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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

مليامنار*

أولا -مقدمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير األويل مليامنار ( )CRPD/C/MMR/1يف جلستتياا  479و480
يف  28و 29آب/أغس ت ت ت ت ت ت ت .20١9
(انظت ت ت ت ت ت تتر  CRPD/C/SR.479و ،)SR.480املعق ت ت ت ت ت ت ت
واعتمدت يف جلستاا  ،502املعق ة يف  ١٦أيل ل/سبتمرب  ،20١9هذه املالحظات اخلتامية.
 -2و رحت اللجنتتة قلتقريتر األويل مليامنتتار التذ أععتتد وًقتام للمبتتا ج الت جيايتة الت و تتعتاا
اللجن ت ت تتة مي ت ت تت .ق ت ت تتدن التق ت ت تتارير .غ ت ت ت ت أ ت ت تتا س ت ت ت ت أل ال ت ت تتر و اخل ي ت ت تتة للدول ت ت تتة ال ت ت تتر
( )CRPD/C/MMR/Q/1/Add.1علتتق ئاةمتتة املستتاةأ الت أعتتد(ا اللجنتتة ()CRPD/C/MMR/Q/1
ور ت مت.خرة جدام كي ؤخذ يف االعتبار ئبأ احل ار.
 -٣و عرب اللجنة عن قديرها للحت ار البنتاأ أانتاأ النظتر يف التقريتر ،و تيد قلدولتة ال تر
إلرساهلا وًدام يضم ممثلي السل ات املستؤولة عتن نذيتذ ا ذائيتة حقت خ األذتياا عو اإلعائتة.
و ِّ
قدر اللجنة الت يحات املقدمة ر ام علق األسئلة ال طرحتاا اللجنة ذذايام.

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
رح ت اللجن تتة قملعل م تتات املتعلق تتة قعتم تتا الت تتدامي الت تريعية والسياس تتا ية املتي تتذة لت ت ير
-4
اجل انت امليتلذتتة لال ذائيتتة .و ثتته علتتق وجتتا اخلات ا قعتمتتا ئتتان حق ت خ ال ذتتأ لعتتا ،20١9
الذ ينص علق جمانية سجيأ امل اليد ،مبا يف علك لألطذتال عو اإلعائتة .وعتالوة علتق علتك،
رح ت اللجنتتة قعتمتتا اس تةا يجية نميتتة األذتتياا عو اإلعائتتة ( )2025-20١٦قعتبتتاره
جادام من جا نذيذ اال ذائية.

__________

*

اعتمد(ا اللجنة يف ور(ا الثانية والع رين ( 2٦آب/أغس
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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4-1
اللتزامات العامة (املادة )4
-5

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:
(أ)

عد إ راج اال ذائية يف القان ال طه مبا ًيا الكذاية؛

(ب) عد متاذي مذا اإلعائة يف ريعات الدولة ال ر مت اال ذائيتة ألنتا يقت
علق النم عج ال يب لإلعائة؛
(ج) استمرار استتيدا العبتارات االز راةيتة يف اإلذتارة إش األذتياا عو اإلعائتة
يف الت ت تريعات والل ت ت اةق وال اةت تتق السياس تتا ية ،ال س تتيما يف ئت تتان اجلن ت ت  ،وئ تتان اإلج ت تراأات
اجلناةي تتة ،وئ تتان الس تتجناأ ،وئ تتان ج تتيا مي رم تتا ،وم تتن ميت ت ه تتذه العب تتارات :ا تتر ا نت ت ،
و ا ان  ،واملااب قجلن ؛
( ) االًتقتتار إش التتتدامي امللم ستتة والذعالتتة املتيتتذة يف سي ت ا تتاالت السياستتا ية
والق اعات علق سي املست ايت من أجأ نذيذ التزامات الدولة ال ر مب ج اال ذائية.
 -٦توصي اللجنة الدولة الطرر نن تقرومب را يلري شرارةة فمرة ومعالرة مر األشرخاص
ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم:
ضمان اإلدماج الكامل لالتفاقية يف نظامها القانوين احمللي من أجل مواءمة
(أ)
القرروانل الوةني ررة م ر من رروذج حقرروق اإلنس رران ل ررةوي اإلعاقررة وجعله ررا متوامقررة مر ر أحك ررامب
التفاقية؛
(ب) مواءمة مفهومب اإلعاقة م منوذج حقوق اإلنسران لرةوي اإلعاقرة املن روص
علير ررا يف التفاقير ررة والةر رراء عبر ررارة معر رراشة مر ررن قر ررانون حقر رروق األشر ررخاص ذوي اإلعاقر ررة
لعامب ٢٠1٥؛
(ج) الة رراء ير ر العب ررارات الملدرائي ررة املتعلق ررة خألش ررخاص ذوي اإلعاق ررة م ررن
التشريعات واللوائح والواثئق السياساتية؛
( ) اخترراذ ترردابم ملموسررة ومعالررة للتنفيررة الكامررل لالتفاقيررة يف ي ر ا ررالت
السياساتية والقطاعات واملستوايت.
 -7و الحظ اللجنة مت القلتق عتد وجت آليتات للت تاور اهلتا وامل تاركة الذعالتة ضتمن
إ راج آراأ وذ ت ت ت اغأ األذت ت تتياا عو اإلعائت ت تتة ،مبت ت تتن ًت ت تتيام النست ت تتاأ واألطذت ت تتال عوو اإلعائت ت تتة،
واألذتتياا عوو اإلعائتتة العقليتتة أو النذستتية ،واألذتتياا املا تامي قجلتتذا  ،واألذتتياا عوو
اإلعائتتة متتن األئليتتات العرئيتتة أو الدينيتتة ،يف سي ت مراحتتأ عمليتتات تتن الق ترارات ال ت تيتتذها
السل ات العامة علق سي املست ايت.
 -8توصرري اللجنررة الدولررة الطررر بوضر ليررات رايررة لشررمان مشررارةة األشررخاص ذوي
اإلعاقة والتشاور معهم على حنو معال ٍ
وجمد من خالل املنظمرات املمثلرة ،رم يف را يف ذلر
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مشررارةتهم يف تنفيررة التفاقيررة متاشرريا مر تعليررق اللجنررة العررامب رقررم  )٢٠18(7بشررأن مشرارةة
األشخاص ذوي اإلعاقة رن مريهم األةفرال ذوو اإلعاقرة مرن خرالل املنظمرات الريت مترثلهم
يف تنفية التفاقية ورصدها.
 -9و تتعر اللجن تتة قلقل تتق أل الدول تتة ال تتر ا ا تتدخ ميع تتد عل تتق الربو ك ت ل االختي تتار
امللحق قال ذائية.
 -١0توصرري اللجنررة الدولررة الطررر نن تنظررر يف الت ررديق علررى التوتوةررول الختيرراري
لالتفاقية.

خء -حقوق حمددة (املواد )3٠-٥
املساواة وعدمب التمييز (املادة )٥
-١١

عر اللجنة قلقلق إزاأ االًتقار إش ما يلي:

أحكتتا ئان نيتتة يف ستتت ر وئ ت ان الدولتتة ال تتر عظتتر تراحة التمييتتز علتتق
(أ)
أساس اإلعائة وًقا لال ذائية ،مبا يف علك األذتكال املتعتد ة واملتقاطعتة متن التمييتز واحلرمتا متن
الة يبات التيس ية املعق لة؛
(ب) سياستتة ذتتاملة ملناهضتتة التمييتتز ت ًر احلمايتتة املناستتبة متتن التمييتتز علتتق أستتاس
اإلعائتتة يف سي ت جمتتاالت احليتتاة ،مبتتا يف علتتك احلمايتتة متتن األذتتكال املتعتتد ة واملتقاطعتتة للتمييتتز
ومن احلرما من الة يبات التيس ية املعق لة؛
(ج)

آليات ذك ى وانتاا متاحة لضحااي التمييز علق أساس اإلعائة.

