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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي لجمهورية

مولدوفا*

أولا -مقدمة
 -1نظ ر ا لجنة ررا ت لجر أل ر لهور ة مولألررا (وج ر و  )CRPD/C/MDA/1ت جنسرررام 300
و 301لنظ  CRPD/C/SR.300و )CRPD/C/SR.301لملع ودتني ت  21و 22آذلل (/لس .2017
ولعر ا ت جنسرم  320لملع ودة ت  4ناس ن/أب ألل  2017هذه لملالحظ ا لخلر (اا.
 -2وت حررا لجنة ررا ب ر جر أل لهور ة مولألررا (وج ر و د لجررذً ألع ر ئ و ر ه جن ر د لجروجاماررا
لجيت وضعرم لجنة ا بشأن ت مي لجر لأل د وتشك لج وجرا لجرر ع عنرا (ر ه (ررر (ر لدود ر بارا
 )CRPD/C/MDA/Q/1/Add.1عنا ه ئ ا لملس ئل لجيت أع هت لجنة ا .)CRPD/C/MDA/Q/1
 -3وتع ر ا لجنة ررا ع ر ت ر أل ه جنم رولل لملر ر لجررذً ج ر ا ( ر و ر لج وجررا لجر ر ع لجك ر
لجعر دد وتشررا ب ج وجررا لجرر ع جن سررروا لج ار جو ر ه لجررذً تتر مرنررني جنررو لللا ل كو(اررا
ذلا لجصنا.

ثانيا -الجوانب اإليجابية
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تشا لجنة ا ب ج وجا لجر ع العر ده ( ألن:

لج نون لهم  121بشأن ض ن لملس ولة لجص دل ت  25أأل ل (/ألو )2012د
أ)
وإنش ئم لجملنس لملعين مب و(ك مرا لجر اارو وضر ن لملسر ولةد لجنرذأل ألمر ن إا لج تر عنرا
لجر ااو لج ئم عنا أس س لإلع ها؛
ا) لج ر نون لهررم  60بشررأن إد( ر ا لهوررا ذوً لإلع هررا ت لجملر ر لجص ر دل
ت  30آذلل (/ر لس )2012د لجررذً ألك ررل ح رروا لهوررا ذوً لإلع هررا عنررا هر لملس ر ولة
( لآلخ أل .
__________

*

لعر هت لجنة ا ت دولهت لجس بعا عش ة  20آذلل (/لس  12 -ناس ن/أب ألل .)2017
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وت حا لجنة ا مب ألن:

لج ر لل ل كرو( :لهرم  3 44آذلل(/ر لس  )2016ب ملول را عنرا خررا لجع ررل
أ)
لملرعن ا بر اذ لإلصالح ا لج ل(اا إا إجغ لإلأل ل ت لملسسس ا؛
ا) لج لل ل كو( :لهرم  523لجصر دل ت  11متو /ألوجارر  )2011ب ملول را عنرا
ب ن (ج ترروأل لجرعنرام لجشر (ل جنة ار جن ر ة 2020-2011د لج ل(ر :إا إت حرا ر (رسر وألا
ة ا لهط ل جنمصول عنا تعنام جا .

ثالث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -المبادئ واللتزامات العامة (المواد )4-1
 -6تشررع لجنة ررا ب ر ج ن السررر لل تر ا ر قررج طررق بشررأن لإلع هررا عنررا نر ر ا ولس ر ت
لج وجا لجر عد عنا لج مو لجذً ألعكسر إط له لج نوين ولجر اام لجررق جعع هراد مبر ت ذجر ت
سررا ا د أل ر ه ر لة لهوررا ذوً لإلع هررا عنررا لجع ررل .وتشررع لجنة ررا ب ر ج ن أألت ر ه بش ررأن
( ألن:
أن لجسا س ر ا ولالسر ر لتاةا ا لملرعن ررا ب إلع ه ررا وت ا ررذه أل عر ر ن أس سر ر ه ت
أ)
نرر ا لخرصر و للة لجع ررل ول ألررا لالجر عاررا ولهسر ةد وأل ر ر لن إا لآلجار ا لجر اذألررا لجرريت
تاس ر لجر سررا ا ر بررني طرن ر لج ر ع ر ا ل كو(اررا وتاس ر لجرش ر ول ( ر ( ظ ر ا لهوررا
ذوً لإلع ها؛
ا) أن ( ر هام لج تا ر ا لجراس ر ألا لملع وجررا ولجرص ر ام لجع ر و ر (ر رراد وهررو ( ر
أللعوا جوئا ه إا ع وجود تش ألع ا ث نوألا وآجا ا جن ص ؛

ا) أن لج وجررا لجرر ع د تص ر ا بعر عنررا لجخوتو ررول لالخرار لً الت هاررا ح رروا
لهوا ذوً لإلع ها.

 -7توصي اللجنة بأن تكثِّف الدولة الطرف جهودها لالنتقال إلى نهج قائم علىى حقىوق
اإلنسىان بشىىأن اإلعاقىىةم ولأىىمان أن ترةىز عمليىىة تحديىىد اإلعاقىىة علىى العقبىىات التىىي تعتىىر
مشارةة األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع وأن تشير هىه العمليىة إلىى احتياجىات األفىراد
ورغباتهم وتفأيالتهم .وتوصي اللجنة أيأ ا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

ض ىىمان وج ىىود ولي ىىات حكومي ىىة فعال ىىة لتنس ىىيق اإلجى ىرا ات ذات ال ىىلة
أ)
باإلعاقة في السياسات والستراتيجيات العامة فيما بين القطاعاتم باعتبىار ذلىم مسىيولية
قائمىىة بىىهاتها وشىىاملة علىىى عىىاتق الدولىىة الطىىرفم وإلجىىرا مشىىاورات منهجيىىة ومجديىىة مىىع
أنواع مختلفة من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع إقليم الدولة الطرف؛
ا) تقديم التدريب بشأن مفاهيم الترتيبات التيسيرية المعقولة والت ميم العام
إلى الموظفين العموميينم واعتماد التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير الأرورية
لأمان تنفيه هه المفاهيم في جميع هه القطاعات؛
ا)
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 -8وتشع لجنة ا ب ج ن بشأن ح جا ح وا لإلنس ن جألورا ذوً لإلع هرا لمل ر رني إا
لج و(ر د مبر رامم لهط ر ل ذوو لإلع هراد مر ألعاشرون ت ر (ر ه وألرع ضرون جنرم را بسر ا
ألرا لملروللد لملاصصرا ألرا
لهوك ل لملر طعا جنر ااو .وتشع لجنة ا ب ج ن أألتر ه هن عر
وتعوألو ح وا لهوا ذوً لإلع ها لمل ر ني إا لج و( ألع ضمم بش ة خلر لالجت ل ب ج ش .
 -9توصىىي اللجنىىة بىىأن تىىدر الدولىىة الطىىرف منظىىورا ل عاقىىة فىىي عمليىىة تنفيىىه وتمويى
خطىىة العم ى المتعلقىىة بالرومىىا للفتىىر  .2020-2016وتوصىىي اللجنىىة أيأ ىا بىىأن تأىىع
الدولة الطىرف وتنفىه بىرامج لمواجهىة مىا يتعىر لىا الرومىا ذوو اإلعاقىة مىن فقىر واسىتبعادم
مع الترةيز بشك خاص على األطفالم من أج معالجة حالة حقوق اإلنسان الخاصة بهم
والقأا على األشكال المتقاطعة للتمييز.

