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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تقرير ررر اللجنر ررة المعنير ررة بحقر رروق األشر ررخاص ذوي اإلعاقر ررة ع ر ر و ت ر ررا
السا سة عشرة ( 15آب/أغسطس  2 -أيلول/سبتمبر )2016
أولا -الدول األطراف في التفاقية وبروتوكول ا الختيا ي
 -١يف  2أيلول/سبتمرب  ،20١6وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة عشرة ،بلغ عدد الدول
األطراف يف اتفاقية حقوو األشواا وو اععاقوة  ١66دولوة ،وبلوغ عودد الودول األطوراف يف
الربوتوكول االختيار لالتفاقية  89دولة .وميكن االطالع على قائميت الدول األطراف يف هذين
الصكني على املوقع الشبكي ملكتب الشؤون القانونية باألمانة.

ثاني ا -افتتاح الدو ة السا سة عشرة للجنة
 -2افتُتحووا الوودورة السادسووة عشوورة لليف ووة يف السووة عامووة أدس فيلووا رئووي الليف ووة بكلمووة
ترحيووب .وأدس بالبيووان االفتتوواحي ملفومووية األموول املتحوودة السووامية يقووو اعنسووان رئووي قسوول
الفئات مومع الرتكيز بشعبة معاهودات حقوو اعنسوان .وهوذا البيوان متواا علوى املوقوع الشوبكي
لليف ة .وأدس ببيان أيضاً الرئي  ،وهو متاا على املوقع الشبكي.
 -٣واستعرمووا الليف ووة اوودول األعمووال املؤقووا وبرنووامت العم و املؤقووا لوودور ا السادسووة
عشرة واعتمد ما (.)CRPD/C/16/1

ثالث ا -عضوية اللجنة
 -٤تواد على املوقع الشبكي لليف ة قائمة بأعضاء الليف ة يف  2أيلول/سبتمرب  ،20١6مبا
يف ولك مدة عضويتلل .
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ابعا -أساليب العمل
 -٥ناقشووا الليف ووة خمتلو املسووائ املتصوولة بأسوواليب عمللووا واعتموودت املقووررات الوواردة يف
املرفق األول هلذا التقرير .

خامس ا -األنشطة المتصلة بالتعليقات العامة
 -6نظوورت الليف ووة يف تقريوور فريقلووا العامو املعو بال سوواء والفتيووات ووات اععاقووة ووا وولا
م اقشة مشروع التعليق العام رقل  )20١6(٣بشأن ال ساء والفتيات ووات اععاقة.
 -٧كما ناقشا الليف ة واعتمدت ،بعود قوراءة عاموة ،تعليقلوا العوام رقول  )20١6(٤بشوأن
ايق يف التعليل الشام لليفميع.
 -8ونظ وورت الليف ووة يف تقري وور فريقل ووا العام و املع و ب ووايق يف الع وويق املس ووتق واعدم ووا يف
اجملتمع ،وهو تقرير بشأن التقدم احملرز يف ياغة تعليق عام بشأن املادة  ١9من االتفاقية.

