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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية على التقرير األّويل املقدم من األرجنـتني، الـيت               
  ) ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثامنة 

يف جلستيها  ) CRPD/C/ARG/1(نظرت اللجة يف التقرير األّويل املقدَّم من األرجنتني           -١
، واعتمـدت يف    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٠ و ١٩التاسعة والسبعني والثمانني، املعقودتني يف      

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧جلستها احلادية والتسعني، املعقودة يف 

  قدمةم  -الًأو  
تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على تقدمي تقريرها األّويل، املُعـّد وفقـاً                -٢

للمبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد الوثيقة اخلاصة باالتفاقية اليت يتعّين على الدول األطـراف             
، وكذلك على ما قدمته من ردود خطيـة علـى قائمـة املـسائل               )CRPD/C/2/3(تقدميها  

)CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1( .  
تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على احلوار الذي جرى بني وفد الدولـة              و  -٣

   .الطرف وأعضاء اللجنة، وكذلك على حضور الوفد

  اجلوانب اإلجيابية  -ثانياً  
تالحظ اللجنة برضى ما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل تفعيـل االتفاقيـة       -٤

  :ط وبرامج، جيدر إبراز ما يلي منهاباعتماد قوانني وخط
املتعلـق بإضـفاء الطـابع      ) ٢٠٠٩لعـام   (٢٦٥٧١اعتماد القانون رقم      )أ(  

  ؛ يف االنتخاباتواإلنصاف الدميقراطي على التمثيل السياسي، والشفافية 
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املتعلق بتنظيم خدمات اإلعالم    ) ٢٠٠٩لعام  (٢٦٥٢٢اعتماد القانون رقم      )ب(  
  السمعي البصري؛

ـ    شاء الوحدة املعنية باإلعاقة واإل    إن  )ج(   ة حملكمـة العـدل     دماج املهـين التابع
والربنامج الـوطين ملـساعدة     ) ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  أُجيز إنشاؤها   (للدولة   العليا

ــدل   ــة الع ــات إقام ــع هيئ ــامالهتم م ــة يف مع مبوجــب (األشــخاص ذوي اإلعاق
  ؛)١٣٧٥/٢٠١١ املرسوم

  .الصحة واإلعاقةإنشاء مركز تكنولوجيات   ) د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  )٤ إىل ١املواد من (املبادئ وااللتزامات العامة   -ألف  
تالحظ اللجنة بقلق أن مواءمة النظام القانوين الوطين مع أحكام االتفاقية ال تـزال                -٥

فاهتـا، وال سـيما     مشوبةً بأوجه عدم اتساق ال ُيستهان هبا مع مبادئ هذه االتفاقية وتكلي           
. يتعلق باالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون            فيما

يف الدولة مع أحكـام     لواليات  وباملثل، تالحظ اللجنة بقلق أن عدم مواءمة مجيع تشريعات ا         
 علـى   يف كيفية فهم حقوق ذوي اإلعاقة وفعالية إعماهلـا        أوجه تفاوت   االتفاقية يسفر عن    

  .الصعيد احمللي
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملواءمة تشريعاهتا              -٦

وكذلك على الـصعيد    الواليات  مع أحكام االتفاقية على الصعيد االحتادي وعلى صعيد         
احمللي، وأن تعوِّل من أجل ذلك على املشاركة الفعالة ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة،             

  . من االتفاقية٤ من املادة ٣ قاً للفقرةوف
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود استراتيجية متسقة عامة لتطبيـق منـوذج                -٧

حقوق اإلنسان الذي أنشأته االتفاقية، والذي يشمل تدابري إجيابية لتحقيق املساواة الفعليـة             
اقيـة إعمـاالً   ص عليها يف االتفوالقانونية لذوي اإلعاقة، وإعمال املبادئ والتكليفات املنصو     

  .دُصُعكامالً على مجيع ال
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة إلعمال مجيع             -٨

احلقوق املكّرسة يف االتفاقية، مع إيالء االعتبار الواجب لنموذج حقوق اإلنسان لـذوي             
 فعالـة تكفـل مـشاركة ذوي        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري      و. اإلعاقة

اإلعاقة، مبن فيهم األطفال من اجلنـسني والنـساء، مـشاركةً نـشطة يف التخطـيط                
  .لالستراتيجية املذكورة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها وتقييمها
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بيـد أهنـا    . وتسلّم اللجنة بالتقدم اإلجيايب املتمثل يف اعتماد شهادة اإلعاقة املوّحدة           -٩
هبا مل يبدأ بعد على الصعيد الوطين وأن مثة فوارق يف تطبيق معـايري              تالحظ بقلق أن العمل     