با  -حقوق محدد (المواد )30-5
المساوا وعدم التمييز (الماد )5
 -10تش ررع لجنة ررا ب ر ج ن بش ررأن لجر اا ررو لمل ر لس ض ر لهو ررا
بشأن ( ألن:

ذوً لإلع ه رراد و ررذج

عر ع جاررا ت اررذ لجرشر ألع ا ولإلجر ل لا لجرريت تعر أل لجر ااررو ضر لهوررا
أ)
ذوً لإلع هاد وألشر ل ذجر عر وجرود آجارا ج صر سر ل لالنرصر ع ولجع وبر ا لملوهعرا ت ح جرا
ل ض تو لج تا ا لجراس ألا لملع وجا؛
ا)
ا)
هذه ل الا.

ع لالع لع ب جر ااو لملرع د ولملر ط ت هولنني (ك ما لجر ااو؛
عر ت رول (عنو( ر ا جنة مررول عر ح ر الا لجر ااررو بس ر ا لإلع هررا وحصررانا

 -11توصي اللجنىة بىأن تعىزل الدولىة الطىرف التشىريعات واإلجىرا ات المناهأىة للتمييىز
من أج الت ىدي بشىك فعىال للتمييىز القىائم علىى اإلعاقىة فىي القطىاعين العىام والخىاصم
بمىىا فىىي ذلىىم التش ىريعات واإلج ىرا ات المتعلقىىة بىىالعتراف بىىالتمييز المتعىىدد والمتقىىاطع
وب ىىالحق ف ىىي العتى ىرا عل ىىى ع ىىدم ت ىىوفير الترتيب ىىات التيس ىىيرية المعقول ىىة وعل ىىى األش ىىكال
األخىىرل للتمييىىز القىىائم علىىى اإلعاقىىةم ووضىىع وليىىات لفىىر عقوبىىات علىىى انتهىىا حقىىوق
األشىىخاص ذوي اإلعاقىىة .وتوصىىي اللجنىىة أيأ ىا بىىأن تنشىىر الدولىىة الطىىرف معلومىىات عىىن
حالت التمييز القائم على اإلعاقة وح يلة هه الحالتم بشك يسه الطالع عليا.
النسا ذوات اإلعاقة (الماد )6
 -12تشر ررع لجنة ر ررا ب ر ر ج ن هن لج س ر ر ولج را ر ر ا ذولا لإلع هر ررا ألرع ض ر ر جنر اار ررو لملرع ر ر د
وجالسررر ع د ت عا ر ر الا ل ا ر ة .وتشررع لجنة ررا ب ر ج ن أألت ر ه بشررأن ل ر نس ر ا (ش ر ل ا
لج س ذولا لإلع ها ت ل ا ة لجسا ساا ولجع (اد وبشأن إو ر ن ت لهحكر لج نونارا لمل هترا
جنر ااو وت لجسا س ا لملرعن ا ب مل أة .وتشع لجنة ا ب ن خ بشأن ( ألن:
أن إق ل ل دون (ول ا له د بس ا إص با لة ني بع هاد ال ألولل م لس ه؛
أ)
ا) أن لجرش ر أل لملرعن ر مب ر و(ك مررا لجع ر لمل ررور ال ألررو ل ألررا جألوررا
ذوً لإلع هاد ال سا لج س ولج را ا؛
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ا) أن لخل ( ا لجع (ا لمل (را جن سر لملررأث لا بر جع ور (ر حرا بسرموجا جن سر
ولج را ر ا ذولا لإلع هرراد وأن هررذه لخل ر ( ا توجررر لج س ر ذولا لإلع هررا لج سرراا  -لالجر عاررا
و/أو لجذه اا إا لملسرش ا ا لج ساا ب اله ( تو لج تا ا لجراس ألا لملع وجا ن .

 -13فيمىىا يتعلىىق بتعليىىق اللجنىىة العىىام رقىىم  )2016(3بشىىأن النسىىا والفتيىىات ذوات
اإلعاقةم وفي ضو الغايات  1-5و 2-5و 5-5مىن أهىداف التنميىة المسىتدامةم توصىي
اللجنة بأن تعىزل الدولىة الطىرف التىدابير الراميىة إلىى الت ىدي للتمييىز المتعىدد ضىد النسىا
تعمىىم قأىىايا النسىىا والفتيىىات ذوات اإلعاقىىة فىىي األحكىىام
والفتيىىات ذوات اإلعاقىىة وبىىأن ِّ
القانونية المناهأىة للتمييىز وفىي السياسىات المتعلقىة بالنسىا والفتيىاتم وتوصىي أيأى ا بىأن
تشجع الدولة الطرف تمثيى ومشىارةة النسىا ذوات اإلعاقىة فىي الحيىا السياسىية والعامىة.
وتوصي ةهلم بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
ضىىمان حىىق النسىىا ذوات اإلعاقىىة فىىي ال ىىحة الجنسىىية واإلنجابيىىة علىىى
أ)
قدم المساوا مع األخرياتم وإلغا التشريع الهي يسمح بإنها الحم دون موافقة األم؛
ا) إدرا منظىىور ل عاقىىة فىىي جميىىع السياسىىات والسىىتراتيجيات الراميىىة إلىىى
مكافحة العنف الجنساني واتخىاذ تىدابير تكفى مواجهىة القىوانين للعنىف المنزلىي الممىار
ضد النسا والفتيات ذوات اإلعاقة؛
ا) ضىىمان ح ىىول النسىىا والفتيىىات ذوات اإلعاقىىة المتىىأثرات بىىالعنف علىىى
حماية عاجلة وخدمات دعم فىي المتنىاولم بمىا فىي ذلىم الترتيبىات التيسىيرية المعقولىة فىي
الخدمات العامة ومرافق اإليوا م وةهلم على سب النت اف؛
د) الت ديق على التفاقية التي اعتمدها مجلس أوروبىا بشىأن منىع ومكافحىة
العنف ضد النسا والعنف المنزلي.
 -14وتشررع لجنة ررا ب ن ر خ ر السررر لل إأل ر ل لج س ر ذولا لإلع هرراد ال سررا لإلع ه ررا
لج س رراا  -لالجر عا ررا و/أو لجذه ا رراد ت (سسس ر ر ا تش ررا ام ر ر ح ر ر الا لإل ر ر لد ولجع ر ر د
وتر ر لب ( ر ر ل ررل لج سر ر ألاد ولإلجمر ر لج سر ر ًد ولإلج ر ر ل عن ررا ت ر ر ول لهدوأل رراد ولجر اار ر د
ولالعر ل لة س:د مب ت ذج لالعر ل عنا أل لملوظ ني لجر اني.
 -15توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

