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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

لليوانن*

أولا -مقدمة
 -١نظر ر اللجنر ر يف التق ير ر األويل للير ر ( CRPD/C/GRC/1و )Corr.1يف اجللس ررتن 487
و( 488انظر  CRPD/C/SR.487و ،)488املعقر ي ن ير  ٣و 4أيل ل/سررمت ر  .٢٠١٩واعت ر
هذه املالحظا اخلتا ي يف جلستها  ،5٠6املعق ية يف  ١8أيل ل/سمت ر .٢٠١٩
 -٢و حب اللجن ابلتق ي األويل للي  ،الذي أُع وفقا لل مراي الت جيهير الري وضرعتها
اللجنر ر ر بشر ر ر ق ر ر ر م التق ر ررا ي  ،و ش ر ر ر ال ولر ر ر الطر ر ر عل ر ر ر ر ررا ق ت ر ر ر ر ر ر يوي كتابي ر ر ر
( )CRPD/C/GRC/Q/1/Add.1عل قائ املسائل الي أع هتا اللجن (.)CRPD/C/GRC/Q/1
 -٣و ع ب اللجن ع ق ي ها للح ا المنّاء الرذي جر أثنراء النظر يف التق ير  ،و ثري علر
ال ول ر الط ر لق ر ة وف ر ها ال في ر املسررت وجله يهررا الصررايق ال ا ي ر إىل إعطرراء إجررااب وافي ر
عل األسئل املعق ة.

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
شري اللجن بتقر ي إىل زايية اهت را ال ولر الطر بتنفيرذ اال فاقير يف املاضر الق يرب
-4
جر ا ،وإىل جه يهررا إلنفررا عررايري اال فاقير ر خررالل إصررالحا شر يعي كمرررية ،ووضر إطررا
شر ر يع ج ير ر وآلي ررا ج ير ر ة يف ظر ر و ص ررعم ويف ظ ررل حم ويير ر شر ر ي ة لل ر ر ا ي .و قر ر
الت ابري الي اختذهتا ال ولر الطر جلعرل وسرائل النقرل العرا يف أثينرا وسرائ املر ال رر يسر ة
ال ص ل واحلفاظ عل املست اي اإلمسي ملخصصا اإلعاق خالل األز االقتصايي واملالي .

__________

*

اعت هتا اللجن يف يو هتا الثاني والعش ي ( ٢6آب/أغسطس  ٢٠ -أيل ل/سمت ر .)٢٠١٩
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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4-1
شع اللجن ابلقلق إزاء ع وج ي هنر نسرق قرائم علر حقر اإلنسرا إزاء اإلعاقر
-5
يف ش ر ي ال ول ر الط ر وإزاء ك ر اإلطررا التش ر يع القررائم ،مبررا يف ل ر آلي ر قيرريم اإلعاق ر ،
ال ي ر ال يش ر ل عناص ر مط ر ابلن ر الطرري لإلعاق ر  ،ويتض ر لغ ر إهان ر عن ر اإلشررا ة إىل
األش ررخا وي اإلعاقر ر  .و ش ررع اللجنر ر ابلقل ررق أيضر را إزاء عر ر وجر ر ي اسر ريا يجي ت اسر ر
أجل التنفيذ الفعال لال فاقي .
وط يل امل
 -6توص ييي اللجن يية أبن تق ييو الدول يية الط يير
األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يلي:

بتع يياون وثي ييق مي ي املنظم ييات ال ييي متثي ي

مواءمة إطارهيا القيانوي واإلداري املتعليق ابإلعاقية مبيا يف ذلي آليية تقييي
(أ)
اإلعاقة عن طريق اإلدماج الكام لإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان يف قوانينها وأنظمتهيا
وممارساهتا يف مجي مستوايت احلكومة واألقالي مبا يتماشى م التفاقية؛
(ب) وض اسرتاتيجية وخطية عمي وطنيية شياملة ومتسيقة وطويلية امليد لتنفيي
التفاقية جبداول زمنية ومعايري وخمصصات يف امليزانية؛
( )

أن تزي من تشريعاهتا اللغة املهينة يف اإلشارة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة.

ابء -حقوق حمددة (املواد )30-5
املساواة وعد التمييز (املادة )5
-7

شع اللجن ابلقلق مما يل :

عر ر وجر ر ي إط ررا شر ر يع ش ررا ل يضر ر املس رراواة يف املعا لر ر واحل اير ر ر ر
(أ)
الت يي ر ر  ،مبر ررا يف ل ر ر ر ر فري ر ر ابري حم ر ر ية ويع ررم ف ر ر يي ،واحل اي ر ر ر ر احل ر ررا ر ر يمر ررا
يس ر رريي عق ل ر ر  ،وال س ر رري ا يف قطاع ر ررا أساس ر رري ث ر ررل التعل ر رريم واحل اي ر ر االجت اعي ر ر و ر ر فري
السل واخل ا ؛
(ب) ع ر التنفيررذ الفعررال لل عررايري القائ ر املتعلق ر ابملسرراواة وع ر الت يي ر  ،مبررا يف
ل فري ر ابري حمر ية ويعرم فر يي ،وال سري ا يف جمراال علريم األطفرال وي اإلعاقر ومحاير
الالجئن و لت س اللج ء واملهاج ي وي اإلعاق ؛
( ) التر ر خري يف اعت رراي شر ر ي اثنر ر ي علر ر أس ررا الق رران ق ررم ٢٠١7/4488
(امل رراية  )74ي س ر نط ررا احل اي ر ر الت يي ر عل ر أس ررا اإلعاق ر يف جم رراال التعل رريم و ر فري
السل واخل ا .
 -8توصييي اللجنيية إذ تشييري إىل تعليقهييا العييا رق ي  )2018(6بشييأن املسيياواة وعييد
التمييز أبن تقو الدولة الطر مبا يلي:
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اختاذ تيدابري تشيريعية لضيمان احلمايية مين التميييز عليى أسيا اإلعاقية مبيا
(أ)
يف ذل تدابري حمددة ودع فردي واحلمايية مين احلرميان مين الرتتيبيات التيسيريية املعقولية يف
مجي جمالت احلياة مبا يتماشى م التفاقية؛
(ب) حتسني تنفي املعايري املتعلقة ابلتدابري احملددة وابلدع الفردي يف القطياعني
العييا واخليياص ول سيييما يف املييدار وفيمييا يتعلييق ابلالجئييني وطييالي اللجييوء واملهيياجرين
ذوي اإلعاقة؛
( ) أن تعتمي ييد التشي ييي الثي ييانوي املطلي ييو مبوجي ييب املي ييادة  ٧4مي يين القي ييانون
رق ي  201٧/4488ميين أج ي كفاليية املسيياواة يف املعامليية وحظيير التمييييز ضييد األشييخاص
ذوي اإلعاقة يف جمالت التعلي وتوفري السل واخلدمات؛
(ي) أخ املادة  5مين التفاقيية يف العتبيار عنيد تنفيي الغيايتني  2-10و3-10
من أهدا التنمية املستدامة.
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
-٩

