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  ٢اجلزء 

   اإلدارية اخلاصة، مجهورية الصني الشعبيةكونغ هونغمنطقة     

  رتصدي    
 املقـدم مبوجـب      اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغنطقة  هذا التقرير هو التقرير األّويل مل       -١

 مـن   ٢وهو يشكل اجلزء    ). االتفاقية (قوق األشخاص ذوي اإلعاقة   األمم املتحدة حل  اتفاقية  
  .ّويل جلمهورية الصني الشعبية مبوجب االتفاقيةالتقرير األ

 مع املمارسة املستقرة يف إعداد التقارير ألغراض اتفاقيات األمـم املتحـدة             متاشياًو  -٢
وبعـد  . األخرى، أمجلنا رؤوس املواضيع العريضة وفرادى املواضيع اليت سيشملها التقريـر          

توزيع ُمجمل املشاورة على نطاق واسع التشاور مع اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل، جرى     
على اجلهات املعنية، مبا فيها اجمللس التشريعي وقطاع إعادة التأهيل، الذي يشمل جمموعـات    
من األشخاص ذوي اإلعاقة ومجاعات اآلباء واملنظمات غري احلكومية، وأتيح االطالع عليه            

ارة الشؤون  المات التابعة إلد  ز دائرة االستع  لعامة اجلمهور على شبكة اإلنترنت ومجيع مراك      
فربايـر  / شـباط ١٧ ووجهت الدعوة إىل اجلمهور لتقدمي آرائه خالل الفترة مـن          .الداخلية

 بشأن تنفيذ االتفاقية فيما يتصل بتلك املواضـيع، واقتـراح أي            ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ إىل
اإلدارية  كونغ هونغوكذلك عقدت حكومة منطقة  . مواضيع إضافية يرى إدراجها يف التقرير     

 ١٢ اخلاصة باالشتراك مع اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل اجتمـاع مـشاورة عامـة يف             
كما ناقش الفريق املعين بالشؤون الدستورية التابع للمجلس التـشريعي          . ٢٠١٠مارس  /آذار

راءهـا يف   آ أيضاً    وعرضت األطراف املهتمة باألمر    ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩هذا املُجمل يف    
  .عذلك االجتما

وجرى إدمـاج   . وقد نظرنا بإمعان لدى إعداد التقرير فيما ورد من آراء وتعليقات            -٣
املسائل اليت أثارها املعلقون خالل عملية التـشاور، إىل جانـب ردود حكومـة منطقـة                

  .، حسب االقتضاء، يف كل من أفرع التقرير ذات الصلة اإلدارية اخلاصةكونغ هونغ
 صاحبة املصلحة، مبا فيها اجمللس التشريعي، وأعـضاء         وسيتاح هذا التقرير للجهات     -٤

اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل، ومجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة املهتمـة، ومجاعـات            
اآلباء، واملنظمات غري احلكومية، وسيوزع على عامة اجلمهور يف مراكز دوائر االسـتعالم             

كما ستتاح النسخة اإللكترونية على املوقـع      . العام إلدارة الشؤون الداخلية واملكتبات العامة     
  .  اإلدارية اخلاصةكونغ هونغالشبكي حلكومة منطقة 
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  وثيقة خاصة باملعاهدة

  ٤ إىل ١املواد من     
  الغرض والتعاريف واملبادئ العامة وااللتزامات العامة

  كونغ هونغاالجتاهات االستراتيجية لتطور خدمات إعادة التأهيل يف     
مجيـع  متتـع  كامال بتعزيز التزاماً  اإلدارية اخلاصة كونغ هونغحكومة منطقة   لتزم ت  ١-١

 على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنـسان           كامالً األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً   
 .كرامتهم املتأصلة لحترام  التعزيز ا ب و ته،وكفالذلك  ومحاية   ،للقانونوفقاً   واحلريات األساسية 
 يف اتقاء اإلعاقات، ومـساعدة      كونغ هونغامل لسياسة إعادة التأهيل يف      ويتمثل اهلدف الش  

 قدرهتم على االندماج    فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقة على تنمية قدراهتم البدنية والعقلية،         
يف اجملتمع، وهتيئة بيئة خالية من العوائق من خالل اختاذ جمموعة شاملة من التدابري الفعالـة،                

كن هؤالء األشخاص من املشاركة الكاملة والتمتع بتكافؤ الفرص سواء          هبدف كفالة أن يتم   
  . حبياهتم االجتماعية أو منوهم الشخصييتعلق فيما
 بعض الزخم منذ فتـرة      كونغ هونغوقد اكتسب تطوير خدمات إعادة التأهيل يف          ٢-١

توسـع  وبالنظر إىل أن خدمات إعادة التأهيل آنذاك كان أمامها جمال رحـب لل       . السبعينات
لتيسري اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة على حنو كامل يف اجملتمع، نشرت احلكومة أول خطة              

، وأول كتاب أبيض عن إعادة التأهيل       ١٩٧٦ يف عام    كونغ هونغبرناجمية إلعادة التأهيل يف     
، ويتضمن توصيات بـشأن     ١٩٧٧ يف عام    "جهد موحَّد : إدماج املعوقني يف اجملتمع   "بعنوان  
  .كونغ هونغستدامة خلدمات إعادة التأهيل يف التنمية امل

، "ريهابوس"ويف الفترة بني أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، بدأ عمل كل من               ٣-١
لتوفري النقل امليسور ملستعملي الكراسي ذات العجالت، وشعبة التعيني االنتقائي التابعة إلدارة           

، أنـشئت   ١٩٨١ويف عـام    . إلعاقةالعمل، اليت توفر خدمات التوظيف لألشخاص ذوي ا       
مفوضية إعادة التأهيل التابعة آنذاك لفرع الصحة والرفاه من أجل تنسيق وضع السياسة العامة 

ويف منتصف الثمانينات، مرت خدمات إعادة      . إلعادة التأهيل وتوفري خدمات إعادة التأهيل     
لسواء، مبا فيهـا التـدريب يف        على ا   ونوعاً التأهيل الرئيسية بفترة من التنمية السريعة، كّماً      

 املدرسة، ومراكز األنشطة النهارية، ودور األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنيـة،           قبل مامرحلة  
ودور التأهيل ملرضى األمراض العقلية اخلارجني من املستشفى، وخدمات إعـادة التأهيـل             

 عوائق  ، فرضت ألول مرة شروط إجبارية إلتاحة سبل الوصول دون         ١٩٨٥ويف عام   . املهين
  ).Cap.123(إىل أنواع خمتلفة من املباين يف إطار قانون املباين 
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ومثلت فترة التسعينات مرحلة فارقة يف تعزيز التكافؤ الكامـل يف فـرص مـشاركة                 ٤-١
، صـدر القـانون املتعلـق       ١٩٩٥ويف عام   . كونغ هونغاألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع يف       

ضمان تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جماالت من          ل )Cap. 487(بالتمييز بسبب اإلعاقة    
 أيـضاً   ويف نفس العام، نشرت احلكومة    . قبيل العمل والتعليم واإلسكان واحلياة اليومية يف اجملتمع       

مـستقبل أفـضل    : تكافؤ الفرص واملشاركة الكاملة   "الكتاب األبيض عن إعادة التأهيل املعنون       
ويف الوقت ذاته، بـدأت     . لتنمية املستدامة خلدمات إعادة التأهيل     التزامها با   لتؤكد جمدداً  "للجميع

  .يف النمو السريع يف أوائل التسعينات أيضاً مجاعات املساعدة الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة
للنص على الضمانات  )Cap. 136(، مت تعديل قانون الصحة العقلية ١٩٩٧ويف عام   ٥-١

أو اإلعاقة العقليـة والقـائمني علـى        /ضطرابات و القانونية الضرورية لألشخاص ذوي اال    
سياسة التعليم املتكامل ومعايري التـصميم       أيضاً   ويف نفس العام، أدخلت احلكومة    . رعايتهم

وبالتوازي مع اجلهود اليت تبذهلا احلكومة وقطاع . ١٩٩٧اجلديدة مبوجب دليل التصميم لعام  
 من تدابري الدعم، منها استحداث      عدداً أيضاً   إعادة التأهيل، طبق القائمون بتشغيل النقل العام      

ويف . احلافالت املنخفضة األرضية وحتسني مرافق الدخول يف حمطات قطارات النقـل العـام       
، بالتعاون مع قطاع إعادة      اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ، اضطلعت حكومة منطقة     ١٩٩٩ عام

وضع خطة تطوير لالنتقال خبدمات     التأهيل، باستعراض للخطة الربناجمية إلعادة التأهيل بغية        
  . إىل األلفية اجلديدةكونغ هونغإعادة التأهيل يف 

 آفاق جديدة يف خدمات إعادة التأهيـل        كونغ هونغوشهدت األلفية اجلديدة فتح       ٦-١
 تيـسرياً اجملتمعية من خالل توفري الرعاية والدعم الالزمني لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم            

الوة على ذلك، جرى تطوير املؤسسات االجتماعية من خالل اجلهـود           ع. حلياهتم يف اجملتمع  
الثالثية حلكومة املنطقة اإلدارية اخلاصة وقطاع إعادة التأهيل واألشخاص ذوي اإلعاقة مـن             

  .أجل إجياد مزيد من فرص العمل والتدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة
االستشارية إلعادة التأهيـل،  ، أكملت اللجنة ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥وخالل الفترة من     ٧-١

باالشتراك مع قطاع إعادة التأهيل وحكومة املنطقة اإلدارية اخلاصة، جولـة جديـدة مـن               
وحددت آخر نسخة من اخلطة الطريـق املعتـزم         . استعراض اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل    

 التأهيـل يف    اختاذه يف املستقبل واألهداف طويلة األجل وقصرية األجل لتنمية خدمات إعادة          
  :لالجتاهني االستراتيجيني التالينيوفقاً ، كونغ هونغ

تعزيز التعاون الشامل لعدة قطاعات على هتيئة بيئة خاليـة مـن العوائـق                )أ(  
  وخدمات متنوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة بغية تيسري إدماجهم يف اجملتمع؛

عدهتم على أن   متكني األشخاص ذوي اإلعاقة والقائمني على رعايتهم، ملسا         )ب(  
  .يصبحوا رأمسال اجتماعي قيم
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وقد أحرز تقدم يف اجتاهات التنمية وأهدافها ومقاييسها احملددة يف اخلطة الربناجميـة               
إلعادة التأهيل عن طريق تعزيز التعاون فيما بني حكومة املنطقة اإلدارية اخلاصة وقطاع إعادة             

  .مالتأهيل وقطاع األعمال التجارية واجملتمع بوجه عا
 بإعـادة   يتعلق فيماوقد متثل اهلدف على الدوام من سياسة املنطقة اإلدارية اخلاصة             ٨-١

التأهيل واالجتاهات االستراتيجية للخطة الربناجمية إلعادة التأهيل يف مد يد العون لألشخاص            
 ذوي اإلعاقة يف تنمية قدراهتم وهتيئة بيئة خالية من العوائق بغية كفالة مشاركتهم على حنـو               

كامل ومتتعهم على قدم املساواة بالفرص املتاحة سواء من حيث حياهتم االجتماعية أو منوهم              
. روح االتفاقية والقيم األساسية املتجـسدة فيهـا        أيضاً   ويتمثل يف هذه األمور   . الشخصي

االجتاه الذي تتخذه التنمية املستمرة      أيضاً   وهو. وتعزيز االتفاقية وتنفيذها هو مبادرة مستمرة     
وستواصل حكومـة املنطقـة     .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغدمات إعادة التأهيل يف منطقة      خل

اإلدارية اخلاصة التعاون مع اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل وجلنة تكافؤ الفرص، ومجاعات            
األشخاص ذوي اإلعاقة، ومجاعات اآلباء، وقطاع إعادة التأهيل والقطاعـات األخـرى يف             

  . االمتثال لالتفاقيةاجملتمع لكفالة

  "اإلعاقة"تعريف     

   اإلدارية اخلاصةكونغ هونغتعريف اإلعاقة مبوجب قوانني منطقة     
 يف تشريعات خمتلفة لتوفري أقصى قدر من احلماية لألشخاص ذوي           "اإلعاقة"تعّرف    ١-٢

  .وترد تفاصيل ذلك أدناه. اإلعاقة

  القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة    
انون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة هو قانون ملناهـضة التمييـز حلمايـة متتـع               الق  ٢-٢

 اإلدارية اخلاصة حبقوقهم على قدم املساواة مع        كونغ هونغاألشخاص ذوي اإلعاقة يف منطقة      
تعريـف   )١( بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة، ُيعتمد يف إطار هذا القـانون          وتسليماً. اآلخرين

__________ 

يتعلق  فيما) 殘疾" (اإلعاقة  "  ملتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة، ُيقصد ب     من القانون ا  ) ١(٢عمالً بأحكام القسم     )١(
 :باألشخاص ما يلي

  فقدان الشخص الكامل أو اجلزئي لوظائفه البدنية أو الذهنية؛  )أ(
  الفقدان الكامل أو اجلزئي جلزء من جسم الشخص؛  )ب(
  وجود كائنات مسببة للمرض أو االعتالل يف اجلسم؛  )ج(
  قادرة على إحداث املرض أو االعتالل يف اجلسم؛وجود كائنات  )د(
  اخللل الوظيفي جلزء من جسم الشخص أو سوء تشكيله أو تشوهه؛  )ه(
اضطراب أو خلل وظيفي ينجم عنه اختالف يف تعلم الشخص عن األشخاص الذين ال يعانون مـن        )و(

  هذا االضطراب أو اخللل الوظيفي؛ أو
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، ضد جلنة تكافؤ الفرص وآخرين    . ل( يشمل اإلعاقة الطفيفة واملؤقتة      ،"اإلعاقة"واسع لكلمة 
DCEO 1&6/1999) (   ألوسع نطاق من احلمايـة لألشـخاص ذوي         ، توفرياً )١انظر املرفق 
 واليت كانت موجودة من قبل،      حالياًوهو ال يشمل فقط اإلعاقة املوجودة       . اإلعاقة من التمييز  

ويقصد باإلعاقة اليت قد توجد يف املستقبل خطر . يف املستقبل اإلعاقة اليت قد توجد      أيضاً   وإمنا
تكرار حدوث إعاقة سابقة، ولكن ال يقصد هبا اخلطر الوراثي، أو أي نوع من خطر اإلصابة                

  ).٢انظر املرفق ) (HKLRD 777 3 [2000] وآخرون ضد وزير العدل. ك(بأي إعاقة 

  ٢٠٠٨ودليل التصميم لعام املباين يف إطار قانون املباين ) ختطيط(لوائح     
لكفالة متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع بتكافؤ الفرص يف الدخول إىل املباين               ٣-٢

واستخدام ما فيها من مرافق، حتدد لوائح املباين الشروط القانونية لتوفري إمكانيات الوصـول           
يـل التـصميم    وقد أدجمـت يف دل    . والتسهيالت يف املباين اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة      

شروط التصميم القانوين املنصوص عليها يف لوائح ختطيط املباين، باإلضافة           أيضاً   ٢٠٠٨ لعام
وُيقـصد  . نيات الوصول دون عوائـق    إىل التوصيات اخلاصة بأفضل املمارسات لتوفري إمكا      

 األشخاص املصابون بضعف يف البصر أو الـسمع أو احلركـة            "األشخاص ذوي اإلعاقة  "  ب
ويشمل هؤالء األشخاص من يعانون من إعاقات       . )٢(بة أو مرض أو تشوه َخلقي     بسبب إصا 

حركية، ومستعملي الكراسي ذات العجالت، واألشخاص ضعاف البصر، وفاقدي البـصر،           
  .واألشخاص ضعاف السمع والُصّم

  قانون الصحة العقلية    
ـ يتضمن قانون الصحة العقلية أحكاماً      ٤- ٢ خاص ذوي  توفر احلماية القانونية لألش

  األشـخاص ذوو اإلعاقـة    "ومبوجب قانون الصحة العقلية، يـشمل       . اإلعاقة العقلية 
                 ، أو اضـطراب   )٣()弱智( األشخاص الذين يعـانون مـن إعاقـة ذهنيـة            "العقلية

__________ 

عمليات التفكري لدى الـشخص أو يف إدراكـه للواقـع أو يف             اضطراب أو علة أو مرض يؤثر يف          )ز(
  :انفعاالته أو قدرته على احلكم أو ينجم عنه اضطراب يف السلوك، ويشمل ذلك اإلعاقة اليت

  ؛توجد حالياً  ‘١‘  
  كانت ولكنها مل تعد موجودة؛  ‘٢‘  
  قد توجد يف املستقبل؛  ‘٣‘  
 .تنسب إىل أحد األشخاص  ‘٤‘  

فيما يتعلق بشخص من األشخاص     ) 殘疾 ("اإلعاقة  "  باملباين، يقصد   ) ختطيط(لوائح   من   ٢مبوجب الالئحة    )٢(
 .لقيضعف يف اإلبصار أو السمع أو احلركة بسبب إصابة أو مرض أو تشوه َخ

األداء الوظيفي الفكري العام دون     ) 弱智( العقلية من قانون الصحة العقلية، ُيقصد باإلعاقة        ٢مبوجب القسم    )٣(
 .وفقاً لذلك" املعّوق عقلياً"وجه قصور يف السلوك التكيفي، وُيفهم املتوسط املصحوب بأ
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  .)٥()精神上無行為 能力(أو عجز عقلي  )٤()精神紊(عقلي 

  دة التأهيل يف جمال تقدمي خدمات إعا"األشخاص ذوي اإلعاقة"تفسري     

  اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل    
ألن األشخاص الذين يعانون من إعاقات خمتلفة يتطلبون خدمات خمتلفة إلعادة           نظراً    ٥-٢

التأهيل، تعتمد اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل الفئات العشر التالية لإلعاقة يف رسم االجتاهات             
  :لاالستراتيجية لتنمية خدمات إعادة التأهي

  فرط النشاط؛/ اضطراب القصور يف االنتباه  )أ(  
  التوحد؛  )ب(  
  ضعف السمع؛  )ج(  
  العجز العقلي؛  )د(  
  العجز البدين؛  )ه(  
  املرض العقلي؛  )و(  
  صعوبات معينة يف التعلم؛  )ز(  
  صعوبات يف الكالم؛  )ح(  
  العجز األحشائي؛  )ط(  
  .ضعف البصر  )ي(  
  . اإلعاقة املذكورة أعاله شرح تفصيلي لفئات٣ويرد يف املرفق   

، أيدت الدول األعضاء    ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٢ويف مجعية الصحة العاملية املعقودة يف         ٦-٢
التصنيف الدويل بشأن األداء    يف منظمة الصحة العاملية جمموعة تصنيف جديد لإلعاقة بعنوان          

__________ 

 :ما يلي) 精神紊亂( من قانون الصحة العقلية، ُيقصد باالضطراب العقلي ٢مبوجب القسم  )٤(
  املرض العقلي؛  )أ(
حالة من توقف منو العقل أو عدم اكتماله مبا يصل إىل إحلاق ضرر كبري بالذكاء واألداء الـوظيفي                    )ب(
  ماعي املقترن بسلوك عدواين بدرجة غري طبيعية أو غري مسؤول إىل حد خطري من جانب الشخص املعين؛االجت

  االضطراب النفسي املرضي؛  )ج(
 .وفقاً لذلك" املضطرب عقلياً"أي اضطراب أو عجز عقلي آخر ال يرقى إىل مرتبة اإلعاقة العقلية، وُيفهم   )د(

 :ما يلي) 精神紊亂" (العجز العقلي " بُيقصد  )٥(

  االضطراب العقلي؛ أو   )أ(
 .وفقاً لذلك" العاجز عقلياً"اإلعاقة العقلية، وُيفهم   )ب(
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ن منظور اجلسم   وهو يصنف األداء واإلعاقة والعناصر املرتبطة بالصحة م       . واإلعاقة والصحة 
  :والفرد واجملتمع يف قائمتني أساسيتني

  وظائف وهياكل اجلسم؛  )أ(  
  .األنشطة واملشاركة  )ب(  
. فاإلعاقة مصطلح شامل للعاهات وأوجه القصور يف النشاط والقيود على املشاركة            

  .ويتبع تصنيف اإلعاقة يف إطار اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل القائمة األوىل
 اإلدارية اخلاصـة إىل تـصنيف       كونغ هونغإدارات حكومة منطقة    /رجع مكاتب وت  ٧-٢

اإلعاقة الوارد يف اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل لدى إعداد سياساهتا وما تتخذه من تـدابري               
بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة مع إيالء االعتبار الواجب للطابع اخلاص الذي تتـسم بـه               

  .األمثلة على ذلكوفيما يلي بعض . خدماهتم

  السجل املركزي إلعادة التأهيل    
حيتفظ مكتب العمل والرفاه بالسجل املركزي إلعادة التأهيل، وهو قاعدة بيانـات              ٨-٢

.  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغللمالمح الدميغرافية األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف منطقة         
 واملنظمات غري احلكومية باإلحـصاءات      واهلدف منه تزويد حكومة املنطقة اإلدارية اخلاصة      

ومتاثل تغطيـة   . املفيدة يف أغراض التخطيط خلدمات إعادة التأهيل وتقدميها وإجراء األحباث         
السجل املركزي لإلعاقات تغطية اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل هلا على النحو املبني يف الفقرة 

  . أعاله٥-٢

  اإلعاقةالدراسة االستقصائية لألشخاص ذوي     
أجرت إدارة التعداد السكاين واإلحصاء دراستني استقـصائيتني لألشـخاص ذوي             ٩-٢

 واألخـرى يف    ٢٠٠٠اإلعاقة واملصابني بأمراض مزمنة على نطاق اإلقليم، إحدامها يف عام           
، لتقدير العدد اإلمجايل لألشخاص الذين يعانون من أنواع معينة مـن            ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  

معلومات عن املالمـح     أيضاً   كما مجعت الدراسة  . زمن ومعدل انتشارهم  اإلعاقة واملرض امل  
  .األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة ومعلومات عن حياهتم الوظيفية

بالنسبة للدراستني االستقصائيتني باإلشارة إىل اخلطة الربناجمية  ‘اإلعاقة‘تعريف ُوِضع   ١٠-٢
 التعـاريف الـيت اعتمـدهتا       مع مراعـاة   إلعادة التأهيل والسجل املركزي إلعادة التأهيل،     

وأُِخذ يف الدراسـة االستقـصائية بتعريـف        .  األخرى ذات الطبيعة املشاهبة    األقاليم/البلدان
 : الذينباعتبارهم األشخاص"األشخاص ذوي اإلعاقة"

مثـل ممارسـي    (الصحي املؤهلني   يف اجملال    من قبل العاملني     هممت تشخيص   )أ(  
واملعاجلون بالوخز  العظام  جمّبرو  عشاب و األب املعاجلون ن فيهم  مب ،الطب الغريب والطب الصيين   

 ؛ أو الذينالتالية أو أكثرالتسع  إحدى احلاالت بأهنم يعانون) باإلبر
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احلاالت األربع األوىل مـن      أو أكثر من     ةواحدب مصابني أنفسهم   يعتربون  )ب(  
 :ر أو أكثر يف وقت التعداد أشه٦ أن تستمر، ملدة حيتمل، أو  واستمرت لديهم التاليةالتسع

 ركة اجلسم؛حلتقييد  '١'

 رؤية؛ يف الصعوبة '٢'

 صعوبة يف السمع؛ '٣'

 الكالم؛يف  صعوبة  '٤'

 ؛ياضطراب مزاج/مرض عقلي '٥'

 لتوحد؛ا '٦'

 صعوبات حمددة يف التعلم؛ '٧'

 ؛فرط النشاط/اضطراب نقص االنتباه '٨'

 .يةعقلاإلعاقة ال '٩'

ت االستقصائية املقبلة علـى     إجراء الدراسا وتعتزم إدارة التعداد السكاين واإلحصاء        ١١-٢
ومن األمور اليت اتسمت    . ٢٠١٢ حوايل العام األشخاص ذوي اإلعاقة واألمراض املزمنة يف       

 تغطيتها يف الدراسات االستقصائية النظر      ستجري حتديد أنواع اإلعاقة اليت      لدىأمهية خاصة   ب
 النظر يف تعريـف  يد اإلدارةوستع.  االحتياجات احمللية تلبيةملقارنة الدولية و  ا إمكانية إجراء يف  

الظروف الـسائدة يف   و يف الدراسة االستقصائية املقبلة بالنظر إىل االجتاهات الدولية          ‘اإلعاقة‘
 . وآراء أصحاب املصلحة ذوي الصلة اإلدارية اخلاصةكونغ هونغمنطقة 

 الضمان االجتماعي    

الـضمان   بـدالت  ونظـام    ة الـشامل  نظام مساعدات الضمان االجتماعي   شكل  ي  ١٢-٢
العمود الفقري لنظام الضمان االجتماعي يف منطقـة        ) بدل اإلعاقة مبا يف ذلك    (االجتماعي  

 على االشتراكات ويـتم متويلـها       يعتمدان  ال النظامني كالو.  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ
 .بالكامل من اإليرادات العامة

نظام بـدالت    وهو يتبع ،  يةالذي ال يستند إىل استطالع للموارد املال      ،  وبدل اإلعاقة   ١٣-٢
تلبيـة  علـى   األشخاص الذين يعانون من إعاقـات شـديدة         الضمان االجتماعي، يساعد    

 مقـدم   وُيعترب.  النظر عن ظروفهم املالية واالجتماعية واالقتصادية       اخلاصة بغضّ  ماحتياجاهت
 عام معادل بوجه وضعطيب عام بأنه يف موظف  شهدذا إ البدلض اغر أليد اإلعاقةالطلب شد

 األولملعايري اجلـدول    وفقاً   يف املائة  ١٠٠ بنسبة لقدرة على الكسب  الفاقد ل شخص  وضع ال ل
 ).٤انظر املرفق ) (Cap. 282(ملوظفني اقانون تعويض ب

 يقـدموا  أن  الذين ال يستطيعون إعالة أنفسهم مالياً      ذوي اإلعاقة ألشخاص  وميكن ل   ١٤-٢
يوفر الدعم و يستطلع املوارد املالية   ، الذي شاملة الضمان االجتماعي ال   ات مساعد  لربنامج طلباً
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 بعـني االعتبـار     ويأخذ هـذا الربنـامج    .  األساسية اتلبية احتياجاهت  لمن أج املايل لألسر   
ـ   موحدة قياسية بإتاحة معدالت  ذوي اإلعاقة االحتياجات اخلاصة لألشخاص     ح َن أعلى، وِم

 الـضمان   اتمساعدمن  تفيدين  وهناك ثالثة معدالت قياسية خمتلفة للمس     . كمالت خاصة مو
 ١٠٠ بنـسبة يف املائة و   ٥٠ بنسبة  معدل للمستفيدين ذوي اإلعاقة    منهااالجتماعي الشاملة،   

للحصول علـى   على غرار معايري تقييم األهلية      و. ةمستمرإىل عناية    حيتاجون والذين يف املائة 
ض اغـر  أل يف املائـة   ١٠٠و  أ يف املائـة   ٥٠ بنسبة معّوقاً مقدم الطلب    ُيعترب،  بدل اإلعاقة 

معادل بوجه   وضعطيب عام بأنه يف     موظف   شهدذا  إ الضمان االجتماعي الشاملة     اتمساعد
يف  األولملعايري اجلدول   وفقاً   املناظرة  بالنسبة لقدرة على الكسب  الفاقد ل شخص  وضع ال  ل عام

ـ  الشخص إىل العناية  اج  تيحمدى ا  حتديد   لدىو. تعويض املوظفني  قانون ـ  ة،ستمرامل ر  ينظ
املـستوى  ب مقارنـة  الالزم لـه أو اإلشراف / و العنايةمستوى  يف   ون العام ون الطبي املوظفون

 عنوميكن االطالع على مزيد من التفاصيل . شخص من نفس العمر واجلنس  للاملطلوب عادة   
 .٢٨ يف املادة بدل اإلعاقة الضمان االجتماعي الشاملة واتمساعد

 خدمات إعادة التأهيل والدعم    

إدارة الرعاية االجتماعية، بشكل مباشر أو من خالل تقـدمي إعانـة ماليـة              وفر  ت  ١٥-٢
شـخاص  لمنظمات غري احلكومية، جمموعة واسعة من خدمات إعادة التأهيل املدعومـة لأل        ل

يف إطار  صنيف اإلعاقة   ت وبالرجوع إىل .  الرعاية االجتماعية  الذين حيتاجون إىل   ذوي اإلعاقة 
إدارة الرعاية االجتماعية برامج اخلـدمات      تضع  ،  كونغ هونغيف  خطة برنامج إعادة التأهيل     

 توفري  لدى همراحل املختلفة إلعادة تأهيل   امللتلبية االحتياجات املتنوعة ملختلف فئات املعوقني و      
 املؤسـسية،  املدرسة، والرعاية النهارية، والتأهيل املهين، والرعاية        قبل مايف مرحلة   التدريب  

 .يةدعم اجملتمعالوخدمات 

 خدمات التعليم    

 ومكتب التعليم خدمات التعليم جلميع األطفال املـؤهلني، مبـا يف ذلـك ذو             يوفر    ١٦-٢
، بصفة عامة،   هم االحتياجات التعليمية اخلاصة     والطالب ذو و. االحتياجات التعليمية اخلاصة  
بات  خاصة ألن لديهم صعوبات يف التعلم مبا يف ذلك صعو          تعليمالذين حيتاجون إىل خدمات     

فرط النشاط،  /نقص االنتباه و،  هفاطيبأية، واضطرابات التوحد    العقلعاقة  واإلالتعلم،  حمددة يف   
 .اللغةصعوبة الكالم و و،ضعف السمعو وضعف البصر، ،والعجز البدين

 فرعياً نظاماً )٦(ةيامعاجللربامج  لنظام القبول املشترك    يتيح  لتعليم العايل،    با يتعلق فيماو  ١٧-٢
يف وقت مبكر    املتقدمني الفرعي متكني    والقصد من النظام  . بات من ذوي اإلعاقة   ملقدمي الطل 

عند  هلم املؤسسات    هاوفرتميكن أن   اليت  املساعدة واملرافق اخلاصة    قدر اإلمكان من اكتشاف     
__________ 

نظام طلبات االلتحاق والطريق الرئيسي إليه مساعدة الطالب الـذين لـديهم نتـائج امتحانـات                يتوخى   )٦(
 .لعايليف التقدم للقبول يف مؤسسات التعليم ا) أو احلالية/املاضية و(كونغ للمستوى املتقدم  هونغ
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تمكن من تقدمي   ت لكيكما أنه يساعد املؤسسات على حتديد املتقدمني ذوي اإلعاقة          . هلمقبو
يف سياق هذا النظام الفرعـي، يـشري مـصطلح         و. يف مرحلة مبكرة  هلم  املساعدة واملشورة   

األنواع الـواردة يف   مع  ةتمشيم عادة ما تكون     وهي إىل األنواع التالية من اإلعاقة،       ‘اإلعاقة‘
 :خطة برنامج إعادة التأهيل

 العجز البدين؛  )أ(  

 ضعف السمع؛  )ب(  

 ضعف البصر؛  )ج(  

 العجز األحشائي؛  )د(  

 ؛الكالمصعوبة   )ه(  

 التوحد؛  )و(  

 عقلي؛الرض امل  )ز(  

 ؛فرط النشاط/اضطراب نقص االنتباه  )ح(  

 .صعوبات حمددة يف التعلم  )ط(  

من ِقبل  ختلفة و املتشريعات  ال تعاريف خمتلفة لإلعاقة يف      اعتماد  من حظول ملا   ونظراً  ١٨-٢
 بعض رأى، ةقاعإلشخاص ذوي اة املختلفة يف تقدمي اخلدمات لأل يكاتب واإلدارات احلكوم  امل

ظـر يف اعتمـاد     أن تن  اإلدارية اخلاصـة     كونغ هونغاملعلقني من املستحسن حلكومة منطقة      
التصنيف الدويل بشأن األداء واإلعاقة والصحة يف وضع الـسياسات وتـوفري اخلـدمات              

 .للمعوقني

الفريـق العامـل    " جانبمناقشة مستفيضة من    قد نوقشت   فكرة  ال أن هذه الواقع  و  ١٩-٢
 يف سياق استعراض شـامل      "٢٠٠٧-٢٠٠٥  للفترة عراض خطة برنامج إعادة التأهيل    ستال
 بينمـا أنـه   املذكور على   فق الفريق العامل    توا. ٢٠٠٧  إيل ٢٠٠٥  الفترة من  خاللخطة  لل

  سـائداً  اً دولي اًميكن أن يصبح تطبيق التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز والصحة اجتاه          
  يف بلدان أخرى، ويرجع ذلك جزئياً      يشع استخدامه مل  فإنه  قبل،   يف املست  اتلتصنيف اإلعاق 

 حكومة منطقة   ستضعبالنظر إىل توصية الفريق العامل،      و. مشاكل تقنية يف التنفيذ   بعض  إىل  
 األخرى يف تنفيذ التصنيف الـدويل       بلدان جتارب ال  نصب أعينها  اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغ

إدارة التعـداد   نظر  ستويف هذا الصدد،    . كونغ هونغ يف   هواصل استكشاف جدوى تنفيذ   تو
وفقـاً  ناسـب   امل إجراء التعديل يف جدوى تطبيق التصنيف الدويل، مع       السكاين واإلحصاء   

واضـعة يف    ٢٠١٢ عام يف   ةقاعشخاص ذوي اإل  للظروف احمللية، يف تقريرها املقبل بشأن األ      
 .ية اخلارجالتجارب اعتبارها
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 " اإلعاقةبسببالتمييز "تعريف     

عنـدما  يف إطار القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقـة          "التمييز املباشر "يثبت    ٢٠- ٢
 نيكـو تـشو     ضد ما بيك يونغ    قضية يفو.  إعاقته بسبب معاملة جمحفة ل شخص   يعاَم

[2000] 1 HKLRD 514 )بل سائق سـيارة  التمييز املباشر من ِقمل يثبت ، )٥ق رفانظر امل
 جتاه األشخاصختلف سيذا كان تصرف السائق إ ما  إثباتلعدم ة مشلولةكبراجرة ضد أ

 بأي تطور يطرأ علـى الـسوابق    رهناًومع ذلك،   . أمتعة ثقيلة ومعهم   ياًمان جس األقوياء
 بيـان  ويكفي عاقةوجود اإلب لميعما   اً أن شخص  بيان، فإنه ليس من الضروري      ضائيةقال

ـ  (عاقةتمييز بسبب مظهر من مظاهر اإلبال قيامه  ,DCEO 8/2004،ر العـدل م ضد وزي

[2009] 2 HKLRD 298) (٦ق رفانظر امل.( 

 يف إطار القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة يف حـال       "التمييز غري املباشر  "وَيثُبت    ٢١-٢
من ص اشخاأل على ه يطبق أو شرطاً  مطلباًإعاقة  يعاين من    على شخص آخر      ما  شخص تطبيق

 أصغر بكثري مـن     هم االمتثال له   املعوقني الذين ميكن   عاقة ولكن نسبة األشخاص   اإل غري ذوي 
 ماريـا  ضد سيو كاي يوين  ففي قضية   .  ما يربره  وعدم قدرته على بيان   ،  غري املعوقني نسبة  
تطبيـق  ل التمييز غري املباشـر  ثبت حدوث ،)٧ق رفانظر امل (HKLRD 775 2 [2005] كوجل

 .ض السرطانعاين من مرت ة معلمإىل العمل علىحلضور ادرسة شرط امل

يعامـل  القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة عنـدما        يف إطار    أيضاً    التمييز وَيثُبت  ٢٢-٢
.  لذلك الـشخص اآلخـر     "قرين"معاملة جمحفة بسبب إعاقة لدى       آخر   اً شخص  ما شخص

 ضـد  ني وآخـر .ك  قضيةفيف. لرعايةا ومقدمو واألقارب الزوج "القرين" دخل يف عداد  يو
هذا النوع من التمييز حيث ثبت وجود ، )٢ق رفانظر امل( HKLRD 777 3 [2000] وزير العدل

ملدعني العمـل علـى أسـاس أن        منح ا  اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغ حكومة منطقة    رفضت
 .ن من انفصام الشخصيةيا يعاننوالديال

 "الضروريتناسب وغري املغري ء عبال"/"عقولةالترتيبات التيسريية امل"تعريف     

القانون املتعلـق   قانوين يف إطار    المن أعمال التمييز غري     عمالً  شخص  ال يرتكب   ال  ٢٣-٢
 :ما يليظهر ُي أن همكنأإذا بالتمييز بسبب اإلعاقة 

 ال حيتـاج إليهـا     خدمات أو تسهيالت     حيتاج إىل  ذا اإلعاقة الشخص  أن    )أ(  
 ؛عاقةاإل غري ذيشخص ال

فرض عليه مشقة   ي هيالت أن تس توفري مثل هذه اخلدمات أو ال      شأنمن  أن  و  )ب(  
 .ال مربر هلا

 يف االعتبار مجيـع     أن تؤخذ ، جيب   القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة    ض  اغرألو  ٢٤-٢
 :حتديد ما يشكل مشقة ال مربر هلا، مبا يف ذلكلدى  احمليطة باحلالة املعنيةالظروف ذات الصلة 
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 ؛ اإلعاقةذيلشخص لتاح سوف ت أي ترتيبات تيسرييةمعقولية   )أ(  

ـ األشخاص املعنيني أو    من  أي  اليت ميكن أن تعود على       نفعةاملبع  اط  )ب(    رضرال
 ؛وه أن يتكبدالذي ميكن

 املعين؛لشخص  اةقإعاتأثري   )ج(  

الـيت  ) مبا يف ذلك النفقات املتكررة    (الظروف املالية واملبلغ املقدر للنفقات        )د(  
 .قة ال مربر هلاشتعّرضه ملعي يّدالذي شخص ال يلزم أن يتحملها

 االعتبـار   بعـني على احملكمة أن تأخذ      ،"ا ال مربر هل   مشقة"يف حتديد ما يشكل     و  ٢٥-٢
 بينمـا يقتـضي   على سبيل املثال،    و. تاح للشخص املعوق  ت "ترتيبات تيسريية معقولية أي   "

فهـو  العمل،  مقومات   عن   خترج توفري خدمات وتسهيالت معقولة      من رب العمل  القانون  
فرض عليـه   ي  ذلك ق ألن واستيعاب الشخص املع  من أجل    تغيري طبيعة العمل     هيقتضي من  ال

يف جمال التعلـيم،  و). ٦ق رفانظر امل) (DCEO 8/2004 ،وزير العدل  ضد   م (هلا مربر   مشقة ال 
فـإن  ،  بالقانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقـة      يتعلق فيماوى قضائية   ارغم عدم وجود دع   

 أعاله  املوضحةال مربر هلا    اليت  شقة  املو بالترتيبات التيسريية املعقولة     املتعلقةبادئ  املفاهيم و امل
 املؤسسات التعليمية واجب اختـاذ ترتيبـات        أي أن على  .  التعليمية اتتنطبق على املؤسس  

سبب يالتعلم، ما مل    يف جمال   معقولة من أجل تلبية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة         تيسريية  
اها قـد  ومـد الترتيبات  نوع  بيد أن .  هلا  مربر المشقة  سسة املعنية   الترتيبات للمؤ  هذه   توفري
 .لظروف األخرى ذات الصلةا لالحتياجات احملددة للطالب وتبعاً يتباين

 املبادئ العامة    

املبادئ العامة املنصوص عليهـا     ب اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغحكومة منطقة   تعترف    ١-٣
 .اقية بتنفيذ االتفيتعلق فيما ٣يف املادة 

 اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان األساسية    

 كونـغ  هونـغ منطقة  اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان األساسية يف      ورد تفصيل   ٢-٣
من الوثيقة األساسـية  املتعلق باملنطقة  قسم من ال٦٠ إىل  ٣٨يف الفقرات من    اإلدارية اخلاصة   

 )ألـف  -اجلزء الثاين   ( )HRI/CORE/CHN/2010( ٢٠١٠ هيوني/حزيراناملشتركة املقدمة يف    
وعلى وجـه   . ))"كونغ هونغ ملنطقة   الوثيقة األساسية املشتركة  " بعبارة ويشار إليه فيما يلي   (

 جلمهورية  اخلاصةدارية  اإل كونغ هونغ ملنطقة   األساسي من القانون    ٤ املادة   تنصاخلصوص،  
 كونـغ  هونـغ  على أن منطقة     ،وثيقتنا الدستورية وهو  ،  )القانون األساسي (الصني الشعبية   

 هـا فياملوجـودين   األشـخاص   غريهم من    و احقوق وحريات سكاهن  حتمي  دارية اخلاصة   اإل
 ويضمن القانون األساسي جمموعة واسعة من احلريات واحلقـوق،          .للقانونوفقاً   وحرياهتم

ية تكوين  وحر؛، وحرية التعبري والصحافة والنشر)٢٥املادة (يف ذلك املساواة أمام القانون  مبا
 واحلق واحلرية يف تشكيل النقابات واالنضمام إليها،        ؛ظاهرتواملسريات وال  اجلمعيات والتجمع 
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 وعالوة .)٣٢املادة  (الضمريوحرية ) ٢٨املادة ( وحرية الشخص ؛)٢٧املادة (اإلضراب  يف  و
أحكام العهد الدويل اخلـاص     تظل   من القانون األساسي على أن       ٣٩ تنص املادة    ،على ذلك 

احلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          ب
تنفذ وأن   سارية    اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغواتفاقيات العمل الدولية اليت تنطبق على منطقة        

على وجه   )Cap. 383 (كونغ هونغقانون شرعة احلقوق يف     ويطبِّق  . ملنطقةامن خالل قوانني    
 القانون احمللي أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            من خالل التحديد  

 .كونغ هونغ حسب انطباقها يف

 سيادة القانون واستقالل القضاء محاية حقوق اإلنسان، على النحو املـبني يف         عززوت  ٣-٣
باإلضـافة إىل   و .كونغ هونغنطقة  مل من الوثيقة األساسية املشتركة      ٣١ إىل ٢٦  من الفقرات
واسع من املنظمات اليت تساعد على تعزيـز ومحايـة احلقـوق            مؤسسي  ر  اطإ يوجدذلك،  
تكافؤ الفـرص، ومكتـب     جلنة  للمساعدات القانونية، و  شامالً   نظاماً وهي تشمل . املختلفة

فضالً لشكاوى،  لاملستقل  الشرطة  املظامل، وجملس   أمانة  للبيانات الشخصية، و   صافوض اخل امل
عن كثب رصد مـدى     جيري  و. نوات اإلدارية املختلفة لتقدمي الشكاوى واالنتصاف      الق عن

 . اإلعالم واجلمهورط ووسائالتشريعيفعالية هذه اآلليات واملنظمات من قبل اجمللس 

اإلداريـة   كونـغ  هونغتعزيز حقوق اإلنسان يف منطقة      ب املعيناإلطار  ويرد تفصيل     ٤-٣
تشمل، هي  و (كونغ هونغقوق اإلنسان املعمول هبا يف      ، مبا يف ذلك نشر معاهدات ح      اخلاصة

باإلضافة إىل االتفاقية، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص            
اتفاقية القضاء على مجيع    وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل،        

 من الوثيقة األساسية املشتركة     ٨٦ إىل   ٦١طار الفقرات من    ، يف إ  )أشكال التمييز ضد املرأة   
 .كونغ هونغنطقة مل

 االلتزامات العامة    

ضـمان وتعزيـز   تتمثل يف   اخلاصة دائماً  اإلدارية سياسة حكومة املنطقة     تلقد كان   ١-٤
اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون متييز 

لـسياسة  من أهداف ا  يف حتقيق هذا اهلدف     و. للقانونوفقاً  ي نوع على أساس اإلعاقة      من أ 
 اإلدارية اخلاصة بشكل وثيق مع خمتلف قطاعـات    كونغ هونغ، تتعاون حكومة منطقة     العامة

 التالية من هذا    األفرعيف  و. ة يف هذا الصدد   اختذت تدابري إدارية وتشريعية خمتلف    قد  اجملتمع، و 
 تنفيـذ املبـادئ     اليت جيري هبـا   طريقة  ال هذه التدابري و   نبسط القول يف شأن   التقرير، سوف   

 أيضاً نتطرق بالتفصيل سوف  و.  من االتفاقية  ٤ و ٣ تنيوااللتزامات العامة احملددة مبوجب املاد    
 األشخاص  سيما الو(درجة إشراك اجلمهور    إىل  فعاليتها من خالل البيانات اإلحصائية، و     إىل  
 .تضاءعند االق) نواملعوق
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 كونـغ  هونـغ  حكومة منطقة    ستواصل يف اجملتمع،    ذوي اإلعاقة دماج  إل تسهيالًو  ٢-٤
التأهيل إعادة  جموعة كاملة من خدمات     مبهم  زويداإلدارية اخلاصة ختصيص املوارد الالزمة لت     

زاد اإلنفاق علـى    وقد  . لمتطلبات املتغرية ل  هذه اخلدمات مراعاةً   سني وحت مالحتياجاهتوفقاً  
بليـون   ١٦,٧، مـن    ٢٠١١-٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧  من مات خالل الفترة  هذه اخلد 

وميثل  .يف املائة  ١٩، بزيادة قدرها حوايل     كونغ هونغ  بليون دوالر من دوالرات    ١٩,٩ إىل
 مـن   يف املائة  ٦,٣التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة حنو      إعادة   خدمات   على نفاقجمموع اإل 

 . اإلدارية اخلاصةنغكو هونغإمجايل اإلنفاق احلكومي ملنطقة 

  ٥املادة     
 املساواة وعدم التمييز

بأن مجيع األشخاص متساوون أمام      اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغحكومة منطقة   تقر    ١-٥
 يوفرهـا   يتال زاياالقانون ومبقتضاه وهلم احلق دون أي متييز وعلى قدم املساواة يف احلماية وامل            

 من التمييز    احلماية القانونية الفعالة   وفري لت اً مالئم اًانوني ق إطاراً نطبقيف هذا الصدد،     و .القانون
 .على قدم املساواةألشخاص ذوي اإلعاقة ل

 اإلطار العام حلماية احلقوق األساسية جلميع األشخاص    

إلطار العام حلماية احلقوق األساسية جلميع األشخاص، مبـن فـيهم           يرد توضيح ل    ٢-٥
 إىل وأشـري فيهـا   من هذا التقرير، ٤-٣ إىل ٢-٣ من  اإلعاقة، يف الفقرات  واألشخاص ذو 

 . اإلدارية اخلاصةكونغ هونغ ملنطقةاألقسام ذات الصلة من الوثيقة األساسية املشتركة 

جيري توفري  باإلضافة إىل احلماية مبوجب القانون األساسي وقانون شرعة احلقوق،          و  ٣-٥
والقانون املتعلـق   ،  )Cap. 480(ز اجلنسي   التمييب القانون املتعلق  التمييز من خالل     منماية  احل

 القانونو) Cap. 527(ي سرالوضع األقانون املتعلق بالتمييز بسبب ال، وبالتمييز بسبب اإلعاقة
 ٩٣ يف الفقرات من     القواننيهذه  يرد إيضاح تغطية    و). Cap. 602(التمييز العنصري   ب املتعلق

احلمايـة  هـذه القـوانني     توفر  و. كونغ هونغنطقة  مل من الوثيقة األساسية املشتركة      ٩٦إىل  
ط مـن شـأهنم     املضايقات واحل  و من التمييز )  اإلعاقة ومبا يف ذلك األشخاص ذو    (للجميع  

 .لألسباب املتعلقة بكل منها

املساواة وعدم التمييز مـن      أيضاً    اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغتعزز حكومة منطقة    و  ٤-٥
 من الوثيقة األساسـية     ١١٤ إىل   ١٠٢ الفقرات من     يف يرد بياهنا خالل تدابري إدارية خمتلفة،     

 .كونغ هونغنطقة ملاملشتركة 
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 التشريعات ذات الصلة    

 )Cap. 487(القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة     

وهو كامل  . ١٩٩٥ أغسطس/القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة يف آب      مت سّن     ٥-٥
إتاحة قانونية لضمان   الوسيلة  هذا القانون ال  يوفر  و .١٩٩٦ديسمرب  /كانون األول منذ  اذ  فالن

.  وتيسري اندماجهم يف اجملتمع إىل أقصى حد ممكـن         ذوي اإلعاقة تكافؤ الفرص لألشخاص    
 ذوي اإلعاقة  أعاله، يتيح لألشخاص     ٢٢-٢ إىل   ٢٠-٢  من  يف الفقرات  أوضح كما   وهو،

. احلط مـن شـأهنم  يز واملضايقة و التميمنهم يمحيقانونية لتكافؤ الفرص و   الماية  احلوأقراهنم  
 اجملاالت التاليـة  أقراهنم أو مضايقتهم يف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة و    القانون التمييز    عتربيو

 : للقانونخمالفاً

 العمل؛  )أ(  

  الشراكات؛وإمكانية تكوينلة، والنوادي، عضوية النقابات واهليئات املؤِه  )ب(  

 التعليم؛  )ج(  

 لعمل؛الوصول إىل أماكن ا  )د(  

 توفري السلع واخلدمات واملرافق؛  )ه(  

 أماكن اإلقامة؛  )و(  

 ؛األنشطة الرياضية  )ز(  

 .اممارسة صالحيات احلكومة وأداء وظائفه  )ح(  

حلط من قدر األشخاص ذوي     أن ا  أيضاً    القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة     وَيعترب  ٦-٥
 .لقانونل أقراهنم أمر خمالفاإلعاقة أو 

وهي مسؤولة  . ١٩٩٦مايو  /أيارنة تكافؤ الفرص هيئة قانونية مستقلة أنشئت يف         جلو  ٧-٥
رمسية، التحقيقات  العن إنفاذ القوانني املناهضة للتمييز، مبا يف ذلك معاجلة الشكاوى، وإجراء            

هلـذه  وفقـاً   وتشجيع املصاحلة بني أطراف الرتاع وتقدمي املساعدة لألشخاص املتـضررين           
 ٩٧دور جلنة تكافؤ الفرص مبزيد من التفـصيل يف الفقـرات مـن              ل شرحيرد  و. القوانني

 القـانون   وتقوم اللجنة بإنفـاذ   . كونغ هونغنطقة  مل من الوثيقة األساسية املشتركة      ١٠١ إىل
البحوث لتعزيـز   إجراء   العام و  بأعمال التثقيف  فعلياًتضطلع  املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة و    

 ات من مدون  اًأصدرت جلنة تكافؤ الفرص عدد    وقد  . ةشخاص ذوي اإلعاق  تكافؤ الفرص لأل  
 : منها،قانونهبذا القواعد املمارسة واملبادئ التوجيهية املتعلقة 

 لتوفري التوجيه بشأن اإلجـراءات      توظيفقواعد املمارسة بشأن ال   مدونة ل   )أ(  
 اإلعاقة يف   يذاء على أساس  ري واإل حقوالنظم اليت ميكن أن تساعد يف منع التمييز واملضايقة والت         

 سواء يف العمل    - األشكال من املعاملة   هلذه   نتعرضويألشخاص الذين   وجيوز ل . عملجمال ال 
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ـ  يف هذه املسألة  عندئذ   شكوى إىل اللجنة اليت حتقق       تقدمي -أو يف سياقات أخرى       ىسع وت
 ف؛اطر بني األمصاحلةلل

ي سيارات  سائقعلى   يسرد النقاط اليت يتعني      سيارات األجرة  خلدمات   دليل  )ب(  
غـري  جرة والركاب ذوي اإلعاقة مراعاهتا للمساعدة يف القضاء على األعمال التمييزيـة             األ

  خدمات سيارات األجرة؛تقدمياليت حتدث يف سياق املشروعة 

القانون املتعلق بالتمييز بـسبب اإلعاقـة      "ات بعنوان   نشر من مثاين    جمموعة  )ج(  
  أنواع خمتلفة من اإلعاقة؛ بشأن حقوق األشخاص الذين يعانون من"وأنا

 ؛اب العمل واملوظفنيربأعلم  لاحلسنةدارة اإل ممارسات يف جمموعة نشرات بعس  )د(  

 .التعليمب املتعلقة ةقواعد املمارسلمدونة   )ه(  

جلنـة تكـافؤ   القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة     من   ٨١ و ٨٠ وخيّول القسمان   ٨-٥
 عن  يف إطار هذا القانون    تسوية الشكاوى املرفوعة     حماولة و الفرص السلطة القانونية للتحقيق   

أو / و شخاص ذوي اإلعاقة  للجنة املساعدة لأل  اقدم  تمن خالل هذه اآللية،     و. املصاحلةطريق  
ـ جيوز ل و.  أو اإليذاء   التحقري وأاملضايقة   وأم الذين يعانون من التمييز      أقراهن شخص تقـدمي   ل

. املصاحلة بني أطراف الرتاع   على  تشجيع  ال و هالتحقيق في اعندئذ  لجنة اليت تتوىل    الشكوى إىل   
 مـن    أخرى أشكاالً ،طلبال بناء على     أيضاً، اللجنة توفر الشكوى، قد    تسوية  يتسنّ إذا مل و

 إذا مـا قـرر     الدعاوىاملساعدة مبا يف ذلك تقدمي املشورة القانونية أو املساعدة القانونية يف            
قامـت اللجنـة    ،  املقدمةباإلضافة إىل الشكاوى    و. القضاء إىل   رفع حالته الشخص املتضرر   

 .وقوعهاشتبه يف امل أو ةالتحقيق يف حوادث التمييز على أساس اإلعاقة احملتملب

ن الـشكاوى املتعلقـة     بـشأ  جلنة تكافؤ الفرص  حصاءات  إيف اجلدول أدناه    رد  وت  ٩-٥
  .٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧  الفترة منخاللبالقانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ٢ ٣٦١  ٢ ٣٦٢  ٢ ٣٦٢  )٧()لةتمحمشكاوى (استفسارات حمددة 

  ٦٦٠  ٥٩٢  ٦٠١  شكاوى مت التعامل معها
  طبيعة الشكاوى

  ٥٨٤  ٥٢٤  ٥١٠  التمييز بسبب اإلعاقة
  ٥٠  ٤٧  ٦٩  املضايقة بسبب اإلعاقة
  ١٧  ١٠  ٩  التحقري بسبب اإلعاقة

  ٩  ١١  ١٣  اإليذاء
  جمال الشكوى

  ٤٩٨  ٤٦٧  ٤٧٠   بالتوظيفمتعلقة
  ١٦٢  ١٢٥  ١٣١  غري متعلقة بالتوظيف

__________ 

 إىل االستفسارات اليت تشكل، حسب تقيـيم جلنـة          ")شكاوى حمتملة (استفسارات حمددة   "يشري املصطلح    )٧(
 .تكافؤ الفرص، شكاوى حيتمل التقدم هبا
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  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  السعي للمصاحلة
  ١٧٣  ١٣١  ١٦٣  حماولة املصاحلة
  ١٠٠  ٩٢  ١٢٧  جناح املصاحلة

  ٧٣  ٣٩  ٣٦  إخفاق املصاحلة

فيها جلنة تكافؤ ويبني اجلدول أدناه عدد حاالت تقدمي املساعدة القانونية اليت نظرت            ١٠-٥
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٧ عامنيال بني الفرص

 سحبت قيد النظر مل متنح منحت السنة
  جمموع 

 *مقدمي الطلبات
  الطلبات املرّحلة

 )من سنة سابقة(
 خالل العامالطلبات املستلمة 

١٧  ٠  ١٧  ١  ٢  ١٠  ٤  ٢٠٠٧  
٢١  ٢  ٢٣  ٠  ٨  ٧  #٩  ٢٠٠٨  
٤٠  ٨  ٤٨  ١  ٤  ٢٣  ٢٠  ٢٠٠٩  

 . من العام السابقاملرّحلةطلبات المبا يف ذلك   *
صـاحبه إجـراء    بناء على طلب    و؛  ٢٠٠٧خالل عام   عليه   واحد مل تتم املوافقة      طلبك  مبا يف ذل    #

 .٢٠٠٨ أبريل/ يف نيسانة على الطلبوافقامل متت، استعراض

 )Cap. 136(قانون الصحة العقلية     

، عقليـاً ن  يالعاجزالضمانات القانونية الالزمة لألشخاص     قانون الصحة العقلية    يوفر    ١١-٥
 جوانب   الواردة فيه  حكاماألتغطي  و.  ذهنياً ونقوعامل أو   عقلياًن  وخاص املختل يف ذلك األش   مبا

، والوصاية على هؤالء    م وشؤوهن م الرعاية هلؤالء األشخاص، وإدارة ممتلكاهت     منها تقدمي خمتلفة  
 املتعلقة بالعجز العقلي   املصطلحات املكروهة    وإزالة ،لعالجا ة على وافقاملاألشخاص، وإعطاء   

 .القانونية األخرىيف األحكام 

 )Cap. 221(قانون اإلجراءات اجلنائية     

يتم  احلق يف أن     عقلياًن  وألشخاص العاجز ا ُيمنح،  مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية     ١٢-٥
 طريق املقابالت   الرئيسية عن  وأن يدلوا بشهاداهتم   عن طريق وصلة تلفزيونية حية       استجواهبم
 برفقة أشخاص آخرين عنـد      عقلياًن  و الشهود العاجز  ميكن أن يكون  كما  . الفيديو ب املسجلة

 . خماوفهم من حدةلتخفيفل يف احملكمة م بشهادهتءدالاإل

قـضاة  واللمحـاكم   ل أيضاً   ويتيح قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون الصحة العقلية        ١٣-٥
 أوامر املستشفى لالحتجـاز يف مستـشفيات األمـراض          خبالف،  للتصرفخيارات إضافية   

ُيحكم ، أو الذين    اختالل القوى العقلية   بسبب   ُيحكم بتربئتهم لمتهمني الذين   ل وذلك،  العقلية
اإلضـافية  التصرف  تشمل خيارات   و.  إلعاقتهم  يف الدعاوى اجلنائية   بعدم لياقتهم للمحاكمة  
 .طلقامل واإلفراجشراف واملعاجلة اإلأوامر هذه أوامر الوصاية و
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الـذي  حاالت االعتداء   يف   هعلى أن ت اجلنائية   من قانون اإلجراءا   ٥٧ وينص القسم   ١٤-٥
 ُيلزم  به الضررإحلاق  ، أو التهديد ب   الطفل، أو إصابة    عقلياًسرة عاجز   لأل وفاة طفل    يفضي إىل 

 .ألغراض احملاكمةإلدالء بشهادته بازوج أو زوجة الطرف املتهم 

 ناء على طلب  بللقاضي،   أيضاً   هاء من قانون اإلجراءات اجلنائية     -٧٩ويتيح القسم     ١٥-٥
 املّدعى عليه  مبن فيهم ،  عقلياً األشخاص العاجزين     من كتابةأخذ األقوال   طرف يف الدعوى،    

 .عاجز عقلياًال

  )Cap. 200() CO(قانون اجلرائم     
حيظـر  ،  عقليـاً لتوفري محاية أفضل من اإليذاء اجلنسي لألشـخاص العـاجزين           و  ١٦-٥

 احلصول على إذن من أحد الوالدين أو    على أي شخص، دون    قانون اجلرائم  من   ١٢٨ القسم
 عقليـاً الشخص العاجز نية جعل ب الوصي من حيازة الوالد أو عقلياً العاجزين انتزاعالوصي،  

 ١٠  ملـدة   الـسجن  أقصاها لعقوبة   عرضة اجلناةيكون  و.  بأي عمل جنسي غري قانوين     يقوم
 .تهم إدانيف حالسنوات 

 )Cap. 123F (املباين) يطختط (لوائح -) Cap. 123(قانون املباين     

 التصميم وذلك لضمان يف إطار قانون املباين على شروط املباين) ختطيط(تنص لوائح   ١٧-٥
 يتم توفري   أن األشخاص ذوي اإلعاقة، و    علىاملباين اململوكة للقطاع اخلاص     يسهل دخول   أن  

اصـة  اخلعلى املباين    هذه اللوائح تنطبق  و. التسهيالت املناسبة داخل املباين لتلبية احتياجاهتم     
 .ة كبرياليت تدخل عليها تعديالتأو  ديشيالت احلديثة

دارة حكومـة منطقـة     إل اخلاضـعة مـاكن   األ ال ينطبق على     ومع أن قانون املباين     ١٨-٥
القانون املتعلق بـالتمييز     من   ٨٤فإن القسم    اإلدارية اخلاصة أو هيئة اإلسكان،       كونغ هونغ

 أي حكم يف أي قانون آخر، على        ض النظر عما ينص عليه    بغ ،نص على أنه  بسبب اإلعاقة ي  
 هيئـة مدير األراضـي و ، وتشمل  املوافقة على أعمال البناءصالحيةلك مت يتالسلطة العامة ال  

ـ ل على خطط البناء، سواء ل     ، أال توافق  إلسكان ومدير اخلدمات املعمارية   ا وهيئة   املباين ىن امب
ه سيتم  عامة بأن السلطة  ال قتنع، ما مل ت   ةقائمال ينابملاضافات على   اإلتعديالت أو   لل أو   ةديداجل

لسياسة ا استقرتيف هذا الصدد،    و. ةقاعشخاص ذوي اإل   لأل ة معقول إمكانيات دخول  توفري
للـشروط  المتثـال   ى ا لعوهيئة اإلسكان     اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغثابتة حلكومة منطقة    ال

 القانونيـة   الشروط، وحتقيق معايري تتجاوز     ماملباين ودليل التصمي  ) ختطيط(الواردة يف لوائح    
 .العوائق، حيثما أمكن ذلك من الوجهة العمليةتوفري مرافق خالية من ل
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  القيادة بشأن امتيازاتالتشريعات والترتيبات اإلدارية     

 امتياز للسائقني املعوقني    

املـرور علـى     من قانون    ٢يف إطار معىن املادة      )٨(لتعزيز تنقل األشخاص املعوقني     ١٩-٥
 اليت تتقاضاها   لقيادة، يعفى هؤالء من دفع الرسوم التالية      ا القادرين على و) Cap. 374( الطرق

 :دارية اخلاصة حكومة املنطقة اإل

دراجـة  ال أواصة  للسيارة اخل قيادة  الرخصة  للحصول على   رسم املتعلمني     )أ(  
 ؛الثالث العجالت ذاتات كبرنارية أو املال

 بالسيارات اخلاصة والـدراجات الناريـة       يتعلق فيماالقيادة  رسوم اختبار     )ب(  
 ؛الثالث العجالت ذاتات كبروامل

 بالـسيارات اخلاصـة     يتعلـق  فيمـا رسوم رخصة القيادة حتت االختبار        )ج(  
 ؛الثالث العجالت ذاتات كبروالدراجات النارية وامل

راجات  بالسيارات اخلاصـة والـد     يتعلق فيماكامل رسوم رخصة القيادة       )د(  
 ؛الثالث العجالت ذاتات كبرالنارية وامل

ـ  يتعلق فيما اتركباملرخصة  لالرسوم السنوية     )ه(             الـيت  اصـة،   اخلسيارة  بال
  هلـا   املالك املسجل  يكون هو   يت سم مكعب وال   ١٥٠٠حملرك  ا ةأسطوانال تتجاوز فيها سعة     

الذي ُيـدفع  م الترخيص  رسيتمثل سم مكعب، ١٥٠٠احملرك اسطوانة  جتاوز سعة    يف حال (
سيارة ل بالنسبةدفع ُيي ذالالرسم ته و مركبترخيص العادي املستحق على     ال الفرق بني رسم     يف

 املركبةدراجة نارية أو    الو؛  ) سم مكعب  ١٥٠٠ ها اسطوانة سعة حمرك   ال تتجاوز سعة  خاصة  
  املسجل؛ها مالكالعجالت الثالث اليت يكون هوذات 

العجالت ة ذات   املركب/ناريةالدراجة  الاصة أو   اخلة  سيارالرسم نقل ملكية      )و(  
أعفي من دفع رسم     ملركبة أخرى  اًوقت تسليم إشعار نقل امللكية مالك     مل يكن يف     إذا   الثالث
 ؛تها ملكينقل

 ومنطقة تسينغ شـا للمراقبة   ومنطقة تسينغ ما     ،ةي احلكوم الطرق لألنفاق رسوم    )ز(  
 مراقبة؛لل

ـ ل لر السيارةانتظا تصريح   حلامل حيق  )ح(   احليـز  يف باجملـان  فهـا  إيقا نيقومع
املخصص النتظار األشخاص ذوي اإلعاقة ويف أمـاكن انتظـار الـسيارات ذات العـداد               

 ؛ارعوالشب

__________ 

 من قانون املرور على الطرق، يقصد بالشخص املعوق الشخص الذي حيمل شهادة موقعة مـن          ٢مبوجب املادة    ) ٨(
أو نيابة عنـه،    ) Cap. 113( نطاق املعىن الوارد يف قانون هيئة املستشفيات         مدير الصحة أو هيئة املستشفيات يف     

 .وُيذكر فيها أن هذا الشخص يعاين من مرض دائم أو إعاقة بدنية دائمة تسبب له صعوبة كبرية يف املشي



CRPD/C/CHN-HKG/1 

27 GE.11-40818 

 يف املائة  ٥٠  قدره  التمتع خبصم  نيقومعل ل انتظار السيارة  تصريح   حلاملحيق    )ط(  
ورسوم االنتظار النـهاري    عة،  لسابا النتظار السيارات ورسوم انتظارها    الشهرية   الرسوممن  

 . السيارات اليت تديرها إدارة النقلوالليلي يف أماكن انتظار

عفـى  ، يُ )Cap. 330) ( ألول مـرة   ضريبة التسجيل  (اآلليةاملركبات  ومبوجب قانون     ٢٠-٥
لقيادة من دفـع ضـريبة      على ا  القانون والقادر  من   ٢يف إطار معىن املادة      )٩(الشخص املعوق 

مـن القيمـة     كونـغ  هونغمن دوالرات   دوالر   ٣٠٠ ٠٠٠أول   على    مرة تسجيل ألول ال
منح أي اسـتثناء  ُي وال. ألول مرة هاتسجيليتقدم بطلب اليت اخلاضعة للضريبة للمركبة اآللية  

 دون دفع الـضريبة  مركبة آلية مسجلة، السابقة لديه، يف غضون السنوات اخلمس     تإذا كان 
 .أو ختضع الستثناء

يتم اإلعفاء من الرسم    ،  )Cap. 109( السلع اخلاضعة لرسوم مجركية      ونقانومبوجب    ٢١-٥
 الدفع على النفط اهليدروكربوين الستخدامه من قبل شخص معاق يف إطار معـىن              املستحق

  ، أو دراجة ناريـة أو مركبة للمرضى  يف سيارة خاصة،     قانون املرور على الطرق    من   ٢املادة  
 :وخيضع هذا اإلعفاء ملا يلي.  هو ويقودهامملوكة له أو مركبة ذات ثالث عجالت

 مركبة نقل املرضى؛اصة أو اخلسيارة ال يف حالة ، لتر شهريا٢٠٠ً  أقصى قدرهحّد  )أ(  

 املركبـة ذات  دراجة نارية أو    اليف حالة   ،  اً لتر شهري  ١٠٠ حّد أقصى قدره    )ب(  
 . الثالثالعجالت

 ظورةاحملاطق نامل الركاب ذوي اإلعاقة يف حتميل أو إنزالشهادة     

. احملظورةناطق  امل يف   إنزاهلم الركاب أو    أن يقوم السائق بتحميل   لقانون  من املخالف ل    ٢٢-٥
ارس سلطة تقديرية للسماح لسائقي     متألشخاص ذوي اإلعاقة،    ا  على تيسرياً الشرطة،   غري أن 

ـ   اخلافالت  احل و  اخلاصة احلافالت اخلفيفة وسيارات األجرة والسيارات اخلاصة،      ل اصـة لنق
مـا عـدا الطـرق      في (احملظورةناطق  امل يف   بتحميل أو إنزال الركاب ذوي اإلعاقة      ،الركاب
 سبب تعطيالًي أو  خطراًأال يشكل ذلك، شريطة )على مدار الساعةظورة احملناطق واملالسريعة 

 . ملستخدمي الطرق اآلخريناًكبري

 إلعاقة احلركيةينقلون األشخاص ذوي ا السيارات للسائقني الذين انتظارشهادة     

 انتظار لشهادة   تجرييب ال أصبح النظام ،  شخاص ذوي اإلعاقة  لتقدمي خدمة أفضل لأل     ٢٣-٥
للسماح هلم باالنتظار يف     ذوي اإلعاقة احلركية     ينقلون األشخاص السيارات للسائقني الذين    

__________ 

، ُيقـصد بالـشخص     )Cap. 330) (ضريبة التسجيل ألول مرة   ( من قانون املركبات اآللية      ٢ومبوجب املادة    )٩(
ملعوق الشخص الذي حيمل شهادة موقعة من مدير الصحة أو هيئة املستشفيات يف نطاق املعىن الـوارد يف                  ا

أو نيابة عنه، وُيذكر فيها أن هذا الشخص يعاين من مـرض دائـم أو               ) Cap. 113(قانون هيئة املستشفيات    
 .فوض بلياقته لقيادة مركبة آليةإعاقة بدنية دائمة تسبب له صعوبة كبرية يف املشي، والذي ميكنه أن يقنع امل
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 اماًنظ من خالل إدارة النقل،  يف مواقف السيارات اليت تديرها احلكومة        أماكن انتظار خمصصة  
االنتظار شهادة  هذه ال ، حيق حلامل    ويف الوقت احلايل   .٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين  ١ يف   اًدائم
 مـن أمـاكن انتظـار    ١٠٠ما يزيد على قني فيو السيارات املخصصة للمعانتظارأماكن يف  

طار، وبعـض   املهيئة  ومجعية اإلسكان،   وإلسكان،  اهيئة  و،  تديرها إدارة النقل   السيارات اليت 
 . السياراتكن اخلاصة النتظاراألما

 )Cap. 501(دائمة ال قانون التوكيالت الرمسية    

الرمسـي  ينص قانون التوكيالت الرمسية الدائمة على إنشاء نوع خاص من التوكيل              ٢٤-٥
 ال ميكن إلغاء التوكيل الـدائم عادي، ال وخبالف التوكيل. باسم التوكيل الرمسي الدائم   يعرف

 آلية  املتمثل يف التوكيل الرمسي الدائم هو     ترتيب  وال. إصداره عقلي بعد    إصابة ماحنه بعجز  بسبب  
 ه وشؤون  عقلياً لشخص الذي قد يصبح عاجزاً    ا وفعالة وغري مكلفة إلدارة ممتلكات       بسيطة نسبياً 

  .لتركة من قبل احملكمة االبتدائيةلتعيني جلنة ل املالية، وبالتايل جتنب اختاذ إجراءات أكثر تعقيداً

  ٦دة املا    
  النساء ذوات اإلعاقة

 اإلدارية اخلاصة تدابري تشريعية وإداريـة مناسـبة         كونغ هونغتتخذ حكومة منطقة      ١-٦
، ميـّسرة بـذلك     )مبا يف ذلك املرأة ذات اإلعاقة     (لضمان تنمية املرأة والنهوض هبا ومتكينها       

 .متتعها باحلقوق واحلريات األساسية الواردة يف االتفاقية

  حلماية حقوق املرأة والرجلاإلطار العام    

عترف القانون األساسي وقانون شرعة احلقوق حبقوق اإلنسان األساسـية جلميـع     ي  ٢-٦
بني يف األقسام ذات الـصلة مـن        امل على النحو   اإلدارية اخلاصة،  كونغ هونغسكان منطقة   

. يـر  من هـذا التقر ٤-٣ إىل   ٢-٣الفقرات  و كونغ هونغنطقة  ملالوثيقة األساسية املشتركة    
 على أن يكون التمتع باحلقوق املعترف هبا فيها         كونغ هونغحقوق  شرعة   من   ١تنص املادة   و

 .دون متييز من أي نوع

ـ القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة ع          اتفاقية   تطبيقمنذ  و  ٣-٦ منطقـة  ى  ل
تعزيـز  بادئ يف  امل ب نتقيد وحنن،  ١٩٩٦كتوبر  أ/تشرين األول  يفاإلدارية اخلاصة    كونغ هونغ

 املرأة حلماية   املتخذة التدابري القانونية واإلدارية     وترد يف الفقرات التالية   . التفاقيةباالوعي العام   
 . التمييزمن)  ذات اإلعاقةاملرأةمبا يف ذلك (

 ت ذات الصلةاالتشريع    

 /ول حيـز التنفيـذ الكامـل يف كـانون األ          دخل القانون املتعلق بالتمييز اجلنسي      ٤-٦
           هو حيظر التمييز غري القانوين على أساس اجلـنس أو الوضـع العـائلي             و. ١٩٩٦ ديسمرب
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فضالً قانون التحرش اجلنسي الحيظر و.  نشاط حمددة، مثل العمل والتعليمجماالتأو احلمل يف 
وكما يف حالـة    . ييز تنطوي على مت    املمارسات التمييزية، مبا يف ذلك نشر اإلعالنات اليت        عن

علق بالتمييز بسبب اإلعاقة، تكلف جلنة تكافؤ الفرص بإنفـاذ القـانون املتعلـق              القانون املت 
 . يف الفرص بني الرجال والنساءاجلنسانية وتعزيز املساواة التمييز اجلنسيب

 هاومصاحلاملرأة دارية لتعزيز رفاه اإلتدابري ال    

 جلنة املرأة     

رفيعـة  مركزيـة  اعتبارها آليـة     ب ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين يف  جلنة املرأة   تأسست    ٥-٦
 ٢٠  اللجنةوتضم.  اإلدارية اخلاصة كونغ هونغمنطقة  املستوى لتعزيز رفاه ومصاحل النساء يف       

.  رمسياً شخص ال يشغل منصباً    أعضاء حبكم وظائفهم ويرأسها      ٣ و نيرمسيال غري   من األعضاء 
 :ا يليمب، اإلدارية اخلاصة كونغ هونغ ملنطقة التنفيذي الرئيس وتكلف هذه اللجنة، اليت يعينها

 وضع رؤية بشأن اإلدارية اخلاصة كونغ هونغكومة منطقة حل املشورة إسداء  )أ(  
  بتنمية املرأة والنهوض هبا؛يتعلق فيماطويلة األجل واستراتيجيات 

 بـشأن حتقيـق   اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغكومة منطقة   حل املشورة   إسداء  )ب(  
ادرات اليت هتم املرأة واليت تندرج ضمن اختـصاص املكاتـب           التكامل بني السياسات واملب   

 ؛لوضع السياساتاملختلفة 

 اخلاصة قيـد    داريةاإلداخل وخارج حكومة املنطقة     املقدمة  إبقاء اخلدمات     )ج(  
 إدخاللعمل ذات األولوية، ورصد     املرأة، وحتديد جماالت    ااالستعراض، يف ضوء احتياجات     

 خدمات جديدة أو حمسنة؛

 قـضايا املـرأة     عن مستقلة   أحباث و دراسات استقصائية الشروع يف إجراء      )د(  
 ؛تروجييةال والتثقيفيةنشطة األوتنظيم 

عات النسائية احمللية والدولية ووكاالت اخلـدمات       ما االتصال مع اجل   تنمية  )ه(  
 .، هبدف تبادل اخلربات وحتسني التواصل والتفاهممواصلتهو

 اً سنوي تلقى متويالً كما ت   من مكتب العمل والرفاه    التنفيذيدعم  جلنة املرأة ال  تلقى  وت  ٦-٦
 .كونغ هونغ  من دوالرات مليون دوالر٢٠ حوايل قدره

يف منطقـة   )  ذات اإلعاقة  املرأةمبا يف ذلك    (تحقيق رسالتها املتمثلة يف متكني املرأة       ول  ٧-٦
اليت جيب  والفرص   اوحقوقهالواجب   مركزها متاماًدرك  تأن  اإلدارية اخلاصة من     كونغ هونغ

 استراتيجية من ثالثة حماور، وهي توفري       جلنة املرأة عتمد  تيف مجيع جوانب احلياة،     أن تتمتع هبا    
املرأة تعزيز مصاحل   جمال   العام يف    ثقيفمتكني املرأة من خالل بناء القدرات، والت      وبيئة مواتية،   

 .هاورفاه
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 تعميم املنظور اجلنساين    

حتياجـات  االتؤخذ  أن  ضمان  يف   مراعاة املنظور اجلنساين     اهلدف من تعميم  يتمثل    ٨-٦
السياسات أو الربامج حىت يتـسىن       وأبعني االعتبار يف التشريعات     انية  وجهات النظر اجلنس  و

ـ    املتاحةىل موارد اجملتمع وفرصه     بشكل عادل إ  صول  وللمرأة والرجل ال   . ها واالسـتفادة من
 قائمة مرجعية   أعدت و البلدان األخرى  يف   لتجاربا من استفادت اللجنة هلذه الغاية،   حتقيقاً  و

تقييم األثـر اجلنـساين احملتمـل       ل، و الذي تراعى فيه االعتبارات اجلنسانية    لتسهيل التحليل   
 جمـاالً  ٣٠أكثر من   يف  قائمة حىت اآلن    ال أدخلتوقد  . ٢٠٠٢ عامللسياسات والربامج منذ    

