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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

للهند*

أولا -مقدمة
 -١نظ رراللجنة يف ررتلرلجناألايل ررالج لنة يف ر ل()CRPD/C/IND/1لرلجةس ررا ل485ل 486ل
(جنظ ر ررالCRPD/C/SR.485ل ،)486لجملعأل ر رريف لرل2ل 3لأيلةيفل/س ر ر ا ل.20١9ل جعا ر ر للرل
جةسا ل506لجملعأليف ةلرل١8لأيلةيفل/س ا ل،20١9لهذهلجملالحظ للجخلا م ت.
احبلجنة يفرتللناألايلرالج لنة يفر ،لجنرذ لأععر ل األر للنة ر تلجنايفج رتلجنرهل رعا ل
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جنة يف ر ررتلقد ر ررارل أل ر ر ر الجناألر ر ر يلا،ل د ر ررمالجن ن ر ررتلجن ر ررا لعة ر ر ر لمر ر ر ل ما ر ر ر لمر ر ر ل ل ا ق ر ررتل
()CRPD/C/IND/Q/1/Add.1لعة ل ئ تلجملس ئللجنهلأع هت لجنة يفتل( .)CRPD/C/IND/Q/1ل
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عابلجنة يفتلع ل أل يلاه لنةحيفج لجن يفّ ءلجنذ ل ج لمعل ا لجن نتلجن ا .

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
احبلجنة يفتللعا لجن نتلجن ا ل دايلع لل عرت لحبألريف لج خرص ذلي لجاع رتل
-4
عع ة ر ،لم ررللحررالج وي ر للي لجاع ررتلجن رذيل ل ررتج لأع ر ه لق ر ل6لس ريفيفجلل ١8لس ريفتلرل
جناعة لججمل ين،ل جنا جقريلجناجم تلإىلل عزيلزلجناس الللجخل صتلقذ لجاع رتلرلجنع ة ر للجتناص ق رت،ل
جحل يلررتلم ر لجنا ررزلعة ر لأس ر مبلجاع ررت،لم ر لرلينرربلجحلام ر رلم ر ل ا ر لل س ررييلتلمعأليفنررتلرل
خماةر لميفر حالجحل ر ة.ل رىلعةر لجن نرتلجن را لنرتارتلجت ي رتلإىللجنة،رتلجليف يلرت،ل عررللإ ج ل
مس ئللجاع رتلعيفرراجللمر لعيف صرالجنع يلر لمر لقراجمولجناعر رلجنر ،لمر لرلينربلجت ي ر للمرعل
جن يفرربلجن ر .ل الح ر لجنة يفررتلجنا ر جقريلجنررهلجفررذهت لجن نررتلجن ررا لناحس ر لإو ه ر لجمل سسررال
جنس س يت،لم لرلينبلخ تلجنايف رتلجنيفويف رت،للسراص جطلإور لخ رتلجنايف رتلجملسرا جمتلنعر طل،2030ل
إند ءلإ ج ةل جخللجحلميفمتلمعيف تلقا م لج خص ذلي لجاع ت.ل
در لجنة يفررتلقارر يلالجن نررتلجن ررا لرل20١4لعةر لمع ه ر ةلمراج ريلنا سررريلجنيفي ر يل
-5
إىللجملريفي للجمليفديف ةلني ئ ةلج خرص ذلجملميريفا لأ لمعر الجن ررالأ لي لإع ر للأخرا لرل
اجءةلجمل يفع ل.

__________ ل

*

جعا هت لجنة يفتلرل هت لجن ن تل جنعدايل ل(26لآب/أغس سل-ل20لأيلةيفل/س ا ل.)20١9ل
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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4-1
-6

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

جنادر ر
ل(أ)
جملاعةألتلل خص ذلي
إىللجخلضيفعلنع ة لل أل
م لرلينبلج ذجط،للعا

لجنيف رريفي لجن ر ر لنتع ررتلرلجنادر رايلع لل جنس سر ر للجنع م ررتل جمليفج ر ر ل
لجاع رت،ل تلسر لرلجناأل ر للجملاعر ةل خر جللجاع رت،ل جحل جرتل
لخماةيرتلنةحرريفللعةر لجخلر م للرلججملا رعلج ةرا،ل سريفءلا ر لجاع رت،ل
ه لجما لح نتلق يفنيفج تل ا ةبلجنيف يلتل إع ةلجنااه ل؛

(ب) جنادايلع لل جنس س للجنع متل جمل س للجنهل يف ريف لعةر لي رزل ر لج خرص ذل
ي لجاع ررت،ل تلس ر لجنيفصر ر يلت،ل جايل ر جعلرلم سس ر للجناع يل ررت،ل خ ر م للجنع ررال لجنيفيس ررال
جنيرللرلججملا علقس بلجاع ت،ل جناريف جللجنسة ت،لم لرلينبل ريف ل جيف ل’’ح ةلع يلت‘‘ل
مأل قللح ةلج خص ذلي لجاع ت،ل جساص جطلمر ةح للمس ئتلم ل للع ةل’’جملرايل لعألة رلل‘‘ل
مر ةحلdivyangjanلجنذ لتليلزجلليل ريلج ل؛ ل
( ) حم يل ررتلن ر ر لجنا ،ررتلق ررتلجليفيل ررتلجخل ص ررتلق ررذ لجاع ررت،ل تلسر ر لرل
جمليف والجنايلي ت،ل ع طلجعرتج لمأل مالجخل م ل،لم رللخر م للجنسرمبلجحل يل يلرت،لارذهلجن رتل
جنهلهت لإىلل سريل يفجاالجخل م للجنع متلقامةيتلمعأليفنتلنألخص ذلي لجاع ت.
-٧

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

اعتم اااد اتا اااتيجيات و نيا اة وعل ااع ص ااعيد ال ااول ت لتعزي ااز ها ا مقا ب ااة
(أ)
اإلعاقة من منظو حقوق اإلنسان لدى واضعي السياتات وداخل اجملتمع ،ومبادأي احااا
الكرامة املتأصلة يف األشخاص ذوي اإلعاقة واختال ه عن غاهم وقباوا األشاخاص ذوي
اإلعاقة ابعتبا م جزءا من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
ل(ب) إصالح املبادئ التوجيهية لتقيي اإلعاقاة وإصادا الشاهادات املتعلقاة اا،
ملواءمتها مع مقا بة اإلعاقة من منظاو حقاوق اإلنساان ،ماع ضامان إشاراا منظماات األشاخاص
ذوي اإلعاقااة يف اإلصااالح ،واعاارص علااع أل تشااكل التقييمااات املتعاادد عب اا ل لاازو لااع علااع
مقدمي الطلبات ،وكفالة انتقاا السياتاات والامامم مان الرعاياة والعاالم واعماياة إة إ الاة
اعواجز البي ية والسلوكية ،اليت حتوا دون حتقيق املساوا واإلدمام؛
( ) إكما اااا عمليا ااة التا ااتعراع ملواءما ااة تش ا اريعا ا وتياتا ااا ا ونظمها ااا ما ااع
التفاقي ااة ،مب ااا يف ذل ااق ق ااانون حق ااوق األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ( ،)2016وق ااانون عاي ااة
الصحة العقلية ( ،)2017وقانون الصندوق التت ماين الو ين لرعاياة األشاخاص املصااب
ابلتوحااد والشاالل املخااي والتخلااف العقلااي واإلعاقااات املتعاادد ( ،)1999والتاادابه الاايت
تنظ اخلدمات العامة من أجل إدمام مسائل اإلعاقاة ،وإ الاة املصاطلحات واملفاامي املهيناة
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة مان التشاريعات والسياتاات واألنظماة اعكومياة واملواقاع الشابكية
اعكومية ،ومن اخلطاب العا ؛
( ) كفالااة تااوا ر خاادمات تمعيااة شاااملة جلميااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة ماان
دون متيي ااز ،ول ت اايما يف املن ااا ق الريفي ااة حي ااب ا ينفا ا بع ااد نظ ااا بطاق ااة اهلوي ااة اخلاص ااة
ابألشخاص ذوي اإلعاقة.
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دررعالجنة يفررتللنألةررالإفجءلجتااألر لإىللخ ررةلع ررللخر مةتلعةر لجنرررع لجنرريفوىل عةر ل
-8
صع لجنيفتايللنايفي ذلجت ي رت،ل جناير للرل يفي رذلجنار جقريلجنادرايلع تلجنرهل عررت لحبألريف لج خرص ذل
ي لجاع تلق لخماة لجنيفتايل.
-9

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

ض اامان اإلتا اراع ابت ااتعراع واعتم اااد خط ااة عم اال لتنفيا ا التفاقي ااة عل ااع
(أ)
الصاعيد الاو ين وعلاع صاعيد الاول ت ،ماع اعارص علاع املشاا كة اجملدياة ل شااخاص ذوي
اإلعاقااة ماان خااالا املنظمااات الاايت متااثله  ،واتااتهداف يااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،مباان
اايه أول ااق ال ا ين يعيشااون يف املنااا ق الريفيااة ،يف جهااود السياتااة العامااة ،وكفالااة تااو ه
املوا د البشرية والتقنية الشاملة لعد قطاعات و صد العتمادات الال مة يف امليزانية؛
(ب) كفالة التعاون مع السلطات علاع مساتوى الاول ت مان أجال تنفيا التشاريعات
اليت تعاف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف يع الول ت.ل
 -١0يلس لجنة يفتلجنألةالم لع طلإيلرالءلمدر تلميفظ ر للج خرص ذلي لجاع رتلج نيفيلرتل
رلع ة للصيفعلجنألاج جللجملارةتلاذهلجنيئت،ل م لع طلجتس لآ جئ لرلنا ئول ةبلجنع ة ل.ل
 -١١توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تساشااد بتعليقهااا العااا ق ا  )2018(7بشااأن
مشا كة األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن يه األ فاا ذوو اإلعاقة ،من خالا املنظمات اليت
متثله  ،يف تنفي التفاقية و صدما ،وتتخ اإلجراءات التالية:
ضامان التشااو مااع منظماات األشااخاص ذوي اإلعاقاة علااع النحاو ا اادد
(أ)
يف الفق ارات ماان  10إة  1٣ماان التعليااق العااا ق ا  ،7مب اا يهااا منظمااات النساااء ذوات
اإلعاقااة ،وإشاراكها يف عمليااات صاانع القارا علااع يااع املسااتو ت اعكوميااة ويف يااع ااالت
السياتة العامة؛
(ب) إ الااة اع ااواجز الاايت تع اااع مشااا كة منظم ااات األشااخاص ذوي اإلعاق ااة،
مبااا يف ذلااق نظ ا الوصاااية ،وتااو ه املااوا د املالئمااة ملشااا كتها الفعليااة ،واملعلومااات امليساار
والشاملة ،ومنهجيات التشاو ؛ل
( ) ضمان إيالء آ اء األشاخاص ذوي اإلعاقاة العتباا الواجاب وإدماجهاا يف
القارا ات الاايت تنبثااق ماان املشاااو ات ،واعتماااد معااايه املساااءلة بشااأن عمليااات صاانع القارا
العامة.ل ل