لكون بعض الواليـات مل تعمـل حـىت اآلن بالقـانون            ويساور اللجنة قلق أيضاً     . منحها
  .ألساسية لألشخاص ذوي اإلعاقةباخلدمات ا املتعلق ٢٤٩٠١ رقم
دة اإلعاقة املوحدة   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لضمان تنفيذ شها           -١٠

يف مجيع أحناء البالد وتوحيد املعايري اليت تطبقّها كل من الدائرة الوطنية إلعادة التأهيـل               
كما حتثها على أن تكفل انـضمام       . ملنح هذه الشهادة  الواليات  وجلان التقييم يف فرادى     

  .٢٤٩٠١ىل العمل بالقانون رقم إالواليات مجيع 

  ) ٣٠ إىل ٥د من املوا(احلقوق احملددة   -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
تالحظ اللجنة بقلق أن أياً من مبدأ الترتيبات التيسريية املعقولة أو احلرمـان منـها                 -١١

باعتبار ذلك شكالً من أشكال التمييز غري مشمول صراحةً باإلطار التشريعي ملكافحة التمييز             
تعرب اللجنة عن قلقهـا     و. من تشريعات أخرى  والتعليم، ض وال بتشريعات العمل والصحة     

إزاء االفتقار إىل سبل انتصاف قضائية وإدارية مبسطة متكّن األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن               
وتعرب اللجنة كذلك عن قلقهـا إزاء نقـص         . اإلبالغ عن حاالت التمييز بسبب اإلعاقة     

مام باحلالة اخلاصـة لـذوي   املعلومات املتعلقة مبا اتُّخذ من تدابري وإجراءات هتدف إىل االهت      
  .الصم املكفوفنيمن اإلعاقة املنتمني إىل الشعوب األصلية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ُتدمج يف إطارها التشريعي ملكافحة التمييـز               -١٢
مبدأ الترتيبات التيسريية املعقولة وأن تعترف صراحة يف تشريعاهتا ولوائحها ذات الصلة            

وتوصي اللجنة  . تيبات التيسريية املعقولة يشكل متييزاً بسبب اإلعاقة      بأن احلرمان من التر   
الدولة الطرف باختاذ تدابري لتبسيط سبل االنتصاف القضائية واإلدارية القائمة كي يتسىن            

وتوصي اللجنـة   . لألشخاص ذوي اإلعاقة اإلبالغ عن حاالت التمييز اليت يتعرضون هلا         
صوغ سياسات وبرامج خاصة بذوي اإلعاقة املنتمني       حترض على   الدولة الطرف أيضاً بأن     
الصم املكفوفني، هبدف القضاء على أشكال التمييز املتعـددة         من  إىل الشعوب األصلية و   

  .اليت قد يتعرض هلا هؤالء األشخاص

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
ة االحتياجـات   تالحظ اللجنة بقلق ضعف التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتلبي           -١٣

انظـر  (اخلاصة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وتأسف لعدم محاية حقوقهن محايةً مناسـبة        
CEDAW/C/ARG/CO/6   ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء االفتقار      ). ٤٤ و ٤٣، الفقرتان

 إىل استراتيجية لتعميم املنظور اجلنساين ومنظور مراعاة اإلعاقة يف التـشريعات ويف الـربامج   
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اخلاصة باملرأة، املتعلقة جبملة مسائل منها العنف واالحتكام إىل القضاء واحلقـوق اجلنـسية              
  .واإلجنابية وولوج سوق العمل

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية حمددة موجهـة إىل النـساء               -١٤
 مبـا حيقـق   والفتيات ذوات اإلعاقة تكفل هلن محاية حقوقهن والتمتع هبا على حنو كامل،   

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف كـذلك    . مشاركتهن الفعلية يف عملية اختاذ القرارات    
بإدماج منظور مراعاة اإلعاقة يف مجيع سياسات وبرامج املساواة بني اجلنسني، مبا يـضمن     

  . املشاركة الكاملة والفعلية للنساء ذوات اإلعاقة على قدم املساواة مع سائر النساء

  )٧املادة (و اإلعاقة األطفال ذو    
 املتعلق باحلمايـة الـشاملة حلقـوق        ٢٦٠٦١تالحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم         -١٥

األطفال واملراهقني من اجلنسني ال يتضمن أحكاماً حمددة تتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة مـن              
اقة تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن حالة األطفال ذوي اإلع            و. اجلنسني

  . من اجلنسني يف الدولة الطرف
، منظـور مراعـاة     على سبيل األولوية  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج،         -١٦

 ويف نظام احلماية الشاملة حلقوق األطفال واملراهقني من         ٢٦٠٦١اإلعاقة يف القانون رقم     
رد املتاحة  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستثمر أكرب قدر ممكن من املوا           . اجلنسني

