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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي لفرنسا*

أول -مقدمة
-1

نظرت اللجنة في التقرير األولي لفرنس ا ا ا ا ا

اإلنترنت في  18و 20و 23آب/أغس ا ا

المعقودة في  7أيلول/سبتمبر .2021
-2

()1

في جلس ا ا ا ا ا

 539و 540و ،)2(541المعقودة عبر

 .2021واعتمدت هذه المالحظ ت الخت مية في جلسا اات ،549

و رحب اللجنة ب لتقرير األولي لفرنس ا  ،الذأ أعد وفق للمب دئ التوجي ية التي وضااعت اللجنة بن ا

قديم التق رير ،و نكر الدولة ال رف على م قدمته من ردود كت بية على ق ئمة المس ئل التي أعد

-3

()3

و ثني اللجنة على الدولة ال رف لموافقت على اساتع ار

نظر للظروف االسا ا ااتثن ئية الن جمة عن ج ئحة مر
ا

اللجنة .
()4

قريره األولي ب لا مل عبر اإلنترنت،

فيروس كورون (كوفيد .)19-و عرب اللجنة عن قديره

للحوار المثمر والص ا ا ا دأ الذأ أجرأ مل وفد الدولة ال رف ،الذأ ك متنوع ومتعدد الق ع ت وض ا ا اام ممثلين
عن الو ازرات المختصة .و عرب اللجنة أيض عن قديره لمن ركة مؤسسة المدافل عن الحقوأ بصفت آلية
الرص ا ااد المس ا ااتقلة عمال ب لم دة  )2(33من اال ف قية ،واللجنة الوطنية االس ا ااتنا ا ا رية لحقوأ اإلنسا ا ا بص ا اافت
المؤسسة الوطنية لحقوأ اإلنس

في الدولة ال رف.

ثانيا -الجوانب اإليجابية
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رحب اللجنة ب لتدابير التي ا خذ

الدولة ال رف لتنفيذ اال ف قية منذ صااديق علي في ع م .2010

و رحب اللجنة ب لتدابير التنريعية المتخذة لتعزيز حقوأ األشخ ص ذوأ اإلع قة ،وال سيم اعتم د م يلي:
(أ)

عااديالت الم ا دة  1-371من الق ا نو الماادني ،التي حظر العقولااة الباادنيااة في جميل

(ب)

قا نو التنقال ،الاذأ ينل على جمل وننا ا ا ا ا ا اار البيا نا ت المتعلقاة بم ارعا ة معا يير مكا نياة

السي ق ت ،في موز/يوليه 2019؛

الوصول في وس ئل النقل ،في ع م 2019؛
*

اعتمد
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)GE.21-14058 (A

اللجنة في دور

الخ مسة والعنرين ( 16آب/أغس

 14 -أيلول/سبتمبر .)2021

CRPD/C/FRA/CO/1

(ج)

نفيذ مرس ا ا ااوم الق نو المتعلق بإنن ا ا ا ي جم ورية رقمية ،الذأ ينل على عقول ت على

(د)

القا نو رقم  ،222-2019الص ا ا ا ا ا ا ا در في  23آذار/ما رس  ،2019الاذأ يعترف بحق

(ه)

أحك م ق نو العمل (الم دة  6-5213من الجزي التناريعي) التي قتضااي وفير التر يب ت

عدم الوف ي ب اللتزام ت المتعلقة بإمك نية الوصول الرقمي ،والذأ اعتمد في ع م 2019؛
األشخ ص ذوأ اإلع قة الخ ضعين للوص ية في التصويت؛

التيسيرية المعقولة لألشخ ص ذوأ اإلع قة ،و عتبر حرم ن م من شكال من التمييز على أس س اإلع قة.
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و رحب اللجنة ب لتدابير المتخذة لوض اال ط ر س ااي س ا ت ع مة لتنفيذ اال ف قية ورص ااده في الدولة

ال رف ،بم في ذلك من خالل عيين كب ر الموظفين الع مين كمنس ا ا ا ا ا ااقين معنيين ب إلع قة داخل الو ازرات،

وإنن ي لجنة منتركة بين الو ازرات معنية ب إلع قة في ع م  .2018و نيد أيض بتعيين مؤسسة المدافل عن

الحقوأ آلية رصااد مسااتقلة عمال ب لم دة  )2(33من اال ف قية ،ولعمل ب لتنساايق مل آلي ت الرصااد المسااتقلة
األخرى ،بم في اللجنة الوطنية االستن رية لحقوأ اإلنس .
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و حيط اللجنة علم ب لمؤ مرات الوطنية الدورية بن ا ا ا ا ا

اإلع قة التي عزز الحوار بن ا ا ا ا ا

حقوأ

األش ا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة ،ول لس ا ا ااي س ا ا ا ت الق فية لتنفيذ اال ف قية .و الح اللجنة على وجه الخص ا ا ااوص

اعتم د اس ا ا ا ا اات ار يجية وظيي األش ا ا ا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة في ع م  ،2019وإنن ا ا ا ا ا ي لج

لرص ا ا ا ا ااد نفيذ هذه

االساات ار يجية ،واالساات ار يجية الوطنية للصااحة الجنسااية ،وخ رطة ال ريق للفترة  ،2020-2018بم في ذلك

التدابير المتعلقة ب ألشا ا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة ،والسا ا ا ااي س ا ا ا ا ت الق فية المتعلقة ب ألشا ا ا ااخ ص ذوأ األم ار
الن درة ،واالست ار يجية الوطنية بن

التوحد للفترة .2022-2018

ثالثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -المبادئ واللتزامات العامة (المواد )4-1
-7

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

اإلعال الذأ قدمته الدولة ال رف بن

(ب)

عدم وجود دابير لمراجعة التنا اريع ت والس ااي سا ا ت المتعلقة ب إلع قة المعتمدة على الص ااعيد

لدى صديق على اال ف قية؛

فسير مص لح "الموافقة" الوارد في الم دة )1(15

الوطني وعلى ص ااعيد المق طع ت والبلدي ت ،والتنا اريع ت والس ااي سا ا ت الع مة الق ئمة على النموذج ال بي ،والن ج

األبوية زاي اإلع قة ،ولموايمت مل اال ف قية ،بم في ذلك عريي اإلع قة في ق نو كف لة المسا ا ا ا ا ا واة في الحقوأ
و ا فؤ الفرص والمنا ا ركة وحق المواطنة لألش ااخ ص ذوأ اإلع قة ،المؤرخ  11ش ااب ب/فبراير  ،2005الذأ

يركز على الوقا ياة من اإلعا قاة وعلى العالج ال بي لاذوأ العا ها ت ،بمن في م األشا ا ا ا ا ا اخا ص ذوو اإلعا قاة

النفساية  -االجتم فية واألشاخ ص المتوحدو  ،و"نموذج الرع ية ال بية  -االجتم فية" لألشاخ ص ذوأ اإلع قة،
الذأ يؤيد اإليداع المن جي لألشخ ص ذوأ اإلع قة في مؤسس ت الرع ية؛
(ج)

افل اال ف قية؛

نقل المعلوم ت عن اجت دات المح كم الفرنساية بنا

اإلعم ل المب شار للحقوأ التي

(د)

عدم وجود است ار يجية وطنية وسي س ت ع مة لتنفيذ التزام ت الدولة ال رف بموجب اال ف قية؛

(ه)

نقل الوعي بحقوأ األش ا ا اخ ص ذوأ اإلع قة بين واضا ا ااعي السا ا ااي س ا ا ا ت والمسا ا ااؤولين

الحكوميين على الصعيد الوطني وعلى مستوى البلدي ت ولين الم نيين الق نونيين وغيرهم ،بمن في م القض ة
والمدرسو والم نيو ال بيو والصحيو وغيرهم من الع ملين مل األشخ ص ذوأ اإلع قة.
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تذكر اللجنة بالتوصيييات التي قدمتها المقررة الخاصيية المعنية بحقوق األشييخاص ذوي اإلعاقة

في تقريرها عن زيارتها إلى فرنسا  ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
()5

أن تراجع وتسيييحب اإلعالنات التفسيييلرية التي قدمتها لدق ت يييديقها على التفاقية،
(أ)
بغيية تنفليذ التفياقيية ومبيادئهيا ونموذق اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسيييييييييان ،على نحو ما بلنتي اللجنة

في تعليقها العام رقم )2018(6؛

أن تسييتعرا التشييريعات والسييياقييات القائمة المتعلقة باإلعاقة وتوائمها مع التفاقية،
(ب)
بطرق منها تجسلد نموذق اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان في القانون المحلي؛
(ج)

أن تعجل باعتماد تشييييييريعات شيييييياملة متعلقة باإلعاقة لتنفلذ جميع أحكام التفاقية،

وتضمن تطبلق المحاكم الفرنسية مباشرة جميع أحكام التفاقية التي يمكن التقاضي بشأنها؛

أن تعتمد اقيييييييتراتيجية ومنية شييييييياملة لتنفلذ التزاماتها بموجب التفاقية ،وتشيييييييجع
(د)
اعتماد اقيييتراتيجيات في أقاليم ما ورال البحار ،بالتشييياور الوثلق مع منظمات األشيييخاص ذوي اإلعاقة،

مع ضيييييييمان وجود نظام إداري منسيييييييق لدعم األشيييييييخاص ذوي اإلعاقة في جميع أنحال الدولة الطرف،
بما في ذلك على ال علد الومني وعلى مستوق المقامعات والبلديات وفي المنامق غلر الحضرية؛
(ه)

أن توفر برامج للتوعييية وانييال القييدرات بشيييييييي يأن نموذق اإلعياقية من منظور حقوق

اإلنسييييان للموظفلن الحكومللن على جميع المسييييتويات ،والمهنللن القانونللن ،والقضيييياة ،والمدعلن العاملن،
والمهنللن العامللن مع األشخاص ذوي اإلعاقة .ويجب على الدولة الطرف أن تشرك منظمات األشخاص
ذوي اإلعاقة في ت ميم وتنفلذ الدورات التدريبية للموظفلن العاملن.
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ويس ور اللجنة القلق زاي م يلي:
(أ)

األحكا م الواردة في القا نو رقم ( 102-2005الما دة  )1وفي قا نو العمال االجتما عي

واألسارة (الم دة  1-146من الجزي التناريعي) التي خلط بين راب ت مقدمي الخدم ت ومديري ومنظم ت
األشا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة ،مم يؤدأ لى عقب ت عوأ التحول فعلي من نظ م "الرع ية المؤسا ا اسا ا ااية ال بية"
لى العيش المستقل في المجتمل؛
(ب)

محدودية شا ار األشاخ ص ذوأ اإلع قة ،من خالل المنظم ت التي مثل م ،في المنا ورات

المتعلقة ب لتناريع ت والساي سا ت الع مة ،بم في ذلك لك التي يجري المجل

ذوأ اإلع قة ،ولج
-10

البلدي ت ،واللج

االساتنا رأ الوطني لألشاخ ص

المنتركة بين البلدي ت المعنية بإمك نية الوصول.

