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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥-١١

  تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

لتقريـر األويل إلسـبانيا     قائمة املسائل املقرر النظـر فيهـا أثنـاء دراسـة ا               
(CRPD/C/ESP/1)      اتفاقيـة حقـوق     مـن    ٣٣ إىل   ١، فيما يتعلق باملواد من

  األشخاص ذوي اإلعاقة

  )٤ و١املادتان (الغرض وااللتزامات العامة   -ألف   
يرجى تقدمي بيانات ُمحدَّثة عن اخلطوات املتخذة حالياً لتنقيح التشريعات القائمـة              -١

 معلومات عن تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجـب         سيما الية، و هبدف االمتثال لالتفاق  
القانون اإلسباين، ومن مث حتديد من هم األشخاص املؤهلون لالستفادة مـن االسـتحقاقات       

  .املمنوحة مبوجب التشريعات اإلسبانية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
إجراءات التحكـيم   يرجى تقدمي معلومات عن عمل املكتب املتخصص الدائم وعن            -٢

اجلرب املتاحة يف   /اجلاري العمل هبا يف هذا املكتب، مبا يف ذلك معلومات عن سبل االنتصاف            
  . هذا اإلطار، وعن إنفاذ قراراته وطبيعة عالقته بالنظام القضائي

 على ضمان احلماية من التمييز لألشخاص ممن تزيد         ٥١/٢٠٠٣ينص القانون رقم      -٣
يرجى بيان التدابري املتخذة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة        .  املائة  يف ٣٣درجة إعاقتهم على    

كما يرجى  . ٥١/٢٠٠٣الذين ال تنطبق عليهم املعايري املنصوص عليها مبوجب القانون رقم           
  . تقدمي معلومات عن العقوبات املطبقة يف حاالت التمييز

ـ  ٢/٢٠١٠ُيرجى تقدمي معلومات عن القـانون التأسيـسي اجلديـد             -٤  ٣ؤرخ   امل
 عن متديد   سيما ال عن الصحة اجلنسية والتناسلية واإلجهاض الطوعي، و       ٢٠١٠مارس  /آذار
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وهل تعترب حكومة إسبانيا . املهل الزمنية املتاحة إلهناء احلمل عندما يكون اجلنني مصاباً بإعاقة       
   من االتفاقية؟٤من املادة ) د(١هذا احلكم متوافقاً مع الفقرة 

  )٣٠ إىل ٨ واملواد من ٥ملادة ا(حقوق حمددة   -باء   

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
يرجى إعطاء تفاصيل عن ما إذا كان ُيعتزم إلغاء الشرط املطبق حالياً الذي يقتـضي      -٥

  .إرفاق شهادة إعاقة بأي دعوى متييز على أساس اإلعاقة ُترفع إىل هيئة قضائية

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
 معلومات عن تنفيذ االستنتاجات والتوصـيات الـواردة يف دراسـة            يرجى تقدمي   -٦
 عن إمكانية الوصول إىل مباين خمتلف الوزارات، وهي الدراسة املشار إليهـا يف              ٢٠٠٦ عام

  . من تقرير الدولة الطرف٤٦الفقرة 

  )١٠املادة (احلق يف احلياة     
اختـاذ  ليـاء أمـورهم     يرجى تفسري ما إذا كان حيق ألوصياء ذوي اإلعاقة أو ألو            -٧

بشأن وقف أو سحب عالج طيب أو تغذوي أو أي وسيلة أخرى من وسائل اإلبقاء                قرارات
  .على قيد احلياة

  )١١املادة (حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية     
يرجى تقدمي معلومات عن أي بروتوكوالت تضمن سالمة األشخاص ذوي اإلعاقة             -٨

  .وتكفل محايتهم يف حاالت الطوارئ

  أمـام القـانون    األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مـع اآلخـرين         االعتراف ب     
  )١٢ املادة(
يرجى تقدمي بيانات عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ُوضعوا حتت الوصـاية               -٩