من أجل القضاء على التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة من اجلنسني، وتضمن إدمـاجهم            
يف خطط التأمني الصحي ويف نظم اخلدمات واالستحقاقات اليت حتق هلم، مثل املعاشـات              

  .واإلسكان

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
 الطرف املتعلق بإمكانية وصول     حتيط اللجنة علماً باإلطار التشريعي القائم يف الدولة         -١٧

بيد أن اللجنة تالحظ بقلق أنه رغم إنـشاء         . األشخاص ذوي اإلعاقة إىل البيئة املادية احمليطة      
اللجنة االستشارية والرقابية، فليس لدى الدولة الطرف آليات إشراف وتقييم فعالة ترصـد             

يع اجملاالت املتوخاة يف االتفاقيـة،      مدى االمتثال ملعايري الوصول إىل البيئة املادية احمليطة يف مج         
وال تشريعات ناظمة للجزاءات يف حالة عدم االمتثال هلا، وال آليات ملتابعة تطبيـق هـذه                

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحدي الذي تشكله البنية االحتادية للدولة الطرف            و. اجلزاءات
 حنو كامل إىل البيئة املاديـة       فيما يتعلق بتحقيق إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة على        

  . والبلديات يف إقليمهاالواليات احمليطة يف مجيع 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات فعالة لرصد وتقيم مـدى االمتثـال               -١٨

لإلطار التشريعي يف جمال إمكانية الوصول إىل البيئة املادية احمليطة يف الدولـة الطـرف،               
للتعجيل مبواءمة التشريعات ذات الصلة مع أحكام االتفاقية علـى  واختاذ التدابري الالزمة   

فضالًَ عن استحداث وتنفيذ خطـط إلتاحـة        الواليات،  الصعيد االحتادي وعلى صعيد     
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كما حتث اللجنة الدولة    . ة املادية احمليطة  يإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل البيئ      
صة يف حسباهنا على النحو الواجـب       الطرف على احلرص على أن تأخذ املؤسسات اخلا       

  .مجيع اجلوانب املتعلقة بإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل البيئة املادية احمليطة

االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مـع اآلخـرين أمـام القـانون                   
  )١٢ املادة(

حوظـة يف جـزء مـن       تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أوجه عدم االتـساق املل            -١٩
ني اليت هي يف طور اإلعداد يف الدولة الطرف سـواء           نويف مشاريع القوا  لسارية  التشريعات ا 

بسواء، واليت تستند أو ال تزال تستند إىل منوذج النيابة عن إرادة الشخص، يف خمالفٍة واضحة                
ية يف تطبيق كما يساور اللجنة قلق بشأن تلكؤ بعض اجلهات القضائ  .  من االتفاقية  ١٢للمادة  

القواعد اليت حتد من سلطة القضاء التقديرية فيما يتعلق بتقييد األهلية القانونية لألشـخاص              
  . ذوي اإلعاقة

مجيـع التـشريعات    فـوري   حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنقّح على حنو            -٢٠
األهليـة  القائمة على نظام اختاذ القرارات بالنيابة واليت حترم ذوي اإلعاقة مـن             السارية  
ويف الوقت نفسه، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تـدابري العتمـاد              . القانونية

قوانني وسياسات ُيستعاض مبوجبها عن نظام اختاذ القرارات بالنيابة بنظام دعـم اختـاذ              
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . القرارات مبا حيترم استقالل الشخص وإرادته ورغباته      

ات تدريبية عن منوذج حقوق اإلنسان لذوي اإلعاقة تستهدف القضاة،       كذلك بتنفيذ حلق  
  .هبدف محلهم على اعتماد نظام دعم اختاذ القرارات عوضاً عن نظامي الوصاية واحلْجر

وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن أوجه عدم االتساق مع أحكام االتفاقية اليت تشوب               -٢١
ري، ذلك أنه ُيبقي على جواز احلْجر القضائي        مشروع تعديل وتوحيد القانون املدين والتجا     

ويترك للقاضي سلطة تقديرية مطلقة يف تعيني أوصياء قَّيمني على األشخاص ذوي اإلعاقة أو              
  .حتديد سبل الدعم الالزمة هلم من أجل اختاذ القرارات

حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جواز احلجر القضائي يف مشروع تعـديل               -٢٢
لقانون املدين والتجاري، وضمان مشاركة منظمات األشـخاص ذوي اإلعاقـة       وتوحيد ا 

  . مشاركة فعالة يف عملية التنقيح هذه

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
اً تالحظ اللجنة بقلق أن اإليداع القسري واملطوَّل يف مؤسسات الرعاية ال يزال سائد          -٢٣

