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األويل
املالحظات اخلتامية بشأن التقرير َّ

للجزائر*

أولا -مقدمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير األويل للجزائر ( )CRPD/C/DZA/1يف جلستتها  40١و402
(انظ تتر  CRPD/C/SR.401و ،)SR.402املعق ت ت يف يف  29و 30آب/أغس ت ت  .20١8واعتم ت ت ت
هذه املالحظ ت اخلت مهة يف جلستا  ،42١املعق يفة يف  ١3أيل ل/سبتمرب .20١8
رحب اللجنة ابلتقرير األويل للجزائر ،الذي أُع وفق ً للمب يفئ الت جهاهة الت وعتعتا
 -2و ّ
اللجن ت تتة عد ت تتقا يعت ت ت ايف التقت ت ت عير ،و د ت تتنر ال ول ت تتة ال ت تتر علت ت ت مت ت ت متت ت ت مت ت ت عيفويف ت عه ت تتة
( )CRPD/C/DZA/Q/1/Add.1عل ئمة املس ئل ال أع هت اللجنة (.)CRPD/C/DZA/Q/1

اثني ا -اجلوانب اإلجيابية
رحب اللجنة ابعتم يف أمر عئه ال زعاء ع م  3٦8املؤعخ  2١ت ن ا األول/يفيستمرب 20١3
-3
ّ
عدقا عمهم مراع ة وعع اإلع تة يف الترباما الق عهتة ،عمتالً ابملت يفة  )١(33مت ا ا هتة حقت
األشخ ص ذوي اإلع ة ،واملعه ع ال طين ع م  ١٦227املنظّم للم افقة التقنهتة علت ييفاعة ااه تل
األس سهة امل َعت ة لششتخ ص ذوي اإلع تة ،والت هتع علت ا ات امل ّتع يف  22نهست ا/أعريل 20١8
مت أجتتل يند ت ء آلهت ت ألعمت ل الرش ت والتاتتته املتعلقتتة ملبحتتة التُ ل ي املب ت ين واملرافتتا املات حتتة
للعم ت  .و الحتتل اللجنتتة أي ت ً متتع التق ت ير ندتتر أول ت م إل للةتتة اإلش ت عة ا زائريتتة يف 20١7
ابعتب ع ذلك ة حن ا عرتا الرمسي علةة اإلش عة ا زائرية.

اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4-1
-4
__________

*

الحل اللجنة عقلا أا ال ولة ال ر مل ص ّ عل الربو ل ا ته عي لال ا هة.
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 -٥توصي اللجنة أبن تنظر الدولةة الرةريف ا الشةرو ا عةليةة الت ةديق علةت اللوتو ةو
الختياري لالتفاقية.
 -٦يس ت وع اللجن تةَ القل ت ُتا ألا ال ول تتة ال تتر مل ق تتم عع ت ت اءم تتة د تريع هت م تتع ا ا ه تتة،
ت ت فها ت الق ت ن ا ع تتم  09-02املتتؤعخ  8أايع/م ت ي  2002واملرس ت التناهتتذي ع تتم 204-١4
امل تتؤعخ  ١٥مت ز/ي لهت ت  ،20١4الل تتذاا يس تتتن اا ،يف معظمامت ت  ،ي النمت ت ذ ال ت ت ل ع تتة.
ويس وع اللجنة القلا أي ً ألا املست ايت املتع يفة لتقههم اإلع تة ألغترام متنإل اإلعت تت و ت فر
م ت أ رى زال رّ ز عل أوج القص ع يف الدخص.
-7

توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الرريف مبا يلي:

ضةان إدراج افة أحكام التفاقيةة ا النظةام القةانوحمل ا،لةيل وإلأةات أو تعةدي
(أ)
أي قةةانون يتعةةارال مةةة التفاقيةةة وينرةةوي علةةت التةييةةز ا حةةق األشةةخاص ذوي اإلعاقةةةل
مبا ا ذلة القةانون رقة  09-02املةرر  8أاير/مةايو 2002ل ومواتمةة السيااةات واملةاراةات
مة التفاقية؛
(ب) إلأةةات املسةةتوايت املتعةةددي ا تقيةةي اإلعاقةةةل ووضةةة ايااةةات وإ ةراتات
تقيي تتةاشت وهنج تناو اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان املكرس ا التفاقيةل ابلتشاور
مة منظةات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -8يس ت وع اللجنتتة القلتتا ألا األشتتخ ص ذوي اإلع تتة يُستد ت عوا ع ت طريتتا املنظم ت ت
در ا فعله ً يف مجهع عمله ت شنع القراع ال متسام ،و حىت يف ناهذ ا ا هة.
ال متثلام ،و يُ َ

 -9تشةةا اللجنةةة إي تعليقعةةا العةةام رق ة  )2018(٧بشةةأن مشةةار ة األشةةخاص ذوي
اإلعاقةةةل مبةةن فةةيع األوفةةا ذوو اإلعاقةةةل عةةن وريةةق املنظةةةات الةةال فةةثلع ل ا تنفية التفاقيةةة
ورصدهال وتوصي أبن تتخ الدولة الرريف تدابا إل رات املشةاورات ب ةوري فعالةة ومنعجيةة
وإشةرا األشةخاص ذوي اإلعاقةةة إشةرا ا فعليةال عةن وريةةق املنظةةات الةةال فةثلع ل ا يةةة
املسائ الال تعنيع  .وتوصي اللجنة أبن تتخ الدولة الرريف أيضا تةدابا لتةكةم منظةةات
األشخاص ذوي اإلعاقة من التفاع مة الدولة الرريف ا أمان وتعاون.

ابت -حقوق حمددي (املواد )30-5
املساواي وعدم التةييز (املادي )5
 -١0يس وع اللجنة القلا يزاء م يلي:
التدتريع ت ال طنهتتة ،تت فهات ال ستت ع ،الت
(أ)
وع التمههز يف التع مل مع األشخ ص ذوي اإلع ة؛

عترت شتراحة تبت يفئ املست واة

(ب) ال ا تتع املتمثتتل يف أا القت ن ا يعتّتر شتراحةً الرمت ا مت الرت هبت ت التهسترية
املعق لة أبن متههز عل أس إل اإلع ة ،وأا أعابب العمل ومق مي اخل م ت ياام ا الرت هب ت
التهس ترية املعق لتتة فام ت ً جه ت اً أو ي بق هن ت عل ت ن ت واستتع ،وه ت م ت ي تؤيفي ي ع ت متن ت
املس واة مع غرهم؛
األشخ ص ذوي اإلع ة م التمتع حبق ام عل
( ) العب عات ال نتقص مت ت ع األشتخ ص ذوي اإلع تة و لحتا وتم ال شتم يف
التدريع ت ،ت فها الق ن ا امل ين و ن ا األسرة؛
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(يف) السه س ت التمههزية ،سهم يلزا األشخ ص ذوي اإلع ة ملظا ع شتا يفة ي تالء
املسؤولهة بل السار عل منت اخل ط ا ية ال طنهة.
 -١١تشةةا اللجنةةة إي تعليقعةةا العةةام رقة  )2018(6بشةةأن املسةةاواي وعةةدم التةييةةز وتوصةةي
أبن تقوم الدولة الرريف مبا يلي:
مواتم ةةة تشة ةريعااا م ةةة التفاقي ةةة وتع ةةدي ي ةةة التشة ةريعات الووني ةةة ذات
(أ)
ال ةلة حبيةةظ ظةةر التةييةةز علةةت أاةةاس اإلعاقةة وتعاقةةب عليةةرل والعة ايف أبن ا رمةةان مةةن
فييز علت أااس اإلعاقة؛
ال تيبات التيساية املعقولةل ٌ
(ب) إلأةةات يةةة التش ةريعات الةةال مةةا الةةا تتضةةةن عبةةارات تنةةتق مةةن قةةدر
األشخاص ذوي اإلعاقة وتلحق هب الوص ؛
( )

