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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

مالحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

لهنغاريا*

أولا -مقدمة
-1

نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لهنغاريا

()1

في جلسا ا ا ااا ها 555

و 557و ، 559التي عقدت بشال ججين في  8و 9و 10آذار/مارس  .2022واعتمدت جذه المالحظات
()2

الختامية في جلستها  ،582المعقودة بشل ججين في  25آذار/مارس .2022

و رحا اللجناة باالتقرير الجاامع للتقريرين الادوريين الثااني والثاالاث لهنغاارياا ،الاذ ُععاد وفقاال للمئااد
-2
()3
التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن قديم التقارير ،وردال على قائمة المسائ السابقة لتقديم التقارير .
-3

و ثني اللجناة على الادولاة ال رم لموافقتهاا على ااا ا ا ا ا ا ااتعرات قريرجاا الجاامع لتقريريهاا الادوريين

الثاني والثالث في دورة معقودة بشا ا اال ججين ،بالنظر إلى الظروم االاا ا ااتثنائية الناجمة عن جائ ة مرت

فيروس كورونا (كوفيد .)19-و عرب اللجنة عن قديرجا لل وار المثمر والصا ا ا ااادا الذ دار مع وفد الدولة

ال رم ،في جنيف وعبر اإلنترنت من العاصا اامة ،و ثني على الدولة ال رم إلراا ااالها وفدال متنوعال ومتعدد
الق اعات ض اام ممثلين عن الو اارات ال لومية ذات الص االة .و قدر اللجنة ُياا اال مش اااركة الم وت المعني
بال قوا األاااية ،بص ته آلية رصد مستقلة ،عمالل بالمادة  )2(33من اال اقية.

ثاني ا -الجوانب اإليجابية
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رحا

اللجناة باالتادااير التي ا خاذ هاا الادولاة ال رم لتن ياذ اال ااقياة مناذ قاديم مالحظاا هاا الختاامياة

الس ا ا ا ا ااابقة في عا  ،2012وبالتدااير األخرى المتخذة لتعزيز حقوا األش ا ا ا ا ااخاة ذو اإلعاقة ،مث إدماج

فئتي األط ال والنس ا ااا ذو اإلعاقة باعتئارجما فئتين مس ا ااتهدفتين في المقترحات المقدمة من ُج مش ا اااريع

اال اد األوروبي.

*

اعتمد ه اللجنة في دور ها الساداة والعشرين ( 25-7آذار/مارس .)2022
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و رح

اعتماد ما يلي:

اللجنة بالتدااير التشا ا ا ا اريذية المتخذة لتعزيز حقوا األش ا ا ا ااخاة ذو اإلعاقة ،وال ا ا ا ا اايما

(ُ)

اعتماد البرلمان البرنامج الوطني لإلعاقة لل ترة  2025-2015في القرار )15/2015 (IV.7؛

(ب)

اعتماد المرا ااو رقم ) 22/2016 (VI.29الص ااادر عن و اارة االقتص اااد الوطني بش ااأن

المسا اااواة في إملانية ال صا ااول على الخدمات المالية في مئا ا اسا ااات االئتمان ل شا ااخاة ذو اإلعاقة في

عا 2016؛

(ج)

االعترام الغة اإلشااارة على المسااتوى الداااتور في عا  2011من خالل المادة )H (3

من الداتور ،التي نص على ُن الدولة ال رم دافع عن لغة اإلشارة الهنغارية كجز من الثقافة الهنغارية.

ثالث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -المبادئ واللتزامات العامة (المواد )4-1
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الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

ُن التشاريعات والساياااات المتصالة باإلعاقة ال تماشاى بعد بصاورة امة مع اال اقية،

وُن مص ا ل ات اال اقية رجمت رجمة رير اااليمة إلى مص ا ل ات جنغارية ومهينة ،مث "ال الة العقلية

رير ال بيذية" المستخدمة في القانون الجنائي لعا  2012وقانون اإلج ار ات الجنائية لعا 2017؛
(ب)

ُن الم اهيم المختل ة لإلعاقة في مختلف المجاالت المهنية والقانونية اا ا ااي إلى عد

االعترام بجميع األش ا ا ااخاة ذو اإلعاقة ،وال ا ا ا اايما األش ا ا ااخاة ذوو اإلعاقات الن س ا ا ااية  -االجتماعية،
واألشخاة ذوو اإلعاقات الذجنية ،واألشخاة ذوو العاجات الن قية؛

ُن النموذج ال بي لإلعااقاة اليزال ا ا ا ا ا ا ا ااائادال في الادولاة ال رم ،بماا في ذلاف في إطاار
(ج)
نظامها الخاة اتقييم اإلعاقة وفيما يتعلق بمعايير األجلية لل ص ا ا ا ا ااول على الخدمات الا ا ا ا ا اارورية و دااير

الدعم ،فهو يجر قييمال لقدرة الش ا ااخص على ال هم والذيت باا ا ااتقاللية ،ولعتئات "الصا ا ا ة المتئقية" األمر
الذ يئثر الئال على اإلدماج االجتماعي ل شخاة ذو اإلعاقة؛
(د)

ُن جناااع عااد وعي بااال قوا المعترم اهااا في اال اااقيااة اين المهنيين القاا ا ا ا ا ا ا ااائيين

والعاملين في ق اع العدالة ،وواضاعي الساياااات والمشارعين ،والمعلمين ،واألخصاائيين ال بيين ،والصا يين

واالجتماعيين ،وجميع المهنيين اآلخرين العاملين مع األشخاة ذو اإلعاقة.
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توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

استتتتتعرات التشتتتتريعات والستتتتياستتتتات القائمة المتعلقة باإلعاقة وموا متها مع أح ا

التفاقية ،بطرق منها ضتتتتمان ترممة ماتتتتطلحات التفاقية ترممة ستتتتليمة لى اللغة الهنغارية ،وحذف

مميع العبارات المهينة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة من تشريعاتها كلها؛
(ب)

اعتمتاد مفهو موحتد لاعتاقتة مي مميع المجتالت المهنيتة والقتانونيتة يتمتاشتتتتتتتتتى مع

(ج)

عادة توميه نظمها لتقييم اإلعاقة عن طريق الستتتتتتتعاضتتتتتتة عن عناصتتتتتتر النموذ

أغرات التفاقية ومبادئها ويشمل مميع األشخاص ذوي اإلعاقة؛

الطبي لاعاقة بمبادئ نموذ اإلعاقة القائم على حقوق اإلنستان وننشتا نظم تهدف لى تقييم الحوامز
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القانونية والبيئية التي تعترت ستتبيل األشتتخاص ذوي اإلعاقة وتومير الدعم والمستتاعدة الالتمين لتعزيز
العيش المستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة وندمامهم المتماعي الكامل؛
(د)

تومير برامج لبنا القدرات بشتتتتتأن حقوق األشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة ومشتتتتتأن التزامات

الدولة الطرف ،بمشتتتتتاركة وثيقة من منظمات األشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة ،على النحو الوارد مي التفاقية،
وذلك من أمل المهنيين العاملين مي الجهات القضتائي وقطاع العدالة ،وواضتعي الستياستات والمشترعين،

والمعلمين ،واألخاتتتتتتتتتائيين الطبيين والاتتتتتتتتتحيين والمتمتاعيين ،ومميع المهنيين اآلخرين العتاملين مع

األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ويساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(ُ)

االفتقار إلى االااتقاللية وال ابع رير الموضاوعي للهيئات االااتشاارية القائمة ،بما فيها

المجلس الوطني لإلعاقة ،وجيئة التنس ا ا ا اايق الوطنية إلنها اإليداع في مئا ا ا ا اس ا ا ا ااات الرعاية ،وال ريق العام

المعني ب قوا اإلنس ا ا ااان ،واللجنة ال لومية الدولية المعنية باإلعاقة ،وعد مش ا ا اااركة منظمات األش ا ا ااخاة
ذو اإلعاقة مشاركة فعالة في صنع القرار العا ؛
(ب)

عد إملانية ال صا ااول على المواد اإلعالمية في عمليات صا اانع القرار العا  ،مما ي د

(ج)

التقارير التي يد بممارا ا ا ااة ُعمال انتقامية ض ا ا ااد منظمات المجتمع المدني واا ا ا ااتمرار

من مشاركة منظمات األشخاة ذو اإلعاقة؛
الاغط عليها بسب
-9

عملها في مجال الدعوة بشأن حقوا األشخاة ذو اإلعاقة.