 -١2توصي اللجنة يف سياق اإلشارة اىل تعليقها العرامب رقرم  )٢٠18(6بشرأن املسراواة
وعدمب التمييز نن تقومب الدولة الطر ا يلي:
اخترراذ الترردابم القانونيررة الالملمررة ررا يف ذل ر مراجعررة الدسررتور والقرروانل
(أ)
حلظر التمييز على أساس اإلعاقرة ومقرا لالتفاقيرة را يف ذلر األشركال املتعرددة واملتقاةعرة
للتميي ررز عل ررى أس رراس اإلعاق ررة أو ن ررو ،اجل ررنل أو الس ررن أو األص ررل اإل ر ر أو ال رردين
أو ا،وية اجلنسانية أو امليل اجلنسري أو أي وضر خرر واحلرمران مرن التتيبرات التيسرمية
املعقولة يف ي جمالت احلياة؛
(ب) اعتم رراد وتنفي ررة سياس ررة ش رراملة ملناهش ررة التميي ررز م ررن أج ررل ت ررومم احلماي ررة
املناس رربة م ررن التميي ررز عل ررى أس رراس اإلعاق ررة ررا يف ذلر ر احلماي ررة م ررن األش رركال املتع ررددة
واملتقاةعة للتمييز ومن احلرمان من التتيبات التيسمية املعقولة؛
(ج) وض ليات معالة يسهل الوصول اليها ا يف ذلر اإلجرراءات القشرائية
واإلداريررة لشررتااي التمييررز علررى أسرراس اإلعاقررة وتررومم اجلررت الشررامل ،ررم ررا يف ذل ر
التعويض واعادة التأهيل ومعاقبة مرتكيب التمييز.
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النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
-١٣

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

استمرار التمييز املتعد اجل ان واملتقاط د النساأ والذتيات عوات اإلعائة،
(أ)
ال ستتيما التمييتتز تتد النستتاأ عوات اإلعائتتة املنتميتتات إش األئليتتات العرئيتتة أو الدينيتتة ،يف سي ت
جماالت احلياة؛
(ب) ع ت تتد إ م ت تتاج حقت ت ت خ النس ت تتاأ والذتي ت تتات عوات اإلعائ ت تتة مي ت تتكأ مناج ت تتي يف
سياسات حمد ة تعلق قملساواة مي اجلنس واإلعائة؛
 -١4تةةر اللجنةُ الدولة الطر بتعليقها العامب رقم  )٢٠16(3بشرأن النسراء والفتيرات
ذوات اإلعاقة وتوصيها ا يلي:
اعتماد وتنفية تشريعات وتدابم سياسراتية معالرة را يف ذلر اختراذ تردابم
(أ)
حمررددة ملعاجلررة اإلق رراء والتمييررز املتعرردد اجلوانررب واملتقرراة ضررد النسرراء والفتيررات ذوات
اإلعاقة ل سيما املنتميات منهن اىل أقليات عرقية أو دينية يف ي جمالت احلياة؛
(ب) تعمر رريم مراعر رراة حقر رروق النسر رراء والفتير ررات ذوات اإلعاقر ررة يف السياسر ررات
املتعلقة خملساواة بل اجلنسل واإلعاقة.
األةفال ذوو اإلعاقة (املادة )7
-١5

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

(أ)
عو اإلعائة؛

عتتد وج ت سياستتات ومي ترامن حمتتد ة متتن أجتتأ وايتتة و عزيتتز حق ت خ األطذتتال

(ب) ذ ي ال م والتمييز يف حق األطذال عو اإلعائتة وانت تار الق الت النم يتة
املضرة هبم ،والعقبات ال عيق و هلم إش التعليم والاحة واخلدمات األخرى.
 -١٦توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

اعتماد وتنفية استاتيجية وخطة عمل شاملة لتعزيز ومحاية حقوق األةفال
(أ)
ذوي اإلعاقة وخت يص املوارد البشرية والتقنية واملالية املناسبة لتنفيةها؛
(ب) اخترراذ الترردابم الالملمررة ملعاجلررة الوصررم والتمييررز والقوالررب النمطيررة الشررارة
ضرد األةفررال ذوي اإلعاقررة وضررمان ح ررو،م علررى التعلرريم واخلرردمات ال ررتية واخلرردمات
األخرى دون متييز وعلى قدمب املساواة م غمهم من األةفال.
اذةاء الوعي (املادة )8
عر اللجنة قلقلق إزاأ نقص الربامن ال املة للت عيتة ققت خ األذتياا عو اإلعائتة
-١7
يف سيت ت أ تتاأ الدول تتة ال تتر  .و الح تتظ اللجن تتة مت ت القل تتق اس تتتمرار الق الت ت النم ي تتة الس تتلبية
والتحيز وال م د األذياا عو اإلعائة ،مبا يف علك احتمال نعتام أبلذاظ سيئة استنا ام
إش معتقدات خراًية قليدية.
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 -١8توصرري اللجنررة نن تعمررد الدولررة الطررر خلتعرراون م ر منظمررات األشررخاص ذوي
اإلعاقررة اىل وضر وتنفيررة بررامش توعيررة شرراملة تت رردى للقوالررب النمطيررة السررلبية والتتيررز
والوصررم ضررد األشررخاص ذوي اإلعاقررة ررا ميهررا تل ر القائمررة علررى املعتقرردات والعررادات
واخلرامات اليت تستهد األةفال ذوي اإلعاقة يف أغلب األحيان .وتوصي اللجنرة الدولرة
الطر أيشا بتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ير أحنراء الدولرة الطرر
على أن تشمل جهود تعزيز هةه احلقوق التواصرل مر وسرائإل اإلعرالمب واملرولفل العمروميل
والقشرراة واحملررامل وعناصررر الشرررةة واألخ ررائيل الجتمرراعيل وعامررة اجلمهررور ررا يشررمل
األقليات اإل نية والدينية.
امكانية الوصول (املادة )9
تعر اللجنتتة قلقلتتق إزاأ العقبتتات الت عيتق و ت ل األذتتياا عو اإلعائتتة إش البيئتتة
-١9
املا يتتة اطي تتة ووستتاةأ النقتتأ واملعل متتات واال اتتاالت ،مبتتا يف علتتك كن ل جيتتا ونظتتم املعل متتات
واال ااالت واملراًق واخلدمات األخرى املتاحة أو املقدمة لعامة اجلما ر .و عر اللجنة قلقلق
أيضام إزاأ االًتقار إش ما يلي:
أحكا تعلتق ميتقتدن ستايالت لتذو اإلعائتة يف الت تريعات ،مبتا يف علتك يف
(أ)
ئان االذةاأ وئان البناأ ال طه ،الذ ا يعتمد ميعد؛
(ب) مع تتاي ومب تتا ج جياي تتة تعل تتق ومكاني تتة ال ت ت ل ،و تتدامي ًعال تتة إلنذاعه تتا،
مبا يف علك دامي سياسا ية وجزاأات يف حالة عد االمتثال.
 -20وتةةِّر اللجنة بتعليقها العامب رقم  )٢٠14(٢بشرأن امكانيرة الوصرول وتوصري نن
تقومب الدولة الطر

خلتشاور م منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ا يلي:

اختاذ التدابم الالملمة ا يف ذل تعديل قانون الشتاء والتعجيل خعتماد
(أ)
قررانون البنرراء الرروة لتيسررم امكانيررة وصررول األشررخاص ذوي اإلعاقررة اىل البي ررة املاديررة
ووس ر ررائل النق ر ررل واملعلوم ر ررات والت ر ررالت ر ررا يف ذلر ر ر تكنولوجي ر ررا ونظ ر ررم املعلوم ر ررات
والت الت وغمها من التسهيالت واخلدمات املتاحة أو املقدمة لعامة اجلمهور يف املناةق
احلشرية واملناةق الريفية على السواء؛
(ب) اعتماد معايم امكانيرة الوصرول وخطرة عمرل وةنيرة شراملة بشرأن تنفيرةها
م تومم ما يكفي من املوارد التقنية واملالية ووض مؤشرات لتقييم التتسينات يف امكانية
الوصول وجزاءات يف حالة عدمب المتثال.
حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
-2١

