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أولا -المسائل التمظ م ب ومسائل أخرى
ألف -الدول األطراف في التفاق ب
 -1يف  2يلول/سأأبتمرب  ،2016وزأأو تأأاريا اختتأأا الأأدورة الساهسأأة عشأأرة للجنأأة املعنيأأة
حبقأأوق اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة ،بلأأد عأأده الأأدول اةطأرا يف اتفاقيأأة قأأوق اةشأأخاص ذوي
اإلعاقأأة  166هولأأة ،وبلأأد عأأده الأأدول اةط أرا يف الربوتوكأأول الختيأأاري ل تفاقيأأة  89هولأأة
وتره يف الصأفحة الشأبكية ملكتأب الشأؤون القانونيأة يف اةمأم املتحأدة قائمأة بالأدول اةطأرا يف
()1
التفاقية وقائمة بالدول اةطرا يف بروتوكوهلا الختياري 

اء -اللاسات والدورات
 -2عق أ أأدت اللجن أ أأة هورهت أ أأا الثالث أ أأة عش أ أأرة يف الف أ أ ة م أ أأا ب أ أ  25آذار/م أ أأار و 17نيس أ أأان/
بريأأل  ،2015وهورهتأأا الرابعأأة عشأأرة يف الف أ ة مأأا ب أ  17آب /غسأأطو و 4يلول/سأأبتمرب 2015
وهورهتأ أأا ا امسأ أأة عشأ أأرة يف الف أ أ ة مأ أأا ب أ أ  29آذار/مأ أأار و 21نيسأ أأان /بريل 2016؛ وهورهتأ أأا
الساهسة عشرة يف الف ة مأا بأ  15آب /غسأطو و 2يلول/سأبتمرب  2016وعقأدت الأدورة
الثالث أأة للجن أأة الفري أأق العام أأل مل أأا قب أأل ال أأدورة يف الفأ أ ة مأ أ  20اىل  24نيس أأان /بريل ،2015
وهورهتا الرابعة يف الف ة م  7اىل  11يلول/سبتمرب  ،2015وهورهتا ا امسة يف الف ة م 21
اىل  24آذار/مأأار  ،2016وهورهتأأا الساهسأأة يف الفأ ة مأ  5اىل  9يلأأول /سأأبتمرب 2016
عقدت مجيع هورات اللجنة وجلساهتا يف جنيم  
وقد ُ

ج م -ال ض يب والحض ر
 -3تت أ لم اللجنأأة م أ  18خب أًا مسأأتق ا وتأأره يف موقأأع اللجنأأة الشأأبك قائمأأة ب عضأأاء
()2
اللجنة تب مدة عضوية كل منهم

دال -انتخاب أعضاء المكتب
 -4يف  25آذار/م أأار  ،2015وخأ أ ل ال أأدورة الثالث أأة عش أأرة للجن أأة ،انتُخ أأب اةعض أأاء
التالية مساؤزم ملدة سنت :
الرئيو:

نائب الر 
ئيو:
نائب الرئيو:
نائب الرئيو:

ماريا سوليداه سس نا رييو (شيل )
تًيسيا هيغينً ( ملانيا)
هايان كينغستون (اململكة املتحدة)
سيلفيا جوهيت كوان  -تشاند (غواتيمال)

املقرر:

مارت مواسيغوا بابو ( وغندا)

__________

()1
()2
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انظر =https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter
 4&lang=enوhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-
a&chapter=4&clang=_en

انظر

www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx
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هاء -ص اغب الت ا قات ال امب
 -5اعتم أأدت اللجن أأة ،يف هورهت أأا الساهس أأة عش أأرة ،تعليقه أأا الع أأا رق أأم  )2016(3بشأ أ ن
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة (CRPD/C/GC/3) ،والتعليق العا رقم  )2016(4بش ن احلق يف
التعلأأيم الشأأامل ) (CRPD/C/GC/4ويف هورهتأأا الثالثأأة عشأأرة ،عقأأدت اللجنأأة مناقشأأة عامأأة م أ
نصم يو بش ن احلق يف التعليم الشامل ويف هورهتا ا امسة عشرة ،عقدت اللجنة يو مناقشة
عامأأة بش أ ن احلأأق يف العأأي املسأأتقل واإلهمأأايف يف اهتتمأأع ويف هورهتأأا الرابعأأة عشأأرة ،اعتمأأدت
اللجنة املباهئ التوجيهية بش ن ق اةشخاص ذوي اإلعاقة يف احلرية واةم  ،عمأ ا باملأاهة 14
م التفاقية ،اليت تت لم م جمموعة م التوصيات الصاهرة يف اطار اجراء تقدمي التقارير العامأة
للجنة بش ن ز املس لة 

واو-

انات الالمب
 -6اعتمأأدت اللجنأأة ،يف هورهتأأا الرابعأأة عشأأرة ،بيانأا بشأ ن اهمأأايف اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة
يف جمال العمل اإلنساين( )3ويف هورهتا الساهسة عشرة ،اعتمدت بيان ا بعنوان "م جل مستقبل
()4
ضري فضل :ضمان اهمايف اةشخاص ذوي اإلعاقة يف ا طة احلضرية اجلديدة"

زاي -إمكان ب ال ص ل إلى الم ا مات
تيحأأت الشأأرون النصأأية وال مجأأة بلغأأة اإلشأأارة الدوليأأة خ أ ل اجللسأأات العامأأة للجنأأة
-7
وُتيحت الشرون النصية يضأا خأ ل اجللسأات ا اصأة الأيت عقأدهتا اللجنأة وكانأت جهأةة نقأل
الصوت والوثائق بطريقأة برايأل متا أةا ةعضأاء اللجنأة عنأد طلبهأا وقأد تفاعلأت اللجنأة مأع فرقأة
العمل املعنية خبدمات السكرتارية وبتيسً وصول اةشخاص ذوي اإلعاقة ،واستخدا تكنولوجيا
املعلوم أأات التابع أأة هتل أأو ق أأوق اإلنس أأان ،وم أأع املبع أأو ا أأاص لألم أ الع أأا املع أأي باإلعاق أأة
وامكانية الوصول هبد تعةية امكانية الوصول على نطاق اةمم املتحدة 

حاء -اعتماد التقرير
 -8اعتم أ أأدت اللجن أ أأة ،يف جلس أ أأتها  ،331تقريرز أ أأا الراب أ أأع اىل اجلمعي أ أأة العام أ أأة واهتل أ أأو
القتصأأاهي والجتمأأاع ال أ ي يصأأدر كأأل سأأنت  ،وال أ ي يغط أ هورات اللجنأأة الثالثأأة عشأأرة
والرابعة عشرة وا امسة عشرة والساهسة عشرة  

ثان ا -أسال ب ال مل
 -9وفق أا لقأ أرار اجلمعي أأة العام أأة  268/68بشأ أ ن ت أأدعيم وتعةي أأة فعالي أأة هاء نظ أأا زيئ أأات
معازدات قوق اإلنسان ،قررت اللجنة ت ييد املباهئ التوجيهيأة ملكافحأة التخويأم و اةعمأال

__________

()3

ميك الط ع عليه على الرابط التايل:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDStatements.aspx

()4

ميك الط ع عليه على الرابط التايل:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDStatements.aspx
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النتقامي أأة (مب أأاهئ س أأان خوس أأيه التوجيهي أأة) ) (HRI/MC/2015/6وعملي أأة التش أأاور املشأ أ كة يف
اعتماه التعليقات العامة وقررت اهرايف ز العناصر يف ساليب عملها  
 -10ويف عقاب عملية تشاركية ،اعتمدت اللجنة يف هورهتا الساهسأة عشأرة مبأاهئ توجيهيأة
بش ن التقارير الدورية ،مبا يف ذلك يف اطار اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير ) (CRPD/C/3ومباهئ
توجيهية بش ن طر رصد مستقلة ومشاركتها يف عمال اللجنة (انظر  ،CRPD/C/1/Rev.1املرفق)
وعدلت اللجنة املاهة  43م نظامها الداخل لتنص على نه علأى الأرغم مأ ن عضأاء اللجنأة
ممأ زأأم مواطنأأو بلأأدان عضأأاء يف ا أأدى منظمأأات التكامأأل اإلقليمأ اةطأرا يف التفاقيأأة لأ
يُعينأ أوا مق أأرري ت أأابع لألطأ أرا  ،ف أأإن بإمك أأاكم املش أأاركة يف النظ أأر يف تقري أأر منظم أأة التكام أأل
اإلقليم املعنية (انظر )CRPD/C/1/Rev.1

ثالثا -المظر في التقارير المقدمب وفقا لامادة  3٥من التفاق ب
 -11اعتمأدت اللجنأة م ظأات ختاميأأة بشأ ن التقأارير اةوليأة املقدمأأة مأ الأدول اةطأرا
التاليأأة :اثيوبيأأا ،ملانيأأا ،اإلمأأارات العربيأأة املتحأأدة ،وروغأواي ،وغنأأدا ،وكرانيأأا ،ايطاليأأا ،الرباقيأأل،
الربتغأ أأال ،بوليفيأ أأا (هولأ أأة  -املتعأ أأدهة القوميأ أأات) ،تايلنأ أأد ،تركمانسأ أأتان ،تشأ أأيكيا ،جأ أأةر كأ أأو ،
اجلمهوريأأة الدومينيكيأأة ،سأألوفاكيا ،شأأيل  ،ص أربيا ،غأأابون ،غواتيمأأال ،قطأأر ،كرواتيأأا ،كولومبيأأا،
كينيأأا ،ليتوانيأأا ،منغوليأأا ،موريشأأيو ( )5 كمأأا اعتمأأدت امل ظأأات ا تاميأأة علأأى التقريأأر اةويل
املقد م الحتاه اةورويب( )6وتأره يف الفصأل ا أامو مأ زأ ا التقريأر حملأة عامأة عأ ا راء الأيت
بدهتا اللجنة والتوصيات اليت قدمتها و بدت بوليفيا (هولأة  -املتعأدهة القوميأات) وشأيل وقطأر
()7
ظات ا تامية للجنة  
واإلمارات العربية املتحدة تعليقات على امل

را ا -األنشررطب الت رري نبر وف ررات م ج ررب البروت ر ل الخت رراري لتفاق ررب حقر ر
األشخاص ذوي اإلعاقب
 -12خ أ ل الف أ ة املشأأمولة بأأالتقرير ،صأأدرت اللجنأأة أأاين نش أرات صأأحفية واعتمأأدت آراء
ضأأد ايطاليأأا ،ا راء املعتمأأدة يف 27
بش أ ن الشأأكاوى الفرهيأأة :الب غأأات رقأأم ،2012/9
آذار/م أ أ أ أأار 2015؛ ورقأ أ أ أ أم  ،2014/21ض أ أ أ أأد النمس أ أ أ أأا ،ا راء املعتم أ أ أ أأدة يف  21آب/
غسأ أ أأطو 2015؛ ورقأ أ أأم  ،2013/11بيسأ أ أأل ضأ أ أأد س أ أ أ اليا ،ا راء املعتمأ أ أأدة يف  1نيسأ أ أأان/
بريل 2016؛ ورقم  ،2013/13لوكري ضد س اليا ،ا راء املعتمدة يف  1نيسأان /بريأل 2016؛
__________

()5

()6
()7
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CRPD/C/BOL/CO/1؛ وCRPD/C/BRA/CO/1؛ وCRPD/C/CHL/CO/1؛ وCRPD/C/COL/CO/1؛
CRPD/C/COK/CO/1؛ وCRPD/C/HRV/CO/1؛ وCRPD/C/CZE/CO/1؛ وCRPD/C/DOM/CO/1؛
CRPD/C/ETH/CO/1؛ وCRPD/C/GAB/CO/1؛ وCRPD/C/DEU/CO/1؛ وCRPD/C/GTM/CO/1؛
وCRPD/C/ITA/CO/1؛ وCRPD/C/KEN/CO/1؛ وCRPD/C/LTU/CO/1؛ وCRPD/C/MUS/CO/1؛
وCRPD/C/MNG/CO/1؛ وCRPD/C/PRT/CO/1؛ وCRPD/C/QAT/CO/1؛ وCRPD/C/SRB/CO/1؛
وCRPD/C/SVK/CO/1؛ وCRPD/C/THA/CO/1؛ وCRPD/C/TKM/CO/1؛ وCRPD/C/UGA/CO/1؛
وCRPD/C/UKR/CO/1؛ وCRPD/C/URY/CO/1
CRPD/C/EU/CO/1

CRPD/C/BOL/CO/1/Add.1؛ وCRPD/C/CHL/CO/1/Add.1؛ وCRPD/C/QAT/CO/1/Add.1؛
وCRPD/C/ARE/CO/1/Add.1
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ورقأأم  ،2012/7نوبأأل ضأأد سأ اليا ،ا راء املعتمأأدة يف  2يلول/سأأبتمرب  )8(2016كمأأا اعتمأأدت
ض أأد سأ أ اليا ،يف 27
اللجن أأة قأ أرارا بع أأد املقبولي أأة فيم أأا يتعل أأق ب أأالب رق أأم ،2013/12
آذار/مأأار  )9(2015وتأأره يف الفصأأل ا أأامو مأ زأ ا التقريأأر حملأأة عامأأة عمأأا بدتأأه اللجنأأة مأ
وجهات نظر وآراء 
 -13وفيمأأا يتعلأأق بأأإجراء املتابعأأة م أ جأأل تنفي أ آراء اللجنأأة ،وقفأأت اج أراءات اللجنأأة يف
الأأب رقأأم  ،2012/8س أ ضأأد اةرجنتأ  ،مأأع تقيأأيم للتأأدابً املتخأ ة مرضأأية اىل أأد كبأأً
مأأا فيمأأا يتعلأأق بأأالب رقأأم  ،2010/2غرونينغأأر ضأأد ملأأاين ،فقأأد قأأررت اللجنأأة اكأأاء اج أراء
املتابعة فيما يتعلق بالتوصيات الفرهية (تقييم التدابً اليت اعتمأدهتا الدولأة الطأر ) ولكأ اإلبقأاء
عليأأه فيمأأا يتعلأأق بتنفي أ التوصأأيات العامأأة ،علأأى سأأا تقيأأيم يف الفئأأة جأأيم ( 1وره الأأره لك أ
اإلجأراءات املتخأ ة ل تنفأ ا راء) وخأ ل الفأ ة املشأأمولة بأأالتقرير ،اسأأتمرت اجأراءات املتابعأأة
بالنسبة للب غات رقم  ،2011/4بويدوسو ضد زنغاريأا ،ورقأم  ،2010/1نيوسأيت ووتاكأاكو
ضد زنغاريا ،ورقم  ،2014/21ضد النمسا
 -14واضطلعت اللجنة ب نشطة مبوجب املاهة  6مأ الربوتوكأول الختيأاري (اجأراء التحقيأق)
فيما يتعلق بدولت طرف يف التفاقية واعتمدت تقريرا فيمأا صأص ا أدى الأدول اةطأرا الأيت
()10
قدمت م ظاهتا

