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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

للعراق*

أولا -مقدمة
 -١نظ ر اللجنرريف ا الري ر األويل للع ر ا(  )CRPD/C/IRQ/1ا جلسرررا  495و496
انظ  CRPD/C/SR.495و ،)496املعيودتني ا  ١0و ١١أ لول/سبرمرب  .20١9واعرمرت ا
جلسر  ،507املعيودة ا  ١9أ لول/سبرمرب  ،20١9هذه املالحظ اخلر مايف.
 -2وت حب اللجنيف ابلري األويل للع ا( ،الذي أُعرت وقير ل للمبر د الروجا اريف الري وضرعر
اللجنيف بشرن تيرتا الرير  ، ،وتعر عره رل ه للتولريف ال ر علره مر دتمررت مره ،دود ر باريف
 )CRPD/C/IRQ/Q/1/Add.1عله د ئميف املس ئل الي أعتهت اللجنيف .)CRPD/C/IRQ/Q/1
 -٣وتع ر اللجن رريف ع رره تي ررت ه للا روا ،البن ر ا ال ررذي دا ،م ر وق ررت التول رريف ال قا ر املس رررو
واملرعتد الي ع الذي دتم توضاا إض قايف مل ط حرت اللجنريف رايو ل مره أسروليف والرذي ضر
وز العرتل الع ادرو واملنرتوبني مره رلرز الروزا،ا واللار ب  ،مره بارن اتلرو اواور املسر وليف
عه تناياذ االتاي دايف والر بعيف ا احللوميف االحت د يف وحلوميف إدلا دسر .

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
 -4ت حب اللجنيف ابلرتابري الر لايف الي اختذهت التوليف ال
تشمل م لو:

مه أجرل تنايارذ االتاي داريف ،والري

الر روإل رج ر اا اسرررع ي
اف لرناياررذ م رريف الرنمارريف املسرررتاميف لع ر م  ،20٣0مب ر ا
أ)
ذلك أهتا الرنمايف املسرتاميف؛
) اعرم د د نو ،ع يف ذوي ارع دريف واالحرا جر اخل ريف ،در  ٣٨لسرنيف ،)20١٣
ال ررذي لاي ررل احل ر ا ُمععررني مراي ر م عل رره نايي رريف احللوم رريف امل ر دة  )١9واحل ر ا ال ررتمو ال ب رروي
__________

*

اعرمتهت اللجنيف ا دو،هت الت نايف والعش ه  26آ /أغس س  20 -أ لول/سبرمرب .)20١9
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الش ر ر مل الايي ر ر ة  2أ) مر رره امل ر ر دة  ،)١5والر ررذي لأل ر ر
امل دة )١ )١6؛
وظ ئز الي عني الع م واخل

ل رر

ذوي ارع در رريف حأل ر ريفل ا

ذوي ارع ديف عله مزاوليف األعم ل احل ة،
ج) الرتابري ال امايف إىل تشجا األ
متل الرت ،ب امل ين الذي توق ه هاويف ،ع يف ذوي ارع ديف واالحرا ج اخل يف؛
د) إد،اج بر امو ت مررو إىل
الرنمايف الوطنايف للاي ة .)2022-20١٨

رريف وتعز ررز حيررو( األ ر

ذوي ارع درريف ا م رريف

اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4-1
مل تألت( بعت عله الربوتو ول االمرا ،ي لالتاي دايف.

-5

س و ،اللجنيف اليل أل التوليف ال

-6

توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أبن تصدق على الربوتوكول الختياري لالتفاقية.

-7

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

اسرم ا ،اوإل النموذج ال يب لاي ارع ديف والن و الي ئ عله ارحس حا ل
أ)
ذوي ارع ديف ،مبر ا ذلرك ا
وسا س هت املرعلييف ابأل
ارع ديف ا تش ع التوليف ال
امل ر دة  ٣2مرره التسرررو ،وامل ر دة  ١مرره الي ر نو ،د ر  )٣٨لسررنيف  20١٣والايير ة  5مرره امل ر دة ١
وامل دة  6مه الي نو ،د  )22لسنيف 20١١؛
) اسرررن د األسررلو الررذي تربعررت التولرريف ال ر ا تياررا ارع درريف إىل ررو طرريب،
وقي ل للايي ة  ١ي) مه امل دة  ١5مه الي نو ،د  )٣٨لسنيف 20١٣؛
ج) عررتم مواامرريف الرش ر ع الوطنارريف ،مب ر قا ر الي ر نو ،د ر  )٣٨لسررنيف ،20١٣
مواام رريف م رريف ح ررا اف مر ر االتاي دا رريف ،وع ررتم ح ررذ الرعر ر بري االزد،ائا رريف املس رررعمليف ل ر ر ،ة إىل
ذوي ارع ديف حا اف مه مجا اليوانني والسا س  ،مب ا ذلرك مره الايير ة  4مره
األ
امل دة  495مه د نو العيواب الي نو ،د  )١١١لسنيف .)١969
-٨

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

مراجعة تشريعاهتا ،مبا يف ذلك من خالل املراجعة اجلارية للقاانون رقا ٣٨
أ)
(لسنة  ،)٢٠1٣ومواءمتها مع النهج الذي تنص عليه التفاقية والاذي يتنااول اإلعاقاة مان
منظور حقوق اإلنسان؛
) ضا ا ان ادم ااال ع ااج التعام اام م ااع اإلعاق ااة م اان منظ ااور حق ااوق اإلنس ااان يف
األساالومل املتبااع يف تقيااي اإلعاقااة واش ارا منظ ااات األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف تص ا ي
أساليب تقيي اإلعاقة ويف توفري املعلومات اليت تستند اليها ع ليات تقيي اإلعاقة؛
__________

)١

2

انظر ر أ ر ر ل در ر ا ،ال ررس ال رروز،اا ،در ر  )205لس ررنيف  20١٣والير ر نو ،در ر  )22لس ررنيف  20١١بش ررن حي ررو(
وامرا زا املع دني وذوي االحرا ج اخل يف ا إدلا دسر .
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ج) اجا اراء اس ااتعرا ش ااامم للتشا اريعات والسياس ااات ت اادف اعت اااد وانف اااذ
قوانني وسياسات حتظر الت ييز على أساس اإلعاقة ،واعادة النظر يف استخدام املصطلحات
اليت تعترب متييزية مبوجب التفاقية.
-9

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

التغ ا الي تشو إناي ذ الير نو ،در  )٣٨لسرنيف  20١٣نظر ال لعرتم إ رتا،
أ)
م اسا ولوائح تناياذ يف جلما أحل مت؛
)
ذوي ارع ديف؛

عتم اي يف األموال امل ألأليف مه مازانايف البلت لرعز ز و يف حيو( األ

ذوي ارع ديف واملنظم
ج) عتم طلب املشو،ة ابنرظ م مه األ
ن الي ا،ا الي ثس .
وعتم إ ا قعلا ل ا مجا عملا

الري ثرتل

 -١0توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

اعت اد وتنفيذ مراسي ولوائح تنفيذية ض انا ألن حت ي التشريعات الوطنية
أ)
ِّ
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتُ ِّ
عززها وتُعاقب على عدم المتثال ألحكامها؛
)

زايدة املوارد البشرية والتقنية واملالية املخصصة لتنفيذ التفاقية زايدةا كبرية؛

ج) تعزيااز التاادابري الاايت تكفاام استشااارة منظ ااات األشااخاص ذوي اإلعاقااة،
مباا فيهااا منظ ااات األشااخاص ذوي اإلعاقااة العقليااة أو النفسااية ومنظ ااات النساااء والفتيااات
ذوات اإلعاقااة ،استشااارةا فعليااة ومشاااركتها مشاااركةا هادفااة يف وضااع القااوانني والسياسااات
وخطااا الع اام واألطاار الزمنيااة وامليزانيااات ،ويف تنفيااذها وتقيي هااا ،وتزويااد هااذ املنظ ااات
بت ويم مست ر متس ابلشفافية.