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

عد أختذ احلقت خ واالحتياجتات اطتد ة لألذتياا عو اإلعائتة يف حتاالت
(أ)
اخل تر وال ت ارج اإلنستتانية يف احلستتبا يف ئتتان إ ارة الكت ارة ال بيعيتتة أو خ تتة العمتتأ املتعلقتتة
قحلد من خماطر الك ارة ،والنقص يف الربو كت الت واخل تو والتتدامي املتعلقتة قألذتياا عو
اإلعائة يف هذه احلاالت؛
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(ب) ي اجت تتا األذت تتياا عوو اإلعائت تتة ،ال ست تتيما النست تتاأ والذتيت تتات عوات اإلعائت تتة
واملنتم ت إش األئلي تتات اإلاني تتة والديني تتة خم تتاطر متزاي تتدة يف املن تتاطق املتض تتررة م تتن الن تزا وح تتاالت
ال ارج اإلنسانية ،مبا يف علك يف املناطق ال ستضي أو يقيم ًياا عتدو اجلنستية وامل تر و
اخليام والعاةدو يف والايت راخ ال مالية وذا وكاذ .

 -22توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

وض واعتماد تشريعات وبروتوةولت وخطإل وتردابم حمرددة حلمايرة ير
(أ)
األشخاص ذوي اإلعاقة وضرمان سرالمتهم يف حرالت اخلطرر والطروارئ اإلنسرانية علرى أن
أتخة يف العتبار الحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب) تعزي ررز احلماي ررة اإلنس ررانية لألش ررخاص ذوي اإلعاق ررة املتش ررررين م ررن النر رزا،
املسررلح وحررالت الطرروارئ اإلنسررانية ررن مرريهم األشررخاص املنتمررون اىل األقليررات اإل نيررة
والدينية ل سيما يف ولايت راخل الشمالية وشان وةاشل.
العتا خألشخاص ذوي اإلعاقة على قدمب املساواة م اآلخرين أمامب القانون (املادة )1٢
تتعر اللجن تتة قلقل تتق إزاأ ت تريعات الدول تتة ال تتر ال ت ت عت تتد م تتن األهلي تتة القان نيت تتة
-2٣
لألذياا عو اإلعائة علق أساس اإلعائة الذعلية أو املتا رة ،مثأ ئان ال اية والق امتة أو
ئان اخلر  ،اللذين يناا علق أنظمة ميديلة الختاع القرار.
 -24تشم اللجنرة اىل تعليقهرا العرامب رقرم  )٢٠14(1بشرأن العرتا خألشرخاص ذوي
اإلعاقة على قدمب املساواة م اآلخرين أمامب القانون وتوصي الدولة الطر بسرن تشرريعات
تقررر خألهليررة القانونيررة الكاملررة لألشررخاص ذوي اإلعاقررة مررن أجررل ابطررال نظررم اخترراذ القررار
خلوةالة واستتداث نظم استعانة ساعد يف اختاذ القررارات رترتمب األشرخاص ذوي اإلعاقرة
واستقالليتهم وارادهتم وتفشيالهتم.
امكانية اللجوء اىل القشاء (املادة )13
-25

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

انع تتدا إمكاني تتة و ت ت ل األذ تتياا عو اإلعائ تتة ،ال س تتيما األذ تتياا عوو
(أ)
اإلعائة النذسية  -االجتماعية أو الذكرية ،إش العدالة نتيجة سلة عقبتات مييناتا انعتدا املستاعدة
القان نية ا انية أو املناسبة لن اجلن والسن والة يبات التيس ية اإلجراةية؛
(ب) احلاالت املبلغ عناا املتعلقة ميعد متكتن النستاأ والذتيتات عوات اإلعائتة اللت ا
عر تتن لعنت جنستتال متتن ال ت ل إش العدالتتة ،مبتتا يف علتتك حتتاالت و تتم الضتتحااي ،واخلت
من االنتقا  ،والعقبات ال عةض قدن األ لة؛
(ج) عتد ًاتم مت ذي اجلاتاز القضتاةي ومت ذي إنذتاع القتان حلقت خ األذتتياا
عو اإلعائتة وعتتد وعتتيام هبتا وميتنت األذتتياا عو اإلعائتتة وقلة يبتات التيست ية الت راعتتي
االحتياجات الذر ية هلؤالأ األذياا.
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 -2٦توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

اعتماد تردابم لترومم املسراعدة القانونيرة وترتيبرات تيسرمية اجرائيرة مناسربة
(أ)
لنررو ،اجلررنل والعمررر تترريح مشررارةة األشررخاص ذوي اإلعاقررة يف ير اإلجرراءات القانونيررة
على قدمب املساواة م اآلخرين من خالل تيسم استخدامب ةريقة التواصرل الريت اتارو را يف
املعررامالت القشررائية ررا يف ذل ر لةررة اإلشررارة وةريقررة براي رل وال رريةة السررهلة الق رراءة
والعرررا الن رري علررى الشاشررة وأجهررزة وسررائل التواصررل املع رزملة والبديلررة و ي ر الوسررائل
والطرق واألشكال األخرى امليسرة لالت ال؛
(ب) املالرة احلرواجز الريت تعرتا وصرول النسراء والفتيرات ذوات اإلعاقرة اللرروا
تعرضن للعنف القائم على نو ،اجلنل اىل العدالة ا يف ذل وصم الشرتااي واخلرو مرن
النتقامب والعقبات اليت تعتا تقدمي األدلة؛
(ج) ض ررمان تنفير ررة ب ر ررامش تدريبير ررة ومح ررالت توعوير ررة منتظمر ررة لفائر رردة احملر ررامل
ومولفي احملاةم والقشراة واملردعل العرامل ومرولفي انفراذ القرانون رن مريهم أمرراد الشررةة
ومولفو السجون تتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنوعهم والتتيبات التيسرمية الريت
تراعي احتياجاهتم الفردية.
حرية الشخص وأمنا (املادة )14
-27

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

األحك تتا الت ت تريعية الت ت ي تتز حرم تتا األذ تتياا عو اإلعائ تتة م تتن حت تريتام
(أ)
وإيداعام غ ال عي يف مؤسسات الرعاية علق أساس إعائتام الذعلية أو املتا رة؛
(ب) االًتقار إش الة يبات التيس ية اإلجراةية املناسبة جلن وعمر األذياا عو
اإلعائة الذين يع تبا يف ار كاهبم جروة يف سي مراحأ العملية القضاةية؛
(ج) االًتقتتار إش متتا يلتتز متتن مييتتا ت إحاتتاةية ماتتنذة حست الستتن ونت اجلتتن
عن األذياا عو اإلعائة امل ع حاليام يف مست ذيات أو مؤسستات و مت اًقتام ،لتقيتيم
مدى متتعام قحلق يف احلرية واألمن.
 -28استشررادا خملبررادئ التوجيهيررة للجنررة بشررأن حررق األشررخاص ذوي اإلعاقررة يف احلريررة
واألمن ( A/72/55املرمق األول) توصي اللجنة الدولة الطر ا يلي:
الةرراء ير التشرريعات الرريت ايررز احلرمرران مررن احلريررة علررى أسرراس اإلعاقررة
(أ)
الفعلير ررة أو املت ر ررورة أو تل ر ر الر رريت اير ررز اير رردا ،األشر ررخاص ذوي اإلعاقر ررة يف مؤسسر ررات
أو ايداعهم قسرا يف مستشفيات؛
(ب) تومم ما يلزمب للتتيبات التيسمية اإلجرائية املناسبة جلنل وسن األشخاص
ذوي اإلعاقة الةين يشتبا يف ارتكاهبم جرمية يف ي مراحرل العمليرة القشرائية را يف ذلر
الستجواب واملالحقة القشائية واحملاةمة والحتجامل؛
(ج) وض مبادئ توجيهية الزامية تُعتمد يف ادخال األشخاص ذوي اإلعاقة اىل
املستش ررفيات ومؤسس ررات الرعاي ررة م ررن أج ررل احر رتامب ةرام ررة ه ررؤلء األش ررخاص وس ررالمتهم
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وارادهتررم وأمشررلياهتم وضررمان عرردمب حرمررا م مررن ح رريتهم وتشررمل تقريرهررا الرردوري املقبررل
بياشت اح ائية م رنفة حسرب السرن ونرو ،اجلرنل واإلعاقرة بشرأن التقردمب احملررمل علرى مرر
الزمن ميما يتعلق بعدد األشخاص ذوي اإلعاقرة الرةين ل يزالرون موجرودين يف املستشرفيات
أو مؤسسات الرعاية دون موامقتهم.
عدمب التعرا لالستةالل والعنف والعتداء (املادة )16
-29

