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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي

لجامايكا*

أول -مقدمة
-1

نظرت اللجنة في التقرير األولي لجامايكا

()1

في جلس ا ااا ا  556و 558و560

()2

المعقودة بش ا ااك

هجين في  8و 9و 10آذار/مارس  .2022واعتمدت هذه المالحظات الختامية في جلسات ا  ،576المعقودة
في  22آذار/مارس .2022
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و رحب اللجنة بالتقرير األولي لجامايكا ،الذي أعد وفقا للمبادئ التوجي ية التي وضا ااعت ا اللجنة بش ا ا

-3

و ثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقت ا على اسااتعرات قريرها األولي في دورة معقودة بشااك

قديم التقارير ،و شكر الدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية على قائمة المسائ التي أعد ا اللجنة .
()4

()3

هجين ،بالنظر إلى الظروف االسا ا ا ا ا ااتثنائية الناجمة عن جائ ة مرت فيروس كورونا ( وفيد .)19-و عرب
اللجنة عن قديرها لل وار المثمر والص ا ا ا ااادر الذي أجري مو وفد الدولة الطرف ،في جنين وعتر ا نترن

من العاصمة ،والذي كا متنوعا وشم عدة قطاعات وضم ممثلين عن الو ازرات المختصة.

ثانيا -الجوانب اإليجابية
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رحب اللجنة بالتدابير التي ا خذ ا الدولة الطرف لتنفيذ اال فاقية منذ صديق ا علي ا في عام .2007
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و رحب اللجنة بالتدابير التشا ا ا ا اريذية المتخذة لتعايا حقور األش ا ا ا ااخا

اعتماد ما يلي:

ذوي ا عاقة ،وال س ا ا ا اايما

(أ)

قانو ا عاقة ،في عام ( 2014دخ حيا النفاذ في  14شباط/فتراير )2022؛

(ب)

المادوناة الوينياة للتنااا وقاانو التنااا ،في عاام ( 2018دخال حيا النفااذ في  15كاانو

(ج)

ذوي ا عاقة للفترة .2017-2013

الثاني/يناير )2019؛

مشروع الشمول االجتماعي واالقتصادي لألشخا

*

اعتمد ا اللجنة في دور ا السادسة والعشرين ( 25-7آذار/مارس .)2022

( )1

.CRPD/C/JAM/1

( )2

انظر  ،CRPD/C/SR.556و CRPD/C/SR.558و.CRPD/C/SR.560

( )3

.CRPD/C/JAM/RQ/1

( )4

.CRPD/C/JAM/Q/1

)GE.22-07656 (A

CRPD/C/JAM/CO/1

ثالثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -المبادئ واللتزامات العامة (المواد )4-1
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الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ)

اسااتخدام مفاميم ومصااطل ات م ينة لألشااخا

ذوي ا عاقة في القوانين والسااياسااات،

ركا على عاها م ،و عكس الن ج الطتية واألبوية لمعالجة ا عاقة و عاز وصا اام األشا ااخا

الفكرية أو النفسية  -االجتماعية؛
(ب)

ركيا عرين مصطلح "األشخا

ذوو ا عاقة" في قانو ا عاقة لعام  2014وقانو

الصا ا ا ة العقلية لعام  1999والس ا ااياس ا ااة الوينية لألش ا ااخا
وافقه بالتالي مو اال فاقية؛
(ج)

ذوي ا عاقة

ذوي ا عاقة لعام  2000على العاهات وعدم

نقص الوعي بال قور المعترف ب ا في اال فاقية بين واضا ا ا ااعي السا ا ا ااياسا ا ا ااات والق ا ا ا اااة

والمدعين العامين والمدرس ا ااين والم نيين الطتيين والصا ا ا يين وليرهم من الم نيين العاملين مو األش ا ااخا

ذوي ا عاقة؛

(د)
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عدم صديق الدولة الطرف بعد على الترو وكول االختياري لال فاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تلغي أي مواد في التشرررررررررريعرات تسرررررررررتخرد م رررررررررطلحرات م نرة بمرا في ذلر

المادتان ()2(37ج) و()2(40و) من الدسرررتوا والماد  )2(8من قانون الملكية (حقوق الزوج) وقانون
ال رررررحة العقلية و ر ا من األحكا والسرررررياسرررررات واألنظمة وتنرررررمن توافق ا م نموذج اإلعاقة من

منظوا حقوق اإلنسان؛
(ب)

أن تكفل توافق مف ومي "اإلعاقة" و"األشرخاص ذوو اإلعاقة" في التشرريعات الوينية

(ج)

أن تعزز برامج بناء قداات واضررعي السررياسررات العامة والقنررا والمدع ن العام ن

م نموذج اإلعاقة من منظوا حقوق اإلنسان والتفاقية؛

والمداسرر ن والم ن ن الطن ن وال رررح ن و ر من الم ن ن العامل ن م األشرررخاص ذوي اإلعاقة

في مجرا حقوق األشررررررر رخراص ذوي اإلعراقرة والتزامرات الردولرة الطرف بموبرب التفراقيرة ويجرب عل

الدولة الطرف إشرررر رراا منظمات األشررررررخاص ذوي اإلعاقة في ت ررررررمي وتنف ظ برامج تدايب المو ف ن

العام ن؛

(د)
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أن ت دق عل النروتوكو الختيااي لال تفاقية دون مزيد من التأخ ر

و شعر اللجنة بالقلق إزاا ما يلي:
(أ)

عدم وجود اآلليات المالئمة لتيساير مشااركة األشاخا

ذوي ا عاقة في عمليات صانو

القرار في مجال القوانين والس ااياس ااات والترامج المتعلقة با عاقة ،بما في ذلل العمليات المتعلقة بتنفيذ خطة

التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف ا؛
(ب)

عدم وجود نظام لجمو التيانات وا حصااات عن األشخا

الجامايكي لشؤو األشخا

2

ذوي ا عاقة.

ذوي ا عاقة من قت المجلس
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تظكر اللجنة بتعليق ا العا اق  )2018(7بشرررأن مشرررااكة األشرررخاص ذوي اإلعاقة بمن ف

األيفا ذوو اإلعاقة من خال المنظمات التي تمثل

الطرف بما يلي:
(أ)

في تنف ظ التفاقية واصررررررد ا وتوصرررررري الدولة

أن تعزز وتنفظ آليات المشرااكة الفعالة لششرخاص ذوي اإلعاقة ول سريما األشرخاص

ذوو اإلعاقة الفكرية من خال المنظمات التي تمثل

في عمليات صرررررن القراا العا بما في ذل في

مجا اصررررررد تنف ظ أ داف التنمية المسررررررتدامة واإلبال عن ا ويجب عل الدولة الطرف أن تكفل إبراء

مشرررراواات مجدية م بمي منظمات األشررررخاص ذوي اإلعاقة وتزويد ا بجدو زمني لعمليات التشرررراوا
بشأن أي تعديالت يتع ن إدخال ا عل القوان ن والسياسات التي تمس األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب)

أن تنشرررل آلية أ ثر شرررمول لجم النيانات واإلح ررراءات المتعلقة باألشرررخاص ذوي

اإلعاقة في الدولة الطرف تكون منف ررلة عن آلية التسررج ل التابعة للمجلس الجامايكي لشررشون األشررخاص

ذوي اإلعاقة

باء -حقوق محدد (المواد )30-5
المساوا وعد التم ز (الماد )5
-10

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
ذوي ا عاقة النفساية  -االجتماعية من المشااركة

(أ)

اساتبعاد قانو مكاف ة التمييا األشاخا

(ب)

الت ا خر في سا ا ا ا ا ا ان ق ااانو ا ع اااق ااة لع ااام  ،2014ال ااذي لم ي اادخ ا حيا النف اااذ إال في

في ال ياة السياسية رلم أ قانو ا عاقة لعام  2014ي ظر صراحة التمييا ضد األشخا
ش ااباط/فتراير  ،2022وكذلل الت خر في فعي م كمة حقور األش ااخا

لشؤو األشخا
(ج)

ذوي ا عاقة؛

اساتبعاد كثير من األشاخا

ذوي ا عاقة؛

ذوي ا عاقة والمجلس الجامايكي

ذوي ا عاقة من برامج ا ساكا بساتب التكالين الباهظة

للقروت العقارية ،وفوائد القروت ،وكذلل القوالب النمطية وما يواج ه األش ا ااخا

ذوو ا عاقة من وصا اام

من جانب المالك ،وذلل رلم أ الص ا ااندور االس ا ااتنماني الويني ل س ا ااكا ي جا نس ا اابة  5في المائة من جميو

مشا اااريو ا سا ااكا لألشا ااخا

ذوي ا عاقة ويوفر خيار قرت خا

في إيار برنامجه الخا

الذي يقدم المساعدة للمساهمين ذوي ا عاقة الرالتين في شراا المنازل.
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لالسا اات قاقات

تررظكر اللجنررة بتعليق ررا العررا اق  )2018(6وبررالغررايت ن  2-10و 3-10من أ ررداف التنميررة

المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

مرابعة التشررريعات القائمة لمكافحة للتم ز ول سرريما الماد  36من قانون اإلعاقة

لعا  2014وكظل بنود الدسرررتوا ذات ال رررلة لنرررمان الحماية الشررراملة من التم ز لششرررخاص ذوي
اإلعاقة بمن ف

األشخاص ذوو اإلعاقة النفسية  -البتماعية؛

(ب)

التعج ل بتفع ل محكمة حقوق األشررخاص ذوي اإلعاقة والمجلس الجامايكي لشررشون

(ج)

وضر ر آليات بما ف ا تداب ر الحماية البتماعية لنرررمان التنف ظ الكامل لح رر

األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان تزويد ما بالموااد البشرية والمالية المستدامة والمناسبة ألداء وليت ما؛
اإلسكان المحدد في  5في المائة وتوافر السكن لجمي األشخاص بغض النظر عن وضع

GE.22-07656
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النساء ذوات اإلعاقة (الماد )6
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الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ)

نقص المعلومات ،بما في ذلل التيانات المصنفة ،عن حالة النساا والفتيات ذوات ا عاقة؛

(ب)

عدم إدراج منظور جنس اااني في التشا اريعات والس ااياس ااات المتعلقة با عاقة ،ف ااال عن

عدم وجود منظور ل عاقة في التشاريعات والسااياسااات المتعلقة بالق ااايا الجنسااانية ،وهو ما يؤدي إلى اسااتف ال
التمييا ضد النساا والفتيات ذوات ا عاقة و ميش ن واستبعادهن؛
(ج)

عدم معالجة ا يار التشا اريعي الويني بشا ااك صا اريح مسا ا لة التمييا المتعدد الجوانب

ضاد النسااا والفتيات ذوات ا عاقة ،ف اال عن عدم جمو بيانات وننجاز ب و

بش ا

التمييا المتعدد

األشاكال والجوانب الذي واج ه النسااا والفتيات ذوات ا عاقة بضرت صاميم آليات ساياساا ية مناسابة

للتصدي له؛

(د)

م دودية فر

النساااا ذوات ا عاقة في اللجوا إلى الق اااا بسااتب عدم وافر معايير

إمكانية الوص ااول والتر يبات التيس اايرية ا جرائية ،وخدمة رجمة لضة ا ش ااارة و قنية العرت النص ااي للكالم،
وعدم إ احة المعلومات التي يقدم ا مكتب الشؤو الجنسانية في أشكال ميسرة؛
(ه)

عدم وجود برامج التمكين في ال ياة العامة والسياسية وفي عمليات صنو القرار ومجال

الق اا ،بالنسبة للنساا ذوات ا عاقة وال سيما من يعشن من ن في المنايق الريفية.
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تظكر اللجنة بتعليق ا العا اق  )2016(3بشرررررأن النسررررراء والفتيات ذوات اإلعاقة وبال دف 5

من أ داف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

الحرص عل أن تشررررمل نظ بم النيانات وتق يمات أثر التشررررريعات والسررررياسررررات

(ب)

مراعا إعما حقوق النسررررراء والفتيات ذوات اإلعاقة في بمي التشرررررريعات المتعلقة

مششرات وبيانات م نفة بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛

بالقنايا الجنسانية ومنظوا بنساني في السياسات والنرامج المتعلقة باإلعاقة م ضمان التشاوا م

النسراء والفتيات ذوات اإلعاقة ول سريما من يعشرن من ن في المنايق الرييية ومشرااكت ن الفعالة في
ت مي السياسات والنرامج المتعلقة بالنوع البتماعي واإلعاقة وفي تنف ظ ا؛
(ج)

العتراف في التشرررررررريعات بما تتعرن لء النسررررررراء والفتيات ذوات اإلعاقة من تم ز

متعدد األشرررررررركا والجوانب واعتماد تشررررررررريعات واسررررررررتراتيجيات محدد تجسررررررررد المنظوا الجنسرررررررراني
ومف و التقايعية؛
(د)

ضرررمان إتاحة إمكانية اللجوء إل القنررراء لجمي النسررراء ذوات اإلعاقة بمن ف ن

من يعشن في المنايق الرييية والنساء ذوات اإلعاقة الفكرية والنساء ذوات اإلعاقة النفسية  -البتماعية
وكفالة ح ول ن في أشكا ميسر عل معلومات بشأن سنل المطالبة بحقوق ن؛
(ه)

اعتماد تداب ر لتمك ن النسرررراء والفتيات ذوات اإلعاقة وكشرر ر ار ن عل نحو كامل في

بمي ميادين الحيا فنرررررال عن مشرررررااكت ن في بمي عمليات صرررررن القراا العا ويجب عل الدولة
الطرف أن تنفظ تداب ر لنررمان تمث ل النسرراء ذوات اإلعاقة في مواق صررن القراا في الحيا السررياسررية
بما في ذل في ال ئات الحكومية والسلطة القنائية

4
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األيفا ذوو اإلعاقة (الماد )7
الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
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(أ)

عدم وجود آليات للتشا ا ا ا ا اااور مو األيفال ذوي ا عاقة ولتمكين م من التعتير عن آرائ م

(ب)

عدم إ احة إمكانية االسا ا ااتفادة من برنامج الت فيا المبكر في جميو أن اا الجايرة ،رلم

في جميو المسائ المتعلقة ب م؛

وحدات متنقلة ،وذلل بسااتب نقص

وساايو نطاقه ليشاام أربو أبرشاايات من أص ا  14أبرشااية بشنشاااا وال

الموارد ال ااذي يؤدي إلى فترات انتظ ااار يويل ااة لتقييم االحتي اااج ااات و اادي ااده ااا والت اادخ ا في مرحل ااة مبكرة،

وال سيما في المنايق الريفية؛
(ج)

ع اادم حظر ال اادول ااة الطرف بع ااد العقوب ااة الت اادني ااة لأليف ااال كلي ااا في التي ا

الرعاية الن ارية لأليفال الذين تلغ أعمارهم س ا ا ا

وفي م ار ا

س ا ا اانوات وأ ثر ،وفي المدارس ،رلم منع ا ب كم القانو

في مؤساسااات الرعاية التديلة ،وفي بعا م ار ا الرعاية الن ارية وفي نظام السااجو  ،وهو ما يشااك انت ا ا
ل ق جميو األيفال األساسي في ال ماية من العقوبة التدنية وليرها من أشكال العقوبة القاسية أو الم ينة.
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آاائ

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تنشرررل آلية تراعي تطوا قداات األيفا ذوي اإلعاقة لنرررمان قدات

والتعن ر عن ا بحرية فيما يتعلق بجمي المسرررائل التي تمسرر

تبعا لسن

ومستوى ننج ؛

وكفالة إيالء آاائ

عل تكوين

العتباا الوابب

(ب)

أن توسرر نطاق خدمات برنامج التحف ز المبكر بانشررراء المزيد من الم ار ز والوحدات

(ج)

أن تحظر صرراحة العقوبة الندنية في بمي الحالت وتكفل الرصرد واإلنفاذ المالئم ن

المتنقلة لتلنية متطلبات األيفا ذوي اإلعاقة في بمي أنحاء الجزير ؛

لقراا حظر را فيمرا يتعلق براأليفرا ذوي اإلعراقرة في بمي األمرا ن بمرا في ذلر المردااس وتشرررررررررج
األشررركا اإليجابية والتشرررااكية و ر العنيفة لتنشرررئة األيفا وتأدين

للتدايب متاحة في أشكا ميسر

من خال حمالت للتوعية وبرامج

إذكاء الوعي (الماد )8
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شعر اللجنة بالقلق إزاا ما يلي:
(أ)

نظيم أنشطة إذكاا الوعي بشك متفرر إلى حد ما وكرد فع إزاا ق ايا وأحدا معينة؛

(ب)

عدم سااعي وسااائع ا عالم ا لكترونية وشاابكات التواص ا االجتماعي إال ناد ار إلى إذكاا

الوعي ب الة األشخا
-17

ذوي ا عاقة ونلى رويج صورة إيجابية عن م.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تعتمد بالتشاوا الوث ق م منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وبمشااكت ا استراتيجية

وينية إلذكاء الوعي بحقوق األشرخاص ذوي اإلعاقة ومكافحة التح ز ضرد

وترصد أثر تنف ظ ا؛
(ب)

في المنايق الحنررية والرييية

أن تسرررررتحدا وحدات للتدايب والتوعية بشرررررأن حقوق األشرررررخاص ذوي اإلعاقة في

بمي مستويات التعلي فنال عن ب ارمج لتوعية عامة الناس ب ظه الحقوق وتتيح ا في بمي األشكا
الميسرررررر وتشررررررا األشرررررخاص ذوي اإلعاقة بنشررررراغ في إعداد ا وذل بمية تعزيز احت ار كرامة بمي

األشخاص ذوي اإلعاقة وقداات
GE.22-07656

ومسا مات
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إمكانية الوصو (الماد )9
-18

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
إمكانية الوصااول شاام جميو المجاالت ،وال ساايما

(أ)

