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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل للمملكة العربية

السعودية*

أولا -مقدمة
 - ١نظرت اللجنة يف التقرير األويل للمملكة العربية ( )CRPD/C/SAU/1يف جلستيها 449
يف  20و 2١آذار/م ر ر ررار .20١9
و( 450انظر ر ررر  CRPD/C/SR.449و ،)450املعقر ر ر ر
واعتمدت يف جلستها  466املعق ة يف  2نيسان/أبريل  ،20١9هذه املالحظات اخلتامية.
رحر اللجنررة قلتقري رر األويل للمملكررة العربيررة السرع ية الررذ أقعر ّرد واقررا للم ررا
 -2و ّ
الت جيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن قدمي التقارير ،و شكر الدول َة الطرف على ما قدمته من
ر و كتابير ر ر ررة ( )CRPD/C/SAU/Q/1/Add.1عل ر ر ر ررى قالم ر ر ر ررة املسر ر ر ررالل ال ر ر ر رريت أع ر ر ر ر ّرد ا اللجن ر ر ر ررة
(.)CRPD/C/SAU/Q/1
 - ٣و عرر اللجنرة عرن قرديرها للرر ار املايرد الررذ جرر مرو وارد الدولرة الطررف الرايررو
املسررت  ،و شرريد قلدول ررة الطرررف فياا ه ررا وارردا مررن ه ررذا املسررت ل ر ّرمن رال ر للر ر ارات
احلك مية ذات الصلة.

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
 - 4شريد اللجنرة قخلطر ات األوليرة الريت قالررذت ل ضرو شرريعات وآل يرات وبررامل لتعزيررز
ومحاية حق ق األشخاص ذو افعاقة ،مبا يف ذلك ما يلي:
(أ)
ال راء رقم ٣0٨؛

اعتما رؤية اململكرة العربيرة السرع ية  )20١6(20٣0مب جر قررار سلر

( ) إنشراء هيةررة رعايرة األشررخاص ذو افعاقررة ،يف عرا  ،20١٨مب ج ر ق ررار
سل ال راء رقم 266؛
__________

*

اعتمد ا اللجنة يف ور ا احلا ية والعشرين ( ١١آذار/مار  5 -نيسان/أبريل .)20١9
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(ج) مت يل مرك ات خاصة لألشخاص ذو افعاقرة أو أرررهم ،وإعاراء السرالق
اخلاص ر وامل ر اا املن رزلي وررضرري األش ررخاص ذو افعاقررة مررن رر ر ش ر ات ال رردخ
واخلروج والع ة ورر صاريح افقامة؛
( ) إمكانية عي أشخاص ذو إعاقة يف منص املايت العرا  ،وانلرمامهم إ
سل الش ر  ،وعملهم يف سل هيةة حق ق افنسان؛
(ه) لصيص حصة أربعة يف املالة على األقل لتمايل األشخاص ذو افعاقة يف
املؤرسات واهليةات احلك مية اليت اف  25م ااا أو أكار.

اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف  -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4- 1
-5

شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:

ارتنا شريعات الدولة الطرف ،مبا يف ذلك النظا األراري للركم ،ونظا
(أ)
رعاية املع ق  ،ونظا العمل ،ومياراق هيةرة رعايرة األشرخاص ذو افعاقرة ،إ خر ذج خر
ملعاجلة مسألة افعاقة ،وه خ ذج يتعارض مو اال ااقية وال يعرتف قحل اجز ال يةية اليت ع ق
مشاركة األشخاص ذو افعاقة يف اجملتمو مشاركة كاملة واعلية على قد املساواة مو اآلخرين؛
( ) عد وج اررتا يجية متماركة وشاملة بشأن مسألة افعاقة لتنايرذ الرنهل
القالم على حق ق افنسان إ اء افعاقة واملنص ص عليه يف اال ااقية؛
(ج) عد عقد مشاورات منهجية مو املنظمات اليت يت األشخاص ذوو افعاقة
قيا ا وإ ار ا و سي أم رها ،وعد إشراك األشخاص ذو افعاقة ايها.
-6

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

الستتفاد متص صتيااة استجاتيجية و نيتة اقتوق اإلنستان (األمتر امللكتي
(أ)
رقم  ) 1٣٠٨4لبدء عملية النتقال الكامل إىل هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة
يف القوانني والسياسات ،مبا يف ذلك النظام األساسي للحكم ،ونظام رعاية املعوقني ،ونظام
العمل ،وميثاق إنشتاء ييةتة رعايتة األشتخاص ذوي اإلعاقتة ،وتدف مواءمتاتا مت املبتادئ
العامة واألحكام املنصوص علياا يف التفاقية؛
( ) وضت استتجاتيجية و نيتتة بشتتأن اإلعاقتتة متتص أ تتل تنفي ت هنتتج قتتائم علتتى
حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة؛
(ج) إنش تتاء ةلي تتة مناجي تتة لالعت تتجاف تملنظم تتات الت ت يت تتوىل األشت تتخاص ذوو
اإلعاقة قيادهتا وإدارهتا وتسيري أموريا ولعقد مشاورات فعلية وجمدية م األشخاص ذ وي
اإلعاقة وإشراكام بنشاط فياا ،مبص فيام ذوو اإلعاقة النفسية ال تماعية أو ال ينية مص
ختالل املنظمتات الت هتثلام يف ايت املستائل الت تتم،ر علتيام ،مثتل وضت كتل القتتوانني
والسياستتات والت ت امج ،هش تتي ا م ت تعلي تتق اللجن تتة العتتام رق تتم  )٢٠1٨(٧بش تتأن مش تتاركة
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األشخاص ذوي اإلعاق ة ،مبص فيام األ فال ذوو اإلعاقة ،مص خالل املنظمات ال هثلام،
يف تنفي التفاقية ورصديا.

تء  -حقوق حمدد (املواد )٣٠- 5
املساوا وعدم التمييز (املاد )5
-٧

شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:

عرد اع ررتاف التشررريعات ال صنيررة ص رراحة ررق األشررخاص ذو افعاقررة يف
(أ)
املساواة وعد التمييز ،وقحلرمان من الرت ي ات التيس ية املعق لة ب صاه عمال من أعما التمييز
على أرا افعاقة ،وأبشكا التمييز املتعد ة واملتقاصعة؛
( ) عد وج قلااي قان نية بشأن التمييز على أرا افعاقة ،وه ما يعك
عد وعي األشخاص ذو افعا قة قآلليات املتاحة للدااع عن حق قهم أكار من أنه يعكر
عد وج مال هذا التمييز.
-٨

