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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

مالحظات ختامية على التقريرر اارامل للتقريرريل الرنيوايث ال را وال الر
ألسرتاليا*
أولا -مقنيمة
رررر ا ا
 -١نظ ر ر ررة التق ر ر ررع ل اريةي ر ر ررة ل ر ر ررالث الريةير ر ر رةي ار ر ر ر ي ا ر ر ررا ا اار ر ر ر
( )CRPD/C/AUS/2-3ل جلس ر ررر ا  ( 500 499نظ ر ررة  ،)500 CRPD/C/SR.499ملعير ر ر
ي ر ل  ١3 ١2أيل ل /ررمر  .20١9عر ر ل جلسررر ا  ،5١١ملعي ر يف ل  20أيل ر ل/
مر  ،20١9هذه ملالحظا خلرال ع.
ر ا ا ،اررذ أع ر
ةحررا التقررع راريةيررة لررالث الريةيرةي ار ي ا ررا ا اا ر
-2
في رال ال مررا ت ار ج ررع التقررع اري ر اريررا ية ل عل ر لاا ررع ملسرراات اسررا يع اري ر اريررا ية
(.)CRPD/C/AUS/QPR/2-3
عةب التقع ع ي يةها الح امقرا ارذ جرةال رالل اقظرة ل اريةيرةي ،
-3
ف ا اع اطةف اةف ث ملسر ال اذ ضم مم ل ل ا ز حلك ل ع ملعق ع.

ر

اثنيا -ااوانب اإلجيابية
-4

عةب التقع ع ي يةها ملا يل :
(أ)

عر ا ايان ن ملرعلق راقظام ا طين الرأل ض إلعالع اعام 20١3؛

ل رراا م ل ررت
ا ررا ات ررع علر ر لس ررر ال ار ر
(ب) عر ررا ر رةيعا
ل رران ن ا ل رراا و ررإلاا ة إلعال ررع اع ررام  ،20١8ل رران ن ر لا إلعال ررع اع ررام ،١986
طررا اع اررع ملرعليررع رإلعالررع ،طررا اع ررت ملرعليررع يرران ن لكافحررع ار ر عل ر أ ررا
إلعالع اعام ١992؛
__________

*

عر هتا التقع ل
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(ا) عر ررا
الف يف 2020-20١5؛
()
ة

ر ت ع ا لرراا إلعالررع ل ملسرراع يف إلجاا ررع ل ر أجررت ارق ررع الت ررث

عر ا إلطا ا طين ل ي ار ظ ف وإلاا ة

ا ع ارحسر نررااا إلجرة
(ه) عر ا طع حلك لع
كان ج لض ق يس؛
إلعالع ل اسكان تل

( ) ان ا التقع مللك ع ملكافحرع اعقرف ضر
ايذ ا م امهاهلم رغالهلم ،ل عام 20١9؛
(ز)
اةعايع هلم؛
ة

إلعالع؛

(ح)
إلعالع؛

ان ررا

لررس

ر ررا

ا را

ورإلاا ة

ا ر طين ملعررين ر وررإلاا ة

ورإلاا

إلعالرع لكافحرع
إلعالررع لي ر ل

ار م هب ف خت ص  7ل ملااع ل ا ظااف ل خل لرع اعالرع اخورإلاا

(ط) الررة ع ع ررع ج ي ر يف ل ر ام ررال ا طق ررع ملرعلي ررع رإلعالررع ،ررث ررال
نظ ع ار فري ت يف أك ت رأن لرطلمرا
لاا م ل خمرلف مل ا
اك لق ا ا
وإلاا ة إلعالع.

اثل ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4-1
-5

عة التقع رايلق از لا يل :
(أ)

ع م ل لع إلطا ايان

حملل لث

فال ع راي

اكال؛

(ب) ع ر م اح ررةز ي ر م ف ررا ظ ررص اع ررا يف اقظ ررة ل إلع ررالل
رمل  ١8 ١7 ١2ل فال ع حا هذه إلعالل ؛

ارفس ررييع ملرعلي ررع

ارررأ ري ا ر ي ل اطررالل خلطررع ا اا ررع ارقف ررذ
(ا) حررا
اإلعالع خلاتع راف يف 2020-20١0؛

ر ت ع ا طق ررع

ر ر ت ع ا طق ررع اإلعال ررع
( ) ض ررعف اا ررا لل ررع ار ي ررت ملر رراح ل اط ررا
فرال ار طين اإلعالررع لر أجررت ل رراكع ورإلاا ة إلعالررع ل رراكع كاللرع فعااررع ،عر
ملرعليع ر فال ع ت ها؛
طةيق ملقظ ا ايت مت ل م ،ل ضث اس ا ا قف ذ إلجة
خل ر لا
عل اق
إلعال ررع
تل

(ه) ي ر م إلعالررع ا ررذ ررا أن ظضررث ا ر فررة ك ر ي ررمح ل ر هل ارلي ر
لر ررالل اقظررام ا ر طين الرررأل ض ر إلعالررع ،اررذ
ي ر ل يعر ر عر ررا ل و ر ي ل
ةا اطيب اإلعالع ي فة كاف افةا اكما اس ة إلعالع ،وإلاا ة
ا ررذي ا ر ي م لف ررا لرق ع ررع ياف رال اغ ر ل ،و ررإلاا ة إلعال ررع ل ر اس رركان
كان ج لض ق يس ،وإلاا ة إلعالا اذهق ع أ اقفس ع جر اع ع؛

( ) ع ر ر م الكان ر ررع
ملعي ر يف لل ررع ملعل ل ررا
إلج ررة
خل لا ل ملقاطق اقاا ع؛
2

ر رررفا يف ل ر ر اقظر ررام ا ر ر طين الرر ررأل ض ر ر إلعالر ررع سر ررما
ا رريت لر رراح الت ر ا رريت يس ر ت ط ررال عل ررا نع ر م
GE.19-17819
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(ز) عر م ررر لع ملر
كفايع هذه مل .
-6

خلاتررع ر لا ار ع يف ملسررر ةيف افة يررع ملسررريلع عر م

توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:

مواءمررة التعر رريعات اعلي ررة مررل التفاقي ررة عل ررى ررو م ررل خ ررال ر رراء
(أ)
تقييمات للتأثري يف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة نتيجة تغيري التعريعيات اليت قني ترثثر يف
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب) عادة النظرر يف اإلعرال ت التفسرريية املتعلقرة دملرواد  12و 17و 18مرل
التفاقية وسحب هذه اإلعال ت؛
(ا)

بنيء العمل دخلطة ال ال ة لتنفيذ السرتاتيجية الوطنية لإلعاقة؛

( ) العمررلل دلتع رراوا الوثيررق م ررل تل ررف منظمررات األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة
ومبعررااهت ا الفعالررةل علررى نررماف أف يتررو ار لالتفرراق الرروطا لإلعاقررة والس ررتاتيجية الوطنيررة
املقبلة لإلعاقة مرا يففري مرل املرواادل وخطرة تنفيرذ ذات أهرنياف قابلرة للقيرارل و ليرة اصرني
قويةل و طاا امسي لتقنيمي تقااير عل األداءل وشروط بعأف التقييم واإلدااة واملساءلةل بطرق
من ا تنفيذ التوصيات الصاداة عل انة اإلنتا ية؛
(ه) مرا عة معايري تقييم اإلعاقة مل أ رل تقرنيمي الرنيعم يف طراا النظرا الروطا
لتررأمث نررني اإلعاقررةل ومواءمررة هررذه املعررايري مررل نررر اإلعاقررة مررل منظرروا حقرروق اإلنسررافل
وتررو ري الررنيعم الفررايف لفبرراا السررل ذوي اإلعاق رةل واألشررخاص ذوي اإلعاقررة الررذيل لررنيي م
خلفيررات متنوعررة ثقا ي ر ا ولغرروخال واألشررخاص ذوي اإلعاقررة مررل السررفاف األصررليث وسررفاف
زا مضيق توايسل واألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية أو النفسية ال تماعية؛
( ) تبسرريو وتونرريا رراءات النظررا الرروطا للتررأمث نررني اإلعاقررة و نررفاء
مزيني مل العفا ية علي ال بسربل من را حرة املعلومرات للجم روا وتسر يل الطرال ،علي رال
ونررماف أف يلررن النظررا املررذهوا املتطلبررات املتنوعررة واملتنياخلررة لقشررخاص ذوي اإلعاقررة يف
مجيل اجملالت؛
(ز) نماف مفانية وصو األشخاص ذوي اإلعاقة ىل برامر النيعوة املستمرة
واملستنيامة والفردية واملستقلة واملزودة دملوااد الفا يةل ول سيما تلك اليت ل تعرفل رزءا
مل النظا الوطا للتأمث نني اإلعاقة.
ررعة التقررع رايلررق اع ر م ج ر آا ررا ا ررع أ فعااررع اض ر ان ل رراكع وررإلاا
-7
ة إلعالع ل اكع فعااع ،ل الل ملقظ ا ايت مت ل م ،ل قف ذ فال ع ت ها.
 -8توصرري اللجنررة النيولررة الطرررفل تاشرريا مررل التعليررق العررا للجنررة اقررم )2018(7
بع ررأف مع ررااهة األش ررخاص ذوي اإلعاق ررةل مب ررل رري م األطف ررا ذوو اإلعاق ررةل م ررل خ ررال
املنظمررات الرريت ت ر ل م يف تنفيررذ التفاقيررة واصررنيهال دنعرراء ليررات امسيررة ودائمررة لضررماف
املعررااهة الفاملررة والفعالررة لقشررخاص ذوي اإلعاقررةل مبررل رري م األطفررا ذوو اإلعاقررةل مررل
خررال املنظمررات الرريت ت ر ل مل يف ونررل وتنفيررذ التع رريعات والسياسررات الراميررة ىل تنفيررذ
التفاقيةل ونماف املوااد الفا ية وتو ري ما يلز مرل الرنيعم .وتوصري اللجنرة النيولرة الطررف
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دشراك األشخاص ذوي اإلعاقة مل السفاف األصرليث وسرفاف رزا مضريق تروايس واملنظمرات
اليت ت ل م على و ه اخلصوص يف مجيل وانب تصميم وتنفيذ واصني وتقييم خطة احلفومة
األسرتالية لتحسث نتائر اإل راءات لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة مرل السرفاف األصرليث
وسفاف زا مضيق توايس.

