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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  قوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة املعنية حب
  الدورة السادسة

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣-١٩

 مـن   ٣٥النظر يف التقارير املُقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  حظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاملال    

  إسبانيا    

 ٥٧ و ٥٦يف جلـستيها    ) CRPD/C/ESP/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل إلسبانيا         -١
،  ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠اللـتني ُعقـدتا يف      ) SR.4 و CRPD/C/6/SR.3انظر الوثيقة   (

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣ املعقودة يف ٦٢واعتمدت يف جلستها 

 مقدمة  -أوالً   

 الـيت  سبانيا،إل األويل التقريراللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ب       ترحب  -٢
 لردودهـا  الطرف الدولة على اللجنة وتثين. اللجنة إىل األويل تقريرها تقدم دولة أول كانت
علـى ردودهـا    و) CRPD/C/ESP/Q/1/Add.1 (اللجنة اأثارهت اليت املسائل قائمة على اخلطية
 .احلوار أثناء رحتطُ اليت األسئلة على الوافية

 وزارات عن ممثلني  بني أعضائه  ضّم اًوفدرساهلا  إل الطرف الدولة على اللجنة وتثين  -٣
    شخـصني مـن     عـن  فضالً ، القطاعات ممثلي كبار من العديد ذلك يف مبا ،شىت حكومية
 املثمر واملفعم باحليوية الذي جرى بني الوفـد         للحوار تقديرها عن اللجنة عربوت. املعوقني

 .وأعضاء اللجنة
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 اإلجيابية اجلوانب  - ثانياً  

 املتعلقـة  اجملاالت من العديد يف الذي أحرزته  التقدم لىع الطرف الدولة اللجنة هتنئ  -٤
 ١املـؤرخ    ٢٦/٢٠١١ قـانون ال اعتمـاد  ذلـك  يف مبا ،ذوي اإلعاقة  األشخاص حبقوق
 أنظمـة الذي ينص على تعديل      التفاقية،مع ا  القوانني فيتكيب  املتعلق ٢٠١١أغسطس  /آب

ـ  تـدابري ذلك اختاذ  ويشمل االتفاقية، ألحكام امتثاالً  عّدة إسبانية وقوانني  يفهامـة   ةإجيابي
 .والعمل  والسكنالصحة  منهاجماالت

 التمييز وعدم الفرص بتكافؤ ملتعلقا ٥١/٢٠٠٣ القانونب ارتياحعلماً ب  اللجنة وحتيط  -٥
 باللوائح  األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مجيع الوسائل واخلدمات، وحتيط علماً         وإمكانية وصول 

 .إلمكانية الوصول األساسية املعايريحتدد  اليت امللكية املراسيم سيما ال التنظيمية هلذا القانون،

 ٢يات رصد مستقلة امتثاالً للفقـرة       على قيام الدولة الطرف بإنشاء آل      اللجنة وتثين  -٦
  . من االتفاقية٣٣من املادة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة،    الثالثة العمل خطة الطرف الدولة باعتماد اللجنة وترحب  -٧
 الـشاملة  العمـل  استراتيجيةفضالً عن    ،ساينجنمسألة اإلعاقة من منظور حتليل       عاجلت يتال

 عمل خطةاليت تشتمل على     ٢٠١٢-٢٠٠٨فترة  األشخاص ذوي اإلعاقة لل    توظيفاملتعلقة ب 
  .٢٠١٠-٢٠٠٨  للفترةأوىل

 الطويلة األجـل لألشـخاص      ستراتيجيتهااوتثين اللجنة على اعتماد الدولة الطرف         -٨
، اليت ترسم األهداف احملـددة يف األجلـني القـصري           ٢٠٢٠-٢٠١٢ذوي اإلعاقة للفترة    

 .واملتوسط

يف جمال  )  يف املائة  ٧٨,٣٥ ( مرتفعة نسبةحقيقها  لت الطرف الدولة على اللجنة وتثين  -٩
 على حلفاظمن أجل ا   املبذولة هاهودوجل العادي، التعليم نظامب ذوي اإلعاقة  األطفال التحاق
ويف هذا اجملال،   . االقتصادية ةاألزم تقو ذوي اإلعاقة يف   لألشخاص  املخصصة ربامجال متويل