لتمكينهم من ممارسة األهلية القانونية، وعن عدد األحكام الصادرة، إن وجدت، اليت تقضي             
  .علق بأهلية التصرفبتنقيح قرارات تت

يرجى توضيح سبل ضمان ممارسة الوصاية خلدمة مصاحل املوصـى عليـه يف ظـل               -١٠
التشريعات احلالية من أي ضمانات صرحية حتمي املوصى عليه من التأثري غـري املـربر                خلو
  .تضارب املصاحل أو
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ـ             -١١ تبدال نظـام   يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املزمع اختاذها أو املتخذة فعالً الس
باملساعدة على اختاذ القرار يف إطار ممارسة األهلية القانونية         ) الوصاية(الوكالة يف اختاذ القرار     

  .  من االتفاقية١٢وفقاً للمادة 

  )١٣املادة (إمكانية اللجوء إىل القضاء     
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا إسبانيا لـتمكني األشـخاص ذوي               -١٢
  . القضاء على قدم املساواة مع اآلخرينإىلاقة من اللجوء اإلع

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
 ١القـانون رقـم   ( من قانون اإلجراءات املدين    ٧٦٣يرجى بيان كيفية تنفيذ املادة        -١٣
، اليت جتيز اإليداع القسري يف املؤسسات بسبب مرض عقلي، وذكر أنـواع             )٢٠٠٠ لعام

ويرجى شرح املعايري اليت ينبين عليها أي قـرار         . يت تنطبق عليها هذه املادة    األمراض العقلية ال  
 إعاقـة ذهنيـة أو عقليـة        سيما الباإليداع القسري يف مؤسسة لشخص يعاين من إعاقة، و        

 اجتماعية، وكذلك اإلجراء املتبع يف مثل هذه احلـاالت وكيفيـة الطعـن يف        -نفسانية   أو
  . قرارات اإليداع

 معلومات عن عملية استعراض التشريعات اإلسبانية املتعلقـة بإيـداع           يرجى تقدمي   -١٤
  .املصابني بأمراض عقلية يف املستشفيات وعالجهم

يرجى تقدمي معلومات عن التوجيهات العامة واملعايري اليت تكفل لـذوي اإلعاقـة               -١٥
 الدويل علـى    احملرومني من حريتهم يف سياق إجراء قضائي معاملةً تتفق مع القانون اإلنساين           

  .أساس املساواة مع اآلخرين، وتوفري مرافق إقامة معقولة هلم عند اللزوم

  )١٧املادة (محاية السالمة الشخصية     
 ال ُيعترف   نيرجى بيان املعايري املعتمدة للسماح بتعقيم األشخاص ذوي اإلعاقة الذي           -١٦

 من قانون العقوبـات،     ١٥٦املادة  بأهليتهم القانونية، دون موافقتهم املستنرية، باالستناد إىل        
" من مصلحة الشخص عدمي األهلية القانونيـة      "وباألخص استناداً إىل التقييم الذي مفاده أن        

  . اختاذ هذا اإلجراء بشأنه

  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     
يرجى تقدمي معلومات عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املـودعني يف مؤسـسات               -١٧

ويرجى توضيح اإلجراءات املتخذة إلعـادة إدمـاج ذوي        . وعدد احملتجزين منهم فيها قسراً    
  .اإلعاقة املسرحني من هذه املؤسسات يف اجملتمع
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  )٢١املادة (حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات     
ميكن إدماج تعلـيم لغـات      "،  ٢٧/٢٠٠٧ من القانون    ٧ من املادة    ٣وفقاً للفقرة     -١٨
شارة اإلسبانية يف املناهج الدراسية جلميع الطالب كمادة اختيارية، هبدف تيسري اإلدماج            اإل

االجتماعي لألطفال الصم والذين يعانون صعوبات مسعية واألطفال الصم املكفوفني الـذين            
". يستخدمون لغة اإلشارة اإلسبانية، ولتعزيز قيم املساواة واحترام التنوع الثقـايف واللغـوي     