تشير اللجنة لى تعليقها العا رقم  )2018(7وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(ُ)

تعزيز آليات المشتتتتتتتاركة الفعالة لألشتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة من خالي المنظمات التي

تمثلهم مي عمليات صتتنع القرار العا باعتماد تدابير لضتتمان استتتقاللهم عن الستتلطات العامة وممشتتاركة

المجموعة الكاملة من منظمات األشتتتخاص ذوي اإلعاقة ،بما يشتتتمل األطفاي ذوي اإلعاقة ،واألشتتتخاص
ذوي اإلعاقة الذهنية ،واألشتتتتخاص ذوي اإلعاقات النفستتتتية  -المتماعية ،واألشتتتتخاص حاملي صتتتتفات

الجنستتتتتتتين ،والنستتتتتتتا ذوات اإلعاقة ،واألشتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشتتتتتتتون مي المناطق الري ية،

واألشتتتتتتتخاص المتوحدين ،والروما ،واألشتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة المتنوعين منستتتتتتتيا ،واألشتتتتتتتخاص الذين
يحتامون لى مستويات عالية من الدعم ،والالمئين واألشخاص المهامرين ذوي اإلعاقة؛
(ب)

مواماة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بمعلومات يسهل الوصوي ليها ،بما مي ذلك

المعلومات المتاحة باتتيغة ستتتهلة الق ار ة والفهم وغيرها من األشتت اي الميستتترة ،ومجداوي تمنية لعمليات

التشاور المتعلقة بأي صالحات مي القوانين والسياسات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ج)

العتراف بتتدور منظمتتات المجتمع المتتدني كمتتدامعتتة عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتان ،وحظر

أي أعماي انتقامية ضتتتتتتتتد األمراد والمنظمات التي تعزت حقوق األشتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة ،واتخاذ تدابير
لحماية الحيز المدني.
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با  -حقوق محددة (المواد )30-5
المساواة وعد التمييز (المادة )5
-10

الحظ اللجنة بقلق االفتقار إلى ما يلي:
(ُ)

االعترام بأشالال التمييز المتعددة والمتعددة الجوان ضاد األشاخاة ذو اإلعاقة ،بما في

(ب)

االعترام بال رمان من التر يئات التيسا ا اايرية المعقولة كشا ا اال من ُشا ا االال التمييز على

(ج)

الت قيق في التقارير المتعلقة بالتمييز القائم على اإلعاقة ،وا ا ا ا ااب االنتص ا ا ا ااام ال عالة

ذلف التمييز القائم على نوع الجنس ضد النسا ذوات اإلعاقة ،في شريعات الدولة ال رم المناجاة للتمييز؛
ُااس اإلعاقة في جميع مجاالت ال ياة؛

لا ايا التمييز القائم على اإلعاقة ،ومقاضاة الجناة وإن اذ ُحلا العقوبة الصادرة في حقهم.
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تشتتتتتتتتتير اللجنتتة لى تعليقهتتا العتتا رقم  )2018(6ونلى الغتتايتين  2-10و 3-10من أهتتداف

التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

العتراف بأشتتتتتت اي التمييز المتعددة والمتعددة الجوانب مي تشتتتتتتتريعاتها المناهضتتتتتتتة

(ب)

العتراف بالحرمان من الترتيبات التيستتتتتتتتيرية المعقولة كتمييز بمومب القانون 125

للتمييز ،بما مي ذلك مميع أش اي التمييز القائم على نوع الجنس ضد النسا ذوات اإلعاقة؛

لعتا  2003المتعلق بالمستتتتتتتتتاواة مي المعتاملتة وتعزيز تكتامن الفرص وضتتتتتتت تمتان نفتاذ بفعتاليتة مي مميع
القطاعات ومميع مجالت الحياة؛
(ج)

تومير آليات انتاتتتاف معالة لضتتتحايا التمييز على أستتتاو اإلعاقة وضتتتمان التحقيق

الفعاي مي التقارير المتعلقة بهذا التمييز.
النسا ذوات اإلعاقة (المادة )6

-12
الحظ اللجنة بقلق ما ُالغ عنه من عد مسا ا اااواة اين الجنسا ا ااين في الدولة ال رم ،مما يئثر اا ا االئال
على النسا ذوات اإلعاقة ،بما في ذلف م دودية فرة العم المتاحة لهن في اوا عم م توحة وشاملة.
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تشتتتتتتتتتير اللجنتة لى تعليقهتا العتا رقم  )2016(3وتوصتتتتتتتتتي الدولة الطرف ب فتالة د ار حمتاية

حقوق النستتتا والفتيات ذوات اإلعاقة مي الستتتتراتيجية الوطنية للمستتتاواة بين الجنستتتين واعتماد تدابير
محتددة الهتدف لتنفيتذ التوصتتتتتتت تيتات المومهتة لى التدوي األعضتتتتتتتتتتا مي التحتاد األورومي والواردة مي

استراتيجية التحاد األورومي للمساواة بين الجنسين للفترة .2025-2020
األطفاي ذوو اإلعاقة (المادة )7
-14

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

وللرعاية المئاسية؛
(ب)

ُن الدولة ال رم

بق م هو مصا ا ا ااالا ال

ال اا ا ا االى بءيال األولوية آل ار الخب ار

ُن ش اريعات الدولة ال رم ميز ض ااد األط ال ذو اإلعاقة من خالل المادة )ُ()2(7

من القانون رقم  31لعا  1997بشا ا ا ااأن حماية األط ال وإيداع األط ال دون اا ا ا اان الثانية عشا ا ا ارة في ُا ا ا اار
حاض ا ا ا ا اانة ،وجو ما يع ي األط ال ذو اإلعاقة الذين ي تاجون إلى مس ا ا ا ا ااتويات ُعلى من الدعم ،بما ي قق

مصال هم ال الى على ما يزعم ،ويديم من ثم إيداعهم في مئاسات الرعاية؛
4
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(ج)

ُن األط اال ذو اإلعااقاة ال توافر لهم إملاانياة ال صا ا ا ا ا ا ااول على الخادماات المجتمذياة

العامة ،نتيجة لعدة دااير منها داير "التنمية ال ردية" ،الذ يئد إلى التمييز ضد األط ال ذو اإلعاقة.
-15

باإلشتتارة لى البيان المشتتترن بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق األشتتخاص ذوي

اإلعاقة بشأن حقوق األطفاي ذوي اإلعاقة ( ،)2022توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

ضمان تطبيق مفهو ماالح الطفل الفضلى من خالي مراعاة نموذ حقوق اإلنسان

لاعاقة ،بما مي ذلك حق األطفاي ذوي اإلعاقة مي التعبير عن آرائهم بحرية بشتتأن مميع المستتائل التي

تمسهم ،مضالا عن حقهم مي حياة أسرية ،بما مي ذلك الرعاية الحاضنة؛
(ب)

لغا األح ا الواردة مي قانون حماية الطفل التي ل تزاي تستتمح باإليداع المنستستي

لألطفاي ذوي اإلعاقة وضتتتتمان مستتتتاواة األطفاي ذوي اإلعاقة مع األطفاي اآلخرين فيما يتعلق بحقهم مي

الحياة األسرية؛
(ج)

ضتتتتتتتتمتان حاتتتتتتتتتوي مميع األطفتاي ذوي اإلعتاقتة على الختدمتات المتمتاعيتة والتعليميتة

المجتمعية العامة على قد المساواة مع األطفاي اآلخرين من خالي تومير الدعم والمساعدة الالتمين لهم.
ذكا الوعي (المادة )8

النم ية الساالبية السااائدة عن األشااخاة ذو اإلعاقة ،وال ااايما

-16

يساااور اللجنة القلق إ اا القوال

-17

توصتتي اللجنة الدولة الطرف بأن تقو  ،بمشتتاركة وثيقة من منظمات األشتتخاص ذوي اإلعاقة،

فيما يتعلق باألشخاة ذو اإلعاقات الن سية  -االجتماعية واألشخاة ذو اإلعاقات الذجنية.

بوضتتتتتتتع برامج إلذكا الوعي ،بطرق ،منها التغطية اإلعالمية ،من أمل القضتتتتتتتا على القوالب النمطية

الستتتلبية المتاتتتلة باإلعاقة وتعزيز احت ار كرامة األشتتتخاص ذوي اإلعاقة ،ومهاراتهم وكفا اتهم وقدراتهم
ومساهمتهم مي المجتمع.

م انية الوصوي (المادة )9
-18

الحظ اللجنة بقلق االفتقار إلى ما يلي:
(ُ)

ااا ا ا ا اات ار يجية شا ا ا ا اااملة على الصا ا ا ا ااعيد الوطني لت وير البيئات المبنية والخدمات العامة

وواا ااائ النق العا والمعلومات واال صا اااالت التي يسا ااه الوصا ااول إليها في الدولة ال رم ،وال اا اايما في

المناطق الريفية والمدن الصغيرة؛
(ب)

التقااد الم را في ن يااذ إملااانيااة الوصا ا ا ا ا ا ااول إلى البيئااات المبنيااة ،والخاادمااات العااامااة،

بما في ذلف ُجهزة الصا ا ارام اآللي ل شا ا ااخاة ذو العاجات الئصا ا ارية ،وواا ا ااائ النق العا  ،والمعلومات

واال صا ا اااالت ل شا ا ااخاة ذو اإلعاقة ،وإلغا المواعيد النهائية إلملانية الوصا ا ااول من خالل عدي قانون

خدمات نق الركاب في عا .2013
-19

تشير اللجنة لى تعليقها العا رقم  )2014(2وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(ُ)

اعتماد استتتراتيجية وطنية شتتاملة وخطة تنفيذ ذات أطر تمنية واضتتحة ومخاتتاتتات

كافية مي الميزانية لتطوير م انية الوصتتوي لى البيئات المبنية ،والخدمات العامة ،ووستتائل النقل العا ،
والمعلومات والتاتتتتتتالت مي الدولة الطرف لضتتتتتتمان تكامن الفرص لألشتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة مي مميع

أنحا الدولة الطرف؛
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(ب)

مرامعتتة أنظمتهتتا مي مجتتالت البيئتتات المبنيتتة ،والختتدمتتات العتتامتتة ،والنقتتل العتتا ،

والمعلومات والتاتالت ،بما مي ذلك اللوائح المتعلقة بالمشتتريات العامة ،وتحديد شترو ومداوي تمنية

لزامية لضتمان م انية وصتوي األشتخاص ذوي اإلعاقة ،وننفاذ هذ األنظمة ،والعقومات المفروضتة على

عد المتثاي ،وآليات الرصد المستقل لتنفيذ م انية الوصوي؛
(ج)

ضتمان أن تراعي معايير م انية الوصتوي التوميه (التحاد األورومي) 2102/2016

للبرلمان األورومي والمجلس الاتتتتادر مي  26تشتتتترين األوي/أكتومر  2016بشتتتتأن م انية الوصتتتتوي مي

المواقع الشتتتتتتتتتب يتة لهيئتات القطتاع العتا ومي تطبيقتاتهتا الختاصتتتتتتتتتة بتالهتاتف المحموي ،ومعيتار المبتادئ

التوميهية بشأن م انية الوصوي لى المضمون الشب ي  2.0مي مميع المواقع الشب ية؛
(د)

كمتتتتاي عمليتتتتة نقتتتتل التوميتتتته (التحتتتتاد األورومي)  882/2019للبرلمتتتتان األورومي

والمجلس الاتتادر مي  17نيستتان/أبريل  2019بشتتأن متطلبات م انية الوصتتوي لى المنتجات والخدمات،

وقتانون التاتتتتتتتتتالت اإللكترونيتة األورومي (التوميته (التحتاد األورومي)  )1972/2018لى التشتتتتتتتتتريعتات
واألنظمة الوطنية.

