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مالحظة
تت أ لم رم أأو واثئ أأق اةمأأم املتح أأدة م أأين حأأروأ و رق أألرم و ع أ
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احملتوايت

الصفحة
ولا -

املسلئل التنظيمية ومسلئل خرى مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممم
لم  -الدول اةطراأ يف التفلقية مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممم
ابء  -اجللسلت والدورات مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
جيم  -العضو ة واحلضور مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ال  -انتخلب عضلء املكتب مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممم
لء  -صيلغة التعليقلت العلمة مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممم
واو  -بيلانت اللجنة مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
اي  -مكلنية الوصول ىل املعلوملت مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممم
حلء  -اعتمل التقر ر مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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اثنيلا -

سلليب العمل مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممم
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اثلثلا -

النظر يف التقلر ر املقدمة وفقلا للمل ة  35مين التفلقية مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممم
اةنشطة اليت نأُ ِّف ت مبوجب الربوتوكول الختيلري لتفلقية حقوق اةشخلص ذوي اإلعلقة ممممممممممممممم
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خلمسلا -

التعلون مع اهليئلت املعنية مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
لم  -التعلون مع اهليئلت والدوائر اةخرى التلبعة لألمم املتحدة مممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ابء  -التعلون مع اهليئلت املعنية اةخرى مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممم
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سل سلا -

مؤمتر الدول اةطراأ يف التفلقية مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممم
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رابعلا -

املرفق
مرور عشر سنوات على عمل اللجنة املعنية حبقوق اةشخلص ذوي اإلعلقة ممممممممممممممممممممممممممممم
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أولا -املسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف -الدول األطراف يف التفاقية
 -1يف  21لول/سأأبتمرب  ،2018و أأو ير أأت اختتأألر الأأدورة العشأأر ين للجنأأة املعنيأأة حبقأأوق
اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ،بلأأا عأأد الأأدول اةطأراأ يف التفلقيأأة  177ولأأة ،وبلأأا عأأد الأأدول
اةطأراأ يف الربوتوكأأول الختيأألري لالتفلقيأأة  92ولأأةم وتأأر يف املوقأأع الشأأبك ملكتأأب الشأأؤون
القلنونية يف اةملنة قلئمتلن ابلدول اةطراأ يف ين الصكني()1م

ابء -اجللسات والدورات
 -2عقأأدت اللجنأأة ورلأأل السأألبعة عشأأرة يف الف أ ة مأأل بأأني  20آذار/مأألرو و 12نيسأألن/
بر ل  ،2017و ورلل الثلمنة عشرة يف الفأ ة مأل بأني  14و 31آب /غسأط  ،2017و ورلأل
التلسأأعة عشأأرة يف الف أ ة مأأل بأأني  14شأأبلف/فربا ر و 9آذار/مأألرو  2018و ورلأأل العشأأر ين يف
الف أ ة مأأل بأأني  27آب /غسأأط و 21لول/سأأبتمرب 2018م وعقأأدت الأأدورة السأألبعة لفر أأق
اللجنأأة العلمأأل ملأأل قبأأل الأأدورة يف الفأ ة مأأين  13ىل  20آذار/مأألرو  ،2017و ورلأأل الثلمنأأة يف
الفأ أ أ أ ة م أ أ أأين  4ىل  8لول/س أ أ أأبتمرب  ،2017و ورل أ أ أأل التلس أ أ أأعة يف الفأ أ أ أ ة م أ أ أأين  12ىل 16
آذار/م أألرو  ،2018و ورل أأل العلش أأرة يف الفأ أ ة م أأين  24ىل  27لول/س أأبتمرب 2018م وق أأد
ُعقدت مجيع ورات اللجنة يف جنيمم

جيم -العضوية واحلضور
 -3تتأ لم اللجنأأة مأأين  18خبأًا مسأأتقالام وتأأر يف صأأفحة اللجنأأة الشأأبكية قلئمأأة ءعضأألء
اللجنة تبني مدة عضو ة كل منهم()2م

دال -انتخاب أعضاء املكتب
 -4يف  20آذار/مأألرو  ،2017وخأأالل الأأدورة السأألبعة عشأأرة للجنأأة ،انتُخأأب اةعضأألء
التللية مسلؤ م ملدة سنتني:

الرئيسة:
نواب الرئيسة:

تً زاي غينً ( مللنيل)
انالم وملرو ابشلرو (نيجًاي)
كوملرافيل بيلنيندي (مور شيوو)
اميلن يتيتش (صربيل)

املقرر:

كيم يونا شيك (مجهور ة كوراي)

__________

()1
()2
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هاء -صياغة التعليقات العامة
 -5اعتمأأدت اللجنأأة يف ورلأأل الثلمنأأة عشأأرة ،تعليقهأأل العأألر رقأأم  )2017(5بشأ ن العأأيش
املسأأتقل واإل مأألا يف ا.تمأأعم ويف الأأدورة نفسأأهل ،عقأأدت اللجنأأة أأور منلقشأأة علمأأة بش أ ن حأأق
اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة يف املسأألواة وعأأدر التمييأأزم واعتمأأدت اللجنأأة يف ورلأأل التلسأأعة عشأأرة
تعليقهأأل العأألر رقأأم  )2018(6بش أ ن املسأألواة وعأأدر التمييأأزم و قأأرت اللجنأأة يف الأأدورة نفسأأهل،
مشأأروت تعليأأق عأألر علأأى املأأل تني  )3(4و )3(33مأأين التفلقيأةم ويف الأأدورة احلل أأة عشأأرة ملأؤمتر
الأأدول اةط أراأ يف التفلقيأأة ،ال أ ي عقأأد يف نيو أأورن ،عقأأدت اللجنأأة أأور منلقشأأة علمأأة بش أ ن
املأأل تني  )3(4و)3(33م واعتمأأدت اللجنأأة يف ورلأأل العشأأر ين تعليقهأأل العأألر رقأأم )2018(7
بشأ ن مشأألركة اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ،مبأأين فأأيهم اةطفأألل ذوو اإلعلقأأة ،مأأين خأأالل املنظمأألت
اليت متثلهم ،يف تنفي التفلقية ورصد لم

واو -بياانت اللجنة
 -6اعتمأأدت اللجنأأة يف ورلأأل السأألبعة عشأأرة ،بيأألانت بش أ ن نيقيأأق الت أوا ن بأأني اجلنسأأني
والتو أأع اجلغأ أرايف الع أأل ل يف انتخ أألب عض أألء اللجن أأة ،وبشأ أ ن حلل أأة اةش أأخلص ذوي اإلعلق أأة
املتضأأرر ين مأأين الك أوارث يف ك أوا ور وبأأًو وكولومبيأألم واعتمأأدت اللجنأأة ض ألا بيأألانا مش أ كلا مأأع
اللجنأأة املعنيأأة حبمل أأة حقأأوق مجيأأع العمأألل املهأألجر ين و ف أرا سأأر م بش أ ن التصأأدي ل علقأأة يف
التحرك أألت الواس أأعة النط أألق لالجئ أأني وامله أألجر ينم واعتم أأدت اللجن أأة يف ورل أأل التلس أأعة عش أأرة،
بيأألانت بش أ ن تعز أز التنميأأة احلضأأر ة الشأألملة للجميأأع واليأأور الأأدور للغأألت اإلشأألرةم واعتمأأدت
اللجنة ضلا عالانا مش كلا مع التحللم العلمل للمؤسسلت الوطنية حلقوق اإلنسلن بش ن رصد
املل ة  19مين التفلقية على الصعيد الوط م واعتمأدت اللجنأة يف ورلأل العشأر ين ،بيألانا مشأ كلا
مع اللجنة املعنية ابلقضلء على التمييز ضد املر ة بش ن كفللة الصحة واحلقأوق اجلنسأية واإلبلبيأة
جلميع النسلء ،ول سيمل النسلء ذوات اإلعلقةم واعتمدت اللجنأة بيألانا أدعو الأدول اةطأراأ يف
التفلقية والدول اةعضلء ضألا يف للأ ورواب ىل معلرضأة اعتمأل مشأروت الربوتوكأول اإلضأليف
لالتفلقيأأة اصلصأأة حبمل أأة حقأأوق اإلنسأألن والكرامأأة اإلنسأألنية فيمأأل تعلأأق بتطبيقأألت علأأم اةحيأألء
والطأأبم وقأأررت اللجنأأة ن تؤ أأد البيأألن املتعلأأق ابملأأدافعني عأأين حقأأوق اإلنسأألن الأ ي عأأد فر أأق
ضم رؤسلء يئلت معل دات حقوق اإلنسألن ونأواب رؤسألئهل و عضألء ل ،ابلشأ ان مأع املقأرر
اصلص املع حبللة املدافعني عين حقوق اإلنسلن()3م

زاي -إمكانية الوصول إىل املعلومات
 -7وفأأرت اةمأأم املتحأأدة خأأدملت العأأر النصأ عأأين بُعأأد يف مجيأأع اجللسأألت العلنيأأة الرمسيأأة
للجنأأة ويف بعأأجل اجللسأألت املغلقأأة ،الأأيت تولأأا تيسأأً ل يف بعأأجل اةحيأألن منظمأألت اةشأأخلص
ذوي اإلعلق أأةم و تيح أأا ال مج أأة الش أأفو ة بلغ أأة اإلش أألرة الدولي أأة والب أ أ ع أأرب ش أأبكة اإلن ن أأا يف
اجللسألت العلنيأة للجنأأةم وكلنأا ال مجأأة الشأفو ة بلغأأة اإلشألرة الوطنيأأة متلحأة انأألء جلسألت احلأوار
مأأع  14ولأأة مأين الأأدول اةطأراأ يف التفلقيأأةم وقأأدما ال مجأأة الشأأفو ة بلغأأة اإلشأألرة الروسأأية يف
__________

()3
2
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مجي أأع اجللس أألت العلني أأة واملغلق أأة خ أأالل ال أأدورات م أأين الس أألبعة عش أأرة ىل التلس أأعة عش أأرةم وكلن أأا
الواثئأأق املعأأدة بطر قأأة بر أأل متلحأأة ةعضأألء اللجنأأة بنأألء علأأى طلأأبهمم ومأأين خأأالل مشأأروت نف أ
ابلتعلون مع مكتب اةمأم املتحأدة يف جنيأم ،طُلأب عأدا  14وايقأة مأين واثئأق اللجنأة اةسلسأية
بلغأأة نكليز أأة واضأأحة ونشأأرت علأأى املوقأأع الشأأبك للجنأأة قبأأل انعقأأل الأأدورة العشأأر ينم وطلأأب يف
الدورة نفسأهل عأدا أ واثئأق مرجعيأة علمأة مأين واثئأق اللجنأة بلغأة نكليز أة واضأحةم وتفلعلأا
اللجنة ضلا مع فرقة عمل لل حقوق اإلنسلن املعنية خبدملت اةملنة ،وبتيسً مكلنيأة الوصأول
ملر لألشخلص ذوي اإلعلقة ،واستخدار تكنولوجيل املعلوملت ،ومأع املبعأوث اصألص لألمأني العألر
املع ابإلعلقة و مكلنية الوصول هبدأ تعز ز مكلنية الوصول على نطلق اةمم املتحدةم

حاء -اعتماد التقرير
 -8اعتمأ أأدت اللجنأ أأة ،يف جلسأ أأتهل  ،473تقر ر أ أأل اصأ أألم
القتصأأل ي والجتمأألع ال أ ي صأأدر كأأل سأأنتني ،وال أ ي غط أ
والثلمنة عشرة والتلسعة عشرة والعشر ينم

ىل اجلمعيأ أأة العلمأ أأة وا.ل أ أ
ورات اللجنأأة السأألبعة عشأأرة

اثنيا -أساليب العمل
 -9قررت اللجنة يف ورلل التلسأعة عشأرة تعأد ل سألليب عملهأل بغيأة اي ة توضأي مسأ لة
السأأر ة ابلنسأأبة لألط أراأ الثللثأأة املأأدعوة ىل املشأألركة يف جلسأأللل املغلقأأةم واعتمأأدت اللجنأأة يف
ورلل العشر ين ،سيلسة منية جد دة جللسة نيلور ل مع الدول اةطأراأ بغيأة نيقيأق قصأى قأدر
مأأين الوقأأا املتأألح و جأراء حأوارات كثأأر تفأألعالا و نتلجيأأة ،وفقألا لقأرار اجلمعيأأة العلمأأة 268/68
بش ن تدعيم وتعز ز فعللية اء نظلر يئلت معل دات حقوق اإلنسلنم

اثلثا -النظر يف التقارير املقدمة وفقا للمادة  35من التفاقية
 -10اعتمدت اللجنة املالحظلت اصتلميأة بشأ ن التقألرر اةوليأة املقدمأة مأين الأدول اةطأراأ التلليأة:
الني أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأل الروس أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ( ،)CRPD/C/RUS/CO/1واةر ن ( ،)CRPD/C/JOR/CO/1ورميني أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأل
( ،)CRPD/C/ARM/CO/1و أ أ أ أ أ أ أران (مجهور أ أ أ أ أ أ أة  -اإلس أ أ أ أ أ أأالمية) ( ،)CRPD/C/IRN/CO/1وبلغ أ أ أ أ أ أألراي
( ،)CRPD/C/BGR/CO/1وبنمأأل ( ،)CRPD/C/PAN/CO/1والبوسأأنة واهلرسأأك (،)CRPD/C/BIH/CO/1
وبولن أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدا ( ،)CRPD/C/POL/CO/1واجلب أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأل اةس أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأو ( ،)CRPD/C/MNE/CO/1واجلزائ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأر
( ،)CRPD/C/DZA/CO/1ومجهور أأة مق أأدونيل اليوغوس أأالفية س أألبقلا ( ،)CRPD/C/MKD/CO/1ومجهور أأة
مولأ أ أ أ أ أ أ أ أأدوفل ( ،)CRPD/C/MDA/CO/1وجنأ أ أ أ أ أ أ أ أأوب فرقيأ أ أ أ أ أ أ أ أأل ( ،)CRPD/C/ZAF/CO/1وسأ أ أ أ أ أ أ أ أألوفينيل
( ،)CRPD/C/SVN/CO/1والس أ أ أ أ أأو ان ( ،)CRPD/C/SDN/CO/1وسيش أ أ أ أ أأيل (،)CRPD/C/SYC/CO/1
وعملن ( ،)CRPD/C/OMN/CO/1والفلبني ( ،)CRPD/C/PHL/CO/1وقربص (،)CRPD/C/CYP/CO/1
وكندا ( ،)CRPD/C/CAN/CO/1ولتفيل ( ،)CRPD/C/LVA/CO/1ولكسمربغ (،)CRPD/C/LUX/CO/1
ومللطة ( ،)CRPD/C/MLT/CO/1واملغرب ( ،)CRPD/C/MAR/CO/1واململكة املتحدة لرب طلنيل العظمى
و رلن أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدا الش أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأمللية ( ،)CRPD/C/GBR/CO/1ونيب أ أ أ أ أ أ أ أ أ أألل ( ،)CRPD/C/NPL/CO/1و أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأل يت
( ،)CRPD/C/HTI/CO/1و ندوراو ()CRPD/C/HND/CO/1م
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رابع ا -األنش طططة ال ططِّ نطمب جبف ططربت ووج ططب الربوتوت ططول الختي ططاري لتفاقي ططة حق ططوق
األشخاص ذوي اإلعاقة
 -11خأأالل الف أ ة املشأأمولة ابلتقر أأر ،سأأجلا اللجنأأة  18بالغ ألام وقأأد خلصأأا اللجنأأة ىل
وج أ أ أ أ أأو انتهلك أ أ أ أ أألت يف لني أ أ أ أ أأة بالغ أ أ أ أ أألت و أ أ أ أ أ س أ أ أ أ أأني ض أ أ أ أ أأد مجهور أ أ أ أ أأة تنزاني أ أ أ أ أأل املتح أ أ أ أ أأدة
( ،)CRPD/C/18/D/22/2014وملك أألروأ ض أأد ليتواني أأل ( )CRPD/C/18/D/30/2015وغ أأيفين ض أأد
س اليل ( ،)CRPD/C/19/D/19/2014وابخر ضد النمسل ( ،)CRPD/C/19/D/26/2014ويم ضد
مجهور أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأة تنزاني أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأل املتح أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدة ( )CRPD/C/20/D/23/2014وام هم ض أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأد سأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ اليل
( ،)CRPD/C/20/D/35/2016و ومين أ أ أأل وبيندتس أ أ أأين ض أ أ أأد ال أ أ أأدا رن (،)CRPD/C/20/D/39/2017
وآل آ ر ضد اململكة العربية السعو ة ()CRPD/C/20/D/38/2016م و علنا اللجنة عدر مقبولية
ربعأأة بالغأألت و أ م رم ضأأد س أ اليل ( ،)CRPD/C/17/D/14/2013ولم رم لم ضأأد اململكأأة
املتحأأدة لرب طلنيأأل العظمأأى و رلنأأدا الشأأمللية ( ،)CRPD/C/17/D/27/2015و م لم ضأأد السأأو د
( )CRPD/C/17/D/31/2015و م وم ام وآخأ أ أ أأرون ضأ أ أ أأد السأ أ أ أأو د ()CRPD/C/18/D/28/2015م
وق أأررت اللجن أأة وق أأم بالغ أأني و أأل رو ر غ أأي رايو ض أأد س أأبلنيل ()CRPD/C/17/D/33/2015
ورم رم ضد س اليل ()CRPD/C/18/D/16/2013م
 -12وقررت اللجنة يف ورلل السلبعة عشأرة ،مواصألة جأراء املتلبعأة لتنفيأ آرائهأل فيمأل تعلأق
ابلبالغ أألت نيوس أأيت ويك أألك ض أأد نغ أألراي ( )CRPD/C/9/D/1/2010وبو دوش أأو وآخ أأر ين ض أأد
نغ أ أ أألراي ( )CRPD/C/10/D/4/2011وأم ض أ أ أأد النمس أ أ أأل ( )CRPD/C/14/D/21/2014و رس أ أ أألل
رسأألئل جد أأدة ىل الأأدول اةط أراأ املعنيأأة بغيأأة طلأأب معلومأألت ضأألفية عأأين التأأدابً املتخ أ ة
لتنفي توصيلت اللجنةم وقررت اللجنة يف ورلل التلسأعة عشأرة مواصألة جأراء املتلبعأة اجلألري يف
مجيأأع البالغأألت و رسأألل رسأألئل متلبعأأة ىل الأأدول اةط أراأ املعنيأأة بغيأأة تقأأد توجيهأألت بش أ ن
توقعلت اللجنة فيمل تعلق بتنفي توصيلللم
 -13واضأأطلعا اللجنأأة ءنشأأطة مبوجأأب املأأل تني  6و 7مأأين الربوتوكأأول الختيأألري ( ج أراء
التحقيأأق) فيمأأل تعلأأق بأأدولتني طأأرفني يف التفلقيأأةم واعتمأأدت اللجنأأة يف ورلأأل الثلمنأأة عشأأرة،
التقر أأر عأأين التحقيأأق فيمأأل تعلأأق بدولأأة طأأرأ واحأأدة ،ونظأأرت يف املالحظأألت املقدمأأة مأأين كأأال
الدولتني الطرفني()4م

