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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي

لتايلند*

أولا -مقدمة
 -1نظر ا لجنة ررا ت لجر ألر لايل جر(ألن ر  )CRPD/C/THA/1ت جنسرررا (  236ي237
ت  30ي 31آذلر/م ر ر ر ر رر(ر ،2016
لنظ ر ر ر ر ر  CRPD/C/THA/SR.236ي )SR.237لملع ر ر ر ر ر
يلعرم ا هذه لملالحظ(ا لخلر(ماا ت جنسر (  252لملع ة ت  11ناس(ن/أب ألل .2016
 -2ي حر لجنة را برر(جر أل لايل جر(ألن ر لجرذ أقعر يب ر( جنمجر( ة لجر جا اررا لجر ي ررعر (
لجنة ا بشأن ر لجر ر(رأل  ،ي عر ن عرر ارل ه( جن يجرا لجىر ا عنرت مر( ر مررخ مرر ر ي ىارا
 )CPRD/C/THA/Q/1/Add.1عنت ر(ئما لملس(ئل لج أع هت( لجنة ا .)CRPD/C/THA/Q/1
 -3ي ع ن لجنة ا عرر ر أل ه( جنار لر لجج ر(ذ لجرذ جر ف بر يبر لج يجرا لجىر ا يلجنة را.
ي ح لجنة ا أألض( ب(ملش(ركا لملسر نا جنة ا لج ط اا لجر(ألن ألا حل ق لإلنس(ن.

ثانيا -الجوانب اإليجابية
ر ه لجنة ررا ف رنررد لل ر لجر جررذط( لج يجررا لجىر ا جرع ألر ح ر ق لاا ر (ذ ذي
-4
لإلع(رررا ،فرر( ت ذجررق ر أل ( عنررت ل (راررا لامررة لملرار ة ملل(باررا لل يررا لمل ظمررا عر لج ط اررا
يعنت لج ي ك ل لمللمرل طر( لملرعنرن ف رجت ل بر(ر ب(اار (ذ ،يل(سرا لج سر(ذ يلاط ر(ل ،يرمعرخ
يلملع(رجا عناخ  ،)2013يلعرم( ه( م( ألني:
لجالئا ررا لجر ظاما ررا بش ررأن ع ألر ر ي (أل ررا لحل ر ر ق ت ل عر ر لا ي ل رر(ب بر ر ذ
أ)
لج س ل إىل ب لمج لججث يلسر لم ( )2016؛
__________

*

ن)

ر(ن ن متل لاا (ذ ذي لإلع(را  )2007ي ع ألنخ )2013؛

لعرم هت( لجنة ا ت يرهت( لخل(مسا عش ة  29آذلر/م(ر  21 -ناس(ن/أب ألل .)2016
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ج)

لخلىا لج ط اا لج لبعا جرمل لاا (ذ ذي لإلع(را )2016-2012؛

)
)2016-2012؛
ه)

ى ر ر ر ررا لجسر ر ر ر ر لا لخلمر ر ر ر ر جن ر ر ر ر ر

برعن ر ر ر رراة لاار ر ر ر ر (ذ ذي لإلع(ر ر ر ر ررا

لخلىا ل س ل اةاا لايىل جرمل لج س(ذ ذيلا لإلع(را )2016-2013؛

ي) لجرش ر ألجت لجررذ قسرراجإل ف ججررخ لإلعالنرر(ا لجر س ر ألا لملرعن ررا ب(ملرر( ة  18مررر
ل (راا ،لج ( ر ت اج(ط/ب لأل .2015

ثالث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -المبادئ واللتزامات العامة (المواد )4-1
ق عنت لج ي ك ل ل را(ر جال (راا.

-5

شع لجنة ا ب(ج نن ان لج يجا لجى ا مل

-6

تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الختياري لالتفاقية.

