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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قائمةةة القضةةا املطروحةةة فيمةةا علعلةةن رلن ةةر يف اللقرعةةر اجلةةا ل لللقرع ةرع
الدورعني األول والثاين للبحرع *
ألف -الغرض واالللزا ات العا ة (املواد

 1إىل )4

يرجى تقدمي معلومات مستكملة بشأن ما

-1

يلي:

التقد دددر ا د ددر مد ددل أجد د اعتمد ددار مشد ددرون القد دداقون األتعلد ددي قد ددو ا د د ا و
(أ)
1
اإلعاقد ددة ( ،CRPD/C/BHR/1-2الفقد ددراتن  24و ،) ()25واخلطد دوات األت د دداض ومد ددتعراع وموا مد ددة د د
التشريعات والس امات والتدابري ،مبا يف لك إ الة األصطلحات اليت تدم عدل او ررا  ،التزامدا اوتفاق دة
وبممو ج اإلعاقة القائ على حقو اإلقسان؛
ا

(ب) التدابري األت اض مل أج كفالة التمف ا والرصد الفعالني لالمرتات ج ة الوطم ة حلقو
ا و اإلعاقة (الفقرض )35؛

(ج) اخلطوات األت اض مل أج كفالة وتعزيز األشداركة الفعالدة ألمظمدات ا د ا و
اإلعاقة يف الشؤون العامة ،مبا يف لك مشاركة المسا وا طفال و اإلعاقة ،لوض ورصد التشريعات
والس امات والربامج وا قظمة األتعلقة ا ا و اإلعاقة؛
أ خطد د دوات مت د دداض مد د ددل أجد د د التصد د ددديي عل د ددى الربوتوكد د ددول اوخت د ددار األلحد د ددي
(ر)
اوتفاق ة ،مبا يف لك حتديد إطار مين مماظر.

رء -حقوق حمددة (املواد

 5إىل )30

املساواة وعدم اللمييز (املادة )5
-2

يرجى إبالغ اللجمة التدابري األت اض مل أج :

ام د ددتعراع التش د دريعات واألمارم د ددات بغ د ددة حظ د ددر التم د ددز وكفال د ددة احلماي د ددة القاقوق د ددة
(أ)
األتسداوية والفعالدة مدل د أ دكال التم دز علدى أمدا ،اإلعاقدة ،مبدا يف لدك التم دز األتعددر ا دكال
واألتعدر اجلواقب ،امتثاو لالتفاق ة وم مراعاض التعل ي العار للجمة رق )2018( 6؛

__________

*
()1

اعتمدها الفريي العام ألا قب الدورض يف رورته الرابعة عشرض ( 18-7أيلول/مبتمرب .)2020

تشري أرقار الفقرات الواررض بني قومني إىل تقرير الدولة الطرف ( )CRPD/C/BHR/1-2ما مل ياكر خالف لك.
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(ب) اوعرتاف أبن احلرمان مل الرتت بات الت سريية األعقولة هو ك مدل أ دكال التم دز
على أما ،اإلعاقة يف اجملالني العار واخلا .
يرجى تقدمي معلومات عل مب اوقتصداف القادائ ة واإلراريدة القائمد ة ،الديت تتدا يف حداوت
-3
التم ددز علددى أمددا ،اإلعاقددة .ويرجددى تقدددمي ب دداصت مصددمفة عددل التحق قددات األاددطل ددا ،واجل دزا ات
األفروضة ،ومب اوقتصاف األقدمة ،مبا يف لك يف حاوت التم ز األتعدر ا كال واألتعدر اجلواقب.

النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
-4

يرجى تزويد اللجمة مبعلومات مستكملة بشأن ما

يلي:

التدددابري األت دداض م ددل أج د إرم دداج حق ددو المسددا والفت ددات وات اإلعاق ددة يف
(أ)
التشريعات والس امات والربامج التزاما اوتفاق ة ووفقا للتعل ي العار للجمة رق )2016( 3؛

د

(ب) اخلط دوات األت دداض م ددل أج د رع د و ك ددني المس ددا وات اإلعاق ددة بق ددارض األمظم ددات
األمثلة هلل وإقامة ممظمات خاصة ل.

األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )7
-5

يرجى تقدمي معلومات بشأن ما

(أ)
و اإلعاقة؛

يلي:

التدددابري ا دددرض األت دداض واومدرتات ج ات األعمددول ددا لكفالددة محايددة حقددو ا طفددال

(ب) اخلطد دوات األت د دداض لت سد ددري اإلرمد دداج الكامد د ل طفد ددال و اإلعاقد ددة ،مبد د ا يف لد ددك
جماوت احل اض؛
ا طفال وو اإلعاقة الاهم ة أو المفس ة  -اوجتماع ة ،يف
(ج) التدددابري األت دداض مددل أجد اوضددطالن بدربامج التثق ددا العددار وإ كددا الددوعي العددار ،مبددا يف
لك تمظ احلمالت ،دف مكافحة ومم التم ز ضد ا طفال و اإلعاقة علدى ودو مدا أوصد بده جلمدة
حقو الطف ( ،CRC/C/BHR/CO/4-6الفقرض (17ج)) ،وو م ما التم ز إ ا الفت ات وات اإلعاقة.

إذكاء الوعي (املادة )8
يرجددى إبددالغ اللجمددة التدددابري األت دداض إل كددا الددوعي يف اجملتمد أبمددر  ،وو مد ما يف أومددا
-6
ا ا و اإلعاقة وآائه وأمره  ،والفئات األهم دة ات الصدلة واألد وظفني احلكدوم ني علدى د
ا ا و اإلعاقدة ،وتعزيدز ذدو ج اإلعاقدة القدائ علدى
األستوايت ،ف ما يتعلي قو وكرامة
حق د د ددو اإلقس د د ددان .ويرج د د ددى اإل د د ددارض إىل مش د د دداركة ممظم د د ددات ا د د د ا و اإلعاق د د ددة يف تص د د ددم
امرتات ج ات إ كا الوعي وتمف اها ورصدها وتق مها.

إ كانية الوصول (املادة )9
-7

يرجى تقدمي معلومات بشأن ما يلي:

التد دددابري القاقوق د ددة واريهد ددا مد ددل التد دددابري األت د دداض مد ددل أجد د كفالد ددة إمكاق د ددة الوصد ددول
(أ)
ل د ا و اإلعاقد ة ،مبد ا يف لدك ا د ا وو اإلعاقدة الاهم ددة أو المفسد ة  -اوجتماع ددة ،إىل
األرافي واخلدمات األفتوحة أو األتاحة للجمهور مبا يشم الرعاية الصح ة وخدمات التعل والمق ،
وإىل األعلومات واوتصاوت؛
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(ب) معد ددايري الت سد ددري األعمد ددول د ددا ل د د ا و اإلعاقد ددة ،وآل د ددات رصد دددها ،ومد ددب
ا و اإلعاقة الايل حرموا مدل الوصدول إىل الب ئدة األاريدة أو ومدائ المقد
اوقتصاف الفعالة ل
أو األعلومات واوتصاوت أو اخلدمات األفتوحة واألتاحة للجمهور.

احلن يف احلياة (املادة )10
يرجى اإل ارض إىل التدابري األت اض إلقامة وقا رمسي ومت دار عقوبة اإلعدار بقصدد إلغائهدا
-8
اما ،مبا يف لك ما يتعلي ا ا و اإلعاقة.

حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
-9

يرجى تقدمي معلومات عل التدابري األت اض بشأن ما

يلي:

وض إطار إقساين مستدار وحمدر ا هداف حلاوت الطوارئ مدل أجد كفالد ة محايدة
(أ)
حقددو ا د ا و اإلعاقددة علددى قدددر األسدداواض مد ا خدريل ،وحتديدددا يف مد ا حالددة الطدوارئ يف
جمال الصحة العامة الما ة عل جائحة مرع فريو ،كوروص (كوف د .)19-ويرجى على وجه اخلصو
إب ددالغ اللجم ددة الت دددابري األت دداض لتزوي ددد ا د ا و اإلعاق ددة مبعلوم ددات بص د غة م س درض عد ل قط ددا
اقتشددار الف ددريو ،والوقايددة مم دده؛ ولكفالددة ام ددتمرار احلصددول عل ددى الدددع واخل دددمات اجملتمع ددة ا مام د ة،
مبا يف لك الرعاية األمزل ة واألساعدض الش ص ة؛ ولتوفري فر متساوية للحصول على الرعاية الصح ة،
مبا يف لك تدابري إققا احل اض؛ ولكفالة أن تكون معا ات العجز واومتحقاقات اوجتماع ة ماموقة
ا وقات؛
يف
(ب)

تمف ا إطار ممدا للحد مل خماطر الكوارث للفرتض .2030-2015

االعرتاف رألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة ل اآلخرع أ ام القانون (املادة )12
-10

يرجى تقدمي معلومات بشأن ما

يلي:

القواقني اليت حترر ا د ا و اإلعاقدة مدل أهل دته
التدابري األت اض إللغا
(أ)
القاقوق ددة ،وو م د ما ا د ا و اإلعاق ددة الاهم ددة أو المفس د ة  -اوجتماع ددة ،وإلقش ددا قظ د رع د
وختددا الق درارات لفائدددض ا د ا و اإلعاقددة ،لكددي حت د حم د قظددار الوصدداية واددري مددل قظ د اختددا
جماوت احل اض؛
القرارات الوكالة يف
و اإلعاقد ددة حتد د الوصد دداية ،وو مد د ما ا د د ا

(ب) عد دددر وقسد ددبة ا د د ا
اإلعاقة الاهم ة أو المفس ة  -اوجتماع ة؛

وو

(ج) اخلطدوات األت دداض لكفالددة حددي د ا د ا و اإلعاقددة ،وخباصددة المسددا وات
اإلعاقة ،يف األلك ة أو وراثة األمتلكات وإرارض ؤوهن األال ة ،مبا يف لك مسك احلسداات األصدرف ة والتعامد
م اخلدمات األصرف ة ،مبا يشم احلصول على اخلدمات اإللكرتوق ة على قدر األساواض م ا خريل.

إ كانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13
-11

يرجى تقدمي معلومات بشأن ما

يلي:

الت دددابري األت دداض لكفال ددة إمكاق ددة جل ددو د د ا د د ا و اإلعاق ددة ،وو مد د ما
(أ)
المسا وات اإلعاقة ،إىل القاا بشك كام وادري مق دد وفعدال علدى قددر األسداواض مد ا خدريل
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يف د مراح د اإلج درا ات القاقوق ددة ،بس ددب ممه ددا ت ددوفري ترت ب ددات ت س ددريية إجرائ ددة تتمام ددب م د
أعماره ومعلومات يسه الوصول إل ها عل حقوقه ؛
(ب) اخلطوات األت اض لتمف ا محالت التوع ة ،بسب ممها توفري بدرامج تدريب دة للمحدامني
وم ددوظفي ا دداك والقا دداض واأل دددعني الع ددامني وم ددوظفي إقف ددا الق دداقون ،بش ددأن حق ددو ا د ا و
اإلعاقة ،مبا يف لك ما يتعلي إبمكاق ة جلو المسا وات اإلعاقة إىل القاا .

حرعة الشخص وأ نه (املادة )14
 -12يرجى تقدمي معلومات عل اخلطوات األت اض ألراجعة وإلغا القدواقني الديت تسدمحل احلرمدان مدل
ا و اإلعاقة الاهم ة أو المفس ة -
احلرية على أما ،اإلعاقة الفعل ة أو األتصورض ،وو م ما ل
اوجتماع ددة .ويرجددى أياددا إبددالغ اللجمددة أب تدددابري مت دداض إلهنددا احتجددا ا د ا و اإلعاقددة
على أما ،اإلعاقة ،مبا يشم اإلرخال القسر إىل األستشفى واإليدان القسر يف مؤمسة.