خامسا -التعاون مع اهليئات املعنية
ألف -التعاون مع اهليئات والدوائر األخرى التابعة لألمم املتحدة
 -14واصأألا اللجنأأة تفلعلهأأل مأأع يئأألت معل أأدات حقأأوق اإلنسأألن اةخأأرى ومأأع وكأأللت
اةمم املتحدة وبرالهل ،ول سيمل مل تعلق ابتبألت جأق قألئم علأى حقأوق اإلنسألن اء اإلعلقأة يف
ط أألر اجله أأو املب ول أأة لتحقي أأق خط أأة التنمي أأة املس أأتدامة لع أألر 2030م وعق أأدت اللجن أأة ض أ ألا
اجتملعلت منتظمة مع املقررة اصلصة املعنية حبقوق اةشخلص ذوي اإلعلقةم

__________

()4

4

ميك أأين الط أأالت عل أأى تقر أأر اللجن أأة ومالحظ أألت الدول أأة الط أأرأ عل أأى الأ أرابط الت أألر:
HRBodies/CRPD/Pages/InquiryProcedure.aspxم
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ابء -التعاون مع اهليئات املعنية األخرى
 -15واصأألا اللجنأأة العمأأل مأأع املؤسسأألت الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأألن ،و طأأر آليأألت الرصأأد
املسأتقلة ،واملنظمألت اإلقليميأة خأالل الفأ ة املشأمولة ابلتقر أرم و جأرت اللجنأة يف ورلأل التلسأعة
عشرة منلقشتهل السنو ة التفلعلية اةوىل مع املؤسسألت الوطنيأة حلقأوق اإلنسألن الأيت ركأزت علأى
تب أأل ل سلرس أأللل يف رص أأد امل أأل ة  19م أأين التفلقي أأة وعل أأى مش أألركة اةش أأخلص ذوي اإلعلق أأة يف
نش أأطة الرص أأد عل أأى الص أأعيد ال أأوط م وواص أألا اللجن أأة أأالء ي أأة كب أأًة ملش أألركة منظم أألت
اةشخلص ذوي اإلعلقة ومنظملت ا.تمع املدين يف نشطتهلم
 -16ونظمأأا اللجنأأة مأأع املقأأررة اصلصأأة املعنيأأة حبقأأوق اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ،واملبعأأوث
اصأألص لألمأأني العأألر املعأ ابإلعلقأأة و مكلنيأأة الوصأأول ،عأأدة نشأأطة يف ورلأأل العشأأر ين احتفأأللا
مبرور عشر سنوات على عمل اللجنة وشلركا فيهلم

سادسا -مؤمتر الدول األطراف يف التفاقية
 -17مثَّأأل رئأأي اللجنأأة و حأأد نوابأأص اللجنأأة بصأأفة رمسيأأة يف الأأدورتني العلشأأرة واحلل أأة عشأأرة
مل أ أؤمتر ال أأدول اةط أ أراأ يف التفلقيأ أأة ،املعق أأو تني يف نيو أأورن يف ع أألم  2017و 2018علأ أأى
التوارم
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املرفق
مرور عشر سنوات على عمل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة
أولا -مقدمة
صأدق عليهأل مأين املعل أدات
 -1تعد اتفلقية حقوق اةشخلص ذوي اإلعلقة سأرت معل أدة ُ
الدوليأأة حلقأأوق اإلنسأألن ،وحأأل لول/سأأبتمرب  ،2018كأألن عأأد الأأدول اةط أراأ الأأيت وقعأأا
علأى التفلقيأة  161ولأة فيمأل بلأأا عأد الأدول الأيت صأأدقا عليهأل  177ولأةم وترصأد اللجنأأة
املعني أأة حبقأ أأوق اةشأ أأخلص ذوي اإلعلقأ أأة تنفي أ أ التفلقيأ أأة والربوتوكأ أأول الختيأ أألري امللحأ أأق هبأ أألم
ويف الف أ ة مأأل بأأني شأأبلف/فربا ر  2009و لول/سأأبتمرب  ،2018عقأأدت اللجنأأة  20ورة و أ
جتتمأأع م أرتني يف السأأنةم وتعقأأد الأأدورة السأأنو ة مل أؤمتر الأأدول اةط أراأ يف التفلقيأأة يف نيو أأورن،
حي أ تنظأأر الأأدول اةط أراأ يف مسأألئل التنفي أ م و عمأألل اللجنأأة كثيفأأة ومتنوعأأةم و تضأأمين أ ا
التقر ر حملة علمة عين العمل ال ي اضطلعا بص اللجنة يف سنوالل العشأر اةوىل ،ومراجعأة ملأل قيأل
بش ن الطر قة اليت نبغ ن تفهم فيهل حكلر التفلقيةم

اثنيا -أعمال اللجنة
ألف -التعليقات العامة واملبادئ التوجيهية
 -2تس شد الدول اةعضألء ابلتعليقألت العلمأة يف تنفيأ التفلقيأةم واعتمأدت اللجنأة سأبعة
تعليقأألت علمأأة ،و أ التعليأأق العأألر رقأأم  )2014(1بشأ ن الع أ اأ ابةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة
عل أأى ق أأدر املس أألواة م أأع الخ أأر ين م أألر الق أألنون ،والتعلي أأق الع أألر رق أأم  )2014(2بش أ ن مكلني أأة
الوصأأول ،والتعليأأق العأألر رقأأم  )2016(3بش أ ن النسأألء والفتيأألت ذوات اإلعلقأأة ،والتعليأأق العأألر
رقأأم  )2016(4بش أ ن التعلأأيم الشأألمل للجميأأع ،والتعليأأق العأألر رقأأم  )2017(5بش أ ن العأأيش
املس أأتقل واإل م أألا يف ا.تم أأع ،والتعلي أأق الع أألر رق أأم  )2018(6بشأ أ ن املس أألواة وع أأدر التميي أأز،
والتعليأق العأألر رقأم  )2018(7بشأ ن مشأألركة اةشأخلص ذوي اإلعلقأأة ،مبأين فأأيهم اةطفأألل ذوو
اإلعلقة ،مين خالل املنظملت اليت متثلهم ،يف تنفي التفلقية ورصد لم
 -3وتعتمأأد اللجنأأة ض ألا مبأأل ة توجيهيأأة متثأأل وات مفيأأدة يف فهأأم التفلقيأأة والعمأأل مأأع
اللجن أ أأةم ويف لول/س أ أأبتمرب  ،2018اعتم أ أأدت اللجن أ أأة املب أ أأل ة التوجيهي أ أأة املتعلق أ أأة ابإلب أ أأالغ
( ،CRPD/C/2/3و ،A/66/55املرف أأق اص أألم ) واملب أأل ة التوجيهي أأة املنقح أأة بش أ ن تق أأد التق أألر ر
الدور أ أأة ( ،)CRPD/C/3واملبأ أأل ة التوجيهيأ أأة املتعلقأ أأة بتقأ أأد البالغأ أألت ()CRPD/C/5/3/Rev.1
واملبل ة التوجيهية بش ن مشلركة منظملت اةشخلص ذوي اإلعلقأة ومنظمألت ا.تمأع املأدين يف
عمأ أألل اللجنأ أأة ( ،CRPD/C/11/2املرفأ أأق الثأ أألين) ،واملبأ أأل ة التوجيهيأ أأة بش أ أ ن ج أ أراءات متلبعأ أأة
املالحظأألت اصتلميأأة ( ،CRPD/C/12/2املرفأأق الثأألين) ،واملبأأل ة التوجيهيأأة بشأ ن حأأق اةشأأخلص
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ذوي اإلعلقة يف احلر ة واةمين ( ،A/72/55املرفق) واملبل ة التوجيهية املتعلقة ءطر الرصد املستقلة
( ،CRPD/C/1/Rev.1املرفق)م

ابء -النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
 -4تنظأأر اللجنأأة يف التقأألر ر املقدمأأة مأأين الأأدول اةطأراأ مبوجأأب املأأل ة  35مأأين التفلقيأأة،
وتعتمد مالحظلت ختلمية مع توصيلت مين جل نيسني تنفي التفلقيةم ونظأرت اللجنأة يف 75
تقر را مين تقلر ر الدول اةطراأ ،مبل فيهل تقر ر ملنظمة التكلمل اإلقليم  ،و النيأل اةورو.م
و عدت قوائم ابملسلئل واملالحظلت اصتلمية فيمل تعلق بكل تقر ر مين التقلر ر قيد النظرم
 -5وتواصأأل اللجنأأة جأراء السأأتعرا اةور حلأأللت مجيأأع الأأدول اةطأراأم وميكأأين جأراء
السأأتعرا الأأدوري ال أ ي ل أ السأأتعرا اةور مأأين خأأالل اإلج أراء املبسأأط لتقأأد التقأألر ر،
ال أ ي اعتمدت أأص اللجنأأة يف ع أألر 2013م وتبلأأا ال أأدول اةط أراأ يف تقلر ر أأل الدور أأة ع أأين تنفي أ
التوصيلت الصل رة يف املالحظلت اصتلمية للجنة والتطورات اجلد دةم

جيم -متابعة املالحظات اخلتامية
 -6نيد اللجنة يف مالحظللل اصتلمية ،املواضيع املثًة للقلق الأيت وصأيا الأدول اةطأراأ
ابل كيأأز عليهأألم وجأأو للجن أأة ن تطلأأب معلومأألت خطيأأة ع أأين تنفي أ أ التوصأأيلت يف ط أألر
ج أ أراءات املتلبع أ أأة ،ال أ أأيت أ أأر وص أ أأفهل يف س أ أألليب عمله أ أأل ( ،CRPD/C/5/4الفق أ أرات م أ أأين 19
ىل  ،)22ويف املبأأل ة التوجيهيأأة بش أ ن ج أراءات متلبعأأة املالحظأألت اصتلميأأة (،CRPD/C/12/2
املرفق الثلين)م
 -7ونظرت اللجنة يف اةنشطة املتصألة مبتلبعأة املالحظألت اصتلميأة يف ورتيهأل الثللثأة عشأرة
قليلة ،سينظر يف
والتلسعة عشرةم ونظرا ةن كمية الوقا املخصص للنظر يف نشطة املتلبعة
تقلر ر املتلبعة مرة واحدة يف السنة و مرة كل سنتنيم

اثلث ا -األنشطة املضطلع هبا ووجب الربوتوتول الختياري
ألف -اآلراء املتعلقة ابلبالغات
 -8مبوجب الربوتوكول الختيلري لالتفلقيأة تعأ أ كأل ولأة طأرأ يف التفلقيأة والربوتوكأول
الختيأألري ابختصأألص اللجنأأة يف ن تتلقأأى البالغأألت مأأين اةفأرا و لموعأألت اةفأرا و ابسأأم
اةف أرا و لموعأألت اةف أرا املشأأمولني ابختصلصأأهل وال أ ين أأدعون جأأم ضأأحلاي انتهأألن ولأأة
طرأ ةحكلر التفلقية ،والنظر يف تلأك البالغألتم وحأل متو  /وليأص  ،2018كلنأا اللجنأة قأد
نظأأرت يف  24بالغ ألا ،اعتأأربت بالغأأني منهأأل غأأً مقب أولني وتوقفأأا عأأين النظأأر فيهمأألم ول أزال
نلن  22حللة خرى ابنتظلر ن تنظر فيهل اللجنةم
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 -9وتتعل أ أأق غللبي أ أأة البالغ أ أألت مبس أ أألئل التميي أ أأز ،و مكلني أ أأة الوص أ أأول ،و مكلني أ أأة اللج أ أأوء
ىل القض أألء واملش أألركة يف احلي أألة السيلس أأية والعلم أأة()1م وتتن أألول النتهلك أألت اةخ أأرى املأ أوا 12
و 17-14و 19و 21و 27-25مين التفلقيةم

ابء -إجراءات املتابعة لتنفيرب اآلراء
 -10اعتمدت اللجنة متلبعة لتنفي آرائهل بش ن البالغألت الفر أة ،وحأل آذار/مألرو ،2018
تسعة تقلر ر متلبعة مؤقتة لتحد د التدابً اليت نبغ ن تتخ ل الدول اةطأراأ لوضأع آراء اللجنأة
موضأأع التنفي أ ()2م وتصأأم التقأألر ر التأأدابً الأأيت األ أ لل الأأدول اةط أراأ ،و أ تشأأمل تعليقأألت
صحلب البالغلت والتوصيلت املقدمة مين املقرر اصلص املع مبتلبعة الراءم
 -11ويبعأأا اللجنأأة يف ورلأأل السل سأأة عشأأرة ،تنفيأ تسأأعة آراءم وقأأد وقفأأا جأراءات املتلبعأأة
يف ح أ أ أ أأللتني ،تتعل أ أ أ أأق اةوىل منهم أ أ أ أأل بت أ أ أ أأدابً مرض أ أ أ أأية األ أ أ أ أ أ لل الدول أ أ أ أأة (يم ض أ أ أ أأد اةرجنت أ أ أ أأني،
 )CRPD/C/11/D/8/2012واةخأ أ أ أ أ أ أ أ أأرى بتأ أ أ أ أ أ أ أ أأدابً غأ أ أ أ أ أ أ أ أأً مرضأ أ أ أ أ أ أ أ أأية (هم رم ضأ أ أ أ أ أ أ أ أأد السأ أ أ أ أ أ أ أ أأو د،
)CRPD/C/7/D/3/2011م ويف حللأأة خ أأرى ،وقف أأا اللجنأأة ج أراءات املتلبع أأة بش أ ن التوص أأية الفر أأة
ولكين لي فيمل تعلق بتنفي توصيللل العلمة (غرونينغر وآخرون ضد مللنيل)CRPD/C/D/2/2010 ،م