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:
(أ)

الت.خ يف اعتما م رو القان املتعلق مبن العن

د املرأة؛

(ب) عد وج ريعات وسياسات وميرامن من أجأ وايتة األذتياا عو اإلعائتة،
وال ستتيما النستتاأ واألطذتتال عوو اإلعائتتة واألذتتياا عوو اإلعائتتة العقليتتة أو النذستتية  -االجتماعيتتة
من سي أذكال االستغالل والعن واإليذاأ ،مبا ًياا العن اجلنسال والعقاب البدل؛
(ج) عتتد كذاي تتة خ تتدمات التع تتايف اجلس تتد والنذس تتي وإع تتا ة الت.هي تتأ املقدم تتة إش
األذ تتياا عو اإلعائ تتة ،وال س تتيما النس تتاأ واألطذ تتال عوو اإلعائ تتة ال تتذين عر ت ت ا لالس تتتغالل
أو العن أو االعتداأ؛
( ) عد وج تدامي ًعالتة لك ت حتاالت االستتغالل والعنت واإليتذاأ املر كبتة
يف حق األذياا عو اإلعائة ،وللتحقيق يف لك احلتاالت ومقا تاة اجلنتاة ًياتا ،وعتد ت ً
مييا ت مانذة عن احلاالت املبلتغ عناتا وعتن التحقيقتات واطاكمتات عات الاتلة وًقتام ألحكتا
الذقرة  ٣من املا ة  ١٦من اال ذائية.
 -٣0توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

التعجيرل يف اعتمراد مشررو ،القرانون املتعلرق نر العنرف ضرد املررأة وةفالررة
(أ)
المتثررال التررامب للمررادة  16مررن التفاقيررة مررن أجررل الت رردي للعنررف اجلنسرراين ضررد النسرراء
والفتيات ذوات اإلعاقة؛
(ب) اعتمر رراد وتنفير ررة تش ر رريعات وسياسر ررات وب ر ررامش مر ررن أجر ررل محاير ررة ي ر ر
األشخاص ذوي اإلعاقة ول سيما النساء واألةفال ذوو اإلعاقرة واألشرخاص ذوو اإلعاقرة
العقلية أو النفسية  -الجتماعيرة مرن ير أشركال السرتةالل والعنرف واإليرةاء را ميهرا
العنف اجلنساين والعقاب البدين؛
(ج) ضررمان تررومم سرربل انت ررا معالررة لألشررخاص ذوي اإلعاقررة الررةين يقعررون
ضررتية الس ررتةالل والعنررف والعت ررداء ررا يف ذل ر التع ررويض وخرردمات احلماي ررة الش رراملة
والتعررايف واعررادة التأهيررل واعررادة اإلدمرراج يف ا تم ر وضررمان وصررول الشررتااي اىل قنرروات
ابالغ تراعي السن ونو ،اجلنل ورتتمب خ وصياهتم؛
( ) املبررادرة مررورا اىل اج رراء رتقيقررات يف حررالت السررتةالل والعنررف واإليررةاء
املرتكبة ضرد األشرخاص ذوي اإلعاقرة ومقاضراة املشرتبا مريهم ومعاقبرة اجلنراة علرى النترو
الواجررب و ر ر بيرراشت مبوب ررة بش ررأن اإليررةاء والس ررتةالل والعنررف ض ررد األش ررخاص ذوي
اإلعاقة وعن نتائش الشكاوى ذات ال لة بةل .
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 -٣١ويس تتاور اللجن تتة القل تتق أل األذ تتياا عو اإلعائ تتة أ تتبح ا تتحااي للعن ت املتا تتأ
قلن تزا  ،وأل ه تتذا العن ت  ،مب تتا يف عل تتك العن ت اجلنس تتي واجلنس تتال ئ تتد أ اي إش إعائ تتات ميدني تتة
ونذسية  -اجتماعية وغ علك من اإلعائات ،ما يؤار مي كأ غ متناس علتق عتد كبت متن
نستتاأ وًتيتتات الروهينغيتتا .و تتعر اللجنتتة قلقلتتق أيضتتا إزاأ عتتد التحقيتتق يف االنتااكتتات اخل ت ة
للحق خ ومقا اة مر كيب هذه اجلراةم .وعالوة علق علك ،عر اللجنة قلقلتق إزاأ االًتقتار إش
الدعم واخلدمات لألذياا عو اإلعائة الناج من العن املتاأ قلنزا .
 -٣2توصي اللجنة الدولة الطر خملبرادرة مرورا اىل التتقيرق مر مرولفي األجهرزة األمنيرة
ررن م رريهم ةب ررار املس ررؤولل ميم ررا يتعل ررق خجلر ررائم الدولي ررة اخلط ررمة واجلر ررائم املرتكب ررة ض ررد
اإلنسانية وجرائم احلرب والعنف املت ل خلنزا ،م مراعاة النتائش اليت توصلت اليها البعثرة
الدوليررة املسررتقلة لتق رري احلقررائق بشررأن ميامنررار (انظررر  .)A/HRC/39/64توصرري اللجنررة الدولررة
الطر ةةل خلتعاون م حكومات بلدان املنطقة وةياشت األمم املتتدة وغمها مرن الشررةاء
الدوليل والوةنيل مرن أجرل تقردمي مرا يلرزمب مرن الردعم واخلردمات املتخ رة والشراملة وامليسررة
واملناسبة لنو ،اجلنل والعمر لألشخاص ذوي اإلعاقة الةين تعرضوا للعنف املت ل خلنزا.،
محاية السالمة الشخ ية (املادة )17
تتعر اللجنتتة قلقلتتق إزاأ عتتد وج ت معل متتات عتتن التتتدامي امللم ستتة املتيتتذة حلمايتتة
-٣٣
األذياا عو اإلعائة ،ال سيما األذياا عوو اإلعائتات العقليتة أو النذستية  -االجتماعيتة،
من التدخالت القسرية ،مبا يف علك التعقيم واإلخااأ.
 -٣4توصي اللجنرة الدولرة الطرر بتعزيرز األحكرامب القانونيرة والسياسراتية للتأةرد مرن أن
ي ر العالجررات والترردخالت الطبيررة والنفسررية تررتم علررى أسرراس املوامقررة احلرررة واملسررتنمة.
وتوصي اللجنة الدولة الطر أيشا خختاذ ي التدابم الالملمة للقشاء على ممارسرة التعقريم
أو اإلخ اء القسري لألشخاص ذوي اإلعاقة ل سيما األشخاص ذوو اإلعاقة النفسية -
الجتماعية أو الةهنية الةين ل يزالون حمرومل من األهلية القانونية.
حرية التنقل واجلنسية (املادة )18
 -٣5يستتاور اللجنتتة القلتتق أل ئتتان حقت خ ال ذتتأ لعتتا  20١9ال يكذتتأ احلتتق يف اجلنستتية
لألطذال املنتم إش ًئتات األئليتات اإلانيتة واألذتياا امل تر ين اخليتام ،مبتا يف علتك األطذتال
عوو اإلعائة ،األمر الذ حي ل و حا هلم علق التعليم والرعاية الاحية وغ هتا متن اخلتدمات
العام تتة .و تتعر اللجن تتة قلقل تتق أيضت تام إزاأ ع تتد احلات ت ل عل تتق س تتايالت وإجت تراأات إ اري تتة يف
ستجيأ امل اليتد ،واحلات ل علتق جنستية واستاتدار ال اةتق املدنيتة ،مبتا يف علتك تع مية ال ت ل
إش املب تتال ،وً تترض رست ت رمسي تتة وغ ت رمسي تتة ،وو ت عقب تتات عي تتق اال ا تتال لألذ تتياا عو
اإلعائة من األئليات اإلانية.
 -٣٦توصرري اللجنررة الدولررة الطررر خخترراذ الترردابم القانونيررة وغمهررا مررن الترردابم الالملمررة
لشمان احلق يف اجلنسية دون متييز واختاذ تدابم سياسراتية معالرة إلملالرة ير العقبرات الريت
متن ر األشررخاص ذوي اإلعاقررة ررن مرريهم املنتمررون اىل أقليررات ا نيررة مررن التمت ر حبقهررم يف
احل ول على جنسية وتسجيل املواليد واست دار واثئق مدنية لتمكيرنهم مرن ممارسرة ير
احلقوق املن وص عليها يف التفاقية.
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العيش املستقل واإلدماج يف ا تم (املادة )19
-٣7

