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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اإلعاقةذوياللجنة املعنية حبقوق األشخاص 
  الدورة السابعة

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦جنيف، 

  تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

النظـر يف التقريـر األويل للـصني        قائمة املسائل اليت أُعدت لبحثها يف سياق            
)CRPD/C/CHN/1(         منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، التابعة جلمهوريـة ،

  كاو اإلداريـة اخلاصـة    اومنطقة م ) CRPD/C/CHN-HKG/1(الصني الشعبية   
    ١ املتعلق باملواد من  ) CRPD/C/CHN-MAC/1(التابعة جلمهورية الصني الشعبية     

  اإلعاقة األشخاص ذوي من اتفاقية حقوق ٣٣إىل 

  الصني    

  )٤ إىل ١املواد من (الغرض وااللتزامات العامة   -ألف  

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الصني،              -١
ويرجى توضيح الفرق بني إحصاءات منظمة الـصحة العامليـة          . مفصلة حبسب نوع اجلنس   

لتقرير منظمة الصحة العاملية عن     كانية حمددة مصابة بإعاقة وفقاً       يف املائة من فئة س     ١٥نسبة  (
 يف املائة من الصينيني مصابون      ٦,٣٤(والبيانات الصينية   ) ٢٩، الصفحة   ٢٠١١اإلعاقة لعام   

  ). CRPD/C/CHN/1( من تقرير الدولة الطرف ١٤٤ و٣وفقاً ملا ورد يف الفقرتني ) بإعاقة

ة الطرف وتعاملها املباشر مع طائفة واسعة مـن         يرجى توضيح كيفية تشاور الدول      -٢
األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماهتم، خالف احتاد األشخاص املعوقني يف الصني، يف وضـع             
وتنفيذ التشريعات والسياسات ويف العمليات األخرى لصنع القرارات املتعلقة باملعوقني، مبن           

  . عاقات من األطفال واملراهقنيفيهم األشخاص ذوو اإلعاقات النفسية والعقلية، وذوو اإل
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يرجى توضيح ما هي اخلطوات املتخذة لوضع حد السـتخدام العبـارات واللغـة                -٣
املعوقني، ولتعزيز استخدام أساليب لغوية أفضل على حنو مـا تـدعو إليـه               ة حبق زدرائياال

خاص منظمات املعوقني، ومبا يتسق بصورة أكرب مع النموذج االجتماعي التفاقية حقوق األش          
  .ذوي اإلعاقة

  احلقوق احملددة  -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن حظر التمييز على أساس اإلعاقة، مبوجب القانون              -٤
ويرجى تقدمي معلومات عن تعريف التمييز يف هذا الصدد، وما إذا كـان يـشمل               . الصيين

وهل التعريفات العامة للقانون متسقة يف مجيـع        . ية معقولة احلرمان من تلبية االحتياجات تلب    
  ). من تقرير الدولة الطرف٢٣الفقرة (األقاليم؟ 

  )٨املادة (إذكاء الوعي     

يرجى تقدمي معلومات عن برامج إذكاء الوعي اليت ترمي إىل منع ممارسات حتـسني                -٥
. أو ممارسات التعقيم  /هاض و النسل وممارسات قتل املواليد ذوي اإلعاقة واإلجبار على اإلج        

  ). من تقرير الدولة الطرف٤٠ إىل ٣٨الفقرات من (

  )٩املادة (إمكانية الوصول إىل املرافق     

يرجى إعالم اللجنة عن النسبة املئوية للمباين واملتاجر واملطاعم واألماكن اليت يسهل              -٦
 ويرجى تقدمي معلومات عن     .وصول املعوقني إليها واليت ُيفترض أهنا الستخدام عامة اجلمهور        

وهل توجد خطة وطنية لتيسري وصـول       . األماكن اليت ميكن الوصول إليها يف املناطق الريفية       
  ).الطرف  من تقرير الدولة٤٥ و٤٤الفقرتان (املعوقني إىل املرافق؟ 