جيم -إجراء التحقيق
 -12جأأرت اللجنأأة نيقيقأأني مبوجأأب املأأل ة  6مأأين الربوتوكأأول الختيأألريم و تعلأأق التحقيأأق
ال ي جرتأص اللجنأة بشأ ن اململكأة املتحأدة لرب طلنيأل العظمأى و رلنأدا الشأمللية ()CRPD/C/15/4
اب ع أألءات انته أألن امل أ أوا  19و 27و 28والت أ أ اً الس أأل إلص أأالحلت الرعل أأة الجتملعي أأة يف
حقأ أ أأوق اةشأ أ أأخلص ذوي اإلعلقأ أ أأةم و تعلأ أ أأق التحقيأ أ أأق ال أ أ أ ي جرتأ أ أأص اللجنأ أ أأة بش أ أ أ ن سأ أ أأبلنيل
( )CRPD/C/ESP/IR/1اب عأألءات انتهلكأألت املأأل ة  24م أأين التفلقيأأة مأأين خ أأالل مأأل أأزعم م أأين
قصلء اةشخلص ذوي اإلعلقة وفصلهم يكليلا مأين النظألر التعليمأ العألر علأى سألو اإلعلقأةم
ويف كأأال التحقيقأأني ،خلصأأا اللجنأأة ىل ن نأألن لأأة مواوقأأة تثبأأا ارتكأألب الأأدولتني الطأأرفني
انتهلكلت جسيمة و منهجية لالتفلقيةم

__________

()1

()2

8

انظأأر م رم ضأأد السأأو د ( ،)CRPD/C/7/D/3/2011ونيوسأأيت ويكأألك ضأأد نغأألراي (،)CRPD/C/9/D/1/2010/add.1
وبو دوش أ أأو وآخ أ أأرون ضأ أ أأد نغ أ أألراي ( ،)CRPD/C/10/D/4/2011وسأ أ أأني ض أ أأد اةرجنتأ أ أأني (،)CRPD/C/11/D/8/2012
و أأوبلني ضأأد السأأو د ( ،)CRPD/C/12/D/5/2011وم رم ضأأد سأ اليل ( ،)CRPD/C/13/D/12/2013وأم ضأأد النمسأأل
( ،)CRPD/C/14/D/21/2014وبيس أ أ أ أ أ أأل ض أ أ أ أ أ أأد سأ أ أ أ أ أ أ اليل ( ،)CRPD/C/15/D/11/2013ول أ أ أ أ أ أأوكري ض أ أ أ أ أ أأد سأ أ أ أ أ أ أ اليل
( ،)CRPD/C/15/D/13/2013ونوب أ أأل ض أ أأد س أ أ اليل ( ،)CRPD/C/16/D/7/2012وس أ أأني ض أ أأد مجهور أ أأة تنزاني أ أأل املتح أ أأدة
( ،)CRPD/C/18/D/22/2014وملكأ أ أ أ أ أألروأ ضأ أ أ أ أ أأد ليتوانيأ أ أ أ أ أأل ( ،)CRPD/C/18/D/30/2015وغأ أ أ أ أ أأيفين ضأ أ أ أ أ أأد س أ أ أ أ أ أ اليل
( ،)CRPD/C/19/D/19/2014وابخر ضد النمسل ()CRPD/C/19/D/26/2014م
انظ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأر &https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx?Lang=en
TreatyID=4&DocTypeID=138م
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رابع ا -حملة عامة عن اجتهادات اللجنة
ألف -فهم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -1منوذج اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان
 -13تعكأ التفلقيأأة التحأأول مأأين النمأألذا الطبيأأة واصً أأة ل علقأأة الأأيت تركأأز علأأى العل أألت
الشخصأأية كسأأبب مأأين سأأبلب السأأتبعل الجتمأألع وعلأأى اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ك شأأيلء
تع أأني يتل ته أألي ىل أأوذا حق أأوق اإلنس أألنم وتعك أ الد بلج أأة وامل أأل ة  1م أأين التفلقي أأة فهم ألا
جد دا ل علقة بوصفهل بنلء اجتملعيلا ع ن احلواجز الجتملعيأة أ الأيت تسأتبعد اةشأخلص
ذوي اإلعلقة ولي العل لت الشخصيةم
 -14وجب على الدول اةطراأ النتقألل مأين النمأوذا الطأ ل علقأة ىل أوذا اإلعلقأة مأين
منظأأور حقأأوق اإلنس أألنم و عأأد ع أأدر فهأأم أأوذا اإلعلقأأة م أأين منظأأور حق أأوق اإلنسأألن وتنفي أ
الس أأبب الرئيسأ أ لس أأتبعل اةشأ أخلص ذوي اإلعلق أأةم و نبغأ أ لل أأدول اةطأ أراأ اعتم أأل أأوذا
اإلعلقأأة مأأين منظأأور حقأأوق اإلنسأألن و خأألل و تنفيأ التشأأر علت وتنظأأيم عمليأألت تأأدر ب علأأى
سلسص()3م
 -15و نبغ للدول اةطراأ فهم وذا اإلعلقأة مأين منظأور حقأوق اإلنسألن وتنفيأ م ول تأي
وذا اإلعلقة مين منظور حقوق اإلنسلن اسأتبعل اةشأخلص ذوي اإلعلقأة مأين ا.تمأع ةي سأبب
كلن ،مبل يف ذلك مل تعلق بطبيعة خدملت الدعم املطلوبة ومقدار ل()4م وكررت اللجنة أتكيد أ
النقطأأة يف آرائهأأل بش أ ن الأأبالغ وم نم ضأأد الربا أأل ( ،)CRPD/C/12/D/10/2013والتعليأأق العأألر
رقم  ،6ال ي فيد ءن أوذا اإلعلقأة مأين منظأور حقأوق اإلنسألن قتضأ مراعألة تنأوت اةشأخلص
ذوي اإلعلقة ةن اإلعلقة واحدة مين عدة مسلت حمد ة للهو ة (الفقرة )9م
 -2اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة
 -16تطبق اللجنة ججلا قلئملا على حقوق اإلنسألن اء اإلعلقأة ،ركأز علأى اةشأخلص ذوي
اإلعلقأأة و عأ أ ءجأأم صأأحلب حقأأوق كلملأأةم وكأألن نأألن بعأأجل اللتبأألو بأأني مفهأأوم أأوذا
اإلعلق أأة م أأين منظ أأور حق أأوق اإلنس أألن وال أأنهق الق أألئم عل أأى حق أأوق اإلنس أألن اء اإلعلق أأة ،فهم أأل
م ابطأ أألن ابلنظأ أأر ىل ن عأ أأدر اعتمأ أأل أ أأوذا حقأ أأوق اإلنسأ أألن مأ أأين منظأ أأور اإلعلقأ أأة ع أ أ ن
اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ل ع أ أ هبأأم بوصأأفهم صأأحلب حقأأوق كلملأأةم وجأأب علأأى الأأدول
اةطراأ اةخ بنهق قلئم على حقوق اإلنسلن يف تطبيق حكلر التفلقيةم وجأب تعز أز حقأوق
اإلنسأألن للنس أألء والفتيأألت ذوات اإلعلق أأة وتل تهأأل و عملهل أأل ابسأأتخدار ج أأق قأألئم عل أأى حق أأوق
اإلنسأألن ،اةمأأر ال أ ي سأأتلزر تعز أأز مشأألركة النسأألء ذوات اإلعلقأأة يف صأأنع الق أرارات العلمأأة()5م

__________

()3
()4
()5
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 ،A/66/55املرفق التلسع ،الفقرة 3؛ وانظر ضلا التعليق العلر رقم 4م
التعليق العلر رقم  ،5الفقرة 60م
التعليق العلر رقم  ،3الفقرين  7و23م
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و نبغ للدول اةطراأ نيد د معل ً اة لية و جراءات الوصول ىل خأدملت الأدعم بطر قأة غأً
متييز ة ،ابتبلت جق قلئم على حقوق اإلنسلن()6م
 -17وتش أأً املالحظ أألت اصتلمي أأة للجن أأة واملب أأل ة التوجيهي أأة املنقح أأة بشأ أ ن تق أأد التق أألر ر
الدور أأة ىل ض أأرورة تنفيأ أ التفلقي أأة ابس أأتخدار ج أأق ق أألئم عل أأى حق أأوق اإلنس أألنم و نبغأ أ ضأ ألا
استخدار ا النهق يف اجلهو املب ولة لتنفي داأ التنمية املستدامةم

ابء -اللتزامات الرئيسية للدول األطراف
 -1اللتزامات العامة (املادة )4
 -18ميكأأين تقسأأيم اللتزامأألت العلمأأة ىل مأأل لأ  ) ( :واجأأب الحأ ار ،مثأأل تعأأد ل القأوانني
القلئمأ أأة الأ أأيت تشأ أأكل متيي أ أزا ضأ أأد اةشأ أأخلص ذوي اإلعلقأ أأة والمتنأ أألت عأ أأين املشأ أألركة يف عمأ أألل
و سلرسأألت تتعأألر مأأع التفلقيأأة ،وواجأأب احلمل أأة ،مثأأل األ ألذ التأأدابً املنلسأأبة للقضأألء علأأى
التمييز على سلو اإلعلقة مين جلنب ي شخص و منظمة و مؤسسة خلصة ،وواجأب الوفألء
ابللتزاملت ،مثل األلذ كل التدابً التشر عية واإل ار ة وغً ل مين التدابً الال مة إلعملل احلقوق
التفلقيةم
املع أ هبل يف
 -2اإلعمال التدرجيي للحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية (املادة ))2(4
 -19تعني على الدول اةطأراأ األألذ تأدابً ءقصأى مأل تسأم بأص موار أل املتلحأة ،لضأملن
التمت أأع الت أأدرج بكلم أأل احلق أأوق القتص أأل ة والجتملعي أأة والثقلفي أأةم و نبغأ أ ن تأ أ كر التق أألر ر
اةولية احلقوق اليت تتعهد الدول اةطراأ إبعملهلل تدرجيلا وتلك اليت تلتزر بتنفي ل فورام و نبغ
للدول اةطراأ ن متتنع عين تأرن الضأطراابت القتصأل ة وامللليأة تأؤار يف متتأع اةشأخلص ذوي
اإلعلقة حبقوقهم الكلملة ( ،A/66/55املرفق التلسع ،الفقرة )6م
 -20و ع اإلعملل التدرج ن على الدول اةطراأ التزاملا حمد ا ومستمرا ابلتحأرن بفعلليأة
وبسأأرعة أأو اإلعمأألل الكلمأأل للحقأأوق املعنيأأة ،وفق ألا لأل أأداأ العلمأأة لالتفلقيأأة()7م ول نطبأأق
اإلعمأألل التأأدرج علأأى اللتزامأألت الأأيت تسأأتوجب التطبيأأق فأأورا ،مثأأل تلأأك املنصأأوص عليهأأل يف
املأأل ة  ،)8(12وواجأأب تأأوفً ال تيبأألت التيسأأً ة املعقولأأة()9م و قأأع علأأى عأألتق الأأدول اةط أراأ
التزار سلس ىن لضملن الوفلء ،على قل تقد ر ،ابملستوايت اةسلسية الدنيل لكل جلنب مأين
جوانب احلق املع م
 -21و عأ أ اإلعم أألل الت أأدرج الفأ أ ا ءن الت أأدابً ال اجعي أأة ،ال أأيت ني أأرر اةش أأخلص ذوي
اإلعلقة مين احلقوق القلئمة ،لين تتخ ()10م وعندمل تتخ تدابً تراجعية ،نبغ للأدول اةطأراأ ن
__________

( )6التعليق العلر رقم  ،5الفقرين  61و ،71والتعليق العلر رقم  ،6الفقرة 59م
( )7التعليق العلر رقم  ،4الفقرة 40م
( )8التعليق العلر رقم  ،1الفقرة 30م
( )9التعليق العلر رقم  ،4الفقرة 31؛ والتعليق العلر رقم  ،5الفقرة 46م
( )10التعليق العلر رقم  ،5الفقرة 44م
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تثبأأا ن أ التأأدابً اسأأتحداا بعأأد راسأأية مت نيأأة جلميأأع البأأدائل ،و ن نأألن مأأل ربر أأل حقألا يف
سيلق استخدار احلد اةقصى مين املوار املتلحة للدولة الطرأ ( ،CRPD/C/15/4الفقرة )46م
 -3التنفيرب والرصد على الصعيد الوطين (املادة )33
 -22وض أأحا اللجن أأة كيفي أأة رص أأد مأ أوا حم أأد ة م أأين التفلقي أأة ،مث أأل امل أأل تني  ( 9مكلني أأة
الوصأأول) ،و( 19العأأيش املسأأتقل واإل مأألا يف ا.تمأأع) ،و( 24التعلأأيم) ،مبأأل يف ذلأأك املبأأل ة
التوجيهيأ أأة املتعلقأ أأة ءطأ أأر الرصأ أأد املسأ أأتقلة ومشأ أألركتهل يف عمأ أألل اللجنأ أأة (،CRPD/C/1/Rev.1
املرفق)م وابلنظر ىل ن طأر الرصأد جأب ن تكأون مسأتقلة ،تضأطلع املؤسسألت الوطنيأة حلقأوق
اإلنسأألن ب أأدور ابلأأا اة ي أأة يف اململرسأأة العملي أأة يف تنفي أ التفلقي أأة ورصأأد لم وعق أأدت اللجن أأة
اجتملعأألت مأأع املؤسسأألت الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأألن وآليأألت الرصأأد املسأأتقلة (انظأأر علأأى سأأبيل
املثلل ،CRPD/C/12/2 ،املرفأق اصألم ) ،الأيت شأجعا علأى املشألركة يف عمألل اللجنأة يف مجيأع
مراحأأل ج أراءات اإلبأأالغ ويف سأأيلق اير املنلقشأأة العلمأأة والتعليقأألت العلمأأة و ج أراءات اإلبأأالغ
والتحقيق املنصوص عليهل يف الربوتوكول الختيلري و نشطة بنلء القدراتم
 -4إذتاء الوعي (املادة )8
 -23ميث أأل ذك أألء ال أأوع ح أأد الش أأروف املس أأبقة ال أأيت نيك أأم التنفي أ الفع أألل لتفلقي أأة حق أأوق
اةشأخلص ذوي اإلعلقأأة()11م ومأين الضأأروري رفأأع مسأتوى الأأوع لأدى اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة
حبقأأوقهم ،وك أ لك بأأني املهني أأني واجلمهأأور الع أألر ملن أأع التمييأأز والقض أألء عليأأص ومكلفح أأة القوال أأب
النمطية و شكلل التحيأز واململرسألت الضألرة ،مبأل يف ذلأك املعتقأدات الثقلفيأة الراسأخة ،واملواقأم
السلبية ،والتسلط ،والتسلط عرب اإلن نا ،وجرائم الكرا ية ،واللهجة التمييز ةم
 -24وت أ كر مجي أأع التعليق أألت العلم أأة ذك أألء ال أأوع م وج أأرى نيد أأد قص أأور ال أأوع و نقص أأص
كعلمل مين العوامأل الأيت ميكأين ن تأؤ ي ىل عأدر مكلنيأة الوصأول والتمييأز اهليكلأ و املنهجأ
املأرتبط ابلقوالأأب النمطيأأة واملفأأل يم اصلطئأأة والتحي أزات واململرسأألت الضأألرة املتعلقأأة ابةشأأخلص
ذوي اإلعلقأأةم و عتأأرب تأأدر ب مجيأأع صأأحلب املصأألحة املعنيأأني بش أ ن حقأأوق اةشأأخلص ذوي
اإلعلقأأة والتفلقيأأة ،مثأأل احلأأق يف مكلنيأأة الوصأأول وال تيبأألت التيسأأً ة املعقولأأة ،م أرا سلسأأيلام
و نبغأ الضأأطالت ءنشأأطة التوعيأأة ابلتعأألون مأأع منظمأألت اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة()12م و تعأأني
علأأى وسأألئط اإلعأأالر ضألا عأأر صأأورة لألشأأخلص ذوي اإلعلقأأة تتفأأق والغأأر مأأين التفلقيأأة،
وتعد ل الراء السلبية عنهم()13م
 -5اإلحصاءات ومجع البياانت (املادة )31
 -25تشكل عملية مجع البيلانت املصنفة واإلحصألءات ونيليلهأل مأين جلنأب الأدول اةطأراأ
م أرا سلس أأيلا لفعللي أأة تنفي أ تتل أأم م أوا التفلقي أأة ورص أأد ل()14م و نبغ أ لل أأدول اةط أراأ مج أأع
__________

