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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

أللبانيا*

أولا -مقدمة
 -1نظرت اللجنة يف التقريرر اويل ولاننارن ( )CRPD/C/ALB/1يف جلسرتاان  477يل478
يف  27يل 28آب/أغسر ر ر ر ر .2019
(انظ ر ر ر ررر(  CRPD/C/SR.477يل SR.478املعقر ر ر ر ر
يلاعتمدت يف جلستان  ،503املعق ة يف  16أيل ل/ساتمرب  ،2019هذه املالحظنت اخلتنماة.
 -2يل رحب اللجنة ابلتقرير اويل ولاننان ،الذ أُعد يلفقرن للمارن ا الت جااارة الرع يلارعتان
اللجن ر ررة قد ر ررار ق ر رردا التق ر ررن ير ،يل د ر ررمر الديلل ر ررة ال ر ررر عل ر ر ر م ر ررن دمت ر ر ر مر ر ر يل تنقا ر ررة
( )CRPD/C/ALB/Q/1/Add.1عل نئمة املسنئل الع أعدهتن اللجنة (.)CRPD/C/ALB/Q/1
 -3يل عرررب اللجنررة عر قررديرهن ا ر ا الانّررنأ أانررنأ النظررر يف التقريررر ،يل درراد ابلديللررة ال ررر
القتعناان يلفدا فاع املست ى يضم ممثل /ممثالت م ال زا ات املعناة يلاملمثلة الدائمرة ولاننارن لردى
ممتب اومم املتحدة يف جناف.

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
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داد اللجنة ابلديللة ال ر العتمن هن من يلي:

الق ررنن ر ررم  2014/93قد ررار ج م ررن او ررقن
(أ
يلص هلم ،يف عنم 2014؛

إيل ايعن ررة يلجممننا ررة

(ب اومررر ررم  195الررذ ي ررنو عل ر يلاررع ”م ر جص ئصررنئو معلمرري التعل ررام
اجلنمع“ ،يف عنم 2016؛
(
__________

*

ئ ة العمل ال طناة قدار ايعن ة (. 2020-2016

اعتمدهتن اللجنة يف يل هتن الثنناة يلالعدري ( 26آب/أغس

)GE.19-17655(A



 20 -أيل ل/ساتمرب . 2019

CRPD/C/ALB/CO/1

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

دعر اللجنة ابلقلق ممن يلي:

ع ر رردم اني ر ررة اجلا ر ر املاذيلل ر ررة لتنق ر ررات التد ر رريعنت القنئم ر ررة لم ر رري تمن ر ر نمر ر رن
(أ
م ررع اال ان ا ررة ،يلال س ررامن فام ررن يتعل ررق ابس ررتقدام الديلل ررة ال ررر يل اسر ر هن ”النمر ر إ الاا لر ر جي -
الناسي  -االجتمنعي“ يف جصالح نظم قاام ايعن ة؛
(ب االفتقن جىل ماا م م َّحد لإلعن رة يلا رمرنر مر الب اارنت التاسر ية املعق لرة يف
التدريعنت املتعلقة ابلتمااص؛
عرردم ق ردا ئرردمنت عنمررة يلأئرررى ئنصررة قدررار ايعن ررة لانئرردة او ررقن
(
إيل ايعن ة عل الصعاد احمللي؛
(
يلاخل نب العنم.

اسررتقدام لتررة نررتقو م ر او ررقن

إيل ايعن ررة يف الق ر ان يلالسانسررنت

 -6توصييي اللجنيية الدوليية التيير قعتبيياد مقا بيية اإلعاقيية مييس منظييو حقييوق اإلنسييان
املنص ييوص علي ييا يف التفاقي يية وموا م يية تشي يريعا ا وتن ييبل قوانين ييا الي ي ظ يير التبيي ييز
أحكاما تنص علي دد ا مقا بية لاعاقية ميس منظيو حقيوق اإلنسيان وتعياا مسيألة ا رميان
مييس اليتيبييات التيسيعية املعقوليية و قي ا لالتفاقيييةو وتوصييي ا أيني ا رااعيية قوانين ييا ومشييا ي
قوانين ا ا الية ا يف ذلك تقييبات اإلعاقية الي يتسيتند دلي يا لت دييد مسيت قات ا بايية
الاتباعية املنصوص علي ا يف القانون قم  2016/121بشأن اخلدمات الاتباعية ويف
الق ي ييانون ق ي ييم  2019/15بش ي ييأن تش ي ييجي التوني ي ييف د اان ي ييب قي ي يرا لي ي ي ال ي ييو ا
ق ييم  )2019(380قلتش يياو الو ي ييق مي ي منظب ييات األش ييخاص ذوي اإلعاق يية لتبك ييل
األشي ييخاص ذوي اإلعاقي يية مي ييس الوصي ييوم د اخلي ييدمات العامي يية واخلاصي يية املتعلقي يية قإلعاقي يية
علي ي املس ييتول ا ل يييو وتوص ييي ا د ييا ة د ذل ييك قلتأ ييد م ييس دل ييا ا ييتخدام مجيي ي
التعبعات ال تنتوي عل انتقاص عند ا ديث عس األشخاص ذوي اإلعاقةو
-7

يل دعر اللجنة ابلقلق ممن يلي:

ع رردم يلجر ر د ر رريعنت ،يلججر رراأات ررانفة ،يلمعل م ررنت عر ر املد ررنيل ات م ررع
(أ
منظمنت او قن إيل ايعن ة؛
ر ئا (ة ال ز اأ ،قننأ عل القرنن ر رم  ،2014/93هر /هي يلحده(ررن
(ب
املسؤيلل(ة ع ر ات أعضنأ اجملل ال طين لإلعن ة يل عاانام ،يلأر مست ى ثال أعضنأ اجملتمع
املدين يف اجملل أ ل م  50يف املنئة؛
عدم قدا عم من منتظم يلمسرتدام جىل منظمرنت او رقن
(
ال سامن عل الصعاد احمللي؛

إيل ايعن رة،

ر ر الب ررة اولانناررة الرةاررة لال ان اررة در ئ ررا جىل منظمررنت ”مر أجررل“
(
او قن إيل ايعن ة ،يلهي ر ة ال عرب قد ة ع املعىن املرا يف اال ان اة.
2
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 -8توصي اللجنة الدولة التير نن خذييف يف ا سيبان التعلييق العيام قيم )2018(7
بشييأن مشييا ة األشييخاص ذوي اإلعاقيية ييس ييي م األافييام مييس ذييالم املنظبييات ال ي
متثل م يف تنفييف التفاقية و صدهاو وتوصي ا أين ا ا يلي:

اختاذ مجي ما يلزم مس تيدابع قانونيية وهعهيا ليشييح وتعييل ثثليي/ثثالت
(أ
منظبات األشخاص ذوي اإلعاقة يف ل اإلعاقة الواين س يي م ثثليو/ثثالت النسيا
واألافام ذوي اإلعاقة واألشخاص الصيم أو يعا السيب واألشيخاص ذوو اإلعاقيات
النفسية  -الاتباعية أو اليفهنية؛
(ب تق ييدا م ييا يكف ييي م ييس دع ييم م ييايل وددا ي من ييتظم د اجمللي ي و ييبان مش ييا ة
بوعيية متنوعيية أ ييمل مييس املنظبييات الي متثييإل األشييخاص ذوي اإلعاقيية علي الصييعيد الييواين مييس
أاإل بان نوعية اخلملا ومتثيإل ا ملصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة ذاصة النسا والفتيات؛
(
اإلعاقة بنف

تصي يح اليمجيية الرلييية لالتفاقييية حبيييث ظي منظبييات األشييخاص ذوي
الفرص املتاحة ل عهاو

 -9يل دررعر اللجن ررة ابلقل ررق ور الديلل ررة ال ررر ا ص رردل قع ررد عل ر الربيل ر ل االئتا ررن
امللحق ابال ان اة.
 -10توصي ييي اللجني يية الدولي يية التي يير قلتصي ييديق عل ي ي الملوتو ي ييوم الذتيي ييا ي املل ي ييق
قلتفاقية دون مزيد مس التأذع.