 -7يألسر(ير لجنة ررا رنررن ان مشر يت لج سررر ر لل ألر جر(ألن ر لجررذ بر مشرر(يرلا بشررأنخ
ألقضررعد ،عنررت مرر( ألج ر ي ،لحلم(ألررا لج (ن ناررا لجشرر(منا جرا ر (ذ ذي لإلع(رررا ،م (رنررا ب س ررر ر
ع(م  2007يألغ ل إ رلج إا(رلا حم ة إىل لاا (ذ ذي لإلع(را.
 -8توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تق يووي الحمايوة القانونيوة لاشوخاص ذوي اإلعاقوة
في مشروع دستورها الجديد.
 -9ي شع لجنة ا ب(ج نن ان لج لن لج ط اا جاسإل مر لئما ب(جل(مل مجت أحل(م ل (راا،
يل(سا بام( ألرعنن ف م لإلع(را لجر لر ت لملر( ة  4مرر رر(ن ن متلر لاار (ذ ذي لإلع(ررا،
يمع(أل لج س ل إىل لخل م(ا يلام لل ،يهي مع(أل عرم لعرم( ل ا أل ل عنت لجر ااة لجىيب.
 -10توصووي اللجنووة بووأن تتخوور الدولووة الطوورف الخطوووات الهوورورية لتنقووي تش وريعات ا
وسياسات ا الوطنيوة وفقوا لنمووذإل اإلعاقوة القوائ علوى حقووق اإلنسوانا وذلور بالتشواور مو
المنظمات الممثلة لاشخاص ذوي اإلعاقة.
 -11يألسرر(ير لجنة ررا رنررن ان لجرملر لجشرر(مل جنم ظمرر(ا لملمثنررا جرار (ذ ذي لإلع(رررا
لجررخ ع جرر(ا ع ر
مررر رجررل لج يجررا لجى ر ا أل ر لل حم ر ي ل ،يان م ظمرر(ا ل رمررجت لمل ر
ح ط( عنت ا ( لا ل عرمر( يلطجر(ا إلنشر(ذ م لكر ر م(ا لإلع(ررا عنرت لج ار لمل ر ذ
عناخ ت لجرش ألجت.
 -12توص ووي اللجن ووة ب ووأن تعتم وود الدول ووة الط وورف الت وودابير اله وورورية له وومان المش وواركة
النش ووطة للمنظم ووات الممثل ووة لاش ووخاص ذوي اإلعاق ووة وتيس ووير تم ين ووا بوص ووف ا مقدم ووة
للخدمات.
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باء -حقوق محددة (المواد )30-5
المساواة وعدم التمييز (المادة )5
 -13شع لجنة ا ب(ج نن ان لج لن لج ط اا ،ف( با ( ر(ن ن متل لاا (ذ ذي لإلع(را
ير(ن ن لملسر(يلة بر لل سر  ،سرمل بر(جرماا ت حر( ا حمر ة ،يان لحل مر(ن مرر لجرسر االا
لملع جررا ألقعر ر متاا ر ل؛ يان لجنة ررا لج عاررا لملع اررا ب(ج ضرر(ذ عنررت لجرماا ر ر لاا ر (ذ ذي
لإلع(ر ررا رمر ررجت ب(جس ررنى(ا يلمل ر لر لجالام ررا جنمع(ل ررا لجس ررناما جش ررل(يف لجرماار ر لج رر(ئة عن ررت
لإلع(را ،لمل ما مر أا (ذ ألنرمس ن سجل ل نر (ا.
 -14توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بووأن تعوودل تش وريعات ا مووز أد و حظوور التمييووز وود
تهمن ا تعريف ا للتس يالت المعقولةا
األشخاص ذوي اإلعاقة مز دون أي استثناءاتا وأن ّ
بما يتوافق م أح ام التفاقيةا وأن تتخر دمي التودابير الهوروريةا بموا فوي ذلور الرتقواء
بو اللجنة الفرعية للقهاء على التمييز د األشخاص ذوي اإلعاقة لتصب لجنةا بغيوة
وومان قوودرت ا علووى المعالجووة الفعالووة والمسووتقلة لحووالت التمييووز القووائ علووى اإلعاقووةا
بما في ذلر التمييز المتعدد األش ال والجوانب.
النساء ذوات اإلعاقة (المادة )6
 -15ألس(ير لجنة ا رنرن إالذ عر م يجر شر ألع(ا يسا(سر(ا أي بر لمج رر ت (ألرا لج سر(ذ
يلج رارر(ا ذيلا لإلع(رررا مررر لجرماا ر لملرع ر لااررل(ل يلل لن ر ؛ يإالذ لج ر ذ ل ر ي ة لملر(حررا
جن س رر(ذ ذيلا لإلع(ر ررا جل رري ألش رر(ركر مش رر(ركا م ةا ررا ت سر ر جت لج ر ر لرلا لجر ر هتم ررر ب ر ر رة
ب(ج س(ذ يلج را(ا ذيلا لإلع(را يمتلا ر.
مج(ا ة؛ يجع م يج لس ل اةاا جضم(ن لج
 -16توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
أن تعتموود اسووتراتيجية لهوومان الحمايووة ال املووة للنسوواء والفتيووات ذوات
أ)
اإلعاقووة وتمووتعز بحقوووق زا وبخاصووة النسوواء والفتيووات اللووواتي يعشووز فووي المنوواطق الريفيووة
وينتميز إلى أقليات إثنية؛
ن) أن تهمز قدرة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على المشاركة بفعالية فوي
عمليووات صوون القورار علووى المسووتويات كافووة بشووأن المسووائ التووي ت م ووز بصووورة مباشوورةا
بما في ذلر في إطار دمعية المرأة التايلندية؛
ج) أن تو وودمظ منظو ووورا يتعل و وق بالنسو وواء والفتيو ووات ذوات اإلعاقو ووة فو ووي قو ووانون
المساواة بيز الجنسيز والستراتيجيات والسياسات والبرامظ المعتمدة في هرا المجال؛
) أن تنف و وورا بالتش و وواور مو و و المنظم و ووات الممثل و ووة للنس و وواء ذوات اإلعاق و ووةا
اس و ووتراتيجية لتعزي و ووز التنمي و ووة ال امل و ووة للنس و وواء والفتي و ووات ذوات اإلعاق و ووة والن و ووو ب و ووز
وتم ين ز.
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األطفال ذوو اإلعاقة (المادة )7
 -17ش ررع لجنة ررا ب رر(ج نن إالذ م رر( ألرعر ر ج ررخ لاط رر(ل ذيي لإلع(ر ررا م ررر متاار ر ييس ررة ،يهر ر
مرر( ألر إىل إعر ل بعرري يلجر لاط رر(ل ذي لإلع(رررا عررر سررةال أط رر(طة جر ف إ لرة متلر
لاا ر (ذ ذي لإلع(رررا؛ يإالذ لجر ن رري عررر لاط رر(ل ذي لإلع(رررا مررر رج ررل أس ر هة؛ يإالذ ع ر
لاط رر(ل ذي لإلع(رررا لمل ر ع ت م سسرر(ا .يألسرر(ير لجنة ررا رنررن أألضرر( ان لاط رر(ل يأس ر هة
يلمل ار لجعرر(من مررجت لاط رر(ل يمررر أجن ررة قر مر رك حل ر ر ة ،يان لجلا(نرر(ا لجر عمررل مررر
أجل (ألا هرذه لحل ر ق ي ع أل هر( ر ر إىل لجر سران؛ يان لمل ار لجعر(من ت هرذل ل ر(ل أل ر ر ين
إىل لجر رأل ؛ يجع م لب إح (ذلا يمعن م(ا ا(منا بشأن ح(جا لاط (ل ذي لإلع(را.
 -18توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بووأن تقوووم بمووا يلووي بالتشوواور الوثيووق م و المنظمووات
الممثلة لاطفال ذوي اإلعاقة:
اعتمو وواد اسو ووتراتيجية لم افحو ووة المواقو ووف التنميطيو ووة و وود األطفو ووال ذوي
أ)
اإلعاقة ومن التخلي عن ؛
ن)
في مؤسسات؛

