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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

للسنغال*

أولا -مقدمة
 - ١نظرت اللجنة يف التقرير األويل للسنغال ( )CRPD/C/SEN/1يف جلستيها  447و448
(انظر  CRPD/C/SR.447و ،)CRPD/C/SR.448املعقودتني يف  ١9و 20آذار/ماار .20١9
واعتما االت اللجن ا ااة ا ا ااام امليف ظ ا ااات ا تامي ا ااة يف جلس ا ااتها  ،466املعق ا ااود يف  2نيس ا ااا /
أبريل .20١9
 - 2وتر ااا اللجن ااة يلتقرياار األ ويل للس اانغال ،الاااد أفع اال وبق اا للمي ااادل التوجيهيااة الا ا
وضعتها اللجنة بشأ إعلاد التقارير ،وتعرب عن شكراا لللولة الطرف على ما قلمته من ردود
خطي ا ا ا ا ا ااة ( )CRPD/C/SEN/Q/1/Add.1عل ا ا ا ا ا ااى قايتم ا ا ا ا ا ااة املس ا ا ا ا ا ااايتل الا ا ا ا ا ا ا أع ا ا ا ا ا اال ا اللجنا ا ا ا ا ا ااة
(.)CRPD/C/SEN/Q/1
 - ٣وتعارب اللجناة عان تقاليراا لل اوار امل ثمار الااد دار ماف وبال اللولاة الطارف ،وتشايل
يملستوى الربيف لوبل اللولة الطرف الاد ضم العليل من ممثلي الوزارات احلكومية املعنية.

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
 - 4تشيل اللجنة يللولة الطرف الختاذاا عل تلابري تشريعية وسياساتية لتنفيا االتفاقية
منا تصليقها عليها ،ومن تلك التلابري ما يلي:
إدراج أ كاااا االتفاقيااة يف التشااريعات الوونيااة ،واختاااذ تاالابري لكفالااة إنفاااذ
(أ)
احملاكم احمللية لتلك األ كاا؛
(ب) اعتمااد أول مرساوا تنفيااد لقاانو التوجياه االجتمااعي رقاام ،١5- 20١0
املؤرخ  6متوز/يوليه  ،20١0مسامهةا يف تعزيز ومحاية قوق األشخاص ذود اإلعاقة يف مجلة
__________

*

اعتمل ا اللجنة يف دور ا احلادية والعشرين ( ١١آذار/مار  5 -نيسا /أبريل .)20١9
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أماور ،منهاا الرعاياة الصا ية ،وخالمات ومعاالات إعااد التأايال ،والتعلايم ،والتالريا ،وباارص
العمل؛
(ج) اعتمااد قااانو ظاار ممارسااة تشااويه األعسااة التناساالية األنثويااة ،ال ا تطااال
النساة والفتيات ذوات اإلعاقة أيس ا؛
(د) اعتماد قانو التوجيه االجتماعي واملاد  L180من قانو العمال ،الا تان
امليسار يف املنظماات العاماة وا ا اة
على ختصي ما ال يقل عن  ١5يف املايتة من الوظاايت
ر
لألشخاص ذود اإلعاقة.

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

تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:

عالا اختاااذ تالابري السااتعراا مجياف التشااريعات والسياساات ومواةمتهااا مااف
(أ)
االتفاقياة ،وال ساايما قاانو التوجيااه االجتمااعي رقاام  ١5- 20١0ومراسايمه التنفيايااة ،وبهاام
التلابري الرامية إىل الوقاية من اإلعاقة بهما خاوئا على أهنا تلابري لت نفيا االتفاقية؛
(ب) استخلاا مصطل ات غري مقيولة يف التشريعات عنل اإلشار إىل األشخاص
ذود اإلعاقة ،مثل مصطلح ”الصم واليكم“؛
(ج) علا اتساق معايري تقييم اإلعاقاة ماف ذاوذج التعامال ماف اإلعاقاة مان منظاور
قوق اإلنسا املنصوص عليه يف االتفاقية ،بيما خي بطاقات املساوا ال تصلراا خمتل
اللجا املنشأ مبوجا املرسوا رقم .١0٣8- 20١2
 - 6تذكر اللجنة الدولة الطرف أبن تدابري الوقاية من اإلعاقة ليست من تدابري تنفيذ
التفاقية ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
تنقيح مجيع القوانني والسياسات واخلطط ومواءمتها مع منوذج التعامل مع
(أ)
اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان ،املنصوص عليه يف التفاقية؛
(ب)
من التشريعات؛

حذف العبارات املهينة املستخدمة لإلشارة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة

(ج) اتباع عملية لتقييم اإلعاقة مبا يتماشى مع منوذج التعامل مع اإلعاقة من
منظور حقوق اإلنسان ،وكفالة إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالل املنظمات اليت
متثلهم ،يف وضع معايري لتقييم اإلعاقة تُصدر على أساسها بطاقات املساواة.

ابء  -حقوق حمددة (املواد )30- 5
املساواة وعدم التمييز (املادة )5
-7
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تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
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علا اعتيار احلرما من الرتتييات التيسريية املعقولة ضريا من ضروب التمييز
(أ)
على أسا اإلعاقة يف تعري اللولة الطرف للتمييز ،وعلا توبري ترتييات تيسريية كابية تيفيتم
اال تياجاات الفرديااة لألشاخاص ذود اإلعاقااة ،وال سايما األشااخاص ذوو اإلعاقاة العقليااة أو
النفسية  -االجتماعية واألشخاص ذوو اإلعاقة يف املناوق الريفية واألشخاص املصابو يملهق؛
(ب) انتشااار التمييااز املتعاالد األشااكال وا وانااا ضاال األشااخاص ذود اإلعاق ااة،
وعلا وجود سيل انتصاف قانوين وآليات تظلم ،وعلا برا عقويت على ا نا ؛
(ج) علا وجود معلومات عن سيل االنتصاف وا رب القانوين املتا ة لألشخاص
ذود اإلعاقة الاين يتعرضو للتمييز ،وال إ صااةات عان عالد الت قيقاات ا ارا يف ااالت
التميياز بساايا اإلعاقاة والعقااويت املفروضااة علاى ا نااا وساايل االنتصااف املتا ااة للس ا ا ،
وال سيما للنساة والفتيات ذوات اإلعاقة.
-8