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

اعتمتاد تشتريعات تعتجف صتراحة تاتتق يف املستاوا وعتدم التمييتز علتتى
(أ)
أساس اإلعاقة ،وتارمان مص الجتيبات التيسريية املعقولة بوصفه شكالا مص أشكال التمييز
على أساس اإلعاقة ،وأبشكال التمييز املتعدد واملتقا عة؛
( ) توعي تتة أع ت تتاء اجلا تتاز الق ت تتائي ،وامل تتوافني املكلفت تتني نف تتاذ القت تتوانني،
واملوافني ااكوميني ،وأصحاب العمل ،والعاملني يف قطاعي التعليم والصحة ،واألشخاص
ذوي اإلعاقة أنفسام ،أبن هلم ااق يف املس اوا وعدم التمييز ،وأبنه تو د أشكال متعدد
ومتقا عة مص التمييز ،وأبنه توفر الجتيبات التيسريية املعقولة وسبل النتصاف القانونية
املتاحة بغرض هتيةة بيةة ه ّكص األشخاص ذوي اإلعاقة مص املطالبة حبقوقام.
النساء ذوات اإلعاقة (املاد )6
-9

شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:

حمد ة لتعزيز مشاركة النساء ذوات افعاقة ،ال ريما النساء
(أ)
عد الاذ داب ّ
ذوات افعاقة الناسية االجتماعية أو الذهنية ،يف احلياة السيارية والعامة؛
( ) ارتمرار العمل بنظا ال صري الرذكر الرذ
مبعظم احلق ق املكا لة هلن مب ج اال ااقية فذن وصي ذكر.

لرو متترو النسراء ذوات افعاقرة

 - ١0وتوصي اللجنة الدولة الطرف أبن تعزز التدابري الرامية إىل كفالة التطور الكامل
والتقدم والتمكني للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،وأبن تقوم ،على و ه اخلصوص ،مبا يلي:
اختتاذ تتتدابري تستتمر مبشتتاركة النستاء ذوات اإلعاقتتة يف اايتتا السياستتية
(أ)
والعامة وتعززيا ،بطرق مناا وضت وتنفيت حصتد حمتدد للنستاء ذوات اإلعاقتة وتعمتيم
مراعا حقوق النساء ذوات اإلعاقة يف اي القوانني والسياسات وال امج ،يف إ ار منظور
متعدد اجلوانب؛
GE.19-07812

3

CRPD/C/SAU/CO/1

( ) إفراغ تشريعاهتا مص اي األحكام التمييزية ال تم،ر على النساء ذوات
اإلعاقة ،ول سيما تلك ال تقت ي حصول املترأ علتى إذن وصتي ذكتر ملمارستة حقوقاتا
مبو ب التفاقية ،على النحو ال ي أوصت به اللجنة املعنية تلق اء علتى التمييتز ضتد
املرأ يف مالحظاهتا اخلتامية األخرية ( ،CEDAW/C/SAU/CO/3-4الفقر (16ج)).
األ فال ذوو اإلعاقة (املاد )٧
 - ١١شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
عد وج محاية حمد ة لألصاا ذو افعاقة يف شريعا ا ول الرها التنايذية
(أ)
وريارا ا ،مبا يف ذلك يف نظا محاية الطال ونظا احلماية من افيذاء؛
( )

عرض األصاا ذو افعاقة للعق بة ال دنية والتمييز وال تنميط والتهميش؛

(ج) عر ررد وج ر ر بر ر ررامل ل نر رراء ق ر رردرات مقر رردمي اخل ر رردمات الصر رررية والتعليمي ر ررة
واالجتماعية بشأن حق ق األصاا ذو افعاقة؛
( ) عد وج اآلليات الال مة للرمان أن ؤخرذ آراء األصارا ذو افعاقرة يف
االعت ار ايما يتعلق قملسالل اليت متسهم وأررهم ،مبا يف ذلك آل يات احلماية؛
(ه) غيا املعل مات بشأن التدخالت الط ية الرامية إ رع الطعم الق قعي وعد
صم أو ضعاف السمو بشأن قرار اخلل ع هلا.
التشاور اجملد مو أرر األصاا الذين هم ّ

 - ١2توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

مرا عة نظام محاية الطفل ونظام ااماية مص اإلي اء إلدخال أحكام حمدد
(أ)
تند على محاية حقوق األ فال ذوي اإلعاقة ،وتعميم حقوق األ فال ذوي اإلعاقة ،مبا يف
ذلتتك مب تتدأ مصتتا الطف تتل الف تتلى ،يف السياس تتات واخلط ت والت ت امج الو نيتتة املتعلق تتة
تأل فال والشباب؛
( ) حظتر العنتف ضتد األ فتال ذوي اإلعاقتتة ،مبتا يف ذلتك العقوبتة البدنيتتة،
وفترض عقتوتت علتتى اجلنتا  ،واعتمتتاد وتنفيت استجاتيجية ملكافحتتة تعترض األ فتتال ذوي
اإلعاقة للتنمي والتمييز؛
(ج) تتتوفري بتترامج لبنتتاء ق تتدرات اي ت مقتتدمي اخل تتدمات ،مبتتا فياتتا اخل تتدمات
الصحية والتعليمية وال تماعية ،إىل األ فال ذوي اإلعاقة بشأن حقوق يملء األ فال؛
( ) وضت ت ت وتنفيت ت ت ةلي ت تتة تكفت ت تتل مش ت تتاركة األ ف ت تتال ذوي اإلعاق ت تتة وأست ت تتريم
واملنظمات املمثلة هلم مشاركة كاملة يف عمليات صن القرار ويف وض السياسات ل مان
أن تليب اخلدمات املقدمة هلم متطلباهتم؛
(ه) ضمان أن يعطي األ فال ذوو اإلعاقة وأسريم املوافقة املسبقة واملست نري
قبل الشروع يف اإل راءات الصحية القتحامية ،مثل زرع الطعم القوقعي ،واحجام القدرات
املتطور لأل فال ،وتيسري تعلّم لغة اإلشار .
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إذكاء الوعي (املاد )٨
 - ١٣شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
ارتنا التداب الرامية إ الت عية ق ق األشخاص ذو افعاقة ،مبا يف ذلك
(أ)
يف وررالط افعررال  ،إ ص ر ر خراصه ماررا ه أن عزيررز ال قايرة مررن افعاقررة هر رردب لتنايررذ
اال ااقية ،بدال من أنه هنل قالم على حق ق افنسران إ اء افعاقرة ،وإ اء عرد وصر أنشرطة
الت عية إ ال يةات الرياية وأماكن العمل؛
( )
وصريقة برا .

عد نشر اال ااقية أبشكا ي سهل االصالع عليها مال صيغة القراءة امل سطة

 - ١4وتت كر اللجنتة الدولتة الطتترف أبن تعزيتز الوقايتة متص اإلعاقتتة لتيف إ تراء لتنفي ت
التفاقية وتوصي الدولة الطرف أبن تقوم ،تلتعاون م منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
واجلاات املعنية األخرى ،مبا يلي:
تنظتيم مح تالت توعيتتة عامتتة ،م ت الجكيتز علتتى أصتتحاب العمتتل واملنتتا ق
(أ)
الريفيتتة ،لتصتتوير األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة بوص تتفام أصتتحاب حقتتوق ،وإااتتار ق تتدراهتم،
ومكافحة التمييز والقوالب النمطية السلبية يف وسائ اإلعالم؛
( )
و ريقة براي.