تعزيز جهودها من أج استحداث خدمات مجتمعية فعالىة لىدفع عمليىة إلغىا
أ)
إيداع النسا في الميسساتم وبخاصة ذوات اإلعاقة النفسية  -الجتماعية و/أو الههنية؛
ا)

منع أي حالت إيداع جديد في الميسسات؛

ا) تنفيه تدابير قانونية وسياسىاتية وعمليىة فعالىة للت ىدي للعنىف الجنسىاني ضىد
النسا ذوات اإلعاقة الالتي ل يزلن يىودعن فىي الميسسىاتم ولمنىع انتهاةىات حقىوق اإلنسىان
المكفولة لهن والتحقيق فيها وتقديم التعويض عن هه النتهاةات ومقاضا مرتكبيها؛
د) مراقبىىة ميسسىىات الرعايىىة الداخليىىة فىىي الفتىىر النتقاليىىةم فىىي إطىىار تعىىاون
وثيق مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
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األطفال ذوو اإلعاقة (الماد )7
 -16تشع لجنة ا ب ج ن بشأن لملوله لجيت ت روً عنا وصم جألط ل ذوً لإلع هراد وهر:
(ولهر تر ر هم نراةررا لال ر ر ل إا لخلر ( ا لجملر عاررا .وتشررع لجنة ررا بر ج ن أألتر ه هن لهط ر ل
ذوً لإلع هررا ال ألشر ل ون عنررا جررو ( مةرر :ت لار ذ لج ر لللا لجرريت تررسث عنررا حار هتمد وال تلرر
نررم ر لجرع ر عر لأألمررم بشررأن لملسر ئل لجرريت ترعنر ( ور ة قررم .وتشررع لجنة ررا ب نر خر
بشررأن إأل ر ل لهط ر ل ذوً لإلع هرراد ال سررا لإلع ه ر ا لج سرراا  -لالجر عاررا و/أو لجذه ارراد
طرولل ع ر هم ت لملسسسر اد ب لألررا (ر ( حنررا لجر وجررا لمل كر ةد ت ظر وع ال إنسر ناا ألرع ضررون
ام جع ل ولالنعولل ع لجملر .
 -17توصىىي اللجنىىة بىىأن تأىىاعف الدولىىة الطىىرف جهودهىىا لتشىىجيع رسىىم صىىور إيجابيىىة
لألطفال ذوي اإلعاقة ولزياد إتاحة خدمات الدعم العامىة لألطفىال ذوي اإلعاقىة .وتوصىي
اللجنىىة أيأ ىا بىىأن تعتمىىد الدولىىة الطىىرف ضىىمانات لحمايىىة حىىق األطفىىال ذوي اإلعاقىىة فىىي
التشىىاور معهىىم بشىىأن جميىىع المسىىائ التىىي تىىيثر علىىيهمم ولكفالىىة تقىىديم الىىدعم المالئىىم
ل عاقة وللسن من أج إعمال هها الحىق .وتوصىي اللجنىة أيأى ا بىأن تأىع الدولىة الطىرف
استراتيجية وطنية إللغا إيداع األطفال ذوي اإلعاقة في الميسساتم تشىم تىوفير الرعايىة
البديلة لهم في بيئة أسرية وتوفير خدمات ومرافق دعم شاملة في المجتمع.
إذةا الوعي (الماد )8
 -18تشع لجنة ا ب ج ن بشأن لسر لل لج ولجا لج راا لجسن اا و(ظر ه لجرمارو جتر ه لهورا
ذوً لإلع ها ت لجملر د وبشأن لال ر ل إا ب ل(ج و (نا جنروعاا حب وا لهوا ذوً لإلع ها.
 -19توصىىي اللجنىة بىىأن تأىىع الدولىىة الطىىرف وتنفىىهم بالتعىىاون مىىع منظمىىات األشىىخاص
ذوي اإلعاقةم برامج إلذةا الوعي والتثقيف بحقوق األشىخاص ذوي اإلعاقىةم بطىرق منهىا
توعيى ى ىىة وسى ى ىىائم اإلعى ى ىىالمم والمس ى ى ىيولين العمى ى ىىوميينم والقأى ى ىىا والمحى ى ىىامينم والشى ى ىىرطةم
واألخ ائيين الجتماعيينم وعامة الجمهور.
إمكانية الوصول (الماد )9
 -20تشع لجنة ا ب ج ن جع إ(ك ناا وصول لهورا ذوً لإلع هرا ت لج وجرا لجرر ع ع و(ر ه
أل ررا ت ا ررذ لجتر ر ن ا لملرعن ررا
إا لمل ل ر ر ولخلر ر ( ا لجع ( ررا .وتش ررع لجنة ررا بر ر ج ن أألتر ر ه جعر ر
ب جوصررولد لمل ص ررو عنام ر ت لج ر نونني له ررم  121ولهررم  60ولج ر لل ل ك ررو( :له ررم 599د بش ررأن
لج تر ر عن ررا لجع ر ر ا ولجعولئر ر لج رريت تعر ر لجوص ررول إا لمل ل ر ر ولخلر ر ( ا لجع ( رراد ملولص ررالا
ولملعنو(ر ا ولالتصر الا .وتشرع لجنة را بر ج ن رذج هن هر نون لملا ج ر ا ال ألر ع عنرا ع وبر ا
عنا ع ض ن إ(ك ناا لجوصول إا عا له( د وهن لةول لا لج ئ ا ن دلله ( تل ذ.
 -21توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
اتخاذ جميع التدابير التىي تكفى تنفيىه الأىمانات القانونيىة إلمكانيىة الوصىول
أ)
في جميع المجالتم بما في ذلم التخطيم الحأري والتشييد والخدمات العامة؛
ا) ضىىمان وضىىع وتنفيىىه ج ىزا ات علىىى عىىدم المتثىىال فىىي جميىىع المجىىالت
ذات ال لة بإمكانية الوصول؛
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ا) اعتمىىاد خطىىة عمى محىىدد لمنيىا بشىىأن إمكانيىىة الوصىىولم وضىىمان تنفيىىهها
ورصدهام وذلم بتعاون وثيق مع األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق المنظمات الممثلة لهم؛
د) الهتمىىام بالعالقىىة بىىين المىىاد  9مىىن التفاقيىىة والهىىدف  9والغىىايتين 2-11
و 7-11من أهداف التنمية المستدامة.
حالت الخطر والطوارئ اإلنسانية (الماد )11
 -22تش ر ررع لجنة ر ررا بر ر ر ج ن هن لجرشر ر ر ألع ا ولخلرر ر ر لملرعن ر ررا حبر ر ر الا لخلرر ر ر ولجرر ر رولل
لإلنس ر نااد مب ر ت ذج ر لج ر نون لهررم  1491لملرعن ر ب ملس ر ع ة لإلنس ر نااد ال تأخررذ ت لالعر ر ل
لحرا ج ا لهوا ذوً لإلع ها ت ح الا لخلر ولجرولل لإلنس ناا.
 -23توصىىي اللجنىىة بىىأن تىىدر الدولىىة الطىىرف منظىىورا ل عاقىىة فىىي جميىىع التش ىريعات
والخطم المتعلقىة بحىالت الخطىر والطىوارئ اإلنسىانية وبىأن تعتمىد تىدابير تتسىق مىع إطىار
سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفتر .2030-2015
العتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساوا مع اآلخرين أمام القانون (الماد )12
 -24تالحررا لجنة ررا ب ن ر لهحك ر لج نوناررا لجر ااوألررا لمل لجررا ت لج ر نون لمل ر يند ال سررا
لمل دة  24لجيت تس ح برة أل لهوا ( لههناا لج نوناا وتعاني وصر :عنراممد عنرا أسر س
لإلع هررا لج سرراا  -لالجر عاررا و/أو لجذه اررا .وتشررع لجنة ررا بر ج ن هن لةمررود لج له ررا لمل ذوجررا
جرع ألل لجرش ألع ا ت هذل لجص د ه ال تكون (رس ا ( لالت هاا وجع وجود آجار ا جالسرع ضرا
ع نظ لا ذ لج لل ب جو جا ب ظ الا ذ لج لل ب ملس ع ة.
 -25توصي اللجنةم في سياق التىهةير بتعليقهىا العىام رقىم  )2014(1بشىأن العتىراف
باألشىىخاص ذوي اإلعاقىىة علىىى قىىدم المسىىاوا مىىع اآلخىرين أمىىام القىىانونم بىىأن تقىىوم الدولىىة
الطرف بما يلي:
أ)
الماد 24؛