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

اختيتاذ ميتا يليتزم ميتيتن تيتدابري قانونييتة وتيتدابري أخيتيترحل لالعيتماف اب رميتان ميتيتن
(أ)
المتيبات التيسريية املعقولة ابعتباره ضرابا من ضروب التمييز على أساس اإلعاقة ،وتوعية
عامة اجلمهور مبفهوم الدعم والمتيبات التيسريية املالئمني لالحتياجات الفردية؛
(ب) اختيتاذ تيتيتدابري ملحا ايتيتة انتشيتار التميييتيتز املتعيتيتدد األشيتحال واجلوانيتيتب ضيتيتد
األشخاص ذوي اإلعاقة ،ول سيما النساء والفتيات واألشخاص ذوو اإلعاقيتة العقلييتة أو
النفسية  -الجتماعية واألشيتخاص املصيتابون ابملهيتق واألشيتخاص ذوو اإلعاقيتة يف املنيتا ق
الريفية ،وا ختاذ تدابري ترميتي إىل تيتو ري سيتبل النتصيتاف القيتانو  ،مبيتا يف ذليت ربلييتات جليت
الضاااي وتعويضهم وربليات تظلم ،وإىل رض عقوابت على اجلناة؛
(ج) اختاذ ما يلزم من تدابري لزايدة توا ر املعلومات ،مبا يها اإلحصاءات ،عن
عدد التاقيقات اجملراة يف حالت التمييز على أساس اإلعاقة ،والعقوابت املفروضة على
اجلناة ،وسبل النتصاف املتاحة للضاااي.
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
 - 9تشعر اللجنة يلقلق من علا تكابؤ برص النساة والفتيات ذوات اإلعاقة مف غريان يف
احلصول على التعليم والعمل وخلمات الرعاية الص ية ،مبا بيها ا لمات املتعلقة بفريو نق
املناعة اليشرية/اإليلز .وتشعر اللجنة يلقلق أيسا من كو بريو نق املناعة اليشرية/اإليلز
أكثر تفشي ا للى النساة ذوات اإلعاقة ،ومن إقصاة النساة ذوات اإلعاقة من احليا السياسية
والعامة.
 - ١0توصي اللجنة الدولة الطرف أبن حتيط علم ا بتعليق اللجنة العام رقم ) ٢016 ( 3
بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،يف سياق تنفيذها للهدف  5ميتن أهيتداف التنمييتة
املستدامة ،كما توصيها ،على وجه اخلصوص ،مبا يلي:
وضيتيتع واختيتيتاذ ت يتيتدابري متيتيتدف إىل متحيتيتني النس يتيتاء والفتييتيتات ذوات اإلعاق يتيتة
(أ)
وإدميتاجهن يف مجييتع منيتاحي ا ييتيتاة ،وإىل القضيتاء عليتى أشيتيتحال التميييتز وجوانبيته املتعيتيتددة،
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ول سيما يف جمالت التعليم والعمل وخدمات الرعاية الصاية ،مبا يها اخلدمات املتعلقة
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛
(ب) اختاذ تدابري عالة ملحا اة انتشيتار يتريوس نقيتص املناعيتة البشيترية/اإليدز
وا د من تفشيه لدحل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛
(ج) اختاذ ما يلزم من تدابري قانونية وتدابري أخرحل لزايدة مشاركة النساء ذوات
اإلعاقة يف ا ياة السياسية والعامة.
األ فال ذوو اإلعاقة (املادة )7
 - ١١تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
العقيات ،مبا بيها الو م ،ال متنف األوفال ذود اإلعاقة من احلصاول علاى
(أ)
احلماية االجتماعية وعلى خلمات الرعاية الص ية ،ومن االلت اق بنظاا تعليم جيل جامف على
قلا املساوا مف غريام من األوفال؛
(ب) علا وجود معلومات ،مباا يف ذلاك بيااإت إ صاايتية ،مصانفة ساا السان
ونااوا ا اانن ،عاان الااة األوفااال ذود اإلعاقااة ،مبااا يشاامل عاالد ونسااية األوفااال امللت ق ااني
يمللار النظامية ال توبر دعما ملرسيا كابيا هلم؛
(ج) امليلغ عنه من االت االستغيفل والعن واإليااة املرتكية ضل األوفال ذود
اإلعاقاة ،مباا بيهاا العقااب اليالين يف الييار وامللرساة ويف دور الرعاياة ،و ااالت اساتغيفهلم ماان
خيفل التسول القسرد؛
يف بعليا يف احلوار الووين ،وال سايما يف
(د) علا متثيل األوفال ذود اإلعاقة متثي ا
برملا األوفال ،وعلا إات ة الفر ة هلم لكي يعربوا عن آرايتهم بشأ املسايتل ال متسهم ،وعلا
إييفة آرايتهم االعتيار الواجا.
 - ١2توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تراعي أححام التفاقية يف سياق جهودها الرامية
إىل حتقيق الغايتني  ٢و 7من اهلدف  16من أهداف التنمية املستدامة ،وأبن تقوم ،على
وجه اخلصوص ،مبا يلي:
اختاذ تدابري ملحا اة وصم األ فال ذوي اإلعاقة ولحفالة حصوهلم على
(أ)
خيتيتدمات الرعاييتيتة الجتماعي يتيتة والصيتيتاية ،والتايتيتاقهم بنظ يتيتام تعليتيتيم جييتيتد ج يتيتامع عليتيتى ق يتيتدم
املساواة مع غريهم من األ فال؛
(ب) مجع معلومات ،مبا يف ذل بياانت إحصائية ،مصنفة حسب السن ونوع
اجليتيتن  ،ع يتيتن حال يتيتة األ فيتيتال ذوي اإلعاق يتيتة ،مب يتيتا ي ش يتيتمل عيتيتدد ونس يتيتبة األ ف يتيتال امللتاق يتيتني
ابملدارس النظامية ال تو ر دعم ا مدرسي ا هلم ،وذل من أجل السمشاد بتل املعلومات
على حنو أ ضل يف وضع السياسات العامة اخلاصة ابأل فال؛
(ج) إلغاء مجيع األححام ال جتيز العقاب البد  ،مبيتا يهيتا امليتادة  ٢85ميتن
قانون األسرة ،واعتماد تشريعات وتدابري عالة تحفل محاية األ فال ذوي اإلعاقة محاية

