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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

لرتكيا*

أولا -مقدمة
 -1نظررال جنة يفررت ر جن ا ررا جألويل نرتكي ر  )CRPD/C/TUR/1ر جةس ر ي  439و440
جنظ ررا  CRPD/C/SR.439و ،)440جملع ررني يف ر  13و 14آذجر/مر ر ر  .2019وجع م رريفل ر
جةس  ،460جملع ني ة ر  28آذجر/م ر  ،2019هذه جملالحظ ل جخل ميت.
 -2ويفاحر جنة يفررت قن ا ررا جألويل نرتكير  ،جنررذأ عدعرريف و ر ً نةمبر جن نيجي يرت نة يفررت أنر
يف يفمي جن ر ا ،ويفنكا جنيفونرت جنرراع عةرد ر و هر جخلريرت  )CRPD/C/TUR/Q/1/Add.1وعةرد
ق ئمت جملس ئل جنيت ععيفهت جنة يفت .)CRPD/C/TUR/Q/1
 -3ويفعرراا جنة يفررت عررر يف رريف اه نةمرنيجر جملرمررا جنررذأ جرراا مرر ،و رريف جنيفونررت جنررراع ،ويفنررييف
إب ف ر جنيفون ررت جنر رراع و رريفجً هب ررذج جملس ر نيا ،وجن ررذأ ر ممرةر ر م ررر جن ررنيوجرجل جعكنيمي ررت جملعيفي ررت
ومك عم نت جملظ مل.

اثنيا -اجلوانب الجيابية
 -4يف ررا جنة يف ررت أ و رريف ر جنيفون ررت جنر رراع عة ررد جنةويفنيك ررني ج ي ر ر رأ ناليفف قي ررت ر آذجر/
م ر ر  ،201٥ويفاح ر قن رريفر جمرراو ميفررذ جن ورريف ر عةررد ج يفف قيررت ر ع ر ر  .2009ويفاح ر ،
عةد وجه جخلونيص ،أسر يفاكي إصالح ل يفنا عيت ،مب ر ذنك يفعيف ل ق نني جإلع قت جنرتكي ر
ع ر ر  ،2014أغرراحت ييف رريف جن مييررأ عةررد عق ر جإلع قررت ،وجنرتيفيب ر ل جن يسررت ت جملع نينررت ،وجن عرريف الل
جنيت ع ةر عةرد  8٧قر نني ً ويفسرعت ماجقري ننرر جنة رت جمل ييفرت جنرنيجر ة ي ر  .ويفنرييف جنة يفرت
كررذنك أ عرريف ل جنيفونررت جنررراع قر نيره ر عر ر  2010إلقراجر يفرريفجأت إة أيررت نف ئرريفة جأل ر ص
ذوأ جإلع قت ،ضمر ع ص آ ا ر.
__________

*

جع ميفهت جنة يفت ر ورهت جع ت وجنعنا ر  11آذجر/م ر  ٥ -نيس /عأا ل .)2019
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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )٤-١
 -٥يفنعا جنة يفت قن ةر أن جن ن ر م رقل ر جملم رقت جنعمةيرت يف رنير عةرد جنعمرل جنرر
وجخلتأ وجنسةرت جنذكنير ت إوجء جإلع قت ،وهني مر سسريفه عمةير ل يف يري جإلع قرت عةرد عقر جن ر ر ا
جنربيت جنيت يفيفظا إىل جأل ص ذوأ جإلع قت مر غت وجو ت إع ق هت وضعف وح ن جنوميت.
-6

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

تنقيييت تش يريعاسا واياايياسا علييي اللييعيديحمل الييوءم وا لييي ملوا مت ييا م ي
ع)
منوذج اإلعاقة القائم علي حقوق اإلنسيان والتسسيمب مببيادئ المرامية والايتقالا الي ا
واملساواة بني األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجي جمالت احلياة؛
ا) تعييديل التشييريعات احلالييية املتعلقيية بتقييسييات اإلعاقيية مبييا يمفييل اش يرا
األشييخاص ذوي اإلعاقيية يف تلييسيم ت ي ع التش يريعات وذلييمب عييحمل ءريييق املنظسييات املسثليية
هل ييم وتف ييادي أن تش ييمل التقييس ييات املتع ييددة عب ي ي ا ل ل ييزوه ل ييا عل ييي األش ييخاص املعني ييني؛
وختفيييف العييب علييي مقييدمي الطلبييات؛ وتعزيييز التسيياق والشييفاةية بتييوةا تييسا ت ةعاليية
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -٧ويفنعا جنة يفت قن ةر نعريفر وجرني معةنيمر ل ثيفورت و رف ت ونعريفر يفسر يل عأ يف ريفر ر
ججمل ل جملنمنينت ق قرتجيفي يت جننيطيفيت و رت جنعمل جننيطيفيت أن إمك نيت جننيصرني وجقررتجيفي يت
و رت جنعمل أن يفم ل جناع ت نةفرتة .2013-2011
 -8توصييي اللجنيية الدوليية الطييرف نن تنش ي علييية ةعاليية لرصييد التقييده ا يير يف جمييايل
تيسيا اممانييية الوصيوا والييدعم واشيرا األشييخاص ذوي اإلعاقية عييحمل ءرييق املنظسييات املسثليية
هلم يف ت ا الرصد.
 -9ويفن ررعا جنة يف ررت قن ة ررر إوجء ثيفو ررت جملعةنيم ر ر ل ع ررر جن رريفر جم رراو ميف ررذ ع ر ر ر 201٧
يم عةر قع م رت جنعمل جننيطيفيت وورقت جقرتجيفي يت أن ح نيق جأل ص ذوأ جإلع قت،
وعر آني ل جن ن ور وجإل اجك جملس يفميت وجنامسيت نف ئيفة خم ةف ميفظم ل جأل ص ذوأ جإلع قت
طنيج عمةيت صيف ،جن اجر.
 -10وتُ ّكر اللجنة بتعليق ا العاه رقيم  )٢٠١٨(٧بشيأن مشياركة األشيخاص ذوي اإلعاقية
مبييحمل ةييي م األءفيياا ذوو اإلعاقيية يف تنفيي التفاقييية ورصييدتا وذلييمب عييحمل ءريييق املنظسييات
املسثلة هلم وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
تييسان اا يرا مشيياورات شييفاةة وجمدييية م ي املنظسييات املسثليية لألشييخاص
ع)
ذوي اإلعاقيية مييحمل أاييل اعتسيياد لطيية العسييل الوءنيية وورقيية اايرتاتيجية بشييأن حقييوق األشييخاص
ذوي اإلعاقة وخبلوص براجم ا ومجي مشاري القوانني ذات الللة ابلتشريعات؛
ا) دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ال تنية أو النفسيية  -الاتساعيية يف انشيا
منظسات متثل م والعسل علي ادماا م يف املشاورات املتعلقة بتنفي التفاقية؛
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ج) تشييجي وتيسييا انشييا منظسييات األشييخاص ذوي اإلعاقيية واييا عسل ييا
وتسان ااتقالليت ا وادارسا ال اتية عحمل الدولة وتسان اممانية وصوهلا اىل علييات التسوييل
املناا ييبة مب ييا يف ذل ييمب التسوي ييل الع يياه والتع يياون ال ييدويل وت ييوةا ال ييدعم لعسلي ييات التسم ييني
وبنا القدرات.

