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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

لرواندا*

أولا -مقدمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير األويل لروانداا  )CRPD/C/RWA/1يف جلسدتها  44١و442
انظددر  CRPD/C/SR.441و ،)SR.442املعق دتني يف يف  ١4و ١5آذار/م د ر  .20١9واعتمددات
يف جلستا  ،46١املعقتنية يف  2٨آذار/م ر  ،20١9هذه املالحظ ت اخلت مهة.
 -2و رحب اللجنة ابلتقرير األويل لرواناا ،الذي أُعدا وققد ل للمدد ني التتجهاهدة الدو وتدعتا
اللجن د ددة قد د ددار ق د دداا التقد د د رير ،و د د ددمر الاول د ددة ال د ددر عل د د د مد د د امت د د د مد د د رنيوني ت قه د ددة
 )CRPD/C/RWA/Q/1/Add.1عل ئمة املس ئل الو أعاهت اللجنة .)CRPD/C/RWA/Q/1
 -٣وأعرقت اللجنة ع قايره احلدتار الدند م مدف وقدا الاولدة ال در الرقهدف املسدتت الدذي رأسدت
وزيرة الاولة للدؤور االجتم عهة.

اثني ا -اجلوانب اإلجيابية
ثين اللجنة عل الاولة ال ر لتحقهقا عانيال م اإلجن زات ،وحتده علمد ل مدف التقداير
-4
ابلتزاما ابخت ذ ااقري جتعل تانهنا وسه س هت متتثل لال ف هة .و رحب قس دريع ت حتظر دل
أشدم التمههددز ألسددد م مناد اإلع ددة .وحتدده علمد ل مددف التقدداير ملددة ابملد نية  ١6٣مد د نتر
العقتابت الرواناي الص نير يف  2٧أيلت /سدتمرب  .20١٨و رحب ابعتمد ني القد نتر ر د 20١١/0٣
الددذي داني مسددؤوله ت اسلددو الددتخين لذشددا ع ذوي اإلع ددة و نظهم د وسددري عملد  ،واألوامددر
التزاريددة الص د نيرة يف ع د م  2009قدددار التددااقري الرامهددة ت هسددري ا ص د الت األشددا ع ذوي اإلع ددة
وسددفره و علددهما وت رسددتا الرلتددة والتمتددف ابلاقه د والرع يددة ال دهددة والتت ه د  .و رحددب عل د
وج اخلصتع ابلتزام الاولدة ال در دال مدؤمتر القمدة العد مل املعدين ابإلع دة ،املعقدتني يف لندار
يف  24متتز/يتله  ،20١٨ابخت ذ ااقري ثرية لتعزيز حقتق األشا ع ذوي اإلع ة ومح يتا .
__________

*

اعتماهت اللجنة يف نيورهت  ١١ 2١آذار/م ر  5 -نهس ر/أقريل .)20١9
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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ واللتزامات العامة (املواد )4-1
 -5يس د ور اللجنددة القلددل ألر الاولددة ال ددر ر دتائ د دريع هت التخنهددة مددف اال ف هددة ،وألر
تانهناد ال دزا تنددم عد قري ن ددتي علد ازنيرام و عمددو النمددتذا ال ددس لاع ددة ،ال سددهم القد نتر
ر د  200٧/0١املتعلددل ام يددة األشددا ع ذوي اإلع ددة عمتم د ل ،والق د نتر ر د  200٧/02املتعلددل
ام يددة ار د رقيف الس د ققيف ذوي اإلع د ت ،والق د نتر ر د  20١١/54املتعلددل اقددتق ال فددل ومح يت د ،
والقد نتر ر د  200١/2٧املتعلددل اقددتق ال فددل ومح يتد مد العند  .ويسد وره القلددل أيند ل زام
الددد م يف اعتم د ني سه سددة وخنهددة قدددار اإلع ددة ،وألر األوامددر التزاريددة الص د نيرة يف ع د م  2009قدددار
األشا ع ذوي اإلع ة ر نفذ قعا ت حا قعها.
 -6توصييي اللجنيية الدوليية ال ييرل تن ت ف ي تقيييد التش يريعات الو نييية يلتفاقييية وأن
تتخذ تدابري للوفاء جبميع التزاماهتيا ووبيب التفاقيية ونيمان انتهنياق ئي قيائق علي حقيوق
اإلنسييان اءاء اإلعاقييةو وتوصيييهنا أي يا تن تق ييي علي ااييتخدال امل ي لتات الي تن ييوي
عل اءدراء عندما يتعلق األمر حبقوق األشخاص ذوي العاقةو كما توصيهنا تن تعتمد فورا
ايااة و نية بشيأن اإلعاقية تتماشي ميع التفاقيية ويا ذليا التشياور والتعياون ميع منظميات
األشييخاص ذوي اإلعاقيية وتتخييذ تييدابري فعاليية ذات بييداو ءمنييية وانييتة لتنفيييذواو وتوصييي
اللجنة تن تتخذ الدولة ال رل تدابري فعالة لتنفيذ األوامر الوءارية ال ادرة عال 2009و
 -٧و دددعر اللجنددة ابلقلددل زام عددام وج دتني آله د ت مفددل األ ددذ ارام وش دتا ل األشددا ع
ذوي اإلع ددة ،ال سددهم النس د م واألخف د وذوي اإلع د ت العقلهددة أو النفسددهة االجتم عهددة ،عنددا
وتف القتانيف والسه س ت ،عل الصعهاي التخين وارل عل الستام.
 -٨تذ ّكر اللجنة بتعليقهنا العال رقق  )201٨(٧بشأن مشاركة األشيخاص ذوي اإلعاقية
ون فيهنق األ فا ذوو اإلعاقة من خال املنظمات ال متثلهنق تنفيذ التفاقيية ورصيدوا
وتوصي الدولة ال رل إبنشاء آليات رمسيية ميسيرة ت في املشياركة الفعالية والديية ل شيخاص
ذوي اإلعاقيية خاصيية النس ياء واأل فييا وذوي اإلعاق يات العقلييية أو النفسييية البتماعييية
والتشاور معهنق عن ريق املنظمات ال متثلهنق وا ذلا ونع القيوان والسياايات
وتنفييذوا ورصييدواو وتوصييي اللجنيية أي ي ا تن تييوفر الدولية ال ييرل مييوارد كافييية ميين امليزانييية
هلذه املنظمات لتيسري مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقةو

يء -حقوق حمددة (املواد )30-5
املساواة وعدل التمييز (املادة )5
-9

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

عام االعاا يف التدريع ت التخنهدة ابحلرمد ر مد الا هدد ت التهسدريية املعقتلدة
أ)
ابعتد ره أحا أشم التمههز قسدب اإلع ة؛
م) عام وجتني تانيف وسه س ت قهة ملم قحة التمههز املتعاني األشم واجلتانب
يف حل األشا ع ذوي اإلع ة ،ال سهم النس م ذوات اإلع ة واألخف ذوي اإلع ة؛
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ا) ع ددام وجد دتني آلهد د ت مد د التمل ددت لهاد د لاق ددالت عد د حد د الت التمهه ددز قس دددب
اإلع ة ،وعام وجتني آله ت انتص  ،وعام وجتني حص مات ع ح الت التمههز قسدب اإلع ة.
 -١0توصي اللجنة الدولة ال رل يختاذ مجيع التدابري املناابة ملنع مجيع أش ا التميييز
بسبب اإلعاقة والت دي هلاو وتوصيهنا أي ا وا يلي:
ادراق احلرميان مين اليتيبيات التيسيريية املعقولية التشيريعات الو نيية يعتبيياره
أ)
أحد أش ا التمييز بسبب اإلعاقة؛

م) اعتميياد ا ييار تشيريعي مل افتيية التمييييز املتعييدد اجلوانييب واألشي ا الييذي
توابهنه بش خاص النساء والفتيات ذوات اإلعاقة اىل بانب ااياتيجية منسقة لتنفيذه؛

ا) اختاذ تدابري رمسيية ت في تيوفري آلييات ل بيالأ عين أعميا التميييز بسيبب
اإلعاقة انيافة اىل آلييات انت يال وتيسيري الوصيو اليهنيا وأن تقيدل تقريرويا اليدوري املقبي
اح اءات عن حالت التمييز بسبب اإلعاقةو
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
-١١

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

عددام وجدتني قهد فت مصددنفة متمت ددة لفاد أوتد ا حقددتق اإلنسد ر املمفتلددة للنسد م
أ)
والفته ت ذوات اإلع ة قام ل أقنل؛
م) عام ف يدة دهدل منظدتر اإلع دة يف السه سد ت والدربامم الع مدة للمسد واة قديف
اجلنسيف ،ت قة ت حماونيية دهل منظتر املس واة قيف اجلنسيف يف سه س ت اإلع ة وقراجما ؛
ا) عدام ف يددة السه سد ت والدربامم اإ نيقدة ت الناددت ابلفتهد ت والنسد م ذوات اإلع ددة
و نمهة اراهت ومتمهنا .
 -١2تشري اللجنية اىل تعليقهنيا العيال رقيق  )2016(3بشيأن النسياء والفتييات ذوات اإلعاقية
وتوصييي الدوليية ال ييرل وييا يلييي نييوء األوييدال  1-5و 2-5و 5-5ميين أوييدال التنمييية
املستدامة يلتشاور مع املنظمات ال متث األشخاص ذوي اإلعاقية ل اييما منظميات النسياء
والفتيات ذوات اإلعاقة:
مجع بياانت م نفة عن النسياء ذوات اإلعاقية مجعي ا ممنهنجي ا وونيع مششيرات
أ)
حمددة لتقييق التمييز املتعدد اجلوانب والتعياون الويييق بي م تيب رصيد الشيشون اجلنسيانية
ومنظمات النساء ذوات اإلعاقة بغية توبيه السيااات العامة املناابة وت ويروا؛
م) تعميييق منظييور اإلعاقيية السيااييات وال يلام العاميية للمسيياواة ب ي اجلنس ي
ايااات اإلعاقة وبراجمهنا؛
ومنظور املساواة ب اجلنس

ا) ونع ايااات حميددة وتنفييذوا وتيوفري ميا يلزمهنيا مين ميوارد بشيرية وماليية
للنهنوض يلفتيات والنساء ذوات اإلعاقة وتنمية قدراهتن ومت ينهننو
األ فا ذوو اإلعاقة (املادة )٧
-١٣

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

ددتر التددريع ت ،يد قهاد املد نية  54مد القد نتر ر د  20١١/54املتعلددل اقددتق
أ)
ال فل ومح يت  ،ال حتم حقتق مجهف األخف ذوي اإلع ة؛
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م) انتد ر اإل ص م االجتمد ع لذخفد ذوي اإلع دة والتمههدز يف حقاد  ،ال سدهم
يف املن خل الن ئهة أو الريفهة؛
ا) عام ف ية الفرع املت حة لذخفد ذوي اإلع دة للمدد ر ة املمناجدة يف ملدنف
القرارات املتعلقة ابملس ئل الو هتما ؛
ارل ؛

ني)

حماونيية ام ت الداع املقامدة ت األخفد ذوي اإلع دة وأسدره يف استمدف

ه) ع ددام ف ي ددة الت ددااقري الرامه ددة ت د ددجهف الرع ي ددة الدايل ددة يف ج ددت أس ددري الد د د ملة
لذخفد ذوي اإلع ددة ارددروميف مد رع يددة التالدداي  ،والعدداني املتزايددا مد حد الت قصددل األخفد ذوي
اإلع ة للعهش يف مس منفصلة.
 -١4توصي اللجنة الدولة ال رل وا يلي:
اختيياذ تييدابري ملرابعيية قوانينهنييا ل اييما القييانون رقييق  2011/54املتعلييق
أ)
حبقوق ال ف ومحايته من أب محاية حقوق مجيع األ فا ذوي اإلعاقة وفقا لالتفاقية؛
م) ت ثيف بهنودوا لتخ يص مجييع امليوارد الالءمية للق ياء علي التميييز حيق
األ فييا ذوي اإلعاقيية وعلي اق يائهنق مييع اليكيييز بوبييه خيياص علي األ فييا املعرني خل يير
التمييز املتعدد اجلوانب؛
ا) ونع ايااات وبرام ت في حيق األ فيا ذوي اإلعاقية التعبيري عين آرائهنيق
مجيع املسائ ال هتمهنق؛
ني) اختاذ التدابري الالءمة وا ذلا داخي اللجنية الو نيية املعنيية يأل فيا
وتوفري خدمات الدعق ومرافقه التمع احمللي ل فا ذوي اإلعاقة وأاروق ق د نمان
حقهنق احلياة األارية متاشي ا مع م احلهنق الف ل ؛
ه) اختاذ تدابري لتم األ فا ذوي اإلعاقة من العيش بو أاري وتقدمي
الدعق املنااب هلق وا ذلا الرعاية البديلة داخ األايرة املوايعة أو داخي التميع احملليي
بو أاريو

اذكاء الوعي (املادة )٨
 -١5دعر اللجنة ابلقلل قدار استمرار القتالب النم هة السلدهة والتمل والتحهز جتد ه األشدا ع
ذوي اإلع ة يف استمف وقدار االقتق ر ت قرامم للتتعهة اقت ا .
 -١6توصي اللجنة الدولة ال رل بونع برانم و ين للتوعية وشاركة منظمات األشخاص
ذوي اإلعاقيية وتنظيييق محييالت اعالمييية براييق صييور اجيابييية عيين األشييخاص ذوي اإلعاقيية حتيييل
حقوقهنق وكرامتهنق وتلء مسامهاهتق التمعو
ام انية الوصو (املادة )9
-١٧

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

مم نهة التملت ت الدهئة امل نيية ووس ئل النقل واخلام ت واملعلتم ت واال صد الت
أ)
حماونية ،ال سهم يف املن خل الريفهة؛
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م)
ال نفذ ابلم مل.

