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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل لالحتاد الروسي*
أولا -مقدمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير األويل لالحتاد الرويا(  )CRPD/C/RUS/1يف جلساتهاد 379
يف  27و 28شا ا ا د /فرباير .20١8
و 380انظ ا اار  CRPD/C/SR.379و ،)SR.380املعقا ا ا
واعتمدت يف جلستاد  ،39١املعق ة يف  7آذار/مدرس  ،20١8هذه املالحظدت اخلتدمهة.
 -2و رحب اللجنة ابلتقرير األويل لالحتد الروي( ،الاذ ُععا ود وفقادل للم اد ت الت جهاهاة الا
وضااعتاد اللجنااة تقااال قااد التقاادرير ،و قاالر الدولااة ال اار عل ا مااد دمت ا م ا ر و تدتهااة
 )CRPD/C/RUS/Q/1/Add.1عل دئمة املسدئل ال ُعدهتد اللجنة .)CRPD/C/RUS/Q/1
 -3و عرب اللجنة ع قديرهد للح ار املثمر ما وفاد الدولاة ال ار ُ نادظ النظار يف التقريار،
و قهد ابلدولة ال ر ألمههة ال فد الذ ضم ممثل( السل دت املساوولة عا نذهاذ ا ذد هاة حقا
األشخدص ذو اإلعد ة.

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
رحااب اللجنااة اا الدولااة ال اار يف يا هل حعماادأل حقا
-٤
املنص ص علهاد يف اال ذد هة ،ال يهمد مد يل(:

األشااخدص ذو اإلعد ااة

ُ)

نصهص قريعدت الدولة ال ر عل حظر صريح للتمههز عل ُيدس اإلعد ة؛

ب)

اعتمد ترانمج ال هئة املهسرة احلل م( للذرتة 2020-20١١؛

ج) اإلحدل ااة حر آراظ اللجن ااة تق ااال ال ال اادت الذر ي ااة يف الص ااة ا لم ااة العله ااد
للممدريدت القضدئهة للذرتة 20١7-20١3؛
)
__________

*

زاي ة عد ال الب ذو اإلعد دت يف التعلهم اجلدم ؛

اعتمدهتد اللجنة يف ورهتد التديعة عقرة  ١٤ش د /فرباير  9 -آذار/مدرس .)20١8
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ه) االنض اامدىل حر معده اادة ما ارا ل لتهس ااا النذ اادذ حر املص اانذدت املنقا ا رة لذدئ اادة
األشااخدص امللذ ا ف ُو معااد ( ال ص اار ُو ذو حعد اادت ُ اار يف اراظة امل ع اادت معده اادة
مرا ل) يف  8ش د /فرباير .20١8

اثلثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4-1
الحظ اللجنة ُل الدولة ال ر مل ص ود عل الربو أل اال تهدر امللحق ابال ذد هة.
-٥
 -٦توصي ييي اللجني يية الدولي يية الطي ييرت دلت ي ييديق علي ييا اليوتو ي ييو ال تيي ييا ي املل ي ييق
دلتفاقية يف الوقت املناسب.
 -7و الح ااظ اللجن ااة ُل الرتة ااة الر"ه ااة للمص ا ا لح إاألش ااخدص ذو اإلعد ااةإ حر الل ااة
الرويهة ت صذاد إinvalidiإ ال يعلس الناج القدئم عل حق اإلنسدل.
 -8توصي ييي اللجني يية ان تعي ييد الدولي يية الطي ييرت الرتمجي يية الرليي يية لالتفاقيي يية وتسي ييتع
امل طل ات اليت تعكس متاما النهج القائم علا حقوق اإلنسان.
 -9و الحظ اللجنة ُل الدولة ال ر ال زاأل عتمد عل الرعدية ال هة وحعد ة التاههال وُل
اب علا اياتحداد ادمدت متخصصاة ،األمار الاذ اد ياو حر التمههاز.
الرت هز ال يزاأل ينص و
وحتااها اللجنااة علم ادل ابلقاادن ل االحتااد ر اام  ٤١9لعاادىل  20١٤تقااال حق ا األشااخدص ذو
اإلعد ا ااة ،للناا ااد قا ااعر ابلقلا ااق حزاظ عا اادىل ذديا ااة اجلا ا ا امل ذولا ااة مل اظما ااة التق ا اريعدت املتعلقا ااة
ابألشخدص ذو اإلعد ة م اال ذد هة ،واالفتقدر حر آلهدت لتنذهذ التقريعدت القدئمة.
 -١0توصيي اللجنيية الدوليية الطيرت دييياذ مجيي التييدابث الاللمية حبيييا متتثي التشيريعات
لي ي ا لل بييادئ العاميية واألحكيياة ا ييددا يف التفاقييية وتن ،فييذ بفعالييية وذل ي دلتشيياو التيياة
والفعييا م ي ذوي اإلعاقييات واملنظ ييات اليييت متييثلهم .وتوصيييها وص يا ان تعت ييد تييدابث
بشييأن املسييائ املرتبطيية بعييدة الت ييييز وتنتق ي متام يا إىل هنييج قييائم علييا حقييوق اإلنسييان إلا
اإلعاقي يية .وتوصي يييها إذي يياتة إىل ذل ي ي بتع ي يييم مراعي يياا حقي ييوق األشي ييخاص ذوي اإلعاقي يية
وح وهلم علا اخلدمات يف إطا الينظم القائ ية ميج أدي ديفهيم يف ايفت ي يف مجيي منياطق
الدولة الطرت.
 -١١و الحظ اللجنة تقلق عدىل وج حطدر شاذد وشادمل اد فها اللذدياة لضامدل التقادور
اللدم ا اال والذع ا اادأل م ا ا املنظم ا اادت ال ا ا عث ا اال األش ا ااخدص ذو اإلعد ا ااة يف اعتم ا ااد التق ا اريعدت
والسهديدت املتعلقة حبق األشخدص ذو اإلعد ة و نذهذهد ورصدهد.
 -١2توصي اللجنة الدولية الطيرت بوذي إطيا شيفات وشيام للي ان التشياو الكامي
والفعا م املنظ ات اليت متث األشخاص ذوي اإلعاقة يف اعت اد التشيريعات والسياسيات
املتعلقيية حبقييوق األشييخاص ذوي اإلعاقيية وتنفيييذ ا و صييد ا خييا يف ذلي مييج ييال إنشييا
إطا متوي لل ان استقال تل املنظ ات.
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د  -حقوق حمددا (املواد )30-5
املساواا وعدة الت ييز (املادا )5
 -١3الحظ اللجنة تقلق ُل التقريعدت احلدلهاة ال عارت صاراحة ال احلرمادل ما الرت ه ادت
عل عههز حمظ ر يف ةها ااادالت .و قاعر ابلقلاق ُيضادل حزاظ اد
التهساية املعق لة فعل ين
همااة ال راماادت املنص ا ص علهاااد يف امل ا ا  ٤2-٥و ٦2-٥و ١3-9و ١٤-9و 2٤-١١م ا
اادن ل اجلارائم اإل اريااة ،األماار الااذ ااد ال يا فر احلمديااة اللدفهااة حلقا األشااخدص ذو اإلعد ااة
ُو املسدواة فهاد.
 -١٤توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت بتعييدي تش يريعارا لكييي تيينف ص يراحة علييا تعريييف
احلرمان مج الرتتيبيات التيسيثية املعقولية دعتبيا ب سيببا ميج أسيباا الت يييز ا ظيو ا يف مجيي
يفالت احلياا وتقا لل ادا  5مج التفاقية .وتوصيها أيلا بتعدي قانون اجلرائم اإلدا ية مج
أد لايدا قي ة الغرامات املن وص عليها يف املواد  4٢-5و ٦٢-5و 13-٩و14-٩
و ٢4-11وتوصي اللجنة الدولة الطرت أيلي ا دلسرتشياد دلتفاقيية يف تنفييذ ا املق يد ٢
مج اهلدت  10مج أ دات التن ية املستدامة.
النسا ذوات اإلعاقة (املادا )٦
 -١٥يساادور اللجنااة القلااق م ا عاادىل وج ا حطاادر اادن مللدفحااة التمههااز املتعااد األشاالدأل
واجل انب الذ تعرض ل النسدظ والذتهدت ذوات اإلعد ة .ويسدورهد القلاق ُيضادل حزاظ القصا ر يف
نذهااذ السهدياادت العدمااة ،ااد يف ذلاال ال ص ا أل حر العدالااة وآلهاادت القاالدو  ،ال ا هتااد حر
حتقهق التنمهة والتقدىل وعل النسدظ والذتهدت ذوات اإلعد ة.
 -١٦توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت وتقي ا لتعليقهييا العيياة قييم  )٢01٦(3بشييأن النسييا