عدم اللعرض لللعذعب أو املعا لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )15
 -13ي رجد د ددى إبد د ددالغ اللجمد د ددة اخلطد د دوات األت د د دداض ألمد د د التعد د ددايب أو األعاملد د ددة أو العقوبد د ددة القامد د د ة
أو الالإقسداق ة أو األه مددة ل د ا و اإلعاقددة ،مبددا يف لدك إجدرا التجدارب الطب ددة أو العلم ددة رون
موافقة الش ص األعين بشك حر ومستمري .ويرجى إبدالغ اللجمدة التددابري األت داض إلقشدا آل دة لتقددمي
الشكاوى وكفالة توفري مب اوقتصاف للاحااي.

عدم اللعرض لالسلغالل والعنف واالعلداء (املادة )16
-14

يرجى إبالغ اللجمة مبا يلي:

الت دددابري األت دداض ألم د ومكافح ددة د أ ددكال ام ددتغالل ا د ا و اإلعاق ددة
(أ)
وتعرياه للعما واوعتدا  ،مبا يف لك المسا والفت ات وات اإلعاقة .ويرجى أياا تقدمي معلومدات
عل التدابري األت اض لكفالة وجور آل ات رصد فعالة جلم د األرافدي والدربامج األصدممة خلدمدة ا د ا
و اإلعاقة؛
(ب) التدددابري األت دداض لتددوفري التدددريب وإ كددا الددوعي يف أومددا ا د ا و اإلعاقددة
وأفرار أمره ومقدمي الدع واألوظفني العاملني يف قطاعي الصحة وإقفا القواقني مل أجد مسداعدم
أ كال اومتغالل والعما واوعتدا واإلبالغ عمها؛
على التعرف على
(ج) الش ددكاوى األتعلق ددة مبمارم ددات اوم ددتغالل والعم ددا واوعت دددا إ ا ا د ا و
اإلعاقة اليت مجلتها جلمة رصد الشكاوى يف اللجمدة العل دا لرعايدة دؤون و اإلعاقدة ،مصدمفة حسدب
قون اجلمس والسل وقون اإلعاقة ،يف األماطي احلارية والريف ة على حد موا .

محاعة السال ة الشخصية (املادة )17
 -15يرجى إبالغ اللجمة التدابري األت اض حلماية المسا والفت دات وات اإلعاقدة مدل التعقد القسدر
واإلجهاع القسر  ،وخباصة المسا والفت ات وات اإلعاقة الاهم ة أو المفس ة  -اوجتماع ة.

العيش املسلقل واإلد اج يف اجمللمل (املادة )19
-16

4

يرجى تقدمي معلومات بشأن ما

يلي:
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التدابري القاقوق ة واريها مل التدابري األت اض إللغا أ قدواقني مد ا د ا و
(أ)
اإلعاقددة ،بصددرف المظددر عددل قددون اإلعاقددة ،مددل اخت ددار مكددان إقددامته وحمد مددكمه وا د ا الددايل
يق مون معه على قدر األساواض م ا خريل ،ومل إرماجه يف اجملتم ؛
(ب) اوم درتات ج ات األس ددتمدض إىل احلق ددو إلهن ددا اإلي دددان يف األؤمس ددات وأطره ددا الزمم ددة
واألوارر البشرية والتقم ة واألال ة ا درض اليت خصص مل أج تمف اها؛
(ج) اإلحص د ددا ات األص د ددمفة حس د ددب ق د ددون اإلعاق د ددة ،وق د ددون اجل د ددمس ،والس د ددل ع د ددل ع د دددر
ا د ا و اإلعاق ددة وأم ددره  ،وو م د ما يف األم دداطي الريف ددة ،ال ددايل يس ددتف دون م ددل خط د ال دددع
القائمة (الفقرات مل  129إىل .)133

حرعة اللعبري والرأي ،واحلصول على املعلو ات (املادة )21
-17

يرجى إبالغ اللجمة مبا

يلي:

اخلطدوات األت دداض لكفالددة إمكاق ددة احلصددول علددى األعلومددات وامددت دار اوتصدداوت
(أ)
واريهددا مددل اخلدددمات األفتوحددة أو األقدمددة للجمهددور يف د الب ئددات ،عددل طريددي ا مددال ب والومددائ
وا د ددكال األمامد ددبة لالتصد ددال مث د د لغد ددة اإل د ددارض ،وطريقد ددة ب د درا  ،واألعلومد ددات السد ددمع ة أو اللمس د د ة،
واوتصال الومائ األعز ض والبديلة ،والص غة السهلة القرا ض ،والرمو التصويرية؛
(ب) التدابري األت اض مل أج اوعرتاف بلغة اإل ارض البحريم ة لغة رمس ة والتشدج علدى
تعل د لغ ددة اإل ددارض ،وت ددوفري مرت ددني م ددؤهلني للغ ددة اإل ددارض وام ددت دار لغ ددة اإل ددارض يف د ا وم ددا ،
وو م ما يف التعل وأماكل العم وا وما اجملتمع ة.

احرتام اخلصوصية (املادة )22
-18

يرجى إبالغ اللجمة مبا

يلي:

التدددابري األت دداض لكفالددة احدرتار خصوص د ة ا د ا
(أ)
عل الرتت بات األع ش ة؛
ا

و اإلعاقددة ،بصددرف المظددر

(ب) تمف ددا القواعددد وا قظمددة األتعلقددة العقددوات األفروضددة علددى عدددر اح درتار خصوص د ة
ا و اإلعاقة (الفقرض )146؛

(ج) اخلطوات األت اض مل أج توفري احلماية ،على قدر األساواض م ا خريل ،مدل التددخ
اددري القدداقوين والتعسددفي ف مددا ددص خصوص د ة الب دداصت الش ص د ة وقواعددد الب دداصت والسددجالت الرقم ددة
األتعلقة ا ا و اإلعاقة ،مبا يف لك السجالت الصح ة واألعلومات األتعلقة إبعارض التأه .
احرتام البيت واألسرة (املادة )23
-19

يرجى إبالغ اللجمة مبا

يلي:

و

اخلطد دوات األت د دداض إللغد ددا د د التشد دريعات التم زيد ددة الد دديت حتد ددرر ا د د ا
(أ)
اإلعاقة مل حقوقه ف ما يتعلي الزواج وا مرض والتبين وا بوض على قدر األساواض م ا خريل ،رون ز
وعلى أما ،موافقته احلرض؛
(ب) التد دددابري األت د دداض ألم د د الت لد ددي عد ددل ا طفد ددال و اإلعاقد ددة وإ د دداهل وإيد ددداعه يف
مؤمسات ،ولكفالة حصوهل على اخلدمات اجملتمع ة الشاملة والرعاية ا مرية البديلة.
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اللعليم (املادة )24
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يرجى إبالغ اللجمة مبا يلي:

التدددابري األت دداض لتعزيددز التعلد الشددام رون ددز وعلددى قدددر األسدداواض مد ا خدريل،
(أ)
ولكفال ددة ت ددوفري ترت ب ددات ت س ددريية معقول ددة فرري ددة يف األ دددار ،العاري ددة عل ددى د األس ددتوايت ،بس ددب ممه ددا
اعتمار أقظمة وم امات وبرامج ات مؤ رات قابلة للق ا ،فاال عل أطر مم ة؛
(ب) اخلطوات األت اض لكفالة أن يكون التدريب اإللزامدي جلم د األعلمدني واألدوظفني ادري
مستوايت التعل ؛
أعاا ه ئة التدريس ،يف جمال التعل الشام  ،جز ا و يتجزأ مل التدريب يف
(ج) الب دداصت اإلحص ددائ ة ع ددل المس ددبة األئوي ددة ل طف ددال و اإلعاق ددة ال ددايل رم ددون م ددل
التعل  ،على المحو األبني يف الب اصت األستكملة األصمفة حسب السدل ،وقدون اجلدمس ،واجلمسد ة ،وقدون
اإلعاقة ،و لك يف األماطي احلارية والريف ة على حد موا .
الصحة (املادة  )25واللأهيل وإعادة اللأهيل (املادة )26
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يرجى إبالغ اللجمة اخلطوات األت اض بشأن ما يلي:

كفالة إمكاق ة وصول ا ا و اإلعاقة إىل مرافي وخدمات ومعدات الرعاية
(أ)
الصددح ة ،وو مد ما يف األمدداطي الريف ددة ،وكفالددة حصددول ا د ا و اإلعاقددة علددى الرعايددة الصددح ة
وفقا لدرجة اجلورض واألعايري قفسها األتاحة لآلخريل؛
(ب) تد دريب د ا خصددائ ني الصددح ني علددى حقددو ا د ا
لك احلي يف األوافقة احلرض واألستمريض ،وعلى التواص م ا ا و اإلعاقة؛

و اإلعاقددة ،مبددا يف

(ج) كفالة حصول المسا والفت دات وات اإلعاقدة ،مبد ا يف لدك المسدا والفت دات وات
اإلعاقددة الاهم ددة أو المفس د ة  -اوجتماع ددة ،علددى الرعايددة الصددح ة اجلمس د ة واإل اب ددة ،وامددتفارمل مددل
ب درامج إ ك ددا ال ددوعي ق ددوقهل الص ددح ة .ويرج ددى تق دددمي ب دداصت إحص ددائ ة ع د ل إمكاق ددة احلص ددول عل ددى
خدمات الصحة اجلمس ة واإل اب ة للمسا والفت ات وات اإلعاقة؛
(ر)

تعزيز برامج التأه وإعارض التأه الشاملة واجملتمع ة ل

ا

و اإلعاقة.

العمل والعمالة (املادة )27
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يرجى إبالغ اللجمة مبا

يلي:

اخلطدوات األت دداض ،مبددا يف لددك اخلطد والس امددات ،مددل أجد ايرض وتطددوير فددر
(أ)
ا و اإلعاقة وفر امتقدامه  ،وو م ما المسا وات اإلعاقة ،يف القطاعني العدار
العم ل
واخلا ويف األماطي الريف ة واحلارية على السوا ؛
(ب) التدابري األت اض لكفالة توفري ترت بات ت سريية معقولة للموظفني و اإلعاقة يف مكان
العم  ،ولكفالة مب اوقتصاف وفرع اجلزا ات يف حال حرماهن مل الرتت بات الت سريية األعقولة؛
(ج)
األهم ة بشأن ا

6

الب اصت األصمفة حسب قون اإلعاقة ،وقون اجلمس ،والسل ،ومددض العمد  ،واألدؤهالت
ا و اإلعاقة يف العمالة الرمس ة ،يف ك مل القطان العار والشركات اخلاصة.
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سلوى املعيشة الالئن واحلماعة االجلماعية (املادة )28
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يرجى تقدمي معلومات بشأن ما

يلي:

الت دددابري األت دداض لتحس ددني مس ددتوى األع ش ددة واحلماي ددة اوجتماع ددة ل د ا
(أ)
اإلعاقة يف األماطي احلارية والريف ة على السوا  ،مبا يف لك كبار السل وو اإلعاقة؛

و

(ب) التدددابري األت دداض لت ددوفري خدددمات ال دددع  ،مب ددا يف لددك ال دددع األ ددا  ،ل طف ددال و
اإلعاقددة وأمددره ول مددر الدديت يكددون أحددد الوالددديل ف هددا أو كال ددا مد ل و اإلعاقددة ،مددل أج د كفالددة
مستوى مع شة وئي؛
(ج) حاوت أمر اري األواطمني اليت يكون أحد أفرارها مل و اإلعاقدة وتعد يف فقدر
أو يف فقر مدق  ،يف األماطي احلارية والريف ة على السدوا  ،وإمكاق دة حصدوهلا علدى احلمايدة اوجتماع دة
واومتحقاقات مل الدولة الطرف على أما ،اإلعاقة.