دء -حقوق حمنيدة (املواد )30-5
املساواة وعني التمييز (املادة )5
عة التقع رايلق اع م ج أ اطا ةيع فعال حل ايع وإلاا ة إلعالع
-9
ل ر أورركال ار ر ملق ت ررع ملرع ر يف ل نررا ج ر  ،ر ا عل ر لسررر ال اك لق ا ر  ،ن
ركان جر لضر ق ر يس يعران ن لر حلةلران
وإلاا ة إلعالع ل اسكان ترل
ج اا يلسر ا ن ل أغلرا ح ران رأن ملسراات اريت ر ة فر م ،ن آا را ا ركا ال
مب جا ايان ن حلايل ،اتع لان ن لكافحع ار عل أ ا إلعالع اعرام  ،١992ا سر
ل لرقا ل وإلاا ة إلعالع.
 -١0تاشيا مل التعليق العا للجنة اقم  )2018(6بعأف املساواة وعني التمييزل تفرا
اللجن ررة توص رريت ا الس ررابقة (CRPD/C/AUS/CO/1ل الفق رررة  )15أبف تع ررزد النيول ررة الط رررف
قوانث مفا حة التمييزل ول سيما قانوف مفا حة التمييز على أسار اإلعاقة لعرا 1992ل
وذلك مل أ ل ما يلي:
التصنيي ألشفا التمييز املن جية واملتعنيدة ااوانب واألو هل والعرتاف
(أ)
بو ود التمييز على أسار خاصية وحينية أو علرى أسرار خصرائت متعرنيدة ااوانرب وتأو متعرنيدة
األو هل والسماح بتقنيمي شفاوى نظاميةل ودختاذ راءات ت يلية ومجاعيةل و رض عقودت
مل أ ل التصنيي لعني مفانية الوصو وللسلوك التمييزي؛
(ب) دعررم األشررخاص ذوي اإلعاقررة يف اخترراذ قرراااوم أبنفسر م ويف اخترراذ اإل رراءات
وتقنيمي العفاوىل وخاصة األشخاص الذيل لنيي م احتيا رات دعرم عاليرة واألشرخاص ذوو
اإلعاقات العقلية أو النفسية ال تماعية.
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
-١١

عة التقع رايلق از لا يل :

ر ا ل ر اسرركان تررل
خنفرران نسررمع اقسررا افر ررا ة إلعالررع،
(أ)
كان ج لض ق يس ،ال يت ا ي الكان ع ا ت ل اىل خل لا ل اطا اقظام ار طين
الرأل ض إلعالع؛
(ب) للررع افررةا ملراحررع القسررا افر ررا ة
رعلق حبي ل ملةأيف ملسا يف لقس .

4

إلعالررع ال رراكع ل ضررث ا ررا
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 -١2تاشيا مل التعليرق العرا للجنرة اقرم  )2016(3بعرأف النسراء والفتيرات ذوات اإلعاقرة
ويف نوء الغاخت  1-5و 2-5و 5-5مرل أهرنياف التنميرة املسرتنيامةل توصري اللجنرة النيولرة
الطرف بتعزيز التنيابري الرامية ىل التصنيي ألشرفا التمييرز املتعرنيدة ااوانرب واألو ره نرني
النساء والفتيات ذوات اإلعاقةل وتوصي ا دألخت مبا يلي:
تيسررري الوصررو ىل اخلررنيمات املقنيمررة يف طرراا النظررا الرروطا للتررأمث نررني
(أ)
اإلعاقررة لصرراحل النسرراء والفتيررات ذوات اإلعاقررةل ول سرريما النسرراء والفتيررات ذوات اإلعاقررة
مل السفاف األصليث وسفاف زا مضيق توايس؛
(ب) تقرنيمي الررنيعم الفرايف ملنظمررات وشربفات النسرراء والفتيرات ذوات اإلعاقررةل
ول سرريما لتلررك الرريت ت ررل النسرراء والفتيررات ذوات اإلعاقررة مررل السررفاف األصررليث وسررفاف
زا مضيق توايسل لفي تعااك يف مجيل املباداات الرامية ىل تعزيز املسراواة برث اانسرثل
ونماف معااهت ا الفعالة يف ونل سياسات للمساواة بث اانسث والن وض دلنساء والفتيات.
األطفا ذوو اإلعاقة (املادة )7
-١3

عة التقع رايلق از لا يل :

(أ)
حي ل اطفت؛
(ب)
ه

ع ر م ا ك ر عل ر حي ر ل طفررال ة
ع م الكان ع ت ل طفال ة

إلعالررع ل طررع اع ررت ا طق ررع إلع ررال
إلعالع اىل آا ا

فريا اىل ملساع يف ملقا مع اخطفال ة
(ا)
طفال عمريهم ع آ ا م؛

ار ت ملمكة؛

إلعالع اسق م ل أجت ل اكع

فريررا اىل ا ر عم ملقا ررا ياف رال اخطفررال ة
()
كان ج لض ق يس ةهم؛
(ه) حاار ررع طفر ررال االج ر ر للر س ر ر الت ر ر ة
حرتاز ت ا اع اطةف ل ملقطيع امحةيع.

إلعالررع ل ر اسرركان تررل
إلعال ر ررع حملرت ر ر ي ل لةف ر ررق

 -١4توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:
(أ)
حقوق الطفل؛

الرتهيررز علررى حقرروق األطفررا ذوي اإلعاقررة يف أي خطررة عمررل وطنيررة إلعمررا

(ب) نررماف وصررو األطفررا ذوي اإلعاقررة ىل ليررات التررنيخل املبفررر اايررنية
والقائمة على حقوق اإلنساف؛
(ا) تعررنييل مجيررل التعرريعات لضررماف تزويررني األطفررا ذوي اإلعاقررة مبررا يناسررب
سن م مل دعم وترتيبات تيسريية للتعبري عل اائ رم يف مجيرل املسرائل الريت ترثثر يف حقروق م
أو يف مصاحل م؛
( ) تو ري التمويل واملرواادل يف اجملتمرل اعلريل مرل أ رل الرنيعم املناسرب ثقا يرا
لقطفا ذوي اإلعاقة مل السفاف األصليث وسفاف زا مضيق توايس وألسرهم؛
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(ه) خر رراي مجي ررل األطف ررا الال ي ررث وملتمس رري اللج رروء عل ررى و رره الس رررعةل
ول سيما األطفا ذوو اإلعاقة وأسرهمل مل مرا ق الحتجادل ونماف تو ري النيعم الفرردي
هلم والعرتاف حبرمانم مل الرتتيبات التيسريية املعقولة هعفل مل أشفا التمييز.
ذهاء الوعي (املادة )8
از ر لسرر ال
عة التقرع رايلرق از عر م ضرافة ل ر علر س رث ملسرر
-١5
ركان
ا اقسا  ،وإلاا ل اسركان ترل
ل اكع وإلاا ة إلعالع،
ج لض ق ر يس ،ورإلاا ة إلعالرع ارذي ار ي م لف را لرق عرع ياف رال اغر ل ،ورإلاا
ة إلعالع ل مل ل ا مل ل ل ج مل رت لقسر لغراية هل يرع لقسران ع أحرة هل يرع
مل ل لقس ع حالل تفا لقس  ،ل رالل ملقظ را اريت متر ل م ،غ رع رت ث ج ر
ار ع ع أن إلعالع ،مبا ل ةاك حل ال ايت ة ا ال يف إل ا ع اخورإلاا ة إلعالرع
ايت لذك ا ع مبسامهاهتم ،متاو ال لث فال ع.
 -١6توصي اللجنة النيولة الطرف أبف تضل اسررتاتيجية حفوميرة وطنيرة للررتوير للصرواة
اإلجيابي ررة امي ررل األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة و ذه رراء ال رروعي حبق رروق مل وأف تفف ررل استع ررااة
ومعااهة املنظمرات الريت ت رل األشرخاص ذوي اإلعاقرةل ول سريما النسراءل واألشرخاص مرل
السفاف األصليث وسفاف زا مضيق توايسل واألشرخاص ذوو اإلعاقرة الرذيل لرنيي م خلفيرات
متنوعة ثقا ي ا ولغوخال واألشخاص ذوو اإلعاقة مل امل ليات وامل ليث ومزدو ي امليل اانسي
ومغايري اهلوية اانسانية وأحراا اهلوية وامليرو اانسرية وحراملي صرفات اانسرثل يف ونرل
وتنفيذ مجيل أنعطة التوعية.
مفانية الوصو (املادة )9
-١7

عة التقع رايلق از لا يل :