والفتيييات ذوات اإلعاقيية ويف ذييو املقاصييد  1و ٢و 5مييج اهل يدت  5مييج أ ييدات التن ييية
املسييتدامة ان تل ي إطييا ا تش يريعيا ملكات يية الت ييييز املتعييدد األشييكا واجلوانييب يف حييق
النسا والفتيات ذوات اإلعاقة دلتعاون الوثيق م املنظ ات اليت متثلهج.
األطفا ذوو اإلعاقة (املادا )7
 -١7قعر اللجنة ت دلغ القلق حزاظ األعادا الل ااة ما الذتهادل والذتهادت ذو اإلعد اة الاذي يعهقا ل
يف املويسدت ،مد ير يف الذقرة  ٦٥م الر و اخل هة عل دئمة املسدئل ال ُعدهتد اللجنة.
 -١8توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت دعت يياد اس يرتاتيجية إل يرات الفتيييان والفتيييات ذوي
اإلعاقة مج املؤسسيات يف إطيا لميد حميدد .وتوصييها أيلي ا بتخ ييف ميوا د إلقامية شيبكة
ييدمات دعييم يف ايفت عييات ا لييية ولت كييد األسيير اليييت لييديها أطفييا ذوو إعاقيية وإ حيية
احتيادارم األ ير وتقيا لتعليقهيا العياة قيم  )٢017(5بشيأن العييا املسيتق واإلدميات
يف ايفت .
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إمكانية الوصو (املادا )٩
 -١9الحاظ اللجنااة تقلااق ُنا  ،ر اام اعتمااد تارانمج ال هئاة املهساارة احللا م( للذاارتة ،2020-20١١
فإل حجيد تهئة دلهة م الع ائق يف ةه منادطق الدولاة ال ار  ،اد فهااد املنادطق الندئهاة والريذهاة،
إمقهود تضرورة حتقهق الت ازل ت هاذه الظارو وحملادانت ااتما اال تصاد يةإ ،وفاق ماد جادظ يف
الذقرة  2٥م ر و الدولة ال ر اللتدتهة علا دئماة املسادئل .ويسادور اللجناة القلاق ُيضادل ما
ُل الربانمج ال يتهح حملدنهة ال ص أل للمصدت مه العدهدت األ ر .
 -20توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت بتكثيييف دهود ييا مييج أدي التنفيييذ الكامي ليييجمج
البيئة امليسرا احلكومي للفرتا  ٢0٢0-٢011والع علا إجياد بيئة الية مج العوائق يف
مجي املناطق خا تيها النائية والريفية متاشيا م تعليق اللجنة العاة قيم  )٢014(٢بشيأن
إمكانية الوصو  .وتوصيها أيل ا ان تتأ د مج أن اليجمج ينفذ بفعالية وأنه ميكيج امل يابد
جب ي أنواع العا ات األ ر مج إمكانية الوصو .
 -2١و الح ا ااظ اللجن ا ااة تقل ا ااق ُل الص ا اام ي اجاا ا ا ل حت ا اادايت يف اي ا ااتخداىل ا ااا اال ص ا اادأل
امل دشر  ١١2يف ةه مندطق الدولة ال ر  ،د يف ذلل املندطق الندئهة والريذهة.
 -22توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت بتيسييث اسييتخداة ي الت ييا املباشيير  11٢يف
مجي املناطق خا تيها املناطق النائية والريفية ل سي ا لل م.
 -23و الحااظ اللجنااة تقلااق ُل األشااخدص ذو اإلعد ااة يف تعااو املاادل اللاارب ي اجا ا ل
حتدايت يف ال ص أل حر م ا ف السهدرات جمدانل.
 -2٤توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت ان تتخييذ التييدابث املناسييبة لت كييد األشييخاص ذوي
اإلعاقة مج الوصو إىل مواقف السيا ات يفاج.
 -2٥وتوصي اللجنة الدولة الطرت أيل ا ان تسرتشد دملادا  ٩مج التفاقيية وبتعلييق اللجنية
العاة قم  ٢عند تنفيذ ا املق ديج  ٢و 7مج اهلدت  11مج أ دات التن ية املستدامة.
العرتات دألشخاص ذوي اإلعاقة علا قدة املساواا م اآل ريج أماة القانون (املادا )1٢
 -2٦الح ا ااظ اللجن ا ااة تقل ا ااق ُل ق ا اريعدت الدول ا ااة ال ا اار  ،ي ا ااهمد الق ا اادن ل امل ا ااد و ا اادن ل
اإلجراظات املدنهاة ،ادعم مذاا ىل ال دلاة يف ااادذ القارارات ،وُناد ال انص علا آلهادت للادعم يف
اادذ القرار لألشخدص ذو اإلعد ة.
 -27توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرت بتع ييدي تشي يريعارا اص يية الق ييانون امل ييد وق ييانون
اإلدرا ات املدنية وذل إبد ا مفهوة الدعم يف اياذ القرا وموا متها متاميا مي أحكياة
املييادا  1٢مييج التفاقييية علييا الن ييو املبييد يف تعليييق اللجنيية العيياة قييم  )٢014(1بشييأن
املسيياواا يف العيرتات أميياة القييانون والعيرتات دأل لييية القانونييية الكامليية ل شييخاص ذوي
اإلعاقة جب ي أنواعها.
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إمكانية اللجو إىل القلا (املادا )13
 -28الحظ اللجنة تقلق النقص يف عد املدرت م مرتة( ل ة اإلشدرة للصام يف اإلجاراظات
القض اادئهة واإل اري ااة ،واالفتق اادر حر ال ئ ااق يف ُش االدأل يس ااال علا ا امللذا ا ف واألش ااخدص ذو