الحق مي الحياة (المادة )10
ّ
قيقات ومقاض اااة بش ااأن وفاة األش ااخاة ذو اإلعاقة ،بمن

-20

الحظ اللجنة مع القلق عد إج ار

-21

توصتتتتتي اللجنة الدولة الطرف بأن تبدأ على ومه الستتتتترعة تحفيقات مي وفيات األشتتتتتخاص ذوي

فيهم األط ال ذوو اإلعاقة ،في المئاسات اإليوائية.

اإلعاقة مي المنسسات ،وأن تعترف بهذ الوفيات بوصفها "أحداثا استثنائية" ،قد تكون ناممة عن اإلسا ة

التي يتعرضتون لها مي المنستستات ،وأن تقاضتي الجناة وتعاقبهم .وتوصتي اللجنة الدولة الطرف أيضت ا بأن

تومر ستبل انتاتاف ومبر ألستر الضتحايا مي حالت وماة األشتخاص ذوي اإلعاقة وأن تعجل ب نها اإليداع

مي منسسات الرعاية فيما يخص مميع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ما تالوا مي المنسسات.
حالت الخطر والطوارئ اإلنسانية (المادة )11
-22

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

عد نص القانون األا ا ا ا ا اااا ا ا ا ا ااي ُو قانون ال ماية من الهوار وبرو وكوالت ك منهما

على دااير م ددة فيما يتعلق بس ااالمة األش ااخاة ذو اإلعاقة ومختلف ُنواع العاجات في حاالت الخ ر
وال وار الناشئة عن النزاعات ُو الهوار ال بيذية ُو ُامات الالجئين والهجرة؛
(ب)

التاأثير رير المتناااا ا ا ا ا ا ا لجاائ اة كوفياد 19-في األش ا ا ا ا ا اخااة ذو اإلعااقاة المودعين في

مئااساات إيوائية وُماكن ال

الن ساي ،واألشاخاة ذو اإلعاقة الذين يذيشاون مساتقلين ،حيث يواجهون مخاطر

ُكبر لإلصابة بلوفيد ،19-ألائاب منها عد إملانية الوصول إلى النظا الص ي العا والعزلة االجتماعية؛
(ج)

المشا ا ا ا اااركة الم دودة ل شا ا ا ا ااخاة ذو اإلعاقة في عمليات صا ا ا ا اانع القرار الرامية إلى

التصد لجائ ة كوفيد 19-وعواقبها ،وفي ُثنا فترة التعافي.
-23

عمالا بالتوميهات الاادرة عن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشأن كوميد19-

وحقوق األشتتخاص ذوي اإلعاقة ومومز ستتياستتات األمم المتحدة بشتتأن التاتتدي لجائحة كوميد 19-على

نحو يراعي منظور اإلعاقة ،وتمشتتتتتتتتيا مع طار ستتتتتتتتينداي للحد من مخاطر الكوار للفترة 2030-2015
وممشاركة نشطة من المنظمات الممثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
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(ُ)

مرامعتة تشتتتتتتتتتريعتاتهتا ،ومروتوكولتهتا ،وخططهتا وتتدابيرهتا فيمتا يتعلق بحتالت الخطر

والطوارئ اإلنستتتتانية الناشتتتتئة عن النزاعات ،أو الكوار الطبيعية أو أتمات الالمئين والهجرة عن طريق

دمج متطلبات مميع األشتتتخاص ذوي اإلعاقة مي مثل هذ الحالت ،بما مي ذلك الوصتتتوي لى معلومات

الطوارئ ونشارات اإلنذار من خالي وسائل بديلة لالتااي والمعلومات؛
(ب)

تعميم م ارعتاة اإلعتاقتة مي خطال الستتتتتتتتتتجتابتة والتعتامي من متائحتة كوميتد ،19-مع

التركيز بومه خاص على ضتتمان المستتاواة مي الوصتتوي لى نظم الرعاية الاتتحية الرئيستتية لألشتتخاص

ذوي اإلعاقة ،الذين ل يزالون مي منستستات الرعاية أو يعيشتون بشت ل مستتقل ،وحماية األشتخاص ذوي

اإلعاقة من آثار الجائحة ،بما مي ذلك تيادة العزلة المتماعية؛
(ج)

ضتتتتمان مشتتتتاركة األشتتتتخاص ذوي اإلعاقة على قد المستتتتاواة مع غيرهم مي مميع

التتدابير التي تنثر عليهم ،بمتا مي ذلتك التتدابير الراميتة لى التاتتتتتتتتتتدي لجتائحتة كوميتد 19-وعواقبهتا،
والتدابير المتخذة خالي مترة التعامي.

العتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قد المساواة مع آخرين أما القانون (المادة )12
-24

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

ال ابع التمييز للتقييد الم روت على األجلية القانونية ل ش ا ا ااخاة ذو اإلعاقة على

ُا اااس العاجة ،وعد وجود دااير إللغا األحلا التمييزية في القانون المدني ،واا ااتمرار نظا ا خاذ القرار
بالوكالة ،مما ي ر األشخاة ذو اإلعاقة من حقوقهم؛

بموج
-25

(ب)

االحت اظ بسا ا ا ا اامات نظا ا خاذ القرار بالوكالة في آلية الدعم في ا خاذ القرار المنشا ا ا ا ااأة

القانون  CLVلعا  ،2013وجو ما ُدى إلى ا خاذ إج ار رير فعال و مييز .

تماشتتتتي ا مع المادة  12من التفاقية وتعليق اللجنة العا رقم  )2014(1توصتتتتي اللجنة الدولة

الطرف بما يلي:
(ُ)

العتراف بتتالطتتابع التمييزي لنظتتا اتختتاذ القرار بتتالوكتتالتتة ونلغتتا مميع األح تتا التي

(ب)

اعتماد آلية لستتتتتتتتتتعادة األهلية القانونية الكاملة لجميع األشتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة،

(ج)

مرامعتة مميع األح تا المتعلقتة بت ليتة التدعم مي اتختاذ القرار بهتدف ضتتتتتتت تمتان احت ار

تسمح بفرت قيود على األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة على أساو اإلعاقة؛
بغض النظر عن عاهتهم؛

آليات الدعم مي اتخاذ القرار كرامة األشتخاص ذوي اإلعاقة ،واستتقاللهم الذاتي ،ونرادتهم وأمضتلياتهم مي
ممارسة األهلية القانونية من قبل مميع األشخاص ذوي اإلعاقة.
م انية اللجو لى القضا (المادة )13
-26

الحظ اللجنة بقلق ال واجز التي يواجهها األش ا ا ااخاة ذوو اإلعاقة ،وال ا ا ا اايما األش ا ا ااخاة ذوو

اإلعاقة الذجنية ،واألش ااخاة ذوو اإلعاقات الن س ااية االجتماعية ،والخاض ااعون لنظا ا خاذ القرار بالوكالة،
والمودعون في المئا ا اسا ااات اإليوائية ،ومئا ا اسا ااات ال
نظا العدالة بسااب

الن سا ااي ،واألشا ااخاة ذوو اإلعاقات البدنية ،في

االفتقار إلى التر يئات التيساايرية اإلجرائية والمناااائة للعمر ،وعد إملانية الوصااول إلى

المعلومات واال صاالت بشأن اإلج ار ات القانونية ،و عذر الوصول إلى المئاني.
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-27

تشتتتتتير اللجنة لى المبادئ والمبادئ التوميهية الدولية بشتتتتتأن م انية لجو األشتتت تخاص ذوي

اإلعاقة لى القضتتتا التي أعدها المقرر الخاص المعني بحقوق األشتتتخاص ذوي اإلعاقة والغاية 3-16

من أهداف التنمية المستدامة ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

ضتتمان توامر مميع الضتتمانات والتستتهيالت اإلمرائية الضتترورية والفعالة حتى يتم ن

مميع األشتتتتتخاص ذوي األهلية القانونية المحدودة وأولئك المومودين مي مرامق اإلقامة والطب النفستتتتتي
من الستتتتتتتفادة من م انية م ار مرامعة قضتتتتتتائية معالة للق اررات التي تمستتتتتتهم ومن تمثيل قانوني حر

ومعلي مي مميع اإلم ار ات؛
(ب)

مرامعتة قتانون اإلم ار ات المتدنيتة وقتانون اإلم ار ات الجنتائيتة لضتتتتتتتتتمتان المال متة

اإلمرائية والمناستبة للعمر لجميع األشتخاص ذوي اإلعاقة مي أي وروف قانونية من خالي وضتع وستائل

بديلة ومعزتة للمعلومات والتاتتالت ،مثل طريقة براي ،ولغة اإلشتتارة ،والاتتيغة الستتهلة الق ار ة والفهم،