ابء -حقوق حمدد (املواد )٣0-5
املساوا وعد التمييز (املاد )5
-١2

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

ع طلارا لحظرالصرايلحلعةر لجنا رزلعةر لأسر مبلجاع رتلرلجن سرايف ،ل جتسرا يف ءل
ل(أ)
م ر لخ رراالع ر طلجنا ررزلجن ريفج لرلجمل ر ةل)3(3لم ر ل ر نيفرلحأل رريف لج خ ررص ذلي لجاع ررت،لجن ررذ ل
يلس حللنا زل لج خص ذلي لجاع تلرلظلا لمع يفت؛
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ل(ب) ع ر لأخررم للجنا ررزل جيفجن ر ل جنا ررزللنرراالفطلرلجناد رايلعل رلجمل سررتل ر ل
ج خص ذلجملر ق لل ذجطل أااج لأساه ،ل تلس لجنيفس ء،لجنذيل ليلع نيفرلم لجنعزنتل جتنز جءلرل
’’مسايفويف للجملر ق لل رذجط‘‘لأ لرلجن ر،،ل مر لجنراا لرلجمل سرتل جن را لمر لجنع رل،ل مر ل
جحليفججزلأم طلجتساألالللجنذجيت؛ل
ل( ) جتااأل لإىلل جقريلملم احتل ع لأخم للجنا زل جيفجن ل ر لائر للمر لق يف ر ل
ج خص ذلي لجاع تل لجن يفجئ لجملريفيتل جنأل ئللجملريفيت،لم لا ر لجنر جن ،ل ج يلي سرا،ل
ر ر لجنس ر ر لم ر ر لي لجاع ر ررت،ل ج خ ر ررص ذلي لجاع ر ررتلجملر ر ر قيفرلقي ر ررري مبلنأل ر ر لجمليف ع ر ررتل
جن دايلت/جايل ف،ل ج خص ذلي لجاع تلم لجندرعيفبلج صرة ت،ل ج خرص ذلي لجاع رتلجنرذيل ل
يليفا يفرلإىللأ ة للإثيف تل ن،يفيلتل يليف رت،ل ج خرص ذلي لجاع رتلمر لجمل ة ر لل جمل ة ر ل مز جرال
جمل للج يفسال م ،يلا لجليفيلتلج يفس ن تل ح مةالصي للج يفس ؛
ل( ) جتااألر لإىللسر للجتنارر لجنيعر للرلحر تللجنا ررزلعةر لأسر مبلجاع ررت،ل
ع لأخم للجنا زل جيفجن ،لم لرلينبلجنا زلج يفس ينل لجنيفس ءلي جللجاع ت.
 -١3توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تساش اد بتعليقهااا العااا ق ا  )2018(6بشااأن
املسااوا وعااد التمييااز ،وتراعاي ال ااايت  2-10و ٣-10ماان أماداف التنميااة املسااتدامة،
وتتخ اإلجراءات التالية:
تعااديل الدتااتو حبيااب اظاار صاراحة التمييااز علااع أتاااق اإلعاقااة ،وإل اااء
ل(أ)
امل اااد  )٣(٣م اان ق ااانون حق ااوق األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،مب ااا ي اامن اعا اااف تشا اريعا ا
ابلتمييااز املباشاار وغااه املباشاار علااع أتاااق اإلعاقااة وبتعاادد أشااكاا التمييااز وجوانبااع ضااد
األشخاص ذوي اإلعاقة؛
ل(ب) إل اء يع التشريعات التمييزية ضد األشاخاص املصااب ابجلا ا يف ياع
اجملالت ،مبا يف ذلق األحكاا الاوا د يف قواعاد وام اهلنادوق وقواعاد وأحكاا حمكماة األتار
ال اايت تقي ااد حا اريته يف التنق اال أو مت اانعه م اان املش ااا كة يف اعي ااا العام ااة ،والتاش اااد ابملب ااادئ
واملبادئ التوجيهية للق اء علع التميياز ضاد األشاخاص املصااب ابجلا ا وأ اراد أتارم (مر اق
الوثيقةل )A/HRC/15/30ب ية معاجلة حالة األشخاص املصاب ابجل ا وأ راد أترم ؛
ل( ) تقيي حالة التشريعات والسياتات العامة املنام ة للتمييز واعتمادما ب ية
التصدي لتعدد أشكاا التمييز وجوانبع ،دف حتقيق املساوا الشاملة ل شاخاص ذوي اإلعاقاة
املعرض ل لق التمييز؛ل
ل( ) ض اامان ات ااتفاد األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة م اان ت اابل النتص اااف الق ااانوين
الفعاااا وماان جاام ال اار  ،مبااا يف ذلااق التعااويأ يف حااالت التمييااز علااع أتاااق اإلعاقااة
واعرمااان ماان الاتيبااات التيساهية املعقولااة ،مااع مراعااا البعااد اجلنساااين للتمييااز ضااد النساااء
ذوات اإلعاقة.
النساء ذوات اإلعاقة (املاد )6
 -١4يلس لجنة يفتلجنألةالإفجءل ع لأخم لل جيفجنبلجنا رزل ر لجنيفسر ءل جنيا ر للي جللجاع رت،ل
إفجءلم ليلةا:
4
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جنأليفجنبلجنيف تل أخم للجنيفص لجملا رتللاع رتل عر طلجنريفعالقاعر لأخرم لل
ل(أ)
جيفجنبلجنا زل لجنيفس ءل جنيا للي جللجاع ت،ل تلس لي جللجاع تلجنذهيف تلأ لجنيفيس تل
جتجا ع ررت،ل جنالئرراليلعد ر لرلجمليف ر والجنايلي ررت،ل ع ر طلإ م ر لجنيفس ر ءلي جللجاع ررتلقيفج ر لع ر ط،ل
جتااأل لإىللس س للخ مةتلملس ئللجاع ت؛
ل(ب) جتااأل لإىللجنس س لل جمل زنتلجملاجع ا لنة يفظريف لج يفسر ين،ل غ ر بلمعةيفمر لل
مرريفيتلحسرربلنرريفعلج ريفسلقدررارلمسر جةلجنيفسر ءل جنيا ر للي جللجاع ررتلمررعلغررريه لرلجنا اررعل
جب علجحلأليف ل جحلريفللعة لجخل م ل،لرلجم تللجحل ةل ات؛
ل( )
علجنس س ل.

جحلريفججزلجنررهلدرريفلل رلمدر تلجنيفسر ءلي جللجاع ررتل إخراج

لرلع ة ر لل

 -١5توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تساشااد بتعليقهااا العااا ق ا  )2016(٣بشااأن
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،وتراعي ال ا ت  1-5و 2-5و 5-5من أمداف التنمية
املستدامة ،وتتخ اإلجراءات التالية:
ل(أ)
ذوات اإلعاقة؛

تعزيز تدابه التصدي لتعدد أشكاا وجوانب التمييز ضد النساء والفتيات

ل(ب) اعتماد خطط عمال و نياة وعلاع صاعيد الاول ت مان أجال تعزياز مسااوا
النساااء والفتيااات ذوات اإلعاقااة مااع غااهمن وإدماااجهن يف يااع ااالت اعيااا  ،وضاامان
مراعا مسائل اإلعاقة يف السياتة الو نية بشأن املرأ  ،وكفالة عالية محالت التوعية ،واعد
ماان ضااروب الوص ا والقوالااب النمطيااة علااع أتاااق نااوع اجلاانإ واإلعاقااة ،وإش اراا النساااء
ذوات اإلعاقة ،عن رياق املنظماات الايت متاثلهن ،يف بارامم التوعياة تلاق متشايا ماع التعلياق
العا ق 7؛
ل( ) وض ااع السيات ااات وتص ااييف العتم ااادات يف امليزاني ااة عل ااع ااو يراع ااي
املنظااو اجلنساااين علااع الصااعيد الااو ين وعلااع صااعيد الااول ت لتناااوا حقااوق يااع النساااء
والفتيات ذوات اإلعاقة ،بصرف النظر عن العامة واملوقع الريفي أو اع ري واهلوية اإلثنياة
واخللفيااة الجتماعيااة أو القتصااادية ،و ااع بياااست مصاانفة حسااب نااوع اجلاانإ والساان واخللفيااة
اإلثنية أو الل وية أو الدينية ،من أجل حسن توجيع السياتات وتقدمي اخلدمات؛
ل( ) ضمان املشا كة الكاملة والفعالاة للنسااء ذوات اإلعاقاة يف صانع القارا ات
و تا السياتااات علااع ياع املسااتو ت ،مبااا يف ذلاق مااا يتعلااق ابلسياتاات الاايت تعتماادما و ا
شؤون املرأ ومناء الطفل واللجنة الو نية للمرأ واللجان املعنية ابملرأ علع صعيد الول ت.ل
األ فاا ذوو اإلعاقة (املاد )7
-١6

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:ل

جسررا ع ل جت هررللج وي ر للي لجاع ررتلم ر لجخل ر م للجنع مررتلج س س ر تلم ررلل
ل(أ)
جناع يلرتلجنررح تل جناعةر ،ل تلسر لجنيا ر للي جللجاع رت،ل جتااألر لإىللقراجمولجنار خلل جنر ع ل
جمل مايل لنألوي للي لجاع ت؛
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ل(ب) حم يلررتلن ر لجنا ،ررتلق ريفظ لف يلررتلج وي ر للي لجاع ررتلجن رذيل ليلع درريفرلرل
جمليف والجنايلي ت،ل ميفعلجناصةالعيف لقس بلجاع تل جنيألا؛
ل( ) عر ر طلجفر ر يل ر ر جقريل ام ررالإىلل ر ر رلإمم ن ررتلمدر ر تلج وير ر للي لجاع ررتل
جناع ريلع لآ جئ لرلجملس ئللجنهل عيف ،لم للجاجاجءجللجنأل نيفن تلأ ل يفاريلجناع يلتل جحل يلت.ل
 -١٧توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تصييف موا د مالية ل امان إدماام ياع األ فااا ذوي اإلعاقاة يف اخلادمات
ل(أ)
العامة األتاتية والدع  ،مبا يف ذلق يف مرحلة الطفولاة املبكار  ،واعارص علاع جعال مراكاز
النماء املبكر يف متناوا يع األ فاا؛
ل(ب) ضاامان اعمايااة الفعليااة جلميااع األ فاااا ذوي اإلعاقااة يف إ ااا نظااا محايااة
الطفاال والامامم األخاارى ،وإعطاااء األولويااة ل فاااا يف املنااا ق الريفيااة واأل فاااا املعرضا
خلطر اإلمهاا واإليداع يف مؤتسات الرعاية ،وتعزيز التدابه الرامياة إة تقادمي الادع داخال
اجملتمع ا لي ،مبا يف ذلق يف إ ا األتر اعاضنة؛
ل( ) اعتماد تدابه مت ّكن األ فاا ذوي اإلعاقة من التعباه عان آ ائها يف ياع
املسائل املتعلقة حبيا  ،مبا يف ذلق اإلجراءات اإلدا ية أو الق ائية.
إذكاء الوعي (املاد )8
-١8