ق  -حقوق حمددة (املواد )30-5
املساواة وعدم التبييز (املادة )5
-11

دعر اللجنة ابلقلق ممن يلي:

االفتقن جىل حظر صريت للتمااص قساب ايعن رة ،يلعردم يلجر عقر ابت يلسرال
(أ
انتصررن يف حررنالت التمااررص ،لررن يف إلررن ا رمررنر مر الب ااررنت التاسر ية املعق لررة ،يلال سررامن يف
نن ر ا منية م التمااص يلالقنن ر م 2014/93؛
(ب التع ررديل ال ررذ أ ئ ررل علر ر الق ررنن ر ررم  2014/93املندر ر الس ررتحقن نت
نن ناة ىت لأل قن إيل ايعن ة؛
ع رردم يلجر ر اسر ربا اجاة لتعصي ررص حق ر ر ل او ررقن إيل ايعن ررة مر ر الريلم ررن
(
يلاالفتقررن جىل املعل مررنت ع ر أيلاررنعام ،ال سررامن أيلاررنم نسررنأ يلفتاررنت الريلمررن إيلات ايعن ررة،
ئنصة ا ق يف التعلام يلالرعنية الصحاة يلالعمل.
 -12توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

مرااعة تشريعا ا مس أاإل دد ا حظر صريح للتبييز علي أ ياا اإلعاقية
(أ
يشبإل بو وح مجي أشيكام التبيييز بسيبب اإلعاقية يا يف ذليك التبيييز املتعيدد األشيكام
واجلوانب وا رمان مس اليتيبات التيسعية املعقولة؛
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(ب و ي ي ي وتتبيي ي ييق معي ي ييايع متسي ي ييقة وشي ي ييفا ة ودا ي ي يرا ات تقيي ي يييم منصي ي ييفة
وا ت قاقات لألشخاص ذوي اإلعاقة عل قدم املساواة م هعهم ب ض النظير عيس مكيان
دقامت م يف الدولة التر ؛
اعتبيياد بييرينمي واييين يتنييبس حييوا ز عاليية لت سييل أو ييا األشييخاص
(
ذوي اإلعاق يية م ييس الروم ييا ل يييبا النس ييا والفتي ييات مي ي الي ي ييز يف مجل يية أم ييو علي ي
حقوق م يف التعليم والرعاية الص ية والعبإل عل قدم املساواة م اآلذريسو
النسا والفتيات ذوات اإلعاقة (املادة )6
-13

دعر اللجنة ابلقلق ممن يلي:

االفتق ررن جىل سانس ررة يلاسر ربا اجاة ررنملت للمس ررنيلاة قر ر اجلنسر ر للتص ررد
(أ
للتمااص املتعد اجل انب يلاو منل الذ اجا النسنأ يلالاتانت إيلات ايعن ة؛
(ب االفتق ررن جىل معل م ررنت م ار ر ل و ررن عر ر مس ررت ى ناا ررذ ئ ررة العم ررل ال طنا ررة
املتعلقررة ابيعن ررة  2020-2016يلالنتررنئا الررع حققتاررن ،ئنصررة فامررن يتعلررق ابلنسررنأ يلالاتاررنت
إيلات ايعن ة؛
االفتقن جىل داق مننسراة يلملم سرة لتناارذ الت صراة الرع ردمتان اللجنرة املعنارة
(
ابلقضنأ عل التمااص اد املرأة يف عنم  ،CEDAW/C/ALB/CO/4( 2016الاقرة . (39
 -14توصي ييي اللجني يية الدولي يية التي يير ي ييا يلي ييي يف معي يير دشي ييا ا د تعليق ي ييا الع ي ييام
قم  )2016(3بشيأن النسيا والفتييات ذوات اإلعاقية ويف يو ال يا ت  1-5و2-5
و 5-5مس أهدا التنبية املستدامة:
التأ ييد مييس أن قوانين ييا و يا ييا ا تتقيييد قلتفاقييية وتييو ر ا باييية التاميية
(أ
قييوق النسييا والفتيييات ذوات اإلعاقيية وتييدمي منظييو اإلعاقيية يف مجيي يا ييات وبيرامي
املساواة بل اجلنسل ا يف ذلك السيا ات والتيدابع املتعلقية قلعبيإل وتعتبيد ا يياتيجية
عالة لتنفييفها؛
بان التنفييف الكامإل خلتة العبإل الوانيية املتعلقية قإلعاقية 2020-2016
(ب
واختاذ مجي التدابع الال مة واملنا بة والشفا ة بس داا مين حمدد ملن التبيييز املتعيدد
اجلوانييب واألشييكام اليييفي تواا ييل النسييا والفتيييات ذوات اإلعاقيية وا تاصييالل ل يييبا
يبا يتعلق قللجو د العدالة وا صوم عل التعليم والص ة والعبإل؛
تنفييف التوصية ال قدمت ا اللجنية املعنيية قلقنيا علي التبيييز يد امليرأة
(
يف عام  CEDAW/C/ALB/CO/4( 2016الفقرة )) (39و
األافام ذوو اإلعاقة (املادة )7
 -15يسررنيل اللجنررة القلررق ور الررربينما الر طين قر ل ال اررل  ،2020-2017يلهر حنلا رن
يف مرحلة التنااذ ،ال يدر جىل اوطارنل إيل ايعن رة جال عنردمن يتعلرق اومرر ابخلردمنت الصرحاة
يلالتعلررام ،يلر أر ذئررذ يف ا سررانر اررع اجل انررب اوئرررى م ر حاررنهتم .يل دررعر اللجنررة ابلقلررق
جزاأ لررة اخل ر ات املتقررذة لتحسر اخلرردمنت االجتمنعاررة يلالصررحاة ،لررن فااررن ئرردمنت الترردئل
4
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املام ررر لص ررن اوطا ررنل إيل ايعن ررة .يل د ررعر ابلقل ررق أيض ر رن قد ررار نق ررو املعل م ررنت املتعلق ررة
إبج رراأات قاررام اخلرردمنت الصررحاة يلالتعلاماررة املعم ر ل وررن ،يلور اوطاررنل إيل ايعن ررة يف املرردا
العن ية ال حيصل ر ائمن عل ئدمنت الدعم الار يلأمن اي نمة غم حنجتام جلاان.
 -16توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

