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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي لإلمارات العربية

المتحدة*

أولا -مقدمة
 -1نظرت اللجنة يف التقرير األويل لإلمارات العربية املتحدة ( )CRPD/C/ARE/1يف جلستيها 275
يف  18و 19آب/أغس ر ر ر ر ر ر ر .2016
و( 276انظر ر ر ر ر ر ررر  CRPD/C/SR.275و ،)276املعق ر ر ر ر ر ر ر
واعتمدت هذه املالحظات اخلتامية يف جلستها  291املعق ة يف  30آب/أغس .2016
 -2و رحب اللجنة بالتقرير األويل للدولة ال رف ،الذي أُعد وفقاً للمبا ئ الت جيهية للجنرة
بشرن ععرردا التقررارير ،و شررلر الدولرة ال رررف علرري الررر و اخل يررة ()CRPD/C/ARE/Q/1/Add.1
علي قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة (.)CRPD/C/ARE/Q/1
 -3و عرب اللجنة عن قديرها للح ار الذي جرى مع وفد الدولرة ال ررف و شريد باملسرت ى
الرفيع ل فد الدولة ال رف الذي ضم العديد من ممثلي ال زارات احلل مية املعنية.

ثانيا -الجوانب اإليجابية
شرريد اللجنررة برراخل ات األولي ررة الرريت ُااررذت ل ضررع ش رريعات وآليررات وب ررام لتعزي ررز
-4
ومحايررة حق ر ش األ ررياا عوي ا عاقررة ،و عزيررز عملانيررة وو ر بم املررا ي ،و رحررب بال ررمانات
اليت لفل جمانية خدمات الرعاية الصحية ،وبإنشاء خط ها في مبا ر ل حايا العنف من عوي
ا عاقة ،وبالقان االحتا ي رقم  9لسنة  2011الرذي نرنا األ رياا عوي ا عاقرة أول يرة يف
التعي ر يف ال كرراالت احلل ميررة االحتا يررة ،ولبررا رة كلنررا أتفررام الرريت أُتلق ر يف عررا 2011
هب رردف ع م رراا األتف ررام عوي ا عاق ررة يف ور احل ررانة .و رح ررب اللجن ررة أي راً بان ررما الدول ررة
ال ر رررف يف ع ر ررا  2014عىل معاه ر رردة م ر رراكن لتيس ر ررن النف ر رراع عىل املص ر ررنفات املنش ر ر رة لفائ ر رردة
األ ياا امللف ف أو معاقي البصر أو عوي ععاقات أخرى يف قراءة امل ب عات.

__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف ورهتا السا سة عشرة ( 15آب/أغس
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ألف -المبادئ واللتزامات العامة (المواد من  1إلى )4
الح ررل اللجن ررة أ الدول ررة ال رررف ت صر ردتش عل رري الربو كر ر م االختي رراري لال فاقي ررة.
-5
و الحل أي راً أ الدولرة ال ررف ت صردتش علري معاهردات وليرة أخررى حلقر ش ا نسرا  ،منهرا
العهررد الرردويل اخلرراا برراحلق ش املدنيررة والسياسررية ،والعهررد الرردويل اخلرراا برراحلق ش االقتصررا ية
واالجتماعيررة الثقافيررة ،واال فاقيررة الدوليررة حلمايررة حق ر ش مليررع العمررام املهرراجرين وأف ررا أسرررهم،
واال فاقية الدولية حلماية مليع األ ياا من االختفاء القسري.
 -6توصي اللجنة بأن تصددقق الدولدة الفدرل علدى البروتوادوت اليتيداري لالتفاقيدة دي أقدر
وقت ممكن ،وبأن تنظر ي التصديق على المعاهدات الدولية لحقدوق اإلنادان التدي ليادت ًر د ا
يهددا بعددد ،ل سدديما العهددد الدددولي الخدداص بددالحقوق المدنيددة والاياسددية ،والعهددد الدددولي الخدداص
ب ددالحقوق القتص ددادية والجتماعي ددة اليقا ي ددة ،والتفاقي ددة الدولي ددة لحماي ددة حق ددوق جميد د العم ددات
المهاجرين وأ راد أسرهم ،والتفاقية الدولية لحماية جمي األشخاص من اليتفاء القاري.
-7

و شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

ودور التشريع املتعلق باأل ياا عوي ا عاقة قبرل التصرديق علري اال فاقيرة ،وعرد
(أ)
م اءمة هذا التشريع لا يتفق وأحلا اال فاقية ولا ي افق من عا ا عاقة القائم علي حق ش ا نسا ؛
(ب) عد افق عريف ا عاقة املدرا يف القان االحتا ي رقم  29لسرنة ،2006
املعرردم بالقرران االحتررا ي رقررم  14لسررنة  ،2009مررع املعرراين واملبررا ئ املدرجررة يف املر ا مررن 1
عىل  3من اال فاقية؛
(ا) عد حذف التعابن االز رائيرة املسرتعملة لإل رارة عىل األ رياا عوي ا عاقرة
من مليع الق ان والسياسات واخل اب احلل مي؛
( ) عررد كفايررة الترردابن املتيررذة ل ررما نفيررذ اال فاقيررة علرري املسررت ى ا لرري يف
مليع أحناء الدولة ال رف؛
(ه)
عوي ا عاقة.

الرتكي ر ررز الش ر ررديد عل ر رري عؤ ر ررا حلر ر ر م متيصص ر ررة ر ر ر ي عىل فص ر ررل األ ر ررياا

 -8توصددي اللجنددة بددأن تعتمددد الدولددة الفددرل ،بالتشدداور م د األشددخاص ذوي اإلعاقددة
والمنظم ددات المميل ددة له ددم ،اد د م ددا يل ددزم م ددن ت دددابير تكفد د امتي ددات تشد دريعاتها وسياس دداتها
وممارساتها امتيالا اامالا للمبادئ العامة لالتفاقية وألحكامها المحددة .وتوصي اللجنة بأن
تقوم الدولة الفرل بما يلي تحديدا:
إج دراء مراجع ددة شدداملة للتشد دريعات والاياسددات م ددن أج د إقد درار و ددمان
(أ)
وإنفاذ حظر التمييز القائم على أساس اإلعاقة ،والتحوت الكام إلى نموذج اإلعاقدة القدائم
على حقوق اإلناان؛
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(ب)
ددمان أن يكددون تعريددف اإلعاقددة المدددرج ددي التشدريعات الوًنيددة متوا قد ا
تماما م المعايير والمبادئ المدرجة ي المواد من  1إلى  3من التفاقية؛

ددمان حددلل المصددفلحات الةدرائيددة مددن جمي د القددوانين والاياسددات
(ا)
والخفا الحكومي؛
( ) العمد د عل ددى إدراج حق ددوق األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة وإمكاني ددة حص ددولهم
على الخدمات ي النظم القائمة ،من أج تحقيق إدماجهم الكام ي المجتم .
-9

و الحل اللجنة بقلق ما يلي:

عررد لقيهررا أي قررارير بديلررة مررن ايفتمررع املرردع يف ا مررارات العربيررة املتحرردة،
(أ)
لا يف علك من منظمات األ ياا عوي ا عاقة؛
(ب) ع ررد عجر رراء مش رراورات لش رراركة األ ررياا عوي ا عاق ررة ،والص ررع بات ال رريت
عرررتم مشرراركة املنظمررات املسررتقلة املعنيررة باأل ررياا عوي ا عاقررة وأسرررهم يف أنشر ة مناورررة
حق ش ا نسا الرامية عىل عزيز نفيذ اال فاقية؛
(ا) عد امتثام امل سسات ومنظمرات ايفتمرع املردع األخررى ،الريت قرد خردمات
عىل األ ياا عوي ا عاقة ،امتثاالً كامالً ملبا ئ اال فاقية فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات.

