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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قائمة املسائل املتصلة ابلتقرير األويل

للعراق*

ألف -الغرض وااللتزامات العامة (املواد )4-1
-١

يُرجى تقدمي معلومات عن أي خطط للتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد.

-3
احملاكم.

ويرجى توضيح ما إحا كال من ا مكرن استضارار أحكراة االتلاقيرة ملايفرر يف إجررا ات

 -٢ويُرجى تزويد اللجنة مبا يستجد من معلومات عن أي خطط حلظرر التمييرز علرى أسرا
اإلعاقة صراحة يف دستور الدولة الطرر ..ويُرجرى تقردمي معلومرات عرن أي ترداذة متررج إلدرا
منرروح حقرروا اإلمبس ررالك مبررا يف حل ررت ملهرروة العتيل ررات التيس رةية ا عقول ررةك يف ت رريعات الدول ررة
الطرCRPD/C/IRQ/1( .ك اللقرتني  3٢و.)١()33

 -٤ويرجى إذالغ اللجنة ابلتداذة ا ترج لامال اتلرا رريقرة لتقيريم اإلعاقرة تُ ك
ردمل ذ رك
ُ
كام ر منرروح حقرروا اإلمبسررال القرراتم علررى اإلعاقررة وتت ك
حرررج سجررا قاتمررا علررى حقرروا اإلمبسررالك
وتوضيح رريقة إيفراك منظمات األيفراص حوي اإلعاقة إيفراكا فعاال يف هجا الصدد.

 -٥ويُرجى تقدمي معلومات عما إحا كامبت هنراك أي خطرط إلجررا للير للت رريعات الورنيرة
ذغية موا متها متاما مع االتلاقية .وعلى وجه اخلصروصك يُرجرى توضريح أي خطرط إللغرا أو تعردي
األحكاة الروارد يف الت رريعات الورنيرة الر تنطروي علرى متييرز علرى أسرا اإلعاقرة وتعردي القرامبول
رقم  3٨لعاة  ٢0١3ا تعلق ذرعاية األيفراص حوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة.
 -٦ويُرج ررى تق رردمي معلوم ررات ع ررن ع رردد منظم ررات األيف ررراص حوي اإلعاق ررةك مب ررا يف حل ررت
منظم ررات النس ررا واللتي ررات حوات اإلعاق ررةك وال رردعم ال ررجي تتلق ررا م ررن الدول ررة الط ررر .ورريق ررة
إيفراكها يف تنليج االتلاقية وما إحا كامبت قد يفاركت يف إعداد التقرير األويل.
__________

*
()١

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الع رين ( ٢7آب/أغسطس  ٢١ -أيلول/سلتمرب .)٢0١٨
مجيع اإليفارات إىل اللقرات لي إىل التقرير األويل للدولة الطر)CRPD/C/IRQ/1( .ك ما مل تكرن هنراك إيفرار
إىل خال .حلت.
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ابء -حقوق حمددة (املواد )30-5
املساواة وعدم التمييز (املادة )5
 -7يُرجى توضيح التداذة ا ترج من الدولة الطر .وا مرة أحكراة القرامبول ا ردل (القرامبول
رقر ررم  ٤0لعر رراة  )١٩٥١ذ ر ررهل األهلير ررة القامبومبير ررة لةيفر ررراص حوي اإلعاقر ررة العقلير ررة والنلس ر ررية
(ا واد  ٩٥-٩٤و )١0٨-١07مع أحكاة االتلاقية.
 -٨ويُرجى تقدمي معلومات عن عردد احلراالت الر سرعى فيهرا أيفرراص حوو إعاقرة تعرضروا
للتمييز إىل احلصول على سل امبتصا .قامبومبية (اللقر  )3٩ومبتاتل تلت اإلجرا ات.
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
-٩

يُرجى ذيال ما يلي:

دمل هبا اإلعاقة يف الت ريعات والسياسات ا تعلقة اب سراوا ذرني
(أ)
الكيلية ال تُ َ
اجلنسررنيك م ريفال يف االسررتعرا احلررايل للت رريعات مررن جامبررع اللجنررة القطاعيررة ال ر يرأسررها و يررر
الدول ررة ل ررةول ا ر ررأ (اللق ررر  )٢0٩واالسر رعاتيجيات الورني ررة لتمك ررني ا ر ررأ ومكافض ررة العنر ر
اجلنسال من أج تغية النظر احلالية إىل النسا حوات اإلعاقة يف اجملتمع؛
(ب)
اخلاصة ابإلعاقة؛

الت ررداذة ا تر ررج إلدم ررا ا س رراوا ذ ررني اجلنس ررني يف الت ر رريعات والسياس ررات

( ) الكيليررة ال ر يُنظررر هبررا يف الت رريعات إىل التمييررز ا تعرردد اجلوامبررع ضررد النسررا
واللتيات حوات اإلعاقة.
 -١0ويُرجى تقدمي مزيد من ا علومات عن أي خطرط لتمكرني النسرا حوات اإلعاقرة يف قطاعرات
الصضة والتعليم والتوظي وإعاد التههي ك مبرا يف حلرت النسرا حوات اإلعاقرة الرالن يع رن يف ا نرارق
الريلير ررةك أو النس ر ررا ا ر ررردات داخلي ر ررا أو الالج ،ر ررات أو ا ه ر رراجراتك أو النس ر ررا حوات اإلعاق ر ررة م ر ررن
األقليات اإلثنية أو الدينية أو اللغويةك مبا يف حلت النسا حوات اإلعاقة من قلات الرح .
األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )7
 -١١يُرجررى تقرردمي معلومررات عررن التقرردة الررجي أحر ترره الدولررة الطررر .يف صررياغة م رررو ق رامبول
محايررة الطل ر (اللقررر  )٢١٢وضررمال مطاذقترره مررع االتلاقيررة .ويُرجررىك علررى وجرره اخلصرروصك توضرريح
الكيلية ال يامن هبرا م ررو القرامبول إدمرا األرلرال حوي اإلعاقرة إدماجرا امرا يف اجملتمرعك وإمب را
خدمات للدعم اللردي يف اجملتمعات احملليةك والتعليم ال ام للجميرعك ودعرم األسرر الر تارم أرلراال
حوي إعاقةك واحلماية من اإلمهال واإليجا ك وآفاا واضضة حلياهتم كهيفراص ابلغني.
إذكاء الوعي (املادة )8
 -١٢يُرجى توضيح الكيلية ال مت هبا إيفراك األيفراص حوي اإلعاقرةك مرن خرالل ا نظمرات
ال متيفلهمك يف تصميم وتنليج وتقييم ورصد ذرامل التوعية (اللقرات )٤٦-٤٤ك مبن فريهم النسرا
واألرلال حوو اإلعاقة .ويُرجى أياا تقدمي معلومات حمدحثة عن التداذة ا ترج كافضة القوالع
النمطيررة وأيفرركال التضيررز وا مارسررات الاررار ال ر يتعررر اررا األيفررراص حوو اإلعاقررة يف مجيررع
مناحي احليا .
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إمكانية الوصول (املادة )9
 -١3يُرجى ذيال ما إحا كامبرت الكيرا ت اخلاصرة الر تروفر السرلع واخلردمات للجمهرور ملزمرة
ابلتقيد مبعاية إمكامبية الوصول ال وضعتها األمامبة العامة جمللرس الرو را (اللقرر  )٤٩واخلطروات
ال اختجهتا الدولة الطر .وا مرة هرج ا عراية مرع االتلاقيرة .ويُرجرى تقردمي معلومرات عرن التقردة
ال ررجي أحر ت رره الدول ررة الط ررر .يف وض ررع إج ررا ات لتق رردمي ال رركاو وآلي ررات للرص رردك م ررع ف ررر
عقرروابت علررى عرردة االمتيفررال للمرراد  ٩مررن االتلاقيررةك مبررا يف حلررت أي حالررة حمتملررة مررن حرراالت
عدة االمتيفال لقرار جملرس الرو را رقرم  ١0لعراة ٢0١٢ك الرجي يسرمح لةيفرراص حوي اإلعاقرة
ابستةاد سيارات معلية من الاراتع.
صررلة عررن التررداذة ا ترررج إلاحررة وصررول األيفررراص حوي
 -١٤ويُرجررى تقرردمي معلومررات مل ح
اإلعاقة إىل ا علومات وتكنولوجيا ومبظم ا علومات واالتصاالت اجلديد ك مبا يف حلت إاحة ا واد
ا نتجررة ذطريقررة ذراير ك ورريقررة إيررزي ريرردك واأليفرركال السررمعية واإللكعومبيررة وغةهررا مررن األيفرركال
ال يسه الوصول إليها.
