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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٢٨-١٧( يف دورهتا الثامنـة       اللجنة اعتمدهتا  اليت تاميةاخلالحظات  امل    
   هنغاريابشأن التقرير الدوري األويل املقدم من) ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

، ٨٢ و ٨١ يف جلـستيها     (CRPD/C/HUN/1)نظرت اللجنة يف تقرير هنغاريا األويل         -١
، واعتمدت املالحظات اخلتامية التاليـة يف       ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١ و ٢٠ يف   اللتني ُعقدتا 

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧ و٢٦يف اللتني ُعقدتا ، ٩١ و٩٠جلستيها 

  مقدمة  -أوالً  
ر هنغاريا األويل، وهي من الدول األوائل اليت قدمت تقريرهـا           ترحب اللجنة بتقري    -٢

وُتشيد اللجنة بالدولة الطرف ألهنا قدمت ردوداً كتابيةً على قائمة املسائل           . األويل إىل اللجنة  
 وعلى ردودها الوافية على األسـئلة الـيت         (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1)اليت أثارهتا اللجنة    
  .طُرحت أثناء احلوار

 اللجنة على الدولة الطرف إلرساهلا وفداً ضّم ممثلني عن خمتلف الوزارات مبن             وُتثين  -٣
فيهم العديد من كبار ممثلي القطاعات، إىل جانب شخص من ذوي اإلعاقة وهـو موظـف     

وُتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار املثمر واملفعم باحليوية الذي جرى بـني            . رفيع املستوى 
  .الوفد وأعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -اًثاني  
ترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف جلهود الترويج لالتفاقية وتنفيذها على الصعيدين             -٤

العاملي واإلقليمي وذلك بوسائل منها الدعم الذي تقدمه ملكتب مؤمتر الدول األطراف ولغري             
  .ذلك من آليات األمم املتحدة الداعمة للتنفيذ الفعال لالتفاقية
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للجنة الدولة الطرف على تضمني قانوهنا األساسي احلظر الصريح للتمييز على  وهتنئ ا   -٥
  .أساس اإلعاقة

) ٢٠١٣-٢٠٠٧(وتالحظ اللجنة بارتياح اعتماد الربنامج الوطين لشؤون اإلعاقـة         -٦
املتعلق خبطة العمل املتوسطة املـدى يف إطـار         ) ٧-ثامناً (١٠٦٢/٢٠٠٧والقرار احلكومي   

، وتعميم مراعاة منظور اإلعاقـة يف عـدد مـن           ٢٠١٠-٢٠٠٧ترة  الربنامج املخصص للف  
  .السياسات احلكومية األخرى

وترحب اللجنة بنشر الدولة الطرف االتفاقية يف اجلريدة الرمسية اهلنغارية حبـروف              -٧
  .برايل، وبلغة اإلشارة ويف شكل تسُهل قراءته

ق بلغة اإلشـارة اهلنغاريـة    املتعل١٢٥وتشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانون     -٨
  .٢٠٠٩وباستخدام لغة اإلشارة اهلنغارية، الصادر يف عام 

وحتيط اللجنة علماً مع التقدير باستخدام أموال إقليمية قدمها االحتـاد األورويب مـن                -٩
  .أجل توفري التدريب يف جمال تيسري الوصول لفائدة املهنيني ذوي الصلة ويف قطاع التعليم العايل

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  )٤ و١املادتان (املبادئ وااللتزامات العامة   -ألف  
تشريعات  تالحظ اللجنة بقلق أن تعريف اإلعاقة وتعريف األشخاص ذوي اإلعاقة يف  -١٠

الدولة الطرف يركّزان على العاهات اليت تصيب الشخص عوض أن يركّزا على ما يواجهـه             
تشمل مجيـع     وُتعرب اللجنة عن قلقها ألن مثل هذه التعاريف ال         .هذا الشخص من عوائق   

  .األشخاص ذوي اإلعاقة مبن فيهم أولئك الذين يعانون من إعاقات نفسية واجتماعية
 بشأن حقـوق    ١٩٩٨ الصادر يف عام     ٢٦وتالحظ اللجنة، مع التقدير، أن القانون         -١١

ُحـرِّر هبـدف تعزيـز حقـوق        األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان تكافؤ الفرص هلم كان قد          
إال أن اللجنة ُتعرب عن قلقها ألن القانون املذكور         . األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدولة الطرف     