 -10توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:

اعتمدداد التدددابير ال ددرورية  -ومنهددا مراجعددة القددوانين القائمددة ومتفلباتهددا
(أ)
الراهنددة ،وتقددديم الدددعم المددالي وأيددر مددن أشددكات الدددعم ،وإنشدداء يليددة رسددمية معتددرل بهددا
بموجب القانون  -ل مان إمكانية تاجي المنظمدات المادتقلة المعنيدة باألشدخاص ذوي
اإلعاقة بوصفها جمعيات ذاتيدة اإلدارة ،وإمكانيدة إسدهام هدل المنظمدات إسدهاما عدالا دي
تنفيل التفاقية عن ًريق سن القوانين وو الاياسات والمشاراة والتشاور المنهجيين؛
ددمان امتيددات جمي د الموساددات ومنظمددات المجتم د المدددني المقدمددة
(ب)
للخدددمات ،بمددا ددي ذل د منظمددات األشددخاص ذوي اإلعاقددة ،لمبددادئ وأحكددام التفاقيددة،
وذل بو مبادئ توجيهية ومعايير بشأن تقديم الخدمات بالتعاون الوثيق م المنظمدات
المميلة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
مان تمت منظمات األشدخاص ذوي اإلعاقدة بالحريدة دي العمد بصدورة
(ا)
ماتقلة م يليات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلناان.
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باء -الحقوق المحددة (المواد من  5إلى )30
المااواة وعدم التمييز (المادة )5
-11

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

عد ا ارة يف التشريعات ال تنية عىل احلرما من الرت يبات التيسرنية املعق لرة
(أ)
وعىل التمييز بالتداعي ب وفهما لل من أ لام التمييز القائم علي ا عاقة؛
(ب) عد ع احة فررا التردريب ،الريت ُعرد بالتشراور مرع منظمرات األ رياا عوي
ا عاقة يف جمام مفهر الرت يبرات التيسرنية املعق لرة وعرد التمييرز ضرد األ رياا عوي ا عاقرة،
لعامة اجلمه ر وللق اعرات اخلاورة ،برل ع هرذه الفررا ال ُتراا حتديرداً ألع راء املهرن القان نيرة
والق رراة ،ومر ر ففي عنف رراع الق رران  ،واملر ر فف امل رردني  ،وأو ررحاب العم ررل ،والع ررامل يف جم ررام
التعليم والصحة ،واأل ياا عوي ا عاقة أنفسهم؛
(ا)

عد وج

شريع حمد بشن احلماية من أ لام التمييز املتعد ة واملتقاتعة.

 -12توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
أن ت ددنر صد دراحةا ددي قانونه ددا ال ددوًني عل ددى أن الحرم ددان م ددن الترتيب ددات
(أ)
التيايرية المعقولة والتمييز بالتداعي شكالن من أشكات التمييز القائم على اإلعاقة؛
(ب) أن ت ددو ر د ددرص تدريبي ددة ،تعد ددد بالتش دداور م د د منظم ددات األشد ددخاص ذوي
اإلعاقة وبمشاراتها ،ي مجات مفهوم تو ير الترتيبدات التياديرية المعقولدة لألشدخاص ذوي
اإلعاقة وعدم التمييز دهم ،تادتهدل القفداعين العدام والخداص ،ل سديما أع داء المهدن
القانونيد ددة والق د دداة ،ومد ددو في إنف د داذ القد ددانون ،والمد ددو فين المد دددنيين ،وأصد ددحا العم د د ،
والعاملين ي مجالي التعليم والصحة ،واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفاهم؛
(ا) أن تدرج ي القانون الوًني حكما يكف صراحةا حمايدة األشدخاص ذوي
اإلعاقة من أشكات التمييز المتعدددة والمتقاًعدة ،بمدا دي ذلد التمييدز القدائم علدى أسداس
نددوا الجددنا ،والاددن ،واإلعاقددة ،والو د المتعلددق بددالهجرة ،م د ددمان أن يصدداحب هددلا
الحك ددم تش ددديد الجد دزاءات الموقع ددة عل ددى الجن دداة ور د د ما ددتويات التع ددوي واإلنص ددال
المقدمة لل حايا؛
( ) أن تاترشد بالمادة  5من التفاقيدة دي تنفيدل التدايتين  2-10و3-10
من أهدال التنمية الماتدامة.
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النااء ذوات اإلعاقة (المادة )6
-13

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

األ لام املتعرد ة للتمييرز الرذي تعررم لرس النسراء والفتيرات عوات ا عاقرة يف
(أ)
الدولررة ال رررف ،لررا يف علررك مررا يتعلررق بفقرردا امللانررة الشيصررية واحلق ر ش اخررل األسرررة علرري
النح املنص ا عليس يف قان األح ام الشيصرية وقران العق برات ،وعرد ااراع ردابن لعرالا
هذه املسنلة؛
(ب) االفتقر ر ررار العر ر ررا عىل املعل مر ر ررات املتعلقر ر ررة بال ضر ر ررع االجتمر ر رراعي واالقتصر ر ررا ي
والسياسي للنساء والفتيات عوات ا عاقرة ،وعىل التردابن الريت عرزز مشراركة النسراء عوات ا عاقرة
يف اااع القرارات املتعلقة هبن.
 -14توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
إلتاء جمي األحكام القانونية ،بما ي ذلد األحكدام المدرجدة دي قدانون
(أ)
األحوات الشخصية وقانون العقوبات (انظر  ،CEDAW/C/ARE/CO/2-3الفقرة  ،)14التدي
تعوق تمت النااء والفتيات ،بمن يهن ذوات اإلعاقة ،بحقدوقهن دايد األسدرة علدى قددم
المااواة م الرجات والفتيان؛
(ب) تنظ دديم حم ددالت توعي ددة وتق ددديم بد درامم تيقيفي ددة عل ددى جميد د الما ددتويات،
ل سدديما ماددتوس األسددرة ،لتشددجي احت درام حقددوق وارامددة النادداء والفتيددات ذوات اإلعاقددة
ومكا ح ددة القوال ددب النمفي ددة المتعلق ددة بالنا دداء والفتي ددات ذوات اإلعاق ددة ومظ دداهر التحي ددز
دهن والمفاهيم الخاًئة بشأنهن؛
(ا) إدراج جميد د د حق د ددوق النا د دداء والفتي د ددات ذوات اإلعاق د ددة ،بالتش د دداور مد د د
المنظمددات المميلددة لهددن ،ددي جدددوت أعمددات حقددوق المدرأة مددن أجد و د سياسددات تعددزة
استقالليتهن ومشاراتهن الكاملة ي المجتم ؛
( ) السترشاد بالمادة  6من التفاقية ،وتعليق اللجندة العدام رقدم )2016(3
بشأن النااء والفتيات ذوات اإلعاقة ،ي تنفيل التاية  5من أهدال التنمية الماتدامة.
األًفات ذوو اإلعاقة (المادة )7
-15