 -١٥ويُرجررى تقرردمي معلومررات عررن كيليررة إدمررا معرراية إمكامبيررة الوصررول والتصررميم العرراة يف
تعمة ما ذعد مرحلة النزا يف الدولة الطر..
حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
 -١٦يُرجررى يفرررط الطريقررة ال ر توضررع هبررا مبظررم اإلمبررجار ا لكررر والتضررجيرات العامررة يف متنرراول
األيفررراص حوي اإلعاقررةك ذسررل منهررا اسررترداة لغررة اإليفررار ك ورريقررة إيررزي ريرردك ورريقررة ذراير ك
والوص السمعيك والعر النصي على ال ايفةك واالتصال عن رريق اللمس.
 -١7ويُرجى تقدمي معلومات حمدحثة عن حالة ا ردين داخليا وا هاجرين والالج،ني من حوي
اإلعاقة يف الدولة الطر.ك مبا يف حلت على وجه اخلصوص النسا واألرلال حوو اإلعاقة.
االعرت رت رتألاخ ابألش رت رترتخاص ذوي اإلعاق رت رترتة عل رت رترتر ق رت رترتدم املس رت رترتاواة مرت رت رت ا رت رت رتري أم رت رترتام الق رت رترتانو
(املادة )12
 -١٨ابإليف ررار إىل تعلير ررق اللجن ررة العر رراة رقر ررم  )٢0١٤(١ذ ررهل االع ر رعا .ابأليفر ررراص حوي
اإلعاقررة علررى قرردة ا سرراوا مررع انخ ررين أمرراة الق رامبولك يُرجررى تقرردمي معلومررات عررن جهررود الدولررة
الطر .وا مة أحكاة القرامبول ا ردل مرع أحكراة ا راد  ١٢مرن االتلاقيرة مرن أجر االستعاضرة عرن
مبظاة اختاح القرار ابلوكالة ابلدعم يف اختاح القرارات ابلنسلة لةيفراص حوي اإلعاقة جبميع أمبواعها.
إمكانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13
 -١٩يُرج ررى تق رردمي مزي ررد م ررن ا علوم ررات ع ررن العتيل ررات اإلجراتي ررة ا تاح ررة لةيف ررراص حوي
اإلعاق ررةك وال س رريما حوي اإلعاق ررات احلس ررية أو النلس ررية-االجتماعي ررة أو اللكري ررة يف اإلجر ررا ات
اجلناتيررة وا دمبيررة واإلداريررة .ويُرجررى توضرريح أي ذ ررامل توعيررة للقاررا واحملررامني ومرروظلي احملرراكم
وا رروظلني ا كللررني امبلرراح الق روامبني وأف رراد ال ررررة وغررةهم مررن ا رروظلني العمرروميني فيمررا يتعلررق
حبقوا الوصول إىل العدالة ابلنسلة لةيفراص حوي اإلعاقة.
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حرية الشخص وأمنه (املادة )14
 -٢0يُرجى تقدمي معلومات عن عدد األيفراص حوي اإلعاقرة ا سرلوذني حرريتهمك واألسرلاب
واألس ررا الق ر رامبول ل ررجلت .ويُرج ررى تق رردمي معلوم ررات ع ررن العتيل ررات التيسر رةية ا عقول ررة ا قدم ررة
لةيفراص حوي اإلعاقة ا سلوذني حريتهم.
عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )15
 -٢١يُرج ررى تق رردمي معلوم ررات ع ررن ع رردد احل رراالت الر ر ق رردة فيه ررا أيف ررراص حوو إعاق ررة إىل
السلطات يفكاو ذ هل ادعرا ات تتعلرق ابلتعرجيع أو ا عاملرة القاسرية أو الالإمبسرامبية أو ا هينرة
(اللقر )٨٩ك ومبتاتل تلت ال كاو .
عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء (املادة )16
 -٢٢يُرجى ذيال التداذة الت رريعية واإلداريرة والقاراتية وغةهرا مرن الترداذة القاتمرة نرع أفعرال
االستغالل والعن واإليجا ا رتكلة ضد األيفراص حوي اإلعاقة.
 -٢3ويُرج ررى تقر رردمي معلومر ررات عر ررن التر ررداذة ا ترر ررج لتنلير ررج ا ر رراد  )3(١٦مر ررن االتلاقير ررةك
وال سيما فيما يتعلق ابأليفراص حوي اإلعاقة الجين ال يزالول داخ مةسسات الرعاية.
العيش املستقل واإلدماج يف اجملتم (املادة )19
 -٢٤يُرجررى تقرردمي معلومررات عررن التررداذة ا ترررج لررزاد قرردر السررلطات العامررةك علررى مجيررع