إن اللجنة ،إذ تذكر بتعليقها العام رقم  ،)2018(7توصي الدولة الطرف بما يلي:

تنقيح األحكيييام الواردة في الميييادة  1من القيييانون رقم  102-2005بغرا تعزيز
(أ)
وتنفلذ آليات شفافة للتشاور عن كثب مع األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم بنشاط ،من خالل المنظمات

التي تمثلهم ،في عمليات صيييييينع القرار العامة على جميع المسييييييتويات ،بما في ذلك في تنفلذ أهداف التنمية

المستدامة ورصدها واإلبالغ عنها؛
(ب)

ضيمان تقديم الدعم المجدي والفعال إلى مختلف منظمات األشيخاص ذوي اإلعاقة وكفالة

إجرال مشييياورات مجدية وفعالة معها ،على النحو المبلن في التعللق العام رقم  ،7مع إيالل الهتمام لمنظمات
األشيييخاص ذوي اإلعاقة الفةرية ،واألشيييخاص المتوحدين ،واألشيييخاص ذوي اإلعاقة النفسيييية  -الجتماعية،

والنسييييال ذوات اإلعاقة ،واألشييييخاص ذوي اإلعاقة من المثليات والمثلللن ومزدوجي الملل الجنسييييي ومغايري
الهوية الجنسيييانية وحاملي صيييفات الجنسيييلن ،واألشيييخاص الذين يفيشيييون في المنامق الريخية ،واألشيييخاص
ذوي اإلعاقة من الروما ،ومن يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم.

( )5
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بال -حقوق محددة (المواد )30-5
المساواة وعدم التمللز (المادة )5
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الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

عدم ش ا ا اامول التعريي الح لي للتمييز التمييز المتعدد األش ا ا ااك ل والجوانب على أس ا ا ا س

اإلع قة و ق طعه مل أسب ب أخرى ،مثل السن ونوع الجن
(ب)

عدم اعتب ر الحرم

واألصل اإلثني والميل الجنسي وال وية الجنس نية؛

من التر يب ت التيسا ا اايرية المعقولة شا ا ااكال من أشا ا ااك ل التمييز على

أس س اإلع قة في جميل مج الت الحي ة ،ب ستثن ي مج لي العمل والعم لة ،ومج ل التعليم فيم يتعلق ب المتح ن ت.
-12

تذك ر اللجنة بتعليقها العام رقم  )2018(6بشيييييأن المسييييياواة وعدم التمللز واالغايتلن 2-10

و 3-10من أهداف التنمية المستدامة ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تحظر التمللز المتعدد األشيكال والجوانب على أقياا اإلعاقة وتقامع مع أقيبا

أخرق ،مثل السييين ونول الجنا والعرق واألصيييل اإلثني والهوية الجنسيييانية والملل الجنسيييي وأي وضيييع

آخر ،وأن تعتمد اقتراتيجيات للقضال على التمللز المتعدد األشكال والجوانب؛
(ب)

أن تعترف في قانون مكافحة التمللز بأن الحرمان من الترتلبات التيسييييلرية المعقولة

في جميع مجالت الحياة شكل من التمللز.
النسال ذوات اإلعاقة (المادة )6
-13

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

نقل المعلوم ت ،بم في البي ن ت المصنفة ،عن ح لة النس ي والفتي ت ذوات اإلع قة،

(ب)

عدم كف ية التدابير المتخذة لتعزيز المس ا ا واة بين الجنسا ااين في التن ا اريع ت والسا ااي س ا ا ت

وأثر التنريع ت والسي س ت الع مة على حقوق ن المكفولة بموجب اال ف قية؛

المتعلقة ب إلع قة ،ولتعزيز حقوأ ال نسا ا ا ا ا ي والفتي ت ذوات اإلع قة في التنا ا ا ا اريع ت والسا ا ا ا ااي سا ا ا ا ا ت المتعلقة

ب لمسا ا واة بين الجنس ااين ،وعدم جراي منا ا ورات فع لة مل النسا ا ي والفتي ت ذوات اإلع قة وعدم شا اراك ن في

مب درات مثل منتدى جيل المس واة لع م .2021
-14

تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم  )2016(3بشييييييأن النسييييييال والفتيات ذوات اإلعاقة ،واالغايات 1-5

و 2-5و 5-5من أهداف التنمية المسييييتدامة ،وااتفاقية مجلا أورواا للوقاية من العنف ضييييد النسييييال
والعنف المنزلي ومكافحتهما ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تحرص على أن تشييمل نظم جمع البيانات وتقليمات أثر التشييريعات والسييياقييات

(ب)

أن تعمم مراعيياة حقوق النسييييييييييال والفتيييات ذوات اإلعيياقيية في جميع التشيييييييييريعييات

مؤش ارت وايانات م نفة بشأن النسال والفتيات ذوات اإلعاقة؛

والسيييياقيييات المتعلقة بالمسييياواة بلن الجنسيييلن وااإلعاقة ،وأن تعزز المشييياركة الفعالة للنسيييال والفتيات

ذوات اإلعياقية ،من خالل المنظميات التي تمثلهن ،في الجهود المبيذولية للوفيال بياللت ازميات التي قطعتهيا

على نفسها خالل منتدق جلل المساواة.
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األمفال ذوو اإلعاقة (المادة )7
-15

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

عر

األطف ل ذوأ اإلع قة ألش ا ا ا ا ا ااك ل متعددة ومتداخلة من التمييز ،بم في ذلك في

مج ل التعليم وفيم ي تعلق ب لحصا ا ا ا ااول على الخدم ت االجتم فية في المجتمل ،وإيداع م في مؤس ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ت
طبية  -اجتم فية ،و عرضا م لسااوي المع ملة وللعنال واالعتداي ،بم في ذلك العنال الجنسااي ،وال ساايم في

مؤسس ت الرع ية؛
(ب)

ال عم القوقعي عو
(ج)

كراه األطف ل ذوأ اإلع قة الض ا ا ااع ف الس ا ا اامل أو الص ا ا اام على الخض ا ا ااوع لعملي ت زرع
مس عد م على علم لغة اإلش رة وإدم ج م في ثق فة الصم؛

عدم وجود آلي ت للتنا ا ا ا ا ا ور مل األطف ل ذوأ اإلع قة ولتمكين م من التعبير عن آرائ م

في جميل المس ئل التي مس م.
-16

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تضييييييمن شييييييمول التشييييييريعات المتعلقة بحماية الطفل األمفال ذوي اإلعاقة ،وأن

تعتمد اقييييتراتيجية محددة ذات آجال زمنية ومؤشيي يرات قياقييييية لتيسييييلر إدماق األمفال ذوي اإلعاقة في

جميع مجيالت الحيياة ،وأن تعزز بلتيات آمنية لرعيايية الطفيل تراعي حيياة األمفيال ذوي اإلعياقية وكرامتهم،
على قدم المساواة مع األمفال اآلخرين؛
(ب)

أن تضييع آليات لضييمان أن تتوافر للمفال ذوي اإلعاقة الحماية من الخضييول قس ي ار

لعمليات زرل معم القوقعة وتمنح لهم فرصيييية تعلم لغة اإلشييييارة والمشيييياركة في ثقافة ال ييييم ،وتتا لهم

معلومات عن آثار عمليات زراعة معم القوقعة؛
(ج)

أن تنشي آليات تراعي تطور قدرات األمفال ذوي اإلعاقة لضيمان قدرتهم على تةوين

آرائهم والتعبلر عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسيييييييائل التي تمسيييييييهم ،وكفالة إيالل آرائهم العتبار الواجب
وفقا لسنهم ومستوق نضجهم.

إذكال الوعي (المادة )8
-17

يس ور اللجنة القلق زاي م يلي:
(أ)

الصااور النم ية الساالبية لألشااخ ص ذوأ اإلع قة ،وال ساايم لك التي م

(ب)

التقليل من قيمة األشخ ص ذوأ اإلع قة من خالل سي س ت ومم رس ت نقيصية دعم

المتوحدين واألشخ ص ذوأ اإلع قة النفسية  -االجتم فية واإلع قة الفارية ومتالزمة داو ؛

األشااخ ص

جراي فحوص جينية في مرحلة م قبل الوالدة الكتنا ا ف الع ه ت الخلقية ،وال س اايم التثلل الص اابغي،21-

والتوحد ،واكتن ف الصمم لدى حديثي الوالدة؛
(ج)

نقل حضور األشخ ص ذوأ اإلع قة في األم كن الع مة وفي وس ئط اإلعالم الع مة،

(د)

دابير مك فحة اإلره ب التي ديم التصا ااوير النم ي السا االبي والضا ا ر لألشا اخ ص ذوأ

بم في ذلك على التلفزيو ؛

اإلع قة النفسية  -االجتم فية ب عتب رهم مصد ار وفريسة س لة لخ ر الت رف واإلره ب.
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توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي ،بالشراكة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة:
(أ)

أن تعتمد وتنفذ اقيييييتراتيجية قائمة على نموذق اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسيييييان

بغية القضيييال على ال يييور النمطية السيييلبية التي تقلل من قيمة األشيييخاص ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك

فيما يتعلق بإجرال الختبارات الجلنية في مرحلة ما قبل الولدة ،وأن تضييييمن تنفلذ التدابلر التي أوصييي

بها اللجنة الومنية القييتشييارية لحقوق اإلنسييان بنال على تقليماتها الدورية المسييتقلة للبرامج الومنية
للقضال على ال ور النمطية؛
(ب)

أن تعتمد تدابلر لتعزيز بروز األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في الحياة العامة؛

(ج)

أن تقضيي على ال يور النمطية السيلبية والضيارة للشيخاص ذوي اإلعاقة النفسيية -

الجتماعية فيما يتعلق بالتطرف واإلرها .
إمكانية الوصول (المادة )9
-19

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

التنريع ت التي خفض العتبة فيم يتعلق بمراع ة مت لب ت مك نية الوصول في النقق

(ب)

محدودية عم ل مع يير مك نية الوص ا ا ااول والتص ا ا ااميم الع م في الخدم ت الع مة ،مم يعوأ

في المرافق السكنية الجديدة ،والتف و ت في استيف ي مت لب ت مك نية الوصول بين المن طق في الدولة ال رف؛

منا ركة األشاخ ص ذوأ اإلع قة في المجتمل ،وال سايم األشاخ ص المتوحدو واألشاخ ص ذوو الع ه ت الحساية

واإلع قة الفارية واإلع قة النفسية  -االجتم فية؛
(ج)

الت ا خر في نفيااذ الخ ط المتعلقااة بمع ا يير مك ا نيااة الوصا ا ا ا ا ا ااول ،بم ا في ذلااك الخ ااة

المبرمجة إلمك نية الوصاول ،ومراع ة مك نية الوصاول في ق ع النقل الع م والمعلوم ت واال صا الت ،وفي
التس يالت والخدم ت المت حة أو المقدمة للعموم؛
(د)

محدودية دابير يسير التنقل والتوجيه في جميل المرافق المفتوحة للعموم؛

(ه)

العوائق الق ئمة في بيئة العمل الرقمي التي حول دو وصاول األشاخ ص ذوأ اإلع قة

لى المعلوم ت واال ص الت ،بم في ذلك على المواقل النبكية الحكومية وفيم يتعلق ب لبرمجي ت.
-20

بما يلي:

تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم  )2014(2بشييييييأن إمكانية الوصييييييول ،وتوصييييييي الدولة الطرف
(أ)