اإلعد ة الذهنهة وُ/و النذسهة  -االجتمدعهة االطالع علهاد يف خمتلف اإلجراظات.
 -29توصي اللجنة الدولية الطيرت ان تكفي وديود عيدد يات ميج مرتمجيي لغية اإلشيا ا
والواثئيق يف أشييكا يسييه الطييالع عليهييا خيا يف ذلي إيييزي يييد ( )Easy Readوبرايي
وغثمهييا مييج األشييكا والطييرق والوسييائ امليسييرا جل ي ي األشييخاص ذوي اإلعاقيية يف مجي ي
اإلدرا ات القلائية واإلدا ية.
 -30ويسدور اللجنة القلق م ُل الدولة ال ار مل صاغ يهديادت لتملا األشاخدص ذو
اإلعد ااة ما ا املق اادر ة يف النظ اادىل القض اادئ( تص ااذتام منخ اارط تصا ا رة م دشا ارة ُو ااا م دش اارة،
دلعمل حمدم ُو م ظذ( حمد م ُو م ظذ( حنذدذ القدن ل.
 -3١توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت خليياعفة دهود ييا مييج أدي متكييد األشييخاص ذوي
اإلعاقة ميج املشيا ة يف النظياة القليائي ب يفتهم منخيرطد ب يو ا مباشيرا أو غيث مباشيرا
الع حمامد أو موظفي حما م أو موظفي إنفاذ القانون.
حرية الشخف وأمنه (املادا )14
 -32الحاظ اللجناة تقلاق ُل األشااخدص ذو اإلعد اة ،ال ياهمد ذو اإلعد ادت النذسااهة -
االجتمدعها ااة ،ر ا ااد ال ا ازاأل ح ا اريتام مسا اال تة يف مستقا ااذهدت األم ا اراض النذسا ااهة ُو اها ااد م ا ا
املويسدت تس ب عدهدهتم ،جب ُحلدىل دن ل العق ابت و دن ل اإلجراظات اجلندئهة.
 -33حت ييا اللجن يية الدول يية الط ييرت عل ييا تع ييدي ق ييانون العق ييودت وق ييانون اإلدي يرا ات
اجلنائييية وموا ميية أحكامه ييا موا ميية ميية م ي املييادا  14مييج التفاقييية واملبييادئ التوديهييية
للجنة بشأن املادا  14مج التفاقية (انظر  A/72/55املرتق).
عدة التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادا )15
 -3٤الحااظ اللجنااة تقلااق التقاادرير عا يا ظ معدملااة األشااخدص ذو اإلعد ااة يف املويساادت
والا اد صال حر حاد التعاذيب ُو املعدملااة القدياهة واملاهناة .ويسادورهد القلاق ُيضادل حزاظ التقاادرير
ال ا ا ار ة ع ا ا اي ااتخداىل املخ اادرات م ا ا ُج اال إال ااتحلم يف الس اال اجلنس اا(إ لألش ااخدص ذو
اإلعد ة ،دصة ذو اإلعد دت الذهنهة ُو النذسهة  -االجتمدعهة.
 -3٥توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرت ان ت ييوتر مل ييج تعرذي يوا لس ييو املعامل يية لي ييات ش ييكو
وللي ااي التعييذيب وسييو املعامليية سييب دييي مييا حلقهييم مييج أذيرا وتقييدة هلييم التعيوي الكييايف
خا يف ذل إعادا التأ ي  .وتوصيها أيلا خرادعة تشريعارا املتعلقة دإل راب علا تناو العقاقث.
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عدة التعرض لالستغال والعنف والعتدا (املادا )1٦
 -3٦يسدور اللجنة القلق حزاظ التقدرير ال تحدد عا و ا ع ُعمادأل عناف جساد ونذسا(
عل األشخدص ذو اإلعد ة ،دصة ذو اإلعد دت الذهنهة وُ/و النذساهة  -االجتمدعهاة ،ا
فهام املصدت ل ابلت حد واألطذدأل ،و قههد هوالظ األشخدص ابلق ة ُو ابأل وية يف املويسدت.
 -37توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت جب ي بييياجت م يينفة عييج األشييخاص ذوي اإلعاقيية
ل سييي ا النسييا واألطفييا خييج تيييهم املودعييون يف املؤسسييات الييذيج يتعرذييون للعنييف.
وتدعو ا إىل تكثيف دهود ا حل اية مجي األشيخاص ذوي اإلعاقية ميج السيتغال والعنيف
والعتدا  .وتوصيها دلت قيق يف التقيا ير الييت تت يد عيج أع يا سيو املعاملية والعتيدا
اليت يتعرض هليا األشيخاص ذوو اإلعاقية اصية األطفيا يف املؤسسيات وتقيدؤ املسيؤولد
عج ذل إىل العدالة.
محاية السالمة الشخ ية (املادا )17
 -38قعر اللجنة ابلقلق حزاظ احلدالت امل لغ عناد املتعلقة ابلتعقاهم القسار لألشاخدص ذو
اإلعد ة ،ال يهمد النسدظ والذتهدت املصدابت إبعد دت ذهنهة ُو النذسهة  -االجتمدعهة واملصادت
ابلت حد ،د يف ذلل عندمد ل ل امل افقة صد رة ع ال ص( عل القخص املعرض للتعقهم.
 -39توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت دييياذ التييدابث املالئ يية ملن ي التعقيييم القسييري ألي
ش ييخف ذي إعاق يية خ ييج ت يييهم النس ييا والفتي ييات ذوات اإلعاق ييات الذ ني يية أو النفس ييية -
الدت اعية دون مواتقتهم احلرا واملستنثا م ودود ذ اجت تعالة ل شخاص املعنيد.
العيا املستق واإلدمات يف ايفت