عدم وجود اساات ار يجية شاااملة بش ا

(ب)

ضااعم مسااتوف نفيذ قانو التناا لعام  ،2018رلم س انه في كانو الثاني/يناير ،2019

التينة المادية ،و كنولوجيا المعلومات واال صاالت ،وليرها من الوسائ الرقمية؛

وعدم امتثال كثير من المؤس ا اس ا اات التعليمية والص ا ا ية وشا اابه الطتية المشا اايدة قت عام  2019لمقت ا اايات

مدونة التناا؛

(ج)

مواج ة األشا ا ا ااخا

ذوي ا عاقة في المنايق الريفية عوائق أ تر في اسا ا ا ااتخدام نظام

النق العام وارياد التينات المتنية ،إذ ال عم ال افالت القليلة التي يمكن ألص اب الكراسي المت ركة استعمال ا
إال في العاص ا اامة وم يط ا المباش ا اار وخالل س ا اااعات م ددة و وجد بالوعات مفتوحة وجس ا ااور مكس ا ااورة وحفر

بال ألطية وقائية ،تستب في حواد
األشخا
-19

بما يلي:

(د)

فردية لألشخا

وجود عوائق في بينة العم الرقمي

ذوي ا عاقات التدنية والبصرية؛

ذوي ا عاقة ،وال ساايما

ول دو حصااول األشااخا

ذوو العاهات البصرية ،على المعلومات ،بما في ذلل على المواقو الشبكية ال كومية.

تظكر اللجنة بتعليق ا العا اق  )2014(2بشررررررأن إمكانية الوصررررررو
(أ)

وتوصرررررري الدولة الطرف

أن تعتمد اسرررتراتيجية وينية بشرررأن إمكانية الوصرررو تشرررمل بمي المجالت المن نة

في التفاقية وأن تعزز آليات ا لرصررررد إمكانية الوصررررو عل مسررررتوى النلديات بما في ذل عن يريق
إنشاء نظا بزاءات في حالة عد المتثا ؛

أن تكفل التنف ظ الفعا لقانون النناء لعا  2018وتجعل المشسرسرات التعليمية وال رحية
(ب)
وشبء الطنية وكظل المباني األخرى في المنايق الحنرية والرييية مطابقة لمعاي ر إمكانية الوصو ؛
(ج)

أن تزيد عدد الحافالت التي يمكن ألصرررحال الك ارسررري المتحركة اسرررتخدام ا في منظومة

النقل العا وتوسر ر نطاق ظه الخدمات ليشرررمل النقل لمسرررافات يويلة وفي المنايق الرييية وتحسرررن
حالة الن ئة المادية واألما ن العامة في المنايق الحنرية والرييية لجعل ا آمنة ومتاحة لششخاص ذوي

اإلعاقات المختلفة؛
(د)

أن تكفل تيسرر ر اسرررتعما التكنولوبيا الرقمية لجمي األشرررخاص ذوي اإلعاقة ول سررريما

األشخاص ذوو العا ات الب رية في المرافق التعليمية وفي الن ت عل حد سواء
حالت الخطر والطواائ اإلنسانية (الماد )11
-20

األشاخا

الحظ اللجنااة قااابليااة عرت الاادولااة الطرف للكوار الطتيذيااة ،و ش ا ا ا ا ا ااعر بااالقلق لعاادم مش ا ا ا ا ا ا اااركااة

ذوي ا عاقة بالقدر الكافي في خطع ال د من مخاير الكوار على الصاعيدين الويني والم لي.

ونذ الحظ اللجنة أ مكتب الت هب للكوار وندارة حاالت الطوارئ يستعين باألشخا

ذوي ا عاقة في حالة

وجود خطر وش ا ا ا ا اايل ،ف ي ش ا ا ا ا ااعر بالقلق إزاا عدم ا خاذ دابير موحدة نش ا ا ا ا اااا نظام ل خطار في حاالت

الطوارئ متاح لجميو األشخا
-21

ذوي ا عاقة بضا النظر عن نوع ا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تحسررررررن مسررررررتوى إمكانية ح ررررررو بمي األشررررررخاص ذوي اإلعاقة ول سرررررريما

األشررررخاص ذوو اإلعاقات الب رررررية والسررررمعية وذوو اإلعاقة الفكرية عل المعلومات المتعلقة باإلنظاا

بحالت الطواائ؛
6
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(ب)

أن تتشراوا عن كثب م األشرخاص ذوي اإلعاقة من خال المنظمات التي تمثل

بشرأن

ت ررررررررمي وتنف رظ بمي خط الحرد من مخراير الكوااا عل ال ررررررررع ردين الويني والمحلي وفي بمي م ارحرل

العملية وأن تعتمد اسرتراتيجية شراملة وفقا إلياا سر نداي للحد من مخاير الكوااا للفتر 2030-2015
وال دف ن  11و 13من أ داف التنمية المستدامة؛
(ج)

أن تحرص باسرررتمراا عل أن يسرررتج ب مكتب التأ ب للكوااا وكداا حالت الطواائ

بالقدا الكافي لالحتيابات المحدد لجمي األشخاص ذوي اإلعاقة في استراتيجيات الت دي لمخاير الكوااا
-22

و شاعر اللجنة بالقلق إزاا ور األشاخا

ذوي ا عاقة ،وال سايما من ال ياالو في مؤساساات الرعاية،

على ن و لير متناسا ا ااب بجائ ة كوفيد ،19-ونزاا ال واجا التي يواج ون ا في ال صا ا ااول على المعلومات

والخدمات في حاالت الطوارئ.
-23

توصررري اللجنة الدولة الطرف بأن تسرررترشرررد بالتوب ات ال رررادا عن مفوضرررية األم المتحد

السررامية لحقوق اإلنسرران بشررأن كوف د 19-وحقوق األشررخاص ذوي اإلعاقة وموبز األم ن العا بشررأن
السياسات المتعلقة بالت دي لوباء كوف د 19-من أبل ما يلي:

مراعا تعمي منظوا اإلعاقة في خطط ا للت دي لجائحة كوف د 19-والتعافي من ا
(أ)
بما في ذل ضررمان المسرراوا في الح ررو عل اللقاحات وفي النرامج القت ررادية والبتماعية األخرى
لمعالجة األثر السلني للجائحة؛

ودعم

(ب)

اعتماد تداب ر إلخراج األشخاص ذوي اإلعاقة من مشسسات الرعاية في أوقات الطواائ

(ج)

إشراا األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثل

(د)

ضرررمان إمكانية ح رررو بمي األشرررخاص ذوي اإلعاقة في حالت الخطر والطواائ

عل النحو المناسب للعيش في المجتم ؛

خط الت دي لجائحة كوف د 19-والتعافي من ا؛

في بمي مراحل وض وتنف ظ

اإلنسانية عل المعلومات الالزمة في أشكا ميسر وعنر األب ز المناسبة

العتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة عل قد المساوا م اآلخرين أما القانون (الماد )12
-24

يسا ا ا اااور اللجنة القلق أل التش ا ا ا اريعات الوينية جيا ا خاذ القرار بالوكالة في مجاالت من ا إدارة

الممتلكات وندارة الشا ااؤو المالية والرعاية الصا ا ية وندارة العقود ،و قيد فعليا أهلية األشا ااخا

النفسية  -االجتماعية أو الفكرية.
-25

ذوي ا عاقة

توصرري اللجنة الدولة الطرف تماشرريا م تعليق ا العا اق  )2014(1بشررأن العتراف باألشررخاص

ذوي اإلعاقة عل قد المسرررراوا م اآلخرين أما القانون بتسررررري إبراءات مرابعة قانون ال ررررحة العقلية

وبمواءمة تشررررررررريعات ا الوينية بما ف ا الماد ()3(13ز) من م ثاق الحقوق والحريات األسرررررررراسررررررررية
(التعديل الدسرتواي) والماد  )2(8من قانون الملكية (حقوق الزوج) لنرمان حق بمي األشرخاص ذوي
اإلعاقة بمن ف

األشرخاص ذوو اإلعاقة النفسرية  -البتماعية في العتراف ب

عل قد المسراوا

م اآلخرين أما القانون وكنشاء آليات للدع في اتخاذ القراا في بمي مجالت الحيا
إمكانية اللجوء إل القناء (الماد )13
-26

بينما الحظ اللجنة أحكام المادة (17ألم) من قانو المسا اااعدة الق ا ااائية ،التي كف المسا اااعدة

الق ا ا ا ا ا ااائية لألشا ا ا ا ا ااخا

ذوي ا عاقة ،ف ي شا ا ا ا ا ااعر بالقلق إزاا الع بات التي يواج ا األشا ا ا ا ا ااخا

ذوو

ا عاقة في اللجوا إلى الق ا ا ا ا ا اااا ،بما في ا لل النا جة عن مواقم مووفي الم ا م و امل م ،وعدم كفاية
ادرياب المووفين على وجياه األشا ا ا ا ا ا اخاا

GE.22-07656

ذوي ا عااقاة خالل ا جرااات والادعااوف الق ا ا ا ا ا ا ااائياة المعقادة،
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وعدم وجود معلومات عن مش اااركة األش ااخا