اب  -احلقوق ا ددة (املواد )٣٠-٥
املساواة وعده التسييز (املادة )٥
 -11يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
جن نررا ع ل وجملم رقر ل جن مييأ ررت ضرريف جأل ر ص ذوأ جإلع قررت ،مرررل جعامر
ع)
مر جألهةيت جن ننينيت عةد عق جإلع قت ،وجألحكر ر غرت جملرةرة جنريت يف يريف يفعير جأل ر ص ذوأ
جإلع قت ق ة عو ميفع ع م عو ث ظ عو أةنيم قري  ،وجعظرا جن ر ننيل نة مييرأ عةرد عقر
جإلع قت جنذأ نمل جن مييأ غت جملب ا؛
ا) جمل ة  122مر ق نني جنع نيقل جنرتكي جن نني رق  )٥23٧جنريت يفريفع عةرد
ع ججلاميرت ججليف ئيرت جمل مرةرت ر جن مييررأ عةرد عقر جإلع قرت يف رري إوبر ل ع جنكاجهيرت هري جنرريفج ،
ورجء جن مييأ؛
ج) ع رريفر وج ررني ج رأجءجل ع ن ررت ميفون ررت) ر جن ن ررا ع ل ر ح ر ل جعام ر م ررر
جنرتيفيب ل جن يست ت جملع نينت وج ر إىل جملعةنيم ل جنيت ميكر جننيصرني إني ر عرر قربل ج ن ور ع
جنفع نت ،مب ر ذنك جن عني ض وججلة ر ح ل جن مييأ عةد عق جإلع قت؛
) ع رريفر وج ررني معةنيمر ر ل ع ررر جع ن ررت وجن رريفجأت جمل ررذة ملع جل ررت ع ررك جن ميي ررأ
جمل عريف ة وجمل طعرت ضريف جأل ر ص ذوأ جإلع قرت جمليف مر إىل منيعر ل عاقيرت ،مررل جأل ر ص
جناوم مر ذوأ جإلع قت ،عو جأل ص ذوأ جإلع قت جمليفميفر ر مر عصل كا أ.
 -12ت كر اللجنة بتعليق ا العاه رقيم  )٢٠١٨(٦بشيأن املسياواة وعيده التسيييز وتوصيي
الدولة الطرف مبا يلي:
تنقيت اءارتا القانوين إللغا األحماه اليت متيز تيد األشيخاص ذوي اإلعاقية
ع)
ةضالا عحمل تشريعاسا املتعلقة مبماةحة التسييز وموا مت ا م التفاقيية والعسيل بوايا لياص
علييي تطبيييق مف ييوه الرتتيب يات التيس ياية املعقوليية يف مجي ي جمييالت احلييياة؛ ووت ي ا يزا ات
مناايبة يف حيالت عيده المتثياا للرتتيبييات التيسياية املعقولية الييت اتاا يا األشييخاص ذوو
اإلعاقة مبحمل ةي م ذوو اإلعاقة ال تنية؛
ا) الغيا شيرإ اابيات أن المراتيية تيي اليداة ورا التسيييز عنيد نظير القضيا
يف حالت التسييز علي أااس اإلعاقة؛
ج) رصييد عييدد دعيياوي التسييييز علييي أايياس اإلعاقيية وبيييان نسييبت ا مييحمل العييدد
اإلمجايل لدعاوي التسييز ملنفة حسب اجلنس والسحمل واملوق اجلغرايف واحلوااز ا يددة
وعييدد األحميياه ونسييبت ا امل وييية اليييت أةض ي اىل دة ي تعييوي أو ةييرو ا يزا ات وكفاليية
تيسا ت واييبل انتليياف قانونييية ةضيالا عييحمل اإلايرا ات ذات اللييلة؛ وتقييدع بيييا ت عييحمل
اجلزا ات والغرامات املطبقة يف حالت احلرمان محمل الرتتيبات التيساية املعقولة؛
GE.19-16819
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) اعتسيياد اياايية ملماةحيية التسييييز وتييدابا قييددة لتحقيييق املسيياواة الشيياملة
جلسي األشخاص ذوي اإلعاقة مبحمل ةي م أول مب ال يحمل ينتسون اىل جمسوعات األقليات.
النسا ذوات اإلعاقة (املادة )٦
 -13يفنررعا جنة يفررت قن ةررر أن ر عرريفر وجررني محم راجل وآني ر ل ثرريف ة ن ي ر ورصرريف ن ر ئ
جنسي ق ل جنع مت يم عةر أ م ير جملس وجة جنن مةت نةيفس ء ذوجل جإلع قت .ويفنعا قن ةر ع ً
أن ر عرريفر جملس ر وجة جنفعةيررت جنرريت يفع ر ل ميف ر جنيفس ر ء ذوجل جإلع قررت ر جعوررني عةررد جن عةرري وجنعمررل،
م رنت قناج ذوأ جإلع قت .ويفنعا قن ةرر كرذنك أنر جقر بع ير ل جناومر ذوجل جإلع قرت،
قيم مر جن عةي  ،وجن ج متييأ م عيف ججلنيجن ضيفهر.
 -14ان اللجنة اذ ت َكر بتعليق ا العياه رقيم  )٢٠١٦(٣بشيأن النسيا والفتييات ذوات
اإلعاقة توصي الدولة الطرف مبا يلي:
اعتساد ايااات قددة وتيدابا العسيل اإلجييان ميحمل أايل الن يوو ابلنسيا
ع)
والفتيات ذوات اإلعاقة ومتمين حمل وتسان دمج حقوق النسا والفتييات ذوات اإلعاقية يف
السيااات العامة املتعلقة ابملرأة؛
ا) اعتسيياد معييايا ومتشيرات بشييأن التقييده ا يير علييي صييعيد قيييق املسيياواة
الشاملة للنسا والفتيات ذوات اإلعاقية ل اييسا يف جميايل التعلييم والعسيل يف املنياءق احلضيرية
والريفية عحمل ءريق السيااات العامة املتعلقة ابملرأة؛
ج) اعتسيياد تش يريعات وايااييات تعييا األشييماا املتعييددة واملتقاءعيية للتسييييز
تد النسا والفتيات ذوات اإلعاقة مبحمل ةي حمل النسا محمل مجاعات الروما.
األءفاا ذوو اإلعاقة (املادة )٧
 -1٥يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
عيفر كف ت جنبي ل وجملعةنيم ل جمل عة ت أ يففيذ جننيرقت ج قرتجيفي يت جألوىل و رت
ع)
جنعمل أن ح نيق جنرفل نةفرتة  201٧-2013وجننيوي ت ج قررتجيفي يت نة يفسرير وورنيص ريفم ل
مح ت جنرفل نةفرتة  ،2019-2014وأن عواه عةد إ م ج جألطف ذوأ جإلع قت ومن رك
ر ججمل م ،ور عمةي ل صيف ،جن اجر جنع ر؛
ا) عيفر وجني آني ل ع نت نيفع جألطف ذوأ جإلع قرت ر ججمل معر ل جمةيرت ،مبرر
ي جألطف جنذ ر عينني ر جمليف طر جنا فيت ،ونيفع جألطف ذوأ جإلع قت ر يف يفمي ك وجه
أن جن ك ح نيق ؛
ج) جن ر ر ا جنرريت يفنررت إىل ع حوررني عقررا جألطف ر ذوأ جإلع قررت عةررد عررالوجل
عةد هذج جألق نيقف عةد وجني حيف ع ىن مر جإلع قت ل عر  40ر جمل ئت.
 -16توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
انشا علية شفاةة لرصد أار السيااات والارتاتيجيات ذات الليلة عليي
ع)
حقييوق األءفيياا ذوي اإلعاقيية ابلتشيياور الوايييق م ي منظسييات األءفيياا ذوي اإلعاقيية مبييحمل
ةي م األءفاا ذوو اإلعاقة ال تنية واشرا ت ع املنظسات مباشرة؛
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ا) سني برامج تنسية الطفولة املبمرة لألءفياا ذوي اإلعاقية وتطيوير اليدعم
اجملتسعي لألءفاا ذوي اإلعاقة وأارتم ل ايسا األءفاا ال يحمل يعيشون يف املناءق الريفية؛
ج) ااييتحداآ علييية متمييحمل األءفيياا ذوي اإلعاقيية مييحمل تقييدع شييماواتم بطريقيية
ارية اىل السلطات العامة يف حالت انت ا حقوق م ل ايسا ةيسا يتعلق ابلنت اكات اليت
دآ دالل األارة ويف املدراة واملتاسات؛
) تواييي نطيياق تغطييية عييالوات رعاييية الطفوليية وتنفي ي تا لتشييسل أايير مجي ي
األءفاا ذوي اإلعاقة وذلمب لضيسان اممانيية حليوا أاير الواليد الوحييد أيضي ا عليي تي ع
الاتحقاقات.
التوعية (املادة )٨
 -1٧يفنرعا جنة يفرت قن ةررر أنر جن ر را جنريت يففيرريف قن نر ر لر ذج لريرت قررةبيت ووصر جأل ر ص
ذوأ جإلع قت ر ججمل م ،،قيم أن م ةي:
عيفر وجني محةت يفنيعيت ع مت نة ويفأ ننيصر جأل ر ص ذوأ جإلع قرت وجن ميرأ
ع)
ضيفه  ،وعيفر وجني معةنيم ل عر جقرتجيفي يت جن نيجصل جمل ارة أن ورقت جقرتجيفي يت عم نت جملظر مل
نةفرتة 2021-201٧؛
ا)

عيفر وجني يفامج ل ناليفف قيت م حت أةغت جإل رة جنرتكيت وأرا ت أاجأ؛

ج) جملنيجقف جن مييأ ت ضيف جأل ص ذوأ جإلع قت وجملعةنيم ل جمليفم وة جنيت يف يفم
ججل ل جملعيفيت قملننيرة إىل جألم ل جعنيجمل وعووجج ر ،م ف ي إىل إهنر ء جعمرل ،قريم ر
ح ل يفن يع م الومت جو وح ل جنن ق جنعمني جنف اأ؛
) ث ررني ل جنك ر جمليفرقرريت ج أ يفجئيررت جنرريت يفوررف جأل ر ص ذوأ جإلع قررت ،ر
مجةت عمنير ع اا ،أبهن "ث جني " ،و"غت عكف ء" ،وجع ب ره "ع اج جً غت ع ".