  )١٠املادة (احلق يف احلياة     

محاية القّـصر وعـن   يرجى تقدمي معلومات إضافية عن تنفيذ قانون الزواج وقانون         -٧
اإلجراءات اليت تتخذ فيما يتعلق مبنع قتل املواليد، وسوء معاملة األطفال ذوي اإلعاقة وعدم              

 من تقريـر    ٤٧املادة  . (تسجيلهم والتخلي عنهم وأي أفعال أخرى تسبب هلم ضرراً جسيماً         
  ).الدولة الطرف

ات أشخاص ذوي   يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذت للتحقيق يف وفي           -٨
. ، وما إذا أدت هذه احلاالت إىل مالحقة وإدانة مرتكبيها         "حوادث املناجم "إعاقات عقلية يف    

وعالوة على ذلك، ما هي اخلطوات اليت تتخذ لتحديد احلوادث املماثلة األخرى والعمل على   
  منع تكرارها؟
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  )١٢املادة (م القانون االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أما    
. يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن القوانني الصينية اليت تنظم األهلية القانونيـة              -٩

وهل ميكن لألوصياء اختاذ قرارات بالنيابة عن شخص حتت الوصاية؟ هل تتاح لألشـخاص              
 من  ٥٢ إىل   ٥٠الفقرات من   (الذين هم حتت الوصاية خدمات لدعم القدرة على اختاذ قرار؟           

  ).تقرير الدولة الطرف

، هـل مت االعتـراف      )٢٠١١(فيما يتعلق مبشروع القانون الوطين للصحة العقلية          -١٠
ية؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم،     باألهلية القانونية لألشخاص ذوي العاهات النفسية أو اإلدراك       

  .  إعطاء املزيد من التوضيحيرجى

نونية لألوصياء فيما خيص األضـرار الـيت        يرجي تقدمي معلومات عن املسؤولية القا       -١١
يتسبب فيها مرضى فاقدي األهلية املدنية، وخباصة األضرار املدنية اليت يسببها ذوو األمراض             

وما هي التدابري اليت تتخذها احلكومـة الـصينية         . بقتل أو إحلاق األذى باآلخرين    " العقلية"
ة وضحاها بسبب هـذه املـسؤولية       ملعاجلة حاالت األوصياء الذين أصبحوا فقراء بني عشي       

األمراض ("القانونية وقرروا نتيجة لذلك التخلي عن ذوي العاهات النفسية من أفراد األسرة             
  ، أو أقدموا حىت على قتل هؤالء املرضى؟ ")العقلية

ما هي اخلطوات اليت تتخذ لوضع حد لنظام الوصاية مبوجب األمر الواقع، وكفالـة            -١٢
 القانونية لألشخاص املعوقني على قدم املساواة مع اآلخرين، ولتقـدمي           االعتراف باملسؤولية 

الدعم من أجل ممارسة هذه املسؤولية، رهناً برغبة الشخص املعين وأفضلياته؟ وهل يـشمل              
وسحب تلـك    ذلك مجيع احلقوق، مبا فيها احلق يف املوافقة املستنرية على تلقي العالج الطيب            

م حمكمة، ويف اختيار من يعاشره جنسياً، وتويل الشخص لـشؤونه           املوافقة، وتقدمي األدلة أما   
 من االتفاقيـة يف  ١٢املصرفية واملالية؟ وما هي اخلطوات اليت ستتخذ لضمان االمتثال للمادة      

   القانون الوطين للصحة العقلية؟سياق وضع

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     

ما هو عـدد  . عاقة يف سجون الصنييرجى تقدمي بيانات عن عدد السجناء ذوي اإل       -١٣
 من تقرير الدولة    ٦٠الفقرة  (األشخاص ذوي اإلعاقة احملتجزين يف مؤسسات مدنية وإدارية؟         