تطوير الخدمات والمساعدات المجتمعية بغية إن اء إيداع هؤلء األطفال

ج) زيادة الوعي بحقووق األطفوال ذوي اإلعاقوة وتعزيوز تقودي المسواعدة التوي
تالئ سن وحالة إعاقت .
التوعية (المادة )8
 -19ألسرر(ير لجنة ررا رنررن إالذ لمل لرررد لجسررنجاا يلج لج ر لج مىاررا يأيجررخ لجراا ر لملسرررم ة ت
ل رم ر ررجت ر ر ر لاا ر ر ر (ذ ذي لإلع(ر ر ررا ،ف ر ررر ب ر ررا ة لاا ر ر ر (ذ ذيي لإلع(ر ر رر(ا لج س ر رراا -
ل جرم(عاا .يألس(ير لجنة ا رنن أألض( إالذ ب ة لج يجا لجىر ا جن ر(ألرا لايجارا مرر لإلع(ررا كرر ب
مر لب اذ ل (راا.
 -20توصي اللجنة الدولة الطرف بال طالع بحمالت محددة إلذكاء الوعيا بموا فوي
ذل وور و و و اس ووتراتيجية إعالمي ووة تس ووتخدم وس ووائ اإلع ووالم وتودو و نح ووو مختل ووف ف ووات
الجم ووور المسووت دفة بالسووتناد إلووى نموووذإل اإلعاقووة القووائ علووى حقوووق اإلنسووان ب وودف
تخليص المجتم مز مواقف التنمي السلبي وأود التحيز د األشخاص ذوي اإلعاقوةا
وبخاصة األشخاص ذوو اإلعاقات النفسية  -الدتماعية .وتوصوي اللجنوة باسوتبعاد بورامظ
الوقاية األولية المتصلة باإلعاقة وميزانية ك من ا مز خط العم والسياسات ال ادفة إلوى
تنفير التفاقية .وتشج اللجنة كرلر الدولوة الطورف علوى القيواما بالتعواون مو المنظموات
الممثلو ووة لاشو ووخاص ذوي اإلعاقو ووةا بو و و وتنفيو وور مبو ووادرات تدريبيو ووة تسو ووت دف دمي و و
مووويفي القطوواع العووام والجم ووور عموموا مووز أدو ف و وتطبيووق نموووذإل اإلعاقووة القووائ علووى
حقوق اإلنسان.
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إتاحة الوصول (المادة )9
 -21شررع لجنة ررا برر(ج نن إالذ ع ر م اررذ لجرش ر ألع(ا لملرعن ررا بو (حررا لج س ر ل ،يل(سررا ت
لمل رر(طن لج (ئاررا يلج أل اررا .يألسرر(ير لجنة ررا رنررن أألضرر( إالذ ع ر م يج ر مع ر(أل مرس ر ا بشررأن إ (حررا
لج س ل يلإلن (ذ لج ع(ل يب لل لذلا ت ح( ا ع م ل مرث(ل.
 -22توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بووأن ت ف و التعوواون الفعووال بوويز مختلووف الوووزارات
واعتماد خطة شاملة بشأن إتاحة الوصول تشم دمي الجوانب وفقوا لتعليوق اللجنوة العوام
رق و  )2014(2بشووأن إتاحووة الوصووولا م و تخصوويص الموووارد ب فوواءةا وفوور د وزاءات
فعالة وقابلة لإلنفاذ في حالت عدم المتثال وو إطار زمني محدد لتنفير تلر الخطوةا
مووز خووالل إنشوواء قاعوودة بيانووات وطنيووة لرصوودها .وتوصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بووأن تووولي
اهتماما للرواب بيز المادة  9مز التفاقية وال دفيز  2-11و 7-11مز أهداف التنمية
المستدامةا مز أد إتاحة استفادة الجمي مز نظ نق آموز وميسور ومسوتداما ول سويما
مز خالل توسي شوب ة النقو العواما مو إيوالء اهتموام خواص لحتيادوات األشوخاص ذوي
اإلعاقووة وتعمووي الوص ووول إلووى المس وواحات العامووة ايمنووة والش وواملة والميسوورة والخهو وراءا
وبخاصة لاشخاص ذوي اإلعاقة.
حالت الخطر والطوارئ اإلنسانية (المادة )11
 -23ألسرر(ير لجنة ررا رنررن إالذ ل بر رر(ر إىل ىرري حم ر ة جن ر(ألررا يلحلم(ألررا يلملسرر(ع ة ج (ئ ر ة
لاار (ذ ذي لإلع(ررا ت حر( ا لخلىر يلجىر لرة لإلنسرر(ناا ،قعر يب ر( إلطر(ر سر ل جنار
مر خم(ط لجل لرث.
 -24توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بووأن تعتموود خطووة للحوود مووز مخوواطر ال ووار وإدارت ووا
ت ف إتاحة الوصول وتشم دمي األشخاص ذوي اإلعاقة وتونص علوى ودوود نقطوة اتصوال