شع اللجن ابلقلق مما يل :

ع ر وج ر ي سياس ر واس ريا يجي شررا ل لل سرراواة بررن اجلنسررن وع ر وج ر ي
(أ)
ابري ل س وج اول ز ني للتص ي للت يي املتع ي األوجر واجل انرب
ش يعا حم ية تض
الذي اجه النساء والفتيا وا اإلعاق  ،مبا يف ل نساء وفتيا ال و ا وا اإلعاق ؛
(ب) ع ر ر ر وج ر ر ر ي عل ر ررا ع ر ر ر نفي ر ررذ خط ر ر ر الع ر ررل ال طني ر ر ر لل س ر ر راواة ب ر ررن
اجلنسررن  ٢٠٢٠-٢٠١6والنتررائ الرري حتقق ر في ررا يتصررل ابلنسرراء والفتيررا وا اإلعاق ر ،
وع الت ابري املتخذة لتع ي شاك النساء وا اإلعاق يف مجي ع ليا صن الق ا .
 -١٠إن اللجنيية إذ تش ييري إىل تعليقه ييا الع ييا رق ي  )2016(3بش ييأن النس يياء والفتي ييات
ذوات اإلعاقيية ويف ضييوء الغيياايت  1-5و 2-5و 5-5ميين أهييدا التنمييية املسييتدامة
توصي الدولة الطر مبا يلي:
اعتماد سياسة واسرتاتيجية فعالية تتضيمن اآللييات الالزمية لضيمان احلمايية
(أ)
التاميية للنسيياء والفتيييات ذوات اإلعاقيية ميين التمييييز وضييمان متييتعهن حبقييوقهن مبييا يتماشييى
م التفاقية؛
(ب) إدراج منظييور اإلعاقيية يف مجيي سياسييات وبيرام املسيياواة بييني اجلنسييني يف
مجي ي جمييالت احلييياة وتشييجي املشيياركة الفعاليية للنسيياء ذوات اإلعاقيية يف مجي ي عمليييات
صن القرار؛
( ) اخت يياذ ت ييدابري فعال يية ملني ي ومكافح يية التميي ييز املتع ييدد األش ييكال واجلوان ييب
والعنييف اجلنسيياي ضييد النسيياء والفتيييات ذوات اإلعاقيية مبييا يف ذل ي نسيياء وفتيييات الرومييا
ذوات اإلعاقة.
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األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )٧
-١١

شع اللجن ابلقلق مما يل :
(أ)

الطاب املط ل إلهناء إي اع األطفال وي اإلعاق يف ؤسسا ال عاي ؛

(ب) ن ة املعل ا املتاح ع اآلليا املتاح والت ابري املل س املتخذة أجرل
ضر ا متتر األطفررال وي اإلعاقر حبقهررم يف أ يسررت إلرريهم وأ ؤخررذ آ اؤهررم يف االعتمررا يف
مجي املسائل الي متسهم.
 -١٢توصييي اللجنيية الدوليية الطيير إبيييالء العتبييار األول ملصيياح الطف ي الفضييلى وأن
تقو مبا يلي:
كفالة اإلهناء السري إلييدا األطفيال ذوي اإلعاقية يف مؤسسيات الرعايية
(أ)
واختاذ تيدابري فعالية لضيمان حقهي يف رعايية واليديه أو أسيرهت املوسيعة أو حضيانة آمنية
أو أسييرة متبنييية؛ وتييوفري تييدخ مبكيير ذي جييودة لألطفييال ذوي اإلعاقيية وغييري ذل ي ميين
خدمات الرعاية الصيحية والتعليميية إباتحتهيا عليى قيد املسياواة يف مجيي املنياطق احلضيرية
والريفي يية وم ييدها مب ييوارد كافي يية وتص ييميمها ابلتش يياور الوثي ييق مي ي األطف ييال ذوي اإلعاق يية
ووالديه وإشراكه الفاع من خالل املنظمات الي متثله ؛
(ب) وضي ي اسي يرتاتيجية ش يياملة وخ ييدمات ميس ييرة الوص ييول م يين أجي ي املش يياركة
الكامليية والفعاليية لألطفييال ذوي اإلعاقيية يف مجي ي عمليييات صيين الق يرار الييي مت ي حييياهت
حبيث تضمن حقه يف أن تؤخ آراؤه يف العتبار يف مجي املسائ الي متسه .
إمكانية الوصول (املادة )9
-١٣

شع اللجن ابلقلق مما يل :

بطء التق احملر ز يف نفيرذ اإلطرا القران ي القرائم بشر إ انير ال صر ل ،مبرا
(أ)
يف ل ر ر الت ر ر خ يف اعت ر رراي التش ر ر يعا الثان ي ر ر ا الص ر ررل  ،وال س ر رري ا التش ر ر يعا الثان ي ر ر
املنصر علير يف القرران نن قررم  ٢٠١١/4٠٣٠و ٢٠١٢/4٠67في ررا يتعلررق ب اسر إ انير
ال ص ل أجل إص ا خص المناء و ييف املماي القائ  .ويساو ها القلق أيضا إزاء التر خري
يف إنشرراء آليررا التنفيررذ الالز ر  ،وال سرري ا جلررا إ اني ر ال ص ر ل املنص ر عليهررا يف القرران
قم ٢٠١7/44٩5؛
(ب) عر وجر ي اسريا يجي وطنير بشر نفيررذ عررايري إ انير ال صر ل الرري ررنظم
الميئ ر ر املمني ر ر والسر ررل واخل ر ر ا  ،مبر ررا يف ل ر ر النقر ررل ووسر ررائط اإلعر ررال وخ ر ر ا املعل ر ررا
واال صاال  ،يف كل القطاعن العا واخلا .
 -١4توص ييي اللجن يية الدول يية الط يير يف ض ييوء تعليقه ييا الع ييا رقي ي  )2014(2بش ييأن
إمكاني يية الوص ييول ومي ي أخي ي اهل ييدفني  9و 11م يين أه ييدا التنمي يية املس ييتدامة ول س يييما
الغايتان  2-11و ٧-11يف العتبار أبن تقو مبا يلي:
اعتم يياد م ييا يل ييز م يين ت ييدابري قانوني يية وغريه ييا م يين الت ييدابري مب ييا يف ذلي ي
(أ)
اعتمياد أنظميية وخطية عمي وطنيية شيياملة واسيرتاتيجية طويليية امليد بشييأن إمكانيية الوصييول
4
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يكييون هلييا مييا يكفييي ميين خمصصييات امليزانييية ومواعيييد هنائييية حمييددة وآلييية رصييد فعاليية
ابلتشاور الوثيق واإلشراك الفاع لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل املنظمات املمثلة هل ؛
(ب) اختاذ التدابري الضرورية لضمان إمكانية الوصيول إىل البيئية املبنيية والسيل
واخلييدمات ول سيييما نظييا النق ي يف املنيياطق احلض يرية والريفييية ووسييائ األعييال العام يية
ووسييائ التواص ي الجتميياعي وتييوفري التييدريب ملقييدمي اخلييدمات واملهندسييني واملعميياريني
وخمطط ي ييي املن ي يياطق احلضي ي يرية بش ي ييأن مس ي ييائ إمكاني ي يية الوص ي ييول ال ي ييي تواجي ي ي األش ي ييخاص
ذوي اإلعاقة.
حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
-١5