  .أحكامها مل خيضع للمراجعة بعد أن اعتمدت الدولة الطرف االتفاقية بغرض جعله يتماشى مع
 املتعلق ٢٦نون توصي اللجنة الدولة الطرف باغتنام فرصة االستعراض املُقبل للقا      -١٢

، من  ١٩٩٨حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان تكافؤ الفرص هلم، الصادر يف عام            
أجل ضمان امتثاله الكامل ألحكام االتفاقية وتعبريه عن هنج قائم على حقوق اإلنسان يف              
التعاطي مع اإلعاقة على النحو اجملسَّد يف االتفاقية؛ ومن أجل إدراج تعريف شامل لإلعاقة    

شخاص ذوي اإلعاقة يستند بثبات إىل النموذج االجتماعي لإلعاقة ويـشمل مجيـع            ولأل
  .األشخاص ذوي اإلعاقة مبن فيهم أولئك الذين يعانون إعاقات نفسيه واجتماعية
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تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفايـة مـشاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة                 -١٣
 والـسياسات املتعلقـة باإلعاقـة، ويف        واملنظمات اليت متثلهم يف مراجعة ووضع التشريعات      

العمليات األخرى املتصلة بالسياسات واختاذ القرارات، وذلك امتثاالً لاللتزامات الـواردة يف        
كما تعرب اللجنة عن أسـفها ألن املنظمـات املمثلـة           .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٣الفقرة  

  .  اء مع اللجنةلألشخاص ذوي اإلعاقة يف هنغاريا مل تشارك يف احلوار البن
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة للتشاور مع األشخاص ذوي              -١٤

اإلعاقة، مبن فيهم األطفال والنساء، وإشراكهم بفعالية، من خالل املنظمات اليت متثلهم،            
 يف ختطيط وتنفيذ ورصد عمليات اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت تؤثر فيهم، ومنحهم

الفترة الزمنية املعقولة والواقعية لتقدمي آرائهم، وتوفري التمويل الكـايف لتمكينـهم مـن     
  .  من االتفاقية٤ من املادة ٣االضطالع بدورهم مبوجب الفقرة 

  )٣٠-٥املواد (حقوق ُمحدَّدة   -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
 املتعلق حبقوق   ٢٦، مبا فيها القانون     تالحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف        -١٥

 ١٢٥، والقانون   ١٩٩٨األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان تكافؤ الفرص هلم، الصادر يف عام           
، ال ُتصّرح بأن عدم    ٢٠٠٣املتعلق باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، الصادر يف عام           

  .يشكل متييزاًترتيبات تيسريية معقولة اختاذ 
نة إىل الدولة الطرف أن تتخذ خطوات من أجل ضـمان أن تـنص              تطلب اللج  -١٦

  .تشريعاهتا بوضوح على أن عدم اختاذ ترتيبات تيسريية معقولة يشكّل عمالً متييزياً حمظوراً
إجهاض األجنة اليت "وتالحظ اللجنة بقلق أن القانون املتعلق حبماية حياة األجنة جييز   -١٧

، وبذلك يشكّل )CRPD/C/HUN/1(من نوع من اإلعاقة يثبت أهنا تعاين من عيوب صحية أو 
  .متييزاً على أساس اإلعاقة

توصي اللجنة بأن ُتلغي الدولة الطرف التمييز القائم على جمـرد وجـود إعاقـة                -١٨
  .والوارد يف القانون املتعلق حبماية حياة اجلنني يف الفترة اليت جييز القانون إهناء احلمل خالهلا

  )٦املادة (عاقة النساء ذوات اإل    
) ٢١-أوالً (١٠٠٤/٢٠١٠حتيط اللجنة علماً مع التقدير بأن املرسوم احلكـومي            -١٩

يتنـاول تنفيـذ    "املتعلق باالستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة االجتماعية بني املرأة والرجل          
 النـساء ذوات    التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني املرأة والرجل وحتديداً املساواة لـصاحل           

إالّ أن اللجنة ُتعرب عن أسـفها لعـدم    ) CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1" (اإلعاقة تنفيذاً كامالً  
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الفتيات ذوات اإلعاقة يف إطار     اختاذ إجراءات ُمحددة ترمي إىل تعزيز املساواة لصاحل النساء و         
  .ستراتيجيةاال
حددة لضمان املساواة   ُمو  فعالة تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد تدابري        -٢٠

