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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية بشأن تقرير هندوراس

األويل*

أولا -مقدمة
 -1نظرت اللجنة يف تقرير هندوراس األويل ) (CRPD/C/HND/1يف جلستيها  314و315
املعق و وويف ت يف  30و 31آذار/م و ووارس  ،2017عل و ووو الت و ويفايل ،واعت و وودت املالحظ و ووات اخلتامي و ووة
اليفار ة أ انه يف جلستها  327املعقيف ة يف  10نيسان/أبريل .2017
 -2وترحو ووج اللجنو ووة بتقريو وور الدولو ووة ال و وورا األويل وتط و و رها علو ووو ر و ووا الو وور و اخل يو ووة
) (CRPD/C/HND/Q/1/Add.1علووو ما ووة األ ووعلة الووج أعوود ا اللجنووة ).(CRPD/C/HND/Q/1
ك ا تط ر اللجنة الدولة ال را علو احليفار البنوا الو ج جورع مود ولود الدولوة ويويط عل وا مود
الرضووا لتلتوزام الو ج أعربووه عنوول الدولووة ال وورا عو وريو ولوودها يفا مووة تطوريعا ا موود أح ووام
اتتفامية.

اثنيا -اجلوانب اإلجيابية
 -3ي وويط اللجن ووة عل ووا م وود الرض ووا بتر وودي الدول ووة ال وورا عل ووو معاه وودة م وراكري لتيس و
احلريف علو املنطيفرات املعدة لوأشخاص امل فيفل أو معوام البرور أو للو ي يودون صوعيفلت
أخرع يف مرا ة امل بيفعات.
 -4وتالحوول اللجنووة لرتيوواا التط وريعات والسيا ووات العامووة املت و نت ألح ووام وترتيبووات
بطأن حقيفق األشخاص ذوج اإلعامة ،وم بينها يدر براز ما يل :
(أ)
(ب)
لعام 2005؛
__________

*

مانيفن لغة اإلشارة اهلندورا ية؛
مووانيفن التن يووة الطوواملة لذشووخاص ذوج اإلعامووة ،الرووا ر لملر وويفم رم و 160

اعت د ا اللجنة يف ور ا السابعة عطرة ( 20آذار/مارس  12 -نيسان/أبريل .)2017
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(ج) السيا ة العامة املتعلقة ار وة األشوخاص ذوج اإلعاموة حقويفمه وج مواجه
اتجت و وواع يف هنو وودوراس ،الو ووج خلو ووه حيو ووز النفو وواذ يف عو ووام  ،2013وخ تهو ووا ات و و اتيجية
لل حاور التسعة املت َّ نة ليها؛
( ) القووانيفن األ ا و للتعلووي وت حتوول املتعلقووة للتعلووي الطووامل لذشووخاص ذوج
اإلعامة واتحتياجات التعلي ية اخلاصة وامليفاهج ات تثنا ية ،وت حة ميفا مة املناهج الدرا ية.

اثلثا -الشواغل الرئيسية والتوصيات
ألف -املبادئ العامة واللتزامات (املواد من  1إىل )4
 -5تالح وول اللجن ووة بقل و و أن التط و وريعات والسيا ووات وال و ورامج العام ووة يف الدول ووة ال وورا
مووا زالووه تت و أح امووا وترتيبووات بطووأن حقوويفق األشووخاص ذوج اإلعام ووة تنووتقن م و ه و ه
احلقيفق ومر لحات تنتقن م شأهن  ،ت تتيفا م مد منيفذج اإلعامة القا علو حقيفق اإلنسوان
املقرر يف اتتفامية .ك ا يساور اللجنة مل بطأن اشوت ا مطوروا القوانيفن املعود لقوانيفن املسواواة
والتن يووة املت املووة لذشووخاص ذوج اإلعامووة علووو أح ووام عامووة جوودا ،وبطووأن عرضوول حاليووا علووو
جلنة املساواة ب اجلنس لل يفنغرس اليفوين إلمراره.
 -6توصييل اللجنيية الدوليية الريير /ريية ملراوعيية و أو إل ييا و أو تعييديل التشييريعات
والسياسييات القائ يية املتابييلة ملوأييوع و أو اعت يياد تش يريعات وسياسييات وديييد ييد
العرتا ألشخاص ذوي اإلعاقية أأصيباح حقيوق إنسيانية أياملل األحقيية ت الت تي يا
مبا يتفق وأحكام التفاقية و د إل ا مجيي املابيرلبات املسييهلة يعل وعليين ليجن اللجنية
توصييل أبن يييتع إق يرار اييدي قييانون املسيياوا والتن ييية املتكامليية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية
بابفة هنائية م مراعا مالحظيات مكتيب مفوأيية األميع املتبيد السيامية إلقيوق اإلنسيان
ت هندوراس َّ
املقدمة ت شباط لرباير 2017ل
 -7ويساور اللجنوة ملو بطوأن املرتبوة اهلرميوة لوا ارة العاموة لتن يوة األشوخاص ذوج اإلعاموة،
لهو رور بورانمج بود ليفكالوة وزارة الدولوة للتن يوة واإل مواج اتجت واع  ،بول توز ا ملقوا ا ن بعود
أن ُره ه ه اإل ارة يف اإل ارة العامة لطؤون كبار الس الج تنف برانمج ‘هندوراس للج يد‘.
 -8توصل اللجنة أبن تض ن الدولة الرير أن تكيون اإلدار العامية لتن يية األشيخاص
ذوي اإلعاقة أياانا وطني ا دائ ا وأبن ختابص ا موارد بشرية ومالية أاليية وديدد لتضيرل
بوليتهال
 -9وتالحو وول اللجنو ووة بقل و و أن تعريو وود اإلعامو ووة ومعو وواي يديو وودها يف الدولو ووة ال و وورا و و
ميفحدي وت يتفقان مد مبا ئ اتتفامية.
 -10توصييل اللجنيية أبن تييوائع الدوليية الريير تعريييف اإلعاقيية ومعيياية إصييدار شييهاد ييا
مي أحكييام التفاقييية ميين أوييل إنشييا نظييام إلصييدار شييهاد اإلعاقيية يعك ي ييوذ اإلعاقيية
القائع على حقوق اإلنسان املكفولة لألشخاص ذوي اإلعاقةل
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 -11ويساور اللجنة مل بطأن عدم لزامية التطاور مد األشخاص ذوج اإلعامة عنود اعت وا
السيا ووات وال ورامج الووج شسووه  ،وبطووأن عوودم كفالووة مطوواركته يف ا ل و ات تطووارج ال ُ نطووأ
يفجج املر يفم التطريع رم .2005-160
 -12توصل اللجنة أبن تعت د الدولة الرر آلية إلزاميية للتشياور اليدائع مي األشيخاص
ذوي اإلعاق يية مب يين ل يييهع األطف ييا ذوو اإلعاق يية ع يين طري ييق املنظ ييات الي ي ييثلهع عن ييد
اعت اد التشريعات والسياسيات وغةهيا مين املسيائل املتابيلة يع وأبن تكفيل مشيارأتهع ت
ولسات اجملل الستشاريل