أن تد يف الملينمي الواين قوق التفيإل  2020-2017تيدابع تني
(أ
يف العتبييا الحتيااييات اخلاصيية لألافييام ذوي اإلعاقيية وتكفييإل اح ييام حقييوق م يف مجي ي
مناحي ا ياة؛
(ب أن تزود مجي األافام ذوي اإلعاقة بصر النظر عس عاهت م ا يكفي
مس اخلدمات الاتباعية والص ية ا ي يا ذيدمات التيدذإل املبكير واإل يا قلتعياون مي
املنظبيات الي متيثل م يا يف ذليك علي املسييتول ا ليي وتيو ر أينيا ذريتية ارييق شييفا ة
لت قيق تقدم؛
أن تتأ د مس أن دارا ات تقييم اخلدمات الص ية والتعليبية متباشية مي
(
التفاقية والن ي القائم عل حقوق اإلنسان وأن اخلملا مس ختصصات متعيددة يتش وير ون يف
هيفه اإلارا ات؛
أن تعتبد دايرا حميددا قانونييا لتيو ع اليتيبيات التيسيعية املعقولية يف مجيي
(
مراحييإل التعليييم وختصييص املييوا د الال ميية لنييبان تييو ع اليتيبييات التيس يعية املعقوليية و ق ي ا
لالحتيااات الفردية قلتشاو م التفإل املعينو
دذ ا الوعي (املادة )8
 -17د ررعر اللجن ررة ابلقل ررق جزاأ ع رردم اني ررة مد ررن ة منظم ررنت او ررقن إيل ايعن ررة يف
ا م ررالت احمللار ررة يلال طنار ررة ،يلجزاأ عر رردم يلج ر ر ق ر رراما منتظمر ررة ،لر ررن يف إلر ررن التر ررد يب ،لت عار ررة
ايعالما ر لقن قررة ايعن ررة م ر منظ ر حق ر ل اينس ررنر املنص ر علاا ررن يف اال ان اررة .يل د ررعر
ابلقلررق أيض رن ور نررو اال ان اررة ا يرُرتت يف صرراال يسررال االطررالم علااررن ،لررن فااررن لتررة اي رن ة،
املاس ة (. Easy Read
يلطريقة قرا  ،يلصاتة القراأة َّ

 -18توصييي اللجنيية الدوليية التيير
ذوي اإلعاقة:

ييا يلييي شييا ة عاليية مييس منظبييات األشييخاص

ييبس
اعتب يياد ت ييدابع إلع ييداد ييالت توعي يية حملي يية وواني يية تس ييت د
(أ
ا ات أذرل السلتات العامية ومقيدمي اخليدمات ميس القتيا اخلياص وعامية النياا لر ي
مستول الوعي عل حنو ثن ي حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقلتفاقية؛
(ب تي ييد يب اإلعالميي ييل مي ييس القتي يياعل العي ييام واخلي يياص ن يي يية ا ي يديث عي ييس
اإل امات اإلجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
ترمجة ونشر التفاقية يف صيغ يس إل الاال علي ا ا ي ا ل ة اإلشا ة
(
بستةو
واريقة براي وصي ة القرا ة املت َّ
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دمكانية الوصوم (املادة )9
-19

دعر اللجنة ابلقلق ممن يلي:

االفتقررن جىل ئ ررة عمررل يلطناررة ررنملة لتنااررذ القررنن ر ررم  2014/93يل ررا
(أ
جملر ر الر ر ز اأ ررم  2015(1074قد ررار جزال ررة ا ر ر اجص الاالا ررة يلحر ر اجص الانا ررة التحتا ررة أم ررنم
اخلدمنت العنمة؛
(ب االفتقررن جىل قاررنينت ع ر ااررق عق ر ابت ج ا يررة يلمنلاررة يف حررنل عرردم امتثررنل
معررني جممنناررة ال ص ر ل ،لررن يف إلررن املاررنين القدميررة املات حررة للجما ر  ،يلئرردمنت املعل مررنت
يلاال صنالت يف املننطق الريااة؛
االفتقررن جىل معل مررنت عر جممنناررة ال صر ل جىل يلسررنئرت ايعررالم ايلمبيلناررة،
(
لن فاان يلسنئل الت اصل االجتمنعي.
 -20توص ي ييي اللجني ي يية الدولي ي يية التي ي يير نن ي ي ييتم قلعالق ي يية بي ي ييل املي ي ييادة  9مي ي ييس التفاقيي ي يية
وال ا ت  ) (9و 2-11و 7-11مس أهدا التنبية املستدامة ونن تفعإل اآليت متاشيي ا
م تعليق اللجنة العام قم  )2014(2بشأن دمكانية الوصوم:
اعتباد ذتة عبإل شاملة لتنفييف القانون قيم  2014/93وتيو ع ميزانيية
(أ
ا ييية ويلييية صييد عاليية وو ي معييايع إل اليية ا ييوااز مي يير عقييوقت قابليية لانفيياذ
و عالة يف حام عدم المتثام؛
(ب و يليية لرصيد امتثيام معيايع تيسيع دمكانيية الوصيوم يف مجيي اجمليالت
ال تشبل ا التفاقية و ر عقوقت يف حام عدم امتثام القانون؛
ال تقييا د معلومييات شيياملة عييس دمكانييية الوصييوم د و ييائ اإلعييالم
(
اإللكيونية م ديال اهتبام ذاص لو ائإل التواصإل الاتباعيو
حالت اخلتر والتوا ئ اإلنسانية (املادة )11
 -21د ررعر اللجن ررة ابلقل ررق جزاأ االفتق ررن جىل معل م ررنت عر ر مد ررن ة منظم ررنت او ررقن
إيل ايعن ررة يف يلاررع يل نااررذ اس ربا اجانت ا ررد م ر هتررنطر الم ر ا يلج ا هتررن ،يل ررذا االفتقررن
جىل معل م ر ر ررنت ت ر ر ررنح لأل ر ر ررقن إيل ايعن ر ر ررة عر ر ر ر ااا ر ر ررة التص ر ر ررر يف ح ر ر ررنالت اخل ر ر ررر
يلال ر ر ر ا ا اينس ر ررنناة يلالمر ر ر ا ال ااعا ر ررة يلفقر ر رن يط ر ررن س ر ررندا للح ر ررد مر ر ر هت ر ررنطر المر ر ر ا
للابة .2030-2015
 -22توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

اعتب يياد وتنفي يييف ا ي يياتيجية وبروتو ييولت للت ييوا ئ اك ييس الوص ييوم دلي ييا
(أ
وشيياملة مييس أاييإل التصييدي ييالت اخلتيير و ق ي ا إلاييا د يينداي لل ييد مييس ويياار الكييوا
للفية 2030-2015؛
(ب تنبل هيفه ال ياتيجيات والملوتو ولت ذتوط اتصيام مباشيرة وتتبي ويق
يفير دلكيونيا للر ائإل النصية؛
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دعييداد أدليية منا ييبة بصيييغ يس ي إل الاييال علي ييا ييا ي ييا ل يية اإلشييا ة
(
بستة متشي ا م تعليق ا العام قم 2؛
واريقة براي وصي ة القرا ة املت َّ

متالبيية مجي ي اإلدا ات العاميية بو ي ذتي قلتشيياو املنييتظم الو يييق م ي
(
املنظبييات ال ي متثييإل األشييخاص ذوي اإلعاقيية ييا يف ذلييك عل ي املسييتول ا لييي إلاييال
األشخاص ذوي اإلعاقةو
العيا قألشخاص ذوي اإلعاقة عل قدم املساواة م اآلذريس أمام القانون (املادة )12