شع اللجن ابلقلق مما يل :

ع ر وجر ر ي ع ررايري ررنظم اإليا ة و ق ر م اخلر ر ا لألش ررخا وي اإلعاقر ر
(أ)
الررذي ي ج ر و يف حرراال خط ر بش ر ل عررا ويف ع ليررا اللج ر ء والت ررا اللج ر ء ،وا تثررال
خماط ال ا ث ٢٠٣٠-٢٠١5؛
مما سا إيا ة املخاط احلالي إلطا سن اي للح
(ب) عر ر كفاير ر التر ر ابري املتخ ررذة للتعر ر علر ر لت سر ر اللجر ر ء وي اإلعاقر ر ،
والالجئن وي اإلعاق  ،واألشخا وي اإلعاق الذي هم يف أوضاع شميه أبوضاع الالجئن
أجل كفالر حصر مم علر ال عاير الصرحي  ،واإلير اء
الذي يصل إىل ال ول الط  ،و ل
املناس ررب ،وامل اف ررق األساس رري  ،واأل ر ر والس ررال  ،واخت ررا ر ر ابري حمر ر ية و ر ر فري الر ر عم الفر ر يي،
كاملساع ة الشخصي  ،وال سي ا للنساء واألطفال وي اإلعاق .
 -١6توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي:
اعتمي يياد عمليي ييات جلي ييوء فعالي يية ووض ي ي اس ي يرتاتيجية وبروتوكي ييولت شي يياملة
(أ)
حلي ييالت املخي يياطر يف حي ييالت الطي ييوارئ العامي يية وفق ي يا إلطي ييار سي ييينداي للحي ييد مي يين خمي يياطر
الك ييوار  .2030-2015كم ييا توص ييي الدول يية الط يير جبعي ي مراف ييق الس ييتقبال ميسي يرة
الوصول وتوفري ما يلز من خدمات الرعاية الصحية متاشي ا م تعليق اللجنة العيا رقي 2
وذل ي بتشيياور وثيييق م ي األشييخاص ذوي اإلعاقيية وإش يراكه الفاعي ميين خييالل املنظمييات
املمثلة هل ؛
(ب) أن تكف بصورة فورية إجراء تقيي أوج ضعف األشيخاص ذوي اإلعاقية
ول سيما األطفال ذوو اإلعاقة من الالجئيني وطيالي اللجيوء واألشيخاص الي ين يعيشيون يف
أوضا شيبيهة ابلالجئيني تقييميا منهجييا ليد وصيوهل إىل الدولية الطير عليى ييد ميوففني
مدربني وعلى أسا هن اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان ومبادئ توجيهية حمددة للتعر
على األشخاص ذوي اإلعاقة؛
( ) كفاليية إمكانييية حصييول األشييخاص ذوي اإلعاقيية ول سيييما األطفييال ذوو
اإلعاقة مين الالجئيني وطيالي اللجيوء واألشيخاص الي ين يعيشيون يف أوضيا شيبيهة أبوضيا
الالجئييني علييى احلماييية الجتماعييية والتكنولوجيييات املسيياعدة واملعلومييات واخل ييدمات
املالئمة ول سييما املالجي اآلمنية والصير الصيحي والرعايية الطبيية مين خيالل مجلية أميور
منهييا تييوفري دع ي فييردي؛ والضييمن الفييوري لح يرتا الظييرو يف مرافييق السييتقبال لكراميية
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األشييخاص ذوي اإلعاقيية ول سيييما األطفييال ميين الالجئييني أو طييالي اللجييوء أو األشييخاص
ال ين ه يف أوضا شبيهة أبوضا الالجئني؛ وتوفري نقله املنتظ إىل الرب الرئيسي.
العرتا ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قد املساواة م اآلخرين أما القانون (املادة )12
 -١7ش ررع اللجنر ر ابلقل ررق إزاء نق ررص التر ر ابري املتخ ررذة للقض رراء علر ر احل ررا ر ر األهلير ر
القان ني ر أو قيير ر ها ،ول فالر ر إاتح ر ر ر ابري الر ر عم يف اخت ررا القر ر ا لألش ررخا وي اإلعاقر ر .
ويسرراو ها القلررق أيض را إزاء العقمررا الع لي ر الرري ي اجههررا األشررخا وو اإلعاق ر ل ر مما س ر
أهليتهم القان ني بسمب أ نها ع وج ي ماي جيهير حمر ية ونقرص املسرؤولن و قر
اخل ا امل بن عل فري ال عم الالز لألشخا وي اإلعاق يف ع لي اختا الق ا .
 -١8إن اللجنة إذ تشري إىل تعليقها العا رق  )2014(1بشأن العرتا ابألشخاص
ذوي اإلعاقيية علييى قييد املسيياواة مي اآلخيرين أمييا القييانون توصييي الدوليية الطيير مبواءميية
تش يريعاهتا م ي التفاقييية حبيييث تسييتعي عيين اختيياذ الق يرارات مبييا يف ذل ي آليييات الييدع
القضييائي بيينظ للييدع يف اختيياذ الق يرار حتييرت اسييتقاللية الشييخ وإرادت ي وتفضيييالت  .كمييا
توصي الدولة الطر ابختاذ مجي التدابري املناسبة األخر لضمان حصول األشيخاص ذوي
اإلعاقة على الدع اليالز لضيمان حقهي يف العيرتا هبي عليى قيد املسياواة مي اآلخيرين
أما القانون ويف ممارسة أهليته القانونية مبا يف ذلي تيدريب املسيؤولني ومقيدمي اخليدمات
يف مجي القطاعات.
إمكانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13
-١٩

شع اللجن ابلقلق مما يل :