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

جنادر ر ل ررا بلجناح ررزل جنيفصر ر لجن ررهل د ررمللأس سر ر للنع ررزللج خ ررص ذلي ل
ل(أ)
جاع ررتل ارررة ،ل نألر ل حم يلررتلوثررريلجملعةيفمر للجملا حررتلمر لخررالللفررالللجنايفع ررتلجملضر ةعل
ا لرلجمليف والجنايلي ت،لح ثل ععا لجاع تل’’ جللحمايفملل‘‘؛
ل(ب) س ر لصرريف ةلسررة تل جع ررتلع ر لج خررص ذلي لجاع ررتلرل س ر ئةلجاعررالط،ل
زجيل ر لخ ر بلجنا ررزل جاه نررتلرلجري نررتلج خررريةل ر لهررذهلجنيئررتلقررالل ج علعة ر لنس ر رلجنزع ر ءل
جني عة لجنس س ؛
ل( ) نأل ر لجملعةيفم ر للجملا حررتلع ر لجت ي ررتل غريه ر لم ر لجنأل ريفجن ل جنس س ر للجنررهل
ايف للجحلأليف لجملا تللاع ت،ل تلس لرل تايللجمليف ألتلجند ن تلجندا ت.
 -١9توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف ابت اااذ اإلجا اراءات التالي ااة ،ابلتع اااون م ااع منظم ااات
األشخاص ذوي اإلعاقة:ل
اعتم اااد اتا اااتيجية و ني ااة للتوعي ااة ابألش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ومكا ح ااة
ل(أ)
ضروب التحيز والوص ضدم  ،مبا يف ذلاق يف املناا ق الريفياة ومان خاالا اتاتهداف املادا ق،
و صد أتثهما؛
ل(ب) تنفي ا ب ارامم شاااملة للتوعيااة ،مبااا يف ذلااق التااد يب ،لواضااعي السياتااات
وامل ااو ف اإلدا يا ا عل ااع ي ااع مس ااتو ت الس االطة ،والق اااء ،وم ااو في إنف اااذ الق ااانون،
ووتااائط اإلعااال  ،واملهنيا واملااو ف العااامل مااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة وأ اراد أتاارم
وماان أجله ا .لوينب ااي للدولااة الطاارف أن تعااز مقا بااة اإلعاقااة ماان منظااو حقااوق اإلنسااان،
6
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وتتصدى ل روب التحيز واإلمانة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع وأشاكاا التميياز
وجوانبع املتعدد ضد حاملي صفات اجلنس وضد األشخاص اآلخرين ألتباب منها امليال
اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛
ل( ) تر ااة التفاقي ااة وبروتوكوهل ااا الختي ااا ي والتعليق ااات العام ااة الص اااد ع اان
اللجنة إة الل ات ا لية ونشرما علع نطاق واتع يف أشكاا يسهل ال الع عليها.
إمكانية الوصوا (املاد )9
-20

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

جتااأل ر لإىللإجراجءجللميفسررألتل خ ر مةتلنع ر ةل ع ر للا ر ليلاعةررالحب ةررتلجليف ر ل
ل(أ)
جمل َّساةلنذ لجاع تل ع طلجامس كلقزم م ،ل هالفةتل خللرلإو لجملص ةلجنائ سرالنريففج ةل
جنع جنتلجتجا ع تل جنا م ؛

جمل ن ت؛

ل(ب) غ بلما ة للجنيفصيفللإىللجنسةعل جخل م للرل نيفرلممابلجملع يلريلجليف يلرتل
ل’’م ألجتنازجم للج سعلن رلل‘‘لرل ن رللخراجءلجنسرةعلنعر طل20١٧لجنرذ ل رعا ل فج ةل

ل( ) قةءلجناأل طلرلدسر لإمم ن رتلجنيفصريفللإىلل سر ئللجنيفألرلل جن ئرتلجن ع رتل ميفيفنيفج ر ل
جملعةيفم لل جت ر تل،لم لرلينبلجمليفج علجند م تلجحلميفم ت.ل
 -2١توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تساشااد بتعليقه اا العااا ق ا  )2014(2بشااأن
إمكانياة الوصاوا وتراعااي اهلادف  9وال اايت  2-11و 7-11ماان أماداف التنمياة املسااتدامة،
وتتخ اإلجراءات التالية:
تنفيا املااواد ماان  40إة  46ماان قااانون حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة
ل(أ)
لع ااا  ،2016بش ااأن إمكاني ااة الوص ااوا ،ابتب اااع اام ش ااامل لع ااد قطاع ااات ،وإلا ازا ي ااع
الااو ا ات املعنيااة ابلباات التحتيااة العموميااة بتناااوا مسااألة إمكانيااة الوصااوا يف يااع عمليااات
التخطيط والتنفي بتحدياد إ اا ماين مالئا وتصاييف ميزانياة مناتابة والضاطالع ابلرصاد
والتقيي  ،من أجل د إمكانية الوصوا ،ول تيما يف املناا ق الريفياة ،وإشاراا األشاخاص
ذوي اإلعاقة يف يع املراحل ،عن ريق املنظمات اليت متثله ؛
ل(ب) كفال ااة إد ام متطلب ااات الوص ااوا يف التشا اريعات والسيات ااات العام ااة بش ااأن
املشا ت العمومية يما يتعلق ابلسالع واخلادمات ،ول تايما يف قاانون مكتاب املعاايه اهلندياة
علع الصعيد الو ين وعلع صعيد الول ت؛
ل( ) إنفاااذ األحكااا املتعلقااة ةمكانيااة الوصااوا إة خاادمات النقاال ،مبااا يشاامل
ماانا المتيااا ات والااخااييف املتعلقااة ابلنقاال ،وإمكانيااة الوصااوا إة املعلومااات ،والتعجياال
بتنفي تياتة املباين اخلالية من العوائق.
اعق يف اعيا (املاد )10
 -22يلسر لجنة يفررتلجنألةررالإفجءل ا ر للج وير للي لجاع ررتلرلجمل سسر ل،ل إفجءلمعةيفمر لل
ع ل’’جنألاللجناح ‘‘لنألوي للي لجاع تلم لحر مةالصري للج يفسر .ل يلسر ه لجنألةرالأيلضر لل
إفجءلمعةيفم ر للع ر لم رزجع لإع ر جطلأخررص ذلي لإع ررتليهيف ررتلأ لنيس ر تلججا ع ررتلخ ر لن ر ل
جنألض ءلرلميف والجنيفزجع.ل
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 -23توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ابتاااذ تاادابه ل اامان اح ااا اعااق يف اعيااا جلميااع
األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،وإنفاااذ التحقيقااات الراميااة إة حتديااد تاابب و ااا األ فاااا ذوي
اإلعاقة يف املؤتسات ،ومعاقبة اجلنا .لوتوصي اللجناة الدولاة الطارف أي ا ا حبماياة األ فااا
حاااملي صاافات اجلنس ا ماان العتااداء علااع حيااا وماان أي صا تااات ضااا ذات صاالة،
واتاذ تدابه ملنع إعدا األشخاص ذوي اإلعاقة يف تياق العنف والنزاع املسلا.
حالت اخلطر والطوا ئ اإلنسانية (املاد )11
-24

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

ل(أ)
ف ةلجسرتج

جتااأل لإىللس س للقدارلجناد لمعلميفظ للج خص ذلي لجاع تلرل
للجحل لم لخم والجنميفج ثل يفي ذه ل ص ه ل أل ؛ل

ل(ب) جر رريف لث ،ر راجللرلجملعةيفم ر ر للع ر ر لع ر ر لج خر ررص ذلي لجاع ر ررتلجملدر ررا يل ل
جخة ر ل،ل تلس ر لم ر ليلع ر ريلم ريف لخ ر لجملص ر للأ لميف ر والإع ر ةلجنارريفو لجنا ررت،ل غ ر بل
جناأل ر للجانسر ن تلجنررهل ميررللجسررا قتلمالئ ررتل جسررا لللنة ريفج تلخ ر مةتلملسر ئللجاع ررت،ل
يلساي لميف لأيلض للأخ لج خص ذلعا تلنةادا ؛
ل( ) جتااأل ر ر لإىللمعةيفمر ر ر للعر ر ر لج خ ر ررص ذلي لجاع ر ررتلرلجر ر ر ميفل در ر ر ري،ل
لجسرتج لل رلجملس ع ةلجانس ن تلجمليف س ت.ل
 -25توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تتخ ا اإلج اراءات التاليااة ،و ق ا ا إل ااا تااينداي
للحد من خما ر الكوا ث للفا  20٣0-2015واملبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي:
ضمان املشا كة الفعلية ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف اتااتيجيات
ل(أ)
اعااد ماان خمااا ر الك اوا ث و أو اخلطااة الو نيااة أو املبااادئ التوجيهيااة إلدا الك اوا ث ،واعاارص
علع تنفي تدابه إمكانية الوصوا وإدمام األشخاص ذوي اإلعاقة يف حالت اخلطر؛ل
ل(ب)
ذوي اإلعاقة؛

وضع نظ لإلن ا املبكر يف حالت اخلطر تكون يف متنااوا ياع األشاخاص

ل( ) ضا اامان اتا ااتجابة قائما ااة علا ااع حقا ااوق اإلنسا ااان ل شا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة
املشاردين داخلياا ،ول تاايما ماان شاارد ماانه لفااات ويلااة ،يف يااع حااالت اخلطاار ،مبااا يشاامل
ت ااياق العن ااف والنا ازاع املس االا أو الكا اوا ث الطبيعي ااة أو ات اات الا املا اوا د الطبيعي ااة ،واعتم اااد
تياتااات عمايااة حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة املشااردين داخليا ا ،وكفالااة تزوياادم ابملساااعد
وتو ه مالجئ آمنة يف متناوهل ؛
ل( ) ات اااذ ت اادابه لتقي ااي حال ااة األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة يف ج ااامو وكش اامه،
وضمان حصوهل علع املساعد واخلدمات اجملتمعية األتاتية ،مثل الصحة والتعلاي  ،والنظار يف
املوا قة علع ميثاق إدمام األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين.ل
العااف ابألشخاص ذوي اإلعاقة علع قد املساوا مع اآلخرين أما القانون (املاد )12
 -26يلس ر لجنة يفررتلجنألةررال رل ر نيفرلحألرريف لج خررص ذلي لجاع ررتل(جمل ر ةل)١4ليلس ر حل
’’قيفص يلتلحم ة‘‘ل ’’قيفظ طلجملد تلرلجف يلجنألاج جل‘‘لا ليلاعةالل خرص ذلي لجاع رت،ل
8