تأيا أي ايااات تنروي علت فييز ا حق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 -١2يس وع اللجنة القلا يزاء م يلي:
(أ)

ع وج يف دريع حم يف يق ي ابلم ية م أشن ل التمههز املتع يفة واملتق طعة.

(ب) ع ق مي شن وى فهم يتصتل ابملت يفة  29٥منترعاً  ١مت القت ن ا ا نت ئي تنت ول
التمههز عل أس إل اإلع ة ،وه م يدر ي ع معرفة ال ح اي ملجراءات ق مي لدن وى.
 -١3توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الرريف مبا يلي:
ان تشةريعات وااةاذ تةدابا ا ةا السيااةة العامةة لضةةان فتةة األشةخاص
(أ)
ذوي اإلعاقة فعليا حبقع ا املسةاواي وعةدم التةييةز وفقةا للتعليةق العةام رقة  6ومفعةوم املسةاواي
الشاملة الوارد فير؛
(ب) ايدي الوعي ا صفويف اجلعات الفاعلة العامة واخلاصةةل ل اةيةا ا،ةامون
والقضةةاي واملووفةةون املكلفةةون انفةةاذ القةةانونل ومووفةةو اخلدمةةة املدنيةةةل وأراب العة ة ل ومعنيةةو
التعل ةةي وال ةةحةل واألش ةةخاص ذوو اإلعاق ةةة أنفس ةةع ل اب ةةق ا املس ةةاواي وع ةةدم التةيي ةةزل
ومن ضةنر أشكا التةييز املتعددي واملتقاوعةةل وتةوفا ال تيبةات التيسةاية املعقولةةل وتةوفا
التدريب املنااب؛
( ) ايدي ال ةةوعي ا ص ةةفويف األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةةةل وامل ةةووفم العة ةةوميم
ومقةةدمي اخلةةدماتل بسةةب النت ةةايف القةةانوحمل املتاحةةةل وبة املزيةةد مةةن اجلعةةود هبةةديف تشةةجية
البيئات الال فكن األشخاص ذوي اإلعاقة من املرالبة حبقوقع .
النسات ذوات اإلعاقة (املادي )6
 -١4يس وع اللجنة القلا يزاء م يلي:
ع وج يف ان وسه س ت ملع تة مت تعترم لت النست ء والاتهت ت ذوات اإلع تة
(أ)
م أشن ل متهه ٍز متع يفة ومد َّيفة؛
(ب) عت
ع ا نس حىت اآلا؛
( )
عتناهذ ا ا هة.
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عمتتهم مراعت ة وعتتع اإلع تتة يف ا ات يف ال طنهتتة الرامهتتة ي

قهتتا املست واة

ع يشراك منظمت ت النست ء والاتهت ت ذوات اإلع تة وعت استدت عهت فهمت يتعلتا
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 -١٥توصي اللجنة أبن تراعي الدولة الرريف املادي  6مةن التفاقيةة وتعليةق اللجنةة العةام
رقة  )2016(3بشةأن النسةات والفتيةات ذوات اإلعاقةةل ا قيقعةا اهلةديف  5مةن أهةةدايف
التنةية املستدامة من خال ما يلي:
مضاعفة عودها الرامية إي تعةي مراعاي حقوق النسات ذوات اإلعاقةة ا
(أ)
القةةانون واملةاراةةةل بواةةائ منعةةا اعتةةةاد قةةوانم لتعزيةةز ا ةايةةة القانونيةةة للنسةةات والفتيةةات
ذوات اإلعاقة من أشكا التةييز املتعددي واملشددي؛
(ب) تعةةةي مراعةةاي وضةةة اإلعاقةةة ا يةةة اجلعةةود الوونيةةة املب ولةةة ا مضةةةار
املساواي بم اجلنسمل مبا فيعا الا اتيجية الوونية املقبلة للنعوال ابملرأي وإدما عا وخرط
العة املت لة هبا؛
( ) ضةةةان التشةةاور مةةة منظةةةات النسةةات والفتيةةات ذوات اإلعاقةةة وإش ةرا عا
فيةا يتعلق بتنفي التفاقية.
األوفا ذوو اإلعاقة (املادي )٧
 -١٦يس وع اللجنة القلا يزاء م يلي:
(أ)
املتعلقة ابل ا لة؛

عت

عمتتهم مراعت ة وعتتع اإلع تتة يف القت ان والسه ست ت وا سترتا هجه ت ال طنهتتة

(ب) عرم األطا ل ذوي اإلع ة ،وفق ً للتق عير ،ل عج ت مر اع مت العنتو واإللت ل،
ت يف ذلك يف عه ت األهل وامل اعإل واملؤسس ت ال ا لهة ال فر الرع ية الب يلة؛
( ) التتنقص يف ع ت يف مس ت ع ي عع يتتة األطا ت ل واملعلم ت وغتترهم م ت املانه ت امل ت َّعع
الالز لتناهذ سه ٍ
سة رمي ي ندئة ومتن األطا ل ذوي اإلع ة ندئة ومتنهن ً ش مل ؛
(يف) عت استتتا يفة األطات ل ذوي اإلع تتة مت الت عم التتالز لهتمتعت ا حبقت ام عل ت
ت املس ت واة متتع غتترهم ،ستتهم حقاتتم يف الص ت ل عل ت ت م ت الرع يتتة الصتتحهة ،والم يتتة
ا جتم عهة ،والتعلهم الد مل للجمهع؛
(هت) استتتمراع ي متتة ع ت يف بتتر م ت األطا ت ل ذوي اإلع تتة ،ستتهم متتنام ذوو اإلع تتة
الناسهة ا جتم عهة والذهنهة ،يف مؤسس ت ال ا لهة ال فر الرع ية الب يلة.
 -١7وفق ةا لالتفاقيةةة وتوخي ةا مةةة الأايةةة  2-16مةةن أهةةدايف التنةيةةة املسةةتدامةل توصةةي
اللجنة أبن تقوم الدولة الرريف مبا يلي:
(أ)
املتعلقة ابلرفولة؛

