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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المالحظ ااا الختاميا ااة باا ااير التق ا ا األولا اي لدولا ااة بوليايا ااا المتع ااد
القوميا *
أولا -مقدمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير األويل لدولةة وللفيفةا اعتدةدال القلتفةات ( )CRPD/C/BOL/1يف
جلس ة ة ة ة ةةتف ا  273و( 274انظ ة ة ة ة ةةر  CRPD/C/SR.273و ،)274اعدق ة ة ة ة ةةلا يف  ١7و ١8آب/
أغس ة ة  .20١6واعتم ةةدت يف جلس ةةت ا  ،)CRPD/C/SR.290( 290اعدق ةةلال يف  30آب/
 ،20١6اعالحظات اخلتاتفة التالفة.
أغس
 -2و رحة اللجنةة وةالتقرير األويل لدولةة وللفيفةا اعتدةدال القلتفةات ،و اةدر الدولةة ال ةر
علة ةةد ال ة ةةراوا اخل فة ةةة ) (CRPD/C/BOL/Q/1/Add.1عل ة ةةد املمة ةةة اعس ة ةاملج اعقدتة ةةة ت ة ة اللجن ة ةةة
) .(CRPD/C/BOL/Q/1و دةةرب اللجنةةة ع ة از فاح ةةا لباا اا ةلاز ال نةةاا ال ة عقد ة ت ة الل ةةد
الد ري للدولة ال ر .

ثانيا -الجوانب اإل جابية
-3

افد اللجنة والدولة ال ر لقفات ا مبا يلي:

اعتمةةاا القةةانلم الدةةاب اعتدلةةي واألاةةرام و ا عا ةةة ز ة  2( 223آ از/
(أ)
تازس  )20١2واعرسلب التنظفمي اخلام و ؛
(ب) اعتماا القانلم اعتدلةي والقاةاا علةد الدنةةرية وأفة أاةداي التمففة ( 8اةري
األوي/أكتلور )20١0؛
(ج)
-4
__________

*

دف تدت أت اعظامل ولصي اهلفئة اعسؤولة ع الرصد اعستقج لتنيف اال يا فة.

و رح اللجنة وإنااا الةندوق اللطين للتاات وا نةا .

اعتمدهتا اللجنة يف اوزهتا السااسة عارل ) ١5آب/أغس
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ثالثا -مجال القلق ال ئيسية والتوصيا
ألف -المبا ئ واللتزاما العامة (الموا من  1إلى )4
 -5يسة ةةاوز اللجنة ةةة القلة ةةي ألم الدسة ةةتلز ال يدة ةةذ واألاة ةةرام و ا عا ة ةةة واعت ة ةةاز
أصحاب حقلق كاتلة يف جماي حقلق ا نسام ،وج يدترب أاراصاً يف حاجة لىل محاية.