املرجعية القائمة  خلربة املكتسبة يف تطبيق      ا ومع مراعاة . الربامجالسياسات و جماالت  من   اًخمتلف
 اإلداريـة   كونـغ  هونغ حكومة منطقة    جانبتنفيذ مفهوم تعميم املنظور اجلنساين من       يف  و

قائمة مبساعدة من خمتلف اجلهات املعنيـة يف        التنقيح  قامت اللجنة ب  ،  نيسنر ال اخلاصة على م  
لمـسؤولني  اعدة أفـضل ل   تقـدم مـس   أن   املرجعية املنقحة    ومن شأن القائمة  . ٢٠٠٩ عام

 تطبيق تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف خمتلف جماالت   على كونغ هونغمنطقة  احلكوميني يف   
االعتبـارات   على مراعـاة  تدريب  التوفري  جيري  باإلضافة إىل ذلك،    و. والربامجالسياسات  
هات نظـر   وجب ملوظفي اخلدمة املدنية من خمتلف الدرجات والرتب لتعزيز وعيهم           اجلنسانية

 تنـسيق  ملـسؤويل شبكات  أيضاً وأنشئت. املرأة يف عملية صنع السياسات وتقدمي اخلدمات   
 ٢٠٠٣ عـامني ال يفوجمالس املقاطعـات     كونغ هونغ حكومة منطقة الشؤون اجلنسانية يف    

 كونغ هونغ يف حكومة منطقة     تعميم املنظور اجلنساين  تشجيع   ل تيسرياً ، على التوايل  ،٢٠٠٨و
 .وعلى مستوى املقاطعات اصةاإلدارية اخل

 التمكني    

اجملتمع خطوة  يف   يف عمليات صنع القرار      النساءإشراك  جلنة تكافؤ الفرص أن      تعترب  ٩-٦
بفعاليـة أكـرب يف   أن تشارك املرأة    من الضروري واملمكن   وهي ترى . هامة حنو متكني املرأة   

 قانونية، اليت تشكل جـزءاً  اإلدارية اخلاصة االستشارية وال كونغ هونغهيئات حكومة منطقة    
بنـاء علـى    و.  فيها  اإلدارية اخلاصة وهيكل صنع القرار     كونغ هونغمنطقة   من سياسة    هاماً

 ٢٥  نسبته جنسانياً  اإلدارية اخلاصة معياراً   كونغ هونغ، وضعت حكومة منطقة     اللجنةاقتراح  
يف ارية والقانونيـة    اهليئات االستـش  تعيينات املرأة يف    بالنسبة ل لعمل  ل كهدف أويل    يف املائة 

 كونـغ  هونـغ  مع حكومة منطقة     عن كثب عالوة على ذلك، تعمل اللجنة      . ٢٠٠٤ عام
وتنمية  يف اهليئات االستشارية والقانونية،  للتعينيات، وحتديد املرشح لالتصالاإلدارية اخلاصة   

 املائةيف  ٢٢,٦من هذه اهليئات  معدل مشاركة املرأة يف ارتفعهذه اجلهود، وبفضل  . اهتنقدر
كما نشرت اللجنـة    . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  يف   يف املائة  ٢٧,٣ إىل   ٢٠٠٣ عاميف  
 اخلاصة واملنظمات   اإلداريةمن حكومة املنطقة    مستمدة  يدة  اجل عن أمثلة لربامج التمكني      كتيباً

ـ   ٢٠٠٣ عام ومجاعات اجملتمع احمللي يف      ئية النسا اتدماخلغري احلكومية ووكاالت      لمن أج
 . هذه املبادراتجيابية للنهوض باملرأة واعتماداإلبتكرة واملبادرات امل نميةتتشجيع 
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لقـدرات  لتـدرجيي ل  بناء ا اليف متكني املرأة برنامج     األخرى  رئيسية  ال اتبادرامل ومن  ١٠-٦
 هو برنامج مـرن      للقدرات التدرجييوبرنامج البناء   . ٢٠٠٤ عام يف   جلنة املرأة  تهي أطلق ذال
 من خالل البث    أساساً ويقدم.  ومصاحلها  الحتياجات املرأة  خصيصاً يبمصمم ليستج تعلم  لل

اجملموعـات النـسائية    جمموعة من    ٧٠قدمها أكثر من    ت اليت    اللقاء املباشر  دوراتواإلذاعي  
الدورات مواضيع مثـل إدارة العالقـات       هذه  تشمل  و. واملنظمات غري احلكومية الشريكة   
وقد . صحة وغريها من املسائل العملية يف احلياة اليومية        وال ،الشخصية، وإدارة الشؤون املالية   

 النساء من خمتلف اخللفيات واملـستويات       برنامج البناء التدرجيي للقدرات    استحداثشجع  
 يف الربنامج  التعلم املرن    وتوفر طريقة . التعليمية على متابعة التعلم مدى احلياة والتنمية الذاتية       

قيدين  عدد امل  إمجايل، جتاوز   ٢٠٠٩حىت سنة   . متكني أنفسهم الراحة للنساء الاليت يرغنب يف      
ل وتم الوص ي الذي   املشاهدين، باإلضافة إىل شبكة واسعة من       شخص ٣٥ ٠٠٠ يف الربنامج 

 . من خالل الربامج اإلذاعيةمإليه

  العامثقيفالت    

د مـن    قضايا املساواة بني اجلنسني واحل     بشأنزيادة الوعي العام    جلنة املرأة ل  سعى  تو  ١١-٦
 اجلنساين تنميطالتحيز وال من حدة   لتخفيف  ات اللجنة   حاولوهلذه الغاية،   . يناجلنساط  ينمتال

 يف املـدارس  ينا العام، مع التركيز على تعزيز الوعي اجلنـس ثقيفلتل ةمن خالل جهود خمتلف  
ـ ت والقـضاء علـى ال      صغرية  الطالب يف سن   لدىالصحيحة  اجلنسانية  لغرس املفاهيم    ط ينم

ذاعية والدراما التلفزيونيـة    اإلربامج  ال العام   والتثقيفدعاية  نشطة لل األهذه  تشمل  و. ينااجلنس
املعارض واملـؤمترات   كما تشمل    التمكني وبناء القدرات،     موضوعيوسلسلة وثائقية حول    

نظمـت  و. ، وما إىل ذلـك    يناتعزيز الوعي اجلنس  لواحللقات الدراسية وكذلك املسابقات     
 دور املرأة   -دود  ختطّي احل " الكبري الثالث بعنوان     ها، مؤمتر ٢٠٠٩أغسطس  /آب يف   اللجنة،

القضاء على مجيع أشكال     لتوفري منصة الستعراض تنفيذ اتفاقية       "احلادي والعشرين يف القرن   
 . اإلدارية اخلاصةكونغ هونغيف منطقة التمييز ضد املرأة 

 ذات اإلعاقة للمرأة  املقدمةدماتاخل    

خطة  املقدمة يف إطار     ات خدمات إعادة التأهيل واملساعد     اإلعاقة ذواتالنساء  تتلقى    ١٢-٦
االجتماعية خدمات الرعاية    الطبية و  على سبيل املثال، اخلدمات    ( إلعادة التأهيل  كونغ هونغ
وترد تفاصيل . ذوي اإلعاقة من األشخاص    نعلى قدم املساواة مع غريه    ) وما إليها ،  ثقيفوالت

 .واد التالية من هذا التقرير يف املاتهذه اخلدمات واملساعد
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  ٧املادة     
 ذوو اإلعاقةاألطفال 

 اإلطار العام حلماية حقوق األطفال    

ملنطقـة  كما هو مبني يف األقسام ذات الصلة من الوثيقـة األساسـية املـشتركة                 ١-٧
منطقة قوق مجيع سكان    حلماية  احلالقانون األساسي وقانون شرعة احلقوق      فر  وي،  كونغ هونغ
 .، مبن فيهم األطفال اإلدارية اخلاصةنغكو هونغ

 وتسعى الـسلطات    ١٩٩٢ عام منذ   كونغ هونغ على اتفاقية حقوق الطفل     وتسري  ٢-٧
 مجيع عمليات صنع القرار ذات الصلة الـصادرة عـن           وترتكز. املبادئ الواردة فيه  با للتقيد

د اإلطار العـام    وير.  املصاحل الفضلى للطفل    على  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغحكومة منطقة   
 ١٠٩  مـن  يف الفقـرات  ) ذوو اإلعاقة مبن فيهم األطفال    (اإلداري حلماية حقوق األطفال     

رد املزيد من التفاصيل عـن      يو. كونغ هونغنطقة   مل  من الوثيقة األساسية املشتركة    ١١١ إىل
 .ةتاليالتدابري القانونية واإلدارية يف الفقرات ال

 التشريعات ذات الصلة    

تلف التشريعات اليت توفر احلماية لألطفال على كل من األطفال املعـوقني            تنطبق خم   ٣-٧
 : ما يليومنهاوغري املعوقني، 

 ) Cap. 213(محاية األطفال واألحداث قانون     

الـذين  ) ذوو اإلعاقـة  مبن فيهم   (على محاية األطفال واألحداث     هذا القانون   نص  ي  ٤-٧
.  أو عن طريـق اإلمهـال      جنسياً وأ نفسياً وأ اً جسدي لإليذاء،  تعرضهم، أو يشتبه يف     تعرضوا
 الطفل أو الوصي    )ي( والد يقتضي من بكر من خالل إصدار أمر تقييم طفل        امل التحقيق   ويتسىن

وسـيجري يف  . النفسي أو االجتماعي وألتقييم الطيب ل الطفل املعين   عليه اصطحاب ) األوصياء(
 .القانون عليها يف هذا ملنصوصاماية أخرى  تناول أشكال احل٢٤ و١٦ املادتني إطار

 )Cap. 243 ( خدمات رعاية الطفل قانون    

خدمات رعاية الطفل والئحته على تسجيل مراكـز رعايـة الطفـل            ينص قانون     ٥-٧
علـى مراكـز الرعايـة      القانون  ينطبق  و.  جلساء األطفال  مراقبةويها   والتفتيش عل  تهامراقبو

فضالً السادسة، سن  لألطفال دون واإليواءرعاية المراكز الثالثة، و سن   دونل  اطفالنهارية لأل 
 الـذين تقـل     ذوي اإلعاقة ألطفال  ااصة لرعاية األطفال اليت تليب احتياجات       اخلراكز  امل عن

 .أعمارهم عن ست سنوات



CRPD/C/CHN-HKG/1 

33 GE.11-40818 

 )Cap. 290(قانون التبين     

ـ     اخلاص بالتبين   قانون التبين الترتيب احمللي والدويل      ينظم    ٦-٧ ة وينص على تنفيـذ اتفاقي
وميكن . كونغ هونغ والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل يف          الطفلالهاي بشأن محاية    

 إىل الرغبة ين  يف حال افتقار الوالد   ) ذوو اإلعاقة مبن فيهم   ( سكن دائم ومستقر لألطفال      ريتوف
 لطفل الفضلى االعتبارا ينص صراحة على أن يكون ملصاحل       وهو. يها عل  أو القدرة  همترعاييف  

 .هاكاملب التبينأثناء عملية يف األول 

 ذوي اإلعاقةالتدابري اإلدارية لتلبية احتياجات األطفال     

املساواة باحلقوق واحلريات األساسـية     على قدم    ذوي اإلعاقة لضمان متتع األطفال      ٧-٧
 اإلدارية اخلاصة جمموعة من اخلـدمات       كونغ هونغحكومة منطقة   توفر  االتفاقية،  الواردة يف   

 .يةنمائ المتلبية احتياجاهتل

 ذوي اإلعاقةملدرسة لألطفال اللتحاق با اقبل ماخدمات     

داريـة  ، من سياسة حكومة املنطقـة اإل      االلتحاق باملدرسة  قبل ما بتوفري خدمات   ٨-٧
 واملعـوقني أو    ،ست سنوات من العمر   بلوغهم  طفال، منذ الوالدة وحىت     لألتوفر  أن  اخلاصة  

ـ       املعرضني خلطر أن يصبح    هم البـدين والنفـسي     ائوا معوقني، التدخل املبكر لتحـسني من
لمشاركة يف املدارس العادية وأنشطة احليـاة اليوميـة         لواالجتماعي وبالتايل حتسني فرصهم     

 .ومساعدة أسرهم على تلبية احتياجاهتم اخلاصة

االلتحـاق   قبـل  ماكومة يف الوقت احلاضر جمموعة واسعة من خدمات         احلوفر  تو  ٩-٧
 خدمة الدعم آلبـاء     وسنتطرق بشيء من التفصيل إىل    . رسة لألطفال احملتاجني وذويهم   املدب

الفـرعني  املدرسـة يف    االلتحاق ب  قبل مارحلة  إىل اخلدمة اخلاصة مب    و ذوي اإلعاقة األطفال  
 . على التوايل٢٤ واملادة ٢٣املادة ب املتعلقني

 خلاصة لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية ايةدمات التعليماخل    

 كونـغ  هونـغ حكومة منطقة   تتكفل  يف سن الدراسة،    الذين  ل  اطفباأل يتعلق فيما  ١٠-٧
 مجيع األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، بغـض         أن يتمتع ضمان  باإلدارية اخلاصة   

، بتكافؤ الفرص لتلقـي التعلـيم يف        م قدراهت أو نوع جنسهم أو   النظر عن انتماءاهتم العرقية     
تقييم املختصني أو املمارسـني الطبـيني     ب رهناًو. كونغ هونغ العام يف منطقة     مدارس القطاع 

تعددة امل، وبناء على موافقة الوالدين، ميكن وضع الطالب ذوي اإلعاقة الشديدة أو    موتوصياهت
 األماكن يف املـدارس     يتم توفري و. املكثفدعم  مزيد من ال  يف مدارس خاصة للحصول على      

وارد امل مكتب التعليم يوفر  و. فال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة    غريهم من األط  لالعادية  
ـ     اضافية والدعم الفين ملدارس القطاع العام ملساعدهت      اإل وتـرد  . ا على تلبية احتياجات طالهب
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وجيري .  من هذا التقرير   ٢٤ املادة   يف إطار هلؤالء األطفال   املقدمة  تفاصيل عن خدمات التعليم     
 . اإلدارية اخلاصة، وسوف يستمر كذلككونغ هونغ يف منطقة صالفرااللتزام مببدأ تكافؤ 

 لوالدين لتثقيف والدعمالأنشطة     

 يخدمات إعادة التأهيل قبل املدرس    مراكز  األقارب، و /لوالدينلمراكز املوارد   ستواصل    ١١-٧
 .لدينأنشطة تثقيف ودعم الواب اآلباء واألمهات زويد تإدارة الرعاية االجتماعية،اليت متوهلا 

 برنامج  منهاة من األنشطة التروجيية،     جمموعنسق إدارة الصحة    ت ،باإلضافة إىل ذلك  و  ١٢-٧
إعاقـات  ب لتعزيز الـوعي     ، العام ومقابالت إذاعية ونشر مقاالت يف الصحف احمللية        للتثقيف
 .يةنمائالطفولة ال

ذوي ل  حلقات دراسية كل عام دراسي آلباء وأمهات األطفا       مكتب التعليم   ينظم  و  ١٣-٧
ـ  حوضَّي،  التحاقهم بالصف األول االبتدائي   احملتمل  االحتياجات التعليمية اخلاصة      هلـم ا   فيه

، مبا يف ذلك تدابري الدعم اصاخلمدارس التعليم  املتاحة يف املدارس العادية و    يةاخلدمات التعليم 
علـيم  الت وخصائص مدارس    ،يف املدارس العادية للطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة       

ط سلَّيو وما إىل ذلك، عند اختيار املدارس ألبنائهم، والنقاط اليت يتعني االلتفات إليهااخلاص، 
دعم الطـالب ذوي االحتياجـات التعليميـة        لالضوء على أمهية التعاون بني البيت واملدرسة        

علـم   الوالدين على    إلبقاء منظمةآلية  أن تنشئ    املدارس   نتطلب من يف الوقت نفسه،    و. اخلاصة
 . يف وضع وتنفيذ خطط الدعم هلماشراكهمإل يف املدرسة وأطفاهلما هرزذي حيبالتقدم ال

يف دعم الطالب ذوي االحتياجات التعليميـة       واألمهات   تعزيز مشاركة اآلباء     وبغية  ١٤-٧
 " يف التعلـيم املتكامـل     الكليةدرسة  املهنج  إىل   الوالديندليل  " أصدر مكتب التعليم   ،اخلاصة

اليت الدعم  ألمهات، الذي يقدم املبادئ واملمارسات الشمولية وكذلك استراتيجيات         لآلباء وا 
وأضيفت  ، يف اآلونة األخرية   الشبكي للمكتب وقد مت جتديد املوقع     . ن اعتمادها والديللميكن  
 ميكن للجمهـور تـصفح املعلومـات    لكي االحتياجات التعليمية اخلاصة معلومات عن  إليه
 بانتظام بنشر   نقوم ،وعالوة على ذلك  .  بصورة أكثر كفاءة وفعالية    هاالصلة والبحث عن   ذات

حمّدثة عـن   علومات  مبنترنت لتزويد اآلباء واألمهات واجلمهور      اإلشبكة  رسالة إخبارية على    
، مت إنتـاج    ٢٠١٠-٢٠٠٩يف العام الدراسـي     و. شاملةالالتعليم اخلاص وتعزيز املمارسات     

 باالشتراك مع إذاعـة وتلفزيـون       "تنشئة الطفل "ان  حلقات تلفزيونية بعنو  عشر   من   جمموعة
 ها كل -درسة الشاملة   امل" بعنوان   محلة دعائية تنظيم   أيضاً   وجرى. وإدارة الصحة  كونغ هونغ

 وقـد .  وجمالس املدارس االبتدائيـة باالشتراك بني مكتب التعليم وإدارة الصحة     "قلوبناببدأ  ت
 االقتراحات بعضية مع ئالدعااحلملة التلفزيونية و احللقات بشأن أقراص الفيديو الرقمية     أنتجنا

املـدارس  علـى  قراص األومت توزيع هذه    . األنشطةبتوسيع نطاق    يتعلق فيماواملواد املرجعية   
 .الطالب واآلباء واألمهاتصفوف  بني مولشاللزيادة تعزيز ثقافة 
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   ٨املادة     
 إذكاء الوعي

 ة العامة السياسهدف    

 ثقيف بالت يتعلق فيما اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغكومة منطقة   هدف سياسة ح  يتمثل    ١-٨
 العام من شأهنا رفع مستوى الوعي       ثقيف تنظيم برامج شاملة للت    يف إعادة التأهيل    بشأنالعام  

ضـعت هـذه    وو.  ومسامهاهتم يف اجملتمع   األشخاص ذوي اإلعاقة  العام حبقوق واحتياجات    
سياسة إعادة التأهيل، ومها املـشاركة الكاملـة         حتقيق هدفني رئيسيني ل    للعمل على الربامج  

 .وتكافؤ الفرص

 لتوعية اجلمهوراملتخذة دارية اإلتدابري ال    

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢من   يف الفترة     اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغحكومة منطقة    خصصت  ٢-٨
مـالت  حل كونـغ  هونغمن دوالرات    مليون دوالر    ١٣ ما يزيد على     ٢٠٠٩-٢٠٠٨إىل  
مكتب العمل  قاد  و. تشجيع إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة     لمن أج دعاية  وال العامتثقيف  ال

للخطة الربناجمية إلعادة   ، محلة تروجيية    اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل   ، بالتعاون مع    والرفاه
 تكـافؤ   إلتاحـة كومة  احلو تأهيلالقطاع األعمال وقطاع    من  شراكة ثالثية   كّون   و التأهيل

على  بأنشطة دعائية    اضطُِلعكما  .  وتيسري اندماجهم يف اجملتمع    قةذوي اإلعا الفرص لألشخاص   
 .ية واليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقةعقللدعم أنشطة اليوم العاملي للصحة الاإلقليم نطاق 

 ابتـداءً زاد مكتـب العمـل والرفـاه        ،  كونغ هونغ مع تنفيذ االتفاقية يف      واتساقاً  ٣-٨
 مليون دوالر   ٢ العام زيادة كبرية من حنو       ثقيفلت، املخصصات ألنشطة ا   ٢٠١٠-٢٠٠٩ من

 اتدوالر من    مليون دوالر  ١٢ يتجاوزما  إىل   يف السنوات املاضية     كونغ هونغ اتدوالرمن  
 . األساسيةهاقيموالتفاقية ا، وذلك لتعزيز روح كونغ هونغ

لعام يف جمال   اثقيف  جلنتها الفرعية املعنية بالت   متد اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل و     و  ٤-٨
ويف هذا  . حكومة يف الترويج لالتفاقية ورصد تنفيذها يف اإلقليم       للساعدة  يد امل التأهيل  إعادة  

هد استباقي يف تعبئة األشـخاص ذوي       جب الصدد، تضطلع اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل     
كوميـة   والـدوائر احل   ، واملنظمات احملليـة   ،تأهيل، وقطاع األعمال  ال إعادةاإلعاقة، وقطاع   

 .ها العام واملشاركة فيثقيفواجلمهور لتنظيم برامج الت

  الوعي العامإلذكاءالربامج الدعائية على صعيد اإلقليم     

، اللجنة االستشارية إلعـادة التأهيـل     التعاون مع   وقد بدأ مكتب العمل والرفاه، ب       ٥-٨
لـدى   األساسية   ها وقيم التفاقيةا من الربامج الدعائية على صعيد اإلقليم لتعزيز روح          جمموعة
 :اجلمهور، ومنها ما يليعامة 
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 العـام   ثقيـف  محلة الت  إلطالق شرارة  اتمنوعلل عرض برنامج تليفزيوين    )أ(  
لبـارزين مـن    جـوائز ل  "تقدمي  لحفل  إقامة   إضافة إىل ،  ٢٠٠٩ عامالتفاقية يف منتصف    با
مرة يف يوم هـذا     ول  أل أيضاً   وُعرض. "لألشخاص ذوي اإلعاقة  ملتطوعني ومقدمي الرعاية    ا

أكثـر  وحضر هذه املناسـبة  . لتعزيز االتفاقيةالتصويرية غنية لأل ّياملوسيقاحلفل فيلم للفيديو   
، ذوي اإلعاقة عات األشخاص   ا ضيف من خمتلف قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك مج         ٦٠٠ من

 داراتواإل ،االجتماعي، وقطاع األعمال، واجملالس احملليةفاه  وقطاع الر،تأهيلإعادة الوقطاع 
عدد املشاهدين الذين شاهدوا الربنامج   جتاوزو. اجلمهور وعامة   ، واهليئات القانونية  ،احلكومية
 ؛ مشاهد٥٠٠ ٠٠٠ون يف التليفزي

شارك يف تنـسيقها  ية كبرية   ئ محلة دعا  يف إطار ،  ٢٠٠٩ عامومنذ منتصف     )ب(  
ـ  نيفزيـوني تلمت بث إعالنني     الترويج لالتفاقية،    من أجل  مكتب العمل والرفاه   يف  ني وإعالن

من   خالٍ يف عامل تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      لاملصلحة العامة   من إعالنات    اإلذاعة
 اجلديـدة يف    مجيع إعالنات املصلحة العامة   وسيتم إنتاج   . املساواة للجميع يف حتقيق    و العوائق
ل بالتوازي مع ذلك وأنتجت إدارة العم.  اجملتمعداخل لتعزيز فهم االتفاقية ٢٠١٠ عامأواخر 
لألشـخاص  فرص العمل إتاحة  لتعزيز ٢٠١٠ عاميف مطلع  آخر لتلبية املصلحة العامة  إعالناً

 ؛ذوي اإلعاقة

 التـرويج   بـشأن نسخة من مواد الدعاية      ١٠٠ ٠٠٠مت توزيع أكثر من       )ج(  
أفـراد  ى  لعلالتفاقية مثل امللصقات والنشرات واهلدايا التذكارية وكتيبات الرسوم املتحركة          

 اجلمهور من خالل قنوات خمتلفة؛

طات قطارات النقل العام وحم   إعالنات على حمطات     ٢٠١-٢٠٠٩منذ  انطلقت    )د(  
  األساسية؛هاقيموالتفاقية ا لروح ا تعزيز،احلافالت العامة، وما إىل ذلكعلى  و،احلافالت

ـ  ١٠ مـن    جمموعـة بث   ٢٠١٠ عام يف الربع األول من      وجرى  )ه(   ات  حلق
مكتب العمـل والرفـاه    اشترك يف إنتاجها  وبرامج إذاعية خمتلفة    التليفزيونية  وثائقية  الدراما  لل

وثائقية على الدراما  ال جمموعةلغة اإلشارة من    ب نسخة   وأذيعت. وإذاعة وتليفزيون غونغ كونغ   
 ؛٢٠١٠أغسطس /آب إىل هيوني/حزيرانمن يف الفترة شاشات التلفزيون 

 تشمل ،منصة متعددة الوسائط  اعتماد   ٢٠٠٩  نوفمرب/تشرين الثاين يف  بدأ    )و(  
 مواصـلة ىل  إهتـدف    تصويرية أغنية    لغناء مسابقةوالدوريات والتلفزيون،   واإلنترنت  شبكة  

  جيل الشباب؛  منسيما الوجلمهور، دى ا األساسية لهاقيموالتفاقية اتعزيز روح 

ة واملبـاين   لترويج لالتفاقية يف مراكز التسوق الشعبي     ل معرض متنقل    يقامو  )ز(  
ملـدارس  يـشمل ا  املعـرض ل  هذا   توسيع نطاق وقد مت   . ٢٠٠٩ عاماحلكومية منذ منتصف    
 بـني   هـا التفاقيـة وفهم  بالتعزيز الوعي    وذلك   ٢٠١٠فرباير  /شباطاالبتدائية والثانوية منذ    

 .الطالب والشباب
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  الترويج لالتفاقيةعلى القطاعات املتعددالتعاون     

 إىل نقـل   مكتب العمل والرفاه   على نطاق اإلقليم، يسعى       برامج الدعاية  إىل جانب   ٦-٨
،  خمتلف قطاعات اجملتمع   إىل ذوي اإلعاقة االندماج وتكافؤ الفرص لألشخاص     بشأن  رسالة  
وثيق مع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات العامة واجملالس احمللية     التعاون  ال من خالل    وذلك

 ي التمـويل  يقدم املكتـب الـدعم     هذا الصدد،    يفو.  غري اهلادفة للربح   اهليئاتوغريها من   
 ثقيفواجملالس احمللية وغريها من املنظمات احمللية يف تنظيم أنشطة الت          للمنظمات غري احلكومية  

 ١٩٩٣ عام منذ   باليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة    العام، مبا يف ذلك االحتفال السنوي       
 .األشخاص يف اجملتمعهؤالء تعزيز إدماج بغية 

  للجميـع   جمتمع شامل  الترويج إلجياد  على قطاعات   الشامل لعدة تكثيف التعاون   ول  ٧-٨
 أتاح مكتب العمـل والرفـاه     ،   اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغمنطقة  يف   االتفاقية   لدى تطبيق 

 لدعم هذه املنظمات يف تنظيم جمموعة واسعة من أنـشطة           ا إضافي  متويال ٢٠١٠-٢٠٠٩ يف
لروح االتفاقية والتعـاون بـني      التعزيز الشامل   " حتت شعار    اطقاملن العام يف خمتلف     ثقيفالت

، املتحقـق  على الزخم وللمحافظة. "لموشال ويتسم باملساواةالقطاعات من أجل بناء جمتمع     
 لتشجيع هذه املنظمات على تنظيم      ٢٠١١-٢٠١٠ضايف يف   اإلتمويل  ال توفري   املكتبواصل  ي

 خالية مـن العوائـق   مؤداها هتيئة بيئةلية لنشر رسالة   أنشطة الدعاية املتنوعة يف اجملتمعات احمل     
 .لألشخاص ذوي اإلعاقةتكافؤ الفرص وإتاحة 

يف  ،املنظمات احملليـة   أيضاً   احمللية التابعة إلدارة الرعاية االجتماعية    كاتب   امل وتشجع  ٨-٨
 مـن مجيـع     شـخاص  لأل اجلامعةتنظيم خمتلف أنواع األنشطة     ى  لعمبادرة مستمرة،   إطار  
. املنـاطق ات، وذلك لتعزيز رسالة االندماج االجتماعي وروح االتفاقية على مستوى           الطبق

ـ     منهاهذه األنشطة جمموعة متنوعة من األشكال،       وتتخذ   ، ة خطط الرعاية اجملتمعية التجريبي
، ذوي اإلعاقـة  خططات االندماج االجتماعي والربامج الصيفية للشباب       ملسفراء الشباب   الو

برامج التأهيل، و إعادة  ت لتعزيز خدمات    املهرجاناسات االجتماعية، و   املؤس بشأنواملعارض  
ومت  . ومـا إىل ذلـك     يام الرياضة للجميع،  أ و وتفعيلها،الية من العوائق    اخلاحلياة  التوجه حنو   

 .٢٠٠٩ عام منطقة يف ١٨يف جمتمعي جامع  نشاط ٧٠٠ ما يزيد علىم ينظت

 الدعم املايل ملنظمات املساعدة الذاتيـة       ماعيةتقدم إدارة الرعاية االجت   ،  ٢٠٠١ عاممنذ  و  ٩-٨
ىل تعزيز روح املساعدة الذاتية واملـساعدة       إاألمراض املزمنة اليت هتدف     /لألشخاص ذوي اإلعاقة  
 التـام   اإلدماجأنشطة لتعزيز   / تنظيم برامج  ريوجي.  وأسرهم ذوي اإلعاقة املتبادلة بني األشخاص    

مـن   ٥٦ هذه ما جمموعه   يتمويلالمن خطة الدعم     داستفاو.  يف اجملتمع  ذوي اإلعاقة لألشخاص  
 .٢٠١٠ مارس/آذار ٣١ إىل ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١خالل الفترة من هذه املنظمات 
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  جيل الشبابتقوم على الشمول يفغرس ثقافة     

االحترام املتبادل وقبول الفروق    ى تنمية   لة ع  مستمر بصفة هبمة يعمل مكتب التعليم    ١٠-٨
ننصح املـدارس   و. من خالل املناهج الدراسية وخمتلف اخلربات التعليمية      الفردية بني الطالب    

ثقافة املدرسة  تنمي املدرسة من خالله للتعليم املتكامل الذي  حتقيقاً   بتطبيق هنج املدرسة الكلية   
 لـدعم الطـالب ذوي      اليت تقوم على الشمول وتطبق سياسة للتعليم املتكامل وتتخذ تدابري         

على إشـراك الوالـدين يف تـصميم         أيضاً   نشجع املدارس و.  اخلاصة االحتياجات التعليمية 
 االستراتيجيات والتدابري الالزمة لدعم الطـالب ذوي االحتياجـات التعليميـة            استعراضو

دليل " و "الكلية لتحقيق التعليم املتكامل   ملدرسة  ا نهجدليل العمل ب  " املكتبأنتج  وقد  . اخلاصة
 للمدارس واآلباء واألمهات علـى      "تحقيق التعليم املتكامل  الكلية ل درسة  امل الوالدين إىل هنج  

الشبكي وقع  املوقد مت جتديد    . سنة احل هوممارساتالتعليم املتكامل    مبادئ   انعرضومها ي التوايل،  
 ميكن للجمهور الوصول إىل املعلومات ذات الـصلة      لكي التعليم اخلاص    بشأن ملكتب التعليم 

شبكة  بانتظام بنشر رسالة إخبارية على    نقوم ،على ذلك وعالوة  . بصورة أكثر كفاءة وفعالية   
التعليم اخلاص  املتعلقة ب لمعلومات  لتحديث  باجلمهور  عامة  نترنت لتزويد اآلباء واألمهات و    اإل

علـى  منها  خمتلفة،   تروجييةأنشطة  آلخر  ننظم من وقت    كما  . جتارب التعليم املتكامل  وتعزيز  
 :سبيل املثال

يطلق بني املدارس   والبث اإلذاعي   الفيديو  ب  أفالم نتاجإ يف   نا مسابقات نظم  )أ(  
علـى مجيـع    وقد وزعت   . ٢٠٠٩ عام يف   " قلوبنا يفبدأ  ت ها كل -درسة الشاملة   امل" عليها

 مـع   التعليم املتكامل  الفائزة يف مسابقات     للبنودجمموعة من أقراص الفيديو الرقمية      املدارس  
احلفاظ علـى   مواصلة   وذلك هبدف    ،شاملةال أنشطة موسعة لتعزيز ثقافة املدرسة    باقتراحات  

هذه علـى   رقمية  الفيديو  الع أقراص   يوزت متواصلة تعزيز الوعي العام،     ومل. تأثري هذه األنشطة  
مراكز تقييم الطفل واملنظمات غري احلكومية ومعاهد التعليم العايل وحتميلها علـى املوقـع              

 ؛ية التعليمكونغ هونغ ملدينة الشبكي

ـ بإ كونـغ  هونغإذاعة وتليفزيون   ، بالتعاون مع     التعليم قام مكتب و  )ب(   ج انت
ـ  حتكي جتارب احلياة ال    ٢٠٠٩ عام يف   "تنشئة الطفل " وثائقية تلفزيونية بعنوان     جمموعة ة فعلي

 مجيـع املـدارس     علـى وزعت  و. ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة   باء وأمهات الطلبة    آل
ـ  ى أقراص فيديو رقميةالربامج علاالبتدائية والثانوية جمموعة من   نـشطة  األربامج وتتضمن ال

الربامج واألنشطة املوسعة لتعزيز    هذه  ن على االستفادة من     وع املدرس شجَّوي. قترحةاملوسعة امل 
 ؛املدرسة الشاملةتقوم على  ثقافة نميةاحترام وقبول الفروق الفردية بني الطالب، وت

مع املنظمات غري احلكومية    باإلضافة إىل ذلك، يف تنظيم أنشطة       ونشترك،    )ج(  
 اجلمعيـة العامـة لألمـم       قررتهيف كل عام دعما لليوم العاملي للتوعية مبرض التوحد الذي           

 .الكتبعن رير اكتابة تقيف سابقات امل من قبيلاملتحدة، 
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 أحداملدارس  متثل  ،  مكتب العمل والرفاه  رعاها  يالعام اليت   ثقيف  يف خمتلف أنشطة الت     ١١-٨
الـورش املـسرحية   األنشطة وتشمل هذه . ية يف الترويج لالتفاقية والشمول   هداف الرئيس األ
 لللدراما التعليمية من أجة عمل  حلقبرنامج للمدارس و  "طار  إلمدارس االبتدائية والثانوية يف     ل

زيارات االضطالع ب  و ،نظمه اجمللس املشترك لألشخاص ذوي اإلعاقة     يي  ذ ال "تعزيز االتفاقية 
ولكن ميكـنين  ، أرى  أنال ميكن" املعنونربنامج اليف إطار عداد للحياة   لإلالتعليم  إىل مدارس   

ـ  "يقوم على الشمول  جمتمع   لمن أج  ماراثون   أن أشترك يف سباق     إحـدى   ي نظمتـه  ذ ال
 .كوميةاحل غري اتنظمامل

اليت لربامج  لتقدمي الدعم املايل     ٢٠١١-٢٠١٠ يف   يواصل مكتب العمل والرفاه   سو  ١٢-٨
تعليميا باالشـتراك مـع     برناجماً  باإلضافة إىل ذلك، سوف ننظم      . ستستهدف طالب املدار  

 فهـم صـحيح     من تكـوين  املؤسسات االجتماعية هبدف متكني الطالب والشباب       إحدى  
للقدرات املختلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعلم احترام االختالفات والكرامـة املتأصـلة            

األنشطة التجريبية واملنافسات بني    والشيقة،   من خالل ورش العمل      شخاص ذوي اإلعاقة  لأل
معا خللق جمتمع املتضافر  على العمل ماملدارس، وذلك لتعزيز ثقافة خالية من التمييز وتشجيعه  

 .خال من العوائق

 اإلدارية اخلاصة القـيم     كونغ هونغ حكومة منطقة    دمج بعض املعلقني أن ت    واقترح  ١٣-٨
 وقـصص   ة العليا اجلديـدة    الثانوي للمدرسةلية  الدراسات الليربا منهج  األساسية لالتفاقية يف    

القيم األساسية لالتفاقية   أن  الواقع  و. لحياةل لإلعداد التعليم   يف إطار األشخاص ذوي اإلعاقة    
 وتشمل املوارد اليت  . ةديداجل العلياالثانوية  باملدرسة   ةقد أدرجت بالفعل يف الدراسات الليربالي     

 .ألشخاص ذوي اإلعاقةاقصص أيضاً  لمنهج الدراسييوفرها مكتب التعليم ل

 توعية موظفي اخلدمة املدنية    

 الفعـال   التعمـيم  عملها على  اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغحكومة منطقة   ستواصل    ١٤-٨
 قبـول   تنمية فضالً عن  يف اخلدمة املدنية،     األشخاص ذوي اإلعاقة  توظيف  ب املتعلقةللسياسة  
ادئ توجيهية عملية بشأن كيفيـة العمـل مـع          صدر مب تو. وظفني ذوي اإلعاقة  للمالزمالء  

يف خمتلف الدورات    أيضاً   وتدرج هذه املتطلبات  . اإلدارات/املوظفني ذوي اإلعاقة يف املكاتب    
ساسية يف  األ فمن الوحدات .  اجلدد يف اخلدمة املدنية    واملعيننيالتدريبية ملديري املوارد البشرية     

على ،  ٢٠٠٤ عام اجلدد يف اخلدمة املدنية منذ       املعينني عريفنظم لت ت العمل اليت    حلقاتمجيع  
 أهداف ومبـادئ االتفاقيـة      كما أن تقدمي  . "تكافؤ الفرص للمعوقني   " الوحدة سبيل املثال، 

 واملوظف التنفيذي   واملسؤول دارياإلملوظف  رتبة ا  من الدورات التعريفية ل    اًجزء أيضاً   يشكل
 لألشخاص ذوي اإلعاقـة    الفرص   عزيز الوعي بشأن تكافؤ   ولت. ٢٠٠٩-٢٠٠٨الكتايب منذ   

اتفاقيـة  " عـن  حلقات دراسية مخس عقدتباإلضافة إىل ذلك،   بني موظفي اخلدمة املدنية،   
  كالً تستهدفا "ةياإلدارات احلكوم /األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للمكاتب      

حلقات دراسـية   عقد وُيعتزم، ٢٠٠٩ هيوني/شهر حزيران األمامي منذ النسق وموظفي  املشرفنيمن  
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ـ ا دورات تدريبيـة مو    بدأسنو. ٢٠١١-٢٠١٠يف  إضافية    ٢٠١١-٢٠١٠ يف عية جديـدة  يض
اجلمهـور   أفـراد  مع   الذين هلم تفاعل يومي مباشر    للموظفني العاملني يف اإلدارات احلكومية      

احتياجات األشخاص الذين يعانون من أنواع خمتلفة من اإلعاقات وفهمهـم           بلتعزيز وعيهم   
 .هلا

  الصحة العقليةبشأن العام ثقيفالت    

 الصحة بشأن الوعي العام حسني اإلدارية اخلاصة لتكونغ هونغتسعى حكومة منطقة   ١٥-٨
، وتعزيز القبول العام لألشخاص املصابني مبرض عقلي، وتشجيع االندماج االجتماعي           عقليةال

م علـى    من مرض عقلي، هبدف القضاء على الوصم ومـساعدهت         ونيتعافالذين  لألشخاص  
 . االندماج يف اجملتمعالعودة إىل

، بالتعاون مع اإلدارات احلكومية ١٩٩٥ عام منذ   سنوياًمكتب العمل والرفاه    نظم  وي  ١٦-٨
 "شهر الصحة العقلية  " اإلعالم،   طاملختلفة واملنظمات العامة واملنظمات غري احلكومية ووسائ      

 من احلمـالت    مبجموعة ُيضطلع،  اسبةويف أثناء هذه املن   . دعما لليوم العاملي للصحة العقلية    
، وتـشجيعه   العقليةفهم اجلمهور للصحة    ب للنهوض واملقاطعاتالدعائية على صعيد اإلقليم     

 ونيتعافالذين   عقلي، وذلك هبدف تسهيل إعادة إدماج األشخاص         صابني مبرض  امل تقبلعلى  
 على لية خطوات فعأهيلتتخذ اللجنة االستشارية إلعادة التكما  . عقلي يف اجملتمع  الرض  املمن  

 الـدعم  السابقني وتعزيـز     عقلياًللمرضى  لتشجيع على قبول اجلمهور     ل املقاطعاتمستوى  
يف  يف اجملتمع، مبا يف ذلك التعاون مـع اجملـالس احملليـة              األشخاصالشعيب الندماج هؤالء    

 اجملتمـع   ملنظمـات املايل  الدعم  أشكال  أنشطة الدعاية وتقدمي    القيام ب  على ١٨    لاملقاطعات ا 
 العام، حتـت شـعارات      ثقيفتنظم جمموعة واسعة من برامج الت     كي   ل املقاطعاتاملختلفة يف   

 ."الصحة العقلية"  بتتصل 

واسـعة  ال أنشطة إدارة الصحةال يتجزأ من جزءاً  أيضاً يةعقلويشكل تعزيز الصحة ال   ١٧-٨
الصحة البدنية والنفسية  سني   حت يفهدفنا  ويتمثل  . الوقاية من املرض  و للنهوض بالصحة النطاق  

 وقـت   يف التدخالت   الوظيفية إىل أقصى حد من خالل      األشخاص قدرة   بزيادةواالجتماعية  
 ونقعملن ي يف مرحلة البلوغ، وحتسني نوعية احلياة       إبطاء التدهور الوظيفي    مبكر من احلياة، و   

 التثقيـف    جمموعة متنوعة من مواد    إدارة الصحة ت  صدر أ ،يف هذا الصدد  و.  عتبة العجز  دون
فعالة لنشر املعلومات استخدام خـط  الخرى األوسائل  ومن ال . يةعقلالصحي لتعزيز الصحة ال   

االنترنـت، واملقـاالت    شبكة  واملنشورات على   للتثقيف الصحي على مدار الساعة،      ساخن  
 .وما إىل ذلك، يف وسائط اإلعالم واملقابالت ،الصحفية

 خمتلف  بشأن معلومات مفيدة    إدارة الصحة الذي تنظمه    صحة الرجل برنامج  ويقدم    ١٨-٨
 الـصحة مـن     حتسنيوجيري  . القضايا الصحية للرجال، مبا يف ذلك مشاكل الصحة العقلية        

املتناولـة   املوضوعات   منو. النشرات، واحلمالت الدعائية  ووالكتيبات  املوقع الشبكي   خالل  
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هـذه اجلهـود    وترمي  . اإلجهاد واالكتئاب واالنتحار والقمار املرضي واألرق والقلق      فيها  
ية واملساعدة على حتسني مهارات التعامل مع       عقل ال السالمةأمهية  ب ة العام يةوعتالتروجيية إىل ال  
 .نفعاالتالضغوط واال

يف الوقت   أيضاً،التابعة هليئة املستشفياتة عقلي األمراض الأقساماملستشفيات وتنظم و  ١٩-٨
ـ بيز الوعي العام   ية لتعز العقلنفسه، برامج تثقيفية عن الصحة       ـ االضطرابات العقلية م ل ن قبي

 على تعزيز الفهم    املستمرةتساعد هذه األنشطة    و. لقلقالنامجة عن ا  ضطرابات  الاالكتئاب وا 
الذين يعانون مـن هـذه      ية واإلدماج االجتماعي لألشخاص     عقلالصحيح ملشكل الصحة ال   

 .شاكلامل

ـ ،  م ومـسامهاهت  م وقدراهت لسابقنيني ا عقليلدى املرضى ال  لتعزيز الثقة بالنفس    و  ٢٠-٨ وفر ت
 املؤسـسية عة من خدمات الرعاية     متنو اإلدارية اخلاصة جمموعة     كونغ هونغحكومة منطقة   

ـ  بـرامج    ا ترتيـب  من خالهل يتم   السابقني   للمرضى العقليني  يدعم اجملتمع الوخدمة   دعم ال
، واخلدمات ية اجملتمعزياراتالواألنشطة االجتماعية والترفيهية، مثل جمموعات دعم األقران، و     

دماج االجتماعي، تنظم أنواع خمتلفة من الربامج التفاعلية        لتعزيز اإل و. وما إىل ذلك  التطوعية،  
 .نيمع املنظمات احمللية من أجل تشجيع التفاهم والقبول املتبادل

  ٩املادة     
 إمكانية الوصول

 ة العامةهدف السياس    

 يتعلق فيما اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغطقة  هدف السياسة العامة حلكومة من    يتمثل    ١-٩
 سمح هلـم  ت،  ذوي اإلعاقة  بيئة خالية من العوائق املادية لألشخاص        هتيئة يفبالوصول والنقل   

إىل دعـم    أيـضاً    وهنـدف .  إىل مجيع املباين واستخدام وسائل النقل العـام        لوصوالرية  حب
االتصاالت يف حياهتم اليومية    األشخاص ذوي اإلعاقة يف استخدام تكنولوجيات املعلومات و       

 اندماجهم  يسريستقل، وبالتايل حتسني نوعية حياهتم، وت     امل العيش على   متعزيز قدرهت  لمن أج 
 .يف اجملتمع

ـ اليت ي وندرك متام اإلدراك توقعات اجلمهور وآراء املعلقني          ٢-٩  خـالل   ون عنـها  عرب
توفري املتعلقة ب وانب  اجلف   خمتل على إدخال حتسينات مستمرة     ضرورةاملشاورات العامة بشأن    

 تدابري تشريعية وإداريـة     ورغم أننا نطبق  . الية من العوائق لألشخاص ذوي اإلعاقة     اخلرافق  امل
 املساواة مع اآلخرين    قدموصول على   لل ة معقول يسري عليهم بإتاحة إمكانيات   تالهبدف  خمتلفة  

ا من املرافق واخلدمات املقدمة      واملعلومات واالتصاالت، وغريه   وسائل النقل  البيئة املادية و   إىل
التأهيل، إعادة  اإلدارية اخلاصة، بالتعاون مع قطاع كونغ هونغ حكومة منطقة    فإنللجمهور،  

وانـب  اجل خمتلف علىواصل السعي إلدخال حتسينات مستدامة توقطاع األعمال واجملتمع، س  
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 يف  دارية املعمـول هبـا    التدابري التشريعية واإل  يرد بيان ب  و. كونغ هونغالوصول يف   املتعلقة ب 
 .الفقرات التالية

 التشريعات ذات الصلة    

 )Cap. 487 (اإلعاقة بسببالتمييز ب  املتعلققانونال    

  شخص ن أن يقوم  قانولل من املخالف القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة،      مبوجب    ٣-٩
الوصول إىل ب لذلك الشخصرفض السماح أن ي بيعاين من إعاقة  لتمييز ضد شخص آخر     با ما

 اذهلغادرة الشخص اآلخر    م شترطبأن ي ، أو   هااستخدامبفيه أو   املوجودة  أي مبىن أو املرافق     
 :استخدام هذه التسهيالت، إال يف احلاالت التاليةعن توقف ال أو املكان

 ذي اإلعاقـة  لـشخص   ل حبيث ال ميكن   داًيشم أو   اًبين مصمم أن يكون امل    )أ(  
  يه؛لوصول إلا

فرض مشقة  ي أنوصول  ال إلتاحة هذا  املبىن يف   عديلمن شأن أي ت   ن  أن يكو   )ب(  
 .ال مربر هلا

وافـق علـى    تال  أقانون  مبوجب هذا ال  عالوة على ذلك، جيب على السلطة العامة          ٤-٩
 ظل معقول يف    على حنو  الوصول   إمكانية ه سيتم إتاحة  قتنع بأن ما مل ت  خطط بناء بعض املباين،     

ماكن لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع مراعاة مـا إذا     هذه األ ناء أو   ب هذا ال  ىلالسائدة إ الظروف  
 .فرض مشقة ال مربر هلامن شأنه أن ي الوصول إمكانيةكان توفري 

 أن مييـز   أيضاً   ، من املخالف للقانون   القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة    ومبوجب    ٥-٩
 :إعاقةيعاين من  ضد شخص آخر  ماشخص

 اخلدمات أو التسهيالت؛ وألع رفض تقدمي السبأن ي  )أ(  

  األحكام لتقدميها؛الشروط أو أو مبا يفرضه من   )ب(  

 توفري هذه السلع    يف احلاالت اليت يفرض فيها     إال   تقدميها، وذلك طريقة  أو ب   )ج(  
 . مشقة ال مربر هلاالتسهيالتأو اخلدمات أو 

 )Cap. 123F ( البناء)ختطيط( لوائح -) Cap. 123 (املباينقانون     

 متطلبات التصميم وذلك لـضمان      البناء يف إطار قانون املباين    ) ختطيط(حتدد لوائح     ٦-٩
 مرافـق توفري  واملباين اململوكة للقطاع اخلاص،     إىل   األشخاص ذوي اإلعاقة     إمكانية وصول 

التعـديالت   أو   املباين املشيدة حديثاً  على  ذلك  ينطبق  و. مناسبة داخل املباين لتلبية احتياجاهتم    
الوصول بإمكانية   املتطلبات القانونية املتعلقة     استحداثبعد  و. ىل املباين القائمة  إضافات  أو اإل 

على  إلدخال حتسني    ٢٠٠٨ و ١٩٩٧ عام يف   البناء) ختطيط(لوائح  ، مت تعديل    ١٩٨٤ عاميف  
تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقـة يف ضـوء الظـروف        لمن أج متطلبات التصميم   
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قيـود  كوجود   يف االمتثال للمتطلبات القانونية،      ا مشقة ال مربر هل    ودويف حال وج  . املتغرية
إىل لوائح  الإلعفاء من   ل ميكن تقدمي طلبات     ،على سبيل املثال   هيكلية ال ميكن التغلب عليها،    

 الـيت   مراعاة املـشورة   وبعد   على أساس الوقائع  يف الطلبات الفردية    اهليئة  تنظر  و. هيئة املباين 
اليت تضم، من بني آخرين،     املعنية بإمكانيات الوصول دون عوائق      تشارية  قدمها اللجنة االس  ت

 .ممثلني لألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية وضعف البصر وضعف السمع

وحيدد الدليل كـال مـن متطلبـات        . البناء) ختطيط(ويكمل دليل التصميم لوائح       ٧-٩
  .مرافقالتصميم اإللزامية واملوصى هبا إلمكانية الوصول دون عوائق ولل

 وعلى مرّ . ١٩٩٧ عام وجرى حتديثه يف     ١٩٨٤ عاموُنشر دليل التصميم ألول مرة        ٨-٩
السنني، طرأ تقدم كبري على تكنولوجيا البناء، وحتسني على نوعية حياة عامـة اجلمهـور،               

ولذلك أجرت حكومة منطقة    . وتنامي وعي اجملتمع جتاه احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة       
 بغية حتسني متطلبـات التـصميم،       ١٩٩٧ عام لدليل   ة اخلاصة استعراضاً   اإلداري كونغ هونغ

  .آخذة التقدم يف تكنولوجيا البناء وتوقعات اجملتمع يف االعتبار
 واجلمهـور   يالتـشريع وبعد إجراء مشاورات مكثفة مع أصحاب املصاحل واجمللس           ٩-٩

ضـع دليـل التـصميم      مة من اجلهات املعنية، و    دبصفة عامة، والنظر يف وجهات النظر املق      
ويستحدث الدليل جمموعة   . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ موضع التنفيذ يف     ٢٠٠٨ عامل

ألشخاص ذوي اإلعاقة من قاعات     امن املتطلبات اجلديدة، من قبيل توفري إمكانيات وصول         
االجتماع إىل املرافق وراء الكواليس، وإدخال متطلبات تفصيلية لعدد أماكن وقوف السيارات            

جمها وما يوضع هلا من الفتات؛ وحتسني الفتات االجتاهات؛ والنص على مستويات احلـد      وح
  .األدىن إلضاءة املمر والدرج واملصعد والبهو لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وهكذا

  التدابري اإلدارية اليت اختذهتا اإلدارات احلكومية املختلفة    

  التابعة للجنة االستشارية إلعادة التأهيلاللجنة الفرعية املعنية بإمكانية الوصول     
بغية التأكد من أخذ احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقات بعني االعتبار يف تصميم              ١٠-٩

املباين واألماكن العامة وتطبيق تكنولوجيا املعلومات وتوفري وسائل النقـل العـام واملرافـق              
انيـات الوصـول التابعـة للجنـة        الرياضية والترفيهية، أنشئت اللجنة الفرعية املعنية بإمك      

 اإلدارية اخلاصـة    كونغ هونغاالستشارية إلعادة التأهيل إلسداء املشورة إىل حكومة منطقة         
  :بشأن األمور التالية

تقدمي املشورة بشأن االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث   )أ(  
الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات    تصميم املباين، والبيئة اخلارجية، ومرافق النقل وإمكانيات        

  والوسائط املرتبطة هبا؛
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 القصور املوجودة من حيث تصميم املباين، والبيئة اخلارجية،         نواحيدراسة    )ب(  
 يتعلـق  فيماوالنقل العام، وإمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات والوسائط املرتبطة هبا           

  لتحسني الالزم؛ والتوصية با،باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
رصد واستعراض اجلهود املبذولة يف حتسني تصميم املباين، والبيئة اخلارجية،            )ج(  

ونظام النقل العام، وإمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات والوسائط ذات الصلة وكذلك   
  ؛ اجلديد عليهاتطويرال يف إدخالالنظر 

  حاب السيارات؛دراسة احتياجات املعوقني من السائقني وأص  )د(  
توفري مرافق النقـل املوجهـة لتلبيـة        باصة  اخل النظمتقدمي املشورة بشأن      )ه(  

  احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
تقدمي املشورة بشأن االحتياجات اخلاصة لألشخاص املعوقني يف إطار خطة            )و(  

   بشروط ميّسرة؛الرحيمتوفري املسكن 
فق الرياضية والترفيهية العادية واخلاصـة      دراسة كيفية استخدام أنواع املرا      )ز(  

؛ والتوصية بكيفية تطوير هذه ة على اختالف أنواعهم لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاق    
  اخلدمات واملرافق وتوسيع نطاقها ومتويلها؛

تقدمي املشورة بشأن أدوار كل من الدوائر احلكوميـة واملنظمـات غـري               )ح(  
  ت الرياضية والترفيهية للمعوقني؛احلكومية يف توفري االحتياجا

  .توصيات إلدخال حتسينات على املسائل املذكورة أعالهالتقدمي   )ط(  
منها ضعف الـسمع    (وتضم اللجنة الفرعية أعضاء يعانون أنواع خمتلفة من اإلعاقة            

مبـا يف ذلـك قطـاع       (، من قطاعات النشاط املختلفة      )وضعف البصر واإلعاقات اجلسدية   
، وممـثلني عـن اإلدارات      ) وقطاع إعادة التأهيل وقطاع التعليم، وما إليها       رية التجا األعمال

وتكفل هذه العضوية أن تأخذ اللجنة الفرعيـة بعـني االعتبـار آراء    . احلكومية ذات الصلة 
واألشخاص من خمتلف قطاعات اجملتمع، وأن      ) أي األشخاص املعوقون  (مستخدمي اخلدمات   

  .دارات احلكومية املعنية وأصحاب املصلحةتعزز التعاون والتنسيق بني اإل

  الوصول إىل أماكن العمل    

  املباين بشكل عام    
 بإمكانية الوصول إىل املباين، على النحو املنصوص عليه مبوجب املـادة            يتعلق فيماو  ١١-٩

اليت متلك صـالحية     )١٠(لسلطة العامة ليس ل  من القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة،        ٨٤
على خطط البناء للمباين اجلديدة أو التعديالت على املباين         أن توافق    على أعمال البناء     املوافقة

__________ 

 . مدير األراضي وهيئة املباين وهيئة اإلسكان ومدير اخلدمات املعمارية"السلطة العامة"تشمل  )١٠(
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واإلضافات إليها ما مل يتم توفري إمكانية الوصول هذه إىل البناء أو مكان العمـل                )١١(احلالية
وعند النظر فيما إذا كان سيتم تـوفري        . للمعوقني بالقدر املعقول يف ظل هذه الظروف      املعين  

إتاحـة  عملياً  املالئم  كانية وصول معقولة، تأخذ السلطة العامة يف االعتبار ما إذا كان من             إم
هذا الوصول داخل حيز املبىن واضعة يف االعتبار املوقع الفعلي للبناء واملنطقـة احمليطـة بـه                

ذا كان توفري إمكانية الوصول من شأنه أن يفرض مـشقة ال ميكـن تربيرهـا                إمباشرة وما   
إتاحـة  ومن أمثلة هـذه اإلمكانيـات       . ذي يلتمس املوافقة أو أي شخص آخر      للشخص ال 

ة أو املصاعد ملعاجلـة الـتغريات يف املـستوى،          ائل امل مراتاملوالوصول إىل املدخل الرئيسي     
  .واملراحيض املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

وفقـاً    املبـاين قـانون املناسبة يف إطار إنفاذ     اإلنفاذ  إدارة املباين إجراءات    ستتخذ  و  ١٢-٩
أو مرافـق   إلمكانيـة    به   أذون غري امل  التعديلأو  غري املأذون هبا    زالة  اإل بشأنلسياسة اإلنفاذ   

الـك  امل ويف حال عدم تنفيذ   .  يف املباين اخلاصة    عليها ملوافقا األشخاص ذوي اإلعاقة  وصول  
 اإلدانـة   نـد يتعرض ع ، فقد   قانون املباين قانوين مبوجب   بعد إعالنه بأمر    تصحيح  ال ألعمال

. كونـغ  هونـغ   مـن دوالرات  دوالر٢٠٠ ٠٠٠ قدرهاغرامة للسجن ملدة سنة واحدة و    ل
 من دوالرات    دوالر ٢٠ ٠٠٠ قدرها غرامة يومية    تفرض كذلك بالنسبة للجرائم املستمرة،    و

 .كونغ هونغ

 املباين احلكومية    

إمكانيـة    نشطة لتحـسني    اإلدارية اخلاصة جهوداً   كونغ هونغتبذل حكومة منطقة      ١٣-٩
 اليت بدأ وتليب مجيع املباين احلكومية اجلديدة      . ايل من العوائق إىل املباين احلكومية     اخلالوصول  

 دليل  لزامية على النحو املبني يف    اإلملتطلبات  ا ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١ بعد   فيهاالبناء  
. نونيـة كن ذلك، مستوى يتجـاوز املتطلبـات القا       أم كلما   ،وحتقق ٢٠٠٨ عامالتصميم ل 

 مـع اإلدارات    باالشـتراك عمل إدارة اخلدمات املعمارية     ت املباين احلكومية القائمة،     جديدلتو
.  قـدر اإلمكـان    اخلايل من العوائق  وصول  لل مرافق   على إدخال إدارة املباين املعنية    القائمة ب 

يف مرحلـة   تدقيق النظـر     لضمان   ات آلية لفحص التصميم   إدارة اخلدمات املعمارية   تطبقو
جلنـة  ومتحـص   . الوصولإمكانية   من حيث  مجيع املشاريع اجلديدة      يف كرة من التصميم  مب
لضمان املتعلقة بإمكانية الوصول    ملشاريع  امقترحات   تابعة إلدارة اخلدمات املعمارية   لتدقيق  ل

 .العوائقايل من  اخللتصميملاالمتثال للمتطلبات القانونية 

 لاعمأ كل عام    إدارة اخلدمات املعمارية  نفذ  تئمة،  املباين احلكومية القا  ب يتعلق فيماو  ١٤-٩
هـا  زور مـا ي   كثريا املباين احلكومية اليت     يفالية من العوائق    اخلرافق  امل لرفع مستوى    التحسني

املعنية بإمكانيات الوصـول التابعـة      لجنة الفرعية   ال مشورة اإلعاقة بناء على     وشخاص ذو األ

__________ 

 . أو يقل املستخدمة لسكىن أسرة واحدة مترا١٣ًفيما عدا املباين اليت يبلغ ارتفاعها  )١١(



CRPD/C/CHN-HKG/1 

GE.11-40818 46 

 مليون دوالر مـن     ٧٢ مت إنفاق مبلغ  ،  ٢٠٠٠ امعمنذ  و. للجنة االستشارية إلعادة التأهيل   
 .اً حكوميمبىن ١٤٧  يفرافقواملالوصول إمكانية  على حتسني كونغ هونغ دوالرات

 الالزمـة تحسني  الأعمال  ب أيضاً    اإلدارات احلكومية واملنظمات العامة    وتقوم فرادى   ١٥-٩
أجنزت إدارة اخلدمات   فقد  . هتاحتت إدار اليت  ماكن  األ يف   العوائق من   ةاليباملرافق اخل لالرتقاء  

 من أجل إتاحةتحسني لل مشروعا ١٣٣، على سبيل املثال، ٢٠٠٦ عامالترفيهية والثقافية منذ 
، مبـا يف   والترفيهيةالثقافيةمنافذها  يف شخاص ذوي اإلعاقةناسبة لألواملرافق امل وصول  ال سبل

، وسوف تواصل   ٢٠٠٩ عاما يف   آسي  أللعاب شرق  ملعبا ١٣تحسينات على   الذلك إدخال   
 .اتنيتحسالل اعمأل  جديداً مشروعا٤٠ًتنفيذ 

 مصممة بإمكانيات  هليئة اإلسكان    التابعة والكتل السكنية السكنية العامة   اجملمعات  و  ١٦-٩
 تـصميم   علىيئة  اهلطبق  وت. تهمسالمة املستأجرين وراح  ل، مراعاة   العوائقوصول خالية من    

إمكانية  لتوفري   الواردة يف دليل التصميم   تطلبات  امل،  ١٩٩٨ عاماجملمعات السكنية العامة منذ     
 إمكانيـة الوصـول  لتعزيـز  و. ةقاعشخاص ذوي اإل لألالعوائقالية من   واملرافق اخل وصول  ال

 وتلبية االحتياجات املتنوعة جلميع األعمار واألشخاص ذوي اإلعاقة، اعتمدت هيئة           للجميع
 التنقل  ولتيسري. ٢٠٠٢ عامإلسكان العام منذ    إلسكان مبادئ التصميم العاملية يف مشاريع ا      ا

يئة اهلقد وفرت ف، داخل اجملمعات السكنية  ذوو اإلعاقة  مبن فيهم األشخاص     شخاصجلميع األ 
احملليـة  الـسكنية   كتـل   ال اللمس يربط     عن طريق   إرشادياً اًمسارو العوائق من   اًخالي مدخالً

املتعلقـة  ، واملرافق التجارية و   ئل النقل للمجمعات من قبيل نقاط تقاطع وسا     املرافق الرئيسية   ب
 للنـهوض  مراحـل    حتسني املباين على  كما بدأت أعمال    . ، وما إىل ذلك   ية واجملتمع بالرعاية

 يف  ات هـذه  نيوقد مت االنتهاء من أعمال التحس     . ملباين القائمة ا العوائق يف الية من   اخلرافق  بامل
 بعـض   من أال تغطي  ان القلق العام    وتدرك هيئة اإلسك  . عامسكان ال  لإل جممعاً ١٥٠حوايل  

خارج نطاق اختصاص اهليئة، مثل الواقعة  اللمس املناطق العامة اإلرشادية عن طريقسارات امل
، وطرق املشاة اليت تديرها إدارة الطرق السريعة أو         )١٢(التابعة لصندوق لينك  مراكز التسوق   

 هيئة اإلسـكان بنـشاط      وسوف تعزز  .، وما إىل ذلك   قطارات النقل العام احملدودة    شركة
املرافـق يف متنـاول     هـذه   ل واملناقشة مع اإلدارات واملنظمات املعنية للتأكد من أن          تواصال

 .األشخاص ذوي اإلعاقة

 متواصلة لتحسني املرافق يف خمـافر الـشرطة         اً جهود كونغ هونغ قوة شرطة    وتبذل  ١٧-٩
 جتديد مراكـز    جرىا  عندمو. األشخاص ذوي اإلعاقة دون عوائق    وصول  إمكانية  لتسهيل  

مـن  مرافق خمتلفة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقـة        مت إنشاء   ،  التسعيناتلشرطة يف أواخر    ا
الكراسي ذات العجـالت    ممرات مائلة لصعود    وتشمل هذه املرافق    . عوائقاستخدامها دون   

__________ 

 منطقة هونغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة        صندوق لينك لالستثمار العقاري هو صندوق االستثمار العقاري يف         )١٢(
 منشأة لتجارة التجزئة وأماكن انتظار السيارات تقع بالقرب من جتمعـات اإلسـكان العـام                ١٨٠ويتبعه  
 .باإلجيار
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  وضباط ذوي اإلعاقة هواتف فيديو مثبتة عند املدخل الرئيسي لتسهيل االتصال بني األشخاص           و
 متنوعة أخرى، مثل مقـابض    وجرى كذلك تغيري تسهيالت   . قنيوالشرطة، ودورات مياه للمع   

 خصيـصاً املـصممة   ، كما مت استبدال اهلواتف العامة       يف املصاعد لوحات التحكم   واألبواب،  
وستواصـل الـشرطة    . ألشخاص ذوي اإلعاقة  من جانب ا   يف االستخدام جلعلها أكثر سهولة    

 .ربامج التجديدالقيام ب إىل جنب مع جنباً ا يف أماكن عملهالعوائقية من الاخلرافق بامل االرتقاء

 لتحقيق أهـداف     دائماً تسعى إدارة الصحة  املؤسسات الطبية العامة،    ب يتعلق فيماو  ١٨-٩
 بيئة مادية خالية من العوائـق لتـسهيل   لتهيئةدارية اخلاصة كومة املنطقة اإلحلسياسة التأهيل   

وصـول  التدابري الالزمة لـضمان     ب يتعلق فيماو.  يف اجملتمع  عاقةاألشخاص ذوي اإل  ج  ادمإ
هم منـها، واسـتخدامهم      وخـروج  م إليها  ودخوهل  العيادات باينملاألشخاص ذوي اإلعاقة    

 اإلدارةقـد أنـشأت     ف،  امساعدة أو بدون صعوبات ال مربر هل      دون  خدمات العيادة   /مرافق
ما يلزم مـن مرافـق      بتوفري   يتعلق فيما عماريةباالشتراك مع إدارة اخلدمات امل    اآلليات التالية   

 :اتعيادإىل مباين اللوصول لخالية من العوائق 

املباين  قامت إدارة اخلدمات املعمارية بتقييم     القائمة،   اتعيادالبالنسبة ملباين     )أ(  
معايري /شروطألحدث  وفقاً  الصيانة  /نيتحسلل أعمال   إىل أي  حاجة   واإلبالغ يف حال وجود   

املـصاعد الـسهلة    /ائلـة املسارات امل / الطرق ،على سبيل املثال  (ايل من العوائق    الوصول اخل 
خدمـة  /مكتب استعالمات  و ،الدرابزينو عن طريق اللمس،     ومسارات التوجيه ،  االستخدام
 جرى عمل ترتيبات ألعمال توفري    ،  هتا ومشور اإلدارةعلى أساس تقييم    و). وهكذا ،اجلمهور

ات اليت حتتاج إىل حتسينات عيادال بالنسبة ملباين إىل املنشآتلوصول ل العوائقالية من   اخلرافق  امل
 العوائـق الية مـن    الوصول اخل  مرافق   إدخالسيتم  ف،  اتبالنسبة لبقية مباين العياد   أما  . كبرية

  التجديد والتعديل والتحسني، القيام بأعمالعند عملياً مكن بالقدر امل

ـ بإ املمارسة احلاليـة     تقضية،   اجلديد اتتخطيط ملشاريع العياد  اليف    )ب(   ج ادم
للمتطلبات اإللزامية املنـصوص    وفقاً   مشاريع األشغال    يف العوائقلوصول خالية من    لمرافق  

 .آخر دليل للتصميم بشأن إمكانية الوصول دول عائقعليها يف 

شخاص ذوي اإلعاقـة إىل  األوصول سهولة  لضمان   أيضاً   هيئة املستشفيات وتسعى    ١٩-٩
 ،٢٠٠٨ عـام الواردة يف دليل التصميم ل    لمبادئ التوجيهية   لمراعاة  و. ادارهتإل ضعةاخلا املباين

 ن ذلك ضرورياً  وكيتطوير حيثما   ال منشآهتا احلالية وسوف تنفذ أعمال       تضطلع اهليئة مبراجعة  
ة بـشأن   اميف ضوء االنتقادات الع   و. دليل قدر اإلمكان  ال يف   الواردة التصميم   للوفاء بشروط 

خالية من العوائق بني مرافق النقل العام واملستشفيات العامـة، سـوف            ت  وصالعدم توفري   
خالية مـن العوائـق     لوصول  إنشاء تسهيالت ل   استكشاف جدوى     هيئة املستشفيات  واصلت

 .وذلك بالتشاور مع اإلدارات احلكومية ذات الصلة

عد  مثـل املـصا    العوائـق خالية من   ووصول مناسبة   لل ومت توفري إمكانيات ومرافق     ٢٠-٩
 تـسمح الظـروف     ماودورات املياه لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مدارس القطاع العام حيث         
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ومجيع مشاريع  . ٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٧بذلك، يف إطار برنامج حتسني املدارس خالل الفترة من          
 الـسائد يف ذلـك      لدليل التصميم وفقاً   ها، مت تصميم  ١٩٩٧ عاممنذ  أبنية املدارس اجلديدة    

، ٢٠٠٨ عـام استحداث دليل التصميم ل    ولدى.  العوائق لوصول دون  بشأن إمكانية ا   الوقت
الـشروط   ة تلبية كامل  ٢٠٠٨ عامديدة اليت شيدت بعد     اجل مجيع مدارس القطاع العام      ستليب
لقيام بأعمال  ل أن تطلب متويال مكمال من مكتب التعليم       أيضاً   لمدارسوميكن ل .  فيه الواردة

 .حسب االقتضاءحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة التحويل الثانوية يف املدارس لتلبية ا

 املتاحةيف أماكن العمل    الوصول   سهولة   بشأن جلنة تكافؤ الفرص  التوصيات الواردة يف تقرير         
 لجمهورل

يف أماكن العمـل    الوصول   سهولة   بشأنالتحقيق الرمسي   عن   اًتقريراللجنة  أصدرت    ٢١-٩
 تـصميم   بـشأن  واسعة    فيه توصيات  وقدمت ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٧لجمهور يف   ل املتاحة

التقرير عددا من التوصيات بـشأن      هذا  يف  وقدمت اللجنة   . وإدارة املرافق واملباين احلكومية   
 .ةيباين احلكوماملوإمكانية الوصول إىل املرافق  املضي يف حتسنيكيفية 

 اإلدارية اخلاصة فرقـة عمـل       كونغ هونغ على ذلك، أنشأت حكومة منطقة       رداًو  ٢٢-٩
مكتب وتضم فرقة العمل ممثلني من  . التوصياتهذه  سيق اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملتابعة       لتن

واإلدارات األشـغال   خمتلـف إدارات    فضالً عن واألمني األول ملكتب اإلدارة      العمل والرفاه 
إجراء فوري  اختاذ هبدف اللجنةفرقة العمل توصيات ستدرس و. األماكن تشغيلاملسؤولة عن 

متابعة عند االقتضاء لتعزيز إمكانية الوصول إىل املباين واملرافق         لل توقيت ومستدام ومناسب ال 
 .بني إدارات احلكومةفيما التنسيق ب النهوضاحلكومية و

 ايل من العوائق اخلنظام النقل     

أهـداف الـسياسة العامـة      فترمي  الوصول يف نظم النقل،     بإمكانية   يتعلق فيماأما    ٢٣-٩
 : ما يليكفالة إىل اخلاصة داريةاإلحلكومة املنطقة 

تيح الوصول إىل مجيع املباين واملرافـق       تخالية من العوائق،    مادية   بيئة   يئةهت  )أ(  
 ؛جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة

،  لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة      أحكاماً يشمللنقل  ل نظام   وضع  )ب(  
 .ه فيهميسري مشاركتهم الكاملة واندماج يف اجملتمع وتحبرية نقل على التموذلك لتعزيز قدرهت

 هـديف  علـى    تقوم باإلشراف  الوكاالت اليت    إحدىباعتبارها  وتوفر إدارة النقل،      ٢٤-٩
تسهيالت اليت يسهل استخدامها وال   ، خدمات النقل العام     وتنفيذمهاأعاله  ين  السياسة املذكور 

أوساط األشـخاص   م من   بدعو. إمكانية استخدام وسائل النقل   ارع لتعزيز   و الش الالزمة يف 
 صياغة رؤية جديـدة   ب قامت الوزارة  وسائل النقل العام،     والقائمني على تشغيل   ذوي اإلعاقة 

 ٢٠٠٢ عاميف أواخر    "العناصر اخلمسة األفضل  استراتيجية  "، واعتمدت   "النقل للجميع " هي
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 خدمات  ولتيسري الوصول إىل   أصحاب املصلحة وتقدمي توجيهات واضحة للتخطيط        رشادإل
 : ما يلي"العناصر اخلمسة األفضل"وتشمل . النقل واملرافق عملياً

 مزيد مـن التوسـع يف الـسكك         - تاحة للجميع املأفضل خدمات النقل      )أ(  
الـيت   وسيارات األجرة واحلافالت العامة اخلفيفة،      اتلعباروا،  وشركات احلافالت احلديدية،  

 ؛عة لريهابوسالتاب حتسني كفاءة اخلدمات فضالً عنيسهل استخدامها 

إمكانيـة   تـوفري    - أفضل اهلياكل األساسية واملرافق العامة للنقل للجميع        )ب(  
 وأرصـفة   ، سيارات األجرة  مواقف، و ت احلافال واقفالوصول إىل تقاطعات النقل العام، وم     

 مع  التبديلحمطات السكك احلديدية وغريها من املرافق التابعة اليت من شأهنا تسهيل            املوانئ و 
 ؛النقل العامخدمات 

 توفري مرافق أفـضل     - للجميع الشوارع واملناطق املخصصة للمشاة   أفضل    )ج(  
، الطـرق املـزودة بإشـارات      عند معابر    اإللكترونيةسموعة  املللمشاة مثل إشارات املرور     

وسائل النقل العامة ومرافق اجملتمـع      لاللمس لربط التقاطعات الرئيسية     اإلرشادية ب سارات  املو
ومزيد مـن   ناسبة  املجسور املشاة   عند  صاعد  امل ومزيد من ،  شخاص ذوي اإلعاقة  اخلاصة باأل 

 مشاة؛املناطق املخصصة لل

دليـل  حتـديث    -  معايري التخطيط واملبادئ التوجيهية واإلجراءات     أفضل  )د(  
 ؛ واملبادئ التوجيهية لتلبية االحتياجات املتغرية والظروف اجلديدةختطيط وتصميم النقل

 قنـوات استـشارية     إعداد -  اإلجراءات والنتائج  حيثاكة من   شرأفضل    )ه(  
عام لتعزيز  ال للتثقيفديدة لالحتياجات، وإطالق برامج     اجلاالت  اجملديدة و اجلبادرات  املبشأن  
دولية لتسهيل حرية تنقـل     /ية مع منظمات خارج   اتالشراكتكوين   و "النقل للجميع "مفهوم  

 .ذوي اإلعاقةاألشخاص 

القـائمني علـى    ، بالتعاون مع    إدارة النقل اف املذكورة أعاله، بذلت     لتحقيق األهد و  ٢٥-٩
التأهيل ومنظمات األشخاص ذوي إعادة  واإلدارات احلكومية املعنية وقطاع تشغيل وسائل النقل

العناصر اخلمسة  استراتيجية  "من خالل   و. "النقل للجميع " لرؤية للترويج متواصلة   اإلعاقة جهوداً 
يف الوصـول   سهل  أالستعمال و أيسر يف ا  النقل  ومرافق   النقل العام    خدماتأصبحت  ،  "األفضل
 .يف الفقرات التاليةلذلك  التفصيل يرد شيء منو. ذوي اإلعاقةلألشخاص بالنسبة  إليها

 توفري  تمأعاله، ي ) د(٢٤-٩، املذكور يف الفقرة     دليل ختطيط وتصميم النقل   لوفقاً  و  ٢٦-٩
 متر مـن املنـاطق      ٤٠٠يف حدود   على مسافة   ك،   ذل أمكنطرق خالية من العوائق، أينما      

 :املسّنون واحملتاجني، مبا يف ذلك ذوي اإلعاقةاملباين التالية لتعزيز إمكانية الوصول لألشخاص و

األعمال التجارية أو املناطق التجارية الكربى وشـوارع التـسوق          مناطق    )أ(  
 ؛ات التجارية الكبريةمروامل
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التابعة  حمطة احلافالت    ، وخصوصاً وحمطاهتا العامة   نقاط التقاء وسائل النقل     )ب(  
قف سيارات األجرة، وحمطات الـسكك     موا، و حمطات احلافالت العامة اخلفيفة   ، و للشركات

  واملطار؛،أرصفة العباراتوات الترام، طاحلديدية، وحم

إىل  عـادة    اجلمهـور  عامة   حيتاجاملكاتب احلكومية ومباين النفع العام، اليت         )ج(  
  وغريها؛، على سبيل املثال،مكاتب الربيد ومراكز الشرطة واملراكز الثقافية والرياضيةك، دخوهلا