أحمد م د نتر الدند م لعد م  20١5قدددار تددم ر معد يري التهسددري لددذوي اإلع ددة

 -١٨توصييي اللجنيية ا ييار اشييارهتا اىل تعليقهنييا العييال رقييق  )2014(2بشييأن ام انييية
الوصييو ويلنظيير اىل اهلييدف  2-11و ٧-11ميين أوييدال التنمييية املسييتدامة تن تعمييد
الدولة ال رل اىل اآليت:
اعتماد معايري وخ ة عم شاملة بشأن ام انية الوصو وا ذلا الوصيو
أ)
اىل البيئة املادية وواائ النق واخلدمات واملعلومات وواائ الت ا ؛
م) الرتقيياء وسييتوف تنفيييذ قييانون البنيياء لعييال  2015ومعييايري التيسييري لييذوي
اإلعاقية  -ويا ذلييا عين ريييق الت يميق العييال والشيياء العمييومي  -ورصيد ذلييا مين خييال
مجليية ميين األمييور منهنييا تييدريب مييودفي اخلدميية املدنييية املسييشول عيين الرصييد والتن يييص علي
بزاءات عل عدل المتثا عندما يتعلق األمر إبم انية الوصو و
احلق

احلياة (املادة )10

 -١9دعر اللجنة ابلقلل ألر احلل يف احله ة املمفت للمص قيف ابملال يف الاولة ال در ويف
من قددة شددرق أقريقهد عمتمد ل معددر للا ددر قسدددب األسد خري ،واملعتقدداات واملم رسد ت اخل خئددة،
ر أن ر يدلَّغ ع و تا جرائ تل حمانية يف الاولة ال ر ذاهت .
 -20توصييي اللجنيية الدوليية ال ييرل يختيياذ مجيييع التييدابري املنااييبة حلماييية امل يياب يملهنييق
ميين التهنديييدات يلخت ييال والقتي واذكيياء الييوعي وييا ذلييا ميين خييال محليية اعالمييية
عامة بشأن حقوق امل ياب يملهنيق يلتشياور ميع األشيخاص ذوي اإلعاقية وين فييهنق امل يابون
يملهنق ومنظماهتقو
حالت اخل ر وال وارئ اإلنسانية (املادة )11
-2١

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

عام وجتني منظدتر لاع دة يف اخل دة والربو ت دتالت واألنيوات واالسداا هجهة الع مدة
أ)
يف ح الت اخل ر وال تار اإلنس نهة؛
م) لددة مددت ف احلم يددة املانهددة الددذي لددايا املع د ر واملا د رات الالزمددة ملس د عاة
األشا ع ذوي اإلع ة يف ح الت اخل ر؛
ا) ع ددام مم نه ددة احلص ددت علد د املعلتمد د ت املتعلق ددة ابحل ددا مد د د د خر المد دتار
واالستج قة لذشا ع ذوي االع دة ،ال سدهم الصد أو املمفدتقيف أو املصد قيف ابلصدم والعمد
مع ل أو األشا ع ذوي اإلع ة الذهنهة.
 -22توصي اللجنة الدولة ال رل وا يلي:

التأكييد ميين أن اخل يية واللوتوكييولت واألدوات والا يياتيجية الو نييية الالءميية
أ)
للتعام ي مييع حييالت اخل يير وال يوارئ اإلنسييانية تشييم مجيييع األشييخاص ذوي اإلعاقيية وتيسيير
عليهنق احل و عليهنا ومن أئق يدجمون من خال املنظمات الي متيثلهنق اهلياكي املسيشولة
عن التأوب لل وارث وادارهتا والتعا من آاثروا؛
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م) تييدريب أفرقيية الاييتجابة لل ييوارئ وتزويييدوا يملعييارل واملهنييارات الالءميية
ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة حالت اخل ر؛
ا) ونع تدابري كفيلة إباتحة املعلوميات عين احليد مين ريا ر ال يوارث والت يدي
هلا جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة ون فيهنق ال ق أو امل فوفون أو امل يابون يل يمق والعمي
معا واألشخاص ذوو اإلعاقة الذونيةو
العيال يألشخاص ذوي اإلعاقة عل قدل املساواة مع اآلخرين أمال القانون (املادة )12
 -2٣دعر اللجنة ابلقلل ألر دريع ت مثل امل نية  ١50م الق نتر ر  20١6/٣2الدذي
م األحتا الداصهة واألسرية وامل نية  )2 4م الق نتر ر  20١١/45الذي م العقتني
ددنع عل د ه دتني ن ددتي عل د متههددز قدددار األهلهددة الق نتنهددة لذشددا ع ذوي اإلع ددة قسدددب الع هددة.
و دعر ابلقلل أين ل زام وجتني نظ قايلة لصنف القرارات والتمل ية لذشا ع ذوي اإلع ة.