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

عررد وج ر اس ررتا يجية لتعزيررز ممارسررة الفتيررات والفتيررا عوي ا عاقررة حلريرراهتم
(أ)
وحق قهم علي قد املساواة مع األتفام اآلخرين؛
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(ب) عرد وجر بيانرات عررن الفتيرات والفتيررا عوي ا عاقرة ،وعررد ملرع معل مررات
منهجيررة بشررن مررا ه ر مترراا مررن رردابن و عررم ل تفررام عوي ا عاقررة الررذين يبل ر سررن الر ررد
للي يبدؤوا حياة مستقلة؛
(ا) عررد وج ر سرربل متاح رة للفتيررات والفتيررا عوي ا عاقررة لإلعرراب عررن آرائهررم
بشن مليع املسائل املتعلقة هبم.
 -16توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
اتخ دداذ جميد د الخفد دوات الالةم ددة لتعزي ددز إعم ددات حق ددوق الففد د المكفول ددة
(أ)
للفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة ،لمااعدتهم على بدء حياة ماتقلة لدس بلوأهم سن الرشد؛
(ب) تددو ير ددمانات لحمايددة حددق الفتيددات والفتيددان ذوي اإلعاقددة ددي التشدداور
معهم بشأن جمي الماائ المتعلقة بهم ،و دمان حصدولهم علدى الماداعدة المناسدبة دي
ذل الصدد.
إذااء الوعي (المادة )8
-17

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

أ الدولر ررة ال ر رررف عتر رررب ال قاير ررة األولير ررة مر ررن العاهر ررات عج ر رراءً يعر ررزز حق ر ر ش
(أ)
األ ررياا عوي ا عاقررة ،ممررا يسررهم يف ع امررة الص ر رة السررلبية ل ررياا عوي ا عاقررة ،وه ر
ما يتعارم مع اال فاقية؛
(ب) أ األ ررياا عوي ا عاقررة يُنظررر علرريهم يف وسررط األسرررة ويف ايفتمررع عم م راً
ب و ررفهم يفتق رردو الق رردرة عل رري احلي رراة املس ررتقلة واملش رراركة يف ايفتم ررع واالن رردماا في ررس عل رري ق ررد
املساواة مع اآلخرين؛
(ا) أ األ ياا عوي ا عاقة يفتقرو عىل ال عي حبق قهم الريت لفلهرا اال فاقيرة
وباخلدمات املتاحة بم.
 -18توصي اللجنة بأن تتخدل الدولدة الفدرل تددابير تهددل إلدى رسدم صدورة لألشدخاص
ذوي اإلعاقة تتوا ق م نموذج اإلعاقة القائم على حقوق اإلناان ،وإلدى دمان أل تدودي
أيددة سياسددة إلعددادة التأهي د مددن اإلعاقددة أو عالجهددا أو الوقايددة منهددا إلددى المادداس بكرامددة
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وإلى تنظيم حمالت توعية وبرامم تدريبية ،بالتعاون مد منظمدات
األشددخاص ذوي اإلعاقددة ،تتوا ددق م د مبددادئ التفاقيددة وتاددتند إلددى نمددوذج اإلعاقددة القددائم
على حقوق اإلناان ،بتية التتلب على القوالب النمفية المترسخة ي المجتم والمتعلقدة
بنوا الجنا واإلعاقة.
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إمكانية الوصوت (المادة )9
 -19شعر اللجنة بالقلق أل مليع املبا رات قريباً ،اليت هتدف عىل ضرما عملانيرة ال ور م
املررا ي مررن جانررب األ ررياا عوي ا عاقررة ،ركررز علرري ا عاقررات البدنيررة ،و فتقررر عىل املنهجيررة،
و ر بط غالباً لبا رات خنية ،وبا ن اش حمدو  .و شعر اللجنة بالقلق أي اً بشن ما يلي:
عد وج أُتر قان نية وسياسا ية ملزمة لفل عملانيرة وور م األ رياا عوي
(أ)
ا عاقررة ،علرري قررد املسرراواة مررع اآلخ ررين ،عىل مليررع املرافررق واخلرردمات املتاحررة أو املقدمررة للجمه ر ر
يف مليع أحناء الدولة ال رف ،لا يف علك ال و م عىل املعل مات ووسائل اال صام وامل اوالت؛
(ب) عررد
املتعلقة بإملانية ال و م.

قيررع ج رزاءات قان نيررة علرري عررد االمتثررام للمعرراين واملبررا ئ الت جيهيررة

 -20توصددي اللجنددة ،ددي ددوء تعليقهددا العددام رقددم  )2014(2بشددأن إمكانيددة الوصددوت،
بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
اعتمدداد تشدري إلنشدداء مرا ددق وتقددديم يدددمات ،تكددون ياليددة مددن العوائددق
(أ)
ومتاحددة للجمهددور ،وو د يفددة شدداملة بشددأن إمكانيددة الوصددوت ،م د إيددالء اهتمددام يدداص
لالحتياجددات المتعلقددة بالتصددات ،وتخصددير مددوارد اا يددة ،وتوقي د ج دزاءات عالددة وقابلددة
لإلنفاذ على عدم المتيات ،وإدراج معايير إجبارية ي نظم المشتريات العامة بشأن إمكانية
صدلة مد و د
الوصوت ،وو يارًة ًريق إلةالة الحواجز القائمة استنادا إلى بياندات مف ل
إًار ةمني محدد ويلية للرصد واإلنفاذ؛
(ب) تشجي و د تصدميم شدام لجميد المبداني والخددمات العامدة ،ووسدائ
اإلعد ددالم والتواص د د الجتمد دداعي ،والمواصد ددالت والخد دددمات المتاحد ددة للجمهد ددور ،وإدمد دداج
المعايير المتعلقة بإمكانية الوصوت ي نظم المشتريات العامة؛
(ا) السترشدداد بالمددادة  9مدن التفاقيددة ددي تنفيددل التددايتين  2-11و7-11
من أهدال التنمية الماتدامة.
حالت الخفر والفوارئ اإلناانية (المادة )11
 -21الحررل اللجنررة أ وزارة الشر و االجتماعيررة أورردرت يف عررا  2009مبررا ئ جيهيررة
قنيررة مل ر ففي الرردفاأ امل رردع بشررن ترررش ا رريط عملي ررات عجررالء األ ررياا عوي ا عاق ررة يف
حاالت ال ارئ .ومع علك ،شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:
ع ررد وجر ر اسر ررتا يجيات أو برو كر ر الت أو أ وات ،باس ررتثناء ل ررك املب ررا ئ
(أ)
الت جيهي ررة ،ملن ررع ح رراالت اخل ر ررر وال ر ر ارئ ا نس ررانية وحلماير ررة األ ررياا عوي ا عاق ررة منهر ررا
و عيتهم هبا وع راكهم يف التصدي با؛
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(ب) ع ررد وج ر ر معل م ررات مفص ررلة ع ررن الت رردريب ال ررذي ؤ ررب قدن ررس عىل ملي ررع
العامل املعني بإجالء األ ياا عوي ا عاقة يف حاالت ال ارئ.
 -22توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
اعتمدداد وتنفيددل اسددتراتيجية شدداملة للحددد مددن مخدداًر الفددوارئ والكددوار ،
(أ)
وبروتواولت تشم جمي األشخاص ذوي اإلعاقة وياه وصولهم إليها؛
(ب) تق ددديم ت دددريب أساس ددي من ددتظم للما ددوولين ع ددن إج ددالء األش ددخاص ذوي
اإلعاقة ي حالت الفوارئ.
العترال باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المااواة م اآليرين أمام القانون (المادة )12
 -23ش ررعر اللجن ررة بقل ررق ب ررال عزاء األحل ررا القان ني ررة ال رريت س ررما بتقيي ررد األهلي ررة القان ني ررة
ل ياا عوي ا عاقة بل واحلرما منها ،فيما يتصل مثالً باحلق يف الرزواا ،كاألحلرا الر ار ة
يف الق ر رران االحت ر ررا ي رق ر ررم  5لس ر ررنة (1985الق ر رران امل ر رردع) ،والق ر رران االحت ر ررا ي رق ر ررم 28
لسررنة  ،2005والق رران االحت ررا ي رق ررم  29لس ررنة  2006املع رردم بالق رران االحت ررا ي رق ررم 14
لسنة  ،2009والقان اجلنائي .و شعر اللجنرة برالقلق أي راً السرتمرار خ ر أ النسراء يف الدولرة
ال رف ،لن فيهن النساء عوات ا عاقة ،ل واية الرجل.
 -24توصددي اللجنددة ،ددي سددياق التددلاير بتعليقهددا العددام رقددم  )2014(1بشددأن العت درال
باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المااواة م اآليرين أمام القانون ،بأن تلتدي الدولدة الفدرل
نظددم الواالددة ددي اتخدداذ الق درار (منهددا ،مدديالا ،أحكددام القددانون التحددادي رقددم  5لاددنة 1985
(القددانون المدددني) ،والقددانون التحددادي رقددم  28لاددنة  ،2005والقددانون التحددادي رقددم 29
لاد ددنة  2006المعد دددت بالقد ددانون التحد ددادي رقد ددم  14لاد ددنة  ،2009والقد ددانون الجند ددائي)،
والستعا ددة عنهددا بددنظم دعددم القدددرة علددى اتخدداذ الق درار ،وهددي الددنظم التددي تدددعم اسددتقاللية
األشدخاص ذوي اإلعاقدة وإرادتهدم وتف ديالتهم .وتوصدي اللجنددة أي دا بدأن تلتدي الدولدة الفددرل
تمام ا نظام وصاية الرج على المرأة ،بما ي ذل الوصاية على المرأة ذات اإلعاقة.
الوصوت إلى العدالة (المادة )13
-25