ماي احملاكم غرري يسر ة ال صر ل متا را لألشرخا وي اإلعاقر  ،وهنرا عر
(أ)
امليس ة ،مبا يف ل بط يق ب ايل ،والصيغ سهل الق اءة،
كفاي يف اخل ا واملعل ا القان ني ّ
ولغ اإلشا ة؛
(ب) الي يم ر ررا التيسر ر رريي اإلج ائير ر ر ليسر ر ر ضر ر ر ن ابل ا ر ررل يف مجير ر ر اح ر ررل
اإلجر ر ر اءا امل نير ر ر واجلنائير ر ر واإليا ير ر ر  ،وال س ر رري ا ر ر ر فري اليمجر ر ر التح ي ير ر ر واليمجر ر ر الش ر ررف ي
لألشخا وي إعاق الس والنطق.
 -٢٠توصييي اللجن يية الدول يية الط يير بضييمان الوص ييول الفعل ييي إىل العدال يية م يين دون أي
متييز م وجود آلية رصد فعالة .كما توصي الدولة الطر أبن تضيمن الوصيول الفعليي إىل
اخلدمات القانونية واملساعدة القانونية والتكنولوجيات املساعدة اجملانية والرتمجة التحريريية
والرتمجيية الشييفوية اجليييدة بلغيية اإلشييارة وبراي ي والصييي البديليية األخيير وأن تييوفر جميياانا يف
مجي مراح اإلجراءات املدنيية واجلنائيية واإلداريية .وتوصيي الدولية الطير كي ل مبواصيلة
تييوفري تييدريب مناسييب بشييأن حقييوق األشييخاص ذوي اإلعاقيية للقضيياة واحملييامني واملييوففني
املكلفني إبنفاذ القيانون وابلتعزييز التيدرجيي جلهودهيا يف هي ا اجمليال وأبن أتخي يف العتبيار
املادة  13من التفاقية عند تنفي الغاية  3-16من أهدا التنمية املستدامة.
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حرية الشخ

وأمن (املادة )14

 -٢١ش ر ر ررع اللجن ر ر ر ر ابلقل ر ر ررق إزاء األح ر ر ررا القان ني ر ر ر ر الت يي ي ر ر ر ر  ،مب ر ر ررا يف ل ر ر ر ر الق ر ر رران
ق ررم  ،١٩٩٢/٢٠7١و ررا يقاب ررل لر ر ر ر مما س ررا اإلير ر اع غ ررري الطر ر ع لألش ررخا وي
اإلعاق النفسي أو الذهني يف املستشفيا وسلمهم ح يتهم ،عل النح الذي سلط علي الضر ء
يف ق ي أ ن ظامل الي املؤ خ مت ز/ي لي  ،٢٠١٩وإزاء استخ ا أساليب قس ي  ،ثل القي ي
املي اني ي الي ستع ل عل األشخا وي اإلعاق النفسي أو الذهني .
 -٢٢متشيي ا مي املبيادئ التوجيهييية بشييأن حيق األشييخاص ذوي اإلعاقية يف احلرييية واألميين
( A/72/55املرفق األول) حتث اللجنة الدولة الطر عليى إلغياء كافية القيوانني اليي تسيم
بسييلب احلرييية علييى أسييا اإلعاقيية وإهنيياء اسييتخدا العييالج القسييري وأسيياليب الضييب
واإلكيرا وتييوفري سييب انتصييا فعاليية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية الي ين سييلبوا حيريته علييى
أسا اإلعاقة.
 -٢٣وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير ك ي ل أبن تسرتشييد يف التزاماهتييا ابملييادة  14ميين
التفاقييية وأن تعييار نتيجيية ل ي ل اعتميياد مشييرو الربوتوكييول اإلضييايف لالتفاقييية اخلاصيية
حبماييية حقييوق اإلنسييان والكراميية اإلنسييانية فيمييا يتعلييق بتطبيقييات عل ي األحييياء والطييب
املعنييون ”محاييية حقييوق اإلنسييان وكراميية األشييخاص املصييابني ابضييطراابت عقلييية فيمييا يتعلييق
ابإليدا غري الطوعي والعالج غري الطوعي“ يف صيغت احلالية.
عد التعر للتع يب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )15
-٢4

شع اللجن ابلقلق مما يل :

فر االكتظرراظ وحرراال ع ر سررجيل إصررااب األشررخا وي اإلعاق ر يف
(أ)
افق الطب النفس  ،واالفتقا إىل عل ا ع الض ا القان ني وآليا ال ص في ا يتصل
ب عاي وعال األشخا وي اإلعاق يف امل افق أاي كا ن عها؛
(ب) عر ر وجر ر ي إط ررا لتر ر فري ررا يلر ر ر ر ر ر ابري حمر ر ية ويع ررم فر ر يي للس ررجناء
فل احيا ك ا تهم؛
واحملتج ي وي اإلعاق لتلمي احتياجاهتم الي ي يف ظ و
( ) ظ ر و اس ررتقمال واحتجرراز األش ررخا وي اإلعاق ر ر الالجئ ررن أو ط ررالي
اللجر ر ر ر ء أو األش ر ر ررخا ال ر ر ررذي ه ر ر ررم يف أوض ر ر رراع ش ر ر ررميه أبوض ر ر رراع الالجئ ر ر ررن (انظ ر ر ر ر أيض ر ر ر را
 ،CAT/C/GRC/CO/7الفق ات  ٢٠و ،)٢١مبا يف ل ظ و االحتجاز يف انتظا اليحيل إىل
بل املنش مب جب القان قم .٢٠١١/٣٩٠7
 -٢5توصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابختيياذ تييدابري فعاليية لكفاليية كييون الظييرو املعيشييية
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسسات واملرافق أايا كيان نوعهيا مبيا يف ذلي مراكيز اسيتقبال
واحتجاز الالجئني وملتمسي اللجيوء واألشيخاص الي ين يعيشيون يف أوضيا شيبيهة أبوضيا
الالجئ ييني فروفي ي ا حت ييرت كرام يية األش ييخاص ذوي اإلعاق يية ومتتثي ي ألحك ييا امل ييادة  15م يين
التفاقي يية .وتوص ييي الدول يية الط يير أيضي يا أبن ت ييوفر ت ييدابري حم ييددة ودعمي يا ف ييردايا للس ييجناء
واحملتجي ي يزين ذوي اإلعاق ي يية لتلبي ي يية متطلب ي يياهت اليومي ي يية .وتوص ي ييي الدول ي يية الط ي يير كي ي ي ل
بتعزيي ييز ووض ي ي ضي ييماانت ضي ييد إسي يياءة املعاملي يية يف املؤسسي ييات واملرافي ييق الي ييي يي ييود فيهي ييا
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األشخاص ذوو اإلعاقة وإنشاء آليات لرصدها حبيث تكف فيما تكف التسجي املنهجيي
إلص يياابت األش ييخاص ذوي اإلعاق يية يف تلي ي املؤسس ييات واملراف ييق وتوجيي ي انتب ييا س ييلطات
الرصد املختصة إليها.
عد التعر لالستغالل والعنف والعتداء (املادة )16
 -٢6شررع اللجنر ابلقلررق إزاء عر كفاير التر ابري ال ا ير إىل كشررف و نر و افحر العنررف
املن يل ض األشخا وي اإلعاق واستغالمم جنسيا ،وال سي ا النساء واألطفال وو اإلعاق .
 -٢7توصي اللجنة الدولة الطر بوض إطار فعيال ملني العنيف وخاصية العنيف املنيزيل
والسي ييتغالل اجلنسي ييي ضي ييد األشي ييخاص ذوي اإلعاقي يية وخباصي يية النسي يياء واألطفي ييال ذوي
اإلعاقة .كما توصي الدولة الطر أبن توفر تدريبا حمددا لسلطات إنفاذ القيانون وامليوففني
الطبييني واملرشيدين الجتمياعيني عليى أسياليب كشيف العنيف ضيد األشيخاص ذوي اإلعاقيية
واسييتغالهل جنسييي ا والتصييدي هلمييا .وتوصييي اللجنيية كي ل أبن تقييو الدوليية الطيير بوضي
خطيية عم ي لتنفي ي اتفاقييية جمل ي أورواب بشييأن من ي ومكافحيية العنييف ضييد امل يرأة والعنييف
العائلي م الرتكيز على حنو خاص على النساء واألطفال ذوي اإلعاقة.
العيش املستق واإلدماج يف اجملتم (املادة )19
-٢8