 -6وتوصااي اللجنااة الدولااة الع ا بنعااا النظ ا عااي ،ميا تا ا عات ا بمااا عااي ذل ا
الدستور بغياة اعتماا قاوانين تعتا باألشاخاص ذوي اإلعاقاة باعتباارأص أصاحاو حقاوق
كاملة عي مجال حقوق اإلنسار.
 -7ويس ةةاوز اللجن ةةة القل ةةي ألم اعد ةةايري اعس ةةتردتة يف لص ةةداز اة ة ااات ا عا ةةة ت ةةا ة ة اي
دد ة النمةةل ج ال ةةض وال ا ة يف االعت ةةاز اا ةلاج الةةا يلاج ةةا األاةةرام وو ا عا ةةة أو
النمةةل ج الق ةامل علةةد حقةةلق ا نسةةام .ويسةةاوز ا القلةةي أياةةا ألم لج ةراا ااةةةلي علةةد ا ة اال
ف والنس ة لغال فة األارام و ا عا ةة ،وال سةفما أولئةل الة ي يدفاةلم
ا عا ة تدق ٌد وتدل ٌ
يف تناطي زييفة وجمتمدات أصةلفة ،ومتثلة النتفجةة يف وجةلا عةدا ك ةري تة حةاالت ا عا ةة غةري
اع لغ عن ا.
 -8توصااي اللجنااة بااير تعاادل الدولااة الع ا معااا ي ماان ش ا ا ا اإلعاقااة ب ااور
تيسا اإل،ا اع
تعكا النماوذا ال،تمااعي والقاائص علاى حقاوق اإلنساار إااع اإلعاقاة وأر ج
وتجعله مبسعا ومجانيا لجمي األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -9و الح ةةل اللجن ةةة تة ة القل ةةي ع ةةدب التا ةةاوز تة ة اعنظم ةةات ال ةةا متث ةةج األا ةةرام و
ا عا ة ،مبا يف لل تنظمات النسةاا واليتفةات وات ا عا ةة و لةل الةا متثةج تةةاحل األطيةاي.
و اةةدر اللجنةةة وةةالقلي كة لل لباا عةةدب وجةةلا آلفةةة ااوتةةة جةراا تاةةاوزات تة ة ا الق فةةج لةةد
اعتماا القلان والسفاسات أو اختا رازات أخر ات صلة واألارام و ا عا ةة .و دةرب
اللجنة عة لق ةا أياةاً ألم اعقاعةد التسةدة اعرةةةة عمثلةي تنظمةات انتمة اعةدي يف اللجنةة
اللطنفة لاؤوم األارام و ا عا ة تا اي ااغرل .
 -١0توص ااي اللجن ااة ب ااير تعتم ااد الدول ااة العا ا ولي ااا تا اااور مات ااو وواسا ا النع اااق
و مق اطي م المنظما الممثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة بما عاي ذلا المنظماا التاي
تمثل النساع والاتيا ذوا اإلعاقة وتل التي تمثل م ال األطاال ذوي اإلعاقاة عيماا
ت اال باعتمااا السياسااا وصاايانة القااوانين ولااد اتخاااذ قا ارا أذا ذا صاالة ب ااص.
كما تحث اللجنة الدولة العا علاى النت ااع مان إناااع اللجناة الوطنياة لألشاخاص ذوي
اإلعاقة وذل لتاجي المنظما المستقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة وني أا من منظما
المجتم المدني على المااركة بع قة واسعة النعااق و مق اطياة ومان أ،ال التاااور ما
منظما األشخاص ذوي اإلعاقة عمالا بالقانور رقص .223
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باع -حقوق َّ
محد (الموا من  5إلى )30
المساوا وعدم التمييز (الما ) 5
 -١١يسةةاوز اللجنةةة القلةةي لباا عةةدب دالفةةة سة ج االنتةةةا القانلنفةةة ،تثلمةةا يةةندد يف لةةة
عدا الاداو اعتدلقة والتمفف علد أساس ا عا ة.
 -١2توصي اللجنة بننااع وتعز ز نظاام لتقاد ص الااكاو المتعلقاة باالتمييز علاى أساا
اإلعاقة تسص بالاعالية والبساطة و مكن الوصول إليه و وع الجب لألشخاص ذوي اإلعاقة
الذ ن دعور أن ص تع ضوا للتمييز وإتاحته عاي ،ميا اإل ارا وبجميا اللغاا بماا عاي
ذل لغة اإلشار البولياية.
 -١3و ادر اللجنة والقلي أيااً لدةدب االعةذا وةام اارتةام تة الذ ف ةات التفسةريية اعدقللةة
ل أحد أاةداي التمففة وسة ا عا ةة .ويسةاوز ا القلةي أياةا لباا لةة اه ةلا اع ولةة لتحديةد
التمفف اعتددا اهلان والقااا علف .
 -١4توصااي اللجنااة بااير تعت ا الدولااة الع ا بااير الح مااار ماان الت تيبااا التيسااي ة
المعقولة أو شكل من أشكال التمييز القائص على أسا اإلعاقاة وأر تتخاذ التادابي لمنا
التمييااز المتعااد الجوانااب والقياااع عليااه .كمااا توصااي اللجنااة الدولااة العا بااير تست شااد
بالما  5من التااقية لتنايذ الغا تين  2-10و 3-10من أأدا التنمية المستدامة .
النساع ذوا اإلعاقة (الما ) 6
 -١5يسةاوز اللجنةةة القلةةي ألم النسةاا واليتفةةات وات ا عا ةةة ال ياةاز للةةف يف السفاسةةات
واالسذا فجفات الراتفة لىل حتقفي دا ؤ اليرم و الرجاي والنساا ،وال سةفما يف اخل ةة اللطنفةة
لتدا ؤ اليرم" :النساا ي ن وللفيفا جديدل يتحقي ف ا الدفش الدرمي".
 -١6توص ااي اللجن ااة الدول ااة العا ا بم ا،ع ااة وتع ااد ل الخع ااة الوطني ااة لتك اااع الاا ا ص