ع م ج اطا طين اإل الغ ع ل ال لر ال ملعايري عرام  2002ملرعليرع
(أ)
اات اقيت اعام ايت يس ت ت ل ة إلعالع اا ا ،ملعايري إلعالع ( ا ت ل اىل ملةفق -
ملما ) اعام  ،20١0ال عايري ا طق ع خل لا إلعالع؛
(ب) اقسررمع اكمررييف لر ملمررا حلاا ررع ارريت يرعررذ علر ة إلعالررع ا تر ل اا ررا
فريا لان ن امقا ا طين اىل وة ط لية يف عل ملسر ال ا طين أن ا ت ل اىل ملساك ؛
فري ررا اىل ر ر ري و رراللع فعاا ررع ال ف ررا ر ع ررع اكالل ررع لر ر ار ل ررا
(ا)
ملرعلير ررع يلكان ر ررع ا ت ر ر ل مب جر ررا فال ر ررع ،مبر ررا ل ةار ررك فرير ررا اىل كق ا ج ر ررا نظر ررم
ا .
ملعل لا
 -١8يف نوء املادة  9مل التفاقية والتعليق العا للجنة اقم  )2014(2بعأف مفانية
الوصررو ل توصرري اللجنررة النيولررة الطرررف دلقيررا مبررا يلرريل مررل مراعرراة اهلررنيف  9والغررايتث 2-11
و 7-11مل أهنياف التنمية املستنيامة:
ونرل وتنفيرذ طراا وطرا لإلبرالم عرل مرنيى المت را ملعرايري عرا 2002
(أ)
املتعلق ررة بوس ررائل النق ررل الع ررا ال رريت يسر ر ل وص ررو ذوي اإلعاق ررة لي ررال وملع ررايري اإلعاق ررة
(الوصو ىل املرا ق  -املبا ) لعا 2010ل وللمعايري الوطنية خلنيمات اإلعاقة؛
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(ب) تعنييل القانوف الحتادي مل خال دااي قواعني لزامية بعرأف الوصرو ىل
مجيل املساهل اانيينية واملعنيالة على و واسل؛
(ا) اخت رراذ الت ررنيابري التعر رريعية والسياس رراتية الالدم ررةل م ررل ون ررل مع ررايري بع ررأف
الشر ررتاء العم رروميل م ررل أ ررل الو رراء دجملموع ررة الفامل ررة م ررل اللتزام ررات املتعلق ررة دمفاني ررة
الوصررو مبو ررب التفاقيررةل مبررا يف ذلررك مررا يتعلررق بتفنولو يررات ونظررم املعلومررات والتصررالتل
ونماف اختاذ تنيابري زائية عالة يف حا عني المت ا للمعايري.
احلق يف احلياة (املادة )10
-١9

عة التقع رايلق از لا يل :

لر ا اع ة ملر لث ا ال وإلاا ة إلعالع ،اتع ورإلاا
(أ)
رركان جر
ة إلعالرع اذهق ررع وررإلاا ة إلعالررع ررت عر عررا اسرركان تررل
لض ق يس ،ليا نع لث عالع اسكان؛
(ب) ك رةيف ع ر وررإلاا ة إلعالررع اررذي يع ر ن ع ر أفكررا نرحا يررع ،ر ا
رركان جر لضر ق ر يس ،ررماب لق ررا نعر م ار عم،
ررت عر عررا اسرركان تررل
افية ،اع اع؛
ة

فا لع ل ا ف ا ملمكةيف غري ملر لعع ،مل ك فا ها ،ل تف ف وإلاا
(ا)
إلعالع ل ألاك اةعايع.

 -20توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:
معااة مسرألة ترني متوسرو العمرر املتوقرل لرنيى األشرخاص ذوي اإلعاقرةل
(أ)
وخاصة األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية واألشرخاص ذوو اإلعاقرة داخرل عتمعرات السرفاف
األصليث وسفاف زا مضيق توايس؛
(ب) نررماف أف تعررمل خطط ررا الوطنيررة للصررحة العقليررة ومنررل النتحرراا تررنيابري
حمنيدة األهنياف خاصرة دألشرخاص ذوي اإلعاقرةل ول سريما األطفرا ذوو اإلعاقرةل وونرل
تنيابري مناسبة ثقا ي ال دلتعاوا مرل األشرخاص ذوي اإلعاقرة مرل السرفاف األصرليث وسرفاف
زا مضيق توايسل ملنل ااتفا ،معني النتحاا بث هثلء السفاف واستبانته ومعااته؛
(ا) نماف األخذ بن ر شرامل ملنرل النتحراا يف صرفوف األشرخاص ذوي اإلعاقرة
أثناء تنيايب مجيل امل نيث العاملث مل هثلء األشخاص ومل أ ل مل مبل ي م العاملوف يف
اجملالت الصحية وال تماعية والتعليمية واجملتمعية.
حالت اخلطر والطواائ اإلنسانية (املادة )11
 -2١ان التقررع ،ه ر ر اث أن آ غررري ملقرراف س ر م ل فررالم ع ر م ملسررا يف اضررعف ل
تف ف وإلاا ة إلعالع ،ل عة رايلق از ع م ج لا يل :
لعايري طق ع لرسيع إل يف اط ت ض حل ل عل ا عم خلاا رذ
(أ)
اط ت؛
رتا ع ملقا مع اذ إلعالع أ قا حا
إلعالع
وررإلاا ة إلعالررع ل قف ررذ اطررا ر ق
(ب) آا ررع الرعررا ن لررث لقظ ررا
الح ل خماطة اك ث الف يف  2030-20١5عل ملسر ال ا طين ،ل ع ل ع إل الغ.
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 -22تفرا اللجنة توصيت ا السابقة بعأف هرذه املسرألة (CRPD/C/AUS/CO/1ل الفقررة )23
وتوصي أبف تنعئ النيولة الطرفل دلتعاوا الوثيق مل املنظمات الريت ت رل األشرخاص ذوي
اإلعاقررةل ليررة متاحررة وشرراملة تام را للتعرراوف مررل األشررخاص ذوي اإلعاقررة يمررا ررت تنفيررذ
واصني طاا سيننياي.
العرتاف دألشخاص ذوي اإلعاقة على قني املساواة مل اآلخريل أما القانوف (املادة )12
 -23عل اةغم ل ت ا التقرع ر ا ع اإلترالح ايران  ،رعة التقرع رايلرق از
ر ا ف ررا ظررص ايررة
عر م احررةز ير م إلاغررا نظررام ا تررايع نظررام خترراة ايررة را كااررع،
ملرعليرع راعررالا اقفسر ايسرة  ،عر م جر اطررا زلرين ارغ ررري هررذ اقظررام متالرال عر طةيررق عر ررا
نلظم ال عم ل ختاة اية .

 -24ذ تعررري اللجنررة ىل تعليق ررا العررا اقررم  )2014(1بعررأف العررتاف دألشررخاص ذوي
اإلعاقة على قني املساواة مل اآلخريل أما القانوفل توصي النيولة الطرف مبا يلي:

لغاء أي قوانث وسياسات وممااسرات أو أعرراف يفروف هرني ا أو نتيجت را
(أ)
حرمرراف أي شررخت ذي عاقررة مررل الع ررتاف برره هعررخت أمررا القررانوفل أو تقلرريت هررذا
العرتاف؛
(ب) تنفيررذ طرراا متسررق علررى املسررتوى الرروطا لررنيعم اخترراذ القرراال علررى النحررو
املوصررى برره يف تقريررر اللجنررة األس ررتالية لإلصررالح القررانو لعررا  2014املعنرروف "املسرراواة
والقنياة واإلعاقة يف قوانث الفومنول ".
مفانية اللجوء ىل القضاء (املادة )13
-25

عة التقع رايلق از لا يل :

ر رةيعا ا ر ر عم ل ر رراكع
لر رراا م فير ررا ه ر ر ار رريت ر ررق
أن عر ررو ا ر ر
(أ)
وررإلاا ة إلعالررع علر لر م ملسررا يف لررث ا رةي ل نظررام ه ررع حمللفر  ،اكر ي ررع ار
لاا م حلك لع حتا يع مل فعت ةاك؛
(ب) ع ر م ج ر طررا لرسرريع عل ر ملسررر ال ا ر طين الع اررع ملرعليررع رإلعالررع ل
س ررث حلك لررا لر أجررت ضر ان عررم وررإلاا ة إلعالررع الح ر ل علر نفررس أورركال
ر ا ورإلاا ة إلعالرع اعيل رع
حل ايع ايان ن ع ل ايت حي ت عل ا رل أفرة ر رث،
أ اقفس ع جر اع ع اذي ل فَّة هلم ا ما ار سرييع ملعي اع إلجةا ع راي اكال؛
(ا)

ر ة ار ةيعا ل عرما

وإلاا ة

إلعالع غري ل هل ال فث؛

فا نسمع ا رماب ة إلعالرع ملر ن ل نظرام اع ارع خلراا را رماب،
()
كان ج لض ق يس؛
ا ا مان ل عر عا اسكان تل
رإل م ملر ترت اقظرام ختراة ايرة را كاارع ملسراع يف ورإلاا ة
(ه)
"غري ايا ي عل ارعالت لث اقظام ايان أبنفس م"؛