وملنع أشكال التمييز املتعددة يف حق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف سياسـاهتا، وأن              
  .ُتعّمم مراعاة املنظور اجلنساين يف تشريعاهتا املتعلقة باإلعاقة

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
زيز ومحايـة حقـوق     تعب حرصهاحتيط اللجنة مع التقدير بتعبري الدولة الطرف عن          -٢١

إال أهنا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف           . األشخاص ذوي اإلعاقة  
مؤسسات الرعاية وإزاء إيداع عدد كبري من األطفال ذوي اإلعاقة يف رعايـة املؤسـسات،           

 وشددت اللجنة على أمهية ختصيص موارد كافية لتمكني األطفـال         . عوض الرعاية يف بيوهتم   
  .من العيش مع أسرهم داخل جمتمعاهتم احمللية

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تبذل مزيداً من اجلهود لتوفري ما يلزم مـن                -٢٢
املوارد املهنية واملالية، خاصة على الصعيد احمللي، من أجل تعزيز وتوسيع نطاق خـدمات        

دمات يف اجملتمعات احملليـة     إعادة التأهيل على الصعيد اجملتمعي احمللي وغري ذلك من اخل         
لفائدة األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم، وذلك هبدف متكني األطفال ذوي اإلعاقـة مـن              

  .)(CRC/C/HUN/CO/2 العيش مع أسرهم عمالً بتوصية جلنة حقوق الطفل

  )٩املادة (تيسري الوصول     
تنفيـذ  حتيط اللجنة علماً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف قـد حـددت آجـاالً ل               -٢٣

 كانون  ٣١(مقتضيات القانون املتعلق بتيسري الوصول إىل اخلدمات العامة اليت تقدمها الدولة            
، والوصول إىل اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية وكذلك إىل         )٢٠١٠ديسمرب  /األول

، علـى   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١(خدمات الزبائن يف البلديات     
 ٢٠١٢ وعـام    ٢٠١١ إلزالة العوائق حبلـول عـام        كبريةهنا خصصت أمواالً    ، وبأ )التوايل
إال أن اللجنة أعربت عن قلقها ألن اآلجال املذكورة أعاله مل ُتحترم بـشكل           . ٢٠١٣ وعام

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء املصاعب      . كامل وألن مبادرات قد اتُّخذت من أجل متديدها       
  . املكلفة برصد تنفيذ التشريعات املتعلقة بتيسري الوصولاملالية اليت تواجهها السلطات

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تبذل جهوداً من أجـل االلتـزام باآلجـال      -٢٤
احملددة إلزالة العوائق اليت متنع الوصول الواردة يف تشريعاهتا وسياساهتا دون أي متديـد              

 آليات الرصد من أجل ضمان      تعززأن  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       و .لآلجال احملددة 
تيسري الوصول وأن تواصل توفري األموال الكافية من أجل إزالة العوائق اليت متنع الوصول 

  .واستمرار تدريب موظفي الرصد املعنيني
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  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون     
 جعل تشريعاهتا   بغيةاً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف تبذل جهوداً         حتيط اللجنة علم   -٢٥

وهي ترحب باخلطط الرامية إىل تـوفري       .  من االتفاقية  ١٢الوطنية منسجمة مع أحكام املادة      
إال أن اللجنـة    .  اجلديـد   القانون املدين  صياغةيلزم من دعم للقدرة على اختاذ القرار يف          ما
إمكانية االحتفاظ يف التعديالت اليت سُتدَخل على القانون املدين يف          القلق إزاء   تشعر ب زال  ت ال

ويساور القلق  . الدولة الطرف بنظامٍ معّدل للحلول حمل الشخص ذي اإلعاقة يف اختاذ القرار           
من أجل إتاحة إطار    اجلديد   االستفادة من عملية صياغة القانون املدين        لعدماً  نظراللجنة أيضاً   

لتنفيذ ألغراض دعم القدرة على اختاذ القرار يف ممارسة األهلية القانونية           عمل مفصَّل وقابل ل   
  . من االتفاقية١٢مبا يتفق مع أحكام املادة 

توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف فعلياً من عملية االستعراض اجلارية اليت             -٢٦
ة لتعديل الوصـاية    اختاذ خطوات فعلي  من أجل   والقوانني ذات الصلة    تتناول قانوهنا املدين    