املبسطة
نشر التفاقية أبشكال يسال ال الع علياا مثل صيغة القراء
ّ

إمكانية الوصول (املاد )9
 - ١5شرعر اللجنرة قلقلرق إ اء عرد وجر آليرة لرصرد نايرذ بررذمل الناراذ الشرامل ،وعرد
وج أحكا بشأن إمكانية ال ص يف نظا رعاية األشخاص ذو افعاقة ،وعد التشاور مو
األشخاص ذو افعاقة بشأن نايذ هذه التداب  .و شعر اللجنة قلقلق أيلا إ اء عد ارض
عق قت يف حا عد امتاا أحكا إمكانية ال ص .
 - ١6توصي اللجنة الدولة الطرف ،هشي ا م تعليق اللجنة العام رقم  )٢٠14(٢بشأن
إمكانية الوصول ،أبن تنشئ ةلية لرصد تنفي برانمج النفاذ الشامل ،وأبن هنر تلك اآللية
ما يلي:
مسمولية تفتيش إمكانية الوصول إىل املباين العامة واملرافق ووسائل النقل
(أ)
وخدمات املعلومات والتصالت ،تلتشاور الو،يق م األشخاص ذوي اإلعاقة ،مص خالل
املنظمات ال هثلام؛
( )

صالحية إحالة حالت عدم المتثال إىل الق اء؛

(ج) القتدر علتتى كفالتة التشتتاور امت دي م ت األشتخاص ذوي اإلعاقتتة ،مبتتا يف
ذلك فيما يتصل بتنفي التشريعات والسياسات املتعلقة مكانية الوصول.
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ااق يف اايا (املاد )1٠
 - ١٧شعر اللجنة قلقلق إ اء مشروعية عق بة افعدا يف الدولة الطرف .كما شعر قلقلق
إ اء ط يق عق بة افعدا على األشخاص ذو ا فعاقة الناسية االجتماعية أو الذهنية.
 - ١٨توصي اللجنة الدولة الطرف لغاء عقوبة اإلعدام تلنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة
النفستية ال تماعيتة أو ال ينيتتة وبتعليتق اي ت أحكتام اإلعتتدام اااليتة ،متتص أ تل الوفتتاء
تلتزاماا مبو ب املاد  1٠مص التفاقية.
حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املاد )11
 - ١9شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
هشاشة وضو الالجة وملتمسي اللج ء من ذو افعاقة بس
(أ)
العسكرية للدولة الطرف يف املنطقة؛

األعمرا

( ) عد كااية التداب املتخذة للمان وص األشخاص ذو افعاقة إ داب
التأه واحلماية وافغاثة يف حاالت الك ارث وإ مراكز افي اء وررات افجالء ،مبا يف ذلك
املعل مات ذات الصلة.
 - 20وإذ تشري اللجنة إىل أنه تطبق ضماانت التفاقية يف حتال كانتت الدولتة الطترف
هارس سيطر فعلية على أفراد مو وديص يف ولية ق ائية أخرى (CCPR/C/96/D/1539/2006
الفقر  ،) ٢- 14أو يف حال كانت حلقة يف سلسلة العالقة السببية ال قتد تتستبب يف
وقوع انتااكات حمتملة يف ولية ق ائية أخرى ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
كفالة احجام كل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عند ممارستة صتالحياهتا
(أ)
يف ولايت ق ائية أخرى ،مبا يف ذلك يف حالت النزاع املسلر ،وتيسري وصول املساعد
اإلنسانية الغو،ية على حنو سري وسلف إىل املدنيني ال يص حيتا ون إلياا ( ، A/HRC/33 / 3 8
الفقراتن (٧1ب) و(د))؛
( ) اعتم تتاد وتنفيت ت است تتجاتيجية بش تتأن ح تتالت الطت تتوارئ واا تتد م تتص ت تتا ر
الكتوار تكتون شتتاملة ويستال ال تالع علياتتا كاملتة ل تمان محايتتة وستالمة األشتتخاص
ذوي اإلعاق تتة املعرض تتني للخط تتر ،هش تتيا مت ت إ تتار س تتينداي للح تتد م تتص تتا ر الكت تتوار
للفتتج  ،٢٠٣٠- ٢٠15وض تتمان تزويتتد األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة مبعلومتتات ع تتص نظ تتم
الطوارئ واإل الء ووسائل النقل واملال ئ بصيغ ميسر .
العجاف تألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساوا م اآلخريص أمام القانون (املاد )1٢
 - 2١يسرراور اللجن ررة القلررق ألن األش ررخاص ذو افعاق ررة الناسررية االجتماعي ررة أو الذهني ررة
حمروم ن من االعرتاف هبم على قد املساواة مو اآلخررين أمرا القران ن ،بسر رارررة قيريم
قرردر م علررى الرراذ الق ررارات .ويسرراور اللجنررة القلررق أيل را إ اء نقررص التررداب املتخررذة لتزويررد
األشخاص ذو افعاقة قلدعم الال ايما يتعلق مبماررة أهليتهم القان نية.
 - 22هاشيا م التعليق العام رقم  )٢٠14(1بشأن العجاف تألشخاص ذوي اإلعاقة
على قدم املساوا م اآلخريص أمام القانون ،توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
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اختتتاذ التتتدابري التشتتريعية الالزم تتة لالعتتجاف تأليليتتة القانونيتتة الكامل تتة
(أ)
لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساوا م اآلخريص ،وإلغاء نظم اختاذ القرار تلوكالة؛
( ) استحدا نظم لدعم اختاذ القرار حتجم استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة
وحقوقام وإرادهتم وأف لياهتم يف اي جمالت ااياة؛
(ج) وض ت وتنفي ت ب تترامج لتوعيتتة األشتتخاص ذوي اإلعاق تتة وأستتريم ،وأف تتراد
امتمعتات الليتتة ،واألخصتتائيني ال تمتتاعيني ،وأع تتاء الستتلطتني الق تتائية والتشتتريعية،
مبسألة دعم اختاذ القرار وتأليلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
( ) التشاور م منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واجلاات املعنية األخرى يف
ي ه العمليات التشريعية والسياساتية.
إمكانية اللجوء إىل الق اء (املاد )1٣
 - 2٣شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
مساح التشريعات احلالية ،مبا ايها املا اتن  ١4٨و ١49من نظا افجراءات
(أ)
اجلزاليرة ،قحل رمرران مررن إمكانيررة جل ر ء األشررخاص األررروم مررن األهليررة القان نيررة إ القلرراء،
وإمكانيرة منعهررا األشرخاص ذو افعاقررة الذهنيررة أو الناسرية االجتماعيررة مرن قرردمي شررك
م اشرة أما القلاء؛
( ) ع ررد كااير ررة املعل م ررات املتاحر ررة أبش رركا يسر ررهل االص ررالع عليهر ررا لتمك ر ر
األشخاص ذو افعاقة ،وال رريما األشرخاص املكار ا أو الصرم واألشرخاص ذو افعاقرة
الذهنية أو الناسية االجتماعية ،من املشاركة يف افجراءات القلالية؛
(ج) م اجهة األشخاص ذو افعاقة ،وال ريما أولةك الذين يعيش ن يف املناصق
الرياية ،عق ات إضااية ايما يتعلق إبمكانية اللج ء إ القلاء بس نقص إمكانية ال ص
إ اهلياكل األرارية وغيا التيس ات افجرالية؛
حمد ة للمان إمكانية جل ء األشخاص ذو افعاقة ون
( ) عد وج داب ّ
متييز إ القلاء ،أو داب للمان احرتا حقهم يف حرية اختيار م ااي القلاء وم ااي إنااذ
القان ن املعني .
 - 24إذ ت اللجنة يف اعتباريا أحكام املاد  1٣مص التفاقيتة والغايتة  ٣- 16متص
أيداف التنمية املستدامة ،توصي الدولة الطرف مبا يلي ،ويي:
تقي د إمكانية
(أ)
إلغاء أي أحكام ،مبا يف ذلك يف نظام اإل راءات اجلزائيةّ ،
وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل الاكم؛
( ) كفالة توافر مجاني حمجفني ومعتمديص متخصصني يف لغة اإلشار وإاتحة
الواثئق بصيغ يسال ال الع علياا ،مثل ريقة براي و ريقة التواصل تللمتف وصتيغة
املبستتطة ،وضتتمان إمكانيتتة وصتول اي ت األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة دون هييتتز إىل
القتراء
ّ
تكنولو يات املساعد ل مان مشاركتام الكاملة يف اي اإل راءات الق ائية واإلدارية؛
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(ج) اختاذ اي التدابري الالزمة ملكافحة التمييز ال ي يوا اه األشخاص ذوو
اإلعاقة فيما يتعلق مكانية جلوئام إىل الق اء ،وضمان وصوهلم التام إىل نظام الق اء،
ل سيما يف املنا ق الريفية ،وتوفري ترتيبات تيسريية شاملة.
( ) تعزيتز أنشتطة توعيتة متوافي التتاكم والق تا واملتدعني العتامني ومتتوافي
إنفتاذ القتانون ،مبتتص فتيام أفتراد الشتتر ة وموافتو الستجون ،ول ستتيما يف املنتا ق الريفيتتة
وامتمعات اللية النائية ،أبحكام التفاقية.
حرية الشخد وأمنه (املاد )14
 - 25يساور اللجنة القلق ألن نظا الرعاية الصرية العقلية ونظا مزاولة املهن الصررية يف
الدولرة الطررف يسررمران إبيرداع األشررخاص ذو افعاقرة ،وال ررريما ذو افعاقرات الناسررية
واالجتماعي ررة أو الذهنير ررة واألصا ررا ذو افعاقر ررة ،يف مراكر ررز ومؤرس ررات التأهير ررل وافقامر ررة.
ويسر رراورها القل ر ررق أيل ر ررا ألن ه ر ررذه التشر ررريعات س ر ررمح إبي ر ررداع األش ر ررخاص ذو افعاق ر ررة يف
املستشايات وإخلاعهم للعالج الطيب ون م ااقتهم احلرة واملس قة واملستن ة.
 - 26إذ تسجشد اللجنة مببادئاا التو ياية بشأن املاد  ،) ٢٠15 (14توصي الدولة
الطرف مبا يلي:
إلغاء اي األحكام التشريعية ،مبا يف ذلك نظام الرعاية الصحية ال عقلية
(أ)
ونظتتام مزاولتتة املاتتص الص تتحية ،ال ت أليتتز إي تتداع األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة يف املمسس تتات
واملستشفيات وإخ اعام قسرا للعالج الطيب دون موافقتام اار واملسبقة واملستنرية؛
( ) اختتاذ تتتدابري لكفالتتة احتتجام حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة ،ول ستتيما
األ فال واألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية ال تماعية أو ال ينية ،يف اي الظروف ،م
إيالء ايتمام خاص للحق يف التعليم؛