ابء -حقوق حمددة (املواد )٣٠-5
املساواة وعدم الت ييز (املادة )5
-١١

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع درريف ،وال سررام األ ر
اسرررم ا ،انرش ر  ،الرمااررز ضررت األ ر
أ)
ذوو ارع درريف النايسررايف االجرم عارريف أو ارع درريف العيلارريف والنس ر ا ذوا ارع درريف ،علرره ن ر ( واس ر ،
وحمتود رريف الريررتم ايفر ز ا مل قارريف الرمااررز املرعررتد اجلوانررب بنر ال علرره أسررب مرره مجلر ر السرره
والنوإل اجلنس ين واأل ل ارثين واملود اجلغ اا ،وال سام املن ط ال ايايف؛
الوطنايف بلو احل م مره ال تابر

الراسرري يف املعيولريف

) عتم اع ا الرش ع
ض ابل مه ض و الرمااز.
 -١2تذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رق  )٢٠1٨(6بشأن املساواة وعدم الت يياز ،وتوصاي
أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز اآلليات اليت تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة املعرضني للت ييز امكانية
أ)
احلصول على جرب ملا أصات من ضرر ،مبا يش م التعاوي واعاادة التأهيام ومعاقباة اجلنااة،
GE.19-18371
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وض ا ان أن تكااون هااذ اآلليااات يف متناااو  ،وتوعيااة األشااخاص ذوي اإلعاقااة واملس ا ولني
احلكوميني ومقدمي اخلدمات بسبم النتصاف القانوين املتاحة؛
) ادرال احلرمااان ماان الاتيبااات التيس اريية املعقولااة ادراج ا ا صاار ا يف الق اانون
رقا ( )٣٨لساانة  ٢٠1٣ابعتبااار ضاارابا ماان ضاارومل الت ييااز بساابب اإلعاقااة ،واختاااذ عيااع
التدابري الالزمة لض ان توفري الدع الفردي ،وتنفيذ تدابري حمددةا لكفالة املساواة.
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
-١٣

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

عتم تعما م اع ة املنظرو ،اجلنسر ين ا السا سر ذا الألرليف مبسرنليف ارع دريف
أ)
وعررتم تعمررا م اعر ة منظررو ،ارع درريف ا الرشر ع والسا سر ذا الألررليف ابملسر ئل اجلنسر نايف،
متررل االسر اتاجايف الوطنارريف للن رروف بوادر املر أة الع ادارريف للاير ة  ،)20١٨-20١4واالسر اتاجايف
الوطنا ر رريف ملن ه ر رريف العن ر ررز ض ر ررت املر ر ر أة  ،)20١٣وم ر رريف العم ر ررل الوطنا ر رريف لرنايا ر ررذ در ر ر ا ،ال ر ررس
األمرره  )2000 ١٣25بشررن امل ر أة والسررالم واألمرره للاي ر ة  ،)20١٨-20١4واالس ر اتاجايف
الوطنايف لر و أوض إل امل أة ا إدلا دسر للاي ة )20١9-20١٣؛
) عررتم تناياررذ الرررتابري ال امارريف إىل مل قارريف الرمااررز املرعررتد اجلوانررب تنايا رذال قا ر ل،
وال س ررام الرماا ررز ض ررت النسر ر ا ذوا ارع د رريف الالئ ررو عش رره ا املنر ر ط ال ايا رريف والنسر ر ا ذوا
ارع ديف الن زح أو الالجو أو امل ج ا  ،والنس ا ذوا ارع دريف املنرمار إىل أدلار إثناريف
أو د نايف أو لغو يف ،مب ا ذلك ا إدلا دسر ؛
ج) دليف املعلوم املرواق ة عه السا س واالس اتاجا ال اماريف إىل ضرم ت رو،
النس ا والايرا ذوا ارع ديف والن وف هبه وثلان ه ا اجمل ال السا سايف واالجرم عايف واالدرأل د يف.
 -١4توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابري فعالة ،مبشاركة فِّعلية من املنظ ات اليت متثام النسااء والفتياات
أ)
ذوات اإلعاقة ،لتع ي مراعاة منظور اإلعاقاة يف عياع السياساات والتشاريعات ذات الصالة
ابملسااائم اجلنسااانية ،مبااا فيهااا مشااروق قااانون احل ايااة ماان العنااف األُسااري ،ولتع ااي مراعاااة
املنظور اجلنساين يف عيع السياسات والتشريعات ذات الصلة مبسألة اإلعاقة؛
) تكثياف جهااود مكافحااة الت ييااز املتعاادد اجلوانااب الااذي تتعاار لااه النساااء
والفتيات ذوات اإلعاقة ،واختاذ تدابري فعالة يف هذا الصدد؛
ج) وضع واختاذ تدابري اجيابية هتدف اىل متكني النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
وادماااجهن ادماج اا كااامالا يف عيااع مناااحي احلياااة ،مبااا يف ذلااك عاان طري اق كفالااة متثاايلهن يف
العليني للنهاو بواقاع املارأة العراقياة واملارأة الريفياة التاابعتني لألماناة العاماة لا
اللجنتني ُ
الوزراء ،وعن طريق تعزيز ما تبذله هيئة رعاية ذوي اإلعاقة والحتياجات اخلاصة من جهاود
لتوفري خدمات بناء القدرات املهنية للنساء ذوات اإلعاقة.
األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )7
-١5
4

س و ،اللجنيف اليل ا لو:
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عررتم وجررود معلوم ر عم ر إذا نررن مسررودة د ر نو حيررو( ال ايررل والسا سرريف
أ)
الوطنايف حلم يف حيو( ال ايل جتستا مجا احليو( الي تلايل االتاي دايف ل طاي ل ذوي ارع ديف؛
) م ر ع ر ف لررت عررتد بررري مرره األطاي ر ل ذوي ارع درريف ،وال سررام مرره عاشررو
والنر زحو مرن وذوو ارع دريف
من ا املن ط املرنث ة ابلنزاع املسلايف مه إدلا التوليف ال
ومره عاشرو ا املنر ط ال اياريف ،مره انر ر حليرود  ،مترل
النايسايف  -االجرم عايف أو العيلايف َ
تعذ ،إمل نايف احلألول عله اخلتم وقيتا ق الرعلا ؛
ج) عتم وجود معلوم عه افلا الي تراح ل طاير ل ذوي ارع دريف الرعبرري عره
آ،ائ ووج نظ ه بشن مجا املس ئل الي ثس .
 -١6توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تع ي مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التشريعات والسااتيجيات
أ)
وخطا الع م الوطنية ذات الصلة ابألطفال؛
) ضا ا ان متت ااع األطف ااال ذوي اإلعاق ااة مل ي ااع احلق ااوق املنص ااوص عليه ااا يف
التفاقية ،والتصدي للوص والت ييز يف حق األطفال ذوي اإلعاقة ،ول سي ا مان يتعرضاون
منه لت يي ٍز متعدد اجلوانب ،وللقوالب الن طية اليت تضر ت ؛
ج) تعزيز مشاركة األطفاال ذوي اإلعاقاة مشااركةا كاملاة ،مان خاالل املنظ اات
الاايت متثاام األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،يف املشاااورات وع ليااات صاانع الق ارار وجهااود وضااع
السياسات.
اذكاء الوعي (املادة )٨
 -١7س و ،اللجنريف اليلر مره عرتم وجرود اسر اتاجايف وطناريف للروعاريف خيرو( األ ر
ارع ديف ومه عتم اي يف الرتابري املر ذة للروعايف هبذه احليو(.

ذوي

 -١٨توص ااي اللجنا اةُ الدولا اةَ الط اارف أبن تق ااوم ،ابلتش اااور الو ي ااق م ااع األش ااخاص ذوي
اإلعاقااة ومبشاااركته الفعليااة ،ماان خااالل املنظ ااات الاايت متااثله  ،ابعت اااد اساااتيجية وطنيااة
وتنظااي تااالت إلذكاااء وعااي اجل هااور ماان أجاام ترسااين صااورةٍ اجيابيااة عاان األشااخاص ذوي
اإلعاقة ابعتباره أصحامل عيع حقوق اإلنسان املعاف تا يف التفاقية.
امكانية الوصول (املادة )9
-١9

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع دريف ا الو رول إىل املبر ين وامل اقر
الألرعواب الري تواجرت األ ر
أ)
ووس ئل النيل الع ميف وا اسر تام تلنولوجا املعلوم واالتأل ال بسبب عتم تواق متم
ال مجيف بلغيف ار ر ،ة ووسر ئل الروا رل املعروززة والبت لريف ومرتم نُظر الير ااة املاسر ة وط يريف بر اي
ولغرريف ار ر ،ة وغريه ر مرره وس ر ئل الروا ررل وط ائيررت وأ ررل لت الرري س ر ل االطررالإل علا ر  ،متررل
ح و اللر بيف الرألو يف؛
) دلرريف املعلومر املررواق ة عمر اختذتررت التولرريف ال ر مرره تررتابري ل ررم االسرررن د
إىل ماي رروم الرأل ررما الع ر م ا وض ر ب ر امو إع ر دة ارعم ر  ،،مت ررل ارط ر  ،الع ر م لل رريف الوطنا رريف
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رعر ر دة ارعمر ر  ،والرنما رريف للاير ر ة  ،2027-20١٨ال ررذي رنر ر ول مس ررنلي حتيار ر تعر ر ا وإعر ر دة
إعم  ،ايف قظ املر ،ة مه ج اا العملا ار،ه بايف واحل بايف بغتاد ،ونانو  ،و رال الرت ه،
واألنب ر  ،،و ررود ،ود ىل ،واببررل) ،ق رالل عرره مسررنليف إع ر دة إعم ر  ،وتنمارريف ايف قظ ر املر ر ،ة
بشلل غري مب مه ج اا تلك العملا .
 -20متشي ا مع ما جاء يف التعليق العام رق  )٢٠14(٢بشأن امكانياة الوصاول ،توصاي
اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
وضااع اس اااتيجية لتااوفري تقنيااات ووسااائا املساااعدة املباشاارة وتطبيق اات
أ)
ا اااتف او ااول وماعااي لاااة اإلشااارة املهنيااني ووااري ذلااك ماان الوسااائم لتيسااري الوصااول اىل
املبا اااين واملرافا ااق ووسا ااائم النقا اام العاما ااة واحلصا ااول علا ااى خا اادمات تكنولوجيا ااا املعلوما ااات
والتصااالت ،واختاااذ تاادابري لتنفيااذ التش اريعات واملعااايري الوطنيااة ذات الصاالة ،مبااا يش ا م
الفق ارتني  7و ٨م ان املااادة  15ماان القااانون رق ا ( )٣٨لساانة  ٢٠1٣ومتطلبااات الوصااول
اليت حددهتا األمانة العامة لا الاوزراء ( ،CRPD/C/IRQ/1الفقارة  ،)49مباا يف ذلاك عان
طريق وضع اجراءات لتقدمي الشكاوى وانشاء آليات رصد؛
) التأكا ااد ،ابلتعا اااون ما ااع األشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة ،ما اان ادرال متطلبا ااات
الوصااول ومفه ااوم التصا ا ي العااام يف عي ااع التشا اريعات والسياسااات والا اربامج ذات الص االة
بربامج اعادة اإلع ار بعد انتهاء النزاق.
حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
-2١