االنتقال من احللول حمل الشخص ذي اإلعاقة يف اختاذ القرار إىل دعم قدرته علـى               بغية  
اختاذ القرار بنفسه، مبا حيترم استقالله الذايت وإرادته وما يفضله ومبا يتماشى متامـاً مـع                

ـ           من االتفاقية  ١٢ املادة ن ، مبا يف ذلك مراعاة حق الشخص يف إعطاء وسحب موافقته ع
علم على تلقي الرعاية الطبية والوصول إىل العدالة والتصويت والزواج والعمل واختيار            

بالتشاور والتعاون مع األشخاص     ،وتوصي اللجنة كذلك بتوفري التدريب    . مكان اإلقامة 
ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم على الُصُعد الوطين واإلقليمي واحمللي، بالنسبة جلميع            

علة، مبن يف ذلك املوظفون العموميون والقضاة وأخصائيو الرعاية االجتماعية، اجلهات الفا
بتحديد األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقـة وآليـات دعـم قـدرة             فيما يتعلق   

    .األشخاص ذوي اإلعاقة على اختاذ القرار

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
وضع تدابري هبدف اختـاذ     ب ملتزمةلة الطرف   حتيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدو       -٢٧

وحتيط علمـاً   . ترتيبات تيسريية معقولة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة احملرومني من حريتهم         
 ٨٧املادة  " (احلرية الشخصية مكفولة باالستفادة من اخلدمات طوعاً      "أيضاً، مع التقدير، بأن     

نة يساورها القلـق بـشأن حالـة        إال أن اللج  ). CRPD/C/HUN/1من تقرير الدولة الطرف     
األشخاص اخلاضعني للوصاية، واليت يتخذ فيها الوصي قرار اإليداع يف مؤسسات الرعايـة             
عوض أن يتخذ ذلك القرار الشخص نفسه، وُيسَمح لألوصياء باملوافقة نيابةً عن الـشخص              

أسـفها  وتعرب اللجنة كذلك عن     . املوصى عليه على تلقي خدمات الرعاية الصحية العقلية       
  . يف بعض احلاالت السبب الوحيد لالحتجاز ميكن أن تكون اإلعاقةألن
توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف األحكام الواردة يف تشريعاهتا الـيت             -٢٨

تسمح حبرمان شخص من حريته جملرد أنه ذو إعاقة، مبا يف ذلك اإلعاقة العقلية أو النفسية          
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توصيها باعتماد تدابري تـضمن االسـتناد إىل موافقـة          االجتماعية أو الفكرية، كما      وأ
الشخص املعين احلرة واملستنرية يف خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها مجيع خدمات الرعاية 

  .الصحية العقلية

عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
  )١٥املادة (

 املتعلق بالرعاية الصحية، الـصادر يف       ١٥٤لجنة عن قلقها من أن القانون       تعرب ال  -٢٩
، ينص على إطار قانوين إلخضاع األشخاص ذوي اإلعاقـة املقيـدة أهليتـهم              ١٩٩٧ عام

القانونية للتجارب الطبية دون موافقتهم احلرة واملستنرية، حيث جيوز ألوصيائهم القـانونيني            
 كما تشري اللجنة بقلق إىل عدم وجود هيئة طبية مستقلة مكلفة بفحـص              .منح تلك املوافقة  

ـ             اً ضحايا التعذيب املزعومني وكفالة احترام الكرامة اإلنسانية عند إجراء فحوص طبية، وفق
  ).CCPR/C/HUN/CO/5(أوضحته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  ملا

ملتعلق بالرعاية الصحية  ا١٥٤حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون   - ٣٠
وعلى إلغاء أحكامه اليت تنص على إطار قانوين إلخضاع األشـخاص ذوي اإلعاقـة              

وتوصـي  . املقيدة أهليتهم القانونية للتجارب الطبية دون موافقتهم احلرة واملستنرية        
اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان الـصادرة يف             

إنشاء هيئة طبية مستقلة مكلفة بفحص      "بشأن  ) CCPR/C/HUN/CO/5 (٢٠١٠  عام
  ". ضحايا التعذيب املزعومني وكفالة احترام الكرامة اإلنسانية عند إجراء فحوص طبية

  )١٦املادة (عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء     
ـ               -٣١ ض تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على اعتمادهـا تـدابري إلدراج بع

األحكام احملددة املتعلقة باإلعاقة يف تشريعاهتا وسياساهتا من أجل منع استغالل األشـخاص             
إال أن اللجنة تعرب عن قلقهـا ألن النـساء    . ذوي اإلعاقة والعنف ضدهم واالعتداء عليهم     

