافا هذذي امل ذذار ا ايا ا ذذا جلم ذذع اجل ذذاة وذذا با امل ذذ اا  
ل اديذد األولويذاة   ت وي ذم  ذلذإل اذذاذ  جذرا اة   ما ذا فاالذاة١١ضوال  اساة امل ا اذا وال ذاا

 ذا ال ذاا   فذا ف ة١٢ضا  ج اة و ا  م ا ل ا   ال ذااواذاذ الاراراة  وال  ط ط  و نف ق االسو 
 عذذن ل م ذذا لا خاضذذاا امل ذذيولا اجل ذذاة مذذن و  هذذا ال ذذا ا ال ذذ طاة   ذذون ين وينبتذذيالاا  ذذات 
 ال مذاس  م ا  ذا من ذا وطذر  الااما  ال اا  ال   ا   ان حباو  امل   ا وال زامانا وفا  ا مدح
 ا   ار فاالا عرب آل اة ال  اوح يو   ها من وسا   اجلربت سب 

__________ 

 ت8املرجع  ف د  الفارة  ة٧ض

 ت٤١  الفارة E/CN.4/2005/51ا ظر  ة8ض

 ت٤3  الفارة ١٤ا ظر ال جنا املان ا واياو  اال   اعيا واالج ماع ا وال ااف ا  ال ا  ق الاات ر م  ة9ض

 ت٤٤املرجع  ف د  الفارة  ة١٠ض

 ت5٧  الفارة A/60/348ا ظر  ة١١ض

 ت5٤ الفارة  وال ااف ا واالج ماع ا اال   اعيا واياو  املان ا ال جناا ظر  ة١٢ض
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واسذذ ف م  ا طذذار الاذذا ود الرمسذذذي واالل زامذذاة ال  اسذذ ا الذذذ   فطاذذت   خطذذا ال نم ذذذا  -١٠
الذذذقك يرمذذي    ضذذذمان مت  ذذذع اجلم ذذذع وي ذذذاط عذذذ    3سذذذ ما ايذذذدر    ال٢٠3٠امل ذذ داما لاذذذات 

ذفذذ د الوف ذذاة املب ذذرة النامجذذا عذذن  ٤-3وذذا ا ووالرفاه ذذا   مج ذذع األعمذذارت وي نذذاول املا ذذد 
املاديذذذا و ازيذذذز ال ذذذاا وال ذذذالما الاا   ذذذ ت و نذذذدر  الو ايذذذا مذذذن  سذذذا ة اسذذذ امال األمذذذراو  ذذذ  

املواع  فا   ذلإل  ااطي امل دراة و ناول ال اول ع   حنو ي ذر وال ذاا  وعذال  ذلذإل    
       ين مااود يخرح  م     إل امل ا اا و اا ذق ال تط ذا ال ذام ا وم افاذا 5-3املا د 

    ال اا الاا  اتاا الة ذاة وجاها واضاا   ىت و ن مل يف أر  ديدال بغ   ر ز ع    ا

 التحديات الت  تؤثر ف  حقوق اإلنسان ف  مجال الصحة العقلية -رابعاا  

اوون وذذذيمراو مذذذن يوذذذ  يرواذذذا يشذذذ اذ س  ذذذاا   ذذذ  ال اذذذديراة ايال ذذذا    ين ش  ذذذ -١١
  ذا لذن ي  م ذوا الاذال  و  وذيمراو عات ومذع ذلذإل  فذ ن  راوذا ث  ذي امل ذاة١3ضعا  ا ط  ا   انم

يذذا ماار ذذا وتذذ هم وذذيمراو ود  ذذا   ذذ ة ل تااا ت وياذذاد امل ذذاوون وذذيمراو عا  ذذا يي ذذة١٤ضألمراضذذ م
 امل  ا ذذذاا الاا  ذذذا امل ذذذدهورة مذذذن الاوامذذذ  ت وي ذذذد األسذذذباب ايامذذذا ين ال ذذذاة١5ضألسذذذباب م اذذذدعة

مل ا   وا ا ج ديات ومثا عام  آخر هو "ال      املت ذوط"    ذت  فاذزح يعذراو اعذ الل 
يو  ف جاهذذ   اا مناسذذباا  عالجذذال ذذاا البد  ذذا خطذذيا    يمذذراو عا  ذذا  ومذذن ت ف ذذي  مذذا ال  اذذاج

جلذذوعة الرعايذذا ول ا ذذول ع ذذ  الموعذذا ال ام ذذا مذذن اا يساسذذ اا حمذذدعاا ت وياذذد الووذذم يي ذذة١6ض   ذاا 
مذذذن م ذذذا   وذذذا ا اا اذذذا ون يي ذذذدماة الذذذ  ال وذذذد من ذذذا ل م ذذذاو  وذذذيمراو عا  ذذذا الذذذقين يااذذذ

ذر امل و ذع ل م ذاو  وذيمراو عا  ذا مذن فد جذدة١٧ضج ديا اا ت و ب  الدراساة ين م وسذط الافمر
سذذنا والن ذذبا     ١5سذذنا والن ذذبا    الرجذذال و ٢٠ ماار ذا و ذذا ر النذذاس   ذ ياذذدر اال فذذاو وذذذ

ففي واد الب دان  ياين عدت وجوع رعايا وذا ا عا  ذا   ما ذا ين الرعايذا الو  ذدة ت ة١8ضالن ا 

__________ 

JessicaMackenzieandChristieMentalhealthfundingandthe.SDGs“,Kesnerمي ذن االطذالا ع ذ   ة١3ض

What now and who pays?” Overseas Development Institute (2016), p. 9, and WHO mental health 

fact sheet (April 2016)  :والنار ع   الراوط ال اصwww.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/ت 
 WHO, Mental disorders affect one in four people ة١٤ض

www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/ت 
 Mentalhealthactionplanت11.para,”2013-2020“,WHO ة١5ض

Royal ة١6ض College of Psychiatrists, “Whole-person care: from rhetoric to reality. Achieving parity 

betweenmentalandphysicaloccasionalpaperت28.p,(2013),OP88,”health 

DavidLawrenceandRebeccaHealthinequalitiesandthehealthneedsofpeople“,Coghlanا ظذر  ة١٧ض

withmentalتNew South Wales Public Health Bulletin, vol. 13, No. 7 (July 2002),”illness 

KristianWahlbeckandOutcomesofNordicmentalhealthlifeexpectancyofpatients:systems“,others ة١8ض

with mental disorders”, British Journal of Psychiatry, vol. 199, No. 6 (December 2011) ت ا ظذر يي ذاا 
StephenNewmanandRogerMortalityinacohortofpatientswitharecord:schizophrenia“,Bland.C.C

linkageتCanadian Journal of Psychiatry, vol. 36, No. 4 (June 1991),”study 
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امل ا ذذذا هذذذي   م ذذذا اة األمذذذراو النف ذذذ ا  الذذذ   اذذذون وا   ا ذذذاة وذذذارخا ياذذذو  ا   ذذذان  
 ت ة١9ضر املا  ا الال   ا  ا وامل  ناف  ا املاام ا وظرو  فا

 تجربة اإلصابة بأمرا  عقلية -ألف 

الحررررواجز الترررر  تعيررررق التمتررررع بررررالحقوق االقتصررررايية واالجتماعيررررة والمحررررد يات األساسررررية  -١ 
 للصحة العقلية

لذذذ ن  ا ذذذت ا   ذذذا اة م مذذذا لف ذذذم  طذذذا  ال اذذذدياة الذذذ   طر  ذذذا ا وذذذاوا وذذذيمراو  -١٢
عا  ذذا  فذذ ن الفذذرع هذذو مذذن ينبتذذي ين يظذذ  حمذذور ااطذذاب و ذذين هذذق  امل ذذا  ت وي ذذ   ال  مذذ   

ص ل  اا الاا  ا   ال  اسذاة الاامذا      ذد وا ذد  جتروذا ا وذاوا وذيمراو عا  ذات املاضي وايا
وي ج ذذ  ذلذذإل   م ذذاعين شذذىت  من ذذا اي ذذاة االج ماع ذذا  وعذذدت امل ذذاواة   اي ذذول ع ذذ  الفذذرذ  

ت وايا اذذا ين مذذن يهذذم ال اذذدياة ة٢٠ض ذذاو  وذذيمراو عا  ذذا وذذ  الفاذذرا والن ذذبا ال بذذ ة ل تايذذا ل م
 ت ة٢١ضوح مت ع الفارا  وايق   ال اااج ا  ال اا    ال ال اا و او  ا   ان رفع م  املو 

 ن ال اا الاا  ذا ل  ذت  ذرع م ذيلا وذا ات ف نذاص عال ذا وث اذا وذ  ال ذاا الاا  ذا  -١3
والفار  وو  ا واوا وذيمراو عا  ذا وال ذاوواة اال   ذاعيا النامجذا عذن ضذا   عمذال اياذو  

ت وهذق  ة٢٢ضم والام  وال  ن والتذقا  واملذا واالج ماع ا وال ااف ا  م   ايق   ال ا  اال   اعيا 
حمذذدعاة يساسذذ ا ل  ذذاا الاا  ذذا؛ ومذذن ت فذذ ن مذذدح  عمايذذا يذذيثر   اا اياذذو  و  هذذا هذذي يي ذذ

ال م ع وايق   ال اا الاا  ات ت  ن عدت اع ماع  و س اسايت يراعي هق  احملدعاة وحمدعاة 
 يمات  عمال ايق   ال اا الاا  اتاا  ب  اا  عا ااا ل  اا الاا  ا ياد يي يخرح 

و ذذذذال املاذذذذرر ااذذذذاذ املاذذذذين وذذذذايق   ال ذذذذاا  ن "االجتذذذذا  ل اذذذذد مذذذذن يي ذذذذا اياذذذذو   -١٤
اال   اعيا واالج ماع ا وال ااف ا يعح  وال يذزال يذيعك      ول فذا ضذارة جتمذع وذ  الفاذر ويوجذد 

ال م   ف ما ض   موعاة  ب ة من ال  ان القين ياا ون     جا لقلإل  عدت امل اواة وعدت
ويم ع ذذذذ  خذذذذدماة الرعايذذذذا مذذذذن  ذذذذدد يوضذذذذاع م ال ذذذذا ا ومواج ذذذذا عابذذذذاة  ذذذذول عون   ذذذذ

ت و ذذد  الذذا  اط ذذ  و ا  ذذد االل اذذا  وذذال ا  م  الذذ  ياذذاد من ذذا امل ذذاوون وذذيمراو ة٢3ضال ذذا ا"
امل ا ذا ل ا ذول ع ذ  املذيهالة الذ  مذن شذي ا ين    ذر  عا  ا  ع ذ  سذب   امل ذال  مذن الفذرذ