GE.19-18639

CRPD/C/IND/CO/1

تلس ر ر ر للنر ر ر ر لجملمير ر رريفا ل ج خ ر ر ررص ذلي لجاع ر ر ررتلجنذهيف ر ر ررتلأ لجنيفيس ر ر ر تلجتجا ع ر ر ررت.ل
در ررعالجنة يفر ررتللنألةر ررالأيلض ر ر لل رلجن نر ررتلجن ر ررا ل عا ر ر لجنيفص ر ر يلتلخر ررمالللم ر ر لأخر ررم للجن ر ر ع ل
(،CRPD/C/IND/Q/1/Add.1لجنيألاةل،)62ل هيفل رريف لتليلا در لمرعلأحمر طلجت ي رت.ل جنة يفرتل
ةألتل ذنبلإفجءلجنيفص يلتلجمليا تلحبم لجنيفج رعلعةر لج خرص ذلجملرر ق لل رذجط،ل إفجءلجتااألر ل
إىلل جقريل أل الجن ع لرلجف يلجنألاج .ل
 -2٧توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تساشااد بتعليقهااا العااا ق ا  )2014(1بشااأن
العاااف ابألشااخاص ذوي اإلعاقااة علااع قااد املساااوا مااع اآلخارين أمااا القااانون ،وتتخ ا
اإلجراءات التالية:
إل اااء ي ااع أنا اواع الوص اااية م اان تشا اريعا ا وتيات ااا ا الو ني ااة وعل ااع ص ااعيد
ل(أ)
الااول ت ،مبااا يشاامل أحكامهااا الاوا د يف قااانون حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة (املاااد ،)14
وقانون عاية الصحة العقلية (املاد  ،)4وقانون الصاندوق التات ماين الاو ين لرعاياة األشاخاص
املصاب ابلتوحد والشلل املخي والتخلف العقلي واإلعاقات املتعدد ؛
ل(ب) اعتماااد نظا للاادع يف اتاااذ القارا حتااا اتااتقالا يااع األشااخاص ذوي
اإلعاقة وإ اد وخيا ا  ،وإعال األشخاص ذوي اإلعاقة ه النظ ؛
ل( ) إذكاااء الااوعي داخاال اجملتمااع ،مبااا يشاامل أتاار األشااخاص ذوي اإلعاقااة،
ابعااق يف الع اااف أمااا القااانون علااع قااد املساااوا مااع اآلخ ارين ،وبساابل إعماااا اعااق يف
األمليااة القانونيااة ل شااخاص ذوي اإلعاقااة ،مباان اايه األشااخاص املصااابون ابجلا ا والصا
املكفو ون واألشخاص ذوو اإلعاقة ال منية أو النفسية الجتماعياة.لوينب اي للدولاة الطارف
أن تد ب املو ف العمومي علع حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العااف ا علاع قاد
املساوا أما القانون وعلع ترتيبات الدع يف اتاذ القرا  ،متشيا مع التفاقية.
إمكانية اللجوء إة الق اء (املاد )1٣
-28

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

ةتل يفاريلجنرت للجنا سرييلتلجاجاجئ تل جمليف سر تلنةسر ،ل جريف لحريفججزل ر ثالرل
ل(أ)
مس ر جةلج خ ررص ذلي لجاع ررتلم ررعلغ ر لرريه لرلجنة رريفءلإىللجنألض ر ء،لم ر ليلد ر للع ر طلإمم ن ررتل
جنيفصيفللإىللم ينلج ،ل ع طلإمم ن تلجحلريفللعة لجملعةيفمر لل جنرتارتلقة،رتلجاخر ة،ل نألر ل
جملعيفنتلجنألض ئ ت؛ل
ل(ب) جخلرريف لم ر لجتناأل ر طلجنررذ ليلاعررا لن ر لجنضررح ايلرلح ر تللجنعيف ر لج يفس ر ينل
غريهلم لأخم للجنعيف ل لجنيفس ءليلجللجاع ت؛ل
ل( ) جنأليفجنبلجنيف تل جناح زجللج يفس ن تلرلنظ طلجنع جنتلجنهلد لم لحالجنيفسر ءل
ي جللجاع ررتلرلجنة رريفءلإىللجنألض ر ءلرلجحل ر تللجنررهليلاعا ر لا ر لنةعيف ر لج يفس ر ين،ل رلجحل ر تلل
جملاعةألتللنيفس ءلجمليف يفع للد،لجنيفص يلتلأ لجمليف ع للرلم سس للجناع يلت،لم لرلينربلجت هرلل
جند ةلجنهل لا لجنيفس ءل جنيا للي جللجاع تلجنذهيف تلأ لجنيفيس تلجتجا ع ت؛
ل( ) ع طل عالا رعلج وراج لجني عةرتلرلجنألضر ءلحبألريف لج خرص ذلي لجاع رتل
عر طلقيفر ءل ر جهت لرلهررذجلجنرر ،ل عر طلجفر يل ر جقريل ار حلاةررتلأمرريف لميف ر لجنرت ر للجنا سررييلتل
جملعأليفنررتلجنررهلي ّألم ر لج خررص ذلي لجاع ررتلم ر ل رريف لميف صرربلجنألض ر ةلأ لأعض ر ءله ئررتلج ةي ر ل
أ ل ظ ئ لأخا لرلج فلجنألض ء.ل
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 -29توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ضاامان جلااوء األشااخاص ذوي اإلعاقااة الفعلااي إة الق اااء ماان دون متييااز،
ل(أ)
وتااو ه الاتيبااات التيس اهية اإلجرائيااة واملناتاابة للساان واملراعيااة لالعتبااا ات اجلنسااانية يف آليااات
تقدمي الشكاوى والنظا الق ائي ،يف يع الت القانون.لوينب ي للدولة الطارف أن تعاز
جهودما لتزويد األشاخاص ذوي اإلعاقاة مبعوناة ق اائية انياة ويف املتنااوا ،وإ الاة اعاواجز
الايت تعرقال الوصااوا إة البي اة الطبيعياة واعصااوا علاع املعلوماات ،ووضااع إجاراءات إبااال
يسااهل الوصااوا إليهااا ،ول تاايما يف حااالت العنااف اجلنساااين ضااد النساااء ويف اعااالت املتعلقااة
ابلنساء املوضوعات حتت الوصاية أو املودعات يف مؤتسات الرعاية؛
ل(ب) اعاارص علااع أن يفصاال الق اااء يف الق ااا املعروضااة عليااع بطريقااة مراعيااة
لالعتبااا ات اجلنسااانية ،وكفالااة اتااتجابة إج اراءات تقاادمي الشااكاوى للنساااء ذوات اإلعاقااة،
وضمان خصوصيتهن وتالمتهن؛ل
ل( ) مكا حة الوص والقوالب النمطية القائمة علع ناوع اجلانإ واإلعاقاة ،وضامان
إدا املالحقات الق ائية وا اكمات بطريقة مراعية لعتبا ات اإلعاقة ونوع اجلنإ؛ل
ل( ) اعاارص علااع تااد يب خمتلااف اجلهااات الفاعلااة يف نظااا العدالااة اجلنائي ااة،
مب ااا يش اامل أ ا اراد الش اار ة ،عل ااع تيس ااه مش ااا كة األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،وتعزي ااز ودعا ا
مشا كته للعمل يف جها الق اء ،مبا يف ذلق ش ل و ائف الق ا .ل
حرية الشخيف وأمنع (املاد )14
-30

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

إيل جعلج خص ذلي لجاع رتلرلم سسر للجناع يلرتلعةر لأسر مبلجنع هرت،لمر لرل
ل(أ)
ينرربلإيل ر جع لرل’’ ع ل ع يل ررتلجنرررحتلجنعألة ررت“ل ’’م سس ر للجناع يلررتلجحلض ر ن ت‘‘ل مساد رري لل
ج ماج لجنيفيس ت،ل تلسر لا ر ليلاعةرالل خرص ذلي لجاع رتلجنذهيف رتلأ لجنيفيسر تلجتجا ع رت،ل
ج خص ذلجملادا يل لم لي لجاع ت،ل ج خص ذلج ا ج لإىللمسرايفايللع ن رتلمر لجنر ع ،لرل
ظللغ بل جقريلنةألض ءلعة لا علأخم للجايل جعلرلجمل سس للعة لأس مبلجنع هت؛
ل(ب)

ح سلج خص ذلي لجاع تلجنذهيف تلرلجمليفزل؛

ل( ) جحا فلج خرص ذلجنرذيل ليلع ةر لهنمر ل’’ما ر لعألة ريفر‘‘لقسر بلجنع هرت،ل جاررتج ل
ع طلأهة ا لنة يفللأم طلجنألض ء.
 -3١توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تراعااي املبااادئ التوجيهيااة بشااأن حااق األشااخاص
ذوي اإلعاقة يف اعرية واألمن ( ،A/72/55املر ق) ،وتتخ تدابه من أجل ما يلي:
إل اء أحكا قانون عاية الصحة العقلية وقانون بومباي ملنع التسوا ،اليت
ل(أ)
تسما ابإليداع يف مؤتسات الرعاية علع أتاق العاماة ،واعتمااد اتاااتيجيات لوضاع حاد
جلميااع أشااكاا اإليااداع يف املؤتسااات والحتجااا القسااري يف املؤتسااات والفصاال علااع أتاااق
العامة ،وعزا األشخاص ذوي اإلعاقة ال منية أو النفسية الجتماعية يف يع أنواع املؤتسات؛ل
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ل(ب) منع حبإ األشخاص ذوي اإلعاقة ال منية يف منا هل وتو ه الدع القائ
علع حقوق اإلنسان واخلدمات اجملتمعية جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة علاع قاد املسااوا
مع اآلخرين؛
ل( ) ضمان حق األشاخاص ذوي اإلعاقاة النفساية الجتماعياة يف ا اكماة و اق
األصوا القانونية وا اكمة العادلة يف اإلجاراءات اجلنائياة ،ووضاع حاد لتاتخدا ’’أجنحاة
جنائية خاصة ابجملان ‘‘.
عد التعرع للتع يب أو املعاملة أو العقوبة القاتية أو الالإنسانية أو املهينة (املاد )15
-32