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

أتثررري النرزاإل املسررلح وغررريه مرره أعمر ل العنررز امل تلبرريف ا حر السررل املررتناني
أ)
ذوي ارع ديف أ ت مه غريه  ،والز دة الي ر ته
عله األ
وتش ته ا التوليف ال
ذوي ارع ديف مه جر اا ار ر اب الن مجريف عره النرزاإل ومره جر اا نير اخلرتم
عتد األ
ال بايف وغريه مه اخلتم األس سايف ،وال سام ا إدلا دسر ؛
) مل ر ررو د ر ر نو ال ر ررتق إل امل ر ررتين ،د ر ر  )44لس ر ررنيف  20١٣والي ر ر نو ،در ر ر )٣٨
لسررنيف  ،20١٣و ررذلك السا سر والرربامو ،مبر قا ر السا سرريف الوطنارريف ردا،ة ملررز النر زحني ا
الع ر ا( الرري أد ه ر الررس الرروز،اا ا د ر ا،ه ،د ر  )4١4لسررنيف  ،20١5مرره أي إ ر ،ة إىل ض ر و،ة
ذوي ارع ديف ا ح ال ال وا. ،
تيتا التع الاي دي ل
 -22توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ختصاايص املااوارد البش ارية والتقنيااة واملاليااة الالزمااة لتقاادمي اخلاادمات ،مبااا يف
أ)
ذل ااك خ اادمات التأهيا اام واعا اادة التأهيا اام وخ اادمات الص ااحة النفسا ااية والص اارف الصا ااحي
واألماااكن اآلمنااة والتعلااي والتاادريب املها  ،اىل األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،ول سااي ا النساااء
واألطفال منه  ،ضحااي العنف املرتكب يف سياق النزاق املسلح أو النازحني أو الالجئني أو
املهاجرين ،مبا يش م اختاذ تدابري لتيسري عاودهت الطوعياة ،وانفااذ قاانون تعاوي املتضاررين
جراء الع ليات احلربية واألخطاء العسكرية والع ليات اإلرهابية رق ( )57لسنة ٢٠15؛
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) احلا ا ا اارص ،امتثا ا ا ااالا إلطا ا ا ااار سا ا ا اانداي للحا ا ا ااد ما ا ا اان ا ا ا اااطر الكا ا ا ااوار
للفاااة  ،٢٠٣٠-٢٠15علااى أن تكااون التش اريعات والسياسااات والااربامج الوطنيااة املعنيااة
حبااالت اخلطاار والطااوارئ اإلنسااانية شاااملةا ملسااائم اإلعاقااة ،بساابم منهااا بااذل جهااود دؤوبااة
جلعم نظ اإلنذار املبكر واإلنذار العام يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة.
العا ا اااف ابألش ا ااخاص ذوي اإلعاق ا ااة عل ا ااى ق ا اادم املس ا اااواة م ا ااع اآلخا ا ارين أم ا ااام الق ا ااانون
(املادة )1٢
-2٣

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع دريف النايسرايف  -االجرم عاريف أو العيلاريف
نظ م الو يف عله األ ر
أ)
املنألررو علاررت ا الايير ة  2مرره املر دة  46واملر دة  ١04مرره الير نو املررتين الير نو ،در )40
لس ررنيف  ،)١95١وأ ر ر ل عم رره ع ررتم اعر ر ا املر رواد  94و 95و ١07و ١0٨م رره الير ر نو امل ررتين
ذوي ارع د رريف
وامل ر دة  7م رره الير ر نو ،در ر  )١٨٨لس ررنيف  ١959ابألهلا رريف الي نونا رريف ل ر ر
العيلايف أو النايسايف  -االجرم عايف؛
) م ر و،د مرره تي ر  ،عرره ح ر ال مل ُع ر َ
ذوي ارع د السمعايف أو البأل يف ا الش و امل لايف.

قا ر ابألهلارريف الي نونارريف ل

ر

 -24توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
التعجياام بتعااديم القااانون رقا ( )٣٨لساانة  ٢٠1٣ووااري ماان التشاريعات
أ)
ذات الصاالة مبااا يض ا ن الع اااف ابألشااخاص ذوي اإلعاقااة علااى قاادم املساااواة مااع وااريه
أمااام القااانون ،ووضااع نظااام يااوفر جل يااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة الاادع يف اختاااذ ق اراراهت
متشيا مع ما جاء يف تعليق اللجنة العام رقا  )٢٠14(1بشاأن العاااف ابألشاخاص ذوي
اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون؛
) اذكاااء وع ااي شا ارائح ا ت ااع كاف ااة ،مب ااا فيه ااا األُساار ،بس اابم كفال ااة احا ااام
األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف عيع مناحي احلياة.
امكانية اللجوء اىل القضاء (املادة )1٣
-25

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع ديف العيلايف أو النايسايف  -االجرم عايف مه احلر ا
ح م األ
أ)
املشر  ،يف ا إجر ااا ايفر ع إالء لر دالا بشر داهت  ،وقير ل للمر دة  ٨6مرره الير نو ،در )١07
لسنيف ١979؛
ذوي ارع درريف بسرربب دلرريف مع قرريف
) بُعررت النظ ر م الي ر ئو عرره مرن ر ول األ ر
ذوي ارع دريف
الع ملني ا الي إل الي ئو مبس ئل ارع دريف وبسربب احلرواجز الري ثنر األ ر
مرره اللجرروا إىل ايف ر واواو ر الي ر ئايف ،مب ر قا ر احل رواجز امل د رريف والعيب ر الرري تع ض ر ا
احلألول عله املعلومر ش رل ل سر ل االطرالإل علا ر  ،مترل ط يريف بر اي ونُظر الير ااة املاَ وسر ة
ولغرريف ار ر ،ة ،وأ ر ل عمرره دلرريف املعلوم ر املر حرريف عم ر اختذتررت التولرريف ال ر مرره تررتابري لرناياررذ
أحل م الايي ة  ) 6مه امل دة  ١5مه الي نو ،د  )٣٨لسنيف 20١٣؛
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ذوي ارع ديف املسرايات ه مه املس عتة
ج) دليف املعلوم املر حيف عه عتد األ
الي نونايف ،وال سام ا املن ط غرري املشرموليف درتم العار دا الي نوناريف ،A/HRC/WG.6/20/IRQ/1
الايي ة .)25
 -26واللجنةُ ،اذ تاذكِّر بتعليقهاا العاام رقا  )٢٠14(٢بشاأن امكانياة الوصاول ،توصاي
الدولةَ الطرف مبا يلي:

ض ان امكانية وصول عيع األشخاص ذوي اإلعاقاة ،ول ساي ا األشاخاص
أ)
ذوو اإلعاق ااة العقلي ااة أو النفس ااية  -الجت اعي ااة ،اىل ُك اام اإلجا اراءات القض ااائية عل ااى ق اادم
املساواة مع وريه  ،مباا يف ذلاك مان خاالل تاوفري الاتيباات التيساريية اإلجرائياة املناسابة ا
من حيث نوق اجلن والسن؛