خامسا -لمحب عامب عن آراء الالمب وت ص اتها ووجهات نظرها
التدا ر اإليلا ب المت اقب تمف ا التفاق ب
 -15ثنت اللجنة على الدول اةطرا للجهوه اليت بأ لتها مأ جأل اعتمأاه كأق قأائم علأى
قأأوق اإلنسأأان يأأال اإلعاقأأة()11؛ وترمجأأة التفاقيأأة اىل لغأأات الشأأعوب اةصأألية()12؛ واجلهأأوه
الراميأأة اىل مواءمأأة التشأريعات احملليأأة مأأع التفاقيأأة()13؛ واعتمأأاه ا طأأط والسأ اتيجيات اإل ائيأأة
الوطنية املعنيأة حبقأوق اةشأخاص ذوي اإلعاقأة()14؛ الأيت تأنص علأى العأ ا الدسأتوري حبقأوق
اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة()15؛ وانشأأاء جمأأالو علأأى مسأأتوى البلأأديات تعأأى حبقأأوق اةشأأخاص
ذوي اإلعاقأأة()16؛ مبأأا يف ذلأأك العأ ا بأ ن اإلعاقأأة زأ أأد سأأباب التمييأأة احملظأأورة يف طأأر
__________

()8

CRPD/C/13/D/9/2012؛ وCRPD/C/14/D/21/2014؛ وCRPD/C/15/D/11/2013؛ وCRPD/C/15/D/13/2013؛
وCRPD/C/16/D/7/2012

()9
( )10ميك الط ع على تقرير اللجنة وامل
CRPD/C/13/D/12/2013

ظات الدولة الطر على الرابط التايل

www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/InquiryProcedure.aspx

()11
()12
()13
()14
()15
()16
4

انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/SVK/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/COK/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/UKR/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DEU/CO/1 ،الفقرة 3
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DOM/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/BRA/CO/1 ،الفقرة 4
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مكافحة التميية()17؛ واعتماه ا طط الوطنية م جل متكأ النسأاء ذوات اإلعاقأة()18؛ واعتمأاه
تأدابً لتحسأ امكانيأة الوصأأول()19؛ وتعأديل القأوان إللغأاء الوصأأاية()20؛ ووضأع خطأأط وطنيأأة
()21
ملنأأع امهأأال اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة والتسأأبب يف ايأ ائهم وسأأوء معأأاملتهم ؛ والعأ ا رمسيأ ا
بلغأأة اإلشأأارة()22؛ وتنفيأ اسأ اتيجيات تعليميأأة شأأاملة()23؛ واختأأاذ اجأراءات اةابيأأة لتعةيأأة فأأرص
العمأ أ أأل لألشأ أ أأخاص ذوي اإلعاقأ أ أأة()24؛ وكفالأ أ أأة عأ أ أأد ت أ أ أ ثر بأ أ أأدلت اإلعاقأ أ أأة نتيجأ أ أأة لتأ أ أأدابً
التقش أأم()25؛ والتص أأديق عل أأى معاز أأدة مأ أراك لتيس أأً النف أأاذ اىل املص أأنفات املنش أأورة لفائ أأدة
اةش أأخاص املكف أأوف و مع أأاق البص أأر و ذوي اإلعاق أأات اةخ أأرى يف قأ أراءة املطبوع أأات()26؛
والتصديق على الربوتوكول الختيأاري ل تفاقيأة( )27و شأاهت اللجنأة بإ أدى منظمأات التكامأل
()28
اإلقليم لتصديقها على التفاقية

المبادئ واللتزامات ال امب (الم اد من  1إلى )4
 -16عربأ أأت اللجنأ أأة ع أ أ قلقهأ أأا إلبقأ أأاء التش أ أريعات الوطنيأ أأة علأ أأى مفأ أأازيم اإلعاقأ أأة ونظأ أأم
الع ا الرمس باإلعاقة اليت تركة على اإلعاقة واليت تستند اىل النهق املتبع طبي ا يال اإلعاقأة؛
وشأأيوع املصأأطلحات الأأيت تأأنم عأ اقهراء والأأيت تأأره يف القأوان الوطنيأأة عنأأد التطأأرق اىل احلأأدي
ع أ اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة؛ وعأأد مشأأاركة منظمأأات اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة يف عمليأأات
صنع القرارات اليت تعنأيهم؛ وغيأاب و عأد كفايأة الأدعم املقأد لتلأك املنظمأات وخباصأة الأدعم
امل أ أأايل؛ وع أ أأد وج أ أأوه خط أ أأط عم أ أأل وطني أ أأة لتعةي أ أأة ومحاي أ أأة ق أ أأوق اةش أ أأخاص ذوي اإلعاق أ أأة
كم أأا عرب أأت عأ أ قلقه أأا اقاء ض أأعم هرج أأة املواءم أأة بأ أ القأ أوان احمللي أأة وبأ أ التفاقي أأة ،واقاء
التفاوت يف تنفي التفاقية يف الدول ذات اةنظمة الحتاهية
 -17و وصأأت اللجنأأة بأ ن تعمأأل اةطأرا يف التفاقيأأة علأأى مأأا يل أ  :احلأأرص علأأى ن تقأأو
تعاريم اإلعاقة اليت تضعها يف القوان احمللية ونظم منح الشهاهات بش ن اإلعاقة وتقييمها على
كأأق م أ قأأوق اإلنسأأان()29؛ واقالأأة املصأأطلحات املهينأأة م أ الق أوان والأأنظم اةساسأأية()30؛
وضأأمان مشأأاركة املنظمأأات املمثلأأة لألشأأخاص ذوي اإلعاقأأة مشأأاركة كاملأأة وجمديأأة بعأأد التشأأاور

__________

()17
()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25
()26
()27
()28
()29
()30
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/CHL/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/THA/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/CZE/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/HRV/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/PRT/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/SRB/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/ITA/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/KEN/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/HRV/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/GTM/CO/1 ،الفقرة 69
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/GAB/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/EU/CO/1 ،الفقرة 4
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/LTU/CO/1 ،الفقرة 6؛ و ،CRPD/C/ARE/CO/1الفقرة 8
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/GAB/CO/1 ،الفقرة 11؛ و ،CRPD/C/KEN/CO/1الفقرة 6
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معه أأا بش أأفافية يف تص أأميم وتنفي أ وتقي أأيم الق أوان والسياس أأات وخط أأط العم أأل ال أأيت ت أأؤثر عل أأى
اةشخاص ذوي اإلعاقة()31؛ وضمان تةويدزا باملواره املالية الكافية اليت ل تنأال مأ اسأتق ليتها
لتحقي أأق زأ أ ا الغ أأر ()32؛ ووض أأع خط أأط عم أأل لتنفيأ أ التفاقي أأة م أأع وض أأع املع أأايً الواض أأحة،
واجلداول الةمنية والتمويل املناسب()33؛ وقياهة مواءمأة التشأريعات مأع التفاقيأة()34؛ وكفالأة تنفيأ
()35
التفاقية ليشمل كل راض الدول اةطرا
 -18وهع أ أأت اللجن أ أأة ال أ أأدول اةط أ أرا اىل التص أ أأديق عل أ أأى الربوتوك أ أأول الختي أ أأاري امللح أ أأق
()36
بالتفاقية

المساواة وعدم التم ز (المادة  ٥)
 -19عربت اللجنة ع قلقها ةن قوان عد التميية ل تنص صأرا ة علأى ظأر التمييأة علأى
سا اإلعاقة؛ ول يع باحلرمان م ال تيبات التيسأًية املعقولأة ك أد سأباب التمييأة احملظأورة؛
ول يعأ القأانون بأالتميية املتعأأده والتمييأة املتعأده اجلوانأب ،وخباصأأة ضأد النسأاء ذوات اإلعاقأأة،؛
ول تع أ التش أريعات مبفهأأو التمييأأة املمأأار ضأأد ي شأأخص بسأأبب ع قتأأه مأأع غأأً ؛ ولأأيو
زنأأا وجأأوه لسأأبل النتصأأا القانونيأأة ضأأد التمييأأة و كأأا ل ميك أ السأأتفاهة منهأأا و كأأا غأأً
فعالة؛ كما مل تتخ ية تدابً اةابية للتصدي لظازرة التميية؛ ما برامق التأدريب علأى التعامأل مأع
ال تيبات التيسًية املعقولة وعد التميية فإكا ل تقد على حنو منتظم
 -20و قد وصت اللجنة الأدول اةطأرا بأ ن حتظأر صأرا ة التمييأة علأى سأا اإلعاقأة يف
اةطأأر التش أريعية ا اصأأة مبكافحأأة التمييأأة()37؛ وضأأمان الع أ ا القأأانوين بال تيبأأات التيس أًية
املعقولة بوصفها شأك ا مأ شأكال التمييأة علأى سأا اإلعاقأة()38؛ وتوسأيع نطأاق تطبيأق مبأد
ال تيبأأات التيس أًية املعقولأأة يف اهتأأالت اةخأأرى غأأً جمأأال العمالأأة يف مجيأأع مناشأأط احليأأاة()39؛
وتضم القوان احمللية مبد احلماية ضد التميية املتعده والتميية املتعده اجلوانب والتمييأة بسأبب
ع ق أأة الف أأره بغ أأً ()40؛ وت أأوفً س أأبل النتص أأا واجل أأرب الق أأانوين لض أأحايا التميي أأة()41؛ واعتم أأاه
__________

()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
()39
()40
()41

6

انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DEU/CO/1 ،الفقرة 10؛ و ،CRPD/C/BRA/CO/1الفقرة 11
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/HRV/CO/1 ،الفقرة 6؛ و ،CRPD/C/GAB/CO/1الفقرة 9
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DEU/CO/1 ،الفقرة 8؛ و ،CRPD/C/PRT/CO/1الفقرة 12
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/TKM/CO/1 ،الفقرة 8؛ و ،CRPD/C/EU/CO/1الفقرة 9
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DEU/CO/1 ،الفقرة  6انظر يضا  ،CRPD/C/3الفقرة (6ي)
انظأ أ أ أ أأر ،علأ أ أ أ أأى سأ أ أ أ أأبيل املثأ أ أ أ أأال ،CRPD/C/QAT/CO/1 ،الفقأ أ أ أ أأرة 6؛ و ،CRPD/C/THA/CO/1الفقأ أ أ أ أأرة 6؛
و ،CRPD/C/COL/CO/1الفقرة 5
انظ أ أ أأر ،عل أ أ أأى س أ أ أأيبيل املث أ أ أأال ،CRPD/C/SRB/CO/1 ،الفق أ أ أأرة 10؛ و ،CRPD/C/SVK/CO/1الفق أ أ أأرة 16؛
و ،CRPD/C/14/D/21/2014الفقرة 5-8
انظر ،على سيبيل املثال ،CRPD/C/BOL/CO/1 ،الفقرة  14انظر يض ا  ،CRPD/C/3الفقرة 7
انظر ،على سيبيل املثال ،CRPD/C/ITA/CO/1 ،الفقرة 10؛ و ،CRPD/C/CHL/CO/1الفقرة 12
انظ أ أ أأر ،عل أ أ أأى س أ أ أأيبيل املث أ أ أأال ،CRPD/C/COK/CO/1 ،الفق أ أ أأرة 10؛ و ،CRPD/C/BRA/CO/1الفق أ أ أأرة 13؛
و ،CRPD/C/URY/CO/1الفقرة 14
انظ أ أ أأر ،عل أ أ أأى س أ أ أأيبيل املث أ أ أأال ،CRPD/C/CZE/CO/1 ،الفق أ أ أأرة 12؛ و ،CRPD/C/SRB/CO/1الفقأ أ أ أأرة 10؛
و ،CRPD/C/THA/CO/1الفقرة 14
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اجأ أراءات اةابي أأة للتعجي أأل باملس أأاواة الفعلي أأة لألش أأخاص ذوي اإلعاق أأة()42؛ وت أأدريب العناص أأر
الفاعلة العامأة وا اصأة بانتظأا بشأ ن ال تيبأات التيسأًية املعقولأة وعأد التمييأة ضأد اةشأخاص
()43
ذوي اإلعاقة

 المساء ذوات اإلعاقب (المادة  ٦)
 -21عربت اللجنة ع قلقها لفتقار السياسات وا طط الوطنية اليت تتناول مسأ لة املسأاواة
بأ اجلنسأ  ،يف غالأب اة يأأان ،اىل منظأور اإلعاقأة كمأا ن املسأأائل اجلنسأانية غأً معممأأة يف
السياسات املتعلقة باإلعاقة؛ ولعأد وجأوه تأدابً ملعاجلأة التمييأة املتعأده والتمييأة املتعأده اجلوانأب
ممأأا تواجهأأه النسأأاء ذوات اإلعاقأأة؛ وعأأد مشأأاركته يف عمليأأات صأأنع الق أرارات الأأيت تعنأأيه ؛
وانتشار القوالب النمطية الضارة اليت تأؤثر علأى متأتعه حبقأوقه ؛ وغيأاب و عأد كفايأة التأدابً
الكفيلأأة مبنأأع العنأأم املمأأار ضأأد النسأأاء ذوات اإلعاقأأة ،مبأأا يف ذلأأك العنأأم اجلنسأ والتصأأدي
لأأه؛ وانعأأدا البيانأأات يف ز أ ا الصأأده؛ وانعأأدا و دوهيأأة تأأدابً العمأأل اإلةأأايب؛ والفتقأأار اىل
س أأبل النتص أأا امل ئم أأة ض أأد العن أأم اجلنس أأاين؛ والض أأعم الش أأديد ال أ ي يس أأم النس أأاء ذوات
اإلعاقة يف الت الكأوار و الطأوارئ اإلنسأانية ،ممأا يعرضأه بقأدر كأرب ملخأاطر العنأم ،مبأا
يف ذلك العنم اجلنس
 -22و وصأأت اللجنأأة ب أ ن تتخ أ اةط أرا يف التفاقيأأة مجيأأع التأأدابً املناسأأبة ،مبأأا فيهأأا تأأدابً
العمأأل اإلةأأايب( ،)44لضأأمان تنميأأة املأأرة ذات اإلعاقأأة ومتكينهأأا والنهأأو هبأأا()45؛ وتعمأأيم مراعأأاة
املنظأأور اجلنسأأاين واإلعاقأأة يف السياسأأات وال أربامق والس أ اتيجيات()46؛ والتصأأدي لظأأازرة التمييأأة
املتعأأده والتمييأأة املتعأأده اجلوانأأب يف القأوان والسياسأأات واملمارسأأات()47؛ وكفالأأة اجأراء املشأأاورات
املناسأأبة مأأع النسأأاء والفتيأأات ذوات اإلعاقأأة يف جمأالت تصأأميم وتنفيأ وتقيأأيم السياسأأات والأربامق
اليت تؤثر عليه بصورة مباشرة()48؛ واعتماه اطار العناية الواجبة للت كد م امكانيأة الطأ ع علأى
القأوان والسياسأأات والأربامق الأأيت تتصأدى للعنأأم ضأد املأأرة والت كأد مأ فعاليتهأا يف منأأع ومعاجلأأة
()50
العنم ضد النساء ذوات اإلعاقة()49؛ والقيا بصورة منهجية جبمع بيانات ع الته