  .والرجال والفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة ال يزالون يتعرضون للعنف واالعتداء واالستغالل
صي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لضمان محاية النساء والرجـال            تو  -٣٢

والفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة من االستغالل والعنف واالعتداء، مبا يتفق مع أحكـام              
االتفاقية، وذلك عن طريق مجلة وسائل منها وضع بروتوكوالت متكن من الكشف املبكر             

 الرعاية يف املقام األول، واعتماد وسائل إجرائيـة         حلاالت العنف اليت تقع يف مؤسسات     
كما توصـي اللجنـة     . عن جرب األضرار    جلمع إفادات الضحايا، ومالحقة اجلناة، فضالً     

الدولة الطرف بكفالة أن تكون خدمات احلماية مراعية للعمر ونوع اجلـنس واإلعاقـة              
  . وميكن الوصول إليها
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  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إذ اعترفت بضرورة استبدال املؤسـسات              -٣٣

الكبرية اليت تقدم الرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بأوساط رعاية يف اجملتمع احمللي             
إال أن اللجنة تالحظ بقلق أن الدولة الطرف قـد حـددت            ). التخلي عن الرعاية املؤسسية   (

كما تشعر  .  زمنياً ميتد لثالثني عاماً من أجل حتقيق التخلي الكامل عن الرعاية املؤسسية            أجالً
اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف خصصت قدراً كبرياً من املوارد، مبا يف ذلك أموال إقليمية               
قدمها االحتاد األورويب، إلعادة بناء مؤسسات كربى تفوق بكثري املوارد املخصصة إلنـشاء             

ويساور القلق اللجنة ألن الدولة الطـرف       . ات خدمات الدعم على صعيد اجملتمع احمللي      شبك
تقدم خدمات دعم كافية ومناسبة على صعيد اجملتمعات احمللية هبدف متكني األشـخاص              مل

  . ذوي اإلعاقة من العيش باستقاللية خارج نطاق اإلقامة يف مؤسسات الرعاية
 لـتمكني  التمويـل  إتاحة ما يكفي من    ضمنأن ت  فالطر الدولةإىل   اللجنة طلبت  -٣٤

 على إقامتهم مكان اختيار حرية :مبا يلي  فعالمن التمتع على حنو      اإلعاقة ذوي األشخاص
 والـسكنية  يـة املرتلمن اخلدمات    كاملة جمموعة لىع مصوهلوح غريهم؛ مع املساواة قدم
؛ الشخـصية  املـساعدة  يـشمل  مبا اليومية، للحياةالالزمة   اجملتمعية اخلدماتغريها من   و

  .جمتمعاهتم يف أفضلبصورة  دماجواستفادهتم من ترتيبات تيسريية معقولة لتمكينهم من االن
وطلبت اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تعيد النظـر يف مـسألة ختـصيص                 -٣٥

ري األموال، مبا يف ذلك األموال اإلقليمية اليت يقدمها االحتاد األورويب، املخصَّـصة لتـوف            
خدمات الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة وهليكل وعمل مراكز العيش الصغرية على صعيد            

  . من االتفاقية١٩اجملتمع احمللي، وبأن تكفل امتثاهلا الكامل ألحكام املادة 

  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة     
 تالحظ اللجنة بقلق أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون يواجهون عوائـق شـىت               -٣٦

حتول دون تأسيس أسرة، وهي عوائق مالية ومادية وسلوكية، وأن ندرة خـدمات الـدعم               
، يعوق حبكم الواقـع التمتـع       ) أعاله ٣٥ و ٣٤انظر الفقرتني   (للتمكني من العيش املستقل     

  . من االتفاقية٢٣الكامل والفعلي باحلقوق املنصوص عليها يف املادة 
خذ تدابري مناسبة لتمكني الرجال والنساء      تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تت        -٣٧

ذوي اإلعاقة الذين بلغوا سن الزواج من الزواج وتأسيس أسرة، كما تطلـب إليهـا أن     
توفر خدمات الدعم الكافية للرجال والنساء والفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة لتمكينـهم            

اية واحلد من   من العيش مع أسرهم بغية احليلولة دون إيداعهم يف إحدى مؤسسات الرع           
  .تلك اإلمكانية

