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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة السابعة

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦

 ٣٥النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  االتفاقية من

  تامية للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاخلالحظات امل    

  بريو    
نظرت اللجنة يف تقرير بريو األويل يف جلستيها السادسة والستني والسابعة والستني              -١

 ٢٠، واعتمدت يف جلستها الثانية والسبعني املعقودة يف         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧املعقودتني يف   
  .لتالية املالحظات اخلتامية ا٢٠١٢أبريل /نيسان

  مقدمة  -أوالً  
لدولة الطرف لتقدميها تقريرها األويل الذي أُعد وفقـاً         لتعرب اللجنة عن تقديرها       -٢

ولتقدميها ردوداً  ) CRPD/C/2/3(للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن تقدمي التقارير         
  .(CRPD/C/PER/Q/1/Add.1)خطية على قائمة املسائل 

. ديرها للحوار البّناء الذي جرى بني الوفـد وأعـضاء اللجنـة      وتعرب اللجنة عن تق     -٣
نائـب وزيـرة   اللجنة حضور الوفد الرفيع املستوى، الذي يضم بني أعضائه املـوقرين           وتقدر
املرأة واجملموعات السكانية الضعيفة، ورئيس اجمللس الوطين إلدماج األشـخاص ذوي            شؤون
  .قةيف شؤون اإلعا وهو خبري ،(CONADIS) اإلعاقة

 يف  وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الربوتوكول االختياري لالتفاقية           -٤
  .٢٠٠٧عام 
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  اجلوانب اإلجيابية  -ثانياً  
تشري اللجنة بارتياح إىل اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ االتفاقية من خـالل     -٥

  :اعتماد قوانني وسياسات وخطط وبرامج تشمل ما يلي
جرائم وهو قانون حيدد    ،  ٢٠٠٩أغسطس  / يف آب  ٢٩٣٩٢اعتماد القانون     )أ(  

  باألشخاص ذوي اإلعاقة والعقوبات املطبقة بشأهنا؛املتعلق خمالفة القانون العام 
  ؛٢٠١٨-٢٠٠٩اعتماد خطة تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة   )ب(  
 لألشـخاص ذوي    اعتماد برنامج منوذجي بشأن الدمج النفسي االجتماعي        )ج(  

  اإلعاقة يف منطقة متبس؛
إحالة مشروع قانون بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل الكونغرس            )د(  
  ؛٢٠١١مارس /يف آذار

  ؛ بشأن لغة اإلشارة٢٩٥٣٥اعتماد القانون   )ه(  
  .زيادة مستوى اإلنفاق على الربامج املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة  )و(  

  ئيسية والتوصياتدواعي القلق الر  -ثالثاً  

  )٤-١املواد (املبادئ وااللتزامات العامة   -ألف  
 لتطبيـق النمـوذج     يساور اللجنة القلق لعدم وجود استراتيجية متماسكة وشـاملة          -٦

تضمن إجراءات إجيابية لتحقيـق املـساواة الفعليـة         االجتماعي الذي تؤسس له االتفاقية، مبا ي      
سدة يف االتفاقية، على مجيع املستويات، إعمـاالً        لألشخاص ذوي اإلعاقة وإلعمال احلقوق اجمل     

ويساور اللجنة القلق كذلك ألن اإلطار التشريعي للدولة        . كامالً، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية      
  :الطرف اخلاص باإلعاقة ال يتفق حىت اآلن متام االتفاق مع االتفاقية، وذلك يف أمور منها ما يلي

إلعاقة لاألشخاص ذوي اإلعاقة يقدم تعريفاً      علق ب املت ٢٧٠٥٠إن القانون     )أ(  
اجتماعي وال يتضمن إشارات إىل املبادئ األساسـية        يقوم على منظور طيب بدالً من منظور        

   من االتفاقية؛٣ و٢الواردة يف املادتني 
والتمييـز  توفري ترتيبات تيسريية معقولة     عدم اإلشارة إىل أن االمتناع عن         )ب(  

   من أشكال التمييز القائم على أساس اإلعاقة؛نشكالباالرتباط مها 
وجود اشتراطات متييزية للحصول على جنسية بريو متنع األشـخاص ذوي             )ج(  
  .والنفسية االجتماعية من القيام بذلك الذهنيةاإلعاقة 
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 إىلبعيـدة األثـر،   استراتيجية ، يف إطار  سعىتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       -٧
ملبينة يف االتفاقية والتعجيل مبراجعة إطارها التشريعي جلعله يتفق كلياً إعمال مجيع احلقوق ا