 -18توصي اللجنة الدولة الطرف ابلتليدي للقواليب النسطيية التسييزيية تيد األشيخاص
ذوي اإلعاقة ونن تضطل مبا يلي:
وت وتنفي اارتاتيجية إلذكا الوعي مبا يف ذلمب تنظيم محالت تتساشيي
ع)
وأحماه التفاقية تشار ةي ا منظسات ذوي اإلعاقة مشاركة جمدية؛
ا) ترمجيية التفاقييية اىل لغيية اإلشييارة الرتكييية وا حت ييا نشييماا يسي ل الءييال
علي ا وبغاتا محمل األشماا وتعسيم نسخ التفاقية بطريقة برايل؛
ج) اذكييا الييوعي يف األوايياإ كاةيية ل ايييسا بييني امل نيييني الطبيييني ومقييدمي
اخلدمات إبا امات األشخاص ذوي اإلعاقة وبضرورة القضا علي املواقيف السيلبية ايات م
مبا يف ذلمب عحمل ءريق تقدع معلومات عحمل دعم اآلاب ؛
) تشييجي التلييورات اإلجيابييية وتييداوا العبييارات اإلجيابييية بشييأن األشييخاص
ذوي اإلعاقيية م ي الرتكيييز علييي اح يرتاه ك يرامت م وقييدراسم وااي اماسم يف اجملتس ي عييحمل ءريييق
تنظييم محييالت تسييت دف عاميية النيياس وامليدارس واملسييتولني احلمييوميني والقطييا اخليياص
واملتاسات التعليسية.
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اممانية الوصوا (املادة )9
 -19يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
ثيفو ت جماو ر جنني ء قملنيجعييف جنيف ئيت جميف ة ق نني ً ن م يرر جألهريفجع عةرد
ع)
صررعييف يفيسررت إمك نيررت جننيصررني جنرريت نور عةي ر جن نررا ع ل وجنسي قر ل ،مرررل قر نني جإلع قررت جنرتكرري
و رت جنعمل جننيطيفيت جمل عة ت إبمك نيت جننيصني ؛
ا) عيفر وجني أير ل م حرت نع مرت جنيفر وق أةرت نةم رنرت ومنيونيقرت و ر مةت أنر
ججلرأجءجل جمل نيررت وجنغاجم ر ل جملرتيفبررت عةررد عرريفر جم ر ر مع ر ت يفيسررت إمك نيررت جننيصررني  ،ر وق ر ئ
جإلعالر جإلنكرتونيت ،وجخليفم ل جعكنيميت جإلنكرتونيت ،وجخليفم ل جملوا يت؛
ج) جن ر ر ا جنرريت يففيرريف أب جلر جناصرريف وجن رريفقير ر مرريفا إوحررت إمك نيررت جننيصررني
يفربر.
يففي قن أجم هت جن ننينيت ،وع ججلأجءجل جنيت يففاض جنة
 -20ان اللجنة اذ ت ّكر بتعليق ا العاه رقم  )٢٠١٤(٢بشأن اممانية الوصوا توصي
الدولية الطيرف نن تضي لارءيية ءرييق شياملة يف جمياا تيسييا اممانيية الوصيوا عليي أايياس
بيا ت مفللة دد معيايا إل الية احليوااز القائسية وتشيج عليي التليسيم الشيامل للبي ية
املبنييية واخلييدمات العاميية مثييل النقييل وتمنولوايييا املعلومييات والتلييالت .وتوصييي اللجنيية
الدولة الطرف أيضا بتخليص موارد كاةيية لرصيد تنفيي املعيايا املتعلقية إبممانيية الوصيوا
م ديث قاعدة البيا ت الوءنية يف مجيي ا اةظيات واحلموميات ا ليية مبيا يف ذليمب عيحمل
ءريق وت عقوابت رادعة ةعالة وقابلة لإلنفاذ يف حاا عده المتثاا.
احلق يف احلياة (املادة )١٠
 -21يفن ررعا جنة يف ررت قن ة ررر أن ر ج ر ر إىل جملعةنيم ر ل وآني ر ل جناص رريف يم ر عة ررر ن ررت
جأل ر ص ذوأ جإلع قررت ر جملحمقس ر ل ،قرريم جنيفس ر ء ،وجإلأررال ر ل و ر ة جأل ر ص
ذوأ جإلع قت.
 -22توصي اللجنة الدولة الطرف إبنشا علية ةعالة وشيفاةة للتحقييق يف حيالت األشيخاص
ذوي اإلعاقية الي يحمل يعيانون اإل ياا والعيو ل اييسا النسيا ووةييات األشيخاص ذوي اإلعاقية
يف األُءُر املتاسية واصدار اجالت عامة دورية بشأن ت ع املسألة.
حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )١١
 -23يفنررعا جنة يفررت قن ةررر أن ر عرريفر وجررني معةنيم ر ل عررر جق ررتجيفي يت ر مةت و رررت عمررل
يف ميف جأل ذ أ ريفجأت جعريف مرر خمر طا جنكرنيجرك وإمك نيرت جننيصرني إني ر  .ويفنرعا جنة يفرت قن ةرر
ع ر ً أنر عرريفر وجررني يف ييمر ل ور ررت نةم ر طا ومجرر ،أير ل موريففت ممر مررر ر نه ع ميكررر
جنيفونت جنراع مر ييف يف ومع جلت خم طا أعييف نيجج جأل ر ص ذوو جإلع قرت إق جنوراجع ل
جملسةمت ،وح ل جنرنيجر جإلنس نيت وجنكنيجرك جنربيعيت.
 -24توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتسيياد اا يرتاتيجية وءنييية وبروتوكييولت بشييأن احلييد مييحمل طيياءر المييوارآ
ع)
وحالت الطيوارئ اإلنسيانية تشيسل األشيخاص ذوي اإلعاقية وةقيا للسعيايا املبينية يف اءيار
ِانداي للحد محمل طاءر الموارآ للفرتة ٢٠٣٠-٢٠١٥؛
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ا) تييسان الت يزاه تي يية ادارة المييوارآ وحييالت الطييوارئ إبش يرا املنظسييات
املسثلية لي وي اإلعاقيية يف وتي تقييسييات للسخيياءر ولطييا احلييد مييحمل طيياءر الميوارآ وا ييود
مج البيا ت؛
ج) تسان ااتسرار توةا املوارد البشيرية واملاليية والتقنيية لعسلييات اعيادة التأتييل
واعادة التوءني واعادة اإلعسار واعادة البنا يف مرحلة ما بعد الطوارئ الييت كميحمل الوصيوا
الي ا وتليب الحتيااات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
العرتاف ابألشخاص ذوي اإلعاقة علي قده املساواة م اآللريحمل أماه القانون (املادة )١٢
 -2٥يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
نظر ر جننيصر ت ر جن ر نني جملرريفل جنررذأ رريف مررر قرريفرة جأل ر ص ذوأ جإلع قررت
ع)
عةد جن وراع ،وذنرك عةرد عقر ع هر هت جنيففسريت ج ج م عيرت عو جنذهيفيرت عو جنسرمعيت ،ووجرني
رل عرر  13 934ور ً مرر ذوأ جإلع قرت أجنرني ير جننيصر ت،
معةنيم ل يفنت إىل ع مر
ورهر جناع ت ر جملحمقس ل جنع مت وجخل صت؛
ا) جملم رق ررت ججل ر ررت جمل مرة ررت ر ض رراورة وج ررني ر ر هيف ر عة ررد معر ر مالل جن نيوي ررر
نأل ص ذوأ ع ه ل أوا ت عو مسعيت عو ر جنيفررر ،عةرد جنراغ مرر جن عريف الل جنريت ع ةر
ر ع ر  200٥عةد إجاجءجل جن نيوير عظا هذه جملم رقت؛
ج) ج ر ر إىل أي ر ل ررف ت و عةيررت عررر جن ررم ل وقرربل ج ن و ر ع ،رالً
عر إمك نيرت جننيصرني إىل جملعةنيمر ل ر حر ل جن ر ك حرر جأل ر ص ذوأ جإلع قرت ر جألهةيرت
جن ننينيت ،قيم يم عةر قعر ر جنأوجج وجعر ر جن وني ؛
) ج ر ر إىل معةنيمر ل عررر ج ن ر جمل ررار مررر عمةيررت صريف ،جن راجر قننيك نررت إىل
عمةيت صيف ،جن اجر جمليفعنير.
 -26ت ّكر اللجنة بتعليق ا العاه رقم  )٢٠١٤(١بشيأن العيرتاف ابألشيخاص ذوي اإلعاقية
علي قده املساواة م اآللريحمل أماه القانون وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
تعديل القوانني ذات الليلة إللغيا القييود املفروتية عليي األتليية القانونيية
ع)
لألشخاص ذوي اإلعاقة والاتعاتة عحمل نظاه الوصاية آبليات صن القرار املدعوه؛
ا) ةرو وقف ةعلي لعسليات ايدا األشخاص ذوي اإلعاقة اخلاتيعني للوصياية
يف متاسات الرعاية محمل اديد؛
ج) تسان امتثاا اارا ات التوايق بليغت ا املعدلة لضسان العرتاف جبسي
األشخاص ذوي اإلعاقة علي قده املساواة أماه القانون؛
) تنقيييت التييدابا التش يريعية الييواردة يف القييانون املييدين ويف القييوانني األلييري
اليت تشيرتإ حليوا األشيخاص ذوي اإلعاقية الفمريية عليي اذن ءييب ةيسيا يتعليق حبق يم يف
الزواج أو التلوي ؛
ه) بن ييا ق ييدرات م ييو في اخلدم يية املدني يية وامل ييو فني اململف ييني إبنف يياذ الق ييانون
والقضاة ةضالا عحمل األللائيني الاتسياعيني يف جميالت العيرتاف ابألتليية القانونيية لألشيخاص
ذوي اإلعاقيية والضييسا ت واملساراييات اجليييدة ةيسييا يتعلييق بعسلييية ص ين الق يرار املييدعوه.
وينبغي للدولة الطرف أن تتشاور مي األشيخاص ذوي اإلعاقية وأن تشيرك م عليي جميو جميد
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عيحمل ءرييق املنظسيات املسثليية هليم وأمانية املظيال علييي الليعيد اليوءم واإلقليسيي وا لييي يف
وت برامج تدريبية واذكا الوعي بشأن عسلية صن القرار املدعوه.
اممانية اللجو اىل القضا (املادة )١٣
 -2٧يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
عرريفر وجررني يفرريفجأت ثرريف ة وأاويفنيكررني ل ررف ت يف ررمر قرربل جن و ر ع ن ررني ت
ع)
يفايفيبر ل يفيسررت ت إجاجئيررت يفالئر قررر جأل ر ص ذوأ جإلع قررت يمر عةررر قإلجراجءجل جن ر ئيت،
مب ر ذنك يفني ت يفامج ل فني ت رمسيت وننيعيت أةغت جإل رة نأل ص جنو  ،وع رك نة نيجصرل
ر م يف و جأل ر ص جنور جملكفرني  ،وجأل ر ص ضرعيفي جنسرم ،،وجأل ر ص ذوأ جإلع قرت
جمليفنيت؛
جنذهيفيت عو جنيففسيت ج ج م عيت ،قيم ر جن
ا) ثيفو ررت جملعنينررت جن ننينيررت جمل يفمررت نأل ر ص ذوأ جإلع قررت ر مجيرر ،ر ل
جن نني  ،وقونير إمك نيت حونيهل عةد جملعةنيم ل جمل عة ت قخليفم ل جن ننينيت؛
ج)

جعنيججأ جنيت يني و إمك نيت جننيصني جمل أ إىل مب ل جم ك ومك يف ج ع ء؛

) جن ر نني جمل عةررر قن ر ة وجمل ريفع جنع ر م
يفنيظيف جأل ص ذوأ جإلع قت ق ة وميفع ع م .