تعةي مراعاي وضة اإلعاقةة ا التشةريعات والسيااةات والاة اتيجيات الوونيةة

(ب) اعتةةةاد تش ةريعات وااةةاذ تةةدابا حمةةددي ةايةةة األوفةةا ذوي اإلعاقةةة مةةن
حوادث العتدات واإلمها والتحقيق فيعا ومعاقبة اجلناي؛
( ) توفا تدريب مستةر وعايل اجلودي جلةية العاملم مة األوفا ل يتناو حقةوق
األوفا ذوي اإلعاقة؛
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(يف) ا ةةي املزيةةد مةةن املةةوارد لضةةةان ح ةةو األوفةةا ذوي اإلعاقةةة علةةت
ما حيتا ونر من دع ي يتةتعوا حبقوقع علت قدم املساواي مة غاه ؛
(هت) تشجية تقدمي الرعاية البديلة لألوفا ذوي اإلعاقة ا نف أاةره ل وا ةرص
ا الوقةةا نفسةةر علةةت أن يكةةون لةةدل مراسةةات الداخليةةة الةةال تةةوفر الرعايةةة البديلةةة مووفةةون
مةةدربون بشةةك منااةةبل وم ةوارد ماليةةة افيةةة لضةةةان إعةةةا حقةةوق األوفةةا ذوي اإلعاقةةة ا
تل املرافق.
إذ ات الوعي (املادي )8
 -١8يس وع اللجنة القلا مم مي َعإل يف حا األشخ ص ذوي اإلع ة مت وشتم و هتز و التب
من هة ع العم ويف وس ئط اإلعال  .ويس وع اللجنة القلا أي ً ألا ال ولة ال ر سيء فاتم
ع تراما ال يتتة م ت اإلع تتة ،ومنا ت لتتك املنص ت ص علها ت يف املرس ت التناهتتذي ع تتم ١87-١7
املؤعخ  3حزيراا/ي نه  ،20١7حهث عتربهت مت ت اعر ناهتذ لال ا هتة ،األمتر التذي يتؤيفي ي
التمههتتز يف حتتا األشتتخ ص ذوي اإلع تتة .ويس ت وع اللجنتتة القلتتا أي ت ً يزاء ع ت وج ت يف سه ستتة
وطنهة إلذ ء ال عي ابلناا الق ئم عل حق اإلنس ا يف ن ول وعع اإلع ة.
 -١9توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الرريف مبا يلي:
اااذ ما يلةزم مةن التةدابا القانونيةة وغاهةا هبةديف تأيةا أو ةر التحيةز علةت
(أ)
األشخاص ذوي اإلعاقة والت دي لوصةع وللقوالب النةرية الال تستعدفع ؛
(ب) إلأات ية السيااات الةال يكةون الأةرال منعةا شةرعنة الوقايةة مةن اإلعاقةة
بوصفعا من تدابا تنفي التفاقية؛
( ) وضةة واعتةةاد ااة اتيجية وونيةة إلذ ةات الةوعي ولتعزيةز صةوري إجيابيةة عةن
األشخاص ذوي اإلعاقةة ولململةام حبقةوقع علةت النحةو املن ةوص عليةر ا التفاقيةةل وذلة
ابلتعاون الوثيق مة منظةات األشخاص ذوي اإلعاقة.
إمكانية الوصو (املادي )9
 -20يست وع اللجنتتة القلتتا يزاء عت عشت و ناهتتذ التدتريع ت الق ئمتتة عدتتقا يمن نهتتة ال شت ل
امل ت يفي عستتبب نقتتص يف امل ت اعيف .ويس ت وع اللجنتتة القلتتا أي ت ً يزاء ع ت وج ت يف د تريع ت ُست ّتال
يف ت ل األش تتخ ص ذوي اإلع تتة ،صتتال األش تتخ ص حم ت ويفي الق ت عة عل ت التنق تتل ،ي البهئ تتة
امل يفية واستخ امام وس ئل النقل واملعل م ت وا ص ت ،ت يدمل نن ل جه ونظم املعل مت ت
وا ص ت واملرافا واخل م ت األ رى املت حة أو املق مة للعم  ،يف املن طا ال رية والرياهة.
 -2١تشةةا اللجنةةة إي تعليقعةةا العةةام رق ة  )2014(2بشةةأن إمكانيةةة الوصةةو ل وتوصةةي
أبن تقوم اللجنة الدولة الرريف مبا يلي:
ان تشريعات ووضة ايااات بشأن إمكانية الوصو لتعزيز دخو يةة
(أ)
األشةخاص ذوي اإلعاقةةةل علةةت قةةدم املسةةاواي مةةة غةةاه ل إي البيئةةة املاديةةة وااةةتخدامع واةةائ
النق ة واملعلومةةات والت ةةالتل مبةةا يشةةة تكنولو يةةا ونظ ة املعلومةةات والت ةةالت واملرافةةق
واخلدمات األخرل املتاحة أو املقدمة للعةومل ا املناوق ا ضرية والريفية؛
(ب)
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( ) الا شاد ابملادي  9مةن التفاقيةة ا بلةول الأةايتم  2-11و ٧-11مةن
أهةةدايف التنةيةةة املسةةتدامة عةةن وريةةق فكةةم اجلةيةةة مةةن ااةةتخدام نوظوة نقة منةةة وميسةةوري
التكلفة ويسع الدخو إليعا ومستدامةل ل ايةا من خال تواية شبكة النق العةامل مةة
إيةةالت اهتة ةةام خ ةةاص لحتيا ةةات األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةةةل وإئح ةةة ال ةةدخو إي ا ةةدائق
واألما ن العامة اآلمنة والشاملة واملتاحة للجةيةل ل ايةا لألشخاص ذوي اإلعاقة.
حالت اخلرر والروارئ اإلنسانية (املادي )11
 -22يس ت وع اللجنتتة القلتتا يزاء ع ت وج ت يف ت اعر لتلبهتتة ا حته ج ت ت ا ت يفة لالجئ ت ذوي
اإلع ة يف سه األزم ت اإلنس نهة.
 -23توصي اللجنة أبن تعتةد الدولةة الرةريف ااة اتيجية للةخةاور والرةوارئ وفةق إوةار
مة واضة ل وأبن تتأ ةد مةةن أن قضةااي اإلعاقةة مدر ةة ا الاة اتيجيةل امتثةالا إلوةار ناةةنداي
للحد من خماور الكوارث للف ي .2030-2015
الع ايف ابألشخاص ذوي اإلعاقة علت قدم املساواي مة غاه أمام القانون (املادي )12
 -24يس وع اللجنة القلا ألا التدريع ت ال طنهتة ،و ستهم القت ن ا املت ين (املت ايف  40و42
و 43و 44و )78و ت ن ا األستترة (امل ت ايف  8١و 8٥و 8٦و 99و ،)١08-١0١تستتا متتع
ا ا هة حهث يهن ننر األهلهة الق ن نهة لششخ ص ذوي اإلع ة عع َ ا أو لَّا  ،وألهنت تنص
عل ت ا ستع ع ت ة ع ت يفعتتم ذوي اإلع تتة يف ار ت ذ الق تراع ابر ت ذ الق تراع ابل لتتة عتتنام .ويس ت وع
اللجنتتة القلتتا أي ت ً يزاء عت وجت يف عهت تت مصتتناة حستتب الست ونت  ،ا تتن واإلع تتة ،عدتتقا
األشخ ص الذي يزال ا ت ال ش ية.
 -2٥توصةةي اللجنةةة أبن تقةةوم الدولةةة الرةةريف الأةةات التش ةريعات التةييزيةةة أو تعةةديلعال
والع ايف ابألهلية القانونية الكاملة جلةية األشخاص ذوي اإلعاقة علةت قةدم املسةاواي مةة
غةةاه ل وااةةتحداث ليةةاتذ لةةدع ااةةاذ الق ةرار ة م ااةةتقاللية األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة
وإرادا ة واختيةةاراا ا يةةة ةةالت ا يةةايل وفق ة ا لتعليةةق اللجنةةة العةةام رق ة )2014(1
بشةةأن الع ة ايف ابألش ةةخاص ذوي اإلعاقةةة عل ةةت قةةدم املس ةةاواي مةةة غ ةةاه أمةةام الق ةةانون.
وتوصي اللجنة أبن تعتةد الدولةة الرةريف أيضةا تةدابا لتعزيةز ةة البيةاملت امل ةنفة حسةب
السن ونو اجلنس واإلعاقةل بشأن األشخاص ال ين ل يزالون ا الوصاية.
إمكانية اللجوت إي القضات (املادي )13
 -2٦يس ت وع اللجنتتة القلتتا يزاء امل ت يفة  2٦م ت املرس ت التناهتتذي ع تتم  ١٥9-١٦املتتؤعخ 30
أايع/م ي  20١٦وامل يفة  34م الق ن ا ع م  ،١7-١3ال اشرتطت لبهة ععت معت ير الله تة
الب نه تتة والناس تتهة للحصت ت ل علت ت وظهات ت الق ع تتي وا ت ت مي .ويست ت وع اللجن تتة القل تتا أي ت ت ً يزاء
ال اجز ال عت ال شت ل ي ا ت م وااهئت ت الق ت ئهة ،تت يف ذلتك الت اجز امل يفيتة والت اجز
ال ع الص ل عل املعل م ت أبشن ل مهسرة ،مثل طريقة عرايل والصهةة ستالة القتراءة ولةتة
اإلش ت عة .وابإلع ت فة ي ذلتتك ،يس ت وع اللجنتتة القلتتا يزاء ع ت ت فر الت ت عيب املنتتتظم ألع ت ء
الستتل ة الق ت ئهة والع ت مل يف و ت ل الق ت ن ا وم ت ظاي ينا ت ذ الق ت ن ا ،عدتتقا ماا ت الرت هب ت ت
التهسرية اإلجرائهة واملن سبة للس لششخ ص ذوي اإلع ة.
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 -27توصةةي اللجنةةة أبن تقةةوم الدولةةة الرةةريف مبةةا يلةيل واضةةعة ا اعتبارهةةا أحكةةام املةةادي 13
من التفاقية والأاية  3-16من أهدايف التنةية املستدامة:
إلأ ةةات أي ق ةةوانم أو اياا ةةات تنر ةةوي عل ةةت فيي ةةز ض ةةد األش ةةخاص ذوي
(أ)
اإلعاقة ا املعنة القانونية؛
(ب) إ الة ية ا وا ز املادية الال و دون وصو األشةخاص ذوي اإلعاقةة
إي نظام العدالة برمتر علت قدم املساواي مة غاه ؛
( ) تسعي ح و األشخاص ذوي اإلعاقة علت املعلومات ا ية أشكاهلال
مبا ا ذل ابل يأة اعلة القراتيل ووريقة براي ل واألشكا الرقةية امليسري ولأة اإلشاري؛
(يف) توفا التدريب املنتظ واملستةر ألعضات اةل القضةات والعةاملم ا ةا
القةانون واملةووفم املكلفةم انفةاذ القةانون علةت التفاقيةةل واإللةزام بضةةان الوصةو املةةادي
والاتفادي من اخلدمات القانونية.
حرية الشخ