  :سيما مع مجيع أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك مبادئُها الرئيسية، وال
  ذي اإلعاقة؛ليتضمن تعريفاً شامالً للشخص  ٢٧٠٥٠تعديل القانون   )أ(  
يز باالرتباط بأهنمـا  والتميتعريف عدم توفري الترتيبات التيسريية املعقولة       )ب(  
   من أشكال التمييز القائم على أساس اإلعاقة؛نشكال

تعديل قانون األجانب إلزالة االشتراطات اليت تنطوي على متييز ضـد             )ج(  
  .األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو النفسية االجتماعية

عات وإنـشاء   وتنوه اللجنة بالتطورات اإلجيابية، مثل إنشاء جلنة دائمة متعددة القطا           -٨
إشـراك   إال أهنا تأسف لعدم      ،(CONADIS)ألشخاص ذوي اإلعاقة    إلدماج ا اجمللس الوطين   

سيما األطفال والنساء ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلـهم،          ، وال األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .وضع القوانني وغري ذلك من عمليات تقرير السياسات واختاذ القراراتإشراكاً فعاالً يف 

تدابري حمددة لضمان إشـراك األشـخاص        صي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف     تو  -٩
ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األطفال والنساء ذوي اإلعاقة، إشراكاً فعاالً يف ختطـيط وتنفيـذ               
  .ورصد عمليات اختاذ القرارات العامة على مجيع املستويات، وخباصة يف املسائل اليت متسهم

باعتماد عدد من األحكام، مثل إصدار قوانني بشأن         التقدير   معوتأخذ اللجنة علماً      -١٠
 يف املائة من ميزانياهتا لتـوفري       ٠,٥امليزانية العامة ختول احلكومات احمللية واإلقليمية ختصيص        

مرافق الوصول أو حتسينها، إال أنه يساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات بـشأن امتثـال                
  .يةالبلديات لتلك األحكام التنظيم

حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ أحكام االتفاقية يف كل أراضيها وعلـى أن                -١١
تقّيم بانتظام مدى االلتزام بالسياسات والربامج اهلادفة إىل زيادة تكافؤ الفرص لألشـخاص           
  .ذوي اإلعاقة وتأثري هذه السياسات والربامج، مبا يف ذلك على املستويني اإلقليمي واحمللي

  )٣٠-٥املواد (قوق حمددة ح  -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
يساور اللجنة القلق ألنه على الرغم من وجود عدد كـبري مـن اجملموعـات اإلثنيـة                   -١٢

 السكان األصليني واألقليـات      اإلعاقة الذين ينتمون إىل    عترب األشخاص ذوو  ال ي يف بريو،    املختلفة
لعدم تـوفر بيانـات     تعددة من التمييز، كما يساورها القلق       اة من أشكال م    جداً للمعان  معرضني

األشـخاص  حالـة   ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء          . بشأن عدد هؤالء وحالتهم   
سيما النساء واألطفال ذوي اإلعاقـة       اإلعاقة املنتمني إىل السكان األصليني واألقليات، وال       ذوي

  . عن األشخاص ذوي اإلعاقة املنحدرين من أصل أفريقيالذين يعيشون يف املناطق الريفية، فضالً
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حتث اللجنة الدولة الطرف على حتسني مجع بياناهتا بغية إعداد إحصاءات واضحة              -١٣
وتوصي اللجنـة الدولـة     . عن األشخاص ذوي اإلعاقة من السكان األصليني واألقليات       

عاقة املنـتمني إىل  الطرف بالتركيز على وضع سياسات وبرامج بشأن األشخاص ذوي اإل  
 اإلعاقة الذين يعيشون يف     يسيما النساء واألطفال ذو    الشعوب األصلية واألقليات، وال   

فريقي، من أجل معاجلة أشكال     أاملناطق الريفية، فضالً عن األشخاص املنحدرين من أصل         
  .التمييز املتعددة اليت قد يعانيها هؤالء األشخاص

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
 واخلطة الوطنية اخلاصة باألشخاص     ٢٧٠٥٠يساور اللجنة القلق إزاء خلو القانون         -١٤