ما اان أ،ا اال إ ما اااا منظا ااور النسا اااع ذوا اإلعاقا ااة .وتحا ااث اللجنا ااة الدولا ااة الع ا ا علا ااى
اس ااتع ا سياس ااات ا المتعلق ااة بن م اااا األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة والتيك ااد م اان أن ااا تا اامل
منظورا ،نسانيا .وتوصي اللجناة كاذل الدولاة العا باير تست شاد بيحكاام الماا  6مان
التااقيااة وتعليااق اللجنااة العااام رقااص  )2016(3باااير النساااع والاتيااا ذوا اإلعاقااة عااي
تنايذ الغا ا  1-5و 2-5و 5-5من أأدا التنمية المستدامة .
األطاال ذوو اإلعاقة (الما ) 7
 -١7يسةةاوز اللجنةةة القل ةي لباا لةةة اعدللتةةات ع ة األطيةةاي و ا عا ةةة ال ة ي يدفاةةلم يف
تؤسسات زعاية ،االً ع عدب وجلا داوري عن الترلي عن .
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 -١8توصااي اللجنااة بااير تتخااذ الدولااة العا الخعااوا الالامااة إلذا اا األطاااال ذوي
اإلعاقااة ماان م سسااا ال عا ااة وحما ااة حق ااص عااي العااية عااي بي ااة أسا ة وإ مااا ،ص عااي
المجتم ومن التخلي عن ص.
إذكاع الوعي (الما ) 8
 -١9اةةدر اللجنةةة وةةالقلي ألم الدولةةة ال ةةر دتةةرب الل ايةةة األولفةةة ت ة ا عا ةةة ةةي ةةدوري
يس ةةا يف نيفة ة اال يا ف ةةة .كم ةةا ا ةةدر اللجن ةةة و ةةالقلي لباا ل ةةة اه ةةلا اع ول ةةة لنا ةةر حق ةةلق
األاةةرام و ا عا ةةة ،و ةةر أم تة اعؤسةةف حتةةد تةةل يي اخلدتةةة اعدنفةةة عة األاةةرام
و ا عا ة و ريقة ت فنة و يتقر لىل االحذاب.
 -20توصااي اللجنااة بااير تا ا ر الدولااة الع ا عااي تنايااذ ب ا ام توعيااة باااير حقااوق
األشخاص ذوي اإلعاقة تسات د واضاعي السياساا ونيا أص مان المسا ولين والماو اين
العماوميين ومااو اي األمان والقياااع ومنظمااا المجتما البااولياي عاماة وأر تاااج علااى
احت ام ك امة األشخاص ذوي اإلعاقة.
إمكانية الوصول (الما ) 9
 -2١يسةةاوز اللجنةةة القلةةي لدةةدب وجةةلا خ ةةد ات أ ةةدا ةةدال وأطةةر بتنفةةة فمةةا يتدلةةي
وإتدانفةةة اللصةةلي .ويسةةاوز ا القلةةي أياةةا لدةةدب تراعةةال آزاا األاةةرام و ا عا ةةة يف ةةةمف
ه اخل د وحتديد تؤارات جناب ا وعقلوات علد عدب االتتثاي هلا.
 -22تحث اللجنة الدولة الع على تناياذ ذعا تيساي الوصاول ما تحد اد أأادا
قابلاة للقيااا وأطا امنيااة عياال عاان عا عقوبااا علااى عادم المتثااال ل ااا .كمااا توصااي
اللجنة الدولة الع ب صد ميزانيا كاعية لتنايذ ذع تيساي إمكانياة الوصاول وتمكاين
منظمااا األشااخاص ذوي اإلعاقااة ماان رصااد تنايااذأا وتقييم ااا .كمااا توصااي اللجنااة الدولااة
العا بااير تست شااد بتعلياق اللجنااة رقااص  )2014(2بااير إمكانيااة الوصااول وبالمااا 9
من التااقية من أ،ل تنايذ الغا تين  2-11و 7-11من أأدا التنمية المستدامة .
الحق عي الحيا (الما ) 10
 -23يسةةاوز اللجنةةة القلةةي لباا وزوا قةةازير ع ة حةةاالت تةةج األطيةةاي و ا عا ةةة حةةديثي
اللالال يف تدظ انتمدات احمللفة الناملفة يف الدولةة ال ةر ؛ و قة ة ه ااةاالت وسة التحاتةج
علف .
 -24تحث اللجناة الدولاة العا علاى تعز از التادابي ال امياة إلاى حما اة األطااال ذوي
اإلعاقة وضمار حق ص عي الحيا  .وتوصي اللجنة بير تعتمد الدولاة العا تادابي لتوعو اة
وتثقياف أسا األطااال ذوي اإلعاقاة ومجتمعاات ص المحلياة .كماا توصاي ا بتقاد ص المسااعد
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الالاما ااة إلا ااى أس ا ا األطاا ااال ذوي اإلعاقا ااة ليا اامار ح ا ااول ص علا ااى المعلوما ااا العاما ااة
والخدما والدعص عي حيات ص األس ة وعي تحقيق مستو معياي لئق وك ص.
حال الخع والعوارئ اإلنسانية (الما ) 11
 -25يس ةةاوز اللجن ةةة القل ةةي لد ةةدب كياي ةةة الت ةةداوري التفسة ةريية ل ا ةةرام و ا عا ةةة وع ةةدب
لاتةةاج يف خ ةةد اا ةةد ت ة  ،ةةاطر الد ةلاز  ،ولد ةةدب وجةةلا ورو لك ةةلالت لالسةةتجاوة يف ة ا
الةدا.
 -26توصااي اللجنااة بااير تتخااذ الدولااة العا التاادابي الالامااة عااي ضااوع إطااار ساانداي
للح ااد م اان مخ اااط الك ااوار ( )2030-2015إل م اااا األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ع ااي
است اتيجيا التكيف م تغي المناا والحاد مان مخااط الكاوار وإ مااا م اعاا تيساي
الوصول عي ال ياكل األساسية وط ق اإل،الع وكاالة تواع المعلوما المتعلقة بالحد مان
مخ اااط الك ااوار بم ااا ع ااي ذلا ا بلغ ااة ب ا اال ولغ ااة اإلش ااار وباس ااتخدام طا ا ق وأش ااكال
