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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

األويل للمملكة املتحدة لربيطانياا العظما
املالحظات اخلتامية بشأن التقرير َّ
وآيرلندا الشمالية*
أولا -مقدمة
 -1نظررال جنة يفررت ر جناألايلررا جكة نةححة ررت جيا ررظم نويليرننررر جناظح ر ة يلانيفررظج جن ررحرننت
( )CRPD/C/GBR/1ر جةس ر ر رران ر  348ة( 349جنظ ر ر ررا جنر ر ر ر نألا  CRPD/C/SR.348ة،)349
ر  23ة 24ب/أغس ر ر رري  .2017ةجعاح ر ر ررظل ح ر ر ررام جي ظ ر ر رررل ج ار ن ر ر ررت ر
جياأل ر ر ر
جةسا ر  ،356جياأل م ر  29ب/أغسي .2017
 -2ة ا ّ ب جنة يفت باألرظ جناألايلرا جكة نةظةنرت جنيراذ جنراد أفعرظ ةلألررد نةحترر ه جنا جن نرت
جنيت ةضاا ر جنة يفرت ب ر ت ألرظ جناألرر يلا .ة ألرظ جنة يفرت نةظةنرت جنيراذ أيلضررد ألرظ ة كاربنرت
( )CRPD/C/GBR/Q/1/Add.1عة ر ئرةحررت جيسرررةع جنرريت أع ر ّظ ر جنة يفررت (.)CRPD/C/GBR/Q/1
كحر أل ِّّظ جنا ضن رل جيألظ ت جد عة جكسئةت جنيت طا ا ر جنة يفت شف نرد.

 -3ة ارراب جنة يفررت ع ر أل رظيلاحر نة ر ج جنتيفرررل جنرراد جرراو أ يفرررل جنيفظررا ر جناألايلررا ة ررنظ
ررت
ابنظةنررت جنيرراذ عة ر ر نةت ةلررظحر جنرراد جشرراحع عة ر يفررظةب ر اة ر ة ج جل
جيحة ررت جيا ررظم نويليرننررر جناظحر ة يلانيفررظج جن ررحرننت ،ةسررةيرل ةنررت ر يلانيفررظج جن ررحرننت ،ة ر يت
جس اةيفظج ةةيلةز.

اثني ا -اجلوانب اإلجيابية
-4

نظ جنة يفت بس ب جنظةنت جنياذ حتفظ ر عة جير م )4(12

جال فرئنت.

 -5ة ا ّ ررب جنة يفررت ابياة رررل جيألظ ررت ع ر جعاحررر ررظجبس رايلانت ةسنرسررر نت ف ّررع ج جنررب
ش ر ررال ر ر ر جال فرئن ر ررت ةأفش ر رراكذ ر ةض ر ررا ر يفظح ر رررل جكش ر ر ر ر ةد ج عرئ ر ررت ،ك ي ر ررت جناح ر ررع
جن طيفن ررت نايففن ررا جال فرئن ررت جن رريت أفطةأل ررذ ر ع ررر  2016ر جس ر ر اةيفظج ،ةنظ ررر جنض ررحرت جالجاح رررع
جالسر اةيفظد .كحررر ا ررب جنة يفررت ابعاحررر طررر جناحررع ناررع جنسررفا ر ايفرررة جنحنر ر جسر اةيفظج،

__________

*

جعاحظ ر جنة يفت ر ة ر جنثر يفت ع ام ( 31 - 14ب/أغسي .)2017
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رت نسرس جسرا ظج جي جألر ل نذشر ر ةد
ر عر  ،2016ةح طر يل احع عةر أ رر ّ ّ
ج عرئت ،ةئرن ت ج ظ رل جالجاحرعنت ةجنالرم (ةيلةز) نارر  ،2014جنراد درظ طرر عحرع نة رظ رل
جالجاحرعنت ةجناعريلت جن نت.

اثلثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد من  1إىل )4
ا ّ ب جنة يفت ابياة رل جيألظ ت ع عم
-6
ةأئرننم ر ة جل جنت ر ر مش هلر ابال فرئنت .بنظ أهنر

ت جنظةنت جنيراذ نذئررننم جناربارت نةارر
ظ بألةق ر يلة :

ررةل
(أ)
ع ررظ ج أ ر ررر جال فرئن ررت ابنألر ررظ جن رررر ر جنأل ر ر جن جنظج ةن ررت ة فر ر ف
يففناحر ر مجن ججملرالل جنسنرسر نت ةعة مجن جكألاظم ج ع جييفررطق مجنا رر ةر جح ررل
جن اكزيلت ةجكئرننم جنيت نفألع جحف م نن ر جن جئات ج ع ةاليلا ر أة حتذ سنيا ر؛
(ب) عظ جال سرق ر مجن أحنرل جنظةنرت جنيراذ ر ل رم جر ج عرئرت جنألررةم عةر
جياغس ،ةر جنا ن اه ة يتنأله؛
أل ق ج نسرت ة ر يلا ع به
ف ج عرئت ّ

رايلارل ةسنرسرررل جنظةنررت جنيرراذ ،ررال ج ررع جح رررل
( ) عررظ جسرراااج
جن اكزيلت ،جساااجضرد شر د يلايفرة عظم ئيرعررل درظذ يفسرنق جىار و ةجيحر سرت جنألررن نن ر
جال فرئنت؛
ةد ج عرئت؛

( ) جنأل جن ةجنة جةح ةجيحر سرل جنألرةحت جنيت متنّز ر ق جكش ر
(ه) عظ لا اة رل ع جنسنرسرل ةجنوج ج ةجنارظجبس جنريت ساضرا ر جنظةنرت جنيراذ
جاجل ر جيرر م  50ر ارحرظم جالحترر جكة ة
بغا محريلت جكش ر ةد ج عرئت جنضا ّ
نز جنيففر .
-7

توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:

إدراج أحكام التفاقية يف تشريعاهتا مع اإلقرار إباتحة ساب انتاااف يلياة
(أ)
املكرساة يف التفاقياة
من انتهاكاات التفاقياةو واعتمااد اساتجابة مناسابة وشااملة لاللتزاماات ال
يف سياساهتا وبراجمها يف مجيع أحناء الدولة الطرف مبا يف ذلك مجيع احلكومات الالمركزية؛
(ب)
ما وراء البحار؛

تكثيااف وهود ااا لتوساايع نطاااق انطباااق التفاقيااة ودعااا تنفيا ا يف أقاااليا

( ) اعتماااد صااكوز ملزمااة قااانولا ماان أو ا إنفاااذ مفهااوم اإلعاقااة مبااا يتفااق مااع
املااادة األوىل ماان التفاقيااةو وناامان أن تراعا تاي التشاريعات اجلدياادة والقائمااة ااوذج اإلعاقااة
القااائا علا حقااوق اإلنسااان يف مجيااع اسااالت السياساااتية وعلا مجيااع األصااعدة ويف مجيااع
األقاليا اليت ختضع للحكومات ومناطق الختااص الالمركزية و/أو تقع حتت سيطرهتا؛
( ) الشروع يف استعراض شام لسياسااهتا وتشاريعاهتا بةياة مواءمتهاا ماع املاادة
األوىل مان التفاقياة يف مجياع القطاعاااتو ونامان أن ياواالر إطااار العما القاانو ل شااخاص
2
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ذوي اإلعاقة احلماية من التمييز بسبب اإلعاقة .وينبةي للدولاة الطارف أن تشارز منظماات
األشخاص ذوي اإلعاقة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف ه العملية؛
(ه) تسريع عملية ونع إطاار عما اساياتيجي وخطاة عما اساياتيجية قاابل
للقياسو مع تزويدمها ابملوارد املالية الكاايةو وذلك بةرض إلةاء القوان واللوائح واألعراف
واملمارسااات الاايت تشااك يي ازا يف حااق األشااخاص ذوي اإلعاقااةو وكفالااة ايااة األشااخاص
ذوي اإلعاقة ابملساواة مع غري ا؛
(ة) منع حدوث أي نتائج سلبية ابلنسبة ل شخاص ذوي اإلعاقة بسبب قارار
تنفيا املاادة  50مان معا ادة الحتااد األورووو وذلااك ابلتشااور الوثياق ماع منظماات األشااخاص
ذوي اإلعاقة.
 -8ة ارراب جنة يفررت ع ر ئةأل ررر جل عررظ جّررر تررر جل بألنررر م جنظةنررت جنيرراذ ناألنررنم ررظو
ر جكش ر ةد ج عرئت ةظاةذ ان را م ة ارنا حرر ارنرت كرلنرت ،ال سرنحر ر يلانيفرظج
جن حرننت ةجكئرننم جن جئات ضح ةاليلت جنظةنت جنياذ ة/أة حتذ سنيا ر.
 -9توصي اللجنة أبن جتمع الدولة الطرف معلومات وأن تعتمد خطاة عما اساياتيجية
وقابلة للقياس من أو حتس ظروف معيشاة مجياع األشاخاص ذوي اإلعاقاةو بوساائ منهاا
التعاااون الوثيااق مااع ساالطات آيرلناادا الشاامالية واألقاااليا الواقعااة داخ ا وليتهااا و/أو حتاات
سيطرهتا.
 -10ة ااب جنة يفت ع ئةأل ر ممر يلة :
جن ر ررا ابل جنر رريت ار ررش يفظحر رررل جكش ر ر ر ةد ج عرئر ررت ،ة ر ر مجةا ر ررر
(أ)
ررر ة ألررفرل جنيفس ر ر ةد ج عرئررت ،ر
جييفظحرررل جنرريت متثررع نسرررلد ةأطفرررالد ةجكش ر ر
عة جنظعم ةر جنا رة ا ر ة شاجك ر ب ع ن نط ر يففنا جال فرئنت؛
جح
ررركت مجن ر يفظحرررل جكش ر ر ةد ج عرئررت
(ب) نألررت ننرررل كرلنررت نا ر
ركت لارنت ر عحةنرل أليف جنألاج لنحر يلااةق ابنسنرسرل ةجنا ايلارل جنيت م مجن ججملرالل
جنيت اياق نن ر جال فرئنت ،كرالسشج ن نت جيسحرم "جساغ ج رننرل غم جن ا ابل".
 -11توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
ختايص املوارد املالية لدعا املنظمات اليت ث األشخاص ذوي اإلعاقاةو
(أ)
مب ا اان ا ا اايها النس ا اااء واألطف ا ااا ذوو اإلعاق ا ااةو وإنش ا اااء آلي ا ااات لض ا اامان اإلشا ا اراز اجل ا ااامع
والسا اياتيجي والناش ااا ملنظم ااات األش ااخاص ذوي اإلعاق ااةو مب اان ا اايها النس اااء واألطف ااا
واألشخاص حاملو صفات اجلنس و يف ختطيا وتنفي مجيع التشريعات والتادابري الايت ا ال
حياة األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب) إنشااء آلياات تضامن املشااركة الكاملاة ملنظماات األشاخاص ذوي اإلعاقاة
يف تااميا وتنفيا السياسااات الساياتيجية الراميااة إىل تنفيا التفاقيااة يف مجيااع أحناااء الدولااة
الط اارفو ع اان طري ااق خط ااا عما ا اسا اياتيجية ومون ااوعية وقابل ااة للقي اااس تتمت ااع ابلتمويا ا
وختضع للرصد.
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ابء -حقوق يددة (املواد من  5إىل )30
املساواة وعدم التمييز (املادة )5