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

استتتمرار إيتتدا األذتتياا عو اإلعائتتة يف مؤسستتات الرعايتتة ،والةكيتتز علتتق
(أ)
ما يسمق إعا ة الت.هيأ اخأ املؤسسات؛
(ب) ع تتزل أو اس تتتبعا األذ تتياا عو اإلعائ تتة م تتن ا تمت ت اطل تتي ،مب تتا يف عل تتك
ميستتب ال تتم والعقبتتات امل ئذيتتة ،ال ستتيما تتد األذتتياا املاتامي قجلتتذا واألذتتياا عو
اإلعائة العقلية أو النذسية  -االجتماعية؛
(ج) عتتد كذاي تتة اخل تتدمات و ق تتدن املس تتاعدة ال يا تتية لت تتجي الع تتيا املس تتتقأ
لألذياا عو اإلعائتة ،ال ستيما يف املنتاطق الناةيتة والريذيتة ،لتمكيتنام متن االنتدماج وامل تاركة
الكاملة يف ا تم .
 -٣8تررةةر اللجنررة بتعليقهررا العررامب رقررم  )٢٠17(٥بشررأن العرريش املسررتقل واإلدمرراج يف
ا تم وتوصي الدولة الطر ا يلي:
وضر ر وتنفي ررة اسر رتاتيجية ذات اة ررار ملمر ر واض ررح لش ررمان انتق ررال ير ر
(أ)
األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة م ررن مؤسس ررات الرعاي ررة اىل الع رريش املس ررتقل متامر ر ا والن رردماج يف
ا تم ر وذل ر خلتشرراور الو يررق م ر املنظمررات املمثلررة لألشررخاص ذوي اإلعاقررة وضررمان
خت يص املوارد الالملمة لتنفية تل الستاتيجية؛
(ب) تعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة ل سيما األشرخاص امل رابون خجلرةامب
واألشررخاص ذوو اإلعاقررة العقليررة أو النفسررية  -الجتماعيررة خلعرريش املسررتقل والنرردماج
يف ا تمر ر بس رربل منه ررا اذة رراء ال رروعي ل رردى عام ررة اجلمه ررور م ررن أج ررل الت رردي للوص ررم
والعقبات املوقفية؛
(ج) خت رريص مرروارد ةاميررة لتررومم املسرراعدة الشخ ررية وضررمان تررومم خرردمات
دعم يف ا تمعات احمللية تكون متاحة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول اليها وعالية اجلودة
ا يف ذل يف املناةق النائية والريفية.
يف ي أحناء الدولة الطر
التنقل الشخ ي (املادة )٢٠
تتعر اللجنتتة قلقلتتق إزاأ الاتتع قت ال ت اجتتا األذتتياا عو اإلعائتتة يف احلا ت ل
-٣9
علق ال ساةأ املعينة علق التنقأ واألجازة والتكن ل جيات واخلدمات الالزمة لتنقلام ال ياي.
 -40توصي اللجنة نن تشمن الدولة الطر لألشخاص ذوي اإلعاقرة امكانيرة احل رول
عل ررى الوس ررائل املعين ررة عل ررى التنق ررل واألجه ررزة والتكنولوجي ررات واخل رردمات الالملم ررة لت ررنقلهم
الشخ رري مشر رالا ع ررن املعلومررات املالئم ررة والت رردريب علررى ةيفي ررة اس ررتخدامها وص رريانتها.
وتوص رري اللجن ررة ة ررةل نن تكف ررل الدول ررة الط ررر ت ررومم التكنولوجي ررا واخل رردمات الالملم ررة
إلصالح الوسائل املعينة على التنقل واألجهزة املساعدة حملي ا وبتكلفة ميسورة.
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حرية التعبم والرأي واحل ول على معلومات (املادة )٢1
-4١

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

قلتتص احليتتز املتتتااب للتمت ت قحلتتق يف حريتتة التعب ت وال ترأ  ،مبتتا يف علتتك حريتتة
(أ)
التماس املعل مات واألًكار و لقياا ونقلاا ،األمر الذ يؤار علق األذياا عو اإلعائة؛
(ب) عتد كذايتة إياتال املعل متات امل جاتة لعامتة النتاس إش األذتياا عو اإلعائتة
أبذكال و كن ل جيات يساأ ال ل إلياا ،يف وساةو اإلعال العامة واخلا ة علق حد س اأ؛
(ج) نقت تتص ًت تترا ال ت ت ل إش كن ل جيت تتا املعل مت تتات واال ات تتاالت واالًتقت تتار إش
امل ائ ال بكية ال وكن لألذياا عو اإلعائة ال ل إلياا؛
( ) نقص عد املاني املعني املتدرمي علتق استتيدا لغتة اإلذتارة وعلتق أذتكال
الت ا تتأ عتتن طريتتق اللم ت وطريقتتة ميراي تأ واألذتتكال ال ت ستتاأ ئراأ(تتا ،ال ستتيما لذاةتتدة الاتتم
واملكذ ً والام املكذ ً واملاامي وعائة ميارية واألذياا عو اإلعائة العقلية.
 -42توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

اختراذ ير الترردابم الشرررورية لشرمان متكررل األشررخاص ذوي اإلعاقررة مررن
(أ)
التمت خحلق يف حرية التعبم والرأي ا يف ذل حرية التمراس املعلومرات واألمكرار وتلقيهرا
ونقلها ا يف ذل جهودها الرامية اىل رتقيق ا،د  16من أهدا التنمية املستدامة؛
(ب) اعتماد وتنفية تدابم تشريعية وسياسراتية لشرمان افحرة املعلومرات املقدمرة
اىل عامررة اجلمهررور لألشررخاص ذوي اإلعاقررة يف أشرركال يسررهل الةررال ،عليهررا مثررل نظررامب
سرررة واللةررة املبسررطة والعرررا الن ري وةريقررة برايرل ولةررة اإلشررارة والوصررف
القرراءة املي ة
السمعي ووسائل التواصل عن ةريق اللمل ووسائل التواصل املعزملة والبديلة؛
(ج) ضر ر ررمان وصر ر ررول األشر ر ررخاص ذوي اإلعاقر ر ررة اىل تكنولوجير ر ررا املعلومر ر ررات
والت الت م مراعاة تنوعهم بسبل منها ضرمان امكانيرة الوصرول اىل املواقر الشربكية
والمتثررال للمعررايم الرريت وضررعتها مبررادرة تيسررم الوصررول اىل شرربكة اإلنتنررت الرريت أةلقهررا
ائتال الشبكة العنكبوتية العاملية؛
( ) تكرروين جمموعررة مررن مت رري لةررة اإلشررارة وغررمهم مررن املهنيررل ذوي ال ررلة
امل ررؤهلل وت رردريبهم عل ررى اس ررتخدامب وس ررائل التواص ررل ع ررن ةري ررق اللم ررل وبطريق ررة براير رل
وخألشكال اليت تسهل قراءهتا خلتشاور م منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
احتامب البيت واألسرة (املادة )٢3
-4٣