 األطفال ذوو اإلعاقب (المادة  7)
 -23عربأت اللجنأة عأ القلأق اقاء عأد الأأوع حبقأوق اةطفأال ذوي اإلعاقأأة؛ وعأد اشأرا
زؤلء يف القرارات اليت تؤثر على ياهتم؛ و الت الوصم والتميية والقوالب النمطية الضارة الأيت
__________

()42
()43
()44
()45
()46
()47
()48
()49
()50
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انظر ،على سيبيل املثال ،CRPD/C/TKM/CO/1 ،الفقرة  10انظر يضا  ،CRPD/C/3الفقرة (7ن)
انظر ،على سيبيل املثال ،CRPD/C/DEU/CO/1 ،الفقرة 14؛ و ،CRPD/C/QAT/CO/1الفقرة 12
انظر على سبيل املثال ،CRPD/C/EU/CO/1 ،الفقرة  21انظر يضا  ،CRPD/C/3الفقرة (8ه)
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/GC/3 ،الفقرة 64؛ و ،CRPD/C/THA/CO/1الفقرة 16
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/EU/CO/1 ،الفقرة 21؛ و ،CRPD/C/ETH/CO/1الفقرة 14
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/LTU/CO/1 ،الفقرة  16انظر يض ا  ،CRPD/C/3الفقرة ) (63
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/SRB/CO/1 ،الفقرة 12؛ و ،CRPD/C/PRT/CO/1الفقرة 18
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/BRA/CO/1 ،الفقرة 15
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/GC/3 ،الفقرة (63ه)؛ و ،CRPD/C/GTM/CO/1الفقرة 20
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تط أأاهلم ،ول س أأيما يف املن أأاطق الريفي أأة،؛ وتفشأ أ ظ أأازرة اي أأداع ز أأؤلء اةطف أأال يف مؤسس أأات،
واإلمهأأال ال أ ي يطأأاهلم وسأأوء معأأاملتهم واي أ اؤزم واسأأتغ هلم جنسأأي ا يف بعأأا البلأأدان؛ وعأأد
كفايأأة الأأدعم املقأأد اىل اةطفأأال ذوي اإلعاقأأة و سأأرزم؛ ومأأا للتأأدابً التقشأأفية م أ آثأأار سأألبية
على توافر خدمات هعم اةسر اليت تعول طفالا معوق
 -24و وصأأت اللجنأأة اةط أرا يف التفاقيأأة بوضأأع وتنفي أ اس أ اتيجية شأأاملة قائمأأة علأأى قأأوق
اةطفأأال ذوي اإلعاقأأة()51؛ واذكأأاء الأأوع حبقأأوق زأأؤلء اةطفأأال()52؛ وضأأمان التشأأاور معهأأم م أ
جل متكينهم م التعبً حبرية ع آرائهم بش ن املسأائل الأيت تعنأيهم()53؛ وتنفيأ اسأ اتيجيات اهلأد
منهأأا منأأع التخل أ عأأنهم وامهأأاهلم وايأأداعهم يف مؤسسأأات الرعايأأة()54؛ ومكافحأأة وضأأعهم يف قوالأأب
طيأأة هاخأأل اةسأأرة ويف اهتتمأأع()55؛ وتطأوير خأأدمات الأأدعم املقدمأأة لألطفأأال ذوي اإلعاقأأة و سأأرزم
()57
يف اهتتمعات احمللية()56؛ والتخفيم م ت ثً تدابً التقشم على زؤلء اةطفال

 إذ اء ال عي (المادة  8)
 -25عربت اللجنة ع قلقها اقاء عد وجوه مح ت للتوعية بش ن قوق اةشخاص ذوي
اإلعاقة و دوهية عدهزا ،وةكا ل تنف هائما ول تتسق مع النهق القائم على قأوق املعأوق
اإلنس أأانية؛ و قيقأ أأة ن الوقاي أأة البتدائيأ أأة م أ أ العجأ أأة تعت أأرب مقياس أ أ ا لتنفي أ أ التفاقيأ أأة؛ وشأ أأيوع
الوصأأم والقولبأأة الضأأارة ،ول سأأيما ضأأد النسأأاء ذوات اإلعاقأأة واةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة العقليأأة
و /و الجتماعية  -النفسأية؛ وةن جهأوه التوعيأة الأيت يأديرزا القطأاع ا أاص ،الأيت تتلقأى مأوالا
عامة ا ا تعةق النهق القائم على اإل سان يال اإلعاقة مما يتعار مع التفاقية
 -26و وص أأت اللجن أأة اةطأ أرا يف التفاقي أأة بأ أ ن تت أأوىل ،مبعي أأة منظم أأات اةش أأخاص ذوي
اإلعاقة ،وضع وتنفي مح ت للتوعية تركة على عامأة النأا واحلكومأات والقطأاع ا أاص وذلأك
إلب أراق املعأأوق يف صأأورة نأأا م أ ذوي احلقأأوق()58؛ والغأأاء الوقايأأة اةوليأأة م أ اإلعاقأأات م أ
خط أأط العم أأل والسياس أأات الرامي أأة اىل تنفيأ أ ك أأا التفاقي أأة()59؛ والعم أأل بفعالي أأة عل أأى من أأع
ومكافحأأة القوالأأب النمطيأأة والتميي أأة ممأأا يواجهأأه اةش أأخاص ذوو اإلعاقأأة()60؛ وضأأمان اتس أأاق
اجلهأأوه املب ولأأة مأ قبأأل جهأأات خاصأأة يف جمأأال التوعيأأة مأأع الأأنهق املتبأأع يأأال اإلعاقأأة والقأأائم
()61
على مراعاة قوق اإلنسان
__________

()51
()52
()53
()54
()55
()56
()57
()58
()59
()60
()61
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/EU/CO/1 ،الفقرة 23؛ و ،CRPD/C/COK/CO/1الفقرة 14
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/THA/CO/1 ،الفقرة  18انظر يضا  ،CRPD/C/3الفقرة (9ه)
انظ أأر ،عل أأى س أأبيل املث أأال ،CRPD/C/CZE/CO/1 ،الفق أأرة 15؛ و ،CRPD/C/DEU/CO/1الفق أأرة  18انظ أأر
يضا  ،CRPD/C/3الفقرة (9ق)
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة (9ب)
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/THA/CO/1 ،الفقرة 17؛ و ،CRPD/C/KEN/CO/1الفقرة 14
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/LTU/CO/1 ،الفقرة 20
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/PRT/CO/1 ،الفقرة 20
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/COK/CO/1 ،الفقرة 18؛ و ،CRPD/C/EU/CO/1الفقرة 27
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/QAT/CO/1 ،الفقرة 18؛ و ،CRPD/C/THA/CO/1الفقرة 20
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/UGA/CO/1 ،الفقرة 15؛ و ،CRPD/C/ETH/CO/1الفقرة 18
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/MUS/CO/1 ،الفقرة  16انظر يضا  ،CRPD/C/3الفقرة (10ه)
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إمكان ب ال ص ل (المادة  ٩)
 -27عربت اللجنة ع قلقها اقاء قلة التقد احملرق بش ن امكانية الوصول اىل املباين ووسائل
النق أأل وتكنولوجي أأا املعلوم أأات والتص أأالت؛ والتفس أًات الض أأيقة املتعلق أأة بإمكاني أأة الوص أأول اىل
البيئ أأة املاهي أأة؛ وانع أأدا مع أأايً امكاني أأة الوص أأول و دوهي أأة تنفيأ أ تل أأك املع أأايً ورص أأد عملي أأة
تنفيأ أ زا؛ وع أأد مش أأاركة منظم أأات اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة يف عملي أأات ص أأنع القأ أرارات ال أأيت
تعنيهم؛ وعد الع ا بلغأة برايأل ولغأة اإلشأارة باعتبارمهأا مأ سأاليب الكتابأة والتعبأً الرمسيأة؛
وعأأد كفايأأة ال أ ويق ملبأأد التصأأميم املو أأد؛ وعأأد وجأأوه تكنولوجيأأا ميسأأورة التكلفأأة تكأأون يف
املتن أأاول يف جم أأايل املعلوم أأات والتص أأالت؛ وع أأد اهرايف املع أأايً املتعلق أأة بإمكاني أأة الوص أأول يف
عمليات الشراء؛ وعد وجوه خطط فيما يتعلق بإمكانية الوصول
 -28و وصأأت اللجنأأة ب أ ن تضأأع الأأدول اةط أرا  ،بالتشأأاور مأأع منظمأأات اةشأأخاص ذوي
اإلعاقة ،خطط عمل وطنية شأاملة خبصأوص امكانيأة الوصأول وحتديأد اةطأر الةمنيأة ال قمأة هلأا،
ورصد وتقييم املعايً املرجعية ،وذلك مر لق بالنسبة اىل عمليات الشراء()62؛ وتشجيع تصأميم
وتطوير وانتايف وتوقيع نظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت الأيت ميكأ للجميأع السأتفاهة منهأا
يف مرا ل مبكرة ،حبي تكون يف املتنأاول ب قأل تكلفأة()63؛ والعمأل علأى ن تتضأم التشأريعات
وتس أأتند اىل مب أأد التص أأميم املو أأد وت أأنص عل أأى الةامي أأة تطبي أأق مع أأايً امكاني أأة الوص أأول وف أأر
جةاءات على ال ي ل يطبقوكا()64؛ والع ا القانوين بلغأة اإلشأارة وطريقأة برايأل()65؛ وتوسأيع
نط أأاق السياس أأة العام أأة بشأ أ ن امكاني أأة الوص أأول وذل أأك لتمكأ أ اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة مأ أ
()66
املشاركة يف اهتتمع

الحق في الح اة (المادة )1٠
 -29عربت اللجنة ع قلقها اقاء املمارسات الضارة اليت هتده ياة اةشأخاص ذوي اإلعاقأة،
مب أا يف ذلأأك اهلجمأأات املسأألطة علأأى اةشأأخاص املصأأاب بأأاملهق واجل أرائم الطقوسأأية وج أرائم قتأأل
اةطفال ديث الولهة ذوي اإلعاقة ،واستخدا اةطفال ذوي اإلعاقة يف الاجار باةعضاء
 -30و وصأأت اللجنأأة ب أ ن تعمأأل الأأدول الط أرا علأأى اجتثأأا املمارسأأات الضأأارة ،مبأأا فيهأأا
عمأأال القتأأل املرتبطأأة بأأالطقو  ،و "القتأأل الأأر يم" ،و عمليأأات التشأأويه ،و الاجأأار باةعضأأاء
و ج أ أةاء اجلس أأم ،و و ه الرضأ أأع ،و القت أأل املتعمأ أأد لألش أأخاص ذوي اإلعاقأ أأة()67؛ ومحاي أأة أ أأق
اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة يف احليأأاة علأأى قأأد املسأأاواة مأأع ا خ أري ()68؛ والتحقيأأق فأأورا يف مجيأأع
أأالت العنأأم املمأأار علأأى اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة ،وضأأمان مقاضأأاة ومعاقبأأة اجلنأأاة علأأى
النحو املناسب

__________

()62
()63
()64
()65
()66
()67
()68
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/URY/CO/1 ،الفقرة 22؛ و ،CRPD/C/GAB/CO/1الفقرة 33
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/14/D/21/2014 ،الفقرة  5-8انظر يض ا  ،CRPD/C/3الفقرة (11ه)
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/14/D/21/2014 ،الفقرة 9
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/14/D/21/2014 ،الفقرة 9؛ و ،CRPD/C/MNG/CO/1الفقرة 16
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/MNG/CO/1 ،الفقرة 17
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة 12
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/KEN/CO/1 ،الفقرة 20
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 حالت الخطر والط ارئ اإلنسان ب (المادة  11)
 -31عربأأت اللجنأأة ع أ قلقهأأا اقاء انعأأدا و دوهيأأة مشأأاركة اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة يف
جمأأال احلأأد مأ لأأاطر الك أوار واس أ اتيجيات أأالت الط أوارئ اإلنسأأانية؛ وقلأأة و عأأد كفايأأة
اط ع اةشخاص ذوي اإلعاقة على ز السأ اتيجيات والربوتوكأولت ،ول سأيما الصأم مأنهم
والصم  -املكفوف واةشخاص املعتل السمع؛ و وضاع املهأاجري وال جئأ وملتمسأ اللجأوء
واملشرهي هاخليا مم يعانون اعاقات؛ و قيقة ن النساء ذوات اإلعاقة زأ كثأر مأ يتأ ثر عنأد
وقوع الت الكوار والطوارئ اإلنسانية؛ وعد وجوه منظور يتناول الت اإلعاقأة واحلقأوق
يف ب أرامق مسأأاعدة الضأأحايا الأأيت ختأأد ضأأحايا اةلغأأا املضأأاهة لألف أراه؛ وانعأأدا و عأأد كفايأأة
ب أرامق التوعيأأة بش أ ن اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة املقدمأأة للمأأوظف العأأامل يف أأالت الك أوار
وجهوه اإلغاثة اإلنسانية 
 -32و وصت اللجنة ب ن تعتمد اةطرا يف التفاقية اس اتيجيات و بروتوكولت للحد م
ل أأاطر الكأ أوار والطأ أوارئ اإلنس أأانية تك أأون ميس أأرة وش أأاملة جلمي أأع اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة،
ول س أأيما الص أأم ،و ن توض أأع تل أأك السأ أ اتيجيات والربوتوك أأولت وتنفأ أ بالتش أأاور الوثي أأق م أأع
املنظمات اليت متثلهم()69؛ وتعميم مراعاة مسائل اإلعاقة يف سياسات اهلجأرة وال جئأ ()70؛ ويف
بأرامق مسأأاعدة الضأأحايا()71؛ والعمأأل بانتظأأا علأأى تأأدريب مأأوظف اإلنقأأاذ والط أوارئ واجلهأأات
()72
الفاعلة اإلنسانية على اتباع كق قائم على قوق املعوق اإلنسانية