شع اللجن ابلقلق مما يل :

نقررص املعل ررا املق ر إىل اللجنر بشر خر ا الر عم يف املن ر ل ويف حمررل
(أ)
اإلقا وغريها اخلر ا اجملت عير  ،مبرا يف لر املسراع ة الشخصري  ،وبشر التر ابري الفعالر
إلهنرراء إير اع األشررخا وي اإلعاقر يف ؤسسررا ال عاير  ،مبررا يف لر لر عم العرري املسررتقل
واإلي ررا يف اجملت ر  ،وال سرري ا يف إطررا خطر العرري املر ع  .و شررع اللجنر ابلقلررق أيضرا إزاء
صرنف عر عر ي األشرخا وي اإلعاقر  ،وال سري ا األطفرال وو اإلعاقر ،
ع وج ي بيا
الذي ال ي ال يعيش يف املؤسسا ؛
(ب)
ح ررق األش ررخا
يعيش .
و

ع ر ر ر وج ر ر ر ي عل ر ر ررا ع ر ر ر الت ر ر ر ابري القان ني ر ر ر واإليا ي ر ر ر واملالي ر ر ر لض ر ر ر ا
وي اإلعاقر ر علر ر قر ر املس رراواة ر ر اآلخر ر ي يف أ خيت ررا وا ررا إق ررا تهم

 -٢٩توصييي اللجنيية متاشيييا م ي تعليقهييا العييا رق ي  )201٧(5بشييأن العيييش املسييتق
واإلدماج يف اجملتم أبن تقو الدولة الطر مبا يلي:
اعتم ي يياد اسي ي يرتاتيجية وطني ي يية ش ي يياملة تتض ي ييمن ت ي ييدابري واض ي ييحة وحمي ي ييددة
(أ)
زمنيي ي ا ترص ييد أم ييوال كافي يية م يين أجي ي اإللغ يياء الفعل ييي لإلي ييدا يف مؤسس ييات الرعاي يية عل ييى
مجي املستوايت؛
(ب) ضييمان اإلش يراك الفاع ي لألشييخاص ذوي اإلعاقيية ميين خييالل املنظمييات
املمثلة هل يف وض اسرتاتيجيات وخط العيش املسيتق اليي تيوفر خيدمات جمتمعيية ميكين
الوصول إليها ول سيما على الصعيد احمللي.
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التنق الشخصي (املادة )20
 -٣٠ش ررع اللجنر ر ابلقل ررق إزاء عر ر وجر ر ي نظ ررا ش ررفا مل ررن ا تي ررازا يف وس ررائل النق ررل
ولضر ا ح ير نقررل األشررخا وي اإلعاقر ر يو أي متيير  .ويسرراو ها القلررق ب جر خررا
إزاء حم ويي ر وع قل ر ال ص ر ل إىل أ رراك وق ر السرريا ا واحلرراال اململررغ عنهررا ل ر ف إعفرراء
كمررا األشررخا وي اإلعاقر ر ال سر والضر ائب بسررمب مجلر أ ر نهررا اشريا شررهاية
احلياة يف ظل التش يعا الثان ي احلالي .
اإلعاق
 -٣١توص ييي اللجن يية الدول يية الط يير ابخت يياذ ت ييدابري فعال يية لتحس ييني نظ ييا دعي ي التنقي ي
الشخص ييي وكفال يية ش ييفافيت واملس يياواة يف حص ييول مجيي ي األش ييخاص ذوي اإلعاق يية عل ييى
امتيازات ووسائ تيسري تنقله الشخصي .كما توصي الدولة الطر أبن توفر تدريبا حمددا
على مهارات التنق لألشخاص ذوي اإلعاقة واملتخصصني العاملني معه .
حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات (املادة )21
-٣٢

شع اللجن ابلقلق مما يل :

الع ائ ررق ال رري اجر ر األش ررخا وي اإلعاق ر ر يف احلصر ر ل عل ر ر املعل ررا ،
(أ)
امليسر ة واالفتقرا
وال سي ا يف القطاع العرا  ،والري عر إىل مجلر أ ر نهرا االفتقرا إىل ال اثئرق َّ
إىل اليمج بلغ اإلشا ة؛
(ب) ع ر كفاي ر املعل ررا ع ر خطررط الع ررل ال طني ر أو االس ريا يجيا الط يل ر
األجررل ال ا ي ر إىل حتسررن إ اني ر وص ر ل األشررخا وي اإلعاق ر إىل املعل ررا  ،مبررا يف ل ر
خر ا وسررائط اإلعررال الس ر عي المصر ي واإلنينر  ،عر ط يررق مجلر أ ر نهررا ر فري اليمج ر
بلغ اإلشا ة والع ض النص وال اثئق بط يق ب ايل وابلصيغ السهل الق اءة.
 -٣٣توص ييي اللجن يية أبن تض ييمن الدول يية الط يير عمي ي اجله ييات املقدم يية للخ ييدمات إىل
اجلمهي ييور ول سي يييما هيئي ييات البي ييث العامي يية وشي ييركات التصي ييالت السي ييلكية والالسي ييلكية
واملكتبيات العاميية علييى تيوفري املعلومييات بصييورة تدرجييية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية يف صييي
َّ
ميسيرة مثي لغية اإلشيارة وطريقية برايي والصيي سيهلة القيراءة والعير النصيي اسييتنادا
إىل خطيية عم ي معتمييدة وخاضييعة للرصييد .وتوصييي أبن تعتمييد الدوليية الطيير أيض يا تييدابري
فعالة لتيسري اسيتخدا لغية اإلشيارة والصيي السيهلة القيراءة وطريقية برايي إبشيراك فاعي
ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة املعنية.
التعلي (املادة )24
-٣4