سا سا -األنشطة المتصلة بالبروتوكول الختيا ي
 -9يف  ١9آب/أغسو  ،20١6نظوورت الليف ووة يف مووذكرة األمووني العووام بشووأن البالغووات
اجلديوودة الوواردة بووني دورتيلووا اةامسووة عشوورة والسادسووة عشوورة .ويف  ١٥آب/أغس و ،20١6
كانا الليف ة قد تلقا ما جمموعه  ٣0٤بالغات بشأن دول أطراف يف الربوتوكوول االختيوار .
وسو تيفلا الليف ووة حووى اآلن  ٣٧قضووية .واختووذت الليف ووة قورارات هنائيووة بشووأن  ١٣قضووية ،حيو
خلصا إس حدوث انتلاكات يف مثانية قضايا ،وعدم حدوث أ انتلاكات يف قضويتني ،ورأت
عدم مقبولية ثالثة بالغات .ومن بني القضايا الو  2٤اليت مل يُبا فيلا ،ارى حب قضية واحدة
خالل الدورة السادسة عشرة (البالغ رقول  .)20١2/٧ومون بوني القضوايا املتبقيوة ،ه واى إحودى
عشرة قضية ااهزة لل ظر فيلا من حي املقبولية واألس املوموعية ،وقضيتان لل ظر فيلما مون
حي املقبولية .وما تزال التعليقات واملالحظات معلقة بال سبة جلميع القضايا األخرى.
 -١0ويف  ١9آب/أغسو و و و و و  2أيلول/س و و و ووبتمرب  ،20١6نظ و و و وورت الليف و و و ووة يف ال و و و ووبالغ
رق وول ( 20١2/٧نوب و م وود أسو ورتاليا) .وللم وورة األوس يف إط ووار إاو وراء تق وودظ البالغ ووات ،نظ وورت
وسولب
الليف ة يف قضية تتعلق بشاص و إعاقة وه ية تقرر أنه غري مؤه للمثول أموام ككموة ُ
حريتووه يف مركووز إ ووالحي م ووذ أكثوور موون  ١٣عام واً .وخلصووا الليف ووة إس أن احتيفوواز وواحب
البالغ يتعارض موع املوادة  ١٤مون االتفاقيوة ،الويت ظور ايرموان مون ايريوة علوى أسوا اععاقوة.
ورأت الليف ة أيضاً وقوع انتلاى يق واحب الوبالغ يف الو وول الفعوال إس العدالوة ويف كاكموة
عادل ووة .ورأت أن االحتيف وواز امل ووول لف وورتة غ ووري معلوم ووة ،ب وواالقرتان م ووع الع و ال ووذ تع وورض ل ووه
وواحب الووبالغ موون اانووب كتيف وزين آخ ورين دون أن يووتمكن موون مايووة نفسووه ،يشووك معاملووة
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ال إنسووانية أو ملي ووة علووى هووو ي تلووك املووادة  ١٥موون االتفاقيووة .ويوورد مووواز وقووائع القضووية وآراء
الليف ة يف املرفق الثاين هلذا التقرير.
 -١١ويف  2أيلول/سبتمرب ،اعتمودت الليف وة تقريور املقورر اةوا املعو مبتابعوة اآلراء .وقوررت
الليف ة استمرار إاراء متابعوة اآلراء صصوو البالغوات رقول ( 20١0/١نيوسويت و تاكواتق مود
ه غاريو ووا) ،ورقو وول ( 20١١/٤بويدوسو ووو وآخو وورون مو وود ه غاريو ووا) ورقو وول ( 20١٤/2١ف .مو وود
ال مسووا) ،وإرسووال رسووائ اديوودة إس الوودول األط وراف املع يووة بغيووة طلووب معلومووات إمووافية عوون
التدابري املتاذة لت فيذ أازاء كددة من تو يات الليف ة.
 -١2ونظو وورت الليف و ووة يف املسو ووائ املتعلاقو ووة بو ووااراءات التحقيو ووق عم و والً باملو ووادتني  6و ٧مو وون
الربوتوكول االختيار لالتفاقية.

سابعا -مقر ات أخرى
 -١٣اعتمدت الليف ة هذا التقرير عن دور ا السادسة عشرة.
 -١٤وميكوون االطووالع علووى القائمووة الكاملووة بوواملقررات الوويت اعتموود ا الليف ووة يف املرفووق األول
هلذا التقرير.

المقبلة
ثامنا -الدو ات

 -١٥م وون املق وورر عق وود دورة الليف ووة الس ووابعة عش وورة يف الف وورتة م وون  ٣0آوار/م ووار إس ١2
نيسووان/أبريو  ،20١٧وسيسووبق الوودورة عقوود االاتموواع السووابع للفريووق العامو ملووا قبو الوودورة يف
الفرتة من  ١٣إس  ١٧آوار/مار . 20١٧