()11
()12
()13
()14
GE.19-08908

التعليق العلر رقم  ،2الفقرة 35م
التعليق العلر رقم  ،6الفقرة (73و)م
التعليق العلر رقم  ،6الفقرة 39م
التعليق العلر رقم  ،4الفقرة ) (4م
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البيأ أ لانت ابس أأتخدار الدراس أألت الستقص أألئية وغً أأل م أأين ش أأكلل التحلي أأل ،و نبغأ أ ن تك أأون
البي أألانت ال أأيت ا مجعه أأل واس أأعة وتغطأ أ حص أألءات ومعلوم أألت س أأر ة ومؤشأ أرات()15م و نبغأ أ
تفص أأيل البي أألانت بص أأورة منهجي أأة عل أأى س أألو اإلعلق أأة والفئ أألت املتقلطع أأة ،مب أأل يف ذل أأك الس أأين
واجلأأن وغً أأل مأأين العوامأل ذات الصأألةم و وصأأا اللجنأأة ءن تشأأمل أ العوامأأل ذات الصأألة
التصنيم حسب النتملء العرق و اإلا و النتملء ىل الشعوب اةصألية ،و الأد ين ،و مركأز
املهأألجر و املوقأأع و مكأألن اإلقلمأأة و احلللأأة الجتملعيأأة القتصأأل ة ،وحللأأة العمللأأة ،والأأدخل،
وامليل اجلنس م و نبغ نيد د الفأوارق تبعألا للعل أة و نأوت اجلأن و اهلو أة اجلنسألنية ،و اةصأل
اإلا و الد ين و السين و غً ذلأك مأين مسألت نيد أد اهلو أة()16م و نبغأ ملنظمألت اةشأخلص
ذوي اإلعلقأ أأة ن تشأ أألرن يف عمليأ أأة مجأ أأع البيأ أألانت الكلملأ أأة ،مبأ أأل يف ذلأ أأك تصأ أأميمهل ونيليلهأ أأل
ونشأر ل()17م و نبغأ للأأدول اةطأراأ اسأأتخدار لموعأأة مأأين اةسأأئلة واة وات الأأيت وضأأعهل فر أأق
واشنطين املع إبحصلءات اإلعلقة مين جل مجع حصلءات اإلعلقة القلبلة للمقلرنةم
 -6التعاون الدويل (املادة )32
 -26نبغ أ اسأأتخدار التعأألون الأأدور اة للنهأأو حبقأأوق اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة وتنفي أ
التفلقية ،وتعز ز مكلنية الوصول والتصميم العلرم وميكين اسأتخدار التعألون الأدور لوضأع معأل ً
مكلنيأأة الوصأأول ابلتعأألون مأأع الأأدول اةط أراأ اةخأأرى ،واملنظمأألت والوكأأللت الدوليأأةم و أ
ضلا وسيلة لتبل ل املعلوملت واصربات وتقلسم اململرسلت اجليدةم وجب ن تكون مجيأع اجلهأو
املب ولأة يف لأألل التعأألون الأأدور ،شأألملة للجميأأع ومتلحأأة لألشأأخلص ذوي اإلعلقأأة و ن تس شأأد
ابلتفلقية()18م
 -27وجب ن متتثل تدابً التعلون الدور اليت وضأعتهل الأدول اةطأراأ لالتفلقيأةم ول ميكأين
اسأأتخدار اةم أوال العلمأأة إل امأأة وجأأص عأأدر املسأألواةم وجأأب ل تسأأهم السأأتثملرات واملشأألر ع
املضطلع هبل يف طلر التعلون الدور يف امة احلواجزم وجأب علأى الأدول اةطأراأ ضأملن عأدر
اسأ أأتخدار اسأ أأتثملرات التعأ أأليف بعأ أأد الك أ أوارث يف عأ أأل ة بنأ أألء احل أ أواجز ،مثأ أأل اةطأ أأر املؤسسأ أأية
لألشخلص ذوي اإلعلقة()19م

جيم -دور األشخاص ذوي اإلعاقات واملنظمات الِّ متثلهم
 -1مشط ططارتة األش ط ططخاص ذوي اإلعاق ط ططة يف تنفي ط ططرب التفاقي ط ططة ورص ط ططدها عل ط ططى الص ط ططعيد ال ط ططوطين
(املاداتن  )3(4و))3(33
 -28أأؤ ي اةشأأخلص ذوو اإلعلقأأة ورا سلسأأيلا يف تنفي أ التفلقيأأة ورصأأد ل ويف النهأأو
حبق أأوق اةش أأخلص ذوي اإلعلق أأةم و نبغ أ أ لل أأدول اةط أ أراأ ن تتش أألور م أأع اةشأ أأخلص ذوي
اإلعلقة وتشركهم ،مين خالل املنظملت اليت متثلهم ،يف وضع مجيع الربامق الأيت تأؤار علأى حيأللم

__________

()15
()16
()17
()18
()19
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التعليق العلر رقم  ،5الفقرة 68م
التعليق العلر رقم  ،6الفقرة 34م
 ،CRPD/C/3الفقرة (33ا)م
التعليق العلر رقم  ،2الفقرين  27و ،47والتعليق العلر رقم  ،4الفقرة 43؛ والتعليق العلر رقم  ،6الفقرة 72م
التعليق العلر رقم  ،5الفقرين  65و96م
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وتنفي أ ل ورصأأد ل ،مبأأل يف ذلأأك يف وضأأع وتنفي أ التشأأر علت والسيلسأألت ومجيأأع عمليأألت األأألذ
القأ أرارات اةخ أأرى املتص أألة مبج أأللت حم أأد ة بشأ أ ن املس أألئل املتعلق أأة هب أأم ،ويف رص أأد التفلقي أأةم
ومنظملت اةشخلص ذوي اإلعلقة أ تلأك املنظمألت الأيت تتأ لم مأين غلبيأة اةشأخلص ذوي
اإلعلق أأة ،نص أأم ع أأد اةعض أألء عل أأى اةق أأل ،و أأد ر ل و قو أأل و وجهه أأل ش أأخلص م أأين ذوي
اإلعلقة()20م
 -29و نبغ للدول اةطأراأ ن تضأمين مشألركة طلئفأة متنوعأة مأين اةشأخلص ذوي اإلعلقأة
يف تنفيأ التفلقيأأة ورصأأد ل ( ،A/66/55املرفأأق التلسأأع ،الفقأأرة )4م وجأأب علأأى الأأدول اةطأراأ
تعز أز مشألركة منظمألت النسألء ذوات اإلعلقأة ،مبأل تجألو اهليئألت والليألت الستشألر ة اصلصأة
ابإلعلقة ،ةن املر ة ذات اإلعلقة كلنا مين النلحية التلرخيية ،سثلة متثأيالا انقصألا يف احلركأة املتعلقأة
ابإلعلقة ،وواجها العد د مين العوائق اليت حللا ون مشلركتهل يف صنع القرارات العلمة()21م
 -30وج أأب عل أأى متخأ أ ي القأ أرارات عل أأى مجي أأع املس أأتوايت شأ أران ا.موع أأة الكلمل أأة م أأين
اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة بنشأألف والتشأألور معهأأل ،مأأين خأأالل املنظمأألت الأأيت متأأثلهم ،مبأأل يف ذلأأك
منظملت النسألء ذوات اإلعلقأة ،واملسأنون ذوو اإلعلقأة ،واةطفألل ذوو اإلعلقأة واةشأخلص ذوو
املنظملت التنوت الكبً لألشأخلص ذوي
اإلعلقة النفسية والجتملعية و ال نية()22م ومتثل
اإلعلقأأة يف ا.تمأأع ،ابإلضأألفة ىل مأأل سأأبق ،مبأأل يف ذلأأك املصأألبون ابلتوحأأد ،واةشأأخلص ال أ ين
عألنون مأأين مشأألكل وراايأأة و عصأأبية واةشأأخلص املصأألبون ءمأرا ان رة و مزمنأأة واةشأأخلص
املصأألبون ابملهأأق ،واملثليأألت واملثليأأون ومز وجأأو امليأأل اجلنس أ ومغأأل رو اهلو أأة اجلنسأألنية وحأألملو
ص أأفلت اجلنس أأني ،و فأ أرا الش أأعوب اةص أألية ،و فأ أرا م أأين ا.تمع أألت الر في أأة وض أأحلاي النزاع أألت
املسلحة و املنتمون ىل قليلت انية واةشخلص ذوو اةصول املهلجرة()23م
 -31و نبغ ن تشلرن منظملت اةشأخلص ذوي اإلعلقأة يف وضأع املعأل ً املتصألة إبمكلنيأة
الوصأول وتنفيأ ل ورصأأد ل علأى الصأعيد ين الأأوط والأدور ،ووضأع سيلسأأة واسأ اتيجية املسأألواة
ب أأني اجلنس أأني ،واأل أألذ ت أأدابً حم أأد ة للعم أأل اإلج أأل ،.وص أأيلغة اس أ اتيجيلت إلج أألء اإل أأدات يف
مؤسسأألت الرعل أأة ،مبأأل يف ذلأأك اصطأأط النتقلليأأة ،وتطأأو ر خأأدملت الأأدعم واسأأتثملر امل أوار يف
خ أأدملت ال أأدعم اخ أأل ا.تم أأع احمللأ أ  ،ووض أأع التش أأر علت والسيلس أألت املتص أألة مي أأع مراح أأل
حأأللت الط أوارة وتنفي أ ل ورصأأد ل وتقييمهأأل ،وب أرامق و نشأأطة التوعيأأة ،وبأرامق بنأألء القأأدرات،
ومجع البيلانت ونيليلهل ،ورصأد التعلأيم الشألمل للجميأع ،وعمليأة املشألركة السيلسأية علأى الصأعد
الوط واإلقليم والدور()24م
 -32و نبغ أ لل أأدول اةط أراأ ضأأملن حي أأل منظم أألت اةشأأخلص ذوي اإلعلق أأة واس أأتقالهلل
ومتو لهأأل املسأأتدارم و نبغ أ تأأوفً التمو أأل الكأأليف لتمكينهأأل مأأين اء ور أأل مبوجأأب امل أوا )3(4

__________

()20
()21
()22
()23
()24
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انظأأر التعليأأق العأألر رقأأم 7م وانظأأر ضألا التعليأأق العأألر رقأأم  ،1الفقأأرة (50ا) ،و ،CRPD/C/11/2املرفأأق الثأألين،
الفقرة 3م
التعليق العلر رقم  ،3الفقرة 23م
التعليق العلر رقم  ،5الفقرة 70م
التعليق العلر رقم  ،6الفقرة 33م
التعلي أأق الع أألر رق أأم  ،2الفقأ أرات  25و 30و47؛ والتعلي أأق الع أألر رق أأم  ،4الفق أأرة 12؛ والتعلي أأق الع أألر رق أأم ،5
الفقرات  42و 56و 77و97؛ والتعليق العلر رقم  ،6الفقرات  29و 46و ،) (70و 71و(73و) و(ي)م
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و )3(33مين التفلقية ،و نبغ ل ؤار اإلطلر التمو ل على استقالهللم و نبغ للدول اةطراأ
توفً التمو ل الكليف لألنشطة واملشلر ع والربامق اليت تضعهل وتنف ل منظمألت اةشأخلص ذوي
اإلعلق أأة م أأين ج أأل تعز أأز حق أأوقهمم و نبغأ أ لل أأدول اةطأ أراأ ن ت أأدعم بن أألء ق أأدرات منظم أألت
اةشخلص ذوي اإلعلقة ،بطرق ،منهل التمو لم
 -2مشارتة األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمل اللجنة
 -33تتأأي املبأأل ة التوجيهيأأة املتعلقأأة مبشأألركة منظمأألت اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ومنظمأألت
ا.تم أأع امل أأدين يف عم أألل اللجن أأة ( ،CRPD/C/11/2املرف أأق الث أألين) تق أأد معلوم أألت مفص أألة ع أأين
الطر قة اليت ميكين هبأل هلأ املنظمألت املشألركة يف جأراء تقأد التقألر ر ةغأرا اسأتعرا تقألر ر
الأأدول اةط أراأ ،ويف ص أأيلغة التعليقأألت العلم أأة يف اير املنلقشأأة العلم أأة ويف اإلج أراءات املتعلق أأة
ابلبالغلت والتحقيقلتم
 -34و انا اللجنة مجيع عملل التخو م واةعملل النتقلميأة ضأد اةفأرا واملنظمألت علأى
مسل تهم يف عمأل اللجنأةم وعينأا مأين بأني عضألئهل منسأقلا بشأ ن اةعمألل النتقلميأة سأندت
ليأص ول أة متلبعأأة احلأللت الأأيت تنطأوي علأأى أ القضألاي وتقأأد املشأورة بشأ جل (املرجأع نفسأأص،
الفق أأرة )33م ولض أأملن س أأالمة امل أأدافعني ع أأين حق أأوق اإلنس أألن ،ميك أأين ن تطل أأب املنظم أألت ن
تكون تقلر ر م الكتلبية و مشلركتهم يف اإلحلطلت اإلعالمية سر ةم

دال -املسائل الشاملة الرئيسية
 -1املساواة وعدم التمييز والرتتيبات التيسريية املعقولة (املادة )5
املساواة الشاملة وعدم التمييز
 -35تشكل املسلواة وعدر التمييز اةسلو ال ي تقور عليص التفلقية و ل مبدآن مين مبل ئهأل
الرئيسأأيةم واملس أألواة وع أأدر التمييأأز أأل مبثلب أأة مبأأل ة وحق أأوق و ش أأكالن حجأأر الزاو أأة للحمل أأة
الدوليأأة الأأيت تكفلهأأل التفلقيأأة و اة تفسأأً ة لسأألئر املبأأل ة واحلقأأوق املكرسأأة فيهأأل()25م وتعز أأز
املسأألواة ومكلفحأأة التمييأأز التزامأألن تعأأني الوفأألء هبمأأل علأأى الفأأور ،يف كأأل مأأين القطأألعني العأألر
واصألصم والتعليأق العألر رقأم  6أو الوايقأة التفسأً ة الرئيسأية بشأ ن املأل ة  5مأين التفلقيأةم و أو
طرح مفهور املسلواة الشلملة (الفقرة :)11
املس أألواة الش أألملة ،أأوذا مس أألواة جد أأد أأر يف مجي أأع ج أزاء التفلقي أأةم و أأو
حيتضأأين وذج ألا جأأو رايا للمسأألواة و وسأأع نطأألق مضأأمون املسأألواة بصأأورة مفصأألة مأأين
خالل عدة بعل  ) ( :عل ة التو ع بصورة منصفة ،مين جل معلجلأة وجأص احلرمألن
الجتمأ أألع  -القتصأ أأل ي؛ (ب) الع أ أ اأ ،مأ أأين جأ أأل مكلفحأ أأة الوصأ أأم والقوالأ أأب
النمطي أ أأة والتحلم أ أأل والعن أ أأم ،والع أ أ اأ بكرام أ أأة اإلنس أ أألن وت أ أأداخل أ أ العنلص أ أأر؛
(ا) التشأألرن ،مأأين جأأل عأأل ة أتكيأأد الطأألبع الجتمأألع لألشأأخلص ابعتبأألر م جأأزءا
مين الفئلت الجتملعية ،والع اأ الكلمل إبنسلنية اةشخلص مين خالل ملجهم يف
__________