(ج) إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ،مص خالل املنظمات املمثّلة هلم ،يف رصد
اي األماكص ال قد حيتجز ويقيم فياا األشخاص ذوو اإلعاقتة ،مبتا فياتا مراكتز التأييتل
واإلقامة ،وا لسجون ومراكز الحتجاز ،وتدريب العاملني الصحيني وموافي إنفاذ القانون
وموافي السجون على احجام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
عدم التعرض للتع يب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املاينة (املاد )15
 - 2٧شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
عرض ا ألشخاص واألصاا ذو افعاقة لس ء املعاملة أو العق بة القارية أو
(أ)
الالإنسانية أو املهينة ،بطرق منها العق برة ال دنيرة يف املنرا واملردار ومراكرز الرعايرة النهاريرة
ومؤرسات الرعاية ال ديلة؛
( )
املنا الشخصية؛

عد مساح النظا األرارري للركرم برصرد حقر ق األصارا ذو افعاقرة يف

(ج) وج أحكا قان نية سمح إبجراء ث على شخص ما ،وال ريما شخص
ذ إعاقة ناسية اجتماعية أو ذهنية ،ون م ااقته احلرة واملس قة واملستن ة.
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 - 2٨توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتمتتاد تشتتريعات حتظ تتر كتتل أش تتكال العنتتف والعقوب تتة البدنيتتة يف ايت ت
(أ)
ال سياقات ،مبا يف ذلك املنازل واملدارس ومراكز الرعاية الناارية والرعاية البديلة ،وتدريب
املوافني الطبيني والباحثني على الناج القائم على حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة ،والتحقيق
م ممارسي أعمال العنف والعقوبة البدنية ومقاضاهتم ومعاقبتام؛
( ) تعديل النظام األساسي ل لحكم كتي يستمر برصتد حقتوق األ فتال ذوي
اإلعاقة يف املنازل الشخصية؛
(ج) إلغاء اي األحكام القانونية ،مبا يف ذلك نظام أخالقيات البحث علتى
املخلوقات ااية ،ال تتير إ راء حبو وألتارب بيتة أو علميتة علتى شتخد ذي إعاقتة
دون موافقته اار واملسبقة واملستنري .
عدم ا لتعرض لالستغالل والعنف والعتداء (املاد )16
 - 29شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
عررد قرردمي ش رركاو بشررأن ارررتغال ال ررالغ واألصاررا مررن ذو افعاق ررة
(أ)
و عنرياهم واالعترداء علريهم ،ررا قرد يشرري بعرد اصرالع السركان ،وال رريما النسراء واألصاررا
واألشخاص ذو افعاقة الناسية االجتماعية أو الذهنية والذين يعيش ن يف مؤرسات ،اصالعا
كاايررا علررى حقر ر ق األشررخاص ذو افعاقررة وعل ررى التررداب املتاحررة لتق رردمي شرركاو متص ررلة
قلتمييز؛
( ) عررد ر ا مسرراعدة قان نيررة مسررتقلة ،مبررا ر ون الرراذ إج رراءات اعالررة
للترقيرق يف حراالت االرررتغال والعنرف واالعتررداء املر ك رة ضررد األشرخاص ذو افعاقررة يف
املؤرسات ومقاضاة اجلناة ومعاق تهم؛
(ج) عرد كاايرة خرردمات التعرايف اجلسررد والناسري وإعررا ة التأهيرل املقدمررة إ
األش ررخاص ذو افعاق ررة ،وال رر رريما النس رراء والاتير ررات اللر ر ان عرضر ررن لالر ررتغال والعنر ررف
واالعتداء.
 - ٣0توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تنف توصيات ييةة حقوق اإلنسان السعودية بعد
زايراهتا ملراكز الحتجاز ،وأبن تقوم ،على و ه اخلصوص ،مبا يلي:
التوعي تتة الي تتات ال تتتظلم املتاح تتة وخط تتوط التص تتال املباش تتر يف صت تتفوف
(أ)
األشخاص واأل فال ذوي اإلعاقة ،مبص فيام أولةك ال يص يعيشون يف ممسسات ،وضمان
تتوافر تلتك اآلليتات وإمكانيتة اللجتوء إلياتتا ،واختتاذ إ تراءات فعالتة للتحقيتق يف حتتالت
الستتغالل والعنتتف والعتتتداء املرتكبتة ضتتد األشتتخاص ذوي اإلعاقتة ،ول ستتيما النستتاء
واأل فال واألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية وال تماعية أو ال ينية والت يص يعيشتون يف
ممسسات ،ومقاضا اجلنا ومعاقبتام؛
( ) ض تتمان حص تتول األش تتخاص ذوي اإلعاقت تتة الت ت يص يتعرض تتون لالست تتتغالل
والعنف والعتداء يف املمسسات على مساعد قانونية مستقلة وميسر ؛
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(ج) تعزيز اجلاود الرامية إىل ضمان حصول األشتخاص ذوي اإلعاقتة الت يص
يتعرضون ألي شكل مص أشكال الستغالل أو العنف أو العتداء ،مبا يف ذلك يف مراكز
التأييل واإلقامة ،ومراكز الرعاية الناارية ،وداخل األسر ،علتى اامايتة البدنيتة واملعرفيتة
والنفسية وخدمات التعايف وإعاد التأييل وإعاد اإلدماج ال تمتاعي الت تراعتي ستنام
ونوع نسام ونوع إعاقتام؛
مصنف ة عص حالت العتداء والستغالل والعنف
( ) ا بياانت وإحصاءات ّ
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ،وعص نتائج الشكاوى ذات الصلة.
محاية السالمة الشخصية (املاد )1٧
 - ٣١يساور اللجنة القلق إ اء التعقيم القسر لألشرخاص ذو افعاقرة ،وال رريما النسراء
والاتيات ذوات افعاقة الناسية االجتماعية أو الذهنية؛
 - ٣2وحتث اللجنة الدولة الطرف على محاية األشخاص ذوي اإلعاقة ،ول سيما النساء
والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية ال تماعية أو ال ينية مص التعقيم القسري ،يف
القانون واملمارسة العملية ،وضمان مقاضا اجلنتا ومعتاقبتام ،وتزويتد األشتخاص ضتحااي
ي ا التعقيم بسبل النتصاف.
حرية التنقل واجلنسية (املاد )1٨
 - ٣٣شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
قيد حق ق النساء ذوات
(أ)