 -23دررعر اللجنررة ابلقلررق جزاأ عرردم انيررة التقرردم احملرررز يف عررديل اررع التد رريعنت ال طناررة
الررع نمررر اوهلا ررة القنن ناررة لأل ررقن إيل ايعن ررة أيل قا رردهن ،لررن يف إل ررن القررنن ر امل رردين،
يل ررنن ر ايج رراأات املدناررة ،يلمديلنررة اوسرررة ،يل ررنن ر الصررحة العقلاررة ،يلجزاأ لررة ا لاررنت القنئمررة
أيل املق رت هلن وجل الدعم يف اختنإ القررا  .يل درعر اللجنرة ابلقلرق أيضرن جزاأ عردم انيرة الترداق
القنن ناة الع اختذهتن الديللة ال ر لضمنر حقر ل او رقن إيل ايعن رة ،ئنصرة او رقن
إيليل ايعن ة الذهناة أيل الناسراة  -االجتمنعارة ،يف اخترنإ ررا ات قدرار حارنهتم يلالتمترع اب رق يف
االعبا عل دم املسنيلاة أمنم القنن ر.
 -24دذ تشع اللجنة د تعليق ا العام قم  )2014(1بشأن املساواة يف العيا أمام
ييا ألبانيييا يف الفييية
القييانون وتقرييير مفو يية حقييوق اإلنسييان جملل ي أو وق يف أعقييارت
املبتدة مس  21د  25أ /ميايو  2018توصيي الدوليةو التير وا مية تشيريعا ا حبييث
تتقي ييد قلتفاقي يية ودل ييا مجيي ي الق ييوانل الي ي ييد م ييس األهلي يية القانوني يية لألش ييخاص ذوي
اإلعاقة ل يبا األشخاص ذوي اإلعاقية النفسيية  -الاتباعيية أو اليفهنيية وال تعا ية
عس نظام الو الة يف اختاذ القرا ات ننظبة تقوم عل الدعم يف اختاذ القيرا و ييم ا يتقاللية
الشخص ود ادتيل وتفنييالتل وتيو ع يبإل انتصيا شيفا ة لألشيخاص ذوي اإلعاقية الييفيس
نتزعت عن م األهلية القانونيةو
دمكانية اللجو د القنا (املادة )13
 -25دررعر اللجنررة ابلقلررق جزاأ االفتقررن جىل ررداق اررد ة ّمر او ررقن إيل ايعن ررة مر
ال صر ل الدررنمل جىل النظررنم القضررنئي ،ق رررل مناررن املع نررة القضررنئاة اجملنناررة ،يلاخلرردمنت القنن ناررة
املاسرة ،يلمب ري لترة اي رن ة يف نعرنت احملممرة ،يليف مرا رص الدررطة ،يليف التاسر ات ايجرائارة،
ّ
يليف جطررن التعنمررل مررع السررل نت القضررنئاة .يل دررعر ابلقلررق أيض رن مر عرردم يلج ر معل مررنت عر
التررداق يلالربيل ر الت احملررد ة يزالررة العقاررنت الررع نررع او ررقن إيل ايعن ررة مر اللجر أ جىل
القضررنأ يللتر ف اسر ات ججرائاررة يلمننسرراة للجررن يلالعمررر يف ايجرراأات القضررنئاة ،لررن يف إلررن
من يتعلق ابملعل منت يلالرسنئل املمت قة امل جاة جىل ج ا ات ااق العق .
 -26توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

أن تنبس وصيوم األشيخاص ذوي اإلعاقية دون متيييز د النظيام القنيائي
(أ
بشفا ية ودون عوائق؛
(ب أن تكفييإل لألشييخاص ذوي اإلعاقيية ل يييبا اليييفيس ل يزالييون يعيشييون يف
مؤ سات ا صوم عل املعونة القانونية اينا؛
GE.19-17655
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أن تكفي ييإل دون متييي ييز ا صي ييوم عل ي ي التكنولوايي ييات املسي ي د
ياعدة وعل ي ي
(
يجلل واملييؤهلل وتييو ع مييا يلييزم بتريقيية ب يراي وصييي ة
ذييدمات ميمجييي ل يية اإلشييا ة املسي ني
بسيتة ول ية اإلشيا ة وهعهيا ميس الصييغ البديلية يف اإلايرا ات القنيائية وددا ات
القيرا ة املت َّ
تو يق العقود؛
أن تييدعم اجل ييود الرامييية د تييو ع ب يرامي التييد يب وبنييا القييد ات بشييأن
(
التفاقية للبونفل القنائيل ومونفي دنفاذ القانون وت تارت العدم يف تتبيق هنيي قيائم علي
حقوق اإلنسان د ا اإلعاقة؛
أن تقييدم ب يرامي التييد يب وبنييا القييد ات بشييأن التفاقييية د األشييخاص
(هر
ذوي اإلعاقة لر مستول وعي م القانوينو
حرية الشخص وأمنل (املادة )14
 -27يسررنيل اللجنررة القلررق ور التد رريعنت ا نلاررة اررص سررلب ا ريررة ،يلاالستدررانأ يلالعررال
القس رري لأل ررقن إيل ايعن ررة الذهناررة أيل الناسرراة  -االجتمنعاررة ،يلجزاأ اللج ر أ جىل قااررد
ا ر ة ،ئنصرة عنردمن يتعلرق اومرر ابو رقن إيل ايعن رة الذهنارة أيل الناسراة  -االجتمنعارة،
لررن يف إلررن يف الااررط ،يلأر سررل نت الدرررطة ا ستدررر منظمررنت او ررقن إيل ايعن ررة يف
اعتمن قريل الت لضمنر القضنأ عل استقدام داق قااد ا ر ة املذ ة آنان.
 -28توصي اللجنة الدولة التر إبل يا القيوانل الي ييز يلب ا ريية بسيبب العاهية
والعييال القسييري وتقييييد ا ر يية والتييدابع القس يرية القائبيية عل ي ييوذ اإلعاقيية الت ي و
وتوصي ا أين ا نن تو ر بإل انتصا عالة لألشخاص ذوي اإلعاقة مسلويب ا رية بسيبب
العاهي يية ونن تعتبي ييد الملوتو ي ييولت املنا ي ييبة قلتشي يياو الو يي ييق م ي ي املنظبي ييات ال ي ي متثي ييإل
األش ييخاص ذوي اإلعاقي ييةو وت ييدعوها د أن تسي ييت دي قلتزاما ييا واي ييب امل ييادة  14مي ييس
التفاقييية واملبييادئ التواي ييية للجنيية بشييأن حييق األشييخاص ذوي اإلعاقيية يف ا رييية واألمييس
( A/72/55املر ق) عند املشا ة يف املناقشات اإلقليبيية بشيأن الملوتو يوم اإل يايف املل يق
قلتفاقييية اخلاصيية حبباييية حقييوق اإلنسييان والكراميية اإلنسييانية يبييا يتعلييق بتتبيقييات علييم
األحيا والتبو
عدم التعر للتعيفيب أو املعاملة أو العقوبة القا ية أو الالدنسانية أو امل ينة (املادة )15
 -29يسررنيل اللجنررة القلررق ور او ررقن إيل ايعن ررة ي ع ر ر مؤسسررنت يليعررنجل ر غم رن
عررنام .يليسررنيل هن القلررق أيض رن جزاأ االفتقررن جىل املعل مررنت عر الررصج ات يلايجرراأات القنئمررة م ر
أج ررل ججر رراأ سقاق ررنت مس ررتقلة يف انتان ررنت حقر ر ل او ررقن إيل ايعن ررة يف املؤسس ررنت
( ،CRPD/C/ALB/1الاقرررة  101يلجزاأ االفتقررن جىل الضررمنينت الاعنلررة ،يلالعق ر ابت .يليسررنيل هن
القلق ،جارنفة جىل إلرن ،قدرار عردم يلجر آلارة مملارة قرصرد مؤسسرنت ال رب الناسري يلغ هرن
م مرافق سلب او قن إيل ايعن ة حريتام.
 -30توصي اللجنة الدولة التر نن تتخيف تدابع قانونيية وددا يية عالية ظير ثا يات
اإليييدا أو ال تشييفا هييع التييوعيل والعييال الت ي القسييري ل يييبا العييال النفسييي
القسييري بسييبب العاهيية ومنع يياو وتوصييي ا أيني ا إبنشييا يلييية مسييتقلة لرصييد مرا ييز ييلب
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حري يية األش ييخاص ذوي اإلعاق يية ييا ي ييا املرا ييز الي ي ق ييد يك ييون األاف ييام ذوو اإلعاق يية
ل يزالون يقيبون ي ا مس أاإل مني األعبيام الي قيد تنيد يف اية التعييفيب أو هيعه ميس
أشكام املعاملة أو العقوبة القا ية أو الالدنسانية أو امل ينة وا باية من او
عدم التعر لال ت الم والعنف والعتدا (املادة )16
 -31سارت اللجنة علمن مع القلق ابلتقن ير الع تحد عر العنرف املسرلرت علر او رقن
إيل ايعن ة يلاالعتداأ علاام ،ال سامن يف املؤسسنت؛ يل عررب عر لقارن جزاأ عردم اخترنإ رداق
فعنلة لالنتصن لضحنج العنف ،ئنصرة اوطارنل يلالنسرنأ إيل ايعن رة ،مثرل ع يضرام يلجعرن ة
أتهالام يلجعن ة ج منجام يف اجملتمع .يل دعر ابلقلرق أيضرن جزاأ االفتقرن جىل معل مرنت عر النترنئا
امللم س ررة لتناا ررذ الق ررنن ر املتعل ررق قت ررداق ممنفح ررة العن ررف يف العال ررنت اوسر ررية ال ررذ ُسر ر يف
عررنم  ،2018يلجزاأ عرردم ر فر قاررنينت يلجحصررنأات ررنملة عر او ررقن إيل ايعن ررة اررحنج
العنف ،لن فا العنف يلاالعتداأ اجلنسانر أيل أ منل التمااص املتعد ة.
 -32توصي اللجنة الدولة التر قختاذ مجي التيدابع الال مية ملني ا يت الم األشيخاص
ذوي اإلعاق يية والعن ييف ع ييم والعت ييدا عل ييي م داذ ييإل املؤ س ييات وذا ا ييا علي ي الس ييوا و
وتوصي ا أين ا قآليت:
أن ييرص علي مرااعيية اإلايرا ات ا الييية لرصييد دو الرعاييية الاتباعييية
(أ
ومؤ سات التب النفسي وتفتيش ا ملن العنف قألشخاص ذوي اإلعاقة ذاصة األافام
والعتدا علي م؛
(ب أن تكفي ييإل دمكانيي يية وصي ييوم مسي ييلويب ا ريي يية د يليي ييات مسي ييتقلة لتقي ييدا
الشكاول وتو ع بإل انتصا منا بة لن ا العتدا اجلمل والتعويض املنا ب يا يف
ذلك دعادة التأهيإل؛
أن تتأ د ميس أن قيانون تيدابع مكا ية العنيف يف العالقيات األ يرية َّ
ينفييف
(
عييد دد ا منظييو اإلعاقيية والتصييدي للبخيياار ا ييددة للعنييف اجلنسيياين وا ييوااز ال ي
تواا ا النسا والفتيات ذوات اإلعاقة لل صوم عل ا بايةو
العيش املستقإل واإلدما يف اجملتب (املادة )19
-33