) اختاذ ما يلزم من تدابري لض ان ُّ
متكن عيع األشخاص ذوي اإلعاقة ،ول سي ا
األشخاص ذوو اإلعاقة النفسية  -الجت اعية أو العقلياة وذوو اإلعاقاات البصارية أو السا عية،
من اللجوء اىل القضاء بتذليم عيع العقبات اليت متانعه مان ذلاك ،وبضا ان حقها يف املشااركة
الفعليااة يف عي ااع اإلجا اراءات القض ااائية ،وبت ااوفري املعلوم ااات ا ا أبش ااكال يس ااهم الط ااالق
عليهااا ،مثاام طريقااة باراي ونُظا الق اراءة امليساارة ووسااائم التواصاام الاايت تع اام ابلل ا ولاااة
اإلشاارة ،ومتكيانه مان التواصام تاا ،وبازايدة عادد ماعاي لااة اإلشاارة املا هلني ،ومبواصاالة
تدريب موظفي انفاذ القانون على عج التعامم مع اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان؛
ج) تقدمي املساعدة القانونية جمانا أو بتكلفة ميساورة لألشاخاص ذوي اإلعاقاة
يف عيع أرجاء الدولة الطرف وض ان ختصيص اعت ادات امليزانية الالزمة لذلك.
حرية الشخص وأمنه (املادة )14
-27

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ررو املر ر دة  ١05م رره در ر نو العي ررواب واملر ر دتني  7و ٨م رره در ر نو الأل ررايف
أ)
ذوي ارع د رريف العيلا رريف
النايس ررايف ،در ر  )١لس ررنيف  2005ت رروق أس سر ر ل د نونار ر ل ر ررتاإل األ ر ر
أو النايسايف  -االجرم عايف املسرشايه مه دو مواقير  ،وعتم وجرود بار ب إحألر ئايف عره عرتد
ذوي ارع ديف مسلويب احل يف وعه أسب سرلب حر ر وأسسرت الي نوناريف وعره عرتد
األ
ذوي ارع ديف مسلويب احل يف ا باويف األُس ة؛
األ
) دلرريف املعلوم ر املر حرريف عم ر اختذتررت التول رريف ال ر مرره تررتابري اي ل ريفل ل
ذوي ارع د رريف مس ررلويب احل رريف ا م ا ررز االحرجر ر ز ،مبر ر ا ذل ررك حي
حي ررو( األ ر ر
ال تاب الراسري يف املعيولريف املنألرو علارت ا الايير ة  6أ) مره املر دة  ١5مره الير نو ،در
لسنيف  ،20١٣وعم إذا نن آلا تيتا الشل و ا مرن وو .

ررم
رر ا
)٣٨

 -2٨وتوصي اللجنةُ ،متشيا مع مبادئها التوجيهية بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقاة يف
احلرية واألمن ( ،A/72/55املرفق) ،الدولةَ الطرف مبا يلي:

الااء عيع التشريعات اليت جتياز سالب احلرياة علاى أسااس اإلعاقاة الفعلياة
أ)
أو املتص ااورة ،والس اات رار يف تط ااوير اخل اادمات ا ادف ااة اىل تع ااايف األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة
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النفسية  -الجت اعية أو العقلية واىل اعادة أتهيله  ،وانشاء آليات تقادمي شاكاوى يساهم
على األشاخاص ذوي اإلعاقاة اللجاوء اليهاا يف احلاالت الايت تنطاوي علاى انتهاا حقها يف
احلرية واألمن؛
) اختاذ ُكم ما يلزم من تدابري لكفالاة اعتباار احلرماان مان الاتيباات التيساريية
املعقولااة متيي ازا علااى أساااس اإلعاقااة ،وض ا ان تااوفري الاادع والاتيبااات التيس اريية اإلجرائيااة
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يشتبه يف ارتكات جرمية مبا يالئ احتياجاهت الفردياة ،مباا يف
ذلك أ ناء احتجازه .
عدم التعر للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة (املادة )15
-29

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

عتم اخت ذ التولريف ال ر ترتابري للرألرت علره الربوتو رول االمرار ،ي التاي داريف
أ)
من ه يف الرعذ ب وغريه مه ض و املع مليف أو العيوبيف الي سايف أو الالإنس نايف أو امل انيف؛
) عررتم وجررود معلوم ر عرره الرررتابري الود ئارريف املر ررذة ،وعرره آلا ر الشررل و
ذوي ارع درريف الررذ ه
ذوي ارع درريف ،وعرره الرررتابري املر ررذة لررتع األ ر
املر حرريف ل ر
أ باوا ع ضيف للرعذ ب أو سوا املع مليف؛
ج) اعرب ر ر  ،العي ر ر الب ررتين د نونا ر ر ل مبوج ررب الايي ر ر ة  ١م رره امل ر ر دة  4١م رره د ر ر نو
العيررواب عنررتم ن رروي علرره تودا ر األزواج العي ر البررتين علرره زوج ر هته أو افابا واألم ر
ذلك ”ا حتود م هو مي  ،د نوبل أو ع ق ل“؛
واملعلمني عله األطاي ل ،وإ
د) تعلام ر السررلود امل ررين ال رريب لسررنيف  )١9٨5الرري تسرررتين الرج ر  ،ال بارريف
اجمل اة ألغ اف الباث العلمو مه حظ الرج  ،ال بايف.
 -٣0توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
التصااديق علااى الربوتوكااول الختي ااري لتفاقيااة مناهضااة التعااذيب وانشاااء
أ)
آلية وقائية وطنية تُسند اليها ولية رصد امل سسات ووريها من أماكن الحتجاز.

) انشاااء آليااات رصااد ماان أجاام منااع التعااذيب ووااري ماان ضاارومل املعاملااة
القاس ااية أو الالانس ااانية أو املهين ااة يف عي ااع الس ااياقات ال اايت يُس االب فيه ااا األش ااخاص ذوو
الع َجازة ومراكاز
اإلعاقة حريته  ،مبا يف ذلك مستشفيات األمرا النفساية والساجون ودور َ
اعادة أتهيم ودور الرعاية ،وكذلك انشاء آلية تقادمي شاكاوى يساهم علاى األشاخاص ذوي
اإلعاقة اللجوء اليها؛ واجراء حتقيقات يف أي حالت من هاذا القبيام؛ ومقاضااة األشاخاص
املشتبه يف ارتكات أفعال تعذيب أو سوء معاملاة ومعااقبته ؛ ومسااندة الضاحااي مان خاالل
اسداء املشورة القانونية  ،وتوفري املعلومات أبشكال ميسرة ،وتوفري خدمات اإلرشااد
وسبم اجلرب  ،مبا يش م التعوي واعادة التأهيم؛
ج) تعااديم الفقاارة  1ماان املااادة  41ماان قااانون العقااوابت أو الااؤهااا ،وساان
تشريع ظر عيع أشكال العقوبة البدنية يف عيع السياقات ،وانفاذ حظر العنف والتعذيب
املنصاوص عليااه يف الفقاارة  4ماان املااادة  ٢9ويف الفقاارة (1ل) ماان املااادة  ٣7ماان الدسااتور
ويف املادتني  ٣٣٣و 4٢1من قانون العقوابت؛
GE.19-18371

9

CRPD/C/IRQ/CO/1

د) تعااديم تعلي ااات الساالو امله ا الط ا (لساانة  )19٨5وكفالااة أن يُباادي
األشخاص ذوو اإلعاقة موافقته احلرة واملستنرية قبم اشراكه يف أي حبو طبية أو عل ية.
عدم التعر لالستاالل والعنف والعتداء (املادة )16
-٣١

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع درريف ،وال سررام النس ر ا ذوا
الري ر  ،الرري تاياررت برع ر ف األ ر
أ)
ارع ديف واألطاي ل ذوو ارع ديف ،للعنز ،مب ا ذلك العنز اجلنس ين ،وعتم وجود معلوم عره
املالحي ر ر اجلن ئار رريف مل ر ر تليب هر ررذه األقع ر ر ل وأحل ر ر م اردانر رريف الأل ر ر د،ة ا حي ر ر وعر رره آلا ر ر
االنرأل املر حيف لل ا ؛
) عررتم وجررود با ر ب إحأل ر ئايف عرره ز ،ا ال ررت الرري أج هت ر املايوضررايف العلا ر
حليو( ارنس وهاويف ،ع يف ذوي ارع ديف واالحرا ج اخل يف والوحرتا اخل ريف الر بعريف لروزا،ة
الألايف وقي ل للايي ة  ٣مه امل دة  ١6مه االتاي دايف ،وعه الرتابري املر رذة لسرت مر حتدترت ز ،ا
يف حمرمليف؛
ال ت هذه مه ثغ ا
ج) عررتم وجررود معلوم ر عرره مررت تعمررا م اع ر ة منظررو ،ارع درريف ا الرش ر ع
والسا س والربامو منع ل جلما أ ل ل االسرغالل والعنز وار ذاا.