 بوترّح.  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٢ق بالوفاء بالفقرة    تقدم إسبانيا مثاالً هاماً للغاية فيما يتعل      
  .االجتماعية الرعاية خفض تجنبب الطرف الدولة بالتزام كذلك
وتسلم اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعزيز التزامها بالتعاون الدويل عن              -١٠

 .طريق ختصيص التمويل لربامج التنمية اليت تشمل اإلعاقة
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 والتوصيات الرئيسية القلق دواعي  - اًثالث  

 )٤و ١ املادتان (العامة وااللتزامات املبادئ  -ألف  

ي وص ذ اشـخ  الذي يعتمد مفهوم األ    ٢٦/٢٠١١ بسن القانون    حتيط اللجنة علماً    -١١
ومع ذلك، ال تزال اللجنـة      . األشخاصهؤالء  اإلعاقة وفق ما حتدده االتفاقية ويوّسع محاية        

 .نون ال يغطي مجيع األشخاص ذوي اإلعاقةألن القاتشعر بالقلق 

 اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  مجيـع  عمتّت ضمانعلى   الطرف الدولة اللجنة حتث  -١٢
 .اإلعاقة مستوى عن النظر بصرف متكافئة فرص على موحصوهل التمييز من باحلماية

 ،٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كانون ٢٦ املؤرخ ٤٩/٢٠٠٧ بالقانون اللجنة وترحب  -١٣
كلف مبعاجلة قضايا املخالفات والعقوبات املتعلقة بتكافؤ       امل الدائم كتبئ مبوجبه امل  الذي أنش 

 ذلـك،  ومـع  .الفرص وعدم التمييز وإتاحة إمكانية الوصول التام لألشخاص ذوي اإلعاقة         
 مـستوى  علـى وعدم تعزيزه   ي  التحكيم نظامذا ال هل البطيء التطور إزاء بالقلق  اللجنة تشعر

فرضت وسويت   اليت لعقوباتا عدد بشأن معلومات وجود وإزاء عدم  ،اإلقليمية اتاحلكوم
 القـانون  لتنفيـذ  املتخذة اإلجراءات عن تقدمي معلومات ب الطرف الدولة قياموعدم   ،ملفاهتا

 .  وتشعر اللجنة بالقلق حيال فعالية النظام بشكل عام.السالف الذكر

 نظـام ب اص ذوي اإلعاقـة   زيادة توعية األشـخ    ىلإ الطرف الدولة اللجنة تدعو  -١٤
وضع لوائح إلعمال نظام     وضمان  وإىل زيادة مستوى املساعدة القانونية اجملانية      التحكيم

 .اإلقليمية اتاحلكوم مستوى على والعقوبات خالفاتامل

 املمثلـة  واملنظماتذوي اإلعاقة    مشاركة عن معلومات وجود لعدم اللجنة وتأسف  -١٥
 هاورصـد  القـرار  صـنع  وعمليات والسياسات شريعاتالت صياغة يفمشاركة هادفة    هلم

وعن املشاركة على كافة املستويات من جانـب         ،على الصعيد اإلقليمي  ها  وتنفيذ هاوتقييم
 .األطفال املعوقني

 ألشخاصا مشاركة تضمن حمددة تدابري تتخذ بأن الطرف الدولة اللجنة توصي  -١٦
اإلقليمـي،  على الـصعيد     القرار صنعالعامة ل  عملياتال يف فعالةركة  امش اإلعاقة ذوي

 .وإشراك األطفال ذوي اإلعاقة على كافة املستويات

 املتعلـق   ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣ املؤرخ يف    ٢/٢٠١٠ بالقانون   وحتيط اللجنة علماً    -١٧
بالصحة اجلنسية واإلجنابية، الذي يلغي جترمي حاالت اإلهناء الطوعي للحمل، ويسمح بإهنـاء   

تمديد فترة إمكانيـة   منه، وينص على حالتني حمددتني يسمح فيهما ب        أسبوعاً ١٤احلمل حىت   
اجلنني مصاباً  " إذا كان  من احلمل     أسبوعاً ٢٢حىت  : إعاقةمصاباً ب  اجلنني   إذا كان اإلجهاض  

مبرض خطري للغاية "عند اكتشاف إصابة اجلنني من احلمل    أسبوعاً ٢٢ بعد، و "بعيوب خطرية 