 األسواق؛  )د(  

 املستشفيات والعيادات؛  )ه(  

مراكـز إعـادة التأهيـل،      ك لألشخاص ذوي اإلعاقة،     خمصصأي مبىن     )و(  
  وما إىل ذلك؛، العمل، على سبيل املثالوحلقات

 ؛ذوي اإلعاقة للسائقني املخصصة سياراتال أماكن انتظار  )ز(  

 ؛اجملمعات السكنية الكربى  )ح(  

 .وما إىل ذلكاحلدائق واملساحات املفتوحة،   )ط(  

 التصميم التاليـة عنـد   لشروط، دليل ختطيط وتصميم النقل  لوفقاً   ،وينبغي االمتثال   ٢٧-٩
 :العوائقالية من اخللوصول ا ممرات وفريت

الستيعاب املـشاة    مبا فيه الكفاية     رات املشاة ممعرض مجيع   أن يتسع   ينبغي    )أ(  
 ؛)مبا يف ذلك الكراسي ذات العجالت(مساعدة للمشي الذين يعتمدون على أداة 

 ؛املرتفعة عن مستوى الشارع يف مجيع نقاط العبور أن تتوافر األرصفة املائلةينبغي   )ب(  

 ؛ مائلةذات املستويات املنفصلة مبمرات نقاط العبور أن تزودينبغي   )ج(  

  املعايري احملددة؛ممرات املشاة يتبع معدل احندارينبغي أن   )د(  

 إشارات مسموعة؛ب إشارات أن تزود أماكن العبور اليت تنظمهاينبغي   )ه(  

يف حال وجود   و. دَرجأو ال عن الرصيف    كبديل   توفري املمرات املائلة  ينبغي    )و(  
 فري املصاعد؛وقع، ينبغي النظر يف توحتول دون ذلك يف املقيود 

 مرور؛تشكل عائقا للأال وبشكل منتظم مرتبة  تركيبات الشوارعكون ينبغي أن ت  )ز(  

 اللمس عنـد نقـاط      املشاة اليت تعمل عن طريق     شرائط حتذير    ينبغي توفري   )ح(  
أرضـية  مثـل   (يف األماكن الالزمة    و. أمامهم اخلطر احملتمل    إىل ضعاف البصر العبور لتنبيه   

للمـس  إرشادية عن طريق ا    مسارات   وفري، ميكن ت  )اليت يكثر املرور عليها   املنصات العريضة   
 ضعاف البصر؛ الجتاه تسهيالً

 .املناسبة العالماتوفري ينبغي ت  )ط(  

بتـسهيالت العبـور ذات    يتعلـق  فيما، أيضاًدليل ختطيط وتصميم النقل      ويقتضي  ٢٨-٩
جلميـع جـسور    بالنسبة  عاقة  ، توفري إمكانية وصول األشخاص ذوي اإل      املستويات املنفصلة 
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. صاعدامل أو   املمرات املائلة رتفعة إما عن طريق توفري      املشاة امل نفاق  أاملشاة اجلديدة، وممرات و   
 . جسور املشاة القائمةعندملصاعد عادة هتيئة ا برنامج مستمر إليوجد ،ىل جانب ذلكوإ

 خدمات السكك احلديدية    

 يوجد هبـا طريـق    ) سباقالاء حمطة مضمار    باستثن(مجيع حمطات السكك احلديدية       ٢٩-٩
 وكراسي صعود  املصاعد،   من قبيل املرافق  ب مزود العوائق من   ايلاخلوصول  للواحد على األقل    

 يف   على من حيتاجون إليهـا     السلم واملمرات املائلة ومعينات الكراسي ذات العجالت تيسرياً       
 أنواعـاً  الذين يعـانون  ركاب  ملصلحة ال و. هاواخلروج من إىل احملطات أو األرصفة      الدخول

واسـعة،  البوابـات   ال من قبيل  تسهيالتتم يف خمتلف احملطات تركيب      يخمتلفة من اإلعاقة،    
، عن اقتـراب عالمـات الوقـوف      عالن  اإلنظم  و عن طريق اللمس،     اإلرشاديةسارات  املو

 املتحـرك،   للـسلم سموعة  املشارات  واإل،  اتلمحطل عن طريق اللمس     يةتخطيطالرائط  واخل
 . وما إىل ذلك،أنظمة عرض املعلومات للركابو

 اليت تقوم الشركات بتشغيلهاخدمات احلافالت     

خـدمات احلـافالت جلمهـور      على توفري   متياز احلافالت   المخس شركات   تعمل    ٣٠-٩
، كان ٢٠٠٩ عاميف هناية و. حافلة ٥ ٨٠٠حنو يضم أسطول من احلافالت ولديها  املسافرين

 ميكن الصعود إليهـا    من هذه احلافالت     يف املائة  ٥٠ا يزيد على     أو م  ٢ ٩٠٠ ما يزيد على  
الكراسـي ذات   وقـوف   ل مبمرات مائلة ثابتة ومـساحات    هي جمهزة   و. تحركاملكرسي  بال

 يوجد نظام كما  . الذين يستعينون بالكرسي املتحرك    داخل املقصورة لنقل الركاب      العجالت
الذين  حافلة لصاحل الركاب     ٤ ٢٠٠كثر من    يف أ  املسموع واملرئي عن احملطة القادمة    عالن  لإل

 اًتيسريهبا   معظم احلافالت    مت جتهيز  ملحقة   ومثة تسهيالت . يعانون من ضعف البصر والسمع    
تحـرك  املكرسـي  مساحة ال مثل ، احلافالتيستخدمون على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 

نظـام  ، و واسعالدخل  وامل وإمكانية هبوط مقدمة احلافلة   ،  الوسط حزام اخللفي و  ذات املسند 
 مبادة  املكسوةنخفضة  امل واألرضيةداخل املقصورة،   ومتنوع امللمس   تباين األلوان   ملدرابزين  ا

 اإلعاقة،  ذويولوية للركاب   األقاعد ذات   امل و الذي يسهل الوصول إليه؛   رس  واجلغري زلقة،   
ولوحـة  ،  افلةمقدمة احل  على   لبيان املقصد ورقم اخلط   كبرية  اللكترونية  شاشات العرض اإل  و
مـصباح  و، وجرس   احلافلة ومؤخرهتا  على جانب    اخلط ة لبيان رقم  كبرياللكترونية  اإلعرض  ال
طريقة املكتوبة ب تسجيل  ال ولوحة رقم    عند مكان الدخول واخلروج   إغالق الباب   من  لتحذير  ا
 .قصورةاملدمة العمالء داخل خلساخن الط واخليل ابر

مات ميكن لألشـخاص ذوي اإلعاقـة البـصرية     تقدمي خد ، ل اقترح بعض املعلقني  و  ٣١-٩
عـالن  لإل خارجي   بنظام على تزويدها  احلافالت   أن يعمل القائمون بتشغيل   ،  االستفادة منها 
وقامت ذا الطلب، هب اإلدارية اخلاصة كونغ هونغحكومة منطقة وهتتم .  احلافالتعند حمطات

 القائمني على تـشغيل   شجع  ن فنحن. اليت تديرها شركات االمتياز    احلافالت   ملشغلي بإبالغه
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 تـسهيالت   إمكانية استخدام ما يوفرونه مـن      على مداومة حتسني   وسائل النقل العام دائماً   
 .تسهيالت لألشخاص الذين يعانون من ضعف البصرالالنقل، مبا يف ذلك 

 اراتخدمات العّب    

، لتشغيلهاوتتمتع بامتياز    مرخص هلا    اليت توفرها جهات تشغيل   ،  العّباراتخدمات  و  ٣٢-٩
.  الكراسي ذات العجالت   و، مبن فيهم مستخدم   ذوي اإلعاقة هي يف متناول معظم األشخاص      

ويتم توفري ألواح العبور املانعـة      . عند مداخل معظم أرصفة العبارات    للنداء  د أجراس   وجوت
فر اتتوكما  .  اهلبوط لتسهيل حركة الكراسي ذات العجالت      أماكناألخاديد على   لالنزالق و 
 .بالكراسي ذات العجالت خاصةارات مساحات م العّبعلى معظ

 ذروة الخدمات الترام وترام    

الذين ، ميكن لألشخاص    كونغ هونغترام  خطوط  قدمها  تدمة الترام اليت    خب يتعلق فيماو  ٣٣-٩
حرك  يعانون من صعوبات طفيفة يف الت      شخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع، واأل      

يتم تـوفري مقاعـد ذات      و. ساعدة من سائق الترام   مبعرب الباب األمامي    منت الترام   الصعود إىل   
عطـل  "مزودة بعالمة   الترام  مركبات  مجيع  و. أولوية للركاب ذوي اإلعاقة داخل املقصورات     

باإلضافة إىل ذلـك،  . إلنذار يف الطابق العلوي    مصحوبة جبرس مرافق ل    "يرجى الرتول  -بالترام  
 .يغلق الصعود اخللفي لإلشارة إىل أن الباب يوشك أن عند بابمثّبت جرس  أيضاً يوجد

تـرام الـذروة،   خلطوط أما بالنسبة خلدمة ترام الذروة اليت تقدمها الشركة احملدودة    ٣٤-٩
بوابـات الـدخول اخلاصـة،      و،  املمرات املائلة خاصة مثل   تسهيالت   األرصفة على   فتوجد

املعلومـات  لوحات ىل ذلك، يتم توفري    باإلضافة إ و. نداءأجراس ال وصفراء  الافة  احلعالمات  و
 . لألشخاص الذين يعانون من ضعف السمع والبصريةعالن الصوتووسائل اإلاإللكترونية 

 خدمات سيارات األجرة    

ألشخاص ذوي اإلعاقـة مـن      النتقال ا  راحةدمات  اخلتوفر سيارات األجرة أكثر       ٣٥-٩
ولوحـة الـرقم   يل املركبـات  لوحة تسج ب جمهزةمعظم سيارات األجرة    و. مكان إىل   مكان

الكانتونية الناطقة باللهجة   سيارات األجرة   وبعدادات  للمس  ملقروءة با  برايل وا  املكتوبة بطريقة 
 .يعانون من ضعف البصرالذين  الركاب  علىتيسرياًليزية كبوتونغهوا أو اإلن هلجة وأ

دخـال   اإلدارية اخلاصـة علـى إ      كونغ هونغوحث بعض املعلقني حكومة منطقة        ٣٦-٩
 اً نـشط  جهـداً إدارة النقل   يف هذا الصدد، بذلت     و. اليت يسهل استخدامها  سيارات األجرة   

بيـد أن القـرار     .  البحث عن مناذج مناسبة    املشتغلني يف جمال سيارات األجرة على     ملساعدة  
 اجملهزة السـتقبال  جرة  ، وعدد سيارات األ   لسيارات األجرة  التجاري بشأن النماذج الفعلية   

بيد القائمني على تـشغيلها   هو    السوق، إىلسيارات  هذه ال  إدخال   توقيتتحرك و املكرسي  ال
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تقدمي الـدعم   ب،   منها جتاوباً اإلدارية اخلاصة،    كونغ هونغستقوم حكومة منطقة    و. وتصنيعها
 .ومتابعة املسائل ذات الصلة، حسب االقتضاء

  احلافالت العامة اخلفيفةخدمات    

احلافالت العامة  عاقة بصفة عامة استخدام خدمات      عظم األشخاص ذوي اإل   ملميكن    ٣٧-٩
ـ  على مشغلي خطوط     ، أصبح لزاماً  ١٩٩٧ عاممنذ  و. اخلفيفة بسهولة  ـ  تافالاحل صغرية ال

وعالوة على  . م داخل مقصورة الركاب لتسهيل نزوهل     النداءتثبيت أجراس   ديدة  جلاضراء  اخل
، مثـل   وجودة على منت احلافلة   االرتقاء بالتسهيالت امل   القائمون بالتشغيل على  ع  ذلك، يشجّ 
قاعـد  امل و لالنزالق، واألرضية املانعة الدرابزين،  وبرايل،  املكتوبة بطريقة   تسجيل  اللوحة رقم   

 . الركاب علىتيسرياًولوية لألشخاص الذين يف حاجة إليها، األذات 

  ريهابوسخدمة    

 كونـغ  هونـغ مجعية  هي  ، اليت تديرها وكالة غري حكومية       ريهابوسوتوفر خدمة     ٣٨-٩
 نتقال من اال  األشخاص ذوي اإلعاقة  ن   متكّ اإلقليملنقل يف مجيع أحناء     لإلعادة التأهيل، شبكة    

يـضم  و. إىل أماكن العمل واملدرسة، أو املشاركة يف األنـشطة االجتماعيـة والترفيهيـة            
اخلدمة من الباب إىل الباب للمـسافرين         ويوفر خصيصاًمكيفة  خفيفة   حافلة   ١١٥ اأسطوهل

 مبـا يف ذلـك      ،العامةالنقل  دمات  خب العادية يف استخدام وسائل النقل      ة صعوب جيدونين  الذ
حكومـة  من   إعانة   يف إطار اخلدمة  هذه   تشغيل   ري وجي . الكراسي ذات العجالت   ومستخدم
 حتظـى   وهي خدمة نقل هامة لألشخاص ذوي اإلعاقة      .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغمنطقة  
أربـع حـافالت     التمويل الالزم لشراء     ٢٠١١-٢٠١٠ كومة يف وستخصص احل . بالتقدير
 مهستخداايزيد حجم  أن من املقدر، وسريهابطول س يف أسعالتووب.  جديدة إضافية  ريهابوس

 ة من رحـالت   رحل ٧١٠ ٠٠٠ إىل أكثر من     ٢٠٠٩ عاميف  رحلة   ٦٨٠ ٠٠٠ حوايلمن  
 .٢٠١٠ عامالركاب يف 

 السهلة االستخداملتأجري  اسيارات    

 كونـغ  هونغمجعية  جنحت   اإلدارية اخلاصة،    كونغ هونغمن حكومة منطقة    بدعم    ٣٩-٩
 متويـل   يف احلـصول علـى     ،لرئيس التنفيذي اجملتمعية ل شاريع  امللتأهيل، من خالل قائمة     ل

 ٣ مبا يف ذلك تكاليف التشغيل ملـدة  (كونغ هونغ مليون دوالر من دوالرات  ١٥,٢٤ قدره
 ٢٠ لشراء للفروسية، وذلك    كونغ هونغية لنادي   يف إطار صندوق االئتمانات اخلري    ) سنوات

تـأجري  ل أنشأت خدمة  إليها و  الكراسي ذات العجالت  جمهزة بإمكانيات صعود    سيارة تأجري   
  منذ هذهتأجري  الخدمة  وبدأت  . امليسورة االستخدام خدمة تأجري السيارات    هي   - السيارات

ات لألشخاص ذوي اإلعاقة،    من اخليار مزيداً   فأتاحت بذلك ،  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
 خـدمات   استخدامتحرك  املكرسي  الميكن ملستخدمي   و. باإلضافة إىل خدمات النقل احلالية    
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أن تيـسر   دمات  ذه اخل وميكن هل .  على مدار الساعة   حتديد املواعيد النقل الشخصية عن طريق     
 .تمعكامل يف اجملبشكل تعزز اندماجهم أن  واهتم احمللية وجمتمعهمأسرب االتصال هلم

 تعزيز االتصاالت    

 القائمني على تـشغيل   ، و األشخاص ذوي اإلعاقة  بني ممثلي   فيما  لتسهيل التواصل   و  ٤٠-٩
 الفريق العامل املعـين  أنشأت إدارة النقلوسائل النقل العام واإلدارات احلكومية ذات الصلة،   

 أتاحوقد  . ١٩٩٣ عامشخاص ذوي اإلعاقة يف     األ العام من قبل     بسبل استخدام وسائل النقل   
.  لتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا ذات االهتمام املـشترك          مفيداً منتدىالفريق العامل   

 القائمني علـى تـشغيل    مجيع  بني  كما أنه يأخذ زمام املبادرة يف معاجلة املشاكل املشتركة          
ل إدخـا  توفري املرافق و   بشأن موحدةوسائل النقل العام، مثل وضع معايري ومبادئ توجيهية         

بادرات ورصـد تنفيـذ   اجلديد من امل وسوف يواصل الفريق العامل حتديد      .  عليها التعديالت
 .وسائل النقل العامل اإلعاقة األشخاص ذوي إمكانية استخدامالربامج املتفق عليها لتحسني 

 مرافق الطرق     

 لتلبية احتياجـات مجيـع مـستخدمي        ها جهد إدارة الطرق السريعة قصارى    تبذل  ٤١-٩
من حيث توفري الطرق العامة واملرافق املرتبطة هبا     ، اإلعاقة و، مبا يف ذلك األشخاص ذو     الطرق

جيـري  ،  وبناء على ذلك  . الية من العوائق  اخل سبل االستخدام توفري  مع إيالء االعتبار لسياسة     
 يف تصميم الالزمة توفري الوسائل بضرورةنشر املبادئ التوجيهية لتذكري املصممني واملخططني 

على سبيل املثـال، لتـسهيل اسـتخدام        و. اء وصيانة الطرق واملرافق العامة ذات الصلة      وبن
لوصـول إىل    مرافق خالية من العوائق ل     تنشأر وأنفاق املشاة،    وساألشخاص ذوي اإلعاقة جل   

ائل صاعد، أو بد  امل أو   املمرات املائلة نفاق اجلديدة إما عن طريق توفري       مجيع جسور املشاة واأل   
 . يف املنطقة اجملاورةفق العبور املرتفعة عن الطريقهلا عند مرا

ر وأنفـاق  وياكل جسعلى مراحل هل  اإلدارة دراسة مدققة  ، بدأت   ٢٠٠١ عاممنذ  و  ٤٢-٩
مما إذا كان  للتأكد وذلك   ،وصول األشخاص ذوي اإلعاقة   ل اليت ال توجد هبا تسهيالت    املشاة  

إذا كانت أعمـال إعـادة      لة، وما   ممرات مائ يف شكل مصاعد أو     للوصول   مرافق   يلزم توفري 
اليت سيتم بشأن اهلياكل عادة التأهيل إلوقد مت التشاور مع اهليئات املختلفة      . التهيئة ممكنة تقنياً  

بالنـسبة  الالزمة على مراحـل      تنفيذ األعمال    جري، سي الدراسةبعد  و. لدراستهااختيارها  
 .يتم حتديد األولوياتبعد أن ها تعديلاليت ميكن  األنفاقسور املشاة وهياكل جل

 العوائقالية من اخلرافق املستشارية بشأن الدمات ااخل    

وتتلقى  املعاونة يف التأهيل   مجعيةتعمل يف إطار    هي  وخدمات االستشارات البيئية، و     ٤٣-٩
الستشارة اهلندسية تقـدم معلومـات متخصـصة        ل جمتمعية   ة خدم ي ه ،احلكومةمن  إعانة  

 يتعلق فيمااخلدمات واملرافق احلضرية    وصميم وتعديل املباين    وخدمات االستشارات يف جمال ت    
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 اإلعاقة اجلـسدية    واالحتياجات البيئية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك األشخاص ذو         ب
يـة، وكـذلك    عقل، واملرض العقلي واإلعاقـة ال     ) ضعاف البصر  هم في نمب(واإلعاقة احلسية   

 هينالعالج امل أخصائيو    إليهم مضافاً ونين معمار واخلدمة متخصص هذه  ويعمل يف   . للمسنني
ان للعمالء  باجملستشارية  اال ةدماخلوتقدم  . مجعية املعاونة يف التأهيل   والعالج الطبيعي يف مركز     

 خـدمات   تدفع تكاليف ذوي اإلعاقة، واإلدارات احلكومية والوكاالت التطوعية، يف حني         
 .كاليف، على أساس استرداد التحسب االقتضاءإدارة املشروع، 

 م املعلومات واالتصاالت ونظتتكنولوجيا    

 كونغ هونغتحويل   ب التزاماً راسخاً  اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغتلتزم حكومة منطقة      ٤٤-٩
 بأن من حق مجيع قطاعات اجملتمـع، مبـا يف ذلـك             اقتناعلدينا  و. ىل جمتمع شامل رقمياً   إ

تكنولوجيـا   سـيما  الالتكنولوجيا، و اإلعاقة، االستفادة من التقدم العلمي وواألشخاص ذو 
.  يف حتـسني نوعيـة احليـاة        رئيسياً  بشكل متزايد دوراً   تؤدي  يتاملعلومات واالتصاالت، ال  

 : ثالثة جوانبله الفجوة الرقمية سّدلبرنامج احلكومة و

 سـيما  الحتسني إمكانية الوصول إىل مرافق تكنولوجيـا املعلومـات، و           )أ(  
 ات احملرومة؛ والفئلألشخاص ذوي اإلعاقة

 بتكنولوجيا املعلومات؛ يتعلق فيمارفع مستوى الوعي واملعارف   )ب(  

 كونـغ  هونـغ كومة منطقة   حل الشبكيةملواقع  إىل ا الوصول  إمكانية  تعزيز    )ج(  
 .هااإلدارية اخلاصة واستخدام

لتسهيل استخدام تكنولوجيـا    املتخذة  التدابري الرئيسية   بيان ب  التاليةيف الفقرات   ويرد    
 .بل األشخاص ذوي اإلعاقةملعلومات واالتصاالت من ِقا

 اإللكترونية يف املقاطعاتمراكز للتجريبية ال اخلطة    

 إىل متكني خمتلف الفئـات      املقاطعاتتجريبية للمراكز اإللكترونية يف     الطة  اخل هتدف  ٤٥-٩
يا املعلومات تكنولوجإىل الوصول من  اإلعاقة، واحملتاجة يف اجملتمع، مبا يف ذلك األشخاص ذو       

 وإمكانيـة الـربط   ،  ية احلاسوب التسهيالت من خالل تعزيز توفري      هاواالتصاالت واستخدام 
 مركـزاً  ٣٣ بـني مـن   و. لكترونية والتدريب، والدعم التقين للمراكز اإل     ،اإلنترنتشبكة  ب

 .ذوي اإلعاقةشخاص خبدماهتا فئات األ  مراكز٤تستهدف ، انضمت للخطة

 للخدمة االجتماعية كونغ هونغجمللس صندوق التضامن الرقمي     

 خمتلف األنشطة اجملتمعية من خالل      كبري مسؤويل اإلعالم احلكومي يف رعاية      ينشط  ٤٦-٩
ـ لل للخدمات االجتماعية وبرامج خمتلفة      كونغ هونغصندوق التضامن الرقمي جمللس      ات رابط

ولوجيا املعلومـات    تكن ستخدامتشجيع ا  لمن أج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    لاملهنية  
 فضالً عـن  ،  ) اإلعاقة ومبا يف ذلك األشخاص ذو    (الفئات احملرومة   أوساط  واالتصاالت بني   
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تـصميم  جمـال ال   يف    الالزمة االحتياجاتبالعامة واخلاصة   الشبكية  الوعي بني املواقع    تعزيز  
 .ألشخاص ذوي اإلعاقة الاالستخدام من قب ملواجهة متطلبات العرضو

املواقع  يف تصميم صفحات     ستخدام اال املتعلقة بإمكانية وأفضل املمارسات   يهية  املبادئ التوج     
  واخلدمات اإللكترونيةالشبكية

بتحديث ،  ٢٠٠٩ هيولي/متوز يف   ، اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ حكومة منطقة    قامت  ٤٧-٩
الوصـول يف تـصميم     املتعلقة بإمكانيـة    جمموعة من املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات       

 إىل املعـايري الدوليـة   بـالرجوع  ، وذلـك  واخلدمات اإللكترونيةاملواقع الشبكية فحات  ص
 مـن   اً مزيـد  وسنورد. وجمموعات األشخاص ذوي اإلعاقة   الصناعة  من جانب   دخالت  املو

 .٨-٢١ إىل ٦-٢١  منالتفاصيل يف هذا الصدد يف الفقرات

  الرقمية ٢١اللجنة االستشارية الستراتيجية     

 الرقميـة املـشورة حلكومـة منطقـة         ٢١للجنة االستشارية الستراتيجية     ا تسدي  ٤٨-٩
 ٢١ اسـتراتيجية ربامج لتسهيل تنفيـذ     الستراتيجيات و اال بشأن اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغ

مساعدة ومتثل  . كونغ هونغخطة لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف       هي  الرقمية، و 
 ٢١ استراتيجية اجملاالت اهلامة يف إطار      أحدعامل املعلومات   الفئات احملرومة على االندماج يف      

) فرقـة العمـل   ( الرقمي   بالشمولعنية  موقد أنشأت اللجنة االستشارية فرقة عمل       . الرقمية
 احتياجـات خاصـة يف      بوجود فرقة العمل    سلمتو. كبري مسؤويل اإلعالم احلكومي   رئاسة  ب

فهم لحتقيقاً  و. ذوي اإلعاقة شخاص  ت األ خمتلف فئا احلصول على املعلومات واخلدمات بني      
 ،أفضلبشكل  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة          

 عمـل يف كـانون      حلقات اخلاصة، نظمت ثالث     م واحتياجاهت  بإعاقاهتم يتعلق فيماوخاصة  
شخاص لأل اعات مج ثالثيمع منظمات اجملتمع احمللي وممثلباالشتراك  ٢٠٠٩ديسمرب /ولاأل

صعوبات تفرض   الذين يعانون من  األشخاص  ، هي على وجه التحديد مجاعات       ذوي اإلعاقة 
 صـياغة االسـتراتيجيات     وجيري حاليـاً  . سمعال و على البصر  على حركة اجلسم و    تقييداً

يف جمـال   واملبادرات الرامية إىل معاجلة االحتياجات اخلاصـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة             
 .مات واالتصاالتتكنولوجيا املعلو

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكونغ هونغ جوائز    
 يف  ٢٠٠٦ عـام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف     ل كونغ هونغأنشئت جوائز     ٤٩-٩

 اإلداريـة   كونغ هونغإطار جهد تعاوين بني الصناعة واملؤسسات األكادميية وحكومة منطقة          
 إىل تع بدعم مكتب كبري مسؤويل اإلعالم احلكـومي،   ، اليت تتم  اجلوائزهذه  وهتدف  . اخلاصة

تكنولوجيـا املعلومـات    ل كونـغ  هونـغ وائز  جل معترف هبا دولياً  كبرية   جتارية   ةبناء عالم 
تطـوير جمموعـة مـن املنتجـات        على إدارة و   ة قطاعات خمتلف  عكفتوقد   .واالتصاالت

 وا يف ذلك األشخاص ذومب(دف مساعدة الفئات احملرومة  هب ،جميات واخلدمات اوتطبيقات الرب 
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ـ أذه املشاريع أمهية حيوية يف      وهل. املعلوماتتطور جمتمع   للحاق بركب   على ا ) اإلعاقة ل اعم
ـ  اًفاعترا "رقميمشول  أفضل  جائزة  " فئة   حتديد مت   ،يف هذا الصدد  و.  الرقمي الشمول سامهة مب

 وإلذكـاء ن   الرقمي، وبناء جمتمع معلومات عادل ومتـضام       شمولهذه املشاريع يف تعزيز ال    
 . الرقميبشأن الشمولالوعي العام 

  والربجمياتاسوباملساعدة املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول على جهاز احل    

الـصندوق املركـزي    " ١٩٩٧ عـام  منـذ    إدارة الرعاية االجتماعية  ت  أنشأوقد    ٥٠-٩
من احلساب   هونغ   مليون دوالر من دوالرات    ١ قدره    أويل ، باعتماد "ب الشخصية ياسوللح

 العمل احلر أو    ى قبول لععدنية، لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة      املعمالت  للاخلاص  املؤقت  
ىل مساعدة األشخاص املؤهلني ذوي اإلعاقة يف احلـصول         إ ويرمي الصندوق . املدعومالعمل  
من احملتاجني  حرمان   الالزمة لتنفيذ خطط أعماهلم، وضمان عدم        احلاسوبيةتسهيالت  العلى  
 مت منح   ،٢٠١٠مارس  /آذارحىت  و.  الوصول إىل مرافق املعلومات واالتصاالت     لفئة من هذه ا 

 . من مقدمي الطلبات٣٢٠  ل كونغ هونغ ماليني دوالر من دوالرات ٤,١ما جمموعه حنو 

  للفروسـية  كونغ هونغصندوق االئتمانات اخلريية لنادي     ، ساهم   ٢٠٠٥ عاميف  و  ٥١-٩
إلعـداد خمطـط نـادي الفروسـية         كونغ هونغرات   ماليني دوالر من دوال    ٧,١٥ مببلغ
إدارة الرعايـة    الـذي تـديره    البـصرية،    العاهاتذوي  شخاص  أللتكنولوجيا املعلومات   ل

برامج قارئة الشاشة    من أجل شراء  لمنظمات  لدعم  تقدمي ال  ويقصد هبذا املخطط  . االجتماعية
 اجملتمعيـة   سـتخدام االالـصينية يف نقـاط      للغة   بطريقة برايل    وشاشات عرض عالية األداء   

فرادى األشخاص ذوي اإلعاقة البـصرية      دعم  للألشخاص الذين يعانون من ضعف البصر و      
 تكنولوجيا املعلومـات لغـرض     وحيتاجون إىل  الذين يواجهون مشقة مالية حقيقية    ،  الشديدة

مـن   ماليني دوالر    ٤، مت منح ما جمموعه حنو       ٢٠١٠مارس  /آذارحىت  و. الدراسة أو العمل  
  .الطلباتأصحاب  األفراد من ١٢٣  ل ومن املنظمات ٢٨  ل كونغ هونغات دوالر

 اإلداريـة   كونغ هونغ حكومة منطقة    ستعمل يف املبادرة املذكورة أعاله،      واستمراراً  ٥٢-٩
وضـع  على  اخلاصة، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة وأعضاء فرقة العمل،            

ل األشهر املقبلة، مبا يف ذلك عقد منتدى منتظم واسـع           خطة عمل لتنفيذ تدابري حمددة خال     
، ذوي اإلعاقـة  رؤى بني جمموعات األشخاص     والتبادل وجهات النظر    من  لتمكني  لالنطاق  

 قطاعـات   فضالً عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    بالبحث والتطوير املتعلق    قطاعات  و
 املنتـدى   ولن يقوم . مات واحملتوى مقدمي منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلد     

فحسب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    من  ألشخاص ذوي اإلعاقة    ااحتياجات  بالتوعية ب 
التطورات يف   أحدث   اعتمادتشجيع القطاعات املختلفة للنظر يف كيفية       على   أيضاً   بل سيعمل 

 ها من ِقبـل   تخدامتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مرافقها وخدماهتا لتسهيل اس       جمال  
 .األشخاص ذوي اإلعاقة
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  األخرىإمكانية الوصول إىل املشاريع احلكومية الرئيسية    

هـي هيئـة    هيئة قانونية،    اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغلقد أنشأت حكومة منطقة       ٥٣-٩
ـ     مقاطعة   مشروع  يف قدماًلمضي  ل،   الغربية الثقافية  كولونمقاطعة   . ةكولون الغربيـة الثقافي
 /كـانون الثـاين    يف أوائل    ت، وانته للمقاطعة الثقافية  يف إعداد خطة التنمية      ة مستمرة واهليئ
.  ثالثة أشهر  اليت استغرقت  عملية استطالع آراء اجلمهور يف املرحلة األوىل      من   ٢٠١٠ يناير

 آراء األشـخاص ذوي     ، من خالل اجتماعات جمموعة التركيز     ،مجعتويف أثناء هذه العملية     
 التسهيالت يف جمـال     من احتياجاهتم و ةكولون الغربية الثقافي  ملقاطعة  تخطيط   ال بشأناإلعاقة  

خطـة   تلك اآلراء يف إعداد      اهليئة واستشاريسرياعي  و. يف املقاطعة الفنون واألماكن الثقافية    
 لضمان توفري بيئة خالية     ها أماكن الفنون واملرافق الثقافية داخل     خمططات توزيع  و تنمية املقاطعة 

إلتاحـة   تيسرياًجميات، يف هذا املشروع الكبري      االرب وأ، سواء من حيث األجهزة      من العوائق 
 .األشخاص ذوي اإلعاقة هبذه املرافقملساواة يف احلقوق والفرص لتمتع ا

، الذي يشمل تصميم    اإلمنائيتامار   من مشروع    ٢٠١١ عامومن املقرر االنتهاء يف       ٥٤-٩
مفتوح حيز   و ني للمشاة ين مرتفع ممر، و يالتشريعلس  جممع اجمل ووبناء جممع احلكومة املركزية،     

من دليل التـصميم    حكام ذات الصلة    لألاملشروع  هذا  تثل  ومي. ينعن هكتار مساحته  قل  تال  
 حكومة املنطقـة    وتويل. متطلبات الدليل تتجاوز  املدرجة فيه   املنشآت  ، وبعض   ٢٠٠٨ عامل
 تستـشري ، و شخاص ذوي اإلعاقة  ألدارية اخلاصة االعتبار الواجب لالحتياجات اخلاصة ل      اإل

 .التابعة للجنة االستشارية إلعادة التأهيلالوصول بإمكانية اللجنة الفرعية املعنية 

 العامثقيف الت    

تعزز مفهوم بأن  اإلدارية اخلاصة كونغ هونغ حكومة منطقة علىأشار بعض املعلقني    ٥٥-٩
هتيئـة   على   جاهدين بالفعل   نعمل،  يف هذا الصدد  و. جلمهوردى ا  ل العوائق من   ايلاخلتمع  اجمل

اعتمدت اللجنـة الفرعيـة     ف.  املستمرة  العام التثقيفمن خالل برامج    من العوائق   بيئة خالية   
، ٢٠٠٣ عام منذ   التابعة للجنة االستشارية إلعادة التأهيل     إعادة التأهيل    بشأن العام   ثقيفللت

العوائق لألشـخاص  ل من  العمل من أجل هنج شامل وجمتمع خا      "موضوع  على سبيل املثال،    
 وبـذلت جهـداً    العام،   للتثقيف ة املوضوعات الرئيسية لرباجمها السنوي     كأحد "ذوي اإلعاقة 

 لألشـخاص ذوي    "خالية مـن العوائـق    يئة  ب"أفراد اجلمهور أمهية وجود     دى   لتعزز ل  اًنشط
ـ  ت، زار ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاين  ىل  إ ٢٠٠٨مايو  /أيارمن  ويف القترة   . اإلعاقة ة اللجن

يف سـياق   و. اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل   تعزيز  ل ١٨  لا املقاطعات مجيع جمالس    االستشارية
 العوائـق الية مـن    اخلمرافق  لل الترويجيف  اللجنة من اجملالس دعمها      تبرنامج الزيارة، التمس  

ة مـن   بناء بيئة خالي  ل اللجنة الترويج ، سوف تواصل    العام القادم يف  و. مقاطعاهتا يف   هاوتوفري
 . العامإحدى نقاط التركيز يف التثقيفالعوائق، باعتباره 
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  جلنة تكافؤ الفرصاليت تلقتهاالوصول املتعلقة بإمكانية حصائيات عن الشكاوى اإل    

مـن   يف الفتـرة      الوصـول  بإمكانية شكوى تتعلق    ٣١٥تلقت جلنة تكافؤ الفرص       ٥٦-٩
 ٪ من جمموع الـشكاوى  ٧حوايل ، وهو ما ميثل ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠ إىل   ١٩٩٦ عام

ـ  . إطار القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة      يف   صاحلةلتحقيق وامل لاليت وردت     توقد حاول
 إىل  يف نفس الفترة، ورد   و.  من تلك الشكاوى   يف املائة  ٦٠ بنسبة يتعلق فيما حتقيق املصاحلة 

 . منها١٩  علىمتت املوافقةلحصول على املساعدة القانونية ول  طلبا٢٤ً اللجنة

  ١٠املادة     
 احلق يف احلياة

احلق األصيل يف احلياة جلميـع      ب اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغتعترف حكومة منطقة      ١-١٠
لصون هذا  و. على قدم املساواة مع اآلخرين    )  اإلعاقة ومبا يف ذلك األشخاص ذو    (األشخاص  

 ذوي اإلعاقـة   والبقاء لألشخاص    حلق يف احلياة  ا محاية   يكفل اً قانوني اً إطار ناقد وضع فاحلق،  
 . اختاذ تدابري مناسبة ملنع االنتحارفضالً عنعلى قدم املساواة مع اآلخرين، 

 اإلطار العام حلماية احلق يف احلياة    

 ،كونغ هونغشرعة حقوق    من   ٢مبوجب املادة   مكفولة  محاية احلق األصيل يف احلياة        ٢-١٠
ال جيوز حرمان أحد مـن حياتـه   على أنه نون، واليت تنص على محاية هذا احلق مبوجب القا   

 .تعسفاً

 التشريعات ذات الصلة    

 بارتكاب  مدانسجن أي شخص    ، يُ )Cap. 212(شخص  اللقانون اجلرائم ضد    وفقاً    ٣-١٠
 السجن مـدى    لعقوبةأي شخص يدان بالقتل غري العمد       ويتعرض  .  احلياة مدىقتل  الجرمية  

 .كمةحملاليت تقررها اغرامة الاحلياة ودفع 

 دارية حلماية احلق يف احلياة ومنع االنتحاراإلتدابري ال    

 إىل التفاعل بـني العوامـل االجتماعيـة         أن تعزى وميكن  . أسباب االنتحار متنوعة    ٤-١٠
 كونـغ  هونـغ تلتزم حكومة منطقـة     و. ةتفردامل خصائصهاكل حالة   ل  بأن علماًوالنفسية،  

تلف القطاعات، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري     وثيق مع خمعلى حنوالعمل باإلدارية اخلاصة   
 جمموعة من الربامج واخلدمات الوقائية      ونوفر.  ملنع االنتحار  ،نون واألكادميي واملهنيواحلكومية  

خلدمات املتكاملـة،   امراكز  ومراكز خدمة األسرة املتكاملة،     عن طريق   والداعمة والعالجية   
 وخدمة العمل االجتماعي    ، والعيادات االجتماعية الطبية يف املستشفيات    وحدات اخلدمات و
ـ  دمة اخل ةفرقأ فضالً عن لشباب،  واألطفال  لرس، ومراكز اخلدمة املتكاملة     ااملدب  ة االجتماعي
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طر االنتحار،  خل  املعرضني  والفئات الضعيفة األخرى   َسرساعدة الشباب واأل  وذلك مل توعية،  لل
 .هم دعماتتعزيز شبكل، ومصاعبهم اإلعاقة، على مواجهة ومبا يف ذلك األشخاص ذو

 ني يف  السامري لألصدقاء،  ٢٠٠٢ عاممنذ  وتقدم إدارة الرعاية االجتماعية التمويل،        ٥-١٠
لتدخل يف أزمات االنتحـار، لتقـدمي       لمركزاً   تدير، وهي منظمة غري حكومية      كونغ هونغ

ـ  يبدعم متويلو.  لألشخاص احملتاجنيةاملشورة املكثفوتوعية والتدخل الفوري   الخدمات   ن م
يف  ني السامري تدير منظمة األصدقاء  ،   للفروسية كونغ هونغصندوق االئتمانات اخلريية لنادي     

رسـالة  توجيـه    الوقاية من االنتحار و    العمل على  هبدف   يتلتعليم احليا لمركزاً   كونغ هونغ
باإلضـافة إىل  و.  الشباب يف املـدارس ، وخصوصاًاجلمهورعامة  ىلإاحلياة باالعتزاز مؤداها  
توفري عدد من خدمات اخلط     ب إدارة الرعاية االجتماعية   املنظمات غري احلكومية و    قومتذلك،  

 .جهادإلل يف االنتحار أو يعانون من أشكال أخرى ريفكيراودهم الت قد ملن ةالساخن املخصص

 مليون  ٧٥٠ للفروسية مبلغ    كونغ هونغصندوق االئتمانات اخلريية لنادي     وخصص    ٦-١٠
لمراهقني مـن خـالل الـربامج     لتدريب اإلجيايب   ال" لتنفيذ   كونغ هونغ من دوالرات    دوالر

ـ    نادي الفروسية   لخطة  : مرحلة البلوغ  حىتاالجتماعية الشاملة     "شبابمن أجل النهوض بال
اليت يـشترك يف    ،  وتوفر هذه اخلطة  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف املدارس الثانوية منذ العام الدراسي       

أنـشطة تدريبيـة   / ومخس جامعات، برامج تماعيةوإدارة الرعاية االج   مكتب التعليم  هاتنظيم
 على مواجهة الشدائد،    م قدرهت حتسنياإلعدادية لتعزيز القيم اإلجيابية و    املدارس  شاملة لطالب   

 مشاريع  ، منها لدعملكما نقوم بتوفري خدمات أخرى      .  الصحي للطالب  نماءسهم يف ال  مما ي 
 فضالً عن ين يواجهون مشاكل الديون،     الديون لألشخاص الذ  املتعلقة ب ملشورة  لتقدمي ا  ةخمتلف

 ملرضـى يـة   عقلاجملتمعية لرعاية الصحة ال   اخلدمة  ية و عقللصحة ال ل اجملتمعية   ةوصلالخدمات  
 .السابقني وأفراد أسرهماألمراض العقلية 

أمهية تعزيز التضامن األسري وتشجيع املساعدة يف وقـت         بالوعي العام   ب وللنهوض  ٧-١٠
إدارة الرعاية االجتماعيـة  ألزمات العائلية والعنف املرتيل، أطلقت    لوقاية من ا  غراض ا مبكر أل 

 أحد االنتحار   عمنوميثل  . ٢٠٠٢ عام منذ   "العنفة   ومكافح ةتعزيز األسر " بشأنمحلة دعائية   
 .حلملةيف هذه ااملواضيع الرئيسية 

 وكاالت إنفاذ القانونحتت حتفظ  احلجز أثناءالوفاة     

 إدارة  اخلاضعني للحجـز لـدى     وفاة األشخاص    ت حاال ع جبمي لشرطةيتم إبالغ ا    ٨-١٠
، يتعني علـى    )Cap. 504( من قانون الطب الشرعي      ١٥للمادة  وفقاً  و. اخلدمات اإلصالحية 

عـدد  وقد بلـغ    . إجراء حتقيق يف هذه الوفيات    عملياً  قاضي التحقيق يف أقرب وقت ممكن       
 ١٤ و٢٠٠٧ عـام يف  خـصاً ش ١٨ إدارة اخلدمات اإلصالحية بني احملتجزين لدى  الوفيات  
من األشخاص  أي من املتوفني    مل يكن   ، و ٢٠٠٩عام    يف  شخصاً ٢٥وعام  ٢٠٠٨  يف شخصاً
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ألشخاص ذوي اإلعاقة ا حاالت لوفاة تقع أييف السنوات اخلمس املاضية، مل و. ذوي اإلعاقة
 . الشرطةأو إدارة اهلجرة احملتجزين لدى

  ١١املادة     
 ةحاالت اخلطر والطوارئ اإلنساني

 اإلدارية اخلاصـة    كونغ هونغتسعى املكاتب واإلدارات املختصة يف حكومة منطقة          ١-١١
يقعون ضـحايا    الذين اإلعاقة،   و، مبن فيهم األشخاص ذو    األشخاصلضمان محاية وسالمة    

 األشخاص إلدماج حاالت الطوارئ اإلنسانية أو الكوارث الطبيعية، و      من قبيل االت اخلطر   حل
 .وكوالت الطوارئذوي اإلعاقة يف بروت

 دارية اخلاصة اإلكونغ هونغ منطقة  يفنظام االستجابة يف حاالت الطوارئ    

ة يفعالمتسمة بال توفري استجابة   ب اإلدارية اخلاصة    كونغ  هونغتلتزم حكومة منطقة      ٢- ١١
هلذه حتقيقاً  و. ة جلميع حاالت الطوارئ اليت هتدد األرواح واملمتلكات واألمن العام         اءكفالو

القيـام    علـى  قدرتنا دائمـاً   ضمانحاالت الطوارئ ل  يف  الستجابة  ل اً نظام نطبقة،  الغاي
 .ةناسبامل باالستجابة

لحيـاة  لنطوي على هتديـدات واسـعة النطـاق         ييف حال وقوع حادث كبري      و  ٣-١١
 يتم الطوارئ،   لالستجابة يف حاالت  عمليات واسعة   االضطالع ب تطلب  ياملمتلكات واألمن و  و

 وزير األمن أو مسؤول      من حاالت الطوارئ بناء على توجيه    يف  الدعم   و الرصد مركز   تفعيل
لتنفيذية لجنة االمثل (وميكن أن تعقد جلان أمنية أخرى      . من مكتب األ  معني من مسؤويل  كبري  

يف الدعم  الرصد و مركز  من  تنسيق  وب. قتضاءحسب اال ) راقبة األمنية املألمن وجلنة   الرئيسية ل 
ا وتوفر املساعدة املالئمة لـضحايا       املنوط هب  دورالف اإلدارات   حاالت الطوارئ، تؤدي خمتل   

ـ    التالية يف الفقرات    يردو).  اإلعاقة ومبا يف ذلك األشخاص ذو    (الكوارث   بعض تلخـيص ل
 .ةكبريال احلوادثواجبات اإلدارات ذات الصلة يف النماذج الرئيسية ل

 مـن   وذلك "االت الكوارث منسق اإلغاثة يف ح   "إدارة الشؤون الداخلية مبثابة    تعمل  ٤-١١
قاطعة املمكاتب  وتضطلع  . خالل مركز التحكم يف حاالت الطوارئ ومقر مكاتب املقاطعة        

إدارة الرعايـة  غاثة من الكوارث على الـصعيد احمللـي، بالتعـاون مـع            تنسيق جهود اإل  ب
ة التابعـة إلدار قاطعـة  املكون مكاتب وت. ا عند االقتضاء وغريمهوإدارة الصحة ،  االجتماعية

نشاء إ و ا عن تنسيق أعمال اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف مناطقه         ة مسؤول الشؤون الداخلية 
مكاتـب  مكتب من   كل  نشئ  يو. ، أو يف أماكن أخرى مناسبة     وقعمكاتب للمساعدة يف امل   

ويـتم  . يعمل على مدار الساعة   لمقاطعة  ل تابعالتحكم يف حاالت الطوارئ     لمركزاً  املقاطعة  
 للرد علـى    إدارة الشؤون الداخلية على مدار الساعة      للطوارئ يف مقر      اخلط الساخن  تشغيل
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اجملتمعيـة  األماكن  /قاعاتال توافر اإلدارة وتكفل. استفسارات اجلمهور من الطابع غري الفين     
 .عند االقتضاءمالجئ مؤقتة للمشردين كاملناسبة لالستخدام 

ات الطبية الطارئة أثناء حاالت     ة عن توفري اخلدم   يسؤولبامل وتضطلع هيئة املستشفيات    ٥-١١
 اً موظف ترسل اهليئة ، وبناء على طلب من إدارة خدمات اإلطفاء،         تطلب األمر إذا  و. الطوارئ

العالج الطيب يف حاالت    تقدمي   لفرز اإلصابات يف املوقع، و     اًطبي) أفرقة( اًمراقبة الطبية وفريق  لل
 . إجالء املصابني خطةبشأناملشورة الطبية  أيضاً اهليئةتقدم و. الطوارئ

 ي)و( ذ إدارة الشؤون الداخلية  ) ـي(مسؤولتعاون مع   وتضطلع إدارة الصحة، يف       ٦-١١
 أماكن اإلقامـة الطارئـة    ة عن توفري    يسؤولبامل،  يف املقاطعة الصلة ومدير الرعاية االجتماعية     

مرافق الصرف الصحي واملراحيض يف مراكز العبـور        و.  بال مأوى  نصبحويلضحايا الذين   ل
كتل  لل ة يف املستوى   مماثل توفرها إدارة الصحة  ؤقتة يف حاالت الطوارئ اليت      املاإلقامة  ماكن  أو

 .لمعوقنيل وتشمل إمكانيات الوصول السكنية اليت يستأجرها اجلمهور

تكون مسؤولة عن توفري املواد الغذائية والبطانيـات        ف،  أما إدارة الرعاية االجتماعية     ٧-١١
 بالتعاون مع   ، وذلك كارثة يف حاجة إليها   ال ضحايا   يتبني أن  عندما   وغريها من البنود الطارئة   

يقـف  و. التابعة لكل من إدارة الشؤون الداخلية وإدارة الصحة       ة ذات الصلة    املقاطعمكاتب  
واقـع  امل يف   على أهبة االستعداد   إلدارة الرعاية االجتماعية   التابعونن  ون االجتماعي وخصائياأل

إمكـان  ، لضمان   ذوي اإلعاقة اص احملتاجني، مبن فيهم الضحايا      لتقدمي املساعدة إىل األشخ   
 وكولون واألراضي اجلديدة على كونغ هونغ يف ويوجد لإلدارة.  البنود الطارئةحصوهلم على

كما . إلغاثة يف حاالت الطوارئ، ميكن نشرها يف حاالت الطوارئل عمل ةفرقأ ةالتوايل مخس 
الجـئ  امل مرافق الصرف الصحي واملراحيض يف       ءمةمال أيضاً   تكفل إدارة الشؤون الداخلية   

 .ألشخاص ذوي اإلعاقة إىل أقصى حد ممكن عملياًلؤقتة امل

 الصناديق االستئمانية اخلريية    

 اًعضو/اً الداخلية وصي  وزير/الشؤون الداخلية مؤسسة   يعمل أمني يف الوقت الراهن،      ٨-١١
من بني هذه الصناديق االسـتئمانية،      و. يف جملس أمناء عدد من الصناديق االستئمانية اخلريية       

 ة منح مقطوع  مبالغبو تشون االستئماين اخلريي     صندوق يل   صندوق بروين االستئماين و   يقدم  
ألشـخاص  ل املـساعدة املاليـة      من أجل توفري   أو إدارة اخلدمة االجتماعية   / و إلدارة العمل 

 . اإلعاقةو، مبا يف ذلك األشخاص ذوإليهااحملتاجني 

 وين االستئماينصندوق بر    

 دوالر من دوالرات ٥٠ ٠٠٠مببلغ  ١٩٠٦ عامأنشئ صندوق بروين االستئماين يف   ٩-١١
 الصيين للبدء يف إنشاء صندوق استئماين على شـرف          اجملتمع أعضاء    قام جبمعها  كونغ هونغ

وأعيد تشكيل الصندوق   .  آنذاك  للشؤون الصينية  الذي كان يعمل وزيراً    بروين،   .و.أالسيد  
ويـرأس  . بعد احلرب العاملية الثانيـة    ) Cap. 1077( قانون صندوق بروين االستئماين      مبوجب
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 تقدمي  يفاهلدف من هذا الصندوق     ويتمثل  . لجنة القانونية اليت تدير الصندوق    الالداخلية  وزير  
 :لألغراض التاليةاملساعدة 

 وتقدمي املنافع هلم؛األرامل واأليتام النساء والرجال  إعالة  )أ(  

 ممن كونغ هونغلعمال الذين يعملون يف     ل يف حاالت الشدائد  غاثة  تقدمي اإل   )ب(  
 . أو غري ذلكعاقةاإل وأاملرض  وأزئي عن العمل بسبب العمر اجلكلي أو العجز بال يصابون

أو مـنح   تنوعـة   امل إدارة الرعاية االجتماعية وتنظر يف طلبات املنح      تلقى  توبينما    ١٠-١١
، للضمان االجتماعي وبدل الضمان االجتماعي    ظام املساعدة الشاملة     يف ن  اإلعالة غري املتاحة  

 يف  الذين يتعرضون لإلصابة  طلبات احلصول على منح للموظفني       تتلقى إدارة العمل وتنظر يف    
 .ني شروط األهلية للحصول على تعويض املوظفميكنهم استيفاءأثناء العمل ولكن ال 

  اخلريي االستئماينصندوق يل بو تشون    

 الراحـل الـسيد   نـشأه  بو تشون االستئماين اخلريي، الـيت أ   يلتأسس صندوق     ١١-١١
). Cap. 1110(بو تشون االستئماين اخلـريي      يل  صندوق  قانون  ألحكام  وفقاً  تشون،   بو يل

ستخدم ما يقرب من ثلثي املنحة   وُي. لجنة القانونية اليت تدير الصندوق    ويرأس وزير الداخلية ال   
دفع الرصيد ملـدير الرعايـة االجتماعيـة        لمنح الدراسية، ويُ  لصندوق  ال من   قدمةالسنوية امل 

 .خرىاألصادر امل مساعدة كافية من تتاح فيها يف احلاالت اليت ال الشدةللتخفيف من 

 يف حـاالت اخلطـر والطـوارئ        ذوي اإلعاقة خدمات الرعاية االجتماعية لألشخاص         
 اإلنسانية

 خـدمات  تقدم إدارة الرعاية االجتماعية،  الجتماعية ا دمات الرعاية خب يتعلق فيماو  ١٢-١١
النظافة الصحية مرافق   اليت تتوافر هبا  اإلقامة  أماكن  / املأوى هاالرعاية يف حاالت الطوارئ مبا في     

 ، واملساعدة املالية واملشورة   ،واملرافق الصحية، وتوفر الغذاء والضروريات األساسية األخرى      
وتتوافر يف  . واجتيازها التغلب على الصعوبات     يف  نيتاج ملساعدة األشخاص احمل   ،وما إىل ذلك  

.  لألشخاص ذوي اإلعاقة، حسب االقتـضاء      العوائق مرافق خالية من     أماكن اإليواء /املالجئ
ساعة لتقدمي املـساعدة إىل األشـخاص       العلى مدار   قائمون بالعمل   ن  وموظف أيضاً   ويوجد

، مبن فيهم   تهموسالماألشخاص  ن محاية   لضماو. ذوو اإلعاقة احملتاجني، مبن فيهم األشخاص     
طوارئ لل اًخططإدارة الرعاية االجتماعية    اإلعاقة، يف حاالت اخلطر، وضعت       واألشخاص ذو 

 ملواجهة حاالت تفـشي   خمتلفة، مبا فيها خطة الطوارئ      من أنواع   ومبادئ توجيهية تشغيلية    
لوخيمة، واملبادئ التوجيهيـة    نفلونزا، وخطة الطوارئ ملكافحة املتالزمة التنفسية احلادة ا       اإل

 . الكوارث بشأن إدارةوحدة اخلدمات االجتماعية الطبيةلالتشغيلية 
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 يف  تهمتدابري لضمان محاية األشخاص ذوي اإلعاقة وسالم       أيضاً   اإلدارةضعت  وو  ١٣-١١
ذوي ية املؤقتة للبالغني املعـوزين واملـشردين        ؤسسحاالت اخلطر من خالل توفري الرعاية امل      

 .نيفوري الاملأوىولعدم وجود الرعاية نظراً  ملنعهم من التعرض للمخاطر اإلعاقة

 الضمان االجتماعي الشاملة املعوقني ومتكينـهم       اتساعدملحلماية سالمة املتلقني    و  ١٤-١١
من طلب املساعدة يف حاالت اخلطر والطوارئ، تدفع هلم منح خاصة لتغطية رسوم اخلدمـة             

من كبـار   لمتلقني  ل حاالت الطوارئ    زة اإلنذار يف  هم أج رسوالشهرية الستخدام اهلاتف، و   
 املساعدة املاليـة    وإىل جانب .  ملعايري األهلية احملددة   املستوفني السن املصابني بداء الشيخوخة   

 الضمان االجتماعي الشاملة، تقدم أشـكال أخـرى مـن           اتاملقدمة مبوجب خطة مساعد   
 مثل احلرائق واألعاصري املداريـة،      ،عيةالكوارث الطبي  اخلدمات يف حاالت الطوارئ لضحايا    

 املنح النقدية وتوزيـع     تقدميتوفري خدمة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ       ويشمل   .وما إىل ذلك  
  .ساخنةالوجبات والمواد اإلغاثة 

  ١٢املادة     
  راف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون االعت
، احلـق يف    ذوو اإلعاقـة  ، مبن فيهم األشـخاص      كونغ نغهولجميع يف منطقة    ل  ١-١٢

هلذه الغايـة، وضـعت حكومـة منطقـة         حتقيقاً  و. أشخاص أمام القانون  كاالعتراف هبم   
 وتدابري إدارية لضمان متتع األشخاص ذوي       اً مالئم اً قانوني إطاراً اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغ

 .آلخرين يف مجيع مناحي احلياةقانونية على قدم املساواة مع االهلية األاإلعاقة ب

 اإلطار العام حلماية احلق يف االعتراف املتساوي أمام القانون    

 مـن الوثيقـة     ٣٩ يف الفقـرة     ورد كما   ، من القانون األساسي   ٢٥املادة  تنص    ٢-١٢
مبا يف ذلك    (كونغ هونغ، على أن مجيع سكان منطقة       كونغ هونغنطقة  ملاألساسية املشتركة   

 مـن   ٣٥ تنص املـادة     ،وعالوة على ذلك  . متساوون أمام القانون  ) عاقة اإل واألشخاص ذو 
 احلق يف رفع الـدعاوى القانونيـة يف         كونغ هونغسكان منطقة   لالقانون األساسي على أن     

 علـى   شرعة احلقوق  من   ١٠املادة  وتنص  . احملاكم ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها     
 . حماكمة عادلة وعلنيةاحلق يف املساواة أمام احملاكم واحلق يف

 متييز غري   ارتكاب االدعاء ب  متابعة ميكن،  عاقةالتمييز بسبب اإل  ب  حتديداً يتعلق فيماو  ٣-١٢
 الدعاوى املدنيـة يف حمكمـة       القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة بإقامة      مبوجبمشروع  
الـيت يـتم    هي   الدعاوى اليت ميكن احلصول عليها يف هذه        وتكون سبل االنتصاف  املقاطعة  

 .احلصول عليها يف احملكمة االبتدائية
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 إطار املساعدة القانونية    

مبا يف ذلك    (شخص أي   عدم حرمان ضمان  يف  لمساعدة القانونية   لسياستنا  تتمثل    ٤-١٢
دعوى أمـام   لدفاع يف   ل قانونية أو    دعوى رفع أسباب معقولة ل   لديه)  اإلعاقة واألشخاص ذو 

. مكانيات املادية من القيام بذلك بسبب نقص اإل     دارية اخلاصة   اإل كونغ هونغنطقة  مبحمكمة  
 أو غري مقيم، يفي باملعايري ذات الصلة،        نح املعونة القانونية ألي شخص، سواء كان مقيماً       ومت
 القانونية يف منطقـة     ة توفري خدمة املساعد   وجيري. دارةاجل واختبار   القدرة املالية  اختبار   هيو

جملـس خـدمات    و.  املنـاوبني  ة القانونية ودائرة احملامني   ساعدامل من قبل إدارة     كونغ هونغ
إدارة ها وفراملساعدة القانونية هيئة قانونية تشرف على تقدمي خدمات املساعدة القانونية اليت ت        

 بشأن سياسـة    ني التنفيذي لكبري املسؤولني  وتقدمي املشورة    كونغ هونغيف  املساعدة القانونية   
 .ة القانونيةساعدامل

 املدنيـة   للدعاوىة القانونية يف التمثيل القانوين      عوناملإدارة املساعدة القانونية     تقدم  ٥-١٢
إلجراءات  أيضاً   تاح املساعدة القانونية  وت.  اجلنائية يف احملكمة االبتدائية وما فوقها      دعاوىوال

دات ساعاملللتأهل للحصول على    و.  يف حماكم الصلح يف الدعاوى اجلنائية      اإلحالة إىل السجن  
. دارةاجل واختبار   اإلمكانيات املالية اختبار  من   كل   اجتياز مقدم الطلب    يتعني على القانونية،  

املساواة من   على أساس    لألشخاص ذوي اإلعاقة عند وجود ما يربرها      تقدمي املساعدة   جيري  و
 .مع اآلخرين

ستقل ضمان، وتدار بشكل م   ب كشركة حمدودة    وقد أسست دائرة احملامني املنتدبني      ٦-١٢
. إلدارةل من خالل جملس     كونغ هونغومجعية القانون يف     كونغ هونغيف  من قبل نقابة احملامني     

لمـساعدة  ل ثالثة برامج    وتنفذ الدائرة .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ حكومة منطقة    وتدعمها
 فر خطةوتو. إدارة املساعدة القانونيةقدمها تة القانونية اليت عونالقانونية الستكمال خدمات امل   

ـ          املناوب  احملامي    ضاةالتمثيل القانوين للمتهمني يف حماكم الصلح وحماكم األحداث وحماكم ق
ودفع رسـم   لإلمكانيات   اً بسيط اً اختبار واتازأن جي  وعلى مقدمي الطلبات  . التحقيق اجلنائي 

 .معاجلة

ـ  مشورة قانونية أولية    اجملانية  يوفر برنامج املشورة القانونية     و  ٧-١٢ ألفـراد  ل  بدون مقاب
حتديد مواعيد مـن    وميكن ألفراد اجلمهور    . املقاطعاتمكاتب   من   ٩اجلمهور يف املساء يف     

الستفسار عرب اهلـاتف    جمانية ل هو خدمة   ف  تل القانوين  أما نظام .  موقعاً ١٥٠ أكثر من    خالل
وفر معلومات قانونية مسجلة يف خمتلف املوضوعات ذات االهتمام،        وهي ت ساعة،  على مدار ال  

واخلاصة اجلنائية واملالية   واملالك واملستأجر   واخلاصة بالعالقة بني    الزوجية  املسائل   يف ذلك    مبا
نترنت من خدمة تـل     اإلشبكة  نسخة على    أيضاً   وتوجد.  ومسائل القانون اإلداري   بالعمل
 .إلدارة املساعدة القانونية الشبكي على املوقع يةالقانون
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 التشريعات األخرى ذات الصلة    

 )Cap. 501(ة دائمون التوكيالت الرمسية القان    

 أعاله، علـى    ٢٤-٥ يف الفقرة    جاءكما  ،ينص قانون التوكيالت الرمسية الدائمة      ٨-١٢
 من قبل شـخص     إال التقليدي   عمل التوكيل الرمسي  ال ميكن    و .إنشاء التوكيل الرمسي الدائم   

يف لقدرته العقلية    ه ماحن انيبطل يف حال فقد   ، وأي توكيل من هذا القبيل       ةعقليال متمتع بقواه 
 أثناء متتـع  نفذ يف   يميكن أن    على العكس من ذلك   أما التوكيل الرمسي الدائم ف    . وقت الحق 

 من ٨مبوجب املادة  و. إصابة ماحنه بالعجز العقلي    بعد   ه يظل سارياً   ولكن بقدراته العقلية  هماحن
توكيل رمسـي   مبوجب  ةأن تشمل الصالحيات املمنوح   يف الوقت احلاضر    ميكن  ،  القانونهذا  
املمتلكات والـشؤون املاليـة     بالقرارات املتعلقة    اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغمنطقة   يف   دائم

 مشاورات للنظر    اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغنطقة  مل قانوينالصالح  اإلجلنة  وجتري  . للماحنني
 املـانح   ت الشخص ممتلكاتجاوز  لي التوكيل الرمسي الدائم  يف ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق        

 .للمانح "العناية الشخصية"  بشمل املسائل املتصلة ي املالية لهوشؤون

 )Cap. 136( قانون الصحة العقلية يف إطارجملس الوصاية     

لبالغني يف على اتعيني أوصياء يف  قانون الصحة العقلية مبوجب يؤذن جمللس الوصاية  ٩-١٢
 القـرارات   أن يتخذوا بأنفـسهم    العقلية على ميلكون القدرة    سنة وأكثر الذين ال      ١٨سن  

طب األسنان،  اخلاصة ب طبية أو   ال م املالية أو عالجاهت   هممسائل وأ ةأمورهم الشخصي باخلاصة  
 طلب  تناول ال جيري ،  العادية االتيف احل و. هممن أجل تعزيز ومحاية مصاحلهم ورفاه     وذلك  

 اختاذ  عدم إمكان بالفعل، أو   مطبقة  د ترتيبات غري رمسية فعالة      و وج إال يف حال عدم   الوصاية  
) أحد أفراد العائلة أو األصدقاء    (جيوز للمجلس أن يقرر تعيني وصي خاص        و. ات الترتيب ههذ

ـ  لمجلـس   جيوز ل باإلضافة إىل ذلك،    و). مدير الرعاية االجتماعية  (أو الوصي العام     نح أن مي
لبالغني، على  ؤالء ا صية هل الوصي السلطة القانونية الختاذ قرارات هامة تتعلق بالظروف الشخ        

 وجيوز. طب األسنان املتعلق ب  الطيب أو    العالج على   ةوافقامل أو   ةقاماإل مكان   بشأنسبيل املثال   
حبـد  ،   املعين الشخصمال   السلطة القانونية إلدارة كمية حمدودة من        الوصيأن يعطى   أيضاً  

 طلبـات  عدد   وبلغ.  حالياً شهرال  يف كونغ هونغ دوالر من دوالرات     ١٠ ٥٠٠ره  قدأقصى  
 ،٢٠٠٩ عاميف   ٣٠٥ و ٢٠٠٨ عاميف   ٢٨٠ و ٢٠٠٧ عاميف   طلباً ٢٧٨الوصاية اجلديدة   

 .على التوايل
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  ١٣املادة     
 إمكانية اللجوء إىل القضاء

 حبق األشـخاص    الًما ك ماًسليت  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ حكومة منطقة    سلّمت  ١-١٣
عدالة على قدم املساواة مع اآلخـرين، دون أن         صول بصورة فعالة إىل ال    و ال يفذوي اإلعاقة   

 يف مجيع مراحل العمليـة  اللجوء إىل القضاءلضمان فعالية  و. تقاضي من إجراءات ال   واستبعدي
ليـة  اآلكومة يف التشريعات ذات الصلة      احلالقانونية جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة، وضعت       

على حنو  ألشخاص ذوي اإلعاقة    ال   للسماح بوصو  واحلكم بتوفري التسهيالت املعقولة   اصة  اخل
كما نقوم بتوفري التدريب املناسب للموظفني يف النظام        . قانونيةال العمليةفعال إىل العدالة يف     

 والوعي  األشخاص ذوي اإلعاقة  حتياجات  الالسجون من أجل تعزيز التفهم      نظام  القضائي و 
 .يف اإلجراءات القانونيةهبذه االحتياجات 

 وء إىل القضاءللجاإلطار العام     

  منـصوص عليـه   أعاله،٢-١٢ كما ورد يف الفقرة  اللجوء إىل القضاء،  احلق يف     ٢-١٣
 . احلقوققانون شرعةمبوجب القانون األساسي و

 التشريعات ذات الصلة    

 )Cap. 136(قانون الصحة العقلية     

رتكـاب  هتم باا أو عقلياًعلى أنه إذا أدين شخص خمتل قانون الصحة العقلية نص  ي  ٣-١٣
ركز للطـب   مب الشخص   بإحلاق هذا أمر  يأن  التحقيق  قاضي  أو ل لمحكمة  ل فإنه جيوز جرمية،  
 رهنـاً لتلقي العالج   ستشفى لألمراض العقلية    مب أو   تابع إلدارة اخلدمات اإلصالحية   النفسي  

ميكن للمحكمـة أو    ال   هذا األمر،    ويف حال إصدار  . نون الطبي و املمارس اليت يقدمها األدلة  ب
كـذلك   هذا القانون    وينص.  باجلرمية يتعلق فيما عقوبة السجن أو الغرامة      وقع أن ي  القاضي

، م يف جماالت أخرى، مثل إدارة ممتلكـاهت       عقلياًالعاجزين  ضمانات قانونية لألشخاص    على  
 يف مستشفى لألمراض العقليـة،      جلتهم ومعا م، واستقبال املرضى النفسيني واعتقاهل    موشؤوهن

 .لى العالج الطيبوالوصاية واملوافقة ع

 )Cap. 91( املعونة القانونية قانون    

قـانوين  التمثيـل   ال القانونية على    املعونة ونمنحُي حيصل أصحاب الطلبات الذين     ٤-١٣
 حمـاكم   املعروضة علـى  دعاوى  اليف  للترافع  ، وإذا لزم األمر، حمام       لإلجراءات  حمام بواسطة
 يف احملكمـة    اإلجراءاتاملقدمة  اخلدمات  غطي نطاق   وي.  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغمنطقة  

وحمكمـة  ) اليت تتألف من احملكمة االبتدائية وحمكمـة االسـتئناف        (اجلزئية، واحملكمة العليا    
إىل  اإلحالة   إلجراءات أيضاً   املساعدة القانونية تتاح  باإلضافة إىل ذلك،    و. االستئناف النهائي 
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ية ومراجعة أنواع   عقل الصحة ال  استعراضالطلبات املقدمة حملكمة     الصلح، و  حماكميف  السجن  
وترد تفاصيل عمل إطار املـساعدة      . تحقيق اجلنائي معينة من التحقيقات يف حماكم قاضي ال      

 . من هذا التقرير١٢املادة ب املتعلق قسمالقانونية يف ال

 )Cap. 416( الرمسي قانون حمامي اإلجراءات    

املصابني بإعاقة   مصاحل األشخاص    رعىيالرمسي هو موظف عام     اإلجراءات  حمامي    ٥-١٣
ميكن  الإذ  . يف الدعاوى املدنية  ) املصابون بإعاقة األشخاص  ( العقلية   بسبب العمر أو القدرة   

طالبة امل هلم من رفع دعوى    ال بد  يف الدعاوى املدنية، و    اًي قانون منفسهمتثيل أ ؤالء األشخاص   هل
. ن خالل صديق أو وصي خمصص     كم من خالل طرف ثالث، أي م      ااحمل أمام هاأو الدفاع عن  

حمامي كون ي عند االقتضاء، ميكن أن ،الرمسياإلجراءات حمامي تقدير حملكمة أو تعيني ا برهناًو
 يف اإلجراءات يعاين من إعاقةي شخص ألالوصي املخصص  /صديقالمبثابة  اإلجراءات الرمسي   

 الـشخص  أال ُيحرمن لتأكد ملهذا  و.  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغمنطقة  حمكمة يف   أمام أي   
لتمثيلـه   من هـو علـى اسـتعداد     جملرد عدم وجود   اللجوء للقضاء  من الذي يعاين اإلعاقة  

 .وصي خمصص يف إجراءات احملاكم/كصديق

 )Cap. 501(ة دائمقانون التوكيالت الرمسية ال    

إصدار التوكيل الرمسـي     أعاله، ال ميكن     ٨-١٢ و ٢٤-٥ تنيكما ذكر يف الفقر     ٦-١٣
إذا  ينتهي العمـل بـه     وأي توكيل من هذا القبيل       ةعقليحمتفظ بقواه ال  شخص  إال ل التقليدي  

ـ  ينشئ قانون التوكيالت الرمسية الدائمة    و. عقليال بالعجزيف وقت الحق    يب ماحنه   صأ  اً نوع
يف حال احتفاظ ماحنـه     جيري تنفيذه   يطلق عليه التوكيل الرمسي الدائم و      من التوكيل    اًخاص

 .هلذه القدراتاملانح فقدان  بعد يظل نافذاً ه ولكنةعقليال بقدراته

  القانونيةجراءات املعقولة يف اإلالتيسرياتتوفري ب املتعلقالتشريع     

 )Cap. 221(قانون اإلجراءات اجلنائية     

 على ينص قانون اإلجراءات اجلنائية ، أعاله١٣-٥ و١٢-٥ تنيكما ذكر يف الفقر  ٧-١٣
ـ  عقليـاً اية األشخاص املختلني    قواعد وإجراءات خاصة هتدف إىل مح       يف  عقليـاً قني  و واملع

 .جلرميةارتكاهبم  يف ا أو مشتبهيكونون فيها ضحاياالدعاوى اجلنائية اليت 

 يف اإلجـراءات اجلنائيـة،      نيعقلي املـشارك  املصابني بعجز   وبغية محاية البالغني      ٨-١٣
 التعامل مـع    يفجتماعيني  ني اال خصائيدليل اإلجرائي لأل  ال" إدارة الرعاية االجتماعية  وضعت  

اإلجـراءات  ) تعـديل ( من األحكام اجلديدة يف قانون        انطالقاً ،عقلياًالعاجزين  شخاص  األ
 يف كل مـن  نيني االجتماعيخصائي لضمان االتساق يف املمارسة بني األ      "١٩٩٥ عاملاجلنائية  

عقلـي  صابني بعجز   امل واملنظمات غري احلكومية يف مساعدة البالغني        إدارة الرعاية االجتماعية  
 . يف اإلجراءات اجلنائيةنياملشارك
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بـشأن  التنفيذيـة   املبادئ التوجيهية   " أيضاً   إدارة الرعاية االجتماعية  وقد وضعت     ٩-١٣
ضـطالع  ال "Cap. 136يـة   عقل يف قانون الـصحة ال     الواردةن األحكام   ع الناشئةاإلجراءات  

 تـوفري   من بينـها  ،  انون الصحة العقلية  بق يتعلق فيما مبهام   موظفي إدارة الرعاية االجتماعية   
 تعرضهم، على سبيل املثال، يف       واملشتبه عقلياملصابني بعجز   الضمانات القانونية لألشخاص    

اتبـاع  بالوزارة   االجتماعي   ينبغي لألخصائي يف هذه احلالة،    و. ايل من قبل ذويهم   امل لإليذاء
 طلب الشروع يفنظر يف لل املذكورةة يذينفاإلجراءات املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية الت      

 على املـصلحة     حفاظاً قانون الصحة العقلية   يف إطار اجلزء الرابع باء من     الوصاية  إصدار أمر   
 .الفضلى للشخص املعين

من جانب   لضمان املشاركة الفعالة     عمرالالترتيبات التيسريية املرتبطة ب   التشريعات املتعلقة ب      
 ذوي اإلعاقةألطفال والشباب ا

  االعتداء اجلنسيمن املصاب بعجز عقليشخص التشريعات حلماية     

 ١٢٨ حيظر البنـد   من اإليذاء اجلنسي،     عقلياًالعاجز  لتوفري محاية أفضل للشخص       ١٠-١٣
مـن   على أي شخص، دون احلصول على إذن من أحـد الوالـدين أو               القانون اجلنائي من  

نيـة جعـل    ب الوصيحيازة الوالد أو     أي شخص فاقد لقدراته العقلية من        أن خيرج الوصي،  
 عرضة لعقوبة يكون اجلناة   و. م بأي عمل جنسي غري قانوين     وقي اًعقليالعاجز  شخص الفاقد   ال

 .تهم إدانلدى سنوات ١٠  ملدة السجنأقصاها

  يف اإلجراءات اجلنائيةيعقلاملصابني بعجز تشريعات حلماية     

علـى   حاالت االعتـداء  ه يفعلى أن ة  من قانون اإلجراءات اجلنائي    ٥٧ البندنص  ي  ١١-١٣
 زوج لـزم  ُيإصـابته، ، أو التهديـد ب ته أو إصابته، والتسبب يف وفااًعقليعاجز لعائلة  لطفل  

 . االدعاءإلثبات ته باإلدالء بشهادتهالطرف املتهم أو زوج

ف الدعوى،  اطرأ بناء على أحد   نفسه للقاضي،    القانون من   هاء-٧٩البند  سمح  وي  ١٢-١٣
 . املدعى عليهعقلياً، مبا يف ذلك الشخص العاجز عقلياً من الشخص العاجز  خطياًالبأخذ األقو

ـ   ضمانات لتسهيل    كذلك القانونيوفر هذا   و  ١٣-١٣  العـاجزين عقليـاً   شهود  إدالء ال
من خـالل    العاجزين عقلياً  الشهود   باستجواب باء-٧٩ البندسمح   وي . يف احملكمة  مبشهادهت

باإلدالء بالشهادة   العاجزين عقلياً لشهود  ل  جيم ٧٩- البندح  سم كما ي  وصلة تلفزيونية حية،  
 العـاجزين عقليـاً    عن طريق مقابالت الفيديو املسجلة، وميكن أن يرافق الـشهود            الرئيسية

دال -٧٩لبند لوفقاً خوفهم  من  تخفيف  ل يف احملكمة ل   م بشهادهت ءدالاإل لدىن  وأشخاص آخر 
 .ون اإلجراءات اجلنائيةياء من قان من التشريع الفرعي ٣والقاعدة 
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 السجوننظام التدابري اإلدارية لضمان التدريب الفعال للموظفني يف النظام القضائي و    

يقدم جملس الدراسات القضائية برامج تدريبية للقضاة واملوظفني القضائيني علـى             ١٤-١٣
  يف خمتلـف الـدورات  موينسق كل عام مـشاركته اجمللس ينظم  و. كماحملامجيع مستويات   

 /تشرين الثـاين  يف  و. احمللية واحللقات الدراسية والزيارات   /التدريبية املهنية واملؤمترات الدولية   
ـ  اًلقضاة واملوظفني القضائيني مـؤمتر    اترتيبات حلضور   ال، اختذت   ٢٠٠٩نوفمرب   عـن   اً حملي

اص  من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخ      ٢٤املادة  أحكام  تنفيذ  : التعليم جماليف  الشمول  "
معلومات القضاة واملوظفني   اجلارية لتحديث   اهليئة القضائية    جهود   ويف إطار . "ذوي اإلعاقة 

 القضايا ذات االهتمام العام والتشريعات اجلديدة واجتاهات اجلرمية، سـوف           القضائيني بشأن 
غـري  مـن    بالتدريب ملوظفي الدعم     يتعلق فيماو. متستمر يف تنظيم برامج تدريبية مناسبة هل      

 القـوانني   عـن  لتنظيم حماضرة  جلنة تكافؤ الفرص  ة  يئاة واملوظفني القضائيني، دعت اهل    لقضا
 .٢٠١٠ عام يف احملاضرة تعادوس. ٢٠٠٨ عاماملتعلقة مبكافحة التمييز يف 

