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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة السابعة

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦جنيف، 

  تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

التقريـر األويل هلنغاريـا    يف حبثهـا يف سـياق النظـر      قائمة املسائل املقـرر         
)CRPD/C/HUN/1(      من اتفاقيـة حقـوق      ٣٣ إىل   ١، فيما يتعلق باملواد من 

  األشخاص ذوي اإلعاقة

  هنغاريا    

  )٤ و١املادتان (الغرض وااللتزامات العامة   -ألف  
يف النظام القانوين اهلنغاري ال ينطبق على األشخاص " اإلعاقة"بالنظر إىل أن مصطلح   -١

عاقات النفسية االجتماعية، ُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري اليت اتُّخذت            ذوي اإل 
حلماية حقوق أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    

  ).٢و١، الفقرتان CRPD/C/HUN/1(اإلعاقة 
ري علـى أي جمـال      تس" الترتيبات التيسريية املعقولة  "يرجى إيضاح ما إذا كانت        -٢

  ). ٢٠، الفقرة CRPD/C/HUN/1(اجتماعي آخر غري تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن متابعة الدراسات اليت جيريها اجمللـس الـوطين                -٣

املعين باإلعاقة بشأن التشريعات احمللية وعما إذا كان ُيؤخذ بنتائجها ملواءمة التشريعات مـع              
  ). ٢٤، الفقرة CRPD/C/HUN/1(االتفاقية أحكام 
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يرجى تقدمي معلومات إضافية عن عمل اجمللس الوطين املعين باإلعاقة وعن الطـرق               -٤
واألطر األخرى اليت يتم من خالهلا التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمـات الـيت               

م املنصوص عليها يف لألحكااً ، وفق)٢٥ و٢٤، الفقرتان  CRPD/C/HUN/1(متثلهم يف هنغاريا    
  .  من االتفاقية٤ من املادة ٣الفقرة 

يرجى تقدمي معلومات بشأن وضع برامج لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف              -٥
  .جمتمع الروما

، ٢٥-٢٣، و ٢١،  ١٩، و ١٧-١٤، و ١٢،  ١١،  ٩املـواد   (حقوق حمددة     -باء  
  ) ٢٩-٢٧و

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
د من املعلومات بشأن ما إذا كان قد مت التقيد باملواعيـد النهائيـة              يرجى تقدمي مزي    -٦
 / كـانون األول   ٣١(حددها القانون لالستفادة من اخلدمات العامة اليت تقدمها الدولة           اليت

ومن اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية وخدمات العمـالء لـدى          ) ٢٠١٠ ديسمرب
ـ )  علـى التـوايل    ٢٠١٠، و ٢٠٠٩، و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١(البلديات   اً وفق

كما يرجى تقدمي معلومات    ). ٥١، الفقرة   CRPD/C/HUN/1(للجداول الزمنية اليت وضعت     
  .عما إذا كانت هناك أي جزاءات ُتتَّخذ يف حق من ينتهك معايري تيسري إمكانية الوصول

بشأن إنشاء   ١٩٩٧ لعام   ٨٨يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن تنفيذ القانون رقم            -٧
بشأن املتطلبات الوطنية   ) ٢٠-ثاين عشر  (٢٥٣/١٩٩٧ومحاية البيئة، واملرسوم احلكومي رقم      
  ).٥٢، الفقرة CRPD/C/HUN/1( من االتفاقية ٩للتخطيط املكاين والبناء، وفقاً للمادة 

  )١١املادة (حاالت اخلطر وحاالت الطوارئ اإلنسانية     
الزالزل والفيضانات  ( حاالت الطوارئ واخلطر     هل هناك أي بروتوكوالت ملواجهة      -٨

  ).٧٣-٧٢، الفقرتان CRPD/C/HUN/1(، وهل تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة؟ )واحلرائق

  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون     
علق مبراجعة أوامـر احملكمـة      يرجى تقدمي معلومات إضافية عن املمارسة املتبعة فيما يت          -٩