وحيدة في حالت الطوارئ وال وار وفقا إلطار سنداي للحد مز مخاطر ال وار .
العتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة م غيره أمام القانون (المادة )12

 -25شع لجنة ا ب نن ب(جغ إالذ نظة لخت(ذ لج لرلا ب(ج ا(با عر لاا (ذ ذي لإلع(ررا أي
مر رجل لايسا(ذ عنا ة.
 -26فووي وووء تعليووق اللجنووة العووام رقو  )2014(1بشووأن العتوراف باألشووخاص ذوي
اإلعاقة على قدم المساواة م غيره أمام القانونا تحث اللجنة الدولة الطرف علوى إلغواء
نظ اتخاذ القرارات بالنيابة عز األشخاص ذوي اإلعاقوةا وهوي الونظ الم رسوة فوي دملوة
أح ووام من ووا أح ووام المووادتيز  28و 1670مووز القووانون الموودنيا والستعا ووة عن ووا بوونظ
اتخ و وواذ القو و ورارات الم و وودعوم الت و ووي تراع و ووي الس و ووتقالل ال و ووراتي لاش و ووخاص ذوي اإلعاق و ووة
وإرادت وأفهليات .
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الوصول إلى العدالة (المادة )13
 -27شررع لجنة ررا برر(ج نن إالذ ل بر رر(ر إىل إمل(ناررا لج س ر ل إىل نظررة لجع لجررا ،فرر( ت ذجررق
لج س ر ر ل لملر رر(  ،يلملسر رر(ع ة لج (ن نار ررا ،ي ر ر م(ا م كر رري جغر ررا لإلار رر(رة ت ر(عر رر(ا ل ر رر(كة،
يلجرس االا لإلج لئاا ،يل(سا ت لمل ر(طن لج أل ارا .يألسر(ير لجنة را رنرن أألضر( ان لملر( ة  95مرر
ررر(ن ن لإلج ر لذلا لمل ناررا يلررر أن ق ر مررر رج ر ل إبرر( لا لاا ر (ذ ذي لإلع(رررا عنررت ر ر م
لملس(يلة مجت لآل ألر.
 -28توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف باعمووال إتاحووة الوصووول المووادي واإلعالمووي وسووب
التواصو ا بوسووائ من ووا توووفير خوودمات متردمووي لغووة اإلشووارة واسووتخدام طريقووة برايو وغيوور
ذلر مز التس يالت اإلدرائيوة؛ كموا توصوي ا بوأن ت فو تودريب موويفي المحواك والقهواة
ومويفي السجون مز أد صون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقوةا بموا فوي ذلور الحوق فوي
محاكمة عادلةا وأن تعودل قوانون اإلدوراءات المدنيوة لهومان الحوق فوي اإلدلء بشو ادات
على قدم المساواة م ايخريز.
حرية الشخص وأمن (المادة )14
 -29شع لجنة ا ب(ج نن ان لج لن لج ط ارا بار ل حرةر(ا لج سر عنرت أسر( لإلع(ررا.
يألس(ير لجنة را رنرن أألضر( إالذ عر م ر لب معن مر(ا بشرأن أيجرخ لحلم(ألرا يلجضرم(ن(ا لجر أل ب هر(
نظر رر(م لجع جر ررا لل (ئار ررا جرا ر ر (ذ ذي لإلع(رر ررا لج ر رذألر ألقعنر ررر أ ر ررة ع ر ر ي لاهنار ررا جن ض ر ر ت
جنما(كم ررا ،يإالذ لحرة رر(ا لاار ر (ذ ب( س ررر ( إىل ه ررذل لإلع ررالن ي ىجا ررن ر ر لب أم ا ررا كثر ر ل
م( ألل ن ىجا ( ج ة ق حم ة مر لج رإل.
 -30توصي اللجنة الدولة الطرف بالغاء دمي التشريعات التي توأذن بايوداع األشوخاص
ذوي اإلعاقة في مؤسسات بسبب إعاقت ومز دون موافقت الحرة والمسوتنيرةا بموا فوي
ذلوور فووي الحووالت التووي يسووتعا في ووا عووز هوور الموافقووة بقبووول طوورف ثالووث .وتوصووي
اللجنووة الدولووة الطوورف أيهو ا بووأن تلغووي ح و إعووالن عوودم األهليووة للخهوووع للمحاكمووة مووز
نظام العدالة الجنائية وبأن تراد اإلدراءات المسوتخدمة لمعاقبوة األشوخاص ذوي اإلعاقوة
عنوود ارت وواب أفعووالا درميووةا وذلوور مووز أد و إعمووال وومانات المحاكمووة العادلووة حسووب
األصووول القانونيووة لاشووخاص ذوي اإلعاقووة علووى قوودم المسوواواة مو غيووره ا بمووا فووي ذلوور
ما يتعلقا مثالاا بقرينة البراءة والحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة.
عدم التعر