ح اخلطط اليت وضعتها الدولة الطرف إلدماج لغة اإلشارة اإلسبانية كمادة اختيارية    يرجى شر 
ويرجى تقدمي معلومات عن أوجه التفاوت اإلقليمـي يف تعلـيم لغـة             . يف املدارس النظامية  

  .اإلشارة يف النظام التعليمي

  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة     
يرجى تقدمي معلومات عن الكيفية اليت ميكن أن يتأثر هبا حق الويل املصاب بإعاقة يف             -١٩

  . حضانة أبنائه أو الوصاية عليهم

  )٢٤املادة (التعليم     
يرجى تقدمي بيانات عن متوسط النفقات اليت صرفتها احلكومة لكل طالـب مـن                -٢٠

بيتها، سواء يف نظام التعليم اخلـاص       الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة اليت متت تل       
كما يرجى تقدمي بيانـات عـن عـدد الطـالب         . النظامي على مدى السنتني املاضيتني     أو

  . اإلعاقة يف املدارس النظامية ويف املدارس اخلاصة ذوي
أو أولياء أمـورهم    /يرجى تقدمي معلومات عن ما إذا كان لألطفال ذوي اإلعاقة و            -٢١

  .ليمي شامل يتيح خيارات إقامة معقولةحرية اختيار نظام تع
يرجى توضيح ما إذا كانت الشهادات واملؤهالت اليت ُتمنح عنـد إهنـاء الـربامج         -٢٢

التعليمية اخلاصة مساوية لتلك اليت متنحها مؤسسات التعليم النظامي وتؤهل ملواصلة التعلـيم             
 مع املـدارس    ةدارس اخلاص ويرجى توضيح اإلجراءات اليت تضمن هبا الدولة تكافؤ امل        . العايل

وهل يتلقى املعلمون يف املدارس النظامية تدريباً منـهجياً علـى           . النظامية يف مجيع النواحي   
  املسائل اخلاصة باإلعاقة؟

  )٢٥املادة (الصحة     
يرجى تقدمي معلومات عن سبل الوصول إىل العديد من املرافق الصحية، وحتديـداً               -٢٣

لترمجة بلغة اإلشارة ولغة برايل وغريها من أساليب االتـصال لـذوي   املرافق اليت تتيح جماناً ا    
 مـن   ١٤٠صلة تدابري إعادة التأهيل الوقائية املذكورة يف الفقرة         توضيح  كما يرجى   . اإلعاقة

  .تقرير الدولة الطرف حبماية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة
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ة ملنع التمييز ضد األشخاص ذوي      يرجى تقدمي معلومات عن التدابري القانونية املتاح        -٢٤
  .اإلعاقة يف جمايل الصحة والتأمني الصحي

  )٢٦املادة (التأهيل وإعادة التأهيل     
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اعُتمدت لزيادة استحقاقات التأهيل وإعـادة              -٢٥

عدة التأهيل يف جماالت التعليم والتوظيف والصحة والـضمان االجتمـاعي وتعزيـز مـسا             
  .األشخاص ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية

  .يرجى تقدمي معلومات عن خدمات إعادة التأهيل اجملتمعية يف إسبانيا  -٢٦

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
توى العمالة ونوعها ومتوسط دخل ذوي اإلعاقة مـن         يرجى تقدمي بيانات عن مس      -٢٧
 بغريهم من العاملني على مـدى األعـوام         مقارنةًيف سوق العمل املفتوحة     لرجال والنساء   ا

   .املاضية الثالثة
كما . يرجى تقدمي معلومات عن نسبة البطالة بني ذوي اإلعاقة من الرجال والنساء             -٢٨

يرجى تقدمي بيانات عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة العاملني يف وظائف حممية أو تأهيليـة               
  .فتوحةمقارنةً بعدد العاملني منهم يف سوق العمل امل

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     
يرجى تقدمي معلومات عن املعايري واإلجراءات واألسس اليت يستند إليها قرار سحب           -٢٩