( )25التعليق العلر رقم  ،6الفقرة 12م
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ا.تمأأع؛ و( ) السأأتيعلب ،مأأين جأأل يحأأة لأألل لالختالفأألت كمسأ لة تتعلأأق ابلكرامأأة
اإلنسلنيةم
حظر مجيع أشكال التمييز على أساس اإلعاقة
 -36تنص املل ة  2مين التفلقية على ن يالتمييز علأى سألو اإلعلقأةي شأمل مجيأع شأكلل
التمييز ،مبأل يف ذلأك احلرمألن مأين ترتيبألت تيسأً ة معقولأةم وتنلولأا اللجنأة ،يف تعليقللأل العلمأة،
مبز أأد مأأين التفلصأأيل تتلأأم شأأكلل التمييأأز علأأى سأألو اإلعلقأأةم وحيظأأر صأراحة التمييأأز املبلشأأر
والتمييأز غأأً املبلشأر والتمييأأز ابلأتال ر ،واحلرمأألن مأين ال تيبأألت التيسأً ة املعقولأة والتمييأز اهليكلأ
و املنهج والتحرش والتمييز على سلو سبلب متعد ة ومتقلطعة()26م
 -37ويف متو  /وليأأص  ،2018كأألن نأألن  7بالغأألت تنطأأوي علأأى متييأأز علأأى سأألو اإلعلقأأة
مين بني  24بالغلا مين البالغلت الفر ة الأيت نظأرت فيهأل اللجنأة()27م وتتعلأق انتهلكألت املأل ة 5
بع أأدر تأ أأوفً ال تيب أألت التيسأ أأً ة املعقول أأة ،واحلرمأ أألن م أأين احلصأ أأول عل أأى تكنولوجيأ أأل املعلومأ أألت
والتصأ أأللت ومأ أأين الوصأ أأول ىل املرافأ أأق واصأ أأدملت املتلحأ أأة للجمهأ أأور علأ أأى قأ أأدر املسأ أألواة مأ أأع
الخر ين ،والحتجل التعسف على سلو اإلعلقة ،وعدر األلذ مجيع التدابً الال مة ملنأع عمألل
العنم والتحقيق فيهل ومعلقبة مرتكبيهل بفعلليةم
الرتتيبات التيسريية املعقولة
 -38تعرأ ال تيبألت التيسأً ة املعقولأة يف املأل ة  2مأين التفلقيأة و أ مأ كورة مبوجأب املأوا 5
و 14و 24و27م وقد رجا ال تيبلت التيسً ة املعقولة يف نصوص املالحظلت اصتلمية للجنأة،
مبوجب املوا  6و 8و 9و 11و 12و 13و 15و 16و 18و 19و 21و 25و 28و29م
 -39وشد ت اللجنة على الفرق بني ال تيبلت التيسً ة املعقولة و مكلنية الوصول وال تيبلت
التيسأأً ة اإلجرائيأأة ،والتأأدابً احملأأد ة (مبأأل فيهأأل تأأدابً العمأأل اإلجأأل ).وتأأدابً الأأدعم ،مثأأل تأأوفً
مس أألعد ين شخص أأيني و ال أأدعم يف سلرسأ أأة اة لي أأة القلنوني أأةم وخالف أ ألا للت أأدابً الس أألبقة ،ف أ أ ن
ال تيبلت التيسً ة املعقولة واجب فوري نطبق مبلشرة على اةفرا و نبغ تقييد ابحتمألل وقأوت
عبلء مفرطة و غً ضرور ة على اجلهة املسؤولة()28م
 -40وتفهأأم ياملعقوليأأةي علأأى جأأل نتيجأأة اختبأألر سأأيلق شأأمل نيليأأل مأأدى مالءمأأة وفعلليأأة
ال تيبلت التيسً ة واهلدأ املنشو املتمثل يف التصدي للتمييز ،وشد ت اللجنة علأى ن تعر أم
مل تنلسب خيتلم حبسب السيلق()29م وقدما اللجنة توجيهلت بش ن العنلصأر الرئيسأية لتنفيأ
واجب توفً ال تيبلت التيسً ة املعقولة()30م
__________

( )26التعليق العلر رقم  ،3الفقرة 17؛ والتعليق العلر رقم  ،6الفقرين  18و19م
( )27هم رم ضد السو د ،و وبلني ضد السو د وأم ضد النمسل ،وبيسل ضد سأ اليل ولأوكري ضأد سأ اليل ونوبأل
ضد س اليل وسني ضد مجهور ة تنزانيل املتحدةم
( )28التعليق العلر رقم  ،2الفقرات  25و 26و34؛ والتعليق العلر رقم  ،6الفقرين  24و(25ب) و(ا) و( )م
( )29التعليق العلر رقم  ،4الفقرين  28و30م
( )30التعليق العلر رقم  ،6الفقرة 40م
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 -2إمكانية الوصول (املادة )9
 -41شً ىل مكلنية الوصأول يف كأل التفلقيأة و أ شأرف مسأبق حيكأم متكأنهم مأين العأيش
ابسأأتقاللية واملشأألركة يف ا.تمأأع بصأأورة يمأأة وعلأأى قأأدر املسأألواة مأأع غأأً مم وعلأأى الأأرغم مأأين ن
التعليق العلر رقم  2و الوايقة الرئيسية اليت تتنلول فيهل اللجنة ابلتفصيل مكلنية الوصول ،علجل
ا املوضوت يف مجيع التعليقلت العلمة واملالحظلت اصتلمية ويف ستة آراء()31م
إمكانية الوصول والتصميم العام والرتتيبات التيسريية املعقولة
 -42تش أأمل مكلني أأة الوص أأول يح أأة الوص أأول ىل البيئ أأة املل أأة ووس أألئل النق أأل واملعلوم أألت
والتصأأللت واصأأدملتم و تسأأق احلأأق يف مكلنيأأة الوصأأول مأأع حظأأر التمييأأز ي نبغأ ن تُتأألح
لألشأ أأخلص ذوي اإلعلقأ أأة ،علأ أأى قأ أأدر املسأ أألواة مأ أأع غأ أأً م ،فأ أأرص للوصأ أأول ىل مجيأ أأع السأ أألع
واملنتجلت واصدملت املوجهة و املقدمة ىل علمة اجلمهورم فمل اما املنتجلت واصدملت
موجهة ىل علمة اجلمهأور ،وجأب ن كأون الوصأول ليهأل متلحألا للجميأع ،بغأجل النظأر عمأل ذا
كلنا متلكهل و /و تقدمهل سلطة علمة و مؤسسة خلصةم وُكفل احلق يف الوصول لألشخلص
ذوي اإلعلقة مين خالل تنفي معأل ً مكلنيأة الوصأول تنفيأ ا صألرملام و نبغأ الأة املعوقألت الأيت
متنع الوصأول تأدرجيلا بطر قأة منهجيأة واسأتمرار رصأد ل هبأدأ نيقيأق مكلنيأة الوصأول علأى أو
يرم
 -43و عأأرأ التصأأميم العأألر يف املأأل ة  2مأأين التفلقيأأة ،ءنأأص حأأد مكأأوانت مكلنيأأة الوصأأول
رم ىل جل لتمع تي مكلنية الوصول للجميع و نبغ ن كفل تطبيق مبأد التصأميم العألر
على مجيع السلع واملنتجلت واملرافق والتكنولوجيلت واصدملت اجلد دة وصأول مجيأع املسأتهلكني
احملتملني ليهل بصورة يمة وبال قيو وعلى قدر املسلواة و سهم يف يحة سالسة يف احلركأة متكأين
الفر مين التنقل مين مكلن ىل آخر  -مبأل شأمل احلركأة يف مواقأع معينأة  -ون قيأد و عقبألتم
وتتصأأل مكلنيأأة الوصأأول ابلفئأألت ،وعلأأى عكأ ال تيبأألت التيسأأً ة املعقولأأة ،فأ ن واجأأب تأأوفً
مكلنية الوصول و واجب فوري وغً مشروفم
 -44وتنطوي مكلنيأة الوصأول ضألا علأى الأة احلأواجز القلئمأة ابسأتخدار طأر منيأة حمأد ة
وابمل أوار الكلفي أأةم و نبغ أ للأأدول اةط أراأ اعتم أأل تش أأر علت تتعلأأق إبمكلني أأة الوص أأول وق أوانني
املش أ ايت العلمأأة ومراجعتهأأل إل راا شأأروف مكلنيأأة الوصأأول ونيد أأد معأأل ً نيأأل بش أ جل ووضأأع
طأألر رصأأد فعأألل مأأع نشأألء يئأألت رصأأد فعللأأة مأأزو ة بقأأدرات كلفيأأة وولايت منلسأأبة لضأأملن
تطبيق اصطط والس اتيجيلت وتدابً توحيد املعل ً و نفلذ لم
 -45وكثأًا مأأل تسأأتبعد قأوانني اإلعلقأأة تكنولوجيأأل املعلومأألت والتصأأللت ،واملصأأطل اجلأألمع
ال ي شمل ي جهل و تطبيق يف لألر املعلومألت والتصأللت وحمتوا ألم و نبغأ ن تتضأمين
القوانني تكنولوجيل املعلوملت والتصللت اليت تشمل طلئفة واسعة مأين التكنولوجيألت الأيت تتأي
الوصولم ومن علر  ،2014توص اللجنأة الأدول اةطأراأ ابلمتثألل للمبأل ة التوجيهيأة للنفألذ
ىل حمتأأوى الشأألبكةم و نبغأ ن تكأأون املعلومأألت والتصأأللت يف شأأكل سأأهل الطأأالت عليأأص،
__________

( )31نيوسأأيت ويكأألك ضأأد نغأألراي ،وسأأني ضأأد اةرجنتأأني وأم ضأأد النمسأأل وبيسأأل ضأأد س أ اليل ولأأوكري ضأأد
س اليل وابخر ضد النمسلم
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مب أأل يف ذل أأك لغ أأة برا أأل ،ولغ أأة اإلش أألرة ،و ش أأكلل الع أأر النص أ وص أأيغة س أأهلة الق أراءة والفه أأم
و سأ أألليب التص أ أألل البد لأ أأة واملع أ أ ِّأز ةم ومبوجأ أأب امل أ أأل ة  ،30وصأ أأا اللجن أ أأة الأ أأدول اةط أ أراأ
ابلتصد ق على معل دة مراكش لتيسً النفلذ ىل املصنفلت املنشورة لفلئدة اةشخلص املكفوفني
املعل دةم
و معلق البصر و ذوي علقلت خرى يف قراءة املطبوعلت وتنفي
إمكانية الوصول إىل عمل اللجنة
 -46صدر تكليم يف علر  ،2012بوضع بتقر أر عأين مكلنيأة الوصأول ىل جلسألت اللجنأة
وقد عدتص شركة بيلييت نا وشركة مل كروسوفا وجلمعة ميدلسك م و رجا اللجنأة مكلنيأة
الوصأأول يف سأألليب عملهأأل الأأيت اعتمأأدت يف عأألر  2011مشأأًة ىل ن واثئقهأأل سأأتعمم ميأأع
اةشأأكلل الأأيت سأأهل الطأأالت عليهأأل (انظأأر )CRPD/C/5/4م وتتأألح علأأى موقأأع اللجنأأة الشأأبك
بعأأجل التعليقأألت العلمأأة بصأأيغة سأأهلة الق أراءة والفهأأم و بلغأأة مبسأأطةم وتكفأأل اةملن أأة يف اير
املنلقشة العلمة للجنة ،مكلنية الوصول وأتمني اصدملت اللوجستية والتسوايت التيسأً ة املعقولأة
وال أأدعم لتحقي أأق وص أأول مجي أأع املش أألركني ومش أألركتهم بص أأورة فعلل أأة يف املنلقش أأة (املرج أأع نفس أأص،
الفقرة )62م وتتلح ال مجة الشفو ة بلغة اإلشلرة والعرو النصية ،يف اجللسلت العلنية للجنةم
 -3تنوع األشخاص ذوي اإلعاقة
 -47نبغأ أ لل أأدول اةطأ أراأ العأ أ اأ بتن أأوت اةش أأخلص ذوي اإلعلق أأة والتص أأدي للعوائ أأق
الكثًة اليت تواجههل تتلم فئلت اةشخلص ذوي اإلعلقة ميع نواعهلم
األشخاص ذوو اإلعاقة جبميع أنواعها
 -48ستند وذا اإلعلقة مين منظور حقوق اإلنسلن ىل فهم اإلعلقة ءجل على النقأيجل مأين
النموذا الط  ،ل ألتزل اةشخلص ذوي اإلعلقة يف عألقتهمم ل ن أ ا ل مينأع العأ اأ ءن
اةش أأخلص ذوي اإلعلق أألت املختلف أأة ق أأد واجه أأون عوائ أأق تتلف أأة يف ا.تم أأعم وج أأب ن س أأتند
تصأأنيم اإلعلقأأة ،ةغأرا حمأأد ة ،ىل حقأأوق اإلنسأألن ول سأأتبعد فئأألت معينأأة مأأين اةشأأخلص
ذوي اإلعلقة()32م
 -49و شأألرت اللجنأأة ىل اةشأأخلص ذوي العل أألت البدنيأأة/اإلعلقلت احلركيأأة واةش أأخلص
ذوي اإلعلق أ أألت ال ني أ أأة واةش أ أأخلص ذوي اإلعلق أ أأة النفس أ أأية الجتملعي أ أأة واةش أ أأخلص ذوي
العل أ أألت احلسأ أأية ،مبأ أأين فأ أأيهم اةشأ أأخلص ذوو اإلعلقأ أأة يف السأ أأمع (صأ أأم و ضأ أأعلأ السأ أأمع)
واةش أ أأخلص ض أ أأعيفو البص أ أأر (املكفوف أ أأون و ذوو اإلعلق أ أأة البص أ أأر ة) ،وب أ أأني الفين أ أأة واةخ أ أأرى،
اةش أأخلص الص أأم الأ أ ين تكلم أأون لغ أأة اإلش أألرة و الص أأم املكفوف أأون()33م وم أأين ب أأني الراء ال أأيت
اعتمدلل اللجنة ،شألر ىل حأللتني بشأ ن شأخلص ذوي علقأة يف السأمع (بيسأل ضأد سأ اليل
ولوكري ضد س اليل) ،واالث حللت بشأ ن شأخلص ضأعيف البصأر (نيوسأيت ويكألك ضأد
نغلراي ،و وبلني ضد السو د وأم ضأد النمسأل) ،واأالث حأللت بشأ ن شأخلص ذوي علقأة
ذ نية و علقة النفسأية واجتملعيأة (بو دوشأو وآخأرون ضأد نغألراي ،ونوبأل ضأد سأ اليل ،تعلأق

__________

( )32انظر التعليق العلر رقم 6م
( )33التعليأ أ أ أ أ أأق العأ أ أ أ أ أألر رقأ أ أ أ أ أأم  ،2الفقأ أ أ أ أ أأرة 7؛ وانظأ أ أ أ أ أأر ض أ أ أ أ أ ألا ،علأ أ أ أ أ أأى سأ أ أ أ أ أأبيل املثأ أ أ أ أ أأللCRPD/C/ARG/CO/1 ،
و CRPD/C/UGA/CO/1وCRPD/C/BEL/CO/1م
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اةمر بشخص ذي علقة ذ نية مين الشأعوب اةصألية ،وابخأر ضأد النمسأل ،فيمأل تعلأق مبتال مأة
اون والتوحأ أأد) ،و ربأ أأع حأ أأللت بش أ أ ن شأ أأخلص ذوي علقأ أألت حركيأ أأة ( م أم ضأ أأد طلليأ أأل
( ،)CRPD/C/13/D/9/2012وملكأألروأ ضأأد ليتوانيأأل وغأأيفين ضأأد س أ اليل وابخأأر ضأأد النمسأأل)،
وحللأأة واحأأدة بشأ ن شأأخص مصأألب ابملهأأق (سأأني ضأأد مجهور أأة تنزانيأأل املتحأأدة) ،وحللأأة خأأرى
بش ن شخص متعد اإلعلقألت (يم ضأد اةرجنتأني ،فيمأل تعلأق بشأخص عألين مأين صأعوبة يف
الفهم واإل ران وفقأدان جزئأ للبصأر وحمدو أة القأدرة علأى احلركأة) وحللأة خأرى بشأ ن شأخص
مصلب مبر تنكس (هم رم ضد السو د)م
 -50و شأألرت اللجنأأة ض ألا يف تعليقللأأل العلمأأة ومالحظللأأل اصتلميأأة ىل شأأخلص مصأألبني
ابلتوحد و شخلص مصلبني ابملهق()34م وذكرت حيلانا ي علقلت بدنية معقدةي( )35و علقة راكية
و علقة حركية و شكلل متعد ة ل علقة ،واةشخلص ال ين علنون مين احلللت العصأبية واملعرفيأة
واةش أأخلص املص أألبني ابجل أ ار ،واةش أأخلص ال أ ين ع أألنون م أأين تل أأم اةعص أألب ،مب أأل يف ذل أأك
الز لمير والعتص وتصلب اةوعية واةعصلب املتعد ()36م
التقاطعية :الفئات املختلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 -51اإلعلقة مسة مين عدة مسلت حمد ة للهو ة ،والع اأ ابلفئلت املختلفأة لألشأخلص
ذوي اإلعلقة مر مهم يف للل التصدي لألشكلل املتقلطعة واملتعد ة للتمييز (انظر التعليأق العألر
رقم ) 6م وقد اع فا اللجنة املعنية حبقوق العد د مأين فئألت اةشأخلص ذوي اإلعلقأة ،مبأين فيهأل
مأأل ل  :النسأألء ،والفتيأألت والفتيأألن ،واةطفأألل ،والشأأبلب ،وكبأألر السأأين ،ولموعأألت اةقليأألت،
وا.موعأألت اإلانيأأة و الد نيأأة و /و ا.موعأألت اللغو أأة (مبأأل شأأمل الرومأأل) ،والشأأعوب اةصأألية
واملهأألجرون ،والالجئأأون وملتمسأأو اللجأأوء ،والسأأكلن غأأً املأواطنني ،واةشأأخلص الأ ين عيشأأون
يف املنأألطق النلئيأأة و الر فيأأة ،واملثليأألت واملثليأأون ومز وجأأو امليأأل اجلنسأ ومغأأل رو اهلو أأة اجلنسأألنية
و ح أرار اهلو أأة وامليأأول اجلنسأأية وحأألملو صأأفلت اجلنسأأني ،واملنحأأدرون مأأين صأأل فر ق أ  ،وسأألئر
ا.موعلت احملد ة جدا ،مثل السكلن اةصليني وسكلن جزر مضيق تور يف س اليل وشأعوب
اإلكوا ور ني املنحدر ين مين صل فر ق واملونتبيو يف كوا ور()37م