إلعالرع

( ) عر م جر ررال طق ررع ل ررقفع حسررا نر إلعالررع ل س ررث لةحررت نظررام
وإلاا غري ملر هل ال فرث ملر ع ل ر
اع اع لقاا ع ،مبا ل ةاك ام ال ملرعليع ع
حرتاز ل است غريه ل ملةفق.
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 -26توصي اللجنة النيولرة الطررف أبف تففرلل دلتعراوا الوثيرق مرل األشرخاص ذوي اإلعاقرة
مل خال املنظمات اليت ت ل مل مفانيرة اروء األشرخاص ذوي اإلعاقرة بصرواة عالرة ىل
العنيالةل دوف أي تييز .هما توصي النيولة الطرف مبا يلي:
ونل تعريعات يف مجيل الولخت بعأف معرااهة األشرخاص ذوي اإلعاقرة
(أ)
على قني املساواة مل اآلخريل يف نظا هيية اعلفث؛
(ب) ونل خطو متسقة وطني ا للعنيالة املتعلقة دإلعاقة يف مجيل احلفومات مل
أ ررل نررماف دعررم األشررخاص ذوي اإلعاقررةل ول سرريما أوليررك الررذيل ل تررو ار هلررم الرتتيبررات
التيسرريية املعقولررة واإل رائيررة دلقررنيا الفررايفل للوصررو ىل نفررس أشررفا احلمايررة القانونيررة وااررر
اليت حيصل علي ا دقي أ راد اجملتمل؛
(ا) مواءمررة مجيررل تع رريعات الررولخت واألقرراليم والتع رريعات الحتاديررةل مبررا يف
ذلك القوانث والسياسات اانائيةل مرل التفاقيرة لففالرة نرما ت مراعراة األصرو القانونيرة
اميررل األشررخاص ذوي اإلعاقررةل وهفالررة مرا عررة الونررل القررانو لقشررخاص الررذيل قتريررني
الع ررتاف ررم علررى قررني املس راواة مررل اآلخ رريل أمررا القررانوف والررذيل اعتتررروا ررري مررثهلث
للم و للمحاهمة؛
( ) معااررة ااتفررا ،نسرربة العررباك مررل السررفاف األصررليث وسررفاف ررزا مضرريق
توايس يف نظا قضاء األحنياث وتنفيذ التوصيات الواادة يف التقرير املعنوف "سربل الوصرو
ىل العنيالة  -حتقيق يف معني سجل السفاف األصليث وسفاف زا مضيق توايس"؛
(ه) القضاء على نظا اختاذ القراا دلوهالةل وتو ري النيعم الفردي املراعي لنرو،
اانس وللجانب ال قايفل مبا يف ذلرك الرنيعم النفسري ال تمراعيل لقشرخاص ذوي اإلعاقرة
يف نظا العنيالةل وتس يل الوصو ىل املعلومات وتو ري خيااات عتمعية إلصنياا األحفا ؛
( ) نررماف دااي وحررنيات تنيايبيررة بعررأف العمررل مررل األشررخاص ذوي اإلعاقررة
وبعأف التفاقية يف برامر التنيايب املقرراة أل رراد العررطة ومروافي السرجوف واعرامث واملروافث
القضائيث والقضاة وموافي اعاهم؛
(ز) مجل بيا ت مصنفة حسب نو ،اإلعاقرة والسرل ونرو ،اارنس واملفراف واإلثنيرة
يف مجيل مراحل نظا العنيالة اانائيةل مبا يعمل عنيد األشخاص ري املثهلث للرتا رل واملرودعث
قيني الحتجاد يف السجل و ريه مل املرا ق.
حرية العخت وأمنه (املادة )14
-27

عة التقع يلق راغ از لا يل :

طر ررة اس ا ر ررا مل ا ر ررا ار ر رةيع ع ار رريت ر ر اىل حرتر رراز ارعسر ررف
(أ)
حرتراز اىل أجررت غررري لسر اعررالا ايسررة اخورإلاا ة إلعالررع ،لررا سررمم هررذه طررة
اس ا را مل ا ررا لر أ ررة غرري لرقا ررا علر وررإلاا ة إلعالرع لر اسركان تررل
كان ج لض ق يس وإلاا ة إلعالع اذهق ع أ اقفس ع جر اع ع؛
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(ب) مل ا ررع ملسررر ةيف ملر لررع ل اجمررا وررإلاا اررذي يعرران ن ل ر "عاهررع ا ك ررع
عيل ررع" عل ر خلض ر العررالا ،طررةل لق ررا حرترراز اىل أجررت غررري لس ر ل لةك ر اطررا
ا ر ن ر ع رع ارا عرع لرس
اقفس  ،عل اةغم ل ار ت ا ا يف ل يةية لقع احرا
ا ف ،ا ا ل عام  20١6ملعق ن " حرتاز وإلاا ة اعاها إل ك ع اقفس ع
اىل أجت غري لس ل أ ا ا"؛
وإلاا ة إلعالع اعيل ع أ اقفس ع جر اع ع ه حرتراز،
(ا) اي
اىل أجت غري لس ل أغلا ح ان أ اف أط ل ل لك ملفة ضع ل حا إل نع لقاا ع؛
وإلاا ارذي مل يرل ن سرما "عاهرع ا ك رع
( ) ع م ج ال ع ع
وإلاا حملرت ي ق ل؛
أ عيل ع" اذي حرت اىل أجت غري لس ع ه
(ه) مما ع حرفاظ ر طفال ة إلعالع ي هم ل ألاك اتع رامااغ .
 -28ف اللجنررةل ذ تعررري ىل مبادئ ررا التو ي يررة بعررأف حررق األشررخاص ذوي اإلعاقررة يف
احلرية واألمل (A/72/55ل املر ق)ل حت النيولة الطرف على ما يلي:
لغرراء أي قررانوف أو سياسررة وأي ممااسررة أو عرررف بفررل مررل سررلب احلريررة علررى
(أ)
أسار اإلعاقة وبفل مل راء تنيخالت طبية قسررية علرى األشرخاص ذوي اإلعاقرةل ول سريما
األشخاص ذوو اإلعاقة مل السفاف األصليث وسفاف زا مضيق توايس؛
(ب) تنفيررذ التوصرريات الررواادة يف تقريررر انررة حررالت العررثوف اجملتمعيررة التابعررة
جمللس العيوخل الصرادا يف عرا  2016واملعنروف "احتجراد األشرخاص ذوي العاهرات اإلدااهيرة
والنفسية ىل أ ل ري مسمى يف أسرتاليا"؛
(ا) التوقرف عررل يررنيا ،األشررخاص ذوي اإلعاقرة اهررل الحتجرراد ىل أ ررل ررري
مسمى أو لفرتات أطو مل تلك املفرونة يف حالت اإلدانة اانائية؛
( ) مجل بيا ت عل عنيد األشخاص اعتجزيل ىل أ ل ري مسمى وعل عنيد
هثلء اعتجزيل سنوخال مصنفة حسب طبيعة ااربةل وطو مرنية الحتجرادل ونرو ،اإلعاقرةل
والنتماء ىل السفاف األصليث و ىل أصل خرل ونو ،اارنسل والسرلل والختصراص القضرائيل
نيف عادة النظر يف احتجادهم؛
(ه)

ناء ممااسة احتجاد األطفا ذوي اإلعاقة وتقيينيهم يف أي مفاف هاف.

عني التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو امل ينة (املادة )15
-29

عة التقع يلق راغ از لا يل :

ار رةيعا اس ا ررا مل ا ررا ارريت س ر ا ر رررإل م مل ر ة اعيل ررع
(أ)
اي ر لس ر يع اع اررع حبتررع " ع ر يت اسررل اث" ،مل ا ررا اري يررع ض ر وررإلاا ة
إلعال ررع ،مبر ر ف ر ر م طف ررال ،ل أ لك رران ك رران ،مب ررا ل ةا ررك ل لطاع ررا اع ا ررع ارعل ر ر م
ا حع ،لةفق اةعايع اقفس ع جر اع ع عايع كما اس ؛
(ب) اري ررا ية ار ر يف ررأن ر ر ملعالل ررع ا رريت يرع ررةن هل ررا ا ررماب ة إلعال ررع لر ر
رركان جر لض ر ق ر يس عل ر ي ر اسررتقا ا رةي ل ر ظف اسررت ن،
اسرركان تررل
ر ا اخوررإلاا ة إلعالرا اعيل ررع أ اقفسر ع
ررإل م حلررمس نفرة افر ط يلررع،
جر اع ع ،ع م ج لق آلقع يس ت ا ت ل اا ا ل أجت ي ا كا ال.
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(ا)
ف ا يرعلق رع

عر م ارعررا ن لررث وررإلاا ة إلعالررع ،لر
ان ا آا ع لاا ع طق ع واللع ملسأاع إلعالع.