 العترراف األشخاص ذوي اإلعاقب عارى قردم المسراواة مرر غ ررهم أمرام القران ن
(المادة ) 1٢
 -33عربت اللجنة ع قلقها اقاء النظم القانونيأة الأيت ل تأةال حتأر اةشأخاص ذوي اإلعاقأة
م أ اةزليأأة القانونيأأة و تقيأأد تلأأك اةزليأأة يف العديأأد م أ جمأأالت احليأأاة؛ واقاء غيأأاب و عأأد
كفايأأة الأأدعم املقأأد اىل اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة أ ميارس أوا زليأأتهم القانونيأأة ،ول سأأيما يف
أأالت الط أوارئ واةقمأأات؛ و قيقأأة ن النسأأاء ذوات اإلعاقأأة ز أ كثأأر عرضأأة للحرمأأان م أ
اةزلي أأة القانوني أأة؛ و قيق أأة ن املع أأوق ل يةال أأون أأروم م أ أ اةزلي أأة القانوني أأة عل أأى س أأا
التحلأي ت الأأيت تقأأو هبأا طأرا ثالثأأة "ملصأاحلهم الفضأألى"؛ وزأ ا احلرمأان مأ اةزليأأة القانونيأأة
كثًا ما يؤهي اىل ايداع املعوق يف مؤسسات بدون اراهة منهم
 -34و وصأأت اللجنأأة الأأدول اةطأرا بإلغأأاء احلرمأأان مأ اةزليأأة القانونيأأة ،قانون أ ا وممارسأأة،
بسأأبب اإلعاقأأة واةخأ بأأنظم صأأنع القأرارات املدعومأأة( )73وضأأمان امكانيأأة صأأول اةشأأخاص
ذوي اإلعاقة على الدعم املصمم سأب ال تياجأات الفرهيأة وا أ ا زأ ا الأدعم بشأكل كامأل
__________

()69
()70
()71
()72
()73
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DOM/CO/1 ،الفقرة 19؛ و ،CRPD/C/ARE/CO/1الفقرة 22
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/EU/CO/1 ،الفقرة 35
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/COL/CO/1 ،الفقرة 29
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة (13و)
انظأ أ أ أأر ،علأ أ أ أأى سأ أ أ أأبيل املثأ أ أ أأال ،CRPD/C/BRA/CO/1 ،الفقأ أ أ أأرة 25؛ و ،CRPD/C/SRB/CO/1الفقأ أ أ أأرة 22؛
و ،CRPD/C/16/D/7/2012الفقرة 5-8
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لس أأتق ليتهم واراههت أأم و فض أألياهتم ،وتق أأدمي زأ أ ا ال أأدعم عل أأى س أأا املوافق أأة احل أأرة واملس أأتنًة
للشأأخص املعأأي ،و ن يكأأون ذلأأك  -عنأأد انطباقأأه  -مأأع اللجأأوء علأأى النحأأو الواجأأب لختبأأار
" فضل تفسً لإلراهة واةفضليات" ،مبا يتماشأى مأع تعليأق اللجنأة العأا رقأم  )2014(1بشأ ن
()74
الع ا باةشخاص ذوي اإلعاقة على قد املساواة مع ا خري ما القانون

 الحتكام إلى القضاء (المادة  13)
 -35عربأأت اللجنأأة ع أ قلقهأأا اقاء قلأأة مواءمأأة اإلج أراءات القضأأائية ،م أ ي أ المتثأأال،
لسأأً الأأدعاوى واةخأ بأأاملنظور اجلنسأأاين ومراعأأاة السأ يف القضأأايا الأأيت يكأأون اةشأأخاص مأ
ذوي اإلعاقأأة طراف أ ا فيهأأا ،مبأأا يف ذلأأك تأأوفً ال مجأأة بلغأأة اإلشأأارة وغًزأأا م أ شأأكال التيسأأً
عليهم والتواصل معهم؛ واقاء قلة فرص ا تكامهم اىل نظا القضاء؛ ونقأص املسأاعدة القانونيأة؛
والقيوه املفروضة خبصوص س مة اةهلة اليت يقدمها اةشخاص ذوو اإلعاقة؛ وعد محاية زؤلء
اةشخاص ،ل سيما النساء ذوات اإلعاقة ال ئ ميار عليه العنم
 -36و وصت اللجنة الدول اةطأرا بضأمان قأدرة اةشأخاص ذوي اإلعاقأة علأى ال تكأا
الفعل اىل القضاء على قد املساواة مع غًزم ،مبا يف ذلك م خ ل تأوفً ال تيبأات التيسأًية
اإلجرائيأأة( )75واملناسأأبة للسأ ؛ والتأأدريب الفعأأال للعأأامل يف القضأأاء ونظأأا السأأجون علأأى اتبأأاع
()76
كق يقو على مراعاة قوق املعوق اإلنسانية

 حريب الم

وحقه في األمان عاى شخصه (المادة  14)

 -37مجعت اللجنة اجتهاهاهتا بش ن املاهة  14م التفاقية يف املباهئ التوجيهية بشأ ن أق
اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة يف احلريأأة واةمأأان علأأى شخاصأأهم ،الأأيت اعتمأأدهتا اللجنأأة يف هورهت أأا
الرابعة عشرة ،و ز تره يف مرفق ز ا التقرير 

 عدم الت رض لات رايب أو الم امارب أو ال ق رب القاسر ب أو الالإنسران ب أو المه مرب
(المادة ) 1٥
 -38واصأألت اللجنأأة اإلع أراب ع أ قلقهأأا اقاء سأأوء الظأأرو املعيشأأية يف مؤسسأأات الرعايأأة
اليت ل يةال يعي فيها اةشخاص ذوو اإلعاقأة؛ واقاء اخضأاعهم للعأ يف بأدون اراهة مأنهم ،مبأا
يف ذلأأك اخضأأاعهم للتعقأأيم القسأأري واإلخصأأاء اجلرا أ ؛ واسأأتخدا القيأأوه املاهيأأة والكيميائيأأة
و امليكانيكيأأة ،واحلأأبو النف أراهي ،والعقوبأأة البدني أأة ،وممارسأأة الع أ يف بالصأأدمات الكهربائي أأة،
والسأأتخدا املف أأرة للق أأوة ،واخض أأاع اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة للتج أأارب الطبي أأة؛ وع أأد وج أأوه
مب أأاهئ توجيهي أأة خ قي أأة تكف أأل لألش أأخاص ذوي اإلعاقأ أة ممأ أ يش أأاركون يف البح أأو اعط أأاء
موافقتهم املستنًة
__________

( )74انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة (14و)
( )75انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/16/D/7/2012 ،الفقرة 5-8
( )76انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/CZE/CO/1 ،الفقرة 25؛ و ،CRPD/C/ITA/CO/1الفقرة 30
GE.17-07584
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 -39و وصت اللجنة الدول اةطرا حبظر مجيأع املمارسأات الأيت قأد ترقأى اىل أد التعأ يب
و املعامل أ أأة القاس أ أأية وال انس أ أأانية و املهين أ أأة()77؛ وض أ أأمان اجأ أ أراء البح أ أأو الطبي أ أأة والتج أ أأارب
وبروتوكأأولت الع أ يف بعأأد احلصأأول علأأى املوافقأأة احلأأرة واملسأأبقة واملسأأتنًة علأأى النحأأو الكامأأل
لألشخاص ذوي اإلعاقة()78؛ والعمل بفعالية على منع دو املمارسات اليت قد ترقى اىل أد
التع يب و املعاملة القاسأية و ال انسأانية و املهينأة( ،)79وذلأك بطأرق منهأا انشأاء آليأات رصأد
()80
وطنية ملنع التع يب؛ والتحقيق واملقاضاة ومعاقبة اجلناة

 عدم الت رض لالستغالل وال مف والعتداء (المادة  1٦)
 -40عربأأت اللجنأأة ع أ قلقهأأا يأأال العنأأم املمأأار ضأأد النسأأاء ذوات اإلعاقأأة ،مبأأا يف ذلأأك
العن أأم اجلنس أ ؛ و ي أأال العن أأم املم أأار عل أأى اةطف أأال ذوي اإلعاق أأة ،مم أ يأُ أدفع هب أأم اىل التس أأول
ومتار عليهم البلطجة وتُوقع عليهم العقوبة اجلسأدية ويُتأاجر هبأم؛ والعنأم املمأار علأى اةشأخاص
ذوي اإلعاق أأة ممأ أ ل يةال أأون يعيش أأون يف مؤسس أأات الرعاي أأة ،مب أأا يف ذل أأك اةم أأاك ال أأيت ل ت أأديرزا
احلكومات؛ والعنم ال ي ميار ضد اةشخاص ذوي اإلعاقة نتيجة نشوب النةاعات املسلحة
 -41و وصت اللجنة بأ ن تعمأم طأرا التفاقيأة مراعأاة مسأائل اإلعاقأة يف سياسأات الوقايأة
واحلماية م العنم والعتداء والستغ ل()81؛ وتأوفً سأبل النتصأا والأدعم لألشأخاص ذوي
اإلعاقأأة املتضأأرري م أ العنأأم ،مبأأا يف ذلأأك عأ طريأأق خطأأوة التصأأال اهلاتفيأأة للحصأأول علأأى
املسأأاعدة وتأأوفً امل ج أ ()82؛ ومجأأع بيانأأات مصأأنفة عأ أأالت العنأأم ضأأد اةشأأخاص ذوي
اإلعاق أأة()83؛ وانش أأاء اط أأار العناي أأة الواجب أأة ملكافح أأة ظ أأازرة اإلفأ أ ت مأ أ العق أأاب فيم أأا يتعل أأق
بالعنم واإليأ اء و السأتغ ل( ،)84والتحقيأق مأع مأرتكذ زأ اةفعأال ومقاضأاهتم( ،)85وانشأاء
()86
آلية رصد وفقا للماهة  )3(16م التفاقية

حمايب السالمب الشخص ب (المادة  17)
 -42عربت اللجنة ع قلقها اقاء التعقيم القسري ،واإلجها القسأري ،واجأراءات الصأحة
اجلنسأأية واإلبابيأأة القسأرية؛ والعأ يف الطأأذ القسأأري ،ل سأأيما مأأا ميأأو اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة
النفسأأية الجتماعيأأة؛ واجلرا أأة القسأرية الأأيت ُاجأأرى علأأى اةطفأأال مأ أأامل صأأفات اجلنس أ ؛
واملمارسات التقليدية الضارة ،مبأا فيهأا تشأويه اةعضأاء التناسألية اةنثويأة الأيت متأو النسأاء ذوات
اإلعاقة؛ والعنم ضد اةشخاص ذوي اإلعاقة ال ي ميارسون قهم يف التجمع السلم 

__________

()77
()78
()79
()80
()81
()82
()83
()84
()85
()86
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/HRV/CO/1 ،الفقرة 24؛ و ،CRPD/C/THA/CO/1الفقرة 32
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة (17ب)
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/CHL/CO/1 ،الفقرة 38
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرتان (17ه) و(ه)
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/KEN/CO/1 ،الفقرة 32؛ و ،CRPD/C/EU/CO/1الفقرة 45
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/TKM/CO/1 ،الفقرة 30؛ و ،CRPD/C/MUS/CO/1الفقرة 28
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/ITA/CO/1 ،الفقرة 44
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/UGA/CO/1 ،الفقرة 31؛ و ،CRPD/C/URY/CO/1الفقرة 40
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة (18ه)
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/HRV/CO/1 ،الفقرة 26؛ و ،CRPD/C/DEU/CO/1الفقرة 36
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 -43و وصت اللجنة ب ن تلغ طرا التفاقية القوان اليت اجية التعقيم القسأري ،واإلجهأا
القس أأري()87؛ و ظ أأر العأ أ يف الط أأذ هون املوافقأ أة احل أأرة واملس أأتنًة للش أأخص املع أأي()88؛ وت أأدريب
()89
املهني  ،ل سيما العاملون يف اهتال الطذ ،على ا ا قوق اةشخاص ذوي اإلعاقة

حريب التمقل واللمس ب (المادة  18)
 -44عرب أأت اللجن أأة عأ أ قلقه أأا اقاء القي أأوه القانوني أأة املفروض أأة عل أأى اكتس أأاب اجلنس أأية ،واقاء
الأأدخول اىل البلأأد؛ والتفاوتأأات يف احلصأأول علأأى ا أأدمات الجتماعيأأة ،ويف هعأأم املهأأاجري ذوي
اإلعاقأأة؛ وعأأد قابليأأة حتويأأل العأ وات الجتماعيأأة لألشأأخاص ذوي اإلعاقأأة يف منظمأأات التكامأأل
اإلقليم ؛ وانعدا و عد كفاية تسجيل ولهة اةطفال ذوي اإلعاقة ،ل سيما يف املناطق الريفية
 -45و وصأأت اللجنأأة بأ ن تضأأم الأأدول اةطأرا لألشأأخاص ذوي اإلعاقأأة امكانيأأة ممارسأأة
قه أأم يف اكتس أأاب اجلنس أأية و تغيًز أأا عل أأى ق أأد املس أأاواة م أأع ا خأ أري ()90؛ وض أأمان معامل أأة
اةشخاص ذوي اإلعاقة معاملة متساوية يف اطأار اجأراءات اهلجأرة واللجأوء()91؛ والت كأد مأ ن
()92
اةطفال ذوي اإلعاقة يُسجلون فور ولههتم ،ومينحون وثائق زويتهم

ال ش المستقل والندماج في الملتمر (المادة  1٩)
 -46عربأأت اللجنأأة ع أ قلقهأأا اقاء اسأأتمرار ايأأداع اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة يف مؤسسأأات
الرعاية ،مبا يف ذلك اعتماه لصصات م امليةانية هل ا الغر ؛ وانعأدا و عأد كفايأة خأدمات
الدعم ،مبا يف ذلك املساعدة الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف هاخل جمتمعاهتم احمللية
 -47و وصأأت اللجنأأة بأ ن تضأأع الأأدول اةطأرا  ،بالتشأأاور الوثيأأق مأأع منظمأأات اةشأأخاص
ذوي اإلعاقة ،اسأ اتيجيات و طأرا وطنيأة ضأم طأر قمنيأة واضأحة ،وتكأريو لصصأات هلأا مأ
امليةانيأأة ،ووضأأع مؤش أرات ومقأأاييو القصأأد منهأأا تعةيأأة نظأأم عأأي مسأأتقلة تتأأيح العتمأأاه علأأى
النفو ،وتقرير اةشخاص ذوي اإلعاقة مصًزم و ريتهم يف الختيأار ،وضأمان اتا أة خأدمات
()93
هعم شاملة ،مبا فيها اتا ة مساعدات شخصية يف اهتتمعات احمللية

التمقل الشخصي (المادة  ٢٠)
-48
جوههتا

عربأأت اللجنأأة ع أ قلقهأأا اقاء عأأد ت أوافر اةجهأأةة املسأ غ
أاعدة ،وغ أ ء سأأعارزا ،ونقأأص