بفرض الوصاية، على أن تشمل بيانات مصنفة حبسب اجلنس عن عدد األشـخاص اخلاضـعني               
  ).٧٦-٧٥، الفقرتان CRPD/C/HUN/1(للوصاية والقرارات املتعلقة مبراجعة أوامر فرض الوصاية 

إلغـاء  يرجى تقدمي معلومات عن أي تقدم أُحرز بشأن إصالح التشريعات املتعلقـة ب              -١٠
  ). ٧٨، الفقرة CRPD/C/HUN/1(استبعاد الوصاية واحلكم املتعلق بدعم القدرة على اختاذ القرار 
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  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
. يرجى تقدمي معلومات بشأن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة احملتجـزين وحالتـهم             -١١

  . بات التيسريية املعقولةويرجى توضيح ما إذا كان احملتجزون املعاقون يستفيدون من الترتي

عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                   
  )١٥املادة (املهينة  أو
لألشـخاص ذوي   "يرجى تقدمي معلومات إضافية عن الضمانات القانونية املتاحـة            -١٢

محايتهم من التعـرض ألي     ، من أجل    "القدرة احملدودة على التصّرف أو األشخاص العاجزين      
  ).٩١، الفقرة CRPD/C/HUN/1(جتارب طبية أو علمية جترى دون موافقتهم 

  )١٦املادة (عدم التعّرض لالستغالل والعنف واالعتداء     
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت جيري اختاذها ملنع إساءة معاملة األطفال ذوي               -١٣

  . و املنصوص عليه يف قانون محاية الطفلاإلعاقة وكشفها ومعاجلتها على النح

  )١٧املادة (محاية السالمة الشخصية     
. يرجى حتديد صاحب احلق يف تقدمي الطلب إىل احملاكم لتعقيم الـشخص العـاجز               -١٤

  )١٠١الفقرة (

  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     
ف خدمات الدعم املشار إليها يف      يرجى تقدمي معلومات عن عدد املستفيدين من خمتل         -١٥

تقرير الدولة الطرف، والتوزيع اجلغرايف هلذه اخلدمات، ومدى توافرها يف املناطق احلـضرية             
  ). ١١١ إىل ١٠٨، الفقرات من CRPD/C/HUN/1(واملناطق الريفية على حد سواء 

يرجى تقدمي معلومات عن الطريقة اليت تعتمدها مراكز اإلقامة يف تيسري سبل العيش               -١٦
  . املستقل أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتمع مقارنة باملؤسسات الكربى

يرجى تقدمي معلومات عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسـسات ومراكـز               -١٧
 احلكومة لتمكني هؤالء األشخاص من العيش بـشكل         اإلقامة، وعن اخلطوات اليت تتخذها    

  . مستقل يف اجملتمع

  )٢١املادة (احلّق يف التعبري وحرية الرأي واحلصول على املعلومات     
 ١مـن   اً  يرجى تقدمي معلومات عن تشغيل خدمات الترمجة إىل لغة اإلشارة اعتبار            -١٨

مويـل هـذه اخلـدمات      ، وعن قيمـة املـوارد املخصـصة لت        ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
)CRPD/C/HUN/1 ١٢٥، الفقرة .(  
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  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة     
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطط اليت هتدف إىل تعديل التشريعات بغية توفري قـدر         -١٩

أكرب من احلماية حلق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلجناب، مبا يف ذلك من خالل حظر تعقيم                
، الفقرات  CRPD/C/HUN/1(على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية       اً،  أولئك األشخاص قسر  

  ).١٠٣ إىل ١٠١من 
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت جيري اختاذها ملنع فصل األطفال ذوي اإلعاقة               -٢٠

الرعاية البديلة، لفترات طويلة يف كثري من احلاالت، ومنع إيداعهم          يف  عن أسرهم وإيداعهم    
  ). CRC/C/HUN/CO/2(ت، مع مراعاة املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل يف املؤسسا

  )٢٤املادة (التعليم     
يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن الترتيبات التيسريية املعقولة والـدعم املتـاح               -٢١

 ٢للفقـرة   اً  للتالميذ ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم العام لتيسري حصوهلم على تعليم فعال وفق            
ويرجى كذلك، تقدمي معلومات عن قانون التعليم العمومي الذي         .  من االتفاقية  ٢٤من املادة   
  ). ٢٠١١، الصادر يف عام ١٩٠القانون رقم (اً سن مؤخر