جل ج م ر ججملاحر ِّ رم جكشر ر
 -12ااب جنة يفت ع ئةأل ر
نرم جكش ر جآل ايل ةكران عر ئةأل رر ر
أبهنم يلان ت نرم أئع ئنحت
جححع ر ا ةت جياج ع بستب ألربت جنيف بارحت ر.

ةد ج عرئرت
ررالل هنررل

ااء علا ذلاك .إذ
 -13توصي اللجنة أبن ال
تعد الدولة الطرف قانون اإلوهااض لاديها بن ا
ينبةي احيام حقوق النساء يف استقالهلن برأيهن ايم خيص الاحة اإلجنابية واجلنساية دون
إنفاء الابةة القانونية عل اإلوهاض النتقائي بسبب عيب ما يف اجلن .
 -14ة ا رراب جنة يف ررت ع ر ئةأل ررر
جححريلت جن ر ةت ةجييفرستت ،رألت
عة جنس  .ةيلسرة حر جنألةرق أيلضررد
جنف ع ر ئضراي جناحننز ر ق أش

ر أت رايلارل جنظةن ررت جني رراذ ي رل ررت جناحنن ررز ال ر لا
جناحننز جيااظ جكش ر ةجن جنب ،مبر ر ن ر جح
ر رظت سرا و جنرو جنراد ر لام جك رر جنألضررةنت عيفرظ
ةد ج عرئت.
ر

 -15توص ااي اللجن ااة أبن ت اادرج الدول ااة الط اارف صا اراحة يف تشا اريعاهتا الوطني ااةو اش اايا م ااع
اهلدف  10والةاايت  2-10و 3-10من أ اداف التنمياة املساتدامةو أحكاماا تانص علا
احلماية من التمييز املتعادد األشاكا واجلواناب علا أسااس ناوع اجلان أو السان أو العارق
أو اإلعاقة أو اهلجرة أو اللجوء و/أو أي وناع آخارو وأبن تاوار التعاويجل واجلارب املناساب
للضحاايو وأبن تتخ عقوابت تتناسب مع خطورة النتهاز.
 -16ة ارراب جنة يفررت ع ر ئةأل ررر ر عررظ جنألنررر ررال جآلت ب ججررب جّررر جنش نترررل جنانس رسيلت
عةن ر ر ئرن ت جيسررةجم
جياأل نت ر جكجزجل جي شكت جك ك جنس يفنت ةح جناظجبس جييف
ناررر  ،2010ة ر عررظ متار جكشر ر ةد ج عرئررت جنرايل يلان ر ت ر مشررر يلانيفررظج ابححريلررت
جن رلنت جناحننز جيترشا ةغس جيترشا بستب ج عرئت ة جناحننز ابناظجع .
 -17توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
وع تشريعاهتا ملكااحة التمييز متسقة مع التفاقية وتسريع عملية إدخا
(أ)
مجيااع األحكااام التش اريعية املناااوص عليهااا يف قااانون املساااواة لعااام  2010حيااز النفاااذو
مبا ايها األحكام املتعلقة ابليتيبات التيسريية املعقولة يف قطاع السكن؛
(ب) اختاااذ التاادابري الضاارورية بواسااطة الساالطات املختاااةو حاملااا تتااوىل حكومااة
آيرلندا الشمالية مهامهاو من أو نمان أن يراعي اإلصالح التنفي ي يف آيرلنادا الشامالية
املتعلق بقانون حقاوق اإلعاقاة التوصايات الايت قادمتها جلناة املسااواة يف آيرلنادا الشامالية يف
تقرير اا الاااادر عااام  2012املعناون زايايدة ايااة األشااخاص ذوي اإلعاقاةز وذلااك بةاارض
تواري احلماية ل شخاص ذوي اإلعاقة يف آيرلندا الشمالية من التميياز املباشار وغاري املباشار
عل أساس اإلعاقة ومن التمييز ابلتداعي.
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النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
 -18ةيلسرة جنألةق جنة يفت جل أل ق جنيفسرل ةجنفانررل ةجل ج عرئرت كهنر ُ يلفرظص ب ر م
يف نررت ال ر ألررحنم أجيفررظم جيسرررةجم بر جنيفسر ةال ر أجيفررظم ج عرئررت .ةيلسرررة جنألةررق جنة يفررت
أيلضرد جل نألت جناظجبس ةئةت جنتنرانل جيار ت لنحرر يلااةرق أب را جناحننرز جياارظ جكشر ر ةجن جنرب
ر ق جنيفسرل ةجنفانرل ةجل ج عرئت.
 -19توص ااي اللجن ااة أبن تق ااوم الدول ااة الط اارفو ابلتش اااور الوثي ااق م ااع منظم ااات النس اااء
والفتيات ذوات اإلعاقةو إبدراج حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف صاميا سياساات
اإلعاقااة واملساااواة ب ا اجلنس ا  .كمااا توصااي أبن تعتمااد الدولااة الطاارفو اشاايا مااع تعليااق
اللجنة العام رقا  )2016(3بشأن النسااء والفتياات ذوات اإلعاقاة والةااايت  1-5و2-5
و 5-5من أ داف التنمية املستدامةو تدابري وامعة ويددة اهلدفو من مجلتها مجع بيالت
مااانفةو ماان أوا منااع التمييااز املتعاادد األشااكا واجلوانااب يف حااق النساااء والفتيااات ذوات
اإلعاقااةو ول س اايما م اانهن ذوات اإلعاق ااات ال ني ااة و/أو النفس ااية الوتماعي ااة يف جم ااالت
التعليا والعم والاحة والوصو إىل العدالة وايما يتعلق ابلفقر والعنف.
األطفا ذوو اإلعاقة (املادة )7
 -20يلسرة جنة يفت جنألةق جل ر يلة :
(أ)
ةد ج عرئت؛

عظ ةج طر عحع سنرسريت يلا ظو نفألا جناظيلظ

جكسا جنريت نرظيل ر أطفرر

(ب) عررظ ج ج ر ج عرئررت جنألرررةم عة ر
ةجنا ايلارل جنار ت جيااةألت ابكطفر ةجننرلا ةد ج عرئت؛

أل ر ق ج نسرررت ر ألررحنم جنسنرسرررل

( ) عررظ ةج ر ننرررل ألررظ ة ،ش راجل
عة جكطفر ةد ج عرئت ر جيظ ست؛

ئررت ،رألررت لنحررر يلااةررق ابالسائسررر

( ) عررظ لررا ةججررب ئرررن ت عررر عة ر جنسررةيرل جنار ررت بضررحرت ر لس جناعريلررت
جييفرستت نذطفر ةد ج عرئت؛
(ه)
ر ق جكطفر

ر برفةّغ عيفه
ةد ج عرئت.

اي م ر ج ث جالسائسر ة يرب جن اجحنت ةجاجةم جن اجحنت

 -21توصااي اللجنااة أبن تقااوم الدولااة الطاارفو ابلتشاااور الوثيااق مااع املنظمااات الاايت ث ا
األطفا ذوي اإلعاقةو ببلورة وتنفي سياسات ترمي إىل ما يلي:
القضاااء علا ارتفاااع معااد الفقاار يف صاافوف األساار ذوات األطفااا ذوي
(أ)
اإلعاقة أكثر من غري ا؛
(ب) إدراج وذج اإلعاقة القائا عل حقوق اإلنسان يف مجيع القوان واللوائح
املتعلقة ابألطفا ذوي اإلعاقة؛
( ) إنشااء آلياة رصاد مساتقلة لتقياايا حالاة األطفاا ذوي اإلعاقاة يف املدرسااةو
خاصة منها أولئك ال ين يتعرنون لالستئسادو بواسطة مؤشرات موثوقة؛
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()
الدولة الطرف؛