__________ 

 ت٧٠-63و 59  الفاراة A/HRC/22/53ا ظر  ة١9ض

Florida Council for CommunityMental,Healthا ظذر  ة٢٠ض “Mental illness and:poverty a fact sheet”

(January 2007) :ع ذذذذذذذ  الذذذذذذذراوط ال ذذذذذذذاص  www.fccmh.org/resources/docs/MentalIllnessandPovery.pdf ت
SallyMcManusandothersAdultpsychiatricmorbidityinResultsofa.2007,England“ ا ظذر يي ذاا 

householdNHSInformationCentreforHealthandSocialCareت(2009),”survey 

 ت٢٠  الفارة A/HRC/4/28ا ظر  ة٢١ض

 ت٢8  الفارة A/HRC/29/33 ة٢٢ض

 ت53املرجع  ف د  الفارة  ة٢3ض
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الامذذ  وذذيجرت ت  ن وذذاووا اي ذذول ع ذذ  عمذذ  واال  فذذاخ وذذد يو عأر  عخذذ  وطرياذذا يخذذرح يذذيثر 
  الاذذذدرة ع ذذذ  اي ذذذول ع ذذذ  ال ذذذ ن الال ذذذق واال  فذذذاخ وذذذدت و ن يخذذذق هذذذق  ال اذذذدياة اا سذذذ ب

مذذدم راا وثاو ذذاا   ال م ذذع وذذايق   م ذذ وح ما  ذذي اا   ماذذاا يذذدم ال فذذاوة االج مذذاعي ويذذيثر  ذذيث  
 ال ق  ومن ت   ال اا الاا  ا و  ا ي اادماة ال ا ات

 الوص  والتمييز -٢ 

ع ذذذ  ضذذذا     ذذذ ةي هذذذي املا اذذذداة ال ذذذ ب ا  ذذذول األمذذذراو الاا  ذذذا  م ذذذ   و ذذذا علذذذ الا  -١5
   جا ب الاوالب النمط ا ت و ة٢٤ضاش  ي يو ي ا آ  ا من ال ار يو من ظواهر رو  ا يو   ب 

ال ذذارة الام اذذا اجلذذقور و ذذين امل ذذاو  وذذيمراو عا  ذذا يو مأذذن يف  ذذور ي ذذم م ذذاوون  ذذا  فذذا   
ذلذذذإل االع اذذذاع وذذذي م عذذذاجزون عذذذن الفاذذذ    الاذذذراراة الذذذ   ذذذيثر فذذذ  م يو امل ذذذايا و باو ذذذا   

 وجوع الووم وال م  ز و عام  ماتال مع   ا ت هق  املفاه م املت وطا م يولا     د  ب  عن 

وهذذقا ال نمذذ ط وال ا ذذز والووذذم يمذذور موجذذوعة    ذذ   ذذاالة اي ذذاة  فذذا ف  ذذا الوسذذط  -١6
اا والتذاا االج ماعي وال ا  مي ويما ن الام  وميس ذاة الرعايذا ال ذا ا  و ذيثر هذق  األمذور  ذيث  

عدت  دريب الاذام     م ذدان ال ذاا و قلإل   ا وات الفرع لقا دت ت  ن    النظرة    الفرع 
وطرياا  طب ا ا ع   ال ذاا الاا  ذا وعذدت  ذوع   م  الاا  ا و ورة من ج ا ع    او  ا   ان

ي مح واس مرار الووم   امليس اة ال ا ا  األمر القك يارو الرعايا ل  طرت   ق  اياو 
 نطذوك ع ذ  اا م  الطذيب شذروطمذا    ذمن خطذط ال ذياا وعن اي ذول ع ذ  الرعايذا ال ذا ا    ذ  

مت  ز    ق امل ذاو  وذيمراو عا  ذات فاأل  ذبا املاذررة يو ال ذروط الاا مذا مذن  بذ   ع ذ  سذب   
     ذذ    ملذذرو اا امل ذذال   ذذد جتذذر عهم مذذن يه  ذذا اي ذذول ع ذذ   تط ذذا وذذا ا  ام ذذا  اسذذ ناع

 عا يت

 انعدام الموافقة الحرة والمستييرة -٣ 

املاذذرر ااذذاذ املاذذين حبذذق  ذذ     ذذان   ال م ذذع وذذيع   م ذذ وح   ذذن مذذن و مذذا ال ذذ   -١٧
ال ذذذاا البد  ذذذا والاا  ذذذا  ل  ذذذت املوافاذذذا الواع ذذذا  بذذذول  ذذذدخ  طذذذيب فا ذذذب و  ذذذا  ذذذرار طذذذوعي 

اذذاذ الاذرار الطذيب  و لاذا  مذا يذر بط   اٍر  حيمي  ذق املذريد   امل ذار ا   وم  ن  ع   حنو
ت ول ذذذي   ذذذون املوافاذذذا ة٢5ضع ذذذ  عذذذا ق ماذذذدمي الرعايذذذا ال ذذذا ا واجبذذذاة وال زامذذذاة وذذذقلإل مذذذن

وا اا  ينبتذي ين   ذون طوع ذا و  ذ ند    ما ومذاة  ام ذا عذن طب اذا الاذال  وآثذار  ومزايذا  
ت وي ذذذ  الاذذذال  الا ذذذرك     ذذذدو  ة٢6ضمذذذر بط وذذذد  وعذذذن  ذذذوافر وذذذدا   ضذذذرريك  و ذذذاطر   وعذذذن

ال ذ  ت فذالاال  الذقك يفاطذ   ع ذ  سذب   امل ذال   ا جرا اة الطب ا يو الاالج ذا عون موافاذا
__________ 

 :WHO and World Organization of Family Doctors, Integrating Mental Health into Primary Care ة٢٤ض

a Global Perspective, p. 168ت 

 ت9  الفارة A/64/272ا ظر  ة٢5ض

 ت١5املرجع  ف د  الفارة  ة٢6ض
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  و ذذذقلإل الاذذذال  الذذذقك ياطذذذ   ذذذت ال  ديذذذد    ذذذرياا اا سذذذ  ون عالجذذذ ونذذذا  ع ذذذ  و ا ذذذاة  اذوذذذا
ت وضمان املوافاا امل  ن ة مسا يساس ا من مساة ة٢٧ضفاا  اما  يو ألسباب طب ا مريباعون موا يو

 تة٢8ضا   ا  ا ريا  راع د و رام دا وات اس االل ا الفرع و 

 التحديات البييوية الميطبقة على الصحة العقلية -باء 

يذذدعم و ذذول يع ذذ  م ذذ وح مذذن اا وذذا اا ضذذو ل ايذذق   ال ذذاا يوذذااب اياذذو   ظامذذ -١8
ال ذذاات و    ذذذي ال ذذذوا   احملذذذدعة يع ذذا  يي ذذذا خاوذذذا   سذذذ ا  هذذقا املا ذذذار ول ذذذوافر خذذذدماة 

  ول ع   ا وجوعناتال اا الاا  ا ومابول   ا وس ولا اي

 المتاحة المواري من األقصى الحد -١ 

ر ذذذم  ذذذذيث  األمذذذراو الاا  ذذذذا   األفذذذراع واألسذذذذر وال ماذذذاة احمل  ذذذذا  فذذذ ن املذذذذوارع املال ذذذذا  -١9
والب ذذذريا  ذذذ  م ذذذ  مأرة   ال ذذذاا الاا  ذذذا فذذذا ي فذذذيت فا  فذذذا  ال ذذذنوك الاذذذاملي ع ذذذ  ال ذذذاا 

 فذرع   الب ذدان املن ف ذا لاا عوالر  ٠.٢5اثنذ  ل ذ  فذرع وي ذ  مذن الاا  ا يب ذغ ي ذ  مذن عوالريذن 
ت وهقا ييثر    ادم اادماة  أل د يفط ب من عدع      من املوظف    ذ  املذدرو  ة٢9ضالدخ 
   ذال  اذو  ا   ذان   اذدم خذدماة   وافذق مذع  سذ ما ال      من األ  ان  اا  اف اا   دريب

وي ار    ذلإل ين الن با األ رب مذن ماظذم م زا  ذاة ال ذاا الاا  ذا مااي   او  ا   انت 
ت وهذقا االسذ  مار امل ذ مر مذن  بذ  اي ومذاة   ة3٠ضا  فرود مل ذااة األمذراو النف ذ اعاعة م

مذذذا ياذذذون واذذذدت االسذذذ  مار   خذذذدماة اا امليس ذذذاة  م ذذذ  م ذذذااة األمذذذراو النف ذذذ ا   البذذذ
ع ذذ   طذذا  واسذذع واع بارهذذا  ارسذذاة   ذذا  الذذ   رس ذذ تال ذذاا الاا  ذذا ال ما ذذا وخذذدماة ععم

ج دة   مذا يذرع يع ذا  فزيذد مذن ال وضذ حت وياذوو ذ ذ   املذوارع  ذ  املناسذب وسذو  الاذراراة 
امل  ذذذذقة و ذذذذين اسذذذذ امايا  ذذذذوافر خذذذذدماة ال ذذذذاا الاا  ذذذذا ومابول   ذذذذا وسذذذذ ولا اي ذذذذول ع   ذذذذا 

ة مذذن الا ذذد الذذدوص ااذذاذ وذذاياو  ١ض٢ وجوعنذذات وضالفذذان مذذن ج ذذا يخذذرح ما  ذذ اة املذذاعة
اال   ذذاعيا واالج ماع ذذا وال ااف ذذا  الذذ    ذذ  زت مذذن الذذدول األطذذرار ين   ذذ  ر ي  ذذ   ذذدر مذذن 

 موارعها امل ا ا لمعمال ال دربي ل ااو  ال  يار ها الا د  فا ف  ا ايق   ال اات

 توفير الخدمات بطريقة ميفصلة -٢ 

ذذ ف خذذدماة ال ذذذاا ر ذذم   ذذراز  اذذدت ع ذذذ -٢٠   مذذدح الااذذوع الا   ذذا األخذذذ ة  ال يذذزال فأ ر
الاا  ا ومأرر زنا   حمذ ط م ذااة وميس ذاة األمذراو النف ذ ا يطذرت  ذدياا   واذد اجلوا ذب 

__________ 

EuropeanAgencyforFundamentalInvoluntaryplacementandinvoluntarytreatmentof“,Rights ة٢٧ض

personswithmentalhealthت44-47.pp,(2012)”problems 

 ت١8الفارة   A/64/272ا ظر  ة٢8ض
 Mentalhealthactionplanت14.para,”2013-2020“,WHOا ظر  ة٢9ض

 تWHO, Mental Health Atlas 2014, p. 9 ة3٠ض
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ايامات ت  ن عدت  عما  خدماة ال ذاا الاا  ذا امل اذدعة ال    ذاة   الرعايذا األول ذا باذ  
ذذذ  "  ايذذذا   ال  ذذذاووات وال يوجذذذد   الاديذذذد مذذذن الب ذذذدان خذذذدماة ل  ذذذاا  ذذذو "ال ذذذ    أ ف