مي إىل االستغناء عن اإليداع يف مؤسـسات        يف الدولة الطرف، رغم اعتماد استراتيجيات تر      
على منوذج حقـوق    ) ٢٦٦٥٧القانون رقم   (الرعاية وارتكاز القانون الوطين للصحة العقلية       

  .اإلنسان لذوي اإلعاقة
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حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ على حنو فعـال مـا اعتمدتـه مـن                   -٢٤
ـ      استراتيجيات االستغناء عن اإليداع يف مؤسسات الرعاي       اً ة، وعلى أن تضع وتنفذ خطط

للصحة العقلية قائمة على منوذج حقوق اإلنسان لذوي اإلعاقة، فضالً عن تدابري فعالـة              
  .لتعزيز االستغناء عن إيداع ذوي اإلعاقة يف مؤسسات الرعاية

وتعرب اللجنة عن قلقها ألنه عند إقرار إعفاء األشخاص ذوي اإلعاقـة النفـسية                -٢٥
نية من املسؤولية اجلنائية يف الدعاوى اجلنائية، ال ُتتخـذ لـصاحلهم أي             االجتماعية أو الذه  

إجراءات قانونية حتترم ضمانات مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة، وُيحرمون على الفـور            
  . من حريتهم حىت دون ثبوت صلتهم بالفعل اجلرمي

، االحتاديـة وعلـى     تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توائم تشريعاهتا اجلنائية          -٢٦
على حد سواء، حبيث ال ُيتخذ قرار فرض تدابري أمنية على األشـخاص             الواليات  صعيد  

الذين أُقّر إعفاؤهم من املسؤولية اجلنائية إال بعد إقامة دعوى قضائية فحسب ُتحترم فيها              
 ضمانات الدفاع واحلصول على حمامٍ، مبا يف ذلك إجراء ما يلزم من ترتيبات تيـسريية يف   

  . اإلجراءات القانونية لضمان ممارستهم حقوقهم

  )١٥املادة (عدم التعرض للتعذيب     
تالحظ اللجنة بقلق تأخر جملس الشيوخ يف اعتماد مشروع القانون املنشئ لآلليـة               -٢٧

  .الوطنية ملنع التعذيب
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على الفور مشروع القانون املنـشئ               -٢٨

الوطنية ملنع التعذيب، بوصفه وسيلة لإلشراف علـى األشـخاص ذوي اإلعاقـة          لآللية  
املوَدعني يف مؤسسات الرعاية ومحايتهم من التعرض ألي أعمال قد تشكّل أعمال تعذيب             

   .وغري ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  )١٦املادة  (عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء    
 املتعلق باحلماية الشاملة ملنـع      ٢٦٤٨٥تالحظ اللجنة بقلق أن أياً من القانون رقم           -٢٩

 املتعلق باحلمايـة    ٢٦٠٦١العنف ضد املرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، أو القانون رقم           
 للنـساء   الشاملة حلقوق األطفال واملراهقني من اجلنسني، ال يأخذ يف االعتبار احلالة اخلاصة           

عالوة على ذلك، ُتبدي اللجنة قلقهـا       و. ذوات اإلعاقة واألطفال ذوي اإلعاقة من اجلنسني      
النعدام احلماية مما قد يتعرض له األشخاص ذوو اإلعاقة املوَدعون يف مؤسسات الرعاية مـن         

  . عنف واعتداءات
نـسني  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن محاية النساء واألطفال من اجل             -٣٠

 وما يصدر عنهما    ٢٦٠٦١ ورقم   ٢٦٤٨٥ذوي اإلعاقة يف عملية تنقيح القانونني رقم        
كما حتثها على إدماج منظور مراعاة اإلعاقة يف السياسات والـربامج           . من لوائح تطبيقية  
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عالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولـة       و. إىل هذا اإلطار التشريعي   اً  املستحدثة استناد 
وكوالت مناسبة ملنع العنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة املوَدعني الطرف باستحداث بروت

توصي اللجنة الدولة الطرف جبمع البيانات واملعلومات املتعلقـة         و. يف مؤسسات الرعاية  
لنـساء  باي اإلعاقة، مع إيالء اهتمـام خـاص         يرتكب من عنف واعتداءات ضد ذو      مبا

هلذا الغرض، يتعـّين علـى      اً  قيقوحت. واألطفال واألشخاص املوَدعني يف مؤسسات رعاية     
الدولة الطرف، ضمن تدابري أخرى، أن ُتنشئ آليات مؤسسية ُتعىن بالكشف املبكّر عـن    

عاجالً يف ادعاءات التعّرض ألعمال اً األوضاع اليت قد تنطوي على عنف، وأن حتقق حتقيق
العنف، مبا يف ذلك إجراء ما يلزم من ترتيبات تيسريية يف اإلجراءات القانونية تتيح أخذ               