 -24توصييي اللجنيية نييوء تعليقهنييا العييال رقييق  )2014(1بشييأن املسيياواة الع ييال
أمال القانون تن تلغي الدولة ال رل مجيع األح ال القانونية ال تن وي عل متييز وونيع
حييد جلميييع املماراييات الي تقلييص األولييية القانونييية ل شييخاص ذوي اإلعاقيية وييا ذلييا
املييادة  150ميين القييانون  2016/32واملييادة  )2(4ميين القييانون رقييق  2011/45الييذي
حي ييق العقييودو وتوصييي أي ي ا تن تسيين الدوليية ال ييرل تشيريع ا يعيييل يألولييية القانونييية ال امليية
ل شييخاص ذوي اإلعاقيية وييا ذلييا نظييال للييدعق اختيياذ القييرار حييييل الاييتقال الييذايت
ل شخاص ذوي اإلعاقة ورغباهتق وتف يالهتقو
ام انية اللجوء اىل الق اء (املادة )13
 -25يس ور اللجنة القلل ألر األشا ع ذوي اإلع ة ال يست هعتر املد ر ة قفع لهة يف النظد م
القن ئ  ،ملة الص واألشا ع ذوي اإلع ت الذهنهة أو النفسهة االجتم عهة .ويسد وره لدل
ع زام م يل :
لة املعرقة اقتق اإلع ة نيا ل جا ز القند م ،يد يف ذلدني قديف مدت ف ارد
أ)
والقن ة واملاعيف الع ميف وار ميف ومت ف نف ذ الق نتر ومت ف املراقل اإلملالحهة؛
م) ملعتقة التملت ت املد ين القن ئهة واللجدتم ت اإلجدرامات القند ئهة ،ملدة للنسد م
والفته ت ذوات اإلع ة ،وانعاام التهسري اإلجرائ .
 -26توصي اللجنة الدولة ال رل يعتماد تدابري ت ف متتع مجييع األشيخاص ذوي اإلعاقية
ل ايييما ال ييق واألشييخاص ذوي اإلعاقييات الذونييية أو النفسييية البتماعييية حبقهنييق اللجييوء
اىل الق اءو وتوصيهنا يآليت عل وبه اخل وص:
ق اع العدالة والقانون والنظال عل حقيوق
توفري التدريب املستمر للعامل
أ)
األشخاص ذوي اإلعاقة مع مراعاة تنوعهنق اإلبراءات الق يائية ايواء بوصيفهنق شيهنودا
أو نتااي أو بناة؛
م) مت مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة ل ايما النسياء والفتييات ذوات اإلعاقية
من الوصو اىل مباين اهليئات الق ائية واللجوء اىل اإلبراءات الق ائية وذليا عين رييق
مجلية مين األميور منهنيا تييوفري خيدمات قانونيية جمانيية يسييهن ح يوهلق عليهنيا وترمجية شييفوية
بلغة اإلشارة وتيسري ابرائي شام يراعي السن والنوع البتماعيو
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حرية الشخص وأمنه (املادة )14
 -2٧دددعر اللجنددة ابلقلددل زام سددلب أشددا ع ذوي ع ددة ح دريتا قسدددب الع هددة املتصددترة
أو الفعلهددة ،والعددالا ددري ال ددتع يف املستدددفه ت ،و يددااا األخفد والدد لليف ذوي اإلع د ت الذهنهددة
أو النفسهة االجتم عهة يف مؤسس ت ملالحهة ،م ه احل يف  59مر زال مس َّجالل مد ددل اسلدو
التخين لذشا ع ذوي اإلع ة.
 -2٨توصي اللجنة الدولة ال رل وفق ا للمبادئ التوبيهنية بشيأن حيق األشيخاص ذوي
اإلعاقة احلرية واألمن يعتماد تشريعات حتظر مجيع الظرول أي حبس غري يوعي
ل شخاص ذوي اإلعاقة نظال العدالية أو مرافيق ال يتة العقليية بسيبب العاوية املت يورة
أو الفعلية وتنفيذواو وتوصيهنا أي ا تن ت ع مبادئ توبيهنية الزامية للقبو من أب احيال
كرامة ذوي اإلعاقات الذونية أو النفسيية البتماعيية وايالمتهنق ورغبياهتق وتف ييالهتق ونيمان
عدل البهنق حريتهنقو
عدل التعرض لالاتغال والعنف والعتداء (املادة )16
-29

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

انتد د ر العن د ابألش ددا ع ذوي اإلع ددة واالعت دداام عل ددها و د إ  ،مل ددة
أ)
النسد م واألخفد وذوي اإلع د ت الذهنهددة أو النفسددهة االجتم عهددة ،نيا ددل مؤسسد ت الرع يددة الصددحهة
واملؤسس ت اإلملالحهة؛
م) عام وجتني ااقري قع لة ملنف العن  ،ي قه العن اجلنسد واجلنسد ين ،ال سدهم يف
املن د ز واملؤسس د ت واستمع د ت ارلهددة و هم د ت الالجئدديف الددو يعددهش قها د األشددا ع ذوو اإلع ددة،
و جرامات لرملا لني التااقري الت ئهة؛
ا) عام تقري مح ية قع لة و ام ت نيع لذشا ع ذوي اإلع ة تح ل االسدتلال
أو العن أو االعتاام؛
ني)
واالعتاام علها ؛

عددام وج دتني قه د فت ملمتسددة ع د ح د الت العن د ابألشددا ع ذوي اإلع ددة

ه) عام وجتني آلهد ت صصدة لمدد حد الت االسدتلال والعند واالعتداام يف
حل األشا ع ذوي اإلع ة والتحقهل قها ومق ت ة مر مدها ؛
و)
مجهف الدهئ ت.

عام وجتني حظر مد شر للعقتقة الدانهة املسل ة عل األخف ذوي اإلع ة يف

 -٣0توصي اللجنة الدولة ال رل وا يلي:
اختاذ مجيع التدابري ال رورية ملنع مجييع أشي ا الايتغال والعنيف والعتيداء
أ)
املرت بة حق األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة النساء واأل فا ؛
الق ياء ومقيدمي اخليدمات ال يتية
م) التأكد مين أن عناصير الشير ة والعيامل
والبتماعية يتلقون التدريب املنيتظق واإللزاميي جميا وقايية األشيخاص ذوي اإلعاقية مين
العنف والعتداء؛
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ا) اعتميياد تييدابري فعاليية ت ف ي ل شييخاص ذوي اإلعاقيية نييتااي العنييف احل ييو
عل اخلدمات واملعلومات املتاحة وا ذلا خ وط الت ا املباشرة واملالبئ وخدمات
دعق ال تااي واملشورة والن ح؛
ني) مجييع بييياانت م يينفة حسييب نييوع اجليينس والسيين عيين العنييف يألشييخاص ذوي
اإلعاقة والعتيداء علييهنق مجييع البيئيات ونشيروا ويا ذليا عيدد املالحقيات الق يائية
واإلداانت والعقويت املفرونة عل اجلناة؛
ه) انشيياء آليييات لتلقييي الشي اوف يسييهن الوصييو اليهنييا ومتاحيية للجميييع تشييم
صالحياهتا تقدمي تعوي ات وفرض عقويت عل اجلناة وفق ا للمادة  )3(16من التفاقية؛

و) ايين تش يريعات حتظيير ص يراحة مجيييع أشي ا العقوبيية البدنييية املسييل ة عل ي
األ فا حىت اخلفيفة منهنا مجيع البيئات وا فيهنا البيت واملشاسات وانفاذوا وذلا
وفقا للهندل  2-16من أودال التنمية املستدامة بشأن الق اء عل العنف ند األ فا و
محاية السالمة الشخ ية (املادة )1٧
 -٣١الحددا اللجنددة ققلددل عددام وج دتني ددااقري للت يددة واحلم يددة مفددل السددالمة الت مددة لذشددا ع
ذوي اإلع ة ،ملة قهم يتعلل ابلعالا القسري والتعقه القسدري ،ال سدهم ذوي اإلع د ت النفسدهة
االجتم عهة والنس م والفته ت ذوات اإلع ة.
 -٣2توصي اللجنة الدولة ال رل يعتماد التدابري التشريعية وغريوا مين التيدابري الالءمية
حلماية االمة األشخاص ذوي اإلعاقة مجيع البيئات وا فيهنا البيئيات املشاسيية الي ل ييزا
يودعيون فيهنيا ومنيع عيالق األشيخاص ذوي اإلعاقية وتعقييمهنق
ذوو اإلعاقات النفسية البتماعية َ
قسرا خاصة ذوي اإلعاقات النفسية البتماعية والنساء والفتيات ذوات اإلعاقةو
حرية التنق واجلنسية (املادة )1٨
 -٣٣دددعر اللجنددة ابلقلدل زام احلدتاجز الدو عددا سدددهل حصددت األشددا ع ذوي اإلع ددة
عل د وقئددل ربهددة قتملددفا الجئدديف ،األمددر الددذي يعددتق متددتعا ابحلددل يف حريددة التنقددل .و دددعر
يسجلتر و ت التالنية.
ابلقلل أين ل ألر قعض األخف  ،ي قها أخف ذوو ع ة ،ال َّ
 -٣4توصي اللجنة الدولة ال رل وا يلي:

تيدعيق بيرانم التسييجي لتنفيييذ القيانون رقييق  13م ييررا اثنيي ا 2014/املتعلييق
أ)
يلالبئ ونمان ح و الالبئ ذوي اإلعاقات مجيع منا ق البلد عل واثئق رمسيية علي
قدل املساواة مع غريوق؛
م) انفاذ تسجي مجيع الولدان ذوي اإلعاقات وتنظيق محلة علي ن ياق البليد
لتوعية الوالدين والتمع احمللي تمهية تسجي مواليدوق ون فيهنق ذوو اإلعاقاتو
العيش املستق واإلدماق

التمع (املادة )19

 -٣5دعر اللجنة ابلقلل لتجتني أشا ع ذوي ع ة يعهددتر يف عزلدة اجتم عهدة ومفصدتليف
عد أسددره وعد جمتمعد هت ارلهدة .و دددعر ابلقلددل أيند ل ألر الدد التحتهددة واخلددام ت الددو يتعددذر
التملت لها جتعل م الصعب علد األشدا ع ذوي اإلع دة املدد ر ة يف أندد ة احلهد ة الهتمهدة
ابستقاللهة ،ملة يف املن خل الريفهة أو الن ئهة.
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 -٣6توصييي اللجنيية الدوليية ال ييرل نييوء تعليقهنييا العييال رقييق  )201٧(5بشييأن العيييش
املستق واإلدماق التمع تن تعتمد اايياتيجية و نيية بشيأن العييش املسيتق واإلدمياق
التمع ومتنع عز األشخاص ذوي اإلعاقة أو ف لهنقو وتوصيهنا أي ا بيزايدة تيوفري اخليدمات
العاميية القائميية وام انييية احل ييو عليهنييا وعوهلييا للجميييع وااييتتداث خييدمات جمتمعييية هلييق
حبيث تتاح هلق فرصة اختيار أماكن اقيامتهنق وأمياكن عيشيهنق وميع مين يعيشيون ويا ذليا
تيسيير
املنييا ق الريفييية أو النائيييةو وتوصيييهنا انييافة اىل ذلييا تن تييوفر هلييق خييدمات الييدعق و ّ
ح وهلق عليهنا وا ذلا خدمات املساعدة الشخ يةو
التنق الشخ ي (املادة )20
 -٣٧دددعر اللجنددة ابلقلددل زام عددام ف يددة قددرع حصددت األشددا ع ذوي اإلع ددة عل د وس د ئل
وأجازة ُمعهنة عل التنقل مهسترة التملفة ،ملة يف املند خل الريفهدة .و ددعر ابلقلدل أيند ل قددار
حماونيية تاقر التمنتلتجه الالزمة عل املستت ارل إلنت ا أجازة ُمعهنة من سدة.

 -٣٨توصي اللجنة الدولية ال يرل يختياذ تيدابري ت في ااتحية الت نولوبييا واخليدمات الالءمية
إلصييالح الواييائ واألبهنييزة املعينيية علي التنقي اجليييدة وت يينيعهنا علي ال ييعيد احمللييي وبت لفيية
معقولة بسب منهنا اإلعاانت ومراعاة املت لبات والختيارات الفرديةو
حرية التعبري والرأي واحل و عل املعلومات (املادة )21
-٣9

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

ددتقري املعلتم د ت يف أش ددم يس ددال عل د األش ددا ع ذوي اإلع ددة االخ ددالا
أ)
علهاد لدهو لزامهد ل يتجدب املد نية  2مد األمدر الددتزاري ر د  01/09/MININFORاملددؤر  ١0آم/
أ س و 2009؛
م) للددة اإلشد رة ددري معددا ر د للدةل ربهددة يتجددب القد نتر ،ومعج د للددة اإلش د رة
الرواناي ر يُستممل قعا ،و ام ت الامجة الدفتية ت للة اإلش رة ري مت حة ابلم مل؛

ا) األشددا ع ذوو اإلع ددة يتعددذر علددها التملددت ت املعلتم د ت الع مددة ووس د ئ
اإلعالم يف أشم يسال االخالا علها أو ت منتلتجه املعلتم ت عل ام املس واة مف ريه .
 -40توصي اللجنة الدولة ال رل وا يلي:

مرابعيية املييادة  2ميين األميير الييوءاري رقييق  01/09/MININFORمل البيية ك ي
أ)
من واائط اإلعالل العامة واخلاصية بتيوفري املعلوميات أشي ا ل ين ل شيخاص ذوي اإلعاقية
ال الع عليهنا؛
م) العيال بلغة اإلشيارة الروانديية لغيةا رمسيية واإلايراع اايت ما معجيق
لغة اإلشيارة الروانديية وونيع بيرام التيدريب والتوحييد القياايي واصيدار الشيهنادات للميمجي
الشفوي بلغة اإلشارة والتأكد من توفري خدمات اليمجة الشفوية بلغة اإلشارة لل ق؛
ا) نييمان وصييو مجيييع األشييخاص ذوي اإلعاقيية اىل اإلعييالل وااييتتداث
واائط اإلعالل ل ن ال الع عليهنيا ويا ذليا
وااتخدال ت نولوبيا وأش ا ات ا
املواقيع الشيب ية والت بيقيات اللجميية ونييمان وصيوهلق اىل ت نولوبييا املعلوميات علي قييدل
املساواة مع غريوقو
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احيال البيت واألارة (املادة )23
-4١

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :
أ)