أتم الرعاية الكااية واملراعية لإلعاقة بوصفها واوب ا قانوني ا يف مجياع أحنااء

(ه) تشديد تدابري مناع الستئسااد وخطاال الكرا ياة ووارائا الكرا ياة يف حاق
األطفا ذوي اإلعاقة.
إذكاء الوعي (املادة )8
 -22يلس رررة جنة يف ررت جنألة ررق ر ر جس رراحاج جي جئر ر ةجنأل جن ررب جنيفحين ررت جنس ررةتنت ةجنا ن ررز عةر ر
جكشر ر ةد ج عرئررت ،ةال سررنحر ريف م أةنئر جنرايل يلارررن ت ر عرئرررل حيفنررت ة/أة نفسررنت
ججاحرعنررت ةعةر جكشر ر جي رررب أب راج ع ررتنت ة جكنررت ر ئتنررع ج رراذ ةجنزحررر ا ،كحررر
يلسرة حر جنألةق ب ت جسا ألرئر م يف ر جححريلت جالجاحرعنت.
 -23توصااي اللجنااة أبن تقااوم الدولااة الطاارفو ابلتعاااون الوثيااق مااع منظمااات األشااخاص
ذوي اإلعاقااةو بتقويااة مااا تنظم ا ماان ااالت إذكاااء الااوعي بةاارض القضاااء عل ا القوالااب
النمطيااة الساالبية والتحيااز عل ا األشااخاص ذوي اإلعاقااةو ول ساايما ماانها األشااخاص ذوو
اإلعاقااات ال نيااة و/أو النفسااية الوتماعيااة واألشااخاص الا ين يعااانون ماان أماراض عااابية
وإدراكية من قبي اخلرف والز امير .وتوخي ا لتلاك الةاياةو ينبةاي للدولاة الطارف أن تادرج يف
عملها ونع اسياتيجيات وتنظيا الت إعالمية مجا ريية ختتلف ابختالف ائات اجلمهاور
املستهداة هباو مع الستناد إىل وذج اإلعاقة القائا عل حقوق اإلنسان.
إمكانية الوصو (املادة )9
 -24يلسرررة جنة يفررت جنألةررق جل ضررنق نيرررق ا رريلس نسررس رننررت جن أل ر ج نزج نررت ةجييتألررت
جيااةأل ررت أب ر ر يف ررر جنتنئ ررت جير يل ررت ةجنسر ر جننس ررس جن ةف ررت ةجياة رررل ة يف ن جن ررر جال رررالل
ةجياة رل ،ةجنيفألرع ةجياة ررل ر ججملررن جحضراد ةجنألراةد ،ة جل ضرا ا جحرر ةئةرت عرظ حر.
ةيلسرررة حر جنألةررق أيلضررد جل ررظجبس جناأل ر جنرريت عرئررذ جنيف ر بانسررس رننررت جن ألر نفرةررظم
جكش ر ةد ج عرئت.
 -25توص ااي اللجن ااة أبن تق ااوم الدول ااة الط اارف مب ااا يل اايو ابلتع اااون الوثي ااق م ااع منظم ااات
األشخاص ذوي اإلعاقة:
حتديااد الفجااوات القائمااة يف مجيااع أحناااء الدولااة الطاارف ماان حي ا معااايري
(أ)
إمكانيااة الوصااو الواوااب تواري ااا يف مجيااع جمااالت التفاقيااةو ومنهااا تاااميا بيئااات ماديااة
يسرية الكلفة يسه الوصو إليهاو إىل وانب اإلسكان وتكنولوويا املعلومات والتاالت
اتعجلة والفضااءات
وصيغ عرض املعلومات و ياك النق األساسيةو مبا ايهاا اخلادمات املس ت
اخلضراء والعامة يف احلوانر واألرايفو ونمان الستجابة لتلك املعايري؛
(ب) العناية ابلروابا ب املادة  9من التفاقية والتعلياق العاام رقاا )2014(2
الاااادر عاان اللجنااة بشااأن تيسااري إمكانيااة الوصااو و والةاااايت  9و 2-11و 7-11ماان
أ داف التنمية املستدامة؛
( ) رصااد مااا ا تاراي ماان تقاادم ابجتاااه اإلدماااج الكاما عاان طريااق تيسااري إمكانيااة
الوصو واملعاقبة عل خمالفة لوائح تيسري إمكانية الوصو .
6

GE.17-17330

CRPD/C/GBR/CO/1

احلق يف احلياة (املادة )10
ظ جنة يفت بألةرق أت رر يليتّرق ر جّرر ئراج ابنيفنربرت ب ر ت هنررل أة سر ب جنار
-26
ةجناعريلررت نقبألرررل عة ر ئنررظ جحنرررم أ ررا يلايفرررو ة ررق جكش ر ر ةد ج عرئررت ر جحنرررم ابعاتررر حم
غسحم ة ِّ
سرِه ر ججملاح .
ألاج جد اسرةيل
 -27توصي اللجنة أبن تعتمد الدولة الطرف خطاة عما للقضااء علا التااورات بشاأن
األشخاص ذوي اإلعاقاة الايت تعتارب ا ل ياون زحيااة طيباة وكرمياةز ولالعاياف ابألشاخاص
ووزء من تنوع البشرية .كما توصي أيضا ا أبن تكفا
ذوي اإلعاقة ابعتبار ا مساوين لةري ا ا
الدولة الطرف احلاو عل العالج و/أو الرعاية لإلبقاء عل قيد احلياة.
حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
 -28ةيلسرررة جنة يفررت جنألةررق جل جك ررا جنرراد يلأل ر عة ر جكش ر ر ةد ج عرئررت ر رررالل
جني ج ه ،مبر لن ر جنفنضرانل ةجحاجةق ،ة جل غنرب سنرسرل شر ةت لنحرر يلااةرق ابحرظ ر يرا
جن ر ر ج ث ررحع جكشر ر ر ةد ج عرئ ررت ر عحةن رررل جنا ي ررنط ةجنايففن ررا ةجناأل ررظ نة ررظ ر ر
يا جن ج ث.
 -29توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماااد خطااة واساياتيجيات شاااملة ايمااا يتعلااق ابحلااد ماان خطاار الكااوارث
(أ)
حتسب حسال تيسري إمكانية الوصو ل شخاص ذوي اإلعاقة وإدماوها يف مجيع حالت
اخلطر مبا يتفق مع إطار عم صانداي للحد من خطر الكوارثو وذلك ابلتعاون الوثيق ماع
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب) إدراج اإلعاقااة ومراعاهتااا يف صااميا مجيااع قنااوات املعونااة اإلنسااانية وإشاراز
منظمااات األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف ونااع األولااوايت ايمااا يتعلااق بتواييااع املعونااة يف سااياق
اخلطر والطوارئ اإلنسانيةو مع إيالء العناية مليثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العم
اإلنسا ؛
( ) تطوير أنظمة إعالم وإن ار يف حالت الطاوارئ اإلنساانية تكاون يف متنااو
مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة؛
( ) نمان مشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف أارقاة التعاايف الساريع
عل الاعيد احمللي وأداء ه املنظمات دورا نشاط ا يف إساداء املشاورة وصاياغة السياساات
واخلطوط التوويهية ايما يتعلق ابلتأ ب والتخطيا للكوارث.
العتاراف ابألشخاص ذوي اإلعاقة عل قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون (املادة )12
 -30يلسرة جنة يفت جنألةق ممر يلة :
رايل جنظةنررت جنيرراذ جنرراد يلألنررظ جكحةنررت جنألرن ننررت نذش ر ر
(أ)
عة أسرس عرحت ر لاةنت أة ا م؛
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(ب) شررن ا جّررر جنألراج ابنيفنربررت ر جنا رايلارل ةجيحر سررت ،ةعررظ جالع رشجذ جن ر ررع
ابحق ر جّرر جنألراج جيفرا ةجيرظع جنراد درش جسراأل ننت جن ر ت د ج عرئرت ة ج ره ة ن نره
ج شج رد ات رد؛
( ) عظ كفريلت ر يلألظ ر عرم نحنر ةاحسر جنة ر ل ةجن جئر ةد ج عرئررل
جنيففسنت جالجاحرعنت ة/أة جناحيفنت ر ممر ست أحةنا م جنألرن ننت؛
جنا

()
كاحرد.

ج فرا عظ جكش ر

جنس

ر

ةد ج عرئرت جنرايل فدا رزةت ئسراجد ةيلاة ّألر ت

 -31توصااي اللجنااة أبن تقااوم الدولااة الطاارفو ابلتشاااور الوثيااق مااع منظمااات األشااخاص
ذوي اإلعاقة مبا ايها تلك اليت ث األشاخاص الساود ومان األقلياات اإلثنياة ومباا يتفاق ماع
تعليااق اللجنااة العااام رقااا  )2014(1بشااأن العاياف ابألشااخاص ذوي اإلعاقااة علا قاادم
املساواة مع اآلخرين أمام القانونو إبلةاء مجيع أشكا اختاذ القرار ابلنياباة يف مجياع مضاامري
احلياة وجمالهتا عن طريق مراوعة التشريعات واعتماد تشاريعات وديادة تتفاق ماع التفاقياةو
حاات تونااع سياسااات ودياادة ايمااا يتعلااق بقااوان األ ليااة العقليااة وقااوان الاااحة العقليااة.
وحت اللجنة الدولة الطرف عل ايايدة ما تب ل من وهود يف سبي تشجيع األحباثو ومجع
البيااالت واملمارس ااات اجلياادة يف جم ااا نظ ااا اختاااذ القا ارار امل اادعوم وعل ا تسا اريع تطوير ااا.
وتوصي أبن تكف الدولاة الطارف مللتمساي اللجاوء والالوئا ذوي اإلعاقاة إمكانياة ارساة
مجيع احلقوق املكرسة يف التفاقية.
إمكانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13
-32

ااب جنة يفت ع ئةأل ر جل ر يلة :

ررظت جررت ةع ر ر ظف جنألضرررل ةجي ر ظف جي ةف ر حبنفررر جنأل ر جن
(أ)
ج نسرت جي ف نت نذش ر ةد ج عرئت؛