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

عررد رايررة املسر ول الق ررائي حبقر ش األ ررياا عوي ا عاقررة وعررد وجر
(أ)
برام لدى ق اأ الق اء ُصمم خصيصاً لتقدمي املساعدة عىل ه الء األ ياا؛

(ب) عررد عملانيررة ال و ر م عىل املسرراعدة واملع نررة القان نيررة يف نظررا العدالررة ،وعررد
ر افر مرتمل ر يف جمررام ل ررة ا ررارة يف قاعررات ا رراكم ،وعررد ر فن الرت يبررات التيس رنية ،رغررم
ودور القرار ال زاري رقم  619لسنة 2015؛
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(ا)

عد افر معل مات عن الدعاوى الق ائية اليت أقامها أ ياا عوو ععاقة؛

( ) عررد اارراع أيررة عجرراءات للتصرردي للتحررديات الرريت اجههررا النسرراء ،ال سرريما
غن امل اتنات ،يف سبيل ال و م عىل الق اء عند عرضهن للعنف.
 -26توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
تدريب مو في المحاام والق اة و باط الشرًة ومو في الادجون علدى
(أ)
ايفية دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،بما ي ذل الحق ي محاامدة عادلدة ،وعلدى
اللتزام بتو ير الترتيبات التيايرية؛
(ب) اتخاذ تدابير تكف ي الواقد العملدي الوصدوت المدادي إلدى جميد المرا دق
الق ائية والوصوت إلى المعلومات وسب التصدات ،وذلد مديالا بتدو ير متدرجمين متخصصدين
ي لتة اإلشارة وباستخدام لتة براي  ،باإل ا ة إلى تو ير الترتيبات التيايرية األيرس؛
(ا) اتخدداذ تدددابير لجم د بيانددات اميددة ونوعيددة عددن الدددعاوس الق ددائية التددي
يقيمها األشخاص ذوو اإلعاقة؛
( ) اتخدداذ تدددابير للتصدددي للتحددديات التددي تواجههددا النادداء ،ل سدديما أيددر
المواًنات ،ي سبي الوصوت إلى العدالة لدس تعر هن للعنف؛
(ه) السترشاد بالمادة  13من التفاقية ي تنفيدل التايدة  3-16مدن أهددال
التنمية الماتدامة.
حرية الشخر وأمنه (المادة )14
-27

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

احتجر رراز األ ر ررياا قس ر رراً يف م سسر ررات متيصصر ررة علر رري أسر رراا العاهر ررة،
(أ)
وجتريدهم من حريتهم بسبب ا عاقة ،ومنها ا عاقة الذهنية أو النفسية  -االجتماعية؛
(ب) ععررال عررد أهليررة األ ررياا عوي ا عاقررة الذهنيررة والنفسررية  -االجتماعيررة،
املتهم جبرنة ،للمث م أما الق اء ،وحرماهنم من ا جراءات القان نية ال اجبة.
 -28توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
إلتداء جميد التشدريعات التدي تالجيددز الحتجدداة دي موساددات الرعايددة دون
(أ)
الموا قة الحرة والواعية للشخر ،بما ي ذل ي الحالت التدي تالقددم يهدا الموا قدة مدن
ٍ
ًرل ثالث ،وإلتاء جمي القوانين التي تامح بالحرمان من الحرية على أساس اإلعاقة؛
ددمان ح ددق األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة ،المتهم ددين بارتك ددا جريم ددة ،ددي
(ب)
محاامة عادلة و ي اإلجراءات القانونية الواجبدة ،بمدا دي ذلد ا تدرار البدراءة ،علدى قددم
المااواة م اآليرين؛
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(ا) السترشداد بالمبددادئ التوجيهيددة للجنددة المتعلقددة بالمددادة  14مددن التفاقيددة
بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقة ي الحرية واألمن ي تنفيل هل التوصيات.
عدم التعرر للتعليب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإناانية أو المهينة (المادة )15
-29

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

أ القرران االحتررا ي رقررم  10لسررنة  2008بشررن املس ر ولية ال بيررة ،وق ر ان
(أ)
أخرررى ،سررما ل ووررياء أو للممثل ر القرران ني بإع رراء امل افقررة علرري اخل ر أ للبحررل ال ر
أو التجارب ال بية نيابة عن األ ياا عوي ا عاقة؛
(ب) أ العق ب ررة البدني ررة ال رزام مش ررروعة يف أم رراكن الرعاي ررة البديل ررة ويف املن ررزم ويف
م سسات الرعاية النهارية ،وؤ ز احللم هبا علي مر ل اجلرائم ،كما أهنا غن حمظ رة وراحةً يف
املدارا اخلاوة؛
(ا)

أ من حق ال الدين ن يب أتفابم ،ال سيما األتفام عوي ا عاقة؛

( ) عد فر معل مرات عرن كيفيرة رنلن العق برة البدنيرة علري األ رياا عوي ا عاقرة
يف مليع األماكن ،لن فيهم العمام املهاجرو  ،وال سيما من يعمل منهم يف اخلدمة املنزلية.
 -30توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
إلتاء جمي القوانين التي تادمح لألوصدياء أو للمميلدين القدانونين بإعفداء
(أ)
الموا ق ددة عل ددى الخ ددوا للبح ددث الفب ددي أو التج ددار الفبي ددة نياب ددة ع ددن األش ددخاص ذوي
اإلعاقة ،بما ي ذل القانون التحادي رقم  10لانة 2008؛
(ب)

حظر جمي أشكات العقوبة البدنية ي جمي األماان؛

(ا) إدراج معلومات ي تقريرها الدوري المقبد عدن التددابير المتخدلة لحمايدة
األشخاص ذوي اإلعاقة من العقوبة البدنية ،بمن يهم العمات المهاجرون ذوو اإلعاقة.
عدم التعرر لالستتالت والعنف والعتداء (المادة )16
 -31شعر اللجنرة برالقلق أل االغتصراب الزوجري غرن جمرر وأل مرن حرق األزواا ن يرب
زوجاهتم ،لن فيهن عوات ا عاقة .و شعر اللجنة بالقلق أي اً بشن االفتقار عىل ما يلي:
قرران حمررد ؤ رتر العنررف املنررزيل ،لررا يف علررك العنررف اجلنسرري وسررفاا ا ررار ،
(أ)
الذي ال يُبل عنس عا ًة؛
(ب) منظ ر ا عاقة يف السياسات املتعلقة باحلماية من العنف واالعتداء واالست الم؛
(ا) بيان ر ررات بش ر ررن محاي ر ررة األ ر ررياا عوي ا عاق ر ررة م ر ررن االس ر ررت الم والعن ر ررف
واالعتداء ،ال سيما النساء والفتيات والعمام املهاجرين؛
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()

آليات للشل ى يسهل ال و م عليها ،وخدمات عم ال حايا؛

(ه)

أنش ة دريب يف جمام منع وم اجهة العنف ضد األ ياا عوي ا عاقة.