تاسعا -تيسير الستفا ة م جلسات اللجنة
 -١6وفو وورت األمو وول املتحو وودة خدمو ووة العو وورض ال صو ووي للكلمو ووات يف يو ووع اجللسو ووات العل يو ووة
واملغلقو ووة ،وتول و ووا م ظمو ووات مع ي و ووة باألش و وواا وو اععاقو ووة تيس و ووري هو ووذب اةدم و ووة يف بع و و
االاتماعات اجلانبيوة واعحاطوات اععالميوة أث واء فورتات الغوداء .ومت تووفري خدموة الرت وة الفوريوة
للغة اعشارة الدولية خوالل اجللسوات العل يوة .ووفورت خدموة الرت وة الفوريوة للغوة اعشوارة الوط يوة
خووالل السووات ايووار مووع دولتووني موون الوودول األطوراف يف االتفاقيووة .وقوودم البو الشووبكي علووى
أسا جترييب خالل اجللسات العامة.
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عاشرا -التعاون مع ال يئات ذات الصلة
المتخصصة
ألف -التعاون مع أج زة األمم المتحدة ووكالت ا
ِّ
 -١٧يف اجللسووة االفتتاحيووة للوودورة ،أدس ببيانووات ثلووو الوكوواالت واعدارات وال وربامت التاليووة
التابعووة لمموول املتحوودةي مفومووية األموول املتحوودة السووامية لشووؤون الالائووني ،بصووفتلا رئيسووة فريووق
الدعل املشرتى بني الوكواالت املعو باتفاقيوة حقوو األشواا وو اععاقوة ،واملفوموية السوامية
يقو اعنسان ،وم ظمة األمل املتحدة لل فولة ،وامل ظمة العامليوة للملكيوة الفكريوة ،وهيئوة األمول
املتح وودة للمس وواواة ب ووني اجل س ووني ويك ووني املو ورأة (هيئ ووة األم وول املتح وودة للمو ورأة) ،وخ وودمات األم وول
املتحوودة لرا وراءات املتعلقووة باأللغووام ،ومكتووب األموول املتحوودة للحوود موون خموواطر الك ووارث وفرقووة
عم جمل حقو اعنسان املع ية بالتسليالت اةا ة باملعوقني.
 -١8وااتمعا الليف ة باملقرر اةا املع حبقوو األشواا
املتعلقة بت سيق والية املقرر اةا مع والية الليف ة.

وو اععاقوة مل اقشوة املسوائ

 -١9وااتم ووع مكت ووب الليف ووة م ووع مكت ووب الليف ووة املع ي ووة بالقض وواء عل ووى التميي ووز الع ص وور
ومكت ووب الليف ووة املع ي ووة حبماي ووة حق ووو ي ووع العم ووال املل وواارين وأف وراد أس وورهل مل اقش ووة املس ووائ
املتصلة بالتمييز املتعدد اجلوانب.

باء -التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع ال يئات األخرى
 -20خاطووب الليف ووة ثلووو التحووال الوودو املع و بقضووايا اععاقووة واال وواد الوودو لرعاقووة
والت مي ووة ،والش ووبكة األوروبي ووة بش ووأن الع وويق املس ووتق  ،واال وواد الع وواملي للص وول ،وامل ظم ووة الدولي ووة
عدم ووا املع وووقني ،والتح ووال الع وواملي للمرك ووز ال وودو لدراس ووات ط ووول العمو ور ،وامل ظم ووة الدولي ووة
لآللزهووامير ،والتحووال الوودو للاوورف ،وم ظمووات األشوواا وو اععاقووة موون بع و البلوودان
اليت نظرت الليف ة يف حاال ا أث اء الدورة.
حا ي عشر-

النظر في التقا ير المقدمة وفقا للما ة  35م التفاقية
 -2١نظ وورت الليف ووة يف التق ووارير األولي ووة املقدم ووة م وون بوليفي ووا (دول ووة  -املتع ووددة القومي ووات)
( ،)CRPD/C/BOL/1وكولومبي ووا ( ،)CRPD/C/COL/1وإثيوبي ووا ( ،)CRPD/C/ETH/1وغواتيم وواال
( ،)CRPD/C/GTM/1وإي اليو و و و و و و و و و ووا ( ) CRPD/C/ITA/1واعمو و و و و و و و و و ووارات العربيو و و و و و و و و و ووة املتحو و و و و و و و و و وودة
( )CRPD/C/ARE/1وأوروغ و ووا ( .)CRPD/C/URY/1واعتم و وودت الليف و ووة مالحظ و ووات ختامي و ووة
بشأن هذب التقارير ،وميكن االطالع عليلوا علوى املوقوع الشوبكي لليف وة .واعتمودت الليف وة قائموة
املسائ املتعلاقة بالتقرير األو لك دا (. )CRPD/CAN/Q/1
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ثاني عشر -مؤتمر الدول األطراف في التفاقية
 -22قووررت الليف ووة أن تكووون ثلووة برئيسوولا ونائووب لل ورئي يف الوودورة العاشوورة ملووؤير الوودول
األطراف يف االتفاقية .