أل ر ق

(ب) جناألررر يلا جنرريت فنررظ أبت أش رأل ررد يلارررن ت عرئرررل نفسررنت  -ججاحرعنررت ة/أة حيفنررت
ال د ة ت عة جنظعم جييفرسب ر ممر ست أحةنا م جنألرن ننت ةر رننت جنة ل ىل جنألضرل؛
( ) جنا جةر ررق جنر رريت ار ررش جكش ر ر ر ةد ج عرئر ررت ر جح ر ر عة ر ر جيسر رررعظم
جنألرن ننت جيظننت نان ت يتنق ئرن ت جيسرعظم جنألضرةنت ةجح م عة ررنف جنألررن ت ة اررئتا م ر
ن ةشج ةةيلةز جن ر ر عر  2012ةلا س عة جسا ظج جىركم ر جنظةنت جنياذ؛
( ) جسرراتار جنةر جةح جياحر دررر جكشر ر ق ةد ج عرئرررل جنسررحانت ر جي ررركت
ر حنئرررل جى ح ر  ،ةعررظ جعاتررر جالسرراارنت مبسرررعظيل ش ررن  /شمج شررف يل جررزلجد ر
نسس جاجلجل جنظعرةو جنألضرةنت.
 -33توص ااي اللجن ااة أبن تق ااوم الدول ااة الط اارف مب ااا يل اايو ابلتع اااون الوثي ااق م ااع منظم ااات
األشخاص ذوي اإلعاقة:
بلورة وتنفيا بارامج لبنااء القادرات بشاأن حقاوق األشاخاص ذوي اإلعاقاة
(أ)
يف صاافوف مااوظفي القضاااء واملااوظف املكلفا إبنفاااذ القااوان و مباان ااايها القضاااة وأعضاااء
النيابة العامة ونباط الشرطة وموظفو السجون؛
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(ب) تاميا وتنفي نظام لختاذ القرار مزود مببادئ توويهية وموارد كاايةو يركاز
عل احيام إرادة األشخاص ذوي اإلعاقة وميوهلاو ول سيما منها األشاخاص ذوو اإلعاقاات
ال نية و/أو النفسية الوتماعيةو يف أثناء إوراءات الدعاوى القضائية؛
( ) تواري املساعدة القانونية اسانية أو امليسورة كلفتُهاا ل شاخاص ذوي اإلعاقاة
يف مجيااع جمااالت القااانون وإلةاااء رسااوم الوصااو إىل احملاااكا وياااكا العم ا و مااع مراعاااة ق ارار
احملكمااة العليااا املااؤر  26واي/يولي ا  2017املتعلااق برسااوم اسااتخدام احملاااكا (ابإلحالااة إىل
(بطلب من يوينيسون) (املستأنف) ند وايير العد (املدع علي ))؛
( ) كفالااة أن يتمتااع مجيااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة ابحلااق يف تاادابري تيس اريية
إورائية مناسبة داخ نظام العدالةو وتواري تلك التدابري التيسريية هلاو مع ك األشخاص
الاا عل وو اخلاوص من استخدام ميمجي لةة اإلشاارةو حات يتمكناوا مان املشااركة يف
يئات احملكم مشاركة كاملة وابملساواة مع غري ا أثناء إوراءات الدعاوى يف احملاكا؛
(ه) اختاااذ تاادابري ماان أوا كا األشااخاص ذوي اإلعاقااة ماان العما يف نظااام
ااء يف النيابااة العامااة أو شااة غااري ذلااك ماان املناصاابو مااع تااواري كا
العدالااة قضاااةا أو أعضا ا
دعا نروري هلا.
حرية الشخص وأمن (املادة )14
 -34يلسرة جنة يفت جنألةق كت ايلارل جنظةنرت جنيراذ ريفت عةر جنار
ةغس ج ج يل ج ع جي رر ة ر ج ر ابالسايفر ىل عرحت ةجئات أة ا م.

ةجال ا رر ج جترر يل

 -35توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
إلةاء التشريعات واملمارسات اليت تسمح ابلعالج والحتجااي اإلوبااري وغاري
(أ)
اإلرادي ل شخاص ذوي اإلعاقة ابلستناد إىل عا ة واقعة أو متاورة؛
(ب) اخت اااذ الت اادابري املناس اابة م اان أوا ا التحقي ااق يف مجي ااع أش ااكا اإلس اااءة إىل
األشخاص ذوي اإلعاقة يف املرااق املؤسسية ومن أو القضاء عليها.
عدم التعرض للتع يب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )15
 -36يلسرررة جنة يفررت جنألةررق جل جسرراحاج جسررا ظج جنألنر جنسرظيلت ةجآلننررت ةجن نحنرةنررت ،مبررر ر
ن ر جسررا ظج سظسرررل جن ررظ جن اابة ر ( نررز ) ةأسررة ت ررردت ،عة ر جكش ر ر ةد
ج عرئت ،ةجنيت ة ق جنضا ابكش ر ةد ج عرئرل جنيففسنت  -جالجاحرعنت ر جنس ت ،ةر
نظر ئضرل جك ظجث ،ةر أةسرط جناعريلت جن نت ةجنااةنم ،ىل جرنب ممر سررل جنف رع ةجنارز
ع جنارُ ج ر ج  .ةيلسرة جنة يفت ئةق عحنق كت حام جناظجبس فسا ظ عة جكش ر جنسر
أة غررسحم ر ةد ج عرئرررل جن رايل يليفاح ر ت ىل أئةنرررل عائنررت أكثررا ممررر فسررا ظ عة ر غررسحم.
ةيلسرة حر جنألةق أيلضرد جل عرظ ج تررا جسرشج ن نت رظم ر جنظةنرت جنيراذ عرر م جنيفظرا ر حرام
جيحر سرررل .ةيلسرررة جنة يفررت جنألةررق كرران جل اررظ جسررا ظج جنا ر ابن ررظ رل جن اابةنررت
ةت جلألررت جن ر ت جياررع ر مجن ر جح رررل جن اكزيلررت ةال سررنحر ر يلانيفررظج جن ررحرننت ،ة ر
ج لاجط ر جسا ظج جي ،اجل جنيففسنت ر ن ةشج ةةيلةز.
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 -37توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد التدابري املناسبة من أو اوتثاث اساتخدام القياود ألسابال تتعلاق
(أ)
ابإلعاقة يف مجيع األوساط وملنع استخدام أسلحة الادم الكهرابئي (تيزر) عل األشاخاص
ذوي اإلعاقةو وك لك من أو منع ارسيت الفا والعاز الايت قاد تعااد التعا يب أو املعاملاة
الالإنسانية أو املهينة؛
(ب) ونع اسياتيجياتو ابلتعااون ماع السالطات املكلفاة ابلرصاد وماع املؤسساات
الوطني ااة حلق ااوق اإلنس ااانو م اان أوا ا حتدي ااد ومن ااع اس ااتخدام القي ااود علا ا األطف ااا والي ااااع
ذوي اإلعاقة؛
( ) تنفي ا التوصاايات الاايت ل حت ا ابلقبااو بعااد والاايت وردت يف تقرياار شااباط/
ارباير  2015عن التحقيق ال ي أورت جلنة املساواة وحقوق اإلنساان و ما عناوان زمناع
حاادوث حااالت وااااة أثناااء الحتجااااي يف صاافوف األشااخاص البااالة الا ين يعااانون أمراناا
عقليةز؛
( ) حظر أي استخدام للعالج ابلادم الكهرابئي دون موااقة الشخص املعين
ابلسااتناد إىل أي شااك م اان أشااكا العا اااتو يف مجيااع مناااطق البل اادو وكفالااة أن تس ااتند
الضاامالت إىل ااوذج حقااوق اإلنسااان وألال تنحااار يف املعااايري الطبيااةو والعم ا ماان خااال
السلطات املختاة عل نمان رصد ا التطورو ل سيما يف آيرلندا الشمالية.
عدم التعرض لالستةال والعنف والعتداء (املادة )16
 -38يلسرررة جنة يفررت جنألةررق جل جالعاررظجل ةس ر ل جيار ةررت ةجنايف ر جنيفس ر ةجالسرراغ جنرراد
ررر ة ألررفرل جنيفس ر ةجيس ريف ت ر ةد ج عرئررت،
ااررا نرره جنيفسرررل ةجكطفررر ةجكش ر ر
ة جل عظ كفريلت جناظجبس جيا ام ييف مجن أش ر جالساغ ةجنايفر ةجالعارظجل جنريت فا رب ر
ررق جكش ر ر ةد ج عرئررت .ةيلسرررة جنة يفررت جنألةررق أيلض ررد جل جناألررر يلا جنرريت فنررظ ب ئ ر ا ج راجةم
كاجحنر رت بس ررتب ج عرئ ررت ر غن رررب مجر ر أد بن رررانل اّس ررألت ةر ظ ررع ج ا ل رررل ر جنيف ر ر
جنألرن ننت جنيت ارئب عة اة أن جا جاجةم جن اجحنت ،ةال سنحر ر ن ةشج ةةيلةز.
 -39توص ااي اللجن ااة أبن تق ااوم الدول ااة الط اارف مب ااا يل اايو ابلتع اااون الوثي ااق م ااع منظم ااات
األشخاص ذوي اإلعاقة ومبا يتسق مع الةاية  3-16من أ داف التنمية املستدامة:
ونااع تاادابري تكف ا املساااواة يف الوصااو إىل العدالااة وتاااون األشااخاص
(أ)
ذوي اإلعاقااةو ول ساايما النساااء واألطفااا واألشااخاص حاااملي صاافات اجلنس ا واملساان
ذوي اإلعاقة من التعرض لالعتداء وسوء املعاملة والعنف اجلنسي والستةال ؛
(ب) ونا ااع تعريا ااف شا ااام جلرميا ااة الكرا يا ااة بسا اابب اإلعاقا ااةو وكفالا ااة القيا ااام
ابملالحقات القضائية وإصدار األحكام ابإلدانة عل النحو املناسب؛
( ) كفالااة أن ختضااع للرصااد الفعااا ماان قب ا ساالطات مسااتقلة مجيا ُاع املرااااق
والربامج املاممة خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقةو مبا يتفق مع املادة  )3(16من التفاقية.
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اية السالمة الشخاية (املادة )17
 -40يلسرررة جنة يفررت جنألةررق ر أت جكش ر ر ةد ج عرئررت ،مب ر لررن م جنيفسرررل ةجكش ر ر
ررر ة ألررفرل جنيفس ر ةجنفانرررل ةجنفانرررت ،ال يلزجن ر ت ،سررب جياة رررل جن ر ج م ،ضررا ت نةا ر
جنييب ،مبر لنه جنااألنم جنود ةجناج رل جنا يلةنت ،غحرد عيف م.