CRPD/C/ESP/CO/1 

GE.11-46349 4 

 بشأن الطرف الدولة قدمتها اليت تفسرياتبال أيضاً للجنة علماً وحتيط ا . " منه ال ميكن الشفاء  
 .التمييز هذا إبقاء

 ٢/٢٠١٠ قـانون ال يف الـوارد  التمييز يلغت بأن الطرف الدولة اللجنة توصي  -١٨
 .إىل وجود إعاقة فقط باالستناد حلملا إهناءب اًقانون فيها املسموح الفترةاملتعلق ب

 )٣٠ إىل ٥ن  ماملواد (حمددة حقوق  - باء  

 )٥ املادة (التمييز وعدم املساواة    

الذي  ٢٦/٢٠١١ قانونال ت مبوجب داعتمالتعديالت التنظيمية اليت    ب اللجنة ترحب  -١٩
تعـرض  ال بشأن قضية    قضائية هيئة أمام دعوى إقامةبغية   إعاقة شهادة إبراز إىل احلاجة يبطل

 بالقلق تشعر وال تزال  التمييز، حاالت عن معلومات تقدمي لعدم تأسف اللجنة أن بيد. لتمييزل
إزاء االفتقـار إىل     كذلك  بالقلق اللجنة وتشعر. للتهميشذوي اإلعاقة    إزاء استمرار تعرض  

 اإلعاقـة    ألن وتشعر بالقلق أيضاً   .املعلومات بشأن ترتيبات هتيئة الظروف املالئمة للمعوقني      
     بسبب اإلعاقـة   التمييز من قانونيةال يةمااحل نوأل ،طفاهلمأل الوالدين رعاية  على تؤثر عملياً 
 . االرتباط بشخص معوق أو إعاقة ظاهرة بسبب التمييز حاالت يف ال ُتطبق

توسع نطاق احلماية مـن التمييـز بـسبب           أن حتث اللجنة الدولة الطرف على      -٢٠
اإلعاقة حبيث تشمل بوضوح املصابني بإعاقات متعددة، وذوي اإلعاقة الظـاهرة ومـن             

ون بأشخاص معوقني، وأن تكفل عدم حرمان ذوي اإلعاقة من الترتيبات التيسريية            يرتبط
وعالوة علـى   . للمعوقني باعتبار ذلك ضرباً من التمييز، بصرف النظر عن نوع اإلعاقة          

ذلك، ينبغي تقدمي التوجيهات وزيادة التوعية والتدريب من أجل حتسني فهم مجيع اجلهات 
  . ن، ملفهوم الترتيبات التيسريية ومنع التمييزاملعنية، مبن يف ذلك املعوقو

 )٦ املادة(النساء ذوات اإلعاقة     

 على القائم العنف من الوقاية بشأن العامة والسياسات الربامج ألن بالقلق اللجنة تشعر  -٢١
 وتـشعر  .ذوات اإلعاقـة   للنساء اخلاصة احلالةبصورة كافية    االعتبار تضع يف  ال اجلنس نوع
 وأنتتضمن املنظور اجلنساين بـشكل شـامل،         ال التوظيف سياسات ن أل أيضاً لق بالق اللجنة
 التـدريب ونسبة املستفيدين من     ونسبة األشخاص الذين ال يدخلون سوق العمل       البطالة معدل
 .ذوي اإلعاقة الرجاليف صفوف  هامنالنساء ذوات اإلعاقة  يف صفوف بكثري أسوأ هي

 :ا يليمب الطرف الدولة اللجنة توصي  -٢٢

 الرامية عامةال سياساتالو امجيف الرب النساء ذوات اإلعاقة    مراعاة  زيادة    )أ(  
 اجلنس؛نوع  على القائم العنفإىل منع 
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 حمددة تدابري  اختاذوخباصة ،سياسات التوظيف إدراج املنظور اجلنساين يف  )ب(  
 ؛ذوات اإلعاقة لنساءمن أجل ا

 يف جمـاالت    رامج، خصوصاً  استراتيجيات وسياسات وب   دراسة ووضع   )ج(  
 والصحة واحلماية االجتماعية، من أجل تعزيـز اسـتقاللية النـساء            والتوظيفالتعليم  