ررالل ملقظ ررا

ارريت متر ل م،

 -30حت اللجنة النيولة الطرف على ما يلي:
ون ررل ط رراا تعر رريعي و دااي متس ررق عل ررى الص ررعيني ال رروطا حلماي ررة مجي ررل
(أ)
األشررخاص ذوي اإلعاقرةل مبررل رري م األطفررا ل مررل اسررتخنيا املرثثرات العقليررة والقيررود ااسررنيية
والعزلة حبجة "تعنييل السلوك" والقضاء علرى املمااسرات التقيينييرةل مبرا يف ذلرك العقوبرة البنينيرةل
يف مجيل األماهلل مبا يف ذلك املنز ؛
(ب) اعتم رراد سياس ررات وت ررنيابري حلماي ررة األش ررخاص ذوي اإلعاق ررةل مب ررل رري م
العررباك واألشررخاص ذوو اإلعاقررة الذهنيررة أو النفسررية ال تماعيررة مررل السررفاف األصررليث
وسفاف زا مضيق توايسل مل التعرض لسوء املعاملة على يني السرجناء اآلخرريل ومروافي
السجوف ونماف أل تحيتجز األشخاص ذوو اإلعاقة يف احلبس النفرادي؛
(ا) نماف ُّ
تفل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة مرل املعرااهة الفعالرة يف نعراء
اآللية الوقائية الوطنية ويف أعماهلا.
عني التعرض لالستغال والعنف والعتنياء (املادة )16
-3١

عة التقع رايلق از لا يل :

ر لق ررا اخوررإلاا
فريررا اىل آا ررا اضرراف ع الةلا ررع ا رركا ال ل ر
(أ)
ة إلعالع غري مل هل اال رفا يف ل اقظام ا طين الررأل ضر إلعالرع ،اكمرا اسر ة
ا اقسا ة إلعالع؛
إلعالع،
ة

(ب) للع مل آا ا ل ملراحع التقرع مللك رع ملكافحرع اعقرف ضر
إلعالع لكافحع ايذ ا م امهاهلم رغالهلم؛

(ا) ع م قف ذ ار ت ا
"لسريمت ال عقف"؛

ا يف ل يةية التقع

( ) ع م ج اوا يف ترةحيع اىل اقسرا افر را ة
الح ل اعقف ض اقسا أطفاهل الف يف 2022-20١0؛

ورإلاا

ا ع حلي ل إلنسان ملعق ن
إلعالرع ل خلطرع ا طق رع

(ه) خل يف غري اكاف ع حلر ج هل كل رع رت ار اة اريت ر ر ال العقرف ملقر يل
زلررا ة ا ررلع؛ ارريت حتر ل ن ير ار عم اكررال القسررا افر ررا
عرر لقسر
ة إلعالع؛
()
ل ح اع

حم يع أ
اقطال.

سث ام رال عر اعقرف ضر اقسرا افر را ة

إلعالرع

 -32توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:
نعرراء ليررة وطنيررة بفررل الوصررو لي ررا للرقابررة والعررفاوى وااررر لصرراحل
(أ)
األشررخاص ذوي اإلعاقررة الررذيل عررانوا مررل العنررف واإليررذاء والسررتغال واإل ررا يف مجيررل
األماهلل مبل ي م مجيل األشخاص ذوي اإلعاقة ري املثهلث لالستفادة مل النظا الروطا
للتأمث نني اإلعاقةل ول سيما النساء ذوات اإلعاقة األهر سنا؛
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(ب) نرماف حررة املرروااد الفا يررة و ليررة للجررر لصرراحل اللجنررة امللفيررة ملفا حررة
العنف نني األشخاص ذوي اإلعاقة ومفا حة يذائ م و اهلم واستغالهلم؛
(ا) تنفيذ التوصيات الواادة يف تقرير اللجنة األسرتالية حلقوق اإلنساف املعنوف
"مستقبل بال عنف"؛
( ) نماف دااي النسراء والفتيرات ذوات اإلعاقرة يف اخلطرة الوطنيرة للحرني مرل
العنررف نررني النسرراء وأطفرراهلل للفرررتة 2022-2010ل الرريت تتجرراود الررامر واألنعررطة القائمررة
على املعاايل؛
(ه) نررماف تررو ري خررنيمات تراعرري نررو ،ااررنس والسررل للتصررنيي للعنررف القررائم
علرى نرو ،اارنسل ونرماف أف تعرمل هررذه اخلرنيمات مجيرل النسراء والفتيرات ذوات اإلعاقررة
وأف تفوف يف متناوهللل ونماف تنيايب املوافث تنيايب ا ها ي ا؛
( ) التصررنيي للقيررود املن جيررة الرريت تعرروك أدوات مجررل البيررا ت املسررتخنيمة
لستخالص البيا ت املتعلقة دلعنف نني النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

محاية السالمة العخصية (املادة )17
-33

عة التقع يلق راغ از لا يل :

مل ا ررا ملسررر ةيف ملر لررع ل ارعي ر م ايسررة إلج رران ايسررة
(أ)
ر ا اقسرا افر را ،
ملقث ايسة الح ت ل تف ف ورإلاا ة إلعالرع،
هذه مل ا ا لان ن ع؛

رراات
رل

رررإل م غررري ملررقظم التةحررع غررري اط ع ررع علر اةضررث طفررال مل ار ي
(ب)
ر رالفا ل ااص نر لرقس غريهرا لر ارر ال اطم رع اريح رع اريت جعرع ف را
ارريت ررة ن ل فيررع حرةيف لسرررقرييف ممر ظضررع ن هلررذه ارر ال أ ن ا ررت علر حلاجررع
اىل اجةا ا.
 -34حت اللجنة النيولة الطرف على ما يلي:
مرا عة وتعرنييل القروانثل مبرا يف ذلرك الفصرل املتعلرق بطلبرات اإل رراءات
(أ)
الطبيررة مررل أحفررا قررانوف األسرررة لعررا 2004ل علررى ررو يتماشررى مررل التفاقيررة واعتمرراد
تعريعات موحنية حتظر تعقيم البالغث واألطفا و عطاء وسائل منل احلمل للنساء والفتيرات
ذوات اإلعاقة و رض راءات اإل اض علي لل يف حا عني موا قت م احلرة واملستنرية؛
(ب) اعتمرراد أحفررا تع رريعية وانررحة حتظررر ص رراحة رراء التررنيخالت الطبيررة
التقحميررة ررري الضرررواية الرريت ل ا عررة ي ررال مبررا يف ذلررك اإل رراءات ااراحيررة أو اهلرمونيررة
أو ريها مل اإل راءات الطبية اليت تُتررى علرى األطفرا احلراملث لصرفات اانسرث قبرل أف
يبلغوا سل الرشني القانو ؛ وتقنيمي املعواة والنيعم املناسبث ألسر األطفا احلاملث لصفات
اانسثل وتقنيمي سبل اار لقشرخاص احلراملث لصرفات اانسرث الرذيل خضرعوا مل رل هرذه
اإل راءات الطبية؛
(ا) حظررر اسررتخنيا العررالي دلصررني الف ردئرري دوف موا قررة العررخت املعررا
على أسار أي شفل مل أشفا العاهات.
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حرية التنقل واانسية (املادة )18
-35

عة التقع رايلق از لا يل :

رةيعا هلت رةيف الت ر  ،ل ررت ل رران ن هلت رةيف اع ررام  ١958ا ررةط ملرعل ررق
(أ)
رحلااررع ا ررح ع ملق ر ا عل ر ل ار اا هلترةيف اعررام  ،١994ارريت سر ا رار ر ضر وررإلاا
الت هلتةيف؛
ة إلعالع ل اجة
(ب) لرران ن لكافحررع ار ر عل ر أ ررا إلعالررع اعررام  ١992اررذ يررقص عل ر
اعفررا ل ر عررو حكررام ا ر يف ل لرران ن هلت رةيف اعررام  ،١958ممررا ي ر اىل رررمعا وررإلاا
ة إلعالع؛
(ا) ف يف ع ة ق ايت ا أن يسرك ل ا مل اجة ن اذي ار ي م شوررييف غرري
ا ررع اك ر ي ررمح ل ر هل الح ر ل عل ر ملعاوررا ارياع يررع ا ر عم كمررا اس ر ملعاوررا
ارياع يع ا عم ة إلعالع؛
( ) نيررت االج ر
غريمها ل " ل ن لعالع حلا

للر س ر الت ر ة
عل ملسر ال إللل

إلعالررع اىل ل
".

ر ر غ ق ررا ل ي ر يف

 -36توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:
مرا عررة وتعررنييل قوانين ررا وسياسرراوا املتعلقررة دهلجرررة لضررماف عررني تعرررض
(أ)
األشررخاص ذوي اإلعاقررة للتمييررز يف أي مررل العررفليات واإل رراءات املتعلقررة دهلجرررة واللجرروءل
ول سريما دالرة اإلعفراء الروااد يف قرانوف مفا حررة التمييرز علرى أسرار اإلعاقرة لعررا 1992
واملتعلق أبحفا معينة مل قانوف اهلجرة لعا 1958؛
(ب) دالررة رررتة ععررر سررنوات الرريت جيررب علررى امل ررا ريل اسررتفماهلا ليصرربحوا
مررثهلث للحصررو علررى املعاشررات التقاعنييررة لررنيعم هبرراا السررل واملعاشررات التقاعنييررة لررنيعم
ذوي اإلعاقة؛
(ا) وقف نقل الال يث وملتمسي اللجوءل ول سيما األشرخاص ذوو اإلعاقرةل ىل
واو ودبوا ينيا اانيينية و ري ا مل "بلرنياف معاارة احلرالت علرى املسرتوى اإلقليمري"ل وذلرك
علررى النحررو الررذي طلبترره مفونررية األمررم املتحررنية السررامية لعررثوف الال يررث يف واقررة حقررائق عررل
محايررة ملتمسرري اللجرروء الررذيل يطلررق علررى حررالوم اسررم "احلررالت القنيبررة"ل وونررل حررني أد
للرعاية والنيعم الصحيث لقشخاص ذوي اإلعاقة اعتجزيل يف مرا ق احتجاد امل ا ريل.
العيش املستقل واإلدماي يف اجملتمل (املادة )19
-37

عة التقع رايلق از لا يل :