 اإلقوق احملدد (املواد من  5إىل )30املساوا وعدم الت ييز (املاد )5
 -13يسو وواور اللجنو ووة مل و و بطو ووأن عو وودم اع و و اا تط و وريعات الدولو ووة ال و وورا للت ييو ووز املتعو وود
واملتووداخل اجليفانووج وعوودم ذكرهووا احلرمووان م و ال تيبووات التيسو ية املعقيفلووة كأحوود أش و ا الت ييووز
ضوود األشووخاص ذوج اإلعامووة (وإلاصووة اإلعامووة ال هنيووة والنفسووية اتجت اعيووة ،والت ييووز يف ح و
األوفا واهلندورا ي م أصل ألريق والنسا وألورا الطوعيفب األصولية) يف رواتت أخورع و
الع وول .ك ووا يسوواور اللجنووة مل و ألنوول ت تيفجوود آليووات متاحووة لابووال ع و حوواتت الت ييووز الووج
يتعرض هلا األشخاص ذوو اإلعامة ،وت آليات للجر ،وت حرا ات لظاهرة الت ييز ،علو الور
م أن املا ة  321م مانيفن العقيفلت تعامج علو الت ييز بسبج اإلعامة.
 -14توصييل اللجنيية أبن تعييرت الدوليية الريير ت تش يريعاملا لت ييييز املتعييدد واملتييدا/ل
اجلوانب و إلرمان من الرتتيبات التيسةية املعقولة أأحد أشكا الت ييز على أساس اإلعاقة
ت مجي جمالت املشارأة العامة وأبن تعاقب علينل أ ا توصيها بتضي تشيريعاملا ملكالبية
الت ييز آليات سريعة لإلبالغ عن حالت الت ييزل وتوصيها أيضا ختاذ تيدابة تكفيل إنشيا
آليييات متاحيية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية ليبل ييوا ع ييا قييد يتعرأييون ليين ميين أع ييا ييزييية
وآليات اجلرب املتابلة ال
النسا ذوات اإلعاقة (املاد )6
 -15يساور اللجنة مل بطأن عدم تنفي القيفاعد والسيا وات العاموة املتعلقوة ققويفق املورأة يف
البلوود ،ل ووال عو عوودم وجوويف يا ووات وا و اتيجيات ملنوود اار ووة العنوود علووو النسووا والبنووات
ذوات اإلعامة واملعامبة عليل.
 -16توصي ي ييل اللجني ي يية أبن تاي ي ييدمس الدولي ي يية الري ي يير النسي ي ييا ذوات اإلعاقي ي يية ت /ر ي ي ي
واس يرتاتيجيات الييربانمس الييوطش لألشييخاص ذوي اإلعاقييةل أ ييا توصييل أبن تراو ي املسسسيية
الوطني يية لل ي يرأ أي يالا م يين السياس ييات املتعلق يية ألش ييخاص ذوي اإلعاق يية لتضي ي نها منظ ييورا
ونساني ا وسياسات مكالبة العنف على املرأ لتض نها باعيد اإلعاقية مبيا يضي ن اختياذ مجيي
ه ي ا اإلو يرا ات لتشيياور م ي النسييا والفتيييات ذوات اإلعاقيية عيين طريييق املنظ ييات ال ي
ييثلهنل وع ييالو عل ييى ذل يين توص ييل اللجن يية أبن ت ييوائع الدول يية الر يير تشي يريعاملا املتعلق يية
إلقوق اجلنسية واإلجنابيية مي أحكيام التفاقيية وأبن تتخي إويرا ات تكفيل احيرتام اإلقيوق
اجلنسية واإلجنابية للنسا والفتيات ذوات اإلعاقةل
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األطفا ذوو اإلعاقة (املاد )7
 -17يسوواور اللجنووة ملو ألن مووانيفن ال فوول ت يتوويفخو صوراحة مبوودأ عوودم الت ييووز وألن يوواب
ه ا املبدأ يؤثر علو األوفا ذوج اإلعامة أكثور مو و ه  .ك وا يسواورها ملو بطوأن عودم ا واذ
تداب محاية كالية لتاليف التخل عو األوفوا ذوج اإلعاموة ،ذ ن كثو ا مونه ت يزالويفن ييف عويفن
يف مؤ سات الرعاية ،وبطأن عدم وجيف بياانت ع هؤت األوفا  .وعالوة علو ذلك ،يسواور
اللجنووة مل و بطووأن ضووي ن وواق التووداب اخلاصووة لألوفووا ذوج اإلعامووة الووج ت يروول أثرهووا
املناو الريفية وا ت عات احمللية للطعيفب األصلية واهلندورا ي م أصل ألريق .
 -18توصييل اللجنيية أبن تض ي ن الدوليية الريير مرسييومها رقييع ( 36-79قييانون الرفييل
واملراهق) مبدأ عدم الت ييز لضالا عن مبدأ محايية األطفيا ذوي اإلعاقية تعزييزا لضي اانت
حقوقهع وتكالس لرصهع ت اإلدما األسري واجملت عل والوت اعل م لرص سائر األطفا
ليها وتيولة ميا يكفيل مين ميوارد لتنفيي ا بفعالييةل أ يا توصييها ختياذ مجيي التيدابة الال مية
لتنفي نظام لعا للكشف عن حالت سو معاملة األطفا ذوي اإلعاقة ت نراق األسير
وت األوساط التعلي ية والاببية وت املسسسات على حد سوا ل
إذأا الوعل (املاد )8
 -19يس وواور اللجن ووة ملو و بط ووأن تص وول التحيو وزات عل ووو األش ووخاص ذوج اإلعام ووة والقيفال ووج
الن يووة السوولبية بطووأهن يف الدولووة ال وورا ،وإلاصووة األوفووا والنسووا واهلندورا ووي م و أصوول