ا سررتواتك علررى اعتنرراا ملهرروة العرريل ا سررتق والعم ر ذرردورها علررى متكررني األيفررراص حوي
اإلعاقة من العيل ذ ك مستق ومن االمبدما يف اجملتمع.
 -٢٥ويرج ررى اإليف ررار إىل أي خط ررط لتنمي ررة خ رردمات ال رردعم يف اجملتم ررع احملل رري لك رري ررار
األيفراص حوو اإلعاقة حقهم يف العيل ا ستق واالمبدما يف اجملتمع.
 -٢٦ويُرجى توضريح مرا إحا كرال كرن لةيفرراص حوي اإلعاقرة أل تراروا حبريرة مسراعديهم
ال رصيني (اللقر .)٥٢
حرية التعبري والرأي ،واحلصول علر املعلومات (املادة )21
 -٢7يُرج ررى تق رردمي معلوم ررات ع ررن ع رردد ا واق ررع ال ررلكية العام ررة ا تاح ررة وفق ررا ع رراية مل ررادر
إمكامبية الوصول إىل يفلكة اإلمبعمبتك ال تلترزة هبرا الدولرة الطرر ..ويُرجرى أيارا توضريح الوضرع
القامبول للغة اإليفار يف الدولة الطر..
التعليم (املادة )24
 -٢٨يُرجررى تقرردمي معلومررات حم حدثررة عررن األمروال ا سرتيفمر يف ترروفة الرردعم اللررردي والعتيلررات
التيس رةية ا عقولررة يف ا رردار العاديررة للطررالب حوي اإلعاقررة ذغيررة متكيررنهم مررن التمتررع حبقهررم يف
تعليم جيد يفام للجميع وفقا ألحكاة االتلاقية.
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الصحة (املادة )25
 -٢٩ابلنظررر إىل األهرردا 7-3 .و ٨-3و ٦-٥مررن أهرردا .التنميررة ا سررتدامةك يُرجررى تقرردمي
معلومررات عررن التررداذة ا ترررج لاررمال كررول الرعايررة الصررضية يف متنرراول األيفررراص حوي اإلعاقررةك
وال سرريما النسررا ك مبررا يف حلررت مررا يتعلررق ابلصررضة واحلقرروا اجلنسررية واإلراذيررة .ويُرجررى اإليفررار إىل
أي تداذة لامال تدريع ا هنيني يف جمال الرعاية الصضية ذ هل حقوا األيفراص حوي اإلعاقة.
العمل والعمالة (املادة )27
 -30يُرجررى تقرردمي معلومررات عررن تنليررج حص ر العمالررة (اللقرررال  ١٦٨و .)١٦٩ويُرجررى
تقدمي معلومات حمدحثة عما يتلقرا أرابب العمر الرجين يسرتردمول عمراال حوي إعاقرة مرن حروافز
ودعمك وفقا لالتلاقية ودعما للغاية  ٥-٨من أهدا .التنمية ا ستدامة.
مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية (الفقرة )28
 -3١يُرجررى تقرردمي معلومررات عررن أي خطررط لتغيررة إج ررا التقيرريم (اللقررر  )١7٩مررن أج ر
اعتماد منوح اإلعاقة القاتم على حقوا اإلمبسال ا كر يف االتلاقية.
 -3٢ويُرجررى تقرردمي ذيررا ت مص رنحلة حدييفررةك وفقررا للمرراد  3١مررن االتلاقيررةك ومعلومررات عررن
االجتاهات ا تعلقة مبستو فقر األيفراص حوي اإلعاقة يف الدولة الطر..
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة (املادة )29
 -33يُرجى تقدمي معلومات عن التداذة ا ترج لتعدي أو إلغرا األحكراة الروارد يف القروامبني
الورنيرةك مبررا يف حلرت ا رراد  )١(٤٦مرن القرامبول ا ردل والقروامبني ا تعلقرة ابالمبتررراابت واألحرزاب
السياسرريةك ال ر تنطرروي علررى متييررز ضررد األيفررراص حوي اإلعاقررة .ويُرجررى ذيررال التررداذة ا ترررج
إلمكامبي ررة الوص ررول إىل عملي ررة التص ررويت متام رراك مب ررا ك ررن مجي ررع الل ررالغني م ررن حوي اإلعاق ررة م ررن
التصويت والعيفُّح يف االمبتراابت.
املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الألفيه والتسلية والرايضة (املادة )30
 -3٤يُرجى تقدمي معلومات حمدحثة عن حالة التصديق على معاهد مرراكل لتيسرة النلراح إىل
ا ص ررنلات ا ن ررور للات ررد األيف ررراص ا كل رروفني أو مع رراقي اللص ررر أو حوي إعاق ررات أخ ررر يف
قرا ا طلوعات.