 -32توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
اعتمدداد قددانون يج د قرم ص دراحةا العنددف المنزلددي ،بمددا ددي ذل د الأتصددا
(أ)
الزوجي ،وو نظام شام للحماية من العنف المنزلي ،وإدراج حقوق واحتياجات الناداء
والفتيات ذوات اإلعاقة ي هلا النظام ،م التشاور م المنظمات المميلة لهن؛
(ب) إلت دداء الم ددادة  53م ددن ق ددانون العقوب ددات والق ددوانين األي ددرس الت ددي تم ددنح
األةواج الحق ي "تأديب" ةوجاتهم؛
(ا) و د د د سياس د ددات ته د دددل إل د ددى ت د ددو ير الحماي د ددة م د ددن العن د ددف والعت د ددداء
والسددتتالت ،وتعمدديم منظددور اإلعاقددة ،وتعزيددز التدددابير الراميددة إلددى حمايددة األشددخاص ذوي
اإلعاقة ،ل سيما النااء والفتيات والعمات المهاجرين ،من الستتالت والعنف والعتداء؛
( ) جم بيانات مصدنفة عدن العندف الممدارس دد األشدخاص ذوي اإلعاقدة،
ل سيما النااء واألًفات والعمات المهاجرين ،وإجراء أبحا بشأن هل الماألة؛
(ه) إنش دداء يلي ددات ش دداملة للش ددكوس يا دده الوص ددوت إليه ددا ،و ددمان تق ددديم
معلومات ميارة ويدمات شاملة لدعم ال حايا تكون اا ية مدن حيدث العددد ومناسدبة مدن
حيث الموق  ،وبخاصة للنااء والفتيات ذوات اإلعاقة؛
(و) تق ددديم ت دددريب من ددتظم ددي مج ددات مند د ومواجه ددة العن ددف المم ددارس ددد
األشخاص ذوي اإلعاقة لجمي الالفات المعنية والجهات األيرس ذات الصدلة ،بمدا دي
باط الشرًة ،ووادالء النيابدة ،والق داة ،واأليصدائيون الجتمداعيون ،والعداملون دي
ذل
المهن الصحية.
حماية الاالمة الشخصية (المادة )17
 -33شررعر اللجنررة بررالقلق أل التش رريعات ال تنيررة ،ومنهررا املررا ة  13مررن القرران االحتررا ي
رقر ررم  10لسر ررنة  ،2008سر ررما بر ررإجراء التعقر رريم غر ررن ال ر ر عي أو القسر ررري ل ر ررياا عوي
ا عاقة ،و سما بإجرائس بعد احلص م علي امل افقة من ترف لالل.
 -34توصدي اللجندة بدأن تلتدي الدولدة الفددرل المدادة  13مدن القدانون التحدادي رقددم 10
لاددنة  ،2008وبددأن تراجد تشدريعاتها لكددي تحظددر صدراحةا التعقدديم أيددر الفددوعي أو القاددري
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بما ي ذل التعقيم بعد الحصوت على الموا قة من ًرل ثالث.
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حرية التنق والجناية (المادة )18
-35

شعر اللجنة بالقلق لعد وج معل مات بشن ما يلي:

األوضاأ يف مراكرز الرتحيرل واالحتجراز ،لرا يف علرك املعل مرات املتعلقرة بإملانيرة
(أ)
ال و م والرت يبات التيسنية املعق لة املتاحة يف لك املراكز للعمام املهاجرين عوي ا عاقة؛
(ب) تلبررات التجنرري املقدمررة مررن األ ررياا عوي ا عاقررة ،ومررا ععا كررا عج رراء
التجني متاحاً بم علي قد املساواة مع اآلخرين و و قي ؛
(ا) ال ضرع املتعلررق باجلنسررية بالنسرربة عىل البرردو عوي ا عاقررة ،و سررجيل م اليررد أتفررام
البدو عوي ا عاقة ،ومدى قدرة ه الء األتفام علي التمتع حبق قهم واحلص م علي اخلدمات.
 -36توصي اللجنة بأن تكف الدولة الفرل ما يلي:
إتاحة مرااز الحتجاة والترحي للعمدات المهداجرين ذوي اإلعاقدة ،وتدو ير
(أ)
الترتيبات التيايرية المعقولة للعمات المهاجرين ذوي اإلعاقة؛
(ب) إتاحة إجراءات التجنيا بصورة ااملة لألشدخاص ذوي اإلعاقدة ،وتمكدين
أي شددخر ذي إعاقددة مددن أن يختددار ًلددب جناددية اإلمددارات العربيددة المتحدددة علددى قدددم
المااواة م اآليرين؛
(ا) تمتد جميد البدددون ذوي اإلعاقدة بددالحق دي جنادية و ددي الحصدوت علددى
الخدمات ،ومنح جمي أًفات البدون ذوي اإلعاقة شهادات ميالد ،وتمكيدنهم مدن التمتد
بجمي حقوقهم المنصوص عليها ي التفاقية.
العيش الماتق واإلدماج ي المجتم (المادة )19
 -37شر ررعر اللجنر ررة بر ررالقلق أل عر ررد اً مر ررن التحر ررديات الثقافير ررة واالجتماعير ررة والبيئير ررة متنر ررع
األ رياا عوي ا عاقرة مرن التمترع حبقر قهم يف العرين املسرتقل ويف ا مراا يف ايفتمرع ،ولعرد
وج اسرتا يجية نشاء خدمات جمتمعية و قدمي املساعدة الشيصية.
 -38توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الفدرل اسدتراتيجية لتعزيدز حقدوق األشدخاص ذوي
اإلعاقددة ،بمددن دديهم الب ددون ،ددي العدديش الماددتق واإلدمدداج ددي المجتم د  ،وتشددم هددل
الستراتيجية إنشاء يدمات مجتمعية وتقديم المااعدة الشخصية وإ فاء الفاب الشدام
علددى هددل الخدددمات ،بت د النظددر عددن مكددان اإلقامددة ،واددلل لتقددديم معلومددات منهجيددة
لألشددخاص ذوي اإلعاقددة وأسددرهم عددن ايفيددة المفالبددة بخدددمات الدددعم والمادداعدة التددي
تمكنهم من العيش الماتق و قا ليتياراتهم و ي إًار المجتم .
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حرية التعبير والرأي والحصوت على المعلومات (المادة )21
 -39شررعر اللجنررة بررالقلق أل ل رات ا ررارة يف ا مررارات العربيررة املتحرردة غررن معرررتف هبررا
رمسياً ،وأل اجله املبذولة لتدريب مرتملي ل ة ا ارة امل هل غن كافية.
 -40توصددي اللجنددة بددأن تتخددل الدولددة الفددرل التدددابير الالةمددة لالعتدرال رسددمي ا بلتددات
اإلشددارة الماددتخدمة ددي اإلمددارات العربيددة المتحدددة ،ولتكييددف جهودهددا مددن أج د تدددريب
مترجمي لتة اإلشارة الموهلين.
احترام البيت واألسرة (المادة )23
-41

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

أ التش رريعات ال تني ررة ف رررم قي ر اً عل رري ال ررزواا عن ررد وج ر ععاق ررة و ش رررت
(أ)
عجراء فحص ت قبل الزواا ل ياا عوي ا عاقة للي حيصل ا علي منحة مساعدة مالية؛
(ب) أ الق ر ر ان والسياسر ررات التمييزير ررة متنر ررع األ ر ررياا عوي ا عاقر ررة ،ال سر رريما
النسرراء ،مررن التمتررع حبق ر قهم علرري قررد املسرراواة مررع اآلخ ررين يف مليررع املسررائل املتعلقررة بررالزواا
واألسرة واألب ة والعالقات؛
(ا) أ الدولررة ال رررف ت عتمررد أي رردابن ل ررما قرردمي الرردعم اللررايف عىل أسررر
األتفام عوي ا عاقة أو البال الذين حيتاج رجةً عالية من الدعم.