دعر اللجنة ابلقلق جزاأ عدم انية من يلي:

التررداق الاعنلررة املتقررذة يح رراز قرردم عنجررل يف جشررنأ جيرردام او ررقن
(أ
ايعن ة يف مؤسسنت الرعنية؛

إيل

(ب التقردم احملرررز يف نااررذ ر اارنت معادرراة مسررتقلة ،يلاالفتقرن جىل قرراما يل عررم يف
الااررط يلاملؤسسررة يلالرردعم الاررر يف اجملتمررع احمللرري ،لررن يف إلررن املسررنعدة الدقصرراة لأل ررقن
إيل ايعن رة الرذي حيتررنج ر جلاارن يلاسرتحقن نت السررم الرع ترات هلررم ممن سرة حقارم يف العررا
ابستقاللاة يلج منجام يف جمتمعنهتم احمللاة؛
(
يف مؤسسنت؛
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معل مر ررنت ع ر ر التر ررداق القنن نار ررة يلاي ا ير ررة يلاملنلار ررة املتقر ررذة لضر ررمنر حق ر ر ل
(
او قن إيل ايعن ة يف ائتان ممنر عادام يلمع م يعاد ر.
 -34توصييي اللجنيية الدوليية التيير ييا يلييي متشيييا م ي تعليق ييا العييام قييم )2017(5
بشييأن العيييش املسييتقإل واإلدمييا يف اجملتبي وميييف نيدرةا بتقرييير مفو يية حقييوق اإلنسييان جمللي
ا ألبانيا مس  21د  25أ /مايو :2018
أو وق يف أعقارت
و ي ي وتنفي يييف ذت يية عال يية إلهن ييا اإلي ييدا يف مؤ س ييات الرعاي يية ييبس
(أ
داييا مييين وا ييح و قييايي وا ي ة وختصيييص األمييوام الكا ييية لتنفييييفها ل يييبا عل ي
الصعيد ا لي؛
(ب تعزيييز وتتييات العيييش املسييتقإل وا ييت دا ب يرامي وذييدمات ييا ي ييا
املساعدة الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة اليفيس حيتااون دلي يا حبييث يتبتعيون حبق يم يف
العيش املستقإل والندما يف تبعا م ا لية؛
مج ي بييياينت مصيينفة عييس عييدد األشييخاص ذوي اإلعاقيية اليييفيس ل يزالييون
(
يعيشون يف مؤ سات؛
اخت ي يياذ مجيي ي ي الت ي ييدابع الال م ي يية ل ي ييت دا ذ ي ييدمات ال ي ييدعم اجملتبع ي ييي
(
لألشييخاص ذوي اإلعاقيية لنييبان متييتع م ق ييق يف اذتيييا مكييان دقييامت م ييا يف ذلييك يف
املنااق الريفية وم مس يعيشون عل قدم املساواة م هعهم؛
ييبان مشييا ة منظبييات األشييخاص ذوي اإلعاقيية يف ييم ا يياتيجيات
(هر
ووتتات للعيش املستقإل تو ر ذدمات ومساعدات ومرا ق تبعيية اكيس الوصيوم دلي يا
ذاصة عل الصعيد ا لي ا ي ا السكس اليفي اكس الوصوم دليل ون عا معقولةو
التنقإل الشخصي (املادة )20
يلمعان ررنت،
 -35د ررعر اللجن ررة ابلقل ررق جزاأ االفتق ررن جىل نظ ررنم رران مل ررنت أجا ررصة مس ررنعدة ُ
يلالتد يب علاان ،يلر ااص .يل الحظ عدم يلج التم يل المنيف لدعم التنقل الدقصي يلامنر
عمررام ا صر ل علر اوجاررصة املسررنعدة يلاملعانررنت املننسرراة .يل دررعر ابلقلررق أيضرن جزاأ عرردم يلجر
ُ
ئ ة عمل يلاسبا اجاة نملة أيل اسبا اجاة اد ة اوهدا لتعصيرص السرالمة الار يرة لأل رقن
إيل ايعن ة يف النقل العنم.
 -36توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

ييس تش يريعات واختيياذ أي تييدابع منا ييبة أذييرل لنييبان دنشييا صييندوق
(أ
د
املساعدة املنا يبة د يا ة د
لدعم التنقإل الشخصي و بان حصوم اجلبي عل األا زة
التد يب املنا ب عل يفية ا تخدام ا؛
دة ي ييرص ا ص ي ييوم علي ي ي الو ي ييائإل واألا ي ييزة د
املعين ي يية علي ي ي التنق ي ييإل
(ب
والتكنولوايات د
املعينة األذرل؛
اعتبيياد ا ي يياتيجية بش ييأن مع ييايع النقييإل واخل ييدمات العام يية الي ي خذ يييف يف
(
العتبا احتيااات األشخاص ذوي اإلعاقة يف املنااق الريفية واملنااق ا نريةو
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حرية التعبع والرأي وا صوم عل املعلومات (املادة )21
-37