ثالث عشر -الذكرى السنوية العاشرة لتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -2٣نظم ووا الليف و ووة يف  ١أيلول/س ووبتمرب  20١6احتفو وواالً عام و واً عحيو وواء ال ووذكرى الس و و وية
العاشرة التفاقية حقو األشاا وو اععاقة .وأدس ببيانات ك من املفوض السوامي يقوو
اعنسوان ،ورئوي الليف ووة ،واملقورر اةووا املعو حبقووو األشواا وو اععاقووة ،والورئي املقبو
لليف ة وأحد أعضاء الليف ة.
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المرفق األول

عشرة
المقر ات التي اعتمدت ا اللجنة في و ت ا السا سة

 -١اعتمدت الليف ة املالحظات اةتامية املتعلقة بالتقارير األولية املقدمة من البلدان التاليوةي
بوليفيو و ووا (دول و و ووة  -املتعو و ووددة القومي و و ووات) ( ،)CRPD/C/BOL/1وكولومبي و و ووا (،)CRPD/C/COL/1
وإثيوبي و و ووا ( ،)CRPD/C/ETH/1وغواتيم و و وواال ( ،)CRPD/C/GTM/1وإي الي و و ووا ()CRPD/C/ITA/1
واعمارات العربية املتحدة ( )CRPD/C/ARE/1وأوروغوا (.)CRPD/C/URY/1
 -2واعتموودت الليف ووة آراء بشووأن الووبالغ رق وول ( 20١2/٧نوب و موود أس ورتاليا) واعتم وودت
الليف ة أيضواً موذكرة األموني العوام بشوأن ورقوات املعلوموات الوواردة يف الفورتة الفا ولة بوني الودورتني
اةامسووة عشوورة والسادسووة عشوورة ،وتقريرهووا املؤقووا بشووأن متابعووة ت فيووذ اآلراء املعتموودة مبواووب
الربوتوكول االختيار .
 -٣واعتمدت الليف ة تعليقلا العام رقل  )20١6(٣بشوأن ال سواء والفتيوات ووات اععاقوة،
والتعليق العام رقل  )20١6(٤بشأن ايق يف التعليل الشام .
-٤

واعتمدت الليف ة املبادئ التوايلية بشأن أطر الر د املستقلة ومشاركتلا يف أعمال الليف ة.

 -٥اعتمدت الليف ة املبادئ التوايلية املتعلقة بتقودظ التقوارير الدوريوة ،مبوا يف ولوك يف إطوار
اعاراء املبسط لتقدظ التقارير.
 -6ونظرت الليف ة يف مسائ وات الصولة باارائلوا املتعلوق بوالتحقيق عموالً باملوادتني  6و٧
من الربوتوكول االختيار لالتفاقية.
-٧

وقررت الليف ة إنشاء فريق عام لدراسة سرية املسائ اليت نوقشا يف اجللسات اةا ة.