للتعريب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (المادة )15

 -31ألس(ير لجنة ا رنرن إالذ يجر ر(رأل شر إىل إ ضر(ت لاار (ذ ذي لإلع(ررا جعرالج
إنسرر( أي م ر  ،فر( ت ذجررق لسررر لم لجعررالج ب(ج ر م(ا لجل ب(ئاررا ،ياررل لحلكررا،
رسر
ر أن إع(رر ة شلل ى ل عنا ة هة أن س ة أي عنت ق هة.
يلجع ل يلج ل ،بسج
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 -32توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخر تدابير فعالوة ومناسوبةا بموا فوي ذلور تودابير
ذات ط وواب تشو وريعيا لمنو و إخه وواع األش ووخاص لع ووالإل طب ووي ل إنس وواني أو م وويز بس ووبب
إعاقت الفعلية أو المتصورة.
عدم التعر

لالستغالل والعنف واإليراء (المادة )16

 -33شررع لجنة ررا برر(ج نن إالذ ي ررجت اا ر (ذ ذي لإلع(رررا لج رذألر ألعاش ر ن ت ح(جررا ب ر
يلجذألر كث ل م( ألرع ن خلى ل سرغالل يلإلألذلذ ،ف( ت ذجق إججر(رهة عنرت لجرسر ل ،يل بر(ر
هبررة سرررغالطة ت لجعمررل يلسرررغالطة لل سرري .يألسرر(ير لجنة ررا رنررن أألضرر( إالذ لجع ررد يلإلألررذلذ
لجنرذألر ألرعر طررة لاا ر (ذ ذيي لإلع(رررا ،يل(سررا لج رارر(ا يلج سرر(ذ ذيلا لإلع(رررا ،ي أسررد
جع م إ رلج م ظ ر لإلع(را ت سن سا(س(ا لحلم(ألا مر لجع د يلإلألذلذ يل سرغالل.
 -34توصي اللجنوة الدولوة الطورف بو و اسوتراتيجية لحمايوة األشوخاص ذوي اإلعاقوةا
وبخاصة النساء والفتياتا مز العنف واإليراء والستغاللا داخ البي ة المنزلية وخارد وا.
وتوصي اللجنة أيها الدولة الطرف بأن تتخر التدابير الالزمة لمن تعور األشوخاص ذوي
اإلعاقوة لالسووتغالل بادبوواره علووى التسووول وموز خووالل التجووار بالبشوورا وأن تعووزز اإلدرا
العووام ألهميووة ال رامووة اإلنسووانية .وتوصووي اللجنووة كوورلر الدولووة الطوورف بووأن ت فو أن يتووا
لجمي و األشووخاص ذوي اإلعاقووةا وبخاصووة النسوواء واألطفووالا الوصووول إلووى العدالووة عنوود
للعنف أو اإليراء أو الستغالل.
تعر
حماية سالمة الشخص (المادة )17
 -35شع لجنة ا ب(ج نن ان لاا (ذ ذي لإلع(را ،فر با ة لج سر(ذ يلج رار(ا يلج رجا(ن
ذيي لإلع(را ،أل لج ن خيضع ن جعالج طيب رس  ،ف( ت ذجق لجرع اة لج س يلإلج ( .
 -36توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف ب ووأن تتخ وور ت وودابير فعال ووة لحماي ووة األش ووخاص ذوي
اإلعاقةا بموز فوي النسواء والفتيوات والصوبيانا موز التودخالت القسوريةا وبخاصوة التعقوي
واإلد ووا ا وأن ت ف و صووون حووق الفوورد فووي قبووول العووالإل قبووولا ح ورا ومسووبقا ومسووتنيراا
وتوفير آليات لتخاذ القرارات المدعوم.
حرية التنق والجنسية (المادة )18
 -37ألسر(ير لجنة را رنرن ان لج لعر لج (لمررا جنمر( ة  19مرر رر(ن ن متلر لاار (ذ ذي
لإلع(ر ررا بع ررل ر طنج رر(ا لحل ر ل عن ررت بى(ر رر(ا لط أل ررا لخل(س ررا ب(اا ر (ذ ذي لإلع(ر ررا
م ر ل عنت لاا (ذ ذي لإلع(را لجذألر حيمن ن لل سراا لجر(ألن ألرا .يألسر(ير لجنة را رنرن ان
هررذل ألسرررجع لاا ر (ذ ذي لإلع(رررا ق ر لجر(ألن ر أل يلاا ر (ذ ق ر لملسررةن ت لجس ررةل
لملر لجرذألر حير م ة ب(جررر(ل مرر ل سرر ( ة مرر لخلر م(ا يل سررا (ر(ا .ي شرع لجنة را برر(ج نن
أألض رر( ان لجلث ر م ررر لاط رر(ل يلجج رر(جغ ذي لإلع(ر ررا جاس ر ل مس ررةن بس ررج لج س ررة لج لس ررجت
عنت لعرج(ر لجش ص ذل إع(را.
ل نرش(ر لجذ أل
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 -38توصووي اللجنووة بتعوودي القواعوود النايمووة للمووادة  19مووز قووانون تم وويز األشووخاص
ذوي اإلعاقووةا مووز أد و وومان قوودرة دمي و األشووخاص ذوي اإلعاقووةا بصوورف النظوور عووز
دنسوويت ا بمووز فووي األشووخاص مووز مختلووف األصووول اإلثنيووة ومووز الس و ان األصوولييزا
والم ووادرون والالد ووون وملتمسووو اللجوووءا علووى السووتفادة مووز الخوودمات والسووتحقاقات
المتاحة .وتوصي اللجنة الدولة الطرف كورلر باتخواذ خطووات ملموسوة لتووفير المعلوموات
والتوعية بشأن التسجي للتم ز مز الحصول على الخدمات.
العيش المستق والندماإل في المجتم (المادة )19
 -39شع لجنة ا ب(ج نن إالذ إأل لت لاا (ذ ذي لإلع(ررا ،فرر برا ة لج رار(ا يلج رجا(ن ،ت
م سس(ا شمل م سس(ا لإلأل لذ يلملسرش ا(ا ي ير عناة لمل (رلا مرر أجرل إعر( ة لإل مر(ج ت
ل رمرجت ،يم لكر إعرر( ة لجرأهارل ،يإالذ عر م ك (ألرا ر م(ا لجر عة ل رمعارا جرررأم لجعرا لملسررر ل.
يألس رر(ير لجنة ررا رن ررن أألض رر( ان لجع ألر ر م ررر لملج رر( رلا لج لما ررا إىل اسر ر لجرمر ررجت ب رر(حلن ت لجع ررا
لملسر ل لل متثل ح( ا مع يجا ي لجخ ق أل(ا مر حاث م ف لسر لمر (.
 -40توص ووي اللجن ووة ب ووأن تق وووم الدول ووة الط وورفا ف ووي إط ووار ح وووار نشو و مو و منظم ووات
األشخاص ذوي اإلعاقةا بما يلي:
أ)
مؤسسات؛