أن تلغي أحكام القانون رقم  ،1021-2008المؤرخ  23تشيييييييرين الثاني نوفمبر ،2018

التي تخفض عتبة متطلبات إمكانية الوصيييول في المسييياكن الجديدة ،وأن تعتمد ،بالتشييياور مع منظمات

األشيييخاص ذوي اإلعاقة ،اقيييتراتيجية لضيييمان تعزيز معايلر إمكانية الوصيييول تدريجيا في قطال السيييكن

بغرا تحقلق إمكانية الوصول الةاملة؛
(ب)

أن تعتمد اقيتراتيجيات إلمكانية الوصيول وتذكي الوعي بمفهوم الت يميم الشيامل من

(ج)

أن تعزز آليات توفلر معايلر إمكانية الوصول في قطال النقل العام لفائدة األشخاص

(د)

أن تضيييمن شيييمول خطن إمكانية الوصيييول جملة مسيييائل منها تدابلر لتوفلر لفتات

أجل األشخاص ذوي اإلعاقة؛
ذوي اإلعاقة؛

بطريقة براي وال يييغة السييهلة القرالة والفهم وتقنيات ووقييائن المسيياعدة المباشييرة في المباني والمرافق
األخرق المفتوحة للعموم ،واعتماد نظام قاعات الهدول في األماكن العامة؛
6
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(ه)

أن تةفل إمكانية القيييييتفادة الةاملة من التةنولوجيا الرقمية لجميع األشيييييخاص ذوي

اإلعاقة ،بما في ذلك البرمجيات التجارية ،وأن تنقح المرقيوم رقم  768-2019المتعلق بمنح المكفوفلن
إمكانية الوصول إلى المعلومات المتاحة في المواقع الشبكية الحكومية والعامة والخاصة؛
(و)

أن تطبق توجييي ي التحيييياد األورواي  2102 2016المؤرخ  26تشيييييييييرين األول

أكتوار  2016بشيييييييأن توافر معايلر إمكانية الوصيييييييول في المواقع الشيييييييبكية لهلتات القطال العام وفي

تطبيقاتها الخاصيييية بالهاتف المحمول ،والمبدأ التوجلهي  2.0بشييييأن إمكانية الوصييييول إلى المضييييمون

الشبكي في جميع المواقع الشبكية العامة؛
(ز)

أن توائم التشيييييييييريعيات واألنظمية الومنيية مع توجيي التحياد األورواي 882 2019

المؤرخ  17نيسييييييييان أبريل  2019بشييييييييأن متطلبات إمكانية الوصييييييييول المتعلقة بالمنتجات والخدمات،
والقانون األورواي لالت الت اإللةترونية (توجي التحاد األورواي .)1972 2018

الحق في الحياة (المادة )10
-21

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

ار ف ع معدل االنتح ر بين األش ااخ ص المتوحدين واألش ااخ ص ذوأ اإلع قة النفس ااية -

(ب)

وفي ت األشخ ص ذوأ اإلع قة في مؤسس ت الرع ية ،وال سيم خالل ج ئحة كوفيد.19-

االجتم فية؛

-22

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز التدابلر الرامية إلى تنفلذ اقيييييتراتيجية ومنية لوقاية األشييييييخاص ذوي اإلعاقة

من النتحيار ،مع اتخياذ تيدابلر محيددة تسيييييييييتهيدف األشييييييي يخياص المتوحيدين واألشييييييي يخياص ذوي اإلعياقة

النفسيية  -الجتماعية ،وضيمان التشياور الوثلق مع األشيخاص ذوي اإلعاقة وإشيراكهم بنشياط من خالل
المنظمات التي تمثلهم؛
(ب)

وضيع تدابلر ،بالتشياور مع منظمات األشيخاص ذوي اإلعاقة وآليات الرصيد المسيتقلة،

للشييرول على وج القييتعجال في إنهال ممارقيية إيدال األشييخاص ذوي اإلعاقة في مؤقييسييات الرعاية،
ولضمان الفيش اآلمن والمستقل في المجتمع ،وحماية الحق في الحياة في الحالت ال حية الحرجة.

حالت الخطر والطوارئ اإلنسانية (المادة )11
-23

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

عدم وجود جرايات مرافية لمنظور اإلع قة للتصا ا ا اادأ لم خلفه ج ئحة كوفيد 19-على

(ب)

نقل األم كن المخصصة إليواي األشخ ص ذوأ اإلع قة في سي أ التدابير الع مة الحتواي

(ج)

عدم وفير نظم اإلنذار المرئي والصو ي في األم كن والدوائر الع مة حتى اآل ؛

(د)

عدم وجود أم كن إليواي األشا ا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة في ح الت ال وارئ ،وال سا ا ا اايم األطف ل

األشخ ص ذوأ اإلع قة من أثر غير متن سب بسبب ار ف ع خ ر اإلص بة بكوفيد 19-في مؤسس ت الرع ية؛
ول ي كوفيد ،19-وورود ق رير عن رفض قبول األشخ ص ذوأ اإلع قة في المستنفي ت؛

ذوو اإلع قة الذين يعينو في مخيم ت الالجئين أو ملتمسي اللجوي ،والذين ينتمو لى أقلية الروم اإلثنية.
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توصييي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التوجلهات ال ييادرة عن مفوضييية األمم المتحدة السييامية
-24
لحقوق اإلنسيان بشيأن كوفلد 19-وحقوق األشيخاص ذوي اإلعاقة وموجز األملن العام بشيأن السيياقيات
المتعلقة بالت دي لواال كوفلد 19-على نحو يراعي منظور اإلعاقة ،وتوصلها بما يلي:
(أ)

ضييييمان الت ييييدي على نحو يراعي منظور اإلعاقة لما تخلف جائحة كوفلد 19-من

أثر غلر متناقيب على األشيخاص ذوي اإلعاقة من خالل تنفلذ إج ارلات مسيتعجلة إلنهال ممارقية إيدال

األشيخاص ذوي اإلعاقة في مؤقيسيات الرعاية ،ومنع إهمالهم في منازلهم ،ومنحهم الدعم الالزم للفيش

في المجتمع في ظروف آمنة؛
(ب)

اقييييييتعراا تنفلذ تدابلر الحماية الرامية إلى احتوال الجائحة وتوفلر التسييييييهلالت الالزمة

لضيييمان القيييتجابة المناقيييبة لحتياجات األشيييخاص ذوي اإلعاقة ،بوقيييائل منها توفلر المسييياعدة في

البل  ،وكمامات شفافة من أجل مساعدة األشخاص ال م ،والدعم الال زم في بلتات العمل عبر اإلنترن ؛
(ج)

ضييييمان إمكانية الوصييييول إلى المعلومات المتعلقة بالجائحة لجميع األشييييخاص ذوي

(د)

منح األشيييييخاص ذوي اإلعاقة ،ول قييييييما األمفال ذوو اإلعاقة الذين يفيشيييييون في

اإلعاقة ،بما في ذلك من خال ل لغة اإلشارة وتوفلر نظم اإلنذار المرئي وال وتي؛

مخيمات الالجتلن أو ملتمسيي اللجول واألشيخاص ذوو اإلعاقة من الروما ،إمكانية الح يول على أماكن

اإليوال في حالت الطوارئ وعلى المساعدة اإل نسانية في حالت الخطر والطوارئ اإلنسانية والةوارث الطبيفية.
العتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين أمام القانون (المادة )12
-25

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

األحك م الق نونية ،وال سيم الم دة  459من الق نو المدني ،التي حرم األشخ ص ذوأ

اإلع قة من حق م في االعتراف ب م على قدم المس ا واة مل اآلخرين أم م الق نو  ،و نل على جريدهم من األهلية

الق نونية واالستقالل الذا ي من خالل الوص ية والقوامة ،على أس س التقييم ت ال بية لقدرة النخل العقلية؛
(ب)

عادم وجود آليا ت للادعم في ا خا ذ القرار توافق مل اال فا قياة ،ووجود ادابير اديم ا خا ذ

القرار ب لوك لة وال عترف بإرادة األشخ ص ذوأ اإلع قة ورغب م.
-26

توصيي اللجنة الدولة الطرف بما يلي ،تماشييا مع تعليقها العام رقم  )2014(1بشيأن العتراف

باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين أمام القانون:
(أ)

أ ن تعلييد النظر في فهمهييا لتييدابلر الحميياييية القييانونييية وتعتمييد نموذق اإلعيياقيية من

منظور حقوق اإلنسييان بضييمان العتراف باألشييخاص ذوي اإلعاقة على قدم المسيياواة مع اآلخرين أمام
القانون وإلغال األحكام التي تجلز اتخاذ القرار بالوكالة؛

أن تعلد توجي الموارد التنظيمية والمالية المخ ييييي يييييية آلليات اتخاذ القرار بالوكالة
(ب)
من أجل تطوير آليات للدعم في اتخاذ القرار تحترم كرامة األشيييييييخاص ذوي اإلعاقة واقييييييتقاللهم الذاتي
وإرادتهم ورغباتهم ،ب رف النظر عن مستوق أو نمن الدعم الذي قد يحتاجون إلي .
إمكانية اللجول إلى القضال (المادة )13
-27

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

عوائق اللجوي لى القضا ا ي ب لنسا اابة لألشا ااخ ص ذوأ اإلع قة الخ ضا ااعين إلجراي ا خ ذ

القرار ب لوك لة ،والذين ال يزالو في مؤس اس ا ت الرع ية ،والذين يخض ااعو للعالج النفس ااي ،بم في ذلك في
مستنفي ت األم ار

8

النفسية ،والوصم واألحك م التمييزية على أس س اإلع قة؛
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(ب)

ب لعالج النفسي؛
(ج)

الحواجز التي صا ا ا ا ا ا اعاب على األشا ا ا ا ا ا اخا ص ذوأ اإلعا قاة ال عن في الق اررات المتعلقاة
عادم مكا نياة الوصا ا ا ا ا ا ااول لى مرافق العادالاة ،بما في ذلاك مراكز النا ا ا ا ا ا اارطاة ،مما يؤثر

على المتقا ضا ا ا ا ا ا ااين وموظفي المحا كم ذوأ اإلع قة ،ونقل المعلوم ت عن التر يبا ت التيسا ا ا ا ا ا اايرية اإلجرائية

والمالئمة للسا ا ا اان وعن دابير وفير المعلوم ت في أشا ا ا ااك ل ميسا ا ا ارة لجميل األشا ا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة طوال

مراحل جرايات المح كم؛
(د)

محدودية فرص الحصااول على المسا عدة الق نونية بساابب الحواجز الم لية ،ومحدودية ن أ

وافر المنورة الق نونية المستقلة.
-28

تذكر اللجنية بالمبادئ والمبيادئ التوجلهية الدوليية بشيييييييييأن إمكيانيية لجول األشييييييي يخياص ذوي

اإلعاقة إلى القضييييييال ( )2020التي أعدها المقرر الخاص المعني بحقوق األشييييييخاص ذوي اإلعاقة،

واالغاية  3-16من أهداف التنمية المستدامة ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تةفل إمكانية اللجول إلى القضيييييييال للشيييييييخاص الخاضيييييييعلن إلجرال اتخاذ القرار

بالوكالة ،أو الذين ل يزالون في مؤقيييسيييات الرعاية ،أو الذين يخضيييعون ألي شيييكل من أشي يكال العالق