دعر اللجنة ابلقلق ممن يلي:

االفتق ررن جىل قا ررنينت ع ر ر ئ رررت العم ررل ال طنا ررة أيل االس ر ربا اجانت ال يل ررة
(أ
اوج ررل لتعصي ررص ر ر افر اخل رردمنت يلاملعل م ررنت املتنح ررة ،ل ررن فاا ررن اخل رردمنت ايعالما ررة يلص رراحنت
املاسر ة
اينبنط املتنحة للجما قلترة اي رن ة ،يلالعررل النصري ،يلطريقرة قررا  ،يلصراتة القرراأة َّ
املاس ة؛
يلاللتة َّ
(ب

عدم اعبا الديللة ال ر قلتة اي ن ة لتة ةاة لن يماي؛

عرردم انيررة التررداق الراماررة جىل زج ة فررر ا صر ل علر ئرردمنت الب ررة جىل
(
لتة اي ن ة يليلسنئل يلطرل الت اصل اوئرى لأل قن إيل ايعن ة.
 -38توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

تنفييييف ال يياتيجيات التويليية األاييإل أو ذت ي العبييإل الوانييية مشييفوعة
(أ
خبريتيية اريييق وا ي ة املعيياز لتعزيييز تييوا ر املعلومييات الي يسي إل الوصييوم دلي ييا وذييدمات
التص ييالت املفتوح يية أو املتاح يية للجب ييو ييا يف ذل ييك اخل ييدمات اإلعالمي يية ومتع ني ييدي
التصييالت وصييف ات اإلنينييت بل يية اإلشييا ة والعيير النص يي واريقيية ب يراي وبصييي ة
املبستة؛
بستة والل ة َّ
القرا ة املت َّ
(ب اعتباد تشريعات وا ياتيجيات عالة شا ة منظبيات األشيخاص ذوي
اإلعاقة املعنية لنبان العيا التام بل ة اإلشا ة وتو ع اريقة براي؛
اعتباد برامي لبنا القد ات ا يف ذلك التد يب بشأن الترق والو ائإل
(
واألشييكام امليسييو الاييال علي ييا ييا ي ييا نظييام الق يرا ة املبسييتة وتييو ع اليمجيية بل يية
اإلشا ة قلنسبة د اخلدمات املتاحة للعبومو
التعليم (املادة )24
-39

دعر اللجنة ابلقلق ممن يلي:

عرردم يلج ر اس ربا اجاة يل د رريعنت ررنملة جل ر ة التعلررام اجلررنمع يل ر ر قالررنت
(أ
التعلام املناصل من زالط نئمة ،ال سامن لل الب إيل ايعن نت الذهناة؛
(ب االفتقررن جىل قاررنينت ع ر امل ر ا العنمررة املقصصررة للتعلررام اجلررنمع يف املرردا
االقتدائاة يلالثنن ية يلمؤسسنت التعلام العن ؛
ع رردم يلجر ر قا ررنينت يلمؤ ر ررات لرص ررد ن عا ررة عل ررام ال ررالب إيل ايعن ررنت
(
يلج مررنجام يف اررع مراحررل التعلررام ،جاررنفة جىل عرردم ر فر معل مررنت ع ر معررني التاس ر لررذيل
ايعن ر ررة املن اقر ررة عل ر ر الانار ررة التحتار ررة للمر رردا يلعل ر ر املعل مر ررنت يلاال صر ررنالت ،لر ررن يف إلر ررن
من ل جانت املعل منت يلاال صنالت؛
اديل يررة جممنناررة التحررنل ال ررالب يلال نلاررنت إيل ايعن ررنت ابلتعلررام العررن ،
(
يل نن و عد ال الب يلال نلانت إيل ايعن نت املسجل يف التعلام العن .
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 -40توصييي اللجنيية الدوليية التيير وهييي تيييفني ر بتعليق ييا العييام قييم  )2016(4بشييأن ا ييق
يف التعليييم الشييامإل للجبي ي وافييد  4مييس أهييدا التنبييية املسييتدامة ل يييبا ال ييايتل 5-4
و 8-4منل نن تبيفم مزيدا مس اجل ود لدعم تنفييف التعليم اجلام ونن تفعإل ما يلي ذاصة:

دل ا وتعديإل القوانل قصد اعتبا التعلييم اجليام حقي ا ميس ا قيوق ومينح
(أ
مجيي ي الت ييالرت ذوي اإلعاق يية ب ييض النظي ير ع ييس ذصائصي ي م الشخص ييية نفي ي ا ييق يف
ا صييوم عل ي ييرص الييتعلم اجلييام يف نظييام التعليييم العييادي م ي دمكانييية ا صييوم عل ي
ذدمات الدعم الفردي حسب ا ااة؛
(ب و ي ي يا ي يية شي يياملة للتعلي يييم اجلي ييام واعتبادهي ييا وتنفيي يييفها مشي ييفوعة
ق ياتيجيات لتعزيز قا ة اإلدما يف نظام التعلييم العيادي يا يف ذليك التقييبيات الفرديية
القائب يية علي ي حق ييوق اإلنس ييان لالحتياا ييات التعليبي يية وم ييا يل ييزم م ييس دي ييوا وتواي ييل ودع ييم
للبعلب ييل؛ ولتعزي ييز احي ييام التن ييو ع ييس اري ييق ييبان ا ق ييوق يف املس يياواة وع ييدم التبيي ييز؛
ولتعزيز مشا ة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتب مشا ة املة و اعلة؛

ي ييبان دمكانيي يية الوصي ييوم د البياي ييات املد ي ييية و ق ي يا ملي ييا تي يينص عليي ييل
(
التفاقيية بسييبإل من ييا تييو ع مييواد مكيفيية واكيس ا صييوم علي ييا ومنيياهي اامعيية وذييدمات
دعم وديوا تراعي احتيااات إل رد؛
ختصيص موا د مالية ومادية عالة و ا ية د ا ة د مونفل مد َّبل تد يبا
(
ا ي ا ومنتظب ا س ي م املونفون ذوو اإلعاقة؛
دد ا ب يرامي التييد يب عل ي التعليييم اجلييام يف املنيياهي اجلامعييية للبعلبييل
(هر
املستقبليل وبرامي تد يب املعلبل ا اليل م تو ع ميزانية ا ية ليفلك؛
دة مسي ييتول مج ي ي البيي يياينت عي ييس مجلي يية مسي ييائإل من ي ييا تنفيي يييف القي ييوانل
(يل
والسيا ي ييات املتعلقي يية قلتعلي يييم اجلي ييام ودمكانيي يية الوصي ييوم د البنيي يية الت تيي يية املد ي ييية
واملعلومات والتصالت ا يف ذلك تكنولواييا املعلوميات والتصيالت لتبصيع يا يات
التعليم اجلام و
الص ة (املادة )25
 -41دررعر اللجنررة ابلقلررق جزاأ عرردم انيررة مررن ي جررد يف اجملتمررع مر ئرردمنت يلمرافررق صررحاة
ماس رررة لأل ررقن إيل ايعن ررة ،يلال س ررامن إيل ايعن ررنت الذهنا ررة يلم ر حيت ررنج ر جىل ال رردعم
املمثف .يل دعر ئنصة ابلقلق م االفتقن جىل من يلي:
معل منت ع ايجننزات الع حققتان االسبا اجاة ال طناة للصحة ،2021-2017
(أ
يلئ رة العمررل ال طنارة املتصررلة ابيعن ررة  ،2020-2016يلئ رة العمررل لت ر ير ئرردمنت الصررحة
العقلاة يف ألاننان  ،2022-2013ئنصة من يتعلق لدى انية قراما المدف املامر للمصنق
ابلت حد يللأل قن إيل ايعن ة الذي يعاد ر يف املننطق الريااة؛
(ب الت ررداق املتق ررذة لض ررمنر حصر ر ل او ررقن إيل ايعن ررة ،يلال س ررامن ا ررن
الس ر إيل ايعن ررة ،يلإيل ايعن ررنت م ر الريلمررن ،يلالنسررنأ يلالاتاررنت إيلات ايعن ررة ،عل ر اخلرردمنت
الصحاة الدنملة ،لن فاان اخلدمنت الصحاة اجلنساة يلايجننقاة ،عل دم املسنيلاة مع ا ئري .
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 -42توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