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

ل(أ)
جتغار ب؛ ل

مم ستل’’جخا لج ص ع ‘‘لرلمالحألتلحر تللجنعيفر لج يفسرا،لمر لرلينربل

ل(ب) ج ار لجنعأليفلللجمليا تلعة لسيفءلجملع مةتلميفجبل نيفرلحأليف لج خص ذل
ي لجاع ر ررتلعةر ر ر لأخ ر ررم للمع يف ر ررتلاأل ر ررةلمر ر ر لس ر رريفءلجملع مة ر ررت،ل جخر ر ررتجو ل ج ر رريف لن ر ررتلجايتلل
(جمل ةل(92أ))؛ ل
ل( ) جناد ر لأخررم للمااصررةتلم ر لجنعيف ر ل سرريفءلجملع مةررتلرلجمل سس ر ل،لجنررهل ر ثال
عة ر ل ج ر لجخلر رريفذلرلج وي ر للي لجاع ررتل ج خ ررص ذلي لجاع ررتلجنذهيف ررتلأ لجنيفيسر ر تل
جتجا ع ررتل جنيفس ر ءلي جللجاع ررت،لم ر لرلينرربلجنأل رريف لجمل يلررتل جنم ئ ررت،ل جنا ر ج لجنألسررا ،ل
جا اجه،ل جايلذجءلجن ين،ل جاه نت،ل جنعال للنر م للجنم الئ ت،ل جنام رل،ل جنع رللجنألسرا ،ل
جنعأليفقتلجن ن ت،لرلم سس لل د للماجاال ع يلتلج وي ل؛ل
ل( ) جتااأل لإىلل جقريلمليفعلجناعذيلبل غرريهلمر ل را بلجملع مةرتلأ لجنعأليفقرتلجنأل سر تل
أ لجنالإنس ن تلأ لجمل يفتل رلع طل عا لج خص ذلي لجاع تلل .ل
 -33توصا ااي اللجنا ااة الدولا ااة الطا اارف ابتا اااذ تا اادابه ملنا ااع يا ااع ضا ااروب تا ااوء معاملا ااة
األشخاص ذوي اإلعاقة ووضع حد هلا بوتائل تشمل ما يلي:
كفالة إنفاذ حظر ’’اختبا األصبع ‘‘ وتطبيق العقوابت يف حاا تنفيا ه،
ل(أ)
وإعماااا آليااات املساااءلة يف نظااا العدالااة.لوينب ااي للدولااة الطاارف أن تكفاال تنفي ا توصااييت
اللجنة املعنية ابلق اء علع التمييز ضد املرأ ( ،CEDAW/C/IND/CO/4-5الفقر (11ه))
بشااأن وضااع إجاراءات عماال معيا يااة للشاار ة تتناااوا التحقيقااات املراعيااة لالعتبااا ات اجلنسااانية،
وبشأن معاملة ال حا والشهود؛
ل(ب) التعجي اال ابلتص ااديق عل ااع اتفاقي ااة منام ااة التعا ا يب وغ ااهه م اان ض ااروب
املعاملة أو العقوبة القاتية أو الالإنسانية أو املهينة وعلع بروتوكوهلا الختيا ي؛
ل( ) إنش اااء آلي ااات لتق اادمي الش ااكاوى يس ااهل عل ااع األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة
املوجاودين يف املؤتسااات الوصااوا إليهااا ،وضاامان إشاراف مي ااات ماان بينهااا اللجنااة الو نيااة
عقوق اإلنسان وجلان الول ت علع يع املؤتساات الايت ياودع يهاا األشاخاص ذوو اإلعاقاة،
وإنشاااء رقااة عماال جلمااع البياااست بشااأن حااالت التع ا يب وتااوء املعاملااة ،تشااا ا يهااا
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة مشا كة علية؛
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ل( ) اع ارص علااع اعتبااا يااع أشااكاا تااوء معاملااة األشااخاص ذوي اإلعاقااة
أ عااالا إجراميااة متشااي ا مااع تعريااف التع ا يب يف القااانون الاادويل ،وكفالااة التحقيااق يف حااالت
التع يب وتوء املعاملة ومالحقة املسؤول عنها ومعاقبته  ،وتو ه تبل جم ال ار ل شاخاص
ذوي اإلعاقة ال ين يتعرضون لسوء املعاملة.ل
عد التعرع لالتت الا والعنف والعتداء (املاد )16
-34

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

ا علأخم للجنعيف ل لج وي لل جن ر ن ،لي لجاع رت،لمر لرلينربلجنعيفر ل
ل(أ)
ج يفس ينل لجنيفس ءل جنيا ل،ل تلس لجنعيف لجن ينل ج يفسال جنيفيسال جناحرا ل جتسرا،اللل
جملر ل جايلررذجءل جتجت ر ل جتخا ر ل جال ر لل جنعأليفقررتلجن ن ررت،ل غررريلينرربلمر لأخررم للجنعأل ر بل
جنعيف لرلا علج س ا؛
ل(ب) جتااأل لإىلل ر جقريلناح يلر ل ميفرعل مم احرتلا رعلأخرم للجنعيفر ل ر لج خرص ذل
ي لجاع ت،لم لرلينبلجنااخريلرلإني يلج حم طلجنادايلع تلم لأجللجنار للذجلجنعيف ؛
ل( ) جتااأل لإىللق انللإحر ئ تلمريفيتلرلجملماربلجنريفوىلنسر الللج اعرتلعر ل
حر تللجنعيفر لج يفسر ينل ر لجنيفسر ءل جنيا ر للي جللجاع رت،لمر لرلينربلجنعيفر لجنرذ لع سر ل
جنعدري؛
ل( ) حم يلتل يفجاالجملالجئلجملا حتلنةيفس ءلي جللجاع رتل رح ايلجنعيفر ،ل جتااألر ل
إىللس للجتنار لجنيع لل ج لجنضا لنألخرص ذلي لجاع رتلجملعا ر لنةعيفر ،لمر لرلينربل
إع ةلجنااه لل جناعيفيل .
 -35توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد وتنفي اتااتيجيات و نية وعلاع صاعيد الاول ت مان أجال حتدياد
ل(أ)
ي ااع أش ااكاا العن ااف ض ااد األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،مب ااا يف ذل ااق العن ااف ض ااد النس اااء
والفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة ،ومنعها ومكا حتها ووضع حد هلا.لوينب ي هلا ه العملياة أن
تشرا منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،ول تيما النساء ذوات اإلعاقة ،يف اعتماد تدابه
لتحديد حالت العنف اجلنساين ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛
ل(ب) ضمان التنفي الفو ي لسبل النتصاف القانوين ملعاجلاة حالاة النسااء والفتياات
ذوات اإلعاقااة املعرضااات للعنااف اجلنساااين ،الاايت ياانيف عليهااا قااانون حقااوق األشااخاص ذوي
اإلعاقااة وقااانون ق اااء األحااداث ( عايااة األ فاااا ومحااايته ) ( )2015وقااانون محايااة امل ارأ ماان
العنف العائلي ()2005؛
ل( ) ضمان ع املكتاب الاو ين لساجالت اجلرباة بيااست مصانفة حساب ناوع
اجلاانإ والساان ومكااان اإلقامااة والعالقااة ابجلاااين واإلعاقااة يف حااالت العنااف والتاات الا،
مبا يف ذلق العنف اجلنساين ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والعنف ال ي با تع العشه؛
ل( ) تااو ه تاابل النتصاااف ماان العنااف ،مبااا يف ذلااق العنااف اجلنسااي ،وإ حااة
آليات لتقدمي الشكاوى ومتك األشخاص ذوي اإلعاقاة ،مبان ايه املقيماون يف مؤتساات
الرعاية ،من اللجوء إة الق اء؛
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ل(هر) كفال ااة خ ااوع ي ااع املرا ااق والا امامم املص ااممة خلدم ااة األش ااخاص ذوي
اإلعاقة لرصد علي جتريع مي ات مستقلة ،مبا يتفق مع املاد  )٣(16من التفاقية ،وضمان
إشراا منظمات اجملتمع املدين ،مبا يها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف أنشطة اإلشراف.
محاية السالمة الشخصية (املاد )17
-36

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

جس ررا اج لمم سر ر للا زهر ر لجنألر ر نيفرل ا ررللرلجناعألر ر لجنألس ررا ل جمليف ررعلجنألس ررا ل
ل(أ)
نةح لل جاج لجنألسا ،لجنهل ثالقريتلخ صتلرلجنيفس ءلي جللجاع تلجنذهيف تلأ لجنيفيسر تل
جتجا ع تلجمليف ع للرلجمل سس ل؛
ل(ب) جمل سر للجنضر ةل ر لجنيفسر ءلي جللجاع ررت،ل تلسر لجنررز ج لجنألسررا ل ج ر اج ل
ج سررالإىلل اررعلجمل ررال جن ريفظ لجنيفويف ررتلناعزيلررزلجحل ريفجازلجمل ن ررتلنةررز ج للم راأةليجللإع ررتلأ د ر عل
جنز ج لق لج خص ذلي لجاع ت؛ل
ل( ) إخضر ر علج وير ر للحر ر مةالص رري للج يفسر ر لنع ة ر ر للجاجح ررتلناح يلر ر لن رريفعل
ج ريفسلأ ل’’إع ر ةلج ريفسلإىللو عا ر ‘‘،ل ص ر له ر تءلج وي ر لل سررةةلج راجرلعة ر ل أل ر ل
حريفل لعة لجخل م للججملا ع ت .ل
 -3٧توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
إل اااء امل اااد (92و) م اان ق ااانون حق ااوق األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة بش ااأن
ل(أ)
اتااتثناء النساااء ذوات اإلعاقااة ’’الشااديد ‘‘ ماان شاارو املوا قااة علااع اإلجهاااع ،والتشاريع
ااء علااع موا قااة اارف اثلااب ،وتزويااد يااع األشااخاص ذوي
ال ا ي جييااز العااالم الطاام بنا ا
اإلعاقة آبليات الدع يف اتاذ القرا لإلعاراب عان املوا قاة املسابقة واملساتنه علاع العاالم
الطم؛
ل(ب) م اعفة جهودما إلنفاذ اعظر القانوين للمما تات ال ا مثل د ع املهر
والاازوام القسااري ،يمااا يتعلااق ابلنساااء والفتيااات ذوات اإلعاقااة ،ووضااع حااد للمما تااات
ال ا .لوينب ي للدولة الطارف أن تكفال التنفيا الفعلاي للتوصايات الصااد عان املقار اخلاصاة
املعني ااة مبس ااألة العن ااف ض ااد املا ارأ وأت اابابع وعواقب ااع ( ،A/HRC/26/38/Add.1الفق اار (80ب))
بشااأن تص اامي وإ ااالق مح ااالت توعي ااةلحم اادد اهل اادف عل ااع مس ااتوى اجملتمع ااات ا لي ااة بش ااأن
املما تات ال ا ؛
ل( ) اتاذ تادابه ملناع إجاراء عملياات جراحياة لتحدياد ناوع اجلانإ أو ’’إعااد
اجلاانإ إة بيعتااع‘‘ ،ووص ا األ فاااا حاااملي صاافات اجلنس ا وتساالط األق اران علاايه ،
وضمان حقه يف احاا تالمته البدنية والعقلية.ل
حرية التنقل واجلنسية (املاد )18
-38

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا :ل

ع طل س للميفجن لج وي للي لجاع ت،ل تلس لج وي للجنرر لجملميريفا ،ل
ل(أ)
ج وير للج ا ر ج لإىللمسررايفايللع ن ررتلم ر لجنر ع ،ل ج وي ر للح ر مةالصرري للج يفس ر لجملعا ر ل
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قررريتلخ صررتلخل ررالجال ر ل،ل جتااأل ر لإىللق ر انللمر ريفيت،ل ع ر طل ي يلررتلجنا ر جقريلجملاصررذةلنض ر رل
جناس للجمل مالنألوي للي لجاع تلرلجمليف والجنيف ئ تل جنايلي تل جملدرا يل لمريف ل جخة ر لل جمليفجريف يل ل
رلخم ر للجنالجئ ر ل ر رلحررريفل لعة ر لق ررتلجليفيلررتلجخل صررتلقررذ لجاع ررت،لمم ر ل رريفلل رل
جساي هت لم لجخل م للججملا ع ت؛ ل
ل(ب) ح نررتلج خررص ذلي لجاع ررت،لم ر لا ر لجملسررة يفرلي لجاع ررت،لجن رذيل لأص ر حيفجل
ع ر عالج يفس ر تلم ر لجر راجءلع ة ررتلجناس ر للجملض ر ةعلار ر لرل تيل ررتلأس ر ط،ل ه ر لجريرلرلمعس ررماجلل
جتعاأل ل.ل ل
 -39توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتم اااد ب اارسمم ل اامان تس ااجيل األ ف اااا ذوي اإلعاق ااة بعي ااد ال ااولد ،
ل(أ)
وتصاانيف بياااست تااجل املواليااد ،وتيسااه الع اااف ببطاقااة اهلويااة اخلاصااة ب ا وي اإلعاقااة
جلميع األ فاا ذوي اإلعاقة وإمكانية حصوهل علع التدخالت املبكر واخلادمات اجملتمعياة
املناتبة؛
ل(ب) كفالة احاا ومحاية يع حقوق اإلنساان ل شاخاص ذوي اإلعاقاة الا ين
أصاابحوا عاادبي اجلنسااية ،مباان اايه املودعااون يف معسااكرات العتقاااا ،والتعجياال ابتاااذ
تدابه للسماح ابتاجاع اجلنسية ،والتصديق علع التفاقياة بشاأن وضاع األشاخاص عادبي
اجلنسية ( )1954واتفاقية خفأ حالت انعدا اجلنسية ( )1961والن ما إليهما.
العيش املستقل واإلدمام يف اجملتمع (املاد )19
-40