__________

()34
()35
()36

()37
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عل أ أأى سأ أ أأبيل املث أ أألل التعليأ أ أأق الع أ أألر رقأ أ أأم  ،3الفق أ أأرين  5و ،30والتعليأ أ أأق الع أ أألر رقأ أ أأم  ،4الفقأ أ أأرين  6و،35
و ،CRPD/C/NZL/CO/1الفقرة 7؛ و ،CRPD/C/UGA/CO/1الفقرات  8و 15و51م
 ،CRPD/C/SVK/CO/1الفقرة 60م
علأ أ أ أ أ أأى سأ أ أ أ أ أأبيل املثأ أ أ أ أ أألل التعليأ أ أ أ أ أأق العأ أ أ أ أ أألر رقأ أ أ أ أ أأم  ،4الفقأ أ أ أ أ أأرين  6و35؛ و ،CRPD/C/BRA/CO/1الفقأ أ أ أ أ أأرة 54؛
و ،CRPD/C/CAN/CO/1الفقأ أ أ أ أأرة 12؛ و ،CRPD/C/CHN/CO/1الفقأ أ أ أ أأرين  31و32؛ و،CRPD/C/NZL/CO/1
الفق أأرة 7؛ و ،CRPD/C/OMN/CO/1الفق أأرة 48؛ و ،CRPD/C/SLV/CO/1الفق أأرة 11؛ و،CRPD/C/TKM/CO/1
الفقرة 24؛ و ،CRPD/C/UKR/CO/1الفقرة 22م
علأ أأى سأ أأبيل املثأ أألل التعليأ أأق العأ أألر رقأ أأم  ،3الفقأ أأرة 5؛ والتعليأ أأق العأ أألر رقأ أأم  ،5الفقأ أأرة 23؛ و،CRPD/C/AUS/CO/1
الفقأأرة  ،12و ،CRPD/C/BRA/CO/1الفقأأرة 13؛ و ،CRPD/C/CAN/CO/1الفقأأرة 20؛ و،CRPD/C/COL/CO/1
الفقأأرة 57؛ و ،CRPD/C/CYP/CO/1الفقأأرة 16؛ و ،CRPD/C/ECU/CO/1الفقأأرة 53؛ و،CRPD/C/HUN/CO/1
الفقرة 42؛ و ،CRPD/CRPD/C/SRB/CO/1الفقرة 59م
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 -4القضااي اجلنسانية
 -52تسلم اللجنة ابجلنسلنية بوصفهل عنصرا مين عنلصر تنوت اةشخلص ذوي اإلعلقة و حد
العوامأأل الأأيت ميأألرو علأأى سلسأأهل التمييأأز املتعأأد اجلوانأأب و اةشأأكلل ،الأأيت تأأؤار بصأأفة خلصأأة
علأ أى النس أألء ذوات اإلعلق أأة()38م و ك أأدت اللجن أأة ن النس أألء والفتي أألت ذوات اإلعلق أأة أ أواجهين
عقبلت يف معظم لللت احليلة ،ول سأيمل التمييأز والعنأم القألئم علأى نأوت اجلأن  ،مبأل يف ذلأك
التعقيم القسري والعتداء اجلنس والبدين والعزل()39م
 -53واعتم أأدت اللجن أأة تعر ف ألا متط أأورا للجنس أألنية حي أ ش أأً مص أأطل ين أأوت اجل أأن ي ىل
الختالفلت البيولوجية ،و شً ياجلنسليني ىل اصصلئص اليت ربطهل لتمع و اقلفة مل مبفهوم
ال كورة واةنواة()40م و شلرت ضلا ىل اهلو ة اجلنسلنية والتعبً اجلنسلين()41م وجب فهم املسلواة
ب أأني اجلنس أأني واإلش أألرات ىل النس أألء ذوات اإلعلق أأة بش أأكل ت أأدرج م ول تش أأكل النس أألء ذوات
اإلعلقأأة لموعأأة متجلنسأأة و أ تشأأمل ،ضأأمين مجلأأة مأأور ،مغأأل رات اهلو أأة اجلنسأألنية وحأألمالت
صفلت اجلنسني()42م
 -54ولضأأملن املسأألواة بأأني اجلنسأأني وحقأأوق النسأألء والفتيأألت ذوات اإلعلقأأة ،نبغ أ للأأدول
اةطراأ النظر يف املسلئل اجلنسلنية عند وضع تدابً مكلنيأة الوصأول ،وتأوفً الرعل أة الصأحية،
وخلصأة الرعل أة اإلبلبيأة ،مبأل يف ذلأك خأدملت طأب النسألء والتوليأد ،والتصأدي للوصأم والتحيأأز
والعن أأم ،وكفلل أأة عم أألل احل أأق يف التعل أأيم واحل أأق يف الع أأيش املس أأتقل واإل م أألا يف ا.تم أأع()43م
ويف أ أ ا الس أأيلق ،ج أأب ن تراعأ أ مجي أأع الت أأدابً وعملي أألت الرص أأد اصلص أأة هبم أأل العتب أألرات
اجلنسأألنية()44م و كأأدت اللجنأأة ض ألا ن النس أألء والفتيأألت ذوات اإلعلقأأة نبغ أ ن ش أألركين يف
تصميم مجيع الربامق اليت تؤار على حيللين وتنفي ل ورصد ل ،ونيتألا الأدول اةطأراأ ىل تعز أز
ملا النسلء ذوات اإلعلقة يف النتخلابت املقبلة للجنة()45م

هاء -املواضيع الِّ تناولتها اللجنة
 -1مستوى املعيشة الالئق واحلماية الجتماعية (املادة )28
 -55جأ أأب يحأ أأة مكلنيأ أأة الوصأ أأول ىل التأ أأدابً واصأ أأدملت الأ أأيت تعتمأ أأد يف لأ أألل احلمل أ أأة
الجتملعي أأة املعمم أأة و اصلص أأة بأ أ وي اإلعلق أأة ،و نبغأ أ ن تت أأي بأ أرامق اإلس أأكلن الجتم أألع
ُ
__________

()38
()39
()40
()41
()42
()43
()44
()45
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التعليق العلر رقم  ،1الفقرة 35؛ والتعليق العلر رقم  ،2الفقرة 29م
التعليق العلر رقم  ،3الفقرة 2؛ والتعليق العلر رقم  ،5الفقرات  72و 74و83م
التعليق العلر رقم  ،3الفقرة (4ب)م
التعليق العلر رقم  ،5الفقرين  8و ،60والتعليق العلر رقم  ،6الفقرين  21و34م
التعليق العلر رقم  ،3الفقرة 5م
التعليق العلر رقم  ،2الفقرين  29و ،40والتعليق العلر رقم  ،4الفقرة 46؛ والتعليق العألر رقأم  ،5الفقأرات 23
و 35و72؛ والتعليق العلر رقم  ،6الفقرة 66م
التعليق العلر رقم  ،5الفقرين  83و86م
التعلي أأق الع أألر رق أأم  ،3الفق أأرة (63ا) ،وانظ أأر ض ألا بي أألن اللجن أأة بش أ ن نيقي أأق الت أوا ن ب أأني اجلنس أأني والتمثي أأل
اجلغرايف العل ل يف انتخلب عضلء اللجنة ،ال ي اعتمد خالل ورلل السلبعة عشرة ،املعقو ة يف الف ة مأين 20
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مسلكين يف متنلول اةشخلص ذوي اإلعلقة()46م وجب على الدول اةطراأ ضملن الوصول ىل
اصأأدملت املنلسأأبة وامليسأأورة التكلفأأة واةجهأأزة و شأأكلل املسأألعدة اةخأأرى املقدمأأة لالحتيلجأألت
املتصلة ابإلعلقة ،ول سيمل لألشخلص ذوي اإلعلقة ال ين عيشون يف فقرم ومين ر ي اللجنة ن
مين املخللم لالتفلقية ن تحمل اةشخلص ذوو اإلعلقة املصروفلت ذات الصلة ابإلعلقةم
 -56و ش أألرت اللجن أأة يف تقر ر أأل ع أأين التحقي أأق املتعل أأق ابململك أأة املتح أأدة لرب طلني أأل العظم أأى
و رلن أأدا الش أأمللية ( ،)CRPD/C/15/4ىل ن اللت أ أزار بكفلل أأة مكلني أأة وص أأول اةش أأخلص ذوي
اإلعلقأأة ىل بأرامق تل أأة اجتملعيأأة تتسأأم ابجلأأو ة وكلفيأأة ومقبولأأة وقلبلأأة للتكييأأم لأأص اأأر فأأوريم
و كدت ن التدابً الرامية ىل تيسً اندملا املستفيد ين مين الضملن الجتملع يف سوق العمل
نبغ أ ن تشأأمل ترتيبأألت انتقلليأأة لكفللأأة تل أأة الأأدخل عنأأدمل صأأل ىل حأأد معأأني واسأأتدامة
جأور م ،و نبغأ ن صأبحوا مأأؤ لني مأرة خأرى ون بطألء ذا فقأأدوا وبألئفهمم وجأب ل تأأؤار
تأأدابً صأأالح نظأألر الرعل أأة الجتملعيأأة والتأأدابً التقشأأفية بصأأورة غأأً متنلسأأبة و /و سأألبلا علأأى
حق أأوق اةش أأخلص ذوي اإلعلق أأةم و نبغأ أ الستعلض أأة ع أأين التقي أأيم الق أألئم عل أأى س أألو اةس أأرة
فيمأل خيأص تقأد الطلبأألت و ليأة احلصأول علأأى مسألعدة الضأملن الجتمأألع بتقيأيم قألئم علأأى
سأألو الفأأر  ،و نبغأ لغأألء املعأأل ً التمييز أأة الأأيت تسأأتند ىل سأأبب العل أأة ،ول سأأيمل فيمأأل خيأأص
اإلعلقلت ،املتصلة ابحلرب وغً املتصلة هبل()47م
 -2إمكانية اللجوء إىل القضاء والرتتيبات التيسريية اإلجرائية (املادة )13
 -57قع على الدول اةطراأ التزار بضأملن قأدرة اةشأخلص ذوي اإلعلقأة علأى اللجأوء ىل
القضأألء علأأى قأأدر املسأألواة مأأع الخأأر ين()48م وكفللأأة تأأوفر مكلني أة الوصأأول وال تيبأألت التيسأأً ة
املعقولة ،واحلق يف اة لية القلنونية مر سلس لضملن مكلنية اللجوء ىل القضلءم و ىل جلنأب
الع اأ ابة ليأة القلنونيأة ،نبغأ للأدول اةطأراأ ن تكفأل لألشأخلص ذوي اإلعلقأة مكلنيأة
احلصأأول علأأى التمثيأأل القأألنوين ،وعلأأى ضأأبلف الشأأرطة واةخصأألئيني الجتمأألعيني وغأأً م مأأين
املستجيبني اةوائل عطلء نف الو ن للشكلوى والبيلانت املقدمة مأين اةشأخلص ذوي اإلعلقأة،
كمأأل فعلأأون مأأع الخأأر ين()49م ويف الأأبالغ نوبأأل ضأأد س أ اليل ،كأأدت اللجنأأة ن ق أرار الدولأأة
الطأأرأ عأأالن صأألحب الأأبالغ غأأً مؤ أأل للأأدفلت ،علأأى سأألو اإلعلقأأة ال نيأأة ،وعأأدر تقأأدميهل
م أأل كف أ م أأين ال أأدعم و ال تيب أألت التيس أأً ة ىل ص أألحب ال أأبالغ لك أ مي أألرو ليت أأص القلنوني أأة
شكل انتهلكلا ةحكلر املل ة 13م
 -58وألتلأأم ال تيبأألت التيسأأً ة املعقولأأة عأأين ال تيبأألت التيسأأً ة اإلجرائيأأة ،الأأيت شأألر ليهأأل
ضألا ابسأأم التسأأوايت اإلجرائيأأةم وعلأأى النقأأيجل مأأين ال تيبأألت التيسأأً ة املعقولأأة ،فأ ن ال تيبأألت
التيسأأً ة اإلجرائيأأة وال تيبأألت التيسأأً ة املنلسأأبة لكأأل عمأأر ل تقيأأد ل مسأ لة عأأدر التنلسأأب()50م
__________

( )46التعليق العلر رقم  ،2الفقرة 42م
( ،CRPD/C/CHN/CO/1 )47الفقرة 80؛ و ،CRPD/C/BIH/CO/1الفقرة 51م
( )48انظر م رم ضد س اليل؛ وبيسل ضد سأ اليل ،ولأوكري ضأد سأ اليل ،ونوبأل ضأد سأ اليل ،وسأني ضأد مجهور أة

تنزانيل املتحدة ،وملكلروأ ضد ليتوانيلم

( )49التعليق العلر رقم  ،1الفقرين  ،39-38والتعليق العلر رقم  ،2الفقرة 37؛ والتعليق العلر رقم  ،3الفقرة 52م
( )50التعليق العلر رقم  ،6الفقرة 51م
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وج أأب ن تض أأمين ال أأدول اةطأ أراأ مكلني أأة الوص أأول وال تيب أألت التيس أأً ة اإلجرائي أأة وال تيب أألت
التيسأأً ة املعقولأأة ،وغ أأً ذلأأك م أأين شأأكلل الأأدعم ،ح أأل أأتمكين اةش أأخلص ذوو اإلعلقأأة م أأين
الوصأأول الكلمأأل ىل النظأألر القضأألئ م وميكأأين ن تشأأمل ال تيبأألت التيسأأً ة اإلجرائيأأة الع أ اأ
بوسلئل التصلل املتنوعة ،سل تي تسجيل الشهل ة ابلصوت والصورة يف بعجل احلأللت و يحأة
م مجأأني مهنيأأني للغأأة اإلشأألرة ،وغأأً ذلأأك مأأين طرائأأق املسأألعدة()51م وتأأرى اللجنأأة ن عأأدر تأأوفً
الدول اةطراأ ترمجة شفو ة للغة اإلشلرة والعر النصأ علأى الشلشأة ابلختأزال املبلشأر للصأم
ال ين ستدعون للمشلركة يف يئلت احمللفني شكل انتهلكلا لالتفلقية()52م
 -3حرية الشخص وأمنه (املطادة  )14والعطي
إهناء اإليداع يف مؤسسات الرعاية