 -41توصي اللجنة أبن تبط الدولة الطارف مجياع أشاكا التشاريعات واللاوائح واملمارساات
الاايت تساامح مبمارسااة أي شااك ماان األشااكا التاادخ أو اجلراحااة قس اراو وأبن تكفا التمسااك
تواري آليات لختاذ القارار املادعوم ونامالت أقاوىو
ابحلق يف املوااقة احلرة واملسبقة واملستنرية و ت
مع إيالء ا تمام خاص للنساء واألشخاص حاملي صفات اجلنس والفتيات والفتيان.
حرية التنق واجلنسية (املادة )18
 -42يلسرة جنة يفت جنألةق كت جنظةنت جنيراذ ال رزج احسر ت با فظ رر عةر جيرر م  18ر
جال فرئنت.
 -43توصي اللجنة أبن تسحب الدولة الطرف حتفظها عل املادة  18من التفاقية.
العيش املستق واإلدماج يف استمع (املادة )19
 -44يلسرة جنة يفت جنألةق جل ر يلة :
فرررق رايلارل جنظةنررت جنيرراذ ر جالع رشجذ ابناررنيف جيسرراألع ةج ررر ر
(أ)
ججملاحر ك ررق ر ألر ق ج نسرررت يلف ر ِّّراس جسرراأل جن ر ت باج رره ةحت حره ر ررسم ةج انررر م
ن جحق؛
ايم ابعاتر حام جك ج جنب أألنةت
(ب) جنسنرسرررل ةجناررظجبس جنرريت ضررا بألررظ م جن ر ت عة ر جناررنيف جيسرراألع ج ررع
ججملاحر  ،ر ئتنررع جحررظ ر يررط جححريلررت جالجاحرعنررت جيااةألررت ابنسر ة ررع جكسررام جيان ررنت
ة نزجننرل جنانيف جيساألع ،ىل جرنب غ ق أليفظةق جنانيف جيساألع؛
( ) نأل ررع جيس رر،ةننت ع ر ع ررم جنا ررنيف جيس رراألع ىل ج ج جل جن اكزيل ررت ةجنس ررةيرل
رل يفرستت جينزجننت؛
جىةنت ةت أت فاألظ نان

جألةت يلظجا جناظيلظ جكش ر ةد ج عرئت ر جي،سسرل ة ا رهنم
()
جحق ر جنانيف جيساألع ةر ج ر ج ع ججملاح  )1( :عيفظ ر يلفاألاةت ىل جي ج جيرننرت نا حرع
نت؛ ( )2عيفظ ر او جنسةيرل جىةنت أت حب رهنر ر لس جيسررعظم ر ة
كةفت جيسرعظم جن
جناعريلت؛ ( )3عيفظ ر يل ِّّع جييفيق جنألرةم عة جن ةفت جيانر جكسرس ر أد ألننم؛
(ه) عررظ ر لس ررظ رل جنررظعم ة اجلررق عر ررت يلس ر ع جن أل ر نن ررر ،مبررر ر ن ر
نت نذش ر ةد ج عرئت ب اذ جنيفظا ع جنيف ةجنيفر ا ةجنسر ةأد ةضر
جيسرعظم جن
ا ،ك يلان ج ب ع ساألع ةيليفظص ج ر ججملاح .

 -45توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يليو وذلك اشيا مع تعليق اللجنة العاام
رقا  )2017(5بشأن العيش املستق واإلدماج يف استمع ومع تقريار اللجناة عان التحقياق
الا ي أورتا يف اململكااة املتحاادة لربيطانيااا العظما وآيرلناادا الشاامالية مبووااب املااادة  6ماان
الربوتوكو الختياري لالتفاقية:
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العياف ابحلق يف العيش املستق واإلدماج يف استمع بوصاف حقاا ذاتيااو
(أ)
واإلقرار بقابلياة مجياع عناصاره لإلعماا و واعتمااد سياساات ولاوائح ومباادئ توويهياة قائماة
عل احلقوق كفالةا إلعمال ؛
(ب) إوراء تقييمات دورية ابلتشاور الوثيق مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقاة
من أو معاجلة اآلاثر السلبية لإلصالحات السياسااتية ومناع حادوث ذلاك ابتبااع اساياتيجيات
ٍ
كاف يف جما الدعا الوتماعي والعيش املستق ؛
مناسبة حتظ بتموي
( ) رصااد التمويا املخاااص واملناسااب والكااايف للساالطات واإلدارات احملليااةو
مبااا ايهااا احلكومااات الالمركزيااةو لتمكينهااا ماان مواصاالة ختااايص مااوارد كاايااة ومناساابة تتاايح
ل شااخاص ذوي اإلعاقااة العاايش املسااتق واإلدم اااج يف استمااع و ارسااة حقهااا يف اختي ااار
مكان إقامتها وأين يعيشون ومع من؛
( ) ونع برلمج شام و ابلتعاون الوثيق مع منظمات األشاخاص ذوي اإلعاقاةو
هباادف إخ اراج األشااخاص ذوي اإلعاقااة ماان مؤسسااات الرعايااةو وونااع خطااا عاايش مسااتق
داخ ا استمااع ابتباااع ااج ااويل ومشاايز ب ا قطاعااات عاادة يشاام التعلاايا ورعايااة األطفااا
والنق والسكن والعم والضمان الوتماعي؛
(ه) ختايص موارد كااية لضمان إاتحة خدمات الدعاو ووعلهاا متيسارة ويسارية
الكلفااة ومقبولااة وقابلااة للتكيااف وتراعااي خمتلااف ظااروف عاايش مجيااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة
يف احلوانر واألرايف.
حرية التعبري والرأي واحلاو عل معلومات (املادة )21
-46

ظ جنة يفت بألةق ر يلة :

ر لس جياة رررل جيار ررت ر ج ررظ رل ةجنسررةيرل جنار ررت ب ر ع ررظة ةعررظ
(أ)
كفريلررت جيارريلس ج نزج نررت ناررع جي جئر ج ن شةننررت ار ررت ةناألررظ ررظو نسررس جسررا ظج يف ن جنررر
جياة رل ةجال رالل؛
ت نااةنم ة رظ يلب جيشمجر بةغرت ج شرر م ةجنريفألت ر
(ب) عظ كفريلت جي ج جي
عظ جيشمج بةغت ج شرر م جياةحر ب ر م جنرظم ةعرظ ر لا رظ ر م ابنألرظ جن ررر ،ال سرنحر
ر طر أن يت جنااةنم ةجناحع ةجن ت ةجنشلنه؛
( ) ع ررظ ر ر لس جنا ررظ يلب ةجناثألن ر ر كل ر راج جكس ررام ةنةال رررق ر جن ررف ذ جيظ س ررنت
ةنز ل جناحع ر صر جنا جألع بةغت ج شرر م ب ر ع جنرظ اي مد ر نسرس رر جكشر ر جن رم
ج ع ججملاح .
 -47توصي اللجنة أبن تقاوم الدولاة الطارف مباا يلايو ابلتشااور ماع منظماات األشاخاص
ذوي اإلعاقة:
حتدياد الثةارات املووااودة يف تنفيا معااايري تيسااري الوصاو اإللزامااي ايمااا يتعلااق
(أ)
بقنوات املعلومات املعتمدة عل تكنولوويا املعلومات والتاالت؛
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(ب) كفالاة أن تانص التشاريعات علا احلااق يف اليمجاة اجليادة بلةاة اإلشااارة ويف
غري ا من أشكا التواص البدي يف مجيع جمالت احلياة لفائدة األشاخاص الااا وناعيفي
السمعو مبا يتفق مع أحكام التفاقية؛
( ) ختايص املوارد لتعليا األطفا ال ين يعانون من عطاب يف السامع وتعلايا
أا اراد أساار ا وغااري ا ماان األا اراد كرااااق املدرسااة وايمااالء العم ا و لةااة اإلشااارة الربيطانيااة
ولةة اللم .
احيام البيت واألسرة (املادة )23

 -48يلسرة جنة يفرت جنألةرق كت جن جن ِّرظيل ةد ج عرئرت ال د رة ت عةر ج رظ رل ةجنرظعم جييفرسرت
ممررر يلرر ،د ىل باررر جكطفررر ع ر جىررنط جكسرراد ةةضررا م ر أسررام ابناتررع أة ر ة مجرعنررت أة ر
،سسرررل .ةيلسرررة جنة يفررت جنألةررق أيلض ررد جل عررظ كفريلررت جناح يلررع جيارررص ن جنررظد جكطفررر جن ررم ن ر
يلااةح ج نغت ج شر م.
 -49توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
كفالااة تااواري الاادعا املناسااب للوالاادين ذوي اإلعاقااة حاات يااؤدوا دور ااا
(أ)
بفعاليااة بوصاافها آابء وأمهااات وكفالااة أل تُسااتخدم اإلعاقااة ساابب ا لونااع أطفاااهلا يف أساارة ابلتبااين
أو إلبعاد ا عن بيت أسرهتا؛
(ب) كفالة أن تؤدي السالطات احمللياة الواواب القاانو بتخاايص وتاواري األماوا
للوالدين الراغب يف تعلُّا لةة اإلشارة.
التعليا (املادة )24
 -50حتنط جنة يفت عةحرد ابياة رل جنيت ئظ ا ر جنظةنت جنياذ عر حتفظ رر عةر جيرر م ()2(24أ)
ة(ب) جال فرئنت ةح جنا فظ جيااةق ابك نت جنظيلظم أة نارةج جنت ث.
 -51توصااي اللجنااة أبن تسااحب الدولااة الطاارف حتفظهااا عل ا املااادة ()2(24أ) و(ل)
من التفاقية دون مزيد من التأخري.
 -52يلسرة جنة يفت جنألةق جل ر يلة :
جساحاج جناحع بيفظر اةنح ز ة يلف ع ب جكطفر
(أ)
ر ظج س ن ا ر  ،ال ابالسايفر ىل ج انر جن جنظيل ؛
(ب)