يف إدارة اخلـدمات     واملوظفني العاملني    ميع املعينني حديثاً  جللتدريب  ا توفري   ريجي  ١٥-١٣
يف  من خالل التدريب التوجيهي والتدريب       ذوي اإلعاقة جناء   على التعامل مع الس    اإلصالحية

جمموعة من املبادئ التوجيهية جلميع      أيضاً   إدارة اخلدمات اإلصالحية  أصدرت  و. أثناء اخلدمة 
وإليالء . احملتجزين لدى اإلدارة  املوظفني لضمان تقدمي خدمات مناسبة للسجناء ذوي اإلعاقة         

 ترتيب تدريب خـاص     جيريلسجناء ذوي اإلعاقة،    لصة   لالحتياجات اخلا  مزيد من االهتمام  
تقدمي ب للموظفني القائمني  لغة اإلشارة     يف على سبيل املثال، دورات   وتتاح،  . اإلدارةملوظفي  

 . املصابني بضعف السمعللرتالءاخلدمات 

  ١٤املادة     
 ه وأمنشخصالحرية 

 لضمان متتع   أينما لزم األمر   اإلدارية اخلاصة التدابري   التدابري التشريعية و   لقد وضعنا   ١-١٤
 .للقانونوفقاً  يشخصال باحلق يف احلرية واألمن ا أشكاهلبكافةمجيع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 اإلطار العام حلماية احلق يف احلرية واألمن الشخصي    

حريـة  " أن من القـانون األساسـي       ٢٨ضمن املادة   ت ،على الصعيد الدستوري    ٢-١٤
ال جيـوز إخـضاع     و.  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ منطقة   سكانل  ال متس  الشخص مصونة 

حيظر التفتيش التعسفي   و. قانوينالتعسفي أو غري     ال االحتجاز أو السجن   وأالعتقال  املقيمني ل 
حيظر تعـذيب أي  و. ها أو تقييدهحرية شخصه من سم أي مقيم أو حرمان  جلأو غري القانوين    

 ."نوين من احلياةتعسفي أو غري قاعلى حنو  هشخص مقيم أو حرمان

الدويل اخلـاص   أحكام العهد   تبقى   من القانون األساسي على أن       ٣٩تنص املادة   و  ٣-١٤
تنفذ من خـالل    أن   سارية املفعول و   كونغ هونغكما هي مطبقة يف     باحلقوق املدنية والسياسية    
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 سريانال كونغ هونغشرعة حقوق  من ٥املادة وتتيح .  اإلدارية اخلاصةكونغ هونغقوانني منطقة 
محاية احلق يف احلرية واألمن الشخصي جلميع األشخاص يف منطقة          و.  من العهد  ٩احمللي للمادة   

 . القانونمكفولة حبكم اإلعاقة، و األشخاص ذوهم فين، مب اإلدارية اخلاصةكونغ هونغ

 االعتقـال    رهـن  عقليـاً  والعـاجزين    ذوي اإلعاقة دارية حلماية األشخاص    اإلتدابري  ال
 واالحتجاز

باإلضافة إىل احلقوق اليت جيب أن يتمتع هبا مجيع األشخاص قيـد االعتقـال أو                 ٤-١٤
املقبـوض  ذوي اإلعاقة   االحتجاز، اعتمدت الشرطة إجراءات خاصة للتعامل مع األشخاص         

 حـوال الضباط بذل كل جهد ممكن للتأكـد مـن األ  من اإلجراءات  هذه  تقتضي  و. عليهم
. حركتهطبية وأية قيود على     ال ته عليه مبا يف ذلك حال     املقبوضذي اإلعاقة   لشخص  لة  يليفصتال

 كامـل القـدرة احلركيـة    وا فقدنوينبغي إيالء اهتمام خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي     
عند نقل هـؤالء األشـخاص      وينبغي  .  للتنقل ذي عجالت  كرسي   مساعدة على   ونعتمديو

 املعاونة خالل اخلدمات الطبية     منسواء   أن تنظم وسائل النقل املناسبة       ذوي اإلعاقة املعتقلني  
 . إلعادة التأهيلكونغ هونغأو مجعية 

 الذين لـديهم    ذوي اإلعاقة  األشخاص   للمقبوض عليهم من   أيضاً   وتوفر الشرطة   ٥-١٤
. التصالل شارة تسهيال اإلغة  لساعدة، مثل توفري مترجم ل    املصعوبات يف االتصال ما يلزم من       

 بد من وجود شخص بالغ مناسب من أقربائه         ال مصاب بعجز عقلي،  عند احتجاز شخص    و
أي شخص لديه خربة يف     احملافظة عليه أو    ذلك الشخص أو     املسؤول عن رعاية  أو وصيه أو    
ـ  على أال يكون من ضـباط     اصة،  اخل ذوي االحتياجات ص  اشخاألالتعامل مع    شرطة أو  ال
 .عقلياًالعاجز  لتقدمي املساعدة هلذا الشخص وذلك الشرطة، العاملني يف

 دارية حلماية السجناء ذوي اإلعاقةاإلتدابري ال    

ـ امل بالتيـسريات  ذوي اإلعاقـة  قد وضعت تدابري لضمان تزويد السجناء       ل  ٦-١٤  ةعقول
 ، كل األشخاص اآلخرين   اليت يستفيد منها  الضمانات اإلجرائية   نفس   من   هتماملطلوبة واستفاد 

 .الكامل حبقوق اإلنسانلتمتعهم حتقيقاً 

رهـن   من السجناء ذوي اإلعاقة    ٥١٠ يوجد، كان   ٢٠١٠مارس  /رآذا ٣١ يفو  ٧-١٤
 جيريلتلبية االحتياجات اخلاصة للسجناء ذوي اإلعاقة،     و. إدارة اخلدمات اإلصالحية   احتجاز
 : التدابري التاليةتطبيق

الئمة املرافق  مشتملة على امل  يتم احتجاز السجناء ذوي اإلعاقة يف مؤسسات          )أ(  
ـ املض ومرافق االسـتحمام     يحارافق املر امل من بني هذه  و. جهمضرورية لرعايتهم وعال  ال  ةعدل

مجيع املؤسـسات   توفر   و .املتحرك وخفيف الوزن، وما إىل ذلك     السرير  والعكازات والكرسي   
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باإلضـافة إىل ذلـك، يـتم تـوفري         و. اإلصالحية الكربى هذه التسهيالت يف الوقت احلاضر      
 لسجناء على أساس احلاجة؛ل ،عينات اآلليةاملتسهيالت خاصة، مثل العالج الطبيعي و/خدمات

مـسؤولو   النفس السريري و   املتخصصون يف علم   و ون الطبي املوظفوننشر  ُي  )ب(  
توفري اخلدمات التأهيلية   ل حسب االقتضاء  التابعون إلدارة اخلدمات اإلصالحية   تأهيل  إعادة ال 

 ؛قنيوللسجناء املع

، وتقـدمي   ذوي اإلعاقـة  جناء  تدعى املنظمات غري احلكومية لزيارة الـس        )ج(  
 . والعملبأماكن اإلقامة يتعلق فيما، على سبيل املثال فراجاملساعدة هلم يف اختاذ ترتيبات اإل

  ١٥ادة امل    
 املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو عاملة أو املعدم التعرض للتعذيب أو

قواعـد الـسلوك املهـين      ومدونة   اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغقانون منطقة   ينص    ١-١٥
على محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التجارب الطبية أو العلمية دون           فيها  للممارسني الطبيني   

 .منع التعذيبالرامية إىل االستراتيجيات واآلليات هم يف  إشراكوعلى  هؤالء األشخاصموافقة

القاسـية أو  وبـة  العق أواإلطار العام حلماية مجيع األشخاص من التعـذيب أو املعاملـة            
 الالإنسانية أو املهينة

اإلداريـة   كونغ هونغ من القانون األساسي محاية سكان منطقة        ٢٨املادة  تكفل    ٢-١٥
التفتيش التعسفي  من  قانوين، و التعسفي أو غري    الاالحتجاز أو السجن     وأعتقال  اال اخلاصة من 

تعـذيب أي   من  ، و هايدأو تقي من حرية شخصه     ه أي مقيم أو حرمان    سمأو غري القانوين جل   
شرعة حقوق   من   ٣تنص املادة   و. تعسفي أو غري قانوين   على حنو   ياة  احل من   هحرمانأو  مقيم  
على أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو              أيضاً   كونغ هونغ

ر للتجارب  وعلى وجه اخلصوص، ال جيوز تعريض أحد دون رضاه احل         . الالإنسانية أو املهينة  
 .الطبية أو العلمية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو      فإن  وعالوة على ذلك،      ٣-١٥
ويتـيح  .  اإلدارية اخلاصةكونغ هونغ منطقة سارية يفالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   

اتفاقيـة مناهـضة    ألحكام ذات الصلة من     ا سريان) Cap. 427) (التعذيب (اجلناياتقانون  
 الرابع واخلامس جلمهوريـة الـصني الـشعبية       انمل التقرير تشاو. القانون احمللي يف  التعذيب  

 عـن منطقـة   علـى قـسم  ، ٢٠٠٦ عام يف ا قدماللذينمبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب،   
 بامتثـال   يتعلـق  فيمامعلومات عن املوقف العام     هو يتضمن   ، و  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ
 . مناهضة التعذيبالتفاقية نغكو هونغ
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 التشريعات ذات الصلة    

 أو أي   العـام وظـف   امل، يرتكب   )Cap. 427) (التعذيب (قانون اجلنايات مبوجب    ٤-١٥
املواطنـة، جرميـة   وضعه من حيـث    كانت جنسيته أو     شخص يتصرف بصفته الرمسية، أياً    

أو يف مكان آخر اخلاصة  اإلدارية   كونغ هونغيف منطقة    بشخص آخر    أحلق عمداً التعذيب إذا   
 أي مالحقـات    رمل جت و. واجباته الرمسية ل أدائه املزعوم  أو   ئهاء أدا ثن يف أ   أو معاناةً  اً شديد اًأمل

حـاالت  مل حتدث   ، و كونغ هونغيف  ) Cap. 427) (التعذيب (اجلناياتقضائية مبوجب قانون    
 .صدوره منذ ذوي اإلعاقةتنطوي على تعذيب األشخاص 

 التجارب الطبية أو العلمية دون املوافقة احلـرة والواعيـة           منلحماية  لة  دارياإلتدابري  ال
 لألشخاص ذوي اإلعاقة

 التوجيه  وفري مدونة قواعد السلوك املهين لت     كونغ هونغصدر اجمللس الطيب يف     أوقد    ٥-١٥
 مبادئ اإلجراءات الطبية واألحباث     ديدومت حت . يف السلوك املهين للممارسني الطبيني املسجلني     

 إىل اختاذ إجراءات    املقبول السلوك املهين    قواعد يؤدي جتاوز قد  و. لسريرية اجلديدة يف املدونة   ا
للقانون، تطبيق أساليب جديدة يف العالج      وفقاً  وجيوز لألطباء،   . بل اجمللس الطيب  تأديبية من قِ  

  حقـوق  ه جيـب محايـة    أنبر األطباء   ويذكّ. يف ظل الظروف املناسبة   املناسبني  ملرضى  ا على
 . إعاقةا ذاً شخصكونه النظر عن احترام كرامته، بغّض واإلنسان للمريض

مبـادئ   أيـضاً    األطبـاء أن يتبع   مارسة البحوث السريرية، ينبغي     مب يتعلق فيماو  ٦-١٥
خـاطر واملـضايقات    امل مقارنة، ينبغي   التجربةقبل الشروع يف    و. املمارسة السريرية اجليدة  

ينبغي الشروع يف   ال  و. لمجتمعل و للفرد موضع التجريب  قعة  صلحة املتو امل يف مقابل نظورة  امل
 . إال إذا كانت الفوائد املتوقعة تربر املخاطراالستمرار فيها جتربة أو

للمبـادئ  وفقـاً   اإلجراءات الطبية والبحوث السريرية اجلديـدة       ب القياموينبغي    ٧-١٥
لسريرية اجليدة والـشروط     مع املمارسة ا   ةنسجمإعالن هلسنكي، وامل  املستمدة من   األخالقية  
 . واجبة التطبيقالتنظيمية

 البحـوث الـسريرية   إلدارة  آليـة   تطبق هيئة املستشفيات     العملية،   ومن الوجهة   ٨-١٥
 كونـغ  هونـغ  جامعة   يفكليات الطب   اهليئة باالشتراك مع    قد وضعت   و. يهااإلشراف عل و

 املوحـدة  التـشغيل     الصينية جمموعة من السياسات العامة وإجـراءات       كونغ هونغوجامعة  
 مع مراعاة املعايري واملبادئ التوجيهية الدوليـة        هاها ورصد وإقرارلفحص التجارب السريرية    

 األشخاص املعرضـني للخطـر      وضع عدمتنص هذه املبادئ التوجيهية على      و. ذات الصلة 
.  اإلعاقـة  والتجارب السريرية، مبا يف ذلك األشـخاص ذو       موضع التجربة قدر اإلمكان يف      

 إجراءعلى أنه ينبغي اختاذ احتياطات خاصة يف فحص طلبات           أيضاً    املبادئ التوجيهية  نصوت
على سبيل املثال، ينبغي إجراء     ف. همتالتجارب السريرية اليت جترى على الضعفاء لضمان محاي       

 . مراجعة كاملة يف جلسة رمسيةمن قبل هيئةألخالقيات لاستعراض 
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   ١٦املادة     
  والعنف واالعتداءعدم التعّرض لالستغالل 

 اإلدارية اخلاصة إىل محاية األشخاص ذوي اإلعاقة        كونغ هونغتسعى حكومة منطقة      ١-١٦
من مجيع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، سواء       )  النساء واألطفال ذوو اإلعاقة    سيما الو(

  .ثقيفيةداخل املرتل أو خارجه، عن طريق التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والت

  التشريعات ذات الصلة    
وحلماية األشخاص املعرضني للعنف املرتيل وأطفاهلم من االعتداء والتعامل مع اجلرائم       ٢-١٦

  .حال نشوئها، ُتستعرض التشريعات ذات الصلة من آن آلخر، وجيري حتديثها عند االقتضاء

  )Cap. 189(قانون العنف املرتيل وعالقات املعاشرة     
 احلماية لضحايا العنف املرتيل عن طريق قانون العنف يف العالقات املرتليـة             ُتكفَل  ٣-١٦

وقد ُسّن قانون العنف املـرتيل يف       .  بقانون العنف املرتيل   وعالقات املعاشرة، املعروف سابقاً   
 لتمكني طريف الزواج، أو الرجل واملرأة املتعاشران، من احلصول علـى الغـوث         ١٩٨٦ عام

، ٢٠٠٨ عـام ويف  .  ألمر زجري للمنع   ضايقة باللجوء للمحكمة طلباً   السريع واملؤقت من امل   
قانون العنف املرتيل   ) تعديل( من التعديالت على قانون العنف املرتيل من خالل          أجرينا عدداً 

ومت . لتعزيز احلماية القانونية لضحايا العنف املرتيل     ) ٢٠٠٨ عامالقانون املعّدل ل   (٢٠٠٨ عامل
شمل األزواج السابقني وأطراف املعاشرة الـسابقة مـن اجلنـسني           توسيع نطاق القانون لي   

ومن بني التعديالت األخـرى، خـّول       .  أفراد األسرة املباشرة واملمتدة    فضالً عن وأطفاهلم؛  
  : احملكمة٢٠٠٨ عامالقانون املعدل ل

أن تنّوع أو تعطل أمر احلضانة أو الوصول القائم بشأن الطفل املعين عندما               )أ(  
   باالستبعاد مبوجب قانون العنف املرتيل؛كمة أمراًتصدر احمل

 باالعتقال يف الظروف اليت ترى احملكمة بدرجة معقولـة أن           أن تلحق إذناً    )ب(  
  الطفل املعين؛/ للمدعياملدعى عليه فيها من احملتمل أن يسبب أذى بدنياً

 أن تطلب من املعتدي حضور برنامج ملكافحة العنف موافق عليه من مدير             )ج(  
  .الرعاية االجتماعية، هبدف تغيري اجتاهه وسلوكه الذي أدى إىل منح األمر الزجري باملنع

، قمنا بتوسيع آخر لنطاق قانون العنف املرتيل من خالل القانون           ٢٠٠٩ عامويف    ٤-١٦
 ليشمل املعاشرة بني طرفني من نفس اجلنس واملتعاشرين السابقني مـن            ٢٠٠٩ عاماملعدل ل 

قانون العنف يف العالقـات املرتليـة       وأعيدت تسمية القانون ليصبح     . منفس اجلنس وأطفاهل  
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ اعتباراً منوعالقات املعاشرة وبدأ نفاذه 
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  )Cap. 213(قانون محاية األطفال واألحداث     
 يتعلـق  فيماوخيول قانون محاية األطفال واألحداث احملكمة منح أمر رعاية أو محاية            ٥-١٦
يتعرض لالعتداء أو إساءة املعاملة ) مبا يف ذلك األطفال واألحداث ذوو اإلعاقة(طفل أو حدث ب

  .أو اإلمهال أو خيرج عن نطاق السيطرة بدرجة قد يترتب عليها حدوث أذى له أو لآلخرين
 لألطفال واألحداث احملتاجني، مبن فـيهم       "ملجأً"وتوفر إدارة الرعاية االجتماعية       ٦-١٦

وُيقصد به توفري مكان لإلقامة والرعاية املؤقتة لألطفال واألحداث، مبن فـيهم            . قةذوو اإلعا 
 ولضمان إمكان احلصول  . ذوو اإلعاقة الذين ُيقبلون مبوجب قانون محاية األطفال واألحداث        

  ."على مدار الساعة"ال واألحداث هبا على أساس على هذه اخلدمة، ميكن قبول األطف

  ملرتبطة بالعنف واالعتداءالتحقيق يف احلاالت ا    
يعاجل قانوننا اجلنائي مجيع أعمال العنف، بغّض النظر عن العالقـة بـني املعتـدي                 ٧-١٦

وتعاجل الشرطة مجيع بالغات االعتداء     . والضحية، وبغّض النظر عن مكان وقوع أعمال العنف       
أدلة كافية علـى    ويف حال توافر    . لظروف كل بالغ  وفقاً  حتقيقاً دقيقاً   بطريقة مهنية، وجتري    

 لالعتقال واملالحقـة القـضائية حـسب         وحامساً  حازماً ارتكاب جرمية، تتخذ الشرطة إجراءً    
أولويات للقضايا املتعلقة بشهود ضـعاف يف مجيـع          أيضاً   وتويل سلطات احملاكمة  . االقتضاء

  .مراحل الدعاوى القانونية، وتنفذ تدابري خمتلفة لتيسري سرعة البت فيها
تحقيق يف احلاالت املتعلقة بأشخاص مصابني بعجز عقلي، تأخذ الشرطة          ولدى ال   ٨-١٦

بنهج متعدد التخصصات للتعاون مع أفراد الفئات املهنية األخرى كأخصائيي علم الـنفس             
السريري واألخصائيني االجتماعيني يف إدارة الرعايـة االجتماعيـة وهيئـة املستـشفيات             

 .لصحة، ومن إليهموأخصائيي الطب الشرعي التابعية إلدارة ا

ويوجد لدى الشرطة بروتوكول حمدد لضمان إحالة األشـخاص ذوي اإلعاقـة              ٩-١٦
 احملتاجني يف الوقت املناسـب إىل إدارة الرعايـة االجتماعيـة            عقلياًواألشخاص العاجزين   

  .للحصول على خدمات التوجيه والرعاية االجتماعية
 يف إعادة وصف ما تعرضوا له مـن         عقلياًوللتخفيف من قلق الضحايا العاجزين        ١٠-١٦

حمن، أنشئت أجنحة إلجراء استجواب الشهود الضعاف من أجل هتيئة بيئة ودية للـضحايا              
إلجراء املقابالت املسجلة عن طريق الفيديو، وإلجـراء فحـوص الطـب            ‘ جامعة‘ومرافق  

  .الشرعي، إذا لزم األمر، حتت سقف واحد
ت املتعددة التخصصات، تشارك فيها الشرطة      وتعقد كذلك مؤمترات بشأن احلاال      ١١-١٦

خدمات الدعم لألشخاص املصابني بعجـز عقلـي،         أيضاً   وغريها من الوكاالت اليت تقدم    
كإدارة الرعاية االجتماعية وهيئة املستشفيات وإدارة الصحة، وذلك لوضع خطط الرعايـة            

  .االجتماعية املناسبة حلماية سالمة الضحايا ورفاههم
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  دارية ملكافحة العنف املرتيلالتدابري اإل    

  اخلدمات والربامج    
وتتمثـل  .  اإلدارية اخلاصة مبكافحة العنف املرتيل     كونغ هونغتلتزم حكومة منطقة      ١٢-١٦

استراتيجيتنا يف توفري جمموعة متصلة من خدمات الوقاية والدعم واخلدمات املتخصصة على            
ومن التدابري املتخذة   .  األسرية والعنف املرتيل   املستويات األول والثاين والثالث ملعاجلة املشاكل     

  : ما يليحتديداً
 لتعزيز الوعي العام بشأن الوقاية من العنف املرتيل وأمهية          :اخلدمات الوقائية   )أ(  

التضامن األسري، ولتشجيع الضحايا على التماس املساعدة يف وقت مبكر من خالل التثقيف           
وقد شنت إدارة الرعاية االجتماعية محلة إعالنيـة        . وعيةالعام واحلمالت اإلعالنية وبرامج الت    

 للعمل، يف مجلة أمور، على منع االعتداء على األطفال          "تعزيز األسر ومكافحة العنف   "بشأن  
  وضرب الزوجات وإيذاء املسنني والعنف اجلنسي؛

الدعم لألسر احملتاجة من خـالل      /املوارد/ لتقدمي املعلومات  :خدمات الدعم   )ب(  
مراكز اخلدمات املتكاملة، ولتوفري الرعايـة يف املؤسـسات         /ز املتكاملة خلدمة األسرة   املراك

وخنصص القوى العاملة واملوارد الالزمة إلدارة الرعاية االجتماعية لتيسري         . لألطفال احملتاجني 
وإىل جانب اخلدمات   . معاجلة احلاالت واالضطالع مبختلف املبادرات املتعلقة بالعنف املرتيل       

مراكز اخلدمات املتكاملة السالفة الذكر، تعكـف      / توفرها املراكز املتكاملة خلدمة األسرة     اليت
إدارة الرعاية االجتماعية على تنفيذ برنامج جديد لدعم الضحايا من أجـل تعزيـز الـدعم        

ومبوجب هذا الربنـامج،    .  الذين خيضعون للعملية القضائية    سيما اللضحايا العنف املرتيل، و   
ا بالدعم العاطفي واملعلومات ذات الصلة من قبيل املوارد اجملتمعيـة وأمـاكن             يزود الضحاي 

  .اإلقامة واإلجراءات القضائية، وما إىل ذلك
 لتلبية احتياجات الضحايا املعنيني من أماكن اإلقامة، توفر         :خدمات اإلقامة   )ج(  

االجتماعية مبوجب  إدارة الصحة أماكن لإلجيار بشروط للضحايا الذين حتيلهم إدارة الرعاية           
برنامج اإلسكان الرحيم، الذي مت توسيع نطاق املستفيدين خبدماته ليشملوا ضحايا العنـف             

 معالني عنـدما  املرتيل أو األزواج املطلقني الذين ليس هلم ذرية أو الذين ال يصطحبون أطفاالً   
، تطبق  ٢٠٠٥يونيه  /ومنذ حزيران . ٢٠٠١نوفمرب  /يغادرون بيت الزوجية منذ تشرين الثاين     

 من تقـدمي املـساعدة      آلية حمّسنة لإلحالة بني إدارة الرعاية االجتماعية وإدارة الصحة متكيناً         
على سبيل املثال، احملتاجون إىل اإلسكان الرحيم أو خدمة         (لألسر احملتاجة على وجه السرعة      

  ص ذوو إعاقة؛مبا يف ذلك األسر اليت لديها أشخا) التوجيه أو املساعدة املالية أو القانونية
 لتوفري خدمات التدخل يف حاالت األزمات للنـساء         :اخلدمات املتخصصة   )د(  

اللوايت يتعرضن للضرب، وذلك من خالل مراكز اإليواء ومراكز دعم األسرة يف األزمـات              
التابعـة إلدارة الرعايـة     ) وحدات اخلدمات الوقائية لألسرة والطفل    (والوحدات املتخصصة   
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، أقيم مركز لألزمات والدعم تديره إحدى املنظمـات         ٢٠٠٧مارس  /ارويف آذ . االجتماعية
غري احلكومية لتوفري اخلدمات املهنية واملتخصصة يف الوقت املناسب للضحايا من اجلنـسني             

وتشمل اخلدمات اليت يوفرها املركز اإليواء قصري األجـل  . وألفراد أسرهم على مدار الساعة  
الـذين  ) مبا يف ذلك األطفال املعتدى عليهم     (األسر  /فرادلضحايا العنف اجلنسي البالغني ولأل    

 على مدار الساعة للجمهور، وخدمات       ساخناً يواجهون العنف املرتيل أو ميرون بأزمة، وخطاً      
وخلدمات اإلقامة  . األزمات، وما إىل ذلك   /التوجيه العامة، والتدخل العاجل ألغراض التوعية     

 قبيل الدرابزين واملمرات املائلة لتيـسري حركـة         قصرية األجل السالفة الذكر تسهيالت من     
ضحايا العنف املرتيل املعوقني، يف حني يوجد كذلك عنوان للربيد اإللكتروين وخط للفاكس             

  .لتلقي االستفسارات اخلاصة باخلدمة

  النهج املتعدد التخصصات    
ت آليـة    متعدد التخصصات يف معاجلة مشكلة العنف املرتيل، وأنشئ        ونعتمد هنجاً   ١٣-١٦

وتضطلع اللجنة املعنية باالعتداء على األطفال والفريق العامـل املعـين     . ُمحكمة هلذا الغرض  
مبكافحة العنف باملسؤولية عن وضع االستراتيجيات والتدابري يف مواجهة مشكلة االعتـداء            

 مـن   وترأس إدارة الرعاية االجتماعية كالً    . على األطفال وضرب الزوجات والعنف اجلنسي     
اإلدارات احلكومية األخرى واملنظمات /نة والفريق العامل ويشترك فيهما ممثلون للمكاتباللج

غري احلكومية واملهنيني من قبيل األخصائيني االجتماعيني واملمارسني الطبيني وأخصائيي علم           
 جلنة تنـسيقية للمقاطعـات معنيـة        ١١وعلى صعيد املقاطعات، أنشئت     . النفس السريري 

 ١١ عالوة على ذلك، أنـشئ    . اية األسرة والطفل املتعلقة بالعنف املرتيل     خبدمات تنسيق رع  
 لتواصل   لالتصال بشأن العنف األسري على مستوى املقاطعات يف أحناء اإلقليم حتقيقاً           فريقاً

أفضل بني إدارة الرعاية االجتماعية والشرطة ووحدات اخلدمات احمللية، ولقيـام املهنـيني              
 سـيما  الري الالزمة لزيادة التعاون يف معاجلة حاالت العنف املـرتيل، و          املعنيني مبناقشة التداب  

  .احلاالت عالية اخلطورة، على صعيد املقاطعات
، اعتمدت إدارة الرعاية االجتماعية والشرطة آلية       ٢٠٠٣يناير  /ومنذ كانون الثاين    ١٤-١٦

لـصاحل الـضحايا    جديدة لإلحالة مصممة للتعجيل بالتدخل املهين يف حاالت العنف املرتيل           
 معينة إىل   ويف إطار النظام اجلديد، حتال حوادث العنف املرتيل اليت تستويف شروطاً          . وأسرهم

عالوة على ذلـك،    . مل يعط الضحايا وال اجلناة املزعومني موافقتهم       اإلدارة للمتابعة حىت إذا   
 لتمكني  ٢٠٠٦ معا مع الشرطة على مدار الساعة منذ         ساخناً أنشأت الوزارة خط إحالة هاتفياً    

أو تقدمي الدعم الفوري يف جمـال اخلدمـة   /ضباط الشرطة من التماس املشورة املهنية العاجلة و      
 ٢٠٠٦ عـام وقد نقحت الشرطة منذ  . االجتماعية لدى معاجلة احلاالت امللّحة العالية اخلطورة      

  .رعة واملهنية من السالت العنف املرتيل املبلغ عنها مبزيداإلجراءات املتبعة لالستجابة حلا
ني ذوي الصلة واملنظمات غري احلكومية والفئات اجملتمعية علـى          يونتعاون مع املهن    ١٥-١٦

وإىل جانب دعوة املهنيني وممثلي املنظمات غري احلكومية إىل املشاركة        . مكافحة العنف املرتيل  
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نف وجلان التنسيق   يف اللجنة املعنية باالعتداء على األطفال والفريق العامل املعين مبكافحة الع          
بتحديث املبادئ التوجيهية بشأن معاجلـة       أيضاً   باملقاطعات، قامت إدارة الرعاية االجتماعية    

حاالت االعتداء على األطفال وضرب الزوجات والعنف اجلنسي بالتشاور مع األطراف ذات     
ـ . )١٣(الصلة من أجل مساعدة املهنيني املشاركني على معاجلة حاالت العنف املـرتيل            وفر وت

برامج تدريبية متعددة التخصصات لتنمية الفهم املـشترك للعنـف املـرتيل يف              أيضاً   الوزارة
 تنسيق الدورات التدريبية على مستوى املقـر،        فضالً عن كما أهنا،   . األوساط املهنية املختلفة  

. التدريب على مستوى املقاطعات لتلبية االحتياجات اخلاصة بفرادى املقاطعـات          أيضاً   توفر
ا جيري توفري التدريب لألخصائيني االجتماعيني ومسؤويل الشرطة يف الصف األمامي يف            كم

  .ضوء التعديالت املشار إليها أعاله على قانون العنف املرتيل
وبالنظر إىل املخاوف املتزايدة بشأن العنف املرتيل، نشرت جلنة املرأة يف كـانون               ١٦-١٦
. "القضاء على العنف املـرتيل : كونغ هونغة املرأة يف سالم" بعنوان    تقريراً ٢٠٠٦يناير  /الثاين

 منظمة ومع اإلدارات احلكومية ذات الصلة، أوصت اللجنـة          ٥٠وبعد التشاور مع أكثر من      
وأوصت جلنـة املـرأة     . باعتماد منوذج متعدد التخصصات للتدخل يف معاجلة العنف املرتيل        

ية والتثقيف ودعم اجملتمـع، والتحديـد       باألخذ خبمسة هنُج رئيسية، هي متكني املرأة، والوقا       
. املبكر والتدخل، واستجابات العدالة اجلنائية، واألحباث وتبادل البيانـات ونـشر النتـائج            

 توصية تغطي اإلصالح القانوين واخلدمات واإلعـالن وتبـادل          ٢١ أيضاً   وطرحت اللجنة 
الت اجلنسانية والتحديد املبكر    املعارف املهنية وتعميم املفهوم اجلنساين والتدريب املرتبط باجملا       

  . والتدخل، وما إىل ذلك
سـالمة املـرأة يف     " بعنوان   ، نشرت جلنة املرأة ملحقاً    ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب   ١٧-١٦
 الستعراض التقدم احملـرز     " حتديث واخلطوة التالية   -القضاء على العنف املرتيل     : كونغ هونغ

ها ملالحظة إحراز تقدم طيـب علـى        وأعربت اللجنة عن سرور   . منذ إصدار التقرير األول   
خمتلف اجلبهات، من قبيل إجراء التعديالت على قانون العنف املرتيل، وتدابري التعزيز اجلديدة             
اليت اختذهتا الشرطة يف معاجلة حاالت العنف املرتيل، وتقوية خدمات الرعايـة االجتماعيـة،    

سبة للمعتدين، والنهوض بـالوعي     وتقدمي الدعم لضحايا العنف املرتيل، وبرنامج التدخل بالن       
العام مبشكلة العنف املرتيل من خالل التثقيف العام وتدريب املهنـيني يف اخلـط األمـامي،                

عالوة على ذلك، بدأت املنظمات غري احلكوميـة واجلماعـات اجملتمعيـة            . إىل ذلك  وما
عيد األحيـاء   برامج وأنشطة على كل من صعيد اجملتمع احمللي وص         أيضاً   واملنظمات النسائية 

 اإلدارية اخلاصة يف تعزيز شبكة الدعم اجملتمعي        كونغ هونغالستكمال جهود حكومة منطقة     
  .والنهوض بالوعي العام بشأن العنف املرتيل

__________ 

مبـادئ  ‘؛  )الـنص االنكليـزي    (٢٠٠٧، نقح يف    ‘الدليل اإلجرائي ملعاجلة حاالت االعتداء على األطفال      ‘ )١٣(
مبادئ توجيهيـة إجرائيـة ملعاجلـة       ‘؛ و ٢٠٠٤، نقح يف    ‘ب الزوجات توجيهية إجرائية ملعاجلة حاالت ضر    
 .٢٠٠٧، نقح يف ‘حاالت العنف اجلنسي ضد البالغني
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  وضع مبدأ توجيهي إجرائي بشأن معاجلة حاالت االعتداء    
ائي يرجـع    لوضع مبدأ توجيهي إجر     عامالً شكلت إدارة الرعاية االجتماعية فريقاً      ١٨-١٦

أو / و عقليـاً أو األشخاص العاجزين    /إليه املهنيون يف معاجلة حاالت االعتداء على الكبار و        
ويرمي املبدأ التوجيهي إىل حتسني التعرف على عوامل اخلطر ومنـع           . املصابني مبرض عقلي  

حوادث االعتداء والنهوض بالتعاون فيما بني التخصصات وحتديد إجراءات التدخل بالنسبة           
تلف املهنيني ولإلبالغ عن حاالت االعتداء، وهكذا، من أجل ضمان سالمة األشخاص             ملخ

  .أو املصابني مبرض عقلي/و العاجزين عقلياً

  ١٧املادة     
  محاية السالمة الشخصية

 حلمايـة    مناسـباً   تشريعياً  اإلدارية اخلاصة إطاراً   كونغ هونغتطبق حكومة منطقة      ١-١٧
ج الطيب بدون إذن منهم، مبا يف ذلك احلماية من التعقـيم            األشخاص ذوي اإلعاقة من العال    

  .القسري واإلجهاض القسري

  اإلطار العام حلماية السالمة الشخصية جلميع األشخاص    
وتـرد يف   .  من القانون األساسي على احلق يف تربية األسرة حبرية         ٣٧تنص املادة     ٢-١٧

اية لألشخاص ذوي اإلعاقة من العـالج       الفقرات التالية بعض التشريعات احملددة لتوفري احلم      
 ٣ وتنص املادة . املستنرية، وحاالت التعقيم واإلجهاض القسريني    /الطيب بدون موافقتهم احلرة   

 على أال يتعرض أي شخص للتجريب الطيب أو العلمي بـدون    كونغ هونغمن شرعة حقوق    
  .موافقته احلرة

  التشريعات ذات الصلة    
على أنه ينبغي للمانح احملتمل أن      ) Cap. 465(ء البشرية   ينص قانون زراعة األعضا     ٣-١٧

.  اإلجراء واملخاطر اليت ينطوي عليها ذلك وحقه يف سحب موافقته يف أي وقـت        يفهم متاماً 
يف حـال   عامـاً    ١٦أو  (عامـاً    ١٨كما حيظر منح األعضاء على األشخاص دون سـن          

على منح األعضاء بالنيابة عـن       وال ميكن للوالدين ولألوصياء إعطاء موافقتهم        - )زواجهم
عالوة على ذلك، يلزم احلصول على موافقـة اجمللـس         . أطفاهلم أو القّصر الذين يف رعايتهم     

القانوين لزراعة األعضاء البشرية من أجل نقل األعضاء البشرية بني األشخاص األحياء الذين             
. أكثر من ثالث سـنوات    ال تربطهم قرابة جينية أو بني الزوجني الذين مل مير على زواجهما             

 غري القادرين على إعطاء موافقتهم، ينص       عقلياًولضمان احلماية الكاملة لألشخاص العاجزين      
من قانون الصحة العقلية على إيضاحات مؤداها عدم تفسريه بأنه متكني            جيم - اجلزء الرابع 
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ء موافقتـهم،   لرتع األعضاء من األشخاص البالغني املصابني بعجز عقلي، العاجزين عن إعطا          
  .ألغراض زراعة األعضاء

يعّد أي شخص يقوم، بنيـة      ) Cap. 212(ومبوجب قانون اجلرم يف حق الشخص         ٤-١٧
 أو مل تكن، بتقدمي أي ، سواء كانت حامالً)مبا يف ذلك املرأة ذات اإلعاقة(إجهاض أي امرأة 

يستخدم أي أداة أو أو  ،سم أو شيء ضار آخر هلا، أو يدفعها إىل تناوله بطريقة غري مشروعة   
وسيلة أخرى من أي نوع بقصد مماثل، مذنباً بارتكاب جرمية حياكم عليها يف حال توجيـه                

  .االهتام إليه
ومبوجب قانون الصحة العقلية، جيوز أن يعطي وصي الشخص أو احملكمة املوافقة              ٥-١٧

 وغري القادر على    اًعقليعلى القيام بالعالج، مبا فيه اإلجهاض، يف حالة الشخص البالغ العاجز            
رس الطيب املسجل كن تقدمي العالج إال إذا رأى املماوبدون هذه املوافقة، ال مي. إعطاء موافقته 

الذي يعتزم القيام بالعالج أو اإلشراف عليه أن هلذا العالج أمهية عاجلـة؛ أو أن العـالج                 
 ينص علـى أن     غري أن قانون الصحة العقلية    . ضروري وحيقق املصاحل الفضلى هلذا الشخص     

وُيقصد بـالعالج اخلـاص     . احملكمة وحدها هي اليت تعطى املوافقة على القيام بعالج خاص         
العالج الطيب أو عالج األسنان أو كالمها الذي ال ميكن الرجوع عنه أو اجلديل يف طابعـه،                 

 على وجه التحديد باعتبـاره      حالياًويشار إىل التعقيم    . حسبما حيدد وزير األغذية والصحة    
  . مبوجب قانون الصحة العقلية خاصاًعالجاً

  مدونة قواعد السلوك املهين    
وإىل جانب التشريع املذكور أعاله، يرد شرط احلصول على املوافقة على العالج              ٦-١٧

ومتثل املوافقة على . كونغ ونغالطيب يف مدونة قواعد السلوك املهين الصادرة عن اجمللس الطيب هل
ويـتعني أن   . من الرعاية اجليدة كما أهنا شرط قانوين      جزءاً  ذه املدونة،   هلوفقاً  العالج الطيب،   

 بعد إبالغه باجلوانب ذات الصلة لإلجراء الطيب مبا يف ذلك طابعه            يعطي املريض املوافقة طوعاً   
وللمريض احلق يف أن يرفض العالج شريطة أن يكون . العام وأثره واملخاطر اليت ينطوي عليها

  .وينبغي أن ُيحترم هذا الرفض ومن املفضل توثيقه. ة تقديره بوضوح وحرية على ممارسقادراً

  ١٨املادة     
  حرية التنقل واجلنسية

  اإلطار العام حلماية حرية التنقل    
 اإلداريـة   كونغ هونغ من القانون األساسي على أن لسكان منطقة         ٣١تنص املادة     ١-١٨

وحلاملي وثائق السفر الـسليمة حريـة       . رهتااخلاصة حرية السفر والدخول إىل املنطقة أو مغاد       
وال تؤثر اإلعاقة على حق     .  بدون إذن خاص، ما مل يقيدهم القانون       كونغ هونغمغادرة منطقة   

  .الشخص يف التمتع هبذه احلقوق مبوجب القانون األساسي
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  اجلنسية    
  من قانون اجلنسية جلمهورية الصني الشعبية على أن حيـصل علـى            ٤تنص املادة     ٢-١٨

اجلنسية الصينية أي شخص يولد يف الصني ويكون أبواه كالمها حاملني للجنسية الـصينية، أو               
 من قانون اجلنسية على أن حيـصل        ٦وتنص املادة   .  للجنسية الصينية  يكون أحد والديه حامالً   

على اجلنسية الصينية أي شخص يولد يف الصني ويكون والداه عدميي اجلنسية أو غري معلـومي           
وتنص تفسريات اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب الـوطين، املعتمـدة          .  واستقرا يف الصني   اجلنسية

 الذين ينحـدرون    كونغ هونغعلى أن سكان منطقة      ،، يف مجلة أمور   ١٩٩٦مايو  / أيار ١٥ يف
، ) اإلداريـة اخلاصـة    كونغ هونغمبا يف ذلك منطقة     (من أصل صيين ويولدون يف إقليم صيين        

الشروط املنصوص عليها يف قانون اجلنسية، هم من حـاملي اجلنـسية            وغريهم ممن يستوفون    
  .الصينية
 بالرعايا األجانب أو األشخاص عدميي اجلنسية الـذين يرغبـون يف            يتعلق فيماو  ٣-١٨

التجنس باجلنسية الصينية، فإن الشروط والعوامل املنصوص عليها اليت يتعني النظر فيها حمددة             
 "دليل مقدمي طلبات التجنس باجلنـسية الـصينية    "اجلنسية ويف    من قانون    ٨ و ٧يف املادتني   

وُينظر يف طلبات التجنس على أساس كل حالـة         . كونغ هونغالصادر عن إدارة اهلجرة يف      
  .على حدة

  تسجيل املواليد    
مبـا يف ذلـك     (، إذا ولد طفل     )Cap. 174(لقانون تسجيل املواليد والوفيات     وفقاً    ٤-١٨

، ُيشترط على املستشفى الذي ولد فيـه أن يبلـغ           كونغ هونغ منطقة   يف) الطفل ذو اإلعاقة  
وال ُيـدفع أي رسـم      . واألب ملزم بتسجيل املولود يف سجل للمواليد      . السجل هبذا املولود  

  . ساعة٤٢تسجيل إذ ُسجِّل املولود يف غضون 
 لقانون تـسجيل املواليـد    وفقاً   كونغ هونغوتسجل املواليد اليت حتدث يف منطقة         ٥-١٨

ويـسجل اسـم    . ، بغّض النظر عما إذا كان الشخص املعين ذا إعاقة         )Cap. 174(والوفيات  
  .الطفل وجنسيته عند تسجيل امليالد

  وثائق السفر
 من القانون األساسي على أن تأذن حكومة الـشعب املركزيـة         ١٥٤تنص املادة     ٦-١٨

 كونـغ  هونـغ طقة   اإلدارية اخلاصة يف إصدار جوازات سفر من       كونغ هونغحلكومة منطقة   
التابعة جلمهورية الصني الشعبية جلميع املواطنني الصينيني الذين حيملون بطاقات هوية دائمـة         

 التابعة جلمهورية الـصني الـشعبية       كونغ هونغيف املنطقة، ومستندات السفر اخلاصة مبنطقة       
اقـة،  وال تـؤثر اإلع   . جلميع األشخاص اآلخرين الذي يقيمون يف املنطقة بطريقة مشروعة        

  .صلة هلا، بأهلية الشخص للحصول على وثائق السفر وحيازهتا واستخدامها وال
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  ١٩املادة     
  العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع

  هدف السياسة العامة    
 حبـق األشـخاص ذوي      متاماً اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغتسلم حكومة منطقة      ١-١٩

مع وهي ملتزمة بتوفري الدعم اجملتمعي واخلدمات       اإلعاقة يف العيش املستقل واملشاركة يف اجملت      
ومـن مث   .  الستمرارهم يف العيش يف اجملتمع     املؤسسية املطلوبة لألشخاص ذوي العاقة تيسرياً     

 بتوفري خدمات الرعاية النهارية والدعم اجملتمعي لألشـخاص         يتعلق فيمافإن سياسة احلكومة    
شـخاص ذوي اإلعاقـة اسـتجابة       ذوي اإلعاقة هتدف إىل إتاحة التـدريب والـدعم لأل         

الحتياجاهتم، ومساعدهتم على تنمية إمكانياهتم، ومتكينهم من مواصلة العـيش املـستقل يف             
إىل  أيـضاً    وهتدف هذه اخلدمات  . املرتل، وإعدادهم لالندماج بشكل كامل يف اجملتمع احمللي       

هيئوا نوعية حيـاة    تعزيز قدرة القائمني بالرعاية على تقدميها والتخفيف من إجهادهم لكي ي          
  .أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة وألنفسهم

 باألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال ميكنهم العيش املـستقل والـذين            يتعلق فيماو  ٢-١٩
 اإلدارية  كونغ هونغميكن ألسرهم أن ترعاهم على النحو املالئم، توفر هلم حكومة منطقة             ال

يب والدعم الضرورية، هبدف حتسني نوعية      اخلاصة الرعاية املؤسسية املالئمة وخدمات التدر     
وباإلضافة إىل ذلك، توفر مـدارس التعلـيم        . احلياة ومساعدهتم على تنمية مهارات العيش     

خدمة داخلية لتلبية احتياجات اإلقامة الطويلة األجل للطـالب ذوي اإلعاقـة             أيضاً   اخلاص
  . ولتيسري تعليمهم املدرسي

  معخدمات الرعاية النهارية ودعم اجملت
  اخلدمات والربنامج

توفر إدارة الرعاية االجتماعية جمموعة واسعة من خدمات الرعاية والـدعم الـيت               ٣-١٩
تسعى إىل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على تنمية قدراهتم البدنية والعقلية واالجتماعيـة           

اد أفراد   التخفيف من إجه   فضالً عن إىل أقصى حد ممكن، وتعزيز اندماجهم يف اجملتمع احمللي          
  :وتشمل هذه اخلدمات ما يلي. مقدمي الرعاية هلم/أسرهم

 اليت توفر الرعاية والتدريب أثناء اليوم لألشـخاص      مراكز األنشطة النهارية    )أ(  
 سنة أو أكثر وغري القادرين علـى        ١٥ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة الذين يبلغون من العمر         

ويدربون على أن يـصبحوا     .  املخصص للمعوقني  االستفادة من التدريب املهين أو التوظيف     
 يف حياهتم اليومية وإلعدادهم لالندماج بشكل أفضل يف اجملتمـع احمللـي أو              أكثر استقالالً 

وتشمل برامج التـدريب    . لالنتقال إىل أشكال أخرى من اخلدمة أو الرعاية حسب االقتضاء         
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هارات االجتماعيـة والتواصـلية مـع       اليت يوفرها مركز األنشطة النهارية الرعاية الذاتية وامل       
  .األشخاص ومهارات العمل البسيطة

 من خدمة التـدريب      الذي يوفر كالً   مركز إعادة التأهيل اجملتمعية النهارية      )ب(  
املتخصص على إعادة التأهيل وخدمات إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي للمرضى الـذين            

داء املرضى الوظيفي البدين وقدراهتم على إعالة ويهدف املركز إىل تعزيز أ. يغادرون املستشفى
أنفسهم، وتقوية مهاراهتم املعيشية املرتلية واجملتمعية، ومساعدهتم على إعادة تشكيل أسلوب           

ويـوفر مركـز    .  الندماجهم يف اجملتمع احمللي    تيسرياًصحي يف احلياة وأدوار منتجة يف احلياة        
دمة الرعاية النهارية قصرية األمد للمرضـى الـذين         خ أيضاً   إعادة التأهيل اجملتمعية النهارية   

القائمني على رعايتـهم    /يغادرون املستشفى، وبرامج تدريبية ودورات تثقيفية ألفراد أسرهم       
  لتعزيز قدراهتم يف الرعاية وختفيف الضغط عنهم من أجل حتسني نوعية حياهتم؛ 

ليت توفر خدمـة     ا خدمة الرعاية النهارية لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة        )ج(  
ويتمثل اهلدف منها يف تعزيـز      . الرعاية النهارية يف املركز لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة       

مقدمي الرعاية على تقدميها من خالل توفري       /الرعاية يف نطاق اجملتمع احمللي بتعزيز قدرة األسر       
عية والشخصية  رعاية هنارية منتظمة تشمل التمريض وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية االجتما         
  من أجل حتسني فرص األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة للحياة يف اجملتمع احمللي؛

 اليت توفر الدعم العاطفي واملشورة العملية       األقرباء/املراكز املرجعية للوالدين    )د(  
عاليهم املعوقني، ولتقوية   للوالدين وألقارب األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل حتسني تقبلهم ملُ         

 رعايتهم بالشكل املناسـب يف      فضالً عن م يف جمال ضمان فرص التدريب املالئمة هلم         قدراهت
  املرتل؛

 الذي يقدم بـرامج     الرعاية االنتقالية والدعم ملرضى الشلل الرباعي     مركز    )ه(  
إلعادة التأهيل اجملتمعية اليت تركز على األهداف واحملددة بفترات زمنية ملرضى الشلل الرباعي             

سياقات التأهيل الطيب من أجل تيسري عودهتم إىل احلياة يف اجملتمـع  /ن املستشفى الذين يغادرو 
احمللي، هبدف حتسني أدائهم الوظيفي على الصعيد البدين واملعريف والتواصـلي والـسلوكي             

 وسيجري توفري خدمات التدريب والـدعم     . والنفسي واالجتماعي يف السياقات غري الطبية     
 الرعاية لألشخاص املصابني بالشلل الرباعي لتعزيز قدرهتم علـى          مقدمي/ألفراد األسرة أيضاً  

  القيام بالرعاية؛
 اليت توفر جمموعة واسـعة      مشاريع الدعم اجملتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة       )و(  

من خدمات الدعم اجملتمعي، منها خدمة الرعاية املرتلية وبرنامج التنمية الشخصية والربنامج             
 والذين يعانون من صعوبات     عقلياًانون من التوحد واملعوقني     املتخصص لألشخاص الذين يع   

التدريب املـرتيل إلعـادة    ، وخدمة سلوكية، وخطة الدعم لألشخاص الفاقدي البصر حديثاً      
وترمي . التأهيل، ونادي تدريب الناشئني وخدمة الدعم للذين يصابون بإعاقة يف أثناء العمل           
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لدعم لألشخاص ذوي اإلعاقـة وتعزيـز قـدرة    هذه اخلدمات إىل توفري خدمات الرعاية وا     
  القائمني بالرعاية على تقدميها والتخفيف من إجهادهم وحتسني نوعية احلياة؛

 اليت توفر املساعدة للمرضى الذين يعانون من        شبكة إعادة التأهيل اجملتمعي     )ز(  
اة جمدية  مرض مزمن لتحديد شبكة دعم داخل اجملتمع احمللي ولكي يعيشوا حي          /إعاقة أحشائية 

من خالل تقدمي الدعم املستمر هلم على هيئة الـربامج التثقيفيـة والتدريبيـة والـشبكات                
  االجتماعية وخدمات الدعم االجتماعي؛

القـائمني برعايـة    / اليت توفر ألفراد األسرة    خدمة الراحة املؤسسية املؤقتة     )ح(  
وهنم الشخصية كـإجراء     هلا لكي يعتنوا بشؤ    األشخاص ذوي اإلعاقة فترات استراحة خمططاً     

  وأكثر إثـارةً   والغرض منها جعل احلياة أقل إجهاداً     . عملية جراحية أو القيام بعطلة سياحية     
  بالنسبة لألشخاص املشاركني يف تقدمي الرعاية الروتينية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

 وهو يقـدم  مركز إعادة تأهيل األشخاص املصابني بإعاقة بصرية وتدريبهم       )ط(  
إلعادة تأهيل األشخاص املصابني بإعاقة بصرية ليكتـسبوا املهـارات           تدريبياً شامالً    برناجماً

ويشمل الربنامج التوجيـه    . الالزمة للحياة املستقلة وملساعدهتم على استعادة ثقتهم بأنفسهم       
والتدريب على التنقل، ومهارات التواصل واملهارات االجتماعية، واإلدارة املرتلية، وممارسات          

  ، والتثقيف بشأن احلياة اجملتمعية؛العمل
 لألشخاص املصابني بإعاقة بصرية لتزويـدهم مبعينـات         خدمات املكتبات   )ي(  

األقراص املدجمة الناطقة أو املعدة بطريقة برايل لتلبيـة احتياجـاهتم           /اجملالت/القراءة والكتب 
  التثقيفية والترفيهية؛

 الذي يوفر خدمات متنوعة،     عيةمركز اخلدمات املتعددة للمصابني بإعاقة مس       )ك(  
منها خدمة الفرد واخلدمات اإلرشادية واخلدمات املتعلقة بتفسري لغة اإلشارة، وخدمات صنع 

  وإصالح قوالب األذن وخدمات العالج السمعي وعالج الكالم؛
 وهي تقـدم خـدمات دعـم        خدمة التدريب والدعم املرتلية املتخصصة      )ل(  

. خاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية شـديدة         متخصصة على نطاق اإلقليم لألش    
األشخاص ذوي اإلعاقة على التغلب على مـشاكل التكيـف يف         أيضاً   وتساعد هذه اخلدمة  

  املرتل من أجل حتسني نوعية حياهتم؛
 اليت توفر العـالج املهـين واملـشورة         خدمة العالج املهين يف الوكاالت      )م(  

 اإلعاقة يف مراكز األنشطة النهارية وحلقات العمل اخلاصة         واملساعدة املهنية لألشخاص ذوي   
باملعوقني ومراكز خدمات التأهيل املهين املتكاملة ملساعدهتم يف التغلب على مشاكل حيـاهتم   

  اليومية وتنمية إمكانياهتم إىل أقصى حد تسمح به إعاقاهتم؛
عم النفـسي   اليت توفر خدمات الـد اخلدمة النفسية السريرية يف الوكاالت    )ن(  

ويقدم أخصائيو علم النفس السريري املشورة املهنية       . لألشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة بالنمو    
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 بتدريب مستعملي اخلدمـة     يتعلق فيماواخلدمات االستشارية ملوظفي وحدات إعادة التأهيل       
مقدمي الرعايـة لتيـسري     /كما يوفرون التدريب للوالدين   . ذوي املشاكل السلوكية وإدارهتم   

  ملية إعادة تأهيل مستعملي هذه اخلدمة؛ع
وهي تقدم خدمة الزيـارة     ) خدمة للبالغني  (اخلدمة املركزية للدعم النفسي     )س(  

النفسية ودعم اخلرباء ملوظفي وحدات إعادة التأهيل كمراكز األنـشطة النهاريـة وبيـوت              
  الشباب اليت ال تتوافر هبا خدمة نفسية مركزية داخلية؛

 وهي توفر اخلدمات االستـشارية      زية لدعم املساعدين الطبيني   اخلدمة املرك   )ع(  
وخدمات الدعم املهنية يف العالج املهين ملراكز األنشطة النهارية وحلقات العمل املخصـصة             

كما توفر خدمة العالج املهين مباشرة      . مراكز اخلدمة املتكاملة إلعادة التأهيل املهين     /للمعوقني
 من أجل حتسني مهاراهتم وقدراهتم الـسلوكية واخلاصـة          لألشخاص املصابني مبرض التوحد   

بالتواصل والعيش املستقل ومهاراهتم وقدراهتم االجتماعية، واخلدمة االستشارية بشأن العالج          
  الطبيعي ملراكز األنشطة النهارية؛

 وهو ينظم جمموعـة متنوعـة مـن    املركز االجتماعي والترفيهي للمعوقني     )ف(  
اجات االجتماعية والترفيهيـة والنمائيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة           األنشطة لتلبية االحتي  

  ويساعدهم على االندماج يف اجملتمع احمللي؛
  لألطفال ذوي اإلعاقة، وهي توفر مكانـاً       خدمة رعاية الطفل غري املنتظمة      )ص(  

رهم  للوالدين أو القائمني بالرعاية يتركون فيه أطفاهلم ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعما            مأموناً
  . سنوات للرعاية املؤقتة متكينا هلم من االهتمام بشؤوهنم الشخصية أو العاجلة٦بني سنتني و

  مراكز دعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف املقاطعات    
ندرك توقعات اجلمهور وآراء املعلقني اليت يعربون عنها خالل املشاورات العامـة              ٤-١٩

ويف . اإلعاقة املقيمني يف جمتمعاهتا احملليـة     لتعزيز خدمات الدعم باملقاطعات لألشخاص ذوي       
هذا الصدد، نسعى إلدخال التحسني املستمر على توفري خدمات الرعاية اجملتمعية والـدعم             
لألشخاص ذوي اإلعاقة والقائمني على رعايتهم وقمنا بإطالق جمموعة من املبادرات اجلديدة            

 ١٦ أنشأت إدارة الرعاية االجتماعيـة    ،  ٢٠٠٩يناير  /ومنذ كانون الثاين  . يف األعوام األخرية  
لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف املقاطعات من خالل إعادة تصميم خدمات الـدعم    مركزاً  

ويف إطار هذا االجتاه املرتكز على املقاطعات، تزود هذه املراكز األشخاص           . اجملتمعي القائمة 
 اجملتمعي املقدمـة حتـت      القائمني على رعايتهم خبدمات الدعم    /ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم   

سقف واحد هبدف تعزيز مهارات العيش املرتلية واجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ميسِّرة            
خدمات التدريب   أيضاً   وتوفر مراكز الدعم يف املقاطعات    . بذلك اندماجهم يف اجملتمع احمللي    

رهتم على تقـدمي     لقد القائمني على رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة تعزيزاً      /والدعم ألفراد أسر  
  . ملا يصيبهم من إجهادالرعاية وختفيفاً
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  املخطط التجرييب خلدمة الرعاية املرتلية لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة    
أو العقلية الشديدة ومستوى    /بالنظر إىل أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية و         ٥-١٩

 اإلدارية اخلاصة احتياجاهتم    ونغك هونغالرعاية اليت يتطلبوهنا وكثافتها، تدرك حكومة منطقة        
. اخلاصة من الرعاية والضغط اهلائل الواقع على القائمني برعايتهم من أفراد األسرة يف املـرتل          

 مليون دوالر من دوالرات     ١٦٣ولتعزيز الدعم هلذه الفئة الضعيفة، خصصت احلكومة مبلغ         
يب مدته ثالث سـنوات     لتنفيذ خمطط جتري   )١٤( يف إطار صندوق برامج اليانصيب     كونغ هونغ

لتوفري خدمات الرعاية املرتلية لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة الذين يقيمون يف اجملتمع احمللي 
  .واملدرجني يف قوائم االنتظار خلدمات الرعاية املؤسسية املدعومة

ويف إطار هذا املخطط التجرييب، تقدم جمموعة متكاملة من خدمات الدعم املرتيل              ٦-١٩
ذوي اإلعاقة املدرجني يف قوائم االنتظار خلدمة الرعاية املؤسسية املدعومة بـدار            لألشخاص  

األشخاص املصابني بإعاقة عقلية شديدة، ودار األشخاص املصابني بإعاقة بدنية شديدة، ودار            
رعاية األشخاص املصابني بإعاقة شديدة واالهتمام هبم، لتلبيـة احتياجـاهتم إىل الرعايـة              

ها خدمة الرعاية الشخصية واملرافقة، وخدمة التدريب اخلاصة بإعادة التأهيل          والتدريب مبا في  
وتـسعى  . أخصائيي العالج الطبيعي وخدمة الرعاية التمريـضية      /املهين على أيدي املعاجلني   

خدمات الدعم املعززة هذه إىل تيسري احلياة باملرتل على هؤالء األشخاص ذوي اإلعاقة خالل    
 رعايتهمية املؤسسية، وتساعد على التخفيف من إجهاد القائمني على انتظارهم خلدمات الرعا

  .٢٠١١-٢٠١٠وسيبدأ هذا املخطط التجرييب يف الربع األخري من . من أفراد األسرة

  خدمات الدعم اجملتمعي لألشخاص الذين سبقت إصابتهم مبرض عقلي    
 من املبادرات اجلديدة    اًويف األعوام األخرية، أطلقت إدارة الرعاية االجتماعية عدد         ٧-١٩

الرامية إىل تعزيز خدمات الدعم اجملتمعي لألشخاص الذين يعانون مـن مـشاكل خاصـة               
وتليب هذه اخلدمات احتياجات املراحـل      . بالصحة العقلية وأسرهم والقائمني على رعايتهم     

ي، املختلفة إلعادة تأهيل مستعملي اخلدمة، وتسعى لتحسني قدراهتم على التكيف االجتماع          
وإعدادهم إلعادة التكيف مع العيش يف اجملتمع، ومساعدهتم على تنمية مهاراهتم االجتماعية            

  :وتشمل هذه الربامج ما يلي. واملهنية، وإذكاء الوعي العام بأمهية الصحة العقلية
 الذي يوفر تدخل اخلدمة     املشروع اجملتمعي للتدخل املتعلق بالصحة العقلية       )أ(  

ة، مبا فيها خدمة الفرد، وزيارات التوعية، وخدمات اجلماعة العالجيـة       االجتماعية املتخصص 
أو أكثر املقـيمني يف     عاماً   ١٥والداعمة هبدف مساعدة األشخاص الذين يبلغون من العمر         
أو أفراد أسرهم على التعامـل  /اجملتمع احمللي ويشتبه يف معاناهتم من مشاكل للصحة العقلية و         

__________ 

 مبوجب قرار للمجلس التشريعي بغـرض متويـل         ١٩٦٥يونيه  /أنشئ صندوق برامج اليانصيب يف حزيران      )١٤(
اق الرأمسايل ملـشاريع الرعايـة      ستخدم الصندوق بصفة رئيسية لتمويل اإلنف     يُُو. خدمات الرعاية االجتماعية  

  . ملرة واحدة للمشاريع التجريبية احملدودة األمداالجتماعية ويقدم منحاً
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 متعـدد   ويعتمـد املـشروع هنجـاً     .  أحواهلم الصحية العقلية   مع املشاكل الناشئة عن سوء    
التخصصات ويركز على املقاطعات يف إيصال اخلدمة من خالل التعاون عن كثب فيما بني              

  إدارة الرعاية االجتماعية وهيئة املستشفيات واملنظمات غري احلكومية؛
جي املهين احملـدد   اليت تقدم التدريب العالخدمات الرعاية اجملتمعية النهارية     )ب(  

بإطار زمين ملساعدة األشخاص الذين سبقت إصابتهم مبرض عقلي يف اجملتمع احمللي هبـدف              
مساعدهتم على تقليل فرصة االنتكاس والعودة إىل املستشفى واالندماج بـشكل أفـضل يف              

العالج املهين جمموعة متنوعة من التدريب على املهارات يف جمـاالت           وتشمل برامج   . اجملتمع
  العناية الذاتية واإلدارة املرتلية واإلدارة الصحية والعيش يف اجملتمع؛

 اليت توفر الرعاية والدعم للمرضى      اخلدمات اجملتمعية لرعاية الصحة العقلية      )ج(  
وهذه اخلدمات، اليت تتألف بصفة رئيسية من زيـارات         . العقليني السابقني يف اجملتمع احمللي    

 عم املستمر ملرضى األمراض العقليـة الـذين غـادروا حـديثاً     التوعية، هتدف إىل تقدمي الد    
عالج النفسي ودور إعادة التأهيل ملساعدهتم على حل مشكالهتم املتعلقة          مستشفيات ال /عنابر

  بالتكيف وإعادة االندماج يف اجملتمع؛
 مركز التدريب والنشاط لألشخاص الذين سبقت إصابتهم مبرض عقلـي           )د(  

 األشخاص الذين سبقت إصابتهم مبرض عقلـي علـى التكيـف            الذي أنشئ لتعزيز قدرة   
 يف حياهتم اليوميـة وأن      ويهدف إىل مساعدهتم على أن يصبحوا أكثر استقالالً       . االجتماعي

وملحق بكل مركز ناٍد اجتماعي لتزويـدهم باألنـشطة         . ينموا املهارات االجتماعية واملهنية   
  االجتماعية والترفيهية؛

كـز  امر امللحقة بدور إعـادة التأهيـل أو          للصحة العقلية  الوصلة اجملتمعية   )ه(  
 اليت توفر الرعاية والدعم اإلضافيني لألشخاص الذين سـبقت إصـابتهم            التدريب والنشاط 

وتشمل هذه اخلدمات اإلقليمية . القائمني على رعايتهم يف اجملتمع احمللي /مبرض عقلي وأسرهم  
وزيارات للتوعيـة   )  املالبس واالستحمام  على سبيل املثال، الوجبات وغسل    (خدمة ملموسة   

واملـشاورة بـشأن العمـل والتوجيـه والـربط الـشبكي بـاملوارد احملليـة والـربامج          
  .مقدمي الرعاية وبرامج للتثقيف العام/التثقيفية، وبرامج لألسر/الترفيهية/االجتماعية

كز جمتمعي  وللمزيد من حتسني اخلدمات، أقامت إدارة الرعاية االجتماعية أول مر           ٨-١٩
 لتوفري خدمات الدعم اجملتمعي املتكاملة املتعلقة       ٢٠٠٩مارس  /متكامل للتعايف العقلي يف آذار    

بالصحة العقلية للمرضى العقليني الذين يسمح مبغادرهتم املستشفى واألشخاص الذين يشتبه           
يعيشون يف إصابتهم مبشاكل للصحة العقلية وأسرهم والقائمني على رعايتهم واملقيمني الذين            

وتتراوح هذه اخلدمات املتكاملة بني التدخل املبكر وإدارة املخاطر مـن           . يف املقاطعة املعنية  
خالل توجيه خدمة الفرد وزيارات التوعية والعالج اجلماعي والتدريب النهاري والتـدريب            

قتضاء، املتعلق بالعالج املهين ومجاعات الدعم وبرامج التثقيف العام واالتصال املباشر، عند اال           
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خبدمة هيئة املستشفيات للعالج النفسي اجملتمعي القائمة على اجملموعات بالنسبة لالستـشارة          
  .الطبية العاجلة

ويف ضوء اخلربة الناجحة للعملية التجريبية للمركز اجملتمعـي املتكامـل للتعـايف               ٩-١٩
 مليون  ٧٠يل  العقلي، حصلت إدارة الرعاية االجتماعية على اعتماد سنوي إضايف قدره حوا          

 لتوسيع نطاق هذا النموذج املتكامل للخـدمات يف أحنـاء           كونغ هونغدوالر من دوالرات    
 بوضع اللمسات األخرية على اللوجستيات التشغيلية باالشتراك        حالياًوتقوم الوزارة   . اإلقليم

مع املنظمات غري احلكومية املعنية وهتدف إىل تطبيق هذا النمـوذج للخـدمات يف مجيـع                
  .٢٠١١-٢٠١٠ يف خالل الفترة ١٨  الاطعات املق
وسيعمل املركز اجملتمعي املتكامل للتعايف العقلي عن كثب مع هيئة املستـشفيات              ١٠-١٩

لتوفري الدعم اجملتمعي يف التوقيت املناسب لألشخاص املصابني مبرض عقلي شـديد الـذين              
وبالتوازي مـع هـذا،     . لهيئةُيسمح مبغادرهتم املستشفي مبوجب برنامج إدارة احلالة التابع ل        

قامت إدارة الرعاية االجتماعية وهيئة املستشفيات بتعزيز التعاون بينهما بإقامة منصة للتواصل            
والتنسيق سواء على صعيد املقر أو أصعدة املقاطعات، ومبشاركة من أصحاب املصلحة ذوي             

ليهـا، لوضـع     واإلدارات احلكوميـة، ومـا إ       مـثالً،  الصلة، كاملنظمات غري احلكومية،   
. االستراتيجيات وحتسني التنسيق يف معاجلة املشاكل املرتبطـة خبـدمات الـصحة العقليـة        

واستكماال ملبادرات هيئة املستشفيات اجلديدة يف تقدمي الدعم ملرضى العالج النفسي الـذين             
على متويـل إضـايف    أيضاً مسح أخريا مبغادرهتم املستشفى، حصلت إدارة الرعاية االجتماعية       

  طبيـاً   اجتماعياً  أخصائياً ١٤ لتوفري   كونغ هونغ ماليني دوالر من دوالرات      ٦دره حوايل   ق
 لتعزيز اخلدمة االجتماعية الطبيـة النفـسانية ملرضـى العـالج النفـسي وأفـراد                إضافياً
  .القائمني على رعايتهم/أسرهم

  خدمات الرعاية املؤسسية    

  توفري خدمات الرعاية املؤسسية املدعومة    
توفر إدارة الرعاية االجتماعية جمموعة واسعة من خـدمات الرعايـة املؤسـسية               ١١-١٩

املدعومة لألشخاص املصابني بأنواع ومستويات خمتلفة لإلعاقة غري القادرين علـى العـيش             
  :ومن بني هذه اخلدمات ما يلي. املستقل يف اجملتمع أو على تلقي الرعاية املالئمة من أسرهم

 اليت توفر إقامة بالـدار      اص املصابني بإعاقة عقلية شديدة    دار رعاية األشخ    )أ(  
لألشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية شديدة ويفتقرون إىل مهـارات العنايـة بالـذات               

، ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . تاجون إىل مساعدة يف الرعاية الشخصية والتمريضية      حياألساسية و 
  ؛ دارا٣ً ٠٥٨ية اخلاصة  اإلداركونغ هونغبلغ عدد هذه األماكن يف منطقة 

 اليت توفر اإلقامة بالدار     دار رعاية األشخاص املصابني بإعاقة عقلية معتدلة        )ب(  
لألشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية معتدلة ولديهم القدرة على العناية بالذات ولكنهم              
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 / آذار ويف. يفتقرون إىل مهارات املعيشة اليوميـة الكافيـة للحيـاة املـستقلة يف اجملتمـع              
   اإلدارية اخلاصة؛كونغ هونغ دارا يف منطقة ٢ ١٧٨، بلغ عدد هذه األماكن ٢٠١٠ مارس

اليت توفر اإلقامة اجلماعية بالـدار لألشـخاص ذوي         دار الرعاية املدعومة      )ج(  
اإلعاقة الذين ال ميكنهم العيش على حنو شبه مستقل إال بقدر ال بأس به من املساعدة مـن                  

 دار  ٤٠٠ ، بلغ عدد هذه األماكن    ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . ألنشطة اليومية موظفي الدار يف ا   
   اإلدارية اخلاصة؛كونغ هونغيف منطقة 

 اليت تـوفر اإلقامـة      دار الرعاية والعناية لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة        )د(  
إىل بالدار لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة أو اإلعاقة البدنية الشديدة الذين حيتاجون             

 ٨٥٧ ، كان عدد هذه األماكن    ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . التمريض والرعاية الشخصية املكثفة   
  ؛كونغ هونغيف 

 اليت تـوفر اإلقامـة بالـدار        دار األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية الشديدة       )ه(  
لألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية الشديدة الذين يفتقرون إىل مهارات العناية بالذات ويتطلبون            

، كـان عـدد هـذه    ٢٠١٠مـارس  /ويف آذار. عدة يف الرعاية الشخصية والتمريضية  املسا
  ؛كونغ هونغ يف ٥٢٨ األماكن

 اليت توفر الرعاية املؤسسية للمـصابني مبـرض         دار الرعاية لإلقامة الطويلة     )و(  
عقلي مزمن الذين يف أوضاع طبية وعقلية مستقرة أو حتت السيطرة ال تتطلب أي عالج طيب             

، بلغ عدد هذه    ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . تاج إىل بعض الرعاية اخلاصة بالتمريض     نشط بل حت  
  ؛كونغ هونغ دور يف ١ ٤٠٧األماكن 

 اليت توفر فترة انتقالية من الرعاية املؤسسية لتيسري حتقيـق  دار إعادة التأهيل    )ز(  
ة مستوى أمثل من األداء الوظيفي لألشخاص الذين سبقت إصابتهم مبرض عقلي بغرض إعاد            

 يف ١ ٥٠٩، كان عدد هـذه األمـاكن   ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . إدماجهم يف اجملتمع احمللي   
  ؛كونغ هونغ

 اليت تـوفر الرعايـة املؤسـسية        دار الرعاية والعناية لفاقدي البصر املسنني       )ح(  
 من رعاية التمريض لفاقدي البصر املسنني الذين         حمدوداً والوجبات والرعاية الشخصية وقدراً   

عقلية ونقص يف أنشطة املعيشة اليومية ولكنها       /ن ضعف الصحة أو من إعاقات بدنية      يعانون م 
وتوجد وحدة عيادة للرعايـة يف بعـض دور         . مناسبة من الوجهة العقلية للمعيشة اجلماعية     

. الرعاية والعناية لفاقدي البصر، يعادل فيها مستوى الرعاية املقدمة ما يتوافر يف دور املسنني             
  ؛كونغ هونغ يف ٨٢٥، كان عدد هذه األماكن ٢٠١٠ مارس/ويف آذار

دار الرعايـة   /دار اجملموعات الصغرية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة         )ط(  
 اليت توفر خدمة الرعاية املؤسسية الشبيهة باملرتل لألطفال يف          املتكاملة للمجموعات الصغرية  

تستطيع أسرهم توفري الرعاية املالئمـة      سن املدرسة الذين يعانون من إعاقة عقلية خفيفة وال          
وتوجد طريقتان للعمل إما يف مجاعة من مثانية أطفال ذوي إعاقة عقليـة خفيفـة أو يف    . هلم
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 /ويف آذار . جمموعة خمتلطة من طفل ذي إعاقة عقلية خفيفة لكل سـبعة أطفـال عـاديني              
  ؛كونغ هونغ يف ٦٤، كان عدد هذه األماكن ٢٠١٠ مارس

 الذي يـوفر الرعايـة املؤسـسية        ية املؤسسية اخلاصة لألطفال   مركز الرعا   )ي(  
 يتعلـق  فيمـا لألطفال ذوي اإلعاقة حلماية صحتهم ورفاههم، ورعاية منائهم وتطـورهم           

، كان عدد هذه    ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . باحتياجاهتم البدنية واالجتماعية والعاطفية والعقلية    
  ؛كونغ هونغ يف ١١٠األماكن 

الذي يوفر خدمة اإلقامـة     ) خدمة اإلقامة  (املهين املتكامل  مركز التدريب   )ك(  
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون التدريب املهين الشامل وخدمات إعـادة التأهيـل يف              

وهو يهدف إىل تنمية إمكانياهتم االجتماعية واالقتصادية، ومتكينهم من االندماج يف           . املركز
ويف . ب املهين املتكامل، ويوفر أحدمها خدمة اإلقامة      ويوجد نوعان من مراكز التدري    . اجملتمع
  .كونغ هونغيف مركزاً  ١٧٠، بلغ عدد هذه األماكن ٢٠١٠مارس /آذار

 اإلداريـة اخلاصـة     كونـغ  هونغ، كان يوجد يف منطقة      ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   
  . أماكن للرعاية املؤسسية املدعومة١١ ١٠٦جمموعه  ما

  ت الرعاية املؤسسيةاملبادرات للنهوض بتوفري خدما    
 اإلدارية اخلاصة يف اعتبارها الطلب املتزايد علـى  كونغ هونغتضع حكومة منطقة    ١٢-١٩

 تلك اخلـدمات لألشـخاص      سيما الخدمات الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، و      
ذوي اإلعاقة الشديدة الذين تكون قوائم انتظارهم أطول، وتوقعات اجلمهور بالنسبة لزيادة            

ويف هذا الصدد، نطبق النـهج      . عرض من أماكن الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة       ال
لالجتاهات االستراتيجية احملددة يف اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيـل         وفقاً  الثالثي األبعاد التايل    

 من أجل تشجيع املشاركة من خمتلف القطاعات يف توفري خـدمات الرعايـة              ٢٠٠٧ لعام
  :شخاص ذوي اإلعاقةاملؤسسية لأل
  االستمرار يف زيادة عدد األماكن يف دور الرعاية املؤسسية املدعومة باطراد؛  )أ(  
تنظيم دور الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خـالل خمطـط              )ب(  

إلصدار التراخيص القانونية، لضمان جودة خدماهتا من ناحية ومساعدة السوق على تطوير            
  سسية خمتلفة األنواع وطرائق التشغيل من ناحية أخرى؛دور الرعاية املؤ

  .دعم املنظمات غري احلكومية إلعداد دور ممولة ذاتياً  )ج(  
 اإلداريـة   كونغ هونغ مع اجتاهات السياسة العامة، دأبت حكومة منطقة         متاشياًو  ١٣-١٩

وكمـا  . خـرية اخلاصة على زيادة توفري األماكن املؤسسية املدعومة باستمرار يف األعوام األ          
 للرعاية املؤسـسية املدعومـة      مكاناً ١١ ١٠٠سلفت اإلشارة، يوجد يف الوقت احلايل حنو        

 يف املائة على عدد األماكن املوجودة       ٧٤لألشخاص ذوي اإلعاقة، متثل زيادة قدرها حوايل        
 يف   إضافياً  مؤسسياً مكاناً ٥١٧وعلى مدى السنوات الثالث املاضية، وفرنا       . ١٩٩٧ عاميف  
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وقد ارتفع إنفاق احلكومة علـى خـدمات        . ر الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة     دو
مـن   أيـضاً    إعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية الطبية يف إطار إدارة الرعاية االجتماعيـة          

 مليون  ٣ ٣٧٨  إىل ١٩٩٨-١٩٩٧  يف كونغ هونغ مليون دوالر من دوالرات      ١ ٣٩٥ مبلغ
.  يف املائـة   ١٤٢ ، مبا ميثل زيادة قدرها    ٢٠١٠-٢٠٠٩  يف كونغ هونغدوالر من دوالرات    