شع اللجن ابلقلق مما يل :

عر وجر ي شر يعا أو اسريا يجي شررا ل وواضررح للتعلرريم الشررا ل للج ير
(أ)
احلياة؛
أو ختصيص أ ال ل  ،وال سي ا في ا يتعلق ابلتعلم
(ب) افتقا امل ا واجلا عا إىل بيئا و ماي و ر اي علي ير وخر ا و عر ا
و ن ل جيررا عل ررا وا صرراال تسررم بتيسررري ال صر ل ومشر ل اجل ير  ،وكررذا إىل الر عم الفر يي
املق إىل الطالب وي اإلعاق ؛
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( ) احمل ويي ر الش ر ي ة إل اني ر حص ر ل األطفررال ال و ررا وي اإلعاق ر والالجئررن
األطفال وي اإلعاق عل التعليم؛
و لت س اللج ء واملهاج ي
(ي) ع كفاي الميا ع ك ي امل ا ي العا املخصص للتعلريم الشرا ل للج ير
يف امل ر ا و ؤسسررا التعلرريم العررايل االعتيايي ر  ،وع ر الرو ك ر ال الشررفاف واملنظَّ ر املتعلق ر
خبطط التعليم الف يي ،وع الت ن ل جيا وأش ال اال صرال املناسرم ال ا ير إىل ضر ا يمرا
يسريي للتال يذ وي اإلعاق يف مجي ست اي التعليم.
 -٣5إن اللجن يية إذ تش ييري إىل تعليقه ييا الع ييا رقي ي  )2016(4بش ييأن احل ييق يف التعل ييي
الشام للجمي واهلد  4من أهدا التنمية املستدامة ول سيما الغايتان  5-4و-4أ
توصي الدولة الطر أبن تزيد جهودها الرامية إىل ضيمان تعليي شيام للجميي وأبن تقيو
على وج اخلصوص مبا يلي:
اعتماد اسرتاتيجية متسقة بشأن التعلي الشام للجمي وتنفي ها يف إطيار
(أ)
النظا التعليمي العتيادي؛
(ب) ضي ييمان إمكانيي يية الوصي ييول إىل البيئي ييات املدرسي ييية واجلامعيي يية متاشي يييا م ي ي
التفاقية عين طرييق تشيجي التصيمي العيا وتيوفري التيدابري احمليددة واليدع الفيردي مثي
امل ييواد امليس ييرة واملكيف يية واملن يياه الدراس ييية الش يياملة للجميي ي وتكنولوجي ييات املعلوم ييات
والتصالت الشاملة للجمي لفائدة التالمي والطال ذوي اإلعاقة والرتبية الرقمية؛
( ) الضييمان الفييوري إلمكانييية احلصييول علييى التعلييي النظييامي جلميي الالجئييني
وملتمسي اللجوء واملهاجرين من األطفال ذوي اإلعاقة وألطفال الروما ذوي اإلعاقة؛
(ي) ختصي ييي مي ييوارد ماليي يية وماديي يية فعالي يية وكافيي يية ومي ييوففني مي ييدربني تي ييدريب ا
مناسييبا ومنتظمي يا مب يين ف يييه األش ييخاص ذوو اإلعاق يية م يين أجي ي الض ييمان الفعل ييي للتعل ييي
الشام للجمي ؛
(هر) إدراج ب يرام التييدريب علييى التعلييي الشييام للجمي ي يف املنيياه اجلامعييية
للمعلمني املستقبليني ويف برام تدريب املدرسني احلاليني م توفري ميزانية كافية ل ل .
الصحة (املادة )25
-٣6

شع اللجن ابلقلق مما يل :

ع ر ر كفاي ر ر إ اني ر ر وص ر ر ل األش ررخا
(أ)
الصحي واملع ا الطمي ؛

وي اإلعاق ر ر إىل اف ررق اخل ر ر ا

(ب) ع كفاي الت ابري املتخذة للض ا الفعل إل اني حص ل األشخا وي
اإلعاق ر  ،وال سرري ا كمررا الس ر والنسرراء والفتيررا وو اإلعاق ر  ،عل ر خ ر ا ال عاي ر الصررحي
الشا ل (انظ أيضا ق ي ف ض جملس أو واب حلق اإلنسا  ،يونيا يا فيت  ،إث زاي هترا إىل
الي ر يف الفررية ر  ٢5إىل  ٢٩ح ي ا /ي ني ر  ،٢٠١8الفق ر ة  ،)١١7مبررا يف ل ر خ ر ا
الصح اجلنسي واإلجنابي  ،و ل عل ق املساواة اآلخ ي .
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 -٣7توصييي اللجنيية إذ أتخ ي يف العتبييار الغييايتني  ٧-3و 8-3ميين أهييدا التنمييية
املستدامة الدولة الطر مبا يلي:
وض ي اس يرتاتيجية مسييتقرة ومسييتمرة وطويليية األج ي تتضييمن تييدابري فعاليية
(أ)
ومتسقة ترمي إىل ضمان إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات الصحية؛
(ب) الرصييد الفعييال ملييد تنفي ي تييوفري اخلييدمات الصييحية عيين طريييق مقييدمي
اخلييدمات الصييحية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية علييى قييد املسيياواة م ي اآلخ يرين .كمييا توصييي
اللجنة الدولة الطر جبعي املرافيق واملعيدات واألدوات الصيحية ميسيرة ول سييما لضيمان
إمكانية حصول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على خدمات الصحة اجلنسيية واإلجنابيية يف
املناطق احلضرية والريفية.
العم والعمالة (املادة )2٧
-٣8

شع اللجن ابلقلق مما يل :