زجيلظ عظ جكطفر

ةد ج عرئرت ةغرسحم

ةد ج عرئت ر أةسرط جنااةنم جنألرةم عة جنف ع؛

( ) ك ت نظر جنااةنم غس ص ز مبر ّ يفه جالسرا ربت يسراةز رل جنااةرنم جنرر
ةجنن ررظ ،ةال س ررنحر ة ة أل ررر يلا ع ر ج م ظ س ررت لض ررذ س ر نع طرن ررب د عرئ ررت جعافررو أن رره
جيظ س "؛
"يلفستب جضياجابد نالرئه ر جن
()
ر جل ج ر .
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 -53توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يليو وذلك ابلتشاور الوثيق مع منظماات
األشااخاص ذوي اإلعاقااة ول ساايما منهااا املنظمااات الاايت ث ا األطفااا واليااااع ذوي اإلعاقااةو
ومبا يتماش مع تعليق اللجنة العام رقا  )2016(4بشأن احلق يف التعليا الشام للجمياع
والةايت  5-4و 8-4من أ داف التنمية املستدامة:
ونااع إطااار عم ا تش اريعي وسياساااس شااام ومنسااق ألغ اراض التعلاايا اجلااامع
(أ)
وحتديد إطار ايمين لكفالاة تشاجيع املادارس العادياة علا إدمااج األطفاا ذوي اإلعاقاة يف احملايا
املدرسااي إدماو اا حقيقي اا ولكفالااة أن يسااتوعب املدرسااون ومجيااع املهني ا واألشااخاص اآلخ ارين
ال ين يتالون ابألطفا مفهوم اإلدماج وأن يكونوا قادرين عل حتس التعليا اجلامع؛
(ب) تشااديد تاادابري رصااد املمارسااات املدرسااية ايمااا يتعلااق بتسااجي األطفااا ذوي
اإلعاقااة وتااواري سااب النتااااف املناساابة يف حااالت التمييااز و/أو املضااايقة املرتبطااة ابإلعاقااةو
مبا يف ذلك تقرير خطا للتعويجل؛
( ) اعتماد وتنفي اسياتيجية متماسكة وحتظ بتموي كافو يف آواا ياددة
حتقاق الساياتيجية
وأب داف قابلاة للقيااسو بشاأن ايايدة وحتسا التعلايا اجلاامع .وجياب أن ال
ما يلي:
''1

ناامان تنفي ا القااوان واملراساايا واللااوائح اهلاداااة إىل ايايدة نطاااق وحتس ا
نوعي ااة التعل اايا اجل ااامع داخا ا قاع ااات ال اادرسو وأحك ااام ال اادعا وت اادريب
املدرسا و مبااا يف ذلااك القاادرات اليبويااةو يف مجيااع املسااتوايت والاايت تاانص
عل إنشااء أوسااط مدرساية وامعاة وذات نوعياة ويادةو حات أثنااء اايات
الس ا اياحة الا اايت تتخل ا ا احلاا ااص الدراسا ااية وعا اان طريا ااق بنا اااء عالقا ااات
اوتماعية خارج زوقت الدرسز؛

''2

اختاااذ مبااادرات إلذكاااء الااوعي يف صاافوف والاادي األطفااا ذوي اإلعاقااة
ولتواري الدعا هلا بشأن التعليا اجلامع؛

''3

مجااع بيااالت كاايااة ومفياادة عاان عاادد الطااالل يف ك ا ماان التعلاايا اجلااامع
والتعلايا القااائا علا الفاا و ماانفة حسااب ناوع العا ااةو والفئاة العمريااةو
وناوع اجلان و والنتمااء العرقايو وبياالت عان التحااي الدراسايو مباا يعكا
قدرات التالمي .

الاحة (املادة )25
 -54اراب جنة يفررت عر ئةأل ررر ر جنافرررةل ر لرا جح ر عةر جناعريلررت جن ر نت ر أحنرررل
جنظةنت جنياذ ،ال ر ظع جح رل جن اكزيلت ،ة جل ر يلة :
جنا جةررق جنيفسررألنت ة/أة جير يلررت ة/أة جنسررة كنت ة/أة جيااةألررت ابنا جألررع جنرريت متيف ر
(أ)
جكشر ر ةد ج عرئررت ر جح ر عةر ررظ رل جناعريلررت جن ر نت جنار يلررت ،ر ئتنررع ألررا بت
جسا ظج جكاثث ةأج زم جناظ يلب ةجنا ةجك ةيلت ةج ظج جل جنيتنرت ةةسررةع جالسراا ةجال رر ،
ةألا بت جن أل ىل جي رل ة ىل يفن جناعريلت جن نت ةجيسا فنرل ةأطترل جكسيفرت ةأطترل
أ اج جنيفسرل ةأطترل جنا ننظ؛
(ب) جنا جةق جنيت حت ةت محريلت جحنرم جن
نت جيااةألت ب ا م؛
حب ج م جنتنرانل جن
14
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( ) جنا جةررق جيااررظ م جنرريت حت ر ةت جح ر عة ر ررظ رل جناعريلررت جن ر نت جنيفسررنت
ةج جنربن ررت ةع ررظ كفريل ررت جياة رررل ةجناثألنر ر لنح ررر يلااة ررق بايفظ ررنم جكس ررام أبشر ر ر ر ر ت ر ايف رررة
جكش ر ةد ج عرئت ،ةال سنحر جنيفسرل ةجنفانرل؛
( ) ة ة أل ررر يلا ع ر
حيفنت ة/أة نفسنت  -ججاحرعنت؛
(ه)
جن حرننت.

رررالل ُ ررام لن ررر رةن ررت نا ررر أش ر ر

ا ررظ جالنا ررر ر أل ررف ذ جكش ر ر ر

ةد عرئ رررل

ةد ج عرئ ررت ،ال س ررنحر ر يلانيف ررظج

 -55توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطارف مباا يلايو ابلتعااون الوثياق ماع املنظماات الايت
ث األشخاص ذوي اإلعاقة:
ونع خطة عم ياددة اهلادف وقابلاة للقيااس و َّولاة هبادف إايالاة العوائاق
(أ)
اليت حتو دون احلاو عل الرعاية الاحية واخلدماتو ورصد وقياس ما راي من تقدم يف
تنفيا او خاصااة ايماا يتعلااق ابألشاخاص ذوي اإلعاقااات ال نياة و/أو النفسااية الوتماعيااة
واألشخاص ال ين يعانون من أمراض عابية وإدراكية؛
(ب) إنشاء بروتوكولت للخدمات الاحية حتايم حاق األشاخاص ذوي اإلعاقاة
يف اية حياهتا الشخاية ايما يتعلق ابملعلومات عن صحتها؛
( ) كفالة املساواة يف احلاو عل خدمات الرعاية الاحية اجلنسية واإلجنابيةو
مثلم ااا و اااء يف الةاي ااة  7-3م اان أ ااداف التنمي ااة املس ااتدامةو وت ااواري املعلوم ااات والتثقي ااف
ايما يتعلق بتنظيا األسرة ل شخاص ذوي اإلعاقة أبشكا تكون يف متناوهلاو ومن بينها نظام
( Easy Readالقراءة السهلة)؛
( ) كفال ااة أن يُل اازم مجي ااع مهني ااي الط ااب إبنف اااذ املع ااايري املنا ااوص عليه ااا يف
توويهااات وشااروط أواماار زعاادم اإلنعاااعز ايمااا يتعلااق ابألشااخاص ذوي اإلعاقااة عل ا قاادم
املساواة مع غري ا؛
(ه) التااادي لرتفاااع معااد النتحااار يف صاافوف األشااخاص ذوي اإلعاقااةو
ل سيما األشخاص ذوي اإلعاقات ال نية و/أو النفسية الوتماعية.
العم والعمالة (املادة )27
 -56يلسرة جنألةق جنة يفت جل ر يلة :
جساحاج جنفر ق ر جناحرنت ةجنفر ق ر جكج عةر جناحرع د جنألنحرت جيسررةيلت
(أ)
ةحر أ ررا يلضررا ابكشر ر ةد ج عرئررت ةال سررنحر جنيفسرررل ةجكشر ر ةد ج عرئرررل جنيففسررنت
جالجاحرعنت ة/أة جناحيفنت ،ىل جرنب جكش ر ةد ج عرئت جنت ايلت؛
ظجبس جناحع ج جير ةجّر جنش نترل جنانسسيلت جياأل نت بغنت كفرنت مت ر
(ب) ئ
جكشر ر ةد ج عرئررت ر جح ر عةر عحررع ر سر ق جناحررع جيفار ص ،غررم أت نر يلايفرررو
عةن ر ر جك ا جنا جن جن ر ع جالحتر جكة ة  2000/78/ECب ر ت
ةجالنازج رل جييف
عظ جناحننز ر رت جناحع؛
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( ) سةس ررةت ج ج راجلجل جيااةأل ررت ابح ر عة ر عرن ررت جناحرن ررت ةجن ررظعم ةك ر فت ألن ررنم
جنألظ م عة جناحع يل ظ عة جناألنرنم جنر ظنف نةح رر جل ةجنألرظ جل ،عر جالعرشجذ ابنافررع ل
ب جنارحت ةجنا جةق جنيت اش جكش ر ةد ج عرئت ر ججملاح ؛
( ) متسر جنظةنررت جنيرراذ با فظ ررر عةر جيررر م  27ر جال فرئنررت ،ةحر أ ررا يلضررا
ابكش ر ةد ج عرئت جي رك ب ع ن نط ر جن ،ةت جناس ايلت أكثا ممر يلضا بغسحم.
 -57توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يليو وذلك ابلتعاون الوثياق ماع منظماات
األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ومب ااا يتماشا ا م ااع تقري اار اللجن ااة ع اان التحقي ااق املتعل ااق ابململك ااة
املتحاادة لربيطانيااا العظما وآيرلناادا الشاامالية الا ي أوااري مبووااب املااادة  6ماان الربوتوكااو
الختياري لالتفاقية:
ونااع وتقرياار سياسااة عمالااة اعالااة لاااا األشااخاص ذوي اإلعاقااة هتاادف
(أ)
إىل ناامان عم ا لئااق جلميااع األشااخاص ذوي اإلعاقااةو م اع مراعاااة اادف الدولااة الطاارف
املتمث يف إنشاء مليون ارصة عم ل شخاص ذوي اإلعاقةو وكفالة األوار املتسااوي علا
العم ذي القيمة املتساويةو مع اليكيز بوو خاص عل النساء ذوات اإلعاقة واألشاخاص
ذوي اإلعاقااات النفسااية  -الوتماعيااة و/أو ال نيااة واألشااخاص ذوي العا ااات البا اريةو
ورصد تلك التطورات؛
(ب) كفال ااة اخت اااذ اليتيب ااات التيسا اريية املعقول ااة لفائ اادة مجي ااع األش ااخاص ذوي
اإلعاقااة ال ا ين تاااوون إىل تلااك التاادابري يف مكااان العم ا و وكفالااة إاتحااة التاادريب املنااتظا
عل ا اليتيبااات التيس اريية املعقولااة ألصااحال العم ا واملسااتخ تدم ماان غااري ذوي اإلعاقااةو
وكفالة اختاذ عقوابت رادعة واعالة يف حالت احلرمان من اليتيبات التيسريية املعقولة؛
( ) كفال ااة اش ااي املتطلب ااات القانوني ااة واإلداري ااة لعملي ااة تقي اايا الق اادرة علا ا
العم و مبا ايهاا تقيايا القادرة علا العما و ماع اوذج اإلعاقاة القاائا علا حقاوق اإلنساانو
وكفالاة أن يكااون ماان يقااوم بتلااك التقييمااات مااؤ الا وماادرابا كمااا ينبةااي علا ذلااك النمااوذجو
وكفالة أن تراعي التقييمات ظروف العم وغري ا من الظروف الشخاية وجيب عل الدولة
الطاارف أن جتااري مااا يلاازم ماان تعااديالت وأن تقاادم الاادعا الضااروري لتيسااري الوصااو إىل
العم ا و إىل وانااب الاادعا املااايلو كمااا جيااب عليه اا عاادم إخضاااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة
جلزاءات أو اشياط قيامها أبنشطة البح عن عم قب توظيفها؛
()