وأنظمة الرموت ،والوصف الاوتي والمرئي.
حرية الشخص وأمنه (المادة )14
ّ
-28

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

األحلا التمييزية للقانون  CLIVلعا  1997المتعلق بالرعاية الص ا ا ية ،الذ يسا ااما

ب رمان األشا ااخاة ذو اإلعاقات الن سا ااية  -االجتماعية من حريتهم عسا ا ال وبءيداعهم في مرافق الصا ا ة
العقلية على ُااس العاجة والخ ورة المتصورة؛
(ب)

مئا اس ااات ال

عد وجود ض ا ا اامانات قانونية ه

ال ق في ال رية واألمن ل ش ا ا ااخاة المودعين في

الن س ااي ،بما في ذلف في مئا اس ااات ال

الن س ااي الش اارعي التي قد يس ااتمر فيها احتجاا

األشااخاة ذو اإلعاقة وعالجهم ال بي إلى ُج رير مساامى ،حتى في ال االت التي رى فيها المراجعة
القاائية الدورية ُن العالج واالحتجاا لم يعودا ضروريين؛
(ج)

عد وافر خدمات الص ا ة العقلية القائمة على حقوا اإلنسااان وإملانية الوصااول إليها

(د)

عد وجود إملانية الوصااول والتر يئات التيساايرية المعقولة ل شااخاة ذو اإلعاقة في

في جميع ُن ا الدولة ال رم؛

المئاسات اإلصالحية ،وال ايما ل شخاة الصم والنسا واألط ال ذو اإلعاقة.
-29

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

مرامعة ونلغا مميع األح ا القانونية التمييزية التي تضتتتتتفي الشتتتتترعية على العال

القستتتتتري لألشتتتتتخاص وحرمانهم من حريتهم على أستتتتتاو عاقتهم النفستتتتتية  -المتماعية وخطورتهم

المتاورة ،وضمان أن يستند أي عال دائم ا لى الموامقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني؛
(ب)

كفالة الضتتتمانات القانونية لحق األشتتتخاص المودعين مي منستتتستتتات الطب النفستتي

(ج)

تومير خدمات الاتتتتتحة العقلية المجتمعية والقائمة على حقوق اإلنستتتتتان والدعم مي

مي الحرية واألمن ،بما مي ذلك األشخاص المودعون مي منسسات الطب النفسي الشرعي؛
مميع أنحا الدولة الطرف؛
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(د)

ضمان م انية الوصوي الكامل والترتيبات التيسيرية اإلمرائية لجميع األشخاص ذوي

اإلعاقة مي المنستتستتات اإلصتتالحية ،بما مي ذلك أستتاليب التاتتاي المعزتة والبديلة ،بطريقة براي ولغة

اإلشارة.
-30

تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك لى أن تستتترشتتد بالتزاماتها بمومب المادة  14من التفاقية،

ومالمبادئ التوميهية التي وضتتتتتتعتها اللجنة بشتتتتتتأن حق األشتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة مي الحرية واألمن

()4

فيما يتعلق بمشتتروع البروتوكوي اإلضتتامي لالتفاقية الخاصتتة بحماية حقوق اإلنستتان والكرامة اإلنستتانية
فيمتا يتعلق بتطبيقتات علم األحيتا والطتب (التفتاقيتة المتعلقتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتان والطتب األحيتائي) وأن

تعتارت اعتمتاد  .وينبغي للتدولتة الطرف أن تنفتذ الت ازمتاتهتا بمومتب هتذ التفتاقيتة على نحو يتوامق مع

نموذ اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان.

عد التعرت للتعذيب ،أو المعاملة ،أو العقومة القاسية أو الال نسانية أو المهينة (المادة )5
-31

يساور اللجنة القلق إ اا ما يلي:
(ُ)

التقارير المتعلقة بال ئس االن راد  ،وااا ااتخدا القيود الميلانيلية والمثئ ات الهيميائية،

واألدوية القسرية وريرجا من ُشلال او معاملة األشخاة ذو اإلعاقة في المئاسات اإليوائية ومئاسات

ال

الن سي؛

(ب)
-32

مماراة عزل األط ال ذو اإلعاقات الن سية-االجتماعية كشل من ُشلال العقاب.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

منع أي شت ت ل من أشت ت اي التعذيب ،أو المعاملة أو العقومة القاستتتية أو الال نستتتانية

أو المهينة لألشتتخاص ذوي اإلعاقة مي المنستتستتات اإليوائية والنفستتية وضتتمان م انية لجو الضتتحايا
لى القضا ومبر ضررهم ،بطرق ،منها وضع م ار للش اوى يسهل الوصوي ليه؛
(ب)

أنواع العقاب.

وضتتتع حد لممارستتتة عزي األطفاي ذوي اإلعاقات النفستتتية  -المتماعية وغيرها من

عد التعرت لالستغالي ،والعنف والعتدا (المادة )16
-33

يساور اللجنة القلق إ اا ما يلي:
(ُ)

مماراااات االعتدا المنهجي ،بما في ذلف االعتدا الجنسااي ،واااو المعاملة واإلجمال

التي يتعرت لها األش ا ا ا ا ااخاة ذوو اإلعاقة ،وال ا ا ا ا ا اايما األط ال ذوو اإلعاقة واألش ا ا ا ا ااخاة ذوو اإلعاقات

الذجنية ،نتيجة ااتمرار ُشلال الرعاية المئاسية ل شخاة ذو اإلعاقة؛
(ب)

عد وجود رصد مستق للرعاية في المئاسات ومئاسات ال

(ج)

عااد وجود ُا ا ا ا ا ا ا اااليا

(د)

عد وفير إملانية الوصا ا ااول والتر يئات التيسا ا اايرية الم لوبة للنسا ا ااا ذوات اإلعاقة في

األشخاة ذو اإلعاقة؛

وإج ار ات

الن سي؛

قيق م ااددة جياادال لملاااف ااة جرائم الهراهيااة ض ا ا ا ا ا ا ااد

الخدمات المخصصة لا ايا العنف العائلي.

()4
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(ه)

عد إيال االعتئار الهافي للتوص ا ا اايات التي قدمتها لجنة حقوا ال

في عا 2020

بشأن حاالت االعتدا الجنسي على األط ال وإاا ة معاملة األط ال ذو اإلعاقة في مئاسات الرعاية .
-34

()5

تشتتير اللجنة لى الغايات  1-5و 2-5و 5-5من أهداف التنمية المستتتدامة ،وتوصتتي الدولة

الطرف بما يلي:
(ُ)

وضع استراتيجية شاملة وضمانات قانونية لمنع مميع أش اي العنف والستغالي ضد

األشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة والقضتتتتتا عليها ،بطرق ،منها لغا المادة  )9(126من مرستتتتتو وتارة الرما

العا ) 15/1998 (IV. 30بشتتتتتتتتتأن المها والظروف التشتتتتتتتتتغيلية لخدمات رعاية الطفل وحماية الطفل

والمهنيين الذين يقدمون الرعاية الشتخاتية بغرت لغا استتخدا غرف العزي المخاتاتة لألطفاي ذوي

اإلعاقات النفسية-المتماعية مي منسسات األطفاي؛
(ب)

ضتمان خضتاع مميع المرامق ومنستستات الرعاية ومنستستات الطب النفستي للرصتد

المستتتتتقل تماشتتتتيا مع المادة  )3(16من التفاقية ،من خالي شتت تران منظمات المجتمع المدني ،بما مي
ذلك المنظمات القائمة على حقوق اإلعاقة ،من أمل منع استتتتتتتغالي األشتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة ونستتتتتتا ة
معاملتهم وممارسة العنف ضدهم؛

رستتتتتتتتتا طرائق ومروتوكولت ونم ار ات تحقيق محتددة ميتدا لم تامحتة مرائم الك ار يتة
(ج)
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(د)

ضتتمان م انية الوصتتوي لى مميع الخدمات المقدمة للفتيات والنستتا ذوات اإلعاقة

النتاميتات من العنف العتائلي ،بمتا مي ذلتك مراكز التدعم ودور اإليوا مي حتالت الطوارئ ،وتومير التدعم

المطلوب؛

(ه)

التاتتتتديق على اتفاقية الوقاية من العنف ضتتتتد النستتتتا والعنف العائلي وم امحتهما

التي اعتمدها مجلس أوروما ،بهدف ضمان تومير الحماية الالتمة لحقوق النسا ذوات اإلعاقة ،بما مي
ذلك الحاوي على خدمات الدعم واإلنااف لضحايا العنف؛
(و)

ضمان تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل المقدمة مي عا  2020تنفيذا كامالا(.)6

حماية السالمة الشخاية (المادة )17
-35

الحظ اللجنة بقلق ُن النس ا ا ا ااا وال تيات ذوات اإلعاقة ،وال ا ا ا ا اايما اللوا ي يخا ا ا ا ااعن لنظم ا خاذ

القرار بالوكالة ومن ال يزلن في المئااساات ،يملن ُن يتعرضان للتعقيم واإلجهات دون موافقتهن .ويسااور
اللجنة القلق اوجه خاة ألن النس ا ا ا ااا وال تيات ذوات اإلعاقات الذجنية والن س ا ا ا ااية  -االجتماعية والنس ا ا ا ااا

وال تيات المتوحدات يخاا ااعن لتدااير منع ال م دون موافقتهن في المئا ا اسا ااات اإليوائية ،بما في ذلف في

البيوت الجماعية ،ويواجهن قيودال قانونية مييزية على حقهن في إنجاب ط .
-36

توصتتتتتتتي اللجنة الدولة الطرف ب لغا مميع األح ا القانونية ،بما ميها أح ا قانون الاتتتتتتتحة