ا ف رراع س ررت المطالر ر يف ص ررف األش ررخا وي اإلعاقر ر  ،وعر ر كفاير ر
(أ)
اجله ر ر ي املمذول ر ر لض ر ر ا إي رراجهم يف س ر ر الع ررل املفت ح ر ر  ،وال س رري ا في ررا يتعل ررق ابلنس رراء
وا اإلعاق ؛
(ب) عر وج ر ي ر ابري فعال ر لتحسررن و يسررري ر فري ر ابري حم ر ية ويعررم فر يي يف
ا الع ل وخ ا أكث فعالي و يس ا لألشخا وي اإلعاق الماحثن ع ع ل.
 -٣٩توصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابختيياذ تييدابري فعاليية لضييمان إدميياج األشييخاص ذوي
اإلعاقة ول سيما النساء ذوات اإلعاقة يف سوق العمي املفتوحية بغيية حتقييق الغايية 5-8
من أهيدا التنميية املسيتدامة .وتوصيي الدولية الطير أيضي ا أبن تكفي تيوفري تيدابري حميددة
ودعي فييردي يف مكييان العمي ؛ وتييروج يف صييفو العمييال حلييق األشييخاص ذوي اإلعاقيية يف
العمي ي عل ييى ق ييد املس يياواة مي ي اآلخي يرين؛ وتعمي ي مراع يياة البع ييد املتعل ييق ابإلعاق يية يف مجيي ي
السياسات والتدابري والربام املتعلقة ابلعمالة مبا يف ذل يف تصمي السياسات يف املنظمة
اليواننية لتشغي القو العاملة.
مستو املعيشة الالئق واحلماية الجتماعية (املادة )28
 -4٠شع اللجن ابلقلق أل حق األشخا
اال فاقي أتث سلما جب ل أ نها ا يل :
(أ)

وي اإلعاق املنص

عليها يف املراية ٢8

التغيريا يف ش يعا الت ن ونظا إص ا شهايا اإلعاق ؛

(ب) عر ر ا س ررا التشر ر يعا احمللير ر بشر ر اس ررتمعاي بر ر ال ال عاير ر علر ر أس ررا
املصاي ة؛
ال خل اخلاض للض يم  ،وكذا ع كفاي احل اي
اإلعاق
( ) ا أبلغ عن
األشخا وي اإلعاق .
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 -4١توصييي اللجنيية الدوليية الطيير بتنقييي مييا ل ي صييلة ميين أحكييا قانونييية وممارسييات
بب ييدلت الرعاي يية والس ييتحقاقات واملعاش ييات التقاعدي يية واإلعف يياءات الضي يريبية لفائ ييدة
األش ييخاص ذوي اإلعاق يية حبي ييث ت ييوائ ب ييني القواع ييد القائم يية وتلغ ييي القواع ييد واملمارس ييات
التمييزييية مبييا يف ذل ي نظييا إصييدار شييهادات اإلعاقيية .كمييا توصييي اللجنيية الدوليية الطيير
بض ييمان التنفيي ي الفعل ييي إلط ييار احلماي يية الجتماعي يية الق ييائ وابلوضي ي الت ييدرجيي ملزي ييد م يين
التدابري من أج ضمان مستو معيشي لئق لألشخاص ذوي اإلعاقة.
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة (املادة )29
 -4٢يس رراو اللجنر ر القل ررق حل ررا األش ررخا وي اإلعاقر ر الذهني ر أو النفس رري اخلاض ررعن
لل ر عم القضررائ ر حقهررم يف التص ر ي  .ك ررا شررع ابلقلررق إزاء ع ر يسررري إج ر اءا و افررق
و اي التص ي .
 -4٣توص ييي اللجن يية الدول يية الط يير بتنق ييي إط ييار التص ييوي ذي الص ييلة مب ييا يف ذلي ي
القيوانني والقواعيد اإلجرائيية وآلييات اليدع مين أجي كفالية قيدرة األشيخاص ذوي اإلعاقيية
على املشاركة الفاعلة والكاملة يف احلياة السياسية والعامة وعلى ممارسة حقهي يف التصيوي
بوسائ منها ضمان الوصول املادي إىل التصوي مين دون عوائيق وضيمان سيرية القيرتا
وتييوافر مييواد ومعلومييات التصييوي األخيير يف أشييكال يسييه الطييال عليهييا متاشييي ا م ي
التعليق العا رق  )2014(2بشأن إمكانية الوصول.
املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الرتفي والتسلية والرايضة (املادة )30
 -44يساو اللجن القلق ل األشخا وي اإلعاق ي اجه ح اج عيض شراكتهم
يف احليرراة الثقافي ر وأنشررط اليفي ر والتسررلي وال ايض ر عل ر ق ر املسرراواة ر اآلخر ي نتيج ر أ ر
نها حم ويي إ اني ال ص ل إىل امل اي واألنشط الثقافير أبشر ال يسر ة ،والعر وض واخلر ا
الثقافي  ،واألنشط ال ايضي  ،والنصب التذكا ي  ،وامل اق ا األمهي الثقافي ال طني .
 -45توصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابختيياذ مجيي اخلطييوات الالزميية لكفاليية وتعزيييز مرافييق
ألنشطة الرتفيي والتسيلية والرايضية تكيون شياملة للجميي وميسيرة الوصيول وضيمان تكيافؤ
فرص الوصول وكفالة مشياركة األشيخاص ذوي اإلعاقية ول سييما األطفيال مينه  .وتشيج
الدوليية الطيير علييى اعتميياد مجي ي التييدابري املالئميية لضييمان التنفي ي الفعييال علييى الصييعيد
الييوطي لتش يريعات الحتيياد األورويب ذات الصييلة الييي ُسيين عقييب التصييديق علييى معاهييدة
مراكش لتيسيري النفياذ إىل املصينفات املنشيورة لفائيدة األشيخاص املكفيوفني وضيعا البصير
أو ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات.

جي  -التزامات حمددة (املواد )33-31
مج اإلحصاءات والبياانت (املادة )31
 -46يس رراو اللجن ر ر القل ررق ل ر ر مج ر ر المي ررا ع ر ر األش ررخا وي اإلعاق ر ر يف ال ول ر ر
الطر ر  ،ث ررل ال اسر ر االستقص ررائي للص ررح ع ررا  ٢٠١٩والس ررجل الر ر طي لل س ررتفي ي ر ر
الطي لإلعاق ك ا أن جم أ،
املخصصا االجت اعي وب ال ال عاي  ،يق أساسا عل الن
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وغري نظم ،وغري ت ل وغري ناسب متا ا لفهم حال األشخا وي اإلعاق سعيا إىل وض
سياسا عا ر فعالر  .ويسراو اللجنر القلرق أيضرا لعر اعت راي ال ولر الطر نهجير اجمل عر
امل ج ة لألسئل املتعلق ابإلعاق الي وضعها ف يق واشنط .
 -47إن اللجنيية إذ أتخ ي يف العتبييار الغاييية  18-1٧ميين أهييدا التنمييية املسييتدامة
توصييي الدوليية الطيير بوض ي نظييا شييام جلم ي البييياانت واإلبييال عنهييا وفق ي ا لالتفاقييية.
وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير أيض يا ابلقيييا بشييك منهجييي جبم ي وحتلي ي ونشيير البييياانت
املتعلقة ابألشخاص ذوي اإلعاقة على أن تكون مصنفة حسيب اجلين والسين واإلثنيية
ونييو اإلعاقيية واحلاليية الجتماعييية القتصييادية والعماليية ومكييان اإلقاميية وك ي ا املتعلقيية
ابلعوائييق الييي تواجي األشييخاص ذوي اإلعاقيية يف اجملتمي ابلعتميياد علييى منهجييية اجملموعيية
املوجزة لألسئلة املتعلقة ابإلعاقة الي وضعها فريق واشنطن.
التنفي والرصد على الصعيد الوطي (املادة )33
-48