 مليون دوالر مـن دوالرات  ١ ٢٦٣ أو( يف املائة ٣٧,٤ ، كانت نسبة ٢٠١٠-٢٠٠٩ ويف
  .من اإلنفاق ألغراض توفري خدمات الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة) كونغ هونغ
 اإلدارية اخلاصة اجلهـود     ونغك هونغولتلبية الطلب املتزايد، تزيد حكومة منطقة         ١٤-١٩

ملا تعهدت به يف خطاب السياسة وفقاً املبذولة لتوفري أماكن إضافية للرعاية املؤسسية املدعومة 
ويف هذا الصدد، خصصت    . ٢٠١١-٢٠١٠ واملعلن يف ميزانية     ٢٠١٠-٢٠٠٩العام للفترة   

 احلـضري واملبـاين     احلكومة مواقع يف مشاريع جتمعات اإلسكان العام التابعة هليئة التجديد         
 وتشري التقديرات إىل أن عدداً    . احلكومية اخلالية، وما إليها، لتوفري خدمات الرعاية املؤسسية       

دارا لألشخاص  )  يف املائة  ٥٠أو حنو    (٤٦٠ للرعاية املؤسسية، منها     مكاناً ٩٣٩  قدره إضافياً
وتبلغ . عامني القادمني ذوي اإلعاقة الشديدة اليت تطول قوائم انتظارها، ستدخل اخلدمة يف ال          

 يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة املدرجني يف قوائم االنتظار الذين يتجاوز             ١٤نسبة هذا   
ولدينا التزام كامل بالتغلب على الصعوبات اليت تصاَدف يف حتديد          .  شخص ٦ ٧٠٠ عددهم

 املؤسسية لألشخاص   املباين املناسبة إلقامة منشآت جديدة إلعادة التأهيل مبا فيها دور الرعاية          
  .ذوي اإلعاقة وسنواصل التماس مزيد من الدعم احمللي إلقامة هذه املنشآت

 اإلدارية اخلاصة ستحافظ على التزامها بزيادة       كونغ هونغومع أن حكومة منطقة       ١٥-١٩
عدد األماكن املخصصة لدور الرعاية املؤسسية املدعومة، سنواصل تشجيع املنظمات غـري            

 من خالل توفري املساعدة يف حتديد املباين املناسبة والدعم         عداد دور ممولة ذاتياً   احلكومية على إ  
هلـذه  حتقيقاً و. لإلجيارات امليّسرة والتمويل لتكاليف التجهيز الالزم إلقامة الدور املمولة ذاتياً     

 لألشخاص ذوي اإلعاقة بدرجات      مؤسسياً مكاناً ٣٢٥ توفري ما جمموعه     حالياًالغاية، جيري   
  .نواع متفاوتة تعمل على أساس التمويل الذايتوأ
 ، نقـدر أنـه سـيتم تـوفري        ٢٠١٠مـارس   /للمعلومات املتاحة يف آذار   وفقاً  و  ١٦-١٩

 مكان إضايف للرعاية املؤسسية املدعومة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف السنوات           ١ ٤٠٠ حوايل
وسنواصل زيـادة  . عداد هلا  بالتقدم احملرز يف أعمال ختطيط املشاريع واإل       رهناًاخلمس املقبلة،   

جهودنا املبذولة لتحديد موارد جديدة ومواقع مناسبة إلقامة دور الرعاية املؤسسية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة من أجل احلفاظ على الزيادة املطردة يف توفري األمـاكن املؤسـسية املدعومـة           

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة
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املعروض من األمـاكن يف دور الرعايـة        مبادرات جديدة لتحسني نوعية اخلدمات وزيادة           
  املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 من دور الرعايـة املؤسـسية       ٣٠٤، كان يوجد ما جمموعه      ٢٠٠٩ عاميف هناية     ١٧-١٩
وكان من بني هذه    . كونغ هونغ، يف   مكاناً ١٤ ٣٣٠لألشخاص ذوي اإلعاقة، توفر حوايل      

؛  مـدعوماً   مكاناً ١١ ١٠٠مة توفر حوايل     مدعومة واثنتان تديرمها احلكو     داراً ٢٢٨الدور  
.  أمـاكن ٢ ٩٠٥ خاصة توفر حوايل  دارا٥٤ً، و مكانا٣٢٥ً توفر حنو    ممولة ذاتياً   داراً ٢٠و

 يف رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن نوعية خدماهتا،         ورغم أن الدور اخلاصة تقدم إسهاماً     
  .وهي ليست دائما مرضية، مثار لالهتمام العام

يوجد يف الوقت احلايل أي إطار قانوين لرصد عمل دور الرعايـة املؤسـسية              وال    ١٨-١٩
وجيري رصد مستويات اخلدمة بالدور املدعومة مبوجب نظام رصد         . لألشخاص ذوي اإلعاقة  

وتعمل مدونة لقواعد املمارسة،    . ١٩٩٩ عامأداء اخلدمات يف إدارة الرعاية االجتماعية منذ        
مبثابة دليل ملستويات اخلدمة يف مجيع دور الرعاية املؤسسية         ،  ٢٠٠٢ عامأصدرهتا الوزارة يف    

وليست مستويات  .  واخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا فيها الدور املدعومة واملمولة ذاتياً        
 أيضاً  وتطبق الوزارة . اخلدمة املذكورة إلزامية ألن مدونة قواعد املمارسة ليس هلا سند قانوين          

 الرعاية املؤسسية اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، على سبيل          للتسجيل الطوعي لدور   خمططاً
وبالرغم مـن  . التدبري املؤقت لتشجيع مديري هذه الدور اخلاصة على حتسني نوعية خدماهتم   

جهود الوزارة للترويج ملخطط التسجيل الطوعي وتطبيق مدونة قواعد املمارسة غري املفروضة            
نت االستجابة ملخطط التسجيل الطـوعي مـن دور         بقانون يف السنوات القليلة األخرية، كا     

ومن املعـروف أن    . فاترة الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة اململوكة للقطاع اخلاص       
  . من هذه الدور يعمل مبعايري أدىن من معايري اخلدمة احملددة يف مدونة قواعد املمارسةعدداً
اعات األشـخاص ذوي اإلعاقـة      وآخذة يف اعتبارها آراء اجمللس التشريعي ومج        ١٩-١٩

وآبائهم وقطاع إعادة التأهيل، ومراعاة لوجود خمطط مطبق ملنح التراخيص القانونية لـدور             
 اإلدارية اخلاصة تنظيم مجيع دور      كونغ هونغ، قررت حكومة منطقة     ١٩٩٥ عاماملسنني منذ   

قانونية حبيث  الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل خمطط إلصدار التراخيص ال          
ُيشترط يف مجيع هذه الدور استيفاء جمموعة من معايري اخلدمة األساسية املنصوص عليهـا يف               

وقد مت تقدمي التشريع الـذي يـنظم خمطـط إصـدار           . التشريعات لضمان جودة اخلدمات   
، إىل  )األشخاص ذوو اإلعاقة  (التراخيص القانوين، وهو مشروع قانون دور الرعاية املؤسسية         

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠س التشريعي يف اجملل
 إىل جنب مع املقترح التشريعي، سنتقدم بتدابري تكميلية مناسبة، منها خمطط            وجنباً  ٢٠-١٩

جترييب لشراء األماكن لدور الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة التابعة للقطاع اخلاص            
ويهدف املخطط التجرييب لـشراء     . سيتم تقدميه قبل تنفيذ خمطط إصدار التراخيص القانونية       

األماكن إىل االرتقاء مبستويات اخلدمة يف هذه الدور عن طريق فرض شروط حمسنة يف معايري          
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التوظيف واملساحة، ملساعدة السوق على إعداد مزيد من خيارات اخلدمة لألشـخاص ذوي            
دارة الرعايـة   وسـتعتمد إ  . اإلعاقة، وزيادة املعروض من أماكن الرعاية املؤسسية املدعومة       

 من مرحلتني لشراء األماكن يف املخطط التجرييب على مدى فتـرة جتريبيـة          االجتماعية هنجاً 
  أعوام من دور الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة التابعة للقطاع اخلاص، بدءاً     ٤مدهتا  

م الثاين  مكان من العا٣٠٠ إىل ما جمموعه  مكان يف العام األول، ووصوال١٠٠ًبشراء حوايل 
ومع أخذ استجابة مستعملي هذه اخلدمة يف االعتبار، وعدد الدور اجلديدة الـيت             . فما بعده 

تنضم إىل الربنامج، ونوعية األماكن اليت ستوفرها دور الرعاية املؤسسية لألشـخاص ذوي              
اإلعاقة التابعة للقطاع اخلاص، وما إىل ذلك، ستنظر إدارة الرعاية االجتماعيـة يف إجـراء               

  .تعديل املناسب على عدد األماكن اليت جيري شراؤهاال

  القيود على تطوير خدمات إعادة التأهيل    
ثار بعض املعلقني خماوف بشأن الصعوبات الـيت تواجههـا حكومـة منطقـة              آ  ٢١-١٩
 اإلدارية اخلاصة يف حتديد املواقع املناسبة واحلصول على دعم اجملتمعات احملليـة             كونغ هونغ

عاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة وإقامة املراكز اجملتمعية للتعايف العقلـي  دور الر تطوير  ل
ومثة عدد من القيود اليت خيضع هلـا حتديـد املواقـع     . وغري ذلك من خدمات إعادة التأهيل     

 من العوامل، منها إمكانية الوصول إليها بوسـائل  فيلزم أن نأخذ بعني االعتبار عدداً  . املناسبة
وما إذا كان حيز وهيكل املباين اخلالية ميتثل للشروط القانونية بشأن األمان مـن   النقل العام،   

احلريق وإمكانية الوصول دون عوائق والتهوية واإلضاءة الطبيعية، وما إذا كان يوجد بـاملبىن      
حيز كاف لتقدمي اجملموعة الكاملة من اخلدمات، كوجود مساحة تتسع خلدمات التـدريب             

ويف هذا الصدد، ستواصل إدارة الرعاية . ، وهكذامثالًىل حيز مقابل لألِسرَّة اليومية باإلضافة إ
االجتماعية زيادة اجلهود املبذولة لتحديد املواقع املناسبة بشكل مستمر يف مرحلة التخطـيط             
ملشاريع اإلنشاء واملباين اخلالية ووحدات اإلسكان العام اليت يراد حتويلـها إىل دور رعايـة               

  .اص ذوي اإلعاقة ووحدات أخرى خلدمات إعادة التأهيلمؤسسية لألشخ
وبعد حتديد املوقع، جتري إدارة الرعاية االجتماعية مشاورات على الصعيد احمللـي            ٢٢-١٩

وللحـصول  .  مباشرة وليست هذه العملية دائماً   . للتأكد من وجود الدعم احمللي للمشروع     
ة التماس املساعدة من اجلهات صـاحبة       على الدعم احمللي، ستواصل إدارة الرعاية االجتماعي      

املصلحة ذات الصلة، مبا فيها أخصائيو العالج النفسي واملنظمات غري احلكومية املعنية بإعادة             
التأهيل ومجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة وذووهم عند االقتضاء، يف إيضاح طبيعة خدمات            

املقاطعات وجلان العون املتبـادل،     إعادة التأهيل املقترحة للهيئات التشاورية احمللية كمجالس        
 من هذا التقرير، سنواصل التعاون مع       ٨ يف إطار املادة     وكما ورد تفصيالً  . والسكان احملليني 

اجملتمعات احمللية، واملنظمات غري احلكومية املعنية بإعادة التأهيل وجمموعات األشخاص ذوي           
 من أجل تعزيز القـيم األساسـية        اإلعاقة، والقطاعات األخرى إلقامة برامج التثقيف العام      

  .لالتفاقية وبناء جمتمع شامل للجميع
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  اإلسكان العام    

  تيسري معايري التخصيص لألشخاص ذوي اإلعاقة    
 إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع احمللي، تطبـق إدارة الـصحة             وتيسرياً  ٢٣-١٩
. لعام لألشخاص ذوي اإلعاقة    للتخفيف من معيار ختصيص اإلسكان اإلجياري ا        خاصاً ترتيباً

ويف حالة أصحاب الطلبات املدرجني يف قوائم االنتظار ومستأجري اإلسكان العام املقـيمني             
على حد سواء، عندما يتعلق األمر بتخصيص املساكن لألسر املعيشية اليت هبا أفراد من ذوي               

ناطق حمددة على   اإلعاقة، سيجري التخصيص االستثنائي لنوع معني من الشقق أو لشقة يف م           
. أساس املعطيات الفردية لتلبية احتياجاهتم االجتماعية أو الطبية حيثما تسمح املوارد بـذلك            

إذا ) أي لشخص إضايف يف حالة األسرة اليت يعاين أحد أفرادها من إعاقة           (وستمنح شقة أكرب    
  :كان أحد أفراد األسرة

   داخل املبىن؛ حاجة غري مؤقتة إىل استخدام كرسي ذي عجالتلديه  )أ(  
  يعاين من مشكلة تتعلق بالنشاط املفرط؛  )ب(  
   بالغسيل الكلوي الربيتوين املستمر يف املرتل؛ إسعافياًيتطلب عالجاً  )د(  
  .يعاين من الشلل الرباعي  )ه(  

  نظام املساعدة اإلجيارية    
 ٣  يف املائـة ملـدة     ٥٠ يف املائـة أو      ٢٥بعد تلقي خفض إجياري مستمر نسبته         ٢٤-١٩

سنوات، يشترط على املستفيدين بنظام املساعدة اإلجيارية املقيمني يف أنواع جديدة من الكتل             
وُيقـصد بالـشقق    . السكنية االنتقال إىل سكن أرخص يف حال وجود شقق مناسبة متاحة          

 يف املائة على األقل     ٢٠ بنسبةاملناسبة الشقق الكائنة يف نفس املقاطعة ويقل إجيارها الشهري          
ار الشهري الكامل للشقق اليت يسكنها املستفيدون مبخطـط املـساعدة اإلجياريـة     عن اإلجي 
كفاقدي السمع وفاقدي البصر (غري أن األسر املعيشية اليت هبا أفراد من ذوي اإلعاقة         . املعنيني
  .تعفى من شرط االنتقال)  العقليني واملصابني بإعاقة عقليةىواملرض

  السياسة حيال ضعف اإلشغال    
 ٢٠٠٧مـايو  /وحلماية موارد اإلسكان العام الثمينة، تطبق هيئة اإلسكان منذ أيار        ٢٥-١٩

غري أنه .  عن املفروض إىل شقق أصغر حجماً     تدابري لنقل األسر املعيشية اليت يقل عددها كثرياً       
ويف حـال   . جيوز السماح لألسر املعيشية اليت هبا أفراد من ذوي اإلعاقة بالبقاء يف أماكنـها             

مثل فرصـة االنتقـال إىل      (التدابري التسهيلية    أيضاً    إىل شقق أصغر، ستتاح هلا     طوعاًانتقاهلا  
الواجبة التطبيق بصفة عامة على األسـر       ) جتمعات سكنية جديدة، ومنح بدل لتغيري املسكن      

  .املعيشية اليت يقل عددها عن املطلوب
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  ٢٠املادة     
  التنقل الشخصي

 نشطة، كمـا سـلفت      ارية اخلاصة جهوداً   اإلد كونغ هونغتبذل حكومة منطقة      ١-٢٠
 أعاله، لتهيئة بيئة خالية من العوائق لألشـخاص         ٥٦-٩ إىل   ١-٩اإلشارة يف الفقرات من     

 الستفادة هؤالء األشخاص بشكل كامل من املرافق اخلالية من العوائق           وتيسرياً. ذوي اإلعاقة 
 غري احلكومية عن كثب     باالعتماد على أنفسهم، تعمل احلكومة والقطاع اخلاص واملنظمات       

على إجياد تكنولوجيات للمساعدة وتزويد األشخاص ذوي اإلعاقة باملساعدة املناسبة هبدف           
  .تعزيز تنقلهم الشخصي

  خدمات للحصول على جهاز للمساعدة    
ومع التحسن الذي طرأ على التكنولوجيا يف السنوات األخرية، أصـبح تـصميم               ٢-٢٠

  احلياة اليومية املوجهة ذاتياً    فعلياً على املستعمل وميكن أن ييسر       األجهزة املساعدة أكثر تركيزاً   
 اإلدارية اخلاصة اآلليـات املناسـبة لـتمكني         كونغ هونغوتطبق حكومة منطقة    . واملستقلة

  .األشخاص ذوي اإلعاقة من اقتناء أجهزة املساعدة املناسبة لتلبية احتياجاهتم اخلاصة
ن املستشفيات العامة، جيري تقييمهم ويبلغهم فريق       وقبل السماح خبروج املرضى م      ٣-٢٠

أو األخـصائيني   /متعدد التخصصات يضم األطباء واملمرضات وموظفي الصحة املعاونني و        
املعـاون  ) األجهزة(الطبيني االجتماعيني بوضع خطة خلروجهم تغطي املشورة بشأن اجلهاز          

  .ملرتل، لتيسري حياهتم يف اجملتمعمن األدوات واألجهزة إىل جتديد ابدءاً املناسب الالزم، 
وبالتوازي مع ذلك، توفر خدمة التدريب والدعم املرتلية املتخصصة التابعة إلدارة             ٤-٢٠

الرعاية االجتماعية الدعم املتخصص يف املرتل على نطاق اإلقليم لألشخاص ذوي اإلعاقـة             
لة، تساعد األفرقة املتعـددة     وباإلضافة إىل عمليات العالج واإلعا    . البدنية أو العقلية الشديدة   

التخصصات العمالء يف التغلب على مشاكل التكيف يف بيوهتم، وتزودهم باملشورة واملساعدة 
  .أجهزة التكيف وإجراء التعديالت املرتلية/املهنية يف اقتناء معدات إعادة التأهيل ومعينات

لنـادي الفروسـية،    وباإلضافة إىل ذلك، يقوم مركز ختطيط إعادة التأهيل التابع            ٥-٢٠
واملرتبط جبامعة الفنون التطبيقية، بإجراء األحباث وتطوير تكنولوجيا األجهزة املعاونة وإعادة           

وقد اخترع  . التأهيل وتوفري خدمات تركز على املستعمل إلتاحة هذه التكنولوجيا للجمهور         
اليت حصلت على  من األجهزة مركز هندسة إعادة التأهيل التابع لنادي الفروسية كذلك عدداً

 اللتان تعمالن مـن     "أذنا اخلفاش اإللكتروين  "ومن األمثلة على ذلك     . جوائز على مر السنني   
خالل بث املوجات فوق الصوتية مبثابة جهاز معاون لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية علـى      

  .حتديد املعدات املعاونة ونظام املرور
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هلم من جمموعة واسـعة مـن البـائعني         وإىل جانب اقتناء اجلهاز املناسب الالزم         ٦-٢٠
االتصال بعدد من املنظمـات      أيضاً   واملتخصصني يف السوق، ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة      

. بية احتياجاهتم اخلاصـة  للمشورة واخلدمات املتخصصة لتلغري احلكومية إلعادة التأهيل طلباً 
هين وأخـصائيي العـالج     ة إىل توفري املشورة املهنية من جانب أخصائيي العالج امل         وباإلضاف

حلقات عمل خمتلفـة     أيضاً   الطبيعي، تدير هذه املنظمات غري احلكومية املعنية بإعادة التأهيل        
وفيما يلي بعض أمثلة للخـدمات      .  لألشخاص ذوي اإلعاقة   خصيصاًلصنع األجهزة املعاونة    

ـ       ة علـى  اليت توفرها املنظمات غري احلكومية يف سبيل تيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاق
  :األجهزة املعاونة املناسبة

املقاعد والكراسي اخلاصة بإعادة التأهيل وغريها من إعادة التأهيـل املـرتيل              )أ(  
   اليت تعمل على خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية؛احلكوميةالذي تضطلع به املنظمات غري 

وبـة بطريقـة    اجملالت الناطقة أو املكت   /معينات القراءة أو التكلم أو الكتب       )ب(  
برايل، وإعداد الرباجميات احلاسوبية املناسبة وتوفري التدريب والدعم التقين املطلوبني عن طريق            

  املنظمات غري احلكومية اليت ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية؛
التقييم السمعي وإسداء املشورة بشأن أجهزة املعاونة املناسـبة كاهلـاتف             )ج(  

نبيه، وما إىل ذلك، وخدمات إنتاج وإصـالح  وجهاز الت ائرة احلث،   املكرب للصوت، ونظام د   
  قوالب األذن بواسطة املنظمات غري احلكومية املعنية خبدمة األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية؛

خدمات االستشارة بشأن املعينات التقنية وتقييمها وإعارهتا املقدمـة مـن             )د(  
  .هارات التابعة جمللس التدريب املهينمركز املعينات واملوارد التقنية ومراكز امل

 املنسقة اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية وقطاع األعمـال واهليئـات            وباجلهود  ٧-٢٠
 مبالغ التدعم التمـويلي الـيت     فضالً عن املهنية واملؤسسات األكادميية ومركز إعادة التأهيل،       

اخلرييـة، نـسعى لتحـسني       اإلدارية اخلاصة والصناديق     كونغ هونغتقدمها حكومة منطقة    
التواصل وسبل حصول األشخاص ذوي اإلعاقـة علـى املعلومـات يف ضـوء النـهوض               

وعلى سبيل املثال، بالدعم املايل املقدم من الصناديق اخلريية، والدعم التقين           . بالتكنولوجيات
 املقدم من شركة خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية واملعلومات واملشاركة النشطة من          

جانب اإلدارات احلكومية واملنظمات العامة وقطاع األعمال التجاريـة، أعـدت إحـدى             
لتيسري  " للخطوط الساخنة من اجليل الثالث اخلالية من العوائق        نظاماً"املنظمات غري احلكومية    

من قبيل املعلومات عـن     (حصول األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية على املعلومات التفاعلية         
ة، وحتديد املواعيد للخدمات عن طريق احلاسـوب، وخـدمات التوجيـه،            التنبؤات اجلوي 

  .عن طريق نظام عرض النصوص باهلواتف من اجليل الثالث) إليها وما
ولتيسري استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة آلالت صرف األموال، اضطلعت رابطة            ٨-٢٠

وجيـري الـسري   .  مبشروع جترييب لوضع رموز بارزة على هذه اآلالت  كونغ هونغمصارف  
 يف املشروع بالتشاور مع املنظمات غري احلكومية املعنية لضمان قابلية تصميم الرمـوز              قدماً
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 / حزيـران  ١مـن   بدءاً  و. البارزة للتطبيق وفعاليته بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية       
ة  آلة لصرف األموال جمهزة بالرموز البـارز ٨٢ كونغ هونغ، أتيحت يف منطقة    ٢٠٠٩ يونيه

 من التمتع على حنو أفضل بسهولة       بصرياًعلى أساس جترييب لتمكني مزيد من العمالء املعاقني         
 عن  مؤخراً كونغ هونغوقد أعلنت رابطة مصارف     . استعمال خدمات آالت صرف األموال    

 /مـن أوائـل متـوز     بدءاً   من آالت صرف األموال بالرموز البارزة        ٢ ٨٠٠اكتمال جتهيز   
يف إدخال آالت صرف األموال اليت تعمـل         أيضاً    القطاع املصريف  وقد شرع . ٢٠١٠ يوليه

 هي من النوع الـذي      حالياً كونغ هونغ يف املائة من اآلالت يف       ١٠بلمس الشاشة وحوايل    
 يف اسـتخدام آالت     بصرياً للصعوبة اليت قد يواجهها املعوقون       تقديراًو. يعمل بلمس الشاشة  

 إىل القطـاع    كونـغ  هونـغ تبت هيئة النقد يف     صرف األموال اليت تعمل بلمس الشاشة، ك      
 لدى إدخـال    بصرياًاملصريف لتذكري املؤسسات املأذون هلا بضمان تلبية احتياجات املعوقني          

 عند دراسة احللول املمكنـة  بصرياًوتستشري خمتلف املصارف دوائر املعوقني      . اخلدمة اجلديدة 
 باسـتعمال  بـصرياً  للعمالء املعـوقني     لتقدمي بديل  "مفاتيح اختصار "األخرى مبا فيها توفري     

  .مدخالت لوحة املفاتيح يف تشغيل آالت صرف األموال اليت تعمل بلمس الشاشة
 بـصرياً ملتزمة بتعزيز إمكانية استخدام املعوقني       أيضاً   كونغ هونغوهيئة املال يف      ٩-٢٠

ـ     .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغلألوراق النقدية ملنطقة     الل عقـد   واستطاعت اهليئة مـن خ
 أن تستطلع آراءهم بشأن كيفية تعزيـز الـسمات          بصرياًاالجتماعات مع مجاعات املعوقني     

وبأخذ هذه اآلراء ونتائج البحوث املتعلقة باملمارسة املتبعـة يف          . اخلاصة بإمكانية االستعمال  
سة  يف االعتبار، أدخلت بعض األرقام املكتوبة بطريقة برايل واخلطوط امللمو          األخرىالبلدان  

وتوفر اخلطوط امللموسة طريقة بديلـة للتعـرف        . كونغ ونغألول مرة يف األوراق النقدية هل     
وإضافة إىل ذلك، استحدث منوذج جديد لقياس       . بالنسبة ملن ال ميكنهم القراءة بطريقة برايل      

ويتمثل هذا النموذج لقيـاس األوراق يف  . األوراق النقدية لتيسري التفريق بني الفئات املختلفة  
جهاز سهل االستعمال من البالستيك لقياس طول األوراق النقدية، الذي خيتلف بـاختالف             

وهو متاح للتوزيع دون مقابل عن طريق الوكاالت الطوعية اليت ختدم دوائر املعـوقني              . الفئة
فهموا مسات سـهولة متييـز      ي لكي   بصرياًوقد أنشئ خط استعالم هاتفي للمعوقني       . بصرياً

وستوضـع األوراق النقديـة     . اجلديدة ودليل استخدام منوذج قياس النقدية     األوراق النقدية   
باألوراق بدءاً اجلديدة احلاملة لسمات سهولة التمييز املشار إليها موضع التداول على مراحل، 

  .٢٠١٠ عام يف الربع األخري من كونغ هونغ دوالر من دوالرات ١ ٠٠٠من فئة 
دارس على استعمال التكنولوجيا املعاونـة لـدعم        امل أيضاً   ويشجع مكتب التعليم    ١٠-٢٠

وهناك صندوق تكميلي متاح للمدارس العادية لشراء أثاث خـاص          . الطالب ذوي اإلعاقة  
ويف الوقت ذاته، تستخدم    . ومعدات خاصة لفرادى الطالب ذوي اإلعاقة على أساس احلاجة        
احتياجات تعلم طالهبا مـن     مدارس التعليم اخلاص خمتلف أجهزة التكنولوجيا املعاونة لتلبية         

وترد مزيـد مـن     . ذوي اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية واإلعاقة البدنية واإلعاقة العقلية        
  .٣٤-٢٤يف الفقرة  أيضاً املعلومات عن هذا التدبري
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 وأشار بعض املعلقني إىل أن نظام حتديد املواعيد للخدمات الطبية عن طريق اهلاتف           ١١-٢٠
ستخدم يف العيادات العامة ال يلبيان احتياجات األشـخاص ذوي اإلعاقـة       ونظام اإلعالن امل  

 خلدمة العيادة   ٢٠٠٦ عامونظام املواعيد اهلاتفية، الذي أدخلته هيئة املستشفيات يف         . السمعية
ويتـصدى النظـام    .  الفئات احملرومة والضعيفة   أساساًاخلارجية العامة التابعة هلا، يستهدف      

 يف العيادات اخلارجية العامة ويقلل خطورة انتقال العـدوى بـني            ملشكلة الصفوف الطويلة  
وبالنظر إىل االحتياجات اخلاصة للمرضى     .  للمواعيد املرضى املصطفني أمام العيادات انتظاراً    

ذوي اإلعاقة السمعية، طبقت هيئة املستشفيات جمموعة من التدابري ملساعدهتم على استعمال            
وتشمل هذه التدابري إقامة مكاتب للمساعدة يف كل عيادة         . ةخدمات العيادة اخلارجية العام   

خارجية عامة لتقدمي املساعدة هلؤالء املرضى، ووضع إعالنات يف العيادات اخلارجية ملساعدة            
املرضى ذوي اإلعاقة السمعية على التعريف بأنفسهم عند شباك التسجيل، ووضع بطاقـات             

املرضى ذوي اإلعاقة السمعية لتيسري تواصلهم اتصال خاصة عند شبابيك التسجيل الستخدام       
مع موظفي هيئة املستشفيات، وإصدار مبادئ توجيهية ملوظفي اهليئة لضمان ترتيب املواعيد            

ويف الوقت ذاته، جتري اهليئـة يف       . بسرعة قدر اإلمكان للمرضى ذوي االحتياجات اخلاصة      
مة عن طريق الفاكس وستوسـع      بعض العيادات جتربة على حجز خدمة العيادة اخلارجية العا        

أما عن نظام اإلعـالن يف العيـادات   .  بتقييم التجربةرهناًمن العيادات  مزيداً  نطاقها لتشمل   
اخلارجية العامة، فقد بدأت فرادى العيادات يف تطبيق عدد من التدابري من قبيل إقامة لوحات               

وعلى سبيل التحـسني    . عيةإعالنية بالشاشة اإللكترونية ملساعدة املرضى ذوي اإلعاقة السم       
طويل األجل، تعتزم اهليئة نصب مزيد من لوحات اإلعـالن بالـشاشات اإللكترونيـة يف               

  .مشاريعها ألعمال التحسني يف املستقبل

  املساعدة املالية القتناء جهاز معاون    
املساعدة املاليـة لتيـسري      أيضاً    اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغتقدم حكومة منطقة      ١٢-٢٠

 األشخاص ذوي اإلعاقة على األجهزة املعاونة املالئمة من خالل الوسـائل التاليـة،         حصول
  : إىل االحتياجات املالية لفرادى مقدمي الطلباتاستناداً

 بدل إعاقة شهري بدون فحص لإلمكانيات املادية جلميع األشخاص          ُيصرف  )أ(  
  ة الناشئة عن إعاقتهم؛ذوي اإلعاقة الشديدة املؤهلني من أجل تلبية االحتياجات اخلاص

 املستفيدون مبخطط مـساعدات الـضمان االجتمـاعي         يلتمسميكن أن     )ب(  
   بالتوصية الطبية، استرداد تكاليف اقتناء األجهزة املعاونة الضرورية؛رهناًالشاملة، 

  .املساعدة املالية لشراء األجهزة املعاونة أيضاً  خرييةصناديقتوفر عدة   )ج(  
االجتماعيون الطبيون التابعون إلدارة الرعايـة االجتماعيـة        ويقدم األخصائيون     

ت غري احلكومية وتقدمي طلبات     املساعدة لألشخاص احملتاجني يف احلصول على خدمة املنظما       
أن يـساعدوا املرضـى ذوي       أيـضاً    وميكـن . ساعدة املالية السالفة الذكر عند االقتضاء     امل
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 املستشفى، على تقدمي طلبات للحصول على       االحتياجات احلقيقية، قبل اإلذن خبروجهم من     
  .وحدات اإلسكان العام اليت خضعت لتجديد مرافقها لتالئم احتياجاهتم اخلاصة

  أعمال التعديل يف الشقق املرتلية    
ميكن للمرضى ذوي االحتياجات الطبية واالجتماعية اخلاصة ذات الصلة الذين يتم             ١٣-٢٠

 صاحلة للسكىن يف املستقبل أن يتقدموا، عن طريق األخصائيني تقييم بيئتهم املرتلية بأهنا مل تعد     
 للحصول  "اإلسكان الرحيم "االجتماعيني الطبيني التابعني إلدارة الرعاية االجتماعية، بطلب        

 وزارة اإلسكان التعديالت الداخليـة بالـشقق دون         وجتري. ى شقق إجيارية عامة مناسبة    عل
بطلـب   أيـضاً    لفعل يف اإلسكان العام أن يتقدموا     وميكن للمرضى الذين يقيمون با    . مقابل

أما مقدمو الطلبات املؤهلون الذين ال ختصص هلـم  . لتحويلهم بصفة خاصة إىل شقق مناسبة  
شقق مناسبة فور مغادرهتم املستشفى فتجري إدارة الرعاية االجتماعية ترتيب خدمات الدعم            

  .لتلبية احتياجاهتم اخلاصة إىل حني يتم ذلك
عـام  دى احلصول على توصية من ممارس طيب بشأن ختصيص إسكان إجياري            ول  ١٤-٢٠

لألشخاص ذوي اإلعاقة، تكون وزارة اإلسكان على اتصال عن كثب مع املمارس الطـيب              
ويقدم العرض الفعلي بتوفري    . املعين وتزوده باملعلومات التفصيلية عن الشقة املقترح ختصيصها       

  .املخصصة من أجلهالشقة لدى تأكيد أهنا مناسبة للغرض 
، تعهدت هيئة اإلسكان بتحمل نفقات أعمال التعديالت    ١٩٨٢مارس  /ومنذ آذار   ١٥-٢٠

.  لوصوهلم إىل الشقة وتنقلهم يف داخلها      تيسرياًيف الشقق املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة       
  :وتشمل أعمال التعديل املعتادة ما يلي

   بالنوع ذي القاعدة؛ عن دورة املياه من النوع اآلسيوياالستعاضة  )أ(  
   داخل املرحاض؛درابزينتوفري   )ب(  
 الشرفات إىل مستوى منطقة املعيشة وتكسية أرضـية         أرضيةتعلية مستوى     )ج(  

  الشرفات املرفوعة بالبالط؛
  توسيع املدخل وتركيب باب جديد؛  )د(  
  إزالة حائط وباب املرحاض وإحالل باب بالستيكي مرتلق يطوى مكانه؛  )ه(  
  امة ممرات مائلة إىل الشقة أو املرحاض؛إق  )و(  
  تركيب جرس باب ذي وميض؛  )ز(  
  .توفري حوض غسيل صحي إضايف ألغراض التطهري  )ح(  

كاملسؤول (يقرر موظفو التجمع السكين، بالتشاور مع األطراف املعنية ذات الصلة   ١٦-٢٠
نوع ) جتماعي الطيب الطيب وأخصائي العالج الطبيعي وأخصائي العالج املهين واألخصائي اال        
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األعمال اليت ُيضطلع هبا ويقومون بالترتيبات ألعمال التعديل اليت يتعني تنفيذها على وجـه              
  .السرعة للتقليل من عناء املعوقني إىل أدىن حد

  اخلدمات اهلندسية املتعلقة بإعادة التأهيل    
صصون يف العالج   يوفر موظفو الصحة املرتبطون هبيئة املستشفيات، مبن فيهم املتخ          ١٧-٢٠

التقوميية،  - املهين وعلم النفس السريري والعالج الطبيعي والسمعيات والتركيبات التعويضية        
وعالج العبوب الكالم وعالج القدمني، وما إىل ذلك، خمتلف أشكال العـالج والتـدريب              

هم وهتدف هذه اخلدمات إىل حتسني تنقل. التأهيلي للمرضى، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة
 مساعدهتم على استخدام املعينات للتعامل مع احتياجاهتم        فضالً عن املادي ووظائفهم البدنية    

ويوفر موظفو الصحة املرتبطني باهليئـة كـذلك التقيـيم          . اليومية وإدارة شؤوهنم بأنفسهم   
  أيـضاً  وجيري القيام بزيارات للتوعية والتقييم املرتيل     . والعالج والتثقيف داخل اجملتمع احمللي    

  . الحتياجات املرضى من أجل مساعدهتم على التكيف مع احلياة يف اجملتمع احملليتبعاً
تزويد مدارس األطفال ذوي اإلعاقة البدنية ومدارس األطفـال ذوي           أيضاً   وجيري  ١٨-٢٠

اإلعاقة العقلية الشديدة بأخصائيي العالج املهين وأخصائيي العالج الطبيعي الذين يـوفرون            
كما جيري تـوفري معلمـي      . ب للطالب هبدف النهوض بقدرهتم على التنقل      التدريب املطلو 

  .التنقل ملدارس األطفال ذوي اإلعاقة البصرية لتنمية مهارات التوجه واحلركة لدى الطالب

  ٢١املادة     
   والرأي واحلصول على املعلوماتالتعبريحرية 
شخاص ذوي اإلعاقة    اإلدارية اخلاصة حبقوق األ    كونغ هونغتسلم حكومة منطقة      ١-٢١

يف حرية التعبري والرأي، مبا يف ذلك حرية التماس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلـها مـن                
وقد اختذنا، يف هذا الصدد، تـدابري  . للقانونوفقاً خالل مجيع أشكال االتصال اليت خيتاروهنا       

ود هبا عامـة    مناسبة لكفالة إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على املعلومات اليت يز          
اجلمهور وإمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على وسائل االتصال املناسبة يف التفاعل            

  .الرمسي وإمكانية حصوهلم على املعلومات

  اإلطار العام حلماية حرية التعبري والرأي    
حرية التعبري وحرية الصحافة من احلقوق األساسية اليت يتمتع هبا مجيع املقيمني يف               ٢-٢١
 من القانون األساسي    ٢٧وهذه احلقوق جمسدة يف املادة      .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغنطقة  م

 حبمايـة حريـة     التزاماً راسخاً واحلكومة ملتزمة   . كونغ هونغ من شرعة حقوق     ١٦واملادة  
الكالم والصحافة، وبتهيئة بيئة ميكن فيها للصحافة احلرة والنشطة أن تعمل يف ظل حد أدىن               
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 باعتبارها مدينة دولية والستمرار     كونغ هونغ فحرية الصحافة ال غىن عنها ملركز        .من التنظيم 
  .تنمية اقتصادنا

 عدة منصات، سواء داخل احلكومة أو يف أوسـاط          كونغ هونغوتوجد يف منطقة      ٣-٢١
ويـرد  . اجلمهور، توفر لألشخاص ذوي اإلعاقة على وجه التحديد قنوات للتعبري عن آرائهم  

  .٢٩مات عن ذلك يف إطار املادة مزيد من املعلو

  التدابري اإلدارية حلماية احلق يف التماس املعلومات وتلقيها    

 احلق يف احلصول على املعلومات ومدونة قواعد السلوك بشأن احلصول عليها    

 اإلدارية اخلاصة يف إتاحة أكرب قدر ممكـن         كونغ هونغتتمثل سياسة حكومة منطقة       ٤-٢١
هلذه الغايـة،   حتقيقاً  و. ر من أجل تعزيز فهمه لوضع السياسات وتنفيذها       من املعلومات للجمهو  

، ١٩٩٥ مارس/يف آذار ) املدونة(استحدثنا مدونة قواعد السلوك بشأن احلصول على املعلومات         
 عمل مبثابة إطار إداري لتوفري املعلومات احملتفظ هبـا          وكان ذلك يف البداية على أساس جترييب      

، جرى تنفيذ املدونـة     ١٩٩٦ ديسمرب/وحبلول كانون األول  .  احلكومية اإلدارات/لدى املكاتب 
  . اإلدارية اخلاصةكونغ هونغيف مجيع أرجاء حكومة منطقة 

ومبوجب املدونة، تتاح للجمهور املعلومات اليت حتتفظ هبا احلكومة، سواء بـصفة            ٥-٢١
          املـصاحل العامـة     توجد حلجبها أسباب وجيهة تتعلـق ب       ما مل روتينية أو بناء على الطلب،      

وميكن ألفراد اجلمهور الذين يستاؤون من      . أو التجارية أو بطرف ثالث أو خبصوصية األفراد       
ويتلقى مجيع أفراد   . رد إحدى اإلدارات مبوجب املدونة أن يتقدموا بشكواهم إىل أمني املظامل          

وتتبـع اإلدارات   . دونةاجلمهور، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، نفس املعاملة يف إطار امل          
بالنسبة للمعلومات اليت تتاح بصفة روتينية للجمهور على الصفحات الرئيسية اخلاصة هبـذه             

املبادئ التوجيهية بشأن نشر املعلومات من خالل       "اإلدارات، عند تصميم صفحاهتا الرئيسية،      
 اسـتخدامها    الصادرة عن مكتب الشؤون الداخلية، وذلك لتيسري       "املواقع الشبكية للحكومة  

).  أدنـاه  ٨-٢١ إىل   ٦-٢١انظر من فضلك الفقـرات مـن         (بصرياًمن جانب املعوقني    
 إلكترونية بصيغة وورد  باملعلومات املقدمة بناء على الطلب، توفر اإلدارات نسخاً      يتعلق فيماو

  .أو يب دي إف، قدر اإلمكان، لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بناء على طلبهم

  ل على اإلعالنات واملعلومات احلكوميةإمكانية احلصو    
 اإلداريـة اخلاصـة يف      كونغ هونغإدارات حكومة منطقة    / مجيع مكاتب  تتوخى  ٦-٢١

تزويد اجلمهور باملعلومات من قبيل املبادرات ) باللغتني اإلنكليزية والصينية(صفحاهتا الرئيسية  
  .إلعالنات، وما إىل ذلكاملتعلقة بالسياسات العامة وتفاصيل اخلدمات وطريقة االتصال وا
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  إمكانية الوصول إىل املواقع الشبكية     
 ولضمان مالءمة الصفحات الرئيسية للمستخدمني، أصدر مكتب الشؤون الداخلية  ٧-٢١

 بغرض أن متتثل    "املبادئ التوجيهية لنشر املعلومات من خالل الصفحات الشبكية للحكومة        "
وتقتضي املبادئ التوجيهية   . هتا الرئيسية الرمسية  اإلدارات لدى تصميم صفحا   /هلا مجيع املكاتب  

اإلدارات، يف مجلة جهات أخرى، أن تستخدم تكنولوجيات اإلنترنت         /املذكورة من املكاتب  
 لتعزيز وصول املستخدمني إليها مع تلبيتها يف الوقت ذاته احتياجات استخداماً مناسباً اجلديدة  

 أنشئت جلنة مشتركة بني اإلدارات، تـضم        وقد. مستخدمي اإلنترنت ذوي اإلعاقة البصرية    
ممثلني عن مكتب الشؤون الداخلية وإدارة خدمات املعلومات ومكتب كبري مسؤويل اإلعالم            

اإلدارات بشأن /احلكومي لرصد االمتثال للمبادئ التوجيهية املنقحة وإسداء املشورة للمكاتب    
وسـُتبقي اللجنـة املبـادئ      . ظة عليها طرق بلوغ املعايري املعلنة يف املبادئ التوجيهية واحملاف       

ة يوقد امتثلت املواقع الـشبك    . التوجيهية قيد االستعراض، وإن اقتضى األمر ستقوم بتنقيحها       
وملواكبة املعـايري الدوليـة وتطـور       . ٢٠٠٣ عامإلدارات احلكومة للمبادئ التوجيهية منذ      

          /هيـة يف متـوز    التكنولوجيا الشبكية، صدرت أحدث نسخة منقحة مـن املبـادئ التوجي          
 .٢٠٠٩يوليه 

البوابة اجلامعـة حلكومـة منطقـة       ) GovHK) http://www.gov.hkوميثل املوقع     ٨-٢١
. وقد أولينا يف إعداد املوقع أولوية إلمكانيـة الوصـول إليـه           .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ

اورنا مـع    احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، تش     GovHKولضمان أن يليب تصميم املوقع      
املنظمات املمثلة هلؤالء األشخاص، وأجرينا اختبارات لـسهولة االسـتخدام ومناقـشات            

وقد أدجمت يف املوقع جمموعة مـن       . جملموعات التركيز مبشاركة من األشخاص ذوي اإلعاقة      
  :السمات لتيسري استخدامه من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة، من بينها السمات التالية

مبادئ التوجيهية لسهولة الوصول إىل حمتويات الشبكة العاملية        االمتثال لل   )أ(  
أي االمتثـال   (٢ الحتاد الشبكة العاملية إىل مستوى األولوية      املعترف هبا دولياً   ٠-١اإلصدار  

  ؛)برتبة ألف مزدوجة
االختبار واستيفاء املستوى األمثل بالنسبة لربامج قراءة الشاشة الـشائعة            )ب(  

، مبا فيها برنامج جوز كونغ هونغ يف  بصرياًلشاشة اليت يستخدمها املعوقون     وبراجميات تكبري ا  
JAWS 10 ؛٢٠٠٧ عامللغة الصينية وويندوز اليت ل  

  ؛ZoomTextاالختبار باستعمال براجميات تكبري الشاشة مثل زوم تيكست   )ج(  
قد حيتاج املستخدمون الذين قد يقلون كفـاءة يف اسـتعمال الفـأرة،               )د(  

ص ذوي اإلعاقة البصرية أو الذين يعانون من إعاقات عضلية عصبية، إىل استعمال             كاألشخا
 مـصمم حبيـث ميكـن       GovHKواملوقع  . لوحة املفاتيح بدون فأرة لتصفح املوقع الشبكي      

   للوصول إىل مجيع السمات واحملتويات؛للشخص أن يستخدم لوحة املفاتيح حصراً
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وطبق : حات ونظم التشغيل الشائعة   سهولة الوصول إليه باستخدام املتصف      )ه(  
، وميكن للمستخدمني الوصول    GovHK على الصفحات الشبكية باملوقع      HTML 4.01املعيار  

  إليها باملتصفحات الرئيسية من النسخ الشائعة اليت متتثل للمعيار؛
ني على اختيار حجم الـنص وألـوان عرضـه لتلبيـة            مقدرة املستخد   )و(  

  .اقة البصريةاحتياجات األشخاص ذوي اإلع
ويف إصدار إعالنات املصلحة العامة، ستكفل إدارة خدمات املعلومـات إنتاجهـا              ٩-٢١

وجيري حتميل  . مشتملة على شرح لتيسري فهم الرسالة من ِقبل األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية           
على املوقع الشبكي إلدارة خدمات املعلومات من أجل سهولة الرجـوع            أيضاً   إعالن احلكومة 

  .مسعياً من جانب املعوقني إليه
ومبالحظة تقدمي شروح يف بعض الربامج التليفزيونية والترمجة إىل لغـة اإلشـارة يف              ١٠-٢١

عدد قليل من الربامج املختارة، رأى بعض املعلقني أن تقدم الشروح على نطاق أوسع وأن تقدم               
ـ          ت اجمللـس   رة الجتماعـا  الترمجة إىل لغة اإلشارة، باعتبارها خطوة تقدمية، لإلذاعات املباش

 اإلدارية اخلاصة وميزانيتها وغريه     كونغ هونغسياسات حكومة منطقة    التشريعي، وإعالن بيان    
، افتتحت جلنة اجمللس التشريعي خدمـة  ٢٠١٠يناير /ويف كانون الثاين. من اإلعالنات الرئيسية 

 مـشاهد للـشبكة     ١٠٠  لإلذاعة أفالم الفيديو التجريبية على الشبكة العاملية ميكنها أن تتسع           
ويف إطار هذه اخلدمـة،     . العاملية يف أي وقت لتغطية بعض اجتماعات اجمللس التشريعي وجلانه         

جيري تقدمي ترمجة فورية إىل لغة اإلشارة لوقائع اجمللس يف وقت األسئلة وإلقاء بيانـات كـبري               
ملوظفني التنفيذيني وإلقاء   املوظفني التنفيذيني عن السياسات، وفترات األسئلة واإلجابة مع كبري ا         

 تعتزم نقل جممع اجمللس التشريعي إىل مشروع        كونغ هونغومبا أن   . بيانات امليزانية لألمني املايل   
، فإن النظام التجرييب املذكور يوفر خـربة      ٥٤-٩تامار اإلنشائي على النحو املذكور يف الفقرة        

مع اجمللس التشريعي اجلديد حبيث تليب      قيمة لوضع استراتيجيات البث على الشبكة العاملية يف جم        
 خبـدمات   يتعلق فيماو. احتياجات عامة اجلمهور، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة السمعية         

برامج التليفزيون اجملانية للمنازل، يشترط على اجلهات اليت ُتمنح التراخيص مبوجب توجيهات            
 أنواع حمددة من الربامج ويف فترات       بتراخيص كل منها أن توفر الشروح يف      عمالً  هيئة اإلذاعة   

ويف الوقت احلاضر، ُيـشترط علـى       . مسعياًات األشخاص املعوقني    جزمنية حمددة لتلبية احتيا   
أصحاب التراخيص توفري الشروح على قنوات البث التماثلي وقنوات البث الرقمـي املتـزامن              

لطوارئ علـى كـل مـن       جلميع برامج األخبار واجلو، وبرامج الشؤون اجلارية، وإعالنات ا        
عالوة على ذلك، على قنوات البث التماثلي بالصينية،        . خدمتيها باللغة الصينية واللغة اإلنكليزية    

 ٢٣:٠٠ و ١٩:٠٠جيب توفري الشروح باللغة الصينية جلميع الربامج املعروضة بني الـساعتني            
راخيص توفري الشروح   اإلنكليزية، فُيطلب من حاملي الت    بأما على قنوات البث التماثلي      . مساًء

 وتنطبق شروط الشرح  . للربامج اإلنكليزية ملدة ساعتني كل أسبوع لقيمتها التثقيفية للمراهقني        
 بقنوات البث الرقمي املتـزامن، يـسمح        يتعلق فيماو. على قنوات البث الرقمي املتزامن    أيضاً  

ار الشروح علـى    حلاملي التراخيص بتوفري الشروح يف دوائر مغلقة للسماح للمشاهدين بإظه         
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، يشترط على حـاملي التـراخيص تـوفري         ٢٠١٠ عاممن  بدءاً  و. الحتياجاهتموفقاً  الشاشة  
 .الرقمي باللهجـة الكانتونيـة  /الشروح جلميع الربامج الدرامية اليت تنقلها قنوات البث التماثلي    

إلنكليزيـة  ، ستوفر الشروح اإلنكليزية جلميع الربامج املذاعة على القنوات ا     ٢٠١٢ عاموحبلول  
  .٢٣:٣٠ إىل ٨:٠٠الرقمية من الساعة /التماثلية

  استخدام لغة اإلشارة    
 اإلداريـة اخلاصـة، تـوفر       كونغ هونغومبوجب الدعم املقدم من حكومة منطقة         ١١-٢١

 خدمة الترمجة إىل لغة اإلشارة ال لألشخاص ذوي         حالياًاملنظمات غري احلكومية إلعادة التأهيل      
للهيئة القضائية واإلدارات احلكومية مثل الـشرطة وإدارة         أيضاً   ب، وإمنا اإلعاقة السمعية فحس  

اخلدمات اإلصالحية وإدارة الرعاية االجتماعية، وغريها من املنظمات كهيئـة املستـشفيات            
 لتيسري قيامها بالتواصل وتقدمي اخلدمات على حنـو         كونغ هونغوأوشان بارك ومالهي ديزين     

وتنظم املنظمات غري احلكومية إلعادة التأهيل، بالتعاون       . فعال لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية    
مع اإلدارات احلكومية واجملتمعات احمللية وجمموعات األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـسمعية،             

 ذوي اإلعاقة السمعية، واملترمجني إىل لغة       التدريب املنتظم كذلك على لغة اإلشارة لألشخاص      
اإلشارة، وموظفي اإلدارات احلكومية، واملنظمات العامة، وأفراد اجلمهور، وتنشر أدلة تدريبية           

 وتنظم أنشطة إعالنية للتشجيع على استخدام لغة اإلشارة هبـدف           كونغ هونغعلى لغة إشارة    
  .ليتعزيز اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع احمل

 اإلدارية اخلاصة، تنظم املراكز     كونغ هونغومبوجب الدعم املقدم من حكومة منطقة         ١٢-٢١
دورات تدريبية على لغة اإلشارة لتنمية مهارات الـتعلم          أيضاً   االجتماعية والترفيهية للمعوقني  

لدى األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية هبدف تعزيز تواصلهم مع األشخاص القـادرين علـى              
توفري خدمة الترمجة إىل لغة اإلشارة لإلدارات احلكومية واملنظمات غـري            أيضاً    وجيري .السمع

 باملقابالت الوظيفية وجلسات احملاكم وتسجيل      يتعلق فيما مسعياًاحلكومية واألشخاص املعوقني    
ويتيح مركز اخلـدمات املتعـددة      . الزواج واالستشارات الطبية واالمتحانات العامة، وما إليها      

 كذلك جمموعة كاملة من اخلدمات االجتماعية إلعادة التأهيل، مبا يف           مسعياًخاص املعوقني   لألش
ذلك إسداء املشورة وخدمات الترمجة إىل لغة اإلشارة والدورات التدريبية، وخدمات إنتـاج             

وتبـذل  .  تقدمي خدمات العالج السمعي وعـالج الكـالم        فضالً عن وإصالح قوالب األذن    
ؤوبة لتشجيع استخدام لغة اإلشارة من خالل تنظيم بـرامج          د ومية جهوداً املنظمات غري احلك  

  .مجاهريية ونشر املراجع يف لغة اإلشارة للجمهور
وكما ردد بعض املعلقني خالل املشاورة العامة، رأت مجاعات األشـخاص ذوي              ١٣-٢١

 تعمل حكومـة    اإلعاقة السمعية واملنظمات غري احلكومية اليت توفر اخلدمات يف هذا الصدد أن           
 اإلدارية اخلاصة كذلك على تعزيز استخدام لغة اإلشارة، وذلك على سبيل            كونغ هونغمنطقة  

املثال بتوسيع نطاق توفري خدمة الترمجة إىل لغة اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية لدى              
. التجاريةتقدمي اخلدمات حيثما تقتضي اإلدارات احلكومية واهليئات العامة ومنظمات األعمال           
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 أعاله، ستجري اهليئة القضائية وهيئة املستـشفيات        ١١-٢١وكما سلفت اإلشارة يف الفقرة      
وخمتلف اإلدارات احلكومية كالشرطة وإدارة اخلدمات اإلصالحية وإدارة اهلجرة، وغريها مـن            

ـ       كونغ هونغاملنظمات مثل أوشان بارك ومالهي ديزين        ة  الترتيبات لتوفري خدمة الترمجة إىل لغ
ويف هذا الصدد، . اإلشارة حسب االقتضاء لتيسري التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية     

سيواصل مكتب العمل والرفاه حث املكاتب واإلدارات احلكومية ذات الصلة على أن جتـري              
 للسياسات والتدابري املتخذة مبوجب صالحياهتا وتعزيز طرائق التواصل امليسورة،          استعراضاً ناقداً 

عالوة على ذلك، لتوسيع نطاق استخدام لغة اإلشارة وتعزيـز          . ا فيها استخدام لغة اإلشارة    مب
 ملساعدهتا يف إسداء املـشورة       عامالً الشمول، أنشأت اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل فريقاً      

.  اإلدارية اخلاصة بشأن طرق التشجيع على استخدام لغة اإلشـارة          كونغ هونغحلكومة منطقة   
 أعضاء الفريق العامل بعض أعضاء اللجنة االستـشارية واألشـخاص ذوي اإلعاقـة              ويشمل

السمعية واملترمجني إىل لغة اإلشارة وممثلني للمنظمات غري احلكومية املعنيـة بإعـادة التأهيـل        
وسـوف يستـشري    . وممثلني لقطاع التعليم وممثلني للمكاتب واإلدارات احلكومية ذات الصلة        

خاص ذوي اإلعاقة السمعية وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني يف رسم           الفريق العامل األش  
االجتاهات االستراتيجية اليت تتبع يف تعزيز استخدام لغة اإلشارة هبدف النهوض بالدعم املقـدم              

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية يف حياهتم اليومية وبناء جمتمع شامل للجميع
 قلقهم إزاء عدم كفاية توفري التدريب علـى لغـة           عن أيضاً   وأعرب بعض املعلقني    ١٤-٢١

اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية واقترحوا إدراج لغة اإلشارة يف مقـررات مـدارس              
ويتمثل اهلدف من التعليم اخلاص باألطفال ذوي       . التعليم اخلاص لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية     
 بالتعلم واإلجناز مدى احليـاة والنمـو        يتعلق افيماإلعاقة السمعية يف تنمية إمكانياهتم الكاملة       

كأشخاص جيدي التكيف متمتعني باالستقالل لكي يتسىن هلم االندماج يف اجملتمع إىل أقـصى    
ولذلك جيري تشجيعهم على استخدام ما تبقى لديهم من قدرة على السمع لتنميـة     . حد ممكن 

املالئمة للتفاعل اليومي مع أقـراهنم      ما ميكن من اللغة حىت يتمكنوا من إجادة مهارات التواصل           
هلذه الغاية، فإن طريقة التعليم يف مدارس التعليم اخلاص باألطفال          حتقيقاً  و. القادرين على السمع  

أو الكلي  ) ويشمل اإلشارة (الشفهي أو اليدوي    /ذوي اإلعاقة السمعية تكون بالتواصل السمعي     
وستنظم مـدارس التعلـيم اخلـاص       . ليميةمع إيالء االعتبار الواجب الحتياجات الطالب التع      

 هلم من اعتماد أكثر طرائق التواصـل مالءمـة لقـدرات            التدريب ذا الصلة للمدرسني متكيناً    
  .الطالب واحتياجاهتم
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  ٢٢املادة     
  احترام اخلصوصية

  اإلطار العام حلماية اخلصوصية الشخصية    
مبن فيهم  (يع األشخاص    اإلدارية اخلاصة حبق مج    كونغ هونغتسلم حكومة منطقة      ١-٢٢

 مـن   ٣٠وتنص املادة   . يف محاية حياهتم اخلاصة وشرفهم ومسعتهم     ) األشخاص ذوو اإلعاقة  
القانون األساسي على أن حرية التواصل وخـصوصيته حمميـة حبكـم القـانون لـسكان        

وال جيوز ألي إدارة أو فرد املساس، ألي سبب من األسباب، حبرية السكان يف              . كونغ هونغ
صل وخصوصيتهم، فيما عدا أنه جيوز للسلطات ذات الصلة التفتيش على االتـصاالت             التوا

. لإلجراءات القانونية لتلبية احتياجات األمن العام أو التحقيـق يف اجلـرائم اجلنائيـة             وفقاً  
 من شرعة احلقوق احلماية للخصوصية واألسرة واملرتل        ١٤وباإلضافة إىل ذلك، تكفل املادة      

  .ف والسمعةواملراسالت والشر

  التشريعات ذات الصلة    

وعمل املفوض املعين خبصوصية البيانـات      ) Cap. 486(البيانات الشخصية   ) خصوصية(قانون      
  الشخصية

نتخذ التدابري املناسبة حلماية خصوصية البيانات الشخصية لألفراد، مبـن فـيهم              ٢-٢٢
 يف كـانون    ت الشخصية البيانا) خصوصية(قانون  وقد بدأ سريان    . األشخاص ذوو اإلعاقة  

مبن فـيهم األشـخاص ذوو      (وحيمي هذا القانون خصوصية األفراد      . ١٩٩٦ديسمرب  /األول
ويشمل القانون أي بيانات ترتبط بطريقة مباشرة أو        .  ببياناهتم الشخصية  يتعلق فيما) اإلعاقة

الهلـا  مـن خ  عملياً  غري مباشرة باألفراد األحياء، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، ويتسىن           
التحقق من شخصية الفرد وتكون يف شكل ميكن االطالع عليه أو جتهيـزه مـن الوجهـة                 

الذي يتعرض لضرر، مبا يف ذلك      ) مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة     (وجيوز للفرد   . العملية
 ببياناته الشخصية، أن يلتمس التعويض مـن        يتعلق فيماإيذاء مشاعره، بسبب خمالفة القانون      

  .نات املعينمستخدم البيا
املفوض املعـين     مكتب البيانات الشخصية ) خصوصية(قانون  ويشرف على إنفاذ      ٣-٢٢

ويـرأس  . ، وهو هيئة قانونية مستقلة منشأة حبكم هذا القانون        خبصوصية البيانات الشخصية  
ومن .  الذي يعينه كبري املوظفني التنفيذيني     املفوض املعين خبصوصية البيانات الشخصية    املكتب  

 واإلشراف البيانات الشخصية) خصوصية(قانون ظائفه وسلطاته رصد االمتثال ألحكام   بني و 
عليه، وتشجيع اهليئات املمثلة ملستخدمي البيانات ومساعدهتا على وضع مدونات لقواعـد            
املمارسة لالسترشاد هبا يف االمتثال ألحكام هذا القانون؛ وإذكاء الوعي مبتطلبات القـانون             

عمليات التفتيش، مبا فيها عمليات التفتيش على أي نظم للبيانات الشخصية          وفهمها، والقيام ب  
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 اإلدارية اخلاصة كونغ هونغإدارات حكومة منطقة  من  تستعملها اجلهات املستخدمة للبيانات     
  .أو مؤسساهتا القانونية

التدابري اإلدارية املتخذة حلماية خصوصية مـستعملي خـدمات الرعايـة االجتماعيـة                 
  ت الطبية والتعليميةواخلدما

يتعني على املنظمات غري احلكومية اليت توفر خدمات الرعاية االجتماعية املدعومة،             ٤-٢٢
مبا فيها اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبوجب نظام رصد أداء اخلدمات الـذي              

مجلة أمـور،   تديره إدارة الرعاية االجتماعية، أن متتثل ملعايري جودة اخلدمات اليت تنص، يف             
ويف إطار  . على أن حتترم وحدة اخلدمات حقوق مستعملي اخلدمات يف اخلصوصية والسرية          

االمتثال هلذه املعايري، يشترط على وحدة اخلدمات املعنية أن تضع وتقـوم بتنفيـذ سياسـة            
وإجراءات لكفالة محاية خصوصية فرادى مستعملي اخلدمات وكرامتهم، بغض النظر عـن            

  .هلذا املبدأوفقاً  تضطلع باألنشطة إعاقاهتم، وأن
 أعـاله، قـدمت     ٢٠-١٩ إىل   ١٧-١٩وكما سلفت اإلشارة يف الفقرات من         ٥-٢٢

 اإلدارية اخلاصة يف اجمللس التشريعي مشروع قانون لدور الرعاية          كونغ هونغحكومة منطقة   
رعاية بغية تطبيق خمطط قانوين إلصدار تراخيص دور ال       ) لألشخاص ذوي اإلعاقة  (املؤسسية  

وكجزء ال يتجزأ من آلية إصدار      .  جلودة اخلدمات  ضماناًاملؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة     
. التراخيص، سوف تصدر مدونة لقواعد املمارسة بغرض أن متتثل هلا مجيـع هـذه الـدور               

وسيدرج يف املدونة شرط احترام كرامة السكان وخصوصيتهم، فينبغي، على سبيل املثـال،             
  . حاجز أو ستار خالل تقدمي خدمات الرعاية الشخصيةوضع فواصل من قبيل

 باخلدمات الطبية، تطبق هيئة املستشفيات جمموعة مـن املمارسـات           يتعلق فيماو  ٦-٢٢
الراسخة حلماية خصوصية البيانات الشخـصية لألشـخاص املـستعملني للخـدمات يف             

شفيات واملؤسـسات   وتطبق هذه املمارسات مجيع املست    . املستشفيات واملؤسسات التابعة هلا   
التابعة للهيئة وهي واجبة التطبيق على مجيع األشخاص بغّض النظر عن كـوهنم مـن ذوي                

ومن األمثلة على هذه املمارسات أنه ينبغي مجع البيانات الشخصية لألفراد           . اإلعاقة أو عدمه  
نونيـة،  مبا فيه الكفاية ولكن دون إفراط وذلك بالوسائل القانونية والعادلة ولألغـراض القا            

وينبغي حمو البيانات الشخصية اليت مل تعد هلا ضرورة لألغراض اليت قصد استخدامها فيهـا،               
وينبغي عدم استخدام البيانات الشخصية ألي غرض سوى األغراض الـيت كانـت تلـك               

مـا مل   (البيانات ستستخدم فيها يف وقت مجعها، أو ألغراض مرتبطة مباشرة بتلك األغراض             
ويف الوقت ذاته،   ).  موافقته، أو الستخدام بديل إذا كان القانون يأذن بذلك         مينح الفرد املعين  

إجراءات مالئمة حلماية خصوصية البيانات الشخصية للعمالء        أيضاً   توجد لدى إدارة الصحة   
وجيري تطبيق تدابري ملنع إفشاء أو تعديل املعلومات الواردة يف السجالت . املستعملني خلدماهتا 

أو تعديلها على وجه غري مشروع، ولضمان عدم متكن األشـخاص غـري             الطبية للمرضى   
  .املأذون هلم من االطالع على هذه املعلومات
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وفيما يتصل باألغراض التعليمية، يتبع مكتب التعليم ومجيع املدارس بدقة شـروط       ٧-٢٢
يهم البيانات الشخصية يف معاجلة البيانات الشخصية جلميع الطالب، مبن ف         ) خصوصية(قانون  

أو الطالب  /ويتم احلصول على موافقة الوالدين و     . الطالب ذوو االحتياجات التعليمية اخلاصة    
أو الدعم ونقل البيانات الشخصية للطالب      /قبل إجراء اإلحاالت ألغراض خدمات التقييم و      

  .فيما بني املدارس أو إىل منظمات اخلدمة ذات الصلة

  ٢٣املادة     
  احترام البيت واألسرة

  السياسة العامةهدف     
 ذا أمهية حيويـة      اإلدارية اخلاصة األسرة عنصراً    كونغ هونغتعترب حكومة منطقة      ١-٢٣

ء للمجتمع يوفر البيئة احلميمة للرعاية البدنية والدعم املتبادل واألمن العاطفي الالزمـة لنمـا     
ر الدعم والقوة للمرضى واملـسنني واألشـخاص ذوي         فاألسرة توف . األطفال بشكل صحي  

وال تزال سياستنا متمثلة يف احملافظة على األسرة وتعزيزها بوصفها وحدة           . إلعاقة واملنحرفني ا
مبـا يف ذلـك     ( حلماية حرية الفرد      قانونياً ويف هذا الصدد، وضعنا إطاراً    . اجتماعية أساسية 

كما نقدر املسامهة اليت يقدمها القـائمون       . يف الزواج وإنشاء أسرة   ) األشخاص ذوو اإلعاقة  
ومن مث فنحن نسعى لتقدمي خدمات الـدعم        . كبرياً تقديراًى الرعاية املرتلية ألفراد أسرهم      عل

املناسبة للوالدين املصابني بإعاقة وملن حيتاجون إليها لرعاية أطفاهلم ذوي اإلعاقة هبدف تيسري             
وق  من شرعة احلق   ١٩يف إطار املادة     أيضاً   وهذه السياسة مكرسة  . قيامهم بواجباهتم األسرية  

 وهلا حق التمتع حبمايـة      ،الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع   اليت تنص على أن األسرة هي       
  .اجملتمع والدولة

 لـذي ا تـام الرضـا   من ال  اإلطار العام حلماية احلق يف التزوج وإنشاء أسرة على أساس             
  إكراه فيه ال
 ٣٧ وتنص املادة    .حتظى احلرية يف التزوج باحلماية مبوجب إطار القانون األساسي          ٢-٢٣

 اإلدارية اخلاصـة يف التـزوج    كونغ هونغمن القانون األساسي على أن حرية سكان منطقة         
 من  ١٩عالوة على ذلك، تنص املادة      . وحقهم يف تأسيس أسرة حبرية يتمتعان حبماية القانون       

 شرعة احلقوق، يف مجلة أمور، على االعتراف حبق الرجل واملرأة اللذين يف سن الـزواج يف               
ومجيـع  ). Cap. 181( ينظمه قانون الزواج     كونغ هونغوالزواج يف   . التزوج وتأسيس أسرة  

الزجيات مبوجب هذا القانون هي احتاد طوعي مدى احلياة بني رجل واحد وامرأة واحدة مع               
ومبوجب القانون، يسمح ألي شخصني، سواء من ذوي اإلعاقـة أو          . استبعاد مجيع اآلخرين  

. بأن يتزوجا يف حال استيفائهما مجيع الشروط القانونيـة األخـرى          من غري ذوي اإلعاقة،     
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جيري القانون أي متييز على أساس ما إذا كان الطرفان املعنيان من ذوي اإلعاقـة أم ليـسا         وال
  .كذلك

  السياسات والتدابري اإلدارية املتخذة لتوفري الدعم للوالدين واألطفال ذوي اإلعاقة    
 اإلداريـة   كونـغ  هونغة خلدمات رعاية األسرة يف منطقة       تتمثل األهداف العام    ٣-٢٣

اخلاصة يف احملافظة على األسرة وتعزيزها كوحدة، وتنمية عالقات الترابط الشخصي املتسمة            
باحملبة، ومتكني األفراد وأفراد األسرة من اتقاء املشاكل الشخصية واألسرية والتعامل معها يف             

وباعتمادنا املبـادئ   .  ال ميكن تلبيتها من داخل األسرة      حال نشوئها، وتلبية االحتياجات اليت    
 يف وضعنا اخلطـط  " والتركيز على األسرة واالستناد إىل اجملتمع      اختاذ الطفل حموراً  "اإلرشادية  

 على تلبية احتياجات األطفال يف خمتلف       شديداً تأكيداًوتوفرينا خلدمات رعاية األسرة، نؤكد      
ونرى أن األطفـال يلقـون      . ية واحلماية هلم بشكل كاف    مراحل النمو وكفالة توفري الرعا    

احلماية والرعاية املثلى داخل أسرة يسودها احلب، وننتهج، كما أشـري أعـاله، سياسـة               
 توفر بيئة محيمة    فاألسرة اليت تؤدي وظائفها جيداً    . للمحافظة على األسرة وتعزيزها كوحدة    

ن العاطفي ألجل مناء األطفال، بغّض النظر عن        تتاح فيها الرعاية البدنية والدعم املتبادل واألم      
  .قدراهتم أو إعاقاهتم، حىت يصبحوا أعضاء أصحاء ومسؤولني يف اجملتمع

هلذه الغاية، نعمل على تلبية احتياجات األسرة من خالل توفري جمموعـة            حتقيقاً  و  ٤-٢٣
وي اإلعاقة  مهات ذ ة لضمان تزويد اآلباء واأل    متتالية من اخلدمات الوقائية والداعمة والعالجي     

بالدعم الكايف يف أدائهم ملسؤولياهتم عن تربية األطفال، حىت ال ُيفصل طفل عن والديه سواء               
بسبب إعاقة الطفل أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما، ما مل يكن هذا الفصل ملنفعة الطفـل،           

  .وملنع إخفاء األطفال ذوي اإلعاقة أو التخلي عنهم أو إمهاهلم أو عزهلم

  املراكز املتكاملة خلدمة األسرة ومراكز اخلدمات املتكاملة    
 اإلدارية اخلاصة خدمات    كونغ هونغاقترح بعض املعلقني أن تعزز حكومة منطقة          ٥-٢٣

 جمموعة واسعة   حالياًوتوجد  . الدعم لآلباء واألمهات ذوي اإلعاقة يف قيامهم برعاية أطفاهلم        
ويف . أو األسر /عاية االجتماعية لآلباء واألمهات و    من خدمات الدعم اجملتمعي توفر دعم الر      

ومراكـز  مركـزاً    ٦١مجلة مؤسسات أخرى، تقوم املراكز املتكاملة خلدمة األسرة وعددها          
اخلدمات املتكاملة وعددها اثنان، اليت تديرها إدارة الرعاية االجتماعيـة واملنظمـات غـري              

حملتاجني، مبن فيهم اآلبـاء واألمهـات       احلكومية وتغطي اإلقليم بكامله، بتزويد األشخاص ا      
واألطفال ذوو اإلعاقة، مبجموعة متوالية من خدمات الرعاية االجتماعية الوقائية والداعمـة            

ويقدمون دقيقاً   تقييماًويقّيم األخصائيون االجتماعيون يف هذه املراكز احتياجاهتم        . والعالجية
 املقدمة املشورة ومجاعـات املـساعدة    وتشمل اخلدمات . هلم اخلدمات املالئمة بطريقة كلية    

املتبادلة والربامج النمائية وخدمة إعانة األسرة والتثقيف بشأن احلياة األسرية وأنشطة           /الداعمة
الوالدين والطفل لتعزيز مهارات الوالدين يف رعاية أطفاهلمـا، ومعاجلـة اإلجهـاد وحـل               
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ة عن إعاقة أطفاهلما، ومـا إىل       املشكالت، مبا يف ذلك مهارات التعامل مع املصاعب الناشئ        
لكي يتقدموا بطلب خلدمات الدعم اجملتمعـي        أيضاً   وجتري إحالة األشخاص احملتاجني   . ذلك

  .وخدمات رعاية الطفل، وما إليها، حسب االقتضاء) كاملساعدة املالية(
مـع   أيـضاً    املراكز املتكاملة خلدمة األسرة ومراكز اخلدمات املتكاملـة       وتتعاون    ٦-٢٣
اعات األخرى واملهنيني يف إقامة شبكات للدعم يف اجملتمع هبدف توفري الدعم الكلي لألسر              القط

  .وحتقيق التعرف املبكر على املشكالت والتدخل جيد التوقيت يف حالة األسر املعرضة للخطر

  تثقيف الوالدين    
 ونـغ ك هونـغ تقدم إدارة الرعاية االجتماعية واملنظمات غري احلكومية يف منطقة            ٧-٢٣

اإلدارية اخلاصة تثقيف الوالدين لعامة اجلمهور، مبن فيهم اآلباء واألمهـات ذوو اإلعاقـة،              
ألن تثقيف الوالدين وقائي ومنـائي يف       نظراً  و. واآلباء واألمهات الذين هلم أطفال ذوو إعاقة      

لوفاء الوالدين باعتبار ما سيكون على ا/طابعه، يهدف تثقيف الوالدين إىل تعزيز قدرة الوالدين
بأدوارمها وواجباهتما يف تربية الطفل، وتعزيز عالقة الوئام األسري ومساعدة األسر على أداء             

وتشمل اجملاالت اليت يغطيها برنامج تثقيف الوالدين فهم احتياجـات          . وظائفها بشكل فعال  
لوالدين األطفال يف خمتلف مراحل منوهم، واملهارات الفعالة لرعاية الطفل، وتعزيز العالقة بني ا

  .والطفل، ومهارات رعاية األطفال واإلشراف عليهم، وإدارة اإلجهاد بالنسبة للوالدين، وهكذا

  محاية األطفال ذوي اإلعاقة    
خيّول قانون محاية األطفال واألحداث احملاكم أن متـنح أمـر رعايـة أو محايـة           ٨-٢٣
 يتعرضون لالعتداء، أو الذين     الذين) مبن فيهم ذوو اإلعاقة   ( باألطفال أو األحداث     يتعلق فيما

خيرجون عن نطاق السيطرة إىل حد ميكن معه وقوع أذى هلم أو لغريهم، أو الذين تعرضت                
  .، لإلمهالحالياًصحتهم أو مناؤهم أو رفاههم، أو تتعرض 

وعندئذ . وميكن أن يعيَّن مدير الرعاية االجتماعية كوصي قانوين مبوجب هذا األمر  ٩-٢٣
ين إىل رعاية شخص أو مؤسسة مناسبة هلذا الغرض أو إىل إشراف مسؤول             يوكَل الطفل املع  

وكبديل عن ذلك، ميكن أن يصدر أمر للوالد أو للوصي بأن يتعهد            . عن الرعاية االجتماعية  
  .مبمارسة الرعاية أو الوصاية على الوجه السليمرمسياً 
ـ       أيضاً   وينص قانون محاية األطفال واألحداث      ١٠-٢٣ دير الرعايـة   على أنـه جيـوز مل

االجتماعية أو أي مسؤول يأذن له بذلك أن يدخل أي مبان هبدف انتزاع أي طفل أو حدث   
  .يبدو أنه يف حاجة إىل الرعاية أو احلماية وذلك بغرض التقييم الطيب أو النفسي أو االجتماعي
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  خدمات رعاية الطفل    

  خدمات رعاية الطفل املؤسسية    
عاماً  ٢١ الطفل املؤسسية لألطفال والصغار دون سن        جيري توفري خدمات رعاية     ١١-٢٣

الذين ال ميكن ألسرهم رعايتهم على حنو مالئم ألسباب خمتلفة كاملـشاكل الـسلوكية أو               
  .االنفعالية أو املشاكل يف العالقات، أو األزمات األسرية الناشئة عن املرض والوفاة واهلجر

ية إىل مبدأ أن السياق األسري هـو        ويستند إعداد خدمات رعاية الطفل املؤسس       ١٢-٢٣
وحتظى .  يف حالة األطفال دون سن املراهقة      سيما الاخليار املفضل على السياق املؤسسي، و     

الرعاية غري املؤسسية على هيئة الكفالة احلضانية وبيوت اجملموعات الصغرية باألسبقية علـى             
  .األطفال باملنشأة األنسب هلمالرعاية املؤسسية، ولكن تتاح خيارات متنوعة لكي ميكن إحلاق 

وتشمل الرعاية غري املؤسسية خدمات الكفالة احلـضانية وبيـوت اجملموعـات              ١٣-٢٣
الصغرية، أما الرعاية املؤسسية فتشمل دور احلضانة املؤسسية، ومدارس احلضانة املؤسـسية            

وتوفر . تالفتيا/الفتيات وبيوت األطفال  /ومراكز استقبال الطفل ودور الطفل ودور األوالد      
وميكن تقدمي الطلبـات مـن جانـب األخـصائي     . مكاناً ٣ ٥٣٢هذه املراكز ما جمموعه     

  .االجتماعي املسؤول عن احلالة من خالل نظام اإلحالة املركزي الذي يتبعه وهذه اخلدمة جمانية