  ).الطرف

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن برامج العالج النفسي والتوجيه النفسي بغـرض              -١٤
  ).تقرير الدولة الطرف. (السجناء ذوي اإلعاقة" شفاء"و" إصالح"

 علـى أسـاس     زما هي اخلطوات اليت تتخذ إللغاء التشريعات اليت تسمح باالحتجا           -١٥
، مبا يف ذلك اإلعاقـات النفـسية        )ن كانت موجودة بالفعل أو جيري سنها      سواء إ (اإلعاقة  

  والذهنية، ولتطوير اخلدمات اجملتمعية والدعم للمعوقني؟ 



CRPD/C/CHN/Q/1 

GE.12-42799 4 

  )١٥املادة ( أو الالإنسانية أو املهينة عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية    

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن تعديل قانون الصحة العقلية فيما يتعلق بالتجارب              -١٦
ويرجى تقدمي معلومات عن األسس القانونية وممارسة اإلكراه على املعاجلة التأهيليـة            . الطبية

  ). من تقرير الدولة الطرف٦٤الفقرة (

  )١٦املادة (تغالل والعنف واالعتداء عدم التعرض لالس    

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن كيفية تنفيذ قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة              -١٧
. ر فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتهم من العنفوقانون الزواج وقانون محاية القُصَّ

الل األشـخاص ذوي    هل هناك بيانات متاحة ومصنفة حبسب نوع اجلنس عن انتشار استغ          
اإلعاقة واالعتداء عليهم وممارسة العنف ضدهم؟ كيف ينعكس العمل الذي يقوم به مركـز              

يف حاالت العنـف ضـد      "  لإلبالغ عن العنف املرتيل    ١١٠اخلط  "مدينة شينيانغ الذي أنشأ     
  ). من تقرير الدولة الطرف٦٦ و٦٥الفقرتان (األشخاص ذوي اإلعاقة؟ 

  )١٧املادة (ة محاية السالمة الشخصي    

ويرجى . يرجى تقدمي بيانات عن التعقيم اإلجباري املستخدم كوسيلة لتنظيم األسرة           -١٨
بيان كيف ينفذ احلق يف االختيار املستنري لوسائل منع احلمل فيما يتعلق باألشـخاص ذوي               

   من تقرير الدولة الطرف٧١املادة . (اإلعاقة

  )١٩ادة امل(العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     

يرجى تقدمي بيانات عن النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة املودعني يف مؤسسات   -١٩
وهل هناك خدمات مساعدة شخصية للمعوقني وهل هذه        . وأولئك الذين يعيشون يف اجملتمع    

خطط الضمان االجتماعي؟ يرجى تقدمي املزيد مـن        /اخلدمات جزء من اخلدمات االجتماعية    
 من تقريـر  ٧٦الفقرة " (Sunshine Home Project"روع مساعدة املعوقني املعلومات عن مش

  ).الطرف الدولة

  )٢١املادة (حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات     

يرجى تقدمي معلومات عن الدعم املقدم للصم يف جمال استخدام لغة اإلشارة الـصينية يف          -٢٠
  ). من تقرير الدولة الطرف٨٢ و٥٤الفقرتان (عامة لطات المجيع اإلجراءات القانونية أمام الس

يرجى تقدمي معلومات عن موعد التطبيق اإللزامي والتنفيذ التام ملعـايري وأسـاليب               -٢١
رير الدولة الطـرف    فحص وتقييم مواقع اإلنترنت املتاحة للمعوقني، حسبما أشري إليه يف تق          

  ).٨٤الفقرة (
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  )٢٤املادة (التعليم     

تنـشط الـصني يف     "ح منطق التعليم الذي تستند إليه الصني يف عبارة          يرجى توضي   -٢٢
  ). من تقرير الدولة الطرف٩٨ و٩٥الفقرتان ( ".تطوير مدارس التعليم اخلاص