أن تراا اخلت وال ياتيجيات وتتخيف تدابع عالة ومنسقة للتأ د مس
(أ
أن اخلدمات الص ية املقدمة تتقيد قلتفاقية؛
(ب أن تنبس يف املبا ة العبلية ا صيوم علي اخليدمات الصي ية امليسيرة
جلبي ي ي ي األشي ي ييخاص ذوي اإلعاقي ي يية ي ي ييس ي ي ييي م بي ي ييا السي ي ييس ذوو اإلعاقي ي ييات والروم ي ي ييا
ذوو اإلعاقات وأن تنبس أين ا تو ر برامي التشخيص املبكر والتدذالت لفائدة األافيام
ذوي اإلعاقة؛
أن تكف ييإل قلتش يياو الو ي ييق مي ي املنظب ييات الي ي متث ييإل األش ييخاص ذوي
(
اإلعاقيية دةحيية اخلييدمات الص ي ية املقدميية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية دون متييييز وعل ي قييدم
املساواة م اآلذريس وتو ع املعدات واألدوات الال مة ا ي ا التكنولواييات املس د
ياعدة
ي ييي يتس ي ي لألشي ييخاص ذوي اإلعاقي يية ل ي يييبا النسي ييا ذوات اإلعاقي يية ا صي ييوم عل ي ي
اخلييدمات ييا ي ييا اخلييدمات الصي ية اإلرابييية قلقييررت مييس البيييت قييد اإلمكييان وترصييد
مدل عالية هيفه اخلدماتو
العبإل والعبالة (املادة )27
 -43الح ررظ اللجن ررة ققل ررق أر در رريعنت الديلل ررة ال ررر ال ر رصال ا ررات جع ررالر ع رردم ررد ة
او ر ررقن إيل ايعن ر ررة عل ر ر العمر ررل .يليسر ررنيل هن القلر ررق جزاأ أتار ررر او ر ررقن إيل ايعن ر ررة،
ال س ررامن النس ررنأ ،ابلا نل ررة أتا ررا ررديدا ،يلجزاأ ع رردم يلج ر قا ررنينت ررنملة يل نقل ررة للمقن ن ررة ع ر
أيلانم او قن إيل ايعن ة العنمل يف الق نم العنم ،يلع أار القنن ر م .2019/15
 -44توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

تعييديإل تش يريعا ا مييس ذييالم اعتبيياد ييباينت عاليية تكفييإل عييدم التيييف
(أ
قلعاهة لتجنب تونيف األشخاص ذوي اإلعاقة متشيا م مقا بة اإلعاقة مس منظو حقوق
اإلنسان املنصوص علي ا يف التفاقية؛
(ب ال تبرا يف تشجي العبالة يف وق العبإل املفتوح يف إل مس القتياعل
العام واخلاص م التشديد عل النسا بوال ذاص قلتشياو الو ييق مي األشيخاص ذوي
اإلعاقة واملنظبات ال متثل م ا ي ا املنظبات النسائية؛
مج بيياينت دحصيائية عيس معيدم العبالية وحالية األشيخاص ذوي اإلعاقية
(
مصنفة حبسب اجلن والعبر ونو العبإل والراتب وعس خ ع القانون قم 2019/15و
مستول املعيشة الالئق وا باية الاتباعية (املادة )28
 -45يسررنيل اللجنررة القلررق ور هت رررت الرردعم املررن (”الارردالت“ لأل ررقن إيل ايعن ررة
الذ قدأ العمل ق يف عنم  ،2015يلابخلص طريقة فارسر  ،أارر سرلان علر او رقن إيل
ايعن ة ،ال سامن املانجري يلاو قن إيل ايعن ة م الريلمن.
 -46توصي اللجنة الدولة التر إبعادة النظر يف وت اليدعم امليايل (”البيدلت“) ميس
أاإل دل ا أي ثا ات متييزيةو
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املشا ة يف ا ياة السيا ية والعامة (املادة )29
 -47يسنيل اللجنرة القلرق ونر ي جرد يف الديللرة ال رر أحمرنم نن نارة قارد حرق او رقن
إيل ايعن ررة يف التصر ر يط ،يلجزاأ ج ص ررنأ او ررقن إيل ايعن ررة مر ر ا ا ررنة العنم ررة ،ئنص ررة
النسررنأ إيلات ايعن ررة .يليسررنيل هن القلررق أيضرن قدررار عرردم ر فر جممنناررة يلصر ل او ررقن إيل
ايعن ة جىل مرا ص اال بام يلا ص ل عل م ا التص يط يف اع مراحل العملاة االنتقنقاة.
 -48توصي اللجنة الدولة التر

ا يلي:

تعديإل القوانل ذات الصلة ا ي ا قوانل النتخاقت والنظيام اليداذلي
(أ
للجنيية املر زييية لالنتخيياقت مييس أاييإل ييبان ا ييق يف املشييا ة يف ا ييياة السيا ييية والعاميية
ا يف ذلك ا ق يف التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقية ودل يا أي أحكيام و يرم األشيخاص
اليفيس يترل أهنم يفتقرون د األهلية القانونية هيفه ا قوق؛
(ب تشييجي مشييا ة األشييخاص ذوي اإلعاقيية ييس ييي م النسييا يف ا ييياة
السيا ية ويف صن القرا ات العامة؛

متكيين م مييس التصييويت ننفس ي م دون عوائييق وو ي يليييات
(
اختيياذ تييدابع ني
يمنة تكفإل رية القيا ومتكين م مس ا صوم عل املواد واملعلومات النتخابيية األذيرل
يف أشييكام يس ي إل الاييال علي ييا ييا ي ييا بل يية اإلشييا ة واريقيية ب يراي وصييي ة الق يرا ة
املبستة متاشيا م تعليق اللجنة العام قم 2و
و
املشا ة يف ا ياة الثقا ية وأنشتة الي يل والتسلية والر ة (املادة )30
 -49يس ررنيل اللجن ررة القل ررق ور او ررقن إيل ايعن ررة ،يلال س ررامن اوطا ررنل ،يصر ر دم ر
قع ائق س ل يلر مدن تام يف ا انة الثقنفاة يلأند ة البفا يلالتسلاة يلالرجاة عل دم املسرنيلاة
مع غ هم .يليسنيل هن القلق أيضن ور الديللة ال ر ا ص ّدل قعرد علر معنهردة مررا لتاسر
الناررنإ جىل املص ررنانت املند ر ة لانئرردة او ررقن املما ر ف أيل معررن ي الاص ررر أيل إيل جعن ررنت
أئرى يف راأة امل ا عنت.
 -50توصييي اللجن يية الدول يية الت يير بو ي ي ميزاني يية مفص ييلة حس ييب البن ييود لتعزي ييز ح ييق
األشييخاص ذوي اإلعاقيية ل يييبا األافييام يف املشييا ة يف ا ييياة الثقا ييية وأنشييتة الي يييل
والتسييلية والر يية علي قييدم املسيياواة م ي اآلذيريس و ايتييلو وتشييجع ا عل ي اعتبيياد مجي ي
التدابع املالئبة للتصديق عل معاهدة مرا ش وتنفييفها يف أقررت وقت ثكسو