املسطتقل واإلدمطاج يف امتمطع (املطادة  :)19حنطو

 -59جلميع اةشخلص ذوي اإلعلقة ،واةشخلص ذوي اإلعلقلت ال نيأة واإلعلقألت النفسأية -
الجتملعية نيد دا ،احلق يف احلر ة واةمين مبوجب املأل ة  14مأين التفلقيأةم واحلأق يف احلر أة مأين غلأى
احلق أ أ أأوق ال أ أ أأيت س أ أ أأتحقهل ك أ أ أأل ف أ أ أأر م و ك أ أ أأدت اللجن أ أ أأة يت أ أ أأص خ أ أ أأالل بيلج أ أ أأل بش أ أ أ ن امل أ أ أأل ة 14
( ،CRPD/C/12/2املرفأأق الرابأأع) ،املعتمأأد يف عأألر  ،2014ومبل ئهأأل التوجيهيأأة بشأ ن حأأق اةشأأخلص
ذوي اإلعلقأ أأة يف احلر أ أأة واةم أ أأين ( ،A/72/55املرف أ أأق)م وق أ أأد قأ أأرت اللجن أ أأة بوج أ أأوب حظ أ أأر احتج أ أأل
اةشأأخلص علأأى سأألو عأألقتهم الفعليأأة و املتصأأورة ،مبأأل يف ذلأأك علأأى سأألو تصأأور اصطأأر علأأى
نفسأأهم وعلأأى الخأأرينم و شأأمل ذلأأك الحتجأأل يف مؤسسأألت الصأأحة العقليأأة و اةن أوات اةخأأرى
مأأين املؤسس أألت ،مب أأل يف ذلأأك الحتج أأل عل أأى سأألو ع أأالانت ع أأدر اة ليأأة للمث أأول م أألر احملكم أأة
و نيمأأل املسأأؤولية اجلنلئيأأة يف نظأأم العدالأأة اجلنلئيأأةم وجأأب ن تكفأأل الأأدول اةط أراأ لأأدى احتجأأل
اةشخلص ذوي اإلعلقة ،مكلنية الوصأول ىل مألكين الحتجأل و ن تأوفر بروفألا معيشأية نسألنية و ن
تنف آليلت لرصد واستعرا بروفهم (املرجع نفسص ،الفقرات  3و 9-6و 17-16و)19م
 -60و أرتبط احلأأق يف احلر أأة ابحلأأق يف العأأيش املسأأتقل واإل مأألا يف ا.تمأأعم و عربأأا اللجنأأة
عأأين قلقهأأل الشأأد د اء أأدات اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة يف املؤسسأألت الصأأالحية ،وطلبأأا ن
تعتمد الدول اةطأراأ اسأ اتيجيلت وبأرامق إلجألء أداعهم يف مؤسسألت الرعل أةم وقأد حأد ت
اللجنأأة ،املرافأأق املؤسسأأية و كأأدت ن تأأدابً جأألء اإل أأدات يف مؤسسأألت الرعل أأة جأأب ن تق أ ن
بربامق شلملة لتطو ر اصدملت وتنمية ا.تمع احملل ()53م
 -4العرتاف ابألشطخاص ذوي اإلعاقطة علطى قطدم املسطاواة مطع آخطرين أمطام القطانون والطدعم يف
اختاذ القرار (املادة )12
 -61ل غىن عين املسلواة مع الخر ين ملر القلنون مين جل سلرسة حقوق خرى مأين حقأوق
اإلنسأألنم وتصأأم املأأل ة  ،12الأأيت تسأأتوجب التطبيأأق الفأأوري ،العنلصأأر الأأيت جأأب علأأى الأأدول
اةطأراأ النظأأر فيهأألم واحلرمأألن مأأين احلأق يف اة ليأأة القلنونيأأة علأأى سأألو اإلعلقأأة ،ول سأأيمل يف
طلر قوانني الوصل ة والول ة والصحة العقلية ،ل و متييزي وحمظورم ويف مجيع لللت القلنون،
__________

( )51التعليق العلر رقم  ،1الفقرة 39م
( )52انظر بيسل ضد س اليل ولوكري ضد س اليلم
( )53التعليق العلر رقم  ،5الفقرين  16و33م
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جب عدر تقييد حق اةشخلص ذوي اإلعلقأة يف اة ليأة القلنونيأة علأى سألو ل سألوي بيأنهم
وبأأني غأأً مم و تمتأأع مجيأأع اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ،مبأأين فأأيهم اةشأأخلص ذوو اإلعلقأأة ال نيأأة
والنفسية الجتملعية ابة لية القلنونيأة نفسأهل الال مأة ململرسأة حقأوقهم مثأل الخأر ين ،ول سأيمل
احلأأق يف التصأأو ا ،واحلأأق يف الأأزواا ويف أتسأأي سأأرة ،واحلقأأوق اإلبلبيأأة ،واحلقأأوق الوالد أأة،
واحلق يف املوافقة على العالقلت احلميمة وعلى العالا الط  ،واحلق يف احلر ةم
 -62و تطلأأب أأوذا اإلعلقأأة مأأين منظأأور حقأأوق اإلنسأألن ،يف سأأيلق احلأأق يف الع أ اأ هبأأم
علأى قأدر املسألواة مأع الخأر ين مألر القألنون ،نيأولا مأين أوذا األألذ القأرار ابلوكللأة ىل جأق قألئم
علأأى الأأدعم يف األأألذ القأرارم وجأأب ن تتأأي الأأدول اةطأراأ لألشأأخلص ذوي اإلعلقأأة مكلنيأأة
احلصول على الدعم يف سلرسة ليتهم القلنونية ،مع اح ار حقوقهم و را لأم و فضأليللم اح امألا
اكلمالام وحيثمل تع ر عمليلا نيد د را ة الفر و فضليلتص ،بعد ب ل جهو حثيثة مين جل ذلك،
تعأأني الستعلض أأة ع أأين عب أألرة يامل ص أألل الفض أألىي بعب أألرة ي فض أأل تفس أأً ل أ را ة واةفض أأليلتيم
وجب على الدول اةطراأ وضع ضملانت مالئمة وفعللة ململرسة اة لية القلنونية ،والأيت نبغأ
ن تشمل احلمل ة مين الت اً ال ي ل مسوغ لص()54م
 -5احلط ططق يف احليط ططاة ،والتحط ططرر مط ططن اإليط ططرباء والعنط ططف واملمارسط ططات الضط ططارة يف مجيط ططع األوسط ططاط
(املواد  ،10و ،16و)17
 -63نبغ للدول اةطراأ األلذ تدابً للقضلء علأى سلرسأيت يالقتأل الأرحيمي ويالقتأل فلعألا
عين الشرأي وعلى جرائم الطقوو املرتكبأة ضأد اةطفألل والبأللغني ذوي اإلعلقأة ،وجأرائم العنأم
املرتكب أأة ض أأد اةش أأخلص املص أألبني ابمله أأق()55م و نبغأ أ لل أأدول اةطأ أراأ اعتم أأل مجي أأع الت أأدابً
الكفيلة بتحد د سبلب الوفلة ،مبل فيهل النتحلر( ،)56ورصد تلك التدابً وتنفي ل ،وكفللأة عأدر
خضألت اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة للحرمأألن التعسأأف مأأين احليأألة ،ابلنظأأر ىل ن اةشأأخلص ذوي
اإلعلقأأة النفسأأية الجتملعيأأة و ال نيأأة كثأأر عرضأأة صطأأر عقوبأة اإلعأأدار بسأأبب نقأأص التأأدابً
التيسً ة اإلجرائية يف اإلجراءات اجلنلئيةم
 -64وفيمأأل تعلأأق إبجأألء و سأأحب العأأالا والرعل أأة ل بقأألء علأأى قيأأد احليأألة ،كأأدت اللجنأأة ن
تطبيأأق عمليأأة األأألذ الق أرار ابلوكللأأة تنأألا مأأع حأأق اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة يف احليأألةم و نبغ أ للأأدول
اةطراأ ضملن حصول اةشخلص ال ين لتمسون املسألعدة علأى املأوت علأى سأبل بد لأة ومتكيأنهم
مأين عأأيش حيألة كرميأأة بتأوفً الرعل أأة امللطفأأة ،وخأدملت الأأدعم لأ وي اإلعلقأأة ،والرعل أة املنزليأأة ،وغً أأل
مأأين التأأدابً الجتملعيأأة الأأيت تأأدعم قبأألل املأأرء علأأى احليأألةم و نبغ أ للأأدول ض ألا منأأع احلأأللت الأأيت
تعر اةشخلص ذوي اإلعلقة ،صطر النتحلر وكشم احلللت ومعلجلتهل()57م
__________

()54
()55
()56
()57
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التعليق العلر رقم  ،1الفقرات  3و 20و 21و 22و 27و29م
علأ أ أ أ أ أ أ أأى سأ أ أ أ أ أ أ أأبيل املثأ أ أ أ أ أ أ أألل  ،CRPD/C/BOL/CO/1الفقأ أ أ أ أ أ أ أأرة 23؛ و ،CRPD/C/GAB/CO/1الفقأ أ أ أ أ أ أ أأرة 25؛
و ،CRPD/C/KEN/CO/1الفقرة 20؛ و ،CRPD/C/OMN/CO/1الفقرة 22م
على سبيل املثلل  ،CRPD/C/CYP/CO/1الفقرة 30م
عل أ أ أ أ أأى س أ أ أ أ أأبيل املث أ أ أ أ أألل  ،CRPD/C/CAN/CO/1الفق أ أ أ أ أأرة 24؛ و ،CRPD/C/CHN/CO/1الفق أ أ أ أ أأرين  63و،64
و ،CRPD/C/ESP/CO/1الفق أ أأرين  29و ،30و ،CRPD/C/GBR/CO/1الفق أ أأرة 26؛ و،CRPD/C/SWE/CO/1
الفقرة 30م
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 -65وقأأد انأأا اللجنأأة مجيأأع شأأكلل العنأأم ضأأد اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ،و وصأأا الأأدول
اةطأراأ ابعتمأأل تأأدابً ترم أ ىل منأأع فعأألل العنأأم والتحقيأأق فيهأأل واملعلقبأأة علأأى ارتكلهبأألم وتشأأمل
اةعمألل التحأرش ،مبأل يف ذلأك تسألط اةقأران والتسألط عأرب اإلن نأا ،ومعلقبأة الكبألر واةطفألل
معلقب أأة بدني أأة والعن أأم اجلنسأ أ  ،مب أأل يف ذل أأك الغتص أألب الزوجأ أ وس أأفلح احمل أألرر ،والعن أأم اخ أأل
املؤسسلت()58م وعلى الرغم مين ن اللجنة ،اعتل ت اإلشلرة ىل العنم العألئل  ،ف جأل صأبحا تشأً
الن بكثأأرة ىل يالعنأأم اخأأل البيأأا وخلرجأأصي فلأأي كأأل حأأللت العنأأم اخأأل املنأأزل أ حأأللت
عنأأم عأألئل ()59م وعلأأى النحأأو املشأألر ليأأص يف قضأأية سأأني ضأأد مجهور أأة تنزانيأأل املتحأأدة ،جأأب علأأى
الدول اةطراأ األلذ مجيع التأدابً الال مأة ملنأع ارتكألب عمألل العنأم ضأد اةشأخلص ذوي اإلعلقأة
والتحقيأق فيهأل واملعلقبأة عليهألم و نبغأ للأدول اةطأراأ كفللأة تأوافر خأدملت الأدعم امليسأرة والشأألملة،
مبأأل يف ذلأأك آليأألت لتقأأد الشأأكلوى السأأر ة ،و ور اإل أواء وغأأً ذلأأك مأأين تأأدابً الأأدعمم وشأأجعا
اللجنأأة الأأدول اةعضأألء يف لل أ ورواب علأأى التصأأد ق علأأى اتفلقيأأة لل أ ورواب للوقل أأة مأأين العنأأم
ضد النسلء والعنم املنزر ومكلفحتهمل واملشلر ليهل عل ة ابسم اتفلقية اسطنبول()60م
 -6الصط ططحة (املط ططادة  ،)25والتأهيط ططل وإعط ططادة التأهيط ططل (املط ططادة  )26وحظط ططر اإليط ططداع والعط ططالج
القسريني (املواد  12و 14إىل )17
احلصططول علططى الرعايططة الصططحية ،وططا يف ذلططا الصططحة واحلقططوق اجلنسطية واإلجنابيططة ،والتأهيططل
وإعادة التأهيل
 -66جب على الأدول اةطأراأ ل نيأرر اةشأخلص ذوي اإلعلقأة مأين احلصأول علأى الرعل أة
الص أأحية و م أأين الت ي أأل و ع أأل ة الت ي أأل ،مب أأل يف ذل أأك م أأل تعل أأق بص أأحتهم وحق أأوقهم اجلنس أأية
واإلبلبية وبصحتهم العقليةم
 -67وج أأب ن تك أأون خ أأدملت الرعل أأة الص أأحية متلح أأة لألش أأخلص ذوي اإلعلق أأة ومراعي أأة
للبعد اجلنسألين إلمكلنيأة الوصأول()61م وجأب ل تكأون املرافأق واصأدملت الصأحية العلمأة ميسأرة
حبي ميكين الوصول ليهل فحسب ،بل جب ن تكون متلحأة ومقبولأة لألشأخلص ذوي اإلعلقأة
وقل رة على التكيم مع احتيلجللم يف لتمعللم ،مبل يف ذلك الدعم ال ي حيتلجأص بعضأهم انألء
وج أأو م يف املستش أأفيلت و جأ أرائهم عملي أألت جراحي أأة وطل أأبهم املش أأورة الطبي أأةم وميث أأل ت أ أوافر
املمرضلت واملمرضني و خصلئي العالا الطبيع و اةطبلء النفسأيني و اةخصألئيني النفسأيني،
يف املستشأأفيلت واملنأأزل علأأى السأواء ،جأأزءا مأأين الوفأألء ابلتزامأألت الأأدول اةطأراأ بتقأأد الرعل أأة
الطبيأأة()62م ويف قضأأية هم رم ضأأد السأأو د ،خلصأأا اللجنأأة ىل وجأأو انتهأألن لالتفلقيأأة عنأأدمل
__________

()58

()59
()60
()61
()62
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عل أ أ أ أ أأى س أ أ أ أ أأبيل املث أ أ أ أ أألل التعلي أ أ أ أ أأق الع أ أ أ أ أألر رق أ أ أ أ أأم  ،4الفق أ أ أ أ أأرة 51؛ و ،CRPD/C/ARE/CO/1الفق أ أ أ أ أأرين 32-31؛
و ،CRPD/C/BIH/CO/1الفقأ أ أ أ أ أأرين  30و ،31و ،CRPD/C/CAN/CO/1الفقأ أ أ أ أ أأرة 24؛ و،CRPD/C/CYP/CO/1
الفقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة 40؛ و ،CRPD/C/LVA/CO/1الفقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرين  28و ،29و ،CRPD/C/MNE/CO/1الفقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرة ) (13؛
و ،CRPD/C/NZL/CO/1الفقرين  49و 50و ،CRPD/C/QAT/CO/1الفقرة 30م
على سبيل املثلل  ،CRPD/C/DNK/CO/1الفقرة 40؛ و ،CRPD/C/LUX/CO/1الفقرة 33م
على سبيل املثلل  ،CRPD/C/CYP/CO/1الفقرة 40؛ و ،CRPD/C/ITA/CO/1الفقرة 44م
التعليق العلر رقم  ،2الفقرة 40م
التعليق العلر رقم  ،5الفقرة 89م
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رفضا البلد ة احمللية من صلحبة البالغ اليت تعلين مأين حللأة تنكسأية ولأي إبمكلجأل تأرن بيتهأل
مأأين ون التعأأر صطأأر كبأأً تأأرخيص بنأألء ةغ أرا نشأألء تأألر سأأبلحة للتطبيأأب ابملأألء علأأى
عقلر ل هبدأ عل ة أت يلهل واحلفلظ على صحتهل()63م
 -68و شأألرت اللجنأأة ىل ياحلقأأوق اإلبلبيأأةي يف تعليقهأأل العأألر اةول " ،تبلع ألا ىل يالصأأحة
واحلقأأوق اجلنسأأية واإلبلبيأأةي يف مالحظللأأل اصتلميأأة وتعليقللأأل العلمأأة الالحقأأةم وتكتس أ كفللأأة
أ احلقأأوق يأأة خلصأأة ،ول سأأيمل فيمأأل خيأأص النسأألء ذوات اإلعلقأأة ،لكأأوجين كثأًا مأأل قعأأين
ضأأحلاي للصأأور النمطيأأة الأأيت تصأأور ين ءجأأين عأأدميلت الغر أأزة اجلنسأأية و عأألنني مأأين فأأرف الرغبأأة
اجلنسأأية و غأأً قأأل رات علأأى املوافقأأة علأأى اجلمأألت()64م و نبغ أ للأأدول اةط أراأ كفللأأة الصأأحة
واحلقأأوق اجلنسأأية واإلبلبيأأة لألشأأخلص ذوي اإلعلقأأةم و نبغ أ للأأدول ضأأملن تقأأد املعلومأألت
املتعلقة خبدملت الصحة اجلنسية واإلبلبية لألشأخلص ذوي اإلعلقأة ،مبأل يف ذلأك معلومألت عأين
فًوو نقص املنلعة البشر ة/اإل د وغً مين اةمرا املنقولأة جنسأيلا ،و يحأة اإلمكلنيأة للنسألء
ذوات اإلعلقة للحصول على خدملت اإلجهل امل مون على قدر املسلواة مع الخر ين()65م
حظر العالج واإليداع القسريني
 -69اتسلقلا مع املوا  12و 14و 15مين التفلقيأة ،نيظأر مجيأع شأكلل املعلملأة والحتجأل
القسأأر ني يف املرافأأق الصأأحية اس أأتنل ا اىل مأأل أأدعى مأأين خط أأورة الشأأخص و العنلصأأر اةخ أأرى
القلئمة على عل ة الشخصم و كدت اللجنة على ن جلوء خصلئي الطب النفس وغً م مين
اةخص أألئيني الص أأحيني والطبي أأني ىل الع أأالا القس أأري ش أأكل انتهلكأ ألا للمأ أوا  12و 17و15
و)66(16م وش أأد ت اللجن أأة ض ألا عل أأى ن أأدات املرض أأى يف مؤسس أألت الص أأحة العقلي أأة ب أأدون
را لأأم و م أوافقتهم يف مؤسسأألت الصأأحة العقليأأة وعالجه أم بأأدون رضأأل م انأألء سأألب احلر أأة
سلرس أألت تش أأكل انتهلكأ ألا لالتفلقي أأة()67م وتع أألر اللجن أأة اعتم أأل مش أأروت الربوتوك أأول اإلض أأليف
لالتفلقيأأة اصلصأأة حبمل أأة حقأأوق اإلنسأألن والكرامأأة اإلنسأألنية فيمأأل تعلأأق بتطبيقأألت علأأم اةحيأألء
والطب .ل ورواب ،على سلو نص تعلر مع التفلقية نصلا وروحلا()68م
 -70و نبغ أ للأأدول اةط أراأ فأأر حظأأر علأأى مجيأأع شأأكلل التعقأأيم القسأأري والعمليأألت
الطبي أأة و القلئم أأة عل أأى اس أأتخدار اهلرم أأوانت ،مث أأل ش أأق الف أأص و ع أأالا ش أأل  ،واإلجه أأل
__________