 -٣2توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

التحقيق الفوري والفعال يف حالت العنف ضد األشاخاص ذوي اإلعاقاة،
أ)
وحماك ااة املش ااتبه ف اايه  ،ومعاقب ااة اجلن اااة عل ااى النح ااو الواج ااب ،وت ااوفري س اابم ج اارب فعال ااة
للضحااي ،مبا يش م تعويضه واعادة أتهيله ؛
) تعزيااز اآلليااات املكلفااة برصااد عيااع املرافااق وال اربامج املعنيااة ابألشااخاص
ذوي اإلعاق ااة رص اادا مسا اتقالا ،وفقا اا للفق اارة  ٣م اان امل ااادة  16م اان التفاقي ااة ،ول سا ااي ا
في ا يتصم مل ع البيانت وبتو يق ارات احل اية واألساليب املتبعة يف سدها؛
ج) ض ان أن تكون أي تدابري تشريعية وسياساتية تتخذها الدولة الطرف ملناع
العنااف والسااتاالل واإليااذاء ،مثاام تفعياام خااا اتصااال مباشاار لالبااال عاان حااالت العنااف
األسري ،يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة.
حرية التنقم واجلنسية (املادة )1٨
 -٣٣س و ،اللجنيف اليل مره عرتم تسرجال مجار األطاير ل ذوي ارع دريف عنرت والدهتر  ،األمر
ال ررذي ع ضر ر النع ررتام اجلنس ررايف ،وال س ررام األطاير ر ل ال ررذ ه ول ررتو ا التول رريف ال ر ر ل عر ر
أج نب ،واألطاي ل الذ ه ولتو أل وأم ا ولني ،واألطاي ل الذ ه ولرتو ا املنر ط املر ر ،ة
مه النزاإل املسلح.
 -٣4توصااي اللجناةُ الدولاةَ الطاارف أبن ختصااص املااوارد البشارية والتقنيااة واملاليااة الالزمااة
ملواصلة جهودها الرامية اىل تسجيم عيع األطفاال ذوي اإلعاقاة واحليلولاة دون وقاوعه يف
حالة انعدام اجلنسية.
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العيش املستقم واإلدمال يف ا ت ع (املادة )19
-٣5

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ملو الي نو ،د  )٣٨لسنيف  20١٣مه أي اعر ا
أ)
املسريل واردم ج ا اجملرم ابعرب ،ه حي ل مه حيو( الاي د؛

ر ح ابحلر ا العرا

) انعرتام اخلرتم االجرم عاريف ومرتم الرتع امليتمريف ا نرز اجملرمر  ،األمر
ذوي ارع درريف مرره الرمر ر خيررود الرري تلايل ر امل ر دة  ١9مرره االتاي دارريف،
الررذي عن ر األ ر
وعتم وجود با ب إحأل ئايف عه عتد األ
ذوي ارع دريف الرذ ه عاشرو ا مالجرق وقير ل
للم دة  ١0مه د نو ،ع يف وأتهال ذوي ارع ديف واالحرا ج اخل يف؛

ج) اتب إل الن و ال يب حا ل ارع ديف ا حتت ت مره قر لرت االسرراي دة مره مرتم
ُمععني مراي م مبوجب امل دة  ١9مه الي نو ،د  )٣٨لسنيف  ،20١٣وم تايات هب الري  ،مه طول
عملايف الرياا هذه ،وعتم ترواق معلومر عره مرت وجرود آلاريف  ،رت تلايرل أ لرو ل ر
ذوي
ذوي ارع د رريف الي ررول الايأل ررل قامر ر لر ر ه ررذه اخل ررتم  ،وال س ررام ا ح ل رريف األ ر ر
ارع ديف العيلايف أو النايسايف  -االجرم عايف الذ ه روىل األو ا ا علا امرا  ،معانا املراي غني.
 -٣6توصا ااي اللجنا ااة ،وفق ا ا ا لتعليقها ااا العا ااام رق ا ا  )٢٠17(5بشا ااأن العا اايش املسا ااتقم
واإلدمال يف ا ت ع ،الدولةَ الطرف مبا يلي:
ساان تشااريع يعاااف حبااق األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف الناادمال يف ا ت ااع
أ)
ويف اختيار مكان اقامته واألشخاص الاذين يعيشاون معها  ،ويكفام يف الوقاه ذاتاه جل ياع
األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن فيه األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يعيشون حالي ا يف ي ات
النازحني ،العااف حبقه علاى قادم املسااواة ماع واريه أماام القاانون يف ةارساة حاريته يف
اختيار ترتيبات عيشه ؛

) زايدة اخل اادمات ا ت عي ااة املقدم ااة م اان خ ااالل هيئ ااة رعاي ااة ذوي اإلعاقا ااة
والحتياجااات اخلاصااة ،مبااا يشا م تااوفري الوحاادات السااكنية املالئ ااة ،واحلاارص علااى القيااام
ابنتظام مل ع بيانت حديثة ومصنفة تصنيفا مناسبا عن هذ اخلدمات؛
ج) انشاء آلية حتدد ،بفعالية ،من ق لاه الساتفادة مان خادمات ُم ِّعاني متفار
وفق ا لنهج التعامم مع اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان ،وكفالة أن يظام القاول الفصام يف
أي خدمات تقدم مبوجب املادة  19من القانون رق ( )٣٨لسنة  ٢٠1٣لألشخاص ذوي
اإلعاقة املستفيدين من تلك اخلدمات.
التنقم الشخصي (املادة )٢٠
ذوي ارع درريف ا احلألررول
 -٣7س ر و ،اللجنرريف اليل ر مرره الألررعواب الرري تواجررت األ ر
علرره م ر قر جونررت ا تررنيل مرره ُمععان ر تينارريف وأج ررزة ومعررتا ول روازم طبارريف شسررع  ،معيولرريف
وجودة ع لايف.
 -٣٨توصااي اللجن اةُ الدول اةَ الطاارف أبن تتخااذ مااا يلاازم ماان تاادابري لت كااني األشااخاص
ومعينااات التنقاام الشخصااي عاليااة اجلااودة أبسااعار
ذوي اإلعاقااة ماان احلصااول علااى معاادات ُ
معقولة أو جمانا.
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حرية التعبري والرأي ،واحلصول على املعلومات (املادة )٢1
-٣9

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

عررتم االعر ا  ،ار ل بلغرريف ار ر ،ة الع ادارريف ،وعررتم اي رريف عررتد بر امو الرررت ،ب
أ)
ذوي ارع د رريف ا ت ررت ،س لغ رريف
امل ررين عل رره ال مج رريف بلغ رريف ار ر ،ة ،وحمتود رريف مش ر  ،يف األ ر
ار ،ة وا اعرم د م مجو لغيف ار ،ة؛
) دل رريف م ر ه ررو مر ر م رره معلوم ر وم رره تلنولوجا ر املعلوم ر واالتأل ر ال
ش ررل ل س ر ل االط رالإل علا ر  ،متررل نظ ر م الي ر ااة املاس ر ة ،واللغرريف املبس ر يف ،والع ر ف النألررو
لللالم ،ولغيف ار ر ،ة ،وط يريف بر اي ،والو رز السرمعو ،ووسر ئل الروا رل املعرززة والبت لريف والري
تعمل ابللمس؛
ج)

عتم تواق معظ الربامو الرلايز ونايف واملواد الشبلايف ا أ ل ل ُما وس ة.

 -40توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

العاااف ريياا بلاااة اإلشااارة العراقياة ،وزايدة عاادد بارامج التاادريب املها
أ)
على الاعة بلااة اإلشاارة وعادد معل اي لااة اإلشاارة ِّمان األشاخاص ذوي اإلعاقاة ،وانشااء
آليااة للتصااديق علااى جااودة خاادمات الاعااة بلاااة اإلشااارة ،ابلتشاااور الو يااق مااع األشاخاص
ذوي اإلعاقة الس عية ومبشاركته الفعلية؛
) تعزيااز اسااتخدام نظااام الق اراءة امليساارة ووااري ماان أشااكال وطاارق ووسااائم
التصااال وتيس ااري  ،وتيسااري حص ااول األشااخاص ذوي اإلعاق ااة علااى تكنولوجي ااا املعلوم ااات
والتصالت ،بسبم منها توفري الرباجميات واألجهزة املُِّعينة جل يع األشاخاص ذوي اإلعاقاة،
مبن فيه َمن يعيشون يف املناطق الريفية؛
ج) مض ا اااعفة جهودها ا ااا الراميا ا ااة اىل ض ا ا ا ان امكانيا ا ااة الوصا ا ااول اىل ال ا ا اربامج
التلفزيونية واملواقع الشبكية احلكومية ،واحلرص على التزام هيئات القطاق اخلاص اليت تقادم
سارة ،واحلارص
خدمات اىل اجل هاور عارب شابكة اإلناناه بتاوفري تلاك اخلادمات أبشاكال ُميَ ر
أيضاا علاى امتثااال املواقاع الشابكية لل عااايري الايت وضاعتها مبااادرة تيساري الوصاول اىل شاابكة
اإلنانه التابعة لئتالف الشبكة العنكبوتية العاملية.
احاام البيه واألسرة (املادة )٢٣
ذوي ارع دريف ا الرزواج
 -4١س و ،اللجنيف اليل مه الياود املاي وضيف عله حيو( األ
واألس ة واألموميف واألبوة ،لياود املنألو علا ا امل دة  7مه الي نو ،د  )١٨٨لسنيف .١959
 -42توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعاديم أو الاااء التشاريعات الايت متنااع األشاخاص ذوي اإلعاقاة مان ةارسااة
أ)
حقوقه يف الزوال واألمومة واألبوة على قدم املساواة مع وريه ؛
) اختاااذ تاادابري لاادع اآلابء واألمهااات ذوي اإلعاقااة مبااا ِّ
ميكاانه ماان تنشاائة