ألريق وألرا الطعيفب األصلية .ويساورها ملو أي وا بطوأن اتلتقوار ا و اتيجيات توروج علوو
وجول التحديود م و يفن اتتفاميووة ومنويفذج اإلعاموة القوا علووو حقويفق اإلنسوان ،و محوالت تعووزز
منوويفذج مسوواعدة األشووخاص ذوج اإلعامووة ،كح لووة ‘تيليتوويفن‘ جل وود الترعووات العامووة ).(Teletón
ك ووا يس وواور اللجن ووة ملو و ألن الدول ووة ال وورا م وود أعلن ووه ،يفج ووج املر وويفم التطو وريع رمو و 56
لعام  ،1984ييفم اجل عوة األخو مو شوهر نيسوان/أبريل ‘اليويفم اهلندورا و للت وام مود ماصورج
القوودرات‘ ،معت وودة ب و لك هنجووا يقوويفم علووو املسوواعدة ،ت علووو حقوويفق اإلنسووان ك ووا هوويف احلووا
للنسبة لالحتفا للييفم الدويل لذشخاص ذوج اإلعامة.
 -20تش ييج اللجن يية الدول يية الر يير عل ييى مكالب يية الت يي ييز ت ح ييق األش ييخاص ذوي
اإلعاقيية والقوالييب الن رييية بشييأهنع لتعيياون مي منظ ييات األشييخاص ذوي اإلعاقيية وذليين
بتنظيييع محييالت للتوعييية العاميية ومحييالت تروجيييية لألشييخاص ذوي اإلعاقيية أأصييباح حقييوق
إنسييانية أمييام اجملت ي أكييل واملييويف الع ييومي واجلهييات الفاعليية اخلاصيية مبييا ليهييا وسييائ
اإلعالم أ ا تشجعها على الحتفا بيوم األشيخاص ذوي اإلعاقية عت ياد هنيس قيائع عليى
اإلقوقل وتوصل اللجنة أبن تنشر الدولة الرر التفاقية على نراق واس وأ لن املوارد
املتاح يية لتنفيي ي ها لي ييا بي ي األش ييخاص ذوي اإلعاق يية وألي يراد أس ييرهع و/اص يية ت املن يياطق
الريفية ولي ا ب الشعوح األصلية وا ندوراسي من أصل ألريقلل
إاتحة الوصو (املاد )9
 -21تالحوول اللجنووة بقلو عوودم حووة وصوويف األشووخاص ذوج اإلعامووة يف البلوود وصوويفت مووا
اهلياك وول األ ا ووية مو و و ووا ل النق وول واملب ووا واخل وودمات اإلعالمي ووة وخ وودمات اتتر وواتت
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املتاحة للج هيفر .ك ا يساورها مل بطأن اع اا وزارة األشغا العامة والنقول واإل و ان ،وهو
ال يان احل يفم املعين بتنظي نظ ال رق والع ران والنقل ،أبنل مل تُتخ تداب كالية للرمابوة علوو
عدم اتمتثا لقيفاعد حة اليفصيف ولقا لل عاي الدولية ،ولل عامبة عليل.
 -22ولق ا لتعليق اللجنة العام رقع  )2014(2بشأن إاتحة الوصو توصل اللجنية أبن
ومهييل ومييوارد وملييد إىل
تنف ي الدوليية الريير /ريية ع ييل ي َّيدد ييا مييا يلييزم ميين أهييدا ا
تربيق قواعد إاتحة الوصو ت وسائل النقل واخلدمات واحملي املادي وت سياق املعلوميات
ومهييل
والتابييالت ت املييدن واملنيياطق الريفييية علييى حييد سييوا وأبن تفيير تييدابة رقابييية ا
ددد وعقو ت لي ا يتعليق بعيدم المتثيا ي ا القواعيد وتشيارع ت مجيي مراحيل تنفيي ها
منظ ات األشخاص ذوي اإلعاقة /اصة ت رصد مدى المتثا ا القواعدل أ يا توصيل
اللجنة أبن أت /الدولة الرر املاد  9من التفاقية والتعليق العام رقع  2ت حسباهنا عند
تنفي ا د  9وال ايت  2-11و 7-11من أهدا التن ية املستدامةل
اإلق ت اإليا (املاد )10
 -23يساور اللجنوة ملو بطوأن شوعيفر األشوخاص ذوج اإلعاموة يف البلود أبن حيوا يف خ ور
بسبج ابتزاز اجل اعات أو العرالت اإلجرامية هل .
 -24توصل اللجنة أبن ا ل الدولة الرر حيا األشخاص ذوي اإلعاقة بابيفة /اصية
من ع ليات البتزا والتهديداتل
حالت اخلرر والروارئ اإلنسانية (املاد )11
 -25تالحوول اللجنووة بقل و أنوول ت ييفجوود بروتيفكوويف خوواص لتخفيوود املخوواور الووج يتعوورض هلووا
األشخاص ذوو اإلعامة يف حاتت اخل ر للر م وجيف ال يواانت املسوؤولة عو تنسوي و ارة
حاتت اخل ر وال يفارئ اإلنسانية يف الدولة ال را.
 -26توص ييل اللجن يية أبن يشي ي ل النظ ييام ال ييوطش للتاب ييدي لل خ يياطر بروتوأ ييولا /اصي ي ا
لتخفي ييف املخ يياطر الي ي يتع يير ييا األش ييخاص ذوو اإلعاق يية ت ح ييالت اخلر يير بتووي يين
إن ارات مبكر ع بل ة اإلشار ول ة برايل م إيال اهت ام /ياص لي وي اإلعاقية القياطن
ت املنيياطق الريفييية واملنيياطق النائيييةل أ ييا توصييل اللجنيية أبن تييدمس الدوليية الريير مسييألة
اإلعاقة ت سياساملا وبراجمها املتعلقة بت ة ملناخل
العتيرا

ألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساوا م غةهع أمام القانون (املاد )12

 -27يساور اللجنة مل بطأن عدم تيفاؤم ميفان شىت يف الدولة ال ورا مود أح وام اتتفاميوة،
كقووانيفن األ وورة ال و ج تُبق و املووا ة  277منوول علووو صووفة اليفص و أو الرميووج ،وبطووأن شييووز تلووك
القيفان يف ح األشخاص ذوج اإلعامة وتقييدها ألهليته القانيفنية.
 -28ولق ي يا لل ي يياد  12مي يين التفاقيي يية ولتعليي ييق اللجني يية العي ييام رقي ييع  )2014(1بشي ييأن
الع يرتا ألشييخاص ذوي اإلعاقيية علييى قييدم املسيياوا م ي اا /يرين أمييام القييانون توصييل
اللجنيية أبن تل ييل الدوليية الريير أي حكييع قييانوي يقيييد األهلييية القانونييية لألشييخاص ذوي
اإلعاقة تقييدا وزئي ا أو ألي ا وأبن تتخ تدابة ددد إلنشا يوذ نظيام دعيع لع ليية اختياذ
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القرار رتم استقال األشخاص ذوي اإلعاقة ال ايت وإرادملع وألضلياملع و يل ديل أشيكا
اختاذ القرار لنيابةل
 -29ويساور اللجنة مل بطأن القييف املفروضة علو بعو األشوخاص ذوج اإلعاموة يف البلود
لي ووا يتعل و و للت ت وود لحل و و يف املل يو ووة ووراثو ووة امل تل و ووات ،أو يف تر و وريد ش ووؤوهن اتمترو ووا ية
اخلاص ووة ،أو يف احلر وويف عل ووو م ووروض مر وورلية وعقاري ووة و ه ووا ،عل ووو م وودم املس وواواة م وود ووا ر
األشخاص.
 -30توصل اللجنة أبن تكفيل الدولية الرير جل يي األشيخاص ذوي اإلعاقية عليى قيدم
املسيياوا مي سييائر ا
األشييخاص اإلييق ت امللكييية ووراويية امل تلكييات وت اإلابييو علييى قييرو
وقرو عقارية وعلى جم وع اخلدمات املالية املتنوعةل
إمكانية اللجو إىل القضا (املاد )13
 -31يسوواور اللجنووة ملو ألنوول مل َّ
تنفو حووىت ا ن ترتيبووات تيسو ية ت وواذ ال و اانت اإلجرا يووة
اليفاجبووة الووج ت فوول جل يوود األشووخاص ذوج اإلعامووة اللجوويف لعليووا الق ووا  .ك ووا يسوواورها ملو
بطو ووأن وجو وويف ح و ويفاجز ،تط و وريعية خريفصو ووا ،شنو وود األشو ووخاص ذوج اإلعامو ووة احملجو وويفر علو وويه أو
الدعاوع الق ا ية ،ل ال عو عودم
امليفَع يف مؤ سات الرعاية م التررا بفعالية أثنا
تيفلر خدمة ال مجة بلغة اإلشارة.
 -32ا ي اللجنيية الدوليية الريير علييى ختابيييص مييا يكفييل ميين مييوارد بش يرية واقتابييادية
لتنفي ‘/رية الع يل لت كي األشيخاص ذوي اإلعاقية مين اللجيو إىل القضيا ‘ مين منظيور
التفاقيييةل وتوصيييها أيض ي ا ختيياذ التييدابة التش يريعية واإلدارييية والقضييائية الال ميية إلل ييا أي
قيود اد من قدر األشخاص ذوي اإلعاقة على التابر بفعالية أونيا سية اليدعاوى أاليةل
وتوصل اللجنة أ لن أبن تنف الدولة الرير ترتيبيات تيسيةية لتنفيي الضي اانت اإلورائيية
الواوبييية تش ي ي ل تقي يدمي املسي يياعد الشخاب ييية أو املسي يياعد مييين واني ييب وسيييي لت ك ي ي
األشخاص ذوي اإلعاقة من الد/و مبختلف الابفات القانونية ت الدعاوى القضائيةل أ يا
توصل اللجنة أبن ختابص الدولة الرر موارد بشرية وماليية أاليية وديدد لت كي أيل مين
النيابية اخلاصية حبقييوق اإلنسيان والنيابيية اخلاصية حب ايية امليرأ مين الأييرالع بوليتهيا وتقييدمي
املساعد للنسا ذوات اإلعاقة ت حا تعرأهن لعتدا ونسلل
 -33ويسوواور اللجنووة ملو بطووأن مدو يووة م انيووة جلوويف األشووخاص ذوج اإلعامووة الق ووا
يف البل و وود ،وإلاص و ووة م و وونه الق و وواون يف املن و وواو الريفي و ووة وا ت ع و ووات احمللي و ووة للط و ووعيفب األص و وولية
املرال و
وللهندورا ووي م و أصوول ألريق و  ،وبطووأن تعوود وتنوويفا احل ويفاجز احلا لووة ون وصوويفهل
الق ا ية ،وعدم ا اذ ال تيبات التيس ية لفا د  .وعالوة علو ذلوك ،يسواور اللجنوة ملو بطوأن
ملة راية ميفظف الق ا أبح ام اتتفامية وللتايل ،عدم تررله ولقا هلا.
 -34توصل اللجنة أبن تتخ الدولة الرر مجي التدابة الال مة ملكالبة الت ييز الي ي
يالقييين األشييخاص ذوو اإلعاقيية ت اللجييو إىل القضييا مبييا يض ي ن ييع الوصييو إىل نظييام
القضا على حنو اتم وأبن تاتخ مجي الرتتيبات التيسةية ل لنل وتوصيل اللجنية أيضيا أبن
تكثييف الدوليية الريير وهودهييا لتقييدمي التييدريب بشييأن التفاقييية لل ييويف املكلف ي قاميية
العد وخباصة ت املناطق الريفية واجملت عات احمللية النائيةل
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حرية الشخص وأمنن (املاد )14
 -35يس وواور اللجن ووة ملو و بط ووأن القيفاع وود الس ووارية يف النظ ووام الق ووانيف اهلندورا و و يف مس ووألة
الرووحة العقليووة ،الووج توونن علووو وولج حريووة الطووخن علووو أ وواس صووابتل الفعليووة أو املترو َّويفرة
جعام ووة نفس ووية اجت اعيووة ،ك ووا وودا يف مستطووفو ووانتا رو وويتا ومستط ووفو م ووارييف ميندو ووا.
ويسوواور اللجنووة ملو أي ووا بطووأن جويفاز خ وواا شووخن ذج عامووة معفو مو املسووؤولية اجلنا يووة