 والنهوض مبشاركتهن الكاملة يف اجملتمع، وملكافحة العنف الذي         ذوات اإلعاقة والفتيات  
 .يتعرضن له

 )٧ املادة (ذوو اإلعاقة األطفال    

املرتفعة حلـاالت    ا ورد من معلومات بشأن النسب     إزاء م  قلقبالغ ال  اللجنةيساور    -٢٣
  إزاءبالقلق أيضاً اللجنة تشعرو. اآلخرين األطفالب مقارنةذوي اإلعاقة    األطفال على العتداءا

التعرف على إعاقة األطفال وعدم تدخل األسر يف مرحلة مبكرة، وإزاء عـدم تقـدمي                عدم
 وحيول دون التعـبري     للخطر الكامل منوهم يعرض األمر الذي  ،الدعم املستنري هلؤالء األطفال   

 االجتماعيـة  لخـدمات ل العامة اإلدارة تنسيق وعدم املتاحة املوارد نقصوإزاء  عن آرائهم؛   
 .وغريها والتعليم والصحية

 :مبا يلي الطرف الدولة اللجنة توصي  -٢٤

 ،اإلعاقـة ذوي   األطفـال  حقوق ومحاية تعزيز جمال يف اجلهود تكثيف  )أ(  
 ؛ واختاذ تدابري للقضاء عليهاملرتكب يف حقهم العنف بشأن وثحب وإجراء

تكفل حق األطفال ذوي اإلعاقة يف التعبري عـن         وبرامج سياسات وضع  )ب(  
  آرائهم؛
وضع سياسات عامة منسقة تتاح هلا املوارد الكافية لكفالة حصول مجيع             )ج(  

ج من أجل التأهيـل     األطفال ذوي اإلعاقة على خدمات الدعم اليت تشمل خدمات العال         
وإعادة التأهيل، وعلى الرعاية اليت تشمل الصحة واالحتياجات النفـسية والتعليميـة،            

 .وخباصة يف مراحل الطفولة املبكرة

 )٨ املادة (الوعي إذكاء    

.         تثين اللجنة على العديد من املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيـذ االتفاقيـة               -٢٥
حظ أنه يلزم بذل املزيد من اجلهود لزيادة توعية اجملتمع حبقوق األشـخاص ذوي              إال أهنا تال  

 .اإلعاقة، وذلك عن طريق وسائل االتصال وتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم

 باالتفاقيـة  الـوعي  لتعزيز استباقية تدابري اختاذإىل   الطرف الدولة اللجنة تدعو  -٢٦
 هناملو القضاءيف سلك    سيما ال املستويات، مجيع على هبا امللحق االختياري والربوتوكول

 احلكـوميني  املـسؤولني يف أوساط   و والربملان السياسية األحزابعلى صعيد   و القانونية
 .الناس عامة عن فضالً واجملتمع املدين واألشخاص املعوقني،
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 )٩ املادة (الوصول إمكانية    

مـن    التنظيمية اللوائح على تعديل ينص   ٢٦/٢٠١١ القانون بأن علماً اللجنة حتيط  -٢٧
من الوصول   األشخاص ذوي اإلعاقة     متكنيالالزمة لتحقيق شروط     الزمنية املهل أجل تقليص 

 إزاء بـالقلق  تشعر اللجنة   تزال ال ذلك، ومع. للجمهور واخلدمات املتاحة املرافق العامة   إىل  
 صعيدين اإلقليمي واحمللـي ، وال سيما على ال الشروط هلذه المتثاللدرجة ا  املستوى املنخفض 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حاالت التمييز اليت تواجـه         . القائمة املرافق ويف اخلاص القطاع يف
. األشخاص ذوي اإلعاقة عند السفر جواً، مبا يف ذلك عدم التمكن من الصعود إىل الطـائرة               

 بكفالـة تـوفري     أيـضاً  من االتفاقية تلزم الدول      ٩وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن املادة       
 .واالتصاالتاملعلومات 

 ممكن وقت أقرب يف والبشرية املالية املوارد من يكفي ما بتخصيص اللجنة توصي  -٢٨
، وذلك عن طريـق     الوصولاملتعلقة بإمكانية    لتشريعاتل االمتثال رصدلتنفيذ وتعزيز و  