ذوي ا عاقة في هذا التدريب .كما يس اااور اللجنة القلق إزاا

عدم وفير أي ر يبات يسايرية إجرائية حتى اآل ل اما إمكانية لجوا جميو األشاخا

الق اا فعليا ولكفالة مكين م من ممارسة الم ن القانونية.
-27

ذوي ا عاقة إلى

تظكر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوب ية الدولية بشرأن إمكانية لجوء األشرخاص ذوي اإلعاقة

إل القنرررررراء التي أعدت ا المقرا الخاصررررررة المعنية بحقوق األشررررررخاص ذوي اإلعاقة في عا 2020
وبالغاية  3-16من أ داف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

أن تعتمد وفقا ألحكا التفاقية خطة عمل بشأن إتاحة إمكانية اللجوء إل القناء

(أ)

لششررخاص ذوي اإلعاقة وتتخظ التداب ر التشررريعية واإلدااية والقنررائية الالزمة إل زالة بمي الق ود التي

تمنع

من المشااكة الفعالة في بمي مراحل اإلبراءات القنائية؛
(ب)

أن تعتمد ترت بات تيسر رية إبرائية من ا المسراعد الفردية لكفالة تمك ن األشرخاص

(ج)

أن تطوا وسرررررررائل بديلة ومعزز للعال والتواصرررررررل لسرررررررتخدام ا في بمي مراحل

ذوي اإلعاقة من المشااكة فعليا في اإلبراءات القانونية بمختلف بوانن ا؛

اإلبراءات القانونية مثل يريقة براي ولغة اإلشراا وال ريغة السر لة القراء والف

والوصرف ال روتي

والمرئي وأن تطنق مندأ الت رمي العا وتعتمد خطة عمل لنرمان الوصرو فعليا إل بمي مرافق العدالة
بما في ذل من خال وسائل النقل المراعية لمعاي ر إمكانية الوصو ؛
(د)

أن تكثف الج ود الرامية إل توف ر التدايب في مجا التفاقية لمو في نظا العدالة

(ه)

أن تتخظ تداب ر لكفالة إمكانية التحاق األشرخاص ذوي اإلعاقة بالم ن القانونية عل

ومو في إنفاذ القانون ول سيما في المنايق الرييية؛
قد المساوا م
حرية الشخ
-28

ر

وتنمن توف ر الدع الفردي لتحق ق ظا الغرن

وأمنء (الماد )14

يس ا اااور اللجنة القلق إزاا اس ا ااتمرار خ ا ااوع األش ا ااخا

ا عاقة النفس ا ا ا ا ا ااية  -االجتماعية أو الفكرية ،لقوانين

ذوي ا عاقة ،وال س ا اايما األش ا ااخا

رم م من حريت م بس ا ا ا ا ا ااتب العاهة ،ونزاا عدم وافر

معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة عدم عرت هؤالا األش ا ااخا

للمعاملة التعس ا اافية ،بما في ذلل ال جر.

ما شا ااعر بالقلق إزاا عدم وجود آليات للرصا ااد كف حقور األشا ااخا

المعقولة في المرافق ا صالحية.
-29

ذوو

ذوي ا عاقة والتر يبات التيسا اايرية

تظكر اللجنة بمبادئ ا التوب ية بشررررررررأن حق األشررررررررخاص ذوي اإلعاقة في الحرية واألمن

()5

وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

اإلعاقة حريت

أن تلغي بمي األحكا التشرررررريعية ذات ال رررررلة التي تج ز سرررررلب األشرررررخاص ذوي

تعسرررفا بسرررنب العا ة وما يشررركلونء من خطر مت ررروا عل أنفسر ر

تسررن تشررريعات تكفل عد التم ز بوسررائل من ا عل سررن ل المثا

وعل

ر

وأن

توف ر الترت بات التيسر رية اإلبرائية

لششررخاص ذوي اإلعاقة خال مراحل اإلبراءات بما في ذل السررتجوال والحتجاز وأن تحظر ص رراحة

إيداع األشررررخاص ذوي اإلعاقة ول سرررريما األشررررخاص ذوو اإلعاقة النفسررررية  -البتماعية أو الفكرية

وكباا السررررن ذوو اإلعاقة في مشسررررسررررات الرعاية قسرر ر ار وأن تع د إقراا حق األشررررخاص ذوي اإلعاقة

النفسية  -البتماعية في التمت بالحرية واألمن عل قد المساوا م اآلخرين؛
( )5
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(ب)

أن تنشرل آلية للرصرد تكفل عد خنروع األشرخاص ذوي اإلعاقة النفسرية  -البتماعية

(ج)

أن تقد في تقرير ا الدواي المقنل بيانات إح ررررائية عن األشررررخاص ذوي اإلعاقة

أو الفكرية للمعاملة التعسيية والعالج القسري وبخاصة ما يشدي إل الحجر؛

النفسررية  -البتماعية أو الفكرية وكباا السررن ذوي اإلعاقة الظين ل يزالون موبودين في المسررتشررييات
أو مشسسات الرعاية ا ما عن ؛
(د)

أن توفر التدايب للم ن ن ال رح ن ومو في إنفاذ القانون ومو في السرجون بشرأن

احت ار حقوق األشررخاص ذوي اإلعاقة وكرامت

اإلعاقة في المرافق اإلصالحية ومرافق الحتجاز

وبشررأن آليات الرصررد التي تكفل حقوق األشررخاص ذوي

عد التعرن للتعظيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم نة (الماد )15
-30

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
ذوي ا عاقة ،وال ساايما ا عاقة النفسااية  -االجتماعية،

(أ)

اسااتمرار السااماح بشيداع األشااخا

(ب)

عدم اساتنتاج آلية للتظلم ،أنشا ا و ازرة الصا ة والرفاه للت قيق في الشاكاوف ومعالجت ا

رلما عن م أو قس ار في المستشفيات ،وبالتالي خ وع م لل جر والعالج القسريين؛

والت في ا على الصعيدين الم لي والويني ،أ العالج القسري من أي نوع يشك ضربا من ضروب التعذيب.
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توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تراب تشرررريعات ا وسرررياسرررات ا وممااسرررات ا التي تج ز أي شررركل من الحجر

(ب)

أن تراب أنظمة آلية التظل لنرمان إتاحة إبراءات الشركاوى لجمي األشرخاص ذوي

الطوعي والعالج القسري؛

ر

اإلعاقة الظين ل يزالون في مشسرررررسرررررات الرعاية وأن تحقق م مرتكني أفعا في حق األشرررررخاص ذوي

اإلعاقة قد تشرررررركل نوعا من التعظيب و ره من ضرررررررول المعاملة أو العقوبة القاسررررررية أو الالإنسررررررانية

أو الم نة وتعاقن

بما يتناسب وسلوك

عد التعرن لالستغال والعنف والعتداء (الماد )16
-32
األشا ااخا

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ)

ذوي ا عاقة ،بتدابير حماية

نقص الوعي بين عامة السااكا  ،وال ساايما بين األشااخا

ذوي ا عاقة من االسا ااتضالل والعنم واالعتداا ،وعدم وجود اسا اات ار يجية شا اااملة لمكاف ة جميو

أشا ا ا ااكال عرت األشا ا ا ااخا
والمدرسة ومكا العم ؛

ذوي ا عاقة لالسا ا ا ااتضالل والعنم واالعتداا في أي ما ن ،بما في ذلل التي

(ب)

م دودية المعلومات والتيانات ا حصا ااائية المتاحة بشا ا

(ج)

عدم وجود م ار ا توافر في ا معايير إمكانية الوصا ا ا ا ااول يواا النسا ا ا ا اااا والفتيات ذوات

(د)

ذوي ا عاقة والمووفين

ذوات ا عاقة والشكاوف المقدمة في هذا الصدد؛

العنم ضا ااد النسا اااا والفتيات

ا عاقة ض ايا العنم ،بمن في ن النساا ذوات ا عاقة النفسية  -االجتماعية أو الفكرية؛
عدم كفاية دريب المووفين ومقدمي الرعاية وأساار األشااخا

الص يين والمكلفين بشنفاذ القانو لتمكين م من التعرف على جميو أشكال االستضالل والعنم واالعتداا.
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توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تتخرظ بمي الخطوات الالزمرة إلذكراء الوعي بترداب ر حمرايرة األشررررررررخراص ذوي اإلعراقرة

من السرررررتغال والعنف والعتداء وتعتمد اسرررررتراتيجية شررررراملة لمن تعرن األشرررررخاص ذوي اإلعاقة
ول سرريما األشررخاص ذوو اإلعاقة النفسررية  -البتماعية أو الفكرية والمودعون في مشسررسررات الرعاية

لالسررررتغال والعنف والعتداء وأن تنررررمن ح ررررو األشررررخاص ذوي اإلعاقة عل معلومات عن كييية
تجنب ظه الحالت والتعرف عل ا واإلبال عن ا ولجوء النررحايا من