إلغ ىىا األحك ىىام القانوني ىىة التمييزي ىىة ف ىىي الق ىىانون الم ىىدنيم بم ىىا ف ىىي ذل ىىم

ا) إعاد األهليىة القانونيىة الكاملىة لجميىع األشىخاص ذوي اإلعاقىة ومراجعىة
نظام الوصاية بهدف استحداث وليات لتخاذ القرار بنظام المساعد ؛
ا) تقىىديم التىىدريبم بالتشىىاور مىىع منظمىىات األشىىخاص ذوي اإلعاقىىة وأمانىىة
المظىىالمم علىىى المسىىتول الىىوطني واإلقليمىىي والمحلىىيم لجميىىع أصىىحا الم ىىلحةم بمىىن
فيهم الموظفون المدنيون والقأا واألخ ائيون الجتماعيونم وذلم في مجىال العتىراف
باألهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة وفي مجال الممارسات الجيد القائمىة فىي نظىام
اتخاذ القرار بالمساعد .
إمكانية اللجو إلى القأا (الماد )13
 -26تشع لجنة ا ب ج ن جعر وجرود (عنو(ر ا عر لجرر لب لور دة ولجخوتو روالا لجريت ترو
جألو ررا ذوً لإلع ه ررا لج تا ر ا لإلج لئا ررا لجراس ر ألا لملالئ ررا ج ررو لة ر س ولجس ر ت س ررا ا
لإلج ل لا لج ت ئااد و( م تو لج عا بنغا لإلو لة جألوا لجصم وترو أورك ل لالتصر ل
6

GE.17-08056

CRPD/C/MDA/CO/1

لجريت ألسررمل لسررا ل(م (ر ج نرا لهوررا لجصرم لملك رروت لج صر ولهوررا
لج ساا  -لالجر عاا و/أو لجذه اا .وتالحا لجنة ا ب ن ( ألن:

ذوً لإلع هررا

(ظ ر ه لجرماررو ض ر لهوررا
أ)
لالجر عاا و/أو لجذه اا؛

ذوً لإلع هرراد ال سررا ذوً لإلع ه را لج سرراا -

ا) ع إ(ك ناا حصول لهوا
ت لملسسس اد عنا لملس ع ة لج نوناا لجمل ناا؛

ذوً لإلع هاد وخب صا ( ال ألولجرون (رودعني

ا) عر إ(ك ناررا وصررول لج س ر ذولا لإلع هررا إا لجع لجررا ت لإلجر ل لا لة ئاررا
لملرعن ا ب جع لة س ين.
 -27توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
ضمان توفير الترتيبات اإلجرائية التيسيرية المالئمة لنىوع الجىنس والسىنم
أ)
بنىىا ا علىىى الختيىىار الحىىر لألشىىخاص ذوي اإلعاقىىة وتفأىىيالتهمم ووضىىع الأىىمانات ذات
ال ىىلة التىىي ِّ
تمكىىن األشىىخاص ذوي اإلعاقىىة مىىن المشىىارةة فىىي جميىىع اإلجىىرا ات القانونيىىة
على قدم المساوا مع اآلخرين؛
ا) تقىىديم ب ىرامج للتىىدريب وبنىىا القىىدرات فىىي مجىىال التفاقيىىة إلىىى مسىىيولي
إنفاذ القانون واألشخاص ذوي اإلعاقةم لتعزيز وعيهم القانوني؛
ا) ضمان الح ول على المساعد القانونية المجانيةم بمىا فىي ذلىم لألشىخاص
ذوي اإلعاقة المودعين في الميسسات؛
(د) السترشاد بالماد  13من التفاقية في تنفيىه الغايىة  3-16مىن أهىداف
التنمية المستدامة.
حرية الشخص وأمنا (الماد )14
 -28تشع لجنة ا ب ج ن بشأن ( ألن:
أن لجرشر ألع ا لملر رراد ال سررا لج ر نون لهررم  1402بشررأن لجصررما لجع نارراد
أ)
و ر (رول ررا ( ر لالت هاررا وتس ر ح ب إلأل ر ل لج س ر ً جألوررا ذوً لإلع هررا ت ( ل ر لجرررا
لج سرر :وبعالجمررم لج سرر :لجرررق دون ( رول رمم عنررا أس ر س إع ر هرمم لج سرراا  -لالجر عاررا
و/أو لجذه اا؛
ا) أن لهوررا ذوً لإلع هررا لج سرراا  -لالجر عاررا و/أو لجذه ارراد لملرم ررني
ج ئااد جاس نم ل ت لإلج ل لا لجولج ا وإمن ألرع ضون ب اله ( ذج إلج ل لا ط اا هس ألا؛

ررا

ا) أن لهوا ذوً لإلع ها لُي (ون تعس ه ( ح ألرمم و( لالسرر الل لجرذل
ت لملسسس ا ج لا طوألناد متر أحا ن ه طولل ع همد بس ا ع ها عناا أو (رصولة.