  اخلدمات النهارية لرعاية الطفل    
الصغار لفترة مؤقتة بسبب العمل     لتقدمي الدعم لألسر اليت ال ميكنها رعاية أطفاهلا           ١٤-٢٣

 اإلدارية اخلاصة الدعم للمنظمات غري احلكومية       كونغ هونغأو ألسباب أخرى، توفر منطقة      
كما نسعى لزيـادة    .  خمتلفة من خدمات رعاية الطفل لصاحل األسر احملتاجة        أنواعاًلكي تدير   

خالل مراكز مـستقلة    وجيري توفري خدمات الرعاية املنتظمة من       . املرونة يف هذه اخلدمات   
مراكـز   - األطفال ورياض) لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات      (لرعاية الطفل   
وجيري توفري خدمة رعاية الطفل     ). لألطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة     (رعاية الطفل   

مراكـز   - العارضة وخدمة الساعات املمتدة يف بعض مراكز رعاية الطفل ورياض األطفال          
ية الطفل لدعم اآلباء واألمهات غري القادرين على رعاية أطفاهلم لفترة مؤقتـة بـسبب               رعا

  .انشغاالت هامة أو مفاجئة على أساس عارض
وإىل جانب ذلك، أدخلت إدارة الرعاية االجتماعية بشكل استباقي خدمات جديدة             ١٥-٢٣

ـ            ساء وعطـالت هنايـة     لرعاية الطفل تتسم مبزيد من املرونة وتشمل ساعات عملها فترات امل
  :ومن بني هذه اخلدمات. األسبوع والعطالت تلبية للطلب على هذه اخلدمات بشكل أفضل

دعم بيوت كفالة الطفل وبعض بيوت اجملموعات الصغرية، الـيت كانـت              )أ(  
تقتصر يف األصل على تقدمي خدمات الرعاية املؤسسية، لتوفري خدمات الرعاية النهارية منـذ           

  ، على التوايل؛٢٠٠٧ ديسمرب/توبر وكانون األولأك/تشرين األول
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دعم مراكز رعاية الطفل القائمة على املساعدة املتبادلة لتوفري اخلـدمات يف              )ب(  
  ؛٢٠٠٨يناير /فترات املساء ويف عطالت هناية األسبوع ويف العطالت، وذلك منذ كانون الثاين

نظمـات غـري    تنفيذ مشروع دعم األحياء لرعاية الطفل مـن خـالل امل            )ج(  
 هبدف تزويـد اآلبـاء    ٢٠٠٨أكتوبر  /منظمات املقاطعات منذ شهر تشرين األول     /احلكومية

واألمهات احملتاجني إىل خدمات لرعاية الطفل أكثر مرونة باإلضافة إىل اخلدمات العاديـة،             
ـ   . ويف الوقت ذاته، تنمية املساعدة والرعاية املتبادلة يف اجملتمع احمللي          اء وملشروع دعم األحي

  :لرعاية الطفل عنصران للخدمة
  خدمة رعاية الطفل داخل املرتل لألطفال دون سن السادسة؛ '١'
ويف . جمموعة الرعاية اخلاصة باملركز لألطفال بني سن الثالثة ودون السادسة '٢'

إطار هذا املشروع، جيري تعيني مقدمي اخلدمة يف احلي وتدريبـهم علـى     
جمموعة الرعاية املوجـودة    (دمة  رعاية األطفال يف مراكز يديرها مديرو اخل      

  ).خدمة رعاية الطفل املرتلية(أو يف بيوت القائمني بالرعاية ) باملركز
، ينظم قانون خدمات رعاية الطفـل       ٤-٧وكما سلفت اإلشارة يف إطار الفقرة         ١٦-٢٣

وهي ختضع إلشراف التفتيش االستـشاري ملراكـز        . ولوائحه خدمات مراكز رعاية الطفل    
وينص القانون واللوائح على نظام للتـسجيل       . التابع إلدارة الرعاية االجتماعية   رعاية الطفل   

. راكز رعاية الطفل القائمة على املساعدة املتبادلـة       والتفتيش واملراقبة ملراكز رعاية الطفل ومل     
كما ينظمان أنشطة جمالسة الطفل حبظر العمل كجليس لألطفال علـى األشـخاص غـري               

التفتيش االستشاري بزيارة املراكز وإسداء املشورة حسب االقتـضاء         ويقوم  . املناسبني لذلك 
  .فيه مصلحة سالمة األطفال ورفاههم يف هذا السن ملا

ويعمل األخصائيون االجتماعيون الطبيون يف املستـشفيات العامـة والعيـادات             ١٧-٢٣
املتخصصة لتوفري التدخل االجتماعي النفسي يف الوقـت املناسـب للمرضـى وأسـرهم              

ويضطلع األخصائيون  . مساعدهتم يف جماهبة املشاكل النامجة عن املرض والصدمة واإلعاقات        و
االجتماعيون الطبيون، بوصفهم من أفراد األفرقة السريرية، بدور هام يف الربط بني اخلدمات             

وملـساعدة  . الطبية واالجتماعية لتيسري إعادة تأهيل املرضى وإعادة إدماجهم يف اجملتمع احمللي          
رضى على إعادة التأهيل يف بيئتهم املرتلية قدر اإلمكان، يقدم األخصائيون االجتمـاعيون             امل

عاجلـة املـشاكل    مب قيامهم   فضالً عن الطبيون املشورة ألفراد أسرهم لكي يتقبلوا إعاقاهتم،        
  .اخلاصة بالرعاية والعالقات وإعادة التأهيل، وما إىل ذلك، النامجة عن اإلعاقة

زيد من التفصيل لتوفري التدريب السابق على املدرسة لألطفـال ذوي           وسنتطرق مب   ١٨-٢٣
  .٢٤اإلعاقة يف الفرع املتعلق باملادة 
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   اإلعاقة من أفراد األسرةذويالدعم املايل للقائمني برعاية األشخاص     
 اإلدارية اخلاصـة الـدعم      كونغ هونغرأى بعض املعلقني أن توفر حكومة منطقة          ١٩-٢٣

  .ة بدل خاص للقائمني برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة من أفراد األسرةاملايل على هيئ
على أن  ) Cap. 112(ألف من قانون الضرائب     -٣١ويف الوقت احلايل، ينص البند        ٢٠-٢٣

لدافع الضرائب املطالبة ببدل معوق معال لإلنفاق على شخص معوق يعوله، وذلك لتـوفري              
  .خلاصةتسهيالت ضريبية لألشخاص ذوي االحتياجات ا

عالوة على ذلك، ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يتـصلوا بـإدارة الرعايـة                ٢١-٢٣
االجتماعية وطلب بدل اإلعاقة غري القائم على اختبار اإلمكانيات املادية لتلبية احتياجـاهتم             

وميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة غري القادرين علـى        . اخلاصة النامجة عن اإلعاقات الشديدة    
 تلبية حاجاهتم األساسية باملساعدة املالية املقدمة يف إطار خمطط مساعدات            مالياً إعالة أنفسهم 

ويتيح هذا املخطط يف الوقت احلايل معدالت قياسـية أعلـى           . الضمان االجتماعي الشاملة  
وتشمل . لألشخاص ذوي اإلعاقة باإلضافة إىل جمموعة من اإلضافات واملنح اخلاصة التكميلية

منحة " و "خدمة الرعاية املرتلية املتكاملة   /تغطية رسوم خدمة املساعدة املرتلية    منحة ل "هذه املنح   
منحة لتغطية تكاليف مـشاريع     " و "لتغطية تكاليف خدمات الرعاية املرتلية واجملتمعية احملسنة      

 وهي تصرف ملـن لـديهم احتياجـات         "الدعم اجملتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم     
  الذين لديهم شهادات طبية حباجتهم إىل اهتمام مستمر، فيمكن         أما. ضرورية للرعاية اخلاصة  

 لتغطية تكاليف خدمات الرعاية واالهتمام هبم يف املرتل " للرعاية واالهتمامبدالً"منحهم أيضاً 
  .وذلك بناء على توصية أخصائي اجتماعي) مبا يف ذلك تكلفة استئجار مقدم للرعاية(

اإلدارية اخلاصة يف اعتبارها اإلجهـاد الـذي         كونغ هونغوتضع حكومة منطقة      ٢٢-٢٣
يتعرض له مقدمو الرعاية من أفراد األسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة وما هلم من احتياجـات،        

 أعاله، توفر احلكومة جمموعة مـن       ١٠-١٩ إىل   ٣-١٩وكما سلف الذكر يف الفقرات من       
القائمني على رعايتـهم    خدمات الرعاية اجملتمعية والدعم اجملتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة و        

وهتـدف خـدمات الـدعم    . لتخفيف الضغط الواقع عليهم وتيسري حياهتم يف اجملتمع احمللي    
 اإلدارية اخلاصة ملقدمي الرعاية من أفراد األسرة على         كونغ هونغاملقدمة من حكومة منطقة     

هم، وليس  اختالفها إىل مساعدهتم على الوفاء مبسؤولياهتم األسرية والتخفيف من حدة إجهاد          
 ميكـن أن    حاليـاً فنحن نرى أن خدمات الدعم اليت نقدمها        . إىل احللول حمل املهام األسرية    

تعكس القيم االجتماعية، وباملقارنة بتقدمي مبالغ الدعم ميكن أن تليب على حنو أفضل الظروف          
وسنراقب عن كثب احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والقـائمني علـى           . واالحتياجات

ونواصل تزويدهم خبدمات الدعم اجملتمعي املتنوعة هبدف مساعدة هؤالء األشخاص          رعايتهم  
 .على االندماج يف اجملتمع
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  ٢٤املادة     
  التعليم

   هدف السياسة العامة    

 اإلدارية اخلاصة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف        كونغ هونغتسلم حكومة منطقة      ١-٢٤
ا يف هذا الصدد بعض التدابري املناسبة لضمان        وقد اختذن . التعليم على أساس من تكافؤ الفرص     

التحديد املبكر لألشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم التعليمية، وحـصول األطفـال ذوي            
. اإلعاقة على التعليم يف مرحلته املبكرة، وعلى التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي باجملـان            

بري املرتبطة بالتحديد املبكـر وخـدمات   وتوضح الفقرات التالية عملية توفري اخلدمات والتدا   
 توفري خدمات إعادة ٢٧ويتناول الفرع املتعلق باملادة .  املدرسة والتعليم املدرسي قبل ماتعليم  

  .التأهيل املهين والتدريب على املهارات للمتخرجني من الطالب ذوي اإلعاقة
طفـال ذوي   وتضع احلكومة يف اعتبارها الطلب املتزايـد علـى اخلـدمات لأل             ٢-٢٤

االحتياجات اخلاصة، مبا يف ذلك الشواغل اليت أعرب عنها بعض املعلقـني بـشأن تـوفري                
خدمات التقييم والعالج، ومالءمة التعليم املتكامل وفعاليته، وفترة االنتظار بالنسبة لـبعض            

ويف هذا الصدد، سنسعى لتحسني خدماتنا بـشكل        . اخلدمات املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة    
  .ستجابة للطلبات على اخلدمة وللظروف املتغريةاليف امستمر 

  التشريعات ذات الصلة    

  ومدونة قواعد السلوك املتعلق بالتعليم) Cap. 487(القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة     
من غري املشروع مبوجب القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة ألي منشأة تعليمية              ٣-٢٤

 األشخاص ذوي اإلعاقة بأن ترفض طلبه االلتحاق هبا، أو حبرمانـه مـن              أن متيز ضد أحد   
أو تقييد حصوله عليها، أو بطرده، إال       احلصول على أي منفعة أو خدمة أو تسهيل،         إمكانية  

 :يف احلاالت التالية

أن تكون املنشأة التعليمية منشأة للطالب ذوي إعاقة معينة وال يعاين هـذا               )أ(  
 ؛ اقة بذاهتاالشخص من تلك اإلع

أن حيتاج الشخص إىل خدمات أو تسهيالت ال حيتاج إليها الطالب مـن               )ب(  
غري ذوي اإلعاقة وأن يفرض توفري هذه اخلدمات أو التسهيالت مشقة ال ميكـن تربيرهـا                

 ؛ للمنشأة التعليمية

 بدرجة معقولة على أداء األعمال أو األنشطة اليت         أال يكون الشخص قادراً     )ج(  
 ؛ قول للمنشأة التعليمية أن تتطلب أداءهامن املع

  .أن يتم اختيار الطالب املشاركني يف تلك األعمال أو األنشطة بطريقة معقولة  )د(  
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 عندما دخل القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة حيز         ١٩٩٦سبتمرب  /ومنذ أيلول   ٤-٢٤
التـدريس واآلبـاء    التنفيذ، وصلت استفسارات كثرية من سلطات املدارس واملـشتغلني ب         

ومن مث قررت جلنة تكافؤ الفرص أن تـصدر         .  بالتمييز يف جمال التعليم    يتعلق فيماوالطالب  
مدونة لقواعد املمارسة بشأن التعليم يف إطار القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة هبـدف              

عملية بشأن مساعدهتم على فهم حقوقهم والتزاماهتم مبوجب القانون، وتوفري مبادئ توجيهية    
 وعملت مبثابـة    ٢٠٠١ يوليه /وُنِشرت املدونة يف متوز   . كيفية االمتثال للمتطلبات القانونية   

 ١٣٧إلحصاءات اللجنة، مت استالم ما جمموعه       وفقاً  و. مرجع مفيد للجهات صاحبة املصلحة    
ومشلـت  . ٢٠١٠يونيه  / إىل حزيران  ١٩٩٦ عامشكوى متعلقة بالتعليم يف إطار القانون من        

االت الشكوى الرئيسية القبول واستيعاب الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصـة،           جم
وكلفت جلنـة تكـافؤ   . والترتيبات التيسريية يف االمتحانات واملضايقات على أساس اإلعاقة   

 لتقييم تطبيق تكافؤ فرص التعلم      ٢٠٠٩ عامبإجراء دراسة استقصائية يف أواخر       أيضاً   الفرص
ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة مبوجب نظام التعليم املتكامل يف منطقـة          بالنسبة للطالب   

  .٢٠١١ عامومن املتوقع إكمال االستقصاء حبلول هناية . كونغ هونغ

  التدابري اإلدارية ملساعدة األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة    

  حتديد األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة    
إدارة الصحة بالفحص العام للسمع جلميع املواليد اجلدد، وخدمة مراقبة النمو   تقوم    ٥-٢٤

 املدرسة، وتوفر آلية للتحديد املبكر ألطفال املدارس الذين يعانون          قبل مالألطفال يف مرحلة    
من صعوبات يف التعلم ومن مشاكل سلوكية لضمان أن مينع االكتشاف والتدخل املبكـران              

وتستخدم دائرة مناء الطفـل     .  النماء البدين والنفسي واالجتماعي    حدوث احنرافات حادة يف   
العام مراكز صحة األم والطفل التابعة للـوزارة، واخلـدمات املتخصـصة التابعـة هليئـة                

مراكز اخلدمات املتكاملة الـيت تـديرها إدارة        /تكاملةاملستشفيات، ومراكز خدمة األسرة امل    
كومية ودور احلضانة كمنصات لتحديد أمور من بينها        الرعاية االجتماعية واملنظمات غري احل    

وحيـال  .  املدرسة الذين يعانون من مشاكل صحية ومنائية وسـلوكية         قبل ماأطفال مرحلة   
وقد أنشئت الـدائرة بـشكل   . األطفال واألسر احملتاجة إىل وحدات اخلدمة املالئمة للمتابعة     

 كانت قـد امتـدت إىل مثـاين         ٢٠٠٩مارس  /وحبلول آذار . ٢٠٠٥يوليه  / يف متوز  جترييب
  . يف املائة من السكان املستهدفني٥٠مقاطعات، تشمل حوايل 

، أصدرت إدارة الصحة، باالشتراك مع مكتـب التعلـيم          ٢٠٠٨ عامويف أواخر     ٦-٢٤
 جمموعة مـواد  -دائرة مناء الطفل العام     "وإدارة الرعاية االجتماعية جمموعة مواد مرجعية عن        

 للقيام يف وقت    تيسرياً "اء الطفل وسلوكه ملدرسي املرحلة قبل االبتدائية      مرجعية بشأن إدارة من   
مبكر بتحديد األطفال ذوي املشاكل البدنية أو النمائية أو التعلمية وإحالتهم إىل مراكز صحة              

وباإلضافة إىل ذلك، جرى التوسع يف نظام اإلحالة بني . األم والطفل ألغراض التقييم واإلدارة
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 املدرسة ومراكز صحة األم والطفل لتغطي مجيـع املقاطعـات يف            قبل مامؤسسات مرحلة   
كذلك استمرت دائرة تقييم الطفـل      . ٢٠٠٨ديسمرب  / منذ كانون األول   كونغ هونغمنطقة  

 ألغـراض   خصيصاًالتابعة إلدارة الصحة يف إصدار املنشورات بشأن فئات اإلعاقة وإدارهتا           
وجيري حتميل صحائف الوقائع ذات الصلة      . نياإلحالة من جانب موظفي الصف األول الطبي      

على املوقع الشبكي لدائرة تقييم الطفل كما جيري توزيعها على املتخصصني يف االجتماعات             
الدعم لزيارة مراكزها وتنظم حماضرات للموظفني       أيضاً   وتوفر الدائرة . واملؤمترات اإلكلينيكية 

 اخلدمة أو يف أثناء اخلدمـة، حيـث         قبل ماواملساعدين الطبيني سواء يف التدريب يف مرحلة        
  .كونغ هونغجيري تبادل املعلومات اإلكلينيكية ومسارات اخلدمة املرتبطة هبا يف 

وقد أنشأ مكتب التعليم شبكة لنقل املعلومات باالشتراك مع إدارة الصحة لكفالة              ٧-٢٤
   كز تقيـيم الطفـل     توفري املعلومات من خالل املكتب عن األطفال الذين يتبني من تقييم مرا           

  أن لديهم احتياجات تعليمية خاصة ملدارسهم، مبوافقة ذويهم، لـدى التحـاقهم بالـصف              
 مـن العـام   بـدءاً   و. األول االبتدائي لكي يتسىن تقدمي الدعم هلم يف توقيـت مناسـب           

، تعقد اجتماعات منتظمة فيما بني مكتب التعليم وإدارة الـصحة           ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الدراسي
فيات ملناقشة املسائل املتعلقة خبدمات التقييم والتعليم، وما إليها، ألطفال مرحلة           وهيئة املستش 

 املدرسة من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة هبدف تعزيز االتصال والتنسيق بـني             قبل ما
  .هذه اإلدارات

وحيال األطفال الذين يتبني أن لديهم إعاقة مسعية مـستمرة إىل مكتـب التعلـيم          ٨-٢٤
ء خدمات املتابعة، اليت تشمل توفري معينات السمع وما يرتبط هبا من خدمات وتوجيه              إلجرا

ومشورة بشأن استراتيجيات إدارة اإلعاقة السمعية والتواصل والتعلم، وإجـراء التقييمـات            
أما عن االحتياجات التعليمية األخرى، فيطبق مكتب التعليم يف كل          . السمعية، وما إىل ذلك   

ديد املبكر للصعوبات التعليمية والتدخل بـشأهنا ألطفـال الـصف األول            عام برنامج التح  
قائمة مرجعيـة   "ويزوَّد املعلمون باملنشورين    . االبتدائي جبميع مدارس القطاع العام االبتدائية     

صعوبات خاصة يف التعلم لـدى      القائمة املرجعية للسلوك الناشئ عن      " و "للمراقبة للمعلمني 
 من أجل تيسري التحديد املبكر لتالميذ الصف األول         "كونغ هونغية يف    املدارس االبتدائ  تالميذ

وجيرى مزيـد مـن     . االبتدائي الذين يعانون من صعوبات يف التعلم والقيام بالتدخل حياهلم         
 يف التعلم بالرغم من تلقيهم مساعدة إضافية         ملموساً قدماًالتقييم لألطفال الذين ال حيرزون ت     

وقـد  . ديدة ويقدم هلم الدعم من أخصائيي علم النفس التعليمي        أو الذين لديهم صعوبات ش    
القائمـة  "و ")املدرسة االبتدائية (القائمة املرجعية للمراقبة للمعلمني     " أيضاً   أعد مكتب التعليم  

 ملعلمي املدارس االبتدائيـة والثانويـة، علـى         ")املدارس الثانوية (املرجعية للمراقبة للمعلمني    
لمني على حتديد تالميذ املدارس االبتدائية والثانوية الذين يعانون من إعاقة     التوايل، ملساعدة املع  

كالمية ولغوية وإحالة من حيتاجون منهم إىل أخصائيي عالج الكالم باملدارس أو إىل املكتب              
  .للتقييم والعالج
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وقد أخذ عدد حاالت االحتياجات التعليمية اخلاصة اليت يتم حتديدها يف االزدياد              ٩-٢٤
 التواصل بـني    فضالً عن يم وأدواته احلالية    يويشري هذا إىل فعالية آلية التق     .  األعوام األخرية  يف

اإلدارات احلكومية واملنظمات ذات الصلة من قبيل إدارة الصحة وهيئـة املستـشفيات وإىل         
وسنواصل التعاون مع مؤسسات اخلدمات لتحسني      . زيادة الوعي من جانب اآلباء واألمهات     

قييم وتطويرها للمعلمني واملهنيني اآلخرين لتحديد الطـالب ذوي االحتياجـات           أدوات الت 
وسنواصل كذلك تعزيز الفهم لالحتياجات التعليمية اخلاصة بني أوسـاط          . التعليمية اخلاصة 

ويتمثل هدفنا يف تيسري التحديد املبكـر للطـالب ذوي          . اآلباء واألمهات وأفراد اجلمهور   
  .بغرض تقدمي الدعم املالئم هلم يف توقيت جيد صةاالحتياجات التعليمية اخلا

   املدرسةقبل مااخلدمات يف مرحلة     
 اإلدارية اخلاصة يف تزويد األطفال ذوي       كونغ هونغتتمثل سياسة حكومة منطقة       ١٠-٢٤

اإلعاقة أو املعرضني خلطر اإلصابة باإلعاقة، من امليالد إىل سن السادسة، بالتـدخل املبكـر               
البدين والنفسي واالجتماعي، ومن مث حتسني فـرص مـشاركتهم يف أنـشطة            لتعزيز منائهم   

  .املدارس العادية واحلياة اليومية ومساعدة أسرهم على تلبية احتياجاهتم اخلاصة
 املدرسة الذين يتبني أن هلم احتياجات تعليميـة         قبل ما بأطفال مرحلة    يتعلق فيماو  ١١-٢٤

ارية اخلاصة جمموعة عريـضة مـن الـربامج          اإلد كونغ هونغخاصة، توفر حكومة منطقة     
 :التدريبية، مبا فيها الربامج التالية

مركز التعليم والتدريب املبكرين، الذي يقدم اخلـدمات لألطفـال ذوي             )أ(  
 الذين تتراوح أعمارهم بني سنتني وست سنوات        فضالً عن اإلعاقة من املولد إىل سن الثانية       

لتدريب املبكرين أو املدرجني يف قوائم انتظار خلـدمات         الذين حيتاجون إىل خدمة التعليم وا     
وهتدف هذه اخلدمات إىل زيـادة األداء الـوظيفي النمـائي           .  املدرسة قبل ماأخرى ملرحلة   

لألطفال ذوي اإلعاقة بتمكني الوالدين، عن طريق الدعم واملساعدة، من تقبل أطفاهلم ذوي             
  اإلعاقة وفهمهم والعناية هبم وتدريبهم؛

ركز الرعاية اخلاصة للطفل، الذي يقدم اخلدمات لألطفال ذوي اإلعاقـة           م  )ب(  
وهتدف هذه اخلدمات   . املتوسطة والشديدة الذين تتراوح أعمارهم بني سنتني وست سنوات        
 مهـاراهتم   فضالً عـن  إىل تنمية املهارات النمائية األساسية هلؤالء األطفال وقدرهتم العقلية،          

والتواصلية واالجتماعية واخلاصة بالعناية الذاتيـة بغيـة تيـسري     اإلدراكية احلركية والفكرية    
وتتـاح  .  املدرسة إىل التعليم االبتـدائي     قبل ماانتقاهلم على حنو سلس من التعليم يف مرحلة         

يف بعض مراكز الرعاية اخلاصة للطفل من أجل تلبية احتياجـات            أيضاً   التسهيالت املؤسسية 
   املهجورين أو املقيمني يف أوضاع معيشية أو أسرية مزرية؛األطفال ذوي اإلعاقة املشردين أو

الربنامج املتكامل يف مركز رياض األطفال ورعاية الطفل، الـذي يـوفر              )ج(  
التدريب والرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنتني وست سنوات ذوي اإلعاقـة             
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 املدرسـة قـدر     قبـل  مارحلة  البسيطة هبدف تيسري اندماجهم الكامل يف السياق الطبيعي مل        
  اإلمكان لكي تتحسن فرصة اندماجهم يف األنشطة التعليمية الرئيسية يف املستقبل؛

وتشمل هذه اخلدمات   . اخلدمات اخلاصة باألطفال ذوي السمات التوحدية       )د(  
توفري عدد إضايف من العاملني يف جمال الرعاية اخلاصة للطفل يف مراكز الرعاية اخلاصة للطفل               

  ية تقدمي التدريب الفردي أو اجلماعي املكثف لألطفال املصابني بالتوحد؛بغ
توفري العالج املهين والعالج الطبيعي وعالج الكالم لتعزيز اعتماد األطفال            )ه(  

. يح التشوهات ومنع تدهورهم الـصحي     تصحذوي اإلعاقة على الذات يف حياهتم اليومية، و       
املهين والعالج الطبيعي وعالج الكـالم يف مراكـز         وتتاح يف الوقت احلايل خدمات العالج       

 بالربنامج املتكامل يف    يتعلق فيماو. التعليم والتدريب املبكرين ومراكز الرعاية اخلاصة للطفل      
 بواسـطة   الطبيعيمركز رياض األطفال ورعاية الطفل، تقدم خدمات العالج املهين والعالج           

دة التابعة إلدارة الرعاية االجتماعية بينما تقدم       الوحدة املركزية خلدمات الدعم الطبية املساع     
  خدمة عالج الكالم بواسطة أفرقة أخصائيي عالج الكالم يف املقاطعات؛

الدعم املقدم ملراكز التعليم والتدريب املبكرين ومراكز الرعايـة اخلاصـة             )و(  
 السريريني  للطفل والربنامج املتكامل يف مركز رياض األطفال ورعاية الطفل من األخصائيني          

ويقدم هؤالء األخصائيون املشورة    . التابعني للوكاالت أو املقدم من إدارة الرعاية االجتماعية       
ملوظفي املراكز بشأن تدريب وإدارة األطفال ذوي اإلعاقة كما يقدمون التدريب للعـاملني             

  واآلباء واألمهات؛
عة من خـدمات    مركز املوارد للوالدين واألقارب، الذي يوفر جمموعة واس         )ز(  

  الدعم للوالدين وألقارب األطفال ذوي اإلعاقة؛
خدمة الرعاية املؤقتة لألطفال ذوي اإلعاقة، اليت تتيح للوالدين وللقـائمني             )ح(  

 إليداع أطفاهلم ذوي اإلعاقة بصفة مؤقتة حىت يتمكنوا هم من احلصول            مأموناً مكاناًبالرعاية  
   اهلامة؛على فترة قصرية ملعاجلة األمور الشخصية

أندية املدخل لألطفال، اليت توفر األنشطة االجتماعية والترفيهية لألطفـال            )ط(  
  ذوي اإلعاقة ملساعدهتم على االندماج يف اجملتمع احمللي؛

 قبل ما من أطفال مرحلة     مسعياًخدمات الدعم والتثقيف اليت تتاح للمعوقني         )ي(  
ن تصرف هلم معينات السمع، وتوجيه الوالدين،       املدرسة، مبا فيها املتابعة بشأن األطفال الذي      

  .واالستشارة املهنية
ــاراً  ١٢-٢٤ ــن آذارواعتب ــارس / م ــة ٢٠١٠م ــة االجتماعي ــرت إدارة الرعاي ، وف
 يف مراكز    مكاناً ١ ٦١٦مراكز التعليم والتدريب املبكرين، و     أماكن يف    ٢ ٣٠٦ جمموعه ما

 يف مراكـز    متكـامالً برناجماً   ١ ٨٦٠و)  أماكن مؤسسية  ١١٠منها  (الرعاية اخلاصة للطفل    
، سنواصل زيادة عدد األماكن ونـوفر       ٢٠١١-٢٠١٠ويف  . رياض األطفال ورعاية الطفل   

وقد خصص مبلـغ إضـايف      . التدريب والدعم يف وقت مبكر لألطفال احملتاجني وألسرهم       
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  جديـداً   مكانـاً  ١٥٤ لتـوفري    كونـغ   هونغ مليون دوالر من دوالرات      ١١,٧ قدره
، سنوفر ٢٠١٠-٢٠٠٩وإذا أضيف إىل االعتماد املخصص بالفعل يف . ٢٠١١- ٢٠١٠  يف
  .٢٠١١- ٢٠١٠ املدرسة يف قبل  ما للخدمات ألطفال  إضافياً مكانا٣١٦ً جمموعه ما

  التعليم املدرسي    
 التعليميةويتمثل اهلدف من سياسات التعليم املدرسي للطالب ذوي االحتياجات            ١٣-٢٤

للتعلم من أجل تيسري تعليمهم ومساعدهتم على تنمية إمكانياهتم         اخلاصة يف هتيئة بيئة مالئمة      
  . أسوياء يف اجملتمع احملليإىل احلد األقصى وتعزيز استقالهلم ومتكينهم من أن يصبحوا أفراداً

وجلميع األطفال املؤهلني، بغّض النظر عن األصل العرقي ونوع اجلـنس والقـدرة               ١٤-٢٤
متع بتكافؤ الفرص لتلقي التعليم يف مدارس القطاع العام يف منطقة            أو العقلية، احلق يف الت     البدنية
، توفر احلكومة تسع سـنوات مـن التعلـيم          ١٩٧٨ عامومنذ  .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغ

يف )  سنوات من التعلـيم اإلعـدادي  ٣ سنوات من التعليم االبتدائي و٦(األساسي العام اجملاين   
، جرى توسيع نطاق التعلـيم      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ام الدراسي   من الع بدءاً  و. مدارس القطاع العام  

اجملاين ليشمل التعليم الثانوي يف املدارس الثانوية بالقطاع العام ومدارس التعليم اخلاص اليت تنظم              
 بتقييم املتخصصني أو األطباء وتوصياهتم ومبوافقة الوالدين، قـد          رهناًو.  للتعليم الثانوي  فصوالً

الشديدة أو املتعددة مبدارس للتعليم اخلاص من أجل تـوفري دعـم            ُيلحق الطالب ذوو اإلعاقة     
اآلخرين أمـاكن يف     وتتاح لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة     . مكثف بدرجة أكرب  

ومبوجب القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة، يقع على مجيع املدارس التزام           . املدارس العادية 
  . التعليمية اخلاصة وتوفري التعليم والدعم املالئمني هلمبقبول الطالب ذوي االحتياجات

ومع التحسن الذي طرأ على أدوات وخدمات التقييم والوعي املتزايد بني صـفوف               ١٥-٢٤
املعلمني واآلباء واألمهات، يف األعوام األخرية، بشأن االحتياجات التعليمية اخلاصة، أخذ عدد            

وي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف املدارس العادية       الطالب الذين يتم حتديدهم بوصفهم من ذ      
 عدد الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة الذين يدرسـون يف           ٨ويرد يف املرفق    . يتزايد

املدارس العادية وعدد األماكن يف املدارس واملدارس الداخلية يف مدارس التعلـيم اخلـاص يف               
رقام عن الطالب ذوي اإلعاقة يف برامج الـشهادات         ولالطالع على أ  . السنوات األربع املاضية  

  .٩املتوسطة واجلامعية اليت متوهلا اجلامعات، يرجى الرجوع إىل املرفق 

  اخلدمات التعليمية لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف املدارس العادية    
اصـة يف مرحلـة     وإذا اختار آباء وأمهات األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخل          ١٦-٢٤
 املدرسة أن يلحقوا أطفاهلم باملدارس االبتدائية العادية، ميكنهم تقدمي طلباهتم للحـصول             قبل ما

على مكان يف الصف األول االبتدائي عن طريق نظام القبول يف الصف األول االبتدائي وحتديد               
على معلومـات   وحيصل مكتب التعليم    . احتياجات األطفال التعليمية اخلاصة يف منوذج الطلب      

تقييم األطفال من مراكز تقييم الطفل التابعة إلدارة الصحة أو هيئة املستشفيات أو األخصائيني              
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وبعد إعالن نتائج القبول بالصف األول االبتـدائي، ومبوافقـة          . الذين جيرون التقييم لألطفال   
مـن  بدءاً  و. ية للمتابعة الوالدين، يرسل مكتب التعليم هذه املعلومات إىل املدارس االبتدائية املعن         

وبعـد  . ، أدخل املكتب حتسينات إضافية على هذه الترتيبـات        ٢٠٠٧-٢٠٠٦العام الدراسي   
إعالن نتائج القبول يف الصف األول االبتدائي، يبعث مسؤولو مكتب التعليم املعلومات املتعلقة             

االحتياجـات   إىل مدارسهم االبتدائية املقبلة ويـشرحون للمـدارس          شخصياًبتقييم األطفال   
 لألمر على املدارس يف تقـدمي الـدعم         تيسرياًالتعليمية اخلاصة لطالب الصف األول االبتدائي       

وباملثل، لضمان اسـتمرار طـالب الـصف الـسادس االبتـدائي ذوي             . املبكر واملالئم هلم  
ـ               ل االحتياجات التعليمية اخلاصة يف تلقي الدعم املناسب بعد قبوهلم يف املدارس الثانويـة، حتي

املدارس االبتدائية املعلومات ذات الصلة عن هؤالء الطالب، مبوافقة الوالـدين، إىل املـدارس              
  .الثانوية املعنية يف وقت مبكر قدر اإلمكان

 اإلدارية اخلاصة العتماد هنج املدرسـة الكليـة         كونغ هونغوتدعو حكومة منطقة      ١٧-٢٤
التعليمية اخلاصة، وتـشدد علـى       إىل الشمول واستيعاب الطالب ذوي االحتياجات        وصوالً

وعلـى الـصعيد    . املواءمة بني مشول سياسة املدارس وبني الثقافة واملمارسات يف كل مدرسة          
التنفيذي، ينبغي أن تستفيد املدارس من املبادئ اخلمسة التالية، وهي التحديد املبكر والتـدخل              

لتعـاون املتعـدد القطاعـات،      املبكر وهنج املدرسة الكلية، والتعاون بني البيت واملدرسة، وا        
لالسترشاد هبا يف أنشطتها اليومية وتنسيق اجلهود الرامية إىل دعم الطالب ذوي االحتياجـات              

 مستويات تتمايز حـسب     ٣ويشار على املدارس باعتماد منوذج للتدخل من        . التعليمية اخلاصة 
  :ف مما يلياحتياجات الطالب لدعم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، يتأل

التعليم جيد النوعية يف الفصول العادية لـدعم الطـالب            ١دعم املستوى   
  الذين يعانون صعوبات مؤقتة أو خفيفة يف التعلم؛

 يف حالة الطالب الذين يشري التقييم إىل        "اإلضايف"التدخل    ٢دعم املستوى   
وجود صعوبات تعلم مستمرة لديهم، مبا يف ذلك الطالب  

  التعليمية اخلاصة؛ذوو االحتياجات 
الدعم الفردي املكثف للطالب الذين يعانون صعوبات         ٣دعم املستوى   

شديدة يف التعلم والطالب ذوي االحتياجات التعليميـة       
  .اخلاصة

واملدارس العادية مزودة مبوارد إضافية لدعم الطالب ذوي االحتياجـات التعليميـة             ١٨-٢٤
برناجمـاً  للتعليم املتكامل وبرناجماً م التعلم لكل فرد ووتشمل املوارد اإلضافية منحة لدع . اخلاصة

للتعليم العالجي املكثف ومنحة للعالج املعزز للكالم، ومعلمني إضافيني للعناية بذوي التحصيل            
 لشراء األثاث اخلاص أو املعدات اخلاصة أو القيام بأعمـال    تكميلياً صندوقاًاألكادميي املتدين، و  

كذلك ميكن تـوفري مـساعدي      . ة الطالب ذوي اإلعاقة، وما إىل ذلك      التحويل الثانوية ملالءم  
  . بدرجة كبرية مكثفاًتدريس إضافيني للمدارس اليت هبا حاالت شديدة تقتضي دعماً
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  :توفري الدعم املهين على النحو التايل أيضاً وإىل جانب املوارد اإلضافية، جيري  ١٩-٢٤
  :دمات الدعم التالية للمدارسدائرة علم النفس التعليمي اليت تغطي خ  )أ(  

 العاطفية/أو الصعوبات السلوكية/تقييم الطالب ذوي الصعوبات يف التعلم و •

 بتوفري العالج املناسب للطالب     يتعلق فيمادعم املدارس وإسداء املشورة هلا       •
 ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة

 اجـات حتياتقدمي الدعم للمدارس يف اعتماد هنج املدرسة الكليـة لتلبيـة     •
 الطالب ذوي االحتياجات التعليمية املتنوعة

 إعداد موارد التدريس لدعم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية املتنوعة •

أنشطة التدريب والتواصل الشبكي ملوظفي املـدارس وخمتلـف اجلهـات           •
صاحبة املصلحة لتعزيز الفهم وحتـسني املعـارف واملهـارات يف تلبيـة             

 املتنوعة للطالباالحتياجات التعليمية 

 .تقدمي الدعم للمدارس فيما خيتص بإدارة األزمات •

 مـن العـام   بـدءاً   وقد اسُتحِدثت خدمة علم الـنفس التعليمـي يف املـدارس              
، ويف إطارها تزود املدارس خبدمة شاملة يف جمال علم النفس التعليمي            ١٩٩٤-١٩٩٣ الدراسي

. يتم تقدميها من خالل زيارات منتظمـة      على صعيد كل من النظام املدرسي واملعلم والطالب و        
 من املـدارس    ٣٠٠وجرى توسيع نطاق خدمة علم النفس التعليمي يف املدارس لتشمل حوايل            

وُيتوقع أن يستفيد هبا عـدد إضـايف        . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ العام الدراسي    مناعتباراً  احملتاجة إليها   
  .٢٠١١-٢٠١٠ مدرسة ابتدائية وثانوية يف العام الدراسي ١٠٠قدره حوايل 
  :دائرة عالج الكالم اليت تشمل ما يلي  )ب(  

 خدمات التقييم والتشخيص للطالب ذوي اإلعاقة الكالمية واللغوية •

خدمة الدعم للطالب ذوي اإلعاقة الكالمية واللغوية من خالل برامج الدعم            •
 املدرسية، وتوفري التدريب واملشورة للمعلمني واآلباء واألمهات

 مبشاكل تواصل الطـالب   يتعلق فيما املهنيني للمدارس    تقدمي املشورة والدعم   •
 ورصد اخلدمات املدرسية لعالج الكالم 

 إسداء املشورة املهنية للقائمني بعالج الكالم يف مدارس التعليم اخلاص •

تنظيم أنشطة التدريب والتواصل الشبكي وإعداد أدوات للتقييم وجمموعات          •
 للمواد املرجعية

  :اليت تشمل ما يليرة عالج السمع دائ  )ج(  
 خدمات العالج السمعي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية •

 تقدمي الدعم واملشورة املهنيني للمدارس اليت هبا أطفال ذوو إعاقة مسعية •
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تقدمي التدريب واملشورة ملوظفي املدارس واآلباء واألمهـات بـشأن إدارة            •
 وتعليم الطالب ذوي اإلعاقة السمعية وخدماهتم

ت مواد مرجعية لدعم االحتياجات التعليميـة لألطفـال ذوي   إعداد جمموعا  •
 اإلعاقة السمعية

يتلقـى  : املعلمون املرجعيون للطالب ذوي اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية         )د(  
الطالب ذوو اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية يف املدارس االبتدائية والثانوية التابعـة للقطـاع     

وتتكون برامج الـدعم    . لدعم باملوارد ودائرة الدعم املعزز، على التوايل      العام الدعم من برامج ا    
باملوارد من دعم التعلم على شبكة اإلنترنت وإنتاج مواد بلغة برايل للطـالب ذوي اإلعاقـة                

أما دائرة الدعم املعزز فتركز على التعلـيم العالجـي          . البصرية، والدعم االستشاري للمعلمني   
  اللغة وإسداء املشورة االجتماعية النفسية للطالب ذوي اإلعاقة السمعية؛والتدريب على الكالم و

ينتدب مسؤول مهين من مكتب التعليم لكـل مدرسـة          : املشورة يف املوقع    )ه(  
ابتدائية من مدارس القطاع العام ليعمل مبثابة شخص مرجعي إلسداء املشورة للمدارس بـشأن              

لسياسة واالستراتيجيات املدرسية لدعم الطـالب ذوي       املسائل املرتبطة بتعزيز ثقافة الشمول وا     
وقد جرى توسيع نطاق هذه اخلدمة لتشمل املدارس الثانوية منذ          . االحتياجات التعليمية اخلاصة  

  ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧العام الدراسي 
الـسلوكية  /حيال الطالب ذوو املشاكل العاطفيـة     : الدعم من خالل املراكز     )و(  

 تلقي خدمات الدعم املدرسي إىل دعم عالجي سريع أكثـر           الذين ال ُيظهرون أي حتسن بعد     
كثافة يف برنامج التكيف الذي يديره مكتب التعليم أو الربامج امللحقة قصرية األجل اليت تديرها               

  مدارس التعليم اخلاص واملراكز املرجعية؛
املـدارس،   شبكة لتبادل ودعم املهنيني بني       أنشأ مكتب التعليم  : شبكة الدعم   )ز(  

ى فيها مدارس التعليم اخلاص واملدارس العادية ذات املمارسات اجليدة يف هنـج املدرسـة               تدع
الكلية إىل العمل مبثابة مراكز مرجعية ومدارس مرجعية على التوايل لتوفري املـشورة يف املوقـع             

ويف . ممارسات فعالة مع املدارس العاديـة األخـرى       /وتبادل ما لديها من خربة واستراتيجيات     
مدارس مرجعيـة   ) ٦(، مت توفري ست     ٢٠١١-٢٠١٠ إىل   ٢٠١٠-٢٠٠٩ الدراسيني   العامني

.  مدرسة للتعليم اخلاص ومركـز مرجعـي       ١٨ ثانوية، و  مرجعيةمدارس  ) ٤(ابتدائية، وأربع   
برامج ملحقـة قـصرية      أيضاً   وبعض مدارس التعليم اخلاص اليت تعمل كمراكز مرجعية تقدم        

رس العادية ذوي اإلعاقة العقلية والصعوبات الـشديدة        األجل وذلك بصفة رئيسية لطالب املدا     
  ف على أساس احلاجة؛ييف التك

املركز املرجعي للتعليم اخلاص الذي يوفر منصة رقميـة للمعلمـني لتبـادل         )ح(  
كما يوفر احلواسيب واملعدات متعددة الوسائط وخدمة . املعلومات واملوارد بشأن التعليم اخلاص

   ميكنهم فيها االستعانة مبوارد التعلم والتعليم املتاحة إلنتاج مواد التدريس؛املكتبات للمعلمني اليت
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يعكف مكتـب التعلـيم،     : إعداد أدوات وجمموعات مواد مرجعية للتقييم       )ط(  
بالتعاون يف معظم األحيان مع مؤسسات تقدمي اخلدمة، على إعـداد مـواد تقيـيم خمتلفـة                 

  ستخدام املتخصصني واملعلمني واآلباء واألمهات؛وجمموعات مواد مرجعية تعليمية متنوعة ال
التطوير املهين للنهوض بقدرة املعلمني على تلبية احتياجات الطـالب ذوي             )ي(  

 للتطـوير   إطاراً ٢٠٠٨-٢٠٠٧طبق املكتب يف العام الدراسي      : االحتياجات التعليمية اخلاصة  
وجبه تقـدم دورات منظمـة       سنوات بشأن التعليم املتكامل، ومب     ٥املهين للمعلمني على مدى     

 يف املائة على األقل من املعلمني يف كل مدرسة عادية قد تلقوا             ١٠ونتوقع أن يكون    . للمعلمني
 وينظم مكتب التعلـيم   .  على التعليم اخلاص داخل هذا اإلطار      يف غضون مخس سنوات تدريباً    

علمـني، وهكـذا،    برامج تدريبية تستهدف نظار املدارس وإدارة املدارس ومساعدي امل        أيضاً  
. لتزويد موظفي املدارس على خمتلف املستويات بالتدريب من درجات عمق واتساع متفاوتـة            

وإضافة إىل ذلك، ُتعقد احللقات التعليمية وحلقات العمل املواضيعية طوال العام هبدف إطالع             
  .املعلمني على آخر التطورات يف جمال التعليم اخلاص

   التعليم اخلاصاخلدمات التعليمية يف مدارس    
بالنظر إىل االحتياجات اخلاصة للطالب الناشئة عن إعاقاهتم يف مدارس التعليم، توفر              ٢٠-٢٤

.  اإلدارية اخلاصة موارد خمتلفة ملختلف أنواع مدارس التعليم اخلاص         كونغ هونغحكومة منطقة   
أخـصائيو عـالج    باملوظفني املهنيني، ومنهم     أيضاً   فإىل جانب هيئات املعلمني، نزود املدارس     

 وأخصائيو العالج املهين، وهكذا، لتلبية احتياجات الطالب        الطبيعيالكالم، وأخصائيو العالج    
وقبل تنفيذ اهليكل األكادميي للمدارس الثانوية اجلديـدة، كانـت مـدارس            . وتيسري تعلمهم 

 ملدة أربـع    ادياًإعد تعليماً ملدة ست سنوات و    ابتدائياً تعليماًاألطفال ذوي اإلعاقة العقلية توفر      
لتمديد سنوات التعليم ملدة سـنتني      برناجماً   ٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسي   عامسنوات، وتتيح منذ ال   

ألن األطفـال   نظراً  و.  سنة من التعليم املدرسي    ١٢على أساس طوعي، حبيث يصبح اجملموع       
 إىل  اًاسـتناد يلتحقون عادة مبدارس ذوي اإلعاقة العقلية يف سن السادسة، فإن هؤالء الطالب،             

ومن مث، فقـد اسـتخدمت      .  عاماً ١٨اهليكل السالف الذكر، يغادرون املدرسة عادة يف سن         
كنقطة مرجعية لتقييم ما إذا كـان       عاماً   ١٨ اإلدارية اخلاصة سن     كونغ هونغحكومة منطقة   

ينبغي للطالب املعين أن يغادر املدرسة وما إذا كانت توجد آلية للسماح للطـالب احملتـاجني                
وبتنفيذ اهليكل األكادميي للمدارس الثانويـة اجلديـدة مـن          .  فترة بقائهم يف املدرسة    بتمديد

عامـاً   ١٢ مدته   أكادميياً هيكالً، تقدم مدارس التعليم اخلاص      ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي   عامال
لطالهبـا ذوي   )  سنوات للثانوي  ٣ سنوات لإلعدادي و   ٣ سنوات للتعليم االبتدائي و    ٦منها  (

أما عن الطالب ذوي الذكاء العادي امللتحقني باملنهج العادي ملدارس األطفال           . اإلعاقة العقلية 
 مؤلفاًذوي اإلعاقة البدنية أو مدارس األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، فيكون اهليكل األكادميي             

  ). سنوات للتعليم الثانوي٣ سنوات للتعليم األساسي و١٠منها (عاماً  ١٣من 
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هليكل األكادميي للمدرسة الثانوية اجلديدة وجيعل اآللية املعنيـة         ومبا يتفق مع تنفيذ ا      ٢١-٢٤
بتمديد سنوات الدراسة أكثر استجابة لالحتياجات الفعلية للطالب وتشغيل مـدارس التعلـيم      

 ٢٠١١-٢٠١٠الدراسـي    عاماخلاص، ينشر مكتب التعليم موارد لتنفيذ تدابري التحسني من ال         
اع التعليم اخلاص واآلباء واألمهات وغريهم من اجلهات        على حنو تدرجيي، بعد التشاور مع قط      

وتشمل تدابري التحسني حتديد حصص ملدارس التعليم اخلاص املعنية ومتكـني           . صاحبة املصلحة 
املدارس من ممارسة التقدير املهين املدرسي وعمل الترتيبات لتمديد سنوات دراسـة الطـالب              

 إىل معـايري    اسـتناداً جيهة للتمديد، وذلـك     الذين لديهم هذه االحتياجات ولديهم أسباب و      
وسيتخرج طـالب مـدارس التعلـيم    . موضوعية حتدد باالشتراك بني مكتب التعليم والقطاع 

اخلاص يف إطار اهليكل األكادميي للمدارس الثانوية اجلديدة من املدرسة لدى إمتامهم الـصف              
وفقـاً  تهم، ستجرى الترتيبات    وبالنسبة ملن حيتاجون إىل متديد سنوات دراس      . السادس الثانوي 

وقـد أنـشأت    . وجيري تنفيذ تدابري التحسني بشكل سـلس      . لآللية يف إطار تدابري التحسني    
  .املدارس آلية مدرسية ملعاجلة متديد سنوات الدراسة

  قضية االستعراض القضائي لترتيبات مغادرة املدرسة    
 لالسـتعراض  تطبيقـاً  HCAL 73/2009تونغ واي تينغ ضد وزير التعليم،  ميثل امللف     ٢٢-٢٤

إذ دفع حمامي   . مبدرسة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية    عاماً   ١٨القضائي من جانب طالب عمره      
 اإلدارية اخلاصة أنه ال بد للطالب       كونغ هونغاملدعي بأن من القواعد اليت تتبعها حكومة منطقة         
الدراسي املقبـل    عاممن العمر يف ال    عاماً ١٨ذي اإلعاقة العقلية البالغ من العمر أو الذي سيبلغ          

أن يغادر املدرسة، ما مل توجد أسباب خاصة حتددها احلكومة وموافقة مـن الـوزير الـدائم                 
للتعليم، وما مل توجد أماكن شاغرة يف مدرسة ذوي اإلعاقة العقلية ذات الـصلة السـتيعاب                

) أ(٦ للتمييز يف إطار البنـد       ونتيجة هلذه القاعدة، تعرض املدعي    . الطلب املقدم لتمديد الدراسة   
إلعاقته العقلية عومل معاملة أقل رعاية      نظراً  من القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة وذلك أنه         

من طالب املسار العادي الذي يلتمس إعادة السنة يف مدرسة ثانوية عاديـة، دون أن خيـضع                 
املزعـوم غـري موجـود      عاماً   ١٨ وخلصت احملكمة إىل أن قيد سن        .عاماً ١٨  بلتقييد السن   

 وتظهر األدلـة الدامغـة أن       .عاماً ١٨كقاعدة مطلقة حتظر استمرار التعليم املدرسي بعد سن         
كنقطـة مرجعيـة    عامـاً    ١٨ اإلدارية اخلاصة تـستخدم سـن        كونغ هونغحكومة منطقة   
ض التخطـيط    بتوفريها التعليم اجملاين للطالب ذوي اإلعاقة العقلية بغر        يتعلق فيماولالستعراض  

هو السن الذي يتوقع فيه أن يكمل الطالب ذوو اإلعاقة العقلية عادة،            عاماً   ١٨فسن  . للميزانية
والحظـت  . وأن يتركوا املدرسة  عاماً   ١٢ أعوام، تعليمهم اجملاين ملدة      ٦الذين يبدؤون يف سن     

، ليس له أن    احملكمة أن طالب املسار العادي، شأنه يف ذلك كشأن الطالب ذي اإلعاقة العقلية            
وتقضي سياسة احلكومة بأن اإلعادة يف مدارس املسار العـادي          . يعيد العام كحق من حقوقه    

وانتـهت  . كما أهنا ختضع لتوافر األماكن الشاغرة وتستند إىل اجلدارة        . ينبغي أن تكون استثناء   
              احملكمة إىل أن املدعي مل يثبت أنه من حيث شروط املوافقة علـى طلـب متديـد الدراسـة                  
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أو اإلعادة، كان يف وضع أسوأ من نظريه املماثل يف مدارس املسار العام من حيث املوافقة على                 
 ورفضته احملكمـة االبتدائيـة      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥ و ٤وقد اسُتمع إىل الطلب يومي      . طلبه
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤ يف

  فرص التعلم اإلضافية لألشخاص ذوي اإلعاقة    

 يالتعليم اجلامع    

وتـستند  . تلتزم مؤسسات التعليم العايل بإتاحة تكافؤ الفرص جلميع املتقـدمني           ٢٣-٢٤
وال جيـري   . قرارات القبول اليت تتخذها هذه املؤسسات إىل التقييم الكلي جلدارة املتقدمني          

وُينظر يف أمر املتقدمني الذين ال يـستوفون   . التمييز ضد املتقدمني لاللتحاق من ذوي اإلعاقة      
منـها  ( يف جوانب أخرى ولكنهم يظهرون أداء ممتازاً ) مثالًكاللغات  (وط الدخول   بعض شر 

وكما يف حالة قبول الطالب اآلخرين، . على أساس كل حالة على حدة) املقابالت الشخصية
  .يقع قرار القبول هذا ضمن نطاق االستقالل الذايت املؤسسي

ليم العايل إىل أقصى حد، أدخلت      ولزيادة فرص التحاق الطالب ذوي اإلعاقة بالتع        ٢٤-٢٤
، يف إطار النظام املشترك للقبـول يف        ١٩٩٧ عاماملؤسسات اليت متوهلا جلنة املنح اجلامعية يف        

 لقبول الطـالب ذوي اإلعاقـة يف بـرامج درجـة            جديداً فرعياً نظاماًبرامج اجلامعات،   
إلعاقـة واملؤسـسات   وينشئ النظام الفرعي االتصال بني املتقدمني من ذوي ا . البكالوريوس

املمولة من جلنة املنح اجلامعية وميكّنهم يف موعد مبكر من حتديد املساعدة والتسهيالت املتاحة      
كما يساعد املؤسسات اليت متوهلا جلنة املنح اجلامعية علـى          . هلم يف املؤسسات اليت خيتاروهنا    

 هلا مـن    عاقاهتم، متكيناً حتديد عدد الطالب ذوي اإلعاقة بني الطالب احملتمل قبوهلم، ونوع إ          
وال يتنـافس  . إسداء املشورة هلؤالء املتقدمني بشأن أشكال املساعدة اليت ميكنـها توفريهـا     

املرشحون املتقدمون من خالل النظام الفرعي مع غريهم من املتقدمني للنظام املشترك للقبول             
 إطار النظام الفرعـي      بالقبول يف  عروضاًوليس املتقدمون الذين يتلقون     . يف برامج اجلامعات  

 إىل جنب مع املتقدمني اآلخـرين  جنباًوسيستمر النظر يف طلباهتم  . ملزمني بقبوهلا على الفور   
  . إلمكانية تقدمي عروض أكثر جاذبيةترقباً
ويطبق عدد من مؤسسات التعليم العايل ترتيبات وخدمات دعم خاصة الستيعاب             ٢٥-٢٤

وتـشمل  .  بإعاقاهتم اخلاصة وجمال دراسـتهم     علقيت فيماالطالب ذوي االحتياجات اخلاصة     
خدمات الدعم اليت تتيحها هذه املؤسسات ختصيص مستشار أكادميي، وتـوفري املـشورة             

من قبيل تـوفري مكـان   (والتوجيه يف الدراسات األكادميية، والترتيبات اخلاصة باالمتحانات     
المتحانات، سـاعات  خاص، ورقة امتحان خاصة، مسافات أوسع بني السطور يف كتيبات ا 

امتحان أطول، فترات استراحة إضافية خالل االمتحان، توفري حاسوب لإلجابة عن األسئلة            
، واملرونـة يف تـسجيل املقـررات،        ) من الكتابة يف دفاتر اإلجابة، أشكال تقييم بديلة        بدالً

لنسخ كوسائل التكبري واحلواسيب والدروس اخلاصة اإلضافية، وا      (ومعينات الدراسة اخلاصة    
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، واإلسـكان املناسـب يف حـرم املؤسـسة،          )املسبقة من مذكرات احملاضرات، وغريهـا     
املساعدة املالية، وشراء وتـوفري املعـدات أو        /والتسهيالت وأسباب الراحة، واملنح الدراسية    

  .األجهزة املالئمة، واإلرشاد الوظيفي بشأن البحث عن عمل، وما إىل ذلك

  نظام القبول اخلاص    
ح جملس التدريب املهين طائفة عريضة من برامج التعليم والتدريب املهين، مـن             يتي  ٢٦-٢٤

خالل املؤسسات األعضاء فيه، خلرجيي املدارس على اختالف مستوياهتا والدارسني البـالغني         
  .الكتساب املهارات واملعارف الالزمة لتعزيز قابليتهم للتشغيل

 لقبـول الطـالب ذوي االحتياجـات         خاصاً نظاماًويدير جملس التدريب املهين       ٢٧-٢٤
ومبوجب هذا النظام، ُيعرض القبول على الطالب املتقدمني لـدورة مـن            . التعليمية اخلاصة 

دورات اجمللس إذا متكنوا من استيفاء احلد األدىن لشروط االلتحاق باملقرر املعين واجتـازوا              
م للطالب املهتمني وآبائهم  لإلحاطة بشأن النظا قصرياًوينظم اجمللس اجتماعاً  . مقابلة شخصية 

  .وأمهاهتم ومدرسيهم لتزويدهم باملعلومات واملساعدة الضرورية قبل بدء االختيار
ولدى القبول مبوجب نظام القبول اخلاص، ُيدعى الطالب وذووهم حلضور برامج             ٢٨-٢٤

  لتعريفهم باخلدمات وتدابري الدعم املتاحة هلم يف جملس التـدريب          خصيصاًتوجيهية مصممة   
 تبعـاً و. وهي تشمل توفري املعينات التقنية الضرورية، واخلدمة اإلرشادية والتوجيـه         . املهين

لطبيعة إعاقاهتم، ميكن للطالب أن يتقدموا بطلب لإلعفاء من إكمال بعض وحدات حمـددة              
أو ُتجرى ترتيبات خاصة /ويف بعض احلاالت، ُيسمح مبزيد من الوقت و     . وأن ُينظر يف طلبهم   

  .ء الطالب عندما جيري تقييمهم عند االقتضاءأخرى هلؤال

  توفري خدمات التدريب على مهارات حمددة    
يزود جملس التعليم فئات خمتلفة من مدارس التعليم اخلاص بأخصائيي عالج الكالم              ٢٩-٢٤

وأخصائيي العالج الطبيعي وأخصائيي العالج املهين لتوفري التدريب على خمتلف املهـارات            
فعلى سبيل املثال، توفر مدرسة األطفال ذوي اإلعاقة البـصرية          . حتياجاهتمالوفقاً  للطالب  

.  التدريب على ضبط االجتاه والتنقل لطالهبـا       فضالً عن التدريب على استخدام طريقة برايل      
وتوفر املدارس اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة السمعية التدريب والدعم يف استخدام املعينات            

 تنظم هذه املدارس التدريب داخل املدرسة على لغة اإلشارة والنـهج            كما. السمعية لطالهبا 
وتوفر مدارس األطفال ذوي اإلعاقة العقلية      . الشفهي وهنج التواصل الشامل ملعلميها    /السمعي

املعتدلة أو الشديدة التدريب على استخدام أساليب االتصال املعززة والبديلة لطالهبا الذين ال             
وتوفر مدارس األطفال ذوي اإلعاقة البدنيـة واإلعاقـة         . ق الكالم ميكنهم التواصل عن طري   

  .العقلية الشديدة التدريب على احلركة لطالهبا الذين يعانون من مشاكل يف احلركة
ويزود مكتب التعليم املدارس العادية باملوارد اإلضافية والدعم املهين ملساعدهتا على    ٣٠-٢٤

وينبغي أن تتوخي املدارس املرونـة يف       . يمية اخلاصة دعم طالهبا من ذوي االحتياجات التعل     
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أو شراء خدمات مهنية، من قبيل خـدمات        /استخدام هذه املوارد لتعيني موظفني إضافيني و      
 ١٩-٢٤ إىل   ١٦-٢٤وكما ذُكر يف الفقرات مـن       . عالج الكالم، لتلبية احتياجات طالهبا    

 السمعية الذين يدرسون يف املدارس      أعاله، يزود األطفال ذوو اإلعاقة البصرية وذوو اإلعاقة       
بدعم إضايف من املعلمني املرجعيني للمدارس اخلاصة بذوي اإلعاقـة البـصرية             أيضاً   العادية

  .واخلاصة بذوي اإلعاقة السمعية، على التوايل

  تدريب املعلمني واملهنيني داخل نظام التعليم    
ة ال ميلكون املعارف الكافية عـن  رأى بعض املعلقني أن املعلمني يف املدارس العادي       ٣١-٢٤

 يف املائة من معلمي     ٩٥والواقع أن ما يزيد على      . االحتياجات اخلاصة بالطالب ذوي اإلعاقة    
مراعاة عام حاصلون على تدريب مهين، وأن       املرحلة االبتدائية والثانوية يف مدارس القطاع ال      

أو وحـدة   / وحـدة أساسـية و     ل اخلاصة أو التعليم الشامل ميث     االحتياجات التعليمية /التنوع
اختيارية يف مناهج البكالوريوس والدراسات العليا يف التعليم اليت تديرها مؤسسات التعلـيم             

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسـي    عاممن ال بدءاً  عالوة على ذلك، يطبق مكتب التعليم       . اجلامعي
يز القدرة املهنيـة     سنوات لتعز  ٥للتطوير املهين للمعلمني بشأن التعليم املتكامل مدته        برناجماً  

  .ملوظفي املدارس يف رعاية الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة
ومبوجب إطار التطوير املهين للمعلمني على مدى مخس سنوات بـشأن التعلـيم               ٣٢-٢٤

 يف املائة من املعلمني يف كل من املدارس العادية قـد أكمـل              ١٠املتكامل، نتوقع أن يكون     
ن يكون ثالثة معلمني على األقل قد أكملوا الدورة املتقدمة، وأن يكون            الدورة األساسية، وأ  

معلم واحد على األقل ملادة باللغة اإلنكليزية ومعلم ملادة باللغة الصينية قد حـضرا الـدورة                
املواضيعية عن الصعوبات اخلاصة يف التعلم، وعلى األقل معلم واحد قد أكمل الدورة املرتبطة           

وينظم مكتـب   . ياجات التعليمية اخلاصة اليت يتعني على املدرسة تلبيتها       هبا عن أنواع االحت   
برامج تدريبية تستهدف نظار املدارس وإدارة املدارس ومـساعدي املعلمـني،            أيضاً   التعليم

.  واتـساعاً  وهكذا، لتزويد موظفي املدارس من خمتلف املستويات بتدريب يتفاوت عمقـاً          
يعززوا التعاون مع زمالئهـم علـى دعـم الطـالب ذوي          وُيتوقع من املعلمني املدربني أن      

كما أنشأنا شبكة للتبادل املهين والـدعم       . االحتياجات اخلاصة يف إطار هنج املدرسة الكلية      
  .املشترك فيما بني املدارس لتيسري تبادل اخلربات يف داخل هذا القطاع

  لغات التدريس واستراتيجياته وطرائق االتصال    
.  اإلدارية اخلاصة مها الصينية واإلنكليزيـة      كونغ هونغمسيتان يف منطقة    اللغتان الر   ٣٣-٢٤

وثالثيي ) أي يتقنون الصينية واإلنكليزية كتابةً    (ولتمكني الطالب من أن يكونوا ثنائيي اللغة        
ملواجهة حتـديات االقتـصاد     ) أي جييدون التحدث بالكانتونية والبوتوغوا واإلنكليزية     (اللغة  

 اإلدارية اخلاصة أن تصقل الترتيبات املتعلقة       كونغ هونغقررت حكومة منطقة    املتسم بالعوملة،   
 ملـستوى الـصف     ٢٠١١-٢٠١٠الدراسي   عاممن ال بدءاً  بلغة التدريس للمدارس الثانوية،     
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 إىل مستوى أعلى مـن مـستويات املدرسـة    األول اإلعدادي وبالتدريج يف كل عام انتقاالً 
ة املرونة يف أن حتدد على حنو مهين الترتيبات اخلاصة بلغـة            ومتنح للمدارس الثانوي  . اإلعدادية
 بقدرة الطالب على التعلم واستعداد املعلمني وتدابري الدعم يف املـدارس            يتعلق فيماالتدريس  

ويتمثل اهلدف النهائي يف تعزيز تعرض الطالب للغـة         . ملالءمة االحتياجات املختلفة لطالهبا   
وُيشجع الطالب غري الناطقني باللغة الصينية، مبن فـيهم         . رساإلنكليزية واستخدامها يف املدا   

ذوو االحتياجات اخلاصة، على الدراسة يف مدارس القطاع العام لتيسري اندماجهم يف نظـام              
غري أن الدراسة يف إطار نظام التعليم احمللـي     . التعليم احمللي ويف اجملتمع احمللي بأسرع ما ميكن       

وميكـن  . ناطقني بالصينية على تعلم الصينية مهما كانت التكلفة   تعين إكراه الطالب غري ال     ال
هلؤالء الطالب أن يلتمسوا االلتحاق مبدارس القطاع العام اليت تعتمد اإلنكليزية لغةً للتدريس             
يف مجيع أو بعض املواد، يف حالة ما إذا كان بإمكان الطالب غري الناطقني بالصينية املعنـيني                 

وتكفـل  . التعلم على حنو أفضل باإلنكليزية    ) نكليزية لغته األصلية  وبعضهم قد ال تكون اإل    (
 اإلدارية اخلاصة وجود أماكن كافية يف مدارس القطـاع العـام            كونغ هونغحكومة منطقة   

الستيعاب مجيع األطفال املؤهلني، مبا يف ذلك األطفال غري النـاطقني بالـصينية مـن ذوي               
 مبساعدة مجيع الطالب املؤهلني، مبن فـيهم         عهداً وقد قطعنا . االحتياجات التعليمية اخلاصة  

الطالب غري الناطقني بالصينية من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، وتوفري األماكن هلم يف             
واملدارس ملزمة بتلبية   .  حلماية حقهم يف التعليم بالشكل املناسب      مدارس القطاع العام ضماناً   

كومة هلا املوارد اإلضافية والدعم املهين لتيسري اعتمـاد     االحتياجات املتنوعة لطالهبا وتتيح احل    
. هذه املدارس هنج املدرسة الكلية يف رعاية الطالب ذوي االحتياجات التعليميـة اخلاصـة             

ولالطالع على مزيد من املعلومات عن خدمات الدعم املقدمة لألطفال غري الناطقني بالصينية       
  .١٠انظر املرفق 

جات املتنوعة للطالب يف التعلم والتواصل داخل الفصل، يـشجَّع          ولتلبية االحتيا   ٣٤-٢٤
املعلمون على استخدام خمتلف استراتيجيات التدريس من قبيل االستعانة باملؤشرات البصرية           

والكتب املكتوبة بطريقة   . واملؤشرات السياقية والنهج املتعدد احلواس وخمتلف املواد املرجعية       
. ري البصري ومواد التعلم متاحة للطالب ذوي اإلعاقة البصرية        برايل وغريها من أجهزة التكب    

ويوفر برنامج الدعم باملوارد للطالب ذوي اإلعاقة البصرية الذي يدعمه مكتـب التعلـيم              
التدريب على إعادة التأهيل والتدريب على املهارات، من قبيل تـدريب الرؤيـة الـضعيفة               

إلملام بطريقة برايل واستخدام املعينات البصرية      ومهارات اللمس وإعادة الصياغة املفاهيمية وا     
 بـالطالب ذوي اإلعاقـة     يتعلق فيماو. مع الطالب ذوي اإلعاقة البصرية يف املدارس العادية       

السمعية، يوفر املكتب التقييم السمعي، وأداة واحدة إلعانة السمع مع التركيب والـصيانة،             
وطلب بعـض   . اهتم يف التواصل والتعلم    ملوجة التضمني الترددي للتخفيف من صعوب      نظاماًو

من املوارد لتوفري معينات مسعية لألذنني للطالب ذوي        مزيداً  املعلقني من احلكومة أن ختصص      
 يف هذا الطلب ويستقصي إمكانية حتسني ما يوفره على          وينظر املكتب جدياً  . اإلعاقة السمعية 

  .٢٠١١-٢٠١٠مراحل يف العام الدراسي 
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ون يف مدارس الطالب ذوي اإلعاقة السمعية طرائق التواصل األنسب ويعتمد املعلم   ٣٥-٢٤
لقدرات طالهبم وتعلمهم واحتياجاهتم التواصلية، وهي تشمل طريقة االتصال الـشفهي أو            

هلذه الغاية، تنظم املـدارس التـدريب       حتقيقاً  و. أو الكلي ) مبا يف ذلك لغة اإلشارة    (اليدوي  
. الشفهي وهنج االتـصال الكلـي     /شارة والنهج السمعي  ملعلميها داخل املدرسة على لغة اإل     

وتستعني مدارس األطفال ذوي اإلعاقة العقلية املعتدلة والشديدة بوسائل االتـصال املعـززة             
وتستخدم مدارس األطفال   . والبديلة من قبيل استخدام الصور والعالمات كمكّمالت للكالم       

  .نوعة لتيسري تعلم طالهباذوي اإلعاقة البدنية احلواسيب وأجهزة التكيف املت

   ٢٥ املادة    
  الصحة

 هدف السياسة العامة    

 يتعلـق  فيما اإلدارية اخلاصة    كونغ هونغيتمثل اهلدف من سياسة حكومة منطقة         ١-٢٥
بإعادة التأهيل الطيب يف استعادة قدرة املرضى الوظيفية إىل أقصى إمكانياهتا، وتيسري العـيش              

ونسعى عالوة على ذلـك إىل تعزيـز التـدابري          . تمع احمللي املستقل وإعادة االندماج يف اجمل    
ال يتجزأ من برنامج إعادة التأهيل وميكن أن تقلل معـدل انتـشار             جزءاً  الوقائية، اليت تعد    

  :وميكن تقسيم هذه التدابري إىل ثالثة مستويات على النحو التايل. اإلعاقة
  ؛)الوقاية األولية( أدىن حد تقليل معدل حدوث اإلعاقة بني صفوف اجلمهور إىل  )أ(  
  ؛)الوقاية الثانوية(منع تطور اإلعاقة بعد حدوثها   )ب(  
احليلولة دون إصابة احلياة اليومية لألشخاص ذوي اإلعاقة بالضرر من جراء             )ج(  

إعاقاهتم وحدوث مضاعفات وذلك من خالل جمموعة واسعة من تدابري إعادة التأهيل، مـن              
 ).الوقاية من املستوى الثالث(لتعليمية واالجتماعية بينها التدخالت الطبية وا

ويف هذا الصدد، نتخذ التدابري املناسبة لكفالة متتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة                ٢-٢٥
بإمكانية احلصول على نفس اخلدمات الصحية اجليدة، مبا فيها الوصول إىل برامج الكـشف              

اقة، واخلدمات الصحية املالئمة ملنـع  والتدخل املبكرين، وإعادة التأهيل الصحي املرتبط باإلع 
  .نشوء إعاقات ثانوية واحلد منها إىل أقصى درجة

  اخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة    
 اإلدارية اخلاصة سياسة للرعاية الصحية مؤداها       كونغ هونغتنتهج حكومة منطقة      ٣-٢٥

م بسبب نقص إمكانياته أنه ال ينبغي أن ُيمنع أي شخص من احلصول على العالج الطيب املالئ
وللوفاء هبذا االلتزام، تدعم احلكومة بسخاء خمتلـف خـدمات الرعايـة الـصحية              . املادية

، بلغ حجم اإلنفاق العام املتكرر      ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف  . وتستعرضها وتقوم بتحسينها بانتظام   
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 ١٤,٨ نسبة، وهو ما ميثل كونغ هونغ بليون دوالر من دوالرات ٣٥,٧على الرعاية الصحية 
واخلدمات متاحة جلميع األشخاص، بغّض النظر عن       . يف املائة من إمجايل اإلنفاق العام املتكرر      

  .ويرد بيان بتفاصيل خدمات الرعاية الصحية يف الفقرات التالية. إصابتهم بإعاقة

   األسرةدائرة الوقاية وصحة    
خدمات تعزيـز   توفر دائرة صحة األسرة التابعة إلدارة الصحة جمموعة شاملة من             ٤-٢٥

الصحة والوقاية من األمراض لألطفال من مولدهم حىت بلـوغهم اخلامـسة، وللنـساء يف               
) ٣(لصحة األم والطفل وثالثـة      مركزاً   ٣١أو أصغر، من خالل شبكة تضم       عاماً   ٦٤ سن

وتعمل مراكز صحة األم والطفل ومراكز صحة املـرأة         . كونغ هونغمراكز لصحة املرأة يف     
وُيضطلع بالوقاية من اإلعاقات واالكتشاف   .  يف متناول مجيع األسر وأطفاهلا     مبثابة مهزة وصل  

زيادة الوعي العام عن طريق التثقيف      باملبكر هلا من خالل وسائل متنوعة، على سبيل املثال،          
وتـدرك إدارة   . الصحي وتوفري خدمة الفحص لألطفال والنساء وبرنامج التحصني لألطفال        

ء ذوي اإلعاقة إىل وجود إمكانية للوصول إىل اخلدمات الـصحية            حاجة العمال  الصحة جيداً 
ويتوافر مبعظم مراكز صحة األم والطفل ومراكز صحة املرأة االسـتعداد لرعايـة             . بسهولة

األشخاص ذوي اإلعاقة وهناك مشاريع جارية ملواصلة النهوض باملرافق اخلالية من العوائق يف             
من طاوالت الفحص اخلاص بأمراض النساء اليت ميكن        املراكز الصحية، من قبيل توفري مزيد       

  .يف مراكز صحة األم والطفل العجالت صعودها من الكراسي ذات
برنامج رعاية الطفل، وبرنامج    : وتضم دائرة صحة الطفل ثالثة عناصر أساسية هي         ٥-٢٥

بدنيـة  (وهتدف الدائرة إىل تعزيز الصحة الكليـة  . التحصني، وبرنامج مراقبة الصحة والنماء 
وجيري توفري التوجيه االستباقي للوالـدين      . لألطفال ورفاههم ) وعقلية وعاطفية واجتماعية  

ملـن مل جيـر فحـصهم يف        (ويتم توفري فحص السمع للمواليد اجلـدد        . ومقدمي الرعاية 
مقـوم اإلبـصار    /وجيرى فحص اإلبصار بواسطة أخصائي النظـارات      ) مستشفيات الوالدة 
ويعمل املتخصصون يف الرعاية الصحية يف شراكة مـع         .  املدرسة قبل مالألطفال يف مرحلة    

اآلباء واألمهات إلجراء عمليات مالحظة منظمة لرصد صحة األطفال ومنـوهم ومنـائهم             
وقد أنشئ نظام لإلحالة والرد بني مراكز صحة األم والطفـل ومجيـع املؤسـسات             . البدين

 لتيسري حتديد األطفال ذوي ٢٠٠٨ديسمرب / املدرسة منذ كانون األولقبل ماالتعليمية ملرحلة 
املشاكل البدنية أو النمائية أو السلوكية على املعلمني وإحالتها إىل مراكز صحة األم والطفل              

املتخصصة وحيال األطفال ذوو املشاكل الصحية والنمائية الكبرية إىل العيادات . للتقييم املبدئي
لطفل التابعة إلدارة الصحة، عند االقتضاء، ألغـراض        التابعة هليئة املستشفيات أو دائرة تقييم ا      

  .١١ وميكن االطالع على اإلحصائيات ذات الصلة يف املرفق. التشخيص والتدخل املبكر
الـذين مل يـسبق     ( من املواليد اجلـدد      ١٠ ٠٠٠، تلقى حوايل    ٢٠٠٩ عامويف    ٦-٢٥

األم والطفل،  فحص السمع يف مراكز صحة      ) فحصهم قبل خروجهم من مستشفيات الوالدة     
ويف الفترة ذاهتـا،   .  يف املائة من هؤالء األطفال إحالتهم ملزيد من التقييم         ٣,١وتطلّب حوايل   
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وأحيل حـوايل    املدرسة   قبل ماطفل يف مرحلة     ٢٧ ٠٠٠ى فحص قدرة اإلبصار لنحو      جر
وأجرى األطباء يف مراكز صـحة األم والطفـل         .  منهم إىل طبيب العيون للمعاجلة     ٢ ٤٠٠

 طفل لديهم مشاكل منائية إىل دوائر تقييم        ٤ ٠٠٠ للنماء وأحيل حنو      تقييماً ٨ ٦٠٠حوايل  
  .الطفل للتقييم التفصيلي ووضع خطة إلعادة التأهيل

وتشمل اخلدمات املقدمة للمرأة الرعاية السابقة للوالدة والالحقة للوالدة وتنظيم            ٧-٢٥
وتوفر مراكز صحة األم    . املرأةاألسرة والفحص املتعلق بسرطان عنق الرحم وخدمات صحة         

للرعاية املشتركة السابقة للوالدة، بالتعاون مع املستـشفيات العامـة،          برناجماً شامالً   والطفل  
كما تقدم الرعاية التالية للوالدة، مبا فيها خدمة الدعم         . لرصد عملية الوالدة والوضع بكاملها    