4

GE.19-07750

CRPD/C/SEN/CO /1

كا ييتة ميتن السيتتغالل والعنيتف واإلييتذاء ،مبيتيتا يف ذليت ميتن السيتتغالل والتسيتول القسيتيتري،
ومعاقبة اجلناة؛
إنشاء ربلية إلجراء مشاورات علية مع األ فال ذوي اإلعاقة ،من خالل
(د)
املنظمات ال متثلهم ،بشأن املسائل ال متسهم ،وضمان إشراك هؤلء األ فال يف برملان
األ فال ،وإيالء ربرائهم العتبار الواجب على قدم املساواة مع غريهم من األ فال.
إذكاء الوعي (املادة )8
 - ١٣تشاعر اللجنااة يلقلاق إزاة قلااة الاوعي شقااوق األشاخاص ذود اإلعاقااة يف ا تمااف ويف
وسايتل اإلعيفا ويف أوساط األشخاص ذود اإلعاقة أنفسهم.
 - ١4توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تنظم محالت لتوعية اجلمهور ،مبا يف ذل برامج
تثقييتف حبقيتوق اإلنسيتيتان ،ابلتعيتاون ميتع زعميتيتاء القبائيتل والزعميتاء التقلييتيتديني واليتدينيني وميتيتع
اإلعالميني ،هبدف محا اة ما يتعرض له األشيتخاص ذوي اإلعاقيتة ،مبيتن يتيهم األشيتخاص
املصابني ابملهق ،من تنميط سليب ووصم وحتامل .وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا أبن
ت يت يتيتروج لص يت يتيتورة إجيابي يت يتيتة ع يت يتيتن األش يت يتيتخاص ذوي اإلعاق يت يتيتة ،ول س يت يتيتيما األ ف يت يتيتال واألش يت يتيتخاص
ذوو اإلعاقة العقلية أو النفسية  -الجتماعية.
إمحانية الوصول (املادة )9
 - ١5تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
علا وجود معلومات ،مبا يف ذلك بياإت إ صايتية ،عن تيسري سيل الو ول
(أ)
إىل امليااين العامااة وا ا اة منااا اعتمااد التاالابري التشاريعية ال ا تان علااى ذلاك ،مبااا يف ذلااك
معلومات عن علد مشاريف التشييل املربوضة بسيا علا امتثاهلا ملعايري تيسري الو ول ،وعلد
شكاوى علا االمتثال الاوارد  ،وعالد العقاويت املفروضاة ،وآلياات الاتظلم املتا اة لألشاخاص
ذود اإلعاقة؛
(ب) عا االا وجا ااود خطا ااة عما اال وونيا ااة يف مجيا ااف ا ا اااالت بشا ااأ تيسا ااري و ا ااول
األشاخاص ذود اإلعاقاة إىل تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت ،مباا يف ذلاك املواقاف الشايكية
املصربية ،ووس ايتل النقال العااا ،وصا اة يف املنااوق الريفياة وال سايما يلنساية لألشاخاص ذود
اإلعاقة احلسية واألشخاص ذود اإلعاقة العقلية أو النفسية  -االجتماعية.
 - ١6متشيتيا ميتع تعلييتق اللجنيتيتة العيتام رقيتم  )٢014(٢بشيتيتأن إمحانييتة الوصيتول ،توصيتيتي
اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابري لزايدة توا ر املعلومات والبياانت اإلحصائية املتعلقة بتيسري
(أ)
الوصول إىل املبا العامة واخلاصة ،مبا يف ذل عن عدد مشاريع التشييد املر وضة لعدم
امتثاهلا ملعايري تيسري الوصول ،وعدد شحاوحل عدم امتثال الواردة ،والعقوابت املفروضة،
واآلليات املتاحة لتم حني األشخاص ذوي اإلعاقة من تقدمي شحاوحل يف حال عدم امتثال
املبا ملعايري تيسري الوصول؛
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(ب) وضع واعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات بشأن تيسري وصول األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل املرا ق واخلدمات ،ووضع معايري تيسريية يف جمال الشماء العمومي ،مع
إييتيتالء اهتميتيتام خ يتيتاص ل شيتيتخ اص ذوي اإلعاق يتيتة العقلييتيتة أو النفس يتيتية  -الجتماعييتيتة ،وم يتيتع
ختصيص ما يحفي من املوارد وإقرار جزاءات عالة يف حالة عدم المتثال لتل املعايري؛
(ج) ضمان إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظميتات اليت متيتثلهم والتشيتاور
الفعلي معهم عند وضع أي خطط يف جمال تيسيتري إمحانييتة الوصيتول ،ومتحييتنهم ميتن رصيتد
عملية وضع تل اخلطط؛
(د) إيالء العناية للصالت ال تربط املادة  9من التفاقييتة ابلغيتاايت (9ج)
و ٢و 11من اهلدف  11من أهداف التنمية املستدامة ،ال تنشد متحني مجيع األشخاص
من الوصول إىل خدمات تحنولوجيا معلومات واتصالت ونُظم نقل ربمنة مستدامة ميسورة
التحلفة يسهل الوصول إليها ،ول سيما من خالل توسيع نطاق نظم النقل العام ،وإاتحة
سيتبل اسيتتفادة اجلمييتيتع ،ول سيتيما األشيتخاص ذوو اإلعاقيتيتة ،ميتن أميتاكن عاميتيتة ربمنيتة خضيتيتراء
شاملة للجميع وميحن الوصول إليها.
ا ق يف ا ياة (املادة )10
 - ١7تشاعر اللجناة يلقلاق لعالا اختااذ تالابري ملناف ارتكااب جارايتم يف اق األشااخاص ذود
اإلعاقة ،وال سيما األشخاص املصابو يملهق ،وحلماية الس ا ومقاضا ا نا .
 - ١8توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تتخذ ما يلزم من تدابري ملنع السلوك اإلجرامي
الذي يستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة ،ول سيتيما األشيتخاص املصيتابون ابملهيتق ،واليتذي
يؤدي أحياانا إىل و امتم ،ولتو ري ا ماية لضاااي تل اجلرائم وتقدمي اجلناة إىل العدالة.
حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
 - ١9تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
علا وجود خطة وونية لل ل من خماور الكوارث ملساعل األشخاص ذود
(أ)
اإلعاقاة ،وال ساايما األشااخاص ذوو اإلعاقااة العقلياة أو النفسااية  -االجتماعيااة أو األشااخاص
املكفوبو وذوو العااات اليصرية ،يف االت ا طر والطوارل اإلنسانية؛
(ب) انعلاا سيل احلصول على املعلومات أبشكال يسهل االويفا عليها ،مبا يف
ذلك املعلومات املتعلقة بنظم اإلجيفة ووسايتل النقل واملآود املتا ة يف االت الطوارل.
 - 20توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
كفالة إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم الفعالة والتشاور الفعلي
(أ)
معهم ،من خالل املنظمات ال متثلهم ،يف مديرية الد اع املد ويف وضع اخلطة الو نية
إلدارة حالت الطوارئ؛
(ب) اعتماد وتنفيذ اسماتيجية شاملة بشأن حالت الطوارئ وا د من خما ر
الحوارث تحون شاملة ل شخاص ذوي اإلعاقة ويف متناوهلم يف مجيع حالت اخلطر ،وذل
متشيا مع ما جاء يف إ ار سنداي للاد من خما ر الحوارث للفمة ٢030- ٢015؛
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(ج) اختاذ تدابري تحفل تو ري معلومات يف أشحال يسهل على األشخاص ذوي
الصم وذوو اإلعاقات العقلية أو النفسية  -الجتماعية
اإلعاقة ال الع عليها ،ول سيما ُ
واأل فال والنساء ذوو اإلعاقة ،عن إمحانية ا صول على املساعدة اإلنسانية ،وإدماجهم
هيتيتؤلء األش يتيتخاص يف اس يتيتماتيجيات تق يتيتدمي املس يتيتاعدة اإلنسيتيتانية ،مب يتيتا يف ذليت يت عن يتيتد ت يتيتو ري
املعلومات املتعلقة بنظم اإلجالء ووسائل النقل واملآوي املتاحة يف حالت الطوارئ.
العماف ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون (املادة )1٢
 - 2١تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
عالا اختااذ تالابري ليفستعاضاة عان نظام اختااذ القارار يلوكالاة عان األشااخاص
(أ)
ذود اإلعاقة بنظم تلعم اؤالة األشخاص يف اختاذ قرارا م وحترتا استقيفليتهم و قوقهم وإراد م
وأبسليا م يف مجيف منا ي احليا ؛
(ب) علا وجود تشريعات وتالابري سياسااتية أخارى تكفال متتاف األشاخاص ذود
اإلعاقة ،وال سيما األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية أو النفسية  -االجتماعية ،يألالية القانونية
علاى قالا املسااوا ماف غاريام ،مباا يف ذلاك أالياة الالخول يف عقاود ،وباتح ساايت مصاربية،
واالقرتاا املصريف أو املسمو بران عقارد ،والزواج من شريك أو شريكة من اختيارام؛
(ج) علا وجود بياإت مصنفة سا السن ونوا ا نن واإلعاقة عن األشخاص
ذود اإلعاقة الاين ما زالوا خاضعني للو اية القانونية.
 - 22تيتيتذركر اللجنيتيتة الدول يتيتة الطيتيترف بتعليقه يتيتا العيتيتام رق يتيتم  )٢014(1بشيتيتأن الع يتيتماف
ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون ،وتوصيها مبا يلي:
إلغاء مجيع التشريعات ال جتيز تقييد األهلية القانونية واختاذ القرارات
(أ)
ابلوكالة ،واعتماد تشريعات تحفل الدعم يف اختاذ القرار؛
(ب) تنظيم محالت ،ابلتشاور مع املنظمات ال متثل األشخاص ذوي اإلعاقة،
لتوعية مجيع اجلهات املعنية ،مبن يها أسر األشخاص ذوي اإلعاقة وأ راد اجملتميتع احليتي
وموظفو اخلدمة املدنية والقضيتاة واألخصيتائيون الجتميتاعيون ،مبسيتأل العيتماف ابألهلييتة
القانونية ل شخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم يف اختاذ قرارامتم؛
(ج) اختاذ تدابري جلمع بياانت عن األشخاص الذين ما زالوا خاضعني للوصاية،
مصنفة حسب السن ونوع اجلن واإلعاقة ،من أجل رد األهلية القانونية الحاملة جلميع
األشخاص ذوي اإلعاقة.
إمحانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13
 - 2٣تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
العقيات ال متنف األشخاص ذود اإلعاقة من اللجاوة إىل القسااة ،مباا بيهاا
(أ)
علا دراية موظفي القساة وإنفاذ القانو دراياة كابياة مبساايتل اإلعاقاة ،وعالا وجاود مسااعل
قانونية جمانية وترتييات تيسريية إجرايتية ومناسية للسن ،وتعار سيل الو ول إىل املياين التابعة
للنظاا القسايتي؛
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(ب) عاالا تااوبري خاالمات الرتمج ااة بلغااة اإلشااار للصاام م اان قياال مرتمجااني م االرربني
ومهنيني ومؤالني أثناة اإلجراةات اإلدارية والقسايتية ،وعلا إات ة الواثيتاق يف أشاكال يساهل
االويفا عليها لتمكني املكفوبني واألشخاص ذود اإلعاقة العقلية أو النفسية  -االجتماعية
من املشاركة يف اإلجراةات القسايتية.
 - 24و قيت ا ألححيتام امليتادة  13ميتن التفاقييتة ومتشيتيا ميتع الغاييتة  3ميتن اهليتدف  16ميتيتن
أهداف التنمية املستدامة ،توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختيتاذ تيتدابري لتيتو ري املسيتيتاعدة القانونييتة واإلجرائييتة والمتيبيتات التيسيتيتريية
(أ)
املناسيتبة للسيتيتن ل شيتيتخاص ذوي اإلعاقيتة ،وكفاليتيتة تيسيتيتري الوصيتول إىل مجييتيتع مبيتيتا احيتيتاكم
واهليئات القضائية ومراكز الشر ة والسجون وأماكن الحتجاز؛
(ب) ضيتيتمان ت يتيتوا ر خ يتيتدمات الممجيتيتة بلغ يتيتة اإلش يتيتارة ميتيتن قب يتيتل مممج يتيتني مهني يتيتني
ومؤهلني وغريها من تدابري املساعدة على التواصيتل يف إ يتار النظيتام القضيتائي ،مبيتا يشيتمل
إاتحة الواثئق يف أشحال يسهل ال الع عليها ،مثل ريقة براي و ريقة التواصل عن ريق
اللم واألشحال ال تسهل قراءمتا ،وذل كفالةا ملشاركة مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة
مشاركة عالة يف مجيع اإلجراءات القضائية واإلدارية؛
(ج) تنظيتيتيم بيتيترامج تدريبي يتيتة ومحيتيتالت توعييتيتة لفائ يتيتدة ميتيتوظفي القضيتيتاء والقض يتيتاة
واملدعني العامني وموظفي إنفاذ القانون ،مبن يهم أ راد الشر ة وموظفو السجون ،وتو ري
املعلوميتات الالزميتة هليتم ملسيتاعدمتم عليتى هيتيتم ضيترورة كفاليتة إمحانييتة جليتوء األشيتيتخاص ذوي
اإلعاقة إىل القضاء؛
(د) اختاذ تدابري عملية ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة ومتحينهم من العمل
يف سل القضاء كقضاةٍ أو مدعني عيتامني أو حميتامني أو ميتوظفني يف احيتاكم ،ميتع تيتو ري كيتل
ما يلزم من دعم وخمصصات من امليزانية لتاسني إمحانية جلوئهم إىل القضاء.
حرية الشخص وأمنه (املادة )14
 - 25تشعر اللجنة يلقلق من سلا األشخاص ذود اإلعاقة اريتهم ،مبان بايهم األوفاال،
وال س يما األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية أو النفسية  -االجتماعية ،بسيا إعاقتهم أو بلعوى
إ ابتهم ”مبرا نفسي“.
 - 26توصيتيتي اللجنيتيتة الدوليتيتة الطيتيترف أبن حتيتيتيط علم يتا ابملبيتيتادئ التوجيهييتيتة للجنيتيتة بشيتيتأن
امليتادة  ،)٢015(14وأبن تلغيتي األححيتام واملمارسيتيتات اليت جتييتز سيتلب األشيتيتخاص ذوي
اإلعاقة ،أ فال وابلغني ،حريتهم على أساس إعاقتهم الفعلية أو املتصورة ،وأن تو ر سبل
التظلم القانو ل شخاص ذوي اإلعاقة املعرضني خلطر سلبهم حريتهم ،مبيتا يف ذليت ميتن
خالل إيداعهم دور الرعاية.
عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )15
 - 27تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:

8

GE.19-07750

CRPD/C/SEN/CO /1

االت التعايا أو املعاملة اليفإنسانية أو املهينة امليلغ عن ارتكاهبا يف ق
(أ)
األشخاص ذود اإلعاقة ،وال سيما األشخاص املصابو يملهق واألشخاص املصابو يلتو ل؛
ميسر لفايتل األشخاص ذود اإلعاقة ،وصا ة
(ب) علا وجود خلمات جمتمعية َّ
النساة والفتيات ذوات اإلعاقة اليفيت يتعرضن للتعايا أو املعاملة اليفإنسانية أو املهينة ،وعلا
معاقية ا نا ؛
 - 28توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
سيتن أححيتام قانونييتة واختيتاذ تيتيتدابري إدارييتة عملييتة ماييتة األشيتيتخاص ذوي
(أ)
اإلعاق يتيتة ،ول سيت يتيتيما ذوو اإلعاقيت يتيتة ميت يتيتن األ فيت يتيتال والنسيت يتيتاء ،واألشيت يتيتخاص املصيت يتيتابون ابملهيت يتيتق
واألشخاص ذوو اإلعاقة العقلية أو النفسية  -الجتماعية ،من التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
(ب) اختاذ تدابري ترمي إىل مساندة الضاااي من خالل تقدمي املشورة القانونية
واملعلوميتات أبشيتحال ميسيتيترة ،وتيتو ري خيتيتدمات اإلرشيتاد وسيتيتبل اجليت  ،مبيتيتا يشيتمل التعيتيتوي
وإعادة التأهيل.
عدم التعرض لالستغالل والعنف والعتداء (املادة )16
 - 29تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
عاالا وج ااود تشااريعات وسياس ااات وبا اراما شاالد حلماي ااة األش ااخاص ذود
(أ)
اإلعاقة ،وال سيما النساة والفتيات ذوات اإلعاقة العقلية أو النفسية  -االجتماعية واألشخاص
املصاابو يملهااق واألوفااال ذوو اإلعاقااة ،ماان مجياف أشااكال العن ا واإليااااة وماان االسااتغيفل
االقتصادد؛
(ب) علا توبري معلومات أبشكال يسهل االويفا عليها عن سيل احلصول على
خلمات اإلرشاد وا رب ،مبا يشمل التعويض وإعاد التأايل؛
(ج) عاالا وجااود آليااات خمصصااة لكش ا اااالت االسااتغيفل والعن ا واإلي ااااة
املرتكياة يف اق األشاخاص ذود اإلعاقاة ،وللت قياق يف تلاك احلااالت ومقاضاا ا ناا بيهااا،
وعلا توبري بياإت مصنفة عن احلاالت امليلغ عنها وعن الت قيقات واحملاكمات ذات الصلة
وبقا أل كاا الفقر  ٣من املاد  ١6من االتفاقية.
 - ٣0توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتميت يتيتاد وتنفييت يتيتذ تشيت يتيتريعات وسياسيت يتيتات وب يت يتيترامج ميت يتيتن أجيت يتيتل محاييت يتيتة مجي يت يتيتع
(أ)
األشخاص ذوي اإلعاقة ،ول سيما النساء واأل فال ذوو اإلعاقة واألشخاص ذوو اإلعاقة
العقلية أو النفسية  -الجتماعية واألشخاص املصابون ابملهق ،من مجيع أشحال العنف
واإليذاء ،مبا يها العقاب البد ؛
(ب) إجراء حتقيقات ورية يف حالت الستغالل والعنف واإليذاء املرتحبة يف
حق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومقاضاة املشتبه يهم ومعاقبة اجلناة على الناو الواجب،
وكفالة تو ري سبل انتصاف عال للضاااي ،مبا يشمل التعوي وإعيتادة التأهييتل ،وضيتمان
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وصول األ فال الضاااي إىل قنوات إبالغ تالئم سنهم وحتمم خصوصيتهم وحصوهلم على
خيتدمات إعيتيتادة التأهييتل البيتيتد والنفسيتي واخليتيتدمات الصيتاية ،مبيتيتا يهيتا خيتيتدمات الصيتيتاة
النفسية؛
(ج) التعجيل بتنفيذ أححيتام الفقيترة  3ميتن امليتادة  16ميتن التفاقييتة والقيتانون
رقم  ،0٢- ٢005املؤرخ  ٢5نيسان/أبريل  ٢005واملتعلق مبحا اة الجتار ابألشخاص.
حرية التنقل واجلنسية (املادة )18
 - ٣١تشعر اللجنة يلقلق أل األوفال ذود اإلعاقة ال يفسجلو دوم ا بعل والد م ،وهلاا
السيا ،ال تفستخرج هلم أ ياإا شهادات مييفد ،مما رمهم من احلصول على بطاقات املساوا
االجتماعية أو من االستفاد من الرباما االجتماعية األخرى.
 - ٣2توصيتيتي اللجنيتيتة الدول يتيتة الطيتيترف أبن تضيتيتمن تس يتيتجيل األ فيتيتال ذوي اإلعاقيتيتة بع يتيتد
ولدمتم ومناهم الواثئق القانونية الالزمة لتمتعهم حبقوقهم.
العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع (املادة )19
 - ٣٣تشا ااعر اللجن ا ااة يلقلا ااق م ا اان اسا ااتمرار م ا اايا األشا ااخاص ذود اإلعاق ا ااة ،وال س ا اايما
األشااخاص املص ااابو ي ااااا وأبا اراد أساارام واألش ااخاص ذوو اإلعاق ااة العقلي ااة أو النفس ااية -
االجتماعية ،ومن علا مشاركتهم يف أنشطة احليا اليومية .وتشعر اللجنة يلقلق أيس ا مما يلي:
عالا وجاود إواار تشاريعي واضااح املعااإ بشاأ إهنااة إيالاا األشااخاص ذود
(أ)
اإلعاقة يف دور الرعاية وتوبري خلمات الرعاية ا تمعية املساعل على العيا املستقل للتشجيف
على إدماج األشخاص ذود اإلعاقة يف ا تمف؛
(ب) قلة معربة األشاخاص ذود اإلعاقاة صالمات املسااعل علاى العايا املساتقل
املتا ة هلم ،مبا بيها خالمات املسااعل الشخصاية ،وتعاار سايل احلصاول علاى ااام ا المات
يلنسية لألشخاص املصابني ي ااا واألشخاص ذود اإلعاقة اليلنية واألشخاص ذود اإلعاقة
يف املناوق الريفية والعمال املهاجرين ذود اإلعاقة؛
(ج)
يف املناوق الريفية.