وأمنر (املادي )14

 -28يس وع اللجنتة القلتا يزاء ستلب األشتخ ص ذوي اإلع تة حتريتام ويزاء اإليت ا ،القستري
لششخ ص ذوي اإلع ة يف مؤسس ت الرع ية عل أست إل يعت تام الاعلهتة أو املتصت َّعة .ويست وع
اللجن تتة القل تتا أي ت ت ً يزاء عت ت ت ت فر ر هبت ت ت هست ترية يجرائه تتة ومن س تتبة للست ت لشش تتخ ص ذوي
اإلع ة الذي يُدتب يف اع ن وم جرمية م  ،يف فة مراحل اإلجراءات الق ئهة ،و سهم الل
ا ستج اب وا حتج ز.
 -29اا شادا ابملبةادئ التو يعيةة للجنةة بشةأن ا ةق ا ا ريةة واألمةن لألشةخاص ذوي
اإلعاقة (A/72/55ل املرفق)ل توصي اللجنة أبن تقةوم الدولةة الرةريف الأةات يةة التشةريعات
الةةال زيةةز اةةلب ا ريةةة علةةت أاةةاس اإلعاقةةة الفعليةةة أو املت ةةوريل أو اإليةةدا ا مراسةةات
الرعايةة دون موافقةة الشةخ املعة ا ةري واملسةتنايل حةال ا ا ةالت الةال يوسةتعاال فيعةةا
عةةن موافقةةة الشةةخ املعة مبوافقةةة وةةريف اثلةةظ .وتوصةةي اللجنةةة أبن تقةةوم الدولةةة الرةةريف
أيضة ة ا بس ةةن تشة ةريعات ت ةةن عل ةةت ت ةةوفا ال تيب ةةات التيسة ةاية اإل رائي ةةة واملناا ةةبة للس ةةن
لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة ال ة ين يشةةتبر ا ارتكةةاهب ر ةةة مةةال ا يةةة مراح ة اإل ةراتات
القضائيةل مبا ا ذل الاتجوا واملقاضاي وا،ا ةة والحتجا .
عدم التعرال لالاتأال والعنف والعتدات (املادي )16
 -30يست وع اللجنتتة القلتتا يزاء عت وجت يف شتتن وى عدتتقا حت ت ا ستتتةالل والعنتتو وا عتت اء
ال ت ُر نتتب يف حتتا الب ت لة واألطا ت ل ذوي اإلع تتة ،األمتتر التتذي يعتتين ابل تتروعة ع ت ح ت و
هذه ال ت .ويس وع القلا اللجنة أي ً يزاء م يلي:
جت آلهتتة مستتتقلة للرش ت والتحقهتتا يف ح ت ت ا ستتتةالل والعنتتو وا عت ت اء
(أ)
ال ت ُر نتتب يف حتتا األشتتخ ص ذوي اإلع تتة ،و ستتهم النس ت ء والاته ت ت واألشتتخ ص ذوو اإلع تتة
الناسهة ا جتم عهة أو الذهنهة الذي يزال ا يعهد ا يف مؤسس ت؛
يت ت أل لششتتخ ص ذوي اإلع تتة التتذي يزال ت ا يعهد ت ا يف مؤسس ت ت الص ت ل
(ب)
عل املس ع ة الق ن نهة املستقلة م ُق ّ ام م ت العه املستقل الب يلة يف اجملتمع ا لي؛
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ن ا م ت الدتا ء ا ست ي والناستي ل تح اي ا ستتةالل والعنتو وا عتت اء
( )
مت حة يفوم ً لششخ ص ذوي اإلع ة ،و سهم النس ء والاته ت.