 االنضمام إىل برنامج فحص عنـق       على أيضاً   وتشجَّع النساء . من أجل التكيف مع األمومة    
ألن صحة املرأة العقلية هلا آثـار       نظراً  و. الرحم وإجراء اختبارات فحص عنق الرحم بانتظام      

كبرية على أسرهتا ورفاه أطفاهلا، من املهم حتديد املرض العقلي للمرأة يف مرحلـة مبكـرة                
 النساء احلوامـل    وممرضات مراكز صحة األم والطفل مدربات على حتديد       . والتدخل بشأنه 

اللوايت تعانني من مشاكل مزاجية واملشتبه يف إصابتهن مبرض عقلي، واألمهات اللوايت حيتمل             
وحتال أي نساء يتم حتديـد   . إصابتهن باالكتئاب الالحق للحمل لتزويدهن باملشورة الداعمة      

  .والتدخلتعرضهن للخطر إىل اخلدمة الثانوية أو خدمة املستوى الثالث املالئمة للتقييم 
 امرأة مصابة باالكتئاب الالحق للحمل      ٢ ٦٠٠، مت حتديد حوايل     ٢٠٠٩ عامويف    ٨-٢٥

  . امرأة إىل خدمة العالج النفسي للمعاجلة١ ٥٠٠وأحيلت منهن 
وتنظم دائرة صحة األسرة التدريب بانتظام هليئاهتا الطبية والتمريضية بغية حتـسني              ٩-٢٥

، علـى املـشاكل   مثالًيقدم التدريب،  (طفل واألم واملرأة    معارفهم باملسائل املتعلقة بصحة ال    
لتيسري التحديد املبكر ملشاكل    ) النمائية ملرحلة الطفولة ومشاكل الصحة العقلية التالية للوالدة       

  .العمالء الصحية وإجراء الترتيبات للعالج املالئم
 املسامهة يف   ، هتدف إدارة تقييم الطفل إىل     ٧-٢٤وكما سلفت اإلشارة يف الفقرة        ١٠-٢٥

السلوكية من خالل األخـذ      - إعادة تأهيل األطفال ذوي املشاكل أو االضطرابات النمائية       
وتدير الدائرة ستة مراكز يف كولون واألراضي اجلديـدة لتـوفري           . بنهج متعدد التخصصات  

 ويعمل الفريق الذي يضم أطباء األطفال واملمرضـات         .عاماً ١٢التقييم لألطفال دون سن     
ات وأخصائيي علم النفس السريري واألخصائيني االجتماعيني وأخـصائيي عـالج           الصحي

الكالم وأخصائيي العالج الطبيعي وأخصائيي العالج املهين ومعاجلي الـسمع وأخـصائيي            
  : ألجلالنظارات متضافرين معاً

توفري التقييم البدين والنفسي واالجتماعي الشامل لألطفال ذوي االحنرافات           )أ(  
  ة؛النمائي

  وضع خطة إلعادة التأهيل بعد إجراء التشخيص النمائي؛  )ب(  
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 قبـل  مااملساعدة على إجراء الترتيبات إلحلاق األطفال بأماكن يف مرحلة            )ج(  
  املدرسة ويف املدارس للتدريب والتعليم العالجي واخلاص إذا لزم األمر؛

األحاديـث  تقدمي الدعم املؤقت للوالدين ولألطفال من خالل املـشورة و           )د(  
  .وجمموعات الدعم

مبا يف ذلك   (وتعمل دائرة تقييم الطفل على تعميم التنسيق خلدمة التقييم والتوزيع             ١١-٢٥
كمـا  . مع كل من مقدمي اخلـدمات     ) تقدمي الدعم املؤقت يف السياقني السريري واجملتمعي      

إلعالم رمسياً   بكياً ش وقد أنشأت الدائرة موقعاً   . تركز على تعزيز أنشطة التثقيف العام واملهين      
 بنماء الطفل وإعاقاته والتثقيف املتعلق بالصحة العامة        يتعلق فيمااجلمهور باملعارف السريرية    

والعمليات واألنشطة اخلاصة بالعيادات، هبدف حتسني مستويات الوعي العام واملمارسة العامة 
  .ملا فيه منفعة األطفال ذوي الصعوبات النمائية

في الرعاية األولية املباشرة مبزيد من التدريب علـى الوقايـة مـن              موظ ولتزويد  ١٢-٢٥
  :األمراض وعالجها، وضعنا الترتيبات التالية

الـصحة   تقوم األفرقة الصحية الزائرة التابعة لدائرة صحة املسنني يف وزارة           )أ(  
 تقدمي  بزيارات منتظمة لدور الرعاية املؤسسية للمسنني لتوفري التدريب والدعم للعاملني على          

  الرعاية الصحية بغية تعزيز مهاراهتم يف رعاية املسنني؛
تنظم دائرة صحة األسرة التابعة إلدارة الصحة التدريب بانتظام هليئاهتا الطبية   )ب(  

على سبيل املثال، (والتمريضية بغية تعزيز معارفهم باملسائل املرتبطة بصحة الطفل واألم واملرأة 
) طفولة النمائية ومشاكل الصحة العقلية التالية للوالدة وما إليهاجيرى التدريب على مشاكل ال

  وذلك لتيسري التحديد املبكر ملشاكل العمالء الصحية وعمل الترتيبات للعالج املناسب؛
ُيضطلع بالتدريب املستمر على التمريض يف هيئة املستشفيات، مبا فيه إدارة             )ج(  

أمراض القلب والعظـام واألعـصاب      /اكلاإلعاقات، كمرض السكر ومش   /خمتلف األمراض 
 املعـارف   فـضالً عـن   واجلهاز التنفسي والشيخوخة واألمراض العقلية، على سبيل املثال،         

  .واملهارات يف جمال الوقاية من األمراض والتواصل العالجي مع املرضى ومقدمي الرعاية
  : نظام مراقبة األمراض، وضعنا املبادرات التاليةولتحسني  ١٣-٢٥

لتعزيز مراقبة عوامل اخلطورة الصحية، أقامت إدارة الصحة نظام مراقبـة             )أ(  
عوامل اخلطورة السلوكية الذي يهدف إىل مجع املعلومات عن السلوكيات الرئيسية املرتبطة            
بالصحة، كالتدخني ومستوى النشاط البدين واستهالك الفواكه واخلـضراوات، وتعـاطي           

رحم، بني صفوف السكان البـالغني مـن الفئـة          الكحوليات واملشاركة يف فحوص عنق ال     
عن طريق جمموعة من االستقصاءات اهلاتفية اليت يضطلع هبا على حنو           عاماً   ٦٤-١٨ العمرية

ويتوخى أن تفيد هذه املعلومات يف رصد اجتـاه الـسلوكيات املرتبطـة             . منهجي ودوري 
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مج تعزيـز الـصحة     بالصحة، وهي أمر مهم لتحديد املسائل الصحية الناشئة ولتخطيط برا         
  والوقاية من األمراض وتقييمها؛

جيمع نظام املعلومات الصحية العام بيانات خمتلفة مرتبطة بالـصحة مـن              )ب(  
ويـسهم النظـام   . مصادر متنوعة من بينها هيئة املستشفيات وغريها من اإلدارات احلكومية         

عمليات االتصال بشأن املخاطر     يف مجع البيانات، والتحليل املتعمق، واملراقبة، و       اً كبري إسهاماً
  .ألغراض الوقاية من األمراض ومراقبتها

ولتعزيز حتسني الصحة والوقاية من األمراض يف خدمات الرعاية الطبية والصحية،             ١٤-٢٥
  :اختذنا التدابري التالية

تعاونت وحدة التربية الصحية املركزية التابعة إلدارة الصحة مع املنظمات            )أ(  
ومت . هنية من أجل تشجيع األطباء على وصف التمرينـات ملرضـاهم          ملعات ا الطبية واجلما 

   طبيب؛٤٠٠تدريب حوايل 
توفر دائرة صحة املسنني التابعة إلدارة الصحة التثقيف الصحي للمـسنني             )ب(  

وللقائمني على رعايتهم بشأن منع السقوط من خالل زيارات للتوعية تقـوم هبـا األفرقـة               
   مواد متنوعة للتثقيف الصحي؛الصحية الزائرة وإصدار

أصدرت دائرة صحة األسرة التابعة إلدارة الصحة جمموعـة للمعلومـات             )ج(  
طباء األطفال وأطباء   بغرض التوزيع على أ   )  سنوات ٥-٠(واملواد املرجعية عن صحة الطفل      

لطفـل يف   مارسني العامني العاملني يف اجملتمعات احمللية، والعاملني يف جمال رعاية ا          األسرة وامل 
مؤسسات املرحلة قبل االبتدائية ومقدمي اخلدمة االجتماعية يف مراكـز خدمـة األسـرة              

وهتدف اجملموعة إىل توفري املعلومات واملوارد الـصحية        . مراكز اخلدمات املتكاملة  /املتكاملة
يـة  رعا/ على الشركاء يف جمال صحةتيسرياًواالجتماعية والتثقيفية احملدثة املوجودة يف اجملتمع     

 من النشرات وأقراص الفيديو الرقمية      وتشمل اجملموعة عدداً  . الطفل يف اضطالعهم خبدماهتم   
  اإلعالمية بشأن رعاية الطفل ومناء الطفل ومحاية الطفل، وما إىل ذلك؛

ينسق املكتب الرئيسي هليئة املستشفيات مجيع اجملموعات وحيشد املـوارد            )د(  
.  األمراض لتحسني الفهم العام لألمراض اخلطرية والتقائها       اجملتمعية ويبدأ مشاريع الوقاية من    

وتشمل املشاريع احلالية الكف عن التدخني ومعاجلة السمنة من خالل احملافظة على مؤشـر              
 وباإلضافة إىل جمموعة واسعة من أنشطة الوقاية من األمراض، مت         . قياسي لكتلة اجلسم املثالية   

املرضى بغية متكني املرضى والقائمني على رعايتـهم        إعداد موقع شبكي جديد إلعالم      أيضاً  
 أفراد اجلمهور باملعارف واملهارات الالزمة ملنع املـرض والعنايـة الذاتيـة إلدارة              فضالً عن 

  .األمراض بشكل أفضل
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  دائرة صحة الطالب    
توفر دائرة صحة الطالب التابعة إلدارة الصحة جمموعة شـاملة مـن اخلـدمات                ١٥-٢٥

زية والوقائية جلميع طالب املدارس االبتدائية والثانوية، مبا يف ذلـك طـالب             الصحية التعزي 
وحيضر الطالب املقيـدون يف أحـد       . والقيد بالدائرة جماين وطوعي   . مدارس التعليم اخلاص  

وتشمل هـذه   . للتقييمات الصحية السنوية  مركزاً   ١٢مراكز دائرة صحة الطالب وعددها      
 التكميلي والفحص اخلاص مبشاكل الـصحة املرتبطـة         التقييمات الفحص البدين والتحصني   

باإلبصار والسمع والتغذية وضغط الدم وتقوس العمود الفقري والصحة االجتماعية النفسية           
وسيحال الطالب ذوو املـشاكل  ). مبا فيها التربية اجلنسية(واملشورة الفردية والتربية الصحية  

خصائيني االجتماعيني باملدارس، ومنظمات    إىل املتخصصني، وموظفي التوجيه املدرسي، واأل     
ويتم تـوفري   . الرعاية االجتماعية األخرى للتقييم التفصيلي والعالج واملتابعة حسب االقتضاء        

املصاعد واملراحيض لألشخاص ذوي اإلعاقة واملعينات عن طريق اللمس لفاقـدي البـصر             
 يف معظم  جيل أقل ارتفاعاً  ونظام دوائر احلث لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية ومكاتب للتس        

  .مراكز اخلدمة للتقليل من العوائق اليت حتول دون وصول الطالب ذوي اإلعاقة

  اخلدمات الصحية للمسنني    
  زائـراً   صـحياً   فريقاً ١٨ للمسنني و  صحياًمركزاً   ١٨وقد أنشأت إدارة الصحة       ١٦-٢٥

 والتـشجيع عتناء بأنفسهم،   لتعزيز الرعاية الصحية األولية للمسنني، وحتسني قدرهتم على اال        
وتوفر املراكـز   . على احلياة الصحية وتعزيز دعم األسرة للحد من أمراض املسنني وإعاقتهم          

 سنة مـن    ٦٥الصحية للمسنني خدمة الرعاية الصحية األولية الشاملة للسكان الذين يبلغون           
واإلجـراءات  وتشمل اخلدمات تقييمات الصحة والفحوص البدنية واملشورة        . العمر أو أكثر  

 إىل اجملتمع احمللي وسياقات     ١٨  الوتذهب األفرقة الصحية الزائرة     . العالجية والتربية الصحية  
الرعاية املؤسسية لتنظيم التثقيف الصحي للمسنني وتوفري التدريب للقائمني بالرعايـة بغيـة             

  .تعزيز ما لديهم من معارف صحية ومهارة يف منع اإلعاقات ورعاية املسنني

  مات الدعم للمرضى الداخليني واخلدمات اإلسعافية وخدمات الدعم اجملتمعيخد    
توفر هيئة املستشفيات جمموعة من اخلدمات العالجية وخدمات إعـادة التأهيـل              ١٧-٢٥

ويقوم أفراد الرعاية الصحية باختـاذ الترتيبـات        . للمرضى، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة     
  .ألوضاعهم السريرية واحتياجاهتم العالجيةوفقاً مناسبة لتلقي املرضى للخدمات يف سياقات 

 وبصفة عامة، بعد إدخال املريض إىل املستشفى، تتوىل هيئة الرعاية الـصحية أوالً              ١٨-٢٥
وعندما تبدأ أوضاع املريض يف االستقرار، تعمل هيئة        . التعامل مع احتياجاته السريرية احلادة    
ويف حالة املرضى الذين حيتاجون إىل . يله يف البيئة املالئمةالرعاية الصحية الترتيبات إلعادة تأه    

البقاء داخل املستشفى للمالحظة والعالج، توفر هيئة الرعاية الصحية الرعاية هلم ملدة أطـول   
وُيسمح مبغادرة املرضى ذوي احلالة السريرية املناسبة وتتخـذ الترتيبـات           . يف املستشفيات 
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الحتياجاهتم، مبا يف ذلك استشارة املتابعة وفقاً تأهيل اجملتمعي للخدمات اإلسعافية أو إلعادة ال    
وقبل مغادرة املريض املستشفى، تقوم هيئة      . يف إدارات املرضى اخلارجيني أو خدمات التوعية      

الرعاية الصحية بالتحضريات السابقة خلروجه بترتيب زيارات ألخصائيي العـالج الطبيعـي    
لبيئة املرتلية للمريض لضمان أن تتالءم هذه البيئة مع إعـادة           وأخصائيي العالج املهين لتقييم ا    
  .التأهيل وأنشطة املريض اليومية

برامج  أيضاً   ومراعاة الحتياجات كل فئة من فئات املرضى، توفر هيئة املستشفيات           ١٩-٢٥
 أو إلعادة التأهيل بقيادة متخصصة يف مستشفياهتا اخلاصة بالرعاية املمتدة أو الرعاية اإلسعافية    

ومن أمثلة هذه الربامج إعادة التأهيل الرئوي وإعادة تأهيل العظام          . إدارات املرضى اخلارجيني  
عن كثب مع    أيضاً   وتعمل هيئة املستشفيات  . وإعادة تأهيل الشيخوخة وإعادة تأهيل القلب     

إعـادة  املراكز اجملتمعية النهارية إلعادة التأهيل التابعة إلدارة الرعاية االجتماعية ومنظمـات            
  .التأهيل التابعة لقطاع الرعاية االجتماعية لضمان تلقي املرضى يف اجملتمع احمللي للرعاية املناسبة

  خدمات الصحة العقلية    
 اإلدارية اخلاصة بتعزيز الصحة العقلية من خالل        كونغ هونغتلتزم حكومة منطقة      ٢٠-٢٥

تاجني إليها، مبـا يف ذلـك       توفري جمموعة شاملة من خدمات الصحة العقلية لألشخاص احمل        
ونـشجع  . خدمات الوقاية والتحديد املبكر والعالج الطيب وإعادة التأهيل والدعم اجملتمعـي       

األخذ بنهج الفريق املتعدد التخصصات والشامل لعدة قطاعات يف تقدمي خدمات الـصحة             
ية والصحة ويضطلع مكتب األغذ. العقلية بغية تلبية احتياجات املرضى العقليني على حنو كلي 

باملسؤولية الشاملة عن تنسيق السياسات وبرامج اخلدمة املتعلقة بالصحة العقلية وذلك بالعمل       
عن كثب مع مكتب العمل والرفاه وهيئة املستشفيات وإدارة الرعاية االجتماعية واملنظمات            

اص وقد جرى تعزيز اخلدمات املقدمة لألشخ. غري احلكومية وغريها من األطراف ذات الصلة
 كونغ هونغذوي املشاكل الصحية العقلية وتزايد االعتماد التمويلي املقدم من حكومة منطقة            

وبينما كان اإلنفـاق الـسنوي      . اإلدارية اخلاصة خلدمات الصحة العقلية يف األعوام األخرية       
 باليني دوالر مـن دوالرات  ٣للحكومة على خدمات الرعاية العقلية يتجاوز باستمرار مبلغ  

 باليـني دوالر مـن دوالرات       ٣,٦ يف األعوام األخرية، فقد ارتفع اإلنفاق إىل         كونغ هونغ
 كونـغ  هونـغ  باليني دوالر مـن دوالرات       ٣,٧٧، وإىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف   كونغ هونغ
، قـدمت   ٢٠١٠-٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠١-٢٠٠١وخالل الفتـرة مـن      . ٢٠١٠-٢٠٠٩ يف

 مليـون دوالر مـن      ٢٨٣ قـدره     إضافياً  اإلدارية اخلاصة متويالً   كونغ هونغحكومة منطقة   
 كونغ هونغ مليون دوالر من دوالرات      ٨٥,١ هليئة املستشفيات ومبلغ     كونغ هونغدوالرات  

  .إلدارة الرعاية االجتماعية من أجل تنفيذ جمموعة من املبادرات اجلديدة
ومن بني املبادرات الرئيسية اليت جرى تنفيذها استخدام عقاقري الطـب النفـسي               ٢١-٢٥

 آثارها اجلانبية، وخدمة إعادة التأهيل املكثفة يف سياقات شبيهة بـاملرتل للمرضـى              األقل يف 
العقليني الذي تطول إقامتهم باملستشفيات، والتقييم املبكر للشباب الذين يعانون من الذهان،            
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ومنع انتحار املسنني عن طريق االكتشاف املبكر لالكتئاب، وتقدمي الدعم للمرضى العقليني            
 املرضى الذين تتكرر إعادة إدخاهلم املستشفى، وخدمات        سيما المح خبروجهم، و  الذين يس 

املساعدة لطب الشيخوخة النفسي للمسنني يف دور املسنني اخلاصـة، وخدمـة االتـصال              
واملشورة النفسية يف إدارات احلوادث والطوارئ، وإقامة عيادات لفرز احلاالت يف العيادات            

بتعزيز قوة العمل خلدمات الصحة العقليـة        أيضاً   ونقوم. سياخلارجية املتخصصة للطب النف   
بزيادة عدد األطباء النفسانيني، وممرضات العالج النفسي، واألخصائيني االجتماعيني الطبيني،          

  .ومن إليهم
وميكن أن ييسر السماح خبروج املرضى العقليني الذين تستقر حالتهم يف وقـت               ٢٢-٢٥

لذلك . احمللي إعادة تأهيلهم وأن يقلل فرصة انتكاسهم املرضي       مبكر لتلقي العالج يف اجملتمع      
فإن االجتاه الدويل السائد يقضي بالتركيز على اخلدمات اجملتمعية واإلسعافية يف عالج املرض             

 من املبـادرات اجلديـدة يف        هبذا االجتاه، عدداً   وقد نفذت هيئة املستشفيات، أخذاً    . العقلي
متديـد  " العالج النفسي اجملتمعي، مبا يف ذلك تنفيذ مشروع          األعوام األخرية لتعزيز خدمات   

 لتوفري التدريب   "والعالج املكثف للمرضى والتحويل املبكر كخطوة إىل إعادة التأهيل        الرعاية  
اخلاص بإعادة التأهيل للمرضى النفسانيني الذين تطول إقامتهم بغية تيسري الـسماح املبكـر              

ع، وإطالق برنامج جترييب لتوفري الدعم اجملتمعـي بعـد          خبروجهم وإعادة إدماجهم يف اجملتم    
برنامج دعم  "مغادرة املستشفى للمرضى النفسانيني الذين تتكرر إعادة إدخاهلم إليها، وتنفيذ           

 لتوفري الدعم اجملتمعي لتعايف احملتاجني إليه من املرضى النفسانيني الـذين يغـادرون              "التعايف
  .املتعلقة بالطب النفسي للشيخوخةاملستشفى، وتعزيز خدمات املساعدة 

وزيادة يف تعزيز خدمات الـصحة العقليـة، سـتطلق هيئـة املستـشفيات يف                 ٢٣-٢٥
 مبادرات جديدة لدعم فئتني من املرضى العقليني، وهـم األشـخاص            ٢٠١١-٢٠١٠ عام

أمـا بالنـسبة    . املصابون باضطراب عقلي عادي واألشخاص املصابون مبرض عقلي شديد        
طراب عقلي عادي، فستزيد اهليئة توثيق التعاون بني ما توفره من خدمة العالج       للمصابني باض 

النفسي املتخصص للمرضى اخلارجيني وخدمة الرعاية األولية بغية توفري خـدمات التقيـيم             
  .والعالج املالئمة هلؤالء املرضى

احتياجات أما املرضى املصابون مبرض عقلي شديد املقيمون يف اجملتمع احمللي فلهم              ٢٤-٢٥
وتستدعي أوضاعهم األخذ بنهج منسق لتوفري الرعاية الشخـصية         . متنوعة يف حياهتم اليومية   

وللتمكني من توفري الدعم املكثف واملستمر والشخصي هلم، بـدأت هيئـة            . هلؤالء املرضى 
ولكـل مـريض    . املستشفيات برنامج إدارة احلالة لألشخاص املصابني مبرض عقلي شديد        

ويقيم مدير احلالة عالقة خدمية وثيقـة       . نامج مدير حالة معني ملتابعة رعايته     مشمول هبذا الرب  
مع املريض ويقوم بإعداد خطة للرعاية الفردية مع إيالء االعتبار الحتياجات املريض ومالمح             

ويواصل مدير احلالة االتصال مع املريض طوال مرحلة الشفاء، ويتـوىل           . املخاطر املعرض هلا  
ويقوم يف الوقت ذاتـه برصـد       . ترتيبات لتقدمي اخلدمات املالئمة للمريض    التنسيق وعمل ال  
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التقدم احملرز يف الشفاء ويتخذ الترتيبات الفورية ليتلقى املريض العالج عندما توجد عالمـة              
 عن كثب مـع خمتلـف       مل مدير احلالة يف اضطالعه مبهامه     ويع. على انتكاس املرض العقلي   

وترد تفاصيل املراكز اجملتمعيـة     (اكز اجملتمعية للتعايف العقلي      املر سيما المقدمي اخلدمات، و  
وقد مت إطالق برنامج إدارة احلالة بصورة جتريبية يف ثالث          ). ٨-١٩للتعايف العقلي يف الفقرة     

واملستهدف هو  .  من املرضى املصابني مبرض عقلي شديد      مقاطعات يقيم هبا عدد أكرب نسبياً     
 بتقييم الربنامج التجرييب، ستنشره هيئـة       رهناًو. ٢٠١١-٢٠١٠ مريض يف    ٥ ٠٠٠ خدمة

  .املستشفيات يف املقاطعات األخرى يف األعوام املقبلة
واقترح بعض املعلقني إنشاء جملس للصحة العقلية لإلشـراف علـى الـسياسة               ٢٥-٢٥

ويف الوقت احلايل، يضطلع مكتـب      . واخلدمات املتعلقة بالصحة العقلية بوجه عام وتنسيقها      
وهو يعمل عن   . ة والصحة مبسؤولية تنسيق السياسات والربامج املتعلقة بالصحة العقلية        األغذي

كثب مع مكتب العمل والرفاه وينسق إدارات ووكاالت حكومية متنوعـة منـها هيئـة                
ونـسعى  . املستشفيات وإدارة الصحة وإدارة الرعاية االجتماعية يف تنفيذ التدابري ذات الصلة          

 وخدمات إعادة التأهيل للمرضى ذوي املشاكل الصحية العقلية مـن           لتوفري اخلدمات الطبية  
وخدمات الـصحة العقليـة     . خالل هنج مجاعي متعدد التخصصات وشامل لعدة قطاعات       

موضوعة قيد االستعراض بصفة مستمرة من جانب الفريق العامل املعين خبـدمات الـصحة              
عـضائه األكـادمييني واملهنـيني      ويرأس الفريق وزير األغذية والصحة ويضم بني أ       . العقلية

 اإلدارية اخلاصـة بعـني      كونغ هونغوتأخذ حكومة منطقة    . ومقدمي اخلدمات ذوي الصلة   
. االعتبار آراءهم لدى إجراء تعديالت على خدماهتا احلالية ووضع مبادرات جديدة للخدمة           

لـيني  ويعمل النظام احلايل بشكل جيد لتوفري اخلدمات املنـسقة والـشاملة للمرضـى العق             
وسيواصل مكتب األغذية والصحة تعزيز دوره التنسيقي يف الشؤون املرتبطة بالصحة العقلية            

  .ويعمل عن كثب مع خمتلف اإلدارات والوكاالت يف وضع السياسة والتدابري ذات الصلة
واقترح بعض املعلقني أن تقدم هيئة املستشفيات خدمات مـسائية يف عيـادات               ٢٦-٢٥

خصصة للمرضى اخلارجيني يف كل جمموعة مستشفيات لتمكني األشخاص         اخلدمة النفسية املت  
الذين سبقت إصابتهم مبرض عقلي الذين يعملون خالل اليوم من حتديد مواعيد استشاراهتم             

ونفذت هيئة املستشفيات خدمة االستشارة املسائية للعالج النفسي يف العيـادات           . يف املساء 
 جترييب يف مستشفى كواي تـشونغ يف جمموعـة          املتخصصة للمرضى اخلارجيني على أساس    
وخالل تلك الفترة، من بـني      . ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠١مستشفيات غرب كولون يف الفترة من       

 الذين يتلقون خدمات العالج النفسي بالعيادات املتخصصة        ٣٥ ٠٠٠ املرضى البالغ عددهم  
مـة  للمرضى اخلارجيني يف جمموعة مستشفيات غرب كولون كل عـام، مل يـستخدم خد             

وبعد استعراض فعالية اخلدمة    .  مريضاً ٨٠-٦٠  يف املائة، أي   ٠,٢ االستشارة املسائية سوى  
 كاليت توفرهـا املستـشفيات      ومراعاة أن املرضى ميكن أن يتلقوا خدمات دعم أكثر مشوالً         

النهارية واخلدمات الصحية املعاونة واخلدمات االجتماعية خالل الفترة النهارية، أهنت هيئـة            
ورغم ذلك، بغية تيـسري خـدمات       . ٢٠٠٦ عامفيات خدمة االستشارة املسائية يف      املستش
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 اعتبـاراً مـن   االستشارة على املرضى الذين يعملون خالل النهار، مددت هيئة املستشفيات           
 ساعات اخلدمة يف عياداهتا النفسية املتخصصة للمرضى اخلارجيني يف األيام مـن     ٢٠٠٧ عام

ل رصد االستفادة هبذه اخلدمة وإدخال التعديالت عليهـا عنـد        وستواص.  إىل اجلمعة  االثنني
  .االقتضاء

. وطلب بعض املعلقني تعزيز خدمة الدعم للشباب املصابني بالذهان العصايب املبكر          ٢٧-٢٥
وتطبق اهليئة يف الوقت احلاضر بالنسبة هلؤالء الشباب برنامج خدمة التقييم املبكر للـشباب              

وإىل جانب تنظيم محالت تثقيفية إلذكاء الـوعي لـدى          . املبكراملصابني بالذهان العصايب    
خدمة مفتوحة حتت سقف واحد      أيضاً   اجلمهور بشأن الذهان املبكر وأعراضه، يقدم الربنامج      

يلتمسون العناية الطبية من احلصول على التقييم والعالج يف وقت مبكر يف سياق              لتمكني من 
  .مالئم

   يف حاالت اإلعاقة الثانويةبرامج الوقاية والتدخل املبكر    
ولتقليل حدوث اإلعاقات الثانوية إىل أدىن حد، اختذت إدارة املستشفيات تـدابري              ٢٨-٢٥

كاملرضى املسنني واملصابني   (خمتلفة لتوفري الوقاية والتدخل املبكر للفئات املعرضة خلطر شديد          
 األمثلة على هـذه التـدابري       ومن. يف سياقات الرعاية األولية واجملتمع احمللي     ) بأمراض مزمنة 

  .الربنامج اجملتمعي ملنع السقوط وبرنامج التوعية بارتفاع ضغط الدم
 اإلدارية اخلاصـة،    كونغ هونغوبتخصيص متويل إضايف مقدم من حكومة منطقة          ٢٩-٢٥

على سبيل التجريب مبادرات جديدة لتعزيز الدعم إلدارة         أيضاً   استحدثت هيئة املستشفيات  
وتشمل هذه املبادرات توفري برنامج التقييم املتعدد التخصـصات لعوامـل           . منةاألمراض املز 

اخلطر وإدارهتا ملرضى ارتفاع ضغط الدم وداء السكر، وتطبيق برنامج متكني املريض بالتعاون             
مع املنظمات غري احلكومية إلذكاء وعي مرضى األمراض املزمنة هبذه األمراض وتعزيز قدرهتم    

ية، وتوفري خدمات حمددة لدعم الرعاية للمرضى املصابني بأمراض مزمنـة،           على العناية الذات  
كمنع السقوط، ومعاجلة املشاكل التنفسية، والعناية باجلروح، والـدعم اخلـاص بالـصحة             

  .العقلية، وما إىل ذلك، يف عيادات خمتارة للتمريض واخلدمات الصحية املعاونة

  التثقيف الصحي    
سرة التابعة إلدارة الصحة جمموعة شاملة من املعلومات املتعلقة         توفر دائرة صحة األ     ٣٠-٢٥

وتنشر هذه املعلومات على اجلمهور من خالل وسائل متنوعـة          . بقضايا صحة املرأة والطفل   
ومن هذه الوسائل إسداء املشورة وحلقـات العمـل         . ملالءمة االحتياجات املختلفة للعمالء   
  .بصرية واخلطوط اهلاتفية الساخنة واإلنترنتالتفاعلية والنشرات واملواد السمعية ال

ولتشجيع األكل الصحي بني صفوف طالب املدارس االبتدائية واحلد من خمـاطر              ٣١-٢٥
األكـل  (تعرض األطفال ألخطار اإلصابة باألمراض غري املعدية، شنت إدارة الصحة محلـة             

ع املدارس االبتدائية    يف مجي  EatSmart@school.hk) كونغ هونغالذكي وعنوان املوقع مدارس     
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ومتثلت أهداف هذه احلملة يف توعية اجلمهور       . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الدراسي عاماحمللية خالل ال  
وإثارة اهتمامه بشأن األكل الصحي بني األطفال، وهتيئة بيئة تؤدي إىل األكل الـصحي يف               

يم يف تنظيم ويف إطار احلملة، اشتركت إدارة الصحة ومكتب التعل       . املدارس ويف اجملتمع احمللي   
، وركزت فيه   ٢٠١٠-٢٠٠٩ الدراسي عامخمطط جديد العتماد مدرسة األكل الذكي يف ال       

. على تعزيز سياسة األكل الذكي وتنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن التغذية يف املدارس االبتدائية            
.  مدرسـة  ١٦٨، بلغ عدد املدارس االبتدائية املقيدة يف املخطـط          ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران 

) كونـغ  هونـغ األكل الذكي وعنوان املوقـع مطـاعم        (رى شن محلة منفصلة بعنوان      وج
EatSmart@restaurant.hk     لتـشجيع   ٢٠٠٨أبريـل   / يف نيسان  كونغ هونغ يف أحناء منطقة 

املطاعم على توفري مزيد من التنوع يف قوائم اختياراهتا املتاحة لتشمل الكثري مـن الفواكـه                
، جتاوز عدد   ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران . الزيت وامللح والسكر  واخلضراوات ويقل حمتواها من     

وعلى املدى الطويل، هتـدف إدارة الـصحة إىل         .  مطعم ٦٠٠ املطاعم املشتركة يف الربنامج   
وسُينظر كذلك يف القيام مبشاريع جتريبية      . زيادة عدد املدارس واملطاعم املشتركة يف احلملتني      

 املرحلة االبتدائيـة ويف الـشركات التجاريـة         قبل مالتشجيع األكل الصحي يف مؤسسات      
  .٢٠١١-٢٠١٠ يف
، واصل مكتب مكافحة التبغ التابع إلدارة الـصحة تعزيـز           ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف    ٣٢-٢٥

أنشطة اإلعالن والتثقيف الصحي والترويج بشأن مكافحة التبغ من خالل إعالنات تليفزيونية            
ات دراسية وبرامج تفاعليـة علـى       وإذاعية للصاحل العام، وإعالنات ضخمة خارجية، وحلق      
وزيادة يف تعزيز اجلهود املبذولة ملنع . اإلنترنت موجهة إىل الشباب يف املوقع الشبكي للمكتب 

واه بشأن   التدخني والكف عنه، بدأت إدارة الصحة يف التعاون مع جمموعة مستشفيات تونغ           
ويغطـي  . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩ سنوات مـن     ٣برنامج جمتمعي جترييب لوقف التدخني مدته       

الربنامج جمموعة شاملة من األنشطة واخلدمات تشمل خدمة التوقف عن التدخني، وتـوفري             
. التثقيف للجمهور والتدريب للمشتغلني بالرعاية الصحية واالضطالع باملـشاريع البحثيـة          

أوي لتوفري برنامج    يف اتفاق للتمويل واخلدمة مع مستشفى بوك       أيضاً   ودخلت إدارة الصحة  
 للتوقف عن التدخني مدته عام واحد باستخدام الطب الصيين التقليدي يبدأ سـريانه              جترييب
أوي خدمة جمانية    وسيقدم املمارسون الطبيون يف مستشفى بوك     . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١ من

للتوقف عن التدخني، مبا فيها إسداء املشورة والوخز باإلبر الصينية، يف عشر عيادات متنقلة              
  . خمتلف املقاطعات يف موقعا٤٨ً ختدم
 مـشاريع للمـدن الـصحية       كونغ هونغ يف   ١٨  الوقد أنشأت مجيع املقاطعات       ٣٣-٢٥

وتعمل إدارة الصحة باالشتراك مع اإلدارات      . هذه املشاريع  بدرجات متفاوتة وقامت بتنفيذ   
وستواصـل إدارة   . احلكومية والوكاالت احمللية على دعم ما تقوم به مشاريع املدن الصحية          

حة أداء دور استشاري وتشاركي يف اجملال الصحي، وتقدمي املسامهات املهنية يف الشؤون             الص
  . املتعلقة بالصحة العامة وتعزيز الصحة
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 لنشر الرسائل املتعلقة بالـسالمة املهنيـة         متنوعاً وقد اعتمدت إدارة العمل هنجاً      ٣٤-٢٥
ل وسـائط اإلعـالم     وتشمل هذه الرسائل اإلعالن من خال     . والصحة بني صفوف اجلمهور   

.  املوقع الشبكي للوزارة   فضالً عن كالتليفزيون واإلذاعة والنقل العام كاحلافالت والقطارات       
جمموعة واسعة من الربامج واألنـشطة التثقيفيـة         أيضاً   وإضافة إىل ذلك، تنظم إدارة العمل     

ة املهنيـة   والتروجيية يف شراكة مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا فيها جملس الـسالم            
والصحة واإلدارات احلكومية األخرى والرابطات التجارية والنقابات العمالية إلذكاء الوعي          
بالسالمة يف العمل وغرس مفهوم التنظيم الذايت بني صفوف أربـاب العمـل واملـوظفني               

وتشمل هذه الربامج واألنشطة خمطط جائزة السالمة لصناعة توريـد          . واجلمهور بوجه عام  
وميثاق السالمة املهنية، وبرنامج السالمة املهنية والـصحة، وخمططـات الرعايـة            األغذية،  

ملساعدة املشاريع التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم على شراء معدات الـسالمة، وعقـد             
وتعـزز هـذه    . حلقات دراسية خمتلفة وتقدمي حماضرات وإقامة معارض وإصدار منشورات        

مل واملوظفني بشأن املخاطر الصحية واألمـراض املهنيـة،   معارف أرباب الع أيضاً  املبادرات
  .وتساعدهم على اختاذ التدابري االحترازية من إصابات العمل واألمراض املهنية

املوقع الشبكي للمريض الذكي ليكـون منـصة         أيضاً   وأنشأت هيئة املستشفيات    ٣٥-٢٥
عاية الـصحية الرئيـسية     جامعة على اإلنترنت لتوفري املعلومات عن األمراض وإجراءات الر        

وتوجد يف املوقع الشبكي للمريض     .  عامة اجلمهور  فضالً عن للمرضى والقائمني على الرعاية     
ويهـدف  .  من الوصول إىل املعلومات  بصرياًالذكي بعض مسات لتمكني األشخاص املعوقني       

إدارة املوقع إىل تعزيز الفهم لدى اجلمهور بشأن األمراض الرئيسية ومساعدة املرضى علـى              
كما يتضمن معلومات عن مجاعات املرضـى للمـساعدة الذاتيـة           . أمراضهم بشكل أفضل  

  . للدعم املتبادل فيما بني املرضىتشجيعاً

  تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية    
 الرعاية الصحية بتقدمي الرعاية اليت تركز على املـريض          موظفيولتعزيز الوعي لدى      ٣٦-٢٥

 رعاية املرضى ذوي االحتياجات اخلاصة، تنظم هيئة املستشفيات وإدارة          وحتسني حساسيتهم يف  
الصلة بصفة مستمرة     ملوظفيهما حلضور التدريب ذي    الترتيباتالصحة برامج تدريبية أو جتريان      

وتـشمل  .  باحترام حقوق املرضـى ومـشاعرهم      ووعيهملتعزيز مهارات املوظفني التواصلية     
  .واصل املرضى وتكافؤ الفرص، وما إىل ذلكاملواضيع اليت يغطيها التدريب ت

وأعرب بعض املعلقني عن القلق إزاء عدم كفاية العاملني يف جمال الرعاية الصحية               ٣٧-٢٥
 اإلداريـة   كونغ هونغلتلبية الطلب املتزايد على خدمات إعادة التأهيل وحثوا حكومة منطقة           

هـذا   ويف.  جمال الرعاية الصحية   اخلاصة على زيادة جهودها املبذولة يف تدريب العاملني يف        
الصدد، يقدم مكتب األغذية والصحة املشورة بشأن االحتياجات من األيدي العاملة للعمـل   

مبا يف ذلك أخصائيو العالج الطبيعي وأخصائيو العـالج املهـين           (يف جمال الرعاية الصحية     
ات ختصيص أماكن يف ضوء دورة جلنة املنح الطالبية للتخطيط الحتياج    ) واملمرضات، وهكذا 
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وستأخذ احلكومة بعني االعتبار يف تقدير االحتياجـات  . الطالب ومتويلها ملدة ثالث سنوات   
من األيدي العاملة آراء أرباب العمل الرئيسيني للعاملني يف جمال الرعاية الصحية، مبا يف ذلك               

. ات اخلاصة هيئة املستشفيات وإدارة الصحة ومقدمو خدمات الرعاية االجتماعية واملستشفي        
 بعدد املتقاعدين كل عام وباجتاهـات اإلهـدار يف   وستحيط هذه املنظمات واإلدارات علماً   

للطلب على اخلدمة يف املستقبل مع مراعاة عوامل مثـل شـيخوخة           تقييماً  املستقبل، وجتري   
  .السكان والتغريات السكانية واالحتياجات اخلاصة للمجتمع بالنسبة جملاالت خدمة معينة

منوذج تقدمي خدمات الرعاية الصحية وغـري        أيضاً   وستأخذ احلكومة يف اعتبارها     ٣٨-٢٥
ذلك من السياسات ذات الصلة، كتطوير الرعاية األولية وتعزيز تطوير املستشفيات اخلاصـة             
وما ينطويان عليه من احتياجات األيدي العاملة بالنسبة لتقديرات االحتياجات الكلية مـن             

عالوة على ذلك، جتـري إدارة الـصحة دراسـات          . د الرعاية الصحية  األيدي العاملة ألفرا  
إحصائية بشأن موارد األيدي العاملة من العاملني يف جمال الرعاية الصحية بانتظام جلمع آخر              
املعلومات عن أعداد العاملني يف هذا اجملال ومساهتم وتوظيفهم ومتابعة التغريات اليت تطرأ على            

  .االجتاه السائد
 اإلدارية اخلاصة رصد االحتياجـات مـن        كونغ هونغستواصل حكومة منطقة    و  ٣٩-٢٥

األيدي العاملة للعاملني يف جمال الرعاية الصحية عن كثب وتقدمي التوصيات إىل جلنة املـنح               
اجلامعية بشأن األماكن الطالبية ذات التمويل العام يف املستقبل للرجوع إليهـا مـن ِقبـل                

  .ط األكادميياملؤسسات يف قيامها بالتخطي

  ٢٦املادة     
  التأهيل وإعادة التأهيل

 مع سياسـاهتا املـستقرة       اإلدارية اخلاصة، متشياً   كونغ هونغتنفذ حكومة منطقة      ١-٢٦
يف جماالت الصحة واجتاهاهتا االستراتيجية إلعادة التأهيل، برامج خمتلفة للتأهيل وإعادة التأهيل  

كني األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر        لتم والعمل والتعليم واخلدمات االجتماعية   
من االستقاللية واحملافظة عليها، وحتقيق إمكاناهتم البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنية علـى            

  .الوجه األكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام يف مجيع نواحي احلياة
سعة من خدمات الرعاية  وكما أوضحت األفرع السابقة، توفر احلكومة جمموعة وا         ٢-٢٦

والدعم اجملتمعيني لألشخاص ذوي اإلعاقة والقائمني على رعايتـهم ملـساعدهتم يف تنميـة              
 هلم من مواصلة العيش املستقل يف املرتل وإلعدادهم لالندماج الكامـل يف             إمكانياهتم متكيناً 

كن ألسرهم أن توفر     بالذين ال ميكنهم العيش املستقل والذين ال مي        يتعلق فيماو. اجملتمع احمللي 
هلم الرعاية الكافية، نوفر هلم جمموعة متنوعة من خدمات الرعاية املؤسسية لتحسني نوعيـة              

وترد تفاصـيل خـدمات الـدعم    . حياهتم ومساعدهتم على تكوين مهارات العيش املستقل    
تأهيـل  ويرد بيان بـرامج ال .  من هذا التقرير١٩املؤسسية واجملتمعية املذكورة يف إطار املادة      
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 من هذا التقرير، على     ٢٥ واملادة   ٢٤وإعادة التأهيل يف جمايل التعليم والصحة يف إطار املادة          
وسنتناول برامج إعادة التأهيل وتدابري الدعم يف جماالت توظيف األشـخاص ذوي            . التوايل

  . أدناه٢٧اإلعاقة يف إطار املادة 
والقائمني على رعايتهم عن    وسنواصل مراقبة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة         ٣-٢٦

كثب ونواصل تزويدهم بالربامج املتنوعة بغية مساعدة هؤالء األشخاص علـى االنـدماج             
  .الكامل يف اجملتمع

  ٢٧املادة     
  العمل والعمالة

  هدف السياسة العامة    
 اإلدارية اخلاصة ملـساعدة     كونغ هونغيتمثل اهلدف من سياسات حكومة منطقة         ١-٢٧

عاقة يف احلصول على العمل يف كفالة متتعهم بإمكانية املشاركة على قدم            األشخاص ذوي اإل  
هلذه الغاية، نطبق تـدابري  حتقيقاً و. املساواة يف العمل املنتج لكسب الرزق يف السوق املفتوحة 

كما نوفر جمموعة  . تشريعية مناسبة ملكافحة التمييز ضد اإلعاقة يف مكان العمل ويف التوظيف          
دعم التوظيف والتدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبـا يف ذلـك            واسعة من خدمات    

اخلدمات اليت توفرها إدارة العمل للتنسيب االنتقائي من أجل مـساعدة األشـخاص ذوي              
اإلعاقة يف احلصول على الوظائف، وإعادة التأهيل املهين اليت تنظمها وزارة اخلدمة االجتماعية 

برامج إعادة التدريب اليت يوفرها مكتب إعادة تـدريب          فضالً عن وجملس التدريب املهين،    
ولتعزيز فرص األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول على عمل، يتعـاون مكتـب             . املوظفني

العمل والرفاه مع اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل وقطاعات خمتلفة من اجملتمع على تعزيـز              
مات وقطاع األعمال التجاريـة     قدرات العمل لدى هؤالء األشخاص وتشجيع خمتلف املنظ       

وتـدرك احلكومـة متـام اإلدراك       . اخلدمات اليت يوفروهنا  /على توظيفهم أو شراء املنتجات    
الشواغل اليت أعرب عنها بعض املعلقني بشأن الصعوبات اليت يواجههـا األشـخاص ذوو              

ـ     ف اإلعاقة يف احلصول على عمل يف السوق املفتوحة، وستواصل تعزيز خدمات دعم التوظي
والتدريب املهين والتماس التعاون الشامل لعدة قطاعات وتنفيذ املبادرات املناسبة للتـشجيع            

  .على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

  التشريعات ذات الصلة    

  )Cap. 487(القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة     
ي رب عمل أن    غري املشروع مبوجب القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة أل        من    ٢-٢٧

مييز ضد أحد األشخاص ذوي اإلعاقة بأن يرفض طلبه االلتحاق بالعمل، أو حبرمانه من فرص 
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أو تقييد حصوله عليها، أو بطرده ذلـك        ،  الترقية أو التحويل أو التدريب أو املزايا األخرى       
 :الشخص، إال يف حال أن يكون الشخص املعين

  ؛لة للوظيفةغري قادر على أداء املتطلبات األصي  )أ(  
حباجة إىل خدمات أو تسهيالت ال حيتاج إليها الشخص غري ذي اإلعاقـة               )ب(  

   .وأن يفرض توفري هذه اخلدمات أو التسهيالت مشقة ال ميكن تربيرها على رب العمل
 ممـا   أساساً يف إطار القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة أوسع          التوظيفونطاق    
فهو يغطي بـصفة أساسـية      . أو تشريع العمل  /جب القانون العام و    مبو بالتوظيفُيفهم عادة   

وتبدأ احلماية لدى تقـدمي     . العمل املتفرغ أو العمل لبعض الوقت أو العمل الدائم أو املؤقت          
  .الطلب قبل التوظيف ومتتد إىل حاالت ما بعد التوظيف عندما يترك الشخص وظيفته

ملعلومات بشأن ما إذا كانت أحكام القـانون        من ا مزيداً  وتتيح القضيتان التاليتان      ٣-٢٧
ك ففـي قـضية     . املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة تتعرض لالنتهاك حتت ظروف عمل معينة         

، وجدت حمكمة املقاطعـة أن  )٢املرفق  (HKLRD 777 3 [2000] وزير العدل ضد وآخرين
 الوراثة مبـرض    درجة اخلطورة اليت ينطوي عليها احتمال تعرض املدعني لإلصابة عن طريق          

 على سالمة مكان عملهم ومن مث فكل منهم قادر          "فعلياً خطراً"أصيب به ذووهم ال تشكل      
، )٦املرفق  (DCEO 8/2004، وزير العدل ضد مغري أنه يف قضية . على القيام مبتطلبات عمله

وجدت حمكمة املقاطعة أن املدعي غري قادر على أداء متطلبات عمله بدون ختفيض عـبء               
ورأت حمكمـة   . ل، والتقليل من التشتيت إىل أقصى حد، وهتيئة بيئة عمل مرفهة وحممية           العم

املقاطعة أن املدعي يطلب من رب العمل يف الواقع أن خيفض أو يغري املتطلبـات اجلوهريـة                 
  .لعمله واعتربت أن هذا الطلب من شأنه أن يفرض مشقة ال ميكن تربيرها على رب العمل

، عندما دخلت أحكام القـانون املتعلـق        ١٩٩٦ديسمرب  / األول من كانون بدءاً  و  ٤-٢٧
، كان ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣١بالتمييز بسبب اإلعاقة املرتبطة بالعمل حيز التنفيذ، حىت     

 شكوى متعلقة بالتوظيف إىل جلنة تكـافؤ الفـرص، مبـا            ٣ ٢٨٨ قد مت تقدمي ما جمموعه    
ومن بني العدد اإلمجايل للـشكاوى الـيت        . مة يف املائة من جمموع الشكاوى املستل      ٧١ ميثل

 / حزيـران  ٣٠وحـىت   .  يف املائـة منـها بنجـاح       ٥٨جيري التصاحل بشأهنا، متت تسوية      
، متت املوافقة   طلباً ٢٣١، كان عدد طلبات املساعدة القانونية اليت تلقتها اللجنة          ٢٠١٠ يونيه
  .منها)  يف املائة٣٥( حالة ٨١ على
، أصدرت جلنة تكافؤ الفرص مدونة قواعد املمارسة ١٩٩٧ناير ي/ويف كانون الثاين  ٥-٢٧

 من القـانون،    ٦٥للبند  وفقاً  بشأن التوظيف يف إطار القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة،          
 من أرباب العمـل     وتساعد املدونة كالً  . وذلك فور دخول القانون إىل حيز التنفيذ الكامل       

 املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة، وتوفر مبادئ توجيهيـة         طلبات القانون تواملوظفني على فهم م   
 "األجر املتساوي عن العمل املتساوي يف القيمة      "كما توضح مفهوم ومبدأ     . لالمتثال القانوين 

وقد اكتسب اجلمهور معرفـة أفـضل       . وتشجع أرباب العمل على تنفيذ هذا املبدأ تدرجيياً       
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بب اإلعاقة على مدى العقد املاضي، وطرأت بعض         بالقانون املتعلق بالتمييز بس    وأوسع نطاقاً 
ويعتـرب  . تطورات يف الفقه القانوين وزيادة يف عدد الشكاوى املقدمة إىل جلنة تكافؤ الفرص            

 اآلن لتنقيح املدونة بإضافة قضايا إيضاحية ومقترحات مبمارسات جيدة لكـي        مناسباًالوقت  
ومت .  من التمييز   للعمل خالياً  مكاناًية وهتيئ   تظل مبثابة مرجع مفيد لالمتثال للمتطلبات القانون      

  .٢٠١٠أبريل /نشر مشروع املدونة املنقحة للمشاورة العامة يف نيسان

  )Cap. 57(قانون العمل     
يتمتع مجيع املوظفني، مبن فيهم العاملون ذوو اإلعاقة، باحلماية مبوجـب قـانون               ٦-٢٧

العمل وهلم أن يلتمسوا االنتـصاف يف   وهم يتمتعون بنفس حقوق ومزايا      ). Cap. 57(العمل  
وميكن للموظـف   . حال حرماهنم من املزايا واحلماية مبوجب قانون العمل أو عقود عملهم          

الذي ُيفصل من العمل بشكل غري معقول أن يطالب بتعويضات من رب عمله، على النحو               
 ٢٤ قـل عـن   املنصوص عليه يف قانون العمل، إذا كان تعيينه مبوجب عقد مستمر ملدة ال ت             

  . ومل يكن لدى رب العمل سبب وجيه لفصلهشهراً
وحيثما يثبت الفصل غري املعقول، ميكن حملكمة العمل أن تأمر باإلعادة إىل العمل               ٧-٢٧

وإذا مل يصدر أمر مـن هـذا     .  باملوافقة املتبادلة لرب العمل واملوظف     رهناًأو إعادة التشغيل    
مقابل إهناء اخلدمة حـسبما    يدفع رب العمل مبالغالقبيل، ميكن حملكمة العمل أن تقضي بأن   

  . يف ضوء تلك الظروف ومالئماًتراه عادالً
وال يوجد أمر    )١٥( كونه غري قانوين   فضالً عن وحيثما يثبت أن الفصل غري معقول         ٨-٢٧

 ١٥٠ ٠٠٠  يـصل إىل   اإلعادة إىل العمل أو بإعادة التشغيل، جيوز أن ُيمنح املوظف تعويضاً          
 حبد أقصى، بغّض النظر عن منحه أو عدم منحه مبالغ إهناء            كونغ هونغالرات  دوالر من دو  

  .اخلدمة

  خدمات إعادة التأهيل املهين والتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة    
 اإلدارية اخلاصة إىل توفري جمموعة واسعة مـن         كونغ هونغتسعى حكومة منطقة      ٩-٢٧

 اإلعاقة لتزويدهم مبهارات العمـل      خدمات إعادة التأهيل املهين والتدريب لألشخاص ذوي      

__________ 

 ): Cap. 282(الفصل يف الظروف التالية غري مشروع ألنه يتعارض مع األحكام احملددة لقانون العمل  )١٥(

  الطرد بعد أن تعلن املوظفة رب العمل بأهنا حامل؛  )أ(
  العضوية واألنشطة النقابية؛الطرد بسبب   )ب(
  الطرد بينما املوظف يف إجازة مرضية مدفوعة األجر؛  )ج(
الطرد بسبب إدالء املوظف بشهادة أو معلومات يف أي إجراءات أو استفسار فيما يتـصل بإنفـاذ                   )د(

  قانون العمل، أو بسبب حوادث الصناعة، أو اإلخالل بتعليمات أمان العمل؛
 .قبل صدور شهادة للتقييم  أن يدخل الطرفان يف اتفاق بتعويض املوظف أوطرد موظف مصاب قبل  )ه(
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ويرد . اليت تفي مبتطلبات السوق وتساعدهم يف احلصول على عمل مالئم يتناسب مع قدراهتم
  .تفصيل هذه اخلدمات يف الفقرات التالية

  مراكز املهارات التابعة جمللس التدريب املهين    
هين جمموعة متنوعـة مـن      توفر مراكز املهارات الثالثة التابعة جمللس التدريب امل         ١٠-٢٧

الربامج التدريبية اليت حتكمها قوى السوق لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يبلغـون            /الدورات
أو أكثر، الذين يتبني من تقييمهم أن لديهم القدرة على العمل يف السوق             عاماً   ١٥من العمر   

تشمل دورات يف   وهي  . املفتوحة، بغية تعزيز احتماالت توظيفهم وجتهيزهم للعمالة املفتوحة       
اخلدمات التجارية وخدمات التجزئة وخدمة توريد األطعمة األساسية واملمارسات احلاسوبية          
والشبكية، والتصميم والنشر املكتيب والطباعة وخدمة التغليف واملمارسة املكتبيـة وخدمـة            

وتقـدم مراكـز املهـارات     . السوقيات وخدمة التـدليك، يف مجلـة خـدمات أخـرى          
  . مزودة بتسهيالت لإلقامةمكاناً ١٢٠  للتدريب املتفرغ، منهامكاناً ٦٦٠ جمموعه ما
دورات مسائية لـبعض     أيضاً   وإىل جانب الدورات املتفرغة، تتيح مراكز املهارات        ١١-٢٧

 وتتسم بطريقة احلضور املرن لتلبيـة االحتياجـات       خصيصاًالوقت ودورات قصرية مصممة     
 بـدورات التـدريبٍ     مكاناًل عام توفري ستني     ويتم يف ك  . اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة   

وميكن يف  . خصيصاً مكان للتدريب يف دورات قصرية مصممة        ٣٠٠املسائي لبعض الوقت و   
الوقت احلايل قبول معظم املتقدمني يف الربامج التدريبية مبراكز املهارات يف غضون وقت قصري 

، كان متوسط طـول     ٢٠٠٩ عامويف  . من إكمال عملية تقدمي الطلب وإجراء التقييم املهين       
  .)١٦(وقت االنتظار حوايل أسبوعني

الربامج التدريبية ملراكز املهارات الستعراضات دورية وللتـدقيق        /وختضع الدورات   ١٢-٢٧
من جانب اللجنة الفرعية للدورات يف إطار اختصاص جلنة مراكز التدريب املهـين املعنيـة               

ل أعضاء اللجنة واللجنة الفرعية ممثلني عـن        ويشم. بالتدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة    
جملس مدارس التعليم اخلاص، ورابطات أرباب العمل، واإلدارات احلكومية واملنظمات غـري         

وهي توفر إسهامات قيمة لتصميم برامج التدريب من أجـل كفالـة            . احلكومية ذات الصلة  
يتها احتياجات األشخاص ذوي    توافق هذه الربامج مع متطلبات املهارات الوظيفية احمللية وتلب        

  .اإلعاقة وسوق العمل

  خدمات التدريب النهارية وإعادة التأهيل املهين اليت تقدمها إدارة الرعاية االجتماعية    
وملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على حتسني قدراهتم على التكيف االجتمـاعي             ١٣-٢٧

رعاية االجتماعيـة خبـدمات خمتلفـة       وتعزيز مهاراهتم االجتماعية واملهنية، تزودهم إدارة ال      

__________ 

 أيام  ٥ إىل   ٣وبرنامج التقييم املهين الشامل هو من       متوسط الوقت الالزم إلكمال برنامج التقييم املهين احملدد          )١٦(
 . أسابيع، على التوايل٣ومن أسبوعني إىل 
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 مكاناً ١٦ ٣٨٤ جمموعه ويوجد يف الوقت احلايل ما    . للتدريب النهاري وإعادة التأهيل املهين    
 يف مراكـز  مكاناً ١٣٧ ، مت توفري أماكن إضافية عددها  ٢٠١١-٢٠١٠ ويف. هلذه اخلدمات 

وفيما يلـي   .  املتكامل  يف مراكز خدمات إعادة التأهيل املهين      مكاناً ٤٣٨األنشطة النهارية و  
  :تفاصيل هذه اخلدمات

  مراكز التدريب املهين املتكامل  )أ(  
توفر مراكز التدريب املهين املتكامل التدريب املهين الشامل واملنهجي لألشخاص             

       ويوجـد  . ذوي اإلعاقة ملساعدهتم يف احلصول على العمالة املفتوحـة وتنميـة إمكانيـاهتم       
زان تديرمها املنظمات غري احلكومية بدعم مـن احلكومـة، يـوفران            يف الوقت احلايل مرك   

  . للتدريبمكاناً ٤٥٣جمموعه  ما
  حلقات العمل احملمية  )ب(  
تزود حلقات العمل احملمية األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين مل يتمكنوا بعـد مـن       

، ميكنهم  يصاًخصااللتحاق بالعمالة املفتوحة، بالتدريب املهين املناسب يف بيئة عمل مصممة           
فيها أن يتعلموا التكيف مع متطلبات العمل العادية، وتكوين املهارات والعالقات االجتماعية،  

، كانـت   ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . والتحضري إلمكانية التقدم إىل العمالة املدعومة واملفتوحة      
  .مكاناً ٥ ١٣٣ حلقة عمل حممية توفر ٣٥توجد 

  العمالة املدعومة  )ج(  
الة املدعومة األشخاص ذوي اإلعاقة بالتدريب املهين والبحـث عـن           تزود العم   

الوظائف املناسبة والتوجيه يف أثناء العمل وخدمات التوجيه املستمرة واملهـارات املرتبطـة             
وهي تعمل مبثابة منفذ لترقي متدريب العمالة احملمية وخطوة ضـرورية  . بالعمل، وما إىل ذلك 

لـة  ذوي اإلعاقة الذين ال ميكنهم بدوهنا االلتحاق بالعمـا        حنو االندماج بالنسبة لألشخاص     
  .مكاناً ١ ٦٤٥  منظمة غري حكومية توفر٢٧، كانت توجد ٢٠١٠مارس /ويف آذار. املفتوحة

  مراكز خدمات إعادة التأهيل املهين املتكاملة  )د(  
 منوذج مركز خـدمات إعـادة       ٢٠٠٤ عامطبقت إدارة الرعاية االجتماعية منذ        

ملهين املتكاملة اجلديد لتقدمي اخلدمات من خالل إعادة تصميم خـدمات حلقـات             التأهيل ا 
وتوفر هذه املراكز جمموعة من خـدمات إعـادة         . العمل احملمية وخدمات العمالة املدعومة    

التأهيل املهين حتت سقف واحد ومتكاملة، مبا فيها التدريب على مهارات العمـل وتنميـة               
العالقات بني األشخاص بغية إعـدادهم إلمكانيـة التقـدم          املهارات االجتماعية ومهارات    

خلدمات إعادة  مركزاً   ٢٣، كان يوجد    ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . لاللتحاق بالعمالة املفتوحة  
  .مكاناً ٣ ٦٨٥التأهيل املهين املتكاملة توفر ما جمموعه 

برنامج التدريب أثناء العمـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وسـنيواي              )ه(  
Sunnyway :رنامج التدريب أثناء العمل للشباب ذوي اإلعاقةب  
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 هلم على إتاحة فـرص      يوفر هذان الربناجمان دعم األجور ألرباب العمل تشجيعاً         
ويف إطار هذين الربناجمني، جيري تقـدمي خـدمات منـها           . العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة   

 املرتبطـة بالوظيفـة     التدريب الداخلي ومطابقة الوظائف والتدريب يف أثناء العمل واملشورة        
، ٢٠١٠مـارس   /ويف آذار . والدعم بعد التنسيب، وما إىل ذلك، لألشخاص ذوي اإلعاقـة         

  . يف إطار هذين الربناجمنيمكاناً ٧٤٣ُعرض ما جمموعه 
  مراكز األنشطة النهارية  )و(  
وبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة الذين ال يتمكنون مـن تلقـي               

 املهين أو حلقات العمل احملمية، تتيح هلم مراكز األنشطة النهارية الرعايـة             خدمات التدريب 
    /ويف آذار . والتدريب أثناء النهار يف مهارات املعيشة اليومية ومهـارات العمـل البـسيطة            

  .مكاناً ٤ ٤٩٥لألنشطة النهارية، توفر مركزاً  ٧٨، كان يوجد ٢٠١٠مارس 
، ميكنهم التقدم هلـذه اخلـدمات    عاما١٥ًاقة سن   وعندما يبلغ الطالب ذوو اإلع      ١٤-٢٧

وميكن أن يقـوم األخـصائيون      . ويوضعون على قوائم انتظار أثناء فترة بقائهم يف املدرسة        
االجتماعيون يف املدارس وأخصائيو خدمة األسرة وموظفو وحدات خدمة إعـادة التأهيـل             

إعادة التأهيـل التـابع إلدارة      تقدمي الطلبات إىل نظام اإلحالة املركزي خلدمات        /باإلحاالت
  .الرعاية االجتماعية

  الدورات التدريبية اليت يوفرها جملس إعادة تدريب العمالة    
 كـانون   ١جرى التوسع يف أهداف خدمة جملس إعادة تدريب العمالـة منـذ               ١٥-٢٧

 ١٥  اإلدارية اخلاصة من األعمـار     كونغ هونغ لتشمل سكان منطقة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
وبرامج جملـس إعـادة     . ا فوقها وتعليمهم يف مستوى الدراسة اجلامعية أو ما دوهنا         فمعاماً  

 مبا فيها الربامج اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، ميكن تصنيفها يف فئـتني             ،تدريب العمالة 
رئيسيتني، مها الدورات التدريبية على مهارات خاصة بوظائف معينة مرتبطة بالتنسيب للعمل            

وتـزود  . والدورات التدريبية على مهارات عامة للعمل لبعض الوقـت        على أساس التفرغ    
. الدورات املرتبطة بالتنسيب العاطلني عن العمل بالتدريب على املهارات املهنية بدون مقابل           

وملساعدة املتدربني يف الدخول إىل سـوق       . بيكما مينح امللتحقون هبذه الدورات بدل تدر      
 تدريب لتزويد املتدربني خبدمة متابعة التنسيب لفترة        العمل، من الضروري أن توجد هيئات     

أما الدورات التدريبية على املهارات العامة غري املرتبطة بالتنسيب اليت جتـري يف             . ستة أشهر 
. سياق العمل بعض الوقت فتشمل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واللغات املهنية، وما إليها           

ف إىل تعزيز قدرة األشخاص العاملني أو العاطلني عن  وهتد سخياً وتتلقى هذه الدورات دعماً   
  .العمل على املنافسة، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة

وتشمل الدورات املرتبطة بالتنسيب املصممة ألجل األشخاص ذوي اإلعاقـة يف             ١٦-٢٧
الوقت احلايل التسويق عن بعد والنشر املكتيب وتصميم صفحات االستقبال الشبكية وخدمة            
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مالء وخدمة التنظيف وإدارة التجزئة واملخازن وخدمة الربيد السريع واألعمال الكتابيـة،            الع
وهي تقدم من خالل شبكات املقاطعات التابعة هليئات التدريب املعينـة التابعـة             . وما إليها 

ويقدم اجمللس ثالث دورات تدريبية مرتبطـة       .  هيئة ١٥جمللس إعادة تدريب العمالة وعددها      
 "شهادة يف إدارة املبيعات واملتـاجر     " و "شهادة يف تدريب مساعدي النظافة    "هي  بالتنسيب،  

. مناسـبة للبـالغني ذوي اإلعاقـة العقليـة         أيضاً    وهي "شهادة يف تدريب ناقلي الربيد    "و
، بلغ عدد األشـخاص املقيـدين يف الـدورات املـذكورة أعـاله              ٢٠١٠-٢٠٠٩ ويف

من مزيداً  دم جملس إعادة تدريب العمالة      ولكي خي .  من ذوي اإلعاقة    شخصاً ١ ٣٥٠ حوايل
 مكان تدرييب هلـذه الفئـة املـستهدفة         ٢ ٠٠٠األشخاص ذوي اإلعاقة، حجز ما جمموعه       

 دورة مرتبطـة  ٤٠ دورة تدريبية، منـها  ٤٧ قدره  إمجالياً، ويقدم عدداً ٢٠١١-٢٠١٠ يف
  .بالتنسيب وسبع دورات للتدريب على املهارات العامة

  نتقائيدوائر التنسيب اال    
تدير دوائر التنسيب االنتقائي التابعة إلدارة العمل خمطط التوجيه والتنسيب للعمل             ١٧-٢٧

وخدمة التنسيب املتكامل ملساعدة الذات بغرض تعزيز فرص التوظيـف لألشـخاص ذوي             
وترد أدناه تفاصيل كل مـن      . اإلعاقة الذين لديهم االستعداد للعمل يف سوق العمل املفتوح        

  .يه والتنسيب للعمل وخدمة التنسيب املتكامل ملساعدة الذاتخمطط التوج

  خمطط التوجيه والتنسيب للعمل    
 بغية تشجيع   ٢٠٠٥أبريل  /بدأ العمل مبخطط التوجيه والتنسيب للعمل يف نيسان         ١٨-٢٧

أرباب العمل على إتاحة فرص العمل الشاغرة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل التنـسيب              
ولتحسني فرص األشخاص ذوي اإلعاقة يف التوظيف وسط الركود . ة أشهرالتجرييب ملدة ثالث

 اإلداريـة اخلاصـة خمطـط       كونغ هونغ، عززت حكومة منطقة     ٢٠٠٩ عاماالقتصادي يف   
 ٣ ٠٠٠ أي مـن  ( برفع عتبة احلافز املايل املقدم ألرباب العمـل          التوجيه والتنسيب للعمل  

)  يف الـشهر   كونغ هونغ من دوالرات     دوالر ٤ ٠٠٠  إىل كونغ هونغدوالر من دوالرات    
، حقـق خمطـط التوجيـه والتنـسيب         ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣١ويف  . ومتديد فترة الدعم  

  . تنسيبا١ً ٧١٣ للعمل

  خدمة التنسيب املتكامل ملساعدة الذات    
خدمة التنسيب املتكامل ملساعدة الذات بغية       أيضاً   وتدير إدارة التنسيب االنتقائي     ١٩-٢٧

  واستقالالً الباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة على أن يكونوا أكثر استباقاً          تشجيع ومساعدة   
 ٣١ويف  . ٢٠٠٠أبريـل   /وبدأ العمل هبـذه اخلدمـة يف نيـسان        . يف حبثهم عن الوظائف   

 من الباحثني عن عمل ذوي اإلعاقة يف خدمة التنسيب          ٥ ٧٩٣، شارك   ٢٠١٠مارس  /آذار
  . للعمل مببادرة ذاتية منهم طلبا١٧ً ٥٢٩املتكامل ملساعدة الذات وقدموا ما جمموعه 
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  خدمة التنسيب االنتقائي التفاعلي    
 /عمـل منـذ كـانون الثـاين    أنشأت إدارة التنسيب االنتقائي التابعـة إلدارة ال         ٢٠-٢٧
لتوفري خـدمات معـززة      "خدمة التنسيب االنتقائي التفاعلي   "  ل املوقع الشبكي    ٢٠٠٣ يناير

ذوي اإلعاقة وألرباب عملهم احملتملني عن طريـق شـبكة          للتوظيف للباحثني عن عمل من      
وميكّن املوقع الشبكي األشخاص ذوي اإلعاقة من التسجيل خلدمة التنسيب لدى           . اإلنترنت

دائرة التنسيب االنتقائي، وتصفح الوظائف الشاغرة املتاحة، والقيام بأعمال مطابقة الوظائف           
بات الشواغر لدى الدائرة، وحتديد الباحثني عن     كما ميكّن أرباب العمل من وضع طل      . املبدئية

عمل ذوي اإلعاقة املناسبني لشغل وظائفهم الشاغرة، أو أن يطلبـوا مـن الـدائرة إحالـة       
  .املرشحني إىل مقابالت شخصية لالنتقاء من بينهم

ولتيسري التصفح من ِقبل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرباب العمل، جرى جتديـد              ٢١-٢٧
 لتيسري استرداد املعلومـات املرتبطـة       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١  املوقع الشبكي يف  

  .بالعمالة وخدمات التوظيف اليت تقدمها الدائرة
وكما يتبني من بيانات التنسيب التابعـة للـدائرة، سـجلت دائـرة التنـسيب             ٢٢-٢٧

 إحالـة   ٦١ ١٥٩، والقيام بإحـاالت إىل وظـائف عـددها           تسجيالً ١٣ ٧٨٨ االنتقائي
  .٢٠١٠مارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٦أبريل / نيسان١، يف الفترة من  تنسيبا٩ً ٩٤٤ وحتقيق

  توعية اخلرجيني ذوي اإلعاقة    
 على اخلرجيني ذوي املهارات التقنية واملهنية يف التـسجيل لـدى دائـرة              وتيسرياً  ٢٣-٢٧

بـشأن  التنسيب االنتقائي من أجل خدمات التنسيب، تنظم الدائرة بانتظام احللقة الدراسية            
 وعالوة على ذلـك،     .املهن ويوم التسجيل يف مراكز املهارات التابعة جمللس التدريب املهين         

إىل خمتلف املؤسسات األعضاء يف اجمللس لتوزيعهـا         أيضاً   ترسل جمموعات مواد التعلم الذايت    
  .على اخلرجيني ذوي اإلعاقة لتزويدهم بأساليب البحث عن الوظائف

  ل لألشخاص ذوي اإلعاقةتدابري لتعزيز فرص العم    

  الشراكة مع األعمال التجارية واجملتمعات احمللية    
، باالتـصال بقطاعـات   ٢٠٠٩ عامقامت اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل، يف    ٢٤-٢٧

 وقطاع األعمـال التجاريـة وقطـاع الرعايـة          ١٨  لخمتلفة، من بينها جمالس املقاطعات ا     
اليت يتمتع هبا األشخاص ذوو اإلعاقة وخدمات دعـم         االجتماعية، للترويج لقدرات العمل     

التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة اليت توفرها اإلدارات احلكومية ومنظمات إعادة التأهيـل،          
وحظيت هذه اجلهود بالقبول من منظمات الرعايـة        . واللتماس الدعم لتكوين شراكة ثالثية    

  .االجتماعية وجمالس املقاطعات وقطاع األعمال التجارية
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 بتوظيـف   يتعلـق  فيمـا أنشطة تروجيية    أيضاً   وينظم كثري من جمالس املقاطعات      ٢٥-٢٧
تعزيز "واختذت اللجنة املنظمة لليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة    . األشخاص ذوي اإلعاقة  

 / لالجتمـاع الـذي عقـد يف كـانون األول           موضـوعاً  "عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة   
 علـى   ١٨  ل وتعاونت مع جمالس املقاطعات ا     ٢٠٠٩فمرب  نو/ وتشرين الثاين  ٢٠٠٨ ديسمرب

 الذين يؤيدون توظيف األشخاص ذوي ١٨  ال يف املقاطعات "أرباب العمل الرمحاء"  باإلشادة  
واستجاب عدد من املؤسسات التجارية على وجه السرعة بعرض وظـائف علـى             . اإلعاقة

 الصلة ووكاالت إعادة التأهيل     األشخاص ذوي اإلعاقة مبساعدة من اإلدارات احلكومية ذات       
وهذا يـدل علـى أن      . وبالتوسع يف استخدام منتجات األشخاص ذوي اإلعاقة وخدماهتم       

  .جهودنا قد بدأت تؤيت مثارها
ولتعزيز اجلهود املبذولة يف الترويج لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة، يواصـل              ٢٦-٢٧

تعزيز عمالـة األشـخاص     "ل اعتماد   مكتب العمل والرفاه واللجنة االستشارية إلعادة التأهي      
وسيواصـالن  . ٢٠١٠ عـام  من املواضيع الرئيسية لربنامج الدعاية يف         واحداً "ذوي اإلعاقة 

إطالق جمموعة من املبادرات لتعزيز التفهم لدى خمتلف القطاعات لقدرات العمل اليت يتمتع             
لـف اإلدارات    تقدمي خدمات الدعم من جانـب خمت       فضالً عن هبا األشخاص ذوو اإلعاقة،     

واهلدف من ذلك هـو     . احلكومية ومنظمات إعادة التأهيل لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة       
تعزيز التعاون الشامل لعدة قطاعات فيما بني قطاع األعمال التجارية واجملتمعـات احملليـة              
واإلدارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية يف الترويج لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة،           

  .تايل دعم اعتماد هؤالء األشخاص على أنفسهم واندماجهم الكامل يف اجملتمع احملليوبال
 ملـرة واحـدة     ، ُمنحت إدارة الرعاية االجتماعية اعتمـاداً      ٢٠٠٢-٢٠٠١ويف    ٢٧-٢٧
تعزيز فرص العمل   " لتنفيذ مشروع بعنوان     كونغ هونغ مليون دوالر من دوالرات      ٥٠ قدره

وعن طريق دفع املنح    ). 3E’sمشروع   ("ملشاريع الصغرية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل ا     
أعمال جتارية صـغرية    /كنواة مالية، تقدم للمنظمات غري احلكومية املساعدة إلقامة مشاريع        

إلجياد فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتزويدهم بالعمل احلقيقي يف بيئة عمل خمططـة    
ارية الصغرية، ال ينبغي أن يقل عدد املوظفني األعمال التج/ويف هذه املشاريع. بعناية ومتعاطفة

 يف املائة من جمموع عدد املوظفني ويتوقع وجود عالقة سليمة بني رب             ٥٠ذوي اإلعاقة عن    
وسيمول كل مشروع مبنحة ال تتجـاوز مليـوين دوالر مـن دوالرات             . العمل وموظفيه 

 /ويف آذار .  بعـد ذلـك     ذاتياً  ألول سنتني من تشغيله وُيتوقع أن يصبح مكتفياً        كونغ هونغ
مشروع تعزيز   مبوجب   كونغ هونغ مليون دوالر من دوالرات      ٣٤,٤، مت منح    ٢٠١٠مارس  

وي اإلعاقة من خالل املشاريع الصغرية لـدعم املنظمـات غـري            فرص العمل لألشخاص ذ   
، منها التنظيف وتوريد األطعمة وجتميل السيارات        خمتلفاً جتارياًعمالً   ٦٠احلكومية يف إنشاء    

التدليك وحمال التجزئة وتوريد اخلضراوات وجتهيزها وخدمة املنازل ووكالة السفر، وما إىل            و
  . وظيفة لألشخاص ذوي اإلعاقة٤٨٨وقد خلقت هذه األعمال التجارية ما جمموعه . ذلك
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إعـادة  (املكتب االستشاري للتـسويق      أيضاً   وأنشأت إدارة الرعاية االجتماعية     ٢٨-٢٧
العمل والتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل هنُج إنشاء األعمال          لتعزيز فرص   ) التأهيل

وتشمل خدمات املكتب مساعدة    . التجارية والتسويق االبتكارية والفعالة واملتسمة بالكفاءة     
تعزيـز فـرص    املنظمات غري احلكومية يف إقامة األعمال التجارية الصغرية يف إطار مشروع            

ل املشاريع الصغرية، وتعزيز قدرات العمـل لـدى         العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة من خال     
 كونغ هونغاألشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز تعاون املنظمات غري احلكومية مع حكومة منطقة      

  .اإلدارية اخلاصة والقطاعات اخلاصة
بانتظام أنشطة التثقيـف     أيضاً   وتنظم دائرة التنسيق االنتقائي التابعة إلدارة العمل        ٢٩-٢٧