املشاركة يف احلياة السياسية والعا ة (املادة )29
 -24يرج د د ددى إب د د ددالغ اللجم د د ددة اخلط د د دوات األت د د دداض إللغ د د ددا ا حك د د ددار ال د د دواررض يف األرم د د ددور التش د د دريعي
رقد  )2002(14الدديت تق دد حددي ا د ا و اإلعاقددة الاهم ددة أو المفسد ة  -اوجتماع ددة يف األشدداركة يف
اوقت اات .ويرجى إطالن اللجمة على آخر األعلومات عل اخلطدوات األت داض لكفالدة السدرية ل د ا
و اإلعاقددة يف عمل ددة التصددوي  ،والتدددابري األت دداض لتددوفري ب ئددة تصددوي م سدرض المسددبة ل د ا و
اإلعاقة ،مبا يف لك ب ئة مارية يسه الوصول إل ها ومعلومات ات أ كال يف األتماول.

املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الرتفيه واللسلية والر ضة (املادة )30
-25

يرجى إبالغ اللجمة مبا

يلي:

التقدددر ا ددر مددل أجد التصددديي علددى معاهدددض مدراك لت سددري المفددا إىل األصددمفات
(أ)
األمشورض لفائدض ا ا األكفوفني أو معاقي البصر أو و إعاقات أخرى يف قرا ض األطبوعات؛
(ب) التدابري األت اض لكفالة إمكاق ة وصول ا ا و اإلعاقة ،مبا يف لك ا طفال
والمسددا وو اإلعاقددة ،إىل ا قشددطة واخلدددمات الثقاف ددة والرتف ه ددة والس د اح ة والرايض د ة يف القطدداعني العددار
ا و اإلعاقة.
واخلا  ،مل اري ا قشطة واخلدمات األكرمة على وجه التحديد ل

جيم -اللزا ات حمددة (املواد

 31إىل )33

مجل اإلحصاءات والبياانت (املادة )31
 -26يرجددى إبددالغ اللجمددة بتطددوير قظد د اإلحصددا ات والب دداصت امددتمارا إىل ذد و ج اإلعاقددة القددائ
على حقو اإلقسدان ،وفقدا لالتفاق دة .ويرجدى تقددمي معلومدات عدل مددى تطب دي اجملموعدة األدوجزض ل مدئلة
األتعلقددة اإلعاقددة الدديت وضددعها فريددي وا ددمطل يف م امددات الدولددة األتعلقددة بمد الب دداصت اإلحصددائ ة ،ويف
الد ربامج وعمل ددات التع دددار والدرام ددات اومتقص ددائ ة اخلاص ددة ددا .ويرج ددى توض د حل م ددا إ ا كاق د الب دداصت
األتاحة مصمفة حسب قون اجلمس ،والسل ،واجلمس ة ،وقدون اإلعاقدة ،والوضد اوجتمداعي  -اوقتصدار ،
والوض الوظ في ،ومكان اإلقامة.
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اللعاون الدويل (املادة )32
 -27يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددل الت دددابري األت دداض لكفال ددة األش دداركة الكامل ددة والفعال ددة ل د ا و
اإلعاقة يف ختط أقشطة التعاون الدو ورصدها ،مبا يف لك ما يتعلي خبطة التمم ة األستدامة لعار .2030

اللنفيذ والرصد على الصعيد الوطين (املادة )33
-28

يرجى موافاض اللجمة مبعلومات مستكملة بشأن ما يلي:

العمد الددا تاددطل بدده اللجمددة العل ددا لرعايددة ددؤون و اإلعاقددة وجلاهنددا الفرع ددة،
(أ)
والتدابري األت اض لكفالة التمف ا األمسي لالتفاق ة؛
(ب)

مدى مشاركة ا

ا

و اإلعاقة واألمظمات اليت ثله يف رصد تمف ا اوتفاق ة؛

(ج) اخلطوات األت اض لكفالة امتقالل ة األؤمسدة الوطم دة حلقدو اإلقسدان وعملهدا وفقدا
للمبارئ األتعلقة مبركز األؤمسات الوطم ة لتعزيز ومحاية حقو اإلقسان (مبارئ اريس).
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