جن ر نني رق ر  )2802جنررذأ مييفرر،

 -28توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
امليسيير ودون متييييز
ع)
اختيياذ لطييوات لتسي يل جلييو األشييخاص ذوي اإلعاقيية ّ
اىل نظيياه العداليية وذلييمب بمفاليية تييوةا ترتيبييات تيسياية اارائييية تالئييم ايين م واايرا ات ادارييية
واتحة ااتنادا اىل تشريعات؛

ا) تييسان تييوةا امل يوارد البش يرية واملالييية الال ميية لتزويييد األشييخاص ذوي اإلعاقيية
ابملعونة القانونية اليت كمحمل احللوا علي ا و سل تملفت ا مبا يف ذلمب محمل ليالا احلليوا عليي
معلومات محمل ا امني والتواصل مع م؛
ج) ختليص موارد ووت لطية داليل اجل يا القضيائي تيسحمل اءيار ميم ومعيايا
قددة لضسان اممانية اللجو اىل مراكيز الشيرءة وا ياكم ووحيدات الدعيا مبيا يف ذليمب تيوةا
واائل النقل اليت كمحمل اللعود الي ا؛
) تع ييديل ق ييانون القض يياة وامل ييدعني الع ييامني (الق ييانون رق ييم  )٢٨٠٢واخت يياذ
تدابا قانونية تسست وتيسر مشاركة مجي األشيخاص ذوي اإلعاقية ةعلييا يف النظياه القضيائي
مبا يف ذلمب بلفت م قضاة وش ودا وأصحاب شماوي ومدعي علي م.
حرية الشخص وأمنا (املادة )١٤
 -29يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
جن نا ع ل ،مب ي جن نني جمليفل وق نني يفيففيذ جنع نيقل ،وجن يفجأت ج حرتجو رت
ع)
رنيرهت جملفرتضرت ألغراجحت جنعرالج
جنيت سيأ قة جأل ص ذوأ جإلع قت حا عةد عق
عو إع ة جن هيل عو جن عةي  ،ويني ة عر نظ ر جنعيفجنت؛
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ا) ج ر ر إىل معةنيم ر ل عررر آني ر ل جملاججعررت جن ننينيررت وجإل جر ررت ع ر ل جأل ر ص
ذوأ جإلع قت جنذهيفيت عو جنيففسيت ج ج م عيت يم عةر أعمةي ل إ يفجع ر محمقس ل جناع ت؛
ج) جن ر را جمل عة ررت قح ر و جأل ر ص ذوأ جإلع قررت ر ماجكررأ جننرراطت ومحمقس ر ل
إنف ذ جن نني ر ظاوع يف ني ا ي إمك نيت جننيصني جمل يسا.
 -30توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
الغا مف وه اخلطيورة ميحمل تشيريعاسا والغيا العسيل ابلرعايية املتاسيية عليي
ع)
أااس ت ا املعيار م مراعاة املبادئ التواي ية للجنية بشيأن حيق األشيخاص ذوي اإلعاقية
يف احلرية واألمحمل (انظر  A/72/55املرةق) والغيا الايتثنا ات ميحمل املالحقية اجلنائيية واملسيتولية
اجلنائية اليت تفضي اىل الب احلرية؛
ا) تييسان متمييني األشييخاص ذوي اإلعاقيية علييي قييده املسيياواة مي اآلليريحمل
مييحمل اممانييية اللجييو اىل اإلايرا ات القانونييية للطعييحمل يف اييلب م حيريت م مبييا يف ذلييمب عييحمل ءريييق
توةا الرتتيبات التيساية اإلارائية اليت تتنااب وان م؛
ج) تيسان تيسيا وصيوا األشيخاص ذوي اإلعاقية اىل مراةيق الحتجيا والشييرءة
ومتاسات انفاذ القانون.
 -31وتييدعو اللجنيية الدوليية الطييرف ك ي لمب اىل الارتشيياد ابلتزاماسييا مبواييب املييادة ١٤
مييحمل التفاقييية وابملبييادئ التواي ييية للجنيية بشييأن املييادة  ١٤مييحمل التفاقييية (( )٢٠١٥انظيير
 A/72/55املرةييق) يف مجيي مراحييل املناقشييات اإلقليسييية املتعلقيية مبشييرو بروتوكييوا اتييايف
لالتفاقيية اخلاصيية حبساييية حقيوق اإلنسييان والمراميية اإلنسيانية ةيسييا يتعلييق بتطبيقيات علييم األحيييا
والطب (اتفاقية أوبييدو).
عده التعرو للتع يب أو املعاملة أو العقوبة القااية أو الالانسانية أو امل ينة (املادة )١٥
 -32يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
عريفر وجررني معةنيمر ل عرر جن رريفجأت جمل رذة عم ررت ح رنيق جأل ر ص ذوأ جإلع قررت،
ع)
وميفرر ،قررنيء مع ر مة عو إ رريفجع قس راجً ر مس نررفي ل جألم راجحت جنع ةيررت عو ماج ررر إلق ر م عو غته ر
مر جملحمقس ل؛
ا) عرريفر كف ررت جنرتيفيبر ل جن يسررت ت جمل حررت نأل ر ص ذوأ جإلع قررت ر جنسر ني ،
ووجني يف ر ا يففييف أسنيء مع مة ر جنسر ني  ،وثيفو رت إمك نيرت حورنيهل عةرد قربل ج ن ور ع
ر ح ل قنيء جملع مةت ،وجح م ج ن ر ميف ؛
ج) قةت جملعةنيم ل عر رصيف ماج ر جإلق مت مليف ،قرنيء جملع مةرت وجن يرني جملفاوضرت عةرد
رصيف ميفظم ل ججمل م ،جمليفل نأل ص ذوأ جإلع قت مسةنييب جعا ت.
 -33توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابا ملن وقو حالت احليبس النفيرادي أو العيزا أو القييود البدنيية
ع)
أو الميسيائي يية أو امليمانيمي يية أو الع ييالج ابلل ييده الم رابئ ييي أو أي معامل يية قسي يرية أل ييري
لألشييخاص ذوي اإلعاقيية يف املتاسييات والتحقيييق م ي مرتمبي ييا وةييرو عقييوابت انائييية
وادارية علي م؛
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ا) اختيياذ تييدابا لتييوةا الرتتيبييات التيسياية الفردييية واممانييية الوصييوا لألشييخاص
ذوي اإلعاقيية يف السييجون وكفاليية توعييية املييو فني العيياملني يف مراةييق اللييحة العقلييية والسييجون
وتيدريب م علييي حقييوق األشيخاص ذوي اإلعاقيية وتييسان حليوا األشييخاص ذوي اإلعاقيية
علي املساعدة القانونية واممانية الايتعانة مبحياه أانيا الايتجواب أانيا الحتجيا الحتيياءي؛
واعتسيياد بروتوكييوا وانشييا علييية ملني النتقيياه مييحمل األشييخاص ذوي اإلعاقيية والتلييدي لييا يف
حالت او املعاملة؛ ومج املعلومات ابنتظاه عحمل التدابا املتخ ة حلساية الضحااي؛
ج) تييسان شييفاةية وةعالييية عليييات الرصييد القائسيية املتعلقيية مبراةييق الحتجييا
واإلقامة ونشر نتائج ا؛ ومج معلومات عحمل التدابا املتخ ة ملعاجلة حالت او املعاملية ومجي
ونشر املعلومات نشماا ميسرة عحمل علييات اليتظلم وايبل النتلياف املتاحية؛ وكفالية متميحمل
منظسات اجملتس املدين مبا ةي ا منظسات األشخاص ذوي اإلعاقة محمل رصد ت ع التدابا.
عده التعرو لالاتغالا والعنف والعتدا (املادة )١٦
 -34يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
عرريفر وجررني جق ررتجيفي يت ن ميف رريف جع ر ل جنرريت يفيفرررنيأ عةررد رجررت ع نيررت مررر
ع)
رررا جن عرراحت نالع رريفجء ،وجن ورريفأ ع ر ل جنعيفررف ججليفس ر ل ضرريف جنيفس ر ء وجنف ي ر ل ذوجل جإلع قررت،
قيم ج ل جألقاة ور ماج ر جإلق مت وجمليفجر ؛
ا) ثيفو ررت جننيص ررني جمل يس ررا إىل جملالج ر  ،ق رريم ماجك ررأ ميف رر ،ورص رريف جنعيف ررف،
جمل ووت نةيفس ء ذوجل جإلع قت جملعاض ل عو جنالئي يفعاضر مل ةف ع ك جنعيفف ججليفس ل؛
ج) قونير جملعةنيم ل جمل حت نة م نير عر آنيرت رصريف مك ر عم نرت جملظر مل نةمحمقسر ل
وعررر يف ر راه عررر جق ر يف ج يفه ،وعررر عننرررت جناصرريف جنرريت جضرررةع هب ر مرريف ا ل جم ظ ر ل ،وووجرة
جألقاة وجنعمل وجخليفم ل ج ج م عيت ،وجملحمقست جننيطيفيت ع نيق جإلنس وجملس وجة.
 -3٥توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
نشير معلومييات ابنتظيياه عييحمل العنييف اجلنسيياين تييد النسييا والفتيييات ذوات
ع)
اإلعاقيية وتعزيييز التوعييية والتييدريب بييني األقيران ومييحمل منظسييات النسييا ذوات اإلعاقيية بشييأن
حييالت اخلطيير والعنييف والسييساا إبنشييا الشييبمات اجملتسعييية اليييت تتيييت للنسييا والفتيييات
ممسلة لتطبيق "دعم املرأة" املتاا عليي اهلياتف
ذوات اإلعاقة عليات لإلبالغ ابلعنف تمون ّ
ا سييوا .وينبغييي للدوليية الطييرف أن تعتسييد تييسا ت قانونييية وادارييية واتييحة وتييدابا غييا
متييزييية ملعاجليية مجي ي أشييماا العنييف اجلنسيياين تييد النسييا والفتيييات ذوات اإلعاقيية مبييا يف
ذلمب العنف اجلنسي والعنف األاري؛
ا) ايدة املييوارد البشيرية والتقنييية واملالييية املخلليية لضييسان اممانييية الوصييوا
اىل املالا والعسل ابلتشاور م منظسات اجملتس املدين مبا ةي ا منظسيات النسيا ذوات
اإلعاقة علي سني مستوي تواةر املعلوميات و دييد العوائيق اإلارائيية واملاديية واملواقيف
السلبية املتبقية الييت ل تيزاا تعيرتو تيسيا اممانيية وصيوا النسيا والفتييات ذوات اإلعاقية
املعرتات أو الالئي تعرتحمل ملختلف أشماا العنف اجلنساين اىل املالا ؛
ّ
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ج) تييسان الاييتقاللية الو يفييية واهليملييية واملالييية للستاسيية الوءنييية حلقييوق
اإلنسان واملساواة يف تركييا وتيسان مشيوا وااباسيا بوصيف ا اآلليية الوءنيية ملني التعي يب
رصييد ومن ي التع ي يب يف مستشييفيات األم يراو العقلييية ويف أي متاسيية ألييري يقيييم ةي ييا
األشخاص ذوو اإلعاقة وذلمب وةقا ألحماه املادة  )٣(١٦محمل التفاقية.
محاية السالمة الشخلية (املادة )١٧
 -36يفنررعا جنة يفررت قن ةررر أن ر جن ر ر ا جنرريت يففيرريف رريفوك يفع رري قسرراأ وإج ر حت قسرراأ
نةيفس ء وجنف ي ل ذوجل جإلع قت جنع ةيت عو جنيففسيت ج ج م عيت .و س ور جنة يفت جن ةر ع ر ً أنر
جن ونير ر معةنيم ل عر جإلجاجءجل جناجميرت إىل مح رت جنسرالمت جنبيفنيرت وجنع ةيرت نأل ر ص ذوأ
جإلع قت ر جع ل جنيت رة ي ر عوصري مه  ،عو عطراجع ةنررت ع راا ،عو ذنرني أ ريف ل طر
و منيج ت جأل ص ذوأ جإلع قت.
 -3٧توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تنقيت التشريعات احلاليية وحظير راراية التيدلالت الطبيية عليي أاياس مواةقية
ع)
ءرف اثلث بوصفا وصيا أو وكيالا عحمل األشخاص ذوي اإلعاقة ا رومني ميحمل أتلييت م القانونيية
ووت عليات صن القرار املدعوه لألشخاص ذوي اإلعاقة رته ارادسيم الشخليية وتفضييالسم
و سي كرامت م وااتقالهلم ال ا ؛
ا) اختاذ تدابا لضسان حظير اإلا ياو القسيري والتعقييم القسيري والتوعيية
نن التدلالت الطبية القسرية راراات تارة؛ وتسان احللوا علي املواةقة املسيبقة واملسيتناة
محمل األشخاص ذوي اإلعاقة علي أي عالج ءيب أو عسلية اراحية؛
ج) تسان تقدع املنشورات وراائل واائا التواصل الاتساعي وأدلة حقيوق
املرتييي يف أشييماا ا ي لة املنيياا مثييل الليييغة الس ي لة الق يرا ة وبلغيية بسيييطة وأن يمييون
األشخاص ذوو اإلعاقة واألءبا والعاملون يف جماا اللحة يف مجي مراةق الرعايية الليحية
علي دراية هبا؛
) تيوةا اييبل انتليياف كاةييية مبييا يف ذلييمب التعييوي واجليير واعييادة التأتيييل
لألشييخاص ذوي اإلعاقيية ال ي يحمل أُلضييعوا ألي عسلييية ءبييية قس يرية وتييسان اييرعة معاجل ية
املعلومات اليت اسع ا املتاسة الوءنية حلقوق اإلنسان واملساواة وتقدع املساعدة للضحااي.
حرية التنقل واجلنسية (املادة )١٨
 -38يفنعا جنة يفت قن ةر أن جملعةنيم ل جمل عة ت مب ةي:
ع)
جنيفونت جنراع؛