ذذرب سذذ ان املنذذاطق النا  ذذا ع ذذ   الاا  ذذا   الا ذذاعاة احمل  ذذا وامل   ذذف اة الاامذذا  األمذذر الذذقك بف
ال ذذفر م ذذافاة طوي ذذا  وو   فذذا مر فاذذا     ذذ  مذذن األ  ذذانت و   مذذا  فذذدمت الرعايذذا ال ذذا ا 

ن خطذذر ا   ذذاص ف ذذ ا وميس ذذاة الرعايذذا االج ماع ذذا   ذذاالاا  ذذا وخذذدماة الذذدعم   الذذنظم املن
 تة3١ض او  ا   ان ي رب

 تقيي  الصحة العقلية -٣ 

 ذدت  ي   مف وت امل اواة   ال ادير    س ا  ال اا      ا  م ال ذاا الاا  ذا ع ذ  -٢١
ذذد ا طذذار الذذقك ي ذذرس ة3٢ضامل ذذاواة مذذع ال ذذاا البد  ذذا ايذذق   ت ومذذن النا  ذذا املا اريذذا  ال يوجم

ال ذاا هأرأم ذاا   ذ  ف  ذا ال ذاا الاا  ذا مر بذا يعص مذن ال ذاا البد  ذات و ذدعو الاال ذا الوط ذدة 
و  ال اا البد  ا وال اا الاا  ا    ا   ا   و مينح  ف  الا مذا ل     مذا؛ ومذع ذلذإل يظذ  

لقلإل  وجذد   ت ت  ظ  ال اا البد  ا وال ف املنظور ال ا د هو عدت امل اواة   ال ادير    
؛ والتالذب لب ذريا فاو اة من مج   ا ي د ال يفرود ل  اا الاا  ذا سذوح    ذ  مذن املذوارع املال ذا وا

وذين ماذاي  النظافذا ف  ذا م د  ذا اا من مرافق ال اا الاا  ذا   طريا ذا    ال ذداعي  ع مذاا ين     
الباذوث    ذذال ال ذاا الاا  ذذا  ثتذراة  بذ ة   الب ا ذذاة و اا ووسذا   الرا ذا     ذذات وهنذاص يي ذذ

 الا  او  ا   ان ل م ذاو  وذيمراو عا  ذا واملن فاذ  مذن خذدماة  خاوا ما ير بط و اديد
 ال اا الاا  ا  وآثار ال داو  ال  اسا  ات

الرري ا القررال  علررى حقرروق اإلنسرران فرر  التعامرر  مررع اإلعاقررة فرر  سررياق  -خامساا  
 الصحة العقلية

ياذذذوت ع ذذذ   اذذذو  ا   ذذذان   اا و  األشذذذ اذ ذوك ا عا ذذذا  جذذذ نذذذ  و ا فا  ذذذا  اذذذ -٢٢
ال اامذذ  مذذع ا عا ذذا و ذذ  حمذذ   طذذوراة "الاذذا ون  ذذ  ا مذذر" الذذدوص  فذذا   ذلذذإل مبذذاع   ايذذا 
األش اذ امل او  فرو عا ذي و  ذ  الانايذا وال ذاا الاا  ذات وهذي  ا ذ  ي ذدثأ املاذاي  

 االج ماع ات - و  ذوك ا عا اة النف  االدول ا ياو  ا   ان امل ا اا حبا

وي  وجب الن و الاا م ع    او  ا   ان   ال اام  مع ا عا ا   ضافا    مباع   -٢3
يخذذذذذرح  ال طب ذذذذذق الالم ذذذذذروط ملبذذذذذدي عذذذذذدت ال م  ذذذذذز    ذذذذذق ذوك ا عا ذذذذذاةت وال بذذذذذوز ين  ذذذذذربر 

مل ال  ال ينبتي سذ ب ذوك يووار يخرح ماو ا وااها  ا  د  او  ا   انت فا   سب   ا يك
االج ماع ذذذذا  ذذذذري  م  ا ذذذذفاا و ذذذذبب عاهذذذذانم  فذذذذا   ذلذذذذإل حبجذذذذا ي ذذذذم  - ا عا ذذذذاة النف ذذذذ ا

__________ 

 ت8  الفارة E/CN.4/2005/51ا ظر  ة3١ض

 RoyalCollegeofWhole-personfromrhetorictoت20.p,”reality:care“,Psychiatrists ة3٢ض
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ت وينبتي ين  ا مذد س اسذا ال ذاا الاا  ذا ة33ضع   ي ف  م يو ع   الت اا مزعوماا ي   ون خطر 
 و دمو هقا الن و و وز من خفد املااي ت

   ذذذذذار ع ذذذذذ   ذذذذذو امل ذذذذذاواة اجلوهريذذذذذا لذذذذذقوك ا عا ذذذذذاة و  اايذذذذذ   ارسذذذذذاة واسذذذذذاا اال -٢٤
االج ماع ذذذا   األمذذذا ن الاامذذذا واااوذذذا  فذذذا   ذلذذذإل عذذذدت  ذذذوف   ر  بذذذاة    ذذذ يا  - النف ذذذ ا

ال اذذذديالة والو  بذذذاة الالزمذذذا واملناسذذذبا الذذذ  ال  فذذذرو عب ذذذاا  ذذذ  م ناسذذذب يو  ذذذ   مااولذذذا  يك
حمذدعة   ذي ي م ذع ذوو ا عا ذاة  ع ذ  يسذاس امل ذاواة مذذع ضذرورك  والذ  حيف ذا   ل  ذا    الذا 
 اذذور  ذذم  ظذذم ت و ذذد ال ة3٤ضوايريذذاة األساسذذ ا يو  ارسذذ  ا ا خذذرين  يم ذذع  اذذو  ا   ذذان

ع   ي م يش اذ ذوو  عا ذا  األمذر الذقك  ذد يذيعك    رارها     ما وفجدة  ديد ا عا ا يو 
 اااوا وا عا ات   اس بااعهم من  ظم ال مان االج ماعي 

 القانون أمام االعترافالمساواة ف   -ألف 

مذذذذن ا فا  ذذذذا  اذذذذو  األشذذذذ اذ ذوك ا عا ذذذذا  ذذذذق ذوك ا عا ذذذذاة  ١٢ ي ذذذذد املذذذذاعة  -٢5
االج ماع ذذا   امل ذذاواة   االعذذوار يمذذات الاذذا ون و  رارهذذا  ا ذذم    ارسذذا األه  ذذا  - النف ذذ ا

اا ت و   ذذال ال ذذاا الاا  ذذا   ذذيعك األه  ذذا الاا و  ذذا عور الاا و  ذذا ع ذذ   ذذدت امل ذذاواة مذذع  ذذ هم
   ارسذذا املوافاذذا ايذذرة وامل ذذ ن ةت وال  ذذزال الاديذذد مذذن الاذذوا   الوطن ذذا جت ذذز  رمذذان ذوك اا م مذذ

االج ماع ذذذا مذذن يه  ذذذ  م الاا و  ذذذا  األمذذذر الذذقك حيذذذول عون اذذذذاذ  ذذذرارانم  - ا عا ذذاة النف ذذذ ا
فوافاذا يطذرار ثال ذا ع ذ  الاذال  اا ذذاذ الاذرار البدي ذا هذق  ل تذ  عمومذوي ف  مت و  ذمح  ظذم ا

  بول الاال    اوا عن ال    املاينت يو

وينبتي ل دول ين   تذي األطذر الاا و  ذا الذ  جت ذز مل  ذقك الاذراراة والو الذا املوافاذا   اوذا عذن  -٢6
مذذذوفرةا  يذذذا  ملذذذن يط بو ذذذدت وينبتذذذي ملاذذذدمي ذوك ا عا ذذذاة و ا مذذذد  ذذذو اذذذذاذ الاذذذرار ونظذذذات امل ذذذاعدة  
 تة35ضمل  ن ة يم ع الوسا   املم نااادماة ال ا ا ال ماس موافاا ال    املاين ايرة وا

وياد االم  ال ل مااي  امل ا اا و  ولا اي ول ع ذ  املا ومذاة واال  ذاالة   ا فا  ذا  -٢٧
ملمارسذذا األه  ذذا الاا و  ذذا واملوافاذذا ايذذرة يساسذذ اا اا م ذذبااا  اذذو  األشذذ اذ ذوك ا عا ذذا شذذرط
مذذا ال   ذذون املا ومذذاة امل  ذذ ا والاالجذذاة وا ثذذار اجلا ب ذذا اا وامل ذذ ن ةت فا ذذ  سذذب   امل ذذال   البذذ

م وفرة و تا وراي  يو لتا ا شارة يو يسال ب اال  ال البدي ا األخرحت و ذا  ان مي ن ل  ذدماة 
و ذوف   ر  بذاة اا ال مل ط بذاة    ذ  اير ذا  ف  ذا  ذ  م زمذا فذور واالم  ذاا ال ا ا ين   ادت  ذدرب 

 تة36ض    يا مااولا

__________ 

 ت35  الفارة CRPD/C/SWE/CO/1و 36  الفارة CRPD/C/DNK/CO/1ا ظر  ة33ض

 ت٢ا فا  ا  او  األش اذ ذوك ا عا ا  املاعة  ة3٤ض

ة و ذذين االعذذوار ع ذذ   ذذدت ٢٠١٤ض١ا ظذذر ال جنذذا املان ذذا حباذذو  األشذذ اذ ذوك ا عا ذذا  ال ا  ذذق الاذذات ر ذذم  ة35ض
 ت٤١امل اواة مع ا خرين يمات الاا ون  الفارة 

 ت33  الفارة A/HRC/34/26 ا ظر ة36ض
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و ذذد ي ذذون مذذن ال ذذاب   واذذد ايذذاالة  ديذذد  راعة ال ذذ   املاذذينت وينبتذذي  ازيذذز  -٢8
يعواة مذذن  ب ذذ  ال وج  ذذاة امل ذذباا يو ال ذذو  الة الرمس ذذا ووذذ ا   ا ووضذذوت ملنذذع سذذو  ال فذذاهم 

نفذذقو ات و ذذىت عنذذدما   ذذون   ذذإل األعواة سذذاريا  بذذب عومذذاا ين حيذذ ف  ذوو  ا  ذذ  مذذن ي يو
االج ماع ا حبا م    ت   ريي م  وينبتي ملادمي اادماة ين ي ذ مروا    - ا عا اة النف  ا

ال مذذاس مذذوافا  م امل ذذ ن ةت ورية ال جنذذا املان ذذا حباذذو  األشذذ اذ ذوك ا عا ذذا ي ذذد ينبتذذي ين 
من ا فا  ا  او  األشذ اذ ذوك ا عا ذا  ظذر  ١٢     اياالة  ين املاعة اا  ي ون مف وم