وج أحكا متييزية ،مبا يف ذلك يف نظا اجلنسيةّ ،
افعاقة على منح جنسيتهن إ أ واجهن وأصااهلن؛
( ) اضرطرار النسراء ذوات افعاقرة إ صلر إذن وصري مرن أجرل السرار ،مبرا يف
ذلك عند السار إ اخلارج؛
(ج) وج عق ات أما األشخاص ذو افعاقة املنتم إ األقليات العرقية ،مبن
ايهم ال دو ،عرتض حص هلم على اجلنسية واخلدمات االجتماعية؛
( ) وص املهاجرين وملتمسي اللج ء والالجة من ذو افعاقة بشكل حمدو
إ خدمات الدعم وافجراءات التيس ية الار ية.
 - ٣4توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
إلغاء األحكام التمييزية ،مبا يف ذلك يف نظام اجلنسية ،ال تقيد حقتوق
(أ)
النساء ذوات اإلعاقة على منر نسيتاص إىل أزوا اص وأ فاهلص؛
( ) اختاذ اي التدابري الالزمة ،يف القانون واملمارسة العملية ،ل مان إمكانية
ممارسة النساء ذوات اإلعاقة حقاص يف حرية التنقل دون ااا ة إىل إذن وصي؛
(ج) ضتتمان حص تتول األش تتخاص ذوي اإلعاقتتة املنتم تتني إىل األقلي تتات اإل،ني تتة
واللغوية والدينية وال يص يعيشون يف املنا ق الريفية والنائية ،مبص فيام البدو ،على واثئق
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اهلوية ،واجلنسية السعودية واخلدمات ال تماعية ،وضمان محاية حقوقام املنصوص علياا
يف التفاقية؛
اختاذ اي التدابري الالزمة ل مان حصول املاا ريص وملتمسي اللجوء
()
والال ة تتني م تتص ذوي اإلعاق تتة علت تتى خ تتدمات دع تتم كافي تتة ،مبت تتا يف ذل تتك الس تتكص املراعت تتي
لالعتبارات اجلنسانية والعمرية.
العيش املستقل واإلدماج يف امتم (املاد )19
 - ٣5شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
إج ار األشخاص ذو افعاقة ،وال ريما ذو افعاقة الناسية االجتماعيرة
(أ)
أو الذهنية ،على العيش يف مراكز التأهيل وافقامة؛
( ) وصر األشررخاص ذو افعاقرة األرردو إ خرردمات عرم العرريش املسررتقل
املتاحة وإ ر ل املطال ة هبذه املساعدة اخل ستمعا م األلية ،واخنااض مست وعيهم هبا؛
مصناة حس نر ع اجلرن والسرن ونر ع افعاقرة ،بشرأن
(ج) عد وج بياذت ّ
األشخاص ذو افعاقة املقيم يف مراكز التأهيل وغ ها من املراكز.
 - ٣6توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تقوم ،وفق ا لتعليقاا العام رقم  ) ٢٠1٧(5بشأن
العيش املستقل واإلدماج يف امتم  ،مبا يلي:
اعتماد اسجاتيجية إلخراج اي األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبص فيام ذوو
(أ)
اإلعاقة النفسية ال تماعية أو ال ينية ،مص املمسسات وضمان املوارد الالزمة لتنفي تلك
السجاتيجية؛
( ) تعزيز توفري خدمات دعم فرديتة وجمتمعيتة متص أ تل الستماخ لألشتخاص
ذوي اإلعاقة تلعيش املستقل واإلدماج يف امتم  ،وتوعية يملء األشخاص تنتظام بشأن
توافر تلك اخلدمات واملساعد  ،وبشأن كيفية الوصول إىل تلك اخلدمات؛
مصنفة حسب نوع اجلنف والسص
(ج) ت مني تقريريا الدوري املقبل بياانت ّ
ونوع اإلعاقة ،بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة املقيمني يف مراكز التأييل وارييا مص املراكز.
التنقل الشخصي (املاد )٢٠
 - ٣٧شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
الصع قت اليت عرتض األشخاص ذو افعاقة يف اقتناء ما يلز من معدات
(أ)
التنقل وأجهزة املساعدة؛ مبا يف ذلك بس الطابو املع ّقد لإلجراءات اف ارية املطّقة ايما يتعلق
قفعااءات اجلمركية واللري ية اخلاصة املمن حة لشراء املرك ات اآللية املعدة للمقعدين؛
( ) عرد مشرراركة املنظمررات الريت يت ر األشررخاص ذوو افعاقرة ق يا ررا وإ ار ررا
و سي أم رها يف ط ير ولصيص ال رالل واألجهزة املعينة على التنقل والتكن ل جيات املساعِدة
وأشكا املساعدة ال شرية وال رطاء.
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 - ٣٨توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اخت تتاذ ايت ت الت تتدابري املناس تتبة ل تتمان أن يك تتون م تتا يل تتزم م تتص الوس تتائل
(أ)
واأل ا تتز ا ملعينت تتة عل تتى التنقت تتل ،وتكنولو ي تتات املست تتاعد  ،وأش تتكال املست تتاعد البشت تترية
والوس تتطاء ،ووس تتائل النقت تتل ،يف متن تتاول األش تتخاص ذوي اإلعاقت تتة ،م تتص خ تتالل اإلعت تتاانت
املبسطة؛
ااكومية واإل راءات اإلدارية ّ
( ) ض تتمان مشت تتاركة املنظم تتات ال ت ت يتت تتوىل األش تتخاص ذوو اإلعاقت تتة قيادهتت تتا
وإدارهتت تتا وتست تتيري أموريت تتا يف تطت تتوير وختص ت تتيد الوست تتائل واأل ات تتز املعينت تتة علت تتى التنق ت تتل
ِ
املساعد وأشكال املساعد البشرية والوسطاء.
والتكنولو يات
حرية التعبري والرأي ،وااصول على املعلومات (املاد )٢1
 - ٣9شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
عد االعرتاف بلغة افشارة السع ية كلغة رمسية يف شريعات الدولة الطرف،
(أ)
وعد وج برامل ملنح الشها ات ملرتمجي لغة افشارة ومدونة أخالقيات خاصة هبم؛
( ) عررد وج ر ع ررد كرراف م ررن املدرر ر امل رردرب علررى لغ ررة افشررارة وأش رركا
اال صا عن صريق اللم ومن املهني القرا رين علرى قردمي نصر ص بصريغة القرراءة امل ّسرطة
وبطريقة برا ؛
(ج) عد ا خدمات العرض النصي يف الربامل التلازي نية قللغة العربية وخال
األحداث العامة ،واه ر مرتمجي لغة افشارة يف التلازي ن يف ص رة صغ ة ،و غطية مرتمجات لغة
ون إمكانية الت اصل معهم؛
افشارة وج ههن يف اجللسات العامة ،را
()
افلكرتونية.