 -8وقررت الليف ة عقد دور ا السابعة عشرة يف الفرتة من  20آوار/مار إس  ١2نيسان/
أبري و  ،20١٧وسيسووبق الوودورة عقوود االاتموواع السووابع للفريووق العام و ملووا قب و الوودورة يف الفوورتة
من  ١٣إس  ١٧آوار/مار . 20١٧
 -9وفيمووا يتعلووق بالبلوودان الوويت سوويُ ظر يف تقاريرهووا خووالل الوودورة السووابعة عشوورة وبوواملقررين
الق و وريني ،قو ووررت الليف و ووة ال ظو وور يف تقو ووارير أرمي يو ووا (اونو ووا روسو ووكو ) ،والبوس و و ة واهلرسو ووك
(الزلووو لوفاسووي) ،وك وودا (ترييزيووا ديغي ووري) ،وقوورب (سووتيغ النغفوواد) ،وه وودورا (كووارلو بووارا
دوسووان) ،وإيوران ( لوريووة  -اعسووالمية) (مونتيووان بونتووان) ،واألردن (داميووان توواتيتق) و لوريووة
مولدوفا (اونا روسكو ).
 -١0اعتمدت الليف ة هذا التقرير عن دور ا السادسة عشرة.
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المرفق الثاني
موجز اآل اء المتعلقة بالبالغات المقدمة بموجب البروتوكول الختيا ي
 -١يف  ١9آب/أغس و و و و و و و  2أيلول/سو و و و و ووبتمرب  ،20١6نظو و و و و وورت الليف و و و و و ووة يف الو و و و و ووبالغ
رقوول ( 20١2/٧نوب و موود أس ورتاليا) .و وواحب الووبالغ موون وو اععاقووة الذه يووة .وع وودما كووان
عموورب  ١9س و ة ،أُديوون بتلمووة ارسووة اجل و مووع طفو دون الثالثووة عشوورة ،ووالووا إليووه ثالثووة وول
بالتعام غري الالئق مع طف يرتاوا عمرب بني  ١٣و  ١6س ة .وقد ألقي القب عليه ووموع رهون
االحتيفواز ،ورفو اعفورا ع وه بكفالوة .ويف مووء تقووارير اةورباء ،أُعلون أنوه غوري مؤهو للمثوول أمووام
ككمة ومت حبسه مبواب أمر احتيفاز در عمالً باملادتني  ١6و ١9من القوانون املتعلوق باملودعى
علوويلل موون وو اععاقووة الذه يووة .ولووذلك ،فووان وواحب الووبالغ مل لووع بفر ووة للوودفع بأنووه غووري
مذنب ،ومل ختلص احملكمة إس إثبات إدانته .وكانا مسؤولية مرااعوة أمور احتيفواز واحب الوبالغ
م وطة مبيفل استعراض حاالت املدعى عليلل من وو اععاقة الذه ية ،الذ قورر بقواء واحب
البالغ يف ايب االحتياطي .وقد بقي يف االحتيفاز خالل الفرتة من آوار/موار  200٣إس ١0
كانون الثاين/ي اير  ،20١2ع دما أُطلق سراحه مبواب أمر إفرا مشروط.
 -2ورأت الليف ووة أن قورار عوودم أهليووة وواحب الووبالغ للرتافووع بسووبب حالووة اععاقووة الذه يووة
والعقلية قد أدى إس حرمانه من حقه يف ارسة أهليته القانونية والودفع بأنوه غوري موذنب ودحو
األدلووة املقدمووة موودب .وأشووارت إس أن سوول ات الدولووة ال وورف مل تقوودم أ شووك موون أشووكال
الوودعل الكووايف لتمكووني وواحب الووبالغ موون املثووول أمووام احملكمووة والوودفع بأنووه غووري مووذنب ،علووى
الرغل من نيته الوامحة القيام بذلك .ورأت الليف ة أن احب الوبالغ مل لصو علوى موا يكفوي
من الدعل أو التيسوريات لكفالوة و ووله الفعوال إس العدالوة واحملاكموة العادلوة ،وا يشوك انتلاكواً
يقوقه مبواب املادة  )2(١2و( )٣واملادة  )١(١٣من االتفاقية.
 -٣ورأت الليف ووة أيض واً أن احتيفوواز وواحب الووبالغ قوود تقوورر علووى أسووا تقيوويل سوول ات
الدولة ال رف للعواقب اليت قد ت و على إعاقته الذه يوة ،ونظوراً لعودم واوود أ إدانوة ا ائيوة،
فقد أ بحا إعاقتوه هوي السوبب األساسوي الحتيفوازب ،وا يشوك انتلاكواً للموادة ()١(١٤ب)
من االتفاقية ،اليت ااء فيلا "أال يكون واوود اععاقوة موربراً بوأ حوال مون األحووال أل حرموان
موون ايريووة" .وفيمووا يتعلووق بادعوواءات وواحب الووبالغ أنووه تعوورض م وراراً ي ووادث ع و واعتووداء،
الحظا الليف ة أن اععاقة م عته من ماية نفسه من هذب األفعال ،وأن سول ات الدولوة ال ورف
مل تتاذ أ تدابري ملعاقبة اجل اة وم علل أو يمايوة واحب الوبالغ مو لل .وباعموافة إس ولوك،
الحظو ووا الليف و ووة أن و وواحب الو ووبالغ احتيفو ووز أكثو وور مو وون  ١٣عام و واً دون أ إشو ووارة إس مو وودة
احتيفووازب .وإو تأخووذ الليف ووة يف االعتبووار أن االحتيفوواز إس أا و غووري مسوومى يعوورض الشوواص
احملتيفز إس آثار نفسية ال ميكن معاجلتلا ،فقد خلصا إس أن هذا الضرب من االحتيفاز الذ
تعرض له احب البالغ يشك معاملة ال إنسانية وملي ة ت تلك املادة  ١٥من االتفاقية.
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