(املادا )1٩

 -٤0يسدور اللجناة لاق ابلاغ تقاال العاد الل اا ما األشاخدص ذو اإلعد اة الاذي يعهقا ل يف
مويسا اادت وحمدو يا ااة الذا اارص املتدحا ااة لألشا ااخدص ذو اإلعد ا ااة ،دصا ااة ذو اإلعد ا اادت الذهنها ااة
وُ/و النذساهة  -االجتمدعهااة ،للحصا أل علا اخلادمدت واملقاادر ة يف جمتمعادهتم ا لهااة .و الحاظ تقلااق
عدىل وج ايرتا هجهة للتاههل درج املويسدت ،وُل األشخدص ذو اإلعد ة لهسا ا ةهعادل علا علام
خبدمدت الدعم املتدحة هلم ُو الس ل ال علنام م طلب املسدعدة يف جمتمعدهتم ا لهة.
 -٤١توصي اللجنة الدولة الطرت متاشيا مي تعليقهيا العياة قيم  5دعت ياد اسيرتاتيجية
لت قيق ما يلي:
ُ)

تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيا املستق والندمات يف ايفت ؛

ب) است دا دمات دعم يف ايفت عات ا ليية تكيون يف متنياو األشيخاص
ذوي اإلعاقة أايا انت ذب اإلعاقة وأايا انت أع ا م؛

ج) تقدؤ معلومات يف األحيوا إىل األشيخاص ذوي اإلعاقية وأسير م عيج
يفية مطالبتهم خبدمات الدعم واملساعدا اليت متكنهم مج العيا املستق ويف نف ايفت
ا لي وتقا ل تيا ارم الشخ ية.
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التنق الشخ ي (املادا )٢0
 -٤2قعر اللجنة ابلقلق ألل األشخدص ذو اإلعد اة الاذي يعهقا ل يف منادطق خمتلذاة اا
متساادوي يف احلص ا أل عل ا اخلاادمدت التقنهااة ُو اهااد وال عل ا معاادات جهاادة إلعااد ة هااهلام
حسب احتهدجدت ل واحد منام ،وذلل ايتند ال حر نظدىل إال يدئل التقنهة إلعد ة التاههلإ.
 -٤3حتا اللجنة الدولة الطرت علا إعادا النظر يف التشريعات وامل ا سات احلالية ميج
أد تيوتث تيرص متسياوية يف احل يو عليا يدمات إعيادا التأ يي اسيتنادا إىل يدمات
ومنتجات ديدا مج ال ناديق العامة واإلقلي ية.
حرية التعبث والرأي واحل و علا املعلومات (املادا )٢1
 -٤٤رحااب اللجنااة ابل ازاي ة األ اااة يف عااد ياادعدت الرتةااة حر ل ااة اإلشاادرة .تهااد ُنااد قااعر
ابلقلااق ما عاادىل ذديااة عااد مرتةاا( ل ااة اإلشاادرة وعاادىل القااذدفهة يف رصااد ن عهااة اادمدهتم ،ال يااهمد
فهمد خيص مقدم( اخلدمدت م الق دع العدىل .و قعر ابلقلاق ُيضادل ما االفتقادر حر املعل مادت العدماة
صد علهاد مو رال.
املتدحة تصه ة إحيز ريدإ وحر معل مدت ع نذهذ معدهدة مرا ل ال ع

 -٤٥حتا اللجنة الدولة الطرت علا إنشا التزامات ومعايث واذ ة وملزمة للخيدمات
العام ية لتييوتث املعلومييات وأسيياليب الت ييا ل شييخاص ذوي اإلعاقيية جب ي ي أنواعهييا م ي
حتديييد اللي اجت ذات ال ييلة والفعاليية وبعييد التشيياو مي املنظ ييات اليييت متثي األشييخاص
ذوي اإلعاقية .وتي ييا يتعلييق دلفقييرا  141مييج الييردود الكتابييية علييا قائ يية املسييائ توصييي
اللجنيية الدوليية الطييرت إبنشييا سييج وطييد يرصييد بشييفاتية املراتييق ذات األمهييية اخلاصيية
ل شخاص ذوي اإلعاقة .وتوصيها أيلي ا ان تلي ج تقرير يا اليدو ي املقبي معلوميات عيج
التنفيذ التد جيي ملعا دا مرا ا.
احرتاة البيت واألسرا (املادا )٢3
 -٤٦يس ا اادور اللجن ا ااة القل ا ااق حزاظ ُحل ا اادىل القا ا ارار احللا ا ا م( ر ا اام  ١١7امل ا ااور  ١٤شا ا ا د /
فرباياار  20١3و اادن ل األياارة لالحتااد الروياا( ،اللااذي ال يساامحدل لألشااخدص املصاادت ان ا اع
معهن ااة م ا اإلعد ااة الذهنه ااة ُو النذس ااهة  -االجتمدعه ااة ابل اازواج و ا واص طذ اال ،تص اار النظ اار ع ا
احتمدأل ُل حيقق هذا الت ص املصدحل الذضل لل ذل املعص.
 -٤7حتييا اللجنيية الدوليية الطييرت علييا تنقيييا التش يريعات احلالييية والل ي اجت املتاحيية
وتييوتث احلييواتز للتأ ييد مييج أن األشييخاص ذوي اإلعاقيية ييق هلييم الييزوات وإنشييا أسييرا علييا
قدة املساواا م اآل ريج.
التعليم (املادا )٢4
 -٤8يسدور اللجنة القلق اليتمرار العمال ابلتعلاهم القادئم علا الذصال ،علا الار م ما زاي ة
عااد األطذاادأل ذو اإلعد ااة يف نظاادىل التعلااهم العاادىل ،عدشااهدل ما مذاا ىل التعلااهم اجلاادم وحزاظ نقااص
القااذدفهة يف امل ا ار املدلهااة املخصصااة وا لهاادت املنقاااة م ا ُجاال ا فا ظاارو متساادوية جلمه ا
األشخدص املصدت مه ُنا اع العدهادت يف التعلاهم العادىل و قاد الادعم هلام ،علا النحا الاذ
لذل ا التق اريعدت االحتد يااة .ويساادورهد القلااق ُيض ادل م ا الذاارو اإل لهمهااة نظ ارال لتن ا ع الظاارو
وامل ار املدلهة املتدحة يف خمتلف املندطق.
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 -٤9حتييا اللجنيية الدوليية الطييرت علييا لايدا تعزيييز وتبييد مفهييوة دييودا التعليييم اجلييام
متاشييي ا م ي تعليقه يا العيياة قييم  )٢01٦(4بشييأن احلييق يف التعليييم اجلييام  .وتوصييي اللجنيية
الدوليية الطييرت اصيية دعت يياد ريطيية طريييق طويليية األد ي و طيية ع ي لت قيييق التعليييم
اجلييام ذ ي ج إطييا لمييد حمييدد ومؤش يرات وميزانييية اتييية وشييفاتة لل ي ان متت ي مجي ي
األشخاص ذوي العا ات جب ي أنواعها بتعليم دام ديد.
 -٥0وتوصييي اللجنيية الدوليية الطييرت أيليا ان تسرتشييد دلتفاقييية وبتعليييق اللجنيية العيياة
قم  4عند تنفيذ ا املق د  5مج اهلدت  4واهلدت -4أ مج أ دات التن ية املستدامة.
ال