الت ال البد لة.
العت ا باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساوا م ني أص أمام القانور (الما ) 12
 -27يس ةةاوز اللجن ةةة القل ةةي للج ةةلا نظة ة يف الدول ةةة ال ةةر حت ةةد ج ملفة ةاً أو كلفة ةاً تة ة األ لف ةةة
القانلنفة ل ارام و ا عا ة ،ولددب وجلا أية داوري لغاا ه النظ .
 -28وتماااي ا م ا التعليااق العااام رقااص  )2014(1باااير المساااوا عااي العت ا ا أمااام
القانور توصي اللجنة بير تلغي الدولة الع النظص القانونية التي تحاد ،زئيا ا أو كليا ا مان
األألية القانونية وتنايذ نظص لدعص األشخاص ذوي اإلعاقة عي ممارسة أأليات ص القانونياة
وتولي العتبار المالئص لإلرا واألعيليا .
إمكانية اللجوع إلى القياع (الما ) 13
 -29يساوز اللجنة القلةي لباا ةر فةلا علةد األاةرام و ا عا ةة  -أ عةدب تةنح
ااةةي يف متثفةةج أنيسة  ،علةةد سة فج اعثةةاي  -والةةا متةةند تة التمتة وإتدانفةةة اللصةةلي الداتةةج
لىل الددالة؛ ويساوز ا القلي ولج خام ألم ه القفلا تيروضةة علةد أكثةر األاةرام حاجةة
لىل الدع .
 -30تحث اللجنة الدولة الع علاى إلغااع أي حكاص قاانوني حاد مان إمكانياة وصاول
األشخاص ذوي اإلعاقة إلاى العدالاة وتوصاي ا بتناياذ نظاص لادعص األشاخاص ذوي اإلعاقاة
الذ ن حتا،ور إلي ا.
 -3١ويساوز اللجنة القلي ألم اهلفئات القاةاملفة ال دتمةد دةديالت لجراملفةة يف القاةايا الةا
ياةةازف ف ةةا أاةةرام وو لعا ةةة .ويسةةاوز ا القلةةي أياةةا لدةةدب وجةةلا تذأ ة ولغةةة ا اةةازل أو
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اس ةةترداب النس ةةق و ريق ةةة وراي ةةج أو واا ةةداي أخ ةةر يس ة ج م ةةا أو ط ةةرق أخ ةةر للمدللت ةةات
واال ةاالت.
 -32توصااي اللجنااة بااير تتخااذ الدولااة الع ا ذعااوا لتااوعي الاادعص الااالام لياامار
إمكانيااة اللجااوع إلااى القياااع بالنساابة لألشااخاص ذوي اإلعاقااة ول ساايما عاان ط ااق تنايااذ
تعد ال إ ،ائية وتدابي تيمن تيسي الوصول إلى الم اعق والمعلوما والت ال .
 -33ويساوز اللجنة القلي لددب ل ري التدزي أاناا اخلدتة يف جماي حقلق األاةرام و
ا عا ةةة للم ةةل ي القا ة ةاملف  ،ل ةةا ي ةةؤا لىل ل ةةة ال ةةلعي ق ةةلق ةةؤالا األا ةةرام وانت ةةاف
الامانات ا جراملفة وااقلق األساسفة األخر .
 -34تحث اللجنة الدولة العا علاى تاوعي با ام تادر ب أثنااع الخدماة بااير حقاوق
األشخاص ذوي اإلعاقة للمو اين القيائيين وأع ا الا طة ومو اي السجور وني أص من
مو اي العدالة .كماا توصاي اللجناة الدولاة العا باير تست شاد بالماا  13مان التااقياة
لتنايذ الغا ة  3-16من أأدا التنمية المستدامة .
ح ة الاخص وأمنه (الما ) 14
 -35يساوز اللجنة القلي ألم الدولة ال ر ال راعد ضمانات ا جرااات القانلنفة اللاج ة،
وال سةةفما فمةةا يتدلةةي واألاةةرام و ا عا ةةة ال نفةةة أو النيسةةفة  -االجتماعفةةة .ويسةةاوز ا
القلةةي أياةاً تة فةةي ةةداوري أتنفةةة علةةد األاةةرام الة ي لزطةلا يف از دةةاب جر ةةة واعت ةةاز
غري تسؤول جناملفا وس "لعا ة عقلفة".
 -36تحااث اللجنااة الدولااة الع ا علااى تعبيااق ضاامانا اإل،ا اعا القانونيااة الوا،بااة
بمااا عااي ذل ا اعت ا ا الب ا اع والحااق عااي محاكمااة عا لااة علااى ،مي ا األشااخاص ذوي
اإلعاقة وذل على قدم المساوا م اآلذ ن .كما توصي اللجنة الدولة العا بم ا،عاة
وتعااد ل تاا عات ا الجنائيااة إللغاااع إعالنااا عاادم المسا ولية علااى أسااا اإلعاقااة والتاادابي
األمنية التي تُا نتيجة ل ذه اإلعالنا .
 -37و اةدر اللجنةةة وةالقلي لدةةدب وجةلا أ تدللتةةات عة احتجةةاب األاةرام و ا عا ةةة
ضد لزااهت يف الدولة ال ر .
 -38تحااث اللجنااة الدولااة الع ا علااى حظ ا الحتجاااا علااى أسااا اإلعاقااة وإ ،ا اع
راسة استق ائية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذ ن أو عاوا عاي الحاب بسابب إعااقت ص وأر
تعتمد وتناذ ذعة لتيسي إذ ا ،ص من م سسا ال عا ة ال،تماعية تامل تقاد ص البادائل
وتوعي ميزانية كاعية ل ا ورصد أذه الخعة مان قببال سالعة مساتقلة بالتاااور ما منظماا
األشخاص ذوي اإلعاقة .وتوذيا لتنايذ أذه التوصايا توصاي اللجناة الدولاة العا باير
تمتثل للمبا ئ التو،ي ية باير ح ة الاخص وأمنه (الما .)14
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عدم التع