اعتم وواد إط ووار زمن ووي ملم وووع إلن وواء إي ووداع األش ووخاص ذوي اإلعاق ووة ف ووي

ن) إتاحووة طائفووة مووز خوودمات الوودع فووي المجتم و لهوومان قوودرة األشووخاص
ذوي اإلعاقووة علووى ممارسووة حريووة الختيووار والووتح فيمووا يتعلووق بتحديوود الم ووان الووري
يعيشون في وم مز يعيشون؛
ج)
المدى الطوي .

مواصلة مبادرات تأميز العيش المستق وتعزيزهوا لهومان اسوتدامت ا علوى

حرية التعبير والرأيا والوصول إلى المعلومات (المادة )21
 -41ألس(ير لجنة ا رنن جع م لب لملعن م(ا لجع(ما ييسر(ئي لإلعرالم بأنسر(ق ماسر ة يسر نا
ل سررر لم ج (ئر ة لاار (ذ ذي لإلع(رررا ،يان جغررا لإلارر(رة لجر(ألن ألررا قر معر ا هبرر( إ ت
ر لر حل مي يلح س ر ت  17آن/أقسى  1999ييرعخ لام لج لئة جنرعناة ب(ج ا(با عرر
م(ا لج كا بنغا لإلا(رة ت لملل( لحلل ماا حم ي ج ل ،يل(سا ت
لحلل ما ،يان ب
لمل (طن لج أل اا يلج (ئاا.
 -42توصو ووي اللجن و ووة الدولو ووة الط و وورف بو ووأن تهو و و وتسو ووتخدم أنس و وواق تواص و و يسو و و
اسووتخدام اا مثو طريقووة برايو ا وأنسوواق التصووال عووز طريووق اللموووا ولغووة اإلشووارةا وأداة
تيسير القراءة فيما يتعلق بوسائ اإلعالما وخدمات اإلعالم العاما كما توصوي ا بوأن ت فو
إتاحوة الوصوول إلووى المواقو الشووب ية الح وميوةا وأن تتخوور تودابير ملموسووة وفعالوة لمراقبووة
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ورصود القودرة علوى الوصوول وفور الجوزاءات فوي حوالت عودم المتثوال .وتوصوي اللجنووة
كوورلر الدولووة الطوورف بووأن تعتوورف رسووميا فووي التشوريعات بلغووة اإلشووارة التايلنديووة مووز أدو
مان استخدام ا ال ام والفعال في الدولة الطرفا وأن تعزز مبادرات التدريب وإصدار
الش ادات لهمان توافر متردميز محترفيز بلغة اإلشارة التايلندية.
حرمة البيت واألسرة (المادة )23
 -43ألس(ير لجنة ا رنن ان رر(ن ن لاسر ة م ينرا لج ر لن لجرة(رألرا يلمل نارا ،ل نر لخلر(م )
ي ررجت بعرري لاا ر (ذ ذي لإلع(رررا مررر لج ر يلج ي أسررا أس ر ة .يألسرر(ير لجنة ررا رنررن أألضرر( ان
يلج ر ر لاط ر رر(ل ذي لإلع(ر ر ررا أل لج ر ر ن ع ج ر رر(ا ع ر ر يس ر ر طة إىل ع ر ررة حم ر ر ملم(رس ر ررا
مس يجا(هتة ك لج ألر يم جت لجر ني عر لاط (ل.
 -44توصي اللجنوة الدولوة الطورف بوأن تلغوي الموادة  1449وموا يتصو ب وا موز أح وام
في قوانون األسورة تميوز ود بعوخ األشوخاص ذوي اإلعاقوة فيموا يتعلوق بحق و فوي الوزواإل
وفي تأسيو أسرةا وبأن تزيد توافر المعلومات والخدمات والدع على نحو مب ور وشوام
لاطفال ذوي اإلعاقة وأسره .
التعلي (المادة )24
 -45ألسر رر(ير لجنة ر ررا رن ر ررن ان لحل ر ررن ت لجرعن ر رراة لجش ر رر(مل أل ر ر لل ق ر ر حم ر ررن جنع أل ر ر م ر ررر
لاا (ذ ذي لإلع(را؛ يان بعري لملر لر ر بي رجر ل طرالن ذي لإلع(ررا؛ يان لج ر رلا
يلمل رر(رلا يلملر ر لر لملرر ر ب ة جر ر ف لملر ر ل يلمل سس رر(ا لجرعناما ررا ،ي س ررام( ت لمل رر(طن لج أل ا ررا
يلج (ئاا ،حم ي ة.
 -46تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد دمي التدابير القانونية وغيرها مز التدابير
الهرورية ل ي ت ف ا كحق وادب اإلنفاذ قانون اا توفير التعلي الجيد والشام لاشخاص
ذوي اإلعاقو ووةا وبخاصو ووة األطفو ووال ذوي اإلعاقو ووةا فو ووي المو وودارع العاديو ووة المودو ووودة فو ووي
مجتمع وات المحليووة .وتوصووي اللجنووة أيه وا الدولووة الطوورف بووأن تخصووص موووارد كافيووة وأن
توووفر تس و يالت معقولووة وتتخوور توودابير دع و م يفووة تبع وا ل و حالووة لفائوودة الطووال ذوي
اإلعاقةا وأن ت ف التدريب اإللزامي قب الخدمة وأثناءها للمدرسيز وغيره موز العوامليز
في مجال التعلي بشأن التعلي الشوام للجميو  .وتوصوي اللجنوة الدولوة الطورف بوأن توولي
اهتماموا للوورواب بوويز المووادة  24مووز التفاقيوة وال وودفيز  5-4و(4أ) مووز أهووداف التنميووة
المستدامةا مز أد مان ت وافؤ فورص الوصوول إلوى دميو مسوتويات التعلوي والتودريب
الم نيا وبناء وتحسيز المرافق التعليمية ايمنة التي تراعي حالت اإلعاقة.
الصحة (المادة )25
 -47ألسر رر(ير لجنة ر ررا رنر ررن ان ر ر م(ا لج ر رراا لجع( ألر ررا يلملعن مر رر(ا لملرعن ر ررا بر رر(جرث اد ت
جمرر(ل لج رراا لجع(مررا جاسررإل مر(حررا باسر جرار (ذ ذي لإلع(رررا ،يل(سررا ت لمل رر(طن لج أل اررا.
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يألسرر(ير لجنة ررا رنررن أألضرر( إالذ ع ر م ك (ألررا لجر ر رأل لملررر( لماررجت لمل ا ر لجعرر(من ت لج ىرر(ت
لج اي بشأن ح ق لاا (ذ ذي لإلع(را.
 -48توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف ب ووأن تع ووزز د وده ووا الرامي ووة إل ووى وومان أن ي ووون
الوصول إلى دمي الخدمات الصحية المقدمة للجم وور عموموا متاحوا بال امو علوى نحوو
يس الوصول إلي وأن يدمظ في هر الخدمات منظور يراعي نوع الجنوا ول سويما فوي
المنوواطق الريفيووة .وتوصووي اللجنووة أيه و ا الدولووة الطوورف بووأن تتخوور توودابير لتوووفير التوودريب
اإللزام ووي لجميو و الع ووامليز ف ووي القط وواع الص ووحي بش ووأن حق وووق األش ووخاص ذوي اإلعاق ووةا
بما في ذلر حق دمي األشخاص ذوي اإلعاقة في إبداء قبول الحر والمستنير.
 -49يألسرر(ير لجنة ررا رنررن ان ا رك(ا لجرررأم لج رراي لخل(سررا متا ر
لإلع(را إذ بي باع ة ب جا (ا أم ساي بسج إع(رر ة.