( )187/Bالتي تستمح بتعفيم النستا والفتيات ذوات اإلعاقة ونم ار عمليات اإلمهات عليهن بنا على

طلبات من أطراف ثالثة ،بما مي ذلك طلبات من األوصتيا  .وتوصتي اللجنة الدولة الطرف أيضت ا باعتماد
بروتوكولت بشأن احت ار حقوق النسا والفتيات ذوات اإلعاقة مي الاحة الجنسية واإلنجابية ،ول سيما

النستتا والفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية ،وند ار وامب تزويدهن بمعلومات وخدمات يستتهل الوصتتوي ليها

10
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فيما يتعلق بحقوقهن مي الاتتحة الجنستتية واإلنجابية .وتوصتتي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل أن
يستتند استتخدا مميع النستا والفتيات ذوات اإلعاقة وستائل منع الحمل مي مميع الستياقات لى الموامقة

الحرة والمستنيرة ،مع احت ار كرامة النسا والفتيات ذوات اإلعاقة واستقال لهن الذاتي.
التنقل والجنسية (المادة )18
حرية ّ
-37

الحظ اللجنة بقلق االفتقار إلى ما يلي:
(ُ)

الا ا اامانات اإلجرائية ،وإملانية الوص ا ااول والتر يئات التيس ا اايرية المعقولة ل البي اللجو

(ب)

وا ا ا ا ا ا ا ااائا للمعلوماات واال ص ا ا ا ا ا ا اااالت م هوماة ويملن الوصا ا ا ا ا ا ااول إليهاا ل االبي اللجو

(ج)

اادااير إلنهااا احتجاااا طااالبي اللجو في مرافق من قااة عبور حاادوديااة مغلقااة وإليوا

(د)

جهود رمي إلى إاالة القيود الم روضاة على المنظمات رير ال لومية التي قد الدعم ل البي

(ه)

ايانات عن طالبي اللجو والالجئين ذو اإلعاقة ،مصن ة حس الجنس والعمر ونوع العاجة.

والالجئين ذو اإلعاقة عند المعاار ال دودية وفي مرافق االاتقئال واإليوا ؛
ُو الالجئين من األط ال ذو اإلعاقة؛

طالبي اللجو في مرافق ااتقئال م توحة؛

اللجو  ،بما في ذلف القيود الم روضة على التموي من صندوا اال اد األوروبي للجو والهجرة واالندماج؛

-38

توصي اللجنة الدولة الطرف ،بالتشاور الوثيق مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،بما يلي:
(ُ)

تقييم الوضتتتتع الحالي لطالبي اللجو والالمئين ذوي اإلعاقة مي المعابر الحدودية ومي

(ب)

ضتتمان توامر وستتائل للمعلومات والتاتتالت مفهومة ويم ن الوصتتوي ليها من أمل

(ج)

نهتا احتجتات طتالبي اللجو مي مرامق منطقتة عبور حتدوديتة مغلقتة ونيوا طتالبي

(د)

لغا القيود المفروضتة على المنظمات غير الح ومية التي تقد الدعم لطالبي اللجو ،

(ه)

ممع بيانات ،ماتنفة حستب الجنس والعمر ،عن طالبي اللجو والالمئين من األشتخاص

مرامق الستفباي واإليوا  ،وضمان م انية الوصوي ،والترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير الدعم لهم؛
طالبي اللجو أو الالمئين من األطفاي ذوي اإلعاقة؛
اللجو مي مرامق استفباي مفتوحة؛

بما مي ذلك القيود المفروضة على التمويل من صندوق التحاد األورومي للجو والهجرة والندما ؛
ذوي اإلعاقة.
-39

ومي ضو األتمة اإلنسانية المتنامية مي أوكرانيا ،التي دمعت بالفعل عددا كبي ار من األشخاص

لى البلدان المجاورة ،توصتتتتتتي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناستتتتتتبة لتزويد األشتتتتتتخاص ذوي

اإلعتاقتة ،ول ستتتتتتتتتيمتا األطفتاي ذوو اإلعتاقتة ،التذي يحتتامون لى الحمتايتة التدوليتة ،ب تل متا يلز من دعم
وخدمات ،بما مي ذلك يواؤهم مي أسر حاضنة.

العيش المستقل واإلدما مي المجتمع (المادة )19
-40
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(ُ)

ااا ا ا ااتمرار إيداع األط ال ذو اإلعاقة في المئا ا ا ا اسا ا ا ااات عن طريق جديد وبنا ُماكن

مئاا اس ااية جديدة وإيداع األط ال ذو اإلعاقة الذين ي تاجون إلى مس ااتويات ُعلى من الدعم في مئاا اس ااات

ل شخاة الئالغين ذو اإلعاقة؛
(ب)

عد وجود آلية رصد مستقلة إلنها إيداع األط ال في المئاسات؛

(ج)

عد االعترام ب ق األش ااخاة ذو اإلعاقة في الذيت بص ااورة مس ااتقلة وفي االندماج

في المجتمع الم لي ماشا ا ا اايال مع ُحلا اال اقية .ويسا ا ا اااور اللجنة القلق ُياا ا ا اال إ اا نق األشا ا ا ااخاة ذو
اإلعاقة عبر المئاا اسا ااات ات ويلهم من المئاا اسا ااات الهبيرة إلى المئاا اسا ااات الصا ااغيرة ال جم ،بما في ذلف

الدور المدعومة ،و جديد المئاا ا ا اس ا ا ااات القائمة ،بما يش ا ا اام اا ا ا ااتخدا األموال الهيللية المقدمة من اال اد

األوروبي ،وااتمرار إيداعهم في المئاسات وااتئعادجم على ُااس اإلعاقة؛
(د)

الت سير الخاطئ لنظا ا خاذ القرار بالوكالة ،الذ ي ر األشخاة ذو اإلعاقة من فرصة

مماراة حقهم في اختيار ملان إقامتهم والذيت بشل مستق على قد المساواة مع اآلخرين في المجتمع؛
(ه)

ااا ااتمرار قبول األشا ااخاة ذو اإلعاقة في المئاا اسا ااات اإليوائية بموج

االجتماعية واالا اات قاقات االجتماعية والمرا ااو ال لومي رقم) ،1295/2019 (V.27بس ااب

الخدمات المجتمذية والدعم ال رد لتملين األشخاة ذو اإلعاقة من الذيت بشل مستق ؛
(و)

قانون اإلدارة
االفتقار إلى

عد ك اية التدااير الرامية إلى عزيز وض ا اامان وص ا ااول األش ا ااخاة ذو اإلعاقة على

قد المساواة مع اآلخرين إلى الخدمات والمرافق المجتمذية.
-41

تشتتير اللجنة لى تعليقها العا رقم  ،)2017(5وتكرر تأكيد التوصتتيات الواردة مي تقريرها عن

التحقيق المتعلق بهنغتاريتا بمومتب المتادة  6من البروتوكوي الختيتاري لالتفتاقيتة  ،وتحتث التدولتة الطرف
()7

على الفيا بما يلي:
(ُ)

وقف يداع األطفاي ذوي اإلعاقة مي المنستستات وضتمان حقهم مي حياة أسترية عن

طريق عادة توميه الستتثمارات من المنستستات لى تدابير دعم األستر وتومير خدمات مجتمعية شتاملة،
مثل التدخل المب ر الشامل ،مي مميع أنحا الدولة الطرف؛
(ب)

ضتمان م ار عملية رصتد مستتقلة إلنها يداع األطفاي ذوي اإلعاقة مي المنستستات

وتقديم الدعم المنهجي المستتتتتقل لتلك العملية ،بمشتتتتاركة وثيقة من منظمات معنية بحقوق األشتتتتخاص

ذوي اإلعاقة؛

(ج)

مرامعة استراتيجيتها الخاصة ب نها اإليداع مي المنسسات بهدف عادة تحديد أهدامها؛

(د)

وضتتتع تدابيرها من مديد ،وتوميه مهودها وميزانياتها لى خدمات الدعم المجتمعية،

بما مي ذلك المستتاعدة الشتتخاتتية ،بهدف تم ين األشتتخاص ذوي اإلعاقة من العيش بشت ل مستتتقل مي
المجتمع على قد المستتتتاواة مع اآلخرين ،بغض النظر عن نوع عاهتهم ،وضتتتتمان حاتتتتوي األشتتتتخاص
ذوي اإلعاقة على الخدمات والمرامق المجتمعية المتوامرة لعامة الستتتتتت ان ،ومنحهم الفرصتتتتتتتة والحق مي
اختيار م ان قامتهم على قد المساواة مع اآلخرين مي المجتمع.

()7
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التنقل الشخاي (المادة )20
ّ
-42

يسااور اللجنة القلق إ اا عد حصاول األشاخاة ذو اإلعاقة على ما يتسام بالجودة من الوااائ

واألجهزة المعينة على التنق  ،والتهنولوجيات المعينة وُشا ا االال الخدمات والواا ا ااائط المعينة المئاشا ا ارة ،نتيجة

الر ئاطهم اإللزامي بالتأمين الص ا ي ،بما في ذلف عد إش اراع منظمات األشااخاة ذو اإلعاقة في إجااة
التدااير الرامية إلى يسير التنق الشخصي.