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

اذتةامت متتت النستتاأ عوات اإلعائتتة العقليتتة أو النذستتية  -االجتماعيتتة قلاتتحة
(أ)
واحلق خ اجلنسية واإلجناميية مب اًقة ال الدين أو األو تياأ مب جت املتا ة (27و) متن ئتان حقت خ
األذياا عو اإلعائة؛
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(ب) حمدو ي تتة ال تتدعم املق تتد أقأ وأما تتات وأس تتر األطذ تتال عو اإلعائ تتة ولت ت قأ
واألماات عو اإلعائة لضما حقام يف حياة أسترية ومنت الذاتأ القستر لألستر علتق أستاس
اإلعائة.
 -44توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

الةرراء التش رريعات الرريت تترريح الترردخل غررم الرضررائي ميمررا يتعلررق خحلقرروق
(أ)
اجلنسية واإلجنابية للنساء ذوات اإلعاقة واختاذ ي التردابم القانونيرة والسياسراتية الالملمرة
لشمان متكن ي األشخاص ذوي اإلعاقة ا يف ذل ذوو اإلعاقة العقلية أو النفسية -
الجتماعيررة مررن الررزواج وممارسررة املسررؤوليات األبويررة وتبر األةفررال علررى أسرراس املوامقررة
احلرة والكاملة على قدمب املساواة م اآلخرين؛
(ب) الةرراء ممارسررة الف ررل القسررري لألسررر علررى أسرراس اإلعاقررة وتررومم الرردعم
الالملمب ا يف ذل الدعم املايل واملشورة والدعم ا تمعي واخلردمات املقدمرة لألةفرال ذوي
اإلعاقة و خئهم وأمهاهتم وأسررهم مشرالا عرن اآلخء ذوي اإلعاقرة لشرمان مترتعهم حبقروقهم
املتعلقة خحلياة األسرية على قدمب املساواة م اآلخرين.
التعليم (املادة )٢4
-45

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

الت ريعات ال نص علق نظا عليمتي متز وج يف متدارس منذاتلة ،متا يستتبعد
(أ)
األطذال عو اإلعائة من نظتا التعلتيم العتا  ،واالعتمتا املذترمت علتق التعلتيم غت النظتامي لألطذتال
عو اإلعائة؛
(ب) اخنذتتاض معتتدل التحتتاخ األطذتتال عو اإلعائتتة قملتتدارس يف سيت املستتت ايت،
ميستتب سلتتة أم ت ر مناتتا االًتقتتار إش ر يبتتات يس ت ية راعتتي االحتياجتتات الذر يتتة لألطذتتال يف
النظا التعليمي العا .
 -4٦ت ررةةر اللجن ررة بتعليقه ررا الع ررامب رق ررم  )٢٠16(4بش ررأن التعل رريم الش ررامل للجمير ر
وتوصي الدولة الطر نن تقومب خلتشاور م منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ا يلي:
مراجعررة تشرريعاهتا حبير تررنص صرراحة علررى العرتا حبررق األةفررال يف تعلرريم
(أ)
شامل للجمي ووقف العتماد املفرط على التعليم غم النظرامي لألةفرال ذوي اإلعاقرة بسربل
منها الضطال ،حبمالت اعالمية لتشجي اللتتاق خملدارس العامة على ي املستوايت؛
(ب) اعتماد وتنفية خطرة عمرل وةنيرة بشرأن التعلريم الشرامل للجمير شرارةة
ير الروملارات واجلهررات املعنيررة مر رصررد م ررات ةاميررة مررن امليزانيررة مررن أجررل ضررمان
متت ر ي ر األةفررال ذوي اإلعاقررة بفرررص احل ررول علررى نوعيررة جيرردة مررن التعلرريم الشررامل
للجمي ر يف نظررامب التعلرريم العررامب ويف ي ر املسررتوايت بسرربل منهررا تررومم ترتيبررات تيس رمية
تراعرري الحتياجررات الفرديررة ررا يف ذلر الرردعم يف الف ررول الدراسررية وبي ررات تعلررم يسررهل
الوصول اليها وأساليب ومواد التدريل.

12

GE.19-18305

CRPD/C/MMR/CO/1

ال تة (املادة )٢٥
-47

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

وج ح اجز متن و ت ل األذتياا عو اإلعائتة إش ختدمات الرعايتة الاتحية،
(أ)
وخبا ة يف املناطق الريذية ،مبا يف علك احل اجز املا ية واملالية واحل اجز ال عيق اال اال؛
(ب) عتتد ت ً متتا يكذتتي متتن التتتدري املنتتتظم مل ت ذي الرعايتتة الاتتحية يف جمتتال
حق خ األذياا عو اإلعائة.
 -48توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

اعتماد وتنفيرة اسرتاتيجية يرومر ،را مرا يكفري مرن املروارد البشررية والتقنيرة
(أ)
واملاليررة إلملالررة العقبررات املاديررة واملاليررة وعوائررق الت ررال الرريت يواجههررا األشررخاص ذوو
اإلعاقر ررة يف الوصر ررول اىل خر رردمات الرعاير ررة ال ر ررتية وضر ررمان ح ر ررو،م علر ررى معلومر ررات
وخدمات رعاية صتية تراعي نو ،اإلعاقة ونو ،اجلنل ل سيما يف املناةق الريفية؛
(ب) ت ررومم ت رردريب من ررتظم للم ررولفل الطبي ررل بش ررأن حق رروق األش ررخاص ذوي
اإلعاقة ا يف ذل مقاربة اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان وسبل الت ال البديلة.
التأهيل واعادة التأهيل (املادة )٢6
ت تتعر اللجنت تتة قلقلت تتق إزاأ عت تتد ت ت اًر مي ت ترامن هيت تتأ وإعت تتا ة هيت تتأ جمتمعيت تتة ذت تتاملة
-49
لألذياا عو اإلعائة ،ال سيما يف املناطق الريذية.
 -50توصرري اللجنررة الدولررة الطررر خعتمرراد وتنفيررة القرروانل واللرروائح الرريت تعرزمل التأهيررل
واع ررادة التأهي ررل لألش ررخاص ذوي اإلعاق ررة ل س رريما يف املن رراةق الريفي ررة مر ر مراع رراة ررش
اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان مثل برامش التنمية ا تمعية الشاملة للجمي .
العمل والعمالة (املادة )٢7
-5١

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

التمييز د األذياا عو اإلعائة ًيما يتعلق قلعمالة ،مبتا يف علتك املعاملتة
(أ)
غ املتساوية يف الت ي  ،واحلرما من الة يبات التيس ية املعق لة ،وحا هلم علتق مر بتات أئتأ
واستحقائات عمأ أئأ ذضيالم؛
(ب) عتتد ًعاليتتة احل ت اًز والتتتدامي اطتتد ة الراميتتة إش عزيتتز إ متتاج األذتتياا عو
اإلعائة يف س خ العمأ املذت حة ،يف الق اع العا واخلاا؛
(ج) عد وج مييا ت ماتنذة قست الستن واجلتن واإلعائتة ومستت ى الت يت
عن األذياا عو اإلعائة العامل .
 -52توصي اللجنة نن تشطل الدولة الطرر
اإلعاقة ا يلي:
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اعتمرراد وتنفيررة القرروانل والسياسررات الراميررة اىل القشرراء علررى التمييررز ضررد
(أ)
األشررخاص ذوي اإلعاقررة ررا يف ذل ر احلرمرران مررن ترتيبررات تيس رمية معقولررة يف العمالررة يف
القطرراعل العررامب واخلرراص واىل تررومم ترتيبررات تيسرمية مالئمررة لالحتياجررات الفرديررة وتررومم
التدريب املناسب ألرخب العمل؛
(ب) اختاذ تردابم معالرة للعمرل اإلجيرا مرن أجرل ملايدة معردل عمالرة األشرخاص
ذوي اإلعاقررة ل سرريما النسرراء والشررباب ذوي اإلعاقررة يف سرروق العمررل املفتوحررة وتعزيررز
التدابم الرامية اىل ضمان أن تكون سوق العمل شاملة ومتاحة للجمي ؛
(ج) تش ررمل تقريره ررا ال رردوري املقب ررل بي رراشت م ررنفة حس ررب العم ررر واجل ررنل
واإلعاقة ومستوى التوليف عن التقدمب احملرمل يف ادماج األشخاص ذوي اإلعاقة العراملل يف
القطاعل العامب واخلاص.
مستوى املعيشة الالئق واحلماية الجتماعية (املادة )٢8
-5٣