علا توابر خلمات الرعاية املنزل ية وا تمعية لألوفال ذود اإلعاقة ،وال سيما

 - ٣4متشي ا مع تعليق اللجنة العام رقم  )٢017(5بشأن العيش املستقل واإلدماج يف
اجملتمع ،توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابري عملية لتعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش املستقل
(أ)
يف كنف أسرهم وجمتمعامتم احلية؛
(ب) تو ري املعلومات بشحل منهجي إىل مجيع األشخاص ذوي اإلعاقيتة ،مبيتن
يهم األشخاص املصابون ابجلذام والعمال املهاجرون ذوو اإلعاقة وأ راد أسرهم ،عن كيفية
ا صيتول عليتى خيتدمات اليتدعم واملسيتاعدة اليت ميتن شيتأنا أن متحيتنهم ميتن العيتيش املسيتيتتقل
مبا يتفق واختيارامتم ،ول سيما يف املنا ق الريفية؛
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(ج) اختاذ كل ما يلزم من تدابري لضمان إمحانية وصول مجيع األشخاص ذوي
اإلعاقة إىل اخلدمات واملرا ق اجملتمعية يف مجيع مناحي ا ياة ،وكفالة تو ري الرعاية املنزلية
واجملتمعية ل فال ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذل يف املنا ق الريفية؛
(د) رصد خمصصات يف امليزانية لضمان متتع مجيع األشيتخاص ذوي اإلعاقيتة،
مبيتن يتيتيهم األشيتيتخاص املصيتابون ابجليتيتذام ،حبرييتيتة اختييتيتار محيتان إقيتيتامتهم واألشيتيتخاص اليتيتذين
يرغبيتون يف العيتيتيش معهيتيتم ،وتيتيتو ري ميتيتا يليتيتزم ميتن خيتيتدمات دعيتيتم جمتمعيتيتي مصيتيتاحبة ،مبيتيتا يهيتيتا
خدمات املساعدة الشخصية.
التنقل الشخصي (املادة )٢0
 - ٣5تشاعر اللجناة يلقلاق مان الصاعويت الا تواجاه األشاخاص ذود اإلعاقاة يف احلصاول
علاى ماا يلازمهم مان معالات مسااعل علاى التنقال وأجهاز فمعيناة ،مباا يف ذلاك التكنولوجياات
املعيناة ،ومان االبتقااار إىل أخصاايتيي توجيااه وتنقال لتالريا األشااخاص ذود العاااات اليلنيااة
ف
واألشاخاص املكفاوبني أو ذود العاااات اليصارية ،وال سايما يف املنااوق النايتياة والريفياة ،علاى
استخلاا املعلات واألجهز املعينة.
 - ٣6توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختيتاذ كيتيتل ميتيتا يليتزم ميتيتن تيتيتدابري ،ابلتعيتيتاون ميتع السيتيتلطات احلييتيتة والشيتيتركاء
(أ)
الو نيني والدوليني ،لضمان تو ري املعدات املساعدة على التنقل واألجهزة والتحنولوجيات
املعينة بتحلفة ميسورة ل شخاص ذوي اإلعاقة ،بسبل منها تشجيع اإلنتاج احلي ،وتقدمي
إعاانت ححومية وضريبية ،وإعفاءات ضريبية ومجركية؛
(ب) تيتيتدريب أخص يتيتائيي التوجي يتيته والتنق يتيتل واملعلم يتيتني عل يتيتى أس يتيتاليب اسيت يتتخدام
املعدات املساعدة على التنقل واألجهزة والتحنولوجيات املعينة ل شخاص ذوي اإلعاقة
البدنييتة واألشيتيتخاص املحفيتو ني أو املصيتيتابني بعاهيتات بصيتيترية ،ول سيتيما يف املنيتيتا ق النائييتيتة
والريفية.
حرية التعبري والرأي وا صول على معلومات (املادة )٢1
 - ٣7تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
(أ)

علا االعرتاف بلغة اإلشار كلغة رمسية يف اللولة الطرف؛

(ب) شلودية علد املعلمني واملهنيني ذد الصلة امللربني على استخلاا لغة اإلشار
وعلى أشكال التوا ل عن وريق اللمن ووريقة براد واألشكال ال تسهل قراة ا ،وال سيما
يف التوا ل مف الصم واملكفوبني أو الصم املكفوبني أو املصاابني بعاااات بصارية واألشاخاص
ذود اإلعاقة العقلية؛
(ج) كو املواقف الشيكية والقنوات التلفزيونية ال توبر املعلومات أبشكال ميسر
لألشخاص ذود اإلعاقة ،وال سيما للمكفوبني والصم أو ضعاف السمف.
 - ٣8توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
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(أ)
استخدامها؛

اخت يت يتيتاذ ت يت يتيتدابري عملي يت يتيتة لالع يت يتيتماف بلغيت يت يتيتة اإلش يت يتيتارة كلغ يت يتيتة ر ي يت يتيتة وتشيت يت يتيتجيع