وتود اللجنـة أن  .  من تدابري تعىن بالنساء ذوات اإلعاقة      ٢٠١٨-٢٠٠٩ذوي اإلعاقة للفترة    
الطرف بأن النساء ميكن أن يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، كما سبق أن              تذكّر الدولة 

جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة األخـرية              أشارت إىل ذلك    
)CEDAW/C/PER/CO/6 .(   كـذلك،  املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      وتالحظ اللجنة

يستفدن من احلماية اخلاصة املنصوص عليهـا يف اخلطـة           بقلق، أن النساء ذوات اإلعاقة ال     
  .٢٠١٥-٢٠٠٩ الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة للفترة

حتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها اهلادفة إىل منع التمييـز ضـد                -١٥
ومنظـور  إدراج منظور جنـساين  وذلك بذوات اإلعاقة والقضاء عليه، والفتيات النساء  

كاملة وعلى قدم املساواة يف     بصورة  إشراكهن  يف مجيع الربامج، وبضمان     مراعاة اإلعاقة   
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل إطارها التشريعي لينص علـى           و. اختاذ القرارات 

ذوات اإلعاقة، فضالً عن اعتماد تدابري فعالـة ملنـع          والفتيات  توفري محاية خاصة للنساء     
  .وإنصاف ضحاياهضدهن العنف 

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
) ٢٧٣٣٧القـانون   (قني  ألطفال واملـراه  باتأخذ اللجنة علماً بأن املدونة اخلاصة         -١٦

تعترف حبقوق معينة لألطفال ذوي اإلعاقة، إال أنه يساورها القلق إزاء مدى التمتع الفعلـي               
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم اإلشارة بوضـوح إىل األطفـال ذوي             . بتلك احلقوق 
  .فسيما أطفال السكان األصليني، يف البيانات اإلحصائية للدولة الطر اإلعاقة، وال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري الرعاية واملساعدة اخلاصـة لألطفـال ذوي              -١٧
سيما أطفال السكان األصليني، بوصفه أمراً ذا درجة عالية من األولوية، وبأن             اإلعاقة، وال 

عن مجع   توظف أقصى قدر ممكن من مواردها املتاحة يف القضاء على التمييز ضدهم، فضالً            
 اللجنة الدولة الطرف كذلك باختاذ إجراءات       ي وتوص .حقوقهمتعزيز  د  بيانات دقيقة لرص  

  .ملنع ما يتعرض له األطفال ذوو اإلعاقة من عنف وإساءة معاملة وإمهال بالغ
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  )٨املادة  (إذكاء الوعي    
تأخذ اللجنة علماً ببعض اخلطوات اليت قامت هبا الدولة الطرف إلذكـاء الـوعي                -١٨

قة، مثل بث الربامج اإلذاعية الوطنية، إال أهنا ما زالت تـشعر            حبقوق األشخاص ذوي اإلعا   
بالقلق إزاء عدم كفاية هذه التدابري وإزاء وجود مبادرات خاصة جلمع األمـوال تـستخدم               

 الربامج التلفزيونية الطويلـة جلمـع       مثل(صوراً منطية سلبية وتتبع هنجاً قائماً على اإلحسان         
 وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل أن هذه احلمالت، بدل         ).)ليتون البريويف يالت(التربعات  

 ، وبالتايل أن تعزز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومتدهم بأسباب القوة، تدمي وتعمم الوصم           
أهنم جزء مـن التنـوع      عترف فيها باألشخاص ذوي اإلعاقة على       تعوق إمكانية بناء ثقافة يُ    

  .البشري واجملتمع
لة الطرف إىل اختاذ تدابري استباقية لزيادة الـوعي باالتفاقيـة           تدعو اللجنة الدو    -١٩

تنفيذ سياسات وبرامج هتدف    وضع و وبروتوكوهلا االختياري على مجيع املستويات، وإىل       
على كرامة األشـخاص ذوي اإلعاقـة       التركيز  وإىل ضمان القضاء على الصور النمطية       

  .وقدراهتم ومسامهاهتم يف اجملتمع

  )٩املادة (ل إمكانية الوصو    
تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن مستوى تنفيذ شرط الدولة القاضـي بتيـسري                -٢٠

، ٢٠١٠ حبلول عام     يف املائة من املرافق العامة     ٦٠إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل       
  .ولوإزاء عدم توفر معلومات عن تقّيد الشركات اخلاصة باملعايري املتعلقة بإتاحة إمكانية الوص