 -42توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:

إلتداء التشدريعات التددي تقيدد الددزواج ددي حالددة وجدود إعاقددة وتشددترط إجدراء
(أ)
حر ًبي قب الزواج لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب) إلتاء األحكام التمييزية ي قانون األسرة و دي أيدر مدن القدوانين ،ل دمان
تمت جمي النااء والرجات ذوي اإلعاقة ،علدى قددم الماداواة مد اآليدرين ،بحقدوقهم دي
الماائ المتعلقة بالزواج واألسرة واألبوة والعالقات؛
مان تقدديم الددعم إلدى الوالددين ذوي اإلعاقدة وإلدى أسدر األًفدات ذوي
(ا)
اإلعاقة ،بمن يهم البالتون المحتاجون إلى درجة عالية من الدعم.
التعليم (المادة )24
-43

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

استمرار عيالء أول ية لتقدمي التعليم اخلاا علري ر ير نظرا عليمري رامل للجميرع،
(أ)
لا يف علك يف املدارا العا ية ،وعد وج اسرتا يجية عامة للتعليم اجليد الشامل للجميع؛
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(ب) عررد اارراع الدولررة ال رررف خ ر ات كافيررة لت ر فن الرت يبررات التيس رنية املعق لررة
جلمير ررع ال ر ررالب عوي ا عاقر ررة يف املر رردارا العا ير ررة ،لر ررن فر رريهم ال ر ررالب عوو ا عاقر ررة الذهنير ررة
والنفسية  -االجتماعية؛
(ا) عد ع راا التدريب يف جمام التعليم الشامل والتدري ل تفام عوي ا عاقرة،
بعد ،يف املناه األساسية لتدريب املعلم يف اجلامعات؛
( ) الرتكيرز علري نميرة املهرارات املهنيررة واحلرفيرة ل
التدريب األكا ني؛

رياا عوي ا عاقرة بردالً مررن

(ه) عد وج معل مات عن مست ى األمية ب البال
وعن فرا حص بم علي التدريب املهين والتعليم اجلامعي؛

األكرب سرناً عوي ا عاقرة

(و) ع ررد وجر ر بيان ررات عحص ررائية مفص ررلة ع ررن األتف ررام عوي ا عاق ررة امللتحقر ر
بالتعليم الشامل وعن املدرس احلاول علي دريب يف جمام التعليم الشرامل و ردري األتفرام
عوي ا عاقة؛
(ز)

عد قييم ن عية التعليم املتاا ل تفام عوي ا عاقة.

 -44توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
اعتمدداد جمي د التدددابير القانونيددة وأيرهددا مددن التدددابير ،بمددا ددي ذل د و د
(أ)
اس ددتراتيجية ش دداملة ،ل ددمان ح ددق جميد د األًف ددات ذوي اإلعاق ددة ،بمد دن دديهم األًف ددات ذوو
اإلعاق ددة اللهني ددة أو النفا ددية  -الجتماعي ددة ،ددي التعل دديم البت دددائي اإللزام ددي والمج دداني ددي
مان تو ير الترتيبات التيايرية المعقولة ،واألجهدزة
المدارس العامة والخاصة ،ويشم ذل
الميارة والبيئات التي تتيح إمكانية الوصوت.
المااعدة ،والدعم ،والمناهم والمواد ّ

(ب) إعادة توجيه الموارد مدن البيئدات التعليميدة المنفصدلة إلدى التعلديم الشدام
الجيددد ،م د تددو ير الترتيبددات التيادديرية المعقولددة والدددعم الفددردي ،والبيئددات الدراسددية التددي
يا دده الوص ددوت إليه ددا والمن دداهم الميا ددرة ،لجميد د الف ددال ذوي اإلعاق ددة ددي الم دددارس
العادية ،على جمي الماتويات ،وتقديم التدريب اإللزامي أثناء الخدمدة لجميد المدرسدين
المو فين ي المرا ق التعليمية ي مجات التعليم الشام للجمي ؛

ددمان أن يكددون التدددريب ددي مجددات التعلدديم الشددام والتدددريا لألًفددات
(ا)
ذوي اإلعاقة إلزامي ا وجزءا أساسي ا ي المناهم التدريبية األساسية للمدرسين ي الجامعات.

( ) السترشاد بالمادة  24من التفاقية وبتعليدق اللجندة العدام رقدم )2016(4
بشددأن الحددق ددي التعلدديم الشددام ددي تنفيددل التددايتين  5-4و(4أ) مددن األهدددال اإلنمائيددة
الماتدامة؛
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(ه) تقددديم معلومددات ،ددي تقريرهددا الدددوري المقبد  ،عددن ماددتوس األميددة لدددس
البددالتين األابددر سددنا ذوي اإلعاقددة وعددن ددرص حصددولهم علددى التدددريب المهنددي والتعلدديم
الجددامعي ،وتقددديم بيانددات إحصددائية عددن الناددبة المئويددة لألًفددات ذوي اإلعاقددة الملتحقددين
بنظددام التعلدديم الشددام وعددن المدرسددين الددلين تلقددوا التدددريب ددي مجددات التعلدديم الشددام
والتدريا لألًفات ذوي اإلعاقة؛
(و)

اتخاذ التدابير الالةمة لتقييم نوعية التعليم المقدم لألًفات ذوي اإلعاقة.