برطء التقرد األرر يف نايرذ معراي إمكانيرة وصر ذو افعاقرة إ امل اقررو

 - 40توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد تشريعات ل مان العجاف الكامل بلغة اإلشار السعودية كلغة
(أ)
رمسيتة ،وتيستتري تعلماتتا يف املتدارس ،ووض ت ب ترانمج إلزامتتي ملتنر الشتتاادات ملجاتتي لغتتة
اإلشار ومدونة أخالقيات خاصة وم؛
( ) تعزيز تدريب املعلمني على اي املستتوايت التعليميتة واملانيتني املعنيتني
على ريقة براي وأشكال التصال عص ريق اللمف؛
(ج) ضمان تقدمي ييةات البث العامة ومشغلي التصالت ومنظمي األحدا
املبس تتطة والعتترض النص تتي جلميت ت
ميس تتر مث تتل صتتيغة الق تتراء
ّ
العامتتة معلوم تتات أبشتتكال ّ
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وضمان ااور مجاي لغة اإلشار يف التلفزيون يف صور كبري مبا
يكفي وبروز و ويام ل مان إمكانية التواصل معام؛
تعزيز اجلاود الرامية إىل كفالة تنفي املبادئ التو ياية لئتالف الشبكة
()
العنكبوتية العاملية بشأن النفتاذ إىل حمتتوى الشتابكة علتى ايت املواقت الشتبكية العامتة،
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وتشجي الكياانت اخلاصة ال تقدم اخلدمات ع اإلنجنت على أن تقوم ب لك تستخدام
ميسر جلمي األشخاص ذوي اإلعاقة إلياا.
صيغ ّ
احجام البيت واألسر (املاد )٢٣
 - 4١ش عر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
عررد وجر ر حررد أ ل لس ررن ال ررزواج مب ج ر الق رران ن ،وقلتررايل ار ا رراع نسر ر ة
(أ)
الاتيات ذوات افعاقة الل ان يتزوجن ق ل بل غ رن  ١٨عاما؛
عمرا إذا كانرق حقر ق األشرخاص ذو افعاقرة ،مبرن
( ) عرد وجر معل مرات ّ
ايهم ذوو افعاقة الذهنية أو الناس ية االجتماعية ،يف الزواج ،وراررة املسؤوليات األب ية ،و ين
األصاا  ،مكا لة على قد املساواة مو حق ق اآلخرين؛
(ج) إلزا األ واج الراغ يف الرزواج إبجرراء ارر ص ص يرة ررابقة للرزواج ،وهر مرا
يقيررد حررق مجي ررو األشررخاص ذو افعاقررة يف ال ررزواج علررى قررد املس رراواة مررو اآلخرررين بسر ر
ّ
افعاقة؛
()

نظيم جيات مجاعية لألشخاص ذو افعاقة.