-43

توصتتتتتتتتي اللجنتة التدولتة الطرف بتأن تقو  ،بتالتعتاون الوثيق مع منظمتات األشتتتتتت تختاص ذوي اإلعتاقتة،

بمرامعة نظا الوستتائل واألمهزة المعينة على التنقل لألشتتخاص ذوي اإلعاقة ،بما مي ذلك آليته لضتتمان الجودة،

وتيستتتتتتتتير تومير متا يتستتتتتتتتم بتالجودة من الوستتتتتتتتائتل واألمهزة المعينتة على التنقتل والتكنولوميتات المعينتة لجميع

األشخاص ذوي اإلعاقة ،استنادا لى احتياماتهم الفردية ،بهدف تعزيز استقاللهم الذاتي وحياتهم المستقلة.
حرية التعبير والرأي ،والحاوي على المعلومات (المادة )21
ّ
-44

الحظ اللجنة بقلق عد إملانية حصااول األشااخاة ذو اإلعاقة ،وال ااايما األشااخاة ذوو العاجات

-45

توصتتي اللجنة الدولة الطرف بأن تستتترشتتد بالمبادئ التوميهية المتعلقة ب م انية الوصتتوي لى

الئصرية ،في الدولة ال رم على خدمات واائط اإلعال  ،واال صاالت ،و هنولوجيا المعلومات واال صاالت.

المضمون الشب ي  2.1وأن تتخذ التدابير المناسبة من أمل ما يلي:
(ُ)

ضتتتتتتتمان أن يتم ن األشتتتتتتتخاص ذوو اإلعاقة من ممارستتتتتتتة حقهم مي حرية التعبير

والرأي ،بمتا مي ذلتك حريتة التمتاو المعلومتات واألمكتار وتلقيهتا ونقلهتا على قتد المستتتتتتتتتاواة مع اآلخرين

ومن خالي مميع أشت اي التاتاي التي يختارونها ،بما مي ذلك على ستبيل المثاي ل الحاتر لغة اإلشتارة،

وطريقتتة براي ،والاتتتتتتتتتيغتتة الستتتتتتتتتهلتتة الق ار ة والفهم ،وأنظمتتة الرموت ،ونظم دارات الحتتث ،والترممتتات

الماتتتتاحبة ،والوصتتتتف الاتتتتوتي ،والنستتتتم ومميع وستتتتائل وأنما وأشتتت اي التاتتتتاي األخرى التي يم ن
الوصوي ليها؛
(ب)

نقل التوميه المتعلق بخدمات اإلعال السمعي الباري ((التحاد األورومي) )1808/2018

بالكامل لى تشريعات الدولة الطرف.
احت ار البيت واألسرة (المادة )23
-46

يساور اللجنة القلق إ اا ما يلي:
القانون المدني التي

ر األش ااخاة ذو اإلعاقة،

(ُ)

القيود القانونية الم روض ااة بموج

(ب)

عد وجود خدمات منزلية ومجتمذية ل اا ا ا ا اار التي لديها ُفراد ذوو اإلعاقة ،وال اا ا ا ا اايما

الذين يخاعون إلج ار ا خاذ القرار بالوكالة ،من حقوقهم في الزواج وال ياة األارية؛

األا اار التي لديها ُط ال متوحدون وُط ال ي تاجون إلى مس ااتويات ُعلى من الدعم ،وال ا اايما في المناطق

الواقعة خارج العاصمة وفي المناطق الريفية؛
(ج)

خ ر ان صال األط ال ذو اإلعاقة عن والديهم بسب

االقتصاد مما يئد إلى إيداعهم في المئاسات.-47

عاجتهم ُو وضعهم االجتماعي

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

لغا مميع القيود القانونية المفروضتتتتتتتة على الزوا والحياة األستتتتتتترية لألشتتتتتتتخاص ذوي

اإلعاقة على أساو عاقتهم وضمان حقوقهم فيما يتعلق بالزوا واألسرة واألبوة على قد المساواة مع اآلخرين؛
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(ب)

ضتتتتتمان م انية الوصتتتتتوي لى الخدمات المنزلية والمجتمعية ونتاحتها لألستتتتتر التي

(ج)

منع ماتتتتتتتتل األطفاي ذوي اإلعاقة عن والديهم على أستتتتتتتتاو عاهتهم أو وضتتتتتتتتعهم

ي ون أحد أمرادها من األشخاص ذوي اإلعاقة مي مميع أنحا قليم الدولة الطرف؛

المتماعي  -القتاتتتتادي وضتتتتمان تومير مميع ما يلزمهم من أومه الدعم والخدمات المجتمعية للوما
بمسنولياتهم عن ترمية أطفالهم.

التعليم (المادة )24
-48

الحظ اللجنة بقلق ُن األط ال ذو اإلعاقة مس ا ا ا ا ااتئعدون من النظا التعليمي العا  .ويس ا ا ا ا اااورجا

القلق على وجه الخصوة إ اا ما يلي:
(ُ)

قانون التعليم العا  ،الذ ينص على التعليم القائم على ال صا ا  ،ويس ااقط االلت از بقبول

األط ال ذو اإلعاقة في مدارس التعليم العا  ،على الن و المنصوة عليه في اال اقية ،ويا ي الشرعية

على عليم األط ال ذو االحتياجات العالية من الدعم في المئاا ا ا اسا ا ا ااات اإليوائية وفي المنزل ،و قلي عدد
ااعات التدريس ل ط ال ذو اإلعاقة؛
(ب)

عد إملانية وصاول األط ال ذو اإلعاقات البدنية إلى مرافق التعليم النظامي ووااائ

النقا في مجتمعاا هم الم لياة ،و وفير التر يئاات التيسا ا ا ا ا ا اايرياة المعقولاة الحتيااجاات األفراد ،بماا في ذلاف في
المناطق الريفية؛
(ج)

م دودية معارم ومهارات المدراين في النظا التعليمي العا الالامة للتعليم الشام للجميع؛

(د)

ال واجز التي يواجهها األط ال الصا ا ا ا اام وضا ا ا ا ااعام السا ا ا ا اامع في الوصا ا ا ا ااول إلى النظا

(ه)

عد إملانية الوص ا ا ا ااول إلى مرافق وبرامج التعليم المهني العا  ،وال ا ا ا ا اايما فيما يخص

(و)

النوعية

التعليمي العا واالفتقار إلى فرة التعليم الثنائي اللغة في ايئات عليمية شاملة؛
األط ال المتوحدين واألط ال ذو اإلعاقات الذجنية؛

فصا األط ال ذو اإلعاقة ،بمن فيهم ُط ال الروما ،في إطار التعليم الرد

وفي المدارس الخاصة.
-49

تشتتتتتتتتير اللجنة لى تعليقها العا رقم  )2016(4ونلى الغاية  5-4والمنشتتتتتتتتر -4أ من أهداف

التنمية المستدامة ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

مرامعتة قتانونهتا للتعليم العتا بهتدف لغتا مميع األح تا التمييزيتة المتعلقتة بتعليم

األطفاي ذوي اإلعاقة والنص صتتراحة على التعليم الجيد الشتتتامل للجميع لضتتتمان عد استتتتبعاد أي طفل
ذي عاقة من النظا التعليمي العامي على أساو العاهة؛
(ب)

ضتتتتتتتمان الوصتتتتتتتوي لى النظا التعليمي العا مي المجتمع المحلي وتومير الترتيبات

(ج)

ضتتتتتتتتمان وصتتتتتتتتوي األطفاي ذوي اإلعاقات البدنية مي مجتمعاتهم المحلية لى مرامق

(د)

تومير تدريب شتتتتامل ومركز للمدرستتتتين والمووفين اإلداريين مي التعليم العا بشتتتتأن

التيسيرية المعقولة الالتمة لجميع األطفاي ذوي اإلعاقة على قد المساواة مع األطفاي اآلخرين؛
التعليم النظامي ووسائل النقل مي مميع أنحا الدولة الطرف؛

مبتادئ وأستتتتتتتتتاليتب التعليم الشتتتتتتتتتامتل للجميع ،وقتدرات األطفتاي ذوي اإلعتاقتة ،وتتدابير التدعم الفرديتة التي

يحتامها األطفاي ذوو اإلعاقة؛

14

GE.22-07667

CRPD/C/HUN/CO/2-3

(ه)

تومير مرص الحاتوي على التعليم العا لألطفاي الاتم وضتعاف الستمع وتعزيز مرص

التعليم الثنائي اللغة مي بيئات تعليمية شتتتتاملة للجميع ،ول ستتتتيما من خالي لغة اإلشتتتتارة الجيدة وغيرها
من أش اي الدعم المطلومة؛
(و)

ضتتتتمان م انية الوصتتتتوي لى مرامق ومرامج التعليم المهني النظامية لجميع األطفاي

ذوي اإلعاقة ،ول ستتتتيما األطفاي المتوحدون واألطفاي ذوو اإلعاقات الذهنية ،من خالي تدابير التاتتتتميم
العا والترتيبات التيسيرية المعقولة؛
(ا)

اتخاذ تدابير ترمي لى ضتتتتتتتتتمان م انية حاتتتتتتتتتوي األطفاي ذوي اإلعاقة ،بمن ميهم

أطفتاي الرومتا ،على التعليم البتتدائي والثتانوي والمهني الشتتتتتتتتتتامتل والعتالي الجودة والمجتاني ،على قتد

المساواة مع اآلخرين.
الاحة (المادة )25
-50

يساور اللجنة القلق إ اا ما يلي:
(ُ)

عد ك اية إملانية الوص ا ا ااول إلى مرافق الرعاية الص ا ا ا ية والخدمات والمعدات ال بية،

بما في ذلف إملانية الوصا ا ا ااول الماد والمعلوما ي ،فيما يخص جميع األشا ا ا ااخاة ذو اإلعاقة في جميع