أطفااا يف بيااوهت  ،والقضاااء علااى وص ا ة العااار الجت اعيااة الاايت تلحااق ابألشااخاص ذوي
اإلعاقة في ا يتعلق ابلزوال واألبوة واألمومة.
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التعلي (املادة )٢4
-4٣

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ار ،ة ،ا تش ع التوليف ال  ،متل املر دة  9مره در نو الرعلرا ارلزامرو
أ)
رايو منايألرليف ل طاير ل ذوي
،د  )١١٨لسنيف  ١976بشن الرعلرا ارلزامرو ،إىل ختألرا
ارع د رريف البألر ر يف أو الس ررمعايف يرألر ر قا ر ر تعل ررا هر ر الا األطاير ر ل عل رره ر ر دة إ مر ر ل امل حل رريف
االبرتائايف ،وم تايات بت الري  ،مه عتم الرا ( عتد بري مه األطاي ل ذوي ارع ديف ابملتا،س؛
) العيب ر الرري تع ر ف ال ررال ذوي ارع درريف ا احلألررول علرره الرعلررا  ،مب ر ا
ذلك احل جيف إىل د مس ق طو ليف ،و،دااة وس ئل النيل ،واالقري  ،إىل املعلمني املرت،بني علره
ترروقري الرعلررا اجل ر م واسررر تام لغرريف ار ر ،ة وط يرريف ب ر اي ونظ ر م الي ر ااة املاَس ر ة ،وعررتم وجررود
من هو د،اسايف ُماس ة.

 -44توصااي اللجن اةُُ ،مساشاادة بتعليقهااا العااام رق ا  )٢٠16(4بشااأن احلااق يف التعلااي
الشامم للج يع ،الدولةَ الطرف مبا يلي:

اختاذ تدابري فورية لضا ان حصاول عياع األطفاال ذوي اإلعاقاة جماانا علاى
أ)
التعلااي اجل ااامع ع ااايل اجل ااودة يف عي ااع مراحاام الدراس ااة اإللزامي ااة ،وانف اااذ ”ال اادمج الاب ااوي
الشااامم“ لألطفااال ذوي اإلعاقااة وحصااة املقاع اد الدراسااية املخصصااة ا يف ب ارامج التعلااي
اجلامعي ،وفقا للفقرتني (٢أ) و(٣ل) من املادة  15من القانون رق ( )٣٨لسنة ٢٠1٣؛

) ختصاايص مااا يكفااي ماان مااوارد بشارية وتقنيااة وماليااة ماان أجاام تقاادمي الاادع
الف ااردي لألطف ااال ذوي اإلعاق ااة ،مب اان ف اايه األطف ااال ذوو اإلعاق ااة العقلي ااة أو النفس ااية -
الجت اعيا ااة واألطفا ااال املصا ااابون ابلتوحا ااد واألطفا ااال ذوو اإلعاقا ااة البص ا ارية أو الس ا ا عية،
مبا ميكنه من احلصول على تعلي ٍ جامع وجيد.
الصحة (املادة )٢5
-45

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع د رريف ،وال س ررام ذوو ارع د رريف العيلا رريف
دل رريف ق ر حأل ررول األ ر
أ)
أو النايسايف  -االجرم عايف واألطاي ل ذوو ارع ديف ومه عاشو مرن ا املنر ط ال اياريف والنر زحو
من  ،عله متم ال ع يف الألاايف واملعتا ال بايف وو وو إىل امل اق الألاايف؛
ذوي ارع درريف مبعلوم ر س ر ل اطءالع ر علا ر عرره
) عررتم تزو ررت األ ر
ال ع يف الألاايف ،ومه مثُّ ،
تعذ ،اسراي دهت مه نظ م ال ع يف الألاايف عله دتم املس واة م غريه ؛
ج) العيبر ر ر ال ر رري تعر ر ر ف النسر ر ر ا والايرار ر ر ذوا ارع د ر رريف ا احلأل ر ررول عل ر رره
متم ال ع يف الألاايف ،مب قا متم الألايف اجلنسايف وارجن بايف ،نراجيف ودوإل م ا ز ال ع يف
الألرراايف علرره مس ر ق بعاررتة والعيب ر امل د رريف وامل لارريف والسررلو ايف وعررتم ت رواق معلوم ر س ر ل
االطالإل علا عه متم ال ع يف الألاايف املر حيف؛
امللايوليف ل
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 -46توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
زايدة ع اادد خ اادمات الرعاي ااة الص ااحية ا ت عي ااة الش اااملة وتعزي ااز ق اادرات
أ)
القائ ني عليها على تقدمي هذ اخلدمات اىل األشاخاص ذوي اإلعاقاة ،ول ساي ا اىل األشاخاص
ذوي اإلعاقة العقلية أو النفسية  -الجت اعية ،واألطفاال ذوي اإلعاقاة ،واألشاخاص ذوي
اإلعاقة الذين يعيشون يف املناطق الريفية ،والنازحني من األشخاص ذوي اإلعاقة؛
) احلرص على ااتحة املعلومات املتعلقة خبدمات الرعاية الصحية لألشاخاص
ذوي اإلعاقة يف أشكال يسهم عليه الطالق عليها؛
ج) اخت اااذ م ااا يل اازم م اان ت اادابري لضا ا ان تاطي ااة عي ااع النس اااء والفتي ااات ذوات
اإلعاقاة تاطياةا شااملة خبادمات الرعاياة الصااحية ،مباا فيهاا خادمات الرعاياة الصاحية اجلنسااية
واإلجنابية ،وفقا ألحكام الفقرة  1من املادة  15من القانون رق ( )٣٨لسنة ٢٠1٣؛
د) ختصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ أحكاام الفقارتني 6
و ٨م اان امل ااادة  ٣والفق اارة (1ح) م اان امل ااادة  9م اان الق ااانون رقا ا ( )٣٨لس اانة ،٢٠1٣
ولتدريب املوظفني الطبيني وشبه الطبيني على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبا فيها احلق
يف املوافقة احلرة واملستنرية واحلق يف الستفادة من نظام الرعاية الصاحية علاى قادم املسااواة
مع وريه .
التأهيم واعادة التأهيم (املادة )٢6
 -47س ر و ،اللجنرريف اليل ر القري ر  ،التول رريف ال ر إىل الرش ر ع واالس ر اتاجا وال رربامو
املالئم رريف ل ررم احلأل ررول عل رره م ررتم الرنها ررل وإعر ر دة الرنها ررل ،وال س ررام ا وسر ر البل ررت
وجنوبت ،وإىل املوا،د البش يف والرينايف وامل لايف الالزميف لذلك.
 -4٨توصااي اللجن اةُ الدول اةَ الطاارف أبن تعت ااد تش اريعات مالئ ااة وتااوفر املااوارد البش ارية
والتقنياة واملاليااة الالزمااة لضا ان احلصااول علااى خاادمات التأهياام واعااادة التأهياام ،مااع كفالااة
اشارا األشااخاص ذوي اإلعاقااة اشاراك ا فعليا ا ،ماان خااالل املنظ ااات الاايت متااثله  ،يف وضااع
تلك اخلدمات وتقدميها.
الع م والع الة (املادة )٢7
-49

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع دريف ا وظر ئز
عرتم الو رول بعرت إىل احلألرريف امل ألألريف ل ر
أ)
الي إل العر م ،ودرت،ه  5ا امل ئريف ،واحلألريف امل ألألريف ور ا وظر ئز م سسر الي ر إل اخلر
الري ز ررت عررتد موظايا ر علرره  60موظاير ل ،ودررت،ه  ٣ا امل ئرريف ،و ر حألررر منألررو علا مر ا
امل دة  ١6مه الي نو ،د  )٣٨لسنيف  20١٣وا د ا ،الس الوز،اا ،د  )205لسنيف 20١٣؛
) عررتم إ ررتا ،ل روائح لرنايا رذ أحل ر م الايي ر ة  ) 4مرره امل ر دة  ١5مرره الي ر نو
،د  )٣٨لسنيف  ،20١٣الي تن عله أ أحت األهتا املنشودة مه ذلك الي نو هرو إار د
ذوي
ذوي ارع درريف ،وعررتم ترروقري ت تاب ر تاسررري يف معيولرريف ل ر
ق ر عمررل ل ر
ارع ديف ا أم ه العمل ا الي عني اخل والع م وا مجا ا ال االدرأل د.
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 -50توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اخت اااذ ت اادابري لضا ا ان تنفي ااذ أحك ااام امل ااادة  16م اان الق ااانون رقا ا ()٣٨
أ)
لسنة  ٢٠1٣تنفيذا فعالا وإلذكاء وعي الشاركات العاماة واخلاصاة ابلشارق القاضاي بتاوفري
الدع الفردي ،وحظر احلرمان من الاتيبات التيسريية املعقولة يف مكان الع م؛
) مضاااعفة جهودهااا الراميااة اىل اجياااد فاارص ع اام لألشااخاص ذوي اإلعاقااة،
مبن فيه النساء ذوات اإلعاقة واألشخاص ذوو اإلعاقة النفسية  -الجت اعية أو العقلياة،
يف سااوق الع اام املفتوحااة ،بساابم منهااا متكياانه ماان مزاولااة األع ااال احلاارة ،وتااوفري التاادريب
املها املالئا ا  ،وتيسااري حصااو علااى قاارو  ،واختاااذ تاادابري حمااددة حتفااز أرابمل الع اام
على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
مستوى املعيشة الالئق واحل اية الجت اعية (املادة )٢٨
-5١