اخلطط والربامج اهلادفـة إىل تـوفري       بحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل         -٢١
إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املرافق العامة ووسائل االتصال والنقل العـام    

 وضمان أن تراعي الكيانات اخلاصة على النحو الواجـب          ،يف املناطق احلضرية والريفية   
  . بإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقةمجيع اجلوانب املتعلقة

  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون     
يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن عدداً من األشخاص ذوي اإلعاقـة،                -٢٢
 لفترات  ص املودعون يف مؤسسات   سيما أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية واألشخا        وال

  .، ليس لديهم بطاقات هوية وأحياناً، ليس هلم اسمطويلة
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرع على الفور يف وضع بـرامج لتـوفري                 -٢٣

وثائق هوية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم الـذين يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة                
مجع بيانات كاملة ودقيقة عن األشخاص ذوي        و  لفترات طويلة،  ن يف مؤسسات  واملودعو

أو ال يتمتعون حبقهـم يف أن يكـون       /وحالياً غري موثقني    اإلعاقة املودعني يف مؤسسات و    
  .اسم هلم
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 ٥٦٤ من الدستور واملادتـان      ٧املادة  (وتالحظ اللجنة بقلق أن تشريع الدولة الطرف          -٢٤
 االتفاقية، إذ إنه يأخذ بنظـام الوكالـة يف    من١٢ال يتفق مع املادة )  من القانون املدين ٥٦٥و

اختاذ القرار بدالً من نظام املساعدة على اختاذ القرار وجييز تعليق احلقوق املدنيـة لألشـخاص                
ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم توفر معلومات عـن         . ذوي اإلعاقة يف حاالت احلجر القضائي     

 وعدم كفاية سبل االنتصاف والضمانات      عدد األشخاص الذين وضعوا حتت الوصاية والوكالة      
  .القانونية، مثل املراجعات املستقلة واحلق يف الطعن، املتاحة إلبطال تلك القرارات

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء ممارسة احلجر القضائي ومراجعة القوانني اليت             -٢٥
فاقية، واختاذ إجراءات  من االت١٢جتيز الوصاية والكفالة لضمان توافقها الكامل مع املادة 

، حيث حيتـرم    إلحالل نظام املساعدة على اختاذ القرار حمل نظام الوكالة يف اختاذ القرار           
  .نظام املساعدة استقاللية الشخص وإرادته وخياراته

األشـخاص الـصم     "حيرمويساور اللجنة القلق ألن القانون املدين للدولة الطرف           -٢٦
، واملكفوفني الصم، واملكفوفني البكم، واألشخاص املعوقني عقلياً واألشخاص الـذين           البكم

  . إمكانية ممارسة احلق يف الزواجمن" يعانون من تدهور عقلي
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون املدين كي يكفـل علـى النحـو                 -٢٧

  .اج، جلميع األشخاص ذوي اإلعاقةسيما احلق يف الزو املناسب ممارسة احلقوق املدنية، وال

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
 تسمح بأن   ٢٦٨٤٢ من قانون الصحة العام رقم       ١١تالحظ اللجنة بقلق أن املادة        -٢٨

فـون  ، والـذين يعرّ   "يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية    "ُيحتجز قسراً األشخاص الذين     
 االجتماعية فـضالً عـن األشـخاص ذوي         يشملون األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية     بأهنم

  ). والكحولاملخدراتمدمنو " (تصورةاملعاقة اإل"
 ١١ الذي يعدل املـادة      ٢٩٧٣٧هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تلغي القانون          -٢٩

، من أجل حظر احلرمان من احلرية على أساس اإلعاقة، مبا يف ذلك        من قانون الصحة العام   
  .أو املتصورةالذهنية  أو اإلعاقة النفسية االجتماعية

  )١٥املادة (عدم التعرض للتعذيب     
اللجـوء إىل   مواصـلة    استمرار التقارير اليت تتحدث عن       إزاءيساور اللجنة القلق      -٣٠

، وعن سوء األحـوال  العقاقري املؤثرة على اجلهاز العصيباإلكراه على تناول األدوية، مبا فيها  
مثل مستشفى الركو هرييرا، حيـث أُبقـي بعـض          املادية يف مؤسسات الصحة النفسية،      

  .األشخاص ملدة تتجاوز عشر سنوات دون االستفادة من اخلدمات املالئمة إلعادة التأهيل
 على أن حتقق بسرعة يف ادعاءات املعاملة أو العقوبة          الطرفحتث اللجنة الدولة      -٣١