 - 42توصي اللجنة الدولة الطرف أبن ت طل  ،هشي ا م تعليقاا العام رقم ) ٢٠16 (٣
بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،مبا يلي:
حتديد ااد األدىن القانوين لسص زواج يف  1٨عام ا وتطبيقه على النساء
(أ)
والر ال على حد سواء ،مبص فيام األشخاص ذوو اإلعاقة ،على حنو ما أوصت به اللجنة
املعني ت ت ت ت تتة تلق ت ت ت ت تتاء علت ت ت ت ت تتى التميي ت ت ت ت تتز ضت ت ت ت ت تتد امل ت ت ت ت تترأ يف مالحظاهتت ت ت ت ت تتا اخلتامي ت ت ت ت تتة األخت ت ت ت ت تتري
( ،CEDAW/C/SAU/CO/3-4الفقر (64ج))؛
( ) اختتاذ اي ت التتدابري القانونيتتة والسياستية الالزمتتة ل تمان إمكانيتتة زواج
األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبص فيام ذوو اإلعاقة ال ينية أو النفسية ال تماعية ،وممارستام
املسموليات األبوية ،وتبنيام األ فال ،على قدم املساوا م اآلخريص؛
(ج) إلغاء لوائر الجخيد بعقد النكاخ ال تلزم راء فحوص بية سابقة
للتزواج ،متص أ تتل الستماخ لألشتخاص ذوي اإلعاقتتة تختيتار شتريك حيتتاهتم حبريتة ،بغ ت
النظر عص اإلعاقة؛
( ) وضت ال تماانت الالزمتة للتأكتد متتص أن ايت حتالت التزواج ،مبتا فياتتا
الزجيات اجلماعية ،حتجم حق األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبتص فتيام ذوو اإلعاقتة ال ينيتة أو
النفسية ال تماعية ،يف اختيار شريك حياهتم حبرية.
التعليم (املاد )٢4
 - 4٣شرعر اللجنرة قلقلرق إ اء اررتمرار راررررة إيرداع األصارا ذو افعاقرة يف مؤرسررات
عليمية مناصلة ،وه ما يؤ إ إقصالهم من نظا التعليم العا على أرا افعاقة.
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 - 44وهشتي ا مت تعليتق اللجنتة العتتام رقتم  )٢٠14(4بشتأن ااتق يف التعلتيم الشتتامل
والغايتني  5- 4و - 4أ مص أيداف التنمية املستدامة ،توصي اللجنة الدولة الطرف ،مص
خالل وزار التعليم ،تختاذ التدابري الالزمتة لتحويتل نظتام التعلتيم ااتايل إىل نظتام تعليمتي
شتتامل علتتى اي ت املستتتوايت وجلمي ت األ فتتال ذوي اإلعاقتتة ،وبتعزيتتز ختتدمات الس تتكص
الفردي والدعم يف الفصول املدرسية وضمان توفرييا.
الصحة (املاد )٢5
 - 45شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
وجر ح ر اجز ع ر ق وص ر األشررخاص ذو افعاقررة إ خرردمات الرعايررة
(أ)
الصرية ،وخباصة يف املناصق الرياية ،بس ال قعد اجلغرايف واحل اجز املا ية وعد وج معل مات
ميسرة؛
متاحة أبشكا ّ
اار خدمات الصرة اجلنسية وافجنابية اليت

( )
ك ن يف املتناو ؛

عد وج معل مات عن مد

(ج)
وار ااع أرعارها.

ر اار خرردمات الرعايررة الصرررية املتخصصررة املتصررلة قفعاقررة بشرركل حمرردو

 - 46توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد وتنفي اسجاتيجية ترمي إىل ضمان وصول اي األشخاص ذوي
(أ)
اإلعاقت تتة ،خصوص ت ت ا املقيم ت تتني مت تتنام يف املن ت تتا ق الريفيت تتة ،إىل خ ت تتدمات الرعايت تتة الص ت تتحية
واملعلومتات املتصتتلة وتتا ال ت تراعتتي اعتبتارات اإلعاقتتة ونتتوع اجلتتنف ،وضتتمان أن تشتتمل
السجاتيجية برامج لبناء قدرات املوافني الطبيني بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
والناج القائم على حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة ،ووسائل التصال البديلة؛
( ) كفالة أن تتاخ يف اي املرافق الطبية جبمي أحناء الدولة الطرف خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية املراعية لعتبارات نوع اجلنف واإلعاقة واملقدمة أبسعار معقولة،
ونشر معلومات ميكص الوصول إلياا بشأن الصحة وااقوق اجلنسية واإلجنابية؛
ميسور ؛

(ج)

ضمان توافر خدمات الرعاية الصحية املتخصصة املتصلة تإلعاقة بتكلفة

العمل والعمالة (املاد )٢٧
 - 4٧شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
عد وج معل مات عن اعتما االررتا يجية ال صنية املقررة لتعي و ايف
(أ)
األشخاص ذو افعاقة؛
( ) عرد وجر شركاو بشرأن عرد امتارا احلصرص املنصر ص عليهرا يف نظررا
العمل ،اليت لز أصرا العمل الذين ي اا ن  25شخصا أو أكار بتخصيص  4يف املالة من
ارص العمل لألشخاص ذو افعاقة؛
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(ج) عد وج معل مات عن اجلزاءات املاروضة على أماكن العمل اليت ال متتال
شررو ال صر إ مكران العمرل وامل را الت جيهيرة املتعلقرة قفجرراءات التيسر ية يف مكرران
العمل؛
( ) عرد وج ر بيرراذت مصر ّرناة س ر السرن واجلررن
الت ايف عن األشخاص ذو افعاقة العامل .

ون ر ع افعاقررة ومسررت

 - 4٨توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
التعجيل تعتماد وتنفي السجاتيجية الو نية لتعيني وتوايف األشخاص
(أ)
ذوي اإلعاقة ،وضمان أن تستند إىل التفاقية وأن تت مص خطوط أساس وأيداف ا تتعلتق
حبصول األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبص فيام النساء والشباب ،على فرص عمل؛
( )
ذوي اإلعاقة؛

التوعية تملاد  ٢٨مص نظتام العمتل وتطبيتق ااصتد لفائتد األشتخاص

(ج) ضت ت تتمان التفتت ت تتيش الست ت تتتباقي وال ت ت تتدوري لظت ت تتروف الوصت ت تتول إىل مك ت ت تتان
العمل واإل راءات التيسريية الفردية اخلاصة بت وي اإلعاقتة يف مكتان عملاتم ،هشتي ا مت
املاد  )11(1٠مص الالئحة التنفي ية لنظام العمل؛
( ) ت مني تقريريا الدوري املقبل بياانت مصنفة حسب العمر واجلنف ونوع
اإلعاق تتة ومس تتتوى التواي تتف ع تتص األشت تتخاص ذوي اإلعاق تتة الع تتاملني يف القط تتاعني العت تتام
واخلاص.
مستوى املعيشة الالئق وااماية ال تماعية (املاد )٢٨
 - 49شعر اللجنة قلقلق إ اء ار ااع نسر ة األشرخاص ذو افعاقرة الرذين لري هلرم خرل
منرتظم ،وعرد وج ر نظرا شررامل للرمايرة االجتماعيرة ،مبررا يف ذلرك اعتمررا ات ماليرة لتغطيررة
الناقات املتعلقة قفعاقة ،للمان متتو األشخاص ذو افعاقة وأررهم مبست معيشة اللق.
 - 50وتلفتتت ال لجنتتة انتبتتاه الدولتتة الطتترف إىل الصتتالت القائمتتة بتتني املتتاد  ٢٨م تتص
التفاقيتة والغايتتة  ٢- 1٠متص أيتتداف التنميتة املستتتدامة ،وتدف هكتتني وتعزيتز اإلدمتتاج
ال تمتاعي والقتصتادي والسياستي للجمي ت  ،بغت النظتر عتتص اإلعاقتة .وتوصتي اللجنتتة
الدولتة الطترف تلتعجيتل بتنفي ت األمتر امللكتي رقتم  ٢45٣5بشتتأن حستاب خت الفقتتر
املدق واعتماد ط محاية ا تماعيتة يرمتي إىل ضتمان مستتوى معيشتة لئتق لألشتخاص
ذوي اإلعاقة ،بطرق مناا وض خط تعوي تتخ شكل بدلت لتمكني األشخاص ذوي
اإلعاقة مص تغطية النفقات اإلضافية املتصلة تإلعاقة.
املشاركة يف اايا السياسية والعامة (املاد )٢9
 - 5١شعر اللجنة قلقلق إ اء ما يلي:
منو األشخاص ذو افعاقة الناسية االجتماعية أو الذهنية من راررة حقهم
(أ)
يف التص يق والرتشح لالنتخاقت ،مبا يف ذلك يف التشريعات؛
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ذ رة؛