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع ديف ،وعتم وجود
عتم اي يف احلم يف االجرم عايف امل ألأليف ل
أ)
معلوم عم ُاخترذ مره ترتابري لرنايارذ اسر اتاجايف احلرت مره الايير ا العر ا( للاير ة 2022-20١٨
ب ييف مليف ملس ئل ارع ديف؛
ذوي ارع دريف
) املعلوم الي تلير ر اللجنريف والري تايارت ش حألرول األ ر
علر رره احلم ر رريف االجرم عار رريف مش ر ر وة بري ر ررتع ر ر دا طبا ر رريف ،وذل ر رك وقي ر ر ل لي ر ر نو احلم ر رريف
االجرم عار رريف ،د ر ر  )١١لسر ررنيف  20١4والايي ر ر ة  4ه) مر رره امل ر ر دة  ١5مر رره الي ر ر نو ،د ر ر )٣٨
ذوي ارع د رريف
لس ررنيف  ، 20١٣وشن ررت مل ررر بع ررت إ ررتا ،ب در ر اوو رريف ال رري خت ررول األ ر ر
احلألول عله ألأل احلم يف االجرم عايف.
 -52توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تكثيف جهودها الرامية اىل رفع مستوى معيشاة األشاخاص ذوي اإلعاقاة،
أ)
ول سي ا النساء ذوات اإلعاقة ،مبا يف ذلك عان طرياق تنفياذ اساااتيجية احلاد مان الفقار يف
العراق للفاة  ٢٠٢٢-٢٠1٨بطريقة شاملة ملسائم اإلعاقة ،وذلك وفقا ا لل اادة  ٢٨مان
التفاقي ااة ولاللتا ازام الط ااوعي ال ااذي تعه اادت ب ااه الدول ااة الط اارف يف ع ااام  ٢٠14يف س ااياق
الستعرا الدوري الشامم ( ،A/HRC/28/14الفقرات مان  17٢-1٢7اىل ،175-1٢7
و)A/HRC/28/14/Add.1؛
) ضا ا ان تس ااجيم عي ااع األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،يف عي ااع أ اااء الدول ااة
الطرف ،من أجم متكينه من الستفادة من برامج احل اية الجت اعية وفق ا لن وذل التعامم
مع اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان.
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة (املادة )٢9
-5٣
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الياود الي نونايف ،مب قا تلك املنألرو علا ر ا الايير ة  2مره املر دة  49مره
أ)
دسرررو ،الع ر ا( والايي ر ة  ١مرره امل ر دة  46مرره الي ر نو املررتين ،د ر  )40لسررنيف  ١95١واألحل ر م
األم املنألو علا ا د نو انر اب الس النوا الع ادو ،د  )45لسنيف  20١٣ودر نو
انر ر ا ر لس ايف قظ ر واألد ررايف والن رواحو ،د ر  )٣6لس ررنيف  200٨ود ر نو املنظم ر غ ررري
احللومايف ،د  )١2لسرنيف  20١0ودر نو األحرزا السا سرايف ،در  )٣6لسرنيف  ،20١5الري تُياءرت
ذوو ارع ديف العيلايف أو النايسايف  -االجرم عايف،
ذوي ارع ديف ،وال سام األ
ح األ
ا الرألو ن وال ح لالنر اب  ،وعتم احرواا الي نو ،د  )٣٨لسنيف  20١٣عله أي أحلر م
ذوي ارع ديف ا املش  ،يف الل مليف ا احلا ة السا سايف والع ميف؛
بشن ح األ
ذوي
) العيب امل د يف وعيبيف املعلوم والعيب السلو ايف الي تترين األ ر
ارع درريف عرره املش ر  ،يف ا العملا ر االنر بارريف ،مب ر ا ذلررك ررعوبيف الو ررول إىل م ا ررز االد ر اإل
وعررتم ترروق امل رواد االنر بارريف واملعلوم ر ا أ ررل ل س ر ل علررا االطررالإل علا ر  ،متررل ط يرريف
ب اي ولغيف ار ،ة ونظ م الي ااة املاس ة؛
األ

ج) عررتم وجررود معلوم ر عم ر اختذتررت التولرريف ال ر مرره تررتابري لررز دة مش ر  ،يف
ذوي ارع ديف ،مبه قا النس ا ذوا ارع ديف ،ا احلا ة السا سايف والع ميف.

 -54توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
الاا اااء األحكا ااام الت ييزيا ااة الا اايت متنا ااع األشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة العقليا ااة
أ)
أو النفساية  -الجت اعياة مان ةارساة حقاوقه يف التصاويه والاشاح لالنتخااابت ،وتعااديم
القااانون رق ا ( )٣٨لساانة  ٢٠1٣بتض ا ينه حااق األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف املشاااركة يف
احلياة السياسية والعامة؛
) كفالة أن تتيح الرؤية اخلاصة اليت ِّ
وضعه لتيسري مشاركة األشخاص ذوي
العاقة يف الع لية النتخابياة وأتماني دخاو املراكاز النتخابياة وادلئها أبصاواهت بساهولة
ويسر ،واليت تارد يف ردود الدولاة الطارف علاى قائ اة املساائم (،CRPD/C/IRQ/Q/1/Add.1
الفقاارة  ،)16٣جل يااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة امكانيااة املشاااركة والاشااح يف النتخاااابت
اليت ُجترى على عيع املستوايت ،مبا يف ذلاك مان خاالل تاوفري املاواد النتخابياة واملعلوماات
يف أشااكال يسااهم علاايه الطااالق عليهااا ،مثاام طريقااة ب اراي ولاااة اإلشااارة ونظااام الق اراءة
امليسرة؛
ج) تشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبان فايه النسااء ذوات اإلعاقاة،
يف احلياة السياسية والعامة ويف صنع القرارات.
املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الافيه والتسلية والرايضة (املادة )٣٠
 -55تالحررا اللجنرريف أ التولرريف ال ر مل تأل ر ءت( بعر ُرت علرره مع هررتة م ر ا لراسررري الناي ر ذ
امللايروقني أو معر دو البألر أو ذوي إع در أمر ا
إىل املألناي املنشو،ة لاي ئتة األ ر
د ااة امل بوع .
 -56تشااجع اللجنااة الدولااة الطاارف علااى التعجياام ابسااتعرا
على معاهدة مراكش.
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ذوي ارع ديف مه عوائ ا املش  ،يف ا احلا ة
 -57و س و ،اللجنيف اليل ا واجت األ
التي قايف وا أنش يف ال قات والرسلايف وال ضيف عله دتم املس واة م غريه .
 -5٨توصي اللجنة الدولة الطارف أبن ختصاص ميزانياة مفصالة البناود لتعزياز وتاياة حاق
األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة الثقافية ويف أنشطة الافيه والتسالية والرايضاة
على قدم املساواة مع وريه  ،مبا يف ذلك يف التدابري اليت توفر املساعدة عند احلاجة.