أن جتري استعراضاً شامالً القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مؤسسات الصحة النفسية، و        
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لقانونية إيداع املرضى يف هذه املؤسسات، فضالً عن إنشاء خدمات العـالج الطـوعي              
لألمراض املتصلة بالصحة العقلية، من أجل السماح بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة يف             

  .اجملتمع وإخراجهم من تلك املؤسسات

  )١٩ادة امل(دماج يف اجملتمع احلق يف العيش املستقل واإل    
 عدم وجود املوارد واخلـدمات الالزمـة لـضمان حـق            إزاءتشعر اللجنة بالقلق      -٣٢

  .دماج يف اجملتمع، وخاصة يف املناطق الريفيةي اإلعاقة يف العيش املستقل واإلاألشخاص ذو
 على أن تبدأ برامَج شاملة لـتمكني األشـخاص ذوي           الطرفحتث اللجنة الدولة      -٣٣

يف املرتل ويف حمل اإلقامة وغريها      خدمات املؤازرة    طائفة كاملة من     اإلعاقة من الوصول إىل   
اخلدمات اجملتمعية، مبا يف ذلك املساعدة الشخصية الضرورية لتيسري عيشهم وإدماجهم           من  

  .وخاصة يف املناطق الريفيةأو االنفصال عنه، ، يف اجملتمع، ووقايتهم من االنعزال

  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة     
" فاقدي األهليـة العقليـة    "تشعر اللجنة بقلق بالغ ألن باإلمكان تعقيم األشخاص           -٣٤
 للمعيـار الـتقين لتنظـيم       موافقتهم احلرة واملستنرية، كوسيلة ملنـع احلمـل، وفقـاً          دون

  .٢٠٠٥يوليه / متوز٢٦ وزارة الصحة، الساري اعتبارا من - ٥٣٦/٢٠٠٥ األسرة
 التعقـيم   التوجيهات اإلدارية بـشأن   ى أن تلغي     عل الطرفحتث اللجنة الدولة      -٣٥

  .القسري لألشخاص ذوي اإلعاقة

  )٢٤املادة (التعليم     
بعدد من التوجيهات الوزارية اهلادفة إىل وضـع إطـار          مع التقدير   حتيط اللجنة علماً      -٣٦
تعليم شامل للجميع، غري أهنا تشعر بالقلق إزاء الفجـوات القائمـة يف تنفيـذ هـذه                  نظامل
اجملتمعات على أرض الواقع، وال سيما إزاء نسبة األمية يف أوساط السكان األصليني و             حكاماأل

 البريوفية، وما قد يترتب على ذلك من أثر على األطفال ذوي اإلعاقة من السكان         -األفريقية  
  .األصليني واألقليات

قيـق   بأن ختصص ما يكفي من موارد امليزانيـة لتح  الطرفتوصي اللجنة الدولة      -٣٧
مزيد من التقدم يف إنشاء نظام تعليمي شامل لألطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة، وأن تتخذ              

سيما أطفـال    تدابري مناسبة لتحديد نسبة األمية وخفضها بني األطفال ذوي اإلعاقة، وال          
  .السكان األصليني واألطفال البريوفيني املنحدرين من أصل أفريقي

  )٢٥املادة (احلق يف الصحة     
 يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة مـن أي  ٨١يساور اللجنة القلق لعدم استفادة     -٣٨

 يف املائة من    ١,٤٢خدمات إلعادة التأهيل، وألن برامج الضمان االجتماعي ال تشمل سوى           
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وتشعر اللجنة بالقلق  . األشخاص ذوي اإلعاقة، وفقاً لردود الدولة الطرف على قائمة القضايا         
 وجود خدمات صحية، وخاصة يف املناطق الريفية، فضالً عن القيود الكـثرية             أيضاً إزاء عدم  

 بالتـأمني  املتعلـق    SA-2007-004 السامياليت يفرضها على األشخاص ذوي اإلعاقة املرسوم        
وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك لعدم وجود برامج للكشف املبكر عن صمم            . الصحي الشامل 

  . حد من حدوث إعاقات أخرى والوقاية منهااألطفال من أجل التقليل إىل أدىن
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تصوغ بـرامج صـحية شـاملة لـضمان                 -٣٩