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا :ل

إيل جعلج خص ذلي لجاع ت،لم لا لج وي للي لجاع ت،لرلم سسر لل
ل(أ)
جناع يل ررت،لرلإور ر لأمر ر لا ع ررتل ررريةل ص رر،رية،ل عر ر طلجفر ر يل ر ر جقريلنضر ر رلجنعر ر ريلجملس رراأللل
جا م لرلججملا ع؛ ل
ل(ب) جتااأل ر لإىلل ر جقريلناح يل ر لجن ر ع لجنيررا لنةع ر ريل جخررللججملا ررعلج ةررا،ل جعا ر ل
ج خص ذلي لجاع تلعة ل ع لج بلنال العلل ند تلجن يفم ت؛ ل
ل( ) عر ر طلإحر راجفل ألر ر طلرلفاي ةلا رراذلجحلر رريفللعةر ر لجخلر ر م للججملا ع ررتل ررعل
ج خص ذلي لجاع ت،ل تلس لجنيفس ءل جنيا للي جللجاع تلجنذهيف تلأ لجنيفيسر تلجتجا ع رت،ل
م لرلينبلجحلريفللعة لسم لحضا لم سيف لجنامةيتل يلس للجنيفصيفللإن .ل ل
 -4١توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تساشااد بتعليقهااا العااا ق ا  )2017(5بشااأن
العيش املستقل واإلدمام يف اجملتمع ،وتتخ اإلجراءات التالية:
وضاع حااد جلمياع أشااكاا اإليااداع يف مؤتساات الرعايااة علاع أتاااق اإلعاقااة،
ل(أ)
وإل اااء التشا اريعات ال اايت ت اانيف عل ااع إنش اااء مؤتس ااات ل ش ااخاص ذوي ’’إعاق ااة ش ااديد ‘‘،
واعتماد اتااتيجية إل اء اإلياداع يف مؤتساات الرعاياة ،وحتدياد إ اا ماين مالئا وتاو ه ماوا د
مالي ااة وبشا ارية وتقني ااة ،ابلتش اااو م ااع منظم ااات األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،م ااع إعط اااء األولوي ااة
إلخرام األ فاا من يع أنواع مؤتسات الرعاية؛
ل(ب) تقاادمي املساااعد الشخصااية وتعزيااز الاادع الفااردي ،وشاابكات الاادع اجملتمعااي
اليت تيسر إدمام األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع؛ل
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ل( ) اعتماد اتااتيجية ومؤشرات لقياق التقد يما يتعلق حبصاوا األشاخاص
ذوي اإلعاقة علع اخلدمات اجملتمعية الرئيسية وإ الة العقبات اليت حتاوا دون اعصاوا علاع
اخلاادمات العامااة ،مثاال السااكن والتعلااي والعماال الشااامل للجميااع والعمالااة ،ول تاايما ابلنساابة
للنساء ذوات اإلعاقة ال منية أو النفسية الجتماعية.
التنقل الشخصي (املاد )20

 -42دعالجنة يفتللنألةالإفجءلجتااأل لإىللج ج زةلجملعأل يفتلجمل سيف ةلجنامةيتل مر ليلاررللار لمر ل
خ ر م للجن ر ع ل ررعلج خررص ذلي لجاع ررت،ل تلس ر لرلجمليف ر والجنايلي ررتل جمليف ر والجنيف ئ ررت،ل
عر ر طلإخر راجكلج خ ررص ذلي لجاع ررتلرلجنع ررللقيفص رري لخر ر جءلرلج ج ررزةل جناميفيفنيفج ر ر لل
جملع يفتل رل د عل يف تلجنريف عتلج ة ت.ل ل
 -43توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ابتاااذ تاادابه ل اامان تااوا ر األجهااز املعينااة بتكلفااة
ميسو وتو يعها ابلتساوي.لوتوصيها أي ا ةعداد دو ات تد يبية علع معايه اجلود وتعزيز
إدمام املصنع ا لي أو من الشعوب األصلية يف إنتام األجهز واآللت املعينة وصيانتها
وتو يعه ااا ،مب ااا يكف اال إشا اراا منظم ااات األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة عل ااع الص ااعيد ا ل ااي ويف
املنا ق الريفية.ل
حرية التعبه والرأي واعصوا علع معلومات (املاد )21
-44

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

ع طلجتعرتج لقة،تلجاخ ةللعا ه لن،تلل ت،ل ةتلع لمرتاالن،تلجاخ ة؛ل
ل(أ)
ل(ب) عر طلجفر يل ر جقريل ار حلأخررم للجنايفجصررللعر لوايلررالجنة ررسل قرر ل سر لل اجءهتر ،ل
دس لجخل م للجاعالم ت،ل تلس لا ليلاعةالق ا لجنايفجصللجملعزفةل جن يلةت؛
ل( ) ةررتلعر لجنأليفريفجللجناةيزيليفن ررتلجنررهل عررا لنررريفذلجحلريفج جلل جنرتاررتلقة،ررتلجاخر ة،ل
جحلريفججزلجنسررةيف تلنر لمألر مالخر م للجن ررثلمر لجنأل ر علجخلر ذلإفجءلإمم ن ررتلحرريفللج خررص ذل
ي لجاع تلعة لجملعةيفم ل.ل
 -45توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
العااف بل ة اإلشا ابعتبا ما ل ةا مسية ،وتصييف موا د عامة للتد يب
ل(أ)
و د تااوا ر ما ااي ل ااة اإلشااا يف إج اراءات ا كمااة ويف اااا الرعايااة الصااحية والتعلااي
واخلدمات الا يهية والدينية والثقا ية؛
ل(ب) ضمان إمكانياة حصاوا ياع األشاخاص ذوي اإلعاقاة علاع ياع املعلوماات
واخلاادمات العامااة ابتااتخدا اارق التواصاال املعااز والبديلااة ،والتواصاال عاان ريااق اللمااإ
بل ة مبسطة وصيغ تساهل قراء اا ،واخلادمات الشابكية الرقمياة الايت يساهل الوصاوا إليهاا،
مع مراعا معايه التيسه ل وي اإلعاقة اليت حتظع ابلعااف الدويل؛
ل( ) إنفاذ تشريع البب الاو ين الا ي يانيف علاع ارع جازاءات علاع عاد امتثااا
متطلبات إمكانية الوصوا.ل
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احاا اخلصوصية (املاد )22
 -46دررعالجنة يفررتللنألةررالإفجءل عررا لج خررص ذلي لجاع ررتلجن رذيل ل ةرريفرل ر ل عايل ر ل
خ ص لل()Aadhaarلنةا خللرلخريفص ا ،لمم ليلدمللخ اجللعة لق انهت لجندصر ت.
 -4٧توصي اللجناة الدولاة الطارف ابتااذ تادابه للحارص علاع أن تكفال ياع عملياات
حتدي ااد اهلوي ااة خصوص اايات األ ا اراد ،وت اان تشا اريعات عماي ااة خصوص ااية األش ااخاص ذوي
اإلعاقة ،ول تيما يف معامال مع مقدمي اخلدمات أو املو ف ال ين يقدمون الدع .
احاا البيت واألتر (املاد )2٣
 -48عررابلجنة يفررتلع ر ل ةأل ر لإفجءل ريفجن لج ح ريفجللجندصر ر تلجنأل ئ ررتلعة ر لجن ر يل لجنررهل أل ر ل
حالج خص ذلي لجاع ت،لم لا لجنيفس ءلي جللجاع تل ج خرص ذلجملرر قيفرلل رذجط،لرل
جنررز ج ،ل ريفجن لجنرريفتايللجنررهل سر حللن ررال لقسر بلجاع ررتل أل ر لجملسر ن للج قيفيلررتلنألخررص ذل
ي لجاع رتل حأل ر لرل ررىلج وير ل.ل يلسر ه لجنألةررالأيلضر للإفجءلجتااألر لإىلل ر جقريلمليفرعلارررلل
ج وي للع ل جن يل لعة لأس مبلجاع ت.ل
 -49توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
إل اء كل ما يارد يف قاوان األحاواا الشخصاية بشاأن الازوام والطاالق مان
ل(أ)
قيااود تتعلااق باازوام األشااخاص ذوي اإلعاقااة وحيااا األت ارية ،مباان اايه األشااخاص ذوو
اإلعاقة ال منية أو النفسية الجتماعية واألشخاص ا تاجون إة مستو ت أعلع من الدع ؛
ل(ب) إل اء أحكا لوائا التبين ( )2017الايت بكان مبوجبهاا اعتباا األشاخاص
ذوي اإلعاقة غه مؤمل لتبين األ فااا اتاتنادا إة تقييماات ل حاواا اجلسادية أو العقلياة
أو العا فية أو األحواا الطبية اليت دد اعيا  ،واعرص علع أن تتوة اهلي اة املركزياة ملاوا د
التبين إجنا صد قائ علع حقوق اإلنسان إلجراءات التبين؛
ل( ) اتاااذ تاادابه تياتاااتية ،و قا ا ألحكااا املاااد  )٣(2٣و( )4ماان التفاقيااة،
لدع األ فاا ذوي اإلعاقة وأترم واعيلولة دون صال األ فااا عان أتارم علاع أتااق
إعاقة الطفل أو أحد والديع أو كليهما.
التعلي (املاد )24
-50