()63
()64
()65
()66
()67

مل توفر الدولة الطرأ ترتيبلت تيسً ة معقولأة ومل تأم ابلتزامللأل املتعلقأة بعأدر التمييأز ،واحلأق يف العأيش املسأتقل
واإل مأألا يف ا.تمأأع ،واحلأأق يف الصأأحة و عأأل ة الت يأأل ،مأأل شأأكل انتهلكألا للمأوا  )1(5و ،)3(5و(19ب)،
و 25و ،26مقروءة مبفر ل وابلق ان مع املل ة (3ب) ،و( ) و(ه) و ) ()1(4مين التفلقيةم
التعليق العلر رقم  ،1الفقرة 35؛ والتعليق العلر رقم  ،3الفقرة 38م
انظر على سبيل املثلل  ،CRPD/C/CAN/CO/1الفقرين  45و ،46و ،CRPD/C/HTI/CO/1الفقرة 45م
التعليق العلر رقم  ،1الفقرة 42م
Guidelines on article 14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: the right to

 ،liberty and security of persons with disabilitiesمبأأل ة اعتمأأدت يف الأأدورة الرابعأأة عشأأرة للجنأأة الأأيت
عقدت يف الف ة مين  17آب /غسط ىل  4لول/سبتمرب  ،2015الفقرين  10و11م
( )68انظأر بيألن اللجنأة املعنيأة حبقأوق اةشأخلص ذوي اإلعلقأأة الأ ي عأا فيأص الأدول اةطأراأ ىل معلرضأة مشأأروت
الربوتوكأأول اإلضأأليف لتفلقيأأة وفيأأدو ،ال أ ي اعتمأأد يف الأأدورة العشأأر ين للجنأأة ،الأأيت عقأأدت يف الف أ ة مأأين 27
آب /غسط ىل  21لول/سبتمرب 2018م
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القسري واإلجبلري ،ونيد د النسل بدون املوافقة ،والتخد ر القسري ،مبل يف ذلأك مراقبأة السألون
اجلنس أ لألشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ،والعأأالا ابلصأأدمة الكهرابئيأأة اإلجبأألري()69م و انأأا اللجنأأة
ضأ ألا تش أأو ص اةعض أألء التنلس أألية اةنثو أأة والعملي أألت اجلراحي أأة و العالج أألت ال أأيت ُجت أأرى عل أأى
اةطفأألل حأألمل صأأفلت اجلنسأأني مأأين ون م أوافقتهم املسأأتنًة ،ور ت ن أ اململرسأألت تبلأأا
حد التع ب و غً مين ضروب املعلملة و العقوبة القلسية و الال نسلنية و املهينة()70م
 -7التعليم الشامل للجميع (املادة )24
 -71مل ت كر اللجنة صراحة يف مالحظللل اصتلمية السلبقة ن مجيأع شأكلل التعلأيم املنفصأل
حمظأأورة ،مأأل اثر اللأأب يف معرفأأة مأأل ذا كلنأأا املأأدارو املتخصصأأة لألطفأألل ذوي اإلعلقأأة ميكأأين
ن تقب أأل يف بع أأجل احل أأللت()71م ومن أ ذل أأك الوق أأا ،ص أألرت اللجن أأة ت أ كر ص أراحة ن التعل أأيم
ابلستبعل والفصل ميثل شكالا مين شكلل التمييز علأى سألو اإلعلقأة ،و أو مأل شأكل انتهلكألا
ةحكلر التفلقيةم وعرفا اللجنة التعليم الشلمل للجميع ابلتفصيل ،مشًة ىل ن ذلك قتض
جأراء نيأ ذول جأ ري يف النظأألر التعليمأ علأأى صأأعيد التشأأر ع والسيلسأأة وآليأألت التمو أأل واإل ارة
والتعيني وتقد التعليم ورصد ()72م و نبغ للدول اةطراأ البتعأل عأين التعلأيم املنفصأل والجتأل
و التعليم الشلمل للجميع ،و كدت اللجنة نص علأى الأرغم مأين ن أ ا اللتأزار خيضأع ل عمألل
التدرج  ،تعني على الدول اةطراأ ن تضمين على الفأور عأدر اسأتبعل اةطفألل ذوي اإلعلقأة
مين التسجيل يف املدارو العل ة وتوفً مل لزمهم مين ال تيبلت التيسً ة املعقولة()73م
 -72وخلصأ أأا اللجنأ أأة يف تقر ر أ أأل عأ أأين التحقيأ أأق املتعلأ أأق إبسأ أأبلنيل (،)CRPD/C/ESP/IR/1
الصل ر يف متو  /وليص  ،2018ىل ن الدولة الطرأ كرسا طلا يكليلا مأين السأتبعل التمييأزي
والفصأأل التعليم أ علأأى سأألو اإلعلقأأة ،و أأو مأأل أأؤار أتا أًا كبأأًا وغأأً متنلسأأب يف اةشأأخلص
ذوي اإلعلقة ال نية والنفسية الجتملعية واةشخلص ذوي العلقلت املتعد ةم و شلرت اللجنأة
ىل ن وضأأع نظأألر شأألمل قأأور علأأى سأألو احلأأق يف عأأدر التمييأأز واملسأألواة يف الفأأرص قتض أ
لغلء نظلر التعليم املنفصل للطالب ذوي اإلعلقة (املرجع نفسص ،الفقرين  74و)81م
 -8حالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
 -73اعتمدت اللجنة لنية بيلانت ذات صلة ابملل ة  ،11ستة منهل تتعلأق ابحلأللت احملأد ة
لألشأ أ أأخلص ذوي اإلعلق أ أ أأة يف البلأ أ أأدان املت أ أ أ ارة ابلك أ أ أوارث الس أ أ أألبقة و اجللر أ أ أأة و ابلنزاع أ أ أألت

__________

()69
()70
()71
()72
()73
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على سبيل املثلل ،التعليق العلر رقم  ،6الفقرة 7؛ و ،CRPD/C/RUS/CO/1الفقرة 34م
التعليق العلر رقم  ،3الفقرة 44م
انظر ،على سبيل املثلل ،CRPD/C/ESP/CO/1 ،الفقرة (44ب)م
التعليق العلر رقم  ،4الفقرات 12-9م
عل أ أ أأى س أ أ أأبيل املث أ أ أألل ،التعلي أ أ أأق الع أ أ أألر رق أ أ أأم  ،4الفق أ أ أأرين  40و ،41و ،CRPD/C/CYP/CO/1الفق أ أ أأرة 50؛
و ،CRPD/C/KEN/CO/1الفقرة 44م
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املسأألحة()74م وعلأأى الص أأعيد الأأدور ،ع أأا اللجنأأة ىل راا مسأألئل اإلعلق أأة يف سأأيلق امل أؤمتر
العلمل املع ابحلد مين الكوارث ومؤمتر القمة العلمل للعمل اإلنسلين()75م
 -74وتنلول أأا اللجن أأة ابلتفص أأيل امل أأل ة  11يف تعليقلل أأل العلم أأة رق أأم  2و 5و 6عل أأى وج أأص
اصص أأوصم وج أأب ض أأملن مب أأد ع أأدر التميي أأز يف مجي أأع ح أأللت اصط أأر والط أ أوارة اإلنس أألنية،
ول س أأيمل فيم أأل تعل أأق ابملس أألواة يف احلص أأول عل أأى الض أأرورايت اةسلس أأية ،مث أأل املي أأل والص أأرأ
الصأ أأح والغ أ أ اء وامل أ أ وى()76م وجأ أأب ن تكأ أأون خأ أأدملت الط أ أوارة متلحأ أأة لألشأ أأخلص ذوي
اإلعلقة ،وجب راا خدملت الدعم يف مجيع نشطة ارة تلطر الكأوارث()77م وجأب ال تمألر
مبس أ لة مكلني أأة الوص أأول ك ولو أأة م أأين اةول أأوايت يف جه أأو ع أأل ة اإلعم أألر املب ول أأة بع أأد وق أأوت
الك أوارثم وتوص أ اللجنأأة الأأدول اةط أراأ بصأأورة منهجيأأة من أ لول/سأأبتمرب  ،2015بتنفي أ
طلر سينداي للحد مين تلطر الكوارث 2030-2015م
 -9العمل والعمالة (املادة )27
 -75تأر مكلنيأة الوصأأول وال تيبأألت التيسأأً ة املعقولأأة وتأأدابً الأأدعم الال مأأة لتمكأأني اةشأأخلص
ذوي اإلعلقأأة مأأين الوصأأول الكلمأأل ىل العمأأل والعمللأأة يف التعليقأألت العلمأأة رقأأم ( 2الفقأأرة  ،)41و3
(الفقأرة  ،)58و( 5الفقأرة  )91و( 6الفقأرة )67م و نبغأ للأدول اةطأراأ تيسأً النتقألل بعيأدا عأين
الفصأأل بأأني بيئأألت العمأأل ،وضأأملن حصأأول اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة علأأى جأأر ل قأأل عأأين احلأأد
اة ىن لألجور ،وعدر فقدان حق الستفل ة مين علانت اإلعلقة عند بدء العملم
 -76وجب على الدول اةطراأ اعتمل تدابً عمل اجل ،.مبل يف ذلك توفً احلوافز ،لزاي ة
توبي أأم اةش أأخلص ذوي اإلعلق أأة يف القط أألعني الع أألر واص أألص ،بط أأرق ،منه أأل اس أأتحداث نظ أأم
احلصص مع نشلء آليلت نفلذ فعللة وفر جزاءات على عأدر المتثألل()78م وجأب ل تحأول
راا تأأدابً جلبيأأة ،مثأأل عأألانت اإل مأألا ىل التمييأأز غأأً املبلشأأر عنأأدمل تضأأع الصأأعوابت الأأيت
واجههأ أأل رابب العمأ أأل يف املطللبأ أأة ابإلعأ أألانت مقأ أأدم الطلبأ أألت ذوي اإلعلقأ أأة يف وضأ أأع غأ أأً
م أؤات()79م و نبغ أ تل أأة اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة ،مأأين العمأأل اجلأأربي و اإللزام أ والسأأتغالل
والتحرش يف مكلن العمل على قدر املسلواة مع الخر ين()80م
__________

()74
()75
()76
()77
()78
()79
()80
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 ،A/66/55املرفقلت احلل ي عشر والثلين عشر والثللأ عشأر والرابأع عشأر ،وبيألن بشأ ن حللأة اةشأخلص ذوي
اإلعلقأأة املتضأأرر ين مأأين الك أوارث يف ك أوا ور ،وبأأًو ،وكولومبيأأل ،اعتمأأد يف الأأدورة السأألبعة عشأأرة للجنأأة؛ وبيأألن
بش ن اةشخلص ذوي اإلعلقة ضحلاي النزات السوري املنسينيم
بيأألن بش أ ن مأألا مسأألئل اإلعلقأأة يف امل أؤمتر العأألمل املع أ ابحلأأد مأأين الك أوارث ،اعتمأأد يف الأأدورة الثلنيأأة عشأأرة
للجنأأة ( 15لول/س أأبتمرب ىل  3تش أأر ين اةول /كت أأوبر  ،)2014وبيأألن بش أ ن راا مس أ لة اإلعلقأأة ةغ أرا
مؤمتر القمة العلمل للعمل اإلنسلين ،اعتمد يف الدورة الرابعة عشرة للجنةم
التعليق العلر رقم  ،6الفقرين  43و44م
التعليق العلر رقم  ،2الفقرة 36؛ والتعليق العلر رقم  ،5الفقرة 79م
علأأى سأأبيل املثأألل CRPD/C/15/4 ،الفقأأرة 22؛ و ،CRPD/C/HRV/CO/1الفق أأرة 42؛ ،CRPD/C/KEN/CO/1
الفقرة 48؛ و ،CRPD/C/PRY/CO/1الفقرة 64م
انظر غرونينغر وآخرون ضد مللنيلم
على سبيل املثلل  ،CRPD/C/15/4الفقرة 25؛ و ،CRPD/C/MEX/CO/1الفقرة 52م
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واو -عدم ترك أي أحد خلف الرتب :حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف خطة التنمية
الدولية
 -77عأأا اللجن أأة يف املنلقش أألت ال أأيت ارت بش أ ن خط أأة التنمي أأة مل أأل بع أأد ع أألر  2015ىل
راا حقأأوق اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأةم وقللأأا ن اة أأداأ اإل لئيأأة ،لك أ تكأأون مسأأتدامة،
نبغ هلل ن تكون راسخة يف جق قلئم على حقوق اإلنسلن ،و نبغ للمجتمع الأدور ن خخأ
يف العتب أ أألر متت أ أأع مجي أ أأع اةش أ أأخلص ذوي اإلعلق أ أأة حبق أ أأوقهم املدني أ أأة والسيلس أ أأية والقتص أ أأل ة
والجتملعي أأة والثقلفي أأة()81م ويف ك أألنون الثلين /ن أأل ر  2014ك أأدت نقلطأ ألا سلال أأة ،عن أأد تلطب أأة
الأأدول اةعضأألء املشأألركة يف الأأدورة الثلمنأأة للفر أأق العلمأأل املفتأأوح ابب العضأأو ة التأألبع للجمعيأأة
العلمة واملع ء داأ التنمية املستدامةم
 -78ومن أ اعتمأأل خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأألر  ،2030رجأأا اللجنأأة شأألرات ليهأأل و ىل
أأداأ التنميأأة املسأأتدامة يف تعليقللأأل العلمأأة ومالحظللأأل اصتلميأأةم و نبغأ للأأدول اةطأراأ تعمأأيم
مراع أ أألة حق أ أأوق اةش أ أأخلص ذوي اإلعلق أ أأة يف تنفيأ أ أ خط أ أأة ع أ أألر  2030ورص أ أأد ل عل أ أأى مجي أ أأع
املستوايت ،وكفللة وضع املؤشرات الشلملة ملسلئل اإلعلقة واستخدامهل على و تسق معهل()82م

__________

( )81انظأأر بيأألن اللجنأأة بش أ ن راا حقأأوق اةشأأخلص ذوي اإلعلقأأة يف خطأأة مأأل بعأأد عأألر  2015بش أ ن اإلعلقأأة
والتنمية ( اير/مل و )2013م
( )82التعليق العلر رقم  ،6الفقرة 71؛ وانظر على سبيل املثلل ضلا  ،CRPD/C/PAN/CO/1الفقرة 63م
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