نس رربت وعحر رنيج جنعمر ر جمل ر ر جا ر وط ر ن جنة ررنيء وجنالج ر ر ذوأ جإلع ق ررت ر

ا) جن رريفع وجنرتيفيب ر ل جن يس ررت ت جإلجاجئي ر جمل ح ر نأل ر ص ذوأ جإلع ق ررت ر
مجير ،إجراجءجل جهل رراة عو طةر جنة رنيء ،مبر ر ذنررك قبررل إعر ة جن ررنيط  ،ويف رريفمي جن رريفر نةمررنيظف
جملسحمون عر جهل اة وييف يف وض ،جنالج ؛
ج) جنسي ق ل وجنةجم جنع مت جنيت يف يف و ح نيق جنعم جمل جا ر وطر ن جنة رنيء
وجنالج ر ذوأ جإلع قررت ،وإ راجك ميفظم ر ل ججمل مرر ،جملرريفل ،مب ر ي ر ميفظم ر ل جأل ر ص ذوأ
جإلع قت ،ر ييف يف جح ي ج ل جنيفع نالج ذوأ جإلع قت.
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 -39توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اا يرا حبييوآ ومج ي بيييا ت بغييرو تقييييم حاليية األشييخاص ذوي اإلعاقيية
ع)
ا تااني اىل التنقل يف الدولة الطرف مبحمل ةيي م العسياا امل ياارون وملتسسيو اللجيو والالا يون
ذوو اإلعاقة علي أن تمون ملنفة وةق نيو اجلينس والسيحمل والنتسيا العرقيي وميا اىل ذليمب ميحمل
العتبييارات وانشييا علييية متعييددة أصييحاب امللييلحة تضييم منظسييات األشييخاص ذوي اإلعاقيية
سدف اىل ارشاد السيااات والرامج العامة؛
ا) اعتسيياد بروتوكييوا بشييأن تييوةا الييدعم والرتتيبييات التيسياية اإلارائييية أانييا
اارا ات اهلجرة واارا ات ديد وت الالا واعيادة التيوءني؛ وتزوييد األشيخاص ذوي
اإلعاقية مبعلوميات عيحمل اليدعم والرتتيبيات التيسياية املتاحية نشيماا يسي ل الوصيوا الي ييا
وابلليغ الس لة القيرا ة وابللغيات األصيلية جملتسعيات امل يااريحمل وءياليب اللجيو والالا يني
الرئيسية؛ وكفالة تدريب املو فني العياملني يف مماتيب احلسايية عليي حقيوق األشيخاص ذوي
اإلعاقة مبواب التفاقية؛
ج) كفالة العرتاف ابلعساا امل ااريحمل وءاليب اللجو والالا ني ذوي اإلعاقية
يف السيااات والرامج العامة وختليص املوارد البشرية واملالية والتقنيية لضيسان متميني الالا يني
ذوي اإلعاقة را قيد اتيااون ميحمل ايبل الوصيوا واليدعم والرتتيبيات التيسياية املعقولية ل اييسا
للنسا الالا ات ذوات اإلعاقة.
 -40ويفنعا جنة يفت قن ةر أن جملعةنيم ل جنيت يفنت إىل ع جأل ص ذوأ جإلع قت جنبيفنيت
جني إىل يف ر ا طبيت كناط مسربر نةسرفا جرنيجً ،وع جأل ر ص ذوأ جإلع قرت جنذهيفيرت عو جنيففسريت
ج ج م عيت جني إىل منيج ت عوصي ئ قبل قفاه إىل جخل رج.
 -41توصييي اللجنيية الدوليية الط يرف إبلغ ييا الشييروإ التسييزييية املتعلقيية ابلتقييارير الطبي يية
ووايوب احلليوا عليي اذن ميحمل ءيرف اثليث الييت متني األشيخاص ذوي اإلعاقية ميحمل التنقييل
حبرية دالل أراتي الدولة الطرف ولارا ا.
العيش املستقل واإلدماج يف اجملتس (املادة )١9
 -42يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
عيفر وجني إطر ر يفنرا عي دعررتع يره رر جأل ر ص ذوأ جإلع قرت ر جنعري
ع)
ر ج ي ر مك إق م ؛
أنكل مس ل و
ا) جن ن ر جنة نيء إىل جناع ت جملحمقسيت إبوجء جأل ص ذوأ جإلع قرت عةرد عقر
جإلع قت ،إب يفجع ر ماج ر مرل " ور جألمل" ،مبرر ر ذنرك جألطفر ذوو جإلع قرت ،جنرذ ر ب رني
ر ور جع نت و ور جأل ر؛
ج) جن ر ج م رأ ررت طبي ررت ن رريفمي جن رريفع  ،يفك ررني منيصر رنينت قملحمقس ر ل عو ض ررعت
نةم أعررت ألغ راجحت جنفمررع وجن ن ر يع وجن رريف ل وإع ر ة جن هيررل ،قرريم يم ر عةررر قأل ر ص
جملو أ قن نيحيف ،ويفيفل مسر نيا وعري جأل ر ص ذوأ جإلع قرت أب رك جنريفع جمل حرت وآنير ل
جننيصني إني ؛