ت وبذب وذقل ة3٧ضي ا ذق األمذر وبذالت  ذوك  عا ذاةال وس  فبدي "امل احل الف ذ  " ل فذرع عنذدما 
مج ع الو  باة ال    يا والدعم و       وف ج وع  ب ة ل اديد  راعة الفرع ويف   ا د وضمان 

ل وجا  ذذذا   امل نذذذاولت و   مذذذا اسذذذ فنفدة مج ذذذع ال ذذذب   وظ ذذذت  راعة الفذذذرع  ذذذ  طذذذر  اال  ذذذا
 ت ة38ضرع ويف   ا د" و نف ق  حب ن   احمدعة  لأزمت   رار "يف    ف    راعة الف

  الحظر المطلق لسلب الحرية بسبب العاهات -باء 

ع ذ  سذ ب اا  اذمطاا من ا فا  ذا  اذو  األشذ اذ ذوك ا عا ذا  ظذر  ١٤  رس املاعة  -٢9
ت وب د هقا اي م ة39ضباد ا يداا والاال  عون موافاااألمر القك ي    ايريا و بب الااهاة

الذذن و  ذذ  ال م  ذذزك الذذقك   ف ذذد اال فا  ذذا ا ذذوذ  ذذق ال ذذ     ايريذذا و  األمذذان ع ذذ  
ال م  زك  ف دت وما ف  ت ال جنا املان ا حباو  األش اذ ذوك ا عا ا  ي د ووضوت الن و    
سذوا      ال اام  مع ايق   ايريا  القك ي رس ايظر ال ريح ل  ب ايريذا و ذبب الااهذاة

 واوام  يخرح يت التاا ي ان ماو 

  ميس ذذاة  اا االج ماع ذذا يوععذذون   ذذر  - وال يذذزال األشذذ اذ ذوو ا عا ذذا النف ذذ ا -3٠
ذذذذ بت    ذذذذبما جت ذذذذز  الاذذذذوا   املد  ذذذذا و ذذذذوا   ال ذذذذاا الاا  ذذذذا   الاديذذذذد مذذذذن الب ذذذذدانت ومذذذذىت سف

 ري  م  يفخ اوا عاعة ل اذال  الا ذرك  و ذد  فاذراو ظذرور املا  ذا و ر  بانذا سذالم  م البد  ذا 
والاا  ذذذذا ل  طذذذذرت وي اذذذذاظم خطذذذذر  اذذذذرو األطفذذذذال والبذذذذالت  احمل جذذذذزين   ميس ذذذذاة ل انذذذذ  

رر اااذ املاين ف يلا ال اقيب ت ووجد املاة٤٠ضذلإل االس تالل اجلن ي واالجتار وا يقا   فا  
__________ 

 ت٢١  الفارة ١ال ا  ق الاات ر م  ا ظر ال جنا املان ا حباو  األش اذ ذوك ا عا ا  ة3٧ض

 ت٢١املرجع  ف د  الفارة  ة38ض

مذذذذذن اال فا  ذذذذذا   ١٤ا ظذذذذذر ال جنذذذذذا املان ذذذذذا حباذذذذذو  األشذذذذذ اذ ذوك ا عا ذذذذذا  املبذذذذذاع  ال وج   ذذذذذا و ذذذذذين املذذذذذاعة  ة39ض
 ت١٠و 6 الفار ان

 Disability Rights International and the Comisión Mexicana de Defensa yا ظذر  ع ذ  سذب   امل ذال   ة٤٠ض

Promoción de losDerechos,Humanos “Abandoned and disappeared:Mexico’s segregation and

abuseofchildrenandadultswith,Disability Rights International ت ا ظذر يي ذاا (2010)”disabilities 

“NotraffickingandsegregationinLefttheexclusion:behind“؛ و(2015)”Mexico,torture:justice

of children and adults with disabilities from reform and rights protection in the Republic of 

Georgia”Internationalcollaboration for inclusion: a study funded by the United States“؛ و(2013) 

Departmentofتwww.driadvocacy.orgت ع   الراوط ال اص: (2014)”State 
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و    من ضروب املاام ا يو الااووا الااس ا يو الال   ا  ا يو امل  نا ين األطفال القين ض اون 
ل رعايذذذا الداخ  ذذذا يو امليس ذذذ ا ي  ذذذر عرضذذذا ل ذذذدماة ال ذذذاا الاا  ذذذا  والانذذذ  وا يذذذقا   وين 

ت و  ة٤١ضب غ  د سو  املاام ذا يو ال اذقيبد  ا الت واملاا اة النف  ا اياعة ال  ي بب ا الف    
خذذار  امليس ذذاة  ين  ذذإل اسذذ امال يوامذذر الاذذال  ال ماذذي يو الاذذال  ااذذارجي ا لزامذذي   ذذىت 
و ن ففذذذرو عاخذذذ  ال مذذذع احمل ذذذي   ذذذق ال ذذذ     ايريذذذا واألمذذذان ألن  ذذذداو  مذذذن هذذذقا الاب ذذذ  

  فرو الاال  وال  ديد واال  جاز عند الرفدت

  ذذإل ا يذذداا الا ذذرك   ميس ذذا  ذذق الفذذرع   ايريذذا واألمذذان ع ذذ  ش  ذذد  يك وين -3١
وهذذو يفاذذد ف اوذذا ا   ذذاص  تة٤٢ضرر وذذدد يو عا ذذي  ع ذذ  ال ذذواصعذذدت  ذذب  ود ذذد وعذذدت  وذذاو د و ذذ

  ومذذن االسذذ تالل والانذذ  وا يذذقا   ة٤3ضمذذيمن مذذن ال اذذقيب وسذذو  املاام ذذا ل اذذق   الاذذ    
ال    ات وينبتي ل دول األطرار ين   تي ال  ريااة وال  اساة ال   بذ ح وايق   ال الما 

سذب  ا   ذار وجذرب    وينبتذي ين  ذوفريو  دم ا يداا الا رك  فا   ذلإل فرضد وووفد نديداا 
 تة٤٤ضفاالا ل  اايا

ومذذذذن املا ذذذذاع ين حيأرذذذذرت الاذذذذا ون اجلنذذذذا ي وا جذذذذرا اة اجلنا  ذذذذا األشذذذذ اذ ذوك ا عا ذذذذا  -3٢
ون    ميه   ل ام  امل يول ا اجلنا  ا و/يو     ذاعرين احمل ا ماأ وفق األوول الاا و  ا  ذ يا ربأ

ع   ذذا  األمذذر الذذقك يذذيعك    سذذ ب م  ذذري  م و ذذبب عاهذذانم  فذذا   ذلذذإل مذذن خذذالل   الذذا 
االج ماع ذذذا    ميس ذذذاة الطذذذب ال ذذذرعيت ومذذذا ا ف ذذذت  - األشذذذ اذ ذوك ا عا ذذذا النف ذذذ ا

 ان ذذا حباذذو  األشذذ اذ ذوك ا عا ذذا  ذذرح ين ذلذذإل ين ذذر اياذذو    احملا مذذا الااعلذذا ال جنذذا امل
مذذذا يذذذيعك    عوا ذذذب يشذذذد مذذذن الااووذذذاة اجلنا  ذذذا  م ذذذ  اا ا  جذذذاز  ا ذذذفي  و البذذذ ويفاذذذد ف اوذذذا

 ل  اا الاا  ات اال  جاز    يج     م م    مرافق

والجرعرات المفرطرة مرن األيويرة،  العالج القسرر   اإلررراع علرى تيراول األيويرة، -جي  
 والممارسات الضارة أثياء سلب الحرية

 ١5مذذع املذذواع اا   اذذارو الاديذذد مذذن املمارسذذاة عاخذذ  م ذذا اة األمذذراو الاا  ذذا يي ذذ -33
مذذن ا فا  ذذا  اذذو  األشذذ اذ ذوك ا عا ذذات والاذذال  الا ذذرك واملمارسذذاة ال ذذارة  ١٧و ١6و

 م الا ذذذرك  واسذذذ  دات الا ذذذوع  وا  ذذذرا  ع ذذذ   نذذذاول األخذذذرح  م ذذذ  ايذذذب  اال فذذذراعك  وال ااذذذ
األعويذذذا  واجلرعذذذاة املفرطذذذا مذذذن األعويذذذا ضفذذذا   ذلذذذإل األعويذذذا الذذذ   فاطذذذ  وذذذقرا ع  اذوذذذا وعون 
ا ف ات عن امل اطرة يمور ال  ن  إل ايق   املوافاا ايرة وامل  ن ة فا ب  وذ    ذ   سذو  

__________ 

 ت A/HRC/28/68 ة٤١ض
 ة و ذين  ذق الفذرع   ايريذا وم األمذان ع ذ ٢٠١٤ض35ا ظر ال جنا املان ا حباو  ا   ان  ال ا  ق الاات ر ذم  ة٤٢ض

 ت3ش  د  الفارة 

 ت65و ٤٧  الفار ان A/63/175ا ظر  ة٤3ض

ض ة؛ 3٤  الفاذذذذذرة CRPD/C/DEU/CO/1؛ و33  الفاذذذذذرة CRPD/C/CZE/CO/1ا ظذذذذذر  ع ذذذذذ  سذذذذذب   امل ذذذذذال   ة٤٤ض
 ضوةت١٠٧  الفارة A/HRC/30/37  و3٢  الفارة CRPD/C/KOR/CO/1و
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ذلذذإل  ععذذت ال جنذذا املان ذذا حباذذو  األشذذ اذ ذوك  ت وع ذذ ة٤5ض اذذقيب  فاذذد ف اوذذا ماام ذذا و ذذد
ا عا ا     لتا  مج ع ي واا الاال  الا رك  واع ماع  داو    فذ  ين  نبذين ااذدماة ال ذا ا  

ت و  ذت ة٤6ضال ذ   املاذين ايذرة وامل ذ ن ة فا ف  ا مج ع خدماة ال ذاا الاا  ذا  ع ذ  موافاذا
 تة٤٧ضوعوا  اا اا د اير ا  ود  ل و ا  ع   الا ا  ع   الاز اا ال جنا يي 

 آفاق المستقب  -سايساا  

ل  ت ال اا الاا  ا  رع هاج  واي يو طذيب  وذ  هذي      ذد وا ذد    ذ ا مذن  -3٤
  ذذذايا  اذذذو  ا   ذذذان وال رامذذذا والادالذذذا االج ماع ذذذات و  ذذذ  حملذذذا عامذذذا عذذذن ال اذذذدياة الذذذ  

    االج ماع ا -النف  ا األش اذ امل اوون ويمراو عا  ا واألش اذ ذوو ا عا ا  يواج  ا
ضرورة   داث  ت  اة   الن و  ايال ا امل ا اذا حبمايذا  اذو  م و  ف ذا  طب ذق هذق  ايمايذا   
ال  اسا الاامات وال ب      ذلإل هو االعوار وين األفذراع املان ذ   فذن فذ  م األطفذال  لذدي م 