  .شهادة الضحايا، وتقاضي املسؤولني عن ارتكاب هذه األعمال

  )١٧املادة (محاية السالمة الشخصية     
أة ذات اإلعاقـة اخلاضـعة لنظـام        تأسف اللجنة جلواز موافقة املمثل القانوين للمر        -٣١

وتعرب اللجنة عن قلقها، باملثـل، إزاء       . الوصاية على عملية اإلجهاض القانونية بالنيابة عنها      
  .وجود ممارسة تعقيم ذوي اإلعاقة دون موافقتهم احلرة عن علم يف الدولة الطرف

عن   ي، فضالً  من قانوهنا اجلنائ   ٨٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل املادة          -٣٢
 املتعلق بنظام التدخالت اجلراحيـة ملنـع احلمـل،          ٢٦١٣٠ من القانون رقم     ٣ املادة
يتماشى مع أحكام االتفاقية، وتتخذ تدابري هتدف إىل تقدمي الدعم الالزم إىل النـساء               مبا

اخلاضعات لنظام الوصاية أو احلْجر حىت يكّن هّن من مينحن املوافقة عـن علـم علـى                 
  .سة اإلجهاض القانوين أو التعقيماخلضوع ملمار

  )١٩املادة (العيش املستقل     
تأسف اللجنة ألن برنامج خدمات دعم العيش املستقل مل يبدأ تنفيذه حـىت اآلن يف            -٣٣

الدولة الطرف، وتبدي قلقها بشأن عدم كفاية املوارد واخلدمات املناسـبة لـضمان حـق               
  .جهم يف اجملتمعاألشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش املستقل وإدما

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبدأ تنفيذ برنامج خدمات دعـم العـيش                -٣٤
املستقل يف أقرب وقت ممكن، وتضع وتنفذ برامج شاملة متكّن األشخاص ذوي اإلعاقـة              

طائفة واسعة من برامج إعادة التأهيل يف البيت ويف مؤسسات الرعاية           احلصول على   من  
ك من الربامج، ومن ممارسة حقهم يف حرية تقرير املصري من حيـث             ويف اجملتمع وغري ذل   
  .مكان وكيفية عيشهم
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  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة     
تالحظ اللجنة بقلق عدم االعتراف حبق بعض األشخاص ذوي اإلعاقة يف تكـوين               -٣٥

، وفقـاً   "القانونيـة فاقدين لألهلية   "أو  " خمتلّني عقلياً "أسرة، وال سيما ألولئك الذين يعّدون       
  . من القانون املدين للدولة الطرف٣٠٩للمادة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدِّل القانون املدين مبا يتفق مـع أحكـام                 -٣٦
 من االتفاقية، ومتنح خدمات     ٢٣ من املادة    ١من الفقرة   ) ب( والفقرة الفرعية    ١٢ املادة

  .ةيالوالدي اإلعاقة من أجل ممارسة حقوقهم الدعم الالزمة ملن حيتاجها من األشخاص ذو

  )٢٤املادة (التعليم     
حتيط اللجنة علماً بأن اإلطار التشريعي املنظم للتعليم يف الدولة الطـرف يعتـرف                -٣٧

بيد أهنا تـشعر    ). ٢٦٢٠٦ من القانون رقم     ١١املادة  (صراحة مببدأ التعليم الشامل للجميع      
عدم مالءمة الـربامج واملنـاهج      بسبب   يف املمارسة العملية     بقلق إزاء تعثّر تطبيق هذا املبدأ     

الطالب ذوي اإلعاقة، وكذلك النتشار شىت أنواع احلواجز اليت حتول          الحتياجات  الدراسية  
دون التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة بنظام التعليم على قدم املساواة مع سائر الطالب ودون              

ا إزاء ارتفاع عدد األطفال ذوي اإلعاقـة مـن          وتعرب اللجنة عن بالغ قلقه    . التمييز ضدهم 
اجلنسني املسجلني يف مدارس االحتياجات اخلاصة، واالفتقار إىل مراكز املوارد التعليمية اليت            

  .يف نظام التعليم العام فعاالًاً تدعم إدماج الطالب ذوي اإلعاقة إدماج
امل تكفل احلق يف توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة عامة للتعليم الش   -٣٨

التعليم الشامل للجميع وختصص ما يكفي من موارد امليزانية من أجل إحراز تقدم حنـو               
وحتث اللجنة الدولة الطرف، باملثل، على      . نظام تعليم يشمل الطالب ذوي اإلعاقة     قامة  إ