ة (املادا  )٢5والتأ ي وإعادا التأ ي (املادا )٢٦

 -٥١يسادور اللجناة القلاق ما عادىل ذدياة وعاادىل لادفو فارص احلصا أل علا الرعدياة الصااحهة
اجلهدة و دمدت حعد ة التاههل يف ةه مندطق الدولة ال ر  ،وحتاها علمادل ابلت صاهدت الصاد رة
ع ا ا ا اللجن ا ا ااة املعنها ا ااة ابحلق ا ا ا اال تصا ا ااد ية واالجتمدعه ا ا ااة والثقدفها ا ااة لالحت ا ا ااد الرويا ا اا( انظ ا ا اار
 ،E/C.12/RUS/CO/6الذقاار ل  ٥0و .)٥١ويساادورهد القلااق ُيض ادل م ا عاادىل وج ا تهاادانت ع ا
التقريعدت ال حتلم حنقدظ نظدىل ال يدئل التقنهة إلعد ة التاههل.
 -٥2توصي اللجنة الدولة الطرت ان تتخذ تيدابث تكفي متتي األشيخاص ذوي اإلعاقية
يف مجي ي املنيياطق بفييرص احل ييو علييا نوعييية ديييدا مييج الرعاييية ال ي ية و ييدمات إعييادا
التأ ي ي  .وتوصيييها أيل ي ا بتنقيييا تش يريعارا واا سييارا احلالييية املتعلقيية بسياسييات املخييد ات
والت ييدابث الوقائي يية ع ييج طري ييق أ ييذ ا يف احلس ييبان التوص يييات ال يييت ق ييدمتها اللجن يية املعني يية
دحلق ييوق القت ييادية والدت اعي يية والثقاتي يية لالحت يياد الروس ييي (انظ يير E/C.12/RUS/CO/6
الفقيير ن  50و 51بودييه يياص) .وتوصيييها إذيياتة إىل ذلي بوذي تشيريعات عييج نظيياة
الوسائ التقنية إلعادا التأ ي تنف علا الشفاتية يف ع لية صن القرا عندما يتعلق األمر
دلل اجت ذات ال لة.
الع