  درة ع   الفا   و ريا  راعة  و او  ينبتي  اي  ا وا وام ات 

و  ذذذم  الفذذذروا ال ال ذذذا مذذذن ال اريذذذر  ووذذذ اة واذذذذاذ  جذذذرا اة ل نف ذذذق ال ت ذذذ اة الالزمذذذا  -35
ل   ذذدك ل  اذذدياة احملذذدعةت وهذذي منظمذذا  مذذن النا  ذذا اي    ذذا   ذذول  عرا   ذذو ياذذوت ع ذذذ  

م  اين  وونا  الادراة  و ن  ان هذدف ا اجلذامع هذو     او  ا   ان  و ارساة ج دة  وعع
 ت3٢/١8 ايا املطار   ايا  او  اجلماعاة احملدعة    رار ال   

 الي ا القال  على حقوق اإلنسان -ألف 

 جمع البيانات -١ 

مجع الب ا اة النوع ا وال م ا ال ذام  م ذو ن   ذوك   الذن و الاذا م ع ذ   اذو  ا   ذانت  -36
سذذذ ا  ال ذذذذاا الاا  ذذذا  ينبتذذذذي ين ير ذذذز مجذذذذع الب ا ذذذاة    مج ذذذذا يمذذذور  ع ذذذذ  ذ ذذذ   املذذذذوارع   و 

وي ذذاط اا  ونم  ذذاا وال فذذاوة   اي ذذول ع ذذ  الرعايذذا والذذدعم ال ذذا    و ديذذد ي  ذذر النذذاس ضذذاف
اال   ذذذذذذاعك الاذذذذذذات  - ال م  ذذذذذذز  واي ذذذذذذول ع ذذذذذذ  عمذذذذذذ   وال ذذذذذذ ن وال ا ذذذذذذ م  والوضذذذذذذع االج مذذذذذذاعي

املن فاذذ  مذذن خذذدماة ال ذذاا الاا  ذذات وينبتذذي ين   ذذون الب ا ذذاة م ذذنفا   ذذب الامذذر ل،شذذ اذ 
اال   ذاعك وا عا ذا وعوامذ  يخذرح    ذب ال ذ ا  الذوطين  وينبتذي  - واجلن  والوضع االج ماعي

 اس  دام ا    وج د عم  ا وول ال  اساة وال  ريااة ووضع اس جاواة فاالات
__________ 

  وال جنذذذا املان ذذذا 5٠  الفاذذذرة ١٤ ااف ذذذا  ال ا  ذذذق الاذذذات ر ذذذم ا ظذذذر ال جنذذذا املان ذذذا وذذذاياو  اال   ذذذاعيا واالج ماع ذذذا وال ة٤5ض
 ت63  الفارة A/HRC/22/53و  ٤١و 3٧  الفار ان ١حباو  األش اذ ذوك ا عا ا  ال ا  ق الاات ر م 

  ٢8  الفاذذذذذذذذرة CRPD/C/HUN/CO/1و ؛36  الفاذذذذذذذذرة CRPD/C/ESP/CO/1ا ظذذذذذذذذر  ع ذذذذذذذذ  سذذذذذذذذب   امل ذذذذذذذذال   ة٤6ض
 ت3١  الفارة CRPD/C/AUT/CO/1و

 ؛3٢  الفاذذذذذذذذرة CRPD/C/MEX/CO/1و ؛33  الفاذذذذذذذذرة CRPD/C/AUT/CO/1ا ظذذذذذذذذر  ع ذذذذذذذذ  سذذذذذذذذب   امل ذذذذذذذذال   ة٤٧ض
 ت39  الفارة CRPD/C/DNK/CO/1و
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 اتية مواتية للتمتع بالحقوقت يئة بيئة قانونية وسياس -٢ 

    اي هي الب دان ال  لدي ا  طار  ا ود مال م حيمي  اذو  املن فاذ  اذدماة ال ذاا  -3٧
ت ووذذذالنظر    األثذذذر االج ماع ذذذا -النف ذذذ ا الاا  ذذذا يو امل ذذذاو  وذذذيمراو عا  ذذذا يو ذوك ا عا ذذذا 

مذذن ال ذذرورك  بذذاع و  ذذا  ا و  ذذا املباشذذر ل اذذوا   وال  اسذذاة امل ا اذذا و عمذذال  اذذو  ا   ذذان  
 وين ال زات الدول وا وات اياو  و اي  ا و عمايا ي  وجبدت اا وس اسا  ا   ندها  ع م

وياذذذد  جذذذرا  اسذذذ اراو شذذذام  ل اذذذوا   وال  اسذذذاة   ذذذد  ديذذذد مذذذدح مت ذذذع امل ذذذاو   -38
  االج ماع ذذا - ا النف ذذوذذيمراو عا  ذذا  واملن فاذذ  مذذن خذذدماة ال ذذاا الاا  ذذا  وذوك ا عا ذذا 

حباذذذو  م ا   ذذذذا  ا  عاخذذذذ   ظذذذذات ال ذذذذاا الاا  ذذذا و  ال ذذذذ ا  االج مذذذذاعي الاذذذذات  خطذذذذوة يو  
يساسذذ ا ل    ذذا و  ذذا موا  ذذات وينبتذذي  ا ذذ م اسذذ اراو ال  اسذذاة والاذذا ون ماار ذذا فاذذاي   اذذو  

ع ذذذ  احملذذذدعاة اا ا   ذذذان املب نذذذا   هذذذقا ال اريذذذر  وينبتذذذي ع ذذذ  وجذذذد ال اديذذذد ين ي  ذذذمن  ر  ذذذز 
األساسذذ ا ل  ذذاا الاا  ذذات وينبتذذي ين مت ذذ  ا جذذرا اة امل ذذ مدة مذذن االسذذ ن اجاة ذاة ال ذذ ا 

 من اسوا  ج ا وخطا وطن    و ين ال اا الاا  ا  دعم  نف قيا موارع  اف اتاا جز 

و  يعااب هقا ال ا  م الاا م ع    او  ا   ان  ينبتذي ل ذدول ين  ذد ث يو   تذي   -39
  ذذب اال   ذذا   مج ذذع الاذذوا   الاا مذذا  فذذا ف  ذذا ال  ذذريااة امل ا اذذا والامالذذا  وامل ذذاواة وعذذدت 

 اذذذرو امل ذذذاو  وذذذيمراو  ل ذذذمان عذذذدت ال م  ذذذز  وال ذذذمان االج مذذذاعي  وا سذذذ ان  وال ا ذذذ م 
 ومت ا م الفرذ ع    دت امل اواة مع   همت عا  ا ل  م  ز

  ا   ذان    ذال ال ذاا الاا  ذا االه مذات فادعا ذد وي   زت الن و الاذا م ع ذ   اذو  -٤٠
  الانذ  وا يذقا   وال جذارب ال ذ ب ا   مر  ذا الطفولذا  األساس ا ال    ذم    مذا ذف ذر سذاوااا 

والنما    مر  ا الطفولذا املب ذرة  ومذا  ذا  ا ذت هنذاص عال ذاة عاعمذا وم  ذاحما   األسذرة و  
ال اامذذذ  مذذذع هذذذق  احملذذذدعاة وحمذذذدعاة يخذذذرح  جذذذرا اة  يمذذذا ن الامذذذ  ويمذذذا ن يخذذذرحت وي ذذذم 

من اا ع    طا  ال اا والاطاعاة األخرح ذاة ال  ا وت ا  ا ق ا  ا  ال  اساة و وف  
 ايمايا ال ام ا ياو  امل او  ويمراو عا  ا  ع   الناو املب    هقا الفرات

   ما ي ي:و  م  ال دخالة األخرح  ودار  وا   وس اساة  رمي   -٤١

 ال  دك ل ووم وال م  ز والا ا  ع   ما؛ ضية 

  ايا مبدي املوافاا ايرة وامل  ن ة ل اال   و ظر الاال  واال  جاز الا ري ؛ ضبة 

  ايا األفراع من ا   ا اة  او  ا   ان   يما ن الرعايا ال ا ا؛ ض ة 

 ا؛ ظر ال جو     مج ع يش ال اذاذ الارار والو ال ضعة 

ضذذذذمان  ذذذذوف  ااذذذذدماة والذذذذدعم ل م ذذذذاو  وذذذذيمراو عا  ذذذذا ولذذذذقوك ا عا ذذذذا  ةضه 
  فن فذ  م مذن ياباذون   ال ذجون و  هذا مذن مرافذق اال  جذاز  و   ذ  االج ماع ا -النف  ا 

   ويم ع   ا؛

 ضمان الووول ال ريع    الادالا    ما ا  ف  ت  او  ا   انت ضوة 



A/HRC/34/32 

GE.17-01400 16 

لاا  ذذذذا وا عا ذذذذا ع ذذذذ  وجذذذذد ال اديذذذذد  ينبتذذذذي لاذذذذوا   ال ذذذذاا وف مذذذذا ي ا ذذذذق وال ذذذذاا ا -٤٢
الاا  ا     ما وفجدة  ين   فاعح  نظ م األه  ا الاا و  ا يو ايق   ايريا واألمذان يو جوا ذب 
يخذذذذرح مذذذذن الاذذذذا ون ذ ذذذذع لااووذذذذاة  فذذذذدر    وذذذذ ب ال  ذذذذريااة الاامذذذذات وينبتذذذذي    مج ذذذذع 

 ١٧و ١6و ١5و ١٤و ١3و ١٢و 5 وافاذذذا مذذذع املذذذواع ايذذذاالة  ين   ذذذون الاذذذوا   وال ذذذوا ح م
من ا فا  ا  او  األش اذ ذوك ا عا ا  من و  ي  ات يخذرح  وينبتذي: ضية ين  ظذر  ٢5و

و ذذبب الااهذذاة  وتذذد النظذذر عذذن يك  ربيذذر مزعذذوت ي ذذ ند    اياجذذا    اا سذذ ب ايريذذا  ا ذذف
التذ "؛ ضبة ين   فذ   ذق الفذرع   ع ذ   ف ذد يو ع ذ  اا  وف  "الرعايذا" يو أل ذد "ي ذ   خطذر 

املوافاا ايرة وامل  ن ة   مج ع اياالة والن ذبا     ذ  ي ذواا الاذال  والاذراراة املر بطذا والرعايذا 
ال ا ا  فا   ذلإل  وافر شىت يسال ب ووسا   اال  ال واملا وماة والدعم  عمال هقا ايذق 

ملاذذاي  اال فا  ذذا  اا  ذذدر    ا طذذار الاذذا ود  وفاذذو او  ذذا الووذذول  ل  ذذا؛ ض ة ين   ذذع و ا مذذد و 
 ارسذذا اذذذذاذ الاذذذراراة املذذذدعوت  وال وج  ذذذاة امل ذذباا ومبذذذدي "يف ذذذ   ف ذذذ  لر بذذذاة  ال ذذذ   