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

جناد لمم سرتلجنيررللرلجناعةر ل ج ير علمعر للج م رتلرلصرييف لج خرص ذل
ل(أ)
ي لجاع ت،ل تلس لج خص ذلي لجاع رتلجنذهيف رتل جنيفسر ءل جنيا ر للي جللجاع رت،ل ةرتل
ع لجن البلي لجاع تلجملس ة لرلنظ طلجناعة لجنع لجند مللنة ع؛ل
ل(ب) ا ر ر لج وي ر ر للي لجاع ر ررت،ل تلس ر ر لج وي ر ر للجملر ر ر ق لل ر ررذجط،لم ر ر ل
جمل سررت،ل سررةةلج راجرلعة ر لج وي ر للح ر مةالصرري للج يفس ر ،لمم ر ليل ر اعلجنع يل ر لم ريف لإىلل
جناسابلم لجمل ست؛
ل( )
جمليف والجنيف ئ ت؛
16
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ل( ) ع ر طل ر يلبلمرريفظيالجمل ر ج مب،ل جتااأل ر لإىللميف ر لل م ريفج لجنا ر يلسلجنررهل
مولج وي للي لجاع رت،لمر لار لجن رالبلجنرر لجملمييفاريفر،ل ةرتلعر لجملأل عر لجملصرررتل
نألوي للي لجاع تلرلجمل ج مب،ل نأل لخ م للجنرتاتلقة،تلجاخ ةلنة البلجنر لأ لجنرذيل ل
يلع نيفرلم لصعيفقتلرلجنس ع،ل ع طل ي يلتل س ئللجنيفألللجريم لنألوي للي لجاع ت.ل
 -5١توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن تساشااد بتعليقهااا العااا ق ا  )2016(4بشااأن
اعا ااق يف التعلا ااي الشا ااامل للجميا ااع ،وتراعا ااي ال ا ااايت  5-4و-4أ ما اان أما ااداف التنميا ااة
املستدامة ،وتتخ اإلجراءات التالية:
اتاذ تدابه ل مان إعمااا التعلاي الشاامل للطاالب ذوي اإلعاقاة ،وم ااعفة
ل(أ)
جهودما من أجل خفأ معدا األمية يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة؛
ل(ب) اتاذ تدابه ملنع أ األ فاا ذوي اإلعاقة ،ول تيما األ فااا املصااب
ابجلا ا ا واأل ف اااا ح اااملي ص اافات اجلنسا ا  ،ووص اامه وتس االط األقا اران عل اايه  ،وات ااتعراع
اللوائا السا ية ل مان إمكانية اعصوا علع التعلي  ،وتنظي محالت ملكا حة القوالاب النمطياة
املرتبطة ابإلعاقة ،وإنشاء آليات لتقدمي الشكاوى ،و رع عقوابت يف حالت التمييز؛
ل( ) كفالة اتاتدامة املاوا د البشارية واملالياة املتاحاة لبنااء وصايانة مادا ق بكان
أن يصل إليها األ فاا ذوو اإلعاقة يف املنا ق الريفية؛
ل( ) التأكااد ماان أن بي ااة الااتعل  ،مبااا يف ذلااق البي ااة الطبيعيااة وإجاراءات القبااوا
واملوا د واملنهجيات التعليمية ومناابر الاتعل اإللكاونياة والفصاوا الد اتاية ووتاائل النقال،
متاح ااة ومأمون ااة ل ف اااا ذوي اإلعاق ااة ،وات اااذ ت اادابه تكف اال ت ااو ه الا ااة بل ااة اإلش ااا
يف الفصااوا الد اتااية و اارق التواصاال املعااز والبديلااة والصاايغ الاايت تسااهل قراء ااا يف يااع
مستو ت التعلي .ل
الصحة (املاد )25
-52

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

جتااأل لإىللقاجمولماجع تلنالعا جللج يفس ن تلقدارلجنرحتل جحلأليف لج يفس تل
ل(أ)
جاجن ق تلنةيفس ءل جنيا للي جللجاع ت؛ل
ل(ب) ع طل ي يلتلن ل  ،تلجنيفظ طلجنيفوىلحل يلرتلجنررحتلا ر ليلاعةرالل خرص ذل
ي لجاع ت،ل جتااأل لإىللجناام لقامةيتلمعأليفنتلنا ،تلج خص ذلي لجاع تلجنذهيف ت؛ل
ل( ) جنا ررزلرلجم ر للخ ر م للجناع يلررتلجنرررح تلجملا ررتللاع ررتلرلجن ريفظ لجنيفويف ررتل
نةاع يلتلجنرح ت،لمم ليل ثاللخلريفذلرلج خرص ذلجملرر ق لل رذجطل جنيفسر ءل جنيا ر للي جللجاع رتل
جنذهيف تلأ لجنيفيس تلجتجا ع ت.
 -53توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
التقيااد ابمل اااد  25م اان التفاقي ااة يف جهودمااا الرامي ااة إة حتقي ااق ال ااايت 7-٣
ل(أ)
و 8-٣من أمداف التنمية املستدامة؛
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ل(ب) اتاااذ تاادابه لتمك ا النساااء والفتيااات ذوات اإلعاقااة ماان اعصااوا علااع
خدمات عاية الصحة اجلنسية واإلجنابياة املالئماة وامليساو التكلفاة ،واعارص علاع أن تكاون
التااتجابة واملشااو يف حااالت العنااف اجلنساااين ضااد النساااء والفتيااات ذوات اإلعاقااة يف
املتناوا وشاملت للجميع ومراعيت للسن ونوع اجلنإ؛
ل( ) ضاامان تعمااي الت طيااة الصااحية وإمكانيااة حصااوا يااع األشااخاص ذوي
اإلعاقة يف املنا ق الريفية واع رية عليها؛
ل( ) اتاااذ تاادابه ل اامان املساااوا يف اعصااوا علااع اخلاادمات الصااحية وعااد
التمييز يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية املرتبطة ابإلعاقة يف الانظ الو نياة للرعاياة الصاحية،
مبااا يشاامل األشااخاص املصاااب ابجل ا ا والنساااء والفتيااات ذوات اإلعاقااة ال منيااة أو النفسااية
الجتماعية ،والتأكد من أن مقدمي اخلدمات ييسرون اعصوا علع اخلدمات الصحية.ل
التأميل وإعاد التأميل (املاد )26
 -54يلس ر ر لجنة يفر ررتلجنألة ررال رلنظ ر ر طل يليف ر ر جايلل)(Deendayalلاع ر ر ةلوه ررللي لجاع ر ررتل
يلسايف لإىللمولو ل إحس ينلإفجءلجاع ت،ل يليف يف لعة لي زل لج خرص ذلي لجاع رتلمر ل
جنيئ للجمل دت.ل
 -55توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنمية اجملتمعية الشااملة للجمياع ،بوضاع إ اا
جدي ااد لنظ ااا دين اادا ا إلع اااد أتمي اال األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،ابلتش اااو م ااع منظم ااات
األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،ول ت اايما يف املن ااا ق الريفي ااة ،وض اامان تص ااييف اعتم ااادات يف
امليزانيااة للتأمياال وإعاااد التأمياال يف يااع أ اااء الدولااة الطاارف ومعااايه جااود ال امامم ،مااع
إجراء صد وتقيي منتظم .
العمل والعمالة (املاد )27
-56

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:

حريفلل3٧لرلجمل ئتلاألةلم لج خص ذلي لجاع تلعة لااذلجنع رل،ل األر لل
ل(أ)
نة عةيفمر للجنررهل ةألا ر لجنة يفررت،ل حررريفلل١.8لرلجمل ئررتلاألررةلمر لجنيفسر ءلي جللجاع ررتلعةر لارراذل
جنع ل،ل جتخني لجند يل لرلع لج خص ذلي لجاع تلجنذهيف تلجملساي يل لم لااذلجنع ل؛
ل(ب) جملعةيفم ر للعر لح ر تللجناحررا لج يفسررالرلمم ر رلجنع ررلل ر لجنيفس ر ءلي جلل
جاع ت،ل ع طلجف يل جقريلنيف يلا ل ف يلا ؛
ل( ) ع طل يفي ذلحررتل4لرلجمل ئرتلمر لاراذلجنع رللنألخرص ذلي لجاع رت،لجنرهل
ا هت لجن نتلجن ا .ل ل
 -5٧توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد اتااتيجيات و نية وعلع صعيد الول ت ل مان حصوا األشاخاص
ل(أ)
ذوي اإلعاقة علاع ارص العمال يف تاوق العمال املفتوحاة ،مان خاالا تياتاات تكاا ؤ الفارص،
وب ارامم التااد يب علااع تو يااف األشااخاص ذوي اإلعاقااة وتنميااة مهااا ا .لوينب ااي للدولااة
الطارف أن تكفاال إدمااام يااع األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف تنفيا قااانون املهامتااا غاناادي الااو ين
ل مان العمالة يف األ ف ،وجتمع معلومات وبياست مصنفة عن تنفي ه؛
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ل(ب) اتااذ إجاراءات حامسااة ملكا حااة التحاارا اجلنسااي والتاات الا واإليا اء يف
مكان العمل ضد النساء ذوات اإلعاقة ،بوتائل تشمل نشر معلومات عامة بكن اعصاوا
عليها وتو ه تبل جم ال ر للنساء ضحا التحرا اجلنسي؛
ل( ) اتاذ تدابه عالة من أجل تعزياز عمالاة األشاخاص ذوي اإلعاقاة يف تاوق
العمل املفتوحة ،وخباصة األشخاص ذوي اإلعاقة من الف ات املهمشة.
مستوى املعيشة الالئق واعماية الجتماعية (املاد )28
-58

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:ل

عر طلجفر يل ر جقريل ميررلل سر للا ررعلج خررص ذلي لجاع ررتل  ،ررا للنريفظ ل
ل(أ)
جنيفويف تلنةح يلتلجتجا ع ت؛
ل(ب) جتااألر لإىللنظر لنةح يلررتلجتجا ع ررتل  ،ررالجنامر ن لجا ر ا تلجملا ررتللاع ررتل
نألخص ذلي لجاع تلج ا ج لإىللمسايفايللأعة لم لجن ع ؛
ل( ) ح نتلجملادا يل لمر لج خرص ذلي لجاع رت،ل جتااألر لإىللس سر للنضر رل
سررم لم سرريف لجنامةيررتل عم ر لجنيفصرريفللإن ر ل ر رلح ر فةلج ج ررالنألخررص ذلي لجاع ررت،ل
م لا لج خص ذلجملر قيفرلل ذجط.
 -59توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
كفالة اتتفاد ياع األشاخاص ذوي اإلعاقاة مان بارامم اعماياة الجتماعياة،
ل(أ)
مبااا يف ذلااق نظ ا املعاشااات التقاعديااة وباادلت البطالااة أو النقاال أو الرعايااة أو الت ااتحقاقات
األخرى ،وتعزيز اروف معيشاية مالئماة يف املناا ق اع ارية والريفياة.لوينب اي للدولاة الطارف أن
تكفل الرصد الكايف و ع بياست مصنفة حسب اإلعاقة ونوع اجلنإ والسن؛ل
ل(ب) اعتم اااد ات ااتحقاقات جلمي ااع األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة لت طي ااة التك اااليف
يعاا منهاا ،وتعزياز إجاراءات
اإلضا ية املرتبطة ابإلعاقة ومعاشات اإلعاقة وضامان اتاتفاد
حتديد اهلوية للحصوا علع املعاشات التقاعدية ،و د مبالغ املعاشات التقاعدية؛
ل( ) اعتماد تياتة عامة لإلتكان تكفال مسااوا األشاخاص ذوي اإلعاقاة ماع
غهم يف اعصوا علع السكن امليساو التكلفاة ،واتااذ تادابه ل امان اعياا  ،ماع مراعاا
التوصيات الصااد يف عاا  2017عان املقار اخلاصاة املعنياة ابلساكن الالئاق كعنصار مان
العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناتب ،وابعاق يف عاد التميياز يف ما ا الساياق
(.)A/HRC/34/51/Add.1