ايم -التزامات حمددة (املواد )33-31
مج اإلحصا ات والبياينت (املادة )31
 -51يسررنيل اللجنررة القلررق ور جا ر ررع الااررنينت عر او ررقن إيل ايعن ررة يف الديللررة
جمصأة يل ستند جىل الناا ال يب يف التعنمل مع ايعن ة .يليسنيل هن القلق أيضن ور الاارنينت
ال ر ّ
اجملمعررة ال ُندررر قانعلاررة ق ر او ررقن إيل ايعن ررة ،يلور الديللررة ال ررر ال مررع يلال سلررل
الاا ررنينت املص ررناة عر ر أيلا ررنم او ررقن إيل ايعن ررة ق ريق ررة ممناج ررة ابلتد ررنيل ال اا ررق م ررع
املنظمنت الع ثلام صد سم سانسنت عنمة مننساة.
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 -52دذ تني ي اللجن يية يف اعتبا ه ييا املقص ييد  18-17م ييس أه ييدا التنبي يية املس ييتدامة
توصي الدولة التر ا يلي:
و ي ي داي يرا ات جلبي ي البي يياينت واإلب ييالش بص ييو ة ثن ج يية تتباشي ي مي ي
(أ
التفاقية ويتعل عل مع د اإلحصا ات التقيد عا؛
(ب ال ييتفادة أ ثيير مييس من جييية ريييق واشيينتس املعييين إبحصييا ات اإلعاقيية
ذاصيية يف تعييداد السييكان الييواين لعييام  2020جلب ي البييياينت املتعلقيية بسييكاهنا و ليل ييا
ونشييرها مصيينفة حسييب اجليين والعبيير والعييرق واإل نييية وا اليية الاتباعييية  -القتصييادية
والعبالة وا وااز ومكان اإلقامة د ا ة د بياينت عس حالت التبييز يف حيق األشيخاص
ذوي اإلعاقة أو العنف عم؛
و ي يا ييات عاميية قائبيية عل ي األدليية ملعاجليية أو ييا األشييخاص ذوي
(
اإلعاقة قلتعاون م املنظبات ال متثل مو
التنفييف والرصد عل الصعيد الواين (املادة )33
 -53درعر اللجنرة ابلقلررق قدرار االفتقررن جىل املعل مرنت عر اجلار املاذيللررة للنظرر يف سديررد
آلاررة نسرراق ،عل ر النح ر املا ر يف املررن ة  1(33م ر اال ان اررة ،يلور ا لاررة الررع عاّنتاررن الديللررة
ال ر ل جب املن ة  2(33ال تاق يلأحمنم اال ان اة .يل دعر ابلقلق أيضن قدرار التمثارل غر
املتمنف ملنظمنت او قن إيل ايعن ة يف عملاة الرصد.
 -54دذ خذي يييف اللجني يية يف ا سي ييبان مبادئ ي ييا التواي يي يية بشي ييأن أاي يير الرصي ييد املسي ييتقإل
ومشييا ت ا يف أعبييام اللجنيية ( CRPD/C/1/Rev.1املر ييق) وتعليق ييا العييام قييم  7توصييي
الدول يةو التيير نن تتأ ييد م ييس أن داييا التنفييييف والرصييد علي ي الصييعيد الييواين لييل أ يياا
مؤ سي مستقر يسبح لل قلعبإل بتريقة ص ي ة م مرو الوقت وأنل يتلق ما يكفي ميس
متويإل وموا دو وتوصي ا أين ا ا يلي:
(أ

النظر يف تعيل يلية تنسيق واب املادة  )1(33مس التفاقية؛

(ب التأ ييد مييس أهنييا خذيييف يف ا سييبان عنييد تعيين ييا أو دنشييائ ا داييا ا للرصييد
ا ملستقإل وأي يليات أذرل املبادئ املتعلقة ر ز املؤ سيات الوانيية لتعزييز و ايية حقيوق
اإلنسان (مبادئ ق ي ) وتو ر التبويإل الكايف؛
(
يف عبلية الرصدو

ييبان املشييا ة الكامليية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية واملنظبييات الي متييثل م

ابع ا -املتابعة
نشر املعلومات
 -55تشييدد اللجنيية عل ي أ ييية مجي ي التوصيييات الييوا دة يف هيييفه املالحظييات اخلتاميييةو
و يبا يتعلق قلتدابع العاالة الوااب اختاذها تود اللجنة أن توال انتباه الدولة التر د
التوصية الوا دة يف الفقرة  6واملتعلقة بتنسيق تشريعا او
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 -56وتتليب اللجنيية د الدولية التيير أن تنفييف التوصيييات اليوا دة يف هيييفه املالحظييات
اخلتاميييةو وتوصييي اللجنيية الدوليية التيير نن يييإل هيييفه املالحظييات اخلتامييية للنظيير ي ييا
واختيياذ داي يرا ات بشييأهنا د أعن ييا ا كوميية والململ ييان واملسييؤولل يف ال ييو ا ات املختص يية
والسلتة القنائية وأعنا اجملبوعات امل نية املعنية مثإل العياملل يف التعلييم وامل يس التبيية
والقانوني يية و يييفلك د الس ييلتات ا لي يية والقت ييا اخل يياص وو ييائ اإلع ييالم ق ييتخدام
ا ياتيجيات التواصإل الاتباعي ا ديثةو
 -57وتشج اللجنة الدولة التر بقوة عل دشراك منظبيات اجملتبي امليدين ول ييبا
منظبات األشخاص ذوي اإلعاقة يف دعداد تقريرها الدو يو
 -58وتتلييب اللجنيية د الدوليية التيير أن تنشيير هيييفه املالحظييات اخلتامييية علي نتيياق
وا ي ييا يشييبإل املنظبييات هييع ا كومييية واملنظبييات الي متثييإل األشييخاص ذوي اإلعاقيية
واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفس م وأ راد أ رهم قلل يات الوانيية ول يات األقلييات يا يف
املبسيتة
ذلك ل ة اإلشا ة ويف أشكام يسي إل الايال علي يا يا يف ذليك صيي ة القيرا ة َّ
ودةحت ا يف موق ا كومة الشبكي املتعلق حبقوق اإلنسانو
التقرير الدو ي املقبإل
 -59تتلب اللجنة د الدولية التير أن تقيدم تقريرهيا اجليام للتقرييريس اليدو يل الثياين
والثالييث حبلييوم  11يذا /مييا ا  2023وأن تييد يييل معلومييات عييس تنفييييف التوصيييات
الييوا دة يف هيييفه املالحظييات اخلتاميييةو وتتلييب اللجنيية أين ي ا د الدوليية التيير أن تنظيير يف
تقدا التقرير امليف و أعاله عبالا إبايرا اللجنية املبسي لتقيدا التقيا ير الييفي تعيد اللجنية
وابييل قائبيية مسييائإل قبييإل التييا يد ا ييدد لتقييدا تقرييير الدوليية التيير بسيينة واحييدة عل ي
األقإلو وتشكإل دود الدولة التر عل قائبة املسائإل هيفه تقريرهاو
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