 املاين[ ويف   ا د" عند ال رورة الا وحت 

 المشاررة -٣ 

الاامذذذذا و نف ذذذذقها  ن ل م ذذذذار ا ال ام ذذذذا ل مج ماذذذذاة احمل  ذذذذا امل ذذذذيثرة   رسذذذذم ال  اسذذذذاة  -٤3
  الن ذذا و ال ذذا ا و   عمذذال  او  ذذا ا   ذذا  ات ويذذدعم  ذذيم  م ذذار   ا اا  باو ذذاا وروذذدها  ذذيث  

ت وامل ار ا   سن  الاوا   ورسذم ة٤8ضا ل   ا  وي من فاال ا ال  اساةوضعأ االس جاواة املناسب
ال ذا  ت ومذم عذن ذلذإل عذدت  ال  اساة    ال ال اا الاا  ا عاعة ما  ا ت  فوجسذد ل م ن ذ 

   ذذ   االج ماع ذذا -النف ذذ ا مراعذذاة هذذواج  امل ذذ ف دين وامل ذذاو  وذذيمراو عا  ذذا وذوك ا عا ذذا 
 األ وال  واس مرة املمارساة ال ارة ويضف ت ع   ا ال بتا امليس  ا   الاوا   وال  اساةت

خدماة ال اا الاا  ا  ولقلإل  ينبتي ل دول ين  رذ ع   ين ي ارص املن فاون من  -٤٤
  م ذذار ا فاع ذذا    ذذ  مرا ذذ  االج ماع ذذا -النف ذذ ا وامل ذذاوون وذذيمراو عا  ذذا  وذوو ا عا ذذا 
ة مذذذذذن ا فا  ذذذذذا  اذذذذذو  األشذذذذذ اذ ذوك ا عا ذذذذذا 3ض٤ال  طذذذذذ ط وال نف ذذذذذق   مذذذذذا  ذذذذذن  املذذذذذاعة 

 ١٤ الاذذات ر ذذم ووذذي ال جنذذا املان ذذا وذذاياو  اال   ذذاعيا واالج ماع ذذا وال ااف ذذا    ا  ا ذذا  و مذذا
ذذدر املن فاذذ  وامل ذذاو  وذذيمراو عا  ذذا 5٤ضالفاذذرة  ةت ول اا ذذق هذذقا ايذذدر  ينبتذذي ل ذذدول ين  ذفار

ع ذذذ  امل ذذذار ا واملطالبذذذا حباذذذو  مت وس  ذذذم  اسذذذوا  ج ا  االج ماع ذذذا -النف ذذذ ا وذوك ا عا ذذذا 
رسذذ   ا ع ذذ  فاالذذا ال  ا ذذ  وال وع ذذا  وضذذمان وضذذع آل ذذاة ل م ذذار ا شذذفافا و  امل نذذاول يو  

امل  ويأ  الوطين وعون الوطين وا د ال مااة احمل  ا وع  
 تة٤9ض

__________ 

Jointا ظذر  ة٤8ض United Nations Programme on HIV/AIDS, “Non-discrimination in HIV responses”

(June 2010), paras. 18-22ت 

 Jyoti Sanghera andHumanrightsinthenewGlobalتBMJ (September 2015),”Strategy“,others ة٤9ض
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 المواري -٤ 

جذذا  ف مذذا سذذ   ين النفاذذاة ايال ذذا ع ذذ  ال ذذاا الاا  ذذا ي ذذ  و  ذذ   ذذا بذذب ل  ب ذذا  -٤5
اياجذذذا وال   ذذذ و  ال ذذذذرط الذذذوارع   الا ذذذذد الذذذدوص ااذذذاذ وذذذذاياو  اال   ذذذاعيا واالج ماع ذذذذا 
وال ااف ذذا والااضذذي واسذذ  دات ي  ذذ   ذذدر مذذن املذذوارع امل ا ذذات وملااجلذذا هذذق  امل ذذيلا  ينبتذذي  يذذال  
األولويذذذا لرسذذذم اسذذذوا  ج اة وخطذذذط ل  ذذذاا الاا  ذذذا  اذذذوت ع ذذذ   اذذذو  ا   ذذذان و ذذذوف  املذذذوارع 

د املوارع ت وينبتي ين  وجس  اس اراو الاوا   وال  اساة املوو  ود يعال واالس ناع    ال اف ا يا
   مذذا ي ذذي    مج ذذا يمذذور: ضية رفذذع م ذذ وح جذذوعة الرعايذذا ال ذذا ا   ضذذافا    ضذذمان ال ذذوافر 
و م ا  ذذذا الووذذذول واملابول ذذذا؛ ضبة   ذذذ  ظذذذرور الامذذذ  ل اذذذام      ذذذال ال ذذذاا الاا  ذذذا؛ 

ان  ازيز  دريب الاوة الاام ا    ال ال اا  فا   ذلإل ع ذ   اذو  ا   ذان؛ ضعة ضذم ض ة
 ذذوف  الموعذذا ال ام ذذا مذذن خذذدماة الذذدعم؛ ضهة  ا ذذق امل ذذاواة وذذ  ااذذدماة ال ذذا ا الاا  ذذا 
والبد  ذذذذا   مج ذذذذع الذذذذاالة  فذذذذا   ذلذذذذإل ذ ذذذذ   املذذذذوارع والباذذذذوث والب ا ذذذذاة؛ ضوة خذذذذدماة 

ما ذا؛ ضتة  ازيذز ال ذاا ال اا الاا  ا    ذاالة الطذوار ؛ ضزة خذدماة ال ذاا الاا  ذا ال 
؛ ضطة ضمان سب  اي ول ع   ال ا  م  وال  ن الال ق  وععم اي ول ع ذ  عمذ  ة5٠ض  االاا

 واال  فاخ ود  وال مان االج ماعيت 

  واجذب الذدول ين  وي م   مبذدي شذام  ينبتذي ين   ذ ن  وذد ال  اسذاة   هذقا الذال -٤6
 ا ذذذ م "عذذذدت  يذذذا    ذذذ  مر املذذذوارع   املمارسذذذاة الذذذ    ذذذون  اذذذو  ا   ذذذان و ا مذذذد ما ذذذار ال

ال رر" ل ااشي املزيد من ا   ا اة  او  ا   انت ف      املذوارع ل ممارسذاة الاا مذا   
 ذذال ال ذذاا الاا  ذذا  الذذ    اذذارو مذذع املاذذاي  الدول ذذا ياذذو  ا   ذذان   ذذد يوسذذع  اذذاا  طذذا  

 ا ثار ال   فردث ا املمارساة ال ارةت

 المساءلة -٥ 

 م ذذذا لا ع ذذذ  الروذذذد واالسذذذ اراو وال ذذذداو  الاالج ذذذا وا جذذذرا اة يا مذذذد يك  طذذذار ل -٤٧
ت وينبتذذي ين ة5١ضع ذذ   اذو  ا   ذان وحمذدعة ال ذ ا ال  ذا ا ا واالسذ ناع    ميشذراة  ا مذا 

مت ذ  املن فاذ  وامل ذاو  وذيمراو عا  ذا وذوك  ي ون هدر امل ا لا و   ج  ذا   الو ذت  ف ذد
ل فالذا م ذار   م    ووسا   من ذا ال ذداو  الاا و  ذا وال  اسذا  ا  االج ماع ا -النف  ا ا عا ا 

ال ذذذذداو   ديذذذد األولويذذذذاة ووضذذذع ال  اسذذذذاة  وال نف ذذذق واالسذذذذ اراو  وضذذذمان االسذذذذ فاعة مذذذن 
 ت ة5٢ضالاالج ا عند اال   ا 

__________ 

 MackenzieandMentalhealthfundingandtheت12.p,”SDGs“,Kesner ة5٠ض

Independent ة5١ض Accountability Panel, “2016: Old challenges, new hopes. Accountability for the

Global StrategyforChildren’sandت9-11.pp,(2016)”Health’Adolescents,Women’s 
Commissionon ة5٢ض Information andAccountability forWomen’sandChildren’sKeeping“,Health

promises,measuringت7.p,(2011)”results 
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مذذن ا فا  ذذا  اذذو  األشذذ اذ  ١3ل مذذاعة اا ويفا ذذرب    ذذ  سذذب  الووذذول    الادالذذا  وفاذذ -٤8
ف  ذا  ل مان جرب األضرار النامجا عذن ا   ا ذاة  اذو  ا   ذان  فذااا يساس  ا عا ا  عامالا ذوك 

وال اذذويد عن ذذات وينبتذي  ذذوف  سذذب  ا   ذذار فاالذذا  م ا ذذا   اال  جذاز ال ا ذذفي و ذذبب الااهذذاة
 ون ل  ب ايريا وال م إل فبدي املوافاا امل  ن ة ع   الاال  الطيبت وينبتذي ل اذا ل   دكو رعا  

ذرت فاذالا مذن اياذو    حما مذا عاعلذا ضم ذ  ايرمذان مذن األه  ذا  ين ي تي وحيظر املمارسذاة الذ   أ
الاا و  ذذا عذذن طريذذق اشذذواط وجذذوع ووذذي ي  ذذرر   اوذذا عذذن ال ذذ   املاذذينة يو الذذ   ذذد متنذذع مذذن 

 الووول    سب  اال   ار الاا و  ا ضم   ال م    الاا ود ا لزاميةت

مذن ا فا  ذا  اذو  األشذ اذ ذوك ا عا ذا       ذا  آل ذاة روذد م ذذ ا ا  ١6اعة و ذدعو املذ -٤9
والانذ  واالع ذدا ت  جلم ع اادماة واملرافق ال   ادت خدماة ل،ش اذ ذوك ا عا ا ملنع االسذ تالل

وينبتذذي ين   ذذم هذذق  ا ل ذذاة املنظمذذاة الذذ  مت ذذ  األشذذ اذ ذوك ا عا ذذا وال مذذع املذذدد  وين   ذذون 
عرة ع   الووول    امليس اة ورودها   الو ت القك  ن ا  ف ذد الذدول     لتذا  الرعايذا امليس ذ ات  ا

وينبتي لدأور الرود هقا ين مي د    خدماة ال اا الاا  ا وال ما ا ل  ي د من ي ا  يعك    ا عمذا  
  ذ  ال جذاوزاة   امليس ذاة  وامل ار ا وال م ع ال ام  وذاياو  ع ذ   ذدت امل ذاواة مذع التذ ت وعنذد  

"  ذج ع اسذ ااعة األشذ اذ  مذن اال فا  ذا  ين    ذق ال ذداو  املناسذبا لذذ ١6ينبتي ل دول  عمذالا واملذاعة 
ذوك ا عا ذذا عذذاف   م البد  ذذا وا عرا  ذذا والنف ذذ ا  و عذذاعة  ذذيه   م  و عذذاعة  عمذذاج م   ال مذذع عنذذدما 