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     

اليت يتعرض هلا، على وجه اخلصوص،      " السخرة"ما هي التدابري املتاحة ملعاجلة ومنع         -٢٣
  . اقات النفسية والعقلية؟ يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن هذه املسألةاألشخاص ذوو اإلع

البطالة يف صفوف   /يرجى تقدمي معلومات مفصلة حبسب نوع اجلنس عن التوظيف          -٢٤
. املعوقني مقارنة باألصحاء يف الصني، وعن عدد املعوقني العـاملني يف ورش عمـل حمميـة     

  ).الطرف  من تقرير الدولة١١٥ و١١٤الفقرتان (

  )٢٨املادة (مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية     

يرجى إبالغ اللجنة عما إذا كانت احلكومة الصينية تعتزم االستجابة لطلب جملـس               -٢٥
الدولة ببذل اجلهود لضمان أن تشمل السياسات ذات التوجه اإلمنائي للحـد مـن الفقـر                

إفادهتا، األسر الفقرية اليت لديها أشخاص من ذوي        والسياسات املعنية بدعم املناطق الريفية و     
وهل ُتصاغ سياسات احلد من الفقر بشكل يستجيب الحتياجات األشخاص ذوي           . اإلعاقة
يرجى تقدمي معلومات عن الربامج اليت تستهدف، بصفة خاصة، احلد من الفقر يف             . اإلعاقة؟

  ).لطرف من تقرير الدولة ا١٢٣الفقرة . (صفوف املرأة ذات اإلعاقة

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     

يرجى تقدمي معلومات عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة احملرومني مـن احلقـوق               -٢٦
 مـن تقريـر     ١٢٩السياسية واألسباب اليت تدعو إىل ذلك على النحو املشار إليه يف الفقرة             

  .الدولة الطرف

  )٧ و٦املادتان ( ذوو اإلعاقة النساء ذوات اإلعاقة واألطفال  -جيم  

) ٢٠١٠-٢٠٠١(يرجى تقدمي بيانات إضافية عن برنامج النهوض باملرأة الـصينية             -٢٧
 مـن   ٢٨الفقرة  (وكيف أن هذا الربنامج حسَّن من أوضاع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؟            

  .ت اإلعاقةيرجى توضيح ما هي التدابري املتخذة للنهوض بالنساء ذوا). تقرير الدولة الطرف
يرجى إعطاء بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس عن العدد والنسبة املئوية لألطفـال               -٢٨

مراكز إعادة التأهيل، والذين يعيشون مع أسـرهم    /ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف مؤسسات     
  ).  من تقرير الدولة الطرف٣٤الفقرة (
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  التزامات حمددة  -دال  

  )٣٢املادة (التعاون الدويل     

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة، على الصعيدين الوطين والـدويل، مـن               -٢٩
يف سـبيل حتقيـق       أجل األشخاص ذوي اإلعاقة    جلنة جملس الدولة املعنية بالعمل من     جانب  

يرجى تقدمي معلومات وافيـة     . التنمية اليت تشمل املعوقني، منذ تصديق الصني على االتفاقية        
  .من االتفاقية) د(، )ج(، )ب(، )أ(٣٢فقر لك مع العن مدى توافق ذ

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     

يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن آلية التنسيق املستقلة الـيت ُتعّينـها احلكومـة                 -٣٠
 االحتـاد وما هي املنظمة أو الكيان الذي يشترك يف آلية الرصد املستقلة، باسـتثناء              . الصينية
   ). من تقرير الدولة الطرف١٥٣ إىل ١٥١الفقرات من (ين للمعوقني؟ الصي

  ونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، الصنيمنطقة ه    

  )٤ إىل ١املواد من (الغرض وااللتزامات العامة   -ألف  

يرجى تقدمي معلومات وافية عن النسب املئوية املختلفة املستخدمة ألغـراض إدارة              -٣١
.  نظام مساعدات الضمان االجتماعي الشاملة وكيفية اتساق ذلك مع تعريف االتفاقية لإلعاقة