  )٢٥املادة (الصحة     
يرجى بيان ما إذا كانت األدوات واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة يف             -٢٢

عاقة ومتاحة هلم بالصيغ والتكنولوجيـا امليـسورة االسـتعمال          متناول األشخاص ذوي اإل   
  ). ١٥٨-١٥٧، الفقرتان CRPD/C/HUN/1(وبأشكال االتصال املعززة والبديلة 

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
يرجى تقدمي بيانات مصنفة حبسب اجلنس عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الـذين               -٢٣

ويف املشاريع االجتماعية، واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين       يعملون يف القطاعني العام واخلاص      
  . يعملون حلساهبم اخلاص، مقارنة بعامة السكان

  )٢٨املادة (مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية     
يرجى تقدمي معلومات عن استحقاقات اإلعاقة وإعادة التأهيل املمنوحة يف إطار نظام    -٢٤

ويرجى . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١الذي دخل حيز النفاذ يف      الضمان االجتماعي اجلديد    
  . تقدمي بيانات عن دخل األشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة بعامة السكان

اً يرجى تقدمي معلومات عن كيفية توفري احلماية للمشردين من ذوي اإلعاقة وحتديد             -٢٥
  .األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية
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  )٢٩املادة (اة السياسية والعامة املشاركة يف احلي    
يرجى تقدمي معلومات إضافية عن اآلثار القانونية املترتبة على قرار احملكمة األوروبية              -٢٦

، وعما إذا   ٣٨٨٣٢/٠٦، الطلب رقم    أالجوس كيس ضد هنغاريا   حلقوق اإلنسان يف قضية     
، CRPD/C/HUN/1( لتعديل التشريعات الوطنية  اً  كانت هناك أي إجراءات قد اتُّخذت الحق      

  ).٢٣٢الفقرة 
وهل هناك أي قيود تفرض بسبب اإلعاقة، على حق املواطنني اهلنغاريني يف تقلّـد                -٢٧

أو علـى   /املناصب العامة مبا يتوافق مع مهاراهتم وقدراهتم ومؤهالهتم ومعرفتهم املهنيـة، و           
  ؟)٢٣٣، الفقرة CRPD/C/HUN/1(حقهم يف تقدمي العرائض 

   للمصابني بإعاقة من نساء وأطفالالوضع اخلاص  -جيم  

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
يرجى تقدمي معلومات إضافية عن كيفية إدراج منظور اإلعاقة يف االستراتيجية الوطنية              -٢٨

  ).٢٤٢، الفقرة CRPD/C/HUN/1(الرجال والنساء اليت تشجع املساواة االجتماعية بني 

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
يرجى تقدمي معلومات بشأن ما إذا كانت هناك حاالت اضطر فيها املفوض الربملـاين                -٢٩

  ). ٢٤٥، الفقرة CRPD/C/HUN/1(إىل التدخل نيابة عن أطفال معاقني القادمة املعين باألجيال 

  التزامات خاصة  -دال  

  )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
ب اجلنس والعمر واالنتماء اإلثـين، عـن عـدد          يرجى تقدمي معلومات مصنفة حبس      -٣٠

إىل البيانات اليت مت مجعها     اً  األشخاص ذوي اإلعاقة ونسبتهم بني جمموع سكان هنغاريا، استناد        
  ). ٢٥٥، الفقرة CRPD/C/HUN/1( ٢٠٠١جرت يف عام اليت أثناء عملية التعداد السكاين 

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
 للرصـد،   ةتعيني آلية وطنية مستقل   يف  يرجى تقدمي معلومات بشأن أي تقدم أُحرز          -٣١

وبشأن تنفيذ االتفاقية ومشاركة املنظمات اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة يف إعداد تقريـر   
 مـن االتفاقيـة     ٣٣ من املـادة     ٢لألحكام املنصوص عليها يف الفقرة      اً  الدولة الطرف وفق  

)CRPD/C/HUN/1٢٦١ة ، الفقر .(  

        