(ب) تحوين جمموعة من مممجي ومعلمي لغة اإلشارة وغريهم من املهنيني ذوي
الصلة املؤهلني وتدريبهم على استخدام وسائل التواصل عن ريق اللم وبطريقة براي
وابألشحال ال تسهل قراءمتا؛
(ج) اعتميتيتاد تشيتيتريعات مناس يتيتبة واختيتيتاذ تيتيتدابري عال يتيتة لضيتيتمان أن تحيتيتون مجي يتيتع
املواق يتيتع الش يتيتبحية يف متن يتيتاول األش يتيتخاص ذوي اإلعاق يتيتة ،ول س يتيتيما األش يتيتخاص املحفو يتيتون
أو املصيتابون بعاهيتيتات بصيتيترية ،وأن تقيتيتدم القنيتوات التلفزيونييتيتة نشيتيترامتا اإلخبارييتيتة وبراجمهيتيتا
أبشحال ميسورة هلم ،مبا يف ذل عن ريق الوصف السمعي ولغة اإلشارة والعرض النصي،
وخباصة لفائدة األشخاص املحفو ني والصم أو ضعاف السمع.
احمام البيت واألسرة (املادة )٢3
 - ٣9تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
ماا أبلااغ عناه ماان عالا كفايااة الالعم املقاالا ألسار األشااخاص ذود اإلعاقااة،
(أ)
وعلا توبري ااا اللعم ميف اام األسر؛
(ب) عاالا تثقيا ا األشااخاص ذود اإلعاق ااة ،مباان ب اايهم األشااخاص ذوو اإلعاق ااة
العقلية أو النفسية  -االجتماعية ،شقوقهم يف جماالت الص ة ا نسية واإلجنابية ووسايتل تنظيم
األسار واحلاق يف الاازواج ،وعالا تقالم معلومااات هلام يف ااام ا اااالت أبشاكال يساهل علاايهم
االويفا عليها.
 - 40توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابري لضمان تقدمي الدعم ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن يهم
(أ)
اآلابء واألمهات ذوو اإلعاقة ،من أجل تنشئة أ فاهلم يف كنف أسرهم؛
(ب) اختاذ تدابري لتو ري سبل ا صول على املعلومات املتعلقة اب ق يف الزواج
وا قوق اجلنسية واإلجنابية ،مبا يها وسائل تنظيم األسرة ،أبشحال يسهل على األشخاص
ذوي اإلعاقة ال الع عليها.
التعليم (املادة )٢4
 - 4١تشعر اللجنة يلقلق من علا وجود نظاا تعليمي جامف يف اللولة الطرف ،وال سايما
من علا توبري ما يلي:
برص تعليمية لألشاخاص ذود اإلعاقاة ،وال سايما الفتياات واألوفاال الصام
(أ)
واملكفوبو أو املصابو بعااات عقلية أو بلنية؛
(ب) براما لتلريا املعلمني على املهارات والكفاةات اليفزمة لتعزيز التعليم ا امف،
وقلة علد املعلمني الاين يتقنو لغة اإلشار ؛
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(ج) بياإت فُتمف بصور منهجية ،مصنفة سا نوا ا نن واإلعاقة ،عن علد
ونسية األوفال ذود اإلعا قة امللت قني امللار النظامية الاين يتلقو دعما برد  ،وعن معلل
الت اق األوفال ذود اإلعاقة يمللار وتسرهبم منها.
 - 42متشيتي ا ميتيتع تعلييتيتق اللجنيتيتة العيتيتام رقيتم  )٢016(4بشيتيتأن ا يتيتق يف التعليتيتيم الشيتيتامل
للجميع ،توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابري حمددة ل لقضاء على التمييز يف حق األ فال ذوي اإلعاقة يف
(أ)
املدارس ولتو ري تدابري تيسريية هلم و ق ا لحتياجامتم الفردية ،وضمان معاملة هؤلء األ فال
مبا حيفظ كرامتهم واحمامهم ويحفل استفادمتم من برامج اإلدماج الفعلي يف املدارس؛
(ب) اختاذ ما يلزم من تدابري لتاويل نظام التعليم إىل نظام تعليم جامع ،بسبل
منها اعتماد تشريعات وسياسات وبرامج قائمة على مؤشرات قابلة للقياس وربجال زمنية حمددة؛
(ج) تقدمي بياانت مصنفة عن عدد األ فال ذوي اإلعاقة امللتاقني ابملدارس
النظامية ال تتبع منهجيات دعم مدرسي مالئمة لتمحينهم من الستفادة من كامل إمحاانمتم؛
(د) إيالء العناية للصالت ال تربط املادة  ٢4من التفاقية ابهلدف  4م ن
أهداف التنمية املستدامة ،ول سيما ابلغايتني  5و(4أ) منه ،اللتني تنشدان كفالة تحا ؤ
رص الوصول إىل مجيع مستوايت التعليم والتدريب املهين وبناء مرا ق تعليم ربمنة تراعي
اإلعاقة ور ع مستوحل املرا ق القائمة.
الصاة (املادة )٢5
 - 4٣تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
الصعويت ال تواجه األشاخاص ذود اإلعاقاة ،وال سايما النسااة والفتياات
(أ)
ذوات اإلعاقاة واألشاخاص ذوو اإلعاقاة العقلياة أو النفساية  -االجتماعياة والعماال املهااجرو
ذوو اإلعاقة وأبراد أسرام ،يف احلصول على خلمات الرعاية الص ية ،وتعار الو ول إىل الييئة
العمرانية ملرابق الرعاية الص ية عموما؛
(ب) علا كفاية املوارد املخصصة لمات الرعاية الص ية اليفزمة لألشخاص ذود
اإلعاقااة بساايا إع اااقتهم ،وصا اة املست س ارات الواقي ااة ماان أشااعة الش اامن ال ا تاااج إليه ااا
األشخاص املصابو يملهق؛
(ج) علا تلريا العاملني يف جمال الرعاية الص ية على قوق األشخاص ذود
اإلعاقة ،وال سيما على كيفية معاملة اؤالة األشخاص ي رتاا؛
(د) علا توابر معلومات أبشكال يسهل على األشخاص ذود اإلعاقة االويفا
عليها ،مبا يف ذلك بطريقة براد ولغة اإلشار وأبشكال تسهل قراة ا ،عن ا لمات والارباما
التثقيفية املتا ة هلم ،وال سيما يف جمال الص ة واحلقوق ا نسية واإلجنابية ،مبا يف ذلك قهم
يف إبلاة موابقتهم احلر واملستنري على املسايتل الص ية ال ختصهم.
 - 44توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
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اختاذ تدابري عملية تحفل جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع منا ق
(أ)
الدولة الطرف ،مبا يها املنا ق الريفية ،إمحانية الوصول إىل البيئة العمرانية ،مبا يها بيئة
الرعاية الصاية ومجيع مرا ق الرعاية الصاية ،وتو ري الرعاية ا لصاية العالية اجلودة جلميع
األشيتخاص ذوي اإلعاقيتة ،مبيتن يتيهم النسيتاء والفتييتات ذوات اإلعاقيتة والعميتال املهيتاجرون
ذوو اإلعاقة وأ راد أسرهم؛
(ب) رصيتد خمصصيتيتات كا ييتيتة ميتن امليزانييتيتة لقطيتيتاع الصيتيتاة مبيتا ميحنيتيته ميتيتن تقيتيتدمي
الرعاية الصاية ل شخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم ،وعلى األخص ،من
تغطييت يتيتة تحيت يتيتاليف اخليت يتيتدمات ال يت يت حيتيت يتيتاج إليهيت يتيتا هيت يتيتؤلء األشيت يتيتخاص بسيت يتيتبب إعيت يتيتاقتهم ،مث يت يتيتل
املستاضرات الواقية من أشعة الشم ل شخاص املصابني ابملهق؛
(ج) إدراج منيتوذج التعاميتل ميتيتع اإلعاقيتة ميتيتن منظيتور حقيتيتوق اإلنسيتان يف منيتيتاهج
تدريب أخصائيي الرعاية الصاية ،مع التشديد على ضرورة تقدمي اخلدمات الطبية والعالج
الطيب جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة مبا حيفظ احمامهم وكرامتهم ومبوا قتهم ا رة واملسبقة
واملستنرية؛
(د) تيت يتيتو ري معلوميت يتيتات ل ش يت يتيتخاص ذوي اإلعاقيت يتيتة ،ول سيت يتيتيما األش يت يتيتخاص ذوو
اإلعاقة ا سية أو العقلية ،أبشحال يسهل عليهم ال الع عليها ،مبا يف ذل بطريقة براي
ولغيتة اإلشيتيتارة وابألشيتحال ال يت تسيتيتهل قراءمتيتا ،عيتيتن اخليتيتدمات واليت امج التثقيفييتيتة املتاحيتيتة،
ول سيتيتيما يف جميتيتال الص يتيتاة وا قيتيتوق اجلنسيتيتية واإلجنابي يتيتة ،وذل يت متشيتيتيا م يتيتع الغاييتيتة  7م يتيتن
اهلدف  3من أهداف التنمية املستدامة.
العمل والعمالة (املادة )٢7
 - 45تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
ض ااع مع االل عمال ااة األش ااخاص ذود اإلعاق ااة يف س ااوق العم اال املفتو ااة،
(أ)
وصا ة النساة ذوات اإلعاقة ،وإ جاا أريب العمل عن توظي األشخاص ذود اإلعاقة؛
(ب) العقيات ال حتول دو صول األشخاص ذود اإلعاقة علاى بارص عمال،
مبا يف ذلك تعار الو ول إىل الييئاة العمرانياة ألمااكن العمال ،وعالا وجاود خالمات لالعمهم
وترتييات تيسريية تيفيتم ا تياجا م الفردية ،وعلا تقلم معلومات إىل أريب العمل عن القلرات
ال يتمتف هبا اؤالة األشخاص؛
(ج)
أماكن عملهم.