 -3١توصي اللجنة أبن تتخ الدولة الرريف مزيدا من التدابا بأية ضةان إئحة اللجةوت
إي ليةةات الشةةكاولل وتوافرهةةال و ايدي الةةوعي هبةةا بةةم األشةةخاص ذوي إلعاقةةةل مبةةن فةةيع
األوفا  .توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الرريف مبا يلي:

إنشةةات ليةةة مسةةتقلة للتحقيةةق ومكافحةةة الاةةتأال وعاراةةة العنةةف علةةت
(أ)
األشخاص ذوي اإلعاقة ال ين ل يزالون يعيشون ا مراساتل ول ايةا منع النسات والفتيات
واألشخاص ذوو اإلعاقة النفسية ال تةاعية وال هنية؛
(ب) ااةةاذ التةةدابا ا ةةا السيااةةة العامةةة ةةي يوتةةاإل لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة
ال ين ل يزالون يعيشون ا مراسةات ا ةو علةت الاتشةاري القانونيةة املسةتقلة واملتاحةة
واجملانيةل واملشوري للةرالبةة حبقةوقع ل واعتةةاد تةدابا تكفة حةق يةة األشةخاص ذوي اإلعاقةة
ا العيش املستق والدع واإلدماج ا اجملتةة؛
( ) اعتةاد تدابا إضافية لضةةان إئحةة يةة اخلةدمات الال مةة للشةفات اجلسةدي
والنفسةةي لضةةحااي الاةةتأال والعنةةف والعتةةداتل ومةةن لتعةةا دور اإلي ةوات املرقتةةةل لألشةةخاص
ذوي اإلعاقةل ول ايةا النسات والفتيات؛
(يف) ب ة املزيةةد مةةن اجلعةةود ا اةةبي ضةةةان التعةةاا وإعةةادي التأهي ة وإعةةادي
اإلدمةةاج والتةكةةم والاةةتقال لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة ال ة ين وقعةةوا ضةةحية الاةةتأال
والعنف واإلي ات.
العيش املستق واإلدماج ا اجملتةة (املادي )19
 -32يست ت وع اللجن تتة القل تتا ألا ال ول تتة ال تتر مل د تتر ،يف عمله تتة ي ت ترا األش تتخ ص ذوي
اإلع تتة مت املؤسست ت ،وهتتي الحتتل عقلتتا عت ارت ذ التت اعر ل تتم ا احترتا حتتا األشتتخ ص
ذوي اإلع ة يف العه املستقل وا ن م يف اجملتمع.
 -33توصي اللجنة أبن تضة الدولةة الرةريف تةدابا ايااةة عامةة بأيةة الشةرو ا عةليةة
إخ ةراج األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة مةةن مراسةةات الرعايةةةل وأبن تنف ة ها ابلتشةةاور الوثيةةق مةةة
منظةات األشخاص ذوي اإلعاقةل خة ي ا اعتبارهةا تعليةق اللجنةة العةام رقة )201٧(5
بشأن العيش املستق واإلدماج ا اجملتةة.
التنق الشخ ي (املادي )20
 -34يست وع اللجنتتة القلتتا يزاء الصتتع ابت الت عتترتم األشتتخ ص ذوي اإلع تتة يف ال ش ت ل
ي مع ات التنقل الدخصهة اجمل نهة أو شراءه عتن لهو مهس عة ،ف الً ع ع وع أل املعت ير
ال َّيف عل أس سا أهلهة األشخ ص ذوي اإلع ة لالستا يفة م ال س ئل املعِهنة عل التنقتل
الدخصي.
 -3٥توصي اللجنة أبن تتخ الدولة الرريف التةدابا الال مةة لتيسةا ح ةو األشةخاص
ذوي اإلعاقةةة علةةت معةةدات التنق ة الشخ ةةية واملسة ن
ةاعدات علةةت التنق ة امليسةةوري التكلفةةة
أو اجملانية.
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حرية التعبا والرأي وا

و علت املعلومات (املادي )21

 -3٦يس وع اللجنة القلا يزاء ع وج يف سه سة متسقة لتعزيز ومح يتة التا يف الصت ل علت
املعل مت ت يف أشتتن ل يستتال ا طتتال ،علهات  ،تت فهات طريقتتة عرايتتل ،واألشتتن ل الر مهتتة املت حتتة،
والصهةة سالة القراءة ،م يس وعه القلا يزاء ع ا عرتا عمسهّ ً علةة اإلش عة ا زائرية.

 -37وتوصي اللجنة أبن تضة الدولة الرةريف ايااةة متسةقة لتعزيةز و ايةة ا ةق ا ا ةو
علةةت املعلومةةات ا أشةةكا يسةةع الوةةال عليعةةال مبةةا فيعةةا وريقةةة براي ة ل واألشةةكا الرقةيةةة
املتاحةل وال يأة اعلة القراتيل والع ايف رمسي ا بلأة اإلشاري اجلزائرية.
اح ام البيا واألاري (املادي )23
 -38يست وع اللجنتة القلتتا يزاء عت قت مي الت عم املت يل واملدت عة والت عم اجملتمعتتي ل الت ي األطات ل
ذوي اإلع ة وأسرهم ولل ال ِي ذوي اإلع ة.
 -39توصي اللجنة أبن تقدم الدولة الرريف الدع املايل واملشوري الال ممل وأبن تضةةن
توافر الدع اجملتةعي لوالدي األوفا ذوي اإلعاقةة وأاةره وللوال نةدين ذوي اإلعاقةةل حةال
تكف فتعع حبقوقع املتعلقة اب ياي األارية علت قدم املساواي مة غاه .
التعلي (املادي )24

 -40يست وع اللجنتتة القلتتا ألا علتتهم األطات ل ذوي اإلع تتة يقتتع عتتم ا تصت ص وزيتتر الت ت م
الت طين واألستترة واملترأة ،وألا األطات ل ذوي اإلع تتة يزالت ا يتلقت ا علتتهمام تعتتزل عت غتترهم.
ويس ت وعه القلتتا أي ت ً يزاء ع ت وج ت يف أي سه ستتة عدتتقا حتتا األطا ت ل ذوي اإلع تتة يف التعلتتهم
الد مل ،و أي اسرتا ٍ
هجهة لتح يتل األوست ط املتخصصتة ي عهئت ت علتهم شت مل ،تت يدتمل املنت ها
ال عاسهة املنقحة والت عيب.
 -4١اا شادا بتعليق اللجنة العام رق  )2016(4بشأن ا ق ا التعلةي الشةام للجةيةةل
توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الرريف مبا يلي:
(أ)
ذوو اإلعاقة؛