  .حق األشخاص احملرومني من احلق يف التصويت يف أن ينتخبوا وأن ُينتخبوا
شخاص ذوي اإلعاقة يف مجيـع      يرجى بيان التدابري املطبقة لتعزيز فرص مشاركة األ         -٣٠

ويرجى تقدمي بيانات عن عدد األشخاص ذوي       . مناحي احلياة السياسية إىل أقصى حد ممكن      
  .اإلعاقة الذين يشغلون مناصب عامة ونسبة من يشغلون منهم مناصب عليا

  )٣٢املادة (التعاون الدويل     
ات والربامج الوطنية يرجى تقدمي معلومات عن مدى تعميم منظور اإلعاقة يف السياس    -٣١

  .يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
 من  ٢يرجى تقدمي تقرير عن كيفية إدماج آليات الرصد الوطنية اليت تقتضيها الفقرة               -٣٢

قوق اإلنـسان يف   من االتفاقية، وخباصة اجمللس الوطين لإلعاقة، يف اآللية الوطنية حل        ٣٣املادة  
ويرجى توضيح مدى توافق جلنة ممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة مع املبادئ املتعلقـة             . إسبانيا

  ).مبادئ باريس(ملركز املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
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  )٧ و٦املادتان (النساء واألطفال من ذوي اإلعاقة   -جيم   

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
جى تقدمي معلومات عن تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالنساء ذوات اإلعاقة، مع ذكر            ير  -٣٣

  . تفاصيل عن التدابري املتخذة والسياسات املعتمدة، فضالً عما أفرزته من نتائج حىت اآلن
 املتعلـق بتحقيـق     ٣/٢٠٠٧يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ القانون التأسيسي رقم           -٣٤

ل واملرأة، وعن مدى مسامهة هذا القانون يف حتسني أوضـاع النـساء   املساواة الفعلية بني الرج   
  .ذوات اإلعاقة يف جماالت العمل والضمان االجتماعي والتوفيق بني احلياة املهنية واحلياة األسرية

ويرجى أيضاً  . يرجى تقدمي بيانات عن العنف الذي يستهدف النساء ذوات اإلعاقة           -٣٥
 منهجية ومنتظمة جلمع وحتليل البيانات املتعلقة جبميع أشكال         بيان ما إذا كانت هناك تدابري     

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملساعدة النساء        . العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة    
  . ذوات اإلعاقة الاليت يتعرضن للعنف أو سبق أن تعرضن له

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
  افتقار الوالدين إىل املهارات الالزمة     مثل (القصور أوجه    حتديد  توضيح كيفية  يرجى  -٣٦

 املوارد املتاحة للشبكات االجتماعية، وانعدام الدعم املؤسسي وما إىل          لتنشئة األطفال، وشح  
يرجى كذلك إعطاء تفاصيل إضـافية      . يف سياق احلماية الفعالة لألطفال ذوي اإلعاقة      ) ذلك

ويرجى تبيان  .  من تقرير الدولة الطرف    ٨٦يه يف الفقرة    عن الدليل املرجعي لألطفال املشار إل     
مدى احتواء السجل اجلديد املوحد حلاالت إساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقة على بيانات             

كما يرجى تبيان ما إذا كانت الوحـدة املرجعيـة          . مصنفة حسب العمر واإلعاقة واجلنس    
شأن اخلطوات الـالزم اختاذهـا يف        لوضع بروتوكوالت ب   ٢٠٠٧اجلديدة اليت اعُتمدت عام     

  .حاالت إساءة املعاملة تشمل حاالت األطفال ذوي اإلعاقة
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري القائمة لتحسني قدرة األطفـال ذوي اإلعاقـة               -٣٧
  .املشاركة يف اختاذ القرارات بشأن شىت املسائل املتعلقة حبياهتم على
احلماية االجتماعية املتاحة لألطفال ذوي اإلعاقـة       يرجى تقدمي معلومات عن أنواع        -٣٨

  .املنحدرين من أسر فقرية
        