شع اللجن ابلقلق مما يل :

االفتقررا إىل عل ررا بش ر التشررغيل الفعررال إلطررا التنفيررذ وال ص ر ال ر طي
(أ)
املنش يف إطا املاية  ٣٣اال فاقي ؛
ُ
(ب) عر كفاير سرت إشر ا األشررخا وي اإلعاقر واملنظ را امل ثلر مررم يف
ع لي ال ص ؛
( ) انع ا الشفافي وال عم املايل ال ايف ملنظ ا األشخا وي اإلعاق  ،مبرا يف
ل ع يعم شاكتهم قمل استع اض احلال يف ال ول الط  ،ثل ق م قا ي ازي .
 -4٩متاشي ا م التفاقية واملبادئ التوجيهية املتعلقة أبطر الرصيد املسيتقلة ومشياركتها يف
أعمييال اللجنيية ( CRPD/C/1/Rev.1املرفييق) توصييي اللجنيية الدوليية الطيير بتعزيييز إطارهييا
ال ييوطي للرص ييد والتنفيي ي وكفال يية التش ييغي الفع ييال وقابلي يية التش ييغي املتب ييادل ب ييني اهلياكي ي
املختصيية املعنييية علييى أسييا إج يراءات شييفافة ومبشيياركة كامليية ميين منظمييات األشييخاص
ذوي اإلعاقية .وتشييج الدوليية الطيير علييى تعييني اللجنيية الوطنييية اليواننييية حلقييوق اإلنسييان
كجييزء ميين إطييار الرصييد املسييتق مبوجييب املييادة  33ميين التفاقييية .يف ضييوء تعليييق اللجنيية
العييا رق ي  )2018(٧بشييأن مشيياركة األشييخاص ذوي اإلعاقيية مبيين فيييه األطفييال ذوو
اإلعاقة من خالل املنظمات الي متثله يف تنفي التفاقية ورصدها توصي اللجنة الدولية
الطيير أيض ي ا بضييمان تييوفري مييوارد كافييية ملنظمييات األشييخاص ذوي اإلعاقيية مبييا يف ذل ي
ال ييدع ع يين طري ييق التمويي ي املس ييتق والي ي اي اإلدارة واملش يياركة يف أط يير الرص ييد املس ييتقلة
املكلفة برصد تنفي التفاقية.

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 -5٠تشييدد اللجنيية علييى أمهييية مجي ي التوصيييات الييواردة يف ه ي املالحظييات اخلتامييية.
وفيما يتعلق ابلتدابري العاجلة اليي جييب اختاذهيا تيود اللجنية أن توجي انتبيا الدولية الطير
GE.19-18603
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إىل التوص ي يييات ال ي ييواردة يف الفقي ي يرتني  ) (16و(ج) املتعلق ي يية بتقي ي ييي جوان ي ييب الض ي ييعف
والظرو السائدة يف مرافق استقبال األشخاص ذوي اإلعاقية مين الالجئيني وطيالي اللجيوء
واألشييخاص يف أوضييا شييبيهة أبوضييا الالجئييني؛ و(35ج) بشييأن ضييمان إمكانييية وصييول
مجيي األطفييال ذوي اإلعاقيية ميين الالجئييني وطييالي اللجييوء واملهيياجرين وأطفييال الرومييا ذوي
اإلعاقة إىل التعلي النظامي؛ و 22بشأن احلرمان القسري من احلرية على أسا اإلعاقة.
 -5١وتطليب اللجنيية إىل الدولية الطيير أن تنفي التوصيييات اليواردة يف هي املالحظييات
اخلتامييية .وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير أبن حتي ي ه ي املالحظييات اخلتامييية للنظيير فيهييا
واختيياذ إجي يراءات بشييأهنا إىل أعض يياء احلكوميية والربمل ييان واملسييؤولني يف ال ييوزارات املختص يية
والسلطة القضائية وأعضاء اجملموعات املهنية املعنية مث العياملني يف التعليي واملهين الطبيية
والقانوني يية وكي ي ل إىل الس ييلطات احمللي يية والقط ييا اخل يياص ووس ييائ اإلع ييال ابس ييتخدا
اسرتاتيجيات التواص الجتماعي احلديثة.
 -5٢وتشج اللجنة الدولة الطر بقوة على إشراك منظميات اجملتمي امليدي ول سييما
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف إعداد تقريرها الدوري.
 -5٣وتطلب اللجنة إىل الدولة الطر نشر ه املالحظات اخلتامية على نطياق واسي
يش ي ييم املنظم ي ييات غ ي ييري احلكومي ي يية ومنظم ي ييات األش ي ييخاص ذوي اإلعاق ي يية واألش ي ييخاص
ذوي اإلعاقة أنفسه وأفراد أسره وذل ابللغات الوطنية ولغيات األقلييات مبيا يف ذلي
لغ يية اإلش ييارة وأبش ييكال تس ييه قراءهت ييا وإاتحته ييا يف املوقي ي الش ييبكي للحكوم يية املتعل ييق
حبقوق اإلنسان.
التقرير الدوري املقب
 -54تطلييب اللجنيية إىل الدوليية الطيير أن تقييد تقريرهييا اجلييام للتقييارير الدورييية الثيياي
والثال ييث والرابي ي حبل ييول  31حزيران/يونيي ي  2026وأن ت ييدرج فيي ي معلوم ييات ع يين تنفيي ي
التوصيات الواردة يف ه املالحظات اخلتامية .وتطليب اللجنية إىل الدولية الطير أيضي ا أن
تنظر يف تقدمي التقرير امل كور أعال عمالا إبجراء اللجنة املبس لتقدمي التقيارير الي ي تعيد
اللجنيية مبوجب ي قائميية مسييائ قبي التيياري احملييدد لتقييدمي تقرييير الدوليية الطيير بسيينة واحييدة
على األق  .وتشك ردود الدولة الطر على قائمة املسائ ه تقريرها.
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