ضةان اضرال و اري التعلي مبسرولية تعلي

ية األوفا ل مبةن فةيع األوفةا

(ب) اااذ تدابا فورية تكف جلةية األوفا ذوي اإلعاقة ا ةو علةت تعلةي
ابتةدائي واثنةةوي شةةام وعةايل اجلةةودي و ةةاحملل وتةوفا ترتيبةةات تيسةاية معقولةة لضةةةان إئحةةة
التعلي هل ؛
( ) صةةياغة وتنفية ورصةةد تةةدابا ايااةةة عامةةة بشةةأن ا ةةق ا التعلةةي الشةةام
للجةيةةةل مبةةا ا ذل ة وضةةة منةةاهج درااةةية مالئةةةةل وأدوات تعل ة وهنةوةج تةةدريس ميسةةريل
ابلتشاور الوثيق مة منظةات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(يف) وضةة بةرامج تدريبيةةة للةدراةةم واملةةووفم اآلخةرين ا ةةا التعلةةي بشةةأن
ا ق ا التعلي الشام للجةية.
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ال حة (املادي )25
 -42يس وع اللجنة القلتا يزاء التمههتز التذي يتعترم لت األشتخ ص ذوو اإلع تة ،ممتّ ت مت
يمن نهتتة حصت ام علت ت م ت الرع يتتة الصتتحهة ،تت فهات ت م ت الصتتحة ا نستتهة واإل عهتتة،
ويزاء م يلي عصاة شة:
ا فتق ت ع ي الق ت عات يف و ت ل ت م ت الرع يتتة الصتتحهة ،ستتهم اخل ت م ت
(أ)
اخل شة ابألطا ل ذوي اإلع ة ويف املن طا الرياهة؛
(ب)

ع

نههو املعل م ت وا ص ت مع احته ج ت األشخ ص ذوي اإلع ة؛

( ) ع فر ع يف
ال عرتم األشخ ص ذوي اإلع ة.