اذ إلعالع اذ يس ِّ ت ان را ل سرا ركق ع
اطا اسك ارإل
(أ)
اىل ض ررطة و ررإلاا ة إلعال ررع اىل اعر ر ل ة م ررا
ي ررتث عل ر ر  ،ا ررذ ر ر
لع ع لع قع ل أجت حل ل عل ا عم اذ يي ِّل اقظام ا طين الرأل ض إلعالع؛
فريررا اىل ررك جر رراع لقا ررا ل س ر اركلفررع ل ر اس ر ت ا ت ر ل
(ب)
يف ل ل يف وإلاا ة إلعالع عل ر ا لكان الالر م؛
اا  ،مما حي
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طع اع ت ملرعليع ر ورإلاا ترغة رقال ل عرال اةعايرع اسركق ع اكمرا
(ا)
ورإلاا ن  65رقع لر اع رة ،مبر فر م
م ر ال اسرمت اكف لرع ريل رت عر
اس
وررإلاا ة إلعالررع ،اررذي يع ر ن ل لةفررق عايررع كمررا اسر  ،اكر هررذه خلطرع ضررث
ح ل هلذه مل ا ع.
 -38توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:

ونل طاا وطا ي نيف ىل رالق مجيرل املثسسرات السرفنية اخلاصرة برذوي
(أ)
اإلعاقررة ومنررل النقررل عررر املثسسرراتل بطرررق من ررا حبر الفيفيررة الرريت بفررل ررا دعررم األشررخاص
ذوي اإلعاقرة ررري املررثهلث لالسرتفادة مررل النظررا الروطا للتررأمث نررني اإلعاقرة لفرري ينتقلرروا مررل
العيش يف مثسسة ىل العيش بصواة مستقلة يف اجملتمل؛
(ب) دخدة نطاق السفل ال تماعي العا ودخدة تيسري تفلفته دلنسربة لقشرخاص
ذوي اإلعاقة ودخدة تس يل وصروهلم ليرهل بسربل من را تطبيرق نظرا حصرت للسرفل ال تمراعي
الذي يس ل الوصو ليه وونل لوائا ومعايري لضماف التطبيق التنياجيي ملبادئ التصرميم العرا
يف السفل الذي يس ل الوصو ليه؛
(ا) مرا عررة خطررة العم ررل املتعلقررة دألش ررخاص األصررغر س ررنا يف عررا الرعاي ررة
السفنية لفباا السل مل أ ل نماف عني دخو أي شرخت دوف  65سرنة مرل العمرر ىل
مثسسات الرعاية السفنية لفباا السل أو العيش ي ا حبلو عا .2025
التنقل العخصي (املادة )20
عة التقع رايلق از ع م ج حل ل لراحع حمل ال ملعالع لسأاع رإل م للع قرا
-39
ارقيت ع ي هذ رإل م ت ع ل تف ف ورإلاا ة إلعالرع ،ر ا
لع
كان ج لض ق يس ل ملقاطق اقاا ع.
ل عر عا اسكان تل
 -40توصي اللجنة النيولرة الطررف أف تضرلل دلعرراهة مرل األشرخاص ذوي اإلعاقرة مرل
السفاف األصليث وسفاف زا مضيق توايسل مل خرال املنظمرات الريت تر ل م ويف عتمعراومل
حلررولا مناسرربة حملير ا ملعااررة العقبررات اهليفليررة األساسررية الرريت بفررل أف حتررو دوف اسررتخنيا
املعينررات واملعررنيات داخررل عتمعررات السررفاف األصررليث وسررفاف ررزا مضرريق ترروايس ويف
املناطق النائية.
حرية التعبري والرأي واحلصو على معلومات (املادة )21
ررعة التقررع رايلررق نر  ،ر ررر قا حكررم
-4١
إلعالع ،ج أ لعايري لل لع لان لل لرعليع رملعل لا
لع ملقال كت كالت.

ل لرران ن لكافحررع ار ر علر أ ررا
را يرضر أن كر ن ملعل لرا

سررطة يقتضرري مررل
 -42توصرري اللجنررة أبف تضررل النيولررة الطرررف قررانو ا بعررأف اللغررة املب ا
الوهررالت احلفوميررة أف تسررتخني سرربل تواصررل وانرحة وأف تضررل أيضرا معررايري ملزمررة قررانو ا
متعلقررة دملعلومررات والتصررالت لفرري تقر اني املعلومرراتل ول سرريما مجيررل املعلومررات املتعلقررة
دلتغيرريات امل مررة يف القرروانث والسياسررات والررنظم واللتزامرراتل أبسرراليب وأشررفا ووسررائل
سرررةل مبررا يف ذلررك طريقررة برراي ونظررا القرراءة امليسرررة ولغررة اإلشررااة (لغررة اإلشررااة األسررتالية)ل
مي ا
وأف تترراح وسررائل دعررم التواصررل بعررفل اوتيررا .همررا توصرري اللجنررة النيولررة الطرررف بتعررجيل
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استخنيا لغة اإلشااة (لغة اإلشااة األسرتالية) ودعمه واختاذ خطوات لضماف تروا ر مرتمجري لغرة
اإلشااة املثهلث.
احرتا البيت واألسرة (املادة )23
-43

عة التقع رايلق از لا يل :

حر ررال عررةن ار ل ررا ة إلعالررع أك ررة ل ر غررريهم حلررا نيررت
(أ)
أطفرراهلم ل ر عرراير م ،عل ر أ ررا إلعالررع ل ك ررري ل ر ح رران ،نيررص ا ر عم ملي ر م ا ر ر
ل ا ة إلعالع مل ا ع ملس ا ا ا ا يع؛
(ب) ار ململغ عق اذ يعا لقر ر رص اقسرا ة إلعالرع ورإلاا
ة إلعالررع لر مل ل ررا مل ل ر ل جر مل ررت لقسر لغرراية هل يررع لقسرران ع حررالل تررفا
ِّ
ملساع يف عل إلجناب.
لقس أحة هل يع مل ل لقس ع ،ل حل ل عل اركق ا ج ا
 -44توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:
(أ)
أو هلي ما؛

نماف عني صل أي طفل عرل والنييره بسربب عاقرة الطفرل أو أحرني الوالرنييل

(ب) اعتماد تنيابري شاملة ومراعية لنو ،اانس وللجانرب ال قرايف مرل أ رل دعرم
اآلدء واألم ات ذوي اإلعاقة يف تربية األطفا واعاية األسرة؛
(ا) نماف تفا ث الفرص للنساء ذوات اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقرة مرل
امل ليات وامل ليث ومزدو ي امليل اانسي ومغايري اهلوية اانسانية وحاملي صفات اانسث
وأحراا اهلوية وامليو اانسية يف احلصو على التفنولو يات املساعنية على اإلجناك.
التعليم (املادة )24
-45

عة التقع رايلق از لا يل :

عر م قف ررذ اع ير لر
(أ)
ل عال ارعل م اعام 2005؛

تر ا

رررعةن عررام  20١5ال عررايري ملرعليررع رإلعالررع

(ب) ار يف اكم ررييف ل ع ر اطررالب ة إلعالررع اررذي يعرران ن ل ر ارعل ر م ملقف ررت،
إلل ررا  ،اع اررع ،ع ر م ج ر ررا لالا ررع اكررت ف ررع ع ةيررع ،ع ر م كفايررع ار يررت خلرراا
اعا يع؛
رارعل م لالث ل مل
(ا) ع ر م ج ر ررال ل ررقفع طق ررع ررأن اطررالب ة
ارق ة.
ام ال ملرعليع ر رإل م مل ا ا اري يع حا

إلعالررع ،مبررا ل ةاررك

 -46تاشرري ا مررل التعليررق العررا للجنررة اقررم  )2016(4بعررأف احلررق يف التعلرريم اا راملل
والغايتث  5-4و-4أ مل أهنياف التنمية املستنيامةل تفررا اللجنرة توصرياوا السرابقة بعرأف
التعليم (CRPD/C/AUS/CO/1ل الفقرة  )46وتوصي النيولة الطرف مبا يلي:
رراء اسررتعراض دقيررقل دلتعرراوا مررل منظمررات األشررخاص ذوي اإلعاقررةل
(أ)
للمعايري املتعلقة دإلعاقة يف عا التعليم لعا 2005ل وتنفيرذ التوصريات الناشرية عرل هرذا
الستعراض وونل خطة عمل وطنية للتعليم ااامل؛
GE.19-17819
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(ب) التصرنيي لتزايرني معرنيلت الفصررل واإلقصراء والعزلرة يف صرفوف الطررالك ذوي
اإلعاقة على مجيل املسرتوخت ولعرني و رود بييرات مالئمرة لفرل يرة عمريرة مرل هرثلء الطرالكل
وخاصررة الطررالك مررل السررفاف األصررليث وسررفاف ررزا مضرريق ترروايسل و عررادة ختصرريت املرروااد
الفا ية لنظا تعليمي شامل اميل الطالك على الصعيني الوطا؛
(ا) توسيل عملية مجل البيرا ت عرل عرنيد الطرالك ذوي اإلعاقرة رري املرثهلث
لالستفادة مل التعنييالت و ري القادايل على اللتحاق دملرنياار العاديرة اعليرةل ضرالا عرل
بيا ت بعأف التحصيل العلمريل وبعرأف معرنيلت اإلهمرا والتوقيرف والطرردل وبعرأف اسرتخنيا
املمااسات التقيينيية وحالت التنمر.
الصحة (املادة )25
ررعة التقررع رايلررق ن وررإلاا ة إلعالررع ،اتررع وررإلاا ة إلعالررع اررذي
-47
ركان جر لضر ق ر يس،
يع ن ل ملقاطق اقاا ع وإلاا ة إلعالرع لر اسركان ترل
وررإلاا ة إلعالررع اذهق ررع أ اقفس ر ع جر اع ررع ،وررإلاا ة إلعالررع اررذي يع ر ن ل
طف ررال اقس ررا ة إلعال ررع ،يع رران ن ل ر حاا ررع ت ررح ع ر ع الغاي ررع ا ر ي م ف ررةا أل ررت
ل س ررا
ال ت ل اىل ملعل لا اىل خل لا ملع ا ح ع ملقا مع مل س يف اركلفع اس لع ملقال.
 -48توصرري اللجنررة النيولررة الطرررف دللت رزا دملررادة  25مررل التفاقيررة يف طرراا
الرامية ىل حتقيق الغايتث  7-3و 8-3مل أهنياف التنمية املستنيامة ونماف ما يلي:

ودهررا

مفانية وصرو مجيرل األشرخاص ذوي اإلعاقرةل ول سريما األشرخاص ذوو
(أ)
اإلعاقرة الررذيل يعيعروف يف املنرراطق النائيررةل واألشرخاص ذوو اإلعاقررة مرل السررفاف األصررليث
وسر ررفاف ر ررزا مضر رريق تر رروايسل واألشر ررخاص ذوو اإلعاقر ررة الذهنير ررة أو النفسر ررية ال تماعير ررةل
واألشخاص ذوو اإلعاقة الذيل يعيعروف يف مثسسراتل والنسراء واألطفرا ذوو اإلعاقرةل ىل
املعلومات علرى قرني املسراواة مرل اآلخرريل و ىل املعرنيات الطبيرة واخلرنيمات الصرحية اايرنية
وامليسررواة التفلفررة والسر لة املنررا واملراعيررة للجانررب ال قررايفل مبررا يف ذلررك خررنيمات الصررحة
اانسية واإلجنابية والصحة العقلية؛
(ب) استناد مجيل خنيمات الرعاية الصرحية ىل نرر رري تييرزي يتعامرل مرل اإلعاقرة
مرل منظرروا حقرروق اإلنسررافل وتقرنيمي أي عررالي طررن مبوا قررة حررة ومسررتنرية مررل العررخت املعررا
قبل أي تنيخل طن؛
(ا) تلقري مقرنيمي الرعايرة الصررحية ترنيايب ا علرى نرر اإلعاقررة مرل منظروا حقرروق
اإلنساف مل أ ل تعزيز قنياوم على ترو ري اعايرة صرحية يرنية يسر ل الوصرو لي را لقشرخاص
ذوي اإلعاقة.
العمل والعمالة (املادة )27
-49
ة
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عة التقع رايلق از لا يل :
اقطررال اضر ق غررري اكالررت رررعةن اطررا اع ررت ار طين خلرراا ر وررإلاا
(أ)
ري ضحع إلتالح لا ظ ف وإلاا ة إلعالع؛
إلعالع ع م ج
(ب) اف ت ملسر ة اخوإلاا ة إلعالع اذي ي ظَّفر ن عر طةيرق مل سرا
ىن اخج ؛
وإلاا عل ألت ل حل
ا ع ملعق ع ذ إلعالع ح ل ه
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ر ا ل رراكع
(ا) ر ل رراكع و ررإلاا ة إلعال ررع ل اي ر يف اعالل ررع،
ركان جر لضر ق ر يس،
اقسا ة إلعالع ،وإلاا ة إلعالع ل اسكان ترل
و ررإلاا ة إلعال ررع ا ررذي ا ر ي م لف ررا لرق ع ررع ياف رال اغ ر ل ،االج ر للر س ر
الت ة إلعالع.
 -50توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:
اخترراذ تررنيابري إلصررالح خررنيمات توايررف األشررخاص ذوي اإلعاقررة وونررل
(أ)
اسرتاتيجية وطنية لتوايرف األشرخاص ذوي اإلعاقرة تعرمل التوصريات الرواادة يف استقصراء
"الر بة يف العمل" وتتضمل تنيابري حمنيدة األهنياف ومراعية لنو ،اانس؛
رراء اسررتعراض شررامل للمثسسررات األسررتالية املعنيررة بررذوي اإلعاقررة لضررماف
(ب)
امت اهل ررا للم ررادة  27م ررل التفاقي ررةل وتق ررنيمي خ ررنيمات تف ررل األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة م ررل
النتقا مل العمالة اعمية ىل العمالة املفتوحرة والعراملة والسر لة املنرا ل ونرماف املسراواة
يف األ ر عل العمل املتساوي القيمة؛
(ا) تنفيررذ تررنيابري ملعااررة احلرروا ز املن جيررة واهليفليررة الرريت يوا ررا األشررخاص
ذوو اإلعاقةل ول سريما النسراء ذوات اإلعاقرةل واألشرخاص ذوو اإلعاقرة مرل السرفاف األصرليث
وسفاف زا مضيق توايسل واألشرخاص ذوو اإلعاقرة الرذيل لرنيي م خلفيرات متنوعرة ثقا ير ا
ولغوخال والال يوف وملتمسو اللجوء ذوو اإلعاقة.
مستوى املعيعة الالئق واحلماية ال تماعية (املادة )28
-5١
أ حتر ؛

عة التقع رايلق از لا يل :
(أ)

فا نسمع وإلاا ة

إلعالع اذي يع ر ن الرا رايرةب لر

را افيرة

(ب) ج ل عل هل ع اال رفا يف ل ملعاوا ارياع يع ا عم ة إلعالرع
ع م كفايع ل ف عا عم ا ت ل لم ت اعانع " يع ج ي يف" خلاتع ر وإلاا ة إلعالع؛
ر ا ورإلاا ة إلعالرع لر اسركان
(ا) للع لةعايف وإلاا ة إلعالرع،
رركان جر لض ر ق ر يس ،ل ر ت ا حل ر لر افيررة ار ررة  ،مبررا ل ةاررك فررال
تررل
ا طين السك مل س اركلفع فال ا ةكع ا طق ع أن لعالع ار ة .
 -52توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:
ونل خطة وطنية للحرني مرل الفقرر تفروف شراملة وبفرل اميرل األشرخاص
(أ)
ذوي اإلعاقة الستفادة من ا و عطراء األولويرة إلعمرا احلرق يف مسرتوى املعيعرة الالئرق واحلمايرة
ال تماعية لقشخاص ذوي اإلعاقة مل السفاف األصليث وسفاف زا مضيق توايس؛
(ب) لغاء القيود اليت حتني مل األهلية لالستفادة مرل املعاشرات التقاعنييرة لرنيعم
ذوي اإلعاقررةل ودخدة حجررم مررني وعات عانررة البطالررة املسررماة "بنيايررة نييررنية" و ريهررا مررل
مني وعات دعم النيخل لضماف حصو األشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى معيعي لئق؛
(ا) نررماف دااي األشررخاص ذوي اإلعاقررة نررمل الفيررات ذات األولويررة عنررني
تنفيررذ بررامر احلررني مررل الفقررر والسررفل العررا ل مبررا يف ذلررك التفرراق الرروطا للسررفل امليسرروا
واتفاق العراهة الوطنية بعأف معااة التعرد.
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املعااهة يف احلياة السياسية والعامة (املادة )29
ررعة التقررع رايلررق ن اي ر ن نرإلا ررع ررقص عل ر أن وررإلاا "ل حااررع رررالل
-53
عيلر " حيررق هلررم ا ا أمرراا م ل اياا ررع نرإلا ررع أ ار ر ي ل نرإلررار  ،ر ز حررذف م
ل اياا رع نرإلا رع نر ترع عر ن ورإلص لرا .رعة التقرع رايلرق أيضرال ن اع ل رع نرإلا رع
ا س ر ل ملرق ررا ل متالر رال راقس ررمع اخو ررإلاا ة إلعال ررع كف ررت هل ررم حير ر ل ل ر اس ررة .
رر ا
ررعة التق ررع رايل ررق ك ررذاك از لل ررع ملعل ل ررا ملرعلي ررع ر ررت اقس ررا ة إلعال ررع،
كان ج لض ق يس ،ل حل ايف اس ا ع اعالع.
اقسا ة إلعالع ل اسكان تل
 -54تفرا اللجنة توصيت ا السابقة بعأف نماف حرق األشرخاص ذوي اإلعاقرة يف التصرويت
يف النتخررادت علررى قررني املسرراواة مررل اآلخ رريل (CRPD/C/AUS/CO/1ل الفقرررة  .)52وتوصرري
أبف تتخذ النيولة الطرف تنيابريل مل ختصيت ما يففي مل املواادل لضماف مفانية الوصرو
الفامررل ىل العمليررات النتخابيررة ونررماف حقرروق الق ررتا ،السررري .وتوصرري أيض ر ا أبف تنفررذ
النيولة الطرف توصيات اللجنة املعنيرة دلقضراء علرى التمييرز نرني املررأة (CEDAW/C/AUS/CO/8ل
الفق رررة  )36لض ررماف ت ي ررل النس رراء ذوات اإلعاق ررة ودخدة مع ررااهت لل ول س رريما النس رراء ذوات
اإلعاقررة مررل السررفاف األصررليث وسررفاف ررزا مضرريق ترروايسل يف احليرراة السياسررية والعامررة علررى
مجيل املستوخت.
املعااهة يف احلياة ال قا ية وأنعطة الرت يه والتسلية والرخنة (املادة )30
ررعة التقررع رايلررق از ع ر م ج ر ر ري حم ر يف ل ر أجررت ارقف ررذ افعررال ملعاه ر يف
-55
لةك ار سري اقفاة اىل مل قفا ملق يف افاا يف ورإلاا ملكفر ف أ لعرال ام رة أ ة
اعالا أ ةال ل لة يف ملطم عا  ،ع م كفايع ار ري ملرإلذيف ارع ي ل راكع ورإلاا ة
ا طفال ة إلعالع ،ل حل ايف ا ياف ع أن طع ا ف ارسل ع اة ضع علر
إلعالع،
ل م ملسا يف لث ا ةي .
 -56توصرري اللجنررة النيولررة الطرررف دخترراذ مجيررل التررنيابري املناسرربة لضررماف التنفيررذ الفعررا
ملعاهنية مراهش مل خال التعاوا الوثيق مل املنظمات اليت ت ل األشرخاص ذوي اإلعاقرة.
وتوصري أيضرا أبف تزيرني النيولررة الطرررف مرل ودهررا لضررماف تترل األشررخاص ذوي اإلعاقررةل
مبررل رري م األطفررا ذوو اإلعاقررةل حبق ررم يف املعررااهة يف احليرراة ال قا يررة وأنعررطة الرت يرره والتسررلية
والرخنة على قني املساواة مل اآلخريل.