__________

()87
()88
()89
()90
()91
()92
()93
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/EU/CO/1 ،الفقرة 47؛  ،CRPD/C/LTU/CO/1الفقرة 38
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/MUS/CO/1 ،الفقرة 30؛  ،CRPD/C/PRT/CO/1الفقرة 37
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/BRA/CO/1 ،الفقرة 35؛  ،CRPD/C/HRV/CO/1الفقرة 27
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة ) (20
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة (20ب)
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/ETH/CO/1 ،الفقرة 42؛ و ،CRPD/C/GTM/CO/1الفقرة 52
انظر ،على سبيل املثأال ،CRPD/C/15/R.2 ،الفقأرات  8و 10و 11انظأر يضأ ا  ،CRPD/C/3الفقأرة ،) (21
(ب)( ،ن)( ،ة) و(ي)
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 -49و وص أأت اللجن أأة بأ أ ن تكف أأل ال أأدول اةطأ أرا اتا أأة جه أأةة للتنق أأل و جه أأةة مس أ غ
أاعدة
()94
ب سعار معقولة وعالية اجلوهة لألشخاص ذوي اإلعاقة

حريب الت ب ر (المادة )٢1
 -50عرب أأت اللجن أأة ع أ قلقه أأا اقاء دوهي أأة و ع أأد ق أأدرة اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة عل أأى
الوص أ أأول اىل خ أ أأدمات البأ أ أ اإلذاعأ أ أ و التلفةي أ أأوين الع أ أأا و /و ا أ أأاص ،واملواق أ أأع الش أ أأبكية،
واملعلومات الرقمية ،وتكنولوجيا املعلومات والتصالت؛ واقاء انعدا و دوهية اإلعأ بطريقأة
برايأأل ،ولغأأة اإلشأأارة ،والق أراءة امليسأأرة ،والوسأأائل املعأأةقة والبديلأأة وغًزأأا م أ وسأأائل و سأأاليب
التصال؛ واقاء عد الع ا بلغة اإلشارة لغة رمسية
 -51و وصت اللجنة ب ن تضم الدول اةطرا قدرة اةشأخاص ذوي اإلعاقأة علأى ممارسأة
قهم يف رية التعبً والر ي ،مبا يف ذلك رية التما املعلومات واةفكار وتلقيها ونقلها علأى
ق أأد املس أأاواة م أ أع ا خأ أري ( ،)95وذل أأك بإتا أأة وص أأوهلم اىل مجي أأع املعلوم أأات العام أأة ،واملواق أأع
الش أأبكية ،و ط أأات الب أ  ،وتكنولوجي أأا املعلوم أأات والتص أأالت بطريق أأة براي أأل ،وبلغ أأة اإلش أأارة،
وب شكال القراءة امليسرة ،واحلاشية املرئية ،والوصم السمع  ،والوسائط املعأةقة و البديلأة وغًزأا
()96
م وسائل و ساليب التصال

احترام الخص ص ب (المادة  ٢٢)
 -52توصأ أ اللجن أأة بأ أ ن تكف أأل ال أأدول اةطأ أرا محاي أأة بيان أأات اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة
()97
الشخصية م التشوي التعسف وغً القانوين ،مبا يف ذلك سج هتم الصحية

احترام الب ت واألسرة (المادة  ٢3)
 -53عربأأت اللجنأأة عأ قلقهأأا اقاء القأوان واملمارسأأات الأأيت تقيأأد احلأأق يف قوايف اةشأأخاص
ذوي اإلعاقة ،واقاء قوقهم اةبوية ،و قهم يف التبي ،و قوقهم اجلنسية واإلبابيأة ،و قهأم يف
ت سيو سرة
 -54و وصأت اللجنأأة بأ ن تتخأ الأدول اةطأرا تأدابً تشأريعية وغًزأا مأ التأدابً لضأأمان
ممارسأ أأة مجيأ أأع اةشأ أأخاص ذوي اإلعاقأ أأة حلقأ أأوقهم املتعلقأ أأة بأ أأالةوايف ،واةسأ أأرة ،واةبأ أأوة ،وربأ أأط
الع قأات ،و قأأوقهم اجلنسأأية واإلبابيأأة علأى قأأد املسأأاواة مأأع ا خأري  ،وعلأأى سأأا مأوافقتهم
()98
احلرة واملستنًة

__________

()94
()95
()96
()97
()98
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/SRB/CO/1 ،الفقرة 42؛ و ،CRPD/C/SVK/CO/1الفقرة 60
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/15/D/11/2013 ،الفقرة 8-8؛ و ،CRPD/C/15/D/13/2013الفقرة 8-8
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/BRA/CO/1 ،الفقرة 39؛ و ،CRPD/C/GAB/CO/1الفقرة 49
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/UGA/CO/1 ،الفقرة  45انظر يض ا  ،CRPD/C/3الفقرة 24
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/3 ،الفقرة ) (25
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الت ا م (المادة )٢4
 -55عربأت اللجنأأة عأ قلقهأأا اقاء انعأدا و ضأأعم النتقأال اىل نظأأا تعلأيم جيأأد وشأأامل؛
وعد اع ا التشريعات باحلق يف التعلأيم الشأامل؛ واسأتبعاه اةشأخاص ذوي اإلعاقأة مأ نظأم
التعلأأيم العأأا علأأى سأأا اإلعاقأأة؛ و دوهيأأة البيئأأات التعليميأأة واملأواه والكتأأب املدرسأأية املتا أأة؛
وعد توفً الدعم وال تيبات التيسًية املعقولة للمتعلمأ ذوي اإلعاقأة؛ وارتفأاع معأدلت اةميأة
يف وس أأاة اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة؛ و دوهي أأة اس أأتفاهة اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة مأ أ ف أأرص
التعليم املهي والتعليم العايل
 -56واعتمدت اللجنة التعليق العا رقم  )2016(4بش ن احلق يف التعليم الشامل م جأل
التصدي هل التحديات وتقدمي مةيد م التوجيه اىل الدول اةطرا 

الصحب (المادة  ٢٥)
 -57عربأأت اللجنأأة ع أ قلقهأأا اقاء عأأد امكانيأأة احلصأأول علأأى ا أأدمات الصأأحية العامأأة،
ل سيما يف املناطق الريفية؛ واقاء الوصم والتميية الل ي يشوشان علأى صأول اةشأخاص ذوي
اإلعاق أأة عل أأى خ أأدمات الرعاي أأة الص أأحية؛ وارتف أأاع أأالت العأ أ يف القس أأري لألش أأخاص ذوي
اإلعاقة؛ وتعر اةشخاص ذوي اإلعاقة للتميية يف احلصول على الت م الصح 
 -58و وصت اللجنة ب ن تكفل الدول اةطرا اتا أة ا أدمات الصأحية جلميأع اةشأخاص
ذوي اإلعاق أأة هون متيي أأة عل أأى س أأا اإلعاق أأة()99؛ و ن تت ك أأد م أ مراع أأاة ز أ ا أأدمات لن أأوع
اجلأأنو والسأ ()100؛ وتضأأم ن تتأأان مجيأأع ا أأدمات الطبيأأة والعأ يف علأأى سأأا املوافقأأة احلأأرة
واملسبقة واملستنًة لألشخاص ذوي اإلعاقة()101؛ وتتصأدى للقوالأب النمطيأة()102؛ وتكفأل عأد
()103
تعر اةشخاص ذوي اإلعاقة للتميية يف احلصول على ت م صح

التأه ل وإعادة التأه ل (المادة  ٢٦)
 -59عرب أأت اللجن أأة ع أ أ قلقه أأا اقاء ضأ أأعم خ أأدمات الت زي أأل واعأ أأاهة الت زي أأل اهتتمعيأ أأة،
و دوهي أأة الوص أأول اىل زأ أ ا أأدمات ،ل س أأيما يف املن أأاطق الريفي أأة؛ وت أأدين ج أأوهة ا أأدمات؛
واس أأتمرار تفشأ أ املقارب أأة ال أأيت تعتم أأد خي أأار التطبي أأب؛ وانع أأدا و دوهي أأة مش أأاركة منظم أأات
اةشخاص ذوي اإلعاقة يف تصأميم بأرامق الت زيأل واعأاهة الت زيأل ،و دوهيأة الرقابأة علأى بأرامق
اعاهة الت زيل اليت يديرزا القطاع ا اص
 -60و وصت اللجنة بأ ن تضأع الأدول اةطأرا بأرامق للت زيأل واعأاهة الت زيأل تكأون شأاملة
ومتع أأدهة القطاع أأات يس أأهل الوص أأول اليه أأا( ،)104و ن تش أأار فيه أأا منظم أأات اةش أأخاص ذوي

__________

()99
()100
()101
()102
()103
()104
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/CHL/CO/1 ،الفقرة 52؛ و ،CRPD/C/THA/CO/1الفقرة 48
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/ITA/CO/1 ،الفقرة 62
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/THA/CO/1 ،الفقرة 49
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/QAT/CO/1 ،الفقرة 48؛ و ،CRPD/C/BOL/CO/1الفقرة 60
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اإلعاقأأة()105؛ و ن تكفأأل قيأأا زأ الأربامق علأأى قأأوق اإلنسأأان ،و ن ترصأأد تلأأك الأأيت يقأأدمها
()106
القطاع ا اص

ال مل والت ظ ف (المادة )٢7
 -61يس أ أأاور اللجن أ أأة القل أ أأق اقاء كث أ أأرة اةش أ أأخاص ذوي اإلعاق أ أأة الأ أ أ ي يع أ أأانون البطال أ أأة،
و يشغلون وظائم منخفضة الدخل؛ واقاء عد توافر ترتيبات تيسًية معقولة يف مكأان العمأل؛
وانعأأدا اإلج أراءات اإلةابيأأة لتشأأجيع العمالأأة؛ وعأأد انفأأاذ ب أرامق احلصأأص يف القطأأاع العأأا
وا اص؛ وتفش التميية يف مكان العمل
 -62و وصأأت اللجنأأة ب أ ن تضأأاعم الأأدول اةط أرا جهوهزأأا لتشأأجيع توظيأأم اةشأأخاص
ذوي اإلعاقة يف سوق العمل املفتو ة( ،)107بطرق منها تدابً العمل اإلةايب؛ و ن تتأيح ترتيبأات
تيسًية معقولة وتكفل عأد تعأر اةشأخاص ذوي اإلعاقأة للتمييأة يف ي مأ املسأائل املتعلقأة
()108
بالعمالة

مست ى الم شب الالئق (المادة )٢8
 -63عرب أأت اللجن أأة ع أ قلقه أأا اقاء ارتف أأاع نس أأبة اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة ال أ ي يعيش أأون
الفقر ،مب فيهم ولئك ال ي يعانون م تدابً التقشم بشكل غً متناسأب؛ واقاء عأد كفايأة
احلماي أأة الجتماعي أأة يف جم أأالت مث أأل اإلس أأكان ،والص أأحة ،والعمال أأة ،والع أأي املس أأتقل؛ وع أأد
وجوه هعم كا للتعويا ع التكاليم ذات الصلة باإلعاقة
 -64و وص أأت اللجن أأة ب أ ن تكف أأل اةط أرا يف التفاقي أأة اهرايف اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة يف
اسأ اتيجيات احلأأد مأ الفقأأر()109؛ و ن تضأأم تأأوفً مسأأتوى معيشأأة ومحايأأة اجتماعيأأة م ئمأ
لألش أأخاص ذوي اإلعاق أأة ،مب أأا يف ذل أأك احل أأدوه ال أأدنيا مأ أ احلماي أأة والت أأدابً الجتماعي أأة بغي أأة
التخفيأأم م أ ا ثأأار السأألبية لتأأدابً التقشأأم()110؛ و ن تكفأأل تغطيأأة نظأأم احلمايأأة الجتماعيأأة
()111
للتكاليم اإلضافية املرتبطة باإلعاقة

المشار ب في الح اة الس اسب والح اة ال امب (المادة )٢٩
 -65عربأأت اللجنأأة عأ قلقهأأا اقاء القأوان واملمارسأأات الأأيت متنأأع اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة،
ل سأيما اإلعاقأة ال زنيأة و /و النفسأية ،مأ ممارسأة قهأم يف التصأويت ،وال شأح ل نتخابأات؛
واقاء عأ أأد امكاني أ أأة املش أ أأاركة يف العملي أ أأات النتخابي أ أأة؛ وانع أ أأدا ال أ أأدعم ال أ أ ي يع أ أأةق مش أ أأاركة
__________

()105
()106
()107
()108
()109
()110
()111
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/CHL/CO/1 ،الفقرة 56؛ و ،CRPD/C/ETH/CO/1الفقرة 58
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/COL/CO/1 ،الفقرة 59
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DOM/CO/1 ،الفقرة 51
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/15/R.2 ،الفقرة 20؛ و ،CRPD/C/GAB/CO/1الفقرة 59
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/COL/CO/1 ،الفقرة 63
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/EU/CO/1 ،الفقرة 66
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/HRV/CO/1 ،الفقرة 44؛ و ،CRPD/C/URY/CO/1الفقرة 60
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اةشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة العامة؛ واخنفا
يشغلون مناصب عامة

النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة ال ي

 -66و وصأأت اللجنأأة ب أ ن تلغ أ الأأدول اةط أرا الق أوان واملمارسأأات الأأيت متنأأع اةشأأخاص
ذوي اإلعاق أأة م أ ممارس أأة قه أأم يف التص أأويت وال ش أأح ل نتخاب أأات()112؛ و ن تعم أأل عل أأى ن
تك أأون العملي أأات النتخابي أأة مفتو أأة متامأ أ ا لألش أأخاص ذوي اإلعاق أأة()113؛ و ن تكث أأم اجله أأوه
()114
الرامية اىل اشرا زؤلء يف مناصب املمثل املنتخب ويف املناصب العامة

المشار ب في الح اة الثقاف ب (المادة )3٠
 -67عربأأت اللجن أأة ع أ قلقه أأا اقاء انع أأدا و عأأد كفاي أأة الوص أأول اىل املكتب أأات ،واملراف أأق
الرياضأأية ،والسأأيا ية ،واحليأأاة الثقافيأأة ،اةمأأر الأ ي مأأول هون مشأأاركة اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة
يف احلياة الثقافية على قد املساواة مع ا خري 
 -68و وصأأت اللجنأأة ب أ ن تضأأاعم الأأدول اةطأرا جهوهزأأا لضأأمان امكانيأأة الوصأأول اىل
املكتبات ،واملواقع السيا ية ،واملعامل التارصية ،وتعميم الستفاهة م املرافق الثقافية ،واملشاركة يف
اةنشأأطة الرياضأأية( )115كمأأا وصأأت اللجنأأة ب أ ن تنضأأم الأأدول اةط أرا اىل معازأأدة م أراك
لتيس أأً النف أأاذ اىل املص أأنفات املنش أأورة لفائ أأدة اةش أأخاص املكف أأوف و مع أأاق البص أأر و ذوي
()116
اعاقات خرى يف قراءة املطبوعات