للتعذ ب (الما ) 15

 -39يسةةاوز اللجنةةة القلةةي ألم ااملةةرل تنة التدة ي لةةف لةةدي ا واليةةة متدن ةةا تة زصةةد حالةةة
األاةةرام و ا عا ةةة الة ي يلضةةدلم ضةةد لزااهتة يف تؤسسةةات الرعايةةة أو للحةةةلي ،علةةد
وج اخلةلم ،علد تدللتات ع األعماي الا د أم دتةرب ضةرواً تة التدة ي أو غةريه تة
ضروب اعداتلة القاسفة أو الاللنسانفة اعر د ة ضد األارام و ا عا ة.
 -40تحااث اللجنااة الدولااة العا علااى توسااي صااالحيا ائا منا التعااذ ب لتااامل
رصااد الم اعااق التااي وض ا عي ااا األشااخاص ذوي اإلعاقااة وإنااااع وليااة ععالااة لإل ،ا اعا
الوقائية والحما ة والدعار عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المو عين عي الم سسا .
عدم التع

لالستغالل والعنف والعتداع (الما ) 16

 -4١ادر اللجنة والقلي ألم ناف أاداي دال ت الدنةف ضةد األاةرام و ا عا ةة
الا ال دذ هبا التاريدات ااالفة عدا حة الدنف .و ي ادر والقلي أيااً لباا تا يلي:
عةةدب وجةةلا تدللتةةات كا فةةة ع ة تسةةالة الدنةةف ضةةد النسةةاا واألطيةةاي و
(أ)
ا عا ة ،أو سجالت ألعماي الدنف الا يتدرضلم هلا؛
(ب) ال لجةةد ةةداوري عنة اسةةتغالي األاةةرام و ا عا ةةة يف التسةةلي ،أو وةرات
نقا الاحايا و دليا ؛
(ج) عةةدب وجةةلا وةرات لتفسةةري اللصةةلي أو تؤسسةةات هتةةد لىل ةةل ري اامايةةة تة
الدنف واالستغالي وسلا اعداتلة.
 -42توصي اللجنة بير تعادل الدولاة العا تاا عات ا المتعلقاة بمكاعحاة العناف لكاي
تياامن ا منظااورا اإلعاقااة ونااور الجاان والعم ا  .وتوصااي اللجنااة أ يااا بااير تعتمااد الدولااة
الع ا ا إطا ااارا ا ااولي العنا ا ااة الوا،با ااة للتا اادابي ال،تماعيا ااة والعقابيا ااة لمكاعحا ااة اسا ااتغالل
األشخاص ذوي اإلعاقة عاي ممارساة التساول وأر تيا با ام إلنقااذ الياحا ا وإن ااع ص
وإع ااا ت اايأيل ص ب ااور ش اااملةل و نبغ ااي أر تا اامل الت اادابي ت ااوعي الحما ااة ال،تماعي ااة
والوصول إلى العدالة م الت كيز على الجوانب الجنسانية والعم ة وتاوعي الادعص الناساي
وال،تماعي.
حما ة السالمة الاخ ية (الما ) 17
 -43يسةةاوز اللجنةةة القلةةي ت ة لخاةةاا األاةةرام و ا عا ةةة للتدقةةف وعملفةةات جراحفةةة
أخر اوم تلا قت اارل واعستنريل ،واوم ل م ت وصي أو لثج انلي ،أو أتر ت دمة.
 -44تحااث اللجنااة الدولااة الع ا علااى إلغاااع ممارسااة تعقاايص األشااخاص ذوي اإلعاقااة
ور مواعقت ص الح والمستني و/أو بق ار من طا ثالاث وتوصاي باعتماا ب وتوكاول
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لتنظ اايص الح ااول عل ااى أ ااذه المواعق ااة عيم ااا تعل ااق بجميا ا العملي ااا الج احي ااة والع ااالا
الناسي وني ذل من التدذال .
 -45و د ةةرب اللجن ةةة عة ة أس ةةي ا لباا أعم ةةاي الدن ةةف ال ةةا متة ة الس ةةالتة ال دنف ةةة والنيس ةةفة
ل ارام و ا عا ة لد لازسة حق اعاروا يف نظف تظا رات عاتة .ويسةاوز ا القلةي
أياةةا لباا وزوا قةةازير ع ة االسةةترداب اعيةةرل للقةةلل والترليةةف والدنةةف اهسةةد والليظةةي ت ة
جان ض ال الارطة ،لا أسير ع در اعتظا ري صاوات ودنفة ،مب ةف نسةاا وأطيةاي
وو لعا ة.
 -46تحث اللجنة الدولة الع على إ ،اع تحقيق محا د ومستقل لتحد د المسا ولية
عن أعمال القم واستخدام العنف أثناع مظاأ ا األشخاص ذوي اإلعاقة ب اد تقاد ص
الجنااا إلااى العدالااة وتااوعي الجب ا عاان األض ا ار البدنيااة والناسااية التااي لحق ا باألشااخاص
المعنيين.
ح ة التنقل والجنسية (الما ) 18
 -47يسة ةةاوز اللجنة ةةة القلة ةةي ألم التسة ةةجفج الاة ةةاتج همف ة ة األاة ةةرام و ا عا ة ةةة غ ة ةةري
تديةةلي ،وألم األطيةةاي حةةديثي الةةلالال و ا عا ةةة ة األ ةةج حظ ةاً يف ااةةةلي علةةد وا ةاملي
لية ،لا يدفي حةلهل علد اخلةدتات األساسةفة .ويسةاوز ا القلةي أياةا لدةدب كيايةة اعدللتةات
اعقدتة لىل األسر يف ا الةدا.
 -48تحث اللجنة الدولة الع على أر تيمن لجمي األشخاص ذوي اإلعاقة الحاق
عااي التسااجيل وأر تااوعج التاادر ب لمااو اي الم سسااا ال ساامية ماان أ،اال تسااجيل ،مي ا
األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ول س اايما ع ااي المجتمع ااا المحلي ااة للس ااكار األص االيين وع ااي
المناطق النائية وال اية.
العية المستقل واإل ماا عي المجتم (الما ) 19
 -49يسةةاوز اللجنةةة القلةةي لباا عةةدب وجةةلا خةةدتات اع ة لتمد ة األاةةرام و ا عا ةةة
ت االندتاج واعاازكة وادج كاتج يف انتم احمللي ،األتر ال يس يف لااتة منل ج ا يداا
يف تؤسسات الرعاية.
 -50تحااث اللجنااة الدولااة الع ا علااى تااوعي ذاادما الاادعص المجتمعااي م ا تااوعي
الماوار الباا ة الم ألااة ورصااد الميزانيااا الكاعياة لتمكااين األشااخاص ذوي اإلعاقااة ماان
اتخاذ ق ارا مستقلة باير مكار عيا ص وإ ما ،ص عي المجتم .

8

GE.16-19223

CRPD/C/BOL/CO/1

ح ة التعبي وال أي والح ول على معلوما (الما

 ) 21

 -5١اةةدر اللجنةةة وةةالقلي ألم لغةةة ا اةةازل ال للفيفةةة ال يدةةذ هبةةا كإحةةد اللغةةات الر فةةة
للدولةةة ال ةةر  ،لةةا حةةد تة حريةةة التد ةةري واال ةةةاي والنسة ة ل اةةرام و ا عا ةةة ،ال سةةفما
ت حفث اللصلي لىل اخلدتات الداتة واالستياال تن ا ،تثج الةحة والتدلف والددالة وغري ا.
 -52توصي اللجنة بير تس ر الدولاة العا عاي العتا ا بلغاة اإلشاار البولياياة كلغاة
رساامية وأر تاااج علااى اعتمااا المت ا ،مين بلغااة اإلشااار البوليايااة الم ا ألين عااي ،مي ا
وا ا توعي المت ،مين بلغة اإلشار عاي وائا الخادما العاماة مان
أنحاع الدولة الع
أ،اال تعز ااز إ ماااا الثقاعااة وال و ااة اللغو ااة لل ااص وذلا بالتعاااور ما منظمااا األشااخاص
ذوي اإلعاقة.
احت ام البي واألس (الما ) 23
 -53يساوز اللجنة القلي ألم األارام اخلاضد اظر انلي ال يست فدلم لازسة حق
يف ال واج أو دلي أسرل.
 -54تحث اللجنة الدولة الع على إلغاع أي حكص قانوني قيد حق األشاخاص ذوي
اإلعاقااة عااي الاازواا بح ااة وعلااى أسااا مواعقااة الاازو،ين وتمكياان ص ماان الح ااول علااى
المعلوما التي تمكن ص من ممارسة حقوق ص الجنسية واإلنجابية.
التعليص (الما

 ) 24

 -55يسةةاوز اللجنةةة القلةةي لتةةدي تدةةدالت االلتحةةاق واعةةدازس واز يةةاا تدةةدالت التسةةرب يف
أوسال األارام و ا عا ة ،وللجلا تدظم يف تدازس خاصة هب أو تنيةلة.
 -56تحث اللجنة الدولة الع
(أ)
أنحاع إقليم ال