12

GE.19-16819

CRPD/C/TUR/CO/1

) عيفر وجني يفيفجأت يفامي إىل جعوني عةد جملس عيفة جنن وريت ،وإىل ر ،جعريف
جأل ىن نألجا ر ح ل جنيفع جمليفأيل نألق را عو جألوصي ء جنذ ر ني او جنريفع جألقراأ عرنيحت
عه نأل ص ذوأ جإلع قت عنفس ؛
ه) عيفر وجني هن مشنييل يم عةر قخلريفم ل ججمل معيرت جمليسراة ن يسرت جإل مر ج،
قيم قونير جن يفجأت جناجميت إىل ضم جعوني عةد جنسكر ر ججمل م ،جمةي.
 -43ابإلشارة اىل تعلييق اللجنية العياه رقيم  )٢٠١٧(٥بشيأن العييش املسيتقل واإلدمياج
يف اجملتس توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تنقيييت قييانون اخلييدمات الاتساعييية (القييانون رقييم  )٢٨٢٨مييحمل أاييل المتثيياا
ع)
لالتفاقية حبيث يعرتف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش املستقل ابعتبارع حق ا ةردايا
وينش تدابا لتيسا راراة حق م يف التيار املمان والشخص ال ي يودون العيش معا؛
ا) العسل ابلتشياور مي منظسيات األشيخاص ذوي اإلعاقية عليي اعتسياد وتنفيي
مزودة إبءار مم قدد ومعايا قيددة
ورصد اارتاتيجية علي اللعيديحمل الوءم واإلقليسي ّ
إلل يراج األشييخاص ذوي اإلعاقيية مبييحمل ةييي م األءفيياا ذوو اإلعاقيية مييحمل الرعاييية املتاسييية
والاتعاتة عحمل مجي البي ات املتاسية بتقدع الدعم للعيش املستقل؛
ج) ختليص مزيد محمل املوارد لتطوير الدعم الفيردي لألشيخاص ذوي اإلعاقية
بغي النظيير عيحمل اإلعاقيية أو السييحمل وتيسان ا حيية الليحة العقلييية علييي أاياس حقييوق اإلنسييان
جلسي األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجي ا اةظات؛
) توةا املعلومات نشيماا ميسيرة بليورة من جيية لألشيخاص ذوي اإلعاقية
وأارتم عحمل كيفية احللوا علي الدعم لتسمين م محمل العيش املستقل وادماا م يف اجملتس ؛
ه) احمل ايااات وتشريعات وختليص موارد مالية لتعزيز اممانية الوصيوا يف
اجملتسعييات ا لييية مبييا يف ذلييمب اإلاييمان امليسييور التملفيية والبي ييات املبنييية واألميياكحمل العاميية
وواائل النقل.
حرية التعبا والرأي واحللوا علي معلومات (املادة )٢١
 -44يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
عرريفر وجررني آنيررت ع مر جملرتمجر جننررفني جملررحمهة نةعمررل أةغررت جإل ر رة جنرتكيررت،
ع)
وعرريفر كف ررت جن رريفجأت جنالومررت نيفنررا نغررت جإل ر رة جنرتكيررت ويفعأ ررأ جق ر عم هل ر جملك يف ر جنع مررت وجملرريفجر
وجملاج ر جنر يت؛
ا) عيفر كف ت جن ريفجأت جمل رذة ن أو ريف جأل ر ص ذوأ جإلع قرت جنرذ ر عينرني ر
جمليف طر جنا فيت قملعةنيم ل أب ك سر ل جعورني عةي ر  ،مبر ر ذنرك أرا رت أاج رل وقنوري جنسر ةت
جن اجءة ،ومب نيج ا مر يفكيفنيننيجي جملعةنيم ل وج يفو ل؛
ج) ع رريفر كف ررت يفيففي ررذ جملبر ر جن نيجي ي ررت نةيففر ر ذ إىل ث ررنيا جننر ر أكت ،وج فر ر حت
جنيفسبت جمل ني ت نةمنيجق ،جنع مت جنريت يف نيج رر وهرذه جملبر جن نيجي يرت ،وعمرل أعرض جمرر ل جإلذجعيرت
أةغت جإل رة ووصف جنونيل.
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 -4٥توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
العسل ابلشرتا م منظسات األشخاص اللم علي انشا علية لضيسان
ع)
اودة لدمات الرتمجة الشفوية؛
ا) تشييجي وتيسييا ااييتخداه أشييماا وواييائل التواصييل امليسييرة مبييا يف ذلييمب
بطريقة برايل والليغ الس لة القرا ة ومنت األشخاص ذوي اإلعاقة مبحمل ةي م محمل يعيشون
يف املنيياءق الريفييية اممانييية ااييتخداه تمنولوايييا املعلومييات والتلييالت مبييا يف ذلييمب عييحمل
ءريق توةا الرجميات واألا زة املعينة املنخفضة التملفة؛
ج) مضيياعفة ا ودتييا لضييسان ا حيية اممانييية الءييال علييي املواقي احلمومييية
علييي شييبمة اإلنرتني وتييسان تقييدع الميييا ت اخلاصيية اليييت تتيييت لييدمات املعلومييات عييحمل
ءريق شبمة اإلنرتن خلدماسا نشماا ميسرة جلسي األشخاص ذوي اإلعاقية وةيرو ايزا ات
علي شركات البث يف حاا عده امتثاهلا معايا تيسا الوصوا.
احرتاه البي واألارة (املادة )٢٣
 -46يفنررعا جنة يفررت قن ةررر أنر جألحكر ر جنرنيجر ة ر جن ر نني جملرريفل جنرريت يف يرريف ح رنيق جأل ر ص
ذوأ جإلع قت جنذهيفيت عو جنيففسيت ج ج م عيت ر جنأوجج ويفكني ر عقاة وذنك ق رتجط يف ريفمي يف ر ر ا
طبيت يفرب عريفر وجرني عنيجئرر صرميت .و سر ور جنة يفرت جن ةرر ع ر ً أنر وصر جأل ر ص ذوأ
جإلع قررت ،وميفرر ،ع وجره ر ر جألأررنية ،وثيفو ررت إمك نيررت حوررني آقء جألطف ر ذوأ جإلع قررت عةررد
يفر إ إىل آقء جألطف ذوأ جع جت إىل قيفر كبت مر يفم ل جنيفع .
جنيفع  ،وهني ع
 -4٧توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
الغا األحماه الواردة يف القانون املدين اليت ُيره األشيخاص ذوي اإلعاقية
ع)
مييحمل احلييق يف الييزواج وتييسان قييدرسم علييي رارايية حق ييم يف الييزواج واألاييرة واألبييوة وربييا
عالقات علي قده املساواة م اآللريحمل؛
ا) اعتساد تدابا لدعم عاب األءفياا ذوي اإلعاقية يف تربيية أءفياهلم يف املنيزا
والقضا علي الوصم الاتساعي تد األشيخاص ذوي اإلعاقية ةيسيا يتعليق ابألبيوة مبيا يف ذليمب
عحمل ءريق توةا البدا والدعم الماةيني.
التعليم (املادة )٢٤
 -48يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
جق ماجر جنفول أ ججليفس ر جن عةري  ،وهرني إجراجء متييرأأ عةرد مجير ،جملسر ني ل،
ع)
وع رريفر وج ررني نظر ر ر يفعةيم رري ر ر مل نة مي رر ،،وجن رريفع وجنرتيفيبر ر ل جن يس ررت ت جملع نين ررت عة ررد مجي رر،
مس ني ل جن عةي عةد جناغ مر جن مسييف ل جنيت عد ة عةد إمك نيت جننيصني جمل أ إىل جمليفجر ؛
ا)
جمليفجر جنع ت؛

عيفر وجني أي ل ميف ظمت عر جألطف ذوأ جإلع قت جنذ ر ة ني عمر ً را ً ر

ج) عيفر يفكييف جمليف ه جنيفرجقيت ،قيم ر جنا ضري ل وجعنيقربت ،مر ،م رةبر ل
جنرررالا ذوأ جإلع قررت ،وعرريفر يفرريفر جمليفرق ر وجملررنيظف مررر غررت جمليفرق ر عةررد يفعأ ررأ جن عةرري
ججلييف وجنن مل؛ وهذج م ف ي ك جننيجق ،إىل حام جنرالا جنو جملكفني مر جن عةي .
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 -49ابإلشييارة اىل تعليييق اللجنيية العيياه رقييم  )٢٠١٦(٤بشييأن احلييق يف التعليييم الشييامل
للجسي توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
العرتاف ابلتعليم الشامل للجسي يف تشريعاسا بوصيفا حقيا موتيوعيا واايب
ع)
اإلنفاذ واعتساد ايااات واايرتاتيجيات عامية لتنفيي ع عليي مجيي املسيتوايت مبيا يف ذليمب
علي مستوي التعليم العايل م توةا املوارد البشرية والتقنية واملالية املالئسة؛
ا) تسان توةا الدعم والرتتيبات التيساية املناابني لتسميني ةيرادي األءفياا
ذوي اإلعاقة مبحمل ةي م األءفاا ذوو اإلعاقة ال تنية محمل احللوا عليي تعلييم اييد شيامل
للجسي علي قده املساواة م اآللريحمل؛
ج) تسان مج البيا ت بطريقة منتظسة تمون ملنفة حسيب العسير واجلينس
واإلعاقة واملوق عحمل التقده ا ر جمو قيق التعليم الشامل؛
) تمييييف املنيياتج الدرااييية مبييا يالئييم احتيااييات الطييالب وتقييدع التييدريب
للسدراييني وغيياتم مييحمل املييو فني العيياملني يف نظيياه التعليييم بشييأن حقييوق األشييخاص ذوي
اإلعاقة املمفولة هلم مبواب التفاقية والمفا ات الال مة لتعزيز التعليم الشامل للجسي .
اللحة (املادة )٢٥
 -٥0يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
قةت جملس نفي ل وغته مر يفم ل جناع ت جنوميت جمل حت نأل ر ص ذوأ
ع)
جإلع قررت وجمليسررنيرة جن كةفررت وم يسرراة جننيصررني إني ر  ،قرريم يم ر عةررر إبمك نيررت جعوررني عةررد
جنعالج ل جمل ووت ،وجنعالج جنربيعي ،ومعيفجل جنفمع وإمك نيت جعوني عةد جملعةنيم ل؛
ا) جع رنيججأ وجن مي رأجل جنيف مجررت عررر منيجقررف مررنيظفي جناع ررت جنوررميت وجنرريت يررني
و حوررني جأل ر ص ذوأ جإلع قررت عةررد رريفم ل جنوررمت ججليفسرريت وجإل أيررت ،وعرريفر ج ر ذ
يفيفجأت ن م ونيصيت جأل ص ذوأ جإلع قت عويف ء من ورة جنربي عو إجاجء جنفمنيص؛
ج) قونير جنبي ل جملويففت حس نرني ججلريفو وجنسرر وجألصرل جنعاقري ووضر ،جننر ع
جمل ر جا أن ر جأل ر ص ذوأ جإلع قررت جنررذ ر ن ر ركني ر نظ ر جملم رق ر ل جألقررا ت ،وجناع ررت
جنوررميت جمل يف ةررت ،و رريفم ل ن ررل جملاضررد ،وجن مررني الل جنيف يف ررت جملنرراوطت ن يسررت جعوررني عةررد
جخليفم ل جنوميت ،قيم ر جمليف طر جنا فيت.
 -٥1توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
سييني تييوةر الرعاييية اللييحية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية واممانييية حلييوهلم
ع)
علي يا وقيدرسم علييي سيل تملفت يا واختيياذ تيدابا لضيسان اعطييا الايتثسارات يف اهلياكيل
األاااييية للرعاييية اللييحية األولوييية للتغطييية الشيياملة واملعييدات اليييت كمييحمل ااييتخدام ا
والرعاييية املتخلليية ولييدمات املعلومييات والرتمجيية الشييفوية اليييت اتاا ييا األشييخاص ذوو
اإلعاقة وكمن م احللوا علي ا؛
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ا) تعزيز التدريب والتوعية لفائدة امل نيني الليحيني بشيأن حقيوق األشيخاص
ذوي اإلعاقيية مبييا يف ذلييمب حقييوق م اجلنسييية واإلتابييية واعتسيياد بروتوكييولت بشييأن اا يرا
الفحوص والاتشارات الطبية اليت رته حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اخللوصية؛
ج) تنفيي عليييات رصييد الرعاييية اللييحية اجملتسعييية مثييل نظيياه املساراييات األايرية
والرعاييية اللييحية املتنقليية ولييدمات نقييل املرتييي لتحديييد مييدي ااييتفادة األشييخاص ذوي
اإلعاقة ل ايسا يف املناءق الريفية محمل الرامج ومحمل اخلدمات اللحية املتاحة.
العسل والعسالة (املادة )٢٧
 -٥2يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
جنسي ق ل جن مييأ ت عةرد عقر جإلع قرت ،جنريت يفنر  ،عةرد هتي رت عمر كر عمرل
ع)
ثميت نأل ص ذوأ جإلع قرت ،وهرني مر رحموا عةرد جأل ر ص ذوأ جإلع قرت جنذهيفيرت عو جنيففسريت
ج ج م عيت أنيجه ص ،أيف ً مر إة اص ن نيظيف ر قنيق جنعمل جملف نيحت؛
ا) عيفر كف ت جملعةنيم ل عر يفرني ت جنريفع وجن سر يالل جنفا رت ر مجير ،قر عر ل
جنعمررل ،وعرريفر كف ررت جملعةنيم ر ل عررر قرربل ج ن و ر ع جنفع نررت ر ح ر ل جعام ر مررر جنرتيفيب ر ل
جن يست ت جملع نينت؛
نأل