إل آليات تظل مسررتقلة واسررتفادت

من سنل انت اف مناسبة مثل سنل بنر النرا والتعويض الكافي بما في ذل إعاد التأ ل؛
(ب)

أن تنر رمن تحديد النيانات المجمعة عن العنف ضرررد األشرررخاص ذوي اإلعاقة بمي

حالت العنف الجنسررراني ضرررد النسررراء والفتيات ذوات اإلعاقة في مجا الحيا الخاصرررة والعامة وتكفل

أينا اصد مخ

الجنساني عل ا؛
(ج)

ات في الم زانية لخدمات الدع وح و النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ضحايا العنف
أن تكفل إنشرراء م ار ز إليواء ضررحايا العنف وتنررم ن السررتراتيجية الوينية إلنشرراء

م ار ز اإليواء ( )2018التي توبرء عمليرة تطوير منظومرة من األمرا ن اآلمنرة إليواء ضرررررررررحرايرا العنف

والناب ن منء عل نطاق اإلقلي الويني شررررريا بنررررمان اسررررتفاد األشررررخاص ذوي اإلعاقة ول سرررريما
النساء واأليفا
(د)

من المرافق والخدمات المتاحة؛

أن توفر التدايب المسررتمر ألسررر األشررخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية والم ن ن

ال ررح ن ومو في إنفاذ القانون لتمك ن

من التعرف عل بمي أشرركا السررتغال والعنف والعتداء

ومن التواصل والعمل عل نحو أفنل م األشخاص ذوي اإلعاقة ضحايا العنف

العيش المستقل واإلدماج في المجتم (الماد )19
-34

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ)

نقص الوعي في المجتمو وبين السلطات العامة ب ق األشخا

ذوي ا عاقة في الذيش

المسا ا ااتق وا دماج في المجتمو ،وحق م في اختيار مكا عيشا ا ا م ومن يذيشا ا ااو مع م ،وفي عدم إجبارهم

على الذيش وفق ر يبات م ددة؛
(ب)

عدم وجود اس ا اات ار يجية ن اا ممارس ا ااة إيداع األش ا ااخا

ذوي ا عاقة في مؤسا ا اس ا ااات

الرعاية ،بمن في م النسا ا اااا واأليفال ذوو ا عاقة المودعو في المؤسا ا اسا ا ااات السا ا ااكنية القائمة ،وعدم وجود
برامج عادة إساكا األشاخا
م

-35

كالين السكن.

ذوي ا عاقة ،وال سايما األشاخا

ذوو ا عاقة الفكرية الذين ال يساتطيعو

تظكر اللجنة بتعليق ا العا اق  )2017(5بشرررررررأن العيش المسرررررررتقل واإلدماج في المجتم

وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تعتمد اسررررتراتيجية تشررررمل أنشررررطة توعية لتعزيز ف

اإلعاقة في الختياا وتقرير الم رررر ر فيما يتعلق بترت بات العيش وحق

وفق ترت بات مع نة وأ مية إدماب
(ب)

في المجتم عون عزل ؛

حق البالغ ن واأليفا ذوي

في عد إبباا عل العيش

أن تعتمد اسررتراتيجية إلن اء ممااسررة اإليداع في مشسرسررات الرعاية فيما يتعلق بالبالغ ن

واأليفا ذوي اإلعاقة الظين ل يزالوا في مشسرسرات سركنية وأن تعزز المتان من خدمات اإلدماج في المجتم
الرامية إل تمك ن األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش المستقل والمشااكة في الحيا البتماعية
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التنقل الشخ ي (الماد )20
-36

الحظ اللجنة أ المجلس الجامايكي لشاؤو األشاخا

ذوي ا عاقة يدعم نق األشاخا

ذوي

ا عاقة من خالل قديم منح القتناا األج اة المساعدة ،ولكن ا شعر بالقلق إذ ال يضطي الدعم المالي سوف
نسا ا ا ا ا ا اباة  25إلى  50في الماائاة من التكلفاة ا جماالياة لبعا األج اة المسا ا ا ا ا ا اااعادة ،وال يسا ا ا ا ا ا ااتفياد من المنح

إال األشا ا ااخا

ذوو ا عاقة المسا ا ااجلو لدف المجلس الجامايكي لشا ا ااؤو األشا ا ااخا

ذوي ا عاقة ،وليس

ثير من األج اة المساااعدة م لي الصاانو ويتوقم وفيرها بالتالي على اسااتيرادها من قت موردين من القطاع

الخا

-37

ب سعار مر فعة ،ويت خر ،حسبما أفيد به ،سليم ا بستب يول إجرااات الموافقة على الطلبات.
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تكفل ح ررررررو بمي األشررررررخاص ذوي اإلعاقة ول سرررررريما العايلون عن العمل

أو ذوو الدخل المنخفض عل أدوات وأب ز وتكنولوبيات ب د النوعية لمسررراعدت
النظر عن وضع

عل التنقل بغض

من ح ث التسج ل لدى المجلس الجامايكي لششون األشخاص ذوي اإلعاقة؛

(ب)

أن تزيد المخ ر رات من الم زانية لمنا اقتناء األب ز المسراعد بمية سرد تكاليف ا

(ج)

أن تنرمن القدا عل تحمل تكاليف األب ز المسراعد بوسرائل من ا اعتماد تداب ر

المتزايد وتلنية الطلب المتزايد عل ا وتخييف العبء عل األشخاص الظين يحتابون إل ا؛

تحف زية وكعفاءات ضررررينية وبمركية لشررراء المعدات واألب ز المسررراعد لششرررخاص ذوي اإلعاقة وأن
توفر الدع المالي واللوبيسرتي للمشسرسرات المحلية الم تمة بت رني األب ز المسراعد الموب ة للسوق
المحلية والقادا عل ذل

حرية التعن ر والرأي والح و عل المعلومات (الماد )21
-38

شعر اللجنة بالقلق إزاا ما يلي:
(أ)

عدم كفاية ما تي ه وس ا ااائع ا عالم العامة والخاص ا ااة على حد س ا اواا ،عتر كنولوجيا

المعلومات واال صاااالت ،وال ساايما على المواقو الشاابكية التي قدم معلومات عامة ،من المعلومات في أشااكال

ميسرة ،مث الصيضة الس لة القرااة والف م ،واللضة المبسطة ،و قنية العروت النصية ،ولضة ا شارة ،ويريقة
براي ،والوصاام الصااو ي ،ووسااائ التواص ا المعازة والتديلة عن يريق اللمس ،وعدم حصااول األشااخا

ذوي ا عاقة على كنولوجيا المعلومات واال صاالت؛
(ب)

عدم االعتراف بلضة ا شاارة الجامايكية كلضة وينية ،رلم اساتخدام ا على نطار واساو،

واستمرار عليق اعتماد سياسة التربية الخاصة التي ستجعل ا لضة رسمية.
-39

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تكفرل إمكرانيرة الح رررررررررو عل بمي خردمرات اإلعال العرا

بمرا ف را خردمرات

التلفزيون ووسرائ اإلعال لجمي األشرخاص ذوي اإلعاقة في أشركا ميسرر مثل يريقة براي وتقنيات

التواصررررل م ال رر ر  -المكفوف ن ولغة اإلشرررراا وال رررريغة السرر ر لة القراء والف

والوصررررف ال رررروتي وتقنية العرون الن ررررية والتربمة الم رررراحبة وذل بتخ رررري

واللغة المبسررررطة

التمويل الكافي

لتطوير ظه الوسرررائل وترويج ا واسرررتخدام ا وأن تنرررمن إمكانية الح رررو عل تكنولوبيا المعلومات

والت الت المناسبة لششخاص ذوي اإلعاقة بمختلف أنواع ا؛
(ب)

GE.22-07656
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احت ار الن ت واألسر (الماد )23
-40

يساور اللجنة القلق إزاا نقص الدعم المقدم لأليفال ذوي ا عاقة وأسرهم ،وال سيما من ي تاجو

-41

توصرررررررري اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز ب ود ا باعتماد تداب ر تشررررررررريعية و ر تشررررررررريعية

من م إلى مستويات عالية من الدعم في المنايق الريفية ،ولآلباا ذوي ا عاقة لالضطالع بمسؤوليا م األبوية.
لنررررررر رمران الردع ألسرررررررررر األشررررررر رخراص ذوي اإلعراقرة بمرا في ذلر دع اآلبراء ذوي اإلعراقرة بمن ف

من يعيشون في المنايق الرييية في تنشئة أيفال

في كنف أسر

التعلي (الماد )24
الحظ اللجناة بعا التادابير التي ا خاذ اا الادولاة الطرف ل ا ا ا ا ا ا اماا التعليم عتر ا نترنا

-42

جائ ة كوفيد ،19-ولكن ا شعر بالقلق إزاا ما يلي:
(أ)

بعا التقادم ا لم رز ن و

خالل

قيق هادف التعليم الش ا ا ا ا ا ا اااما للجميو ،وانتش ا ا ا ا ا ا ااار المادارس

والفصول الدراسية الخاصة ،و اايد الع بات التي يواج ا في ال صول على التعليم األيفال الذين ي تاجو