سحب حتفظها عل املادة  27من التفاقية؛

(ه) عدم إغفا الروابا ب املادة  27من التفاقية والةاية  5-8من أ اداف
التنمية املستدامة.
مستوى املعيشة الالئق واحلماية الوتماعية (املادة )28
 -58يلسرة جنة يفت جنألةق جل ر يلة :
ةطر م ررظجبس جناأل ر ة تررر جل رل ررت جنفألررا جنرريت جسرراف ظ ذ نان ررت جك ررت
(أ)
جيرننت نار  ،2009-2008ةجنيت ستتذ ر ضنق جئا ر د شظيلظ نذشر ر ةد ج عرئرت
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ةكسرراحم ،ةال سررنحر نذسررا جل جكطفررر
جنغاجل؛

ةد ج عرئررت ،مبررر ر نر

زجيلررظ جالعاحررر عةر بيفر ك

(ب) جك ررا جنسررةيب عة ر سررا و ان ررت جكشر ر ةد ج عرئررت جنيفرررجم عر أ ر
يف ررر فررا ترررنغ جنررظعم جالجاحرررع ة عرنررت جنتيرنررت ةع ر ةجل جالسرراأل ةع ر ةجل جالعاحررر
جناح ةجناا يلا غس جن رر نةا رنن جيا تيت اب عرئت؛
( ) ارريلس جكحةنررت نة ر عةر جححريلررت ةجنررظعم جالجاحرررعن ةجنافرررةاتل جىةنررت
 ،جنيت ّفضذ عظ جكش ر جنرايل يلاةألر ت
ر ن  ،ةجسا ظجث ع ةم جالساأل جن
جنا ةجل جيا تيت اب عرئت ةأ ال سةترد عة سا و ان ت جناظيلرظ ر جكشر ر ةد ج عرئرت
ةأساحم؛
عة ع ةم جناحرنت ةجنظعم ب اةط ةنة زجلجل جنريت
( ) جك ا جنسةيب نابط جح
فا عة جكش ر ةد ج عرئت ةئةت لاأل م ر جنألنر حبجاجلجل طةب عر م جنيفظا ةج نغرل.
 -59توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مباا يلاي وذلاك ابلتعااون الوثياق ماع منظماات
األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف مجيااع الكيااالت اإلقليميااة ومبااا يتماش ا مااع تقرياار اللجنااة عاان
التحقيااق بشااأن اململكااة املتحاادة لربيطانيااا العظم ا وآيرلناادا الشاامالية الا ي أوااري مبووااب
املااادة  6ماان الربوتوكااو الختياااري لالتفاقيااةو اسيشااادا ابملااادة  28ماان التفاقيااة وتنفي ا ا
للةاية  2-10من أ داف التنمية املستدامة:
اس ااتحداث واعتم اااد وتنفيا ا أط اار عما ا تشا اريعية بةي ااة ن اامان أن تكفا ا
(أ)
اات وب ارامج احلمايااة الوتماعيااة يف مجيااع أحناااء الدولااة الطاارف مسااتوايت دخ ا آمنااة
سياسا ُ
جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة وألسر او مع مراعااة التكااليف اإلناااية املتعلقاة ابإلعاقاةو
وناامان الكاان األشااخاص ذوي اإلعاقااة ماان القيااام مبسااؤولياهتا جتاااه أولد ااا .وجيااب عل ا
الدولة الطرف أن تكف ألاراد ائة األنشاطة املتعلقاة ابلعما املتعلقاة إبعاناة العمالاة والادعا
املنشأة حديثا احلاو عل تعويجل كام للتكاليف املرتبطة ابإلعاقة؛

(ب) إو اراء تقياايا األثاار الياكمااي ال ا ي خلفت ا اإلصااالحات األخاارية والقادمااة
لنظ ااام احلماي ااة الوتماعي ااة علا ا األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ابلس ااتناد إىل بي ااالت ما اانفةو
وحتديااد التاادابري ماان أو ا التااادي لياوااع مسااتوى معيشااتها وتنفي ا ا ورصااد ا ابلتعاااون
الوثيااق مااع منظمااات األشااخاص ذوي اإلعاقااةو والسااتناد إىل ذلااك التقياايا يف ونااع السياسااات
يف مجيع أحناء الدولة الطرف؛
( ) إلةاء اللوائح املتعلقة بعاالوة الساتقال الشخااي (تعادي ) لعاام 2017
اايري األ لياة والتقييماات
وكفالة أن تتماشي مع وذج اإلعاقة القائا عل حقوق اإلنساان مع ُ
الالايم ااة للحا ااو علا ا ع ااالوات الس ااتقال الشخا ااي وإعان ااة ال اادعا م اان أوا ا العما ا
والعتماد العمومي؛
خياص من امليزانية للسلطات احمللياة لتقاوم مبساؤولياهتا
( ) كفالة أن يكفي ما َّ
يف مس اااعدة األش ااخاص ذوي اإلعاق ااةو وتق اادن ُح اازم دع ااا م اان أوا ا التخفي ااف م اان اآلاثر
السلبية إلصالح الضمان الوتماعي يف آيرلندا الشمالية؛
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(ه) اسااتعراض نظااامي الشااروط واجل ازاءات ايمااا يتعلااق إبعانااة العم ا والاادعاو
والتادي للعواقب عل الاحة العقلية ل شخاص ذوي اإلعاقة وعل أحواهلا.
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة (املادة )29
 -60يلسرررة جنة يفررت جنألةررق جل عررظ كفريلررت جياة رررل جيار ررت ع ر س ر ن ل جن أل ر ةع ر
جنش نترررل جنانس رسيلت جياأل نررت نفرةررظم جكش ر ر ةد ج عرئررت ر مجن ر اج ررع جنررظة م جالنا ربنررت
دظذ نسرس ممر سرا م جحرق ر جنا ر يلذ ةجحرق ر جنا ر يلذ مبفرا حم ةر أت د رة ج عةر سررعظم
ش ت ج انر حم .ةيلسرة حر جنألةق أيلضرد ب ت جخنفر عظ جكش ر ةد ج عرئت جنرايل
يلشش ت ييفرألب عر ت أة يلا نّ هنر ابالنا رب.
 -61توصي اللجنة أبن تتخا الدولاة الطارفو ابلتشااور الوثياق ماع منظماات األشاخاص
ذوي اإلعاقااةو تاادابري مناساابة لكفالااة كا األشااخاص ذوي اإلعاقااة ماان الوصااو و بااارف
النظاار عاان نااوع عااا تهاو وأبن تلةااي األحكااام الاايت تقيالااد حااق األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف
التااويتو وأبن تكفا اختاااذ اليتيبااات التيساريية املعقولااة لضاامان إاتحااة القاياع العااام والسااري
واحلق اي .
املشاركة يف احلياة الثقااية وأنشطة الياي والتسلية والراينة (املادة )30
 -62يلسرررة جنة يفررت جنألةررق ب ر ت عررظ رظيلق جنظةنررت جنيرراذ عة ر ارحررظم راجكيف نانسررس
جنيففررر ىل جي ريففرل جييف ر م نفرةررظم جكش ر ر جي ف ر ل أة ارررئ جنت ررا أة ةد عرئ رررل
أ رراو ر ئر راجلم جييت ع رررل .ةيلس رررة حر جنألة ررق أيلضر ررد ر ر ررظت رنن ررت جن ألر ر ىل جي ع ررب
جناايضررنت ججمل ررزم مبألرعررظ لا يلررت نذش ر ر ةد ج عرئررت ةأل راج أسرراحم ةأألررظئرة م ة سرررعظيل م
ن  ،ة ىل جئ جنشجث جنأل  ،مبر لن ر جي جئ جي يففت ئتع يفظحت جنن نس .
جن
 -63توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
القيام جبميع اخلطوات الايمة للتاديق عل معا دة مراكش لتيسري النفااذ
(أ)
إىل املا اانفات املنش ااورة لفائ اادة األش ااخاص املكف ااوا أو مع اااقي البا اار أو ذوي إعاق ااات
أخرى يف قراءة املطبوعات ولتنفي ا يف أقرل وقت كن.
(ب) ونااع خطااة عم ا واقعيااة وذات مااوارد وأ ااداف قابلااة للقياااسو ماان أو ا
تنفي التشريعات واللوائح واملعايري وذلك بةرض نمان ك األشخاص ذوي اإلعاقاة مان
املشاااركة اجلامعااة يف مجيااع املرااااق الراينااية واملواقااع الياثيااةو مبااا يف ذل اك املواقااع الياثيااة
املانفة من قب اليونسكو؛