ح الت أُقعا قها أخف ع والايا عل أس

اإلع ة ألسد م منا الفقر؛

م) لة التع  ،ال سهم يف نظ م العاالة ونظ م مح ية األخف  ،اقتق األشدا ع
ذوي اإلع ة ،ملة ذوي اإلع ت النفسهة االجتم عهة.
 -42توصي اللجنة الدولة ال رل وا يلي:
توفري ما ي فيي ويناايب مين معلوميات وخيدمات ودعيق ل اير الي ليديهنا
أ)
أفيراد ذوو اعاقييات وييا ذلييا شي محاييية ابتماعييية ل ايير الفقييرية الي يرأاييهنا أشييخاص
ذوو اعاقة وتلا ال لديهنا أ فا ذوو اعاقة ونمان متتع األ فيا حبقهنيق أن ييعرعيوا
كنف األارة والبيت؛
م) رفيع مسيتوف الييوعي التميع عمومي ا و نظيال العداليية والوكيالت املعنييية
حبماييية األ فييا حبقييوق األشييخاص ذوي اإلعاقيية ل ايييما احلييق احييال البيييت واألاييرة
خاصة يلنسبة لذوي اإلعاقات النفسية البتماعيةو
التعليق (املادة )24
 -4٣دعر اللجنة ابلقلل م أر األخف ذوي اإلع ة يص امتر قعرا هدل حتدت نيور متدتعا
ابحلددل يف التعلدده اجلهددا واجلد مف يف املدداار الع نييددة ،ال سددهم األخفد ذوي اإلع ددة يف هم د ت
الالجئيف ويف املؤسس ت .و ددعر ققلدل ابلدغ ألر أ ثدر مد  40 000خفدل ذي ع دة ال يزالدتر
د را النظد م املارسد قسدددب املسد ق ت ال تيلددة ،وعددام ف يددة التسد ئل واألجاددزة املعهنددة علد التنقددل،
وعددام مم نهددة ددنقلا يف املدداار  ،ت د قة ت نقددع السددم الفدرنيي ،ملددة يف املن د خل الن ئهددة
أو الريفهة.
 -44توصي اللجنة الدولية ال يرل نيوء تعليقهنيا العيال رقيق  )2016(4بشيأن احليق
التعليييق الشييام للجميييع واهلييدل  4ميين أوييدال التنمييية املسييتدامة ل ايييما الغييايت 5-4
و(4أ) يختياذ مجييع التييدابري املناايبة ل يمان حييق مجييع األ فيا ذوي اإلعاقيية التعلييق اجليييد
واجلامع وا ذلا عين رييق اءالية احليوابز املاديية واحليوابز املتعلقية يلت يالت واملعلوميات
وغريوا من احلوابز ونمان توفري جتهنييزات فرديية مثي األبهنيزة املعينية واليدعق واملنياو وامليواد
الدرااية امليسورة وتشجيع اجياد بيئات بامعةو
ال تة (املادة )25
-45

الحا اللجنة ققلل م يل :

االقتق ر ت مراقل و ام ت للرع ية الصحهة والتثقه يف جمد الصدحة الع مدة
أ)
يسال التملت لها  ،ي يف ذلني ام ت ال تار و دام ت الصدحة اجلنسدهة واإلجن قهدة وقدرامم
الت يددة م د قددريو نقددع املن عددة الدد درية/اإلياز و ددتقري العددالا والرع يددة والدداع للمص د قيف ق د ،
ملة يف املن خل الريفهة الن ئهة؛
م) نقع التاريب املن سدب لذ صد ئهيف الصدحهيف يف جمد حقدتق اإلنسد ر املمفتلدة
لذشا ع ذوي اإلع ة ،ي يف ذلني قدار املتاققة احلرة واملستنرية؛
10
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ا)

أر الالجئيف ذوي اإلع ت ال يستفهاور م ل هة نفق ت الرع ية الصحهة؛

ني) عام وجتني ااقري حمانية قدار املص قيف ابملال يف السه س ت املر د ة ابلصدحة
واإلع ة ،ال سهم قهم خيع الت ية م سرخ ر اجللا وعالج .
 -46توصي اللجنة الدولة ال رل وا يلي:
اعتماد وتنفييذ اايياتيجية ت في تيوافر خيدمات ومرافيق للتثقييف ال يتي
أ)
والرعايية ال ييتية جلميييع األشيخاص ذوي اإلعاقيية واييهنولة الاييتفادة منهنيا مجيييع أ يياء البلييد
وا ذلا خدمات ال وارئ وخدمات ال تة اجلنسية واإلجنابية وبرام الوقاية من فريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدء وتوفري العالق والرعاية والدعق للم اب به؛
م) توعية األخ ائي ال بيي حبقيوق األشيخاص ذوي اإلعاقية مين خيال التيدريب
ونشر املعايري األخالقية وا ذلا احلق املوافقة احلرة واملستنرية؛
ا) اختاذ التدابري الالءمة ال فيلة حب يو مجييع األشيخاص ذوي اإلعاقية وين
فيييهنق الالبئييون ذوو اإلعاقييات عل ي خييدمات الرعاييية ال ييتية اجليييدة للجميييع وتاييعار معقوليية
ودون متييز؛
ني) اعتماد تيدابري حميددة بشيأن امل ياب يملهنيق اياايات ال يتة واإلعاقية تيوفر
خدمات بيدة وميسورة الت لفة ويسهن احل و عليهنا للوقاية من ار ان اجللد وعالبهو
التأوي واعادة التأوي (املادة )26
 -4٧دددعر اللجنددة ابلقلددل زام الددنقع يف اخلددام ت وال دربامم والتمنتلتجه د املتم ملددة للتاههددل
و عد نية التاههددل املدددا ة قدديف الق ع د ت يف الاولددة ال ددر  ،ال سددهم يف املن د خل الريفهددة .و دددعر
ابلقلل عل وج اخلصتع ألر دام ت التاههدل و عد نية التاههدل املتعلقدة ابلصدحة واألجادزة املعهندة
ال دملا ة التاميف الصح ".)"Mutuelle de Santé
 -4٨توصي اللجنة الدولة ال رل يختاذ التدابري الالءمة لتأم ح يو األشيخاص ذوي
اإلعاقيية عل ي خييدمات وب يرام وت نولوبيييا التأوي ي واعييادة التأوي ي الشيياملة واملشيييكة ب ي
الق اعات جمتمعاهتق احمللية و مجيع مقا عات الدولة ال يرلو وتوصييهنا أي يا يختياذ التيدابري
املناايبة ب ييرق منهنيا توايييع ن يياق خ ية التييأم ال ييتي (  ) Mutuelle de Santéحبيييث مت ّ يين
األشخاص ذوي اإلعاقة من احل و عل خدمات وأبهنزة التأوي واعادة التأويي املتعلقية
يل تة امليسورة الت لفةو
العم والعمالة (املادة )2٧
-49

دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

معددا العم لددة املددنافض قدديف األشددا ع ذوي اإلع ددة  -الددذي يدلددغ  56يف
أ)
امل ئددة اسددتن نيال ت عددااني السددم ر واملس د الراقددف يف رواندداا  ٧٧ ،)20١2يف امل ئددة مددنا يف الق د ا
ري الرب  -والذي و قتج ع النس م والدد م ذوات وذوي اإلع ت؛
م) احلدتاجز املمناجددة املتتددتعة أم د م األشددا ع ذوي اإلع ددة والتمههددز يف حقا د
يف عملهددة التت ه د وأم د العمددل ،ي د يف ذلددني عددام وج دتني ر هد د ت هس دريية معقتلددة ،وأم د
عمل يسال التحرك قها  ،ونقل ع م يسال التحرك قه أين ل ومهستر التملفة؛
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ا)
عل عمل.