النفسييييي ،بإلغال التشييييريعات التي تقلد األهلية القانونية للشييييخاص ذوي اإلعاقة ،وأن تعترف بأهللتهم

الةاملة للمشييياركة في اإلجرالات القضيييائية ب يييفات مختلفة ،بما في ذلك كشيييهود أو مدعى عللهم ،وأن
تتخذ تدابلر للقضال على الت ورات الثقافية والمواقف التمللزية بلن القضاة؛
(ب)

أن تةفل الحق في الطعن في أي تقللد للحرية ،بما في ذلك إخضال الشخص للعالق

من دون موافقت  ،وأن تنشيي في منظومة ال يييحة العقلية آلية مسيييتقلة للرصيييد واإلبالغ معنية بمسيييألة
اللجول إلى القضال؛
(ج)

أن تةفل إمكانية الوصييييول إلى مرافق العدالة من حلب البلتة المادية ،بوقييييائل منها

اعتماد الت ييميم العام ،وأن تضييمن الح ييول على المعلومات موال مراحل اإلجرالات القضييائية ،بما في

ذليك إمكيانيية المالل على الق اررات القضييييييييييائيية؛ وأن تعزز ،على غرار ذليك ،التيدابلر الراميية إلى توفلر

الترتلبات التيسيييلرية اإلجرائية والمالئمة من حلب السييين للشيييخاص ذوي اإلعاقة ،ول قييييما األشيييخاص
ذوو العاهات الب ييرية واألشييخاص ال ييم ،واألشييخاص ذوو اإلعاقة الفةرية أو النفسييية  -الجتماعية،

واألشخاص المتوحدون .وتشمل الترتلبات التيسلرية المالئمة أقاللب التواصل البديلة والمعززة ،مثل لغة
اإلشييييارة ،ومريقة براي ،واألشييييكال الرقمية الميسييييرة ،وال يييييغة السييييهلة القرالة والفهم ،وتوفلر وقييييطال
وميسرين مستقللن ،بمن فلهم أشخاص مرجعلون في مجال التوحد؛
(د)

أن تعتمد آلية لقيييييييتعراا الق اررات المتعلقة بالح يييييييول على المسييييييياعدة القانونية

الةاملة أو الجزئية في جميع مجالت القانون ،وأن تعزز قدرات دوائر المشيييييورة القانونية المسيييييتقلة في

مراكز األشيييييخاص ذوي اإلعاقة على صيييييعلد المقامعات ،وأن تضيييييمن حق الطعن في أي تقللد للحرية،

بما في ذلك إخضال الشخص للعالق من دون موافقت .
حرية الشخص وأمن (المادة )14
-29

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

أحك م ق نو الصا ااحة الع مة و عديال ه التي جيز العالج النفسا ااي القسا اارأ لألشا ااخ ص

ذوأ اإلع قة النفسا ااية  -االجتم فية ،وسا االب الحرية على أسا ا س اإلع قة والخ ورة المتصا ااورة ،واللجوي لى
قييد الحركة والحب
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(ب)

مم رس ا ا ااة يداع األش ا ا ااخ ص في وحدات مغلقة من دو موافقت م ،على أس ا ا ا س اإلع قة

النفساية  -االجتم فية ،بم في ذلك يداع م في المساتنافي ت وإخضا ع م داخل ألشاك ل أخرى من العالج
من دو المراقبة القضا ا ا ئية ،وفترة االثني عن ا اار يوم الف ص ا االة بين ريخ دخول المس ا ااتن ا اافى ولدي المراقبة
الفعلية من قبل ق ضا ا ااي ضا ا اام

الحري ت ومراقبة االحتج ز ،التي قد يتعر

حريته ولخ ر استخدام المثب ت الايمي ئية والعالج المفرب؛
(ج)

خالل النا ا ااخل النت ك ت

النسا ا اابة المفرطة لألشا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة النفسا ا ااية  -االجتم فية من نزالي السا ا ااجو ،

وعدم وجود الدعم الق ئم على حقوأ اإلنسا ا ا

في مج ل الص ا ااحة العقلية على ص ا ااعيد المجتمع ت المحلية،

وعدم وافر مع يير مك نية الوصول والتر يب ت التيسيرية المعقولة لألشخ ص ذوأ اإلع قة في السجو ؛
(د)

لزامية العالج خ رج المستنفي ت في سي أ أوامر العالج داخل المجتمل ،وهي مم رسة

ال خضل للرق بة القض ئية ،وخ ر اإلع دة قس ار لى المستنفى أو فقدا الدعم في ح لة الرفض.
-30

تذكر اللجنة بالتوصييييات التي قدمتها المقررة الخاصييية المعنية بحقوق األشيييخاص ذوي اإلعاقة(،)6

وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:
(أ)

أن تلغي جميع األحكيام القيانونيية التي تجلز العالق القسيييييييييري وتقلليد الحريية داخيل

(ب)

أن تمنع ممارقيية إيدال األشييخاص ذوي اإلعاقة في مؤقييسييات الرعاية ،بما في ذلك

المؤقسات أو البلتات المجتمفية على أقاا اإلعاقة النفسية  -الجتماعية أو الخطورة المت ورة؛

العالق المطول أو غلر المحددة المدة في المسيييتشيييخيات ،وتضيييمن ممارقيييتهم حقهم في الموافقة الحرة

والمسييتنلرة ،وتضييع أقيياللب دعم قائمة على حقوق اإلنسييان تحترم حقهم في الةرامة والمسيياواة والحرية
والقتقالل الذاتي ،بما في ذلك دعم األقران؛
(ج)

أن تةفل قيام قاضييي ضييمان الحريات ومراقبة الحتجاز بمراجعة قييريعة للق اررات المتعلقة

(د)

أن تةفل حق األشخاص ذوي اإلعاقة المسلواي الحرية في الترتلبات التيسلرية المعقولة؛

(ه)

أن تلغي ممارقيييييية العالق اإللزامي خارق المسييييييتشييييييخيات وتطبق إرشييييييادات منظمة

بالعالق القسري في مرافق الطب النفسي ،مع تقليص فترة  12يوما إلى أق ر مدة زمنية ممكنة؛

ال يييييحة العالمية بشيييييأن تقديم خدمات ال يييييحة العقلية داخل المجتمع :تشيييييجيع النهج التي تركز على
الشييخص وتقوم على حقوق اإلنسييان ،على النحو الموصييى ب في خطة العمل الشيياملة لل ييحة العقلية
للفترة  2030-2020التي وضعتها منظمة ال حة العالمية ،وأقرتها جمفية ال حة العالمية في عام .2021

-31

و دعو اللجنة الدولة ال رف أيض ا ا ا لى أ

ولا لمبا دئ التوجي ياة التي وضا ا ا ا ا ا ااعت ا اللجناة بنا ا ا ا ا ا ا

سا ا ااترشا ا ااد ب لتزام

بموجب الم دة  14من اال ف قية

حق األشا ا ا ا ا ا اخا ص ذوأ اإلعا قاة في الحرياة واألمن

فيم يخل منااروع البرو وكول اإلض ا في لال ف قية الخ صااة بحم ية حقوأ اإلنس ا
يتعلق بت بيق ت علم األحي ي وال ب ،المعنو "حم ية حقوأ اإلنسا

حقوأ اإلنس .

10

والارامة اإلنس ا نية فيم

وكرامة األشاخ ص ذوأ االضا راب ت

العقلية فيم يتعلق ب إليداع قس ار في مؤسس ت الرع ية ول لعالج القسرأ" ،وأ
الاادولااة ال رف أ

()7

عر

اعتم ده .ويجب على

نفااذ الت ازم ا ا بموجااب هااذه اال ف ا قيااة على نحو يتوافق مل نموذج اإلع ا قااة من منظور

( )6

 ،A/HRC/40/54/Add.1الفقرة .86

( )7

 ،A/72/55المرفق.
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عدم التعرا للتعذيب أو المعاملة أو العقواة القاقية أو الالإنسانية أو المهلنة (المادة )15
-32

الح اللجنة بقلق م يلي:
حق األش ا ااخ ص ذوأ اإلع قة النفس ا ااية  -االجتم فية ،وال س ا اايم

(أ)

عدم وجود آلي ت لض ا اام

(ب)

الظروف الال نس ا ا نية والم ينة لتدابير االحتج ز والتدابير المعتمدة في مرافق اإليواي الداخلية

الخ ضعو من م للوص ية ،في بداي موافقت م الحرة والمستنيرة؛
ومرافق الصاحة العقلية ،واساتخدام الحب

االنفرادأ والعزل والمثب ت الايمي ئية والقيود الميك نيكية في هذه

المرافق ،بم في ذلك فيم يتعلق ب ألطف ل واألشخ ص المتوحدين؛
(ج)

معلوم ت عن جريل األدوية قس ا ار وم يس اامى ب لعالج المكثال داخل وحدات المرض ااى

(د)

ثر األطف ل ذوأ اإلع قة النفسية  -االجتم فية واألطف ل المتوحدين على وجه الخصوص

ذوأ الح الت الصعبة ،ومم رس ت أخرى من العالج المفرب والعالج ب لصدم ت الا رل ئية؛
ب لعالج ت الدوائية والعالج المفرب.
-33

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تنفذ آليات لمنع جميع أشيييييكال قيييييول المعاملة ،بما في ذلك الرصيييييد المسيييييتقل،

والمراقبة القضييائية ،وإمكانية المالل بال قلود على قييجالت الممارقييات الطبية ،وأن تدرق معايلر قائمة

على حقوق اإلنسان في تشريعات ال حة العقلية؛
(ب)

أن تنشييي آليات ل بالغ عن المعاملة القاقييييية أو الالإنسييييانية أو المهلنة ،وتضييييع

(ج)

أن تلغي ممارقيييية العالق المكثف للشييييخاص ذوي اإلعاقة النفسييييية  -الجتماعية

(د)

أن تتخذ تدابلر لحماية األمفال ذوي اإلعاقة الذين ل يزالون في مؤقييييسييييات الرعاية

تدابلر إلتاحة قبل جبر الضرر والنت اف للضحايا ،وتةفل مقاضاة مرتةبي هذه األفعال ومعاقبتهم؛
وتزيل وحدات المرضى ذوي الحالت ال فبة؛

من العالق المفرط وقيول المعاملة ،وتعزز الرصيد المسيتقل لهذه المؤقيسيات بوقيائل منها إتاحة إمكانية

المالل باقييتمرار على قييجالت الممارقييات الطبية في مرافق ال ييحة العقلية وغلرها من مرافق الرعاية

والخدمات الطبية  -الجتماعية.