 -29تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

تنقىيح وإلغىىا األحكىىام القانونيىىة التىي تجيىىز اإليىىداع القسىىري لألشىىخاص ذوي
أ)
اإلعاقة في الميسسات وإخأاعهم للعال النفسي الطبي دون موافقتهمم بسبب عاهتهم؛
ا) ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة المتهمين بجريمة فىي محاةمىة عادلىة
وفي اإلجرا ات القانونية الواجبة على قدم المساوا مع اآلخرين؛
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ا) اتخىىاذ جميىىع التىىدابير القانونيىىة وغيىىر القانونيىىة لوقىىف حرمىىان األشىىخاص
ذوي اإلعاقة من حريتهم بسبب عاهة فعلية أو مت ور .
عدم التعر للتعهيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (الماد )15
 -30تشررع لجنة ررا ب ر ج ن بشررأن لملع (نررا لجالإنس ر ناا أو لملما ررا لجرريت ألرع ر ن ر لهوررا
ذوو لإلع ها ت لملسسس ا عنا أل لملوظ ني أو ( ( :لج ع ألا أو لج وال لآلخ أل د وألش ل ذجر
لإل ر ل ولسرررا ل وسر ئل لجر اار لجكا ار ئ :ولج ر يند ول ر س لالن ر لدًد ولإلج ر ل عنررا ت ر ول
ألرا
ر ة وعر
لهدوألا شكل ( أورك ل لملع ه را .وتشرع لجنة را بر ج ن أألتر ه بشرأن عر
نظم لجشكوا ولجرأخ ت لجرم ا ا وع ( له ا لملسسس ا.
 -31تحىىث اللجنىىة الدولىىة الطىىرف علىىى اتخىىاذ تىىدابير لحمايىىة األشىىخاص ذوي اإلعاقىىة
المىىودعين ميسسىىات الرعايىىة مىىن المعاملىىة أو العقوبىىة القاسىىية أو الالإنسىىانية أو المهنيىىةم
ولحظر جميع هه األفعال .وتوصي اللجنة بىأن تأىع الدولىة الطىرف نظامى ا فعىالا للتحقيىق
والرصىىد لمنىىع جميىىع أشىىكال المعاملىىة أو العقوبىىة الالإنسىىانية أو المهينىىة بحىىق األشىىخاص
ذوي اإلعاقة المودعين الميسساتم ولأمان التحقيق الفوري في هه األفعال.
عدم التعر لالستغالل والعنف والعتدا (الماد )16
 -32تشررع لجنة ررا ب ر ج ن بشررأن ح ر الا لجع ر ولالعر ر ل عنررا لهوررا ذوً لإلع هررا
لمل نئررع ع ر ح ر وثم ت لملسسس ر اد مب ر ت ذج ر ح ر الا لإل ر ل لجرريت ت ترر :إا و ر ة لهط ر ل
ولج جغني ذوً لإلع ها وح الا لجع لة س ين ض لج س ذولا لإلع ها.
 -33تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
تنفيه التدابير التشريعية والعملية التي تراعي اعتبارات نوع الجنس والسن
أ)
مىىن أج ى حمايىىة األشىىخاص ذوي اإلعاقىىة المىىودعين الميسسىىات والقأىىا علىىى أي خطىىر
ل همال أو العنف أو العتدا ؛
مرتكبيها؛
تعر

ا)

ضىىمان إج ىرا تحقيىىق فعىىال فىىي جميىىع الحىىالت المبلا ى عنهىىا ومقاضىىا

ا) تقديم تدريب منتظم وإلزامي لجميع العىاملين فىي الميسسىات بشىأن منىع
األشخاص ذوي اإلعاقة للعنف والعتدا ؛

د)
الرعاية الداخلية.

ضمان مراقبة فعالة ومستقلة قائمة على حقوق اإلنسان لجميع ميسسات

حماية السالمة الشخ ية (الماد )17
 -34تشررع لجنة ررا بر ج ن بشررأن لجنرولئح لجر ااوألررا جررو للة لجصررما لجرريت در د لإلع هررا لجع ناررا
عار ل جنرع رام .وتشررع بر ج ن أألتر ه بشررأن لجر ر لأل لملرعن ررا برر لب ( ر ل ررل لج سر ألاد و( مر
لجرع ام لج سر ً ولإلجمر د ال سرا جن سر ذولا لإلع هرا لج سراا  -لالجر عارا و/أو لجذه اراد
وخب صا لملودع ا (سسس ا لج ع ألا لج لخناا.
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 -35تح ىىث اللجن ىىة الدول ىىة الط ىىرف عل ىىى إلغ ىىا وتع ىىدي أي تشى ىريعات ول ىىوائح تس ىىمح
بىىالتعقيم القسىىري أو الىىالإرادي لألشىىخاص ذوي اإلعاقىىةم وعلىىى منىىع ووقىىف تىىدابير منىىع
الحم القسريةم بما في ذلم في الحالت التي تُمنح فيها الموافقة من طرف ثالث.
العيش المستق واإلدما في المجتمع (الماد )19
 -36تشرع لجنة را بر ج ن بشرأن لجر ر لج رر :جع ناررا إجغر لإلألر ل ت لملسسسر ا .وتشررع
ب ر ج ن أألت ر ه هن لهوررا ذوً لإلع هررا ال ألولجررون ألودعررون لملسسس ر ا لوررم له( ر لجر اررذً
بوه ع نا ا لإلأل ل لة أل ة .وتشع لجنة ا ب ج ن رذج جعر لار ذ لج وجرا لجرر ع لجرر لب
لج نوناا لجيت تك ل جألوا ذوً لإلع ها لملودعني لملسسس ا إ(ك ناا لجعا لملسر لد وجع
وضو (سسوجا ا لجسنر ا لمل وألا ولوناا ا ألرعن بر مي لخل ( ا لجملر عاا.
تسرع الدولة الطرف عمليىة إلغىا اإليىداع فىي الميسسىات وبىأن
 -37توصي اللجنة بأن ِّ
تأمن تطبيق قرار الوقف الختياري لها .وتوصي أيأ ا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

المسارعة إلى تنفيه خطة العمى المتعلقىة بتنفيىه اإلصىالحات الراميىة إلىى
أ)
إلغىىا اإليىىداع فىىي الميسسىىاتم علىىى أن يش ىم ذلىىم مهلىىة محىىدد وإطىىارا لمني ىا إلغىىالق
جميع الميسسات المتبقية؛

ا) اتخ ىىاذ ت ىىدابير قانوني ىىة تت ىىيح إمكاني ىىة الع ىىيش المس ىىتق م بم ىىا ف ىىي ذل ىىم تق ىىديم
المساعد الشخ ية وتوضيح مسيوليات السلطات المرةزية والمحلية والموارد المخ ة لها؛
ا) إشىرا األشىخاص ذوي اإلعاقىةم عىن طريىق المنظمىات الممثلىة لهىمم فىىي
جميع مراح عملية إلغا اإليداع في الميسسات (التخطيم والتنفيه والتقييم والرصد).
التنق الشخ ي (الماد )20
 -38تشررع لجنة ررا بر ج ن بشررأن عر ت رول (عا ر ا وأجمرروة ووس ر ئل تكار جا ر ة تس ر ع
عنررا لجر ررل وع ر وجررود دعررم صررونم عنام ر د مب ر ت ذج ر لخررع لج ا ر دة و(ع ر لا لمل ر ا
لخل ص ررا ب هو ررا ذوً لإلع ه ررا .وتش ررع لجنة ررا ب ر ج ن أألت ر ه هن لهو ررا ذوً لإلع ه ررا
لج ص ألا (سر ع ون ( لجخل(ج لجيت تو لملع لا لملس ع ة.
 -39توص ىىي اللجن ىىة ب ىىأن تنش ىىر الدول ىىة الط ىىرف ولي ىىة لتيس ىىير الح ىىول عل ىىى معين ىىات
ومع ىىدات وأجه ىىز وتكنولوجيى ىات جي ىىد تس ىىاعد عل ىىى التنقى ى بأس ىىعار ف ىىي متن ىىاول جمي ىىع
األشىخاص ذوي اإلعاقىةم وذلىىم بالتشىاور مىىع منظمىات األشىىخاص ذوي اإلعاقىة .وتوصىىي
أيأا بتقديم تدريب منتظم للموظفين وبنا قدراتهم في مجال التنق الشخ ي.
حرية التعبير والرأيم والح ول على المعلومات (الماد )21