يم -التزامات حمنيدة (املواد )33-31
مجل اإلحصاءات والبيا ت (املادة )31
عة التقع رايلق از عر م جر ر ري لرسريع طق رال ل رث ام رال مل رقفع رأن
-57
عع اكاللع ل ار لا ا يف ل فال ع اإل الغ اعام ع هذه ام ال .
 -58توصي اللجنة النيولة الطرف أبف تضلل دلتعاوف مرل مفترب املفروض الروطا املعرا
دلبيا تل طرااا وطنير ا بعرأف بيرا ت اإلعاقرة مرل أ رل نرماف اختراذ ترنيابري مناسربة ومتسرقة
وطني را امررل البيررا ت املصررنفة بعررأف عموعررة اللتزامررات الفامل رة ال رواادة يف التفاقيررة ولإلبررالم
العررا عررل هررذه البيررا تل ل سرريما يمررا يتعلررق دلنسرراء واألطفررا واألشررخاص ذوي اإلعاقررة مررل
السفاف األصليث وسفاف زا مضيق توايس.
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التعاوف النيويل (املادة )32
ررعة التقررع رايلررق از عر م جر آا ررا لقا ررمع اي ررا أ ررة ج ر ارعررا ن إلجرراا
-59
ورإلاا ة
عل وإلاا ة إلعالرع نيرص ملعل لرا عر مل راكع افعاارع ملقظ را
إلعالع ك ةكا ل ارعا ن إلجاا .
 -60توصي اللجنة النيولة الطرف مبا يلي:
اعتمرراد ت ررنيابري لضررماف مع ررااهة األش ررخاص ذوي اإلعاقررة مع ررااهة هامل ررة
(أ)
و عالةل مل خال املنظمات اليت ت ل مل يف تصميم وتنفيذ واصني وتقيريم الررامر واملعراايل
الرريت ونررعت يف طرراا ررود التعرراوف الررنيويلل مبررا ي ررا ررود مررل قبيررل اس ررتاتيجية التنميررة
للجميل للفرتة 2020-2015ل وذلك تاشيا مل التعليق العا للجنة اقم 7؛
(ب) اعتم رراد سياس ررة تائي ررة تتماش ررى م ررل التفاقي ررة و دااي مب ررادئ وق رريم ه ررذه
السياسة يف مجيل سياسات وبرامر التعاوف اإلترائي للنيولرة الطررفل ونرماف أف يفروف هلرذه
السياسرة أهررنيا ا ومثشررات قابلررة للقيرار وملموسررةل ونرماف وصررو رود التعرراوف الررنيويل
ىل األشخاص ذوو اإلعاقة مل خال است نيا م وتعميم مراعاة شوا ل م؛
(ا) تعميم مراعاة حقوق ومتطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة يف التنفيذ الوطا
خلطة التنمية املستنيامة لعا  2030ويف اصني التقني اعرد يف التنفيذ.
التنفيذ والرصني على الصعيني الوطا (املادة )33
-6١
اإلعالع؛

عة التقع رايلق از لا يل :
(أ)

ع م فة لا يكفر لر ملر

ملإل

رع الرقف رذ افعرال اال ر ت ع ا طق رع

(ب) إلطا ايران حلرايل ارذ حير لر نطرال التقرع
لطر ا ف ا ظص أ ل ع اةت افعال ملسريت ارقف ذ فال ع؛

ر ا ع حلير ل إلنسران

ت ع ا طق ع اإلعالع ،اريت ركت

(ا) ع م ج آا ع ت فعااع ل اطا
اطا ل ا ا ال والالل؛
( ) ع م ج آا ع م ع مت يت لسر م مل اكع وإلاا ة إلعالع ل راكع
كاللع فعااع ،ل الل ملقظ ا ايت مت ل م ،ل س ث ج نا قف ذ فال ع ت ها.
 -62تفر رررا اللجنر ررة توصر رريت ا السر ررابقة بعر ررأف التنفير ررذ والرصر ررني علر ررى الصر ررعيني ال ر روطا
(CRPD/C/AUS/CO/1ل الفقرة  )58وتوصي النيولة الطرف مبا يلي:
(أ)

نماف توا ر موااد ها ية مل أ ل التنفيذ الفعا لالسرتاتيجية الوطنية لإلعاقة؛

(ب) مرا عررة القرروانث القائمررة أو سررل قرروانث نييررنيةل مبررا يف ذلررك قررانوف وطررا
شامل بعأف حقوق اإلنسرافل لتوسريل وتعزيرز نطراق اللجنرة األسررتالية حلقروق اإلنسراف وسرلطت ا
يما ت أداء م مة الرصني املستقل لتنفيذ التفاقيةل مبرا يتماشرى مرل املرادة  )2(33مرل التفاقيرة
والتعليق العا للجنة اقم 7؛

GE.19-17819

19

CRPD/C/AUS/CO/2-3

(ا) نع رراء لي ررة اص ررني امسي ررة يف ط رراا السر ررتاتيجية الوطني ررة لإلعاق ررة تع ررمل
مفتب اسرتاتيجية اإلعاقةل م لما أوصت بذلك انة علس العيوخ النيائمة املعنية دلعثوف
يف عا 2017ل على و يففل التنسيق الفعا بث املستوى الحتادي ومستوى الولخت؛
نعرراء ليررة امسيررة ونررماف تويررل مسررتنيا وهرراف ملعررااهة األشررخاص ذوي
()
اإلعاقة واملنظمات اليت ت ل م معااهة هاد ة يف تنفيذ التفاقية واصنيها.

اابع ا -املتابعة
نعر املعلومات
 -63تعررنيد اللجنررة علررى أ يررة مجيررل التوصرريات الررواادة يف هررذه املالحظررات اخلتاميررة.
و يما يتعلق دلتنيابري العا لة الريت جيرب اختاذهرال ترود اللجنرة أف تو ره انتبراه النيولرة الطررف
ىل التوصيات الواادة يف الفقرة (6ك)ل بعأف عادة النظر يف اإلعال ت التفسريية املتعلقرة
دمل رواد  12و 17و 18مررل التفاقيررة وسررحب هررذه اإلعررال تل ويف الفقرررة 28ل بعررأف حريررة
العخت وأمنه.
 -64وتطلرب اللجنررة ىل النيولرة الطرررف أف تنفرذ التوصرريات الرواادة يف هررذه املالحظررات
اخلتامية .وتوصي أبف حتيل النيولة الطرف املالحظات اخلتاميرةل للنظرر ي را واختراذ رراءات
بع ررأنال ىل أعض رراء احلفوم ررة والرمل رراف واملس ررثولث يف ال ررودااات املعني ررة والس ررلطة القض ررائية
وأعضاء اجملموعات امل نية املعنيةل م ل العاملث يف التعليم وامل ل الطبيرة والقانونيرةل وهرذلك
ىل السررلطات اعليررة والقطررا ،اخلرراص ووس رائو اإلعررال ل دسررتخنيا اس ررتاتيجيات التواصررل
ال تماعي احلنيي ة.
 -65وتعجل اللجنة النيولة الطرف بعنية على شراك منظمات اجملتمل املني ل ول سيما
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقةل يف عنياد تقريرها النيواي.
 -66وتطلررب اللجنررة ىل النيولررة الطرررف أف تنعررر هررذه املالحظررات اخلتاميررة علررى نطرراق
واس ررلل مب ررا يع ررمل املنظم ررات ررري احلفومي ررة واملنظم ررات ال رريت ت ررل األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة
واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفس م وأ راد أسررهمل دللغرات الوطنيرة ولغرات األقليراتل مبرا يف
ذلك لغة اإلشااةل وأبشفا يس ل الطال ،علي ال و حت را علرى موقرل احلفومرة العربفي
املتعلق حبقوق اإلنساف.
التقرير النيواي املقبل
 -67تطلب اللجنة ىل النيولة الطررف أف تقرني تقريرهرا اارامل للتقريرريل الرنيوايث الرابرل
واخلامس حبلو  17كتأ سطس  2026وأف ترنياي يره معلومرات عرل تنفيرذ التوصريات
املقنيمة يف هذه املالحظات اخلتاميرة .وتطلرب اللجنرة ىل النيولرة الطررف أيضر ا أف تقرني التقريرريل
املذهوايل أعاله و قرا إل رراء اللجنرة املبسرو لتقرنيمي التقراايرل الرذي يقضري أبف تعرني اللجنرة
قائمررة مسررائل قبررل سررنة واحررنية علررى األقررل مررل املوعررني اعررنيد لتقررنيمي تقريررر النيولررة الطرررف.
وتعفل ادود النيولة الطرف على قائمة املسائل هذه تقريرها.
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