عدم التعرا لالقتغالل والعنف والعتدال (المادة )16
-34

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

العنال ،بم في ذلك اإله نة واالعتداي الجنسااي ،ضااد األشااخ ص ذوأ اإلع قة في مراكز

اإليواي الداخلية ومرافق الصحة العقلية وداخل األسر؛
(ب)

العنال الجنسي؛
(ج)

عر

النس ي ذوات اإلع قة بقدر أكبر لخ ر التحرش والعنال الجنس ني ،بم في ذلك

ال بل الناديد التعقيد آللي ت اإلبال المت حة لألشاخ ص ذوأ اإلع قة الذين يتعرضاو

لسا ا ا ااوي المع ملة في مراكز اإليواي الداخلية ومرافق الصا ا ا ااحة العقلية ،وخوف م من االنتق م ،ومسا ا ا ااتوى رفض

النك وى المتعلقة بإس ية المع ملة ،وعدم ا خ ذ دابير لجبر الضرر واالنتص ف.
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إن اللجنة ،إذ تشييلر إلى اتفاقية مجلا أورواا للوقاية من العنف ضيد النسييال والعنف المنزلي

ومكافحتهما ،وإلى الغايات  1-5و 2-5و 5-5من أهداف التنمية المسييييييتدامة ،توصييييييي الدولة الطرف

بما يلي:

(أ)

أن تعتمييد اقيييييييييتراتيجييية لمنع العنف وقيييييييييول المعييامليية في مراكز اإليوال اليداخليية

ومرافق ال ييحة العقلية ،بوقييائل منها وضييع آليات ل بالغ عن العنف ضييد األشييخاص ذوي اإلعاقة في

جميع السياقات؛
(ب)

أن تعزز تدابلر منع العنف الجنسييييياني وحماية النسيييييال والفتيات ذوات اإلعاقة من ،

(ج)

أن تعتمد تدابلر تةفل لضييحايا العنف إمكانية اللجول إلى القضييال وقييبل النت يياف

وتةفل اقتدامة هذه التدابلر ورصدها بشكل دوري؛

وجبر الضيييييييييرر ،بميا في ذليك التعويضيييييييييات وإعيادة التيأهليل داخيل المجتمع ،ودعم اإلدمياق الجتمياعي،

وأن تضمن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

حماية السالمة الشخ ية (المادة )17
-36

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

جواز خضا ع النسا ي ذوات اإلع قة الخ ضاع ت للوصا ية لضج

(ب)

خضا ا ا ا ا ع األطف ل المتوحدين للعالج الرامي لى جعل م "غير متوحدين" ،ول لت لي عدم

(ج)

خض ع األشخ ص ح ملي صف ت الجنسين لعملي ت طبية دو موافقت م.

أطراف ث لثة ،من األشخ ص الموثوأ ب م أو أفراد األسرة أو األوصي ي؛

أو التعقيم بموافقة

احترام هويت م ،وحندهم ،رغم صدور عالن ت ع مة حظر هذه المم رسة؛

-37

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تحظر التعقيم واإلجهاا القسييييييييريلن للنسييييييييال ذوات اإلعاقة ،حتى لو كان ذلك

(ب)

أن تحظر اقييييييتخدام العالجات الرامية إلى تحويل األمفال المتوحدين إلى أشييييييخاص

بطلب من أف ارد األقرة واألوصيال واألشخاص الموثوق بهم أو بموافقة أمراف ثالثة؛

عاديلن  ،وتعتمد تدابلر إلن يييييييياف األمفال والبالغلن ذوي اإلعاقة الذين خضييييييييعوا لهذه العالجات،

بما في ذلك منحهم تعويضات عن أثر هذه العالجات على قالمتهم البدنية والعقلية؛
(ج)

دون موافقتهم.

أن تحظر ممارقيييية إخضييييال األشييييخاص حاملي صييييفات الجنسييييلن للعمليات الطبية

حرية التنقل والجنسية (المادة )18
-38

الح اللجنة بقلق أ الرحل والروم ذوأ اإلع قة كثي ار م يواج و صعول ت ب لغة في ر يب م

المعين ا ااية .ويسا ا ا وره القلق أيضا ا ا زاي ندرة البي ن ت عن ح لت م ،وإزاي عدم وجود س ا ااي سا ا ا ت لمع لجة لك
الصعول ت وحم ية حقوق م.

-39

توصيييي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بانتظام بيانات عن الظروف المفيشيييية للرحل والروما

ذوي اإلعاقة وعن إعمال حقوقهم المكفولة بموجب التفاقية ،واأن تةفل الترتلبات التيس يلرية الضييرورية
لهؤلل األشخاص ،بمن فلهم ملتمسو اللجول والالجتون ،ول قيما األمفال ذوو اإلعاقة.
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الفيش المستقل واإلدماق في المجتمع (المادة )19
-40

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

األنظماة وال اي كل والميزان اي ت التي ن ا ا ا ا ا ااجل يداع األطفا ل وال اب لغين ذوأ اإلع قة في أم كن

منفصالة ،بم في ذلك "مؤساسا ت الرع ية ال بية  -االجتم فية" ومرافق الخدم ت المتخصاصاة ،بم في ذلك

مؤساسا ت الرع ية الداخلية الصااغيرة المساام ة ( habitat inclusiveالسااكن النا مل) أو habitat partagé

(السكن المنتر ) ،وال سيم في ح لة األشخ ص الذين يحت جو لى مستوي ت أعلى من الدعم؛
(ب)

يداع األطف ل ذوأ اإلع قة في مساتنافي ت األم ار

(ج)

نقل وعي الساال ت الع مة والم نيين واألخص ا ئيين االجتم عيين ب آلث ر الس البية لمم رس ااة

بم في ذلك في دول أطراف ث لثة ،وال سيم بلجيك ؛

النفساية وغيره من مؤساسا ت الرع ية،

اإليداع في مؤسا اسا ا ت الرع ية على األش ااخ ص ذوأ اإلع قة ،وعدم وجود اس اات ار يجي ت وخ ط عمل إلن ي

هذه المم رسة؛
(د)

عدم وجود ر يب ت للعيش المساتقل واإلدم ج في المجتمل ،بم في ذلك نقل المسا كن

المعقولة التالفة والمسا ااتوفية لمت لب ت العيش المسا ااتقل وإمك نية الوصا ااول ،وانعدام الدعم الفردأ والمس ا ا واة

في الحصول على الخدم ت داخل المجتمل.
-41

تيذكر اللجنية بتعليقهيا العيام رقم  )2017(5بشيييييييييأن الفيش المسيييييييييتقيل واإلدمياق في المجتمع،

وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم ،بالتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،بما يلي:
(أ)

إنهال ممارقييية إيدال األمفال والبالغلن ذوي اإلعاقة في مؤقييسيييات الرعاية ،بما في ذلك

مؤقيسيات الرعاية الداخلية ال يغلرة ،وإمالق اقيتراتيجية ومنية وخطن عمل إلنهال هذه الممارقية ،تتضيمن

مؤشييييييييرات مرجفيية محيددة زمنييا ،وتتوافر لهيا الموارد البشيييييييييريية والتقنيية والمياليية الالزمية ،وتنص على

مسؤوليات متعلقة بالتنفلذ والرصد وتدابلر لدعم النتقال من مؤقسات الرعاية إلى الفيش في المجتمع؛
(ب)

ضييييييمان تنفلذ التفاق المتعلق بوقف ممارقيييييية إيدال األشييييييخاص ذوي اإلعاقة في

مؤقييييسييييات الرعاية البلجيكية ،وتعزيز التدابلر الرامية إلى دعم أقيييير األمفال ذوي اإلعاقة ،وإعمال حق

األشخاص ذوي اإلعاقة في الفيش المستقل واإلدماق في المجتمع؛
(ج)

العتراف في التشييييييريعات بالحق في الفيش المسييييييتقل واإلدماق في المجتمع واتخاذ

التدابلر الالزمة إلعمال  ،ووضيييييع تدابلر ،بما في ذلك تنظيم حمالت ،للتوعية ب وااآلثار الضيييييارة لممارقييييية

اإليدال في مؤقسات الرعاية على األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(د)

كفيالية توافر اليدعم لتيدابلر الفيش المسيييييييييتقيل واإلدمياق في المجتمع ،مثيل الملزانييات

التي يوجهها المسيتفلدون والدعم الشيخ يي ،وتمكلن األشيخاص ذوي اإلعاقة من ممارقية حق الختيار
والتحكم في حياتهم واتخاذ الق اررات المتعلقة بمكان عيشيهم واألشيخاص الذين يرغبون في الفيش معهم،

على النحو المبلن في التعللق العام رقم )2017(5؛
(ه)

اعتماد تدابلر لضييييمان ح ييييول األشييييخاص ذوي اإلعاقة على قييييكن معقول التةلفة

ومسييييييييتوف لمعايلر إمكانية الوصييييييييول على أقيييييييياا الختيار الفردي وخارق إمار أي نول من المباني

المخ

ة ح ار لفتة معلنة من األشخاص؛
(و)

وضييييع إمار زمني ومؤشيييرات مرجفية لتحقلق هدف تمكلن األشييييخاص ذوي اإلعاقة

من القتفادة الةاملة من خدمات مجتمفية رئيسية ،مثل التعليم وال حة والعمل والعمالة.

GE.21-14058

13

CRPD/C/FRA/CO/1

التنقل الشخ ي (المادة )20
-42

نعر اللجنة ب لقلق زاي نقل التقدم المحرز لاف لة مك نية التنقل النخصي لألشخ ص ذوأ اإلع قة،

-43

توصييي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابلر ،منها وضييع أنظمة وارامج في المنامق الحضييرية

بم في ذلك عدم مك نية الحصول على أج زة التنقل الجيدة والمعقولة التالفة.

وأقاليم ما ورال البحار ،لةفالة اقتفادة األشخاص ذوي اإلعاقة مما يلي:
(أ)

النقل واألماكن العامة بالنسبة ألصحا الةال المرشدة؛

(ب)

مواقف بالمجان لحاملي بطاقات التنقل الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة؛

(ج)

الوقيييييييييائيل واألجهزة الجليدة النوعيية المعلنية على التنقيل والتةنولوجييات المسييييييييياعدة

وتقنيات ووقائن المساعدة المباشرة ،بطرق منها جعلها مجانية أو معقولة التةلفة.
حرية التعبلر والرأي ،والح ول على المعلومات (المادة )21
-44

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

عدم وافر مع يير مك نية الوصاول في خدم ت البل والمحتوى السامعي-البصارأ ،بم

(ب)

عدم االعتراف بلغة اإلش رة ال في مج الت معينة ،مثل التعليم؛

(ج)

عدم االعتراف بترجمة لغة اإلشا ا ا رة كم نة ،وعدم وجود مت لب ت م نية ولرامج دريبية

(د)

التدابير الرامية لى يس ا ااير مم رس ا ااة األش ا ااخ ص ذوأ اإلع قة

في ذلك المن قن ت الع مة واألفالم المقدمة ب للغة الفرنسية على ش ش ت التلفزيو ؛

خ صة بمترجمي لغة اإلش رة؛

نقل المعلوم ت بنا ا ا

حق م في حريااة الرأأ والتعبير ،بم ا في ذلااك حريااة التم ا س المعلوم ا ت واألفا ا ر و لقي ا ونقل ا  ،على قاادم

المس واة مل اآلخرين ،من خالل جميل وس ئل اال ص ل التي يخت رون .
-45

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تةفل القييتفادة من خدمات البب العام والخاص والمحتوق السييمعي-الب ييري من

خالل ترجمة لغة اإلشييارة والترجمة الم يياحبة والوصييف ال ييوتي واألشييكال الميسييرة والقابلة لالقييتخدام
بالنسبة للشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب)

أن تعترف بلغة اإلشارة الفرنسية كلغة رقمية ،بما في ذلك على المستوق الدقتوري،

(ج)

أن تعترف بالوضيييع المهني لمترجمي لغة اإلشيييارة ،وتحدد معايلر مهنية لترجمة لغة

(د)

أن تطور جميع وقيائل وأنماط وأشيكال الت يال المعززة والبديلة والميسيرة التي يختار

وتعزز إمكانية القتفادة من لغات اإلشارة واقتخدامها في جميع مجالت الحياة؛
اإلشارة ،وتوفر التدريب المنهجي والواقع النطاق لمترجمي لغة اإلشارة؛

األشيخاص ذوو اإلعاقة اقيتخدامها في التواصيل واإلجرالات أمام اإلدارة العامة ،بما في ذلك مريقة براي
وال يغة السهلة القرالة والفهم والقتعانة بأشخاص مرجعللن في مجال التوحد.
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احترام الخ وصية (المادة )22
الح اللجنة بقلق أ ق عدة بي ن ت  ،HOPSYWEBالمنن ا ا ة بموجب المرس ا اومين رقم 412-2019

-46

ورقم  ،383-2018عوأ حم ية البي ن ت النااخصااية ،وال ساايم بي ن ت األشااخ ص ذوأ اإلع قة النفسااية -
االجتم فية ،برل

البي ن ت الن ا ااخص ا ااية المتعلقة ب لعالج النفس ا ااي القس ا اارأ بق ئمة المراقبة الخ ص ا ااة بمنل

الت رف اإلره بي ،مم يعزز مراقبة أنن ة هؤالي األشخ ص في مج لي العم لة واإلسك

-47

الع م.