م امل ظا امل َّعع م أجتل التصت ي للع ائتا املتعت يفة

 -43توص ةةي اللجن ةةة أبن تس ش ةةد الدول ةةة الر ةةريف ابلتفاقي ةةة ا قيقع ةةا اهل ةةديف  3م ةةن
أهدايف التنةية املستدامةل فضالا عةا يلي:
توفا املزيد من خدمات الرعاية ال حية اجملتةعية الشةاملة للجةيةة وتنةيةة
(أ)
قةةدرااال ل اةةيةا ابلنسةةبة لألوفةةا وا املنةةاوق الريفيةةةل مةةن أ ة الاةةتجابة لحتيا ةةات
األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ب) ضةةةان تةةوفا املعلومةةات عةةن خةةدمات وب ةرامج الرعايةةة ال ةةحية املتاحةةةل
ول اةةيةا فيةةةا يتعلةةق ابل ةةحة وا قةةوق اجلنسةةية واإلتابيةةةل وخةةدمات صةةحة األم والرف ة
وخدمات الدع النفسي ال تةاعيل لألشخاص ذوي اإلعاقةل ا أشةكا يسةع الوةال
عليعال مث وريقة براي ل ولأة اإلشاريل واألشكا الرقةية امليسريل وابل يأة اعلة القراتي؛
( ) ا ةةي امل ةةوارد الكافي ةةة لت ةةدريب الع ةةاملم الربي ةةم وش ةةبر الربي ةةم عل ةةت
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومن لتعا املوافقة ا ري واملستناي وا ق ا الاتفادي من
نظام الرعاية ال حية علت قدم املساواي مة غاه .
العة والعةالة (املادي )2٧
 -44يس وع اللجنة القلا يزاء ا فتق ع ي املت اعيف الن فهتة واملانهت املتؤهل يف ال لتة ال طنهتة
املسؤولة ع ناهذ وعش املرس التناهذي ع تم  2١4-١4املتؤعخ  30مت ز/ي لهت  20١4املتعلتا
عتهسر ظهو األشخ ص ذوي اإلع تة .ويست وع اللجنتة القلتا أي ت ً ألنت  ،علت الترغم مت نات ذ
امل ت يفة  )١(27م ت الق ت ن ا ع تتم  09-02املتتؤعخ  8أايع/م ت ي  ،2002ال ت تتنص عل ت وج ت ب
رصتتهص مجهتتع أعابب العمتتل مت يقتتل عت  ١يف امل ئتتة مت ال ظت ئو لششتتخ ص ذوي اإلع تتة
الذي يُعرت ع ععام عم ل ،وعلت يمن نهتة حصت ل أعابب العمتل علت مت يتل لتنههتو أمت
العمل ت جب األمر املدرتك ع ال زاعات املؤعخ  4دتري األول/أ تت عر  ،20١7يتزال األشتخ ص
ذوو اإلع ة يتعرع ا للتمههز يف  ،العم لة.
 -4٥توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الرريف مبا يلي:
تة ةةدعي الو الة ةةة الوونية ةةة املسة ةةرولة عة ةةن تنفي ة ة ورصة ةةد املراة ةةوم التنفي ة ة ي
(أ)
رق  214-14من خال ا ي املوارد الال مة هلال وزعيزها ابملووفم املرهلم؛
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(ب) إعةةداد ااة اتيجية وونيةةةل ابلتشةةاور الوثيةةق مةةة منظةةةات األشةةخاص ذوي
اإلعاقةل من أ ايدي معد عةالة األشخاص ذوي اإلعاقةل ل ايةا النسات؛
( ) إذ ات الوعي ا صفويف أراب العة ب دور األمر املش بةم الةو ارات
املةةرر  4تش ةرين األو /أ تةةوبر 201٧ل حةةال يتس ة هل ة ا ةةو علةةت إعةةاملت لتكييةةف
وزعيز أما ن العة لألشخاص ذوي اإلعاقة مبو ب ذل األمر؛
(يف) اعتةاد اا اتيجية وخرة عة مة ديد مقةاييس يتعةم بلوغعةا ا تشةأي
األشخاص ذوي اإلعاقةل ول ايةا النساتل ا اوق العة املفتوحةل وفق ا للأاية  5-8من
غاايت أهدايف التنةية املستدامة.
مستول املعيشة الالئق وا ةاية ال تةاعية (املادي )28
 -4٦يس وع اللجنة القلا ألا خمصص ت الم ية ا جتم عهة الق ئمة لا ئ ة األشتخ ص ذوي
اإلع تتة وأستترهم غتتر فهتتة ل تتم ا مستتت ى معهدتتة ئتتا ،وأا األشتتخ ص ذوي اإلع تتة املس تتاه ي
م اإلع تت ُمينع ا ت جب الق ن ا م الص ل عل م ا هل م مص يفع أ رى.
 -47توص ةةي اللجن ةةة أبن تس ش ةةد الدول ةةة الر ةةريف ابمل ةةادي  28م ةةن التفاقي ةةة ا قي ةةق
الأاية  2-10من أهدايف التنةية املستدامةل فضالا عةا يلي:
ديد حةد أد للحةايةة ال تةاعيةة مبةا يأرةي ا ةد األد مةن مضةةون ا ةق
(أ)
ا مستول معيشي لئقل علت قدم املساواي مة غاه ؛
(ب) ضةان ااتفادي األشخاص ذوي اإلعاقةل ول ايةا النسةات واألوفةا ل مةن
برامج ا ةاية ال تةاعية؛
( ) اا ةةاذ الت ةةدابا الال م ةةة ال ةةال تكفة ة لألش ةةخاص ذوي اإلعاق ةةة املس ةةتحقم
ملخ ةات ا ةايةةة ال تةاعيةةة ا ةةو علةةت مةةداخي مةةن م ةةادر أخةةرل أيضةال ل اةةيةا عةةن
وريق العة ل هبديف دع حقع ا الندماج ال تةاعي والعتةاد علت ال ات.
املشار ة ا ا ياي السيااية والعامة (املادي )29
 -48يس وع اللجنة القلا يزاء القه يف الق ن نهة ،ت فها لتك الت اعيفة يف القت ن ا ع تم 0١-١2
عد تتقا النظ ت ا نتخ ت (امل ت يفة  ،)٥ال ت ت ّ عل ت حن ت متهه تتزي وش ت ع ح تتا األش تتخ ص ذوي
اإلع ة يف التص يت ،و سهم األشخ ص اخل عع ا للحجر ت جب امل ايف م  ١0١ي ١08
م م ونة األسرة .ويس وع اللجنة القلا أي ً يزاء ال اجز امل يفية و لك الت ت ل يفوا حصت ام
عل ت املعل م ت ت ،ال ت متن تتع األشتتخ ص ذوي اإلع تتة م ت املد ت ع ة يف العمله ت ت ا نتخ عه تتة ويف
اله ة الع مة والسه سهة.
 -49توصي اللجنة أبن تلأي الدولةة الرةريف يةة القةوانم الةال تقيةد حقةوق األشةخاص
ذوي اإلعاقةل ول ايةا األشخاص ذوو اإلعاقة النفسية ال تةاعية أو ال هنيةل ي تضةن
ُّ
فكن األشخاص ذوي اإلعاقة من عاراة حقع ا املشار ة ا ا ياي السيااية والعامة علت
قدم املساواي مة غاه  .ةا توصي اللجنة أبن تعتةد الدولة الرريف التةدابا الال مةة إل الةة
ية ا وا ز املادية واملتعلقة اب و علت املعلوماتل الال فنةة األشةخاص ذوي اإلعاقةة
من املشار ة ا العةليات النتخابية.
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املشار ةةة فةةي ا ي ةةاي الثقافيةةة وأنشرةةة ال فيةر والتسليةة والرايضة (املادي )30
 -٥0يست وع اللجنتتة القلتتا ألا ال ولتتة ال تتر مل صت علت مع هت ة مترا لتهستتر النات ذ
ي املصنا ت املند عة لا ئ ة األشتخ ص املنات ف أو معت ي البصتر أو ذوي يع ت ت أ ترى يف
راءة امل ب ع ت .ويس وع اللجنة القلتا أي ت ً يزاء صت ع التت اعر املتختذة عت يبحتة الت ل ي
امل ا تع الستته حهة واملتت حو وأعو تتة الانت ا واملرا تتز الثق فهتة والت ائا الع متة واملرافتتا الثق فهتة الع متتة
األ تترى مهتتع األشتتخ ص ذوي اإلع تتة ،ولتدتتجهع مدت ع ة األطات ل ذوي اإلع تتة يف أندت ة الرتفهت
املس واة مع غرهم.
والتسلهة واألند ة الرايعهة والثق فهة عل
 -٥١توصةةي اللجنةةة أبن تتخ ة الدولةةة الرةةريف بةيةةة التةةدابا املنااةةبة ةةي ت ةةدق علةةت
معاهدي مرا ش لتيسا النفاذ إي امل نفات املنشوري لفائدي األشخاص املكفوفم أو معةاقي
الب ر أو ذوي إعاقات أخرل ا قراتي املربوعاتل ولتنفي هال ي تكف جلةية األشخاص
ذوي اإلعاقةةة الةةدخو إي املواقةةة السةةياحية واملتةةاحف وأروقةةة الفنةةون واملرا ةةز الثقافيةةة وا ةةدائق
العامةةة واألمةةا ن العامةةة األخةةرلل ولتشةةجية مشةةار ة الشةةبا ذوي اإلعاقةةة ا أنشةةرة ال فيةةر
والتسلية واألنشرة الرايضية والثقافية علت قدم املساواي مة غاه .

ي  -التزامات حمددي (املواد )33-31
اإلح اتات و ة البياملت (املادي )31
 -٥2يس وع اللجنتة القلتا يزاء عت مجتع عهت تت عدتقا األشتخ ص ذوي اإلع تة عصت عة مناجهتة،
مصناة حسب ن  ،اإلع ة ون  ،ا ن والائة العمرية يف مجهع الق ع ت ،ت فهام األشخ ص
الذي عرع ا للعنو .وأتسو اللجنتة تذلك للتتق رات ال يلتة يف يجتراء ال عاستة ا ستقصت ئهة
ال طنهة عدقا اإلع ة ،وهي املقرع يجراؤه منذ ع .20١١
 -٥3توصةةي اللجنةةة أبن تقةةوم الدولةةة الرةةريف مبةةا يلةةيل خ ة ي ا اعتبارهةةا الةةروابط بةةم
املادي  31من التفاقية والأاية  18-1٧من أهدايف التنةية املستدامة:
ااةةاذ تةةدابا بأةةرال ايدي تةةوافر بيةةاملت م ةةنفة يةةدي وحديثةةة وموثوقةةةل
(أ)
مبةةا يضةةةن املشةةار ة النشةةرة ملنظةةةات األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة ا التخرةةيط ألنشةةرة ةةة
البياملت وا مراح ت ةيةعال ومبا يضةن التعاون الوثيق مععا علت ذل ؛
(ب) التعجية ا ةرات الدرااةةة الاتق ةةائية الوونيةةة بشةةأن اإلعاقةةةل مةةة مراعةةاي
ةوعة األائلة الق اي املتعلقة ابإلعاقة الال وضععا فريق واشنرن؛
( ) ت ةةةي ايااةةات وتنفي ة ها علةةت أاةةاس البحةةوث القائةةةة علةةت املشةةار ة
مبا يتةاشت مة تعليق اللجنة العام رق  ٧من أ إنفاذ التفاقية.
التعاون الدويل (املادي )32
 -٥4يست وع اللجنتتة القلتتا يزاء عت عمتتهم مراعت ة حقت األشتتخ ص ذوي اإلع تتة يف ناهتتذ
ة التنمهة املست امة لع  2030عل الصعه ال طين .ويس وعه القلا أي ً م عت
وعش
استد عة منظم ت األشخ ص ذوي اإلع ة أو يشرا ا عص عة ملة ومستقلة يف ناهذ ا ا هة.
 -٥٥توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الرريف بتعةي مراعاي حقوق األشةخاص ذوي اإلعاقةة
ا تنفي ة ورصةةد خرةةة التنةيةةة املسةةتدامة لعةةام  2030وا قيةةق أهةةدايف التنةيةةة املسةةتدامة
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علت ال عيد الوو ل وابلتعاون الوثيق ا الضرال بتل العةليات مة منظةات األشخاص
ذوي اإلعاقة واشرا عا فيعا .وتشجة اللجنة الدولةة الرةريف علةت النظةر ا الت ةديق علةت
بروتو و امليثاق األفريقي قوق اإلنسان والشعو املتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ا أفريقيال وعلت إئحة رصد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة علت ال عيد اإلقليةي.
التنفي والرصد علت ال عيد الوو (املادي )33
 -٥٦يس وع اللجنة القلا يزاء م يلي:
الف ً ألمر عئته الت زعاء ع تم  3٦8املتؤعخ  2١ت ن ا األول/يفيستمرب 20١3
(أ)
عدتقا عمتتهم مراعت ة وعتتع اإلع تة يف الترباما الق عهتتة ،مل ُعت َّ جات ت نستتها معنهتتة تست ئل اإلع تتة
يف مجهع ال زاعات؛
(ب) له ل ى ا اة املنسقة املر زية ،ووزاعة الت م ال طين واألسرة واملترأة ،القت عة
عل القه ع وعه عل حن فع ل؛
ميتثل اجملل ال طين لق اإلنس ا مت م ً للمبت يفئ املتعلقتة تر تز املؤسست ت
( )
ال طنهة لم ية حق اإلنس ا و عزيزه (مب يفئ ابعي )؛
(يف) يف انتظ ع استعرام اجمللت الت طين لششتخ ص ذوي اإلع تة،
من ط و يشر ُاك منظم ت األشخ ص ذوي اإلع ة يف عش ا ا هة.