 و الان  يو االع دا "تي ارضون ألك ش   من يش ال االس تالل ي

ومن ال داو  األخرح ل وط د امل ا لا اس اداث عم  اة وآل ذاة شذفافا وجاماذا  اذوت ع ذ   -5٠
امل ذذار ا وذاة واليذذا ذو يذذا ال ووذذ ا واذذذاذ و  فذذاذ  جذذرا اة عالج ذذا     ذذ  مذذن النظذذام  ال ذذاي 

الا ذا  ا و ذ  الا ذا  ا  وآل ذاة  والا ا يت و  م  هق  ا ل اة والام  اة احملا م يو اي  ذاة شذبد
 تة53ض  ان  وراوطاة املااي  امل ن اال  وح    طار النظات ال اي  وامليس اة الوطن ا ياو  ا 

 الممارسات الجيدة -باء 

 الرعاية الصحية العقلية المبيية على التعاف   -١ 

ياذذوت ع ذذ  ال اذذا  اا ا  جذذينبتذذي ين ي ذذم   اذذدم ااذذدماة ال ما ذذا    ذذال ال ذذاا الاا  ذذ -5١
ت وي ماذذور الذذن و الاذذا م ة5٤ض  ذذا    ا ذذق  ط اذذانم ويهذذداف موير ذذز ع ذذ  ععذذم امل ذذاو  وذذيمراو عا

ع ذذ  ال اذذا    مااجلذذا ال ذذاا الاا  ذذا ع ذذ  م ذذامن  ذذوة ال ذذ   وع ذذ     ذذ  سذذب  الذذدعم الذذقك 
  م ذدان ال ذاا الاا  ذا  وي  من ف ماا ل  دماة  وي رص األش اذ القين عاشوا جتذارب حي اجد 

   سذذذذذدا  ااذذذذذدماةت وي ط ذذذذذب هذذذذذقا الذذذذذن و "االسذذذذذ ماا    ف ذذذذذم األفذذذذذراع يذذذذذال  م واالسذذذذذ جاوا لذذذذذد 
 تة55ضوف م شر ا  م  اوين   رعاي  م"ي اعدهم ع   ال اا   و[ الام  مع الناس وو  وما

__________ 

 SangheraandothersHumanrightsinت”the new Global Strategy“ ة53ض

 Mentalhealthactionت50.para,”plan“,WHO ة5٤ض

 ت  املرجع  ف د ة55ض
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ين   ذذون مج ذذع ل اال ذذا الوث اذذا وذذ  ا وذذاوا وذذيمراو عا  ذذا وال ذذدماة  ينبتذذي اا و ظذذر  -5٢
خذذدماة ال ذذاا الاا  ذذا "مراع ذذاا ل  ذذدماة" ومفاأذذد ة الج نذذاب ماذذاوعة ال ذذدماة  وينبتذذي ين 
ي ذذون املوظفذذون مذذدرو  ع ذذ   ذأاأذذرتر املمارسذذاة الذذ   ذذد  ذذيعك    اسذذ ااعة امل ذذاو  و ذذدماة 

 تة56ضعن األخق و  إل املمارساةوين مي ناوا اا ذ رياة ميملا وودم م  دع

ذربأ ااذربا     اذاف  م و  م ذاعدة  ذ هم ع ذ  ويخ اا  -53   يفاد امل اوون ويمراو عا  ذا يأخر
ال اذا ت ويذذوفر الامذذال النظذذرا  وا ذذ م لذباد الذذدعم وا   ذذاس واال  مذذا    ضذذافا    خذذربانم  

  الرعايذذذا اا وريذذذحماا ومذذذن ت خفذذذد عذذذدع  ذذذاالة الذذذدخول  ذذذ  ال ذذذروريا  ويفا ذذذرب اسذذذ امايا يمذذذر 
 تة5٧ضالاا  اال ا ا 

 الخدمات المجتمعية -٢ 

يووذذذت ال جنذذذا املان ذذذا وذذذاياو  اال   ذذذاعيا واالج ماع ذذذا وال ااف ذذذا وذذذين   ذذذون املرافذذذق  -5٤
الف ذذذذاة ال ذذذذا فا  سذذذذ ما الوال ذذذذ ع وااذذذذدماة ال ذذذذا ا   م نذذذذاول يذذذذد مج ذذذذع ف ذذذذاة ال ذذذذ ان  

 ذذذوف  خذذذدماة م اذذذدعة ت و بذذذ  األعلذذذا ين ة58ض اذ ذوك ا عا ذذذاامل م ذذذا من ذذذا  م ذذذ  األشذذذ يو
ذذن املن فاذذ  مذذن ين يظ ذذوا ع ذذ   ال    ذذاة منذذزوٍا عن ذذا ال ذذبتا الطب ذذا   ال ماذذاة احمل  ذذا مي  

وث اذذذي ال ذذذ ا و ذذذب اة الذذذدعم الذذذ    ذذذ   اا ويباذذذوا عمومذذذ وذذذ ا ويفسذذذرهم  وحي فظذذذوا ووظذذذا ف م 
خاوذا   الب ذدان األ  ذر الاال  املب ر وال اا ت ومن املا اع ين  فادست خذدماة ال ذاا الاا  ذا  

وي  ذذذذر فذذذذي  ر   الب ذذذذدان النام ذذذذا  عاخذذذذ   فظذذذذم م    ذذذذا   مر ذذذذز  ذذذذول م   ذذذذف اة اا   اذذذذدم
األمذذذراو النف ذذذ ا    ذذذت ال  ذذذزال  وجذذذد  ارسذذذاة عديذذذدة   اذذذارو مذذذع ماذذذاي  ا فا  ذذذا  اذذذو  
األشذذذ اذ ذوك ا عا ذذذات ول ذذذيم  ايذذذق     ذذذول امل ذذذاو  وذذذيمراو عا  ذذذا وذوك ا عا ذذذاة 

ع ذ  ااذدماة  ينبتذي ل ذدول ين   فذ   ذوافر الاذال  الاذا م ع ذ  ال اذا   االج ماع ا -النف  ا 
   ال مااة احمل  ا و   ظات الرعايا األول ات

 إلغاء الرعاية المؤسسية -٣ 

مذذن ا فا  ذذا  اذذو  األشذ اذ ذوك ا عا ذذا و ذذين ايذذق   الاذذ    ١9 ن  نف ذق املذذاعة  -55
ت وي  ذذق  ذذو االج ماع ذذا -النف ذذ ا  ال مذذع يمذذر يساسذذي لذذقوك ا عا ذذاة امل ذذ ا  وا عمذذا   

ال اذذذذا  مذذذذع التذذذذذرو مذذذذن ععم ذذذذم   مج ذذذذذع منذذذذا ي   ذذذذانم  و ذذذذذا  م ال   ذذذذي  و ارسذذذذذ  م 
 اس االيم  وم ار   م وا دماج م   ال معت

__________ 

 United States Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health ة56ض

Services Administration, “SAMHSA’s concept of trauma and guidance for a trauma-informed 

approach”Julyت10.p,(2014) 

 Mentalhealthactionت50.para,”plan“,WHOا ظر  ة5٧ض

 ضبةت١٢  الفارة ١٤ا ظر ال ا  ق الاات ر م  ة58ض
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مذذن وال ي ذذد مذذن ين األشذذ اذ ذوك ا عا ذذا ض ذذارون امل ذذان الذذقك يا  ذذون ف ذذد ومذذع  -56
يا  ون و دع م اس االل   م يرس خ ا دماج م   ال معت وا يداا   امليس اة واذاذ  ر  بذاة 

ف ذذذ   ف اوذذذا الاذذذ     ميس ذذذاة  سذذذوا    مرافذذذق  بذذذ ة يو   منذذذازل مجاع ذذذا وذذذت ة  يفاذذذدان
 وي اارضذذان مذذع ا عمذذا    ال مذذعت و ذذد يعروذذت ال جنذذا املان ذذا حباذذو  األشذذ اذ ذوك ا عا ذذا

عن   ا ا مذن  يذداا األشذ اذ ذوك ا عا ذا ومذن   ذا خذدماة الذدعم   ال مذع  اا و  رار اا مرار 
 ويووت و عمال خدماة الدعم و نف ق االسوا  ج اة الفاالا  لتا  الرعايذا امليس ذ ا وال  ذاور

 تة59ضمع منظماة األش اذ ذوك ا عا ا

 ين ايق   الاذ     ال مذع ي جذاوز  ذرعوي   زت  لتا  الرعايا امليس  ا الفاال  عراص  -5٧
ت وبب   ا ا الدعم االج ماعي ة6٠ض  مو ع ماعك   ال مع احمل ي م ا  ا ووول األش اذ  

  الو ذت  ف ذد  فذا   ذلذإل ال ذ ن املذدعوت واملنطذوك  االج ماع ذا -النف ذ ا لقوك ا عا اة 
ع ذذ  م ذذذاعدة  والرعايذذذا ال ذذا ا  و ظذذذم ال  ذذذدك ل،زمذذذاة  وععذذم الذذذدخ   وععذذذم ال ذذذب اة 

ت وال ذب اة االج ماع ذا  وععذم األ ذران  وعوا ذر ة6١ض ذا  واي ذول ع ذ  ال ا ذ م والامذ االج ماع
ل   ذدك ل،زمذاة والطذوار ؛ وبذب االعذوار  سذ ما الالدعم  وععم ال مع احمل ي يمور    مذا  

  ا وععم  طويرهات

 األطفال -٤ 

ت و ذد يفذاع املاذرر ااذاذ املاذين ة6٢ضماليذ  طفذ    ميس ذاة 8ياذ  عذن  يا   مذا ال -58
حبق       ان   ال م ع ويع   م  وح   ن من ال اا البد  ذا والاا  ذا وذين الرعايذا امليس ذ ا 

مذذذن يشذذذ ال   ذذذرة  ذذذدث مذذذن ا ثذذذار ال ذذذارة حب ذذذت ينبتذذذي اع بارهذذذا شذذذ الا   مر  ذذذا الطفولذذذا املب
ل اذذا ون الذذدوص ياذذو  ا   ذذان وماذذاي  املمارسذذا اجل ذذدة  اا ت ووفاذذة63ضطفذذال ال ذذتارالانذذ  واأل

 يذداا مج ذع األطفذال   ميس ذاة  سذوا  ي ذا وا ذوك اا ينبتي ل دول ما ي ي: ضية ين   ع  ذد
فذال جفذدع ذوك  عا ذا   امليس ذاةو فذاا مي  ذاا ع ذ   بذول يط عا ا يت ال؛ ضبة ين  فرو 

؛ ة6٤ض
مج ذع األطفذال   ض ة ين  مي  ق األطفال ذوك ا عا ا   الا       ماذانم احمل  ذا و ذق 