إلى مستويات عليا من الدعم؛
(ب)

إبقاا اآلباا أيفال م ذوي ا عاقة في التي

حتى س ا ا ا ا ا اان الثانية عشا ا ا ا ا ا ارة ،في حين تدأ

الد ارس ااة في س اان الس ااادس ااة ،واض ااطرارهم في كثير من األحيا لتس ااجيل م في المدارس العادية التي ال وفر

خدمات الدعم الالزمة؛
(ج)

عدم وفير ما يكفي من التدريب للمدرسا ا ا ا ااين وليرهم من مووفي قطاع التعليم بش ا ا ا ا ا

(د)

عدم وجود ما يكفي من المواد التعليمية المراعية لمعايير إمكانية الوصا ااول ،أو األسا اااليب

ال ق في التعليم الشام للجميو؛

التديلة للتواص ونق المعلومات ،أو المدرسين الذين يجيدو لضة ا شارة الجامايكية.
-43

تظكر اللجنة بتعليق ا العا اق  )2016(4بشرررررأن الحق في التعلي الشرررررامل للجمي

من أ داف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
للجمي

(أ)

وبالغاية 5-4

ن اسرتراتيجية ذات أ داف وأير زمنية وم زانية محدد لتوف ر التعلي الج د الشرامل
أن ت ر

وأن توزع المسشوليات في بمي مستويات التعلي بما في ذل التعلي الجامعي والتعلي الم ني ب ن

المشسسات عل ال ع د الويني وعل صع د النلديات؛
(ب)

أن تعزز الترداب ر الالزمرة بمرا في ذلر الموااد المراليرة لتوف ر الردع الفردي والترت برات

(ج)

أن توفر للطالل ذوي اإلعاقة األب ز المسرراعد التعوينررية والمواد التعليمية في أشرركا

التيس رية المعقولة في مجا التعلي حسب القتناء؛
بديلة وميسررر مثل المحتوى الرقمي المتان للجمي
القراء والف

ويرق ووسررائل التواصررل بما في ذل ال رريغة الس ر لة

واألدوات المسررراعد في التواصرررل والتكنولوبيا المسررراعد وتكنولوبيا المعلومات والت رررالت

وأن تكفل وبود ما يكفي من المداس ن الظين يج دون لغة اإلشاا الجامايكية؛
(د)

أن تكفل التدايب المسرتمر للمداسر ن و ر من مو في قطاع التعلي بشرأن أسرلول

التعلي الشرررررامل للجمي في كل المسرررررتويات بما في ذل التدايب في مجا لغة اإلشررررراا و ر ذل من

األشكا الميسر لنقل المعلومات والتواصل
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ال حة (الماد )25
-44

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
ذوي ا عاقة في ال ص ااول على خدمات

(أ)

ورود معلومات عن حواجا عترت األش ااخا

(ب)

عادم إ ااحاة إمكاانياة ال صا ا ا ا ا ا ااول على خادماات الرعااياة في مجاال الصا ا ا ا ا ا ا اة الجنسا ا ا ا ا ا اياة

ومعدات الرعاية الص ية ،بما في ذلل حواجا مادية يواج ا األشخا

ذوو العاهات البصرية؛

ذوي ا عاقة ،وال ساايما جميو النساااا ذوات ا عاقة ،بمن في ن ذوات ا عاقة الفكرية

وا نجابية لألشااخا

أو النفسية  -االجتماعية؛
(ج)

ب قور األشااخا

ورود معلوماات عن نقص وعي ماديري خادماات الرعااياة الصا ا ا ا ا ا ا ياة والمووفين الطتيين

ذوي ا عاقة ،بمن في م األشااخا

مو مستخدمي الخدمات الص ية؛
(د)

الع باات التي عترت األشا ا ا ا ا ا اخاا

ذوو العاهات الساامذية ،ونقص القدرة على التواص ا

ذوي ا عاقة في شا ا ا ا ا ا اراا األدوية لعالج األمرات

المتصالة با عاقة ،إذ ال عتتر من األدوية المدرجة في القائمة األسااساية ،وكذلل الت خر في

الطتية ويول فترات االنتظار؛
(ه)

الع بات التي واج ا األشخا

(و)

عدم كفاية خدمات التدخ المبكر والرعاية التديلة فيما يتعلق بالصا ا ا ة العقلية ،بما في ذلل

فترة جائ ة كوفيد19-؛
الدعم داخ األسر.
-45

ديد المواعيد

ذوو ا عاقة في ال صول على الرعاية الص ية يوال

إن اللجنة إذ تنرر في اعتباا ا ال ررالت ب ن الماد  25من التفاقية والغايت ن  7-3و8-3

من أ داف التنمية المستدامة توصي الدولة الطرف بما يلي:

أن تعزز خط العمرل الراميرة إل كفرالرة خردمرات ومعردات الرعرايرة ال رررررررررحيرة وكمكرانيرة
(أ)
الح و عل ا لششخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب)

أن تتيا لششررخاص ذوي اإلعاقة ول سرريما النسرراء والفتيات ذوات اإلعاقة إمكانية

الح رو عل الرعاية والخدمات في مجا ال رحة الجنسرية واإلنجابية وأن تكفل الدع في اتخاذ القراا

للنسرررررررراء ذوات اإلعاقة الفكرية أو النفسررررررررية  -البتماعية حت يتمكن من تأ د اسررررررررتقالل ن وتقرير

م

ر ن في الحيا الجنسية واإلنجابية؛
(ج)

أن تطوا برامج تدايب العامل ن في مجا الرعاية ال ررحية بشررأن حقوق األشررخاص

ذوي اإلعراقرة بمرا في ذلر فيمرا يتعلق برالم رااات وترداب ر الردع ووسرررررررررائرل وأسرررررررررال رب نقرل المعلومرات

والتواصرررل وأن توفر المعلومات في أشررركا ميسرررر من ا يريقة براي ولغة اإلشررراا وال ررريغة السر ر لة
القراء والف لششررررررخاص ذوي اإلعاقة ول سرررررريما األشررررررخاص ذوو اإلعاقة الفكرية أو النفسررررررية -
البتماعية والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛
(د)

أن تحرص عل أن يكون ال رررندوق الويني لل رررحة شرررامال ويغطي بمي الخدمات

(ه)

أن توفر لكل األشررررخاص ذوي اإلعاقة إمكانية الح ررررو عل بمي خدمات الرعاية

واألدوية األساسية بما ف ا الالزمة خ ي ا لعالج األمران المت لة باإلعاقة؛

ال رحية المتاحة لعامة السركان خال بائحة كوف د 19-م ضرمان األولوية في الفحوص التشرخي رية
والتلقيا والعالج؛
(و)

أن تكثف حمالت التوعية بال رحة العقلية إل زالة الوصر المرتب ب ا ولتشرجي بمي

أفراد المجتم عل اللجوء مبك ار إل خدمات ا
GE.22-07656
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التأ ل وكعاد التأ ل (الماد )26
ذوو ا عاقة في ال صا ا ا ااول على خدمات

-46

الحظ اللجنة بقلق ال واجا التي يواج ا األشا ا ا ااخا

-47

توصري اللجنة الدولة الطرف بتوسري نطاق نظ التأ ل وكعاد التأ ل وضرمان ح رو األشرخاص

إعادة الت هي  ،بما في ذلل في المنايق الريفية.

ذوي اإلعراقرة بمن ف

عل أساس احتيابات

األيفرا ذوو اإلعراقرة في المنرايق الريييرة عل خردمرات الترأ رل وكعراد الترأ رل

الفردية

العمل والعمالة (الماد )27
الحظ اللجنة بقلق ما يلي:

-48

حصاول  15,3في المائة فقع من األشاخا

(أ)

الس ااياس ااة الوينية لش ااؤو األش ااخا
الووائم في القطاع العام لألشخا
(ب)

ذوي ا عاقة على وجوب خص اايص ما ال يق عن  5في المائة من

ذوي ا عاقة؛

عدم كفاية التدابير المتخذة لتش ا ا ا ا ااجيو ووين األش ا ا ا ا ااخا

ال ص ا ااول على ووائم في س ا ااور العم المفتوحة لألش ا ااخا
ذوي ا عاقة الفكرية واألش ا ا ااخا

واألش ا ا ااخا

ذوي ا عاقة على عم ب جر ،رلم نص

ذوي ا عاقة ل ا ا ا ا ااما فر

ذوي ا عاقة الذين يذيش ا ااو في المنايق الريفية

ذوي العاهات الس ا ا اامذية واألش ا ا ااخا

ذوي ا عاقة النفس ا ا ااية -

االجتماعية ،وذلل بس ااتب الت خر في س اان قانو ا عاقة لعام  ،2014وال واجا الموقفية التي ثني أرباب العم
عن ووين األش ا ا ا ااخا

ذوي ا عاقة ،وال واجا المادية في بينة العم  ،وال س ا ا ا اايما ما أبلغ عنه من عدم إ احة

وسائ النق والمعلومات المراعية لمعايير إمكانية الوصول ،بما في ذلل للباحثين عن عم ؛
(ج)

م دودية مشا اااركة األشا ااخا

ذوي ا عاقة في برامج التدريب الم ني لاللت ار بسا ااور

العم  ،بسااتب عدم وافر معايير إمكانية الوصااول في التينة المادية ونقص خدمات رجمة لضة ا شااارة لقلة

عدد مترجمي ا المتاحين وار فاع كلفة الخدمات؛
(د)

ال اعم الشاديد لنسابة الخريجين من األشاخا

(ه)

عدم وجود بيانات أو إحصااات رسمية عن األشخا

بسور العم  ،رلم وجود برامج خاصة باألشخا
العام والخا
-49

ذوي ا عاقة الذين يتوفقو في االلت ار

.