جمر الب انات (المادة )31
 -69وصأ أأت اللجنأ أأة ب أ أ ن تأ أأدريف ط أ أرا التفاقيأ أأة بدقأ أأة اةشأ أأخاص ذوي اإلعاقأ أأة ضأ أأم
تعأأداهات السأأكان ،والدراسأأات الستقصأأائية لألسأأر املعيشأأية()117؛ و ن اجمأأع بشأأكل منهج أ
بيانات مفصلة ع اةشخاص ذوي اإلعاقة()118؛ وتدريف املؤشرات القائمة على قوق اإلنسأان
()119
عند مجع وحتليل البيانات بالتعاون مع زؤلء

الت اون الدولي (المادة  3٢)
 -70وصت اللجنة ب ن تت كد الأدول اةطأرا مأ ن مجيأع الأربامق ومشأاريع التعأاون اإل أائ
ال أأدويل كامل أأة وش أأاملة ويف متن أأاول اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة يف مجي أأع املرا أأل()120؛ و ن تض أأم
__________

()112
()113
()114
()115
()116
()117
()118
()119
()120
GE.17-07584

انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/COK/CO/1 ،الفقرة 52
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/BRA/CO/1 ،الفقرة 53؛ و ،CRPD/C/PRT/CO/1الفقرة 56
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/SRB/CO/1 ،الفقرة 60
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/BOL/CO/1 ،الفقرة 68
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/CZE/CO/1 ،الفقرة 59
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/BRA/CO/1 ،الفقرة 57
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DEU/CO/1 ،الفقرة 57؛ و ،CRPD/C/MUS/CO/1الفقرة 44
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/EU/CO/1 ،الفقرة 73
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/QAT/CO/1 ،الفقرة 58
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مشأاركة اةشأخاص ذوي اإلعاقأة مشأاركة جمديأة يف تصأميم زأ املشأاريع وتنفيأ زا ورصأأدزا()121؛
و ن تضع اطارا للرصد واملساءلة بغية تقييم ثرزا على اةشخاص ذوي اإلعاقة

التمف ا والرصد عاى الص د ال طمي (المادة )33
 -71وصأ أ أأت اللجنأ أ أأة ب أ أ أ ن تع أ أ أ الأ أ أأدول اةط أ أ أرا رمسي أ أ أ ا منسأ أ أأق يف لتلأ أ أأم جمأ أ أأالت
التفاقيأأة()122؛ وتنظأأر يف انشأأاء آليأأة للتنسأأيق ب أ املؤسسأأات تنفي أ ا ل تفاقيأأة()123؛ و ن تنش أ
اطارا مستق ا للرصد وتعتمد لأه ميةانيأة لصصأة()124؛ وتضأم مشأاركة اةشأخاص ذوي اإلعاقأة
()125
يف العمليات الوطنية للتنفي والرصد
 -72واعتمأأدت اللجنأأة املبأأاهئ التوجيهيأأة بش أ ن طأأر الرصأأد املسأأتقلة ومشأأاركتها يف عمأأال
اللجنة (انظر  ،CRPD/C/1/Rev.1املرفق)

أهداف التمم ب

المستدامب

 -73هعت اللجنة الدول اةطرا اىل ن ت خ كا التفاقية يف العتبار ضم جهوهزأا
الرامي أأة اىل تنفيأ أ خط أأة التنمي أأة املس أأتدامة لع أأا  2030و ز أأدا التنمي أأة املس أأتدامة ،ل س أأيما
م أأا يتعل أأق ب أأاملواه ( 5املس أأاواة وع أأد التميي أأة)؛ و( 9امكاني أأة الوص أأول)؛ و( 24التعل أأيم)؛ و27
(العم أ أ أأل والعمال أ أ أأة)؛ و( 28مس أ أ أأتوى املعيش أ أ أأة ال ئ أ أ أأق واحلماي أ أ أأة الجتماعي أ أ أأة)؛ و( 31مج أ أ أأع
اإل صاءات والبيانات)؛ و( 32التعاون الدويل)
 -74و وصأت اللجنأأة بأ ن تُأأدمق الأأدول اةطأرا قأأوق اةشأأخاص ذوي اإلعاقأة يف عمليأأة
تنفي ورصد خطة التنمية املستدامة لعا  2030على الصعيد الوطي ،وذلك بالتعاون الوثيق مع
()126
منظمات اةشخاص ذوي اإلعاقة

سادسا -الت اون مر اله ئات الم م ب
ألف -الت اون مر اله ئات والدوائر األخرى التا ب لألمم المت 
حدة

 -75واصأألت اللجنأأة تفاعلهأأا مأأع زيئأأات معازأأدات قأأوق اإلنسأأان اةخأأرى ومأأع وكأأالت
اةمم املتحأدة وبراجمهأا ،ل سأيما مأا يتعلأق بأإهرايف مقاربأة تسأتند اىل احلقأوق املتصألة باإلعاقأة يف
ضم خطة التنمية املستدامة لعا  2030وقررت اللجنأة هعأوة رئأيو فريأق الأدعم املشأ بأ
الوكأأالت املعأأي باتفاقيأأة قأأوق اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة اىل التفاعأأل معهأأا بانتظأأا وعقأأدت
اللجنة يضا اجتماعات منتظمة مع املقررة ا اصة املعنية حبقوق اةشخاص ذوي اإلعاقة
__________

()121
()122
()123
()124
()125
()126
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انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/SVK/CO/1 ،الفقرة 86؛ و ،CRPD/C/ARE/CO/1الفقرة 60
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/DEU/CO/1 ،الفقرة 62
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/KEN/CO/1 ،الفقرة 60
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/COK/CO/1 ،الفقرة 62؛ و ،CRPD/C/TKM/CO/1الفقرة 45
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/HRV/CO/1 ،الفقرة 53
انظر ،على سبيل املثال ،CRPD/C/LTU/CO/1 ،الفقرة 64؛ و ،CRPD/C/CHL/CO/1الفقرة 66
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اء -الت اون مر اله ئات الم م ب األخرى
 -76واصلت اللجنة العمل مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،وآليأات الرصأد املسأتقلة،
واملنظمات اإلقليمية خ ل الف ة املشمولة بالتقرير
 -77وواص أ أألت اللجن أ أأة ايأ أ أ ء مهي أ أأة ك أ أأربى ملش أ أأاركة منظم أ أأات اةش أ أأخاص ذوي اإلعاق أ أأة
ومنظمات اهتتمع املدين يف نشطتها
 -78واىل جانأأب املقأأررة ا اصأأة املعنيأأة حبقأأوق اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة ،واملبعأأو ا أأاص
لألمأ أ العأ أ ا املع أأي باإلعاق أأة وامكاني أأة الوص أأول ،نظم أأت اللجن أأة وش أأاركت يف ع أأدة مناس أأبات
ا تفالا بال كرى السنوية العاشرة لعتماه التفاقية

سا ا -مؤتمر الدول األطراف في

التفاق ب

 -79مثَّأأل رئأأيو اللجنأأة و أأد نوابأأه اللجنأأة بصأأفة رمسيأأة يف الأأدورت الثامنأأة والتاسأأعة مل أؤمتر
الدول اةطرا يف التفاقية ،املعقوهت يف نيويور يف عام  2015و 2016على التوايل
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المرفق

المب ررادئ الت ج ه ررب ش ررأن حر ررق األش ررخاص ذوي اإلعاق ررب ف رري الحريرررب
واألمن*

مقدمب
ألف-

 -1بالنظر اىل ن اللجنة املعنية حبقوق اةشخاص ذوي اإلعاقأة اعتمأدت بيانأا بشأ ن املأاهة 14
م أ اتفاقي أأة ق أأوق اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة يف يلول/س أأبتمرب ( 2014انظ أأر ،CRPD/C/12/2
املرفق الرابع) ،وضعت بعا زيئات اةمم املتحدة ،والعمليات احلكومية الدوليأة مبأاهئ توجيهيأة
بش ن ق الشخص يف احلرية واةم وبش ن معاملأة السأجناء تشأً اىل سألب ريأة اةشأخاص
ذوي اإلعاقأة ونظأرت بعأأا اهليئأات اإلقليميأة يف اعتمأأاه صأكو ملةمأة اضأأافية اجيأة ال تجأأاق
والع يف القسري لألشخاص ذوي اإلعاقة ال زنية والنفسية  -الجتماعية وطورت اللجنأة ،مأ
جانبها ،فهمها للماهة  ،14وهخلت يف وار بناء مع العديد م الدول اةطرا يف التفاقية
 -2واعتمأأدت اللجنأأة ،بوصأأفها اهليئأأة الدولي أة املسأأؤولة ع أ رصأأد تنفي أ التفاقيأأة ،ز أ املبأأاهئ
التوجيهية بغية اتا ة توضيحات اضأافية للأدول اةطأرا  ،ومنظمأات التكامأل اإلقليمأ  ،واملؤسسأات
الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأأان ،وآليأأات الرصأأد الوطنيأأة ،ومنظمأأات اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة ،ومنظمأأات
اهتتمأأع املأأدين ،فض أ ا ع أ وكأأالت اةمأأم املتحأأدة واهليئأأات وا أرباء املسأأتقل  ،بش أ ن الت أةا الأأدول
اةطرا  ،مبوجب التفاقيأة ،بأا ا ومحايأة وضأمان أق اةشأخاص ذوي اإلعاقأة يف احلريأة واةمأ
وحتل ز املباهئ التوجيهية ل البيان ال ي اعتمدته اللجنة بش ن املاهة  14م التفاقية 

اء -حق األشخاص ذوي اإلعاقب في الحريب

واألمن

 -3تؤكأأد اللجنأأة مأ جديأأد ن احلريأأة ،واةمأ الشخصأ مأ غلأأى احلقأأوق الأأيت يسأأتحقها كأأل
ش أأخص فلجمي أأع اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة عل أأى وج أأه ا ص أأوص ،واةش أأخاص ذوي اإلعاق أأات
ال زنية واإلعاقات النفسية  -الجتماعية حتديدا ،احلق يف احلرية مبوجب املاهة  14م التفاقية
 -4وينطأأوي جأأوزر كأأم املأأاهة  14م أ التفاقيأأة علأأى عأأد التمييأأة  فه أ املأأاهة حتأأده
نط أأاق احل أأق يف احلري أأة واةم أ الشخص أ فيم أأا يتعل أأق باةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة ،وحتظ أأر مجي أأع
شأأكال التميي أأة عل أأى س أأا اإلعاق أأة يف ممارس أأة ز أ ا احل أأق وم أ  ،ت أرتبط امل أأاهة  14مباش أأرة
بغأأر التفاقيأأة ال أ ي يرم أ اىل تعةيأأة ومحايأأة وكفالأأة متتأأع مجيأأع اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة متتع أا
كام ا وعلى قد املساواة مع ا خري جبميع قوق اإلنسان واحلريات اةساسأية ،وتعةيأة ا أ ا
كرامتهم املت صلة
 -5ويتأأيح الطأأابع غأأً التمييأأةي للمأأاهة  14هلأأي ا علأأى ال أ ابط الوثيأأق مأأع احلأأق يف املسأأاواة
وعد التميية (املاهة  )5 وتقر الدول اةطرا يف املاهة  )1(5ب ن مجيع اةشخاص متساوون مأا
القأأانون ومبقتضأأا وهلأأم احلأأق ،هون ي متييأأة وعلأأى قأأد املسأأاواة ،يف احلمايأأة الأأيت يتيحهأأا القأأانون
__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف هورهتا الرابعة عشرة ( 17آب /غسطو  4 -يلول/سبتمرب )2015
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وتنص املاهة  )2(5علأى ن حتظأر الأدول اةطأرا ي متييأة علأى سأا اإلعاقأة ،وتكفأل ،اسأتناها
اىل مجيع اةسو ،محاية قانونية متساوية وفعالة م التميية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ج م -الحظر المطاق لالحتلاز عاى أساس ال اهب
 -6ل ت أةال أأة ممارس أأات اجي أأة ال أأدول اةط أرا مبوجبه أأا س أألب احلري أأة عل أأى س أأا اإلعاق أأة
الفعلية و املتصورة  ويُفهم مصطلح العازة يف ز املبأاهئ التوجيهيأة نأه احلالأة البدنيأة ،و النفسأية
الجتماعية ،و الثقافية ،و احلسية للشخص اليت تق ن و ل تق ن بقيوه وظيفيأة علأى اجلسأم ،و
العقل ،و احلأوا وختتلأم العازأة عمأا يُعتأرب قاعأدة يف العأاهة ويُفهأم مصأطلح اإلعاقأة ب نأه اةثأر
الجتمأأاع للتفاعأأل الأ ي ينشأ بأ العازأأة الفرهيأأة والبيئأأة الجتماعيأأة واملاهيأأة احمليطأأة علأأى النحأأو
املب أ يف املأأاهة  1م أ التفاقيأأة  وقأأد قأأرت اللجنأأة ن املأأاهة  14ل اجيأأة ي اسأأتثناءات تس أأمح
با تجأأاق اةشأأخاص علأأى سأأا اعاقأأة فعليأأة و متصأأورة غأأً ن تش أريعات العديأأد م أ الأأدول
اةطرا  ،مبا يف ذلك قوان الصحة العقلية ،ل تنص على احلأالت الأيت اجيأة ا تجأاق اةشأخاص
على سا اإلعاقة الفعليأة و املتصأورة ،لكأ شأريطة وجأوه سأباب خأرى تأربر ا تجأاقزم ،مبأا يف
ذلأأك العتقأأاه ب أ كم يشأأكلون خطأأرا علأأى نفسأأهم و علأأى ا خ أري وز أ املمارسأأة تتنأأا مأأع
املاهة  ،14فه ممارسة متييةية يف طبيعتها وتتساوى وسلب احلرية تعسفا
 -7وخأ ل مفاوضأأات اللجنأأة املخصصأأة بشأ ن اإلعاقأأة الأأيت فضأأت اىل اعتمأأاه التفاقيأأة،
هارت مناقشأأات مستفيضأأة بش أ ن ضأأرورة اهرايف صأأفات مثأأل "لو أأد " و " ص أري ا" يف مشأأروع
ن أأص املأ أأاهة ()1(14ب) ال أ أ ي م ظأ أأر سأ أألب احلري أأة بسأ أأبب وجأ أأوه اعاقأ أأة فعليأ أأة و متصأ أأورة 
وعارضأأت الأأدول زأ ا اةمأأر حبجأأة ن مأ ش أ ن ذلأأك ن يفضأ اىل سأأوء تفسأأً زأ املأأاهة( )،
وةي أأة س أألب احلري أأة عل أأى س أأا اإلعاق أأة الفعلي أأة و املتص أأورة ب أأالق ان م أأع مع أأايً خ أأرى مث أأل
تشأأكيل خطأر علأأى الشأأخص نفسأأه و علأأى ا خأري (ب) وعأ وة علأأى ذلأأك ،هارت مناقشأأات
بشأ ن مأأا اذا كأأان ينبغأ اهرايف كأأم بشأ ن السأأتعرا الأأدوري لسأألب احلريأأة يف نأأص مشأأروع
املأ أ أأاهة ()2(14يف) وعأ أ أأار اهتتمأ أ أأع املأ أ أأدين اسأ أ أأتخدا ي صأ أ أأفة ،واهرايف ي كأ أ أأم بش أ أ أ ن
السأأتعرا الأأدوري(ه) وم أ  ،فاملأأاهة ()1(14ب) حتظأأر سأألب احلريأأة علأأى سأأا اإلعاقأأة
الفعليأأة و املتص أأورة أ عن أأدما توظ أأم عوام أأل و مع أأايً اض أأافية لتربي أأر س أألب احلري أأة  و َّ
متك أ
(ه)
الجتماع السابع للجنة املخصصة م تسوية ز املس لة 