جي  -التزامات حمددة (املواد )٣٣-٣1
عع اإلحصاءات والبيانت (املادة )٣1
ذوي ارع دريف ا
 -59س و ،اللجنيف اليل لعرتم وجرود بار ب من جاريف مألرناييف عره األ ر
مجا ر د ع ر التولرريف ال ر  ،مب ر ا ذلررك عمرره تع ض روا مررن للعنررز والن ر زحني وامل ر ج ه
والالجوني وعتعو اجلنسايف و/أو املنرمني إىل أدلا عمن  .و س و،ه اليل أ ر ل عليلريف املعلومر
املر حيف عه مت ت با امل ا املرعلييف ابرع ديف ت باي ل قعلا ل ا تناياذ أهتا الرنمايف املسرتاميف.
 -60توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
أخااذ ا وعااة القصاارية ماان األساائلة الصااادرة عاان منظ ااة األم ا املتحاادة
أ)
للطفولة وفريق واشنطن املع إبحصاءات اإلعاقاة يف العتباار يف التحضاري لتعاداد الساكان
الوط املقبم ،املزمع اجراؤ يف عام  ،٢٠٢٠ويف املسح الوط لالعاقة؛
) تطبي ا ااق امل شا ا ارات املتعلق ا ااة ابإلعاق ا ااة يف رص ا ااد تنفي ا ااذ أه ا ااداف التن ي ا ااة
املستدامة ،ول سي ا الااية  1٨من ا دف 17؛
ج) حتقيا ااق زايدة كا ااربى يف تا ااوافر البيا ااانت عاليا ااة اجل ا اودة ومناسا اابة التوقيا ااه
واملو وقا ااة واملصا اانفة حسا ااب الوضا ااع الجت ا اااعي  -القتصا ااادي ،ونا ااوق اجلا اان  ،والسا اان
والنت اااء العرقااي ،والنت اااء اإل ا  ،والوضااع ماان حيااث ا جاارة ،واإلعاقااة ،واملوقااع اجلاارايف
ووريهااا ماان اخلصااائص الوجيهااة يف سااياقها الااوط  ،وتعزيااز قاادرات ومااوارد اجلهاااز املركاازي
لالحصاااء التااابع لااوزارة التخطاايا (يف سااياق تنفيااذها أحكااام الفقاارة  9ماان املااادة  15ماان
القااانون رقا ( )٣٨لساانة  ،)٢٠1٣وقاادرات ومااوارد وزارة الع اام والشا ون الجت اعيااة يف
اقلااي كردسااتان علااى عااع اإلحصاااءات والبيااانت املتعلقااة ابألشااخاص ذوي اإلعاقااة وعلااى
ادارهتا وحتليلها ونشرها.
التعاون الدويل (املادة )٣٢
 -6١سر و ،اللجنرريف اليلر لعررتم وجررود معلوم ر عرره الرررتابري املر ررذة لرعمررا م اعر ة حيررو(
ذوي ارع درريف ا تناياررذ م رريف الرنمارريف املسرررتاميف لع ر م  20٣0و ،ررته علرره الألررعات
األ ر
ذوي
الوطين .و س و،ه اليل أ ل لعتم تيرتا معلومر عره الرشر و ،مر منظمر األ ر
ارع ديف وإ ا ا وض مش  ،الرع و التويل وتناياذه .
 -62توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أبن حترص على أن تكون السياساات والاربامج الرامياة
اىل تنفيااذ خطااة التن يااة املسااتدامة لعااام  ،٢٠٣٠مبااا يف ذلااك أهااداف التن يااة املسااتدامة،
GE.19-18371
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شاااملةا ملسااائم اإلعاقااة وعل اى أن تُن رفااذ ابلتشاااور مااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،ماان خااالل
املنظ ات اليت متثله  ،ومبشاركته الفعالة.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوط (املادة )٣٣
-6٣

س و ،اللجنيف اليل ا لو:

ذوي ارع دريف ا هاوريف ،ع ريف
قاريف عره ثتارل األ ر
عتم وجرود معلومر
أ)
ذوي ارع ديف واالحرا ج اخل يف ،الري أنشرون مبوجرب املر دة  4مره الير نو ،در  )٣٨لسرنيف 20١٣
مبت بيف اواويف املللاييف شداا م م آلايف تنسا وطنايف مسريليف وقي ل للايي ة  ١مه امل دة  ٣٣مه االتاي دايف؛
) عررتم امرت ر ل املايوضررايف العلا ر حليررو( ارنس ر امرت ر الل ر مالل للمب ر د املرعليرريف
مب ز امل سس الوطنايف لرعز ز و يف حيو( ارنس مب د اب ،س)؛
ج) ع ررتم وج ررود معلومر ر ع رره افلار ر ايف ررتدة ال رري ث ءعل رره املنظمر ر ال رري ثت ررل
ذوي ارع ديف مه املش  ،يف ا تناياذ االتاي دايف و ،ته .
األ
 -64واللجناةُ ،اذ تااذكِّر بتعليقهاا العااام رقا  )٢٠1٨(7بشااأن مشااركة األشااخاص ذوي

اإلعاق ااة ،مب اان ف اايه األطف ااال ذوو اإلعاق ااة ،م اان خ ااالل املنظ ااات ال اايت مت ااثله  ،يف تنفي ااذ
التفاقية ورصد تنفيذها ،توصي الدولةَ الطرف مبا يلي:
كفال ااة متثي اام األشا ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،وخباصا ااة النس اااء ذوات اإلعاقا ااة
أ)
واألشااخاص ذوي اإلعاقااة العقليااة أو النفسااية  -الجت اعيااة ،يف هيئااة رعايااة ذوي اإلعاقااة
والحتياجات اخلاصة ويف جمل ادارهتا؛
) اختاااذ عيااع التاادابري الالزمااة لكفالااة متكاان املفوضااية العليااا حلقااوق اإلنسااان
م اان الض ااطالق بوليته ااا بفعالي ااة واس ااتقاللية ابعتباره ااا آلي ااة مس ااتقلة مكلف ااة برص ااد تنفي ااذ
التفاقيااة ،متشاايا مااع أحكااام الفقاارة  ٢ماان املااادة  ٣٣ماان التفاقيااة ووفق اا ملبااادئ ابري ا
ومراعاااةا لل بااادئ التوجيهيااة املتعلقااة أبطاار الرصااد املسااتقلة ومبشاااركتها يف أع ااال اللجنااة
( ،CRPD/C/1/Rev.1املرفق)؛
ج) تيس ااري املش اااركة الفعال ااة وا ادف ااة لل نظ ااات ال اايت متث اام األش ااخاص ذوي
اإلعاقااة يف ع ليااة رصااد تنفيااذ التفاقيااة برمتهااا ،وفقا ا ألحكااام الفقاارة  ٢ماان املااادة  ٣٣ماان
التفاقية ،مبا يف ذلك عن طريق توفري الت ويم الكايف.

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 -65تشاادد اللجنااة علااى أعيااة عيااع التوصاايات الااواردة يف هااذ املالحظااات اخلتاميااة.
وفي ا يتعلق ابلتدابري العاجلة الواجب اختاذها ،تود اللجنة أن توجه انتبا الدولة الطرف اىل
التوص اايات ال ااواردة يف الفق اارة  ،1٠بش ااأن التشا اريعات الوطني ااة والتنفي ااذ ،ويف الفق اارة ،٢٢
بشأن حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية.
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 -66وتطلاب اللجنااة اىل الدولاة الطاارف أن تنفاذ التوصاايات الاواردة يف هااذ املالحظااات
اخلتاميااة .وتوصااي اللجنااة الدولااة الطاارف أبن حتياام هااذ املالحظااات اخلتاميااة ،للنظاار فيهااا
واخت اااذ اجا اراءات بشا ااأعا ،اىل أعض اااء احلكوم ااة وجمل ا ا الن ااوامل واملسا ا ولني يف الا ااوزارات
املختصااة والساالطات اوليااة وأعضاااء ا وع ااات املهنيااة املعنيااة ،مثاام العاااملني يف التعل ااي
واملهاان الطبيااة والقانونيااة ،وكااذلك اىل وسااائا اإلعااالم ،ابسااتخدام اس اااتيجيات التواصاام
الجت اعي احلديثة.
 -67وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على اشرا منظ اات ا ت اع املادين ،ول ساي ا
منظ ات األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف اعداد تقريرها الدوري.
 -6٨وتطلااب اللجنااة اىل الدولااة الطاارف أن تنشاار هااذ املالحظااات اخلتاميااة علااى نطاااق
واسع ،مبا يش م املنظ ات وري احلكومية ومنظ اات األشاخاص ذوي اإلعاقاة ،واألشاخاص
ذوي اإلعاقااة أنفسااه وأف اراد أسااره  ،ابللاااات الوطنيااة ولاااات األقليااات ،مبااا يف ذلااك لاااة
ساارة ،وااتحتهااا يف
اإلشااارة ،ويف أشااكال يسااهم الطااالق عليهااا ،مبااا فيهااا نظااام الق اراءة املي ر
موقع احلكومة الشبكي املتعلق حبقوق اإلنسان.
التقرير الدوري املقبم
 -69تطلب اللجنة اىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها اجلامع للتقارير الدورياة مان الثااين
اىل الرابع حبلول  ٢٠نيساانأأبريم  ،٢٠٢7وأن تادرل فياه معلوماات عان تنفياذ التوصايات
الااواردة يف هااذ املالحظااات اخلتاميااة .وتطلااب اللجنااة أيض اا اىل الدولااة الطاارف أن تنظاار يف
تقدمي التقرير املذكور أعال ع الا إبجاراء اللجناة املبساا لتقادمي التقاارير ،الاذي تُ ِّعاد اللجناة
مبوجبااه قائ ااة مسااائم قباام التااارين اواادد لتقاادمي تقرياار الدولااة الطاارف بساانة واحاادة علااى
األقم .وتشكم ردود الدولة الطرف على قائ ة املسائم هذ تقريرها.
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