 .التدابري الوطنية، فضالً عن التعاون الدويل

 )١٠ ملادةا (احلياة يف احلق    

التنظيمية لتـضمينها    اللوائح الذي أدى إىل تعديل    ٢٦/٢٠١١ القانونب اللجنة ترحب  -٢٩
 على إلبقاءل تأسف هناأ بيد. عليه عن علم   املوافقةاحلصول على العالج الطيب بعد        يف احلقمبدأ  

 فاقـدي "األشخاص ذوي اإلعاقـة      الذين ميثلون  األوصياء صادرة عن ال املوافقةب صحة األخذ 
أجهزة  سحب أو عالجإهناء ال  بشأن تتخذ اليت بالقرارات يتعلق فيما وخاصة ،"القانونية األهلية
وتود اللجنة تذكري الدولـة  .  على قيد احلياة هؤالء األشخاص بقاء  إ وسائل من غريها أو التغذية

 تتخذ بالوكالة فيما خيص إهناء أو       الطرف بأن احلق يف احلياة هو حق مطلق، وأن القرارات اليت          
 .  يتعارض مع هذا احلقلبقاء على قيد احلياةا  يفاملساعدسحب أسباب العالج 

ـ  املوافقـة  علـى احلـصول    ضمان الطرف الدولة إىل اللجنة تطلب  -٣٠  ستنريةامل
 بإهناءفيما يتصل    ال سيما  الطيب، بالعالج املتعلقة املسائل مجيع يف ذوي اإلعاقة  ألشخاصل
 .لبقاء على قيد احلياةيف ا املساعدةالوسائل  من  ذلكغري أو التغذية وقف وأ عالجال

 )١١ املادة (اإلنسانية والطوارئ اخلطر حاالت    

 حـاالت  يفاحملددة اليت تطبـق      ربوتوكوالتال عدم كفاية إزاء   بالقلق اللجنة تشعر  -٣١
 .ذوي اإلعاقة ألشخاص فيما يتصل باالطوارئ

 املتعلقـة حبـاالت      وسياسـاهتا  نة الدولة الطرف إىل مراجعة قوانينها     تدعو اللج   -٣٢
  .ة األشخاص ذوي اإلعاقة تضمن أمن ومحايالطوارئ هبدف تضمينها أحكاماً
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 )١٢ املادة( أمام القانون االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين    

هلة سنة واحدة بعد دخولـه حيـز         يسمح مب  ٢٦/٢٠١١تالحظ اللجنة أن القانون       -٣٣
وتشعر اللجنة بالقلق   .  من االتفاقية  ١٢النفاذ لتقدمي مشروع قانون يبني نطاق وتفسري املادة         

 يفلمـساعدة  نظـام ل إزاء عدم اختاذ أية تدابري لالستعاضة عن نظام الوصاية يف اختاذ القرار ب    
 .اختاذ القرار يف سياق ممارسة األهلية القانونية

إعادة النظر يف القوانني الـيت تـسمح بالوصـاية    ي اللجنة الدولة الطرف ب  توص  -٣٤
 الوصاية يف اختاذ    عن نظام والرعاية، وباختاذ إجراءات لوضع قوانني وسياسات لالستعاضة        

، مبا يراعي استقاللية األشـخاص ذوي اإلعاقـة         لمساعدة يف اختاذ القرار   لالقرار بنظام   
ك بتوفري التدريب يف هذا اجملـال جلميـع املـوظفني           وتوصي كذل . ورغباهتم وأفضلياهتم 

  .هم من أصحاب املصلحة املعنينيالعموميني وغري

 )١٤ املادة (حرية الشخص وأمنه    

ع األشخاص ذوي اإلعاقـة يف      بوض يسمح الذي القانوين النظامب علماً اللجنة حتيط  -٣٥
األمـراض   ("لنفـسية ا أو الذهنية اإلعاقة ذوي األشخاص ذلك ويشمل ،مؤسسات الرعاية 

 يف عاجلة تدابري استخدام حنو االجتاه  ما ورد من معلومات بشأنإزاء بالقلق تشعرو. ")العقلية
ويساور  . األفراد املتأثرين  بدون ضمانات لصاحل  رعاية  مؤسسات ال سياق إيداع أشخاص يف     

 الـذين  قـة اإلعا ذوي األشخاص اعتداءات على   إزاء تقارير تفيد بوقوع    اللجنة القلق أيضاً  
 .نفسية مستشفيات سكنية أو يف مراكزيوضعون يف 