ويا -التزامات يددة
مجع اإلحااءات والبيالت (املادة )31
ررظ نح ر جنتن رررانل ة ،ش راجل ررظم
 -64يلس رررة جنة يف ررت جنألة ررق جل ع ررظ ةج ر نظ ررر
ااحررظم ر مجن ر أحنرررل جنظةنررت جنيرراذ لنحررر يلااةررق رنررت جكش ر ر ةد ج عرئررت .ة ررظ أت
مج جنتنرانل جي يففت ر عحةنرل جالساأل رل ة اظج جل جنس رت ظة .
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 -65توصي اللجنة أبن تزياد الدولاة الطارف بشاك كباريو مباا يتماشا ماع ادف التنمياة
املستدامة 17و إاتحة بيالت عالية اجلودة وحديثة وموثوقة ومانَّفة حسب مستوى الدخ
ونوع اجلن والفئة العمرية والنوع الوتماعي والعرق واألص اإلثين وونع اهلجرة واللجوء
والتم اااس اللج ااوء واإلعاق ااة واملوق ااع اجلةا ارايف وغ ااري ذل ااك م اان الس اامات ذات األمهي ااة يف
السااياقات الوطنيااةو مبااا يف ذلااك يف مجيااع عمليااات الستقااااء وتعاادادات السااكان العامااة.
كمااا توصااي اللجنااة أبن تسااتخدم الدولااة الطاارف جمموعااات األسائلة واألدوات الاايت ونااعها
اريق واشنطن املعين إبحااءات اإلعاقة يف مجع إحااءات عن اإلعاقة قابلة للمقارنة.
التعاون الدويل (املادة )32
 -66يلسرة جنة يفت جنألةق كت جنظةنت جنياذ ُ فرظ با فرظ ب ر م يف نرت ألر ق جكشر ر
ةد ج عرئت ر ألحنم مجن باجص ر نةاارةت ةجنايفحنت جنظةنن .
 -67توص ااي اللجن ااة أبن تق ااوم الدول ااة الط اارف مب ااا يل اايو ابلتع اااون الوثي ااق م ااع منظم ااات
األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلدان اليت تعم ايها:
تسريع عملية حتدي إطار العم اخلاص ابإلعاقة يف وايارة التنمية الدوليةو
(أ)
بوسائ منها اعتماد غاايت قابلة للقياس والتزامات يددة للنهوض حبقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة يف البلدان اليت تعم ايها؛
(ب) اختاذ التدابري الضرورية لكفالاة أن تقاوم الاوايارات املعنياة يف الدولاة الطارف
اليت ختاص أموالا للمساعدة اإل ائية اخلاروية برصاد ماا تقاوم با مان أنشاطة تنمياة وتعااون
دولي رصدا منهجي ا وإبدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ايها؛
( ) إوراء عملية تشاور تشارز ايهاا منظماات األشاخاص ذوي اإلعاقاة بشاأن
مجيااع السياسااات وال اربامج الراميااة إىل تنفي ا أ ااداف خطااة التنميااة املسااتدامة لعااام 2030
عل الاعيدين الوطين والدويل.
التنفي والرصد عل الاعيد الوطين (املادة )33
ررظ جنة يفررت بألةررق عررظ ر لا ننرررل شررر ةت ة ر ج كرلنررت ،ةح ر أ ررا دررظ ر ةاليلررت
-68
اب ئضراي ج عرئت ر يفسنق يففنا جال فرئنت ر مجن أحنرل جنظةنت جنياذ ،ةلق رر ريفت عةنره
جير م  )1(33جال فرئنت.
 -69توصااي اللجنااة أبن تُنشاال الدولااة الطاارف يكا تنساايق مناسااب يتااألف ماان وهااات
مزود مبا يكفاي مان ويا مان أوا تقوياة تنفيا التفاقياة مان قبا مجياع احلكوماات
تنسيقو َّ
الالمركزية ويف مجيع األقاليا الواقعة نمن وليتها أو اخلانعة لسيطرهتا.
 -70يلسررة جنة يفرت جنألةرق جل نألرت جير ج جيار رت جراجل ألرظ لارر ةشرر ع يلألر بره طررر
عحع جناألظ جيساألع جييف مب جب جير م  )2(33جال فرئنت ،ةح جك ا جنراد درظ ر جنرظعم
جيألظ ييفظحرل جكش ر ةد ج عرئت ك ر ك ر عحةنت جناألظ.
 -71توصي اللجنة أبن تكف الدولة الطرف يف مجيع كيالهتا استقال ت ك من أُطار الرصاد
املنشأة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وتزويد ا ابلتموي الكايف لتمكينها من رصد تنفيا
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التفاقية يف مجيع أحناء الدولة الطرفو مع إيالء العتبار للمبادئ التوويهية بشأن أطر الرصد
املستقلة ومشاركتها يف عم اللجنة (انظر الوثيقة CRPD/C/1/Rev.1و املراق).
التعاون واملساعدة التقنية
 -72مب جررب جيررر م  37ر جال فرئنررت ،ر نة يفررت أت ألررظ شررر جل أليفنررت نةظةنررت جنيرراذ
ب ر ت أد أسررئةت جرره ىل أعضرررل جنة يفررت ع ر طايلررق جك رنررت .ة ر نةظةنررت جنيرراذ أيلض ررد أت
ت جنيت نرظيل ر ر رب ر جنتةرظ أة ر
ةاح جيسرعظم جناأليفنت ةكرالل جك م جيا ظم جيا
جييفيألت.

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 -73تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقادمو يف غضاون  12شاهرا مان اترياع اعتمااد
ا ه املالحظااات اخلتاميااة وواق ا ا للمااادة  )2(35ماان التفاقيااةو معلومااات بشااأن التاادابري
املتخ ة ألو تنفي توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات ( 45العيش املستق واإلدمااج يف
استمع)و و( 57العم والعمالة)و و( 59مستوى املعيشة الالئق واحلماية الوتماعية).
 -74توصي اللجنة أبن تشرع الدولة الطرفو بتعاون وثيق مع منظمات األشخاص ذوي
اإلعاقااةو يف عمليااة تنفي ا ومتابعااة التوصاايات الاااادرة عاان اللجنااة يف تقرير ااا عاان التحقيااق
ال ي أورت بشأن اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وآيرلندا الشمالية مبووب املاادة  6مان
الربوتوكو الختياري لالتفاقيةو وأن توايف اللجنة مبعلومات عما أُحراي من تقادم وعماا حتقاق
من إجناايات يف ا الادد ك  12شهرا حت النظر يف تقرير ا الدوري املقب .
 -75وتطلاب اللجنااة إىل الدولاة الطاارف أن تنفا التوصاايات الاواردة يف ا ه املالحظااات
اخلتاميااة .وتوصااي أبن حتيا الدولااة الطاارف ا ه املالحظااات اخلتاميااةو للنظاار ايهااا واعتماااد
إوراءات بشأ او إىل أعضاء احلكوماة والربملاان واملساؤول يف الاوايارات املختااة واإلدارات
الالمركزي ااة واألق اااليا التابع ااة للت اااج وأق اااليا م ااا وراء البح ااار والس االطات احمللي ااة ومنظم ااات
األشااخاص ذوي اإلعاقااة وأعضاااء الفئااات املهنيااة املعنيااةو مث ا العااامل يف التعلاايا واملهاان
الطبيااة والقانونيااةو وك ا لك إىل وسااائا اإلعااالم مسااتخدمةا يف ذلااك اس اياتيجيات التواص ا
الوتماعي احلديثة.
 -76وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة عل إشراز منظماات استماع املاد و ول سايما
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقةو يف إعداد تقرير ا الدوري وعل تواري الدعا املايل هلا.
 -77وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر ه املالحظات اخلتامية عل نطااق واساعو
مبا يشم املنظمات غري احلكومية واملنظمات الايت ثا األشاخاص ذوي اإلعاقاة واألشاخاص
ذوي اإلعاقة أنفسها وأاراد أسر او وذلك ابللةات الوطنية ولةاات األقليااتو مباا ايهاا لةاة
اإلشارةو وأبشكا يسه الطالع عليهاو مباا ايهاا نظاام زEasy Readزو وإاتحتتهاا علا موقاع
احلكومة الشبكي املتعلق حبقوق اإلنسان.
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التقرير الدوري املقب
 -78تطل ااب اللجن ااة إىل الدول ااة الط اارف تق اادن تقرير ااا اجل ااامع للتق ااارير الدوري ااة الث ااا
والثال والرابع يف موعد أقاااه  8واي/يوليا  2023وتضامينت معلوماات عان تنفيا التوصايات
املقدمااة يف ا ه املالحظااات اخلتاميااة .وتطلااب اللجنااة إىل الدولااة الطاارف أيض ا ا أن تنظاار يف
املبساا لتقادن التقااريرو الا ي تعاد اللجناة
تقدن التقرير امل كور أعاله عمالا إبواراء اللجناة َّ
مبووب ا قائمااة ابملسااائ قب ا التاااريع احملاادد لتق ادن تقرياار الدولااة الطاارف بساانة واحاادة عل ا
األق  .وتشك ردود الدولة الطرف عل قائمة املسائ تلك تقرير ا.

GE.17-17330

21