بسبج صابتل بقريفر ما لتداب أمنية ،منها اتحتجاز ألجل مس و .ك وا تعورب عو ملقهوا
بطأن حالة األشخاص ذوج اإلعامة مسليفيب احلرية يف السجيفن و ها م أماك اتحتجاز.
 -36ا اللجنة الدولة الرر عليى مراوعية قوانينهيا وتعيديلها مبيا ليهيا قيانون الابيبة
العقلييية وقييانون العقييو ت ييد موا متهييا مي أحكييام امليياد  14ميين التفاقييية ومحاييية حييق
األش ييخاص ذوي اإلعاق يية ول س ييي ا اإلعاق يية النفس ييية الوت اعي يية ت الت تي ي بضي ي اانت
احملاأ يية ولييق األصييو محاي يةا لعلييية بتييولة سييبل الييدعع الال ميية ييع أونييا سيية الييدعاوى
القضائيةل وترلب اللجنة إىل الدولة الرر إعاد النظر ت حالت إييداع بعيا األشيخاص
ت مستشييفيل سييانتا روسيييتا وميياريو ميندوسييال أ ييا ا ي اللجنيية الدوليية الريير علييى محاييية
مجي ي حقييوق األشييخاص ذوي اإلعاقيية عيين طريييق أمانيية املظييا بتقييدمي املسيياعد القانونييية
الواوبة ع وأفالة سة الدعاوى القضائية ال يكونون أطرال ا ليها ولق األصو ل
اإل اية من التعر للتع يب وأروح أ/يرى مين املعاملية أو العقوبية القاسيية أو الالإنسيانية
أو املهينة (املاد )15
 -37يسو وواور اللجنو ووة مل و و بطو ووأن حالو ووة األشو ووخاص ذوج اإلعامو ووة املو وويفَع يف مستطو ووفيات
األمراض النفسية ،أو يف ها م مراكز اإلمامة ويفيلة األمد بسبج عامته ون ميفالقته علو
ذلك ميفالقة حرة ومستن ة ،وهيف موا ألوا ت تقوارير قدوثول يف مستطوفو وانتا رو ويتا ومستطوفو
مارية ميندو ا ،ويساورها مل للغ بطأن حالة األوفا ذوج اإلعامة املتخلو عنه وامليفَع يف
مؤ سات الرعاية هل ا السبج.
 -38ا اللجنة الدولة الرر على حظر إيداع األشخاص قسرا ت مسسسيات الرعايية
إلصييابتهع عاقييات واختيياذ تييدابة إلل ييا عارسيية إيييداع األشييخاص ت مسسسييات الرعاييية أو
املستشفيات دون موالقتهعل وعيالو عليى ذلين توصيل اللجنية أبن تنشيى الدولية الرير
آلية مستقلة للرقابة على مراأز رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة مبا ليها تلن ال ياقييع ليهيا
أطفييا ذوو إعاقيية ميين أوييل مني تعرأييهع ألي ألعييا قييد تاعييد تعي يب ا ولضييروح املعامليية أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومحايتهع من ذلنل
 -39ويساور اللجنة مل بطأن عودم روين مويفار كاليوة ملنود ومويفا أج حواتت تعو يج أو
ه م ضروب املعاملة الج تُعد ما ية أو ت نسانية أو مهينة يف املراكز الج يُقوي ليهوا أشوخاص
ذوو عامة ،ولرصد ه ه احلاتت.
 -40توص ييل اللجن يية أبن تكف ييل الدول يية الر يير ختاب يييص م ييا يكف ييل م يين م ييوارد بشي يرية
واقتابييادية لتنفيي مه ي مني التعي يب واإل اييية ميين التعيير ليينل وتوصييل اللجنيية أيضيا أبن
تتخ ي الدوليية الريير تييدابة لتييدريب مجي ي املييويف العييامل ت مراأييز سييلب اإلرييية ه ي ا
وأتهيلهع أفالةا لحرتام حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقةل
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عدم التعر لالست ال والعنف والعتدا (املاد )16
 -41يسوواور اللجنووة مل و بطووأن حوواتت وويف املعاملووة البدنيووة و/أو النفسووية والعنوود اجلنس و
و/أو ات ووتغال واإليو و ا ال ووج يتع وورض هل ووا األش ووخاص ذوو اإلعام ووة يف البل وود ،وإلاص ووة النس ووا
واألوفو ووا واهلندورا و ووييفن م و و أصو وول ألريق و و وأل و ورا الطو ووعيفب األصو وولية ،و ووا يف ذلو ووك حو وواتت
ات تغال يف التسيف  ،وك لك بطوأن اتلتقوار توداب حل وايته وانتطواهل اوا هو ليول وجوره
علو ال رر اليفامد عليه  .ويساور اللجنة مل أي ا بطأن عودم التحقيو علوو النحويف اليفاجوج يف
حاتت هؤت األشخاص ،وم مث ،ا ت رار لالت مرت يب ه ه األلعا م العقاب.
 -42توصييل اللجنيية ختيياذ مجي ي التييدابة الال ميية لوقاييية مجي ي األشييخاص ذوي اإلعاقيية
ومحييايتهع ميين التعيير لالسييت ال والعنييف واإلي ي ا مبييا ت ذليين السييت ال ت التسييو
و ختاذ ما يلزم أيضي ا لضي ان القييام بواويب انتشيا الضيباا د/يا ع أوسياط ا مالئ ية يعل
أ ا توصل اللجنة لتبقيق أ ا جيب ت مجي حيالت عارسية السيت ال والعنيف واإليي ا
على أشخاص ذوي إعاقة وخباصة النسا واألطفا وا ندوراسيي مين أصيل ألريقيل وأليراد
الشعوح األصلية لكفالة الكشف عنها والتبقيق ليها واملقاأا عليها حسب القتضا ل
محاية السالمة الشخابية (املاد )17
 -43يسوواور اللجنووة مل و بطووأن خ وواا األشووخاص ذوج اإلعامووة يف البلوود ،وإلاصووة النسووا
والبنات ،لع ليات تعقوي مسورج وألشو ا أخورع مو العالجوات املانعوة للح ول ون ميفالقوة مو
تتلقاها.
 -44توصييل اللجنيية ختيياذ مجي ي التييدابة الال ميية لض ي ان إل ييا مجي ي عارسييات التعقيييع
القسري واإلوها إلأراا للنسا والبنيات ذوات اإلعاقية لضيالا عين أفالية موالقية مجيي
األشخاص ذوي اإلعاقة حبرية وعن علع على اخلضوع ألي وراحات أو عالوات طبيةل
اإلق ت العيش املستقل واإلدما ت اجملت