ر لاا ر (ذ ذي

 -50توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بووأن تحظوور التمييووز الووري تمارس و شووركات التووأميز
الصحي الخاصة د األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب إعاقت
التأهي وإعادة التأهي (المادة )26
س رر( ت
 -51ألس رر(ير لجنة ررا رن ررن ان ر ر م(ا ي ل ج جا رر( لجرأها ررل يإع رر( ة لجرأها ررل،
لمل (طن لج أل اا ،ق ك(باا يان لج س ل إجا ( أل لل ألر رد ت لجغ(ج عنت إج لذ ااة طيب.
 -52توصوي اللجنووة الدولوة الطوورف بوأن تزيوود الموووارد البشورية والتقنيووة والماليوة مووز أدو
تنظووي خوودمات وت نولوديووات التأهي و وإعووادة التأهي و الشوواملة وتعزيزهووا وتوسووي نطاق ووا
بالستناد إلى تقيي متعدد التخصصات لالحتيادات ومواطز القوة الفردية.
العم والعمالة (المادة )27
 -53ألس رر(ير لجنة ررا رن ررن إالذ ر ر مع ر ر ل لجعم(ج ررا ت س ر ر ا لاا ر ر (ذ ذي لإلع(ر ررا،
ي س ررام( ت سر ر ا لج س رر(ذ .ي ش ررع لجنة ررا ب رر(ج نن أألض رر( إالذ لجراار ر ر ر لاار ر (ذ ذي
لإلع(رررا ،يلبر رر(رهة إىل بر ذ لجرر رأل لجر رررال طررة لحل ر ل عنررت عمررل ،يإالذ ضررال أربرر(ن
لجعمررل بررجت رس ر م جن ر يق لج ر طش جرمل ر لاا ر (ذ ذي لإلع(رررا ب ر مررر لاررد ه ر ذ
لاا (ذ .يألس(ير لجنة ا رنن أألض( ان ر رل حم ي ل ب ي مرر لج ر ي لجر أل ر م ( لج ر يق
قخي رص عنرت ر منمر جر عة متلر لاار (ذ ذي لإلع(ررا ،يان بع(جارا لج ر يق م ار ة
ب(جن لئل لجر ظاماا لجع(ما.
 -54توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
زيووادة فوورص العم و فووي سوووق العم و المفتوحووة لفائوودة األشووخاص ذوي
أ)
اإلعاقووةا وبخاصووة النسوواءا بوسووائ من ووا حمووالت التوعيووة التووي تسووت دف أربووا العم و
والجم ور عموما مز أد القهاء على التحيز د األشخاص ذوي اإلعاقة؛
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ن) تنفيوور بورامظ للتوودريب وتنميووة الم ووارات لتيسووير توييووف األشووخاص ذوي
اإلعاقة وفرص عمل لحساب الخاص؛
ج) إتاحة الستفادة مز تودابير العمالوة المدعوموة فوي سووق العمو المفتوحوةا
و وومان إدارة الصووندوق الوووطني لتم وويز األشووخاص ذوي اإلعاقووة إدارة شووفافة وخا ووعة
للمساءلةا وإدخال األشخاص ذوي اإلعاقة مز نطاق إدارت ؛
) إيووالء اهتمووام للوورواب بوويز المووادة  27مووز التفاقيووة وال وودف  5-8مووز
أهداف التنمية المستدامة موز أدو ومان تحقيوق العمالوة ال املوة والمنتجوة وتووفير فورص
العم الالئق للجمي ا بموز فوي األشوخاص ذوو اإلعاقوةا و ومان تسواوي األدوور مقابو
العم ذي القيمة المتساوية.
التمت بمستوى معيشي لئق والحماية الدتماعية (المادة )28
 -55ألسرر(ير لجنة ررا رنررن إالذ ي ررجت لاا ر (ذ ذي لإلع(رررا لج رذألر ألعاش ر ن ت ح(جررا ب ر ،
يل(سررا أيج ررق لجرذألر أل رمر ن إىل ك(عرر(ا مررر لارنارر(ا لإلع اررا ،يلجرذألر ألعاشر ن ت ك ررد أسر
معاشاا يحا ة لجع(ئل يت ك د أس ألر ىل با ( لج لج لن رع(ألا لجى ل ذ لإلع(را رع(ألرا مر لسرنا
ط ر لل لج رررإل .يألسرر(ير لجنة ررا رنررن إالذ ر لج سررجا لمل ألررا جرا ر (ذ ذي لإلع(رررا لمل ر هن
جنا ل عنت م اا إع(را يإالذ ع م ك (ألا لمل ل جضم(ن لجرمرجت فسر ف معاشا ئن.
 -56تحث اللجنة الدولة الطرف على مرادعوة تشوريعات ا المتعلقوة بالهومان الدتمواعي
ل ووي ت فو فوورص حصووول دميو األشووخاص ذوي اإلعاقووة علووى الحمايووة الدتماعيووة علووى
قوودم المسوواواة م و غيووره  .وتوصووي اللجنووة الدولووة الطوورف أيه و ا بتقوودي الحوود األدنووى مووز
الوودع المعيشووي علووى أسوواع الخصووائص والظووروف والحتيادووات الشخصووية لاشووخاص
ذوي اإلعاقة .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماما للورواب بويز الموادة  28موز
التفاقيووة وال وودف  2-10مووز أهووداف التنميووة المسووتدامةا كمووا توصووي ا بتم وويز دمي و
األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز إدماد القتصاديا بصرف النظر عز و اإلعاقة.
 -57يألس رر(ير لجنة ررا رن ررن ان لاا ر (ذ ذي لإلع(ر ررا أل ر ر ين ح ررة ت لحل ر ل عن ررت
لخل م(ا لج ااا لجع(ما ح(مل( أل ل ن يخيضع ن ج (ن ن لجرأم ل جرم(عي.
 -58توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف بتعم ووي خ وودمات الرعاي ووة الص ووحية لتش ووم دميو و
األشخاص ذوي اإلعاقوة بصورف النظور عوز و وع فيموا يتعلوق بالعمو ا موز أدو دعم و
في ما يتحملون مز نفقات تتص باإلعاقة وتم ين مز التمت بمستوى معيشة لئق.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة )29
 -59ألسرر(ير لجنة ررا رنررن إالذ لج ار لمل ي ررا عنررت حررن لاار (ذ ذي لإلع(رررا ت ل رر لت
يلج اررل ت ل نر (برر(ا ،يإالذ ع ر م يج ر ر لب جضررم(ن س ر ألا لر ر لع ة .يألسرر(ير لجنة ررا رنررن
أألض( إالذ ع م لب معن م(ا عر لاال(ل لملاس ة إلج لذلا ل ر لت.
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 -60توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بووأن تراد و دمي و قوانين ووا التووي تحوود مووز مشوواركة
األشووخاص ذوي اإلعاقووة فووي الحيوواة السياسووية والعامووة موز أدو تم وويز دميو األشووخاص
ذوي اإلعاقة مز القتراع والترش في النتخابواتا بوسوائ من وا اسوتعادة األهليوة القانونيوة
عل ووى النح ووو المطل ووو ا و وومان تيس ووير المش وواركة بال امو و ف ووي دميو و مراحو و العملي ووة
النتخابيووةا بمووا فووي ذلوور فووي الحمووالت السياسووية ومووا يتعلووق ب ووا مووز مووواد وفووي عمليووة
القتراعا بما في ذلر سرية القتراع.
المشاركة في الحياة الثقافية وفي األنشطة الترفي ية والريا ية (المادة )30
 -61شررع لجنة ررا برر(ج نن ان لج يجررا لجى ر ا مل ر ق بع ر عنررت مع(ه ر ة م ر لك جراس ر
لج رر(ذ إىل لمل ر (ا لملىج عررا ج (ئ ر ة لاا ر (ذ لملل ر ب أي معرر(ري لجج ر أي ذي إع(ررر(ا
أ ف ت ر لذة لملىج ع(ا.
 -62تشج اللجنة الدولة الطرف علوى اعتمواد دميو التودابير المناسوبة للتصوديق علوى
معاهدة مراكش وتنفيرها في أقر وقت مم ز.

دي  -التزامات محددة (المواد )33-31
اإلحصاءات ودم البيانات (المادة )31
 -63شررع لجنة ررا برر(ج نن ان لج يجررا لجى ر ا
اذ ل (راا.