__________

( ) انظر موجة املناقشة اليومية يف الأدورة الثالثأة للجنأة املخصصأة 26 ،يار/مأايو  ،2004اهتلأد  ،4العأده رقأم 3
انظأأر ال أرابط التأأايل ،www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3sum10.htm :وانظأأر يض أا مأأوجة املناقشأأة
اليوميأأة يف الأأدورة ا امسأأة للجنأأة املخصصأأة 26 ،كأأانون الثاين/ينأأاير  ،2005اهتلأأد  ،6الع أأده رقأأم  3انظأأر
الرابط التايلwww.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc5sum26jan.htm :
(ب) انظر موجة املناقشة اليومية يف الدورة ا امسة للجنة املخصصة 26 ،كانون الثاين/يناير  2005
(يف) وره ز ا احلكم يف اةصل يف املاهة ()2(10يف)‘ ‘2م مشروع التفاقية
(ه) انظأأر مأأوجة املناقشأأة اليوميأأة يف الأأدورة ا امسأأة للجنأأة املخصصأأة 27 ،كأأانون الثاين/ينأأاير  ،2005اهتلأأد ،6
العده رقم  ،4املتان على الرابط التايل .www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc5sum27jan.htm :وانظأر
يض ا موجة املناقشة اليومية يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة 26 ،يار/مايو  ،2004اهتلد  ،4العده رقم 3
(ه) انظ أأر م أأوجة املناقش أأة اليومي أأة يف ال أأدورة الس أأابعة للجن أأة املخصص أأة 18 ،يار/م أأايو  ،2006اهتل أأد  ،8الع أأده
رقم  ،3املتان على الأرابط التأايل .www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7sum18jan.htm :وانظأر يضأ ا
مأأوجة املناقشأأة اليوميأأة يف الأأدورة السأأابعة للجنأأة املخصصأأة 19 ،كأأانون الثاين/ينأأاير  ،2006اهتلأأد  ،8العأأده
رقم  4املتان على الرابط التايل.www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7sum19jan.htm :
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 -8ويرتبط احلظر املطلق لسلب احلرية على سا اإلعاقأة الفعليأة و املتصأورة ارتباطأا وثيقأا
باملأأاهة  12مأ التفاقيأأة بشأ ن املسأأاواة مأأا القأأانون  ويف التعليأأق العأأا رقأأم  )2014(1بشأ ن
املس أأاواة م أأا الق أأانون ،وض أأحت اللجن أأة ن أأه ينبغ أ أ لل أأدول اةط أ أرا ن ُحتج أأم ع أ أ رم أأان
اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة مأ أ زلي أأتهم القانوني أأة ،وعأ أ ا تج أأاقزم يف مؤسس أأات الرعاي أأة ض أأد
اراههتم ،اما هون موافقة اةشخاص املعني احلرة واملستنًة ،و مبوافقأة شأخص بأديل عأنهم يقأرر
ز ا اةمر ،وذلك ةن ز املمارسة تشكل سلب ا تعسفي ا للحرية وتنتهأك املأاهت  12و 14مأ
التفاقية (الفقرة  )40
 -9والتمتأأع بأأاحلق يف احلريأأة الشخصأأية واةمأ الشخصأ عنصأأر ساسأ لتنفيأ املأأاهة 19
بش أ ن احلأأق يف العأأي املسأأتقل والنأأدمايف يف اهتتمأأع فقأأد كأأدت اللجنأأة الع قأأة القائمأأة مأأع
املاهة  19 و عربت اللجنة عأ قلقهأا مأ ايأداع اةشأخاص ذوي اإلعاقأة يف مؤسسأات الرعايأة،
وم قلة خدمات هعم زؤلء اةشخاص هاخل اهتتمع ،و وصت بإتا ة خأدمات الأدعم وتنفيأ
(و)
اسأ اتيجيات فعالأأة إللغأأاء الرعايأأة املؤسسأأية بالتشأأاور مأأع منظمأأات اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة
وباإلضأأافة اىل ذلأأك ،هعأأت اللجنأأة اىل ختصأأيص املةيأأد مأ امل أواره املاليأأة لضأأمان مأأا يكف أ م أ
(ق)
ا دمات اهتتمعية

دال -إيداع المرضى إلى مؤسسات الصحب ال قا ب دون إرادتهم أو م

افقتهم

 -10يتن أأاقا اللت أ أةا غ أأً الط أأوع لألش أأخاص ذوي اإلعاق أأة الق أأائم عل أأى س أأو الرعاي أأة
الصأأحية مأأع احلظأأر املطلأأق علأأى سأألب احلريأأة علأأى سأأا العازأأة (املأأاهة ()1(14ب)) ،ومبأأد
املوافقة احلرة واملستنًة للشخص املشمول بالرعاية الصحية (املاهة  )25وذكرت اللجنة مرارا نأه
ينبغ للدول اةطرا الغاء اة كا اليت اجية اإليداع غً الطأوع لألشأخاص ذوي اإلعاقأة يف
مؤسس أأات الص أأحة العقلي أأة عل أأى س أأا اإلعاق أأة الفعلي أأة و املتص أأورة(ن) وينط أأوي اللتأ أةا غ أأً
الطوع يف املصحات العقلية على رمان الشخص م زليته القانونية يف تقرير ما يقأد لأه مأ
رعاي أأة ،وع أ أ يف ،وهخأ أأول اىل املستش أأفى و مؤسسأ أأة الرعايأ أأة ،وز أأو ينتهأ أأك م أ أ املأ أأاهة 12
بالق ان مع املاهة 14

__________

(و)

(ق)
(ن)

22

انظأ أ أ أ أأر  ،CRPD/C/ESP/CO/1الفقرتأ أ أ أ أأان  35و36؛ و CRPD/C/CHN/CO/1و ،Corr.1الفق أ أ أ أ أرات  25و26؛
و ،CRPD/C/ARG/CO/1الفقرتأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأان  23و24؛ و ،CRPD/C/PRY/CO/1الفقرتأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأان  35و36؛
و ،CRPD/C/AUT/CO/1الفقرت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأان  29و30؛ و ،CRPD/C/SWE/CO/1الفقرت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأان  35و36؛
و ،CRPD/C/CRI/CO/1الفقرت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأان  29و30؛ و ،CRPD/C/AZE/CO/1الفقرت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأان  28و29؛
و ،CRPD/C/ECU/CO/1الفقرتان  28و29؛ و ،CRPD/C/MEX/CO/1الفقرتان  29و30
انظأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأر  CRPD/C/CHN/CO/1و ،Corr.1الفقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة 26؛ و ،CRPD/C/AUT/CO/1الفقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة 31؛
و ،CRPD/C/SWE/CO/1الفقرة 36
انظ أأر  ،CRPD/C/KOR/CO/1الفق أأرة 29؛ و ،CRPD/C/DOM/CO/1الفق أأرة 27؛ و،CRPD/C/AUT/CO/1
الفقرة 30
GE.17-07584
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هاء -ال الج غ ر الرضائي أثماء فترة ساب

الحريب

 -11شأأدهت اللجنأأة علأأى نأأه ينبغ أ للأأدول اةط أرا ن تكفأأل تأأوفً ا أأدمات الصأأحية،
مبأأا فيهأأا خأأدمات الصأأحة العقليأأة ،علأأى سأأا موافقأة الشأأخص املعأأي احلأأرة واملسأأتنًة(ة) ففأ
التعليق العا رقم  ،1ذكرت اللجنة ن الدول اةطرا ملةمة ب ن تش ة على مجيع اةخصأائي
الصأأحي والطبيأ (مبأ فأأيهم خصأأائيو الطأأب النفسأ ) ن مصأألوا علأأى موافقأأة أأرة ومسأأتنًة
م أ أ اةش أأخاص ذوي اإلعاق أأة قب أأل ي ع أ أ يف وذك أأرت اللجن أأة ن أأه اىل جان أأب الت أ أةا الأ أأدول
اةطرا حبق اةشخاص ذوي اإلعاقأة يف اةزليأة القانونيأة علأى قأد املسأاواة مأع ا خأري  ،يقأع
على ز الدول يض ا واجب عد السأمان ةصأحاب القأرار بالوكالأة اعطأاء مأوافقتهم نيابأة عأ
اةشأ أأخاص ذوي اإلعاقأ أأة  وينبغ أ أ ن يضأ أأم مجيأ أأع اةخصأ أأائي الطبي أ أ والصأ أأحي تنظأ أأيم
مشأأاورات مناسأأبة تتفاعأأل مأأع اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة مباشأأرة وينبغ أ ن يب أ ل زأأؤلء قصأأى
جه أأوهزم لكفال أأة ع أأد ل أأول اةش أأخاص املس أأاعدي وم أأوظف ال أأدعم أأل اةش أأخاص ذوي
اإلعاقة و الت ثً هون مربر يف قراراهتم (الفقرة  )41

واو -حمايررب األشررخاص ذوي اإلعاقررب المسررا ب ح رريتهم مررن ال مررف واإليررااء وس ر ء
الم اماب
 -12هعأأت اللجنأأة الأأدول اةط أرا اىل محايأأة اةم أ والس أ مة الشخصأأية لألشأأخاص ذوي
اإلعاقة املسلوبة ريتهم ،بطرق منها القضاء على استخدا العأ يف القسأري(ي) ،والعأةل ولتلأم
سأأاليب اإلكأرا يف املرافأأق الطبيأأة ،مبأأا يف ذلأأك القيأأوه املاهيأأة ،والكيميائيأة ،وامليكانيكيأأة( ) وقأأد
وج أأدت اللجن أأة ن زأ أ املمارس أأات ل تتس أأق و ظ أأر التعأ أ يب وغ أأً مأ أ ض أأروب املعامل أأة و
العقوبة القاسية و املهينة لألشخاص ذوي اإلعاقة عم ا باملاهة  15م التفاقية

زاي -سرراب الحريررب عاررى أسرراس تص ر ر الخطررر المزع ر م الرراي يمثارره األشررخاص ذوو
اإلعاقب ،والحاجب المزع مب لارعايب ،أو لا الج ،أو ألي أسباب أخرى
 -13يف مجي أأع استعراض أأات تق أأارير ال أأدول اةط أ أرا  ،ق أأررت اللجن أأة ن الس أأمان با تج أأاق
اةشخاص ذوي اإلعاقة علأى سأا كأم ميثلأون خطأرا علأى نفسأهم و علأى ا خأري يتعأار
مأأع املأأاهة  14فا تجأأاق اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة علأأى الأأرغم مأأنهم علأأى سأأا كأأم ميثلأأون
خطأرا أأتم ا و خطأرا ،و الأأةعم بأ كم يف اجأأة للرعايأأة و العأ يف و غأأً ذلأأك مأ اةسأأباب
املرتبطأأة بعأأازتهم و تشأأخيص أأالتهم الصأأحية ،مثأأل شأأدة عأأازتهم ،و ةغأرا مأراقبتهم ،مأأر
يتعار مع احلق يف احلرية ،ويتساوى وسلب احلرية تعسف ا
__________

(ة)

(ي)
( )
GE.17-07584

انظأأر  ،CRPD/C/ECU/CO/1الفقأأرة (29ه)؛ و ،CRPD/C/NZL/CO/1الفقأأرة 30؛ و،CRPD/C/SWE/CO/1
الفقرة 36
انظ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأر  ،CRPD/C/PER/CO/1الفقرت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأان  30و31؛ و ،CRPD/C/HRV/CO/1الفق أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة 24؛
و ،CRPD/C/TKM/CO/1الفقأ أ أ أ أ أ أ أأرة 32؛ و ،CRPD/C/DOM/CO/1الفق أ أ أ أ أ أ أ أأرة 31؛ و،CRPD/C/SVK/CO/1
الفقرتان  33و34؛ و ،CRPD/C/SWE/CO/1الفقرتان  37و38
انظر  ،CRPD/C/NZL/1الفقرة 32؛ و ،CRPD/C/AUS/CO/1الفقرة 36
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 -14وغالب أا مأأا يُعتأأرب اةشأأخاص ذوو اإلعاقأأات ال زنيأأة و النفسأأية الجتماعيأأة خطأأرا علأأى
نفس أ أأهم وعل أ أأى ا خ أ أري عن أ أأدما ل يوافق أ أأون و يق أ أأاومون الع أ أ يف ال أ أأدوائ و الط أ أأذ ومجي أ أأع
اةشأأخاص ،مب أ فأأيهم ذوو اإلعاقأأات ،ملةمأأون بواجأأب عأأد اإلي أ اء وتتضأأم الأأنظم القانونيأأة
القائمأأة علأأى سأأياهة القأأانون قأوان ن جنائيأأة ،وقأوان خأأرى سأأارية ،زأأدفها التصأأدي لنتهاكأأات
ومنر اةشخاص ذوو اإلعاقأة يف كثأً مأ اة يأان مأ املسأاواة يف احلمايأة مبوجأب
ز ا اللتةا  ُ
ز القوان ةكا ُحت َّول اىل مسار قانوين منفصل ،مبا يف ذلك م خ ل قوان الصحة العقلية 
وز أ الق أوان واإلج أراءات ،الأأيت تسأأتند عأأاهة اىل معيأأار قأأل ش أ ن ا فيمأأا يتعلأأق حبمايأأة قأأوق
اإلنسأأان ،ل سأأيما احلأأق يف اكمأأة عاهلأأة ووفأأق اةصأأول القانونيأأة الواجبأأة ،ق أوان واج أراءات
تتعار مع املاهة  ،13بالق ان مع املاهة  14م التفاقية 
 -15وتتضأأم ريأأة تقريأأر ا ي أارات الشخصأأية ،الأأيت نش أ هتا املأأاهة  ) (3مبأأدا يف التفاقيأأة،
رية اهتاقفة وارتكاب اةخطاء على قد املساواة مع ا خري  ويف التعليق العا رقأم  ،1ذكأرت
اللجنأأة ن القأرارات املتعلقأأة بأأالع يف الطأأذ والنفسأ ةأأب ن تسأأتند اىل موافقأأة الشأأخص املعأأي
احلرة واملستنًة ،و ن حت استق لية الشخص ،واراهته و فضلياته (الفقرتان  ،21و )42وسلب
احلريأأة علأأى سأأا اإلعاقأأة الفعليأأة و املتصأأورة ،و علأأى سأأا الظأأرو الصأأحية يف مؤسسأأات
الصأأحة العقليأأة ،الأأيت حتأر اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة مأ زليأأتهم القانونيأأة ،اجأراء يتسأأاوى يضأا
مع انتها املاهة  12م التفاقية