جيم -التزامات حمددة (املواد )33-31
التعاو الدويل (املادة )32
 -3٥يُرج ررى تق رردمي معلوم ررات ع ررن كيلي ررة تعم رريم مراع ررا اإلعاق ررة يف ذ ررامل وم رراريع التع رراول
ال رردويلك وال س رريما يف تنلي ررج خط ررة التنمي ررة ا س ررتدامة لع رراة  ٢030وأه رردا .التنمي ررة ا س ررتدامة.
ويُرجى اإليفار إىل الطريقة ال مت هبا إيفراك منظمات األيفراص حوي اإلعاقة إيفراكا جمدا.
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التنفيذ والرصد علر الصعيد الوطين (املادة )33
 -3٦يُرج ررى تق رردمي معلوم ررات حم حدث ررة ع ررن الوض ررع احل ررايل نلي ررة الرص ررد الورني ررة وفق ررا ألحك رراة
ا رراد  )٢(33مررن االتلاقيررةك مبررا يف حلررت مررا إحا كامبررت تيفلررة للملررادا ا تعلقررة مبركررز ا ةسسررات
الورنيررة لتعزيررز ومحايررة حقرروا اإلمبسررال (ملررادا ابريررس)ك وكي ر مت إيفرراك منظمررات األيفررراص
حوي اإلعاقة ذطريقة جمدية يف عملية الرصد على الصعيد الورين.
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