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ تـدابري مناسـبة وعاجلـة حلمايـة                 -٣٨
  .األشخاص ذوي اإلعاقة من التعقيم القسري
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  )٢٤املادة (التعليم     
تالحظ اللجنة، مع التقدير، أن الطالب ذوي اإلعاقة حيظون بفرصـة تعلُّـم لغـة                 -٣٩

وتالحظ اللجنة أيضاً، مع التقدير، أنه يتم تدريب مدرسني يف هـذه            . اإلشارة وأجبدية برايل  
إال أن اللجنة أعربت عن أسفها ألن العديد من الطالب ذوي اإلعاقة ال يزالـون               . اجملاالت

وتالحظ اللجنة، بقلق، كذلك أن الدولة الطرف مل تتخذ         . يرتادون مؤسسات تعليمية خاصة   
 معقولة جلميع الطالب ذوي اإلعاقة يف مرافق التعلـيم    خطوات كافية لتوفري ترتيبات تيسريية    

  .العام ولتطوير وتشجيع نظام تعليمي للجميع، على النحو املعرَّف يف االتفاقية
ما كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برامج اجتماعية تكفل إدماج أطفال الرو             -٤٠

هؤالء األطفال وذويهم مـن أجـل        العام، وعدم التشاور مع      ذوي اإلعاقة يف مرافق التعليم    
  . حتديد نوع الدعم املطلوب إلعمال حقهم يف التعليم

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ختصص موارد كافية لتطوير نظام تعليمـي               -٤١
وهي تكرر القول إن احلرمان من الترتيبات       . حاضن للجميع لفائدة األطفال ذوي اإلعاقة     

 من التمييز، وتوصي الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود          التيسريية املعقولة يشكل ضرباً   
توفري الترتيبات التيسريية املعقولة لألطفال ذوي اإلعاقة استناداً إىل احتياجات          : من أجل 

الطالب الفردية؛ وتقدمي الدعم الالزم للطالب ذوي اإلعاقة داخل نظام التعليم العـام؛             
اآلخرين يف جمال التعليم لتمكينهم من العمل يف  ومواصلة تدريب املدرسني ومجيع العاملني      

  .أوساط تعليمية حاضنة للجميع
حتث اللجنة الدولة الطرف على تطوير برامج تكفل إدمـاج أطفـال الرومـا                -٤٢
اإلعاقة يف برامج التعليم العام، دون غض الطرف عن توفري الوسـائل التيـسريية               ذوي

  . تائج املنشودةاملعقولة اليت قد تكون مطلوبة لتحقيق الن

  )٢٧املادة (احلق يف العمل     
حتيط اللجنة علماً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف قد قامت بعدد مـن اخلطـوات                 -٤٣

ـ       لتعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل و        وفري ذلك بوسائل منها إدراج نص يتعلق بت
 ٢٠١٢العمل الصادر يف عـام  الترتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف قانون   

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها ألن املعدل اإلمجـايل لتوظيـف            ). ١/٢٠١٢القانون  (
  .األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزال ضئيالً رغم اجلهود املبذولة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية األحكام املتعلقة باإلعاقة حتديداً يف              -٤٤
تطور برامج إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل والتعليم          قانون العمل وبأن    

ومؤسسات التدريب املهين، وتيسري وصول ذوي اإلعاقة إىل مجيع مرافق العمل والتعليم            
والتدريب املهين، وفق ما أوصت به جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف      

يق الوفـاء باملتطلبـات الـواردة يف        ، وذلك عن طر   )(E/C.12/HUN/CO/3 ٢٠٠٨ عام
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 من االتفاقية، على أن تضع يف احلسبان بشكل خاص تكثيف جهودها الراميـة        ٢٧ املادة
  . إىل زيادة فرص العمل لذوي اإلعاقة من النساء والرجال يف القطاعني العام واخلاص

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     
لقها البالغ إزاء إدراج نص يف القانون األساسي اجلديد للدولـة           تعرب اللجنة عن ق     -٤٥

، "القدرة العقلية احملدودة"الطرف يسمح للقاضي بسحب حق التصويت من األشخاص ذوي     
وإزاء التشريعات اليت تقّيد حق التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقات الفكريـة أو النفـسية              

  . أهليته القانونيةواالجتماعية إذا كان الشخص املعين حمروماً من
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض مجيع التشريعات ذات الصلة من أجل         -٤٦