(املاد )19

 -45يسواور اللجنوة ملو بطووأن التقوار الدولوة ال ورا مبووا رات مود ة إلخوراج األشووخاص
ذوج اإلعامووة م و مؤ سووات الرعايووة ولتقوودم ووبل الوودع ا ت ع و هلو ليعيطوويفا ل ووتقاللية .ك ووا
يسوواورها مل و بطووأن أوجوول الت ووارب القا ووة ب و ب ورانمج املسوواعدة الطخرووية وا ووت رار اعت ووا
النهج ال يب يف ت بي التطريعات املترلة قدم الرعاية.
 -46تشج اللجنة وهيود الدولية الرير الراميية إىل عيدم قبيو أي حالية إييداع ودييد
ت مسسسات الرعاية وتوصيها طيالق /رية مباه ديل ديدد وميزانيية أاليية إل/يرا األشيخاص
ذوي اإلعاق يية م يين هي ي ا املسسس ييات ول س ييي ا م يينهع األش ييخاص ذوو اإلعاق يية ال هني يية أو
النفسييية الوت اعييية تكفييل حابييو ع علييى اخلييدمات وسييبل الييدعع الال ميية مبييا ت ذليين
املساعد الشخابية حىت يعيشوا ستقاللية ت اجملت عليى أن يكيون ذلين ألين لتشياور
م منظ ات األشخاص ذوي اإلعاقةل
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حرية التعبة والتواصل واإلابو على املعلومات (املاد )21
 -47يساور اللجنة مل بطأن عدم ت بي ميفاعود حوة اليفصويف يف الورامج التلفزييفنيوة الر يوة
املتعلقة للع ليات اتنتخابية أو يف حواتت ال ويفارئ وال ويفارا ال بيعيوة ،ل وال عو عودم لعاليوة
ا ليووات اإل اريووة والق ووا ية َّ
املنف و ة يف حوواتت عوودم اتمتثووا  .ويسوواور اللجنووة مل و أي ووا لعوودم
اتف وواق القيفاع وود واإلجو ورا ات املتعلق ووة بلغ ووة براي وول وأ ووليفب القو ورا ة امليس وورة وبغ ه ووا مو و أشو و ا
التيفاصوول موود أح ووام اتتفاميووة .ك ووا يسوواور اللجنوة ملو بطووأن عوودم وجوويف أشو ا اترووا ميسوورة
وت نيفليفجيات مال ة ملختلد أنيفاا اإلعامات.
 -48توصييل اللجنيية أبن تتخ ي الدوليية الريير التييدابة الال ميية لض ي ان تربيييق الالئبيية
ذات الابييلة وأبن تنشيير مجي ي املعلومييات العاميية املووهيية إىل السييكان ع وم يا ول سييي ا
املتابييلة لع ليييات الوطنييية وحييالت الرييوارئ و أو الكييوارئ الربيعييية بوسييائل وأشييكا
اتابا ميسير وتكنولووييات مالئ ية جل يي أنيواع اإلعاقياتل أ يا توصييها بتعزييز العيرتا
الرمسييل بل يية اإلشييار ا ندوراسييية وبنظييام برايييل أنظييام رمسييل للق يرا والكتابيية لل كفييول
وللابع املكفول ل
احرتام البيت واألسر (املاد )23
 -49يساور اللجنة مل بطأن وجيف ميفاعد يف القانيفن املد حوىت ا ن شنود زواج األشوخاص
ذوج اإلعامة ال هنيوة و/أو النفسوية اتجت اعيوة ويورم مو احلو يف الوزواج ويف ت ويفي أ ورة جرا ة
الطوري  .ك ووا يسوواورها ملو تنعوودام ووبل الوودع الالزمووة لت و األشووخاص ذوج اإلعامووة مو
اار ة حقه يف ت ي أ رة علو مدم املساواة مد ه .
 -50توصييل اللجنيية أبن تل ييل الدوليية الريير األحكييام املانعيية لييزوا األشييخاص ذوي
اإلعاقي يية ال هنيي يية و أو النفسي ييية الوت اعيي يية وأبن تتخ ي ي تي ييدابة الي ييدعع الال مي يية لت ك ي ي
األشخاص ذوي اإلعاقة وخباصة النسا من عارسية حقهيع ت األمومية أو األبيو دون اييز
وعلى قدم املساوا م غةهعل
التعليع (املاد )24
 -51يساور اللجنة مل بطأن ت ليد اإل ارة الفرعية العامة لتعلي األشوخاص ذوج القودرات
املختلفووة أو امليفاهووج ات ووتثنا ية بتعلووي األشووخاص ذوج اإلعامووة ،قي و يسوويف التعلووي م و نوويفا
خاص وعلو أ اس الفرل يف مجيد مراحل التعلي ججرا تقيي ات علو أ اس صابة الطوخن
جعامووة .ويسوواور اللجنووة ملو أي ووا بطووأن عوودم تهيوول املعل و يف رووا التعلووي الطووامل للج يوود،
اعت ووا هو و ا النظ ووام .ك ووا يس وواورها ملو و بط ووأن ع وودم تق وودم ال وودع
وه وويف م ووا يع وويفق التح وويف
لذوفووا املروواب بقروويفر عو و ووالق جامعووة هنوودوراس اليفونيووة املسووتقلة مسو التوودريج علووو
مهنة لين يف ال مجة بلغة اإلشارة يف معروضها األكا مي .
 -52ولق ا لتعليق اللجنة العام رقع  )2016(4بشيأن اإليق ت التعلييع الشيامل للج يي
توصييل اللجنيية أبن تعت ييد الدوليية الريير ت سياسيية تعليييع األشييخاص ذوي اإلعاقيية منظييورا
شييامالا للج ي ي بتنفي ي /ريية للتبييو إىل نظييام التعليييع الشييامل للج ي ي ت مجي ي املراحييل
التعلي ييية حييىت ت التعليييع العييايل وتييدريب املعل ي وتييولة سييبل الييدعع واملييوارد الال ميية
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أجصدار النابوص الدراسية بل ة برايل وأسلوح القيرا امليسير وأبشيكا إلكرتونيية ميسير
وتولة /دمة الرتمجة بل ة اإلشار تنفي ا لع لية اإلدما ه ال وتوصيل اللجنية بووين /ياص
أبن ياس/ي ي ت اإلس ييبان األش ييخاص ذوو اإلعاق يية ال هني يية أو النفس ييية الوت اعي يية والاب ييع
املكفول ييون وذوو اإلعاق يية املنت ييون إىل اجملت ع ييات احمللي يية للهندوراس ييي م يين أص ييل ألريق ييل
وللشييعوح األصييليةل وتوصييل اللجنيية أيض يا أبن تسييتبدئ الدوليية الريير موأييوع حقييوق
األشييخاص ذوي اإلعاقيية أ وأييوع وديييد ت منيياهس أتهيييل املعل ي وأبن تدجميين ليهييال أ ييا
توصيييها أبن تاعيييد وامعيية هنييدوراس الوطنييية املسييتقلة لييت قسييع التييدريب علييى مهنيية لييش
الرتمجة بل ة اإلشار أ ن معروأها األأادميلل
الاببة (املاد )25
 -53يساور اللجنة مل بطأن عدم حريف األشخاص ذوج اإلعامة علو اخلودمات الروحية
العامووة ،وإلاصووة يف املنوواو الريفيووة وا ت عووات احملليووة للهندورا ووي م و أصوول ألريق و وللطووعيفب
األصوولية .ويسوواورها مل و أي ووا بطووأن اتلتقووار األخرووا ي الرووحي املووؤهل علووو النح وويف
اليفاج ووج ليق وودميفا رعاي ووة ص ووحية ش وواملة للج ي وود ويلبو ويفا اتحتياج ووات اخلاص ووة لذش ووخاص ذوج
اإلعامووة ،وإلاصووة ذوج اإلعامووة ال هنيووة و/أو النفسووية اتجت اعيووة ،وك ووا يسوواورها بطووأن القيفالووج
الن ية القا ة يف البلد بطأن الرحة اجلنسية واإلجنابية للنسا ذوات اإلعامة.
 -54توصييل اللجنيية أبن تعت ييد الدوليية الريير /رر يا وختابييص مييوارد لكفاليية حابييو
األش ي ييخاص ذوي اإلعاق ي يية ت إقلي ه ي ييا و/اص ي يية ت املن ي يياطق الريفي ي يية واجملت ع ي ييات احمللي ي يية
للهندوراسي من أصل ألريقل وللشعوح األصلية على اخليدمات الابيبية العامية مبيا ليهيا
 /ييدمات الاب ييبة اجلنس ييية واإلجنابي يية واملعلوم ييات املتاب ييلة بي ي لنل وتوص ييل اللجن يية أي ي لن
حبابو مويفل اخلدمات الابيبية املووهية إىل السيكان ع وميا عليى التيدريب بشيأن معاملية
األشي ييخاص ذوي اإلعاقي يية ول سي ييي ا ذوي اإلعاقي يية ال هنيي يية و أو النفسي ييية الوت اعيي يية
واحرتام اإلقوق املكرسة ت التفاقيةل
التأهيل وإعاد التأهيل (املاد )26
 -55يسوواور اللجنووة مل و
اإلعامووة ال و ي يسووتفيدون م و
ه و ه اخلوودمات يف الدولووة ال
ال ي عا وا البلد معام

بطووأن عوودم توويفلر بيوواانت يف الدولووة ال وورا ع و األشووخاص ذوج
خوودمات وب ورامج التأهيوول و عووا ة التأهيوول ،ل ووال ع و عوودم كفايووة
عوود املهوواجري
وورا .وعووالوة علووو ذلووك ،تط و اللجنووة بقل و
بعد أن اروا علو وري اهلجرة.