تكثيف جهودها من أجل ضمان التحاق مجيع األطفال ذوي اإلعاقة باملـدارس يف سـن               
لزامية اليت حددهتا الدولة الطرف، مع إيالء عناية خاصة جملتمعات الـشعوب            الدراسة اإل 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم         و. األصلية واجملتمعات الريفية األخرى   
من تدابري إلدماج الطالب ذوي اإلعاقة املسجلني يف مدارس االحتياجـات اخلاصـة يف              

رتيبات تيسريية معقولة إىل الطالب ذوي اإلعاقـة يف         املدارس الشاملة للجميع، وتقدم ت    
  .إطار نظام التعليم العام

  )٢٥املادة (الصحة     
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يعتري نظام الصحة يف الدولة الطرف من عقبـات                 -٣٩

تستحيل معها إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات الصحية، ومن هـذه             
 املادية، وشّح املواد املتاحة، ونقص املهنيني يف جمال الصحة املدّربني علـى             العقبات احلواجز 
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منوذج حقوق اإلنسان لذوي اإلعاقة، والقيود املفروضة علـى األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
  . يتعلق مبمارسة األهلية القانونية من أجل اختاذ القرارات املتعلقة بالعالجات اخلاصة هبم فيما
دولة الطرف بأن تضع برامج صحية شاملة هتـدف إىل إدمـاج            توصي اللجنة ال    -٤٠

األشخاص ذوي اإلعاقة فيها بوجه خاص وضمان إمكانية حصوهلم على خدمات التأهيل            
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن ختصص موارد         . وإعادة التأهيل يف جمال الصحة    

حق األشخاص ذوي اإلعاقـة     يف امليزانية وتقدم التدريب ملوظفي الصحة من أجل إعمال          
مع حرصها، يف الوقت نفسه، على إتاحة إمكانية وصـول ذوي           اً،  فعلي  يف الصحة إعماالً  

  .اإلعاقة إىل املستشفيات واملراكز الصحية
القـانون  (وتأسف اللجنة ألن التنفيذ الفعلي للقانون الـوطين للـصحة العقليـة               -٤١
عتماد لوائحه التطبيقية وعدم تشكيل اهليئة      مهّدد بسبب التأخر حىت اآلن يف ا      ) ٢٦٦٥٧ مرق

لعدم وجود آليات واضحة تضمن     اً  وعلى غرار ذلك، تأسف اللجنة أيض     . املعنية بتنقيحه بعد  
  . موافقة األشخاص ذوي اإلعاقة موافقةً حرة عن علم على تلقّي أي نوع من العالج الطيب

 ممكـن اللـوائح     وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد يف أقرب وقـت            -٤٢
التطبيقية للقانون الوطين للصحة العقلية، وتشكّل اهليئة املعنية بتنقيحه، وتعـزز شـبكة             
اخلدمات اجملتمعية يف جمال الصحة العقلية وتعزز كذلك تنسيقها مع عمليـات اإلدمـاج     

. املهين والتعليمي واإلسكاين، هبدف ضمان فعالية تنفيذ القانون الوطين للصحة العقليـة           
وصي اللجنة الدولة الطرف، باملثل، باعتماد بروتوكوالت تضمن موافقة األشـخاص           وت

  . ذوي اإلعاقة موافقةً حرة عن علم على تلقّي أي نوع من العالج الطيب

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
 يف  ٤باإلطار التشريعي الذي يقّر االلتزام بتخصيص حصة بنسبة         اً  حتيط اللجنة علم    -٤٣

حتيط و،  )٢٥٦٨٩القانون رقم   ( الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام         املائة من 
بربامج اإلدماج املهين املختلفة املستحدثة يف جمال اإلدارة العامة واليت تـستهدف ذوي             اً  علم

حبـسب نـوع   املـصنَّفة  ومنها (املصنَّفة بيد أن اللجنة تالحظ بقلق نقص البيانات      . اإلعاقة
اليت تتيح حتليل مدى االمتثال هلـذه       .) ونوع اإلعاقة، والنطاق اجلغرايف، إخل    اجلنس، والسن،   

وتعرب اللجنة عن قلقهـا     . والياتاحلصة من الوظائف على الصعيد الوطين وعلى صعيد ال        
ذوي اإلعاقة إىل سوق العمـل،      ولوج  إزاء احلواجز الثقافية وأوجه التحامل اليت تعرقل        اً  أيض

تعـرب  واص، على الرغم من وجود حوافز ضريبية ألرباب العمل،          وال سيما يف القطاع اخل    
  .عن قلقها إزاء ظاهرة التمييز يف العمل اليت متس النساء ذوات اإلعاقة

حتث اللجنة الدولة الطرف على صياغة سياسة عامة تعزز إدماج األشخاص ذوي           -٤٤
وعويـة تـستهدف   اإلعاقة يف سوق العمل بسبل منها، على سبيل املثال، تنظيم محالت ت          