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

حمدو ية ال ت ل إش نظتم احلمايتة االجتماعيتة و قتدن التدعم لألذتياا عو
(أ)
اإلعائ تتة ،مب تتا يف عل تتك مب جت ت ئ تتان الض تتما االجتم تتاعي لع تتا  20١2واست تةا يجية الض تتما
االجتماعي لعا 20١4؛
يؤ

(ب) عد متاذتي إجتراأات قيتيم اإلعائتة وإابا(تا مت أحكتا اال ذائيتة ،األمتر التذ
إش استبعا ميعض األذياا عو اإلعائة من نظم احلماية االجتماعية؛

(ج) ار ذا معدل الذقر واحلرما يف ذ األذياا عو اإلعائة ،مبا يف علتك
ميس تتب التح تتدايت الت ت ئ تتد اج تتا العدي تتد م تتن األذ تتياا عو اإلعائ تتة يف عم تتأ التك تتالي
اإل اًية املتالة قإلعائة.
 -54توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

اخت رراذ الت رردابم الالملم ررة لش ررمان ح ررول األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة عل ررى
(أ)
احلماية الجتماعية وتقدمي الدعم ،م؛
(ب) اخت رراذ الت رردابم التشر رريعية والسياس رراتية لش ررمان أن تتماش ررى أي ررة اجر رراءات
تقي رريم لقعاق ررة مر ر أحك ررامب التفاقي ررة وأل ت ررؤدي اىل معامل ررة متييزي ررة يف الوص ررول اىل بر ررامش
احلماية الجتماعية؛
(ج) وض ر خطررإل للتمايررة الجتماعيررة واحلررد مررن الفقررر م ر تررومم م ررات
ةاميررة يف امليزانيررة تكفررل مسررتوى معيشرريا لئقرا لألشررخاص ذوي اإلعاقررة ومررنتهم اعرراشت
متكنهم من رتمل النفقات املت لة خإلعاقة.
املشارةة يف احلياة السياسية والعامة (املادة )٢9
-55

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

اس تتتبعا ئ تتان انتي تتاقت جملت ت ال تتع لألذ تتياا عو اإلعائ تتة العقلي تتة
(أ)
أو النذسية  -االجتماعية من العمليات االنتياميية؛
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(ب) عد متكن األذياا عو اإلعائة يف سي أ اأ الدولتة ال تر متن ال ت ل
إش مراكز االئةا وامل ا االنتياميية؛
(ج) احتم تتال أ عي تتق الت تتدامي املتي تتذة ملس تتاعدة الن تتاخب عو اإلعائ تتة إمكاني تتة
و هلم ،يف ال ائ  ،إش االئةا السر ؛
( ) ال ي تزال متثيتتأ األذتتياا عو اإلعائتتة ،مبتتن ًتتيام النستتاأ عوات اإلعائتتة ،يف
احلياة السياسية ويف اختاع القرارات العامة متدنيام.
 -5٦توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

الةرراء أو تعررديل التشرريعات الرريت رتررمب األشررخاص ذوي اإلعاقررة ول سرريما
(أ)
األشرخاص ذوو اإلعاقرة العقليررة أو النفسرية  -الجتماعيررة مرن حقهررم يف املشرارةة يف احليرراة
السياسية والعامة ا يف ذل احلق يف الت ويت والتشح لالنتخاخت؛
(ب) ضمان امكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة أاياةانرت اعراقتهم اىل املرواد
النتخابية ومراةز القتا ،واملعلومات ا يف ذل يف النتخاخت الرتادية عامب ٢٠٢٠؛
(ج) التأةررد مررن أن الترردابم املتخررةة ملسرراعدة النرراخبل ذوي اإلعاقررة تشررمن
حقهم يف اإلدلء نصواهتم بطريقة سرية حق ا؛
( ) تعزيز مشرارةة األشرخاص ذوي اإلعاقرة رن مريهم النسراء ذوات اإلعاقرة
يف احلياة السياسية ويف اختاذ القرارات العامة على ي املستوايت.

املشارةة يف احلياة الثقامية وأنشطة التميا والتسلية والرايضة (املادة )3٠
-57

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

ال زال م اركة األذياا عو اإلعائتة ،وال ستيما األطذتال عوو اإلعائتة ،يف
(أ)
احلياة الثقاًية ،واألن ة الةوحيية والراي ية منيذضة؛
ميعد علق معاهدة مراكا لتيس النذاع إش املاتنذات
(ب) ا ادخ الدولة ال ر ع
املن ت ت ت رة لذاة ت تتدة األذ ت تتياا املكذت ت ت ً أو مع ت تتائي البا ت تتر أو عو إعائ ت تتات أخ ت تترى يف ئت ت تراأة
امل ب عات.
 -58توصي اللجنة الدولة الطر

ا يلي:

املالة العقبات الجتماعية والبي ية اليت رتول دون مشرارةة األشرخاص ذوي
(أ)
اإلعاقررة ل سرريما األةفررال ذوو اإلعاقررة يف احليرراة الثقاميررة والتميهيررة والرايضررية وتشررجي
مشارةتهم ميها على قدمب املساواة م اآلخرين؛
(ب) اختاذ ي التدابم املالئمة لت ديق وتنفيرة معاهردة مرراةش لتيسرم النفراذ
اىل امل ررنفات املنش ررورة لفائ رردة األش ررخاص املكف ررومل أو مع رراقي الب ررر أو ذوي اعاق ررات
أخرى يف قراءة املطبوعات.
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جيم -التزامات حمددة (املواد )33-31
اإلح اءات والبياشت (املادة )31
عر اللجنة قلقلق إزاأ عد س مييا ت عات ن عية جيدة وم ا ئة مي كأ منتتظم ويف
-59
ال ئت املناس عن األذياا عو اإلعائة ،ك مانذة حس ن اإلعائة واجلتن والستن
واأل تتأ اإلاتته واجلنستتية والتتدين وامل ئ ت اجلغ ترايف وال ت االجتمتتاعي  -االئتاتتا  ،وال ت
ال يذي ،وعد وج مييا ت عن العقبات ال اجا األذياا عو اإلعائة يف احلا ل علق
حق ئام مب ج اال ذائية.
 -٦0توصي اللجنة الدولة الطر جبم ورتليل ونشرر بيراشت ذات نوعيرة جيردة وحسرنة
التوقيررت ومو وقررة وم ررنفة حسررب اإلعاقررة ونررو ،اجلررنل والسررن واألصررل اإل ر واجلنسررية
والدين واملوق اجلةرايف والوض الجتماعي  -القت ادي والوض الوليفي تتعلق إبعمال
حق رروق األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة يف ير ر ا ررالت ال رريت تش ررملها التفاقي ررة خلتع رراون مر ر
املنظمررات املمثلررة لألشررخاص ذوي اإلعاقررة .وتوصرري اللجنررة أيش ر ا الدولررة الطررر خلتقيررد
نحكامب التفاقية يف سرعيها اىل رتقيرق ا،رد  17مرن أهردا التنميرة املسرتدامة ول سريما
الةايررة  18-17و راعرراة جمموعررة األسر لة الق ررمة لفريررق واشررنطن عررن اإلعاقررة عنررد ر
املعلومات عن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة والعقبات اليت رتول دون ممارستهم حقوقهم.