الصحة (المادة )25
-45

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

عرد افررق التشرريعات ال تنيررة مرع احلرق امللفر م ل ررياا عوي ا عاقررة يف
(أ)
امل افقة احلرة واملستننة علي اخل أ للعالا ال  ،وعد وج شريع يعرتف وراحةً هبذا احلرق
ل ياا عوي ا عاقة ،لن فيهم األ ياا عوو ا عاقة الذهنية والنفسية  -االجتماعية؛
(ب) عررد وجر معل مررات عررن الليفيررة الرريت ر لر هبررا سياسررات الفحررص ا جبرراري
لتحررري مرررم ا يرردز والعرردوى بفنوسرس لرردى احل امررل والعمررام املهرراجرين علرري حررق األ ررياا
عوي ا عاقة يف الصحة؛
(ا) عد يسر احلص م علري خردمات الرعايرة الصرحية ،لرا فيهرا خردمات الصرحة
اجلنسية وا جنابية ،واملعل مات عات الصلة؛
( ) عر ررد قر رردمي التر رردريب جلمير ررع املهني ر ر الصر ررحي يف جمر ررام حق ر ر ش ا نسر ررا
امللف لة ل ياا عوي ا عاقة.
 -46توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
إلتاء التشريعات التي تنته حق األشخاص ذوي اإلعاقة ي الموا قة الحدرة
(أ)
والماددتنيرة علددى تلقددي العددالج الفبددي ،وسددن تشدريعات تعتددرل ص دراحةا بهددلا الحددق لألشددخاص
ذوي اإلعاقة ،بمن يهم األشخاص ذوو اإلعاقة اللهنية والنفاية  -الجتماعية؛
(ب) إعادة النظر ي سياسة الفحر اإلجبداري لتحدري مدرر اإليددة والعددوس
بفيروسه ،التي تتعارر م مبدأ الموا قة الحرة والماتنيرة؛
(ا) اسددتحدا مجموعددة واسددعة مددن الخدددمات الصددحية المجتمعيددة و ددمان
سهولة الوصدوت إليهدا ،ومنهدا الخددمات والمعلومدات الصدحية للناداء ذوات اإلعاقدة بشدأن
حقوقهن المنصوص عليها ي المادة  25من التفاقية؛
( ) توعي ددة جميد د المهني ددين الص ددحيين بنم ددوذج اإلعاق ددة الق ددائم عل ددى حق ددوق
اإلناان ،ويشم ذل التدريب ي مجات الحق ي الموا قة الحرة والماتنيرة؛
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(ه) السترش دداد بالم ددادة  25م ددن التفاقي ددة ددي تنفي ددل التاي ددة  3م ددن أه دددال
التنمية الماتدامة.
التأهي وإعادة التأهي (المادة )26
 -47شررعر اللجنررة بررالقلق أل السياسررات املتعلقررة بالتنهيررل وععررا ة التنهيررل ركررز بصر رة مفرتررة علرري
املسائل املتعلقة بالصحة ،وأل غن امل اتن ال ُتاا بم خدمات وأجهزة التنهيل وععا ة التنهيل.

 -48توصددي اللجنددة بددأن تاددتحد الدولددة الفددرل يدددمات وبدرامم شدداملة مشددتراة بددين
القفاعددات للتأهي د وإعددادة التأهي د تاددتند إلددى مبددادئ المشدداراة واإلدمدداج ،ول سدديما ددي
مجالت الصحة والعم والتعليم والخدمات الجتماعية ،وتالتدا لألشدخاص ذوي اإلعاقدة،
بمن يهم أير المواًنين ،ي مجتمعاتهم المحلية أو ي أقر مكان ممكن إليها.

العم والعمالة (المادة )27
-49

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

عررد وجر سياسررات رراملة للت فيررف ،وا فررام معرردم فيررف األ ررياا
(أ)
عوي ا عاقرة ،رغررم وجر نظررا للحصرص ،وخباوررة فيررف النسرراء الرالو قررد يت قررف التحرراقهن
بالعمل ،يف ال اقع العملي ،علي م افقة ال يل الذكر؛
(ب)
عوي ا عاقة؛

عررد كفايررة خرردمات الت فيررف وفرررا الترردريب املسررتمر املتاحررة ل ررياا

(ا) ع ررد ال ررنص يف ق رران العم ررل عل رري ر ر فن احلماي ررة و ق رردمي التعر ر ي للعم ررام
املهرراجرين ،ال سرريما العررامل مررنهم يف اخلدمررة املنزليررة ،اخلاضررع لنظررا اللفالررة ،الررذين أُورريب ا
بإعاقة نتيجة عملهم يف الدولة ال رف.
 -50توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
اتخ دداذ ت دددابير للق دداء عل ددى الممارس ددات التمييزي ددة القائم ددة عل ددى أس دداس
(أ)
اإلعاقددة ونددوا الجددنا ،واعتمدداد الاياسددات والتدددابير ال ددرورية ،بمددا ددي ذلد اإلجدراءات
اإليجابيددة ،التددي تحقددق ةيددادة ابيددرة ددي معدددت تو يددف األشددخاص ذوي اإلعاقددة ،ل سدديما
النااء ،ي سوق العم المفتوحة ،ي القفاعين العام والخاص على الاواء؛
(ب) تكييدف جهودهددا الراميددة إلددى تقددديم يدددمات التو يددف ،وتقددديم التدددريب
الماتمر وتو ير رص العم الحر وتنظيم المشاري ؛
ددمان ع دددم إي دداا العم ددات المه دداجرين ،ل س دديما الع دداملين م ددنهم ددي
(ا)
الخدمة المنزلية ،بمن ديهم ذوو اإلعاقدة ،لنظدام الكفالدة ،وتدو ير الحمايدة الكاملدة والعادلدة
لهم بموجب قانون العم ؛
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مان حصوت جمي العمات المهاجرين ،بمن يهم العاملون دي الخدمدة
()
المنزلية ،اللين أالصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم ي الدولة الفرل ،على تعوي مناسب؛
(ه) السترشدداد بالمددادة  27مددن التفاقيددة ددي تنفيددل التايددة  5للهدددل  8مددن
أهدال التنمية الماتدامة.
ماتوس المعيشة الالئق والحماية الجتماعية (المادة )28
 -51شررعر اللجنررة بررالقلق أل مبل ر املعررال والرعايررة االجتماعيررة واملررنا وا عانررات األخرررى
املقدمة ل ياا عوي ا عاقة ال لفي ل ما مست ى معيشي الئق ،وأل األ رياا عوي
ا عاقررة ،لررن فرريهم األ ررياا عوو ا عاقررة مررن غررن م ر اتين الدولررة ال رررف ،ليس ر ا علرري رايررة
بربام احلماية االجتماعية وا سلا املتاحة يف الدولة ال رف.
 -52توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
ةيادة مزايا الرعاية الجتماعية ،ومنها المزايا التي تتفي المصرو ات ذات
(أ)
الصلة باإلعاقة ،ل مان ماتوس معيشي مناسب لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ،واتخداذ
تدابير لتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة ،بمن يهم األشخاص ذوو اإلعاقة مدن أيدر مدواًني
الدولة الفرل ،ببرامم الخدمات الجتماعية واإلسكان المتاحة ي الدولة الفرل؛
(ب) السترشاد بالمادة  28مدن التفاقيدة دي تنفيدل التايدة  2للهددل  10مدن
أهدال التنمية الماتدامة.
المشاراة ي الحياة الاياسية والعامة (المادة )29
-53

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

أ املرا ة  )3(70مررن الدسررت ر واملررا  85و 86مررن القرران املرردع حتجررب
(أ)
احل ر ررق يف ممارس ر ررة احلقر ر ر ش املدني ر ررة والسياس ر ررية ،ل ر ررا يف عل ر ررك احل ر ررق يف التصر ر ر ي والرت ر ررا يف
االنتيابات ،عن األ ياا الذين يُعتربو غن م هل قان ناً بسبب العتس أو اجلن أو الذين
قُيدت حريتهم يف ممارسة أهليتهم القان نية؛
(ب)

أ التشريع املتعلق بنحلا مساعدة الناخب عوي ا عاقة ينتهك سرية التص ي ؛

(ا) ع ررد ر ر افر معل م ررات ع ررن الت رردابن املتي ررذة لتعزي ررز مش رراركة األ ررياا عوي
ا عاقة يف العمليات املدنية والسياسية.
 -54توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
أن تلتددي المددادة  )3(70مددن الدسددتور وأحكددام القددانون المدددني والقددوانين
(أ)
األي ددرس الت ددي تحج ددب الح ددق ددي ممارس ددة الحق ددوق المدني ددة والاياس ددية با ددبب اإلعاق ددة
أو بابب تقييد األهلية القانونية؛
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(ب) أن ت ددمن ،ع ددن ًري ددق الت دددابير التشد دريعية وأيره ددا م ددن الت دددابير ،حص ددوت
األشخاص ذوي اإلعاقة على أوراق القتدراا ومدواد النتخدا والوصدوت إلدى مراادز القتدراا،
وأن تكف أي ا الاما لهم ،عند التصويت ،بتلقي المااعدة من شخر من ايتيارهم؛

(ا) أن تتخددل تدددابير لتعزيددز مشدداراة األشددخاص ذوي اإلعاقددة ددي العمليددات
المدنية والاياسية.
المشاراة ي الحياة اليقا ية (المادة )30

 -55ش ررعر اللجن ررة ب ررالقلق لع ررد اا رراع رردابن م رراا األ ررياا عوي ا عاق ررة ،وخباو ررة
األتفام ،يف األنش ة الرتفيهية والرياضية والثقافية ،اليت ال زام منفصلة يف معظمها.
 -56توصي اللجنة بأن ت الدولة الفدرل اسدتراتيجية شداملة إلدمداج األشدخاص ذوي
اإلعاقة ي األنشفة التر يهية والريا ية واليقا ية و ي المجتم اك .