على القيام بما

لي :

اعتما وتنايذ وم اقبة سياسا التعليص الجيد الاامل للجمي عاي ،ميا

(ب) تعز ا ااز اللتحا اااق بالما اادار بالنس ا ابة لجمي ا ا األشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة
ول ساايما النساااع واألطاااال وأع ا ا المجتمعااا األصاالية وماان عياااور عااي مناااطق نائيااة
ومناطق ر ايةل
(ج) كاالااة تااوعي التاادر ب للمعلمااين عااي كاال م احاال التعلاايص الاااامل للجميا
عااي مجااال لغااة اإلشااار وط قااة ب ا اال وني أمااا ماان األشااكال الميس ا لتااوعي المعلومااا
والت ال ل
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(ا) اعتم ااا اس اات اتيجية لت ااوعي الت تيب ااا التيس ااي ة المعقول ااة ع ااي الم اادار
وني أااا ماان الم سسااا التعليميااة بمااا عااي ذل ا عااص التكنولو،يااا والا ااول الدراسااية
وتيسي الوصول والموا التعليميةل
(ه) الست شااا بالمااا  24ماان التااقيااة وبتعليااق اللجنااة العااام رقااص )2016(4
باااير الحااق عااي التعلاايص الاااامل عااي سااياق الج ااو التااي تبااذل ا لتحقيااق الغااا تين 5-4
و 8-4من أأدا التنمية المستدامة .
ال حة (الما )25
-57

ادر اللجنة والقلي لباا تا

يلي:

عدب وجلا داوري اتاج األارام و ا عا ة يف اخلةدتات الةةحفة علةد
(أ)
أف اعستليات ،وخباصة اال تقةاز لىل ورو لكةلالت هبة ا الاةام ،وعةدب فسةري اللصةلي لىل اعرا ةي
واعدة ةةدات ولتدانفة ةةة اسة ةةترداب لغة ةةة ا اة ةةازل ،وعة ةةدب ة ةةل ري التة ةةدزي الدة ةةايف يف جمة ةةاي حقة ةةلق
األارام و ا عا ة للمل ي الةحف ؛
(ب) اس ةةتمراز التمفف ة ض ةةد األا ةةرام و ا عا ةةة رت ةةام ت ة ود ة
اخلدتات ال فة والدالجفة؛
(ج) عةةدب وجةةلا سفاسةةات لتةةل ري الل ايةةة الثانليةةة ت ة
األارام و ا عا ة أو يا ا عا ة الا يدنلم تن ا؛

أو أف ة

ةةلز لعا ةةات جديةةدل لةةد

(ا) عةةدب ةةل ري التغ فةةة الةةةحفة الاةةاتلة ،علةةد النحةةل اعنةةةلم علف ة يف القةةانلم
ز  475اعتدلي وتل ري اخلدتات الةحفة الااتلة.
 -58توصي اللجنة الدولة الع
والقيام بما لي:

باتخاذ تدابي لتعز ز ال احة البدنياة والعقلياة وال عااه

تناي ااذ اس اات اتيجية لي اامار تيس ااي وص ااول األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة إل ااى
(أ)
الم اعق العبية والمعلوما والت ال ل
(ب) إطالق حملة تدر ب وت و باير حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لاائاد
الم نيااين ال ااحيين والمااو اين عااي ،ميا أنحاااع البلااد بمااا عااي ذل ا الحااق عااي المواعقااة
الح ا والمسااتني واعتمااا ب وتوكااول عال،يااة تااامل أ ي اا ذاادما ال ااحة الجنسااية
واإلنجابيةل
(ج) تخ اايص مااوار با ا ة وما ااة كاعيااة إلنااااذ التغعيااة بالخاادما ال ااحية
الااملة بما عي ذلا الخادما المتخ اة عاي مجاال اإلعاقاة ما الت كياز علاى الوقا اة
الثانو ة من اإلعاقا الجد د أو تااقص اإلعاقة القائمةل
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(ا) الست شا بالما  25من التااقية عي تنايذ الغاا تين  7-3و 8-3مان
أأدا التنمية المستدامة.
التيأيل وإعا التيأيل (الما ) 26
 -59يس ةةاوز اللجن ةةة القل ةةي تة ة ض ةةدف التغ ف ةةة خب ةةدتات ا ف ةةج األا ةةرام و ا عا ةةة،
وخاص ةةة اخل ةةدتات الا ةةاتلة لجملات ةةاج يف انتمة ة احملل ةةي ،وال س ةةفما يف اعن ةةاطي الرييف ةةة واااة ةرية
اهلاتافة.
 -60تح ااث اللجن ااة الدول ااة العا ا عل ااى اعتم ااا تنمي ااة ش اااملة قائم ااة عل ااى المجتما ا
المحلي واست اتيجية إلعا التيأيال ما الت كياز بااكل ذااص علاى التادذل المبكا بماا
عااي ذلا ا تاادر ب وب اااع األطاااال ذوي اإلعاق ااة وتااوعي الم ااوار الكاعيااة لتناي ااذه وإشا ا ا
األشخاص ذوي اإلعاقة عي ت ميمه وتنايذه من ذالل المنظما التي تمثل ص.
العمل والعمالة (الما ) 27
 -6١يسةاوز اللجنةة القلةي لباا عةةدب نيفة حةة ل فةةف األاةرام و ا عا ةة واز يةةاا
تددالت ال الة وفن  .ويساوز ا القلي أياا ألم داوري اجف عمالة األارام و ا عا ة
ال اةةمج التةةدزي أانةةاا اخلدتةةة وال متتثةةج لنمةةل ج الدمالةةة "اعترةةةةة" واعنيةةةلة .ويسةةاوز ا
القلي ك لل ألم عدب لتدانفة نقج الداتل ت و ا عا ة وأسر ثين أصحاب الدمج عة
ل في .
 -62توصااي اللجنااة الدولااة الع ا باعتمااا سياسااة لتو يااف األشااخاص ذوي اإلعاقااة
تكال وصاول ص إلاى ساوق العمال وتعازا التحااق ص بيساواق وبي اا عمال ماتوحاة وشااملة
وتيمن تكااع الاا ص والمسااوا باين الجنساين وتاوع تادابي تيساي ة معقولاة لألشاخاص
ذوي اإلعاقة .كما تحث اللجنة الدولة الع على تنايذ إ ،اعا إ جابية ععالاة مان أ،ال
تعز ز تو يف األشخاص ذوي اإلعاقاة عاي القعااعين العاام والخااص .وتوصاي اللجناة أ يا ا
بااير تست شااد الدولااة الع ا بالمااا  27ماان التااقيااة لتنايااذ الغا ااة  5-8ماان أأاادا
التنمية المستدامة .
مستو المعياة الالئق والحما ة ال،تماعية (الما ) 28
 -63يسةةاوز اللجنةةة القلةةي ألم أكثةةر تة  80يف اعاملةةة تة األاةةرام و ا عا ةةة يدفاةةلم
يف قر أو قةر تةد  ،وأم عةداا لةفال للغايةة تةن حةةج علةد لعانةة التاةات  .ويسةاوز اللجنةة
القلةةي أياةةا لدةةدب كيايةةة الةةدع اعةةايل لاةةمام تسةةتل تدفاةةي الملةةي ل اةةرام و ا عا ةةة
ولتغ فة التدالفف ا ضا فة اعتةلة وا عا ة.
 -64توصااي اللجنااة بااير تتخااذ الدولااة الع ا ذعااوا لياامار مسااتو معياااي لئااق
لألشااخاص ذوي اإلعاقااة وأسا ا أص ول ساايما ال ااذ ن عياااور ع ااي عق ا وم اان عااانور م اان
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البعال ااة أو ل ملك ااور م ااداذيل ثابت ااة ول س اايما ع ااي المن اااطق ال اي ااة والمن اااطق النائي ااة
وأول ا الااذ ن نتمااور إلااى مجتمعااا الاااعوو األصاالية والنساااع وكبااار الساان ولياامار
تغعية التكاليف المعياية اإلضاعية النا،مة عن اإلعاقة وذل بجملة أمور تامل م ا،عة
تدابي اليمار ال،تماعي مثال إعاناة التياامن بغياة توساي نعااق التغعياة لياامل ،ميا
األشخاص ذوي اإلعاقة .كما توصاي اللجناة الدولاة العا باير تست شاد بالماا  28مان
التااقية لتنايذ الغا تين  3-1و 4-1من أأدا التنمية المستدامة .
المااركة عي الحيا السياسية والحيا العامة (الما ) 29
 -65الح ة ةةل اللجن ة ةةة ت ة ة القل ة ةةي أم األا ة ةةرام ال ة ة ي أعل ة ة ع ة ة ع ة ةةدب أ لف ة ةةت انلنة ة ةاً
ال يست فدلم لازسة حق يف التةلي أو الذاح وال دزج أ اؤ يف السجج االنترايب.
 -66تحااث اللجنااة الدولااة الع ا علااى إلغاااع األحكااام التااي تقيجااد حااق الت ااو علااى
أسا األألية القانونياة واعتماا التادابي القانونياة الالاماة ليامار تمتا ،ميا األشاخاص
ذوي اإلعاقة ول سيما ذوي اإلعاقة العقلية أو الناسية باالحق عاي تساجيل أسامائ ص عاي
السجل النتخابي ومنح ص الحق عي الت و والت ش للمناصب التي تُاغل بالنتخاو.
المااركة عي الحيا الثقاعية وأناعة الت عيه والتسلية وال اضة (الما ) 30
-67

درب اللجنة ع لق ا لباا تا يلي:

لةةة اعة الرياضةةف والرياضةةفات تة
(أ)
وعدب تنح رم اعاازكة يف اعساوقات الدولفة؛
(ب)

و ا عا ةةة ،وال سةةفما اعتمفة ي تةةن ،

عدب فسري وصلهل لىل تلا الذا التازخيي والثقايف واعلا السفاحفة؛

(ج) عدب ةديي الدولة ال ر علةد تدا ةدل تةراكش لتفسةري النيةا لىل اعةةنيات
اعنا ة ةةلزل ليامل ة ةةدل األا ة ةةرام اعدي ة ةةل أو تد ة ةةا ي ال ة ة ةةر أو و لعا ة ةةات أخ ة ةةر يف ة ة ةراال
اع لعات.
 -68توصي اللجنة الدولة الع

بما لي:

تخ يص ما لازم مان الماوار الما اة والباا ة لتااجي ممارساة ال اضاة
(أ)
عي أوساط األشخاص ذوي اإلعاقة على مستو ا التعليص والت عيه والنخبةل
(ب) اعتما ذع لتيسي الوصاول بماا عاي ذلا وضا م شا ا وأطا امنياة
محااد عااي مواق ا الت ا ا التااار خي والمناااطق السااياحية والم اعااق التااي تحتياان أناااعة
ثقاعية وت و حيةل
(ج)
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،يص -التزاما محد (الموا من  31إلى )33
،م اإلح اعا والبيانا (الما ) 31
 -69ادر اللجنة والقلي ألم الدولة ال ر لف لدي ا وفانات نلعفة وكمفة داة ع حالة
األارام و ا عا ة والتمت قلق ا نسام اخلاصة هب .
 -70توصااي اللجنااة بااير تتخااذ الدولااة الع ا ن جااا قائمااا علااى الحقااوق إااع تجمي ا
وتحد ث البيانا واإلح اعا المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة على أر تكاور م اناة
حسااب العم ا ونااور الجاان ونااور اإلعاقااة والعقبااا واألصاال اإلثنااي والموق ا الجغ اعااي
بمااا عااي ذل ا ،م ا بيانااا عاان السااكن أو م سسااة ال عا ااة وحااال التمييااز أو العنااف
التي تع ل ا أ لع األشاخاص .كماا توصاي اللجناة باير تتاااور الدولاة العا عاي أاذا
ال د م منظما األشخاص ذوي اإلعاقاة .وتوصاي باير تست شاد الدولاة العا كاذل
بالما  31من التااقية لتنايذ الغا ة  18-17من أأدا التنمية المستدامة.
التعاور الدولي (الما ) 32
 -7١ا ةةدر اللجن ةةة و ةةالقلي لباا ع ةةدب تراع ةةال حق ةةلق األا ةةرام و ا عا ةةة اعدرس ةةة يف