املشا كة يف اعيا السياتية والعامة (املاد )29
 -60ل دعالجنة يفتللنألةالإفجءلج حم طلجن سايف يلتلجنهل أل لمد تلج خرص ذلي لجاع رتل
رلجحل ر ةلجنس س ر تلقس ر بلجنع هررت،ل نأل ر لارراذلحررريفللا ررعلج خررص ذلي لجاع ررتلعة ر ل
جملعةيفم لل صيفل لإىللجاجاجءجللجتناص ق ت.ل
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 -6١لتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعااديل األحكااا الدتااتو ية والتشاريعية الاايت تقيااد حقااوق يااع األشااخاص
ل(أ)
ذوي اإلعاقة يف التصويت والاشاا لالنتخااابت وتقلاد املناصاب العاماة ،والنهاوع مبشاا كة
األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف اعيااا السياتااية ويف عمليااات صاانع الق ارا العامااة علااع يااع
املستو ت ،بطرق تشمل اتاذ التدابه اإلجيابية؛
ل(ب) ضاامان إمكانيااة الوصااوا إة العمليااات النتخابيااة ،مبااا يف ذلااق البي ااة الطبيعيااة
والبي ة اإلعالمية ،ابلتشاو مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومع مراعا القرا الصااد عان
الجتماع السادق ملنتدى مي ات إدا النتخاابت يف جنوب آتيا يف .2015
املشا كة يف اعيا الثقا ية وأنشطة الا يع والتسلية والر ضة (املاد )٣0
 -62ل دعالجنة يفتللنألةالإفجءلنأل لجنا جقريلجنهل ميللجساي ةلج خص ذلي لجاع رتلمر ل
أندر تلجنرتا ر لجنع مررتل ج ندر تلجن أل ا ررتل أندر تلجناسررة تل جنااي ررت،ل عر طل ي يلررتلجنار جقريلجملاصررذةل
نزاي ةل عزيلزل يفي ذلمع ه ةلماج ري.
 -63لتوصا ااي اللجنا ااة الدولا ااة الطا اارف برصا ااد إمكانيا ااة الوصا ااوا إة األما اااكن الا يهيا ااة
والر ض ااية ،والعا اااف ابهل ااو ت الثقا ي ااة ،وتش ااجيع مش ااا كة األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة يف
العروع الثقا ية والتباادا الثقاايف.لوتوصايها أي ا ا ابعتمااد تياتاات لتحفياز الناشارين علاع
إ حة مواد القراء يف أشكاا يسهل ال الع عليها ،وتعزيز تبادا املاوا د عام اعادود و قاا
ملعامد مراكش.

جي  -التزامات حمدد (املواد )٣٣-٣1
ع اإلحصاءات والبياست (املاد )٣1
 -64ليلس لجنة يفتلجنألةال رلجاحر ءجللجنا تلجملا حتل سايف لإىللجنيف ريفي لجن ر لنتع رت،ل
رلج سررئةتلجملاعةألررتلل خررص ذلي لجاع ررتل ألة ر لإمم ن ررتل د ر له ر تءلج خررص ذلع ر ل
هيفايهت لهننيس .
 -65يف ضااوء ال ايااة  18-17ماان أمااداف التنمي ااة املسااتدامة ،توصااي اللجنااة الدول ااة
الطارف ابلعتمااد علاع منهجياة إحصااءات اجملموعاة املاوجز ل تا لة املتعلقاة ابإلعاقاة الاايت
وض ااعها ري ااق واش اانطن م اان أج اال ااع وحتلي اال ونش اار البي اااست ع اان م ااوع ت ااكا ا م اان
األشخاص ذوي اإلعاقة ،ابلتعااون ماع منظماات األشاخاص ذوي اإلعاقاة ،علاع أن تصانف
تلق البياست حساب ناوع اجلانإ والسان والنتمااء اإلثاين واإلعاقاة والوضاع الجتمااعي -
القتص ااادي والعمال ااة واع ااواجز املاثل ااة أم ااا م ااؤلء األش ااخاص وحم اال إق ااامته  ،والبي اااست
املتعلقااة حبااالت التمييااز أو العنااف ضااد األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،مااع اعاارص علااع ااع
بياست عن اإلعاقة ابلتحديد وبياست شاملة ملسألة اإلعاقة أو مراعية هلا.
التعاون الدويل (املاد )٣2
 -66دررعالجنة يفررتللنألةررالمر لغ ر بلآن ر للميف سر تلنأل ر مبلوثررريلج رريف لجناعر رلجا ر ئالرل
ج خص ذلي لجاع ت،ل م لجتااألر لإىللمعةيفمر للعر لجاخراجكلجنيعةرالمليفظ ر للج خرص ذل
ي لجاع تلقيفصي لج للخايلمتلرلجناع رلجا ئا.
20
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 -6٧توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:ل
اتاااذ تاادابه ت اامن مشااا كة منظمااات األشااخاص ذوي اإلعاقااة وإدماجهااا
ل(أ)
واتتشا ا علاع او علاي يف تصامي وتنفيا و صاد وتقياي الامامم واملشاا يع الايت تاعاد يف
تياق جهود التعاون الدويل؛
ل(ب) تعمي مراعا اعقوق واملتطلبات املرتبطة ابإلعاقة يف تنفي خطاة عاا 20٣0
وأمداف التنمية املستدامة و صدما علع الصعيد الو ين.
التنفي والرصد علع الصعيد الو ين (املاد )٣٣
-68

دعالجنة يفتللنألةالمم ليلةا:ل

جااأل ر لججملة ررسلجتساد ر لجملا ررز لجملعررىللاع ررتل جل ئ ر للجمل ثة ررتلن ر لعة ر ل
ل(أ)
صررع لجنرريفتايللإىللسررة تل يفي ذيلررتلنةايفس ر الق ر لخماةر لجا ج جلل جنأل ع ر للمر لأجررلل ر رل
يفي ذلجت ي تلجنيعةا؛
ل(ب) جتااأل لإىللإو لمساألللحل يلتل عزيلزل ص ل يفي ذلجت ي ت،لعةر لجنراغ لمر ل
ع ر ل ررريلجملييف ر لجملعررىلل خررص ذلي لجاع ررتل مييف ررالجنرريفتايللجملعيف ر لل خررص ذل
ي لجاع ت؛
ل( ) جتااألر لإىللمعةيفمر للعر لآن ر للمدر تلميفظ ر للج خررص ذلي لجاع ررتل
رل ص لجت ي تلجملساألل.ل
 -69توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:ل
اتاااذ تاادابه لتعزيااز اجمللااإ التتشااا ي املركاازي واهلي ااات املماثلااة لااع علااع
ل(أ)
صعيد الول ت ألداء دو يتجاو نطاق الدو التتشا ي ،وضمان مواءماة عمال املنساق
املعنيا ابإلعاقااة ،علااع يااع املسااتو ت يف الدولااة الطاارف ويف يااع القطاعااات ،ماان أجاال
تنفي التفاقية الفعلي؛
ل(ب) اعاارص علااع أن تكااون اللجنااة الو نيااة عقااوق اإلنسااان واللجااان املماثلااة
علع صعيد الول ت جازءا مان إ اا الرصاد املساتقل مبوجاب املااد  )2(٣٣مان التفاقياة،
وتزوياادما ابلاادع التقااين والبشااري واملااايل إلجنااا ول ااا .وينب ااي للدولااة الطاارف أن أتخ ا
يف العتبااا املبااادئ التوجيهيااة املتعلقااة اار الرصااد املسااتقلة ومشااا كتها يف أعماااا اللجنااة
املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،CRPD/C/1/Rev.1املر ق) عند وضع إ اا الرصاد
املستقل؛ل
ل( ) متك ا األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،ماان خااالا املنظمااات الاايت متااثله  ،ماان
املشا كة الفعلية يف صد تنفي التفاقية.ل
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ابع ا -املتابعة
نشر املعلومات
 -٧0تش اادد اللجن ااة عل ااع أمهي ااة ي ااع التوص اايات الا اوا د يف ما ا ه املالحظ ااات اخلتامي ااة.ل
و يمااا يتعلااق ابلتاادابه العاجلااة الاايت جيااب اتاذمااا ،تااود اللجنااة أن توجااع انتباااه الدولااة الطاارف إة
التوصاايت ال اوا دت يف الفقاار (6م) بشااأن مواءمااة التش اريعات مااع التفاقيااة ،والفقاار (٣4م)
بشأن ع املكتب الو ين لسجالت اجلربة بياست عن حاالت العناف والتات الا ،مباا يف
ذلق العنف اجلنساين ضد النساء والعنف ال ي با تع العشه.
 -٧١وتطلاب اللجنااة إة الدولاة الطاارف أن تنفا التوصاايات الاوا د يف ما ه املالحظااات
اخلتاميااة.لوتوصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ن حتياال م ا ه املالحظااات اخلتاميااة ،للنظاار يهااا
واتاااذ إجا اراءات بشااأ ا ،إة أع اااء اعكومااة والممل ااان واملسااؤول يف ال ااو ا ات املختص ااة
والسلطة الق ائية وأع اء اجملموعات املهنية املعنية ،مثل العاامل يف التعلاي واملهان الطبياة
والقانوني ااة ،وكا ا لق إة الس االطات ا لي ااة والقط اااع اخل اااص ووت ااائط اإلع ااال  ،ابت ااتخدا
اتااتيجيات التواصل الجتماعي اعديثة.ل
 -٧2وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقو علع إشراا منظماات اجملتماع املادين ،ول تايما
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف إعداد تقريرما الدو ي.
 -٧3وتطلااب اللجنااة إة الدولااة الطاارف أن تنشاار ما ه املالحظااات اخلتاميااة علااع نطاااق
واتع ،مبا يشمل املنظمات غه اعكومية ومنظماات األشاخاص ذوي اإلعاقاة ،واألشاخاص
ذوي اإلعاقااة أنفسااه وأ اراد أتاارم  ،ابلل ااات الو نيااة ول ااات األقليااات ،مبااا يف ذلااق ل ااة
اإلشااا  ،ويف أشااكاا يسااهل ال ااالع عليهااا ،وإ حتهااا يف موقااع اعكومااة الشاابكي املتعلااق
حبقوق اإلنسان.

التقرير الدو ي املقبل
 -٧4تطلب اللجنة إة الدولة الطرف أن تقد تقريرما اجلامع للتقا ير الدو ياة مان الثااين
إة اخل ااامإ حبلا اوا  1تشا ارين الث اااين نو مم  2025وأن ت ااد م ي ااع معلوم ااات ع اان تنفيا ا
التوصيات الوا د يف م ه املالحظات اخلتامية .وتطلاب اللجناة أي اا إة الدولاة الطارف أن
تنظر يف تقدمي التقرير امل كو أعاله عمالا ةجراء اللجنة املبسط لتقدمي التقاا ير ،الا ي تعاد
اللجنااة مبوجبااع قائمااة مسااائل قباال التااا ي ا اادد لتقاادمي تقرياار الدولااة الطاارف بساانة واحااد
علع األقل .وتش ّكل دود الدولة الطرف علع قائمة املسائل م ه تقريرما.
ل

22

ل

ل

GE.19-18639