ُن اا الادولاة ال رم ،وال اا ا ا ا ا ا اايماا األشا ا ا ا ا ا اخااة ذوو اإلعااقاة الاذجنياة واألط اال المتوحادون في العالج العاا
والنسا ذوات اإلعاقة فيما يتعلق بص تهن الجنسية واإلنجااية؛
(ب)

ال واجز الموقفية وم دودية المعرفة ب قوا األش ا ا ا ا ا ااخاة ذو اإلعاقة ومت لئا هم في

ُوااط االختصاصيين في مجال الرعاية الص ية.
-51

تضتتتتتتتع اللجنة مي العتبار الاتتتتتتتالت بين المادة  25من التفاقية والغايتين  7-3و 8-3من

أهداف التنمية المستدامة ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

وضع خطال عمل لضمان م انية وصوي األشخاص ذوي اإلعاقة لى مرامق وخدمات

ومعدات الرعاية الاتتحية ونتاحتها مي مميع أنحا الدولة الطرف ،مع التركيز بومه خاص على الاتتحة

الجنستية واإلنجابية للنستا ذوات اإلعاقة ،مضتالا عن م انية وصتوي األشتخاص المتوحدين واألشتخاص
ذوي اإلعاقات الذهنية واألشتخاص ذوي العاهات الباترية والستمعية لى المعلومات والتاتالت مي طار

العال العا مي نظا الرعاية الاحية؛
(ب)

وضتتتتتتتتتع برامج تتدريبيتة ،بمتا مي ذلتك مي الجتامعتات ومنتاهج التتدريتب أثنتا الختدمتة،

لالختااصيين مي مجاي الرعاية الاحية بشأن احتيامات وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
العمل والعمالة (المادة )27
-52

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

االنخ ات الشا ااديد في معدل عمالة األشا ااخاة ذو اإلعاقة ،وال اا اايما في اا ااوا العم

(ب)

عد فعالية التدااير القائمة لدعم وظيف األش ا ا ا ا ا ااخاة ذو اإلعاقة في ا ا ا ا ا ا ااوا عم

(ج)

ال واجز التي يواجهها األشخاة ذوو اإلعاقة في عملهم ،نتيجة لعد إملانية الوصول

الم توحة ،حيث يعم معظم العاملين في وظائف متدنية األجور ال ت ل مهارات وفي ورش عم م مية؛
م توحة ،بما في ذلف االلت از بموج

قانون العم اتوفير التر يئات التيسيرية المعقولة؛

إلى ُماكن العم وانعدا التر يئات التيسيرية المعقولة فيها ،بما في ذلف واائ النق .
GE.22-07667

15

CRPD/C/HUN/CO/2-3

-53

تماشي ا مع الغاية  5-8من أهداف التنمية المستدامة ،توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

مرامعة التشتتتتتتريعات القائمة وتدابير الدعم لتوويف األشتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة واتخاذ

تدابير شتتتتتاملة تهدف لى تقديم الدعم الفعاي لعمل وتوويف األشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة مي ستتتتتوق العمل
المفتوحة ومي بيئات العمل الشاملة؛
(ب)

اعتماد تدابير تشتتتتتريعية وستتتتتياستتتتتاتية لحماية حقوق األشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة مي

وروف عمل عادلة ومواتية ،وضتتتمان عد دمع أمور األشتتتخاص ذوي اإلعاقة دون الحد األدنى لألمور
وتزويدهم بعقود عمل ومنحهم أمور متساوية عن العمل على قد المساواة مع اآلخرين؛
(ج)

عادة توميه المخاتتتتتتاتتتتتتات المعتمدة لتوويف األشتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة من العمل

المحمي لى دعم توويف األشتتخاص ذوي اإلعاقة ،بمن ميهم األشتتخاص الذين يحتامون لى مستتتويات
أعلى من الدعم واألشتتتخاص الذين تم خرامهم من المنستتتستتتات ،وضتتتمان العتراف بالحق مي التماو
الترتيبات التيسيرية المعقولة مي م ان العمل للمووفين مي القطاعين العا والخاص؛
(د)

الفيا  ،بالتشتتتتتتتتاور الوثيق مع منظمات األشتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة ،برصتتتتتتتتد م انية

الوصوي لى أماكن العمل مي مميع أنحا الدولة الطرف ،واعتماد خطة عمل تهدف لى تحديد التدابير،

مع األطر الزمنية والميزانيات الكافية ،لضتتتتتتمان الترتيبات التيستتتتتتيرية المعقولة مي أماكن العمل ونم انية
الوصوي ليها ،بما مي ذلك الوصوي لى وسائل النقل.

مستوى المعيشة الالئق والحماية المتماعية (المادة )28
-54

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

االنخ ات الش ا ا ا ا ااديد في ادالت واا ا ا ا ا اات قاقات اإلعاقة وعد ك ايتها ل ش ا ا ا ا ااخاة ذو

اإلعاقة ،وال اا ا اايما ل شا ا ااخاة ذو اإلعاقة الذين ي تاجون إلى مسا ا ااتويات ُعلى من الدعم ،والتي ئد ،
إلى جان

االفتقار إلى الخدمات المجتمذية ،إلى ار اع خ ر ال قر والتهميت االجتماعي ل شااخاة ذو

اإلعاقة وُارجم؛
(ب)

التغييرات التش ا ا ا ا ا اريذية التي ُدخلت على خ ط اا ا ا ا ا ا اات قاقات اإلعاقة في عا ،2012

(ج)

نظا اا ا اات قاقات اإلعاقة ،الذ يئقي على ال واجز ُما األش ا ااخاة ذو اإلعاقة في

والتي ُثرت الئال على الظروم المذيشية ل شخاة ذو اإلعاقة وُارجم؛
الوصول إلى خدمات الدعم االجتماعي والمعلومات التي ي تاجون إليها.
-55

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة من أمل ما يلي:
(ُ)

العتراف بحق األشتتخاص ذوي اإلعاقة مي مستتتوى معيشتتي لئق لهم وألستترهم ومي

التحستتين التدريجي لظرومهم المعيشتتية من خالي بدلت واستتتحقاقات اإلعاقة الالئقة ومستتاكن وخدمات

تكون متاحة ويم ن الوصوي ليها مي المجتمع المحلي؛
(ب)

معالجة التأثيرات الستلبية إلصتالخ خطال استتحقاقات اإلعاقة مي عا  2012وضتمان

(ج)

مرامعة نظا استتحقاقات اإلعاقة إلتاحة م انية الوصتوي ليه ومعله ستهل الستتخدا

تعويض األشخاص ذوي اإلعاقة عن األضرار الناممة عن اإلصالخ؛

لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالي تومير ،وسائل بديلة ومعزتة للمعلومات والتاالت.
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المشاركة مي الحياة السياسية والعامة (المادة )29
-56

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

المادة الثالثة والعش ا ا ا اارون ( )6من القانون األا ا ا ا اااا ا ا ا ااي والمادة ُ/13لف واألحلا ذات

الص ا االة من القانون الس ا ااادس والثالثين لعا  2013بش ا ااأن اإلج ار ات االنتخااية ،والتي س ا ااما ب رت قيود

على حق التصا ا ااويت ل شا ا ااخاة الخاضا ا ااعين للوصا ا اااية من خالل التقييم القاا ا ااائي ال رد التمييز لقدرة
الشخص ُو ألجليته للتصويت؛
(ب)

عاد وضا ا ا ا ا ا ااو الماادة  )1(181من القاانون السا ا ا ا ا ا ااادس والثالثين لعاا  2013بشا ا ا ا ا ا ااأن

(ج)

عاد إملاانياة الوصا ا ا ا ا ا ااول إلى إج ار ات التصا ا ا ا ا ا ااويات ومرافقاه ومواده فيماا يخص جميع

اإلج ار ات االنتخااية؛

األشا ااخاة ذو اإلعاقة ،وال اا اايما األشا ااخاة ذوو اإلعاقات البدنية ،والذجنية ُو الن سا ااية  -االجتماعية،
واإلعاقات السمذية ُو الئصرية ،واألشخاة المتوحدون؛
(د)

انخ ات مساتوى مشااركة األشاخاة ذو اإلعاقة ،وال اايما النساا ذوات اإلعاقة ،في

ال ياة السيااية للدولة ال رم ،بما في ذلف في مناص
-57

صنع القرار الرفيعة المستوى.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
لغا المادة الثالثة والعشتتتترين ( )6من القانون األستتتتاستتتتي والمادة /13ألف ومميع

(ُ)

األح ا ذات الاتتتلة من القانون الستتتادو والثالثين لعا  2013بشتتتأن اإلم ار ات النتخابية ،والعتراف

بحق مميع األشخاص ذوي اإلعاقة مي التاويت والترشح لالنتخابات دون أي تقييم قضائي مردي لقدرة
الشخص أو ألهليته للتاويت؛
(ب)

تعديل المادة  )1(181من القانون الستتتتادو والثالثين لعا  2013بشتتتتأن اإلم ار ات

النتخابية من خالي العتراف بحق مميع األشتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة مي الحاتتتتتتوي على المستتتتتتاعدة مي
التاويت التي يقدمها شخص من اختيارهم؛
(ج)

ضمان أن تومر اإلم ار ات النتخابية ونم ار ات التاويت ومرامقها وموادها النتخابية

ترتيبات تيستتتيرية معقولة لألشتتتخاص ذوي العاهات الشتتتديدة وأن تكون مناستتتبة لجميع األشتتتخاص ذوي

اإلعاقة بارف النظر عن العاهة وي ون ب م انهم الوصوي ليها؛
(د)

وضتع وضتمان ستياستات وتدابير مستتدامة لتشتجيع انتخاب وتعيين األشتخاص ذوي اإلعاقة،

بمن ميهم النستتتا ذوات اإلعاقة ،مي مناصتتتب صتتتنع القرار الرفيعة المستتتتوى على الاتتتعيدين الوطني والمحلي،
وتيادة مشاركتهم مي الخدمة العامة من خالي مراعاة المنشر  1-7-16من أهداف التنمية المستدامة.
المشاركة مي الحياة الثقافية ،وأنشطة الترفيه ،والتسلية والرياضة (المادة )30
ول دون وصااول األشااخاة ذو اإلعاقة ،وال ااايما

-58

يساااور اللجنة القلق إ اا ال واجز المتئقية التي

-59

توصتتتي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لألشتتتخاص ذوي اإلعاقة م انية الوصتتتوي لى األماكن

األشخاة ذوو اإلعاقة الذجنية واألط ال ذوو اإلعاقة ،إلى ُماكن ،وُنش ة الترفيه والتسلية والرياضة.