يرجى إعطاء اللجنة معلومات مفصلة حبسب نوع اجلنس تبني، بصفة خاصة، ما إذا كان من               
 يف املائة االستفادة مـن هـذه        ٥٠حق الشخص الذي تصنف درجة إعاقته بأقل من نسبة          

  ). ١٤-٢، الفقرة CRPD/C/CHN-HKG/1 (.اإلعانات االجتماعية

  احلقوق اخلاصة  -باء  

  )٩املادة (إمكانية الوصول إىل املرافق     

يرجى تزويد اللجنة بيانات حمددة عن لوائح ختطيط البناء الوارد يف قـانون البنـاء                 -٣٢
ومدى فعاليتها يف تغيري عدد أو نـسبة         )  من تقرير الدولة الطرف    ٩-٩ إىل   ٦-٩الفقرات  (
ويرجى تقدمي بيانات عن نـسبة      . ملباين اململوكة للقطاع اخلاص اليت متتثل ملتطلبات التصميم       ا

 من تقرير الدولة    ٢٨-٩ - ١٣-٩الفقرة  (املباين احلكومية اليت ميكن للمعوقني الوصول إليها        
  .  من االتفاقية٩ ةدا، عمالً بامل)الطرف
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 اعتمدهتا منطقة هونغ كونغ لكفالـة       يرجى تقدمي معلومات عن التدابري احملددة اليت        -٣٣
  .  والبصريةة وغريهم من ذوي اإلعاقات السمعيُعْميانال - بالنسبة للصم" التواصل"

  )١٠املادة (احلق يف احلياة     

يرجى بيان ما إذا كان بإمكان األوصياء على األشخاص ذوي اإلعاقة أو القّيمـون                -٣٤
لعالج الطيب أو الغذاء أو أي وسيلة أخرى لإلبقاء عليهم اختاذ قرارات تتعلق بإهناء أو سحب ا

  ). من تقرير الدولة الطرف١-١٠الفقرة . (على احلياة

  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون     

   يرجى تقدمي بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقـة              -٣٥
 ٩-١٢الفقرة  . (، إن وجدت  أهلية التصرف وعدد األحكام اليت ُتعدل      ين وضعوا حتت الوصاية   الذ

  ).من تقرير الدولة الطرف

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن مدى قيام منطق هونغ كونغ بتـوفري املـساعدة                -٣٦
قة وآباء  التقنية القانونية والدعم عن طريق احملاميني والتدريب القانوين لألشخاص ذوي اإلعا          

  ).  من تقرير الدولة الطرف٩-١٢ و٤-١٢ و١-١٢الفقرات (األطفال ذوي اإلعاقة 

  )١٤الفقرة (حرية الشخص وأمنه     

يرجى تقدمي معلومات عن املعايري واإلجراءات املتعلقة بإيداع شـخص مـن ذوي               -٣٧
 االعتراض  ميكناإلعاقة، وال سيما املصاب بإعاقة ذهنية أو نفسية، يف احلبس الالإرادي وكيف             

  ). من تقرير الدولة الطرف٧-١٤ إىل ١-١٤الفقرات من . (على قرارات اإليداع

  )١٧املادة (محاية السالمة الشخصية     

يرجى تقدمي معلومات عن الضمانات اليت تكفل تقدمي العالج الطيب، مبا يف ذلـك                -٣٨
. افقة تامـة ومـستنرية  العالج النفسي واإلجهاض والتعقيم، مبوافقة الشخص ذي اإلعاقة مو     

  ). من تقرير الدولة الطرف٥-١٧الفقرة (

  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     

 إذا كان املشروع التجرييب املتعلق بتقـدمي الرعايـة          عمايرجى تقدمي معلومات إضافية       -٣٩
، يـشمل تقـدمي      من تقرير الدولة الطرف    ٦-١٩ و ٥-١٩املرتلية، على حنو ما ورد يف الفقرتني        