مذذذن يك شذذذ   مذذذن  ؛ ضعة ين  باذذذت عذذذن وذذذدا      طذذذار عذذذا  ي آخذذذر وذذذدالا ة65ضالنمذذذو   يفسذذذرة

__________ 

؛ ٢6  الفاذذرة CRPD/C/CHN/CO/1؛ و36و 35  الفار ذذان CRPD/C/ESP/CO/1ا ظذذر  ع ذذ  سذذب   امل ذذال   ة59ض
 ت٢٤  الفارة CRPD/C/ARG/CO/1و

 ت  املرجع  ف د ة6٠ض

 تWHO and World Bank, World Report on Disability (2011), p. 148 ة6١ض

  ت55  الفارة A/61/299ا ظر  ة6٢ض
  ت٧3  الفارة A/70/213ا ظر  ة63ض

 UnitedNationsChildren’sتThe State of the World’s Children, p. 80,Fund ة6٤ض
 تCRPD/C/CZE/CO/1و CRPD/C/GTM/CO/1 ا ظر م الا  ة65ض
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ضهة ين  ذوفر رعايذا ودي ذا  ؛ ة66ضن بب  ا  م من يفسذرهمال القييش ال الرعايا امليس  ا ل،طف
ة من ا فا  ا  او  األش اذ ذوك ا عا ا  "عاخ  األسذرة ال بذ ة  5ض٢3وفق ما  ن  املاعة 
    ايذاالة الذ  ي ذون ف  ذا األهذ  ة6٧ض ذي    طذار عذا  ي  ن  اذق ر ذلذإل"يو عاخ  ال مذع احمل

 ر  ذذز  لتذذا  الرعايذذا امليس ذذ ا    الذذا األطفذذال ع ذذ  عذذاجزين عذذن رعايذذا الطفذذ ؛ ضوة ين   ذذمن 
 من ميس ا يوترت  عاعة  عماج م   يسرة ودالا 

 الحق ف  مستوى معيش  مياسب -٥ 

 ١9ي   ذذي ا سذذ ان وس اسذذاة ال ذذمان االج مذذاعي  املن ذذوذ ع   مذذا   املذذاع    -59
يي ذذذذا يساسذذذذ ا ل ذذذذمان م ذذذذ وح ما  ذذذذي  مذذذذن ا فا  ذذذذا  اذذذذو  األشذذذذ اذ ذوك ا عا ذذذذا  ٢8و

ت و ذذذيثر امل ذذذاعدة املادمذذذا لمسذذذ ان واألسذذذرة االج ماع ذذذا -النف ذذذ ا مناسذذذب لذذذقوك ا عا ذذذاة 
ع ذ  ال ذاا البد  ذذا اا عامذذاا  باو ذاا ول ا ذا  ع ذ  الفاذر وسذذو  ال تقيذا وا   ذا  االج مذذاعي  ذيث  

 ذدول  وذال وازك مذع هذق  ال ذداو   ين ت وينبتذي لاالج ماع ذا -النف ذ ا والاا  ا لذقوك ا عا ذاة 
  سذو  الامذ  املف و ذا حب ذت ي  ذ  يذم  االج ماع ذا -النف ذ ا   جع  عما  ذوك ا عا اة 

ين  ذق ي الذوعي و اذدت  رشذاعاة  ان ذا والذدعم و ذين  اا اي ول ع   عخ ت وينبتذي ل ذدول يي ذ
   يما ن الام ت االج ماع ا -النف  ا   ف ا  وف   ر  باة     يا مااولا لقوك ا عا اة 

 القدرات وبياء التقي  الدع  -جي  

مذذن الا ذذد الذذدوص ااذذاذ وذذاياو  اال   ذذاعيا واالج ماع ذذا وال ااف ذذا  ١-٢ ذذوفر املذذاعة  -6٠
من ا فا  ا  او  األشذ اذ ذوك ا عا ذا يهذم الاواعذد املا اريذا ل ذدعم ال اذين وونذا   3٢واملاعة 

الاا  ذذات وع ذذ  الذذدول  فا  ذذ  الا ذذد  ين    ذذق  جذذرا اة عذذن طريذذق  الاذذدراة    ذذال ال ذذاا
امل ذذاعدة وال اذذاون الذذدول    خاوذذا ال اذذاون اال   ذذاعك وال اذذين    ذذد  عمذذال ايذذق   ال ذذاا 

يشارة ال جنا املان ا واياو  اال   اعيا واالج ماع ا وال ااف ا  ياع ع ذ  عذا ق  وال دريوت و ما
  اعدة ال زات خاذ و ادم م اعدنا    الب دان األخرحت الدول الااعرة ع   امل

    ذذذي ال ذذذداو  واأل  ذذذطا ال ال ذذذا يي ذذذا   االج ماع ذذذا -النف ذذذ ا وعذذن ذوك ا عا ذذذاة  -6١
 امسا    دع م امل اعدة ال ان ذا وونذا  الاذدراة ع ذ  ال ذا د الذوطينت و  ذ وجب   ذإل ال ذداو  

 اج ماع ذذذا واملنظمذذذاة الذذذ  متذذذ   م ين ين رطذذذوا ون ذذذاط - واأل  ذذذطا  ذذذن جر وذذذوا  عا ذذذاة  ف ذذذ ا
 وي ايوا وفاع  ا: وي ار وا وي أدخ  وا

الذذذدعم ال اذذذين ل ب ذذذدان مذذذن يجذذذ  وضذذذع و نف ذذذق ال  اسذذذاة وااطذذذط والاذذذوا    ضية 
مذذع املاذذاي  اا و م  ذذا مت ذذ  االج ماع ذذا -النف ذذ ا وااذذدماة الذذ   اذذزز  اذذو  ذوك ا عا ذذاة 

 ا   ان  فا ف  ا ا فا  ا  او  األش اذ ذوك ا عا ا؛الدول ا ياو  
__________ 

EricAmandatetoendplacementofchildrenininstitutionsandtheduty:orphanages“,Rosenthal ة66ض

of governments and donors to prevent segregation and torture (2017) :ت ع ذذ  الذذراوط ال ذذاص
https://www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/human-rights-institute/our-

work/research/upload/Perspectives-on-Human-Rights-Rosenthal.pdfت 
 املرجع  ف دت ة6٧ض
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 -النف ذذذ ا ونذذذا   ذذذدراة الاذذذام      ذذذال ال ذذذاا الاا  ذذذا  وذوك ا عا ذذذاة  ضبة 
  واألسذذذر  وماذذذدمي الرعايذذذا واجل ذذذاة الداعمذذذا األخذذذرح  وال مذذذع املذذذدد  واحملذذذام   االج ماع ذذذا

هم مذذذن يجذذذ   ازيذذذز  ذذذو ياذذذوت ع ذذذ   اذذذو  والا ذذذاة  وال ذذذرطا  واملرشذذذدين االج مذذذاع    و ذذذ  
ا   ذذذذان واأله  ذذذذا الاا و  ذذذذا وال اذذذذا    م ذذذذدان ال ذذذذاا الاا  ذذذذا ا  ذذذذجاماا مذذذذع ا فا  ذذذذا  اذذذذو  

 األش اذ ذوك ا عا ا ومااي  عول ا يخرح ياو  ا   ان؛ 

ا رشذذذاعاة ال ان ذذذا ال ذذذام ا ل ب ذذذدان  الذذذ   ذذذدع ااذذذدماة والذذذدعم ال ما سذذذ   ض ة 
ذذفف ما  االج ماع ذذا -النف ذذ ا م  والناشذذ   ال ذذقين ي ب ذذان ا   اجذذاة ذوك ا عا ذذاة الاذذا  و أ م

 و ا  م ما  و  وافق مع ا فا  ا  او  األش اذ ذوك ا عا ا؛

اج ماع ذذذا و وط ذذذدها   - ععذذذم    ذذذا  منظمذذذاة ياوعهذذذا ذوو  عا ذذذاة  ف ذذذ ا ضعة 
  عم  اة ونع ال  اساة؛و     ايوار مع اي وماة ل       عماج م و شرا  م  

ال  ذذذدك  عامذذذا الف ذذذ   الذذذقك  ذذذد ي  ذذذق شذذذ   متويذذذ  ميس ذذذاة جديذذذدة  ضهذة 
جتديذذذد املرافذذذق الاا مذذذا  مذذذن خذذذالل   ذذذا  ذ ذذذ   املذذذوارع يذذذق  الذذذاالةت وينبتذذذي اسذذذ  دات  يو

ال مويذذ    م ذذاعدة األسذذر ل  جنذذب  يذذداا األطفذذال   امليس ذذاة  و   ذذا   ظذذم ععذذم   ماذذي 
 االج ماع ات -  عا اة النف  القوك ا

 االستيتاجات -سابعاا  

يقرررع الميتفعرررون مررررن خررردمات الصرررحة العقليررررة والمصرررابون برررأمرا  عقليررررة وذوو  -6٢
االجتماعيرررة عيرررد ملتقرررى العديرررد مرررن أوجررر  الضرررعف، خاصرررة تلرررك  - اإلعاقرررات اليفسرررية

زم انت رراج ن ررا الياجمررة عررن الفقررر والوصرر  والتمييررز والعزلررة االجتماعيررة والفصرر   ويسررتل
شرررام  لمعالجرررة أوضررراا حقررروق   اإلنسرررانية حمايرررة اسرررتقالليت   ورررررامت   وقررردرت   علرررى 
الفعرر ، إضررافة إلررى حقرروق إنسررانية أخرررى تةفل ررا اتفاقيررة حقرروق األشررخا  ذو  اإلعاقررة 
والع ررد الرردول  الخررا  بررالحقوق االقتصررايية واالجتماعيررة والثقافيررة، فرر  جملررة صررةو   

الت فرر  السياسرات تعترررف باإلقصراء والت مرريً أسرباباا ونتررالا  للصررحة ويسرتلزم أيضررا تحرو 
العقليررة المترردهورة وتأخررم علررى محمرر  الجررد االلتررزام الررواري فرر  خطررة التيميررة المسررتدامة 

عرررن اا ال يتخلرررف أحرررد عرررن الرررررب والوصرررول إلرررى مرررن هررر  أرثرررر تخلفررر رررر   ٢0٣0 لعرررام
ف  المقام األول  لملك، ييبغ  للدول، عيد وفال را بالتزام را بتحقيرق اإلعمرال الترام  الررب

لحقوق المصابين بأمرا  عقليرة والميتفعرين مرن خردمات الصرحة العقليرة وذو  اإلعاقرات 
، أن تروال  السياسرات واإلطرار القرانون  مرع معرايير حقروق اإلنسران، االجتماعيرة -اليفسية 

قالمة على الحقوق وتيفمها، وتتبايل الخبررات التقييرة ومرواري اا طوترس  استراتيجيات وخط
 أخرى، مث  معايير الممارسة الجيدة 

    