حاء -احتلرراز األشررخاص غ ررر المررؤها ن لتحمررل المسررؤول ب اللمائ ررب أو المث ر ل أمررام
محا م نظم ال دالب اللمائ ب
 -16قأأررت اللجنأأة ن اع نأأات عأأد اةزليأأة للمثأأول مأأا احملكمأأة و حتمأأل املسأأؤولية اجلنائيأأة
يف نظم العدالة اجلنائية ،وا تجاق اةشخاص على سأا زأ اإلع نأات ،تتنأاقا مأع املأاهة 14
م التفاقية ةكا حتر الشخص م قه يف اكمة وفق اةصول القانونية والضمانات اليت تنطبأق
على كل متهم وهعت اللجنة الدول اةطرا اىل الغاء ز اإلع نات م نظأا العدالأة اجلنائيأة
و وص أأت اللجن أأة ب أ أ ن يُس أأمح جلمي أأع ذوي اإلعاق أأة ال أ أ ي ا ُهتم أ أوا بارتك أأاب ج أ أرائم وا تُج أأةوا يف
السأأجون واملؤسسأأات هون اكمأأة ،بالأأدفاع ع أ نفسأأهم ضأأد الهتامأأات اجلنائيأأة املوجهأأة الأأيهم،
ويُتان هلم الدعم واإليأواء ال قمأ لتيسأً مشأاركتهم الفعالأة يف احملاكمأة(ل) ،فضأ ا عأ التسأهي ت
()
اإلجرائية لضمان اكمة عاهلة و سب اإلجراءات القانونية الواجبة 

طاء -ظروف احتلاز األشخاص ذوي

اإلعاقب

 -17عربت اللجنة عأ قلقهأا اقاء سأوء الظأرو املعيشأية يف مأاك ال تجأاق ،ل سأيما يف
السأأجون ،و وصأأت ب أ ن تكفأأل الأأدول اةط أرا امكانيأأة الوص أول اىل مأأاك ال تجأأاق ،وتتأأيح
__________

(ل)
()

24

انظر  ،CRPD/C/AUS/CO/1الفقرة 30
انظر  ،CRPD/C/MNG/CO/1الفقرة 25؛ و ،CRPD/C/DOM/CO/1الفقأرة ) (29؛ و،CRPD/C/CZE/CO/1
الفقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة 28؛ و ،CRPD/C/HRV/CO/1الفقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة 22؛ و ،CRPD/C/DEU/CO/1الفقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة 32؛
و ،CRPD/C/DNK/CO/1الفقرت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأان  34و35؛ و ،CRPD/C/ECU/CO/1الفق أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة (29ب)؛
 ،CRPD/C/KOR/CO/1الفقرة 28؛  ،CRPD/C/MEX/CO/1الفقرة 27؛  ،CRPD/C/NZL/CO/1الفقرة 34
GE.17-07584

A/72/55

ظروفأا معيشأأية انسأأانية  و وصأأت باختأأاذ خطأوات فوريأأة ملعاجلأأة سأأوء الظأأرو املعيشأأية السأأيئة يف
مؤسسأأات الرعايأأة(ن) و وص أأت يض أ ا ب أ ن تض أأع الأأدول اةط أرا طأأرا قانونيأأة م أ جأأل ت أأوفً
ترتيبات تيسًية معقولة حتافظ على كرامة اةشخاص ذوي اإلعاقأة ،وتكفأل قأوق احملتجأةي يف
السجون( ) وباإلضافة اىل ذلك ،عاجلت اللجنة ضأرورة تعةيأة آليأات تأدريب املأوظف العأامل
(ع)
يف نظام العدالة والسجون وفقا للنموذيف القانوين ل تفاقية
 -18وعن أأد وض أأع آراء اللجن أأة مبوج أأب الربوتوك أأول الختي أأاري ل تفاقي أأة ،ك أأدت اللجن أأة ن
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،مبوجب املاهة  )2(14م التفاقية( ) ،ال ي ُسلبت ريتهم احلق يف
ن يُعاملوا وفق ا ةزدا ومباهئ التفاقية ،مبا يف ذلك وضع شروة الوصأول ،وترتيبأات تيسأًية
معقولة  وذكأرت اللجنأة نأه ةأب علأى الأدول اةطأرا اختأاذ مجيأع التأدابً املناسأبة لكأ تكفأل
لألشخاص ذوي اإلعاقة احملتجأةي القأدرة علأى العأي يف كنأم السأتق لية ،واملشأاركة بالكامأل
يف مجيأأع جوانأأب احليأأاة اليوميأأة يف مكأأان ال تجأأاق ،مبأأا يف ذلأأك ضأأمان وصأأوهلم ،علأأى قأأد
املساواة مع ا خأري  ،اىل لتلأم املنأاطق ،وا أدمات ،مثأل احلمامأات ،والسأا ات ،واملكتبأات،
و م أ أأاك ال أ أأدر  ،و لق أ أأات العم أ أأل ،وا أ أأدمات الطبي أ أأة والنفس أ أأية  -الجتماعي أ أأة ،وا أ أأدمات
القانونيأأة  و كأأدت اللجنأأة ن عأأد اتا أأة امكانيأأة الوصأأول وال تيبأأات التيس أًية املعقولأأة ي أدفع
اةشأ أأخاص ذوي اإلعاقأ أأة اىل العأ أأي يف ظأ أأرو ا تجأ أأاق مةريأ أأة تتعأ أأار مأ أأع املأ أأاهة  17م أ أ
التفاقية ،وم ش كا ن تشكل انتهاك ا للماهة  )2(15

ياء -رصد مرافق الحتلاز واست راض حالت

الحتلاز

 -19كأأدت اللجنأأة احلاجأأة اىل تنفي أ آليأأات الرصأأد والسأأتعرا ذات الصأألة باةشأأخاص
أأالت
ذوي اإلعاقأأة املسأألوبة أريتهم ول ي تأأب عل أأى رصأأد املؤسسأأات القائمأأة واسأأتعرا
ال تجأأاق قبأأولا مبمارسأأات اإلي أأداع القسأأري يف مؤسسأأات الرعاي أأة؛ وتأأنص املأأاهة  )3(16م أ
التفاقيأأة صأرا ة علأأى رصأأد مجيأأع املرافأأق والأربامق املعأأدة دمأأة اةشأأخاص ذوي اإلعاقأأة رصأأدا
فع أأالا للحيلول أأة هون أأدو ي ش أأكل م أ أ ش أأكال الس أأتغ ل والعن أأم والعت أأداء وت أأنص
املأأاهة  33علأأى ن تنش أ الأأدول اةط أرا آليأأة رصأأد وطنيأأة مسأأتقلة ،وتضأأم مشأأاركة اهتتمأأع
الت ال تجأاق اىل
املدين يف عملية الرصد ز (الفقرتان  2و )3 ويتع ن يرم استعرا
الطع أ أ يف ال تجأ أأاق التعسأ أأف  ،واإلف أ أرايف الفأ أأوري ع أ أ اةشأ أأخاص ال أ أ ي متجأ أأةون تعسأ أأف ا؛
(ص)

ول ينبغ ب ي ال م اة وال ن تسمح بتمديد ال تجاق التعسف
__________

(ن) انظر  ،CRPD/C/HRV/CO/1الفقرة 24
( ) انظأأر  ،CRPD/C/COK/CO/1الفقأأرة (28ب)؛ و ،CRPD/C/MNG/CO/1الفقأأرة 25؛ وCRPD/C/TKM/CO/1
الفق أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة (26ب)؛ و ،CRPD/C/CZE/CO/1الفق أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة 28؛ و ،CRPD/C/DEU/CO/1الفق أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة (32يف)؛
و ،CRPD/C/KOR/CO/1الفق أ أ أ أأرة 29؛ و ،CRPD/C/NZL/CO/1الفق أ أ أ أأرة 34؛ و ،CRPD/C/AZE/CO/1الفق أ أ أ أأرة
31؛ و ،CRPD/C/AUS/CO/1الفقرة (32ب)؛ و ،CRPD/C/SVK/CO/1الفقرة 32
(ع) انظر  ،CRPD/C/MEX/CO/1الفقرة 28
( ) انظر .CRPD/C/11/D/8/2012
(ص) انظر  ،CRPD/C/KOR/CO/1الفقرة 26
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اف -التدا ر

األمم ب

 -20عاجلت اللجنة التدابً اةمنية املفروضة على اةشخاص ال ي يتب كم ليسأوا مأؤزل
جنائيأ ا بسأأبب "اجلنأأون" و "العجأأة" و وصأأت بإلغأأاء زأ التأأدابً اةمنيأأة(ق) ،مبأأا يف ذلأأك تلأأك
الأأيت تشأأمل الع أ يف الطأأذ والنفس أ القسأأري يف مؤسسأأات الرعايأأة(ر) و عربأأت ع أ قلقهأأا اقاء
التدابً اةمنيأة الأيت تنطأوي علأى سألب احلريأة اىل جأل غأً مسأمى ،وانعأدا الضأمانات العاهيأة
(ش)
يف نظا العدالة اجلنائية

لم -آل ات تح يل ال ق ات ونظم ال دالب

التصالح ب

 -21ذكرت اللجنة نه ل ينبغأ تطبيأق عقوبأة سألب احلريأة يف اإلجأراءات اجلنائيأة ال عنأدما
يكأأون ذلأأك م أ ذا خ أًا ،ول تكف أ ال أربامق اةخأأرى لتحويأأل العقوبأأات ،مبأأا يف ذلأأك العدالأأة
التصاحلية ،يف رهع اجلرمية يف املستقبل(ت) ول ةأب ن تتضأم بأرامق حتويأل العقوبأات عمليأات
ا الأأة اةشأأخاص ذوي اإلعاق أة اىل نظأأم الصأأحة العقليأأة ،و تُلأأة اةف أراه باملشأأاركة يف خأأدمات
( )
الصحة العقلية؛ فه ا دمات ينبغ توفًزا على سا موافقة الفره احلرة واملستنًة

م م -الم افقب الحرة والمستم رة في حالت الط ارئ

واألزمات

 -22يف التعلي أأق الع أأا رق أأم  ،1ذك أأرت اللجن أأة ن أأه ة أأب ن حتأ أ ال أأدول اةطأ أرا وت أأدعم
اةزليأأة القانونيأأة لألشأأخاص ذوي اإلعاقأأة يف اختأأاذ ق أراراهتم يف مجيأأع اةوقأأات ،مبأأا يف ذلأأك يف
الت الطوارئ واةقمات وةب ن تكفل الدول اةطرا تقأدمي هعمهأا اىل اةشأخاص ذوي
اإلعاق أأة ،مب أأا يف ذل أأك يف أأالت الطأ أوارئ واةقم أأات ،و ن تق أأد ال أأيهم معلوم أأات هقيق أأة عأ أ
ا أأدمات املتا أأة وجعلهأأا يف متنأأاوهلم ،وتتأأيح هلأأم كُجأا غأأً طبيأأة (الفقأأرة  )42 وذكأأرت اللجنأأة
يض ا نه يتع على الأدول اةطأرا ن تلغأ السياسأات واة كأا التشأريعية الأيت تتأيح العأ يف
القسري و تدميه ،و ن تضم عد السمان باختاذ قأرارات تتصأل بالسأ مة الشخصأية و العقليأة
للشأأخص ال مبوافقتأأه احلأأرة واملسأأتنًة (الفقأأرة  )42وذكأأرت اللجنأأة يض أ ا نأأه اىل جانأأب الت أةا
الدول اةطرا حبق اةشخاص ذوي اإلعاقة يف اةزلية القانونية على قد املساواة مع ا خري ،
فإنه يقع على ز الأدول اةطأرا يضأ ا واجأب عأد السأمان ةصأحاب القأرار بالوكالأة اعطأاء
موافقتهم نيابة ع اةشخاص ذوي اإلعاقة (الفقرة )41
 -23ويف زأ ا التعليأأق العأأا  ،هعأأت اللجنأأة يضأا اىل ن تكفأأل الأأدول اةطأرا عأأد رمأأان
اةشخاص ذوي اإلعاقة مأ قهأم يف ممارسأة زليأتهم القانونيأة علأى سأا حتليأل طأر ثالأ
لأ"مصاحلهم الفضلى"؛ وعندما يتضح ،بعأد بأ ل جهأوه كبأًة يف زأ ا الصأده ،ن مأ املسأتحيل
حتديد اراهة الشخص و فضلياته ،ينبغ ينها تغيً املمارسات املرتبطأة ب أه "املصأا الفضألى"
مبعيار " فضل تفسً لإلراهة واةفضليات" (الفقرة  )21

__________

(ق) انظر  ،CRPD/C/BEL/CO/1الفقرة 28
(ر) انظر  ،CRPD/C/ECU/CO/1الفقرة (29يف)
(ش) انظر  ،CRPD/C/DEU/CO/1الفقرة 31
(ت) انظر  ،CRPD/C/NZL/CO/1الفقرة 34
( ) انظر  ،CRPD/C/AUS/CO/1الفقرة 29
26
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طاء -إتاحر ررب الحتكر ررام إلر ررى ال دالر ررب واللبر ررر والنتصر رراف لألشر ررخاص ذوي اإلعاقر ررب
المس ررا ب حر رريتهم ،م ررن انته رراك لام ررادة  ،14مق ررروءة مفرده ررا و ررالقتران م ررر
المادة  1٢و/أو  1٥من التفاق ب
 -24لألشأ أأخاص ذوي اإلعاقأ أأة املسأ أألوبة أ أريتهم تعسأ أأفا و بطريقأ أأة غأ أأً قانونيأ أأة احلأ أأق يف
ال تك أأا اىل العدال أأة ملراجع أأة الط أأابع الق أأانوين ل تج أأاقزم ،واحلص أأول عل أأى اجل أأرب والتع أأويا
املناسب  ويف ز ا الصده ،تلفت اللجنة انتبا الدول اةطرا اىل املبأد التأوجيه رقأم  20مأ
مباهئ اةمم املتحأدة اةساسأية ،ومباهئهأا التوجيهيأة بشأ ن سأبل النتصأا واإلجأراءات املتعلقأة
حبأق كأل شأخص تُسأألب ريتأه يف رفأع هعأأوى مأا احملكمأة ،الأ ي اعتمأأد الفريأق العامأل املعأأي
بال تج أ أ أأاق التعس أ أ أأف  ،وي تض أ أ أأم ت أ أ أأدابً أ أ أأدهة بشأ أ أ أ ن اةش أ أ أأخاص ذوي اإلعاق أ أ أأة (انظ أ أ أأر
 ،A/HRC/30/37الفقرة  )107
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