جت آلهت ت

 -٥7ابإلشةةاري إي املبةةادئ التو يعيةةة بشةةأن أوةةر الرصةةد املسةةتقلة ومشةةار تعا ا أعةةةا
جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (انظر CRPD/C/1/Rev.1ل املرفةق)ل توصةي اللجنةة أبن
تقوم الدولة الرريف مبا يلي:
التعجي ة بتنفي ة أمةةر رئةةيس الةةو رات رق ة  368املةةرر  21ةةانون األو /
(أ)
ديسةةةل  2013وتعيةةم عةةات تنسةةيق ا يةةة الةةو ارات مةةن أ ة تعةةةي مراعةةاي وضةةة
اإلعاقة ا ية السيااات واللامج؛
(ب) ااةةاذ يةةة التةةدابا الال مةةة لضةةةان فكةةن اجمللةةس الةةوو
من الضرال بوليتر بفعالية وااتقالليةل ا امتثا ام ملبادئ ابريس؛

قةةوق اإلنسةةان

( ) تيسا مشار ة منظةات األشخاص ذوي اإلعاقة مشار ةا فعالةة وهادفةة ا
ة عةلية رصد تنفية التفاقيةةل وحةال ا لةس ووة لألشةخاص ذوي اإلعاقةةل ب ةيأة
منقحة تتسق مة التفاقية؛
(يف) التأ د مةن أن أوةر الرصةد مسةتقلة عةن اهليئةات الاتشةارية و عةات التنسةيق
املعينة مبو ب املادي  )1(33من التفاقية.

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 -٥8تشةةدد اللجنةةة علةةت أمهيةةة يةةة التوصةةيات الةةواردي ا ه ة ة املالحظةةات اخلتاميةةة.
وفيةا يتعلق ابلتدابا العا لة الةال جيةب اااذهةال تةود اللجنةة أن تو ةر عنايةة الدولةة الرةريف
إي التوصيات الواردي ا الفقري 5٧ل بشأن التنفي والرصد علت املستول الوو .
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 -٥9وترلةب اللجنةةة إي الدولةة الرةةريف أن تنفة التوصةةيات الةواردي ا هة ة املالحظةةات
اخلتاميةةة .وتوصةةي اللجنةةة أبن ية الدولةةة الرةةريف هة ة املالحظةةات اخلتاميةةةل أل ة النظةةر فيعةةا
واااذ إ راتات بشأهنال إي أعضات ا كومة واللملةان واملسةرولم ا الةو ارات املخت ةة والسةلرات
ا،لية وأعضات اجملةوعةات املعنيةة املعنيةةل مثة العةاملم ا التعلةي واملعةن الربيةة والقانونيةةل
و ل واائط اإلعالمل م ن
ستخدمةا ا ذل اا اتيجيات التواص ال تةاعي ا ديثة.
و
 -٦0وتشجة اللجنة الدولة الرريف بشدي علت إشرا منظةات اجملتةة املدحملل ول ايةا
منظةات األشخاص ذوي اإلعاقةل ا إعداد تقريرها الدوري.
 -٦١وترلب اللجنة إي الدولة الرريف نشر هة ة املالحظةات اخلتاميةة علةت نرةاق وااةة
ةةي ةةيط هبةةا علةةا املنظةةةات غةةا ا كوميةةة ومنظةةةات األشةةخاص ذوي اإلعاقةةةل واألشةةخاص
ذوي اإلعاقة أنفسع وأفراد أاره ل وذل ابللأات الوونية ولأات األقليةاتل مبةا فيعةا لأةة
اإلشاريل وا أشكا يسع الوال عليعةال مبةا فيعةا ال ةيأة اةعلة القةراتيل وإئحتعةا علةت
موقة ا كومة الشبكي املتعلق حبقوق اإلنسان.
التقرير الدوري املقب
 -٦2ترلةةب اللجنةةة إي الدولةةة الرةةريف أن تقةةدم تقريرهةةا اجلةةامة للتقةةارير الدوريةةة الثةةاحمل
والثالةةظ والرابةةة حبلةةو  4ةةانون الثاحمل/ينةةاير 2024ل وأن تةةدرج فيةةر معلومةةات عةةن تنفي ة
التوصيات الواردي ا ه ة املالحظات اخلتامية .وترلةب اللجنةة إي الدولةة الرةريف أيضة ا أن
تنظةةر ا تقةةدمي التقةةارير املة وري أعةةالة عةةالا ا ةرات اللجنةة املبسةةط لتقةةدمي التقةةاريرل الة ي
تعد اللجنة مبو بر قائةةا ابملسائ انة واحةدي علةت األقة ا قبة حلةو التةاري ا،ةدد لتقةدمي
تقريةةر الدولةةة الرةةريف .وب ة ل يكةةون تقريةةر الدولةةة الرةةريف مرلف ةا مةةن ردودهةةا علةةت قائةةةة
املسائ ه ة.

14

GE.19-10808