ضمان منح مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف التصويت بصرف النظر عن نوع العاهة         
أو املركز القانوين أو مكان اإلقامة، كما توصيها بأن متكنهم مـن املـشاركة يف احليـاة                 

  .العامة على قدم املساواة مع غريهمالسياسية و

  )٣٣-٣١املواد (التزامات حمددة   -جيم  

  )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
. تعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات املفصلة املتعلقة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٤٧

 تعـداد   وهي حتيط علماً بأن الدولة الطرف قد أدرجت معلومات بشأن اإلعاقة يف عملـييت             
إال أهنا تعرب عن أسفها ألن البيانات األولية املتأتية من تعداد الـسكان             . السكان األخريتني 

، مل تشتمل على أي إشارة إىل إحصائيات ٢٠١٢أبريل /، واليت ُنشرت يف نيسان٢٠١١لعام  
  .تتعلق باإلعاقة

كما . اإلعاقةوتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن أطفال الروما ذوي              -٤٨
تشعر بالقلق إزاء طريقة فهم الدولة الطرف فيما يتعلق بكيفية التعامل مع سرّية وخـصوصية        

  . األطفال ذوي اإلعاقة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتمنهج عملية مجع البيانات املـصنفة حـسب               -٤٩

 تعـزز بنـاء   اجلنس والفئة العمرية ونوع اإلعاقة، وحتليل تلك البيانات ونشرها؛ وبـأن    
القدرات يف هذا الصدد؛ وتضع مؤشرات تراعي الفئة العمرية ونوع اجلنس مـن أجـل               
دعم تطوير التشريعات ورسم السياسات وتوطيد املؤسسات لرصد التقدم احملرز يف جمال            
تطبيق خمتلف أحكام االتفاقية وتقدمي تقارير عن ذلك، مع مراعاة التحول من املنهج الطيب 

  .  اإلعاقة إىل منهج يقوم على اجلوانب اإلنسانيةيف التعامل مع
توصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير نظام مالئم جلمع البيانات من أجـل فهـم                -٥٠

  . طبيعة وخصائص األشخاص ذوي اإلعاقة املنتمني إىل الروما، وخباصة األطفال منهم
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  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل إنشاء آلية رصد ُتعىن بتنفيذ على الرغم   -٥١

االتفاقية، يساور القلق اللجنة من أن اجمللس الوطين لإلعاقة، الذي أُنشئ ليؤدي وظيفة آليـة               
وبالتـايل  ) مبادئ باريس (رصد مستقلة، ال يتقيد باملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية          

  .  من االتفاقية٣٣ من املادة ٢ مع الفقرة فإنه ال يتماشى
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتنشئ آلية رصد مستقلة مبا يتفق مع مبادئ                -٥٢

 من االتفاقية، وأن تكفل مشاركة اجملتمع املدين الكاملة،         ٣٣ من املادة    ٢باريس والفقرة   
  .ر عملهوال سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عملية الرصد وإطا

  املتابعة والنشر    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنـة الـيت تـرد يف هـذه                   -٥٣

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتيل هذه املالحظات اخلتامية، لبحثها          . املالحظات اخلتامية 
 املعنية والعاملني واختاذ إجراءات بشأهنا، إىل أعضاء احلكومة والربملان واملسؤولني يف الوزارات

يف القضاء واجلماعات املهنية املعنية، مثل العاملني يف جماالت التعليم والصحة والقانون، فضالً             
عن السلطات احمللية ووسائط اإلعالم، وذلك باستخدام االستراتيجيات احلديثـة يف جمـال             

  .التواصل االجتماعي
ال سيما  ونظمات اجملتمع املدين،     م أن تشرك بقوة الدولة الطرف على     وتشجع اللجنة     -٥٤

  .منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف إعداد تقريرها الدوري الثاين
نشر هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق        أن ت تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      و  -٥٥
 يف أشكال يسهل االطالع عليها، مبا يشمل املنظمات غري احلكومية واملنظمات املمثلة             ،واسع

  .  ذوي اإلعاقة، فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وأفراد أسرهملألشخاص
 شهراً عن   ١٢وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات خطية يف غضون              -٥٦

  . ٤٦ و٢٦التدابري اليت اختذهتا من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  التقرير املقبل    
 يف موعـد    الثاينا الدوري   ـة الطرف أن تقدم تقريره    ـة إىل الدول  ـتطلب اللجن   -٥٧

  .، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية٢٠١٤أغسطس / آبأقصاه

        