( )
(ج)

عد إمكانية ال ص إ امل ا االنتخابية ومراكز االقرتاع ر
عد رشح األشخاص ذو افعاقة للمناص العامة ر

يف حاالت

يف حاالت ذ رة.

 - 52توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
إلغاء اي األحكام التشريعية ،مبا يف ذلك نظام امالف البلدية ،ال هن
(أ)
األش ت تتخاص ذوي اإلعاقت ت تتة النفست ت تتية ال تماعيت ت تتة أو ال يني ت تتة مت ت تتص التصت ت تتويت والجشت ت تتر
لالنتخاتت؛
( ) اختاذ اي التدابري الالزمة ،مبا يف ذلك التدابري التشريعية والسياساتية،
ل تمان إمكانيتتة الوصتتول إىل بيةتتة التصتتويت ،بطترق مناتتا ضتتمان إمكانيتتة وصتتول اي ت
ميسر ؛
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مراكز القجاع وتزويديم مبواد انتخابية ومعلومات ّ
(ج)

تعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمليات املدنية والسياسية.

املشاركة يف اايا الثقافية وأنشطة الجفيه والتسلية والرايضة (املاد )٣٠
 - 5٣شرعر اللجنرة قلقلرق إ اء املشراركة األردو ة للنسراء والاتيرات ذوات افعاقرة يف الرتبيررة
ال دنية يف املدار  ،ويف املسابقات ال صنية واالحتا ات الرايضية.
 - 54توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تدعم وتشج مشاركة النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة يف اايا الثقافية وأنشطة الجفيه والتسلية والرايضة داخل املدرسة وخار اا.

يم  -التزامات حمدد (املواد )٣٣- ٣1
ا اإلحصاءات والبياانت (املاد )٣1
 - 55شعر اللجنة قلقلق إ اء الت اار األدو ل ياذت م ّحدة بشأن إعما حق ق األشخاص
ذو افعاقة املنص ص عليها يف اال ااقية ،وه ما يش ّكل عالقا أما وضو ريارات ماللمة،
ووضو خط أرا  ،و قييم أثر التداب اليت الذ ا الدولة الطرف لتعزيز حق ق األشخاص
ذو افعاقة.
 - 56توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تقوم بشكل مناجي جبم وحتليل ونشر بياانت
مصنفة حسب نوع اجلنف والعمر واإلقليم والديص والعرق واجلنسية ونوع اإلعاقة ،بشأن
ّ
إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اي امالت ال تشملاا التفاقية .كما توصي
اللجنة الدولة الطرف أبن تستخدم املفاييم الوارد يف التفاقية مص أ ل تقييم ااالة الراينة
والتقدم الرز فيما يتعلق عمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
التنفي وا لرصد على الصعيد الو ين (املاد )٣٣
 - 5٧شعر اللجنة قلقلق لعد اشتغا هيةة حق ق افنسان قلدولة الطرف واقا للم ا
املتعلقة مبركز املؤرسات ال صنية لتعزيز ومحاية حق ق افنسان (م ا قري ).
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 - 5٨إذ تراعي اللجنة املبادئ التو ياية املتعلقة أب ر الرصد املستتقلة ومشتاركتاا يف
أعمال اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،CRPD/C/1/Rev.1املرفق) ،توصي
الدولتة الطترف عتاد النظتتر يف امليثتاق املتنظم لعمتل ييةتتة حقتوق اإلنستان ومواءمتته م ت
مبادئ تريف.

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 - 59تشتدد اللجنتة علتى أ يتة ايت التوصتيات التوارد يف يت ه املالحظتات اخلتاميتة.
وفيما يتعلق تلتدابري العا لة ال جيب اختاذيا ،تود اللجنة أن تو ه انتباه الدولة الطرف
إىل التوصيات الوارد يف الفقر  6بشأن التنفي الو ين لالتفاقية ،والفقر  ٢٨بشأن ااق
يف عدم التعرض للتع يب أو املعاملة أو الع قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املاينة.
 - 60وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنف التوصيات الوارد يف ي ه املالحظات
اخلتاميتة .وتوصتي اللجنتة الدولتة الطترف أبن حتيتل يت ه املالحظتات اخلتاميتة ،للنظتر فياتتا
واختتاذ إ تراءات بشتتأهنا ،إىل أع تاء ااكومتتة وال ملتان واملستتمولني يف التوزارات املختصتتة
والسلطات اللية وأع اء امموعات املانية املعنية ،مثل العاملني يف التعليم واملاص الطبية
والقانونية ،وإىل وسائ اإلعالم ،تستخدام اسجاتيجيات التواصل ال تماعي ااديثة.
 - 6١وتشج اللجنة الدولة الطرف بقو على إشراك منظمات امتم املدين ،ول سيما
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف إعداد تقريريا الدوري.
 - 62وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر ي ه املالحظات اخلتامية على نطتاق
واس  ،مبا يشمل املنظمات اري ااكومية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،واألشخاص
ذوي اإلعاقتة أنفستام وأفتراد أستريم ،تللغتة الو نيتتة ولغتات األقليتات ،مبتا يف ذلتك لغتتة
اإلشار ويف أشكال يسال ال الع علياا ،وإاتحتاا على موق ااكومة الشبكي املتعلق
حبقوق اإلنسان.
التقرير الدوري املقبل
 - 6٣تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريريا اجلام للتقارير الدوريتة الثتاين
والثالث والراب واخلامف حبلول  ٢4هوز/يوليه  ٢٠٢6وأن تدرج فيه معلومات عص تنفي
التوصيات الوارد يف ي ه املالحظات اخلتامية .وتطلب اللجنة أي ا إىل الدولة الطرف أن
ال راء اللجنة املبس لتقدمي التقارير ،ال ي تعد
تنظر يف تقدمي التقرير امل كور أعاله عم ا
اللجنة مبو به قائمة مسائل قبل التاريخ الدد لتقدمي تقرير الدولة الطرف بسنة واحتد
على األقل .وتش ّكل ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل ي ه تقريريا.
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