  . خدمات مساعدة شخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم حباجة إىل املزيد من الدعم املركز
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  )٢٤املادة (التعليم     

يرجى تقدمي بيانات عن النسبة املئوية اإلمجالية للطالب ذوي اإلعاقـة امللـتحقني               -٤٠
يرجى توضيح مـا إذا     . رس اخلاصة باملدارس النظامية والنسبة املئوية للطالب امللتحقني باملدا      

كانت الشهادات واملؤهالت اليت متنحها املدارس اخلاصة متساوية مع نظريهتا الـيت متنحهـا              
 مـن تقريـر     ٢١-٢٤ و ٢٠-٢٤ و ١٥-٢٤ و ١٤-٢٤الفقرات مـن    (املدارس النظامية،   

  ).الطرف الدولة

 الـذي " هـا مشقة ال ميكن تربير   "عن تعريف مفهوم    يرجى تقدمي معلومات إضافية       -٤١
  سـيما   طالب من ذوي اإلعاقة، وال    / تلميذ ميكن أن تتذرع به مدرسة ما لالمتناع عن قبول        

 من تقرير الدولة    ٣-٢٤ الفقرة(ما إذا كانت هناك معايري موضوعية إلجراء مثل هذا التقييم           
  ). الطرف

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     

الذي ميكن  " مشقة ال ميكن تربيرها    "يرجى تقدمي معلومات إضافية عن تعريف مفهوم        -٤٢
     سـيما  أن يتذرع به رب العمل لالمتناع عن تشغيل شخص مصاب بإعاقة يف شـركته، وال              

 من تقرير الدولة  ٢-٢٧الفقرة  . ( إذا كانت هناك معايري موضوعية إلجراء مثل هذا التقييم         ما
  ).  من تقرير الدولة الطرف٢-٢٧الفقرة ). (الطرف
 معلومات مفصلة حبسب نوع اجلنس عن معدل البطالـة يف صـفوف             يرجى تقدمي   -٤٣

وكيف ُيقارن متوسط دخـل العمـال ذوي        . العمال ذوي اإلعاقة مقارنة بالعمال األصحاء     
  اإلعاقة بدخل أقراهنم األصحاء؟ 

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     

 عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة      يرجى تقدمي بيانات، مفصلة حبسب نوع اجلنس،        -٤٤
الفقرات . (يشغلون مناصب حكومية وعن النسبة املئوية ملن يشغل منهم مناصب عليا           الذين
  ).  من تقرير الدولة الطرف١٣-٢٩ إىل ٣-٢٩ من

  )٧ و٦املادتان (النساء ذوات اإلعاقة واألطفال ذوو اإلعاقة   -جيم  

طرف تدرج املنظور اجلنساين يف سياساهتا      يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة ال         -٤٥
ومـا إذا   . العامة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة للتصدي الحتياجات املرأة ذات اإلعاقـة          

    ٢-٦الفقـرات مـن     (كانت قد اختذت أي تدابري إجيابية للنهوض باجلوانب األكثر ضعفاً،           
  ). من تقرير الدولة الطرف١٢-٦ إىل
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   اخلاصة التابعة جلمهورية الصني الشعبيةمنطقة ماكاو اإلدارية    

  )٤ إىل ١املواد من (الغرض وااللتزامات العامة   -ألف  

، يرجى تقدمي بيانات إحصائية حمدثة عن األشـخاص         ٢٠١١يف ضوء استفتاء عام       -٤٦
ذوي اإلعاقة، مفصلة قدر اإلمكـان، مبـا يف ذلـك حبـسب نـوع اجلـنس والـسن                    

)CRPD/C/CHN-MAC/1 ١٩، الفقر.(     

سيما  يرجى تقدمي معلومات مفّصلة عن مدى مشاركة املنظمات غري احلكومية، وال            -٤٧
 من تقريـر الدولـة    ١٦الفقرة  . (منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف إعداد التقرير األويل       