ر م بمررجت لججا(نرر(ا لجالامررا جرملا رر( مررر

 -64توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بووأن تراد و نظام ووا الخوواص بجم و البيانووات وتحليل ووا
ل ي ي ون متوافقا م أح ام التفاقية .وتوصي اللجنة أيها الدولة الطرف بأن توولي اهتماموا
للرواب بيز المادة  31مز التفاقية وال دف  18-17مز أهداف التنميوة المسوتدامةا وأن
تزيد بدردة كبيورة تووافر البيانوات العاليوة الجوودة وحسونة التوقيوت والموثوقوةا مصونفة بحسوب
ال وودخ ون وووع الج وونو والس ووز والع وورق واألصو و اإلثن ووي وو و و ال ج وورة واإلعاق ووة والموقو و
الجغرافي وغير ذلر مز الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية.
التعاون الدولي (المادة )32
 -65ألسرر(ير لجنة ررا رنررن إالذ ع ر م ر لب معن مرر(ا بشررأن لجر ر لب لملرعن ررا ب(إلع(ر را ،لملر ر ت
لخت(ذه رر( جر ا ررذ ى ررا لجر ما ررا لملس ررر لما جع رر(م  2030يلسر ر ل اةاا إنشر را ن م ررر أج ررل إح رر(ق
لحل ق ج (ئ ة لاا (ذ ذي لإلع(را ت آسا( يل اي لطر( ة .يألسر(ير لجنة را رنرن أألضر( ان
ر رل كج ل مر عر(ين لج يجرا لجىر ا ت إطر(ر لجرعر(ين بر بنر لن لل ر ن بامر( ألرعنرن ب(اار (ذ
ذي لإلع(را ألرما ر ح ل لج اا عنت حس(ن لا ذ ب ج ا(مل إالذ لإلع(را.
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 -66توصي اللجنة الدولة الطرف بادماإل منظوور لإلعاقوة قوائ علوى الحقووق فوي دميو
د ودها في مجال التعاون الدولي والتنمية الدوليةا بالتشاور الوثيق م المنظمات الممثلوة
لاشخاص ذوي اإلعاقة.
التنفير والرصد على الصعيد الوطني (المادة )33
 -67ألسرر(ير لجنة ررا رنررن ان إ لرة متل ر لاا ر (ذ ذي لإلع(رررا ر ر إىل لج ر رة يلمل ر لر
لذ لإلع(ررا  ،يكرذجق
لجل(باا ا لذ م (م ي ألر ( .يألس(ير لجنة ا رنن أألض( إالذ مع(أل عا
إالذ عر م يجر ير يل ررل جنم ظمرر(ا لملمثنررا جرار (ذ ذي لإلع(رررا .ي شررع لجنة ررا برر(ج نن
كذجق ان مك لجنة ا لج ط اا لجر(ألن ألا حل ق لإلنس(ن ر ق ي إىل لج ا ب(ذ .
 -68توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف ب ووأن ت فو و تش وواور إدارة تم وويز األش ووخاص ذوي
اإلعاقة تشاورا وثيق ا م المنظمات الممثلة لاشوخاص ذوي اإلعاقوة علوى نطواق البلود كلو
لتوحيوود معووايير اختيووار خبوراء اإلعاقووة ا وأن ت فو أيهو ا دووودة خوودمات الخبوراء والتمثيو
ال ووافي لمص ووال األش ووخاص ذوي اإلعاق ووةا ول س وويما النس وواء والفتي ووات ذوات اإلعاق ووة.
وتوصي اللجنة أيها الدولة الطرف بأن ته خطة عم وطنية تشوم نظاموا رسوميا للرصود
مو ووز أد و و و وومان تنفيو وور قو ووانون تم و وويز األشو ووخاص ذوي اإلعاقو ووة وغيو وور مو ووز القو وووانيز
والسياسات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة .وتشج اللجنة الدولة الطورف كورلر علوى
مان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الممثلة ل في رصود تنفيور التفاقيوة.
وتوودعو اللجنووة الدولووة الطوورف إلووى وومان أن تسووتوفي اللجنووة الوطنيووة التايلنديووة لحقوووق
اإلنسووان مقتهوويات المبووادئ المتصوولة بمركووز المؤسسووات الوطنيووة لتعزيووز وحمايووة حقوووق
اإلنسان (مبادئ باريو).
التعاون التقني
 -69توصي اللجنة الدولة الطرف بوأن تسوتفيد موز فورص التعواون التقنوي مو المنظموات
األعهوواء فووي فريووق الوودع المشووتر بوويز الوكووالت والمعنووي بالتفاقيووة مووز أد و الحصووول
على إرشادات ومساعدة بشأن تنفير التفاقية وما ورد في هر المالحظات الختامية.

رابعا -المتابعة
نشر المعلومات
 -70تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافات واا فوي غهوون فتورة  12شو را موز اعتمواد
هوور المالحظووات الختاميووة ووفق وا للمووادة  )2(35مووز التفاقيووةا بمعلومووات عووز التوودابير
المتخوورة لتنفيوور توصوويات اللجنووة الووواردة فووي الفق ورتيز (54إل) (العم و والعمالووة) و68
(التنفير والرصد على الصعيد الوطني).
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 -71وتطل ووب اللجن ووة إل ووى الدول ووة الط وورف تنفي وور توص وويات اللجن ووة ال ووواردة ف ووي ه وور
المالحظات الختامية .وهي توصي الدولة الطرف بأن تحي هر المالحظات الختامية إلوى
أعهوواء الح ومووة والبرلمووان والمسووؤوليز فووي الوووزارات ذات الصوولة وأعهوواء المجموعووات
الم نية ذات الصلةا مث الم نييز العامليز في مجالت التعلي والم وز الطبيوة والقانونيوةا
فهو و والا ع و ووز الس و وولطات المحلي و ووة ووس و ووائ اإلع و ووالم باس و ووتخدام اس و ووتراتيجيات التواصو و و
الدتماعي الحديثةا وذلر مز أد النظر في ا واتخاذ ما يلزم مز إدراءات بشأن ا.
 -72وتش ووج اللجن ووة الدول ووة الط وورف بق وووة عل ووى إشو ورا منظم ووات المجتمو و الم وودنيا
وبخاصة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقةا في إعداد تقريرها الدوري.
 -73وتطلووب اللجنووة إلووى الدولووة الطوورف تعمووي هوور المالحظووات الختاميووة علووى نطوواق
واس ا بما في ذلر علوى المنظموات غيور الح وميوة والمنظموات الممثلوة لاشوخاص ذوي
اإلعاقووةا وعلووى األشووخاص ذوي اإلعاقووة أنفس و وأف وراد أسووره ا باللغووة الوطنيووة ولغووات
األقليواتا بموا فووي ذلور لغوة اإلشووارةا وبأنسواق يسو اسووتخدام اا وإتاحت وا علوى الموقو
الشب ي للح ومة المتعلق بحقوق اإلنسان.

التقرير الدوري المقب
 -74تطلووب اللجنووة إلووى الدولووة الطوورف تقوودي تقريرهووا الجووام لتقاريرهووا الدوريووة الثوواني
والثالووث والراب و فووي موعوود أقصووا  29آ /أغسووطو 2022ا وتهوومين معلومووات بشووأن
التوصيات الواردة فوي هور المالحظوات الختاميوة .وتطلوب اللجنوة أيهو ا إلوى الدولوة الطورف
أن تنظر في تقدي التقارير المركورة أعال في إطار إدراء اللجنوة المبسو الخواص بتقودي
التقارير الري تعد اللجنة بمودب قائمة بالمسائ قب سنة على األق مز الموعد المحودد
لتقدي تقرير الدولة الطرف .وتش الردود على قائمة المسائ هر تقرير الدولة الطرف.
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