بغية إزالة احلواجز الثقافية والقضاء على أوجه التحامل ضد        القطاعني اخلاص والعام إمجاالً   
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ذوي اإلعاقة، وتنفيذ ترتيبات تيسريية معقولة ملن حيتاجها مـن ذوي اإلعاقـة لـضمان               
وتوصي اللجنة الدولـة    . واستحداث برامج للتأهيل ودعم املهن احلرة     اً،  اندماجهم مهني 

رف بتعزيز تدابري الرصد وإصدار الشهادات فيما يتعلق مبدى االمتثال حلـصة ذوي             الط
عن اجلمع املنهجي لبياناٍت مفـّصلة تتـيح          اإلعاقة من الوظائف يف القطاع العام، فضالً      

 إجراء حتليلٍ مناسب ملدى االمتثال هلذه احلصة على الـصعيد الـوطين وعلـى صـعيد             
  . الواليات

  )٢٨املادة (ئق واحلماية االجتماعية مستوى املعيشة الال    
تالحظ اللجنة بقلق وجود أحكام قانونية يف تشريعات الدولة الطرف بشأن احلق يف               -٤٥

أو اً مباشـر اً احلصول على املعاشات التقاعدية غري القائمة على نظام دفع اشتراكات متّيز متييز         
تـضيه املرسـوم النـاظم       األشخاص ذوي اإلعاقة، من بينها الشرط الـذي يق         ةغري مباشر 

 ١٨٩١٠ ووجوب الوفاء مبعيار األهلية املنصوص عليه يف القانون رقـم            ٤٣٢/١٩٩٧ رقم
تعرب اللجنة عن قلقها بـشأن      و. للحصول على معاش على سبيل املساعدة بسبب اإلعاقة       

قـة  عدم املساواة يف املعاملة اليت يتلقّاها العمال املهاجرون ذوو اإلعاقة واألبنـاء ذوو اإلعا             
من تدابري احلماية االجتماعية، مبا يف ذلـك        االستفادة  للعمال املهاجرين فيما يتعلق بإمكانية      

  .صرف معاشات اإلعاقة وتوفري خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل واإلسكان
حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة إطارها التـشريعي املتعلـق بالـضمان             -٤٦

 األحكام القانونية اليت حتول دون حـصول األشـخاص ذوي           االجتماعي وإعادة صياغة  
اإلعاقة، مبن فيهم العمال املهاجرون وأبناؤهم، على احلماية االجتماعية على قدم املساواة            

  . من االتفاقية٢٨للمادة اً مع اآلخرين وفق

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     
حكام قانون االنتخابات اليت متنع     ولة الطرف إللغائها أ    تقديرها للد  تعرب اللجنة عن    -٤٧

وذوي اإلعاقة النفسية " األشخاص الصم البكم الذين ليس بوسعهم التعبري عن أنفسهم خطياً "
غري أن اللجنة   . من ممارسة احلق يف التصويت    " عامةرافق  املوَدعني يف م  "االجتماعية والذهنية   

  :ال تزال قلقة بشأن ما يلي
عديالت اليت أُدخلت على قانون االنتخابات مل تشمل األشخاص الذين          الت  )أ(  

  أَقّر القضاء عدم أهليتهم القانونية، إذ ال يزالون حمرومني من احلق يف التصويت؛ 
االفتقار إىل تدابري مناسبة تكفل لذوي اإلعاقة املـوَدعني يف مؤسـسات              )ب(  

  .الرعاية حق االنتخاب ليتسىن هلم اخلروج للتصويت
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٨
أن تنقّح قانون االنتخابات وُتدخل عليه التعديالت الالزمة ملواءمته مـع       )أ(  

معايري االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق مبسأليت األهلية القانونية وممارسة احلق يف التصويت             
  على قدم املساواة مع اآلخرين؛

تكفل لذوي اإلعاقة املوَدعني يف مؤسـسات       أن تواصل بذل جهودها ل      )ب(  
الرعاية حق االقتراع، بسبل منها، على سبيل املثال، تصميم وتنفيذ خطة وطنية تكفل هلم              

أو أي حلول   ) ٢٤٩، الفقرة   CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1(ممارسة حق املشاركة السياسية     
  .أخرى بديلة

  )٣٣ إىل ٣١املواد من (االلتزامات احملددة   -جيم  

  )٣١املادة (ع اإلحصاءات والبيانات مج    
بدأته الدولة الطرف من أعمال من أجل تنفيذ الدراسة         تقديرها ملا   تعرب اللجنة عن      -٤٩