التعاون الدويل (املادة )3٢
عر اللجنة قلقلق أل الدولة ال ر ال رك مبا يكذي املنظمات املمثلة لألذياا
-٦١
عو اإلعائة يف التي يو ألن ة التعاو الدويل و نذيذها ور دها و قييماا.
 -٦2توص رري اللجن ررة الدول ررة الط ررر خعتم رراد ت رردابم لش ررمان مش ررارةة األش ررخاص ذوي
اإلعاقررة مشررارةة معالررة وادمرراجهم والتشرراور معهررم مررن خررالل املنظمررات الرريت متررثلهم يف
ختطرريإل وتنفيررة ورصررد وتقيرريم ب ررامش التع راون الرردويل ررا يف ذل ر اجلهررود الراميررة اىل رتقيررق
خط ررة التنمير ررة املسر ررتدامة لع ررامب  ٢٠3٠واس ر رتاتيجية انشر رريون م ررن أجر ررل احقر رراق احلر ررق
لألشخاص ذوي اإلعاقرة يف سريا واحملريإل ا،رادئ وخطرة التمكرل الرئيسرية  ٢٠٢٥لرابطرة
أمم جنوب شرق سيا ( سيان) :تعميم مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

التنفية والرصد على ال عيد الوة (املادة )33
-٦٣

عر اللجنة قلقلق إزاأ ما يلي:

حمدو ية استقالل اللجنة ال طنية حلق خ اإلنسا يف ميامنتار وعتد وجت واليتة
(أ)
وا حة وم ار كاًية تيق هلا عزيز وواية حق خ األذياا عو اإلعائة يف إطار اال ذائية؛
(ب) ع تتد كذاي تتة املت ت ار الب ت ترية والتقني تتة واملالي تتة املياا تتة للجن تتة ال طني تتة املعني تتة
قق خ األذياا عو اإلعائة ،األمر الذ ونعاا من اال ال مي اليتاا علق ًعال؛
(ج) حمدو يتة م تتاركة سيت األذتتياا عو اإلعائتة ،متتن ختتالل املنظمتتات املمثلتتة
هلم ،يف نذيذ اال ذائية ور دها.
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 -٦4تش ررم اللجن ررة املعني ررة حبق رروق األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة اىل التعلي ررق الع ررامب رق ررم 7
واملبررادئ التوجيهيررة الرريت وضررعتها بشررأن أةررر الرصررد املسررتقلة ومشررارةتها يف أعمررال اللجنررة
( CRPD/C/1/Rev.1املرمق) وتوصي الدولة الطر ا يلي.
(أ)
ض ررمان امتث ررال اللجن ررة الوةني ررة حلق رروق اإلنس رران يف ميامن ررار امتث ررالا فمر ر ا
للمبادئ املتعلقة رةرز املؤسسرات الوةنيرة لتعزيرز ومحايرة حقروق اإلنسران (مبرادئ خريرل)
بسبل منها ضرمان اسرتقال،ا الكامرل وتزويردها بوليرة صرر ة و را يكفري مرن املروارد البشررية
والتقنية واملالية من أجل تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب) تعزيز قدرات اللجنة الوةنيرة املعنيرة حبقروق األشرخاص ذوي اإلعاقرة بسربل
منها خت يص موارد بشرية وتقنية ومالية ةامية ليتسىن ،ا الضطال ،بوليتها على حنو معال؛
(ج) اخت ر رراذ الت ر رردابم الالملم ر ررة لتعزي ر ررز التش ر رراور مر ر ر األش ر ررخاص ذوي اإلعاق ر ررة
واشرراةهم الفعلري وا ردي مرن خررالل املنظمرات الريت مترثلهم ررا ميهرا املنظمرات الريت متثررل
النساء واألةفال ذوي اإلعاقة واألشرخاص ذوي اإلعاقرة العقليرة أو النفسرية  -الجتماعيرة
واألشخاص ذوي اإلعاقة يف املناةق الريفية يف التنفية وعمليات الرصد.
التعاون واملساعدة التقنية
 -٦5مب جت املتتا ة  ٣7متن اال ذائيتتة ،وكتتن للجنتتة أ قتتد إرذتتا ات قنيتتة للدولتتة ال تتر
مي  .أ أسئلة َّجتا إش أعضتاأ اللجنتة عتن طريتق األمانتة .ودت ز للدولتة ال تر أيضتام التمتاس
املساعدة التقنية من ال كاالت املتيااة لألمم املتحدة ال هلا مكا يف البلد أو يف املن قة.

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 -٦٦تشرردد اللجنررة علررى أعيررة ي ر التوصرريات الررواردة يف هررةه املالحظررات اخلتاميررة.
وميما يتعلق خلتدابم العاجلة الريت جيرب اختاذهرا ترود اللجنرة أن توجرا انتبراه الدولرة الطرر
اىل التوصرريات الررواردة يف الفقرررة  6بشررأن التشرريعات الوةنيررة والتنفيررة والفقرررة  1٢بشررأن
املساواة وعدمب التمييز.
 -٦7وتطلرب اللجنررة اىل الدولرة الطررر أن تنفرة التوصرريات الرواردة يف هررةه املالحظررات
اخلتاميررة .وتوصرري اللجنررة الدولررة الطررر نن رتيررل هررةه املالحظررات اخلتاميررة للنظررر ميهررا
واخترراذ اج رراءات بشررأ ا اىل أعشرراء احلكومررة والتملرران واملسررؤولل يف ال روملارات املخت ررة
واإلدارات املفوض ر ررة والس ر ررلطات احمللي ر ررة ومنظم ر ررات األش ر ررخاص ذوي اإلعاق ر ررة وأعش ر رراء
ا موعررات املهنيررة املعنيررة مثررل العرراملل يف التعلرريم واملهررن الطبيررة والقانونيررة وةررةل اىل
وسائإل اإلعالمب خستخدامب استاتيجيات التواصل الجتماعي احلديثة.
 -٦8وتشج اللجنة الدولة الطر بقوة على اشراك منظمرات ا تمر املردين ول سريما
منظمرات األشررخاص ذوي اإلعاقرة يف اعررداد تقريرهرا الرردوري وعلرى مرردها سراعدة ماليررة
أو غم مالية.
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 -٦9وتطلررب اللجنررة اىل الدولررة الطررر أن تنشررر هررةه املالحظررات اخلتاميررة علررى نطرراق
واس ا يشمل املنظمات غم احلكومية ومنظمرات األشرخاص ذوي اإلعاقرة واألشرخاص
ذوي اإلعاقررة أنفسررهم وأم رراد أسرررهم خللةررات الوةنيررة ولةررات األقليررات ررا يف ذل ر لةررة
سرررة وافحتهررا يف
اإلشررارة ويف أشرركال يسررهل الةررال ،عليهررا ررا ميهررا نظررامب الق رراءة املي ة
موق احلكومة الشبكي املتعلق حبقوق اإلنسان.
التقرير الدوري املقبل
 -70تطل ررب اللجن ررة اىل الدول ررة الط ررر تق رردمي تقريره ررا اجل ررام للتق ررارير الدوري ررة الث رراين
والثال والراب يف موعد أق اه  7ةانون الثاين/يناير  ٢٠٢٥وتشمينَا معلومات عرن تنفيرة
التوصيات املقدمة يف هةه املالحظات اخلتامية .وتطلرب اللجنرة أيشر ا اىل الدولرة الطرر أن
تنظر يف تقدمي التقرير املةةور أعاله عمالا إبجراء اللجنة املبسإل لتقدمي التقرارير الرةي تعرد
اللجنررة وجبررا قائمررة مسررائل قبررل الترراري احملرردد لتقرردمي تقريررر الدولررة الطررر بسررنة واحرردة
على األقل .وتشكل ردود الدولة الطر على قائمة املسائل هةه تقريرها.
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