جيم -التزامات محددة (المواد من  31إلى )33
جم اإلحصاءات والبيانات (المادة )31
-57

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

عد قيا الدولة ال رف جبمع بيانرات عحصرائية منهجيرة عرن األ رياا عوي
(أ)
ا عاقة يف مليع ايفاالت ،لا فيها البيانات املتعلقة بالعنف وال و م عىل العدالة؛
(ب) عرد ملررع بيانرات عررن العمرام املهرراجرين عوي ا عاقرة وعرن العمرام املهرراجرين
الذين أُويب ا بإعاقة.
 -58توصي اللجندة بدأن تيادر الدولدة الفدرل ،علدى نحدو منهجدي ،جمد وتحليد ونشدر
بيانددات إحصددائية مصددنفة عددن جمي د الاددمات الديمترا يددة لألشددخاص ذوي اإلعاقددة ،بم دن
دديهم العمددات المهدداجرون ذوو اإلعاقددة ،اددي يتاددنى للدولددة الفددرل و د وتنفيددل سياسددات
لتفعي التفاقية .وتوصي اللجنة أي ا بأن تاترشد الدولة الفرل بالمادة  31من التفاقية
ي تنفيل التاية  18للهدل  17من أهدال التنمية الماتدامة.
التعاون الدولي (المادة )32
 -59شعر اللجنرة برالقلق لعرد ع راا حقر ش األ رياا عوي ا عاقرة علري حنر منهجري يف
جه التنمية واملساعدة الدولية اليت بذبا الدولة ال رف.
 -60توصددي اللجنددة بددأن تكف د الدولددة الفددرل أن تشددم جهددود التعدداون الدددولي اا ددة،
داء
وعلى أام وجه ،األشخاص ذوي اإلعاقة ،بدايةا من تخفي البرامم والاياسدات وانته ا
بالرصد والتقييم ،وبأن تشترك م األًدرال الدوليدة الفاعلدة دي مجدات التنميدة دي التشداور
المنهجي م منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
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التنفيل والرصد على الصعيد الوًني (المادة )33
-61

شعر اللجنة بالقلق بشن ما يلي:

(أ)
عوي ا عاقة؛

عررد وج ر آلي رة رفيعررة املسررت ى لتنسرريق السياس رة املتعلقررة حبق ر ش األ ررياا

(ب) عررد قيررا الدولررة ال رررف ،بعررد ،بإنشرراء م سسررة وتنيررة حلقر ش ا نسررا  ،رغررم
االلتر رزا ال ر ر عي ال ررذي أعلنت ررس يف س ررياش االس ررتعرام ال رردوري الش ررامل يف ع ررا ( 2008انظ ررر
 A/HRC/WG.6/15/ARE/1و ،Corr.1الفقرة .)10
 -62توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الفرل بما يلي:
النظر ي إنشاء هيئة تنايق ر يعة الماتوس على الماتوس الوةاري لتنايق
(أ)
الماائ المتعلقة بتنفيل التفاقية ي جمي القفاعات وعلى مختلف ماتويات الحكومة؛
(ب) الماارعة إلى إنشاء يلية رصدد تمتيد المبدادئ المتعلقدة بمرادز الموسادات
الوًنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنادان (مبدادئ بداريا) و دمان مشداراة منظمدات األشدخاص
ذوي اإلعاقة ي عم اآللية.
التعاون التقني (المادة )37
 -63توصددي اللجنددة ب دأن تاددتفيد الدولددة الفددرل مددن التعدداون التقنددي المقدددم مددن المنظمددات
األع اء ي ريق الدعم المشدترك بدين الوادالت المعندي باتفاقيدة حقدوق األشدخاص ذوي اإلعاقدة
لترر الحصوت على التوجيه والمااعدة ي تنفيل التفاقية وهل المالحظات الختامية.

رابعا -المتابعة
نشر المعلومات
 -64تفلددب اللجنددة إلددى الدولددة الفددرل أن تقدددم ،ددي أ ددون  12شددهرا مددن اعتمدداد هددل
المالحظددات الختاميددة وو ق د ا للمددادة  )2(35مددن التفاقيددة ،معلومددات بشددأن التدددابير المتخددلة
لتنفيدل توصديات اللجندة الدواردة دي الفقدرتين ( 30عددم التعدرر للتعدليب وللمعاملدة أو العقوبدة
القاسية أو الالإناانية أو المهينة) و( 62التنفيل والرصد على الصعيد الوًني).
 -65وتفلددب اللجنددة إلددى الدولددة الفددرل تنفيددل التوصدديات ال دواردة ددي هددل المالحظددات
الختاميددة .وتوصددي بددأن تحي د الدولددة الفددرل المالحظددات الختاميددة ،لتددرر النظددر يهددا واتخدداذ
إجد دراءات بش ددأنها ،إل ددى أع دداء الحكوم ددة والبرلم ددان ،والما ددوولين ددي ال ددوةارات المختص ددة،
والاددلفات المحليددة ،وأ دراد المجموعددات المهنيددة المعنيددة ،االعدداملين ددي مهددن التعلدديم والفددب
والقانون ،والل إلى وسائ اإلعالم ،باستخدام استراتيجيات التصات الجتماعي المعاصرة.
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 -66وتش ددج اللجن ددة الدول ددة الف ددرل بق ددوة عل ددى إشد دراك منظم ددات المجتمد د الم دددني،
ول سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،ي إعداد تقريرها الدوري.
 -67وتفلددب اللجنددة إلددى الدولددة الفددرل نشددر هددل المالحظددات الختاميددة علددى نفدداق
واسد د يش ددم المنظم ددات أي ددر الحكومي ددة ومنظم ددات األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة ،وا ددلل
األشددخاص ذوي اإلعاقددة أنفاددهم وأ دراد أسددرهم ،وذلد باللتددة الوًنيددة ولتددات األقليددات،
بما ي ذل لتة اإلشارة ،ي أشكات ياه الًالا عليها ،ونشر هل المالحظدات علدى
الموق الشبكي الحكومي المتعلق بحقوق اإلناان.
التقرير الدوري المقب
 -68تفلب اللجنة إلى الدولة الفرل أن تقدم تقريرها الجام للتقريرين الدوريين الياني
واليالددث ددي موعددد أقصددا  19نياددان أبري  ،2020وأن تدددرج يدده معلومددات عددن تنفيددل
التوصيات الواردة ي هل المالحظات الختامية .وتفلدب اللجندة إلدى الدولدة الفدرل أي دا
أن تنظر ي تقديم التقارير المشار إليها أعال و ق ا لإلجراء المبا لتقدديم التقدارير الدلي
و عته اللجنة ،وهو إجراء يق ي بأن تعد اللجنة قائمة ماائ قب التاريخ المحدد لتقديم
تقريددر أيددة دولددة ًددرل باددنة واحدددة علددى األقد  .وتشددك ردود الدولددة الفددرل علددى قائمددة
الماائ هل تقرير الدولة الفرل.
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