  ).الطرف

  احلقوق اخلاصة  -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     

 شكالً مـن    ُيعترب"  من الترتيبات التيسريية املعقولة    احلرمان"يرجى بيان ما إذا كان        -٤٨
  ). من تقرير الدولة الطرف٢٢الفقرة . (مبوجب القانون احمللي" التمييز غري املباشر"أشكال 

  )٨املادة (إذكاء الوعي     
يرجى تقدمي معلومات إضافية عن توزيع الكُتيب املتعلق باالتفاقية املـشار إليـه يف                -٤٩

، مبا يف ذلك عدد النسخ اليت       )CRPD/C/CHN-MAC/1( رير الدولة الطرف   من تق  ٢٦الفقرة  
وما هي احلمالت الـيت جـرى       . مت توزيعها، واجلمهور املُستهدف واألماكن اليت ُوزع فيها       

تنظيمها وتنفيذها مبشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة للتوعية بأن هؤالء األشـخاص            
  ون يف حياة اجملتمع؟   هم مواطنون يتمتعون باملساواة ويسامه

  )٩املادة (إمكانية الوصول إىل املرافق     

       مـستوى االمتثـال   /يرجى تقدمي معلومات تشمل بيانات مفصلة عـن نـسبة           - ٥٠
 وما هي اجلزاءات املفروضة على املباين اليت ال متتثل هلذه الشروط؟ وهل       .ميم/٩/٨٣للقانون  

  ). من تقرير الدولة الطرف٣٠الفقرة انظر (هناك تشريع مماثل للقطاع اخلاص؟ 

ما هي اخلطوات اليت اختذت لتحسني احلصول على املعلومات بالنسبة لألشـخاص              -٥١
ذوي اإلعاقة عن طريق ترويج استخدام طريقة برايل ولغة اإلشارة والنماذج سهلة القـراءة              

 يف شـبكة    وغري ذلك من طرائق التواصل امليسورة، مبا يف ذلك لالطالع على املعلومـات            
  اإلنترنت؟  
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  )١٠املادة (احلق يف احلياة     

 من القانون اجلنـائي     ١٣٣ و ١٣٢ و ١٣٠يرجى تقدمي معلومات إضافية عن املواد         -٥٢
املتعلقة جبرمية القتل بدافع الرأفة أو فقدان األمل أو ألسباب اجتماعية أو أخالقيـة أخـرى،                

    ). الدولة الطرف من تقرير٣٦ الفقرة(والقتل بناًء على طلب الضحية 

  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون     

ينص "عبارة  ) CRPD/C/CHN-MAC/1( من تقرير الدولة الطرف      ٤١ترد يف الفقرة      -٥٣
 ىيرج". القانون صراحة على القيود املفروضة على األهلية، وهي تستند إىل وقائع موضوعية           

تقدمي معلومات مفّصلة عن املعايري القانونية املستخدمة كأساس لوضع شخص حتت الوصاية            
ويرجى تقدمي بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس عـن     . وعن إجراء الطعن يف مثل هذا القرار      

  . النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة املوضوعني حتت الوصاية

  )١٧املادة (محاية السالمة الشخصية     

 املصابني  لإليداع اإللزامي لألشخاص  " شروط موضوعية صارمة  "يرجى تفسري تعبري      -٥٤
 يف املستشفيات، وبوجه خاص، تقدمي معلومات عن األشخاص الـذين         " مبرض عقلي خطري  "

يرجى تقدمي معلومـات    . يشتركون يف تقييم هذه الشروط وأنواع األمراض العقلية املشمولة        
       اإليداع، وال سيما ما إذا كان هـذا االسـتعراض قـضائياً            عن االستعراض الدوري لعملية     