علا توبري احلماياة والتعاويض للعماال املهااجرين الااين يصاابو بعاااات يف

 - 46توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد خطة عالة من أجل زايدة معدل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة،
(أ)
ول سيتيتيما النس يتيتاء ذوات اإلعاقيتيتة ،يف س يتيتوق العميتيتل املفتوح يتيتة ،والتعجييتيتل ابلتنفي يتيتذ الفع يتيتال
للمادة L180من قيتانون العميتل ،اليت تيتنص عليتى ختصيتيص  15يف املائيتة ميتن يترص العميتل
امليسرة ل شخاص ذوي اإلعاقة؛
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(ب) كفاليتيتة إمحاني يتيتة وص يتيتول األشيتيتخاص ذوي اإلعاق يتيتة ،ول س يتيتيما األش يتيتخاص
ذوو اإلعاقة ا ركية ،إىل البيئة العمرانية ألماكن العمل وتحييفها مع احتياجامتم ،وتدريب
أرابب العمل على مجيع املستوايت على المتثال ملعايري الدعم الفردي والمتيبات التيسريية
الفردية وعلى تطبيق هذه املعايري؛
(ج) كفاليتة متتيتع العميتيتال املهيتاجرين ذوي اإلعاقيتة ،ول سيتيتيما العميتال املنزلييتيتون
املهاجرون ،اب ماية الحاملة مبوجب قانون العمل على قدم املساواة مع غريهم ،وحصول
من أصيبوا منهم بعاهات أثناء عملهم يف الدولة الطرف على العيتالج املالئيتم وتعويضيتهم
وإعادة أتهيلهم؛
(د) إيالء الع ناية للصالت ال تربط املادة  ٢7من التفاقييتة ابلغاييتة  5ميتن
اهلدف  8من أهداف التنمية املستدامة ،ال تنشد حتقيق العمالة الحاملة واملنتجة وتو ري
العمل الالئق للجميع ،مبن يف ذل األشخاص ذوو اإلعاقة.
مستوحل املعيشة الالئق وا ماية الجتماعية (املادة )٢8
 - 47ت شعر اللجنة يلقلق من علا وجود نظاا محاية اجتماعية بعال ير ل خمصصات مالية
لتغطية النفقات املرتيطاة يإلعاقاة ويكفال متتاف األشاخاص ذود اإلعاقاة وأباراد أسارام مبساتوى
معيشة اليتق.
 - 48توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابري إلنشاء نظيتام رعاييتة اجتماعييتة يضيتمن متتيتع األشيتخاص ذوي
(أ)
اإلعاقة مبستوحل معيشة لئق ويغطي ما يتحبدونه من نفقات إضا ية مرتبطة ابإلعاقة؛
(ب) إيالء العناية للصالت ال تربط املادة  ٢8من التفاقييتة ابلغاييتة  ٢ميتن
اهلدف  10من أهداف التنمية املستدامة ،ال تنشد متحني مجيع األشخاص ،بصرف النظر
عن إعاقتهم ،وتعزيز إدماجهم اقتصادايا.
املشاركة يف ا ياة السياسية والعامة (املادة )٢9
 - 49تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
إقصاة األشخاص ذود اإلعاقة العقلية أو النفسية  -االجتماعية واألشخاص
(أ)
احملرومني من األالية القانونية من عملية التصوير ومن املشاركة يف العملية االنتخابية عموما؛
(ب) تعار الو ول إىل األماكن املخصصة للتصوير ،وعلا توبري املواد واملعلومات
االنتخابية أبشكال يسهل على مجيف األشخاص ذود اإلعاقة االويفا عليها؛
(ج) عاالا تاالريا امل ااوظفني املعنيااني يلعمليااة االنتخابي ااة علااى تلييااة ا تياج ااات
األشخاص ذود اإلعاقة يف مراكز االقرتاا.
 - 50توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
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إلغيتيتاء مجي يتيتع التش يتيتريعات اليت يت تُقص يتيتي األش يتيتخاص ذوي اإلعاق يتيتة العقلي يتيتة
(أ)
أو النفسية  -الجتماعية واألشخاص احرومني من األهلية القانونية من عملية التصويت
ومن املشاركة يف العملية النتخابية؛
(ب) اختاذ تدابري عالة تحفل جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة إمحانية الوصول
إىل األماكن املخصصة للتصويت ،مبا يشمل تو ري املواد واملعلومات النتخابييتة أبشيتحال
يسهل عليهم ال الع عليها؛
(ج) اختاذ التدابري الالزمة إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن يهم الن ساء
ذوات اإلعاقيت يتيتة ،يف عملييت يتيتة التصيت يتيتويت والعملي يت يتيتة النتخابييت يتيتة ،وتيت يتيتو ري التيت يتيتدريب املناس يت يتيتب
للمسؤولني عن النتخاابت على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف مجيع مراحل العملية
النتخابية.
املشاركة يف ا ياة الثقا ية وأنشطة الم يه والتسلية والرايضة (املادة )30
 - 5١تشعر اللجن ة يلقلاق أل اللولاة الطارف إ تصالق بعال علاى معااال ماراكا لتيساري
النفااذ إىل املصانفات املنشاور لفايتال األشاخاص املكفاوبني أو معااقي اليصار أو ذود إعاقاات
أخرى يف قراة املطيوعات.
 - 52تشيتجع اللجنيتة الدوليتة الطيتيترف عليتى اختيتاذ مجييتع التيتيتدابري الالزميتة للتصيتديق عليتيتى
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املحفو ني أو معاقي
البصر أو ذوي إعاقات أخرحل يف قراءة املطبوعات ،وتنفيذها يف أقرب وقت ممحن.