 وحصوهلم علـى خـدمات إعـادة التأهيـل          استهداف األشخاص ذوي اإلعاقة حتديداً    
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تقوم مبا يلي. واخلدمات الصحية بوجه عام

ض إطارها القانوين لضمان عـدم ممارسـة شـركات التـأمني            استعرا  )أ(  
  واألطراف اخلاصة األخرى أي متييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛

ختصيص موارد من امليزانية وتطوير مهارات موظفي الصحة، من أجـل             )ب(  
االمتثال بفعالية حلق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الرعاية الصحية، مع ضـمان إمكانيـة              

  األشخاص إىل املستشفيات واملراكز الصحية؛وصول هؤالء 
الـصمم، الـيت    اإلعاقات، وال سيما    توفري خدمات الكشف املبكر عن        )ج(  

هتدف إىل التقليل إىل أدىن حد من حدوث إعاقات أخرى والوقاية منها، مبا يف ذلك بـني               
  .األطفال

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
 تبذله الدولة الطرف من جهود راميـة إىل زيـادة           حتيط اللجنة علما مع التقدير مبا       -٤٠

 PCM-2007-027مستوى عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما املرسوم الـسامي رقـم          
الذي يلزم مؤسسات القطاع العام بأن تكون ثالثة يف املائة على األقل من إمجـايل القـوى                 

اور اللجنة إزاء املعدل املرتفـع      ولكن القلق ال يزال يس    . العاملة فيها من العمال ذوي اإلعاقة     
 يف املائـة  ٦٠ ما يقرب من   إىل صليي  ذللبطالة والبطالة اجلزئية لألشخاص ذوي اإلعاقة وال      

  .يف املائة على التوايل، وفق رد الدولة الطرف على قائمة القضايا ٣٥,٣و
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات جديدة تعزز إدماج األشـخاص              -٤١

ضريبية للشركات واألفراد الـذين     ميكن أن تشمل حوافز     عاقة يف سوق العمل،     ذوي اإل 
يوظفون األشخاص ذوي اإلعاقة، وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلدارة العامـة،            

تثقيفيـة  كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف برامج         . وتطوير برامج العمل احلر   
  .اجهم يف سوق العمللتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة هبدف إدم

وتعرب اللجنة عن تقديرها الهتمام الدولة الطرف باحلد من الفقـر املتفـشي يف                 -٤٢
  .أوساط األشخاص ذوي اإلعاقة
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حتث اللجنة الدولة الطرف على مواجهة األثر السليب للفقر من خـالل تعمـيم               -٤٣
  .االقتصادية الشاملة ملنظور اإلعاقة - التنمية االجتماعية

  )٢٩املادة (ركة يف احلياة السياسية والعامة املشا    
 قـراراً  ٢٠١١أكتـوبر  /تثين اللجنة على الدولة الطرف إلصدارها يف تشرين األول       -٤٤

النفسية ألغى السياسات السابقة اليت كانت تستبعد األشخاص الذين يعانون بعض اإلعاقات            
ك لتحديث سجل اهلوية الوطنية     من القوائم االنتخابية، وكذل   واإلعاقات الذهنية    االجتماعية

  :غري أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء ما يلي. والوضع املدين بناء على ذلك
استمرار عدم أهلية األشخاص ذوي اإلعاقة للتصويت، ممن صدر يف حقهم             )أ(  

 الـوطين إعـادة     الناخبني قضائي، وعدم إعادة أمساء األشخاص املستبعدين من سجل          حجر
  بعد؛ تامة

دم وجود معلومات عن التدابري املتخذة إلبالغ األشخاص ذوي اإلعاقـة        ع  )ب(  
  بالتطورات املذكورة أعاله ومنع حدوث انتهاكات من هذا القبيل يف املستقبل؛

كثرة حاالت األشخاص املودعني يف املؤسسات الذين مل يتمكنـوا مـن              )ج(  
بسبب منعهم مـن مغـادرة     ممارسة حقهم يف التصويت بسبب افتقارهم إىل وثائق اهلوية أو           

  .املؤسسة أو عدم تقدمي مساعدة خاصة أو ُبعد املسافة اليت تفصلهم عن مركز التصويت
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي  -٤٥

إعادة حقوق التصويت جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة املستبعدين مـن            )أ(  
  قضائي؛للحجر الاقة اخلاضعون  الوطين، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعالناخبنيسجل 