والع الة (املادا )٢7

 -٥3يس اادور اللجن ااة القل ااق م ا ا ل ع اادىل ا فا ر ه اادت هس ااية معق ل ااة لألش ااخدص ذو
اإلعد ااة ااا م صا حااى ا ل علا ُنا يا ب للتمههااز يف حطاادر التقاريعدت الراهنااة .ويساادورهد
القل ااق ُيض ادل حزاظ ع اادىل ذدي ااة املعل م اادت املتدح ااة ع ا إال ظ اادئف اخلدص ااةإ وت ارامج ي ا العم اال
لألشااخدص ذو اإلعد ااة ،ال يااهمد ابلنس ا ة لألشااخدص ذو اإلعد اادت الذهنهااة ُو النذسااهة -
االجتمدعهااة ،وألل هنااد نقصادل يف التاادريب واملساادعدة يف حطاادر شااذد ور"اا( يف ا فا ر ه اادت
هساية معق لة لألشخدص ذو اإلعد ة يف ُمد العمل.
 -٥٤توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت ان تعتييي احلرمييان مييج الرتتيبييات التيس يثية املعقوليية
ل شييخاص ذوي اإلعاقيية سييببا للت ييييز يف تشيريعارا متاشييا مي التفاقييية وأن جتعي عييب
اإلثبات واقعا علا ا الع  .وتوصيها أيلا بت سد وتوحيد الدعم املتاح لتوتث ترتيبات
تيسثية معقولة يف أما ج الع .
 -٥٥وتوصي اللجنة الدولية الطيرت إذياتة إىل ذلي
املق د  5مج اهلدت  8مج أ دات التن ية املستدامة.
8
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مستو املعيشة الالئق واحل اية الدت اعية (الفقرا )٢8
 -٥٦قااعر اللجنااة ابلقلااق حزاظ الت ه ااات يف حساادب الاادعم املااديل القااار ع ا اإلصاادابت
واإلعد دت الندةة ع العمل ،الذ هل حن َ ول تندظ عل رار ا لمة العلهد.
 -٥7توصييي اللجنيية الدوليية الطيرت إبعييادا النظيير يف اا سييارا وتشيريعارا احلالييية املتعلقيية
إبدا ا الدعم املايل املرتب دإلصادت واإلعاقات النامجة عج الع وبتعدي القواعد ذات
ال لة لزايدا الشفاتية مشفوعة بل اجت تعالة إذاتية وتقا ألحكاة التفاقية.
املشا ة يف احلياا السياسية والعامة (املادا )٢٩
 -٥8يساادور اللجنااة القلااق ألل الدولااة ال اار لااهس لاادياد ق اريعدت شاادملة وملزمااة ضاام
لألش ااخدص ذو اإلعد ااة ممدري ااة حقا ا ام االنتخدته ااة .وحض اادفة حر ذل اال ،الح ااظ اللجن ااة ُل
القا ارار  7-832/9٦امل ااور  9آب ُ/سا ا س  20١7ال ااذ ااذ ا ا اللجن ااة االنتخدته ااة املر زي ااة
االحتد ية ال يتضم ي إ صهدتإ.
 -٥9حتا اللجنة الدولة الطرت عليا اعت ياد تشيريعات شياملة أو تعيدي القيانون احليايل
املتعلييق دلنتخييادت حبيييا تكييون النتخييادت واملعلومييات ذات ال ييلة مييج أدي الت ييويت
متاحة جل ي األشخاص ذوي اإلعاقة متاشي ا م الفقرا  ٢٦مج ذب املالحظات اخلتامية.
املشا ة يف احلياا الثقاتية وأنشطة الرتتيه والتسلية والرايذة (املادا )30
 -٦0يساادور اللجنااة القلااق حزاظ عاادىل وج ا معل ماادت شااذدفة ع ا نذهااذ الق ا ان املااذ رة يف
الذقاارة  ١9١م ا الاار و اللتدتهااة عل ا دئمااة املساادئل ،ال يااهمد فهمااد خيااص اإلج اراظات الالزمااة
ملساادعدة األشااخدص ذو اإلعد ااة يف ممدريااة حقا ام الثقدفهااة ،وحزاظ عاادىل وجا معل ماادت عا
نذهااذ القاادن ل االحتااد ر اام  3٤املتعلااق إبلزامهااة ال صااف الصا ا و رةااة األفااالىل علا القدشااة.
ويسادور اللجنااة القلااق ُيضادل ما ُنا تهنمااد ُصا حت اخلاادمدت الساهدحهة ،ااد فهاااد مرافااق اإل دمااة،
متدحة تقدر ُ رب لألشخدص ذو اإلعد دت ال دنهة ،ال جاد علا ماد ي ادو ُياة ُحلادىل لصادحل
األش ااخدص ذو اإلعد اادت احلس ااهة ُو اه ااد ما ا ُنا ا اع العده اادت .و الح ااظ اللجن ااة تقل ااق ُنا ا
ال جد معديا حلزامهة للحص أل عل اخلدمدت السهدحهة.
 -٦١توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرت بت س ييد س ييب ال ي يرا يف احلي يياا الثقاتي يية جل يي ي
األشييخاص ذوي اإلعاقيية خييج تيييهم األشييخاص ذوو اإلعاقييات احلسييية عييج طريييق وذ ي
إدرا ات شفاتة و ليات تقييم ومعايث ملزمية للخيدمات السيياحية والبيت الت تيية الثقاتيية
يف الحتاد الروسي متاشي ا م تعليق اللجنة العاة قم .٢

ديم -التزامات حمددا (املواد )33-31
مج اإلح ا ات والبياجت (املادا )31
 -٦2يساادور اللجنااة القلااق حزاظ عاادىل وجا معل ماادت عا ن عهااة اخلاادمدت املقدمااة للمصاادت
تق ااى ُن ا ا اع اإلعد ااة واحلص ا ا أل علها ااد يف ُعق اادب حنق اادظ الس ااجل االحت ااد لألش ااخدص ذو
اإلعد ااة .ويساادورهد القلااق ُيض ادل حزاظ عاادىل وج ا معل ماادت ع ا االي ارتا هجهة القاادملة والقااذدفة
جلم ال هدانت املصنذة.
GE.18-05487