 -40تشع لجنة ا ب ج ن هن جغا لإلو لة و (ع ع ق عنا جرو ر ك
ع نغرا ل ارا جن وجرا
ألا لجر لألا لمل ر مل عر :جغرا لإلور لة أدا إا ت نراع عر د لمل عرني ت
لجر عد وهن ع
لخل ر ( ا لجع ( ررا ولخل ص رراد وهن لهط ر ل لجص ررم ال ك ر مم ل ص ررول عن ررا تعن ررام ث ر ئ :لجنغ ررا.
وتشررع لجنة را ب ر ج ن أألت ر ه هن لجرك وجوجا ر لمل (ررا وأوررك ل لملعنو( ر ا ولالتص ر ل لجرريت ألسررمل
لسرا ل(م د مب ت ذج لهوك ل لجيت تسمل ه ل هت د حم ودة جنغ ألراد ال سرا جألورا ذوً
لإلع ها لج ص ألا ولإلع ها لجذه اا.
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 -41توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ)

العتراف بلغة اإلشار ةوسيلة لالت ال في التعامالت الرسمية؛

ا) الستثمار في تدريب مترجمي لغة اإلشىار م وتقىديم الترجمىة بلغىة اإلشىار
في الخدمات المتاحة للجمهورم وضىمان ح ىول األطفىال ال ىم علىى تعلىيم جيىد وشىام
على قدم المساوا مع اآلخرين؛
ا) اسى ىىتخدام أشى ىىكال ات ى ىىال ومعلومى ىىات ميسى ىىور وتكنولوجيى ىىات مالئمى ىىة
لألشخاص ذوي اإلعاقةم مع إيال اهتمام خاص لألطفال ذوي اإلعاقة الملتحقين بالتعليم
الشام للجميعم ويشم ذلم الت ال باإلنترنتم ولغة برايى م واألشىكال السىهلة القىرا
والواضحة فيما يتعلق بجميع الخدمات العامة.
احترام البيت واألسر (الماد )23
 -42تشررع لجنة ررا بر ج ن بشررأن لج رولنني ولجسا سر ا لجر ااوألررا لجرريت ت ار ح رروا لهوررا
ذوً لإلع ها ا ألرعن ب جوولا ولهس ة ولجولج ألاد وتشع ب ج ن أألت ه بشأن ( ألن:
أن ن ع لخل ( ا لمل (ا جألس لجيت ألكرون بعرض أ لدهر (ر ذوً لإلع هراد
أ)
ال سررا لضررر لب ا طا ر لجروح ر د ألن رر :بأع ر ال (ررخل ن ر عنررا لهس ر د وخب صررا لهس ر لجرريت
تعون ل( أة وحا ةد م ألوأل ( خر تع هذه لهس جن ولالسر ع د لالجر ع:؛
ا) أن لجرماررو ض ر لهوررا ذوً لإلع هررا (سررر ت لملس ر ئل ذلا لجصررنا ب هس ر ة
ولجولج ألاد ال سا ض لج س ذولا لإلع ها لج ساا  -لالجر عاا و/أو لجذه اا؛
ا) أن مثررا ت ر لأل ت ا ر بررأن سررنر ا
لإلع ها ( أهنارم لج نوناا و صنم ع أط ن .

ألررا لجر ررل ترنررا جت أل ر له(م ر ا ذولا

 -43توصي اللجنة بأن تتخه الدولة الطرف التدابير الأرورية للقأا على التمييز ضىد
األشى ىىخاص ذوي اإلعاقى ىىةم ل سى ىىيما النسى ىىا ذوات اإلعاقى ىىة النفسى ىىية  -الجتماعيى ىىة و/أو
الههنيةم في جميع المسائ ذات ال لة بالزوا واألسر والوالديةم ومن هه التدابير إلغا
بعض القوانين .وتوصي اللجنة أيأ ا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

وضع تدابير الىدعم الشىام الأىرورية فىي هىها ال ىدد لألسىر التىي يكىون
أ)
أحىىد أفرادهىىا مىىن ذوي اإلعاقىىةم ومنهىىا المسىىاعد الشخ ىىية وخىىدمات الرعايىىة الميقتىىةم
لأمان توفير مستول معيشي مناسب لهه األسر وضمان مشارةتها الجتماعية؛
ا) اتخاذ تدابير تكف ح ول الوالدين ذوي اإلعاقة على الوسىائ الأىرورية
لممارسة حقوقهمام ومنها الحق في األمومة.
التعليم (الماد )24
 -44تشع لجنة را بر ج ن بشرأن توهر لجر ر جرو د ار لجرعنرام لجشر (ل جنة ار ت لج وجرا
لجر عد وتشع ب ج ن أألت ه بشأن ( ألن:
أ)
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ا) أن لهط ر ل ذوً لإلع هرراد وخب صررا لإلع هررا لج سرراا  -لالجر عاررا و/أو لجذه ارراد
أل ون ت ( للس ل لس ام لج صلد مب ام لمل للس لخل صا د و لج صول لخل صا د و لجرعنام
لمل ور د وال ُيصنون عنا لحرا ج هتم ( لج عم جالجرم ا ب جرعنام لجش (ل جنة ا ؛
ا) أن لملوله ر لجسررن اا جت ر ه لجرررالا ذوً لإلع هررا ال ت رولل ه ئ ررا ج ر ا لملرروظ ني
لإلدللألرني ولمل لسرنيد مر ألرسدً ت بعرض ل ر الا إا ل رض لجرمر ا هرسال لجررالا ب ملر للس لجع دألرا
وإا ع إمل لملوظ ني ولمل لسني ب ظ لجرعنرام لجشر (ل جنة ار ول ر ر لهم إا لملع را ولملمر للا
ذلا لجصنا بر.
 -45توصي اللجنةم في سياق التهةير بتعليقهىا العىام رقىم  )2016(4بشىأن الحىق فىي
التعليم الشام للجميع والهدف  4من أهداف التنمية المستدامةم ل سيما الغايتين 5-4
و(4أ)م ب ىىأن تع ىىزل الدول ىىة الط ىىرف جهوده ىىا لتحقي ىىق التعل ىىيم الش ىىام للجمي ىىع وب ىىأن تق ىىوم
تحديدا بما يلي:
تعىىدي قىىانون التعلىىيم لعىىام  2014وضىىمان عىىدم رفىىض التحىىاق أي طفى
أ)
بالمىىدار العاديىىة بسىىبب اإلعاقىىةم وضىىمان إمكانيىىة الوصىىول وتخ ىىيص المىىوارد الأىىرورية
التىي تكفى تىوفير الترتيبىات التيسىيرية المعقولىىة التىي تتىيح للطىال ذوي اإلعاقىة الح ىىول
على تعليم جيد وشام للجميعم بما فيا التعليم قب المدرسي والتعليم الجامعي؛