اللطين.
اال يا فة عند نيف خ ة التنمفة اعستداتة لداب  2030وزصد ا علد الةدفد
 -72توصي اللجنة الدولة الع بير تعمال علاى إ راا مسايلة حقاوق األشاخاص ذوي
اإلعاقة ضمن أناعت ا ال امية إلى تنايذ ورصد ذعة التنمياة المساتدامة لعاام  2030علاى
ال عيد الوطني على أر تتص أذه العمليا بالتااور الوثيق ما منظماا األشاخاص ذوي
اإلعاقة .
التنايذ وال صد على ال عيد الوطني (الما ) 33
 -73يساوز اللجنة القلةي ألم اعف انفةة اعرةةةة عدتة أتة اعظةامل ،ولصةي اهلفئةة اعسةؤولة
ع الرصد اعستقج لتنيف اال يا فة ،غري تاملم وغري كا .
 -74تحث اللجنة الدولة الع على تخ يص الموار الكاعياة لمكتاب أماين المظاالص
لتمكينااه ماان الضااعالر علااى نحااو ععااال بول تااه المتعلقااة ب صااد التااقيااة وضاامار عاادم
تقو ض استقالله عي تنايذ أذه العملية.
 -75و ا ةةدر اللجن ةةة و ةةالقلي ألم تنظم ةةات األا ةةرام و ا عا ةةة ال لضة ة يف ااسة ة ام
وال اازف يف اللجنة اللطنفة ل ارام و ا عا ة أو يف أااا ت اب أت اعظامل.
 -76توص ااي اللجن ااة الدول ااة العا ا بنشا ا ا منظم ااا األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ع ااي
العمليا الوطنياة التاي بادأت ا اللجناة الوطنياة المعنياة باألشاخاص ذوي اإلعاقاة وعاي أ اع
م ام ال صد المستقل التي يعل ب ا مكتب أمين المظالص.
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التعاور والمساعد التقنية
 -77عم ةالً واعةةاال  37ت ة اال يا فةةة ،قةةدب اللجنةةة التلجف ة التقةةين لىل الدولةةة ال ةةر  ،علةةد
أساس التااوز ت األعااا ع طريي األتانة .و دة للدولةة ال ةر أياةاً أم لةتم اعسةاعدل
التقنفة ت اللكاالت اعترةةة التاودة ل ت اعتحدل اعلجلال تقاز ا يف ال لد أو يف اعن قة .

رابع ا -المتابعة
نا المعلوما
 -78تعلب اللجنة إلى الدولة الع أر تقدم عي نيور  12ش ا من تار خ اعتماا
أذه المالحظا الختامية وعقا للما  )2(35من التااقية تق ا عن التادابي المتخاذ
إلنااااذ توصاايا اللجنااة الااوار عااي الاقا ا ( 18باااير تااوعي ال عا ااة ذااارا الم سسااا
لألطاال ذوي اإلعاقة) و( 48باير حق ،مي األشخاص ذوي اإلعاقة عي تسجيل ص).
 -79وتعلب اللجناة إلاى الدولاة العا تناياذ التوصايا الاوار عاي أاذه المالحظاا
الختاميااة .وتوصااي ا بااير تحياال أااذه المالحظااا للنظا عي ااا واتخاااذ إ،ا اعا باااين ا ماان
قبب اال أعي اااع الحكوم ااة والب لم ااار والمسا ا ولين ع ااي ال ااواارا المعني ااة وأعي اااع الج اااا
القيااائي والمجموع ااا الم ني ااة المعني ااة (مث اال الم نيااين الع اااملين ع ااي مج ااال التعل اايص
وال عا ا ااة ال ا ااحية والم ا اان القانونيا ااة) والسا االعا المحليا ااة ووسا ااائ اإلعا ااالم وذل ا ا
باستخدام است اتيجيا التواصل ال،تماعي الحد ثة.
 -80وتا ااج اللجن ااة الدول ااة العا ا بق ااو عل ااى إشا ا ا منظم ااا المجتما ا الم اادني
ول سيما منظما األشخاص ذوي اإلعاقة عي إعدا تق أا الدوري.
 -8١وتعلب اللجنة إلى الدولة الع أر تنا أاذه المالحظاا الختامياة علاى نعااق
واسا ااامل علااى و،ااه الخ ااوص المنظمااا نيا الحكوميااة ومنظمااا األشااخاص ذوي
اإلعاقة عيالا عن األشخاص ذوي اإلعاقة أناسا ص وأعا ا أسا أص باللغاة الوطنياة ولغاا
ميس ا وأر تتيح ااا عااي موق ا الحكومااة
األقليااا بمااا عااي ذل ا لغااة اإلشااار وب ااي َّ
الابكي المتعلق بحقوق اإلنسار.
التق

الدوري المقبل

 -82تعلااب اللجنااة إلااى الدولااة الع ا أر تقاادم تق أااا الجااام للتقااار الدور ااة ماان
الثاااني إلااى ال اب ا بحلااول  16كااانور األول /ساامب  2023وأر تياامن ا معلومااا عاان
تنايااذ أااذه المالحظااا الختاميااة .وتاادعو اللجنااة الدولااة العا إلااى أر تنظا عااي إمكانيااة
تقااد ص تقار أااا وعقااا لإل ،ا اع المبس ا لتقااد ص التقااار الااذي تعااد بمو،بااه اللجنااة قائمااة
المسااائل قباال ساانة واحااد علااى األقاال ماان موعااد تقااد ص الدولااة الع ا تقار أااا الجامعااة.
المقبل للدولة الع .
وستاكل ال و على قائمة المسائل التق
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