جيم  -التزامات حمددة (املواد )33- 31
مجع اإلحصاءات والبياانت (املادة )31
 - 5٣تشعر اللجنة يلقلق لعلا تقلم اللولة الطرف يف تقريراا معلومات كابية ،كم ا ونوعا،
مبا يف ذلك بياإت إ صايتية وشثية مصنفة تصنيف ا مناسي ا .وتشاعر اللجناة أيسا ا يلقلاق لعالا
إدراج قس ااا اإلعاق ااة يف مؤش ا ارات ر اال تنفي ااا أاا االاف التنمي ااة املس ااتلامة ،وأل املعلوما ااات
اإل صايتية ال تفعمم على األشخاص ذود اإل عاقة أبشكال يسهل عليهم االويفا عليها.
 - 54توصيتيتي اللجن يتيتة الدول يتيتة الطيتيترف أبن تتش يتيتاور وتتع يتيتاون بشيتيتحل ع يتيتال وه يتيتادف م يتيتع
األشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالل املنظمات ال متثلهم ،يف إ ار جهودها الرامية إىل مجع
مزييتد ميتن البييتاانت واإلحصيتاءات عيتن اإلعاقيتة .وتوصيتي اللجنيتة الدوليتة الطيترف أبن تتخيتيتذ
تدابري لستخدام جمموعة األسئلة ال حددها ريق واشنطن املعين إبحصاءات اإلعاقة يف
عملييتيتة مج يتيتع البي يتيتاانت ،وأن ت يتيتويل العناي يتيتة للص يتيتالت اليت يت ت يتيتربط امل يتيتادة  31م يتيتن التفاقي يتيتة
ابلغاية  18من اهلدف  17من أهداف التنمية املستدامة ،ال تنشد حتقيق زايدة كبرية يف
توا ر بياانت عالية اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل ،ونوع اجلن ،
والسن ،والنتماء العرقي واإلثيتين ،والوضيتع ميتن حييتج اهلجيترة واإلعاقيتة ،واملوقيتع اجلغيترايف
وغريها من اخلصائص ذات الصلة ابلسياق الو ين .وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا أبن
حتلل هذه البياانت من أجل وضع وتطبيق سياسات متدف إىل إنفاذ أححام التفاقية.
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التعاون الدويل (املادة )3٢
 - 55تشاعر اللجناة يلقلاق لعاالا التشااور ماف املنظماات ال ا متثال األشاخاص ذود اإلعاقااة
وإشراكها بشكل كاف يف وغ وتنفيا االتفاقات والرباما اللولية ،ولعلا تعميم منظور اإلعاقة
يف تنفيا خطة التنمية املستلامة لعاا  20٣0ور لم على الصعيل الووين.
 - 56توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اخت يتيتاذ ت يتيتدابري لض يتيتمان مش يتيتاركة األش يتيتخاص ذوي اإلعاق يتيتة مش يتيتاركة علييت يتيتة
(أ)
وإشراكهم ،من خالل املنظميتات اليت متيتثلهم ،يف التفاقيتات واليت امج الدولييتة ،وخباصيتة يف
رصد خطة التنمية امل ستدامة لعام ٢030؛
(ب) اختاذ التدابري الالزمة للتصديق على ال وتوكول امللاق ابمليثاق األ ريقي
قوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أ ريقيا ،الذي اعتمدته
اللجنة األ ريقية قوق اإلنسان والشعوب يف عام .٢018
التنفيذ والرصد على الصعيد الو ين (املادة )33
 - 57تشعر اللجنة يلقلق مما يلي:
شلودياة بعاليااة جهااات التنسايق ال ا تعينهااا احلكوماة ،وال ا تفع ا يملسااايتل
(أ)
املتصلة بتنفيا االتفاقية؛
(ب) علا وضوح عملية تعيني اهليئات ال تتأل منها اآللية املستقلة املعنية بر ل
وتنفيا االتفاقية ،ال تن عليها الفقر  2من املاد  ٣٣من االتفاقية؛
(ج) علا اختاذ تلابري لكفالة التشاور الفعلي مف املنظماات الا متثال األشاخاص
ذود اإلعاقة ومشاركتها الفعالة يف اعتماد السياسات ويف غري ذلك من املسايتل ال متسهم.
 - 58توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)

تعزيز وبناء قدرات جهات التنسيق ال تعينها ا حومة على تنفيذ التفاقية؛

(ب) مراعيتاة املبيتيتادئ التوجيهييتة املتعلقيتيتة أب يتر الرصيتيتد املسيتتقلة ومشيتيتاركتها يف
أعميتال اللجنيتيتة ( ، CRPD/C/1/Rev.1املر يتق) واملبيتيتادئ املتعلقيتيتة مبركيتز املؤسسيتيتات الو نييتيتة
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مبادئ ابري ) ،وت عيني إ ار مالئم لرصد التفاقية وتنفيذها؛
(ج) اختيت يتيتاذ التيت يتيتدابري الالزميت يتيتة لتعزي يت يتيتز التشيت يتيتاور ميت يتيتع األشيت يتيتخاص ذوي اإلعاق يت يتيتة
وإشراكهم ،من خالل املنظمات ال متثلهم ،مبا يها املنظمات ال متثل النساء واأل فال
واملسيتنني ميتن ذوي اإلعاقيتة واألشيتيتخاص ذوي اإلعاقيتة العقلييتة أو النفسيتية  -الجتماعييتيتة
واألشخاص ذوي اإلعاقة يف املنا ق الريفية ،يف اعتماد السياسيتات ويف املسيتائل األخيترحل
ال متسهم.
التعاون واملساعدة التقنية
تقلا التوجيه التقين إىل اللولة الطرف
 - 59جيوز للجنة ،مبوجا املاد  ٣7من االتفاقية ،أ ر
توجاه إىل ا ارباة عان وريااق األماناة .وجياوز لللولاة الطارف أيس ا ا أ
صصاوص أد استفساارات َّ
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تلتمن املساعل التقنية من الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املت ل ال توجل مكاتيها يف
اليلل أو يف املنطقة.

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 - 60تشيتدد اللجنيتة عليتى أ ييتة مجييتع التوصيتيات اليتواردة يف هيتذه املالحظيتات اخلتامييتة.
و يما يتعلق ابلتدابري العاجلة الواجب اختاذها ،تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل
التوصية الواردة يف الفقرة  ،16واملتعلقة إبمحانية الوصول.
 - 6١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة يف هذه املالحظات
اخلتامييتة .وتوصيتيتي اللجنيتيتة الدوليتيتة الطيتيترف أبن حتييتل هيتيتذه املالحظيتيتات اخلتامييتيتة إىل أعضيتيتاء
ا حوميتة وال مليتيتان واملسيتيتؤولني يف اليتيتوزارات املعنييتة والسيتيتلطات احلييتيتة وأعضيتيتاء اجلماعيتيتات
املهنية ذات الصلة ،مثل العاملني يف جمالت التعليم والطب والقانون ،وإىل وسائط اإلعالم
ابسيتيتتخدام وسيتيتائل التواص يتيتل الجتميتيتاعي ا ديثيتيتة ،لح يتيتي تنظيتيتر يهيتيتا ه يتيتذه اجلهيتيتات وتتخ يتيتذ
إجراءات بشأنا.
 - 62وحتيتيتج اللجن يتيتة الدول يتيتة الط يتيترف عل يتيتى إش يتيتراك منظم يتيتات اجملتم يتيتع امل يتيتد  ،ول س يتيتيما
املنظمات ال متثل األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف إعداد تقريرها الدوري.
 - 6٣وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع،
ال عيتن
يشمل املنظمات غري ا حومية واملنظمات ال متثل األشيتخاص ذوي اإلعاقيتة ،ضيت ا
األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وأ راد أسرهم ،وذل ابللغات الو نية ولغات األقليات،
مبيتا يف ذليت لغيتيتة اإلشيتارة ،وأبشيتحال يسيتيتهل ال يتالع عليهيتا ،وإاتحتهيتيتا يف املوقيتع الشيتيتبحي
للاحومة اخلاص حبقوق اإلنسان.
التقرير الدوري املقبل
 - 64تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها اجلامع للتقارير الدورييتة الثيتا
والثالج والرابع حبلول  7تشرين األول/أكتوبر  ،٢0٢4وأن تدرج يه معلومات عن تنفيذ
التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية .وتطلب اللجنة أيض ا إىل الدولة الطرف أن
تنظر يف إمحانية تق دمي التقارير املذكورة أعاله و ق ا إلجراء اللجنة املبسط لتقدمي التقارير،
الذي يقضي أبن تُع رد اللجنة قائمة مسائل قبل التاريخ احدد لتقدمي الدولة الطرف تقريرها
بسنة واحدة على األقل .وتش رحل ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل هذه تقريرها.
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