ا) جعى التىىدريب فىىي مجىىال التعلىىيم الشىىام للجميىىع وتنفيىىه إلزاميىا للمىىوظفين
اإلداريين والمدرسين.
ال حة (الماد )25
 -46تشع لجنة ا ب ج ن بس ا لال ر ل لجع جنروع :حب روا لهورا ذوً لإلع هرا جر ا
لملم ا ررني لجر ا ررني وهن خر ر ( ا و( ل ر ر لج ع أل ررا لجص ررمااد مبر ر امر ر خر ر ( ا لجرر رولل د (ر ر لل
ألصعا وصول لهوا ذوً لإلع ها إجام وال تولل و (ر حا نمد وخب صا ت لمل ط لج أل اا
وجألوا ذوً لإلع ها ت (سسس ا لج ع ألا لج لخناا .وتشع لجنة ا ب ج ن أألت ه جع تاسر
وصررول لج س ر ذولا لإلع هررا إا لخل ر ( ا ولمل ل ر لجر ارراد ال سررا لخل ر ( ا ولمل ل ر لملرعن ررا
ب جصما لة ساا ولإلجن باا.
 -47توصىىي اللجنىىة بىىأن تىىهةي الدولىىة الطىىرف الىىوعي بحقىىوق األشىىخاص ذوي اإلعاق ىة
لدل المهنيين الطبيينم عن طريق التدريب وتعميم المعايير األخالقيةم وبأن تكف ما يلي:
ضىىمان إتاحىىة خىىدمات ومرافىىق الرعايىىة ال ىىحيةم بمىىا فيهىىا خىىدمات الطىوارئم
أ)
لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع أنحا البلد وإمكانية وصولهم إليها؛
ا) اتخىىاذ تىىدابير تكف ى وصىىول النسىىا ذوات اإلعاقىىة إلىىى خىىدمات ومرافىىق
طبية في المتناولم بما في ذلم في مجال ال حة الجنسية واإلنجابية.
العم والعمالة (الماد )27
 -48تشررع لجنة ررا ب ر ج ن اللت ر (ع ر الا لج ر جررا ولخل ررول لالهرص ر دً ج ر ا لهوررا
ذوً لإلع هرراد وهن لس ر لتاةا ا لجروظا ر لجوط اررا ولجو ر الا ذلا لجصررنا ق ر ال تاس ر وال تشررة
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عنررا جررو ر ك
ع توظا ر لهوررا ذوً لإلع هرراد وال ت ررذ نظ ر حصررع لجروظا ر لإلجول(اررا
لجذً خيصع نس ا مخسا ت لمل ئا ( لجوظ ئ جألوا ذوً لإلع ها .وتشع لجنة ا ب ج ن
أألت ه هن توظا لهوا ذوً لإلع ها ألوجممم ع و( ه إا أ( ع ل ل لس ام لج صل.

 -49توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

إدم ى ى ىىا حق ى ى ىىوق األش ى ى ىىخاص ذوي اإلعاق ى ى ىىة واإلجى ى ى ىرا ات اإليجابي ى ى ىىة ف ى ى ىىي
أ)
اسىىتراتيجيات التوظيىىف الوطنيىىة وفىىي أعمىىال الوةىىالت ذات ال ىىلةم إنفىىاذا للقىىانون رقىىم 60
المتعلق بالتوظيفم بما في ذلم نظام الح ص اإلجبارية والتدابير المحفز ألصحا العم ؛
ا) دعىىم توظيىىف األشىىخاص ذوي اإلعاقىىة فىىي سىىوق العمى المفتوحىىةم عمىالا
بالتفاقية وفي ضو الغاية  5-8من أهداف التنمية المستدامة.
مستول المعيشة الالئق والحماية الجتماعية (الماد )28
 -50تشع لجنة را بر ج ن هن و ج ارا لهورا ذوً لإلع هرا ألعاشرون ت ر د ال سرا ت
لمل ر ط لج أل اررا ولج ئارراد وهن لالسرررم ه ا لالجر عاررا ال تك رر :جرغراررا ل ر لهد لجتر ولً
جررو (سررروا (عاشرر :الئر  .وتشرع لجنة ررا بر ج ن أألتر ه هن لملصر و ا لإلضر اا لمل ت ررا عنررا
لإلع ها توأل ب وله (ر خرر إألر ل لهورا ذوً لإلع هرا (سسسر ا لج ع ألرا .وتشرع لجنة را
بر ج ن ررذج هن لجرغار لا لهخر ة ت جرولئح لملع ور ا هر تررسدً إا ت ر هم ل جررا لالهرصر دألا
لنشا جألوا ذوً لإلع ها.
 -51توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
ضىىمان مسىىتول معيشىىي لئىىق لألشىىخاص ذوي اإلعاقىىة وأس ىرهمم بطىىرق
أ)
منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيما يتعلق بالمعاشات والستحقاقات الجتماعيىة؛
ا) ض ىىمان أن تراع ىىي بى ىرامج الحماي ىىة الجتماعي ىىة وتقل ىىيص الفق ىىر التك ىىاليف
اإلضافية المترتبة على اإلعاقة؛
ا) ضىىمان وصىىول األشىىخاص ذوي اإلعاقىىة إلىىى الخىىدمات الجتماعيىىة المقدمىىة
في المجتمع المحليم وإلى بىرامج اإلسىكان العامىةم مىع ضىمان إتاحىة هىه الخىدمات والبىرامج
أيأا في المناطق الريفية والنائية؛

د) الهتمام بالروابم بين الماد  28من التفاقيىة والغايىة  3-1مىن أهىداف
التنمية المستدامة.

المشارةة في الحيا السياسية والعامة (الماد )29
 -52تشع لجنة ا ب ج ن بشأن ( ألن:
أن ح رروا لهوررا
أ)
ال تولل ( ا ة مبوجا لج نون؛
ا)