ج) يفرريفل مسر نيا جم رر حوررع جنيرريف جنع مةررت جمرريف ة أيفسرربت  3ر جمل ئررت) جمل ووررت
ص ذوأ جإلع قت ر جن ر جنع ر كم ر جن ر جخل ص.

 -٥3توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
الغييا التش يريعات والسيااييات واملساراييات املتعلقيية ابلعساليية ا سييية واعتسيياد
ع)
اارتاتيجية تتضسحمل معيايا واءيار ميم لتعزييز ايوق عسيل شياملة ومفتوحية وميسيرة يف مجيي
القطاعييات جلسيي األشييخاص ذوي اإلعاقيية مبييحمل ةييي م النسييا واألشييخاص ذوو اإلعاقيية العقلييية
أو النفسية الاتساعية وكفالة التيدريب املسيتسر عليي كفيا ات العسيل وتنظييم املشياري وتقيدع
املساعدة التقنية إلدارة األعساا؛
ا) تسان اعل تشريعاسا تينص عليي ايبل انتلياف ةعالية مبيا يف ذليمب التعيوي
يف حالت التسييز علي أااس اإلعاقة يف جماا العسل؛
ج) تسان املسياواة يف الشيروإ املتعلقية حبليص العسيل يف اإلدارة العامية وقطاعيات
العسييل األلييري ورصييد تنفي ي تا ومج ي البيييا ت املتعلقيية ابلمتثيياا لنظيياه احللييص وةييرو
عقوابت كاةية يف حالت عده المتثاا هلا؛
) مراعيياة ال ييروابا القائس يية بييني امل ييادة  ٢٧م ييحمل التفاقييية والغاي يية  ٥-٨م ييحمل
أتداف التنسية املستدامة وكفالة حلوا األشخاص ذوي اإلعاقة عليي عسيل منيتج ولئيق
وةقا ملبدأ املساواة يف األار عحمل العسل املتساوي القيسة.
مستوي املعيشة الالئق واحلساية الاتساعية (املادة )٢٨
 -٥4يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
جألوررا جنسررة نألومررت جمل نيررت عةررد جأل ر ص ذوأ جإلع قررت وعة رد عقرراه  ،وقرريفرهت
ع)
عةد يفغريت جن ك نيف جإلض يت نالح ي ج ل جمل وةت قإلع قت؛
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ا) جملعةنيمر ل جنرريت يفنررت إىل ع جنرةجم ج ج م عيررت ،مرررل أررا م جملع ر ل جن عيف ررت
نأل ص ذوأ جإلع قت ،ومن ر  ،جإلقك ج ج م عي ،يفس بعيف جأل ص ذوأ جإلع قت عةد
عقر مجةررت عمررنير ميف ر جن ييم ر ل جنربيررت نةع قررت ،ومسر نيا ررل عقرراه  ،وعةررد عقر جيفسرري ،
رالً عررر جملعةنيمر ل جنرريت يفنررت إىل ع جملسر عيفة جنيف يف ررت نالج ر عو نأل ر ص جنررذ ر مةررني
يفاج يع إق مت ألقب ا إنس نيت يفع ميف عق ق ً عةد جإل اج جل مر جن ع و جنيفويل؛
ج) جنف نية أ ججليفس يم عةر مبع ل جإلع قت نةيفس ء ذوجل جإلع قت.
 -٥٥توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تييسان احلساييية للحفييااي مسييتوايت كاةييية مييحمل الييدلل وإلممانييية احللييوا
ع)
علييي احلساييية الاتساعييية مبييا يف ذلييمب اإلعييا ت اليييت تغطييي التميياليف اإلتيياةية لإلعاقيية
بوصف ا عناصر أاااية يف السيااات العامة يف مجي األوقات محمل أال من أي أاير ايليب
غا متنااب علي األشخاص ذوي اإلعاقة يف أوقات األ مات املالية؛
ا) تعديل معايا األتلية لالاتفادة محمل معاش اإلعاقية وتيسان امتثياا معيايا
ومستوايت الدعم لنسوذج حقوق اإلنسان اخلاص ابإلعاقية واشيرا مجيي األشيخاص ذوي
اإلعاقيية؛ وتييسان تواييي نطيياق وااييتدامة املييوارد املالييية لليرامج الرامييية اىل تقييدع املسيياعدة
النقدييية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية الي يحمل اسلييون تليياريت اإلقاميية ألاييباب انسييانية ولطيياليب
اللجو والالا ني ذوي اإلعاقة؛
ج) اعتسيياد تييدابا قييددة ترمييي اىل ايدة عييدد النسييا ذوات اإلعاقيية الالئييي
اللحمل علي اعا ت يف اءار التغطية اليت توةرتا لطا احلساية الاتساعية.
املشاركة يف احلياة السيااية والعامة (املادة )٢9
 -٥6يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
يار جأل ر ص ذوأ جإلع قرت جنذهيفيرت عو جنيففسريت ج ج م عيرت
ع)
جألحك ر جن ناعيت جنيت د
مر جعر ر جن وني وجنرت ح نالن قل؛
ا) جن ونير ر يفيست جننيصني إىل ماجكرأ ج قررتج وصريف ر ج قررتج  ،وعريفر وجرني
منيج ومعةنيم ل جن أيت أب ك ميساة ،مرل طا ت أاج ل ،ونغت جإل رة ،وجنوي جنس ةت جن اجءة؛
ج) ج ر إىل معةنيم ل عر جن نيعيت جملالئمت ،مبر ر ذنرك أراجم جن ريفر  ،ملرنيظفي
ج ن قل مر عجل يفةبيت جح ي ج ل جأل ص ذوأ جإلع قت ر جنعمةي ل ج ن أيت وجنسي قيت.
 -٥٧توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعديل األحماه األاااية املتعلقة ابلنتخاابت وتسجيل النيالبني والغيا
ع)
احلظيير املفييروو علييي األشييخاص ذوي اإلعاقيية ال تنييية أو النفسييية الاتساعييية ال ي يحمل كاراييون
حق م يف التلوي والرتشت؛
ا) اخت يياذ ت ييدابا لض ييسان متم ييحمل األش ييخاص ذوي اإلعاق يية م ييحمل القي يرتا اي يرا
واممانييية وصييوهلم اىل أميياكحمل التلييوي مبييا يف ذلييمب ا حيية املييواد النتخابييية واملعلوم ييات
نشماا يف املتناوا جلسي األشخاص ذوي اإلعاقة م ايال اتتساه لاص إل حية اممانيية
وصوهلم يف املناءق الريفية والنائية؛
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ج) تقدع التدريب املنااب ملو في النتخاابت بشأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة يف مجي مراحل العسلية النتخابيية لتسميني األشيخاص ذوي اإلعاقية ميحمل املشياركة
الفعلية يف العسليات النتخابية والسيااية.
املشاركة يف احلياة الثقاةية وأنشطة الرتةيا والتسلية والرايتة (املادة )٣٠
 -٥8يفنررعا جنة يفررت قن ةررر أل جنيفونررت جنررراع مل يفورريفق أعرريف عةررد مع هرريفة مراجك ن يسررت جنيففر ذ
إىل جملويفف ل جمليفننيرة نف ئيفة جأل ص جملكفني عو مع قي جنبوا عو ذوأ إع قر ل ع راا ر قراجءة
جملربنيع ل ،جنيت يفكفل إمك نيت جننيصني إىل جملنيج جمليفننيرة نف ئيفة جأل ص جملكفني عو مع قي
جنبوا ،عو ذوأ إع ق ل ع اا ر قاجءة جملربنيع ل.
 -٥9تشج اللجنة الدولة الطيرف عليي اختياذ مجيي التيدابا املناايبة للتليديق عليي معاتيدة
مراكش وتنفي تا يف أقرب وق رمحمل.
 -60ويفنررعا جنة يفررت قن ةررر أن ر قةررت جملعةنيم ر ل عررر من ر ركت جأل ر ص ذوأ جإلع قررت ر
جألننرت جنا ضيت جنع مت ور جملاج ر جنا ضيت.
 -61توصي اللجنة الدولة الطرف ابختياذ تيدابا لتعزييز مشياركة األشيخاص ذوي اإلعاقية
مشاركة كاملة قيدر اإلمميان عليي قيده املسياواة مي اآلليريحمل يف األنشيطة الرايتيية العامية
علي مجي املستوايت.