 حلرمانا جتيز اليت قوانينها تعيد النظر يف   أن: مبا يلي   الدولة الطرف  اللجنة توصي  -٣٦
وأن تبطل األحكام    ؛العقلية أو النفسية اإلعاقة ذلك يف مبا اإلعاقة، أساس على احلرية من

رعاية بسبب إعاقة ظاهرة أو قائمة على حتليل        المؤسسات  اإليداع القسري يف    اليت جتيز   
طيب؛ وأن تعتمد تدابري تكفل تقدمي مجيع خدمات الرعاية العقلية اسـتناداً إىل موافقـة                

 .الشخص املعين عن علم

 )١٧ املادة (محاية السالمة الشخصية    

ذوي اإلعاقة ممـن ال ُيعتـرف        األشخاص تعرض احتمال من بالقلق اللجنة تشعر  -٣٧
 .واملستنرية احلرة موافقتهم دون لتعقيمتهم القانونية لبأهلي

 تهموافق دون للمريض الطيب العالج إعطاء إلغاء على الطرف الدولة اللجنة حتث  -٣٨
 احتـرام  ضمانوحتثها على    ؛التعقيمويسري ذلك بصفة خاصة على       ستنرية،املو كاملةال

  .االتفاقية من ٢٥و ٢٣ املادتني مبوجب ال سيما حقوقها ،الوطين القانونحقوق املرأة يف 
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 )١٩ املادة( اجملتمع يف واإلدماج املستقل العيش    

تشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة موارد وخدمات تكفل احلق يف العـيش املـستقل                -٣٩
ويساورها القلق كذلك من أن اختيار مكان       . واإلدماج يف اجملتمع، ال سيما يف املناطق الريفية       

وي اإلعاقة مرهون بتوافر اخلدمات الضرورية، ومن أن أولئـك الـذين            إقامة األشخاص ذ  
وأخرياً، تشعر اللجنة بـالقلق إزاء      . يعيشون يف مؤسسات سكنية ليس لديهم أي بديل عنها        

 .ربط األهلية لتلقي اخلدمات االجتماعية بدرجة معينة من اإلعاقة

 لـتمكني  التمويـل  نما يكفي م  إتاحة   ضمان على الطرف الدولة اللجنة عتشّج  -٤٠
 على إقامتهم مكان اختيار حرية :مبا يلي فعالعلى حنو من التمتع  اإلعاقة ذوي األشخاص

 والـسكنية  يـة املرتلمن اخلدمات    كاملة جمموعة إىل لوصولاو ؛غريهم مع املساواة قدم
 ؛الشخـصية  املـساعدة  يشمل مبا اليومية، للحياةالالزمة   اجملتمعية اخلدماتغريها من   و
  .جمتمعاهتم يف أفضلبصورة  دماجالنيئة الظروف املعقولة لتمكينهم من اهتو

وتشعر اللجنة بالقلق ألن القانون املتعلق بتعزيز استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقـة              -٤١
حيدد استخدام املوارد لتعيني مساعدين شخصيني لألشخاص ذوي اإلعاقة من املستوى الثالث 

  .لتعليم والعملفقط، ويقتصر ذلك على جمايل ا
حتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق اسـتخدام املـوارد املخصـصة               -٤٢

  . للمساعدة الشخصية لتشمل مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة حبسب احتياجاهتم

 )٢٤ املادة (التعليم    

تشيد اللجنة بإخضاع مسألة التحاق التالميذ من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة             -٤٣
رس ملبدأ اإلدماج، وحبظر التمييز يف جمال التعليم، وبكون معظم األطفال ذوي اإلعاقـة              باملدا

 املتعلـق   ٢/٢٠٠٦لجنة على سن القانون التنظيمي      وتثين ال . يدجمون يف نظام التعليم العادي    
بالتعليم، الذي يلزم السلطات التعليمية بإتاحة املعلمني املتخصصني واملهنيني املؤهلني واملـواد      

 على القوانني اليت ُتلزم املدارس بإدخال التعديالت الالزمة على          ملوارد الالزمة، وتثين أيضاً   وا
 اللجنـة تشعر   ذلك، ومع.  املناهج الدراسية وتنويعها لتلبية احتياجات التالميذ ذوي اإلعاقة       