واألنشتتتتتطة العامة للترفيه والتستتتتتلية والرياضتتتتتة ،مع التركيز بومه خاص على األشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة

الذهنية واألطفاي ذوي اإلعاقة ،على قد المساواة مع اآلخرين ،وأن تومر لهم المساعدة والدعم الالتمين
لتحقيق هذا الهدف.
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ميم -التزامات محددة (المواد )33-31
ممع اإلحاا ات والبيانات (المادة )31
-60

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ُ)

عد وجود ايانات ومعلومات م ص ا ا االة عن األش ا ا ااخاة ذو اإلعاقة ،بما في ذلف عن

(ب)

وجود نظم ايانات مجزُة عن األش ا ا ااخاة ذو اإلعاقة ،ديرجا ا ا ا اال ات مختل ة و وفر

ظروفهم المذيشية والمساعدة والخدمات التي يتلقونها في الدولة ال رم؛

ُرقامال مختل ة ،وال ايما ما يتعلق باألشخاة الذين يخاعون إلج ار ا خاذ القرار بالوكالة.

تشتتتير اللجنة لى المجموعة المومزة لألستتتئلة المتعلقة باإلعاقة التي وضتتتعها مريق واشتتتنطن
-61
ومنشتتتر الستتتياستتتات المتعلق ب دما األشتتتخاص ذوي اإلعاقة وتم ينهم الذي وضتتتعته لجنة المستتتاعدة
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية مي الميدان القتاادي ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

ممع بيانات عن األشتتتخاص ذوي اإلعاقة ،ماتتتنفة حستتتب العمر ،والجنس ،والحالة
(ُ)
الاتتتتتتتحية ،والعرق ،واألصتتتتتتتل اإلثني ،والدخل ،والهجرة و/أو مركز طالب اللجو أو الالمئ ،ومستتتتتتتتوى

التعليم ،وحتتالتتة العمتتل ،وم تتان اإلقتتامتتة ،والختتدمتتات التي يتلقونهتتا ،وكتتذلتتك عن الحوامز التي يوامههتتا
األشتتتتتتتتخاص ذوو اإلعاقة مي المجتمع ،بما مي ذلك البيانات المتعلقة ب نها اإليداع مي منستتتتتتتتستتتتتتتتات
الرعاية ،ووضع األهلية القانونية ،وضحايا العنف ،والعتدا وسو المعاملة؛
(ب)

نشا نظا موحد لاحاا ات وممع البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة.

التعاون الدولي (المادة )32
-62

الحظ اللجنة بقلق االفتقار إلى ما يلي:
(ُ)

موا مة ارامج االاا ا ا ااتثمار الدولية ،وال اا ا ا اايما ارامج الصا ا ا ااناديق الهيللية واالاا ا ا ااتثمارية

(ب)

إش اراع المنظمات الممثلة ل شااخاة ذو اإلعاقة في التشاااور بشااأن ارامج االاااتثمار

األوروبية ،مع ررت اال اقية وُحلامها؛

التي هم األشخاة ذو اإلعاقة وإعدادجا و ويرجا و ن يذجا.
-63

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

تحقيق اتستتتتاق وموا مة استتتتتخدا برامج الستتتتتثمار الدولية ،ول ستتتتيما الاتتتتناديق

الهي لية والستثمارية األورومية ،مع غرت التفاقية وأح امها؛

نشتتا آلية إلش تران المنظمات الممثلة لألشتتخاص ذوي اإلعاقة لضتتمان استتتشتتارتهم
(ب)
ونشراكهم بفعالية مي مميع مراحل وضع خطال ومرامج ومشاريع التعاون الدولي وتنفيذها.
التنفيذ والرصد على الاعيد الوطني (المادة )33
-64

الحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(ُ)
الن اا الا ا اايق إلج ار ات آلية التنس ا اايق ال الية لتن يذ اال اقية ،التي قتص ا اار ُا ا اااا ا اال
على الش ا اائون االجتماعية ،وانعدا قدرة اللجنة ال لومية الدولية المعنية باإلعاقة المعينة لتنس ا اايق األنش ا ا ة
ال لومية و عزيز ُحلا اال اقية في جميع ق اعات ال لومة وجميع مجاالت ال ياة في الدولة ال رم؛

18

(ب)

عد ااتقاللية وقدرة المجلس الوطني لإلعاقة اوص ه اآللية المعينة لرصد ن يذ اال اقية؛

(ج)

عد مشاركة األشخاة ذو اإلعاقة ومنظما هم مشاركة فعالة في رصد ن يذ اال اقية.
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-65

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ُ)

تعزيز اآللية الح ومية لتنستيق تنفيذ التفاقية ومنا قدرات مهات التنستيق مي مجاي

تعميم مراعاة حقوق األشتتتتخاص ذوي اإلعاقة مي مختلف قطاعات اإلدارة ومستتتتتوياتها ،بما مي ذلك مي

نظا العدالة ،ومميع مجالت الحياة ،وتعزيز ولياتها واختااصاتها فيما يتعلق بتنفيذ التفاقية؛
(ب)

مرامعة آليتها لرصد تنفيذ التفاقية لضمان استقاللها التا  ،امتثالا للمبادئ المتعلقة

بمركز المنستستات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنستان (مبادئ باريس) ،وضتمان المشتاركة المتستاوية
لألشتتتتتتتتتختتاص ذوي اإلعتتاقتتة والمنظمتتات التي تمثلهم ،بمتتا مي ذلتتك منظمتتات التتدعوة ،وتزويتتد اآلليتتة
بمخااات مناسبة مي الميزانية لدعم مشاركتهم؛
(ج)

ضتتتتتمان مشتتتتتاركة منظمات األشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة ،بما مي ذلك منظمات الدعوة،

مشاركة معالة مي عملية رصد تنفيذ التفاقية ،مع اإلشارة لى تعليق اللجنة العا رقم .)2018(7

رابع ا -المتابعة
نشر المعلومات
-66

تشتتتتتتتدد اللجنة على أهمية مميع التوصتتتتتتتيات الواردة مي هذ المالحظات الختامية .وفيما يتعلق

بالتدابير العاملة التي يجب اتخاذها ،تود اللجنة أن تومه اهتما الدولة الطرف لى التوصتتتتتتيات الواردة مي
الفقرة  ،9بشأن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ،والفقرة  41بشأن العيش المستقل واإلدما مي المجتمع.

-67

وتطلتب اللجنتة لى التدولتة الطرف أن تن ّفتذ التوصتتتتتتت تيتات الواردة مي هتذ المالحظتات الختتاميتة.

وتوصتتتي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذ المالحظات الختامية ،للنظر ميها واتخاذ م ار ات بشتتتأنها،
لى أعضتتتتتتا الح ومة والبرلمان والمستتتتتتنولين مي الو اترات المختاتتتتتتة ،والستتتتتتلطات المحلية وأعضتتتتتتا

المجموعتات المهنيتة المعنيتة ،مثتل العتاملين مي التعليم والمهن الطبيتة والقتانونيتة ،وكتذلتك لى وستتتتتتتتتائال

اإلعال  ،باستخدا استراتيجيات التواصل المتماعي الحديثة.
-68

وتشتتتجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على شت تران منظمات المجتمع المدني ،ول ستتتيما منظمات

-69

وتطلب اللجنة لى الدولة الطرف أن تنشر هذ المالحظات الختامية على نطاق واسع ،بما يشمل

األشخاص ذوي اإلعاقة ،مي عداد تقريرها الدوري.

ظمات األشتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة ،واألشتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة أنفستتتتتتتهم وأمراد
ظمات غير الح ومية ومن ّ
المن ّ

طالع عليها،
أستتتتترهم ،باللغات الوطنية ولغات األقليات ،بما مي ذلك لغة اإلشتتتتتارة ،ومي أشتتتت اي يستتتتتهل ال ّ
بما مي ذلك بايغة سهلة الفهم والق ار ة ونتاحتها مي موقع الح ومة الشب ي المتعّلق بحقوق اإلنسان.

التقرير الدوري المقبل
تطلتب اللجنتة لى التدولتة الطرف أن تق ّتد تقريرهتا الجتامع للتقريرين التدوريين الرابع والختامس
-70
بحلوي  20آب/أغسطس  2025وأن تدر فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة مي هذ المالحظات
الختامية .وتطلب اللجنة أيضتتا لى الدولة الطرف أن تنظر مي تقديم التقرير المذكور أعال عمالا ب م ار
المحدد لتقديم تقرير
تعد اللجنة بمومبه قائمة مستتتائل قبل التاريم
اللجنة
ّ
المبست تال لتقديم التقارير ،الذي ّ
ّ
الدولة الطرف بسنة واحدة على األقل .وتش ّ ل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذ تقريرها.
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