  ). من تقرير الدولة الطرف٤٧الفقرة . (أو إدارياً

  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     

يرجى تقدمي بيانات عما إذا كانت هناك أي خطط لتقدمي إعانات للمنظمـات غـري             -٥٥
 من  ٦٠الفقرة  (ملساعدة الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة      احلكومية من أجل تقدمي خدمات ا     

  ).الطرف تقرير الدولة

  )٢١املادة (حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات     

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املوجودة أو املزمع اختاذها للوصول إىل املعلومـات               -٥٦
، مبا يف ذلك التدابري     )ومات، وما إىل ذلك   وسائل لتمكني الصم البكم واملكفوفني من فهم املعل       (

   ). من تقرير الدولة الطرف٦٧الفقرة (املتخذة لتعزيز استخدام لغة اإلشارة واالعتراف هبا 

  )٢٤املادة (التعليم     

يرجى تقدمي معلومات عن طريقة حتديد ما إذا كان الطفل املصاب بإعاقة سـيلتحق         -٥٧
   جى تقدمي معلومات، مفصلة حبسب نـوع اجلـنس،         وير. مبدرسة نظامية أو مبدرسة خاصة    

   عن النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم النظامي مقارنة بالنسبة املئوية للملتحقني             
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وهل يتمكن الطالب ذوو اإلعاقة يف التعليم النظامي من الوصـول           . يف مرافق التعليم اخلاص   
 مـن اتفاقيـة حقـوق       ٢٤نصوص عليه يف املادة     إىل مجيع اخلدمات والتعليم على النحو امل      

    ). من تقرير الدولة الطرف٨١ إىل ٧٥ الفقرات من(األشخاص ذوي اإلعاقة؟ 

يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان هناك تفاوت يف الدخل واملزايـا االجتماعيـة بـني                  -٥٨
  .  موظفي املدارس اخلاصة ونظرائهم يف مدارس التعليم النظامي

  )٢٧املادة (الة العمل والعم    

يرجى توضيح ما إذا كان اإلطار التشريعي للدولة الطرف ينص على احلماية مـن                -٥٩
مـا هـي    وأو فيما يتعلق بظروف العمـل،       /التمييز على أساس اإلعاقة يف جمال التوظيف و       
وهل أماكن العمل تراعي بـشكل معقـول   . اجلزاءات املفروضة يف مثل حاالت التمييز هذه    

  ). من تقرير الدولة الطرف٩٥ إىل ٨٨الفقرات من (مال ذوي اإلعاقة؟ احتياجات الع

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     

حكومة منطقة ماكاو واملنظمات    (يرجى تقدمي معلومات وافية عن خمتلف الكيانات          -٦٠
تشترك يف رصـد    اليت  ) غري احلكومية واهليئات االستشارية احلكومية والقضاء وأمني املظامل       

االتفاقية وما هو الدور الذي يضطلع به كل واحد من هذه الكيانات؟ وكيف ُيكفـل دور                
 ١٨-١٦الفقرتـان   (األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماهتم يف عملية الرصد املستقلة لالتفاقية؟          

  ).  من تقرير الدولة الطرف١٠٥و

  )٧ و٦املادتان (النساء واألطفال ذوو اإلعاقة   -جيم  

 من القانون األساسي اليت تنص علـى        ٣٨رجى تقدمي معلومات إضافية عن املادة       ي  -٦١
؛ يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تدرج         "احلقوق واملصاحل املشروعة للمرأة   "محاية  

منظوراً جنسانياً يف سياساهتا العامة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة للتصدي لالحتياجـات            
ات ذوات اإلعاقة، وما إذا كانت قد اختذت أي تدابري إجيابية للنـهوض    اخلاصة للنساء والفتي  

  ).  من تقرير الدولة الطرف٢٥ و٢٤الفقرتان (باجلوانب األكثر ضعفاً، 

يرجى توضيح ما إذا كان القانون جييز اللجوء إىل العقوبة البدنية لتأديب األطفال يف                -٦٢
   .املرتل واملراكز واملؤسسات أو ال يعاقب عليه

        