التواصل مع األفراد املعرضني للخطر ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة من            )ب(  
  تلك االنتهاكات يف املستقبل، مبا يف ذلك من خالل توفري التدريب ذي الصلة؛

ضمان حق التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة املودعني يف مؤسـسات،            )ج(  
لذهاب إىل مراكز التصويت املخصصة وحصوهلم على الدعم         با بكفالة السماح هلم فعلياً   

  .الالزم لفعل ذلك، أو السماح خبيارات بديلة

  )٣٣-٣١املواد (التزامات حمددة   -جيم  

  )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
.  البيانات املصنفة املتعلقة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة         مستوى تأسف اللجنة لقلة    -٤٦

أن هذه املعلومات ال غىن عنها لفهم حاالت جمموعات حمددة من األشخاص            وتذكّر اللجنة ب  
سـيما   ذوي اإلعاقة يف الدولة الطرف ممن قد يواجهون درجات متفاوتة من االستبعاد، وال            
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السكان األصليني والنساء واألطفال ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين يعيـشون يف املنـاطق             
  .امج تناسب أوضاعهم؛ ولتقييم تنفيذ االتفاقيةالريفية؛ ولوضع قوانني وسياسات وبر

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتمنهج عملية مجع البيانات املـصنفة حـسب               -٤٧
اجلنس والفئة العمرية ونوع اإلعاقة، وحتليلِ تلك البيانات ونـشرها؛ وأن تعـزز بنـاء               

أجـل دعـم    القدرات يف هذا الصدد؛ وتضع مؤشرات تراعي الفوارق بني اجلنسني من            
تطوير التشريعات ورسم السياسات وتوطيد املؤسسات لرصد التقدم احملرز يف جمال تطبيق 

، مع مراعاة أوجه التغيري مـن النمـوذج         خمتلف أحكام االتفاقية وتقدمي تقارير عن ذلك      
  .الطيب إىل النموذج االجتماعي

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
 بالقلق إزاء عدم وضوح املهام وتوزيع املسؤوليات بني اللجنة الدائمـة            تشعر اللجنة   -٤٨

املتعددة القطاعات واجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وكـذلك إزاء عـدم             
  .امتثاهلما ملبادئ باريس

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعّين على وجه التحديد آلية رصـد وطنيـة                -٤٩
ريس، وأن تضمن، على سبيل األولوية، مشاركة األشـخاص ذوي          متماشية مع مبادئ با   

  .اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم مشاركة تامة يف عملية الرصد

  متابعة املالحظات اخلتامية والنشر    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنـة الـيت تـرد يف هـذه                   -٥٠

 الطرف بأن حتيل هذه املالحظات اخلتامية، لبحثها        وتوصي اللجنة الدولة  . املالحظات اخلتامية 
واختاذ إجراءات بشأهنا، إىل أعضاء احلكومة والربملان واملسؤولني يف الوزارات املعنية وموظفي       
جهاز القضاء وأعضاء اجلماعات املهنية املعنية، مثل العاملني يف جماالت التعلـيم والـصحة              

 ووسائط اإلعالم، وذلك باسـتخدام      لقطاع اخلاص  وا  عن السلطات احمللية   والقانون، فضالً 
  .االستراتيجيات احلديثة يف جمال االتصاالت االجتماعية

نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع  أن ت تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      و  -٥١
يف أشكال يسهل االطالع عليها، مبا يشمل املنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات املمثلـة               

  .اص ذوي اإلعاقة، فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وأفراد أسرهملألشخ
ال سيما  و منظمات اجملتمع املدين،     أن تشرك بقوة الدولة الطرف على     وتشجع اللجنة     -٥٢

  .منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف إعداد تقريرها الدوري الثاين
 مـن   ٢للفقرة  عامني ووفقاً   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون            -٥٣

 من االتفاقية، معلومات خطية عن التدابري املتخذة لتنفيذ التوصـيات الـواردة يف              ٣٥املادة  
  .٣٥ و٢٩و ٢٣الفقرات 
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  التعاون التقين    
توصي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من التعاون التقين مع املنظمات األعضاء يف              -٥٤

ت املعين باالتفاقية، لتلقي التوجيـه واملـساعدة يف تنفيـذ           فريق الدعم املشترك بني الوكاال    
  .االتفاقية وهذه املالحظات اخلتامية

  التقرير املقبل    
  يف موعد أقـصاه    املقبلتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري            -٥٥

  .٢٠١٦أبريل /نيسان

        