عددام وج دتني قددرع التدداريب املاددين لتممدديف األشددا ع ذوي اإلع ددة م د احلصددت

 -50وفقا ألح ال التفاقية ومتاشيا مع اهليدل  5-٨مين أويدال التنميية املسيتدامة توصيي
اللجنة الدولة ال رل وا يلي:
اعتماد ما يلزل من ايااات وتدابري وا فيهنيا تيدابري حميددة ليزايدة معيد
أ)
عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة ءايدة كبرية ل ايما النساء والشباب كي مين الق ياع
الرمسي وغري الرمسي؛
م) اختاذ تدابري فعالة إلءالة احلوابز املمنهنجة والتميييز بسيبب اإلعاقية الليذين
يوابهنهنمييا األشييخاص ذوو اإلعاقيية احل ييو علي العمي وييا ذلييا نييمان تييوفري ترتيبييات
تيسريية معقولة وت ييف أماكن العم وتيسيري احلركية فيهنيا ومت لبيات العمي املرنية ونقي عيال
تسهن احلركة فيه وميسور الت لفة؛
ا) تنفيذ برام التدريب وتنمية املهنارات لتيسري توديف األشخاص ذوي اإلعاقية
وبعلهنق أقدر عل املنافسة اوق العم املفتوحةو
مستوف املعيشة الالئق واحلماية البتماعية (املادة )2٨
 -5١يس ور اللجنة القلل ألر العايا م األشدا ع ذوي اإلع دة يعد نتر الفقدر وألر جادتني
احلم ية االجتم عهة واحلا م الفقر لع مة السم ر ستنا ت حا قعهدا ت مؤشدر صدنه الفقدر
حسب األسر املعهدهة ولهو ت املستت الفرنيي ،وم مث قا ا سدتثين األشدا ع ذوي اإلع دة،
ملددة النس د م ذوات اإلع ددة ،وال ا ددذ يف االعتد د ر التم د له اإلت د قهة الن مجددة ع د املت لد د ت
املتعلقة ابإلع ة.
 -52توصي اللجنة الدولة ال رل بونع بيرام للتمايية البتماعيية واحليد مين الفقير هتيدل
اىل نمان مستوف معيشيي لئيق ل شيخاص ذوي اإلعاقية بسيب منهنيا تيوفري معاشيات تقاعديية
وعالوات ابتماعية والتأكد من أن وذه اليلام ت يع احلسيبان الت ياليف اإلنيافية املت يلة
يإلعاقةو وتوصيهنا أي ا إبعادة النظر نظال ت نيف الفقر اليذي يسيتند اىل األايرة املعيشيية
ونييمان ح ييو مجيييع األشييخاص ذوي اإلعاقيية ل ايييما النسيياء ذوات اإلعاقيية علي احلماييية
البتماعييية امل ييممة ل فيراد وغريوييا ميين اخلييدمات البتماعييية التمعييية وبيرام اإلاي ان
العييال وخييدمات الييدعق لتم ييينهنق ميين العيييش ياييتقاللية مييع الح ييال الوابييب حلقييوقهنق
ورغباهتق وتف يالهتقو
املشاركة
-5٣

احلياة السيااية والعامة (املادة )29
دعر اللجنة ابلقلل زام م يل :

امل نياتر  )٣ ٨و )4 24م الق نتر األس س ر  ١9١٨/00١الذي م
أ)
االنتا ابت ،و م نياتر حترم ر األشا ع ذوي اإلع ة الذهنهدة أو النفسدهة االجتم عهدة حقاد
يف التصتيت والاشح لالنتا ابت؛
م)
12

جرامات التصتيت ومراقق ومتانيه ري املت حة جلمهف األشا ع ذوي اإلع ة؛
GE.19-07297

CRPD/C/RWA/CO/1

ا) املعدداالت املنافنددة لتمثهددل األشددا ع ذوي اإلع ددة ومد د ر تا  ،ملددة النس د م
ذوات اإلع دة ،يف احلهد ة السه سدهة وملدنف القدرارات الع مدة ،يد يف ذلدني يف الربملد ر واحلمتمدة ،واملنظمد ت
النس ئهة الس ئاة ،و ه نية اسلو التخين لذشا ع ذوي اإلع ة.
 -54توصي اللجنة الدولة ال رل وا يلي:
تنقيح قوانينهنا وا فيهنا القانون األاااي رقيق  191٨/001اليذي حي يق
أ)
النتخييايت حبيييث ت في متتييع األشييخاص ذوي اإلعاقيية الذونييية أو النفسييية البتماعييية حبقهنييق
الت ويت واليشح لالنتخايت؛
م) اعتميياد تييدابري تيسيير جلميييع األشييخاص ذوي اإلعاقيية اب يراءات الت ييويت
ومت ّ نهنق من الوصو اىل مرافقيه واحل يو علي ميواده ويا ذليا مين خيال تيوفري امليواد
واملعلومات النتخابية تش ا يسهن ا العهنق عليهنا؛
ا) اختيياذ مجيييع التييدابري املنااييبة وييا ذلييا تييدابري حمييددة ل ييمان مشيياركة
األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة النساء ذوات اإلعاقة احلياة السيااية وصينع القيرارات
العاميية وييا ذلييا اللملييان واحل وميية واملنظمييات النسييائية السييائدة وقيييادة اللييس الييو ين
ل شخاص ذوي اإلعاقةو
املشاركة

احلياة الثقافية وأنش ة اليفيه والتسلية والراينة (املادة )30

 -55دعر اللجنة ابلقلل ألر الاولة ال ر ر ت ف أو صداق علد مع هداة مدرا ش لتهسدري
النف د ذ ت املصددنف ت املندددترة لف ئدداة األشددا ع املمفددتقيف أو مع د الدصددر أو ذوي ع د ت أ ددر
يف رامة امل دتع ت .و دعر ابلقلل أين ل قسدب عام قذإ اجلاا الالزم لزلنية املس ح ت املت حة
للاقه والتسلهة ،يف ل مد املند خل الريفهدة واحلندرية ،والفدرع ارداونية املت حدة لذشدا ع ذوي
اإلع ة ،ي قها األخف  ،للمد ر ة يف األند ة الرلتهة والثق قهة.
 -56تشجع اللجنة الدولة ال يرل علي اختياذ مجييع التيدابري املناايبة لتوقييع معاويدة ميراكش
والت ديق عليهنا وتنفيذواو وتوصيهنا تن تتخذ تدابري ملمواة لزايدة أماكن اليفييه والتسيلية الي
يسييهن الوصييو اليهنييا والشيياملة للجميييع وتييدعق مشيياركة األشييخاص ذوي اإلعاقيية ويين فيييهنق
األنش ة الراينية والثقافية وتشجعهنق عليهناو
األ فا