التعرف بدقة  االستقصائية الوطنية الثانية املتعلقة باإلعاقة وتؤكد أمهية توافر بيانات حمّدثة تتيح            
لذين قد يكونون معّرضني ألشكال أوضاع قطاعات حمددة من األشخاص ذوي اإلعاقة ا       على  

متعددة من االستبعاد، وال سيما النساء أو األطفال أو األشخاص املـودعني يف مؤسـسات               
  .الرعاية أو الذين ُحرموا من أهليتهم القانونية أو املنتمني إىل الشعوب األصلية

ليلـها  توصي اللجنة الدولة الطرف مبنَهَجة عمليات مجع البيانات اإلحصائية وحت           -٥٠
ونشرها آخذة يف اعتبارها وضع قطاعات حمددة من األشخاص ذوي اإلعاقة املعّرضـني             

وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيـادة تـدابري دعـم    . ألشكال متعددة من االستبعاد 
القدرات يف هذا الصدد واستحداث مؤشرات تأخذ يف احلسبان مسأليت التمييز املتعـدد             

واسم املشتركة فيما بينهم، مع األخذ يف االعتبار حتويـل          األوجه ضد ذوي اإلعاقة والق    
  .ج حقوق اإلنسان لذوي اإلعاقةالنموذج الطيب لذوي اإلعاقة إىل منوذ

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
تالحظ اللجنة بقلق افتقار اللجنة الوطنية االستشارية إلدمـاج األشـخاص ذوي              -٥١

 املؤسسي الالزم ملباشرة مهامها بكفاءة بوصفها اآللية التيسريية والتنسيقية          اإلعاقة إىل املركز  
كمـا  . للمسائل املتصلة بتنفيذ االتفاقية على مجيع مستويات احلكومة ويف قطاعاهتا كافـة           

تالحظ اللجنة بقلق أن مرصد اإلعاقة، وواليته اإلشراف على تنفيذ االتفاقية، إمنا هو هيئـة               
ية االستشارية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو ما خيـالف أحكـام            تابعة للجنة الوطن  

  . من االتفاقية ومبادئ باريس٣٣ من املادة ٢الفقرة 
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توصي اللجنة الدولة الطرف برفع املركز املؤسسي للجنة الوطنية االستـشارية             -٥٢
سىن هلـا   إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتزويدها مبا يلزمها من موارد بشرية ومالية ليت           

الوفاء بكفاءة بواليتها وهي تنسيق تنفيذ االتفاقية على مجيع مـستويات احلكومـة ويف              
وحتث اللجنة الدولة الطرف على حتديد آلية وطنية رقابية مستقلة تتفـق            . قطاعاهتا كافة 

اتفاقاً تاماً مع مبادئ باريس وتضمن، بوصف ذلك أولويـة، مـشاركة ذوي اإلعاقـة               
  .لهم مشاركةً كاملة يف عملية اإلشراف على تنفيذ االتفاقيةواملنظمات اليت متثّ

  تنفيذ املالحظات اخلتامية ونشرهامتابعة     
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضع التوصيات املقدمة إليها يف هذه املالحظات               -٥٣

من أجل  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتيل املالحظات اخلتامية،         . اخلتامية موضع التنفيذ  
حبثها واعتماد تدابري بشأهنا، إىل أعضاء احلكومة والربملان، وموظفي الـوزارات املختـصة،             
وأعضاء السلطة القضائية، وفئات املهنيني املعنيني، كاملهنيني يف جمـاالت التعلـيم والطـب              
والقانون، وكذلك إىل السلطات احمللية، والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعـالم، باسـتخدام            

  . يجيات التواصل االجتماعي احلديثةاسترات
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق                -٥٤

واسع، بأشكال يسهل االطالع عليها، وال سيما فيما بني املنظمات غري احلكومية واملنظمات             
  . ماليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك فيما بني هؤالء األشخاص وأسره

وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تعوِّل على مشاركة منظمات اجملتمـع               -٥٥
  .املدين، وال سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل إعداد تقريرها الدوري الثاين

اً ووفقاً   شهر ١٢يف غضون   اً،  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها خطي        و  -٥٦
 من االتفاقية، معلومات عما ستكون قد اعتمدته من تدابري من أجل            ٣٥ة   من املاد  ٢للفقرة  

  . من هذه املالحظات اخلتامية٤٨ و٢٢تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  التعاون التقين    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقين من املنظمات األعـضاء يف               -٥٧

الت املعين باالتفاقية هبدف احلصول على التوجيه واملـساعدة         فريق الدعم املشترك بني الوكا    
  .من أجل تنفيذ االتفاقية وهذه املالحظات اخلتامية

  التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرهـا الـدوري املقبـل يف تـشرين                  -٥٨

  .٢٠١٤أكتوبر /األول

        