توصييي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي اللوائح التنظيمية ذات ال ييلة وتةف عن جمع البيانات

بشييكل تمللزي عن األشييخاص ذوي اإلعاقة النفسييية  -الجتماعية ،بما في ذلك من خالل ران البيانات
الشييييخ ييييية المتعلقة بالعالق النفسييييي القسييييري بقائمة الم ارقبة الخاصيييية بمنع التطرف اإلرهابي ،وتمنع

اقيييتخدام البيانات الشيييخ يييية والسيييجالت الطبية لهؤلل األشيييخاص من دون موافقتهم أو اقيييتنادا إلى

موافقة أمراف ثالثة.

احترام البل واألقرة (المادة )23
الح اللجنة بقلق م يلي:

-48

األوصي ي وأطراف ث لثة ،بموجب الق نو الع دأ ،على زواج األشخ ص

(أ)

جواز اعت ار

(ب)

عدم كف ية بدالت اإلع قة ،وال س ا ا ا اايم اس ا ا ا ااتحق ق ت التعويض عن اإلع قة ولدل التعليم

ذوأ اإلع قة الخ ضعين للوص ية أو المقيدة أهليت م الق نونية؛

الخا ص با ألطفا ل ذوأ اإلعا قاة ،و فا وت قيمت ا بين مختلال أنحا ي قليم الادولاة ال رف وعادم غ يت ا جميل

النفق ت الم لولة؛
(ج)

حسا ب بدالت اإلع قة المخصاصاة للب لغين الذأ يعوأ اساتقاللية النسا ي ذوات اإلع قة

ب حتس ا ا ا ا ب دخل أزواج ن أو الجمل بين بدالت النس ا ا ا ا ي ذوات اإلع قة المتزوج ت واسا ا ا ااتحق ق ت أزواج ن،

واألثر الساالبي لخفض قيمة دعم الدخل المقدم لى األزواج من األشااخ ص ذوأ اإلع قة الذين يعينااو مع

وإلى آب ي األطف ل ذوأ اإلع قة؛
(د)

معلوم ت عن فصل األطف ل عن آب ئ م رغم عن م بسبب ع قة ال فل أو أحد الوالدين

(ه)

عدم قديم المعلوم ت والخدم ت والدعم مبك ار وعلى نحو شا ا ا ا ا مل لى األطف ل ذوأ اإلع قة

أو كلي م ؛

وأسرهم ،وال سيم اآلب ي ذوو اإلع قة الفارية أو النفسية  -االجتم فية.
-49

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تذكي الوعي بحق األشيييييخاص ذوي اإلعاقة في المسييييياواة مع غلرهم فيما يتعلق

بالزواق والمسييائل األقييرية ،وتعتمد تدابلر لمنع اعتراا مرف ثالب على زواق األشييخاص ذوي اإلعاقة

بسبب الوصم والقوالب النمطية؛
(ب)

أن تحدد ،بالتشيياور مع منظمات األشييخاص ذوي اإلعاقة ،العوائق الفعلية لممارقيية

الحقوق الوالدية ،وتضييع خططا للقضييال على القوالب النمطية التي تقوا حقوق األشييخاص ذوي اإلعاقة

في تةوين أقرة؛
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(ج)

أن تجري إصيالحات قانونية لنظام اقيتحقاقات التعويض عن اإلعاقة لضيمان ح يول

جميع اآلبال ذوي اإلعاقة المؤهللن عللها ،وتزيل التفاوتات في شييييييروط القييييييتحقاق بلن مخالف أنحال
إقليم الدولة الطرف ،وتةفل زيادة الدعم المقدم ،وفقا للتةاليف الحقيقية ل عاقة؛
(د)

أن ت يلح أنظمة بدل اإلعاقة المخ يص للبالغلن بغرا ف يل دخل األشيخاص ذوي

اإلعاقة عن دخل أزواجهم ،وتتخذ تدابلر لضيييييمان وتعزيز اقيييييتقاللية النسيييييال ذوات اإلعاقة المتزوجات

واقيييتقاللهن الذاتي ،وتعزز التدابلر الرامية إلى دعم األزواق من األشيييخاص ذوي اإلعاقة وآبال األمفال

ذوي اإلعاقة؛

(ه)

أن تحظر ف يييل األمفال عن آبائهم بسيييبب إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كللهما،

(و)

أن تقدم المعلومات والدعم مبك ار وعلى نحو شامل إلى األمفال ذوي اإلعاقة وأقرهم،

وتضمن توفلر الرعاية البديلة للمفال ذوي اإلعاقة ح ار في إمار بلتة أقرية آمنة؛

ول قييما اآلبال المتوحدون واآلبال ذوو اإلعاقة الفةرية أو النفسيية  -الجتماعية ،بغية مسياعدتهم في
ممارقة حقوقهم المتعلقة بالحياة األقرية.

التعليم (المادة )24
-50

نا ا ااعر اللجنة ب لقلق زاي ار ف ع عدد األطف ل ذوأ اإلع قة في نظ م التعليم الق ئم على الفصا ا اال،

بم في ذلك في مؤسا ا ا اسا ا ا ا ت الرع ية ال بية  -االجتم فية الداخلية أو في فصا ا ا ااول منفصا ا ا االة في المدارس

الع دية ،وهو م يديم الوصم واالستبع د .و الح اللجنة أيض بقلق م يلي:
(أ)

عدم كف ية المعلوم ت اإلحص ا ا ا ا ا ئية المقدمة عن األطف ل ذوأ اإلع قة المس ا ا ا ا ااجلين في

المدارس الذين يحضا ا ا ا ا اارو الدروس بنا ا ا ا ا ااكل ك مل أو جزئي ،بم في ذلك في أق ليم م وراي البح ر ،وعن
مكا نياة التحا أ األطفا ل ذوأ اإلعا قاة من الروما وملتمسا ا ا ا ا ا ااي اللجوي والالجئين والم ا جرين غير النظا ميين

ب لتعليم الج مل؛
(ب)

رفض قبول األطف ا ل ذوأ اإلع ا قااة الفاريااة أو النفسا ا ا ا ا ا ايااة  -االجتم ا فيااة أو األطف ا ل

(ج)

عدم كف ية الدعم الفردأ المقدم من خالل وفير التر يب ت التيسا ا ا اايرية المعقولة لألطف ل

المتوحدين في بعض المدارس؛

ذوأ اإلع قة لتلبية احتي ج م التعليمية ،وهو م يؤثر بنكل خ ص على األطف ل المتوحدين واألطف ل ذوأ

متالزمة داو ؛
(د)

عدم وفير التر يب ت التيس اايرية المعقولة لألطف ل ذوأ اإلع قة ،وال س اايم األطف ل الص اام،

(ه)

عدم كف ية عليم لغة اإلش رة الفرنسية والتعليم المت ح ب ؛

(و)

عدم حة مك نية علم ود ارسا ااة واسا ااتخدام طريقة براأ والصا اايغة السا ا لة القراية والف م

في سي أ غالأ المدارس خالل ج ئحة كوفيد19-؛

لألشخ ص المكفوفين والضع ف البصر واألشخ ص ذوأ اإلع قة الفارية؛

األطف ل ذوأ اإلع قة للعنال ،بم في ذلك سا ا ا ا ا ا االط األق ار

(ز)

ورود معلوم ت عن عر

(ح)

الحواجز التي حول دو حصا ا ا ااول ال الب ذوأ اإلع قة على الدعم في مرحلة التعليم

في المدارس؛

الع لي ،وعدم وجود دابير لتيسير نقل م دولي على قدم المس واة مل غيرهم.
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تييذكر اللجنيية بتعليقهييا العييام رقم  )2016(4بشيييييييييييأن الحق في التعليم الشيييييييييييامييل للجميع،

واالغايتلن  5-4و-4أ من أهداف التنمية المسيتدامة ،وتوصيي الدولة الطرف بتعزيز التدابلر الرامية إلى

إتياحية التعليم الجيامع الجليد لجميع األمفيال ذوي اإلعياقية ،بميا في ذليك في أقياليم ميا ورال البحيار .وينبغي
للدولة الطرف أن تعجل بتنفلذ التوصييات التي أصيدرتها المقررة الخاصية المعنية بحقوق األشيخاص ذوي

اإلعاقة في هذا ال دد( .)8وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بما يلي:
(أ)

أن تضييييييع نظما لجمع بيانات م يييييينفة حسييييييب السيييييين ومكان اإلقامة ونول الجنا

واألصل اإلثني عن األمفال ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك معلومات عن نسبة التحاقهم بالمدارا وانتظامهم

فلها ،وأن تةفل إمكانية القيييتفادة الفعالة من التعليم للمفال ذوي اإلعاقة من الروما وملتمسيييي اللجول

والالجتلن والمهاجرين غلر النظامللن؛
(ب)

أن تعتمد نظما يتيح آلبال األمفال ذوي اإلعاقة واألوصييال القانونللن عللهم إمكانية

(ج)

أن تضع إما ار يعترف بحق األمفال ذوي اإلعاقة في التماا الدعم الفردي من خالل

التظلم والنت اف في حالة رفض قبول هؤلل األمفال في المدارا بسبب اإلعاقة؛

توفلر الترتلبيات التيسيييييييييلريية المعقولية لتلبيية احتيياجياتهم التعليميية الفرديية ،بميا في ذليك توفلر الترتلبيات

التيسيييييييييلريية في قييييييي ييياق المتحيانيات للمفيال ذوي اإلعياقية ،ول قييييييييييميا األمفيال المتوحيدون واألمفيال

ذوو متالزمة داون؛
(د)

أن تعتمد برامج على مسيييتوق البلديات ،بمشييياركة الجهات الفاعلة العامة والخاصيية،

(ه)

أن تةفل توفلر التعليم بلغة اإلشييييارة الفرنسييييية في المراحل المبكرة من التعليم وتعزز

(و)

أن تةفل فعليا إمكانية تعلم ودراقيية واقييتخدام مريقة براي وال يييغة السييهلة القرالة

(ز)