ذوي ا عاقة المقتلين على التخرج؛

ذوي ا عاقة العاملين في القطاعين

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقو بما يلي تماشيا م الغاية  5-8من أ داف التنمية المستدامة:
(أ)

تسررررررري وت ر تنف ظ شرررررررغ تخ رررررري

 5في المائة من الو ائف لششررررررخاص ذوي

اإلعاقة عل النحو المن ررروص عليء في السرررياسرررة الوينية لشرررشون األشرررخاص ذوي اإلعاقة وقانون

اإلعاقة لعا  2014م اتخاذ تداب ر فعالة لمكافحة التم ز وبخاصررررة فيما يتعلق باإلعالنات وعمليات

التو يف والترت برات التيسررررررر ر ريرة المعقولرة وكعراد التردايرب والترقيرة و ر ذلر من الحقوق المتعلقرة

بالعمل والعمالة؛
(ب)

تعزيز التداب ر الرامية إل كفالة اسرررررتفاد األشرررررخاص ذوي اإلعاقة من فرص العمل

والتو يف في سروق العمل المفتوحة وكل توف ر ب ئات عمل شراملة للجمي

بمن ف

األشرخاص ذوو

اإلعاقة المسررتف دون من عملية إن اء ممااسررة اإليداع في مشسررسررات الرعاية واألشررخاص ذوو اإلعاقة

الظين يعيشرون في المنايق الرييية واألشرخاص ذوو اإلعاقة الفكرية واألشرخاص ذوو العا ات السرمعية
واألشخاص ذوو اإلعاقة النفسية  -البتماعية؛
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اتخراذ ترداب ر إل ازلرة الحوابز النرابمرة عن مواقف أابرال العمرل واعتمراد خطرة عمرل

(ج)

إلبراء تق ي دواي لمدى توافر معاي ر إمكانية الوصررررو في مكان العمل بما في ذل إمكانية الوصررررو

إل وسررررائل النقل وكتاحة الوسررررائل النديلة لنقل المعلومات والتواصررررل ولغة اإلشرررراا وبرمجيات تحويل

الكال إل ن

والرسررررررو التوضرررررريحية للباحث ن عن العمل والمو ف ن ويجب عل الدولة الطرف أن تعتمد

سياسات وكبراءات إلنشاء ودع تطوير ال يا ل األساسية لتقدي المساعد الشخ ية في مكان العمل؛

تحس ن مستوى مشااكة األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج التدايب الم ني لاللتحاق
(د)
بسروق العمل بتعزيز إمكانية الوصرو إل الن ئة المادية ومسرتوى توافر خدمة تربمة لغة اإلشراا والقدا

عل تحمل تكاليف ا؛
(ه)

توسررررري نطاق برامج العمالة الوينية لتعزيز فرص انتقا األشرررررخاص ذوي اإلعاقة

(و)

بم بيانات م ررررررنفة عن عمل األشررررررخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العا والخاص

ول سيما األشخاص ذوو اإلعاقة الفكرية أو النفسية  -البتماعية من التعلي إل سوق العمل؛
و ر النظامي

مستوى المعيشة الالئق والحماية البتماعية (الماد )28
-50

الحظ اللجنة بقلق ار فاع عدد األشا ا ااخا

ذوي ا عاقة الذين يذيشا ا ااو في فقر وبدو مصا ا اادر

دخ منتظم ،وعدم وجود نظام شا ااام لل ماية االجتماعية يكف لألشا ااخا

مذيشيا الئقا ،بما في ذلل الموارد الالزمة لتضطية النفقات المتصلة با عاقة.
-51

ذوي ا عاقة وأسا اارهم مسا ااتوف

إن اللجنة إذ تظكر بال رررررررالت ب ن الماد  28من التفاقية والغاية  2-10من أ داف التنمية

المسرتدامة الرام ت ن إل تمك ن بمي األشرخاص وتعزيز إدماب
من ح ث اإلعاقة توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

اقت راديا ب ررف النظر عن وضرع

وض استراتيجيات للحماية البتماعية والحد من الفقر تست دف األشخاص ذوي اإلعاقة؛

إنشررراء نظا شرررامل للحماية البتماعية لنرررمان مسرررتوى معيشررري لئق لششرررخاص
(ب)
ذوي اإلعاقة بما في ذل من خال نظ للتعويض في شررررركل بدلت تمكن األشرررررخاص ذوي اإلعاقة من

تغطية التكاليف المت لة باإلعاقة؛
(ج)

إدااج منظوا اإلعاقة في برامج تعزيز الحق في مسررتوى معيشرري لئق بما في ذل

النرامج الرامية إل زياد فرص الح رررررو بتكلفة معقولة عل مياه الشررررررل المأمونة وخدمات ال ررررررف

ال حي والمباداات الرامية إل تحق ق ظه الغاية في المنايق الرييية والنائية
المشااكة في الحيا السياسية والعامة (الماد )29
-52

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ)

األحكام التميياية التي سا ا ا ااتثني األشا ا ا ااخا

ذوي ا عاقة النفسا ا ا ااية  -االجتماعية من

التعيين ك ع ا اااا في مجلس الش ا اايوخ ومن االنتخاب ك ع ا اااا في مجلس النواب ومن التص ا ااوي  ،وكذلل

المادة  34من قانو ا عاقة لعام  ، 2014التي منع م من المشا ا ا ا ا ا اااركة في المجتمو المدني ومن إنشا ا ا ا ا ا اااا
منظما م الخاصة؛
(ب)

نقص التدابير المتخذة ل ااما المشاااركة في ال ياة السااياسااية والعامة لألشااخا

ا عاقة الناقص ا ا ااي التمثي  ،ومن م األش ا ا ااخا

الص ا ا اام واألش ا ا ااخا

ذوو ا عاقة الفكرية واألش ا ا ااخا

ا عاقة النفسية  -االجتماعية والصم  -المكفوفو والنساا ذوات ا عاقة؛
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(ج)

عدم وافر معايير إمكانية الوصا ا ا ا ااول في م ار ا االقتراع ونجرااات التصا ا ا ا ااوي

ومرافقه

ومواده ،وكاذلال المعلوماات المتعلقاة بااالنتخااباات ،بماا في ذلال المنااقش ا ا ا ا ا ااات االنتخاابياة العااماة والترامج االنتخاابياة

والمواد االنتخابية ا ليكترونية أو المطتوعة ،وكل ا عوام
واألشخا

ذوي ا عاقة الفكرية في ال ياة السياسية بفعالية؛

(د)

نقص المعلومات المتاحة لمووفي االنتخابات بشا ا ا

ذوي ا عاقة المسجلين للتصوي
-53

د من مشا ا اااركة األشا ا ااخا

في م ار اهم.

ذوي العاهات السا ا اامذية

االحتياجات المختلفة لألش ا ااخا

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

إلغراء بمي األحكرا التم زيرة التي تحر األشررررررر رخراص ذوي اإلعراقرة من حق

(ب)

اعتماد تداب ر محدد لنررمان الحق في المسرراوا والمشررااكة للفئات الناق ررة التمث ل

المشااكة الكاملة في الحيا السياسية والعامة؛
من األشرخاص ذوي اإلعاقة ومن

اإلعاقة النفسية  -البتماعية وال
(ج)

األشرخاص ال ر واألشرخاص ذوو اإلعاقة الفكرية واألشرخاص ذوو
المكفوفون والنساء ذوات اإلعاقة؛

فالة إتاحة إبراءات النتخابات والت ويت والتس الت ذات ال لة ومواد النتخابات

اإللكترونية أو المطنوعة باللغة المبسررطة وال رريغة السرر لة القراء والف

لجمي األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(د)

في

وبالتالي تيسرر ر اسررتخدام ا

إنشراء قاعد بيانات لتسرج ل الناخن ن تتنرمن معلومات عن الناخن ن ذوي اإلعاقة

م رنفة حسرب نوع الجنس والسرن ونوع اإلعاقة وكتاحة ظه المعلومات لمو في النتخابات قنل القتراع

لتمك ن

من الستعداد وكفالة المشااكة الكاملة لششخاص ذوي اإلعاقة

المشااكة في الحيا الثقافية وأنشطة الترفيء والتسلية والرياضة (الماد )30
-54

شعر اللجنة بالقلق إزاا ما يلي:
(أ)

عدم صا ا ا ااديق الدولة الطرف بعد على معاهدة م ار ش وعدم اعتمادها ش ا ا ا اريعا وينيا،

رلم إقرارها عدي قانو حق الت لين والنش ا ا ا اار في عام  2015لتيس ا ا ا ااير ايالع المكفوفين أو ذوي العاهات
البصرية على المصنفات المنشورة؛

المتاحة لألشا ا ااخا

الصا ا اام لالسا ا ااتفادة من األنشا ا ااطة الفنية والثقافية،

(ب)

م دودية الفر

(ج)

عاذر الوصا ا ا ا ا ا ااول أحيااناا إلى الم ار ا الثقاافياة والمسا ا ا ا ا ا ااارح والمكتباات التي تيح إمكاانياة

بالنظر إلى عدم وفير خدمة رجمة لضة ا شارة عموما في معظم المواقو الثقافية؛
اس ا ا ا ااتخدام ا نترن

الخاصة باألشخا
-55

لألش ا ا ا ااخا

ذوي ا عاقة ،بما في ذلل وفير ال واس ا ا ا اايب الماودة بالترمجيات النايقة

ذوي العاهات البصرية ،وبعد هذه المرافق ،وم دودية المواد الصو ية المتاحة في ا.