     حـاالت  بسبب ما ورد من معلومات عـن       العملي لواقعا يف القوانني هذه تنفيذ إزاء القلقب
 تـساق  وعن حاالت فصل وإقصاء، وعن حجج مالية       ،ةمعقولمل ُتتح فيها ترتيبات تيسريية      

     وتالحظ. آبائهم دون موافقة  اخلاص التعليم يوجهون حنو  أطفال حاالتعن  و التمييز، لتربير
 التعلـيم  يفمـن ذوي اإلعاقـة       أطفاهلم وضعالذين يعترضون على     اآلباء أن بقلق اللجنة

 تعليم أطفاهلم  هو املتاح هلم  الوحيد البديل وأن للطعن يف ذلك   مكانيةإ لديهم سلي املتخصص
 نظام يف مأطفاهل حتمل تكلفة الترتيبات التيسريية املعقولة الالزمة لقبول   أو اخلاصة نفقتهم على

 .العادي التعليم



CRPD/C/ESP/CO/1 

9 GE.11-46349 

يـشكل ضـرباً مـن       اختاذ ترتيبات تيسريية معقولة    عدم أن تأكيد اللجنة تعيد  -٤٤
 التـدرجيي،  لإلعمـال  تمييز، ويتحتم اختاذ هذه الترتيبات على الفور وعدم إخضاعها        ال

 :يلي مبا الطرف الدولةَ وتوصي

 عـن   زيادة ما تبذله من جهود الختاذ ترتيبات تيسريية معقولة يف التعليم            )أ(  
ة إلعمـال احلـق يف      ختصيص ما يكفي من املوارد املالية والبشرية الالزم        :طريق ما يلي  

درسني مـن ذوي املـؤهالت      إيالء اهتمام خاص لتقييم مدى توافر امل      و ؛تعليم اجلامع ال
وضمان إدراك اإلدارات التعليمية يف احلكومات احمللية التزاماهتـا مبوجـب           ؛  التخصصية

  ألحكامها؛االتفاقية وتصرفها وفقاً

 ذوي األطفـال  وضعاملتعلقة ب  قراراتبشأن ال  التشاور مع اآلباء   ضمان  )ب(  
 اًمنهجتلك الرامية إىل االكتفاء بتلقينهم       أو خاصة فصول يف أو خاصة مدرسة يف عاقةاإل

 ؛مقلصاً موحداً

  أبنائهم تعليم تكاليف دفعب ذوي اإلعاقة  األطفال آباء لزمُي الأ أن ضمان  )ج(  
 العادية؛ املدارس املتخذة يف عقولةتكاليف الترتيبات التيسريية امل أو

 يف القرارات املتعلقة بوضع األطفال وفعالية بسرعةطعن الإمكانية  ضمان    )د(  
  .يف مدارس مفصولة خاصة هبمذوي اإلعاقة 

  )٢٧املادة (احلق يف العمل     
بالرغم من صدور عدد من األحكام التمكينية املتعلقة بتوفري فرص العمل لألشخاص              -٤٥

  .األشخاص ذوي اإلعاقةذوي اإلعاقة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعدالت العامة لتوظيف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج مفتوحة ومتطورة لزيادة فرص توظيف   -٤٦

 .ذوي اإلعاقة من الرجال والنساء

 )٢٩ املادة (والعامة السياسية احلياة يف املشاركة    

 ذوي ألشـخاص لنسبة ل ابيف التصويت    قاحل بالقلق إزاء إمكانية تقييد    اللجنة تشعر  -٤٧
 يف واوضـع  أو م القانونيـة،  أهليتـه  من جردوا إذا االجتماعية - النفسية أو العقلية اقةاإلع

 وليس لقاعدةيكتسي حكم ا   احلرمانهذا   أنمن   أيضاً  اللجنة بالقلق  وتشعر.  للرعاية مؤسسة
 حرمان  عند اليت يتبعها القضاة   املنهجية بشأن معلومات وجود لعدماللجنة   تأسفو. االستثناء
مقـاييس   أو ألدلـة ل بشأن ما يستندون إليه من مقاييس     و التصويت يف حقهم من أشخاص
 .التصويت يف حقهم من رومنياحمل اإلعاقة ذوي األشخاص عدد بقلق وتالحظ. موضوعية