أن تتخذ تدابلر للقضيييييييال على تعرا األمفال ذوي اإلعاقة ل يذال وتسيييييييلن األقران

(ح)

أن تعتمد برامج ذات أهداف وأمر زمنية محددة لتعزيز إمكانية وصييييول األشييييخاص ذوي

من أجل تقديم الدعم للمفال ذوي اإلعاقة في قياق جائحة كوفلد19-؛
ثقافة ال م في بلتات التعليم الجامع؛

والفهم للشخاص المكفوفلن والضعاف الب ر واألشخاص ذوي اإلعاقة الفةرية؛
في المدارا؛

اإلعاقة إلى التعليم العالي ،مع ضييييمان إمكانية التماقييييهم الدعم الفردي من خالل توفلر الترتلبات التيسييييلرية

المعقولة في التعليم العالي ،بما في ذلك تيسلر تنقلهم دوليا وح ولهم على التعليم بلغات اإلشارة.
ال حة (المادة )25
-52

الح اللجنة بقلق ورود معلوم ت عن ضا ااعال اسا ااتف دة األشا ااخ ص ذوأ اإلع قة ،وال سا اايم من

ال يزالو من م في مؤسا اسا ا ت الرع ية ،من اللق ح ت المضا ا دة لاوفيد .19-و الح أيضا ا الحواجز الق ئمة
أم م استف دة األشخ ص ذوأ اإلع قة من الخدم ت الصحية ،ولخ صة م يلي:
(أ)

عدم كف ية مسا ااتوى مراع ة التصا ااميم الع م و وفير التر يب ت التيسا اايرية لألشا ااخ ص ذوأ

اإلع قة ،وال سيم ضع ف السمل أو الصم من م؛
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(ب)

وجود حواجز منل حصول األشخ ص ذوأ اإلع قة من نزالي مؤسس ت الرع ية والسجو

(ج)

وجود عقب ت عوأ حصاول النسا ي ذوات اإلع قة على خدم ت الصاحة الجنساية واإلنج بية

(د)

نوع األشخ ص

على الرع ية الصحية ،وال سيم خالل ج ئحة كوفيد19-؛

والتثقيي الجنسي ووس ئل منل الحمل وخدم ت طب النس ي؛

نقل الوعي والتدريب لدى الموظفين اإلداريين ال بيين والصحيين بن

ذوأ اإلع قة وحقوق م.
-53

إن اللجنة ،إذ تضيييييع في اعتبارها ال يييييلة بلن المادة  25من التفاقية والغايتلن  7-3و8-3

من أهداف التنمية المستدامة ،توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تةفل األولوية والمسييياواة للشيييخاص ذوي اإلعاقة وشيييبكاتهم في الح يييول على

اللقاحات المضييادة لةوفلد ،19-وتضييمن لهم القييتفادة من الخدمات ال ييحية ،ول قيييما بوضييع برامج
لل يحة العامة من أجل الوصيول إلى أشيدهم تهميشيا ،وتيسيلر نقلهم إلى مراكز الرعاية ال يحية ،بما في

ذلك مراكز التطفيم؛
(ب)

أن تضيمن تطوير الت يميم الشيامل للجهزة والمعدات الطبية ومرافق الرعاية ال يحية

وتشيجع القيتثمار في هذا المجال ،وتعزز التدابلر الرامية إلى تزويد األشيخاص ذوي اإلعاقة بالمعلومات
عن الرعاية ال حية في أشكال ميسرة؛
(ج)

أن تةفل شييمول خطن التعافي تدابلر لضييمان ح ييول األشييخاص ذوي اإلعاقة على

(د)

أن توفر للنسيال والفتيات ذوات اإلعاقة الرعاية المناقيبة والميسيرة في مجال ال يحة

الرعاية ال حية ،مع إيالل اهتمام خاص لنزلل مؤقسات الرعاية والسجون منهم؛

الجنسييية واإلنجابية ،وتتشيياور مع منظمات النسييال ذوات اإلعاقة بشييأن الثغرات القائمة والتدابلر الرامية
إلى ضمان إحراز تقدم في هذا المجال؛
(ه)

أن تضيييييييييع ،بالتعاون الوثلق مع منظمات األشيييييييييخاص ذوي اإلعاقة ،برامج لتوعية

وتدريب الموظفلن اإلداريلن الطبللن وال يييحللن بشيييأن تنول األشيييخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم ،بما في

ذلك في إمار مناهج التعليم العالي المتعلقة بال حة.
العمل والعمالة (المادة )27
-54

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

ار ف ع مستوي ت الب لة والعم لة المنخفضة األجر بين األشخ ص ذوأ اإلع قة ،وعزل

(ب)

ار ف ع معدل الب لة بين النسا ي ذوات اإلع قة ،وار ف ع معدل عمل ن بدوام جزئي وفي

األشخ ص ذوأ اإلع قة في أم كن محمية مخصصة للعمل واإلق مة؛
ظروف محفوفة ب لمخ طر ،والعقب ت التي يواج ن في

في التوفيق بين العمل والحي ة األسرية؛

وير مسا ا ا ا ار ن الوظيفية ،والتحدي ت التي يج ب ن

مسااتوى المؤهالت الم نية لألشااخ ص ذوأ اإلع قة بساابب عدم اسااتف د م من

(ج)

انخف

(د)

نقل وعي أرل ب العمل ب لتر يب ت التيسا اايرية المعقولة والتصا ااميم النا ا مل وإحج م م عن

برامج التدريب الم ني ،بم في ذلك عدم دعم م من أجل الحصول على وظ ئال في مج ل جراي البحوث؛
وفيره لألشخ ص ذوأ اإلع قة.
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تماشيا مع الغاية  5-8من أهداف التنمية المستدامة ،توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تتحرك من أجل القضيييييييال على جميع أشيييييييكال الف يييييييل في مجال العمل ،وتعزز

التدابلر الرامية إلى القضيييال فعليا على العمل في أماكن محمية ،وتعتمد قيييياقييية ذات إمار زمني محدد
ومؤشيرات مرجفية لضيمان ح يول جميع األشيخاص ذوي اإلعاقة على فرص العمل والتوظيف في قيوق

العمل المفتوحة ،بغض النظر عن نول اإلعاقة أو مسيييتوق الدعم المطلو  ،وكفالة إدماجهم المجدي في
بلتات العمل في القطاعلن الخاص والعام؛
(ب)

أن تسييييتعرا ظروف عمل جميع األشييييخاص ذوي اإلعاقة وتضييييمن أل تقل أجورهم

(ج)

أن تشيجع توظيف النسيال ذوات اإلعاقة في قيوق العمل المفتوحة ،وتضيمن إخبارهن

عن الحد األدنى للجور؛

بإمكانية القييتفادة من الدعم الفردي ،من خالل توفلر الترتلبات التيسييلرية المعقولة ،وتمكنهن فعليا من

ملب  ،واقتفادتهن من تدابلر فعالة لتحقلق التوازن بلن العمل والحياة األقرية؛
(د)

أن تعد حمالت للتوعية هدفها تعزيز مشيييييييياركة النسييييييييال ذوات اإلعاقة في العمالة،

وتغللر المواقف التي تعوق العتراف بقدرات النسيال ذوات اإلعاقة ومسياهمتهن في جميع مجالت العمل

في قوق العمل المفتوحة ،على قدم المساواة مع اآلخرين؛
(ه)

أن تةفل اقيييييتفادة األشيييييخاص ذوي اإلعاقة من برامج التوجي التقني والمهني العام

والتدريب المهني المسيييييييييتمر ،ومن التوجي نحو التوظيف على قدم المسييييييييياواة مع اآلخرين ،وأن تعتمد

تدابلر لدعم المسييييارات المهنية للشييييخاص ذوي اإلعاقة الراغبلن في العمل كباحثلن من خالل التخطين

المتعدد السنوات في مؤقسات البحوث؛
(و)

أن تةفيل إدراك المسيييييييييتخيدملن في القطياعلن العيام والخياص للحق في التمياا اليدعم

الفردي من خالل توفلر الترتلبيات التيسيييييييييلريية المعقولية في مكيان العميل ،وأن تعزز التيدابلر الراميية إلى

التوعية والعتراف بضرورة توفلر الترتلبات التيسلرية المعقولة للمستخدملن في مكان العمل.
مستوق المفيشة الالئق والحماية الجتماعية (المادة )28
-56

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

ا س م دابير الدعم المت ح لألشخ ص ذوأ اإلع قة ،وال سيم من فوأ أعم رهم  60سنة،

(ب)

وضال حد أقصاى لبدل اإلع قة المخصال للب لغين ،مم يجعله غير ك ف لتغ ية التا ليي

(ج)

أوضا ا ع الفقر التي يعينا ا األش ااخ ص ذوو اإلع قة ،وال س اايم من يحت جو من م لى

(د)

زايد خ ر ن اارد األش ااخ ص ذوأ اإلع قة الذين ك نوا مودعين في مؤسا اسا ا ت الرع ية،

ب لتف وت بع لسن م وإق مت م في المن طق الحضرية أو الريفية؛

المتصلة ب إلع قة ،وسحب منروع الق نو المتعلق بإع دة حس ب هذا البدل؛
مستوي ت أعلى من الدعم؛

بمن في م األشخ ص ذوو اإلع قة النفسية  -االجتم فية الذين خضعوا للعالج النفسي القسرأ.
-57

إن اللجنة ،إذ تضييع في اعتبارها ال ييلة بلن المادة  28من التفاقية والغاية  3-2من أهداف

التنمية المستدامة ،توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تقيم تنفلذ التشيييييريعات والسيييييياقيييييات المتعلقة باإلعاقة على ال يييييعلدين الومني

واإلقليمي بغرا ضيمان المسياواة في الح يول على الدعم للشيخاص ذوي اإلعاقة ب يرف النظر عن قينهم،
GE.21-14058
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وأن تبسيين اإلجرالات المتبعة على صييعلد البلديات لتوفلر الدعم للشييخاص ذوي اإلعاقة .وينبغي للدولة

الطرف أن تزود األشييخاص ذوي اإلعاقة بمعلومات عن حقوقهم واقييتحقاقاتهم في أشييكال ميسييرة ،منها
ال يغة السهلة القرالة والفهم؛
(ب)

أن تعلييد النظر في األحكييام المتعلقيية ببييدل اإلعيياقيية المخ يييييييييص للبييالغلن ومبلغي ،

(ج)

أن تبسييين نظم الضيييمان الجتماعي والدعم لضيييمان اقيييتفادة جميع األشيييخاص ذوي

(د)

أن ت يمم وتنفذ برامج إلنشيال مسياكن مراعية لمعايلر إمكانية الوصيول وتعزز خطن

بالتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
اإلعاقة منها ،كتدبلر للت دي للفقر؛

الدعم القائم على حقوق اإلنسييان لجميع األشييخاص ذوي اإلعاقة لتغطية نفقاتهم وتمكلنهم من بلوغ مسييتوق

مفيشي لئق.