توصررررررري اللجنة الدولة الطرف بأن تتخظ تداب ر لتعزيز وحماية حق األشرررررررخاص ذوي اإلعاقة

ول سريما األيفا ذوو اإلعاقة في المشرااكة في الحيا الثقافية وأنشرطة الترفيء والتسرلية والرياضرة عل

قد المسررراوا م اآلخرين وبأن ت ررردق عل معا د م ار ش لتيسر ر ر النفاذ إل الم رررنفات المنشررروا
لفائد األشخاص المكفوف ن أو معاقي الب ر أو ذوي إعاقات أخرى في قراء المطنوعات وتنفظ ا
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بي  -التزامات محدد (المواد )33-31
بم اإلح اءات والنيانات (الماد )31
-56

بينماا

يع اللجناة علماا ببعا الج ود التي باذلت اا الادولاة الطرف في جمو التيااناات ،مثا إجراا

الد ارس ااة االس ااتقص ااائية الس اانوية الجامايكية بش ا

الذي سيت من بيانات ونحصااات عن األشخا
(أ)

األحوال المذيش ااية و عداد الس ااكا والمس ااا ن لعام ،2022
ذوي ا عاقة ،ف ي الحظ بقلق ما يلي:

الثضرات التي ال اال قائمة في مجال جمو التيانات وا حصااات المصنفة عن األشخا

ذوي ا عاقة في جميو المجاالت التي ش اامل ا اال فاقية ،ألس ااباب من ا على وجه الخص ااو

عن ا عاقة في استمارة التعداد الويني للسكا والمسا ن؛
وضرورة
-57

(ب)

عدم وجود ب و من جية وش ا ا اااملة عن الظروف المذيش ا ا ااية لألش ا ا ااخا

ديد العوائق التي يواج ون ا في ممارسة حقوق م.

عدم إدراج أس اانلة
ذوي ا عاقة

تظكر اللجنة بالمجموعة الموبز لشسررررررررئلة المتعلقة باإلعاقة التي وضررررررررع ا فريق واشررررررررنطن

وبمششررررر السررررياسررررات المتعلق بادماج وتمك ن األشررررخاص ذوي اإلعاقة الظي وضررررعتء لجنة المسرررراعد

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الم دان القت ادي وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

وضرر ر نظا وكبراءات لجم النيانات عن األشررررخاص ذوي اإلعاقة م ررررنفة حسررررب

السن ونوع الجنس والم ل الجنسي وال وية الجنسانية والعرق واألصل اإلثني والدخل والوض من

ح ث ال جر والمسرررررررتوى التعليمي والوضررررر ر من ح ث العمل ومكان اإلقامة وينبغي كفالة السررررررررية
واحت ار خ وصية األشخاص ذوي اإلعاقة في إياا ظا النظا و ظه اإلبراءات؛
(ب)

تخ ررررري

موااد مالية إلبراء بحوا دواية بشرررررأن حقوق األشرررررخاص ذوي اإلعاقة

ب دف تحديد العقبات التي تحو دون إعمال ا ويجب عل الدولة الطرف بناء قداات سرررررلطات النلديات

في مجا إبراء بحوا دواية بشأن الحوابز التي تعوق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ج)

دع البحوا المسررتقلة والتشررااكية كما ونوعا بمية السررترشرراد ب ا في السررياسررات

والتداب ر المتعلقة باإلعاقة المعتمد لنمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
التعاون الدولي (الماد )32

ذوي ا عاقة ال سا ااتشا ااار دائما في نطار برامج التعاو

-58

الحظ اللجنة بقلق أ منظمات األشا ااخا

-59

توصررري اللجنة الدولة الطرف بالتشررراوا الفعا م منظمات األشرررخاص ذوي اإلعاقة وكشرر ار ا

الدولي المتعدد األيراف.

في بمي مراحل وض وتنف ظ خط وبرامج ومشااي التعاون الدولي
التنف ظ والرصد عل ال ع د الويني (الماد )33

-60

بينم ااا

يع اللجن ااة علم ااا ب ااالمعلوم ااات التي ق اادم ااا وف ااد ال اادول ااة الطرف ومف اااده ااا أ المجلس

الجامايكي لشاؤو األشاخا

ذوي ا عاقة يعم كمركا نسايق لتنفيذ اال فاقية على الصاعيد الويني ،ف ي

الحظ بقلق أ الدولة الطرف لم عين بعد آلية رصا ا ا ااد مسا ا ا ااتقلة ،إذ ال وجد ب ا مؤس ا ا ا اسا ا ا ااة وينية ل قور

ا نسا  .ويساورها القلق كذلل إزاا عدم إشراك األشخا
في نفيذ اال فاقية ورصدها.
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-61

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

إنشرراء مشسررسررة وينية لحقوق اإلنس ران وتع ن

(ب)

ضرمان إشرراا األشرخاص ذوي اإلعاقة وكل المنظمات التي تمثل

ئة مسررتقلة للرصررد بما في ذل

آلية أو آليات مستقلة يمكن ا ضمن مسشوليات أخرى تقدي تقااير بديلة إل اللجنة؛
اصد تنف ظ التفاقية بما في ذل خال بائحة كوف د19-

مشرااكة فعالة في

اابعا -المتابعة
نشر المعلومات
-62

تشررردد اللجنة عل أ مية بمي التوصررريات الوااد في ظه المالحظات الختامية وفيما يتعلق

بالتداب ر العابلة التي ينبغي اتخاذ ا تود اللجنة توبيء انتباه الدولة الطرف إل التوصرررريات التي تنداج

في إياا المادت ن  5و 14من التفاقية
-63

وتطلرب اللجنرة إل الردولرة الطرف أن تنفرظ التوصررررررر ريرات الوااد في رظه المالحظرات الختراميرة

وتوصررري اللجنة الدولة الطرف بأن تح ل ظه المالحظات الختامية للنظر ف ا واتخاذ إبراءات بشرررأن ا

إل أعنررررراء الحكومة والنرلمان والمسرررررشول ن في الو ازاات المخت ررر رة والسرررررلطات المحلية وأعنررررراء
المجموعات الم نيرة المعنيرة مثرل العرامل ن في التعلي وممرااسررررررررري الم ن الطنيرة والقرانونيرة وكظل إل

وسائ اإلعال باستخدا استراتيجيات التواصل البتماعي الحديثة
-64

وتشرررج اللجنة الدولة الطرف بقو عل إشر رراا منظمات المجتم المدني ول سررريما منظمات

-65

بما يشمل

األشخاص ذوي اإلعاقة في إعداد تقرير ا الدواي
المنظمات
أسرررررر

وتطلب اللجنة إل الدولة الطرف أن تنشر ظه المالحظات الختامية عل نطاق واس

ر الحكومية ومنظمات األشرررررررخاص ذوي اإلعاقة واألشرررررررخاص ذوي اإلعاقة أنفسرررررر

وأفراد

باللغات الوينية ولغات األقليات بما في ذل لغة اإلشررررراا وفي أشررررركا يسرررر ل اليالع عل ا

بما في ذل ال يغة الس لة القراء والف

وكتاحت ا في موق الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق اإلنسان

التقرير الدواي المقنل
-66

تطلب اللجنة إل الدولة الطرف أن تقد تقرير ا الجام لتقااير ا الدواية من الثاني إل الخامس

بحلو  30نيسرررررانلأبريل  2025وأن تداج فيء معلومات عن تنف ظ التوصررررريات الوااد في ظه المالحظات
الختراميرة وتطلرب اللجنرة أينرررررررررا إل الردولرة الطرف أن تنظر في تقردي التقرير المرظكوا أعاله عمال برابراء

اللجنة المبسررررر ر لتقدي التقااير الظي تعد اللجنة بموببء قائمة مسرررررررائل قنل التاايّ المحدد لتقدي تقرير
الدولة الطرف بسنة واحد عل األقل وتشكل ادود الدولة الطرف عل قائمة المسائل ظه تقرير ا
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