ذوً لإلع هررا لخل ضررعني جنوصر ألا ت لجرصروأل ولج وررح

أن لجع نا ا ولمل ل ولملولد لالنرا باا ال ألسمل لجوصول إجام ؛

ا) أن (ع الا مترال و(ش ل ا لهوا
لج لللا لجع (ا ( ا تا جنغ ألا.
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 -53توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية وغيرها من التدابيرم ومنها التشاور مىع
أ)
منظمىىات األشىىخاص ذوي اإلعاقىىةم لتمكىىين هىىيل األشىىخاص مىىن المشىىارةة فىىي الحيىىا
السياسية والعامة؛
ا) ضمان أن تكون إجرا ات ومرافق ومواد الت ويت مالئمة ومتاحىة لجميىع
األشخاص ذوي اإلعاقة ويسه عليهم استخدامها؛
ا) تشجيع مشىارةة األشىخاص ذوي اإلعاقىةم بمىن فىيهم النسىا م فىي الحيىا
السياسية وفي اتخاذ القرارات العامة.
المشارةة في الحيا الثقافية وأنشطة الترفيا والتسلية والرياضة (الماد )30
وصول لهورا ذوً لإلع هرا إا لهنشررا
 -54تشع لجنة ا ب ج ن بشأن حم ودألا
لجر اررا ولمل ل ر لج أل ضررااد وهن لج أل ضرراني ذوً لإلع هررا ال ألرن ررون لجر عم عنررا هر لملس ر ولة (ر
و ر هم .وتشررع لجنة ررا ب ر ج ن أألت ر ه هن لج وجررا لجر ر ع د تص ر ا بع ر عنررا (ع ه ر ة ( ر ل
جراسر لج ر ذ إا لملصر ا لمل شررولة ج ئ ر ة لهوررا لملك ررو ني أو (عر ه :لج صر أو ذوً إع ه ر ا
أخ ا ت ه ل ة لملر وع ا.
 -55توصىىي اللجنىىة بىىأن تتخىىه الدولىىة الطىىرف التىىدابير المالئمىىة لأىىمان مشىىارةة األشىىخاص
ذوي اإلعاقىىة فىىي األنشىىطة الثقافيىىة والرياضىىية ولأىىمان ح ىىول الرياضىىيين ذوي اإلعاقىىة علىىى
الدعم على قدم المساوا مع غيرهم من الرياضيين .وتشىجع اللجنىة الدولىة الطىرف علىى اتخىاذ
جميع التدابير المالئمة للت ديق على معاهد مراةش وتنفيهها في أقر وقت ممكن.

جيم -التزامات محدد (المواد )33-31
جمع اإلح ا ات والبيانات (الماد )31
 -56تش ررع لجنة ررا ب ر ج ن هن ع نا ررا عر ر لج ا ن ر ا لملرعن ررا ب هو ررا
لج وجا لجر ع ت و عنا قج طق وترسم ب جرةوؤد وهن لملعنو( ا ال تل ش .

ذوً لإلع ه ررا ت

 -57توصي اللجنةم في ضو الغاية  18-17من أهداف التنمية المستدامةم بأن تأع
الدولة الطرفم عن طريق المكتب الوطني ل ح ا اتم إجرا ات منهجية لجمىع البيانىات
واإلبىىالع عنهىىا تتفىىق مىىع أحكىىام التفاقيىىةم وبىىأن تجمىىع وتحلى وتنشىىر بيانىىات عىىن سىىكانها
ذوي اإلعاقةم منها بيانات م نفة بحسب الجنسم والسنم واألص اإلثنيم ونوع اإلعاقةم
والحالىىة الجتماعيىىة  -القت ىىاديةم والعم ى م ومكىىان اإلقامىىةم وبيانىىات عىىن العقبىىات التىىي
تعتر األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع.
التنفيه والرصد على ال عيد الوطني (الماد )33
 -58تش ررع لجنة ررا بر ر ج ن هن لآلجا ررا لج رريت حر ر دهت لج وج ررا لجرر ر ع مبوج ررا لملر ر دة )2 33
ال تر ر وأحك ر لالت هاررا .وج ر ا لجنة ررا بولعررب هن ر أألتر ه بشررأن لجر راررل ور لملرك ر ل جن ظ ر ا
لملع اا ب هوا ذوً لإلع ها ت ع ناا لمل له ا.
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 -59تأخه اللجنىة فىي العتبىار مبادئهىا التوجيهيىة بشىأن أطىر الرصىد المسىتقلة ومشىارةتها
فىىي أعمىىال اللجنىىة المعنيىىة بحق ىىوق األشىىخاص ذوي اإلعاقىىة ( )2016وتوصىىي بىىأن تع ىىيان
الدولىىة الطىىرف وليىىة رصىىد مسىىتقلة وفقى ا للمبىىادئ المتعلقىىة بمرةىىز الميسسىىات الوطنيىىة لتعزيىىز
وحماية حقوق اإلنسان (مبادئ باريس)م وبأن توفر لهه اآلليىة تمىويالا ةافيىا يمكنهىا مىن أدا
مهامهام وبأن تشر منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة مشارةة ةاملة في عملية الرصد.

رابعا -المتابعة
نشر المعلومات
 -60تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدمم في غأىون  12شىهرا مىن اعتمىاد هىه
المالحظات الختامية ووفق ا للماد  )2(35مىن التفاقيىةم معلومىات عىن التىدابير المتخىه
لتنفيىىه توصىىيات اللجنىىة الىىوارد فىىي الفق ىرتين ( 29حريىىة الشىىخص وأمنىىا) و( 37العىىيش
المستق واإلدما في المجتمع) من هه الوثيقة.
 -61وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفه التوصيات الوارد في هه المالحظات
الختامية .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بىأن تحيى هىه المالحظىات الختاميىةم للنظىر فيهىا
واتخ ىىاذ إجى ىرا ات بش ىىأنهام إل ىىى أعأ ىىا الحكوم ىىة والبرلم ىىان والمس ىىيولين ف ىىي ال ىىولارات
المخت ىىة والسىىلطات المحليىىة وأعأىىا المجموعىىات المهنيىىة المعنيىىةم مث ى العىىاملين فىىي
التعلىىيم والمهىىن الطبيىىة والقانونيىىةم وةىىهلم إلىىى وسىىائم اإلعىىالمم باسىىتخدام اسىىتراتيجيات
التواص الجتماعي الحديثة.
 -62وتش ىىجع اللجن ىىة الدول ىىة الط ىىرف بق ىىو عل ىىى إشى ىرا منظم ىىات المجتم ىىع الم ىىدنيم
ول سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقةم في إعداد تقريرها الدوري.
 -63وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هىه المالحظىات الختاميىة علىى نطىاق
واسعم بما يشم المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة لألشىخاص ذوي اإلعاقىةم
واألش ىىخاص ذوي اإلعاق ىىة أنفس ىىهم وأفى ىراد أس ىىرهمم باللغ ىىات الوطني ىىة ولغ ىىات األقلي ىىاتم
بمىىا فىىي ذلىىم لغىىة اإلشىىار م وفىىي أشىىكال يسىىه الطىىالع عليهىىام ومنهىىا ال ىىي الميسىىر
القرا م وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق اإلنسان.
التقرير الدوري المقب
 -64تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الىدوريين الثىاني
والثال ىىث بحل ىىول  21تشى ىرين الث ىىاني/أةتوبر  2020وأن ت ىىدر في ىىا معلوم ىىات ع ىىن تنفي ىىه
التوصيات الوارد في هه المالحظات الختامية .وتطلىب اللجنىة أيأىا إلىى الدولىة الطىرف
أن تنظىىر فىىي تقىىديم التقريىىر المىىهةور أعىىال عمىالا بىىإجرا اللجنىىة المبسىىم لتقىىديم التقىىاريرم
الىهي تعىد اللجنىة بموجبىىا قائمىة مسىائ قبى التىاريد المحىدد لتقىىديم تقريىر الدولىة الطىىرف
بسنة واحد على األق  .وتشك ردود الدولة الطرف على قائمة المسائ هه تقريرها.
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