 -56توصل اللجنة أبن تتخ الدولية الرير التيدابة الال مية لكفالية حابيو األشيخاص
ذوي اإلعاقة ت مجي أحنا إقلي ها على /يدمات وبيرامس إعياد التأهييل دا/يل جمت عياملع
ملييد إىل إدميياوهع اوت اعيي ا وجمت عيي ال أ ييا توصييل اللجنيية أبن تعييز الدوليية الريير تييدابة
إعيياد التأهيييل الرامييية إىل إعيياد إدمييا العييامل املهيياورين ال ي ين عييادوا إىل البلييد معيياق
إدماوا لعالا ت اجملت بسبل منها أن تولر ع لرص الع ل الالئق واملستقرل
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الع ل والع الة (املاد )27
 -57يسوواور اللجنووة مل و بطووأن ارتفوواا معوود ب الووة األشووخاص ذوج اإلعامووة ،وأي ووا بطووأن
عوودم متابعووة موودع اتمتثووا للحرووة املخررووة هلو مو اليفظووا د يف الق وواا العووام .ك ووا يسوواورها
القلو و و ألن و وول ت يو و و كر يف بو و ورامج ‘للع و وول يي و وويفن حي و وواة أل و وول‘ )(Con Chamba Vivís Mejor
َ
ُ
و‘الع و وول م و و و أج و وول ا ت و وود‘ ) (Chamba Comunitariaو‘الع و وول ‘ ) (Chambita Plusالع و وود
الت ثيل لذشخاص ذوج اإلعامة.
 -58توصييل اللجنيية أبن تنف ي الدوليية الريير اس يرتاتيجيات /اصيية لرل ي معييد القابلييية
للع ل ت صفو األشيخاص ذوي اإلعاقية ت القرياع العيامل أ يا توصيل أبن تلتفيت الدولية
الري يير إىل الابي ييالت ب ي ي املي يياد  27مي يين التفاقيي يية وال ايي يية  5-8مي يين أهي ييدا التن يي يية
املستدامة وأبن تض ن حابو األشخاص أالة مبين لييهع ذوو اإلعاقية عليى ليرص ع يل
امنتجة ولئقة ولق ا ملبدأ املساوا ت األور على الع ل املتساوي القي ةل
مستوى املعيشة الالئق واإل اية الوت اعية (املاد )28
 -59تالح وول اللجن ووة بقل و ع وود األش ووخاص ذوج اإلعام ووة ال و ي يعيط وويفن يف حال ووة لق وور يف
الدولو ووة ال و وورا ،وإلاصو ووة النسو ووا واألوفو ووا واهلندورا و ووي م و و أصو وول ألريق و و وأل و ورا الطو ووعيفب
األص وولية .ويس وواورها مل و أي ووا بط ووأن تركي ووز السيا ووات اتجت اعي ووة عل ووو اإلحس ووان واملس وواعدة
حرو ورا ،ك نح ووة اإلعام ووة أو بو ورانمج ‘هن وودوراس للج ي وود‘ ) (Honduras para Todosالو و ج يق وودم
مساعدات تقنية.
 -60توصييل اللجن يية أبن تتخي ي الدول يية الر يير ت ييدابة د ييدد لت كي ي األش ييخاص ذوي
اإلعاق يية م يين الت تي ي مبس ييتوى معيش يية لئ ييق وأبن ختف ييف أي ي لن م يين أو يير اللتق ييار بس ييبب
اإلعاقة وخباصية لي يا بي الفهليات الي تعياي مين الت يييز املتيدا/ل اجلوانيب أي وي اإلعاقية
من النسا واألطفا وا ندوراسيي مين أصيل ألريقيل وأليراد الشيعوح األصيليةل أ يا توصيل
اللجنة أبن تسرتشد الدولة الرر أبحكام املياد  28مين التفاقيية ت تنفيي ال يايت 3-1
و 4-1من أهدا التن ية املستدامةل
املشارأة ت اإليا السياسية والعامة (املاد )29
احلجوور علووو األشووخاص ذوج اإلعامووة ميوونعه مو اار ووة
 -61يسوواور اللجنووة ملو ألن عووالن أل
حقه يف اتم اا ،وك لك ألن عد األشخاص ذوج اإلعامة ال ي يطاركيفن يف احلياة السيا وية
والعام ووة يف ا،ف وواض ،وبر ووفة ر يس ووية النس ووا واهلندورا ووي مو و أص وول ألريقو و وألو ورا الط ووعيفب
األصوولية .ويسوواور اللجن ووة مل و أي ووا بطووأن ع وودم م انيووة وص وويف األشووخاص ذوج اإلعام ووة
مراكز اتم اا ،ل ال ع عدم تيفلر ميفا ام اا خمررة هل .
 -62توصييل اللجنيية أبن تتخ ي الدوليية الريير التييدابة الال ميية لكفاليية عييدم حرمييان أي
شييخص بسييبب إعاقتيين أو تقييييد أهليتيين القانونييية ميين اإلييق ت الق يرتاع واملشييارأة ت اإليييا
السياسييية والعاميية وأبن تضيياعف وهودهييا ميين أوييل تعزيييز شي ل األشييخاص ذوي اإلعاقيية
وخباص يية ذوي اإلعاقيية ال هني يية أو النفس ييية الوت اعي يية املناص ييب الي ي تاشي ي ل لنتخ يياح
واملناصي ييب العامي ييةل وتوصي ييل اللجني يية أيض ي ي ا أبن تكثي ييف الدولي يية الري يير وهودهي ييا لتكفي ييل
GE.17-07165