بيق -التزامات حمددة (املواد )33-31
مجع اإلح اءات والبياانت (املادة )31
 -5٧دددعر اللجنددة ابلقلددل ألر الاولددة ال ددر ال جتمددف ق ريقددة تناجددة قه د فت حص د ئهة مصددنفة
ع األشا ع ذوي اإلع ة.
 -5٨توصي اللجنة الدولة ال رل تن تويل اوتماما يلغا لليروابط القائمية بي امليادة 31
من التفاقية والغاية  1٨-1٧من أودال التنمية املسيتدامة ومتينهن مجيع البيياانت الفائقية
اجلييودة واملنااييبة ءمنيي ا واملويييوق ييا وامل يينفة حسييب الييدخ والنييوع البتميياعي والسيين والعييرق
واألصي اإليييين وونييع اهلجييرة ونييوع العاويية واملوقييع اجلغيرا وحتليلهنييا ونشييروا وكييذلا البييياانت
عن احلوابز ال ي ي دل يا األشيخاص ذوو اإلعاقية التميع وغيري ذليا مين اخل يائص
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ذات ال ييلة اييياقاهتا الو نيييةو وتوصيييهنا أي يا تن تسييتخدل البييياانت الي جتمعهنييا وحتللهنييا
راق اياايات مالئمية لتتسي اعميا حقيوق األشيخاص ذوي اإلعاقيةو كميا توصييهنا تن تنظير
أن تستخدل تعدادوا الس ان واملسياكن وغيري ذليا مين ااتق ياءات األاير املعيشيية
جمموعة األائلة الق رية املتعلقة يإلعاقة ال ادرة عن فريق واشن ن املعين إبح اءات اإلعاقةو
التعاون الدويل (املادة )32
 -59دددعر اللجنددة ابلقلددل زام االقتق د ر ت عمدده مراع د ة حقددتق األشددا ع ذوي اإلع ددة،
املمرسددة يف اال ف هددة ،يف نفهددذ ددة التنمهددة املسددتاامة لع د م  20٣0ورملدداه عل د الصددعها الددتخين،
وقددار عددام ف يددة التدد ور مددف املنظمد ت املمثلددة لذشدا ع ذوي اإلع ددة و شدرا ا يف صددمه
مد ريف وقرامم التع ور الاويل و نفهذه ورملاه و قههما .
 -60توصي اللجنة الدولة ال رل تن تعمق حقيوق األشيخاص ذوي اإلعاقية تنفييذوا
خ يية التنمييية املسييتدامة لعييال  2030ورصييدوا ونييمان أن ت ييون مجيييع بهنييود التعيياون الييدويل
ياء يلتنفييذ
شاملة يل ام ل شخاص ذوي اإلعاقة
ابتداء من ت ميق اللام والسيااات وانتهن ا
ا
والرصييد والتقييييق وتن تتشيياور مييع منظمييات األشييخاص ذوي اإلعاقيية ب ريقيية ممنهنجيية وجمدييية
بنبا اىل بنب مع األ رال الدولية الفاعلة جما التنميةو وتوصي اللجنة الدولة ال يرل أي يا
تن تنظر الت ديق عل بروتوكو امليثاق األفريقي حلقيوق اإلنسيان والشيعوب املتعليق حبقيوق
األشخاص ذوي اإلعاقة أفريقيا الذي اعتمده الحتاد األفريقي مشخراو
التنفيذ والرصد عل ال عيد الو ين (املادة )33
 -6١الحددا اللجنددة ققلددل أر اللجنددة التخنهددة حلقددتق اإلنسد ر ال متلددني مد يمفد مد امل دتارني
الدد درية والتقنهددة وامل لهددة ،األمددر الددذي نعا د م د أنيام واليتا د قفع لهددة .و دددعر ابلقلددل أين د ل زام
تع مد ر ة األشا ع ذوي اإلع ة واملنظم ت الو متثلا يف مجهدف مراحدل عملهدة التنفهدذ والرملدا
عل الصعها التخين.
 -62توصي اللجنية الدولية ال يرل آخيذة احلسيبان مبادئهنيا التوبيهنيية بشيأن أ ير الرصيد
املسييتق واملشيياركة أعمييا اللجنيية ( CRPD/C/1/Rev.1املرفييق) تن خت ييص م يوارد بش يرية
كمي ي ا إلق ييدار اللجن يية الو ني يية حلق ييوق اإلنس ييان علي ي أداء وليتهن ييا
وتقني يية ومالي يية ت ف ييي نوعي ي ا و ّ
بفعاليةو وتوصيهنا أي ا ب مان املشاركة ال املة ل شيخاص ذوي اإلعاقية خاصية النسياء ذوات
اإلعاقة واملنظمات ال متثلهنق رصد تنفيذ التفاقية ب رق منهنا توفري التموي الالءلو

رابعا -املتابعة
نشر املعلومات
 -6٣تشييدد اللجنيية عل ي أمهييية مجيييع التوصيييات الييواردة وييذه املالحظييات اخلتاميييةو
وفيما يتعلق يلتدابري العابلة الي جييب اختاذويا تيود اللجنية أن توبيه انتبياه الدولية ال يرل
اىل التوصيات الواردة الفقرت ( 12بشأن النساء ذوات اإلعاقة) و( 52بشيأن مسيتوف
املعيشة الالئق)و
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 -64وت ليب اللجنيية اىل الدولية ال ييرل أن تنفيذ التوصيييات اليواردة وييذه املالحظييات
اخلتاميييةو وتوصييي اللجنيية الدوليية ال ييرل تن حتيي وييذه املالحظييات اخلتامييية للنظيير فيهنييا واختيياذ
الوءارات املخت ية والسيل ات
ابراءات بشأئا اىل أع اء احل ومة واللملان واملسشول
التعلييق واملهنين ال بيية والقانونيية
احمللية وأع اء الموعيات املهننيية املعنيية مثي العيامل
وكذلا اىل واائط اإلعالل ياتخدال ااياتيجيات التواص البتماعي احلديثةو
 -65وتشجع اللجنة الدولة ال رل بقوة عل اشراك منظميات التميع امليدين ول اييما
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة اعداد تقريروا الدوريو
 -66وت لب اللجنة اىل الدولة ال رل أن تنشر وذه املالحظات اخلتامية عل ن ياق واايع
وييا يشييم املنظمييات غييري احل ومييية ومنظمييات األشييخاص ذوي اإلعاقيية واألشييخاص ذوي
اإلعاقة أنفسهنق وأفراد أاروق يللغات الو نية ولغات األقليات وا ذلا لغية اإلشيارة
و أش ا يسهن ال الع عليهنا وت لب اليهنيا أي ي ا أن تنشيروا صيفتة حقيوق اإلنسيان
املوقع الشب ي للت ومةو
التقرير الدوري املقب
 -6٧ت لييب اللجنيية اىل الدوليية ال ييرل أن تقييدل تقريروييا اجلييامع للتقييارير الدورييية الثيياين
والثالييث والرابييع حبلييو  14كييانون الثاين/ينيياير  2023وأن تييدرق فيييه معلومييات عيين تنفيييذ
التوصيات اليواردة ويذه املالحظيات اخلتامييةو وتيدعو اللجنية الدولية ال يرل اىل أن تنظير
تقدمي التقرير املذكور أعاله عمالا إببراء اللجنة املبسيط لتقيدمي التقيارير اليذي تعيد اللجنية
ووببه قائمة مسائ قب التاريخ احملدد لتقدمي تقريير الدولية ال يرل بسينة واحيدة علي األقي و
وتش ردود الدولة ال رل عل قائمة املسائ وذه تقريرواو
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