المشاركة في الحياة السياقية والعامة (المادة )29
-58

الح اللجنة بقلق م يلي:
(أ)

عدم اسا ا ااتيف ي جرايات التصا ا ااويت ومرافقه ومواده ،وكذلك الحمالت االنتخ بية ،مع يير

(ب)

وجود أحك م نا اريعية منل األش ااخ ص ذوأ اإلع قة الخ ض ااعين للوصا ا ية من الترش ااح

(ج)

ضااعال مسااتوى منا ركة األشااخ ص ذوأ اإلع قة في الحي ة السااي سااية والع مة ،بم في ذلك

مك نية الوصول الخ صة ب ألشخ ص ذوأ اإلع قة ،وال سيم األشخ ص ذوو اإلع قة الفارية؛
في االنتخ ب ت الوطنية والمحلية؛
في الحمالت االنتخ بية.
-59

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تةفل اقييييييتيفال إجرالات الت ييييييوي ومرافق ومواده ،وكذلك الحمالت النتخابية،

معايلر إمكانية الوصييييييول الخاصييييييية بجميع األشيييييييخاص ذوي اإلعاقة ،بطرق منها تطبلق تدابلر الدعم
للشخاص ذوي اإلعاقة الفةرية من خالل وقائل بديلة ومعززة لتقديم المعلومات؛
(ب)

أن تلغي المادة  200من الجزل التشييييييريعي من قانون النتخابات التي تمنع انتخا

(ج)

أن تةفل إمكانية مشيييييياركة األشييييييخاص ذوي اإلعاقة بشييييييكل كامل وفعال في الحياة

األشخاص الخاضعلن لنظام اتخاذ القرار بالوكالة في النتخابات الومنية والمحلية؛

السيياقيية والعامة على قدم المسياواة مع غلرهم ،بطرق منها ضيمان تمتعهم بحق الت يوي والترشيح في
النتخابات ومنحهم فرصة القيام بذلك.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفي والتسلية والرياضة (المادة )30
-60

نا ا ا ا ا ا ااعر اللجنااة با لقلق زاي عاادم وجود معلوم ا ت عن التاادابير المتخااذة لتنفيااذ مع ا هاادة مراكش

لتيس ا ااير النف ذ لى المص ا اانف ت المنن ا ااورة لف ئدة األش ا ااخ ص المكفوفين أو مع قي البص ا اار أو ذوأ ع ق ت

أخرى في قراية الم بوع ت ،وعن مك نية وص ا ا ا ا ااول األش ا ا ا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة لى األم كن الري ض ا ا ا ا ااية
والترفي ية والسا ا ااي حية الع مة ،وإزاي عدم وافر أننا ا ا ة اللعب والترفيه والتسا ا االية والري ضا ا ااة لألطف ل ذوأ

اإلع قة .و الح اللجنة أيض ا ا ا ا بقلق نقل الدعم المقدم لى ال يكل التنظيمي لري ض ا ا ا ا ت الصا ا ا اام وعدم

االعتراف ب أللع ب األولمبية للصم.
20

GE.21-14058

CRPD/C/FRA/CO/1

-61

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تتخذ التدابلر المناقيييييبة لزيادة الوعي بإتاحة إمكانية الوصيييييول إلى الم ييييينفات

المنشيورة للشيخاص ذوي اإلعاقة ،وأن تضيع أهدافا لزيادة عدد الم ينفات المنشيورة المسيتوفية لمعايلر

إمكانية الوصيول ،تماشييا مع القانون رقم  771-2018المؤرخ  5أيلول قيبتمبر  2018المتعلق بتطبلق

معاهدة مراكش لتيسيييلر النفاذ إلى الم ييينفات المنشيييورة لفائدة األشيييخاص المكفوفلن أو معاقي الب ييير

أو ذوي إعاقات أخرق في قرالة المطبوعات؛
(ب)

أن تضييع ملزانيات خاصيية لتعزيز حق األشييخاص ذوي اإلعاقة ،ول قيييما األمفال منهم،

(ج)

أن تتخذ تدابلر لالعتراف باأللعا األولمبية لل ييييم وتيسييييلر تطويرها ،بالتشيييياور مع

في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفي والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع اآلخرين؛
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

جيم -التزامات محددة (المواد )33-31
جمع اإلح الات والبيانات (المادة )31
-62

الح اللجنة بقلق عدم جمل البي ن ت المصانفة ب نتظ م عن ح لة األشاخ ص ذوأ اإلع قة في جميل

-63

تذكر اللجنة بالمجموعة الموجزة للقييييييييتلة المتعلقة باإلعاقة التي وضييييييييعها فريق واشيييييييينطن

مج الت الحي ة ،وال سيم ب لنظر لى عدم دراج أسئلة متعلقة ب إلع قة في استم رات التعداد الوطني للسك .

وامؤشييير السيييياقيييات المتعلق بإدماق األشيييخاص ذوي اإلعاقة وتمكلنهم الذي وضيييعت لجنة المسييياعدة

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الملدان القت ييييادي ،وتوصييييي الدولة الطرف بوضييييع نظم

لجمع البيانات عن حالة األشيييخاص ذوي اإلعاقة وت ييينيفها حسيييب مجموعة عوامل ،منها السييين ونول
الجنا والملل الجنسيييي والهوية الجنسيييانية ومكان اإلقامة والوضيييع الجتماعي  -القت يييادي واألصيييل
اإلثني .وينبغي أن تشييييييييمل هذه النظم جميع مجالت الحياة وأن تتضييييييييمن معلومات عن العنف ضييييييييد

األشييخاص ذوي اإلعاقة .وتوصييي اللجنة الدولة الطرف أيضييا بأن تشييجع ،بالتعاون مع األشييخاص ذوي
اإلعاقة ،مشاريع البحوث التشاركية بشأن المسائل المتعلقة بهم.

التعاون الدولي (المادة )32
-64

الح اللجنة بقلق أنه لم يجر بعد دراج مسا لتي اإلدم ج االجتم عي لألشاخ ص ذوأ اإلع قة

وإن ي مم رسا ااة يداع م في مؤس ا اس ا ا ت الرع ية ضا اامن أولوي ت برامج االسا ااتثم رات الدولية ،بم في ذلك

برامج الصا ا اان ديق ال يكلية األورولية وصا ا ااندوأ االسا ا ااتثم ر األورولي .و نا ا ااعر اللجنة ب لقلق أيض ا ا ا زاي

عدم ش ا ا ا ار منظم ت األشا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة والتن ا ا ا ور مع ب نتظ م في ن أ برامج التع و الدولي
المتعدد األطراف.

-65

توصيييييي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرق حقوق األشيييييخاص ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك حقهم

في الفيش المسيييتقل واإلدماق في المجتمع ،كشيييرط شيييامل في جميع برامجها واقيييتراتيجياتها للتعاون
الييدولي .وينبغي للييدولية الطرف أن تةفييل المشيييييييييياركيية الةييامليية والفعيياليية للشيييييييييخيياص ذوي اإلعياقية

والتشيييياور معهم ،من خالل المنظمات التي تمثلهم ،في ت ييييميم كل هذه البرامج والمشيييياريع وتنفلذها
ورصدها وتقليمها.
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التنفلذ والرصد على ال علد الومني (المادة )33
الح اللجنة بقلق م يلي:

-66

(أ)

عاادم وجود برامج من جيااة لبنا ي قاادرات الموظفين العا مين فيما يتعلق بتنفيااذ اال فا قيااة،

(ب)

عدم وجود معلوم ت عن من ا ا ا ركة األش ا ا ااخ ص ذوأ اإلع قة في اوين آلي ت الرص ا ا ااد

بم في ذلك في أق ليم م وراي البح ر؛

المسااتقلة ،وعن آلي ت عزيز من ا ركة المنظم ت التي مثل م في آلية الرصااد المسااتقلة المسااؤولة عن رصااد
نفيذ اال ف قية.

-67

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تعزز قدرات منسيقي شيؤون اإلعاقة في جميع مجالت التفاقية ،ول قييما األملن

العام للجنة المشيتركة بلن الو ازرات المعنية باإلعاقة وكبار المسيؤوللن المكلفلن بقضيايا اإلعاقة واإلدماق

داخل كل و ازرة ،وفي أقاليم ما ورال البحار ،بهدف ضيمان اقيتنادهم إلى أحكام التفاقية في جميع المسيائل

المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب)

أن تعزز الموارد البشييرية والتقنية والمالية المخ ي يية لمكتب المدافع عن الحقوق ألدال

(ج)

أن تتخذ تدابلر لزيادة تنول عضوية آليات الرصد المستقلة ،بطرق منها تعللن األشخاص

(د)

أن تةفل المشييياركة الفعالة للشيييخاص ذوي اإلعاقة ومختلف المنظمات التي تمثلهم

وليت المتعلقة برصد تنفلذ التفاقية؛

ذوي اإلعاقة ،بمن فلهم النسال ذوات اإلعاقة ،أعضال في تلك الهلتات؛
في رصد تنفلذ التفاقية.

رابعا -المتابعة
نشر المعلومات
-68

تشيييييييدد اللجنة على أهمية جميع التوصييييييييات الواردة في هذه المالحظات الختامية .وفيما يتعلق

بالتدابلر العاجلة التي يجب اتخاذها ،تود اللجنة أن تسيترعي انتباه الدولة الطرف إلى التوصييات الواردة في

الفقرتلن  30و 31بشأن حرية الشخص وأمن  ،وفي الفقرة  41بشأن الفيش المستقل واإلدماق في المجتمع.
-69

وتطليب اللجنية إلى اليدولية الطرف أن تنفيذ التوصييييييي يييات الواردة في هيذه المالحظيات الختياميية.

وتوصيييي اللجنة الدولة الطرف بأن تحلل هذه المالحظات الختامية ،للنظر فلها واتخاذ إجرالات بشيييأنها،

إلى أعضيال الحكومة والجمفية الومنية والمسيؤوللن في الو ازرات المخت ية والسيلطات المحلية وأعضيال
المجموعيات المهنيية المعنيية ،مثيل العيامللن في التعليم والمهن الطبيية والقيانونيية ،وكيذليك إلى وقيييييييييائن

اإلعالم ،باقتخدام اقتراتيجيات التواصل الجتماعي الحديثة.
-70

وتشيييجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشي يراك منظمات المجتمع المدني ،ول قييييما منظمات

-71

وتطليب اللجنية إلى اليدولية الطرف أن تنشييييييييير هيذه المالحظيات الختياميية على نطياق واقيييييييييع،

األشخاص ذوي اإلعاقة ،في إعداد تقريرها الدوري.

بما يشمل المنظمات غلر الحكومية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم
وأفراد أقيييرهم ،باللغات الومنية ولغات األقليات ،بما في ذلك لغة اإلشيييارة ،وفي أشيييكال ميسي يرة ،بما فلها

ال يغة السهلة القرالة والفهم ،وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق اإلنسان.
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التقرير الدوري المقبل
-72

تطلييب اللجنيية إلى الييدوليية الطرف أن تقييدم تقريرهييا الجييامع لتقياريرهييا الييدورييية من الثيياني إلى

الخياما بحلول  18آذار ميارا  2028وأن تيدرق فيي معلوميات عن تنفليذ التوصييييييي يييات الواردة في هيذه
المالحظات الختامية .وتطلب اللجنة أيضييييييا إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعاله

عمال بإجرال اللجنة المبسي ين لتقديم التقارير ،الذي تعد اللجنة بموجب قائمة مسيييائل قبل التاريل المحدد
لتقديم تقرير الدولة الطرف بسييييينة واحدة على األقل .وتشيييييكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسيييييائل

هذه تقريرها.
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