11

CRPD/C/HND/CO/1

لألشييخاص ذوي اإلعاقيية ت املنيياطق اإلض يرية والريفييية علييى حييد سييوا املشييارأة التاميية ت
ع لياملا النتخابية وحابو ا على مجي املواد النتخابية ووصو ا إىل املراليق النتخابيية دون
معيقل أ ا توصيها ختاذ التدابة التشريعية الال مة لكفالة الس اح أبن يسياعد الشيخص ذا
يخص آ/ير مين ا/تييارال وتوصيل
اإلعاقة ت ع لية القرتاع عند اللزوم وبنا ا عليى طلبين ش خ
اللجن يية أيضي ي ا أبن ت ييولر الدول يية الر يير ت مجيي ي مراأ ييز الق ييرتاع أ ي يية أالي يية م يين براق ييات
الق يرتاع يسييهل علييى األشييخاص ذوي اإلعاقيية اسييتخدامها مبييا يكفييل ييع الق يرتاع السييري
والقرتاع مبساعد ال ةل
املشارأة ت اإليا الثقالية وأنشرة الرتلين والتسلية والراأة (املاد )30
 -63ييط اللجنة عل ا مد الرضا بتردي الدولة ال را علو معاهودة موراكري لتيسو النفواذ
املرنفات املنطويفرة لفا ودة األشوخاص امل فويفل أو معوام البرور أو ذوج عاموات أخورع يف
م ورا ة امل بيفعووات .ت أن ملقووا يسوواورها بطووأن عوودم حووة وصوويف األشووخاص ذوج اإلعامووة يف
الدولة ال را األماك التارخيية والثقالية وال اثية والسياحية.
ومهييل دييدد إلاتحيية
 -64توصييل اللجنيية أبن تعت ييد الدوليية الريير /رر ي ا مبسش يرات ا
وصي ييو األشي ييخاص ذوي اإلعاقي يية إىل األمي يياأن ذات القي ي يية التار يي يية والرتاويي يية واألمي يياأن
السييياحية واملرالييق ال ي َّ
تنف ي ليهييا األنشييرة الثقالييية والرتليهيييةل أ ييا تشييج اللجنيية الدوليية
الرر على اد إاتحة املعلومات والقرا لل كفيول واألشيخاص أيعا البابير بتعزييز
التعاون م دور النشر واملكتبات ومراأز التوويق واملراأز التعلي ية واجلامعات وغة ذلنل
مج البياانت واإلحابا ات (املاد )31
 -65يسوواور اللجنووة مل و بطووأن ع وودم ت وويفلر بيوواانت ومعليفم ووات مر وونفة ومابل ووة لل قارن ووة ع و
األشووخاص ذوج اإلعامووة يف مجيوود الق اعووات للدولووة ال وورا ،ل ووال عو خلوويف البيوواانت املتاحووة
عوونه م و مؤش ورات حلقوويفق اإلنسووان .ويسوواورها مل و أي ووا بطووأن خلوويف البيوواانت اإلحرووا ية م و
امليفاضيد اجلنسانية وميفضيفع ال فيفلة والعند ونيفا القريفر.
 -66توصييل اللجنيية أبن تيسيير الدوليية الريير تيسيةا منهجيي ا ع لييية مجي بييياانت مابيينفة
وقابل يية لل قارن يية ع يين األش ييخاص ذوي اإلعاق يية ت مجيي ي القراع ييات واليله ييا ونش ييرهال
لتعي يياون م ي ي األشي ييخاص ذوي اإلعاقي يية
وتوصي ييل أيض ي ي ا أبن تسي ييتبدئ الدولي يية الري يير
واملنظ ييات الي ييثلهع نظييام مسشيرات يقييوم علييى حقييوق اإلنسييانل وتوصيل اللجنيية الدوليية
الريير للتفييات إىل الابييلة ب ي امليياد  31ميين التفاقييية وال اييية  18-17ميين أهييدا
التن ية املستدامةل
التعاون الدويل (املاد )32
 -67يسوواور اللجنووة مل و ألن مبووا ئ اتتفاميووة ومي هووا و ُمدرووة ماجووا منهجيووا يف مجيوود
يا ووات الدولووة ال وورا وبرارهووا للتع واون الوودويل .ك ووا يسوواورها مل و بطووأن عوودم تع ووي حقوويفق
األشوخاص ذوج اإلعامووة يف تنفيو خ ووة التن يووة املسوتدامة لعووام  2030ويف متابعووة تنفيو ها علووو
الرعيد اليفوين.
لتعياون الووييق مي منظ يات األشيخاص
 -68توصل اللجنة أبن تض ن الدولية الرير
ذوي اإلعاقيية تييوالم السياسيية العاميية املرتقبيية للتعيياون الييدويل ميين أوييل تن ييية هنييدوراس مي
12

GE.17-07165

CRPD/C/HND/CO/1

أحكي ييام التفاقيي يية وأبن تع ي ييع حقي ييوق األشي ييخاص ذوي اإلعاقي يية ت تنفي ي ي /ري يية التن يي يية
املس ييتدامة لع ييام  2030وت متابع يية تنفيي ي ها عل ييى الاب ييعيد ال ييوطش لتع يياون الووي ييق مي ي
منظ ات األشخاص ذوي اإلعاقة ومبشارأتهال
التنفي والرصد على الابعيد الوطش (املاد )33
 -69يسوواور اللجنووة مل و ألن اإل ارة العامووة لتن يووة األشووخاص ذوج اإلعامووة ت تط و ل آليووة
رمابووة مسووتقلة ،خاللووا ملوا تقت وويل املبووا ئ املتعلقووة ركووز املؤ سووات اليفونيووة لتعزيووز ومحايووة حقوويفق
اإلنسووان (مبووا ئ لري و ) .ويسوواورها مل و ك و لك بطووأن عوودم كفايووة امل ويفار املتاحووة هل و ه اإل ارة
وا،فاض مرتبتها اهلرمية اا يعي اض العها بيفتيتها.
 -70توصييل اللجنيية أبن تتخي الدوليية الريير تييدابة لضي ان اتفيياق االييية املعينيية لتعزيييز
تنفيي التفاقييية ومحايتيين والرقابيية علييين اتفاقي ا اتمي ا مي مبييادئ ريي وجلعلهييا هيهليية مسييتقلة
تت ت ي مبرتبيية هرمييية رليعيية ومييوارد أالييية ملباشيير مهامهييا أ ييا توصيييها أبن تكفييل مشييارأة
األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظ ات ال ثلهع ت ه ا االية مشارأةا اتمةل
املتابعة والنشر

 -71ولقي ا للفقيير  2ميين امليياد  35ميين التفاقييية ترلييب اللجنيية إىل الدوليية الريير أن
تقييدم ت غضييون  12شييهرا معلومييات عيين التييدابة املتخي لتنفيي مييا أوصييت بيين اللجنيية ت
الفقرت  6و 70أعالال
 -72وترلييب اللجنيية إىل الدوليية الريير تنفي ي التوصيييات الييوارد ت ه ي ا املالحظييات
اخلتامية وتوصيها حالتها للنظر ليها واختياذ تيدابة بشيأهنا إىل أعضيا اإلكومية والربمليان
ومويفل الو ارات املختابة وأعضا السلرة القضائية وألراد الفهلات املهنية املعنية (املهني
ت جمييالت التعليييع والرييب واإلقييوق) والسييلرات احمللييية ووسييائ اإلعييالم مسي ا
يتخدمةا ت
ذلن اسرتاتيجيات التواصل الوت اعل العابريةل
 -73أ ييا ترلييب اللجنيية إىل الدوليية الريير إش يراع منظ ييات اجملت ي املييدي ول سييي ا
منظ ات األشخاص ذوي اإلعاقة ت إعداد تقريرها الدوري املقبلل
 -74وترلب اللجنة إىل الدولة الرر نشير املالحظيات اخلتاميية عليى نرياق واسي ول
سييي ا لي ييا ب ي املنظ ييات غيية اإلكومييية واملنظ ييات ال ي ثييل األشييخاص ذوي اإلعاقيية
وأ لن لي ا بي األشيخاص ذوي اإلعاقية أنفسيهع وأليراد أسيرهع لل يات الوطنيية ول يات
األقليات مبيا ليهيا ل ية اإلشيار وأبشيكا ميسير ونشيرها عليى املوقي الشيبكل للبكومية
اخلاص حبقوق اإلنسانل
التقرير املقبل
 -75ترل ييب اللجن يية إىل الدول يية الر يير تق ييدمي تقريره ييا اجل ييام للتق ييارير الث يياي والثالي ي
والراب ي ي ت موعي ييد أقابي يياا  11أار مي ييايو  2022وتض ي ي ينن معلومي ييات عي يين تنفي ي ي ه ي ي ا
املالحظييات اخلتاميييةل أ ييا تييدعو اللجنيية الدوليية الريير إىل النظيير ت إمكانييية تقييدمي ه ي ا
التقييارير ولق ي ا إلو يرا تقييدمي التقييارير ال ا بس ي ال ي ي تاعييد اللجنيية مبووبيين قائ يية أسييهللة قبييل
التاريخ املقرر لتقدمي الدولة الرر تقريرها اجلام بسنة واحد على األقلل وستشكل ردود
الدولة الرر على قائ ة األسهللة ه ا تقريرها املقبلل
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