ايم -التزامات قددة (املواد )٣٣-٣١
مج اإلحلا ات والبيا ت (املادة )٣١
 -62يفن ررعا جنة يف ررت قن ة ررر أل ق ع رريفة جنبير ر ل جننيطيفي ررت جمل عة ررت قإلع ق ررت يفن ررمل مجي رر،
جأل ص ذوأ جإلع قت ،مرل جأل ص ذوأ جإلع قرت جملنرمنين قناع رت جملحمقسريت .و سر ور جنة يفرت
جن ةررر ع ر ً نال ر ر إىل أير ل ميف ظمررت عررر ح نررت جأل ر ص ذوأ جإلع قررت ،يفكررني موريففت حسر
جنعما وججليفو وجملنيق ،ججلغاجر وجملع ت جأل اا ،ن ميف يف جعنيججأ جنيت يفنيججه هحم ء جأل ص ر
مم رقت ح نيق  .و سر وره جنة يفرت جن ةرر كرذنك أل ميفظمر ل ججمل مر ،جملريفل ،مبر ي ر ميفظمر ل
ذوأ جإلع قت ،ميكيف جملن ركت ر جنعمةي ل جمل عة ت قإلحو ءجل ومج ،جنبي ل.
 -63توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز ااتخداه الايتبيان املقتضيب عيحمل اإلعاقية الي ي أعيدع ةرييق واشينطحمل
ع)
عند مج املعلومات عيحمل حالية األشيخاص ذوي اإلعاقية واحليوااز الييت يوا دون رارايت م
حقوق م وااتحداآ قاعدة بييا ت مركزيية و يديث ا ابنتظياه تلينفف ةي يا البييا ت حسيب
العسر واجلنس واألصل العرقي واملوق اجلغرايف مبا يف ذلمب بي ات اقامة تيتل األشيخاص
ونو اإلعاقة؛
ا) اعتساد تدابا لضيسان املشياركة الفعالية لألشيخاص ذوي اإلعاقية والتشياور
الوايق مع م محمل لالا املنظسات املسثلة هلم يف مراحل التخطييا والتليسيم لعسلييات مجي
البيا ت.
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التعاون الدويل (املادة )٣٢
 -64يفالحظ جنة يفت أ ةر م ةي:
عريفر وجرني معةنيمر ل عرر جملبر جن نيجي يررت إل مر ج جأل ر ص ذوأ جإلع قررت
ع)
ر مجي ،أاجم جنيفونت جنراع نة ع و وجملس عيفة جن يفيَ ن ؛

ا) ج ر ر إىل معةنيمر ل عررر إمك نيررت حوررني ميفظمر ل ججمل مرر ،جملرريفل ،مبر ي ر
ميفظم ل جأل ص ذوأ جإلع قت ،عةد جن مني ل جنيفويل إلعم ح نيق جأل ص ذوأ جإلع قت؛
ج) ج ر إىل معةنيم ل عر جن يفجأت جمل رذة نالن رم ر إىل ج يفف قيرت ر إطر ر ججل رني
جناجميت إىل يفيففيذ رت جن يفميت جملس يفجمت نع ر .2030
 -6٥توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

اعتساد أءير ايااياتية ومبيادئ تواي يية بشيأن التعياون اليدويل تعيرتف ابإلعاقية
ع)
بوصف ا از ا ل يتجزأ محمل السيااات اإلمنائية الدولية وختليص املوارد الماةية ل لمب؛
ا) تسان اممانية حلوا منظسات األشخاص ذوي اإلعاقة علي التسوييل وغياع
محمل املوارد أو التساا سا محمل امللادر الوءنية والدولية؛

ج) اشرا األشخاص ذوي اإلعاقة علي جميو ةعياا والتشياور مع يم بشيمل واييق
عحمل ءريق املنظسات املسثلة هلم بشيأن عسلييات وتي امليزانييات العامية ورصيد أتيداف التنسيية
املستدامة علي اللعيد الوءم وصناعة القرار علي اللعيد الدويل والتعاون الدويل.
التنفي والرصد علي اللعيد الوءم (املادة )٣٣
 -66يفنعا جنة يفت قن ةر أن م ةي:
ج ر ر ج ررت جن يفسررير ججليف رريفة ن يففيررذ ج يفف قيررت وجمليف ا ررت جنع مررت خلرريفم ل جأل ر ص
ع)
ذوأ جإلع قررت وكب ر ر جنسررر إىل آني ر ل نة ن ر ور جننيويررر مرر ،ميفظم ر ل جأل ر ص ذوأ جإلع قررت أن ر
جن نا ع ل وجنسي ق ل وجنةجم جناجميت إىل يفيففيذ ج يفف قيت؛
ا) عيفر مت  ،جملحمقست جننيطيفيرت ع رنيق جإلنسر وجملسر وجة ر يفاكير ومك ر عم نرت جملظر مل
ق قر النيت ناصرريف يفيففيررذ ج يفف قيررت ،وعرريفر جم ر هلم ر نةمبر جمل عة ررت مباكررأ جملحمقسر ل جننيطيفيررت ن عأ ررأ
ومح ت ح نيق جإلنس مب قر و)؛
ج) قونير جإل م ج جمليف ي مليفظم ل جأل ص ذوأ جإلع قت ،مب ي ر جمليفظمر ل
ججل معت ،ر عننرت هي ت جناصيف وجن يي جملعيفيت نيق جأل ص ذوأ جإلع قت.
 -6٧توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابا لتعزيز قدرات املديريية العامية خليدمات األشيخاص ذوي اإلعاقية
ع)
وكبييار السييحمل علييي اللييعيديحمل الييوءم واإلقليسييي مبييا يف ذلييمب دورتييا يف اا يرا مشيياورات م ي
منظسات األشخاص ذوي اإلعاقة وتعسيم التفاقية يف مجي قطاعات السيااات؛
ا) تييسان امتثيياا اءييار الرصييد املسييتقل مبواييب املييادة  )٢(٣٣مييحمل التفاقييية
امتثييالا م ي ا ملبييادئ ابريييس ومراعيياة املبييادئ التواي ييية للجنيية بشييأن أءيير الرصييد املسييتقلة
ومشاركت ا يف أعساا اللجنة (انظر  CRPD/C/1/Rev.1املرةق)؛
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ج) تييسان مشيياركة األشييخاص ذوي اإلعاقيية مشيياركة كامليية وةعاليية يف الرصييد
املسييتقل لتنفيي التفاقييية وةقي ا ألحميياه املييادة  )٢(٣٣مييحمل التفاقييية ولتعليييق اللجنيية العيياه
رقم  )٢٠١٨(٧بشأن مشاركة األشيخاص ذوي اإلعاقية مبيحمل ةيي م األءفياا ذوو اإلعاقية
عحمل ءرييق املنظسيات املسثلية هليم يف تنفيي التفاقيية ورصيدتا مبيا يف ذليمب عيحمل ءرييق تيوةا
التسويل المايف ل لمب.

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 -68تطل ييب اللجن يية اىل الدول يية الط ييرف تنفيي ي التوص يييات ال ييواردة يف تي ي ع املالحظ ييات
اخلتامية .وةيسا يتعلق ابلتدابا العاالة اليت جيب اختاذتا تود اللجنية أن توايا انتبياع الدولية
الطرف اىل التوصيات الواردة يف الفقرتني (١٢ب) و(٥٣أ) .وتوصي اللجنة الدولة الطرف
نن يييل ت ي ع املالحظييات اخلتامييية اىل أعضييا احلموميية والرملييان واملسييتولني يف الييو ارات
املعنية والسلطات ا لية وأعضا الف ات امل نية املعنيني مثل العاملني يف جمالت التعليم
والطييب والقييانون واىل واييائا اإلعيياله للنظيير ةي ييا واختيياذ اايرا بشييأسا وذلييمب اباييتخداه
اارتاتيجيات واائل التواصل الاتساعي احلديثة.
 -69وتشج اللجنة الدولة الطيرف بقيوة عليي اشيرا منظسيات اجملتسي امليدين ل اييسا
منظسات األشخاص ذوي اإلعاقة يف اعداد تقريرتا الدوري.
 -٧0وتطلب اللجنة اىل الدولة الطرف أن تنشر ت ع املالحظات اخلتامية علي نطياق وااي
مب ييا يش ييسل املنظس ييات غ ييا احلمومي يية ومنظس ييات األش ييخاص ذوي اإلعاق يية واألش ييخاص ذوي
اإلعاقيية أنفس ي م وأة يراد أاييرتم ابللغييات الوءنييية ولغييات األقليييات مبييا يف ذلييمب لغيية اإلشييارة
ويف أشماا يس ل الءال علي ا وا حت ا يف موق احلمومة الشبمي املتعلق حبقوق اإلنسان.
التقرير الدوري املقبل
 -٧1تطلييب اللجنيية اىل الدوليية الطييرف أن تقييده تقريرتييا اجلييام للتقييارير الدورييية الثيياين
والثالث والراب حبلوا  ٢٨تشريحمل األوا/أكتوبر  ٢٠٢٣وأن تدرج ةيا معلومات عحمل تنفي
التوصيات الواردة يف ت ع املالحظات اخلتامية .وتطلب اللجنة أيض ا اىل الدولة الطيرف أن تنظير
يف تقدع التقارير امل كورة أعيالع عسيالا إبايرا اللجنية املبسيا لتقيدع التقيارير الي ي تعيد اللجنية
مبوابييا قائسيية مسييائل قبييل التيياريخ ا ييدد لتقييدع تقرييير الدوليية الطييرف بسيينة واحييدة علييي األقييل.
وتشمل ردود الدولة الطرف علي قائسة املسائل ت ع تقريرتا.
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