9

CRPD/C/RUS/CO/1

 -٦3توصييي اللجنيية الدوليية الطييرت يف ذييو املق ييد  17مييج اهلييدت  18مييج أ ييدات
التن ييية املسييتدامة ان حتسييج سييج األشييخاص ذوي اإلعاقيية وتق ي ا لالتفاقييية مييج ييال
اح يرتاة احل ييق يف اخل وص ييية ومجي ي بي يياجت م يينفة ع ييج ييائف س ييكاهنا ذوي اإلعاق ييات
وحتليلهي ييا ونشي يير ا خي ييا يف ذل ي ي حسي ييب اجلي يينس والع ي يير والعي ييرق وني ييوع العا ي يية والوذ ي ي
الدت يياعي  -القت ييادي والع ي ومكييان اإلقاميية واحلييوادز اليييت يوادههييا األشييخاص ذوو
اإلعاق يية يف ايفت ي ي  .وتوص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرت أيلي ي ا دلعت يياد عل ييا منهجي يية تري ييق
واشنطج املعد إبح ا ات اإلعاقة.
التعاون الدويل (املادا )3٢
 -٦٤قعر اللجنة ابلقلق حزاظ مد ُتلغ عن م عدىل ذدية مقدر ة املنظمدت الرويهة ال عثل
األشخدص ذو اإلعد ة يف جمدأل التعدول الدويل.
 -٦٥تدعو اللجنة الدولة الطرت إىل إشراك املنظ يات الروسيية الييت متثي األشيخاص ذوي
اإلعاق يية يف يف ييا التع يياون ال ييدويل واحل ييرص عل ييا إد ات منظ ييو اإلعاق يية الق ييائم عل ييا حق ييوق
اإلنسان يف مجي اجلهود الرامية إىل حتقيق أ دات التن ية املستدامة وتقا ألحكاة التفاقية.
التنفيذ والرصد علا ال عيد الوطد (املادا )33
 -٦٦قااعر اللجنااة ابلقلااق لعاادىل وج ا ُ آلهااة نسااهق حمااد ة ص اراحة عل ا النح ا امل ا يف
امل ااد ة  ) ١ 33ما ا اال ذد ه ااة .و الح ااظ تقل ااق ل ااة مق اادر ة املنظم اادت املمثل ااة لألش ااخدص ذو
اإلعد ااة يف رصااد اال ذد هااة و نذهااذهد .و الحااظ ُيض ادل عاادىل ذديااة الرصااد عل ا الصااعهد اإل لهماا(
للدولة ال ر وعدىل فعدلهت .
 -٦7إن اللجنيية إذ ذ ييذ يف اعتبا ييا املبييادئ التوديهييية املتعلقيية اطيير الرصييد املسييتقلة
ومشا تها يف أع ا اللجنة ( )٢01٦توصي الدولة الطرت خا يلي:
تعيد منسق/منسقد لت سد التنفييذ املنسيق لالتفاقيية يف الدولية الطيرت
ُ)
م إيال اعتبا اص للكفا ات علا ال عيد اإلقلي ي؛
ب) املشييا ة الكامليية والفعاليية ل شييخاص ذوي اإلعاقيية يف ع لييية الرصييد عييي
املنظ ات اليت متثلهم خا يف ذل مج ال توتث الت وي الاللة.

ابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 -٦8تطلب اللجنة إىل الدولة الطرت أن تنفذ التوصيات الوا دا يف ذب املالحظات اخلتامية.
 -٦9وتوصييي اللجنيية الدوليية الطييرت ان حتي ي ييذب املالحظييات اخلتامييية للنظيير تيهييا
واييياذ إدي يرا ات بشييأهنا إىل أعل ييا احلكوميية واليمل ييان واملسييؤولد يف ال ييولا ات املخت يية
والسلطة القلائية وأعلا ايف وعات املهنية املعنية مث العياملد يف التعلييم واملهيج الطبيية
والقانوني يية و ييذل إىل الس ييلطات ا لي يية والقط يياع اخل يياص ووس ييائ اإلع ييالة دس ييتخداة
اسرتاتيجيات التواص الدت اعي احلديثة.
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 -70وتشج اللجنة الدولة الطرت بقوا علا إشراك منظ يات ايفت ي امليد
منظ ات األشخاص ذوي اإلعاقة يف إعداد تقرير ا الدو ي.

ول سيي ا

 -7١وتطلييب اللجنيية إىل الدوليية الطييرت أن تنشيير ييذب املالحظييات اخلتامييية علييا نطيياق
واس خا يش املنظ ات غث احلكومية ومنظ يات األشيخاص ذوي اإلعاقية واألشيخاص
ذوي اإلعاقيية أنفسييهم وأت يراد أسيير م دللغييات الوطنييية ولغييات األقليييات خييا يف ذل ي لغيية
اإلشا ا ويف أشكا يسيه الطيالع عليهيا خيا تيهيا نظياة إييزي ييد وإ حتهيا يف موقي
احلكومة الشبكي املتعلق حبقوق اإلنسان.
التقرير الدو ي املقب
 -72تطلب اللجنية إىل الدولية الطرت أن تقدة تقرير ييا اجليام للتقرييريج اليدو يد الثيا
والثالا حبلو  ٢5تشيريج األو /أ تيوبر  ٢0٢٢وأن تيد ت تييه معلوميات عيج تنفييذ يذب
املالحظييات اخلتامييية .وتطلييب اللجنيية أيل ي ا إىل الدوليية الطييرت أن تنظيير يف تقييدؤ التقري يريج
املذ و يج أعالب ع الا إبدرا اللجنة املبس لتقدؤ التقا ير الذي تعد اللجنة خودبه قائ ية
مسييائ قبي التييا ي ا ييدد لتقييدؤ تقرييير الدوليية الطييرت بسيينة واحييدا علييا األقي  .وتشييك
دود الدولة الطرت علا قائ ة املسائ ذب تقرير ا.
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