توصي اللجنة بإعادة النظر يف مجيع التشريعات ذات الـصلة هبـذا املوضـوع                      -٤٨
ظر عن إعاقتهم وحالتـهم القانونيـة       لضمان متكن األشخاص ذوي اإلعاقة، بصرف الن      

ومكان سكنهم، من ممارسة حقهم يف التصويت واملشاركة يف احلياة العامة علـى قـدم               
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 مـن القـانون     ٣وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعديل املادة        . املساواة مع اآلخرين  
لقضاة  الذي جييز احلرمان من هذا احلق استناداً إىل قرارات يتخذها ا           ٥/١٩٨٥التنظيمي  

وينبغي أن يكفل التعديل إعمال حق مجيع األشخاص ذوي         . على أساس فرادى احلاالت   
وعالوة على ذلك، ُيوصى بتقدمي الدعم املطلوب جلميع األشخاص         . اإلعاقة يف التصويت  

 .ذوي اإلعاقة الذين ُينتخبون لشغل وظائف عامة، مبا يشمل تقدمي املساعدة الشخصية

 )٣٣-٣١ املواد (حمددة التزامات  -جيم   

 )٣١ املادة (والبيانات اإلحصاءات مجع    

. تعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات املصنفة املتعلقة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٤٩
وتذكّر اللجنة بأن هذه املعلومات ال غىن عنها لفهم حاالت جمموعات حمددة من األشخاص              

ات متفاوتة من الضعف؛ ولوضع قوانني ذوي اإلعاقة يف الدولة الطرف ممن قد يواجهون درج
 .وسياسات وبرامج تناسب أوضاعهم؛ ولتقييم تنفيذ االتفاقية

نوع  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن متنهج عملية مجع البيانات املصنفة حسب            -٥٠
 ونـشرها؛ وأن تعـزز بنـاء     تلك البيانات وحتليل،العمرية ونوع اإلعاقة اجلنس والفئة

مؤشرات تراعي الفوارق بني اجلنسني من أجل وضـع   تضعأن جملال؛ والقدرات يف هذا ا
رصد التقدم احملرز يف جمـال تطبيـق        لاملؤسسات   التشريعات والسياسات الالزمة وتعزيز   

 .تقارير عن ذلك خمتلف أحكام االتفاقية وتقدمي

 البيانـات  يف ذوي اإلعاقـة   األطفال حالةلعدم إيراد معلومات عن      اللجنة وتأسف  -٥١
 .األطفال حبماية املتعلقة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن متنهج عملية مجع البيانات املـصنفة حـسب               -٥٢
اجلنس والفئة العمرية ونوع اإلعاقة املتعلقة مبا يتعرض له األطفال من انتهاكات وعنف،             

 .وحتليل تلك البيانات ونشرها

 نشرالو تابعةامل    

 املالحظـات   هذه يف ردت اليت اللجنة توصيات تنفيذ الطرف الدولة إىل اللجنة تطلب  -٥٣
 املالحظات اخلتامية، لبحثهـا واختـاذ     هذه   حتيل بأنالدولة الطرف    اللجنة توصيو. اخلتامية

رات املعنيـة وأعـضاء     ااحلكومة والربملان واملسؤولني يف الـوز     أعضاء   إىل   ،إجراءات بشأهنا 
 عـن    التعليم والصحة والقـانون، فـضالً      لالعاملني يف حقو  اجلماعات املهنية املعنية، مثل     

 ووسائل اإلعالم، وذلك باسـتخدام االسـتراتيجيات احلديثـة يف جمـال             السلطات احمللية 
  .االتصاالت االجتماعية
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وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات اجملتمع املدين، ال سـيما               -٥٤
 .الدوري الثاينمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف إعداد تقريرها 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف       -٥٥
، مبا يشمل املنظمات غـري احلكوميـة واملنظمـات املمثلـة            ال يسهل االطالع عليها   أشك

 . عن األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وأفراد أسرهملألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً

 القادم التقرير    

 ٣ تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه              -٥٦
 وأن ُتضّمنه معلومات عن وضع هذه املالحظـات اخلتاميـة           ٢٠١٥ديسمرب  /كانون األول 
  .موضع التنفيذ

       