ة للترويج لقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة على العمـل وتعزيـز فرصـهم يف         العام والدعاي 
وتشمل هذه األنشطة تنظيم احلمالت التروجيية حلرف معينة للدعاية للشواغر وتنظيم           . العمل

احللقات الدراسية واملعارض لالتصال بأرباب العمـل، واإلعـالن يف وسـائط اإلعـالم،              
  .ص ذوي اإلعاقةوالكتيبات اإلرشادية عن توظيف األشخا

  التدابري اليت تتخذها املنظمات واهليئات النظامية اليت تدعمها احلكومة     
وقد عمل مكتب العمل والرفاه على تـشجيع اإلدارات احلكوميـة واملنظمـات           ٣٠-٢٧

واهليئات النظامية اليت تدعمها احلكومة على اختاذ عدد كبري من التدابري لزيادة تعزيز عمالـة               
وتشمل هذه التدابري وضع مؤشرات لعمل األشخاص ذوي اإلعاقة         .  اإلعاقة األشخاص ذوي 

على أساس طوعي، ووضع السياسات واإلجراءات بشأن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة            
مع توجيه االهتمام إىل توظيفهم يف اخلدمة املدنية، ونشر أعـداد املـوظفني ذوي اإلعاقـة                

ستعانة على سبيل األولوية باخلدمات واملنتجات اليت واملبادرات ذات الصلة يف منشوراهتا، واال
ومن أجل تتبع التقـدم الـذي حتـرزه     . توفرها املؤسسات االجتماعية لقطاع إعادة التأهيل     

املنظمات العامة يف تعزيز عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة، أجريت دراسات استقصائية تتبعية            
 الصلة من املنظمات اليت تدعمها       جلمع املعلومات ذات   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ يف األعوام 

وقد أجريت جولة جديدة من الدراسة االستقصائية التتبعية بالفعل . احلكومة واهليئات النظامية
  . ويعكف مكتب العمل والرفاه على توحيد وحتليل البيانات اليت مت تلقيها٢٠١٠ يف
كومة على تـشغيل    ولزيادة اجلهود املبذولة يف تشجيع املنظمات اليت تدعمها احل          ٣١-٢٧

 مبديري ٢٠٠٨ عاماألشخاص ذوي اإلعاقة، اجتمعت اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل بعد         
املنظمات الرئيسية لقطاع الرعاية االجتماعية لتشجيعهم على اختاذ التدابري الالزمـة لتعزيـز             

 وقد أبدت منظمات الرعاية االجتماعية هـذه موافقتـها        . تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة   
واضطلعت بتحديد مؤشرات للعمالة واختذت تدابري خمتلفة لتعزيز تشغيل األشـخاص ذوي            

  ). لالطالع على مزيد من التفاصيل عن هذه التدابري١٢انظر املرفق (اإلعاقة 
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   اإلدارية اخلاصة كونغ هونغالتدابري اإلدارية املتخذة داخل حكومة منطقة     
 اإلدارية اخلاصة بزمـام     كونغ هونغ منطقة   رأى بعض املعلقني أن متسك حكومة       ٣٢-٢٧

والواقع أن احلكومة تسعى لوضع األشـخاص       . القيادة يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة     
ذوي اإلعاقة يف الوظائف املالئمة كلما أمكن وترحب بالطلبات املقدمة منهم لشغل األماكن             

ن ذوو اإلعاقـة الـذين      ولن خيضع املتقـدمو   . الشاغرة سواء يف اخلدمة املدنية أو خارجها      
 إىل يستوفون شروط القيد األساسية للوظائف إىل أي معايري إضافية للتصفية وسيدعون تلقائياً       

كما سُيمنح املرشحون ذوو اإلعاقة درجة مناسـبة مـن          . حضور مقابلة شخصية لالختيار   
عتـرب  يوعندما  . هلم من التنافس على قدم املساواة مع املرشحني األقوياء بدنياً          األفضلية متكيناً 

جملس االختيار املرشحني ذوي اإلعاقة مناسبني للقيام بواجبات وظيفة معينة، يوصى عـادة             
بتعيينهم حىت إذا مل يتمكنوا، بسبب إعاقاهتم، من أداء جمموعة املهام الكاملة جلميع الوظائف              

، بلـغ عـدد املـوظفني املـدنيني ذوي          ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣١ويف  . يف نفس الرتبـة   
وقد بقي عدد املوظفني املدنيني ذوي اإلعاقة على مر السنني أكثـر            .  موظفاً ٣ ٣١٦ اقةاإلع
وننتهج سياسة استباقية بشأن توظيف املـوظفني ذوي        .  يف املائة من قوة اخلدمة املدنية      ٢من  

. اإلعاقة، ونويل معاملة تفضيلية للمرشحني ذوي اإلعاقة عند تقدمهم للوظائف احلكوميـة           
 األشخاص ذوي اإلعاقة على التقدم لشغل الوظائف احلكومية، وتنسيبهم          وسنواصل تشجيع 

  .يف الوظائف املالئمة كلما أمكن ذلك
وتقدم املكاتب واإلدارات احلكومية املساعدة يف أثناء العمل ملوظفيها ذوي اإلعاقة             ٣٣-٢٧

ات مـساح وقد تتخذ هذه املساعدة شكل إدخال تعديالت على         . لتيسري قيامهم بواجباهتم  
 كتعديل باب املكتب، على سبيل املثال، لتيسري مرور الكراسي ذات العجالت          (العمل واملرافق   

كوضـع  ( مناسبة على تصميم الوظائف أو اجلداول الزمنية للعمل          رياتتغي، أو إجراء    )بسالسة
املوظفني ذوي اإلعاقة العقلية يف وظائف أقل يف متطلباهتا وعدم اإلفراط يف تكليف املـوظفني               

  .وتوفري املعدات الضرورية، وما إىل ذلك) وي اإلعاقة البدنية بواجبات خارجيةذ
 ماليني  ٤,٤، أنشئ صندوق مركزي يف احلكومة مببلغ        ١٩٩٦أبريل  /ويف نيسان   ٣٤-٢٧

 لتمويل شراء املعينات التقنية للتيسري علـى املـوظفني ذوي   كونغ هونغدوالر من دوالرات    
ومت حىت اآلن صرف مـا جمموعـه        . كان العمل بشكل أفضل   اإلعاقة يف أداء واجباهتم يف م     

 من الصندوق لشراء معينات تقنية مـن        كونغ هونغ ماليني دوالر من دوالرات      ٣,٩ حوايل
قبيل احلاسوب ذي شاشة للعرض بطريقة برايل وبراجميات قراءة الشاشة ومكربات الـصوت          

  .للهواتف، وما إليها، للموظفني ذوي اإلعاقة
 فهم موظفي اخلدمة املدنية لسياسة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة،           ولتحسني  ٣٥-٢٧

 ٢٠١٠أبريـل   /ُدعيت مجيع املكاتب واإلدارات احلكومية إىل حلقة دراسية يف شهر نيسان          
لتجديد املعلومات واالطالع على أحدث املستجدات بشأن املمارسات الـسائدة واملبـادئ            

وجرى تبادل اخلـربات مـن جانـب        . عاقةالتوجيهية املرتبطة بتوظيف األشخاص ذوي اإل     
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اإلدارات اليت يعمل هبا موظفون من ذوي اإلعاقة، كما جرى التعريف باملعينـات التقنيـة               
املتاحة لتيسري عمل األشخاص ذوي اإلعاقة، والترويج للخدمات املقدمة من األشخاص ذوي       

  .اإلعاقة واملنتجات من تصنيعهم

  ) Cap. 608(قانون احلد األدىن لألجور     
وهو . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٧أصدر اجمللس التشريعي قانون احلد األدىن لألجور يف           ٣٦-٢٧

يهدف إىل إنشاء نظام للحد األدىن القانوين األمثل لألجور الذي يتيح مستوى أدىن من األجر        
 ملنح أجور منخفضة بشكل مفرط وذلك دون اإلضرار دون داع مبرونة سوق العمل يف تفادياً
 أو بنموها االقتصادي وقدرهتا على املنافسة أو التسبب يف خـسارة كـبرية يف               كونغ هونغ

 كما يرام وأتيح للمجتمـع الوقـت        وإذا ما سارت األمور مجيعاً    . الوظائف املنخفضة األجر  
الالزم للتأهب للتنفيذ، يرجى أن يسري نظام احلد األدىن القانوين لألجور يف النصف األول              

  .٢٠١١ عاممن 
 مبعاملة األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار احلد األدىن القانوين لألجور،           يتعلق فيماو  ٣٧-٢٧

 منظمة إلعادة التأهيـل  ٥٠نظمت إدارة العمل اجتماعات للتشاور شارك فيها ما يزيد على       
 من أرباب العمل ذوي اخلربة الكبرية يف توظيف العاملني ذوي اإلعاقـة،             ٣٠وما يزيد على    

ويتمثل رأي األغلبية حسب التقديرات يف أنه رغم أنه . نة تكافؤ الفرصكما شاركت فيها جل
ينبغي تطبيق احلد األدىن القانوين لألجور على املوظفني ذوي اإلعاقة كما يطبق على نظرائهم              

، ينبغي كذلك أن يطبق ترتيب خاص بالنسبة لضعاف اإلنتاجية من أجـل       من القادرين بدنياً  
دىن القانوين لألجور على فرصهم يف االلتحـاق بعمـل إىل أدىن        تقليل أي أثر ضار للحد األ     

ومبوجب قانون احلد األدىن لألجور، يتمتع املوظفون ذوو اإلعاقة بنفس اسـتحقاقات            . حد
كما ينص القانون علـى     . احلد األدىن القانوين لألجور اليت يتمتع هبا العاملون األقوياء بدنياً         

. اقة أن خيتاروا تقييم إنتاجيتهم يف مكان العمل الفعليترتيب خاص يتيح للموظفني ذوي اإلع  
ويساعد التقييم على حتديد مدى تأثري اإلعاقة، إن كان هلا تأثري، على درجة إنتاجية املوظفني               
يف أدائهم ألعماهلم، وذلك لتحديد ما إذا كانوا مينحون مكافأة ال تقل عن مـستوى احلـد              

 إلسـاءة   وتفاديـاً . افأة مبعدل يتناسب مع إنتاجيتهم    األدىن القانوين لألجور أم مينحون مك     
االستخدام، ترك حق اللجوء للتقييم يف أيدي املوظفني ذوي اإلعاقة وليس يف أيدي أربـاب               

  .العمل

  حصص التوظيف    
اقترح بعض املعلقني استحداث حصص توظيف إلزامية لتوظيف األشخاص ذوي            ٣٨-٢٧

 الواقع على حنو شامل يف قطاع إعادة التأهيل ويف          وقد جرت مناقشة هذه الفكرة يف     . اإلعاقة
وفقـاً  و. عدد من االجتماعات يف اجمللس التشريعي واللجنة االستشارية إلعـادة التأهيـل           

 ٢٠٠٣  ومنظمة العمل الدوليـة يف     ٢٠٠٠ عامللدراسات اليت أجرهتا املفوضية األوروبية يف       
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يثبت جناح نظام حصص التوظيف     مل  بشأن التدابري لتعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة،        
كور يف اخلارج يف مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول على عمل وقد ألغـت               املذ

 عـن نظـام   وقد حترك االجتاه الدويل السائد مبتعداً    . بعض البلدان نظام احلصص املطبق فيها     
 وتدابري الدعم  حصص التوظيف إىل تشريعات مناهضة التمييز، وتوفري احلوافز ألرباب العمل،         

والواقع أن األشخاص ذوي اإلعاقة يف ظل النظام اإللزامي         . املعززة لألشخاص ذوي اإلعاقة   
، األمر الذي جيعل من الصعب على أقراهنم يف         حلصص التوظيف سينظر إليهم باعتبارهم عبئاً     

ـ    . العمل أن يتقبلوهم، وهو ما ال يساعد على اندماجهم يف اجملتمع احمللي            دم ونـرى أن تق
املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف إجياد الوظائف املالئمة على أساس من قدراهتم ولـيس              

ويف هذا الصدد، إىل جانب توفري التـدريب املهـين والـدعم يف التوظيـف               . من إعاقاهتم 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، سنواصل اختاذ تدابري إجيابية للتشجيع، من قبيل إظهـار التقـدير              

يدين، وتبادل املمارسات الطيبة، وتقدمي احلوافز واملساعدة ألرباب العمل،         ألرباب العمل اجملُ  
  .وما إىل ذلك، لتحسني فرص األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول على عمل

  ٢٨املادة     
  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

 لضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات واألجهزة وغـري            ١-٢٨
ذلك من املساعدة املالئمة بأسعار معقولة، مبا يف ذلك إتاحة الربامج اليت تغطـي التكـاليف           

 اإلدارية اخلاصة بالنـسبة     كونغ هونغاملالية اإلضافية املرتبطة باإلعاقة، تطبق حكومة منطقة        
 لألشخاص ذوي اإلعاقة احملتاجني خمططات للمساعدة املالية، واإلعفـاء الطـيب، وخمططـاً            

  .ان، وخدمات مدعومة إلعادة التأهيللإلسك

  املساعدة املالية    
يشكل خمطط مساعدات الضمان االجتماعي الشاملة وخمطـط بـدل الـضمان              ٢-٢٨

 اإلداريـة   كونـغ  هونـغ االجتماعي الدعامة األساسية لنظام الضمان االجتماعي يف منطقة         
  . اإليراد العاموكال املخططني ال يقوم على االشتراكات وميول بكامله من. اخلاصة
ويقوم خمطط مساعدات الضمان االجتماعي الشاملة على استطالع املوارد املاليـة         ٣-٢٨

ويأخـذ  . وُيتوخى منه تقدمي الدعم املايل لألسر احملتاجة من أجل تلبية احتياجاهتا األساسـية            
معدالت املخطط بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ويتيح هلم بالتايل 

وتتـراوح املعـدالت املوحـدة احلاليـة      .  خاصة وعالوات تكميليـة    موحدة أعلى ومنحاً  
 ٤ ٠١٠ و كونـغ  هونـغ  من دوالرات     دوالراً ١ ٩٩٠للمستفيدين باملخطط املعوقني بني     

 مببلغ  يف الشهر، وهو أعلى مما مينح للبالغني القادرين بدنياً    كونغ هونغدوالرات من دوالرات    
 مـن دوالرات     دوالراً ٢ ١٨٠ و كونـغ  هونـغ  مـن دوالرات      دوالراً ٦٧٥ يتراوح بني 
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، بلغ عدد األشخاص الذين يتلقـون       ٢٠١٠مارس  /ويف هناية آذار  . ، على التوايل  كونغ هونغ
  .  شخصا١٠٩ً ٣١٥املساعدة مبوجب خمطط مساعدات الضمان االجتماعي الشاملة 

 االجتمـاعي الـشاملة     منح خاصة للمستفيدين مبساعدات الضمان     أيضاً   وتوجد  ٤-٢٨
املعوقني، مبا يف ذلك البدالت لتغطية اإلنفاق على النظارات واألسنان الـصناعية واخللـع،              

وإىل . العيادات، والنظم الغذائية واألجهزة املوصـى هبـا       /وتكاليف االنتقال إىل املستشفيات   
 الشاملة  جانب ذلك، تشمل العالوات التكميلية للمستفيدين مبساعدات الضمان االجتماعي        

  . املعوقني عالوة طويلة األجل وعالوة للعيش يف اجملتمع، وما إىل ذلك
األشـخاص ذوي    أيـضاً    ويساعد بدل اإلعاقة يف إطار بدل الضمان االجتماعي         ٥-٢٨

. اإلعاقة الشديدة على تلبية احتياجاهتم اخلاصة، ولكنه ال يقوم على استطالع املوارد املاليـة             
 وضـع طيب عام بأنه يف     موظف   شهدذا  إ البدلض  اغر أل د اإلعاقة ي مقدم الطلب شد   وُيعترب

وفقـاً   يف املائـة   ١٠٠ بنسبة لقدرة على الكسب  الفاقد ل شخص  وضع ال  ل معادل بوجه عام  
واملتلقـون لبـدل    . )Cap. 282(ملوظفني  اقانون تعويض   ب األولاجلدول  الواردة يف   معايري  لل

. كونـغ  هونغ من دوالرات     دوالراً ١ ٢٨٠اإلعاقة العادي حيصلون على بدل شهري قدره        
شـهادة   أيضاً   واألشخاص الذين يستوفون شروط األهلية لبدل اإلعاقة العادي والذين لديهم         

بأهنم يف حاجة إىل رعاية مستمرة من اآلخرين وال يتلقون رعاية يف مؤسسة داخلية حكومية               
 من دوالرات    دوالراً ٢ ٥٦٠أو مدعومة من احلكومة ميكن أن يتلقوا بدل إعاقة أعلى مبعدل            

، كان عـدد األشـخاص ذوي اإلعاقـة         ٢٠١٠مارس  /ويف هناية آذار  .  شهرياً كونغ هونغ
،  شخصاً ١٦ ٦١٧ و  شخصاً ١١٣ ٢٥٧الشديدة الذين يتلقون البدل العادي والبدل املرتفع        

  .على التوايل
 ملتلقي بدل يف إطار برنامج الرعاية االجتماعية منح عالوة نقل شهرية      أيضاً   وجيري  ٦-٢٨

، وللمتلقني يف إطار خمطـط مـساعدات         عاماً ٦٤ و ١٢اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم بني      
 يف املائـة منـذ      ١٠٠الضمان االجتماعي الشاملة يف نفس الفئة العمرية الذين تبلغ إعاقتهم           

خاص وباإلضافة إىل التدابري القائمة لتلبية احتياجات النقل األساسية لألش        . ٢٠٠٨يوليه  /متوز
ذوي اإلعاقة، يتمثل الغرض من توفري عالوة النقل يف تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة علـى     

، ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف  .  عن املرتل، مما ييسر اندماجهم يف اجملتمع       املشاركة يف األنشطة بعيداً   
 مليون دوالر من دوالرات ٢٧٥ عالوة النقل، وبلغ إمجايل اإلنفاق   شخصاً ١١٤ ٧٥٧ تلقى
دوالر مـن دوالرات    مليـون    ٢٩٣ مببلغ   ٢٠١١-٢٠١٠ويقدر اإلنفاق يف    . كونغ هونغ
  .كونغ هونغ
 كونـغ  هونـغ ، بلغ إمجايل اإلنفاق املتكرر حلكومة منطقة        ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف    ٧-٢٨

مبا فيه مساعدات الضمان االجتمـاعي الـشاملة        (اإلدارية اخلاصة على الضمان االجتماعي      
، )١٧(كونغ هونغ مليون دوالر من دوالرات      ٨ ٨٢٠لألشخاص ذوي اإلعاقة    ) وبدل اإلعاقة 

__________ 

 .٢٠١٠-٢٠٠٩ب النسبة املئوية هو التقدير املنقح للفترة  اإلنفاق املتكرر للحكومة املستخدم يف حساإمجايل ) ١٧(
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 من جمموع اإلنفاق على مـساعدات الـضمان االجتمـاعي    ١٧ يف املائة ٣١,٦أو ما يعادل    
 من إمجايل اإلنفاق املتكرر حلكومة منطقـة        ١٧ يف املائة  ٤الشاملة وبدل الضمان االجتماعي و    

 ٢٠٠٢-٢٠٠١برية باملقارنة مع وُيظهر هذا زيادة ك.  اإلدارية اخلاصة هلذه السنةكونغ هونغ
عندما كان إمجايل اإلنفاق املتكرر للحكومة على الضمان االجتمـاعي لألشـخاص ذوي             

 يف املائة مـن     ٢٨,٣، أو ما يعادل     كونغ هونغدوالر من دوالرات    مليون   ٥ ٥٦٢اإلعاقة  
 ٢,٨جمموع اإلنفاق على مساعدات الضمان االجتماعي الشاملة وبدل الضمان االجتماعي و          

  .يف املائة من إمجايل اإلنفاق املتكرر للحكومة يف تلك السنة
وميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يف ضائقة مالية وال يتلقـون مـساعدات               ٨-٢٨

الضمان االجتماعي الشاملة أن يتقدموا بطلب للمساعدة املالية العاجلة والقصرية األجل من            
ومن األمثلة علـى    (ل واألجهزة الطبية الضرورية     الصناديق اخلريية لشراء أجهزة إعادة التأهي     

ذلك، صندوق يان تشاي للمصابني بالشلل الرباعي الذي يديره جملس إدارة مستشفى يـان              
تشاي، وصندوق السامري الذي تديره هيئة املستشفيات، وصندوق يل بو تشون االستئماين            

 االستئماين، وصـندوق  اخلريي، وصندوق تانغ شيو كني وهو تيم اخلريي، وصندوق بريوين 
وميكنهم االتصال  ). كوان فونغ االستئماين للمحتاجني الذي تديره إدارة الرعاية االجتماعية        

باألخصائيني االجتماعيني الطبيني واألخصائيني االجتماعيني التابعني ملراكز خدمة األسـرة           
خصائيون االجتماعيون  ويقّيم األ . املتكاملة أو املنظمات غري احلكومية لطلب األموال اخلريية       

ملعايري وفئات الصناديق اخلرييـة ذات الـصلة        وفقاً  أوضاع املتقدمني مبا فيها مواردهم املالية       
  .ويقدمون هلم املساعدة املالئمة

وتعمل وحدات الضمان االجتماعي امليدانية يف مجيع املقاطعات وهـي جمهـزة               ٩-٢٨
 لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تقدمي طلبـات        بالتسهيالت املناسبة لتوفري سبل الوصول امليسور     

ويف حالة املتلقني الذين يعانون من صعوبة يف احلركـة، ميكـن            . املساعدة املالية يف أحيائهم   
ملوظفي وحدات الضمان االجتماعي امليدانية تنظيم الزيارات املرتليـة والتوصـيل املباشـر             

  .ملدفوعاهتم النقدية

  خدمات إعادة التأهيل    
 من حكومة كبرياً معظم خدمات إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة دعماً       تتلقى    ١٠-٢٨

وبالنـسبة  .  اإلدارية اخلاصة وتقدم إما باجملان أو يف مقابل رسم معقـول           كونغ هونغمنطقة  
للخدمات اليت ُيدفع رسم يف مقابلها، تطبق املنظمات غري احلكومية الـيت تـدير خـدمات                

اإلعفاء من الرسوم لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين       /سوممدعومة من احلكومة آلية خلفض الر     
يعانون صعوبات مالية لكي يتمكن هؤالء األشخاص من احلصول على هذه اخلدمات بأسعار        

  .معقولة
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  اإلعفاء من الرسوم الطبية    
 اإلدارية اخلاصة على الدوام مببدأ أساسي مؤداه        كونغ هونغتأخذ حكومة منطقة      ١١-٢٨

ويف هذا الصدد، يعفى متلقو . ن الرعاية الطبية املالئمة لضيق ذات اليدأال ُيحرم أي شخص م    
أمـا  . مساعدات الضمان االجتماعي الشاملة من دفع نفقات رعايتهم املتعلقة بالصحة العامة         

غري املتلقني هلذه املساعدات الذين يقدرون على تكلفة اإلنفاق الطـيب يف القطـاع العـام                
من الرسوم الطبية يف وحدات اخلدمات االجتماعيـة الطبيـة          فيمكنهم تقدمي طلب لإلعفاء     

باملستشفيات والعيادات العامة أو مراكز خدمة األسرة املتكاملة أو وحدات خدمات محايـة             
ويتوىل األخصائيون االجتماعيون الطبيـون    . األسرة والطفل التابعة إلدارة الرعاية االجتماعية     

وحدات خدمات محاية األسـرة     /ة األسرة املتكاملة  أو األخصائيون االجتماعيون مبراكز خدم    
والطفل التابعة إلدارة الرعاية االجتماعية تقييم الطلبات مع إيالء العناية الواجبة لألوضـاع             

  .املالية واالجتماعية والطبية للمتقدمني على أساس كل أسرة معيشية على حدة

  خمطط اإلسكان    
ص ذوي االحتياجات السكنية العاجلة مبـن       ميكّن خمطط اإلسكان احلايل األشخا      ١٢-٢٨

فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، من احلصول الفوري على اإلسكان اإلجياري العام من خـالل         
لألوضـاع  وفقـاً  كما يتيح لنا هذا املخطط حتديد مواقع الشقق        . "اإلسكان الرحيم "خمطط  

ص ذوي اإلعاقة يف طرف     فإذا أخذنا األشخا  . تياجاهتمحالبدنية لألشخاص املعوقني ملالءمة ا    
كان لدى اختاذ الترتيبـات لتخـصيص       سفلى، على سبيل املثال، تقوم وزارة اإلس      ) أطراف(

الشقق بتحديد الكتل السكنية ذات إمكانيات الوصول اخلالية من العوائق وختصص الـشقق             
يكونوا وإذا تبني أهنم حباجة إىل حيز سكين أكرب، كأن          . على األدوار اليت تتوقف هبا املصاعد     

 لتخـصيص   من مستخدمي الكراسي ذات العجالت الدائمني، تعمل وزارة اإلسكان ترتيباً         
  .شقة أكرب حجماً

  ٢٩املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

 اإلدارية اخلاصة على منوذج كونغ هونغطرأ حتول هام يف العقود األخرية يف منطقة   ١-٢٩
ايا اإلعاقة، من هنج الرعاية االجتماعية إىل النهج القائم علـى           النهج املتبع يف التعامل مع قض     

ويقع التشديد فيه على بناء القدرات ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة لكي يتمكنوا            . احلقوق
 مع هذا االجتاه يف التطـوير،       ومتاشياً. من املشاركة املستقلة واالندماج يف اجملتمع بصفة عامة       

 اإلدارية اخلاصة التدابري التـشريعية واإلداريـة املناسـبة          غكون هونغاختذت حكومة منطقة    
 الـسياسات  سيما اللتشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع السياسات العامة، و      

  .واملبادرات املتعلقة بإعادة التأهيل، وضمان متتعهم حبقوقهم السياسية
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  اإلطار التشريعي    
 كونـغ  هونغ، للمقيمني الدائمني يف منطقة       من القانون األساسي   ٢٦للمادة  وفقاً    ٢-٢٩

 احلق يف التصويت واحلق يف الترشـح لالنتخـاب طبقـاً          ) مبن فيهم املقيمون ذوو اإلعاقة    (
) Cap. 547(وقانون جمالس املقاطعـات     ) Cap. 542(وينص قانون اجمللس التشريعي     . للقانون

. إلعاقة، يف التصويت  كذلك على حق مجيع األشخاص املؤهلني، مبن فيهم األشخاص ذوو ا          
 الـذين   كونـغ  هونـغ ويف إطار التشريعات ذات الصلة، مجيع املقيمني الدائمني يف منطقة           

 مؤهلـون   كونـغ  هونغمن العمر أو أكثر والذين يقيمون عادة يف منطقة          عاماً   ١٨ يبلغون
لطلب تسجيلهم كناخبني واإلدالء بأصواهتم يف انتخابـات اجمللـس التـشريعي وجمـالس              

  .عاتاملقاط

  إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع السياسات    

  املشاركة يف اهليئات االستشارية والتشريعية    
يعني األشخاص ذوو اإلعاقة أو القائمون على رعايتهم، يف مجلة أمور أخرى، يف               ٣-٢٩

 عالوة على ذلك، جيـري    .  إلعادة التأهيل وجلاهنا الفرعية وأفرقتها العاملة      االستشاريةاللجنة  
ومنـذ  . إشراكهم يف الفريق العامل املكلف مبسؤولية وضع اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيـل           

 تعمل اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل مبثابة اهليئة االستشارية الرئيسية للحكومة    ١٩٧٧ عام
يف املسائل املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضع السياسات واخلـدمات املتعلقـة             

كما تنسق اجلهود اليت تبذهلا اإلدارات احلكوميـة        .  وتنفيذها كونغ هونغدة التأهيل يف    بإعا
واهليئات العامة واملنظمات غري احلكومية لتثقيف اجلمهور، مبا يف ذلك تعزيز اخلطة الربناجمية             

ويف وضع املبادرات الرئيسية املتعلقة بالسياسات واالستراتيجيات اإلمنائيـة         . إلعادة التأهيل 
املرتبطة برفاه األشخاص ذوي اإلعاقة، يلزم أن تتشاور احلكومة مع اللجنة االستـشارية وأن    

. تأخذ آراءها بعني االعتبار لدى وضع املقترحات اخلاصة بالسياسات يف صـورهتا النهائيـة           
وميكن هلذا الترتيب، من ناحية، أن يعترف مبسامهة األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع سياسة              

، وأن يضمن، من ناحيـة أخـرى، مراعـاة          كونغ هونغة التأهيل يف منطقة     وخدمات إعاد 
  .احتياجات مستعملي اخلدمات يف صياغة سياسة إعادة التأهيل

وإلسداء املشورة بشأن استراتيجيات تعزيز توظيف األشـخاص ذوي اإلعاقـة،             ٤-٢٩
شـخاص ذوي  جلنة استشارية معنية بتعزيـز توظيـف األ   "أنشأت إدارة الرعاية االجتماعية     

وتضم اللجنة ممثلني لألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد اجملتمع احمللـي          . ٢٠٠١ عام يف   "اإلعاقة
وو اإلعاقة والقائمون علـى     ويعني األشخاص ذ  . عمال التجارية من القطاع العام وقطاع األ    

تدريب يف اللجنة املعنية بالتدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة التابعة جمللس ال أيضاً   رعايتهم
املهين إلسداء املشورة بشأن احتياجاهتم من اخلدمات وتطوير مكاتب املهارات يف جمال تعزيز             

  .قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل
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 لأللعـاب األوليمبيـة     كونغ هونغصندوق   أيضاً   وتدير إدارة الرعاية االجتماعية     ٥-٢٩
ة وللرابطات الرياضية الـيت تقـدم        الذي يوفر الدعم املايل للرياضيني ذوي اإلعاق       للمعوقني

وتـشرف  . التدريب للرياضيني ذوي اإلعاقة يف سعيهم لتحقيق االمتياز يف جماالت الرياضة          
  .على الصندوق جلنة إدارة تضم، يف مجلة آخرين، بعض الرياضيني ذوي اإلعاقة

نقـل   األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال النقل، تعقد إدارة ال         باحتياجات يتعلق فيماو  ٦-٢٩
فريقها العامل املعين بإمكانية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقـة للنقـل           "  لاجتماعات منتظمة   

 وتدعو مجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة واإلدارات احلكومية ذات الصلة والقائمني على            "العام
وسائل النقل العام إىل حضورها لتكوين فهم أفضل الحتياجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة       

  .أن استعماهلم خلدمات النقل العام واختاذ إجراءات للمتابعة حيثما يلزموآرائهم بش
 بإمكانية الوصول للمباين، تنشئ إدارة املباين جلنة استـشارية معنيـة            يتعلق فيماو  ٧-٢٩

ويعني األشخاص ذوو اإلعاقة يف عضوية اللجنة لتقدمي املشورة . بإمكانية الوصول دون عوائق
 باخلطط املقدمة إلنشاء مبان جديدة أو لتعديل املباين القائمة أو اإلضافة        قيتعل فيماهليئة املباين   

إليها خبصوص ما إذا كان سيتم توفري سبل وصول معقولة يف هذه املباين لألشـخاص ذوي                
  .اإلعاقة
)  أعاله ٧-٥ اليت ورد توضيح لدورها يف الفقرة     (وميثل أعضاء جلنة تكافؤ الفرص        ٨-٢٩

 إىل حد ما من اخلربة وممثلي        متوازناً نضمون إىل جلاهنا املختلفة خليطاً    واألشخاص اآلخرون امل  
خمتلف القطاعات مبا يف ذلك مصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألقليـات العرقيـة              
والتوظيف وقطاع اخلدمات االجتماعية والعاملني يف اجملال القانوين والعاملني يف جمال احملاسبة            

  .مع احمللي بصفة عامةواألكادمييني واجملت
 اإلدارية اخلاصة تتقيد بالتعيني علـى أسـاس         كونغ هونغومع أن حكومة منطقة       ٩-٢٩

اجلدارة كمبدأ أساسي، فهي ستواصل تشجيع سلطات التعيني على تعزيز التنوع يف عضوية             
 ذلـك   اهليئات االستشارية والتشريعية لتعكس آراء القطاعات املختلفة يف اجملتمع احمللي مبا يف           

  .األشخاص ذوو اإلعاقة

  إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف تطوير اخلدمات واملشاريع احلكومية الرئيسية    
إىل جانب دعوة األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املشاركة يف اهليئـات االستـشارية               ١٠-٢٩

والتشريعية، جرت املمارسة يف مكاتب احلكومة وإداراهتا على التشاور، عند االقتضاء، مـع             
مجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة والقائمني على رعايتهم واملنظمات غري احلكومية املعنيـة            
بإعادة التأهيل بشأن املسائل اليت تؤثر على رفاه هؤالء األشـخاص يف تطـوير اخلـدمات                

  .واملشاريع الرئيسية
ويف هذا الصدد، تشرك إدارة الرعاية االجتماعية األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع              ١١-٢٩

ولتوفري أمثلة على ذلك، لـدى      . االستراتيجيات لتطوير اخلدمات يف مرحلة التخطيط املبكر      
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إنشاء مراكز دعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف األقاليم وإطالق خمطط جترييب عـن خدمـة               
الرعاية املرتلية لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة، أجرت إدارة الرعاية االجتماعية مشاورات           

خمتلفة ملساعدة الذات لألشخاص ذوي اإلعاقة ورابطات اآلباء واألمهات واسعة مع منظمات 
ولدى اإلعداد لتقدمي خمطط قـانوين      . واملنظمات غري احلكومية بشأن نطاق اخلدمة واجتاهاهتا      

ملنح التراخيص لدور الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقـة، أنـشأت إدارة الرعايـة              
 يضم، يف مجلة آخرين، ممثلني جلماعات األشخاص ذوي اإلعاقة       عامالً فريقاً أيضاً   االجتماعية

واآلباء واألمهات، بغية وضع مقترحات لإلدراج يف مدونة قواعد املمارسة من أجل امتثـال              
  .دور الرعاية املؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املستقبل

الزمـة  ويشارك األشخاص ذوو اإلعاقة مشاركة كبرية يف رسـم املتطلبـات ال             ١٢-٢٩
 مبرافق اإلسكان العام، تتمثل املمارسة الراسخة هليئة        يتعلق فيماو. إلدراجها يف دليل التصميم   

اإلسكان يف استشارة رابطات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات إعادة التأهيل يف تـصميم             
  .هذه املرافق وتوفري تسهيالت لألشخاص ذوي اإلعاقة يف كتلها السكنية

 كونـغ  هونـغ ، تشرك حكومة منطقة     ٥٤-٩ و ٥٣-٩الفقرتني  وكما أشري يف      ١٣-٢٩
مجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة االستشارية إلعادة التأهيل يف          أيضاً   اإلدارية اخلاصة 

مرحلة ختطيط املشاريع الكربى، من قبيل مشروع مقاطعة كولون الغربية الثقافية ومـشروع             
  .تطوير تامار

   اإلعاقةترتيبات التصويت لألشخاص ذوي    
لضمان أن يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة باحلق يف التصويت يف االنتخابات، يطبق              ١٤-٢٩

  :مكتب التسجيل واالنتخاب التدابري التالية
تقام مراكز االقتراع يف أماكن ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها             )أ(  

م مكان ليس يف متنـاول      وإذا مل يوجد أي خيار مناسب آخر وتعني استخدا        . قدر اإلمكان 
ـ            ا تـسمح   األشخاص ذوي اإلعاقة، حياول مكتب التسجيل واالنتخاب أن يـوفر، حيثم

   لزيادة إمكانية وصول الناخبني ذوي اإلعاقة إىل مراكز االقتراع؛الظروف، ممرات مائلة مؤقتة
حيدد على خريطة مواقع ملحقة ببطاقات االقتراع املرسـلة إىل النـاخبني              )ب(  

انت مراكز االقتراع املخصصة للناخبني سهلة الوصول بالنسبة لألشـخاص الـذين         إذا ك  ما
وميكن للناخبني ذوي اإلعاقة أن يتصلوا مبكتـب التـسجيل          . يعانون من صعوبة يف احلركة    

وإذا . واالنتخاب لعمل ترتيب لإلدالء بأصواهتم يف مركز اقتراع خاص حمدد هلؤالء الناخبني           
 إلدالء الناخبني ذوي اإلعاقة بأصواهتم تيسرياًعمل ترتيبات للنقل   أيضاً   دعت الضرورة، ميكن  

  يف مراكز االقتراع املعينة؛
 لكـي   بصرياًجيري توفري بطاقات مكتوبة بطريقة برايل للناخبني املعوقني           )ج(  

  يضعوا العالمات بأنفسهم يف بطاقات االقتراع يف مراكز االقتراع؛
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نتخابية التابع ملكتب التسجيل واالنتخاب     جيري تزويد مكتب املعلومات اال      )د(  
 علـى   بـصرياً بعينة لنماذج بطريقة برايل قبل يوم االقتراع لكي يتدرب الناخبون املعوقون            

  استخدام النماذج املكتوبة بطريقة برايل قبل االنتخاب؛
جيري توفري خدمة للخط الساخن تتلى من خالهلا على الناخبني املعـوقني              )ه(  

  مج االنتخابية للمرشحني قبل يوم االقتراع؛ الربابصرياً
يقف موظفو االقتراع على أهبة االستعداد ملد يد املعونة للناخبني، مبن فيهم              )و(  

الناخبون ذوو اإلعاقة، يف وضع العالمات على أوراق اقتراعهم أو يف استخدام منوذج برايل              
  .لوضع عالماهتم على أوراق االقتراع

 يف متنـاول    قني عن قلقهم من أن مراكز االقتراع ليست مجيعاً        وأعرب بعض املعل    ١٥-٢٩
وكما ذُكر أعاله، يف حتديد أماكن لالستخدام كمراكز لالقتراع،         . األشخاص ذوي اإلعاقة  

سوف يتخذ مكتب التسجيل واالقتراع الترتيبات الختيار أماكن يسهل وصول األشـخاص            
نتخابات الفرعيـة للمجلـس التـشريعي       ويف اال . ذوي اإلعاقة إليها بالقدر املمكن عملياً     

 ٥١٦ من بني مراكز االقتراع العادية وعـددها      مركزاً   ٤٤٣، كان الوصول إىل     ٢٠١٠ عامل
 باملقارنـة   وميثل هذا حتسناً  .  لألشخاص ذوي اإلعاقة   متيسراً)  يف املائة  ٨٥أكثر من   (مركزاً  

 مناسـباً )  يف املائة  ٨٢(مركزاً   ٤٣٤ الذي كان فيه     ٢٠٠٨ عامبانتخاب اجمللس التشريعي ل   
ومن اجلدير بالذكر أن تصميم بعض األماكن يف املواقع         . الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة   

املناسبة يف مقاطعات فردية قد ال يشمل مرافق تراعى فيهـا احتياجـات األشـخاص ذوي        
يبـات  غري أن الترت  . عالوة على ذلك فإن إتاحة هذه األماكن ختضع ملوافقة مالكيها         . اإلعاقة

 هلم من اإلدالء املذكورة أعاله ينبغي أن توفر الراحة الضرورية لألشخاص ذوي اإلعاقة متكيناً    
وسيواصل مكتب التسجيل واالنتخاب بذل قصارى جهـده لتحديـد أمـاكن            . بأصواهتم

  .ميسورة لألشخاص ذوي اإلعاقة الستخدامها كمراكز اقتراع يف االنتخابات املقبلة

  للعمل على تطور منظمات املساعدة الذاتيةالتدابري املتخذة     
 اإلدارية اخلاصة بشأن تعزيـز تطـور        كونغ هونغهتدف سياسة حكومة منطقة       ١٦-٢٩

منظمات املساعدة الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل تعزيز روح مساعدة الذات واملعونـة             
، وتشجيع املشاركة   القائمني على رعايتهم  /املتبادلة فيما بني األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم      

النشطة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات املساعدة الذاتية يف وضع سياسات إعادة التأهيل            
  .لضمان تلبية اخلدمات املقررة لالحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

، توفر إدارة الرعاية االجتماعية الـدعم التمـويلي ملنظمـات           ٢٠٠١ عامومنذ    ١٧-٢٩
خمطط الدعم التمويلي ملنظمات املساعدة "لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل     املساعدة الذاتية   

 ويهدف هذا املخطط إىل دعم عمل منظمـات املـساعدة   ."الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة  
الذاتية، وتشجيع روح مساعدة الذات والدعم املتبادل فيما بني األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
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 / إىل آذار٢٠١٠أبريـل  / مـن نيـسان  وتستمر املرحلـة اجلديـدة للمخطـط    . وأسرهم
 ٥٦ وبلغ جمموع منظمات املساعدة الذاتية اليت اسـتفادت هبـذا املخطـط     . ٢٠١٢ مارس

  .كونغ هونغ مليون دوالر من دوالرات ١٧منظمة، وكان إمجايل املبالغ املخصصة حوايل 

  ٣٠املادة     
  املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

  هدف السياسة العامة    
 اإلداريـة اخلاصـة يف      كونـغ  هونغهتدف السياسة اليت تنتهجها حكومة منطقة         ١-٣٠

تعزيزها مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية إىل            
تنميـة  توفري األنشطة واملرافق املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بغية إتاحة الفـرص هلـم ل             

إمكانياهتم والنهوض بنوعية حياهتم وتيسري مـشاركتهم النـشطة يف األنـشطة اجملتمعيـة              
ويف هذا الصدد، نتخذ تدابري مناسبة لتيـسري اشـتراك          . واندماجهم الكامل يف اجملتمع احمللي    

األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين يف احلياة الثقافية وكفالة اسـتفادهتم              
  .افق الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضيةباملر

  اإلطار التشريعي    
من غري املشروع مبوجب القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة أن مييز أحد األندية          ٢-٣٠

ضد شخص ذي إعاقة بأن يرفض طلب عضويته، أو حيرمه أو يقلل من حـصوله علـى أي      
  :ضوية، إال يف احلاالت التاليةحيرمه من الع منفعة أو خدمة أو تيسري، أو

 أن حيتاج الشخص إىل توفري منفعة أو خدمة أو مرفـق بطريقـة خاصـة                )أ(  
  ميكن للنادي توفريها بدون مشقة ال ميكن تربيرها؛ ال

أو أن تقتصر عضوية النادي على األشخاص الذين يعانون من إعاقة معينة،              )ب(  
  .والشخص املعين ال يعاين من هذه اإلعاقة

الوة على ذلك، من غري القانوين لشخص من األشخاص أن مييز ضد شـخص              ع  
  :ذي إعاقة باستبعاد ذلك الشخص من نشاط رياضي، إال يف حالة

أن يكون الشخص غري قادر بدرجة معقولة على أداء األعمال اليت يعد من               )أ(  
   بالنشاط الرياضي؛يتعلق فيمااملعقول اشتراط أدائه هلا 

ختيار األشخاص الذين يشاركون يف األنشطة الرياضية بطريقة        أو أن يتم ا     )ب(  
  معقولة؛

 أو أن يقتصر تنظيم النشاط الرياضي على أشـخاص ذوي إعاقـة معينـة       )ج(  
  .يعاين الشخص املعين من تلك اإلعاقة وال
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تيسر متتع األشـخاص    ) Cap. 528(ومثة أحكام يف قانون حقوق التأليف والنشر          ٣-٣٠
عمال املشمولة بقانون التأليف والنشر دون التعدي على حقـوق التـأليف           ذوي اإلعاقة باأل  

والنشر ألصحاب تلك احلقوق إذا روعيت هذه األحكام، وعلى سـبيل املثـال، األفـرع               
األعمال املسموح هبا ملصلحة األشخاص ذوي إعاقـة تتعلـق          (واو  -٤٠ألف إىل   -٤٠ من

 هلا بتوفري نسخ مشروحة أو معدلة علـى         اهليئات املعينة املسموح   (٨٣والفرع  ) باملطبوعات
 أو عن طريق الكابل ملصلحة األشـخاص املـصابني          حنو آخر من الربامج املذاعة تليفزيونياً     

  ).بالصمم أو ضعاف السمع أو املصابني بإعاقة بدنية أو عقلية أخرى

  التدابري اإلدارية املتخذة للتشجيع على املشاركة يف احلياة الثقافية    
 اإلدارية اخلاصة بتعزيز الفن والثقافة جلميع أفراد        كونغ هونغم حكومة منطقة    تلتز  ٤-٣٠

اجملتمع، بغّض النظر عن إعاقتهم، وتشجيعهم على املشاركة يف األنشطة الثقافية مـن أجـل       
وترد يف الفقرات التالية أدناه بعض األمثلة على الـربامج الـيت            . التمتع حبياة متنوعة وخصبة   

 لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة علـى       كونغ هونغخمتلف املنظمات يف    تنظمها احلكومة و  
  .املشاركة يف األنشطة الثقافية والفنية

وختطط إدارة اخلدمات التروحيية والثقافية ألماكن األداء وتديرها وتنظم الـربامج             ٥-٣٠
تسلم اإلدارة  و.  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغالثقافية والترفيهية لتعزيز الفن والثقافة يف منطقة        

حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة على قدم املساواة مع اآلخرين يف احلياة الثقافيـة،               
. ترعى برامج ملختلف فنون األداء للتشجيع على إدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة            /وتقدم
 اإلداريـة اخلاصـة تنظـيم       كونـغ  هونـغ ، تعتزم حكومة منطقـة      ٢٠١١-٢٠١٠ ويف

 مشارك مبن فيهم األشخاص     ٨ ٦١٠ ٠٠٠رنامج فين وثقايف لنحو     ب/ نشاط ٢٧ ٠٠٠ حوايل
  .ذوو اإلعاقة

من السماء فـوق    " لربنامج   كونغ هونغوإىل جانب ذلك، بإطالق متحف تراث         ٦-٣٠
 يف إطار مشروع الوئام االجتماعي عندنا، أتاح املتحف منصة          "من أجل غد أفضل   : املتحف

شخاص ذوو اإلعاقة، للمشاركة يف مـصفوفة مـن         للمجتمعات احمللية املختلفة، مبن فيها األ     
األنشطة الفنية والثقافية، منها اجلوالت يف املتاحف بصحبة مرشدين والعـروض وحلقـات             

 ومن خالل هذا الربنامج، يسعى املتحف     . العمل، لتوسيع أفقهم وتعزيز مشاركتهم يف اجملتمع      
ة غري اهلادفة إىل الربح اليت تعىن       إىل تكوين شراكة وثيقة مع منظمات اخلدمة االجتماعي       أيضاً  

 لألفالم  كونغ هونغوباإلضافة إىل ذلك، خيتار أرشيف      . باألعضاء من خمتلف اجملتمعات احمللية    
الربامج املناسبة ويقدم تذاكر جمانية أو خمفضة لطالب مدارس التعليم اخلاص ويشجعهم على             

 للفنون إقامة معرض كبري     كونغ هونغويعتزم متحف   . املشاركة النشطة يف الربامج واألنشطة    
 مستمد من   "الرقص مع مناذج للنحت من متحف اللوفر      : اللمس" بعنوان   ٢٠١٠يف خريف   

متحف اللوفر، باريس، ويشتمل على نسخ مجيلة من أعمال النحت الـشهرية يف جمموعـة               
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يدة ، بتجربة جد  بصرياً املعوقون   سيما الويهدف املعرض إىل تزويد ذوي اإلعاقة، و      . املتحف
  .يف ملس األعمال النحتية من أجل التقدير الفين

ولتعزيز اإلمكانيات اخلالقة والفنية والفكرية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، تـوفر          ٧-٣٠
 املشترك آلباء وأمهات املعـوقني      كونغ هونغأماكن جمللس    أيضاً    العامة كونغ هونغمكتبات  

ادة التأهيل وعـرض أعمـال       لتنظيم معارض للمعلومات عن وكاالت ومؤسسات إع       عقلياً
عالوة على ذلك، جيري تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة باملعلومات         . األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .عن الربامج اإلعالنية واملرافق اخلالية من العوائق وحتديث هذه املعلومات بصفة منتظمة
رص ، تتاح للطالب ذوي اإلعاقة ف     "إطار واحد للمناهج للجميع   "ومبوجب املبدأ     ٨-٣٠

متكافئة للنماء الشامل يف األخالق والعقل واجلسم واملهارات االجتماعية والنواحي اجلمالية           
من خالل منهج واسع ومتوازن وأن حيصلوا على خربات التعلم الضرورية اخلمس، مبا فيهـا               
التعليم اخللقي واملدين والنماء العقلي وخدمة اجملتمع والنماء املادي واجلمـايل، واخلـربات             

رتبطة باملهن يف إطار خربات التعلم األخرى اليت تشكل أحد املكونات الضرورية الثالثـة              امل
  .للتعليم الثانوي

وخمطط الفنون للمعوقني التابع لنادي الفروسية، الذي ميوله صندوق االئتمانـات             ٩-٣٠
فيه  للفروسية ويديره مكتب العمل والرفاه هو مشروع جترييب بدئ           كونغ هونغاخلريية لنادي   

ومـن  .  هبدف تعزيز النماء الفين والثقايف لألشخاص ذوي اإلعاقة        ٢٠٠٣يونيه  /يف حزيران 
خالل توفري الدعم واملساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تنمية إمكانياهتم اإلبداعية والفكرية            
يف الفن والثقافة، يهدف املخطط إىل مساعدهتم على حتقيق االمتياز عن طريق قدراهتم الفنية              

 من أطفـال املـدارس ذوي اإلعاقـة    ٦ ٠٠٠ويف كل عام، يتلقى ما يزيد على      . ثابرهتموم
وستكتمل .  شخص من ذوي اإلعاقة التدريب الفين والثقايف يف إطار هذا املخطط           ١ ٠٠٠و

  .٢٠١٠ عامالدورات التدريبية حبلول الربع األخري من 
 للفنون لـدى    كونغ هونغبطة  وتوفر إدارة الرعاية االجتماعية الدعم التمويلي لرا        ١٠-٣٠

. ٢٠٠٩ عام سنوات منذ    ٣ ملدة   املعوقني وذلك إلتاحة برنامج للتنمية الشخصية حمدد زمنياً       
والنهوض بنوعية   وهو يتيح الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنمية إمكانياهتم وقدراهتم الفنية         

ـ            ويـوفر  . الل الفـن  حياهتم وذلك مبساعدهتم يف زيادة الثقة بالنفس والتقدير الذايت من خ
املشروع التدريب واملشورة والتوصية بالوظائف وخدمات اإلحالة إىل الوظائف والـدعم يف            

التدريب للمدربني لكي ميكن ملزيد من       أيضاً   ويوفر املشروع . أثنائها لألشخاص ذوي اإلعاقة   
  .املمارسني جلب الفنون إىل األشخاص ذوي اإلعاقة

ووحدات الدعم اجملتمعي القائمة لألشخاص الـذين       وخدمات الرعاية املؤسسية      ١١-٣٠
سبقت إصابتهم مبرض عقلي كالنوادي االجتماعية ملنظمة الوصلة اجملتمعية بالصحة العقليـة            
ومراكز التدريب والنشاط لألشخاص الذين سبقت إصابتهم مبرض عقلي تـوفر جمموعـة             

مبا يف ذلك احلفـالت املوسـيقية       الثقافية،  /الرياضية/الترفيهية/متنوعة من الربامج االجتماعية   
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والرقص اهلوائي وفصول احلرف اليدوية وفرق كرة القدم وحتسني اخلطوط الصينية، وما إىل             
  .ذلك، لتنمية إمكانياهتم اإلبداعية والفنية والرياضية والعقلية وإظهارها

مية  لتن كونغ هونغوميكن جلميع املنظمات احمللية أن تتقدم بطلب للمنح من جملس             ١٢-٣٠
وتغطي خمططات املنح اليت يقدمها اجمللس جمموعة واسعة من مشاريع الفنون، ومنها            . الفنون

             .مشاريع ترمي إىل تـشجيع مـشاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اإلبـداع الفـين                
سـبيل   فعلـى .  يشرك فنانني ذوي إعاقة     مشروعاً ٣١، وافق اجمللس على     ١٩٩٥ عامومنذ  
         ملـشاريع متعـددة     منحـاً  كونـغ  هونـغ بطة الفنون لدى املعـوقني يف       ل، منحت را  ااملث

 دوالر  ٤٢٠ ٠٠٠ مبيزانيتني موافق عليهما مببلغ      ٢٠١١-٢٠٠٩ و ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترتني  
. ، علـى التـوايل  كونغ هونغ من دوالرات  دوالراً ٣٥٤ ١٩٣ و ،كونغ هونغمن دوالرات   
  معرضـاً  كونغ هونغلدى املعوقني يف    ، أقامت رابطة الفنون     ٢٠١٠-٢٠٠٨وخالل الفترة   

، وعروض  للصور الفوتوغرافية اشتمل على أعمال ألشخاص معوقني وأشخاص قادرين بدنياً         
 وحلقات عمل   " إلظهار فناين األداء ذوي اإلعاقة اجلدد       مصغراً مهرجاناً"للرقص والرسم، و  
 مشروع الفنون   ٢٠١١-٢٠٠٩وتشمل األنشطة املزمع القيام هبا للفترة       . للمسرح التفاعلي 

امليّسرة الذي يتوخى الترويج للفنون وبناء اجلماهري، واملسرح التفاعلي على مشروع املدرسة            
ويتمثـل  . املتكاملة، وحلقات دراسية بشأن إدماج خمتلف اجملتمعات احمللية عن طريق الفـن           

 وغري  اهلدف من هذه األنشطة يف إجياد جمتمع شامل للجميع بإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة            
  .ذوي اإلعاقة يف تقدير الفن وإبداعه

وما برح صندوق تنمية الفنون الذي يديره مكتب الشؤون الداخلية يدعم طـوال               ١٣-٣٠
وخـالل الـسنوات اخلمـس      . الوقت أنشطة التبادل الثقايف للفنانني احملليني مع اخلـارج        

 كونـغ  هونغ دوالر من دوالرات     ٥٧٠ ٠٠٠، منح الصندوق حنو     ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥ من
 حظيـت   تبـادالً ١٦١ مع اخلارج تتعلق بفنانني من ذوي اإلعاقة، من بني          تبادالً ٢٠لدعم  

  .بالرعاية يف إطار الصندوق

  التدابري اإلدارية املتخذة لتشجيع املشاركة يف الرياضة    
، تتيح إدارة اخلدمات الترفيهيـة والثقافيـة فـرص          "الرياضة للجميع "ولتشجيع    ١٤-٣٠

نشطة البدنية جلميع املواطنني، بغّض النظر عن نوع اجلنس أو السن أو القدرة             املشاركة يف األ  
لتلك الغاية، تنظم الوزارة لعامة     حتقيقاً  و. أو املركز االجتماعي االقتصادي أو االنتماء العرقي      

اجلمهور جمموعة واسعة من الدورات التدريبية على الرياضة ومنافسات رياضـية وأنـشطة             
 اإلدارية اخلاصـة تنظـيم      كونغ هونغ، تعتزم حكومة منطقة     ٢٠١١-٢٠١٠ ويف   .ترفيهية
 نشاط ترفيهي ورياضي لنحو مليوين مشارك، مبن فيهم األشـخاص ذوو            ٣٦ ٠٠٠ حوايل
  .إعاقة



CRPD/C/CHN-HKG/1 

GE.11-40818 166 

ولتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على املشاركة بشكل أكثر يف األنشطة الترفيهية            ١٥-٣٠
إلدارية اخلاصة، بالتعاون مع املنظمات غـري        ا كونغ هونغوالرياضية، ستنظم حكومة منطقة     

.  ملـشاركتهم  خصيـصاً  خمتلفة من األنشطة اجملانية واملصممة       أنواعاًاحلكومية ذات الصلة،    
بـصفة خاصـة    برناجمـاً    ١ ١٥٠، سيجري تنظـيم مـا جمموعـه         ٢٠١١-٢٠١٠ ويف

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لألشـخاص ذوي       .  شخص من ذوي اإلعاقة    ٦٦ ٠٠٠ ملشاركة
 يف املائة من الرسم العـادي       ٥٠اإلعاقة والقائمني على رعايتهم احلصول على خصم قدره         

  .للقيد يف األنشطة الترفيهية والرياضية املنتظمة بالربنامج
، بدأت وزارة اخلدمات الترفيهية والرياضية برنـامج الرياضـة          ٢٠٠١ عامومنذ    ١٦-٣٠

ائية والثانوية ومدارس التعليم اخلاص يف      املدرسية الذي يستهدف مجيع طالب املدارس االبتد      
ولتمكني الطالب من املشاركة يف األنشطة يف مدارسهم        .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغمنطقة  

 لتجنب   جيداً خالل وقت فراغهم، ختطّط األنشطة يف إطار برنامج الرياضة املدرسية ختطيطاً          
  .أوجه التعارض بينها وبني اجلدول اليومي للمدارس

خمطط جـائزة   "ويف إطار أحد املخططات الفرعية لربنامج الرياضة املدرسية، وهو            ١٧-٣٠
 الذي يرمي إىل تشجيع الطالب على املشاركة يف األنشطة الرياضـية أو يف              "العمل الرياضي 

التدريب الرياضي بصورة منتظمة، ميكن للطالب أن يتقدموا لنيل جوائز خمتلفـة مـن إدارة               
وزيادة يف تشجيع الطالب ذوي اإلعاقـة       . قافية عن طريق مدارسهم   اخلدمات الترفيهية والث  

على املشاركة يف الرياضة، وضعنا جمموعة من املعايري املصممة لتلبيـة احتياجـات طـالب         
 مع إيالء االعتبار ألوضـاعهم     "خمطط جائزة العمل الرياضي   "مدارس التعليم اخلاص يف إطار      

  .من حيث اإلعاقة
 اإلدارية اخلاصة مبالغ لـدعم      كونغ هونغمتنح حكومة منطقة    وإىل جانب ذلك،      ١٨-٣٠

رابطة الرياضة الوطنية واملنظمات الرياضية مبا فيهـا رابطـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة               
 فضالً عن للمشاركة يف األنشطة الرياضية الدولية، وتنظيم برامج التدريب والتطوير الرياضي           

كومة الدعم خلمس رابطات ومنظمات     احل ، ستوفر ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف  . املسابقات الرياضية 
  . شخص ذي إعاقة١٤ ٤٠٠ ملا يزيد عن رياضياًبرناجماً  ٤٦٠رياضية وطنية لتنظيم حوايل 

 الـذي تـديره إدارة      كونغ هونغويقدم صندوق األلعاب األوليمبية للمعوقني يف         ١٩-٣٠
لرياضـية الـيت تقـدم      الرعاية االجتماعية الدعم املايل للرياضيني ذوي اإلعاقة والرابطات ا        

وتصرف املنح  .  من أجل التفوق يف جمال الرياضة      مسعيهيف  التدريب للرياضيني ذوي اإلعاقة     
 لتطوير الرياضة املستهدفة، وتوفري منحة إعاشة للرياضيني ذوي اإلعاقة الذين يستقيلون مؤقتاً           

 لتيسري العمـل     وراء التفوق الرياضي وتقدمي منحة     من عملهم أو يتوقفون عن الدراسة سعياً      
  .للرياضيني املتقاعدين لشق طريقهم الوظيفي



CRPD/C/CHN-HKG/1 

167 GE.11-40818 

فرص  أيضاً   واملراكز االجتماعية والترفيهية للمعوقني تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة         ٢٠-٣٠
املشاركة يف األنشطة الترفيهية والرياضية وتنظم األنشطة لتلبيـة احتياجـاهتم االجتماعيـة             

  .والترفيهية والنمائية
، مبن فيهم ذوو اإلعاقة، توفر حكومة       كونغ هونغبة الرياضيني يف منطقة     ولتعزيز خن   ٢١-٣٠

 كونـغ  هونغ موارد إضافية ملعهد     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ اإلدارية اخلاصة منذ     كونغ هونغمنطقة  
الرياضـيني ذوي   أيضاً احملدود للرياضة بغرض تنفيذ خمططات الدعم املايل املباشر، اليت تغطي        

 من خنبة   ٥٩  لري يف إطار املخططات     الدعم املايل الشه  ، قدم   ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف  . اإلعاقة
 عـن   كونـغ  هونغ مليون دوالر من دوالرات      ٢,٥١الرياضيني ذوي اإلعاقة وبلغت قيمته      

عهد التدريب واملسابقات وغريها من خدمات      امل، قدم   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ويف  . السنة
  .الدعم للرياضيني

 األشخاص ذوي اإلعاقة يف الرياضة، ُمـنح مبلـغ          ولتعزيز الدعم املقدم ملشاركة     ٢٢-٣٠
 مبوجب صندوق تنمية الفنون والرياضة      كونغ هونغ ماليني دوالر من دوالرات      ٥,٤حوايل  

 مشاريع رياضية، ختدم بصفة رئيسية حتضري الرياضيني ذوي ١٠  ليف السنوات اخلمس املاضية    
 فـضالً عـن   ،  ها الكبرية ومشاركتهم في   اإلعاقة لأللعاب الرياضية الدولية أو الوطنية املتعددة      

ولتشجيع الرياضيني علـى    . تنظيم املناسبات الرياضية الدولية الرئيسية هلم على الصعيد احمللي        
 ملعهـد    اقتراحـاً  ٢٠٠٩السعي للقيام بأفضل أداء يف وسعهم، أقرت جلنـة الرياضـة يف             

لني علـى ميـداليات يف      وافز للحاص كونغ احملدود للرياضة بزيادة مستويات جوائز احل       هونغ
 . األلعاب األوليمبية للمعوقني واأللعاب اآلسيوية للمعوقني      ا فيه امباملباريات الرياضية الكربى    

 للرياضـيني الـذين     "املنحة الدراسية للرياضيني الشبان   " أيضاً   ويف نفس العام، أطلق املعهد    
سيوية للـشباب واأللعـاب     حيققون نتائج ممتازة يف األلعاب األوليمبية للشباب واأللعاب اآل        

 من الرياضـيني الـشباب ذوي       ٢٦ومبوجب هذا املخطط، ُمنح     . نيقاآلسيوية للشباب املعو  
 عقب أدائهم يف األلعاب     كونغ هونغ دوالر من دوالرات     ١٨٤ ٠٠٠اإلعاقة مبلغا جمموعه    

  . ٢٠٠٩سبتمرب /اآلسيوية للشباب املعوقني يف طوكيو يف أيلول
 بإعادة تطـوير شـاملة،      حالياً املرافق، سيوفر املعهد، الذي مير        بدعم يتعلق فيماو  ٢٣-٣٠

ومرافق إضافية للرياضيني ذوي اإلعاقة لكي حيـصلوا         مرافق للتدريب املتكامل على الرياضة    
 إىل جنـب مـع      اًبعلى التدريب ويتلقوا خدمات الدعم اليت يتلقها الرياضيون اآلخرون جن         

ق التدريب الرياضي املتكامل ألعاب القـوى ومحـام         وتشمل مراف . نظرائهم القادرين بدنياً  
سباحة وحلبة للمبارزة من على الكراسي ذات العجالت وطاوالت تنس الطاولة ومالعـب             

 لإلقامـة مـصممة      لكرة املعوقني، بينما تشمل املرافق اإلضافية غرفاً       للريشة الطائرة وملعباً  
بس للمعوقني وأمـاكن لوضـع       لالعبني ذوي اإلعاقة ومراحيض وغرف تغيري املال       خصيصاً

وعالوة على ذلك، سيتم توفري ممشى مغطى جديد        . الكراسي ذات العجالت، وما إىل ذلك     
  .يربط بني املبىن اجلديد املتعدد األغراض واملنشآت الرئيسية األخرى للمعهد
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  التدابري اإلدارية املتخذة للنهوض بسهولة الوصول إىل األماكن الثقافية والترفيهية    
توفر إدارة اخلدمات الترفيهية والثقافية طائفة واسعة من املرافق الترفيهية والرياضية             ٢٤-٣٠

 املغطـاة كمالعب كرة السلة ومالعب الريشة الطائرة ومالعب االسـكواش واملالعـب            (
الستخدام ) بالعشب الصناعي ومالعب التنس ومحامات السباحة واحلدائق ومالعب األطفال        

عالوة على ذلك، . عمار والقدرات، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة       اجلمهور من مجيع األ   
املساحات /توجد يف كثري من املنافذ الثقافية مرافق للوصول إليها دون عوائق، من قبيل املقاعد     

املخصصة للمتفرجني يف الكراسي ذات العجالت، ومصاعد للدرج وممرات مائلة للـضيوف         
واملمرات اجملهزة بوسائل التوجيه عن طريق اللمس،       من مستخدمي الكراسي ذات العجالت      

والعالمات املكتوبة بطريقة برايل، والرسائل املنطوقة للركاب يف املصاعد، ومـا إىل ذلـك،            
. لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، ونظام دائرة احلث لألشخاص ذوي اإلعاقـة الـسمعية            

 اإلدارية اخلاصة   كونغ هونغمة منطقة   وتتقيد إدارة اخلدمات الترفيهية والثقافية بسياسة حكو      
 هلـم مـن     يف توفري إمكانيات الوصول دون عائق واملرافق ألشخاص ذوي اإلعاقة متكينـاً           

ومجيع األماكن الثقافية والترفيهية والرياضية احلكومية املنشأة بعد . االندماج الكامل يف اجملتمع  
وسنواصل املضي يف   . ٢٠٠٨ عامم ل  للشروط الواردة يف دليل التصمي     حالياً متتثل   ٢٠٠٨ عام

حتسني تسهيالت الوصول دون عائق يف املنافذ القائمة حيثما يتسىن ذلك من الوجهة التقنية               
  .والعملية

 مـزودة يف    كونغ هونغ مكتبة عامة يف منطقة      ٣١وبصفة منفصلة عن ذلك، مثة        ٢٥-٣٠
ومـن  . قة البصريةالوقت احلاضر مبحطات عمل جمهزة مبعينات خاصة لألشخاص ذوي اإلعا       

هذه املعينات براجميات تكبري الشاشة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وبرامج قارئ الشاشة            
والنقاط البارزة باللغتني الكانتونية واإلنكليزية، وبراجميات إدخال البيانات بالصينية املصممة          

ترنت، مـزودة    حمطة طرفية سريعة لإلن    ٨٠ويوجد ما يزيد على     . بصرياً للمعوقني   خصيصاً
 ،برباجميات تكبري الشاشة وخاصية تعديل االرتفاع ملستخدمي الكراسـي ذات العجـالت           

 كونغ هونغكما تتوافر أجهزة العرض املتجددة بطريقة برايل يف مكتبة          .  مكتبة عامة  ٦٤ يف
 .املركزية ويف مبىن البلدية، ويف املكتبات العامة يف كولون وشاتني وتسوين وان وتوين مون             

 املركزية وبعض املكتبات العامـة الكـبرية        كونغ هونغيع مكاتب االستعالم يف مكتبة      ومج
 مراعاة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة      "نظام دائرة احلث  "  بومكتبات املقاطعات مزودة    

  .السمعية
ونوفر جمموعة واسعة من أجهزة اللعب يف مالعب األطفال، وهي تستويف أحدث              ٢٦-٣٠

ومجيع أجهزة اللعب يف مجيع .  لألطفال ذوي اإلعاقة وجلميع األطفال اآلخرين  معايري السالمة 
املالعب، ما مل يوجد تقييد يف املوقع املعين، ميسرة االستخدام للجميع مبن فيهم مـستخدمو               

  .الكراسي ذات العجالت
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  التدابري اإلدارية لتشجيع السياحة اخلالية من العوائق    
.  اإلدارية اخلاصة مبدأ السياحة اخلالية من العوائق       كونغ ونغهتعتنق حكومة منطقة      ٢٧-٣٠

فيها قمة   واملرافق اخلاصة بالزوار ذوي اإلعاقة متاحة يف أماكن اجلذب السياحي الرئيسية مبا           
 ٣٦٠  وقطار نغونغ بينغ   كونغ هونغاجلبل وحديقة مالهي أوشان بارك ومالهي ديزين الند         

إىل توفري هذه املرافـق يف املـشاريع         أيضاً   وهندف. ونغك هونغاملعلق وحدائق ويتلند بارك     
  .السياحية اجلديدة، كمرفأ الرحالت البحرية اجلديد

تدابري لتيسري زيارات األشخاص ذوي اإلعاقة، من قبيـل تـوفري            أيضاً   ووضعنا  ٢٨-٣٠
إمكانية الوصول بالكراسي ذات العجالت ونظم دائرة احلث واملمـرات ذات مـساعدات             

ويقدم املوظفون املساعدة للزوار ذوي االحتياجات اخلاصة لكـي  . ن طريق اللمس التوجيه ع 
والوصول امليسر دون عوائق مسة هامة من مسات مجيع   . يستمتع اجلميع باملرافق واملعامل اجلذابة    

  .املناطق السياحية الرئيسية كمجمعات التسوق التجارية واملطاعم والفنادق
ياحة خمططات خاصة بني احلني واحلني للـزوار ذوي         ويستحدث املشتغلون بالس    ٢٩-٣٠

فعلى سبيل املثال، ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة دخول حديقة مالهي أوشان بارك            . اإلعاقة
ويف الفترة مـن    .  أن يدخل بنصف الثمن    باجملان بينما ميكن للشخص الذي يصطحب ضيفاًَ      

 تذاكر جمانية   كونغ هونغين الند   ، قدمت مالهي ديز   ٢٠١٠يوليه  /يناير إىل متوز  /كانون الثاين 
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة والقائمني على رعايتهم

 إلعادة التأهيل، بدعم من مكتب العمل       كونغ هونغعالوة على ذلك، تقوم مجعية        ٣٠-٣٠
والرفاه، وبالتعاون مع مجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة، بتنظيم رحلة تفقديـة إىل النقـاط              

وتعمل بالتضافر مع جملس سياحة     . ي لألشخاص ذوي اإلعاقة   السياحية وتصنيف دليل سياح   
األشخاص ذوي اإلعاقة باملعلومات      إلجياد منصات على شبكة اإلنترنت لتزويد      كونغ هونغ

ويف املؤمتر الدويل املعين . كونغ هونغ لسفرهم وإقامتهم دون عوائق يف  تيسرياًالسياحية املفيدة   
ميكن االطالع على مزيـد مـن       (،  ٢٠١٠ عامقلهم ل بتنقل األشخاص املسنني واملعوقني ون    
، أقـام مكتـب الـسياحة يف        ) من هذا التقريـر    ٣٢التفاصيل بشأن املؤمتر يف إطار املادة       

 يـسهل    باعتبارها مقصداً  كونغ هونغ كبائن خمصصة هبدف إبراز معامل منطقة        كونغ هونغ
  .الوصول إليه وتشجيع املنتجات السياحية للزوار ذوي اإلعاقة
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  ٣١املادة     
  مجع اإلحصاءات والبيانات

الدراسة االستقصائية إلدارة التعداد واإلحصاء بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة واملـصابني         
  بأمراض مزمنة 

لتيسري وضع السياسات والتخطيط للخدمات اليت يقدمها كـل مـن املكاتـب               ١-٣١
ي إدارة التعـداد    واإلدارات احلكومية ووكاالت اخلدمة لألشخاص ذوي اإلعاقـة، جتـر         

واإلحصاء دراسات استقصائية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة واملصابني بأمراض مزمنة على           
    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأجريت آخر جولـة استقـصائية يف        .  سنوات ٧ و ٥فترات تتراوح بني    

وكانـت الدراسـة االستقـصائية      . ٢٠١٢ عـام ومن املقرر أن جترى التاليـة حـوايل ال        
ف إىل تقدمي صورة شاملة عن األشخاص املصابني بأنواع معينـة            هتد ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة

 اإلدارية اخلاصة لتيسري عملية التخطيط خلـدمات إعـادة          كونغ هونغمن اإلعاقة يف منطقة     
  :، تتمثل أهداف الدراسة فيما يليوحتديداً. التأهيل وتقدميها

عاقة ومعـدل  تقدير العدد اإلمجايل لألشخاص املصابني بأنواع معنية من اإل    )أ(  
  انتشارهم؛
توفري املعلومات عن املالمح السكانية واالجتماعيـة االقتـصادية هلـؤالء             )ب(  
  األشخاص؛
  .توفري املعلومات عن الذين يقدمون الرعاية هلؤالء األشخاص  )ج(  

ولضمان تلبية الدراسة االستقصائية لألهداف املرجوة منها، إىل جانب الرجـوع             ٢-٣١
، أجريـت جمموعـة مـن       ٢٠٠٠ عاملدراسة السابقة اليت أجريت يف      الواجب إىل جتربة ا   

اإلدارات احلكومية واهليئـات    /مبا يف ذلك املكاتب   (املشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة      
. قبـل القيـام بالدراسـة     ) العامة واملنظمات غري احلكومية واجلهات األكادميية ذات الصلة       

اء ومشورهتم بشأن نطاق اإلعاقة وتغطيتـها       وساعدت هذه املشاورات على مجع آراء اخلرب      
  . التعاريف اإلجرائية لكل نوع من اإلعاقة على حدةفضالً عن

فنـشرت  . وسبق أن استخدمت قنوات خمتلفة لنشر نتائج الدراسة االستقـصائية           ٣-٣١
الذي صدر يف كـانون      )١٨(٤٨النتائج التفصيلية لالستقصاء يف تقرير املواضيع اخلاصة رقم         

 واإلحصاءوالتقرير متاح للترتيل اجملاين من املوقع الشبكي إلدارة التعداد          . ٢٠٠٨سمرب  دي/األول
)www.censtatd.gov.hk/products_and_services/products/publications/index.jsp .( ــرد وي

عالوة على ذلك، ُعرضت النتائج الدراسـية       . ١٣موجز للنتائج الرئيسية للدراسة يف املرفق       
__________ 

اليت أجريت عن طريق الدراسة االستقصائية العامـة لألسـر     صدرت نتائج االستقصاءات املواضيعية اخلاصة       )١٨(
 .يف جمموعة تقرير املواضيع اخلاصة) ١انظر احلاشية (املعيشية 
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، كونغ هونغ من املوجز الشهري لإلحصاءات يف       ٢٠٠٩فرباير  /سة يف عدد شباط   هلذه الدرا 
تقدمي اإلحـصاءات    أيضاً   وجيري. متاح للترتيل اجملاين من املوقع الشبكي لإلدارة       أيضاً   وهو

اإلدارات احلكوميـة   / لألطراف املهتمة، كاملكاتـب     أكثر تفصيالً  ذات الصلة موزعة توزيعاً   
  .، وما إىل ذلك، للرجوع إليهاواملنظمات غري احلكومية

  ٣٢ املادة    
  التعاون الدويل

للنهوض بالتعاون الدويل على تعزيز رفاه األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ولتـوفري               ١-٣٢
املنصات املختلفة ملختلف القطاعات لتبادل اخلربات مع نظرائها يف اخلارج بـشأن تطـوير              

اإلدارية اخلاصة بنشاط على تنظيم  كونغ هونغخدمات إعادة التأهيل، تعكف حكومة منطقة      
االجتماعات الدولية واملشاركة فيها إىل جانب املنظمات غري احلكومية ومجاعات األشخاص           

ويرد . ذوي اإلعاقة والقائمني على رعايتهم واهليئات املهنية واملؤسسات األكادميية، وما إليها          
  .يف الفقرات التالية بعض أمثلة من ذلك

  يالتعاون اإلقليم    
 اإلدارية اخلاصة، بوصفها من املؤيدين بقوة الهتمام جلنة         كونغ هونغقامت منطقة     ٢-٣٢

عقد آسـيا واحملـيط      باملعوقني ول  ئاالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاد   االقتصادية و األمم املتحدة   
، باستضافة احلملة من أجل إقامة عقد آسيا واحمليط اهلـادئ للمعـوقني يف              اهلادئ للمعوقني 

وشارك املسؤولون احلكوميون، كما شارك ممثلو اللجنة االستـشارية إلعـادة         . ١٩٩٨ عام
التأهيل واملنظمات غري احلكومية ومجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة، مـشاركة نـشطة يف             
خمتلف املؤمترات والربامج اليت نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف            

جتماعني احلكوميني الدوليني الرفيعي املستوى املعنيني بعقد آسيا واحمليط         شئون اإلعاقة، كاال  
، واجتماعات الفريق   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢ املعقودين يف    ٢٠١٢-٢٠٠٣اهلادئ للمعوقني للفترة    

إطار بيواكو   و ،٢٠٠٤ و ٢٠٠٣العامل املواضيعي املعين باملسائل املرتبطة باإلعاقة يف العامني         
 األلفية اجلديدة من أجل توجيه األعمال حنو جمتمع غـري إقـصائي             للعمل املتعلق باإلعاقة يف   

 يف  وخال من العوائق وقائم على إحقاق احلقوق لفائدة املعوقني يف آسيا واحملـيط اهلـادئ              
بشأن تعزيز مجع البيانات املتعلقة باإلعاقة    ٢٠٠٨ عاميف ال حلقة العمل اإلقليمية     و ٢٠٠٦ عام

 املـشترك   كونـغ  هونـغ ويشارك جملس   . ٢٠١٠ عام ل خالل تعدادات السكان واملساكن   
 مشاركة نـشطة،    كونغ هونغلألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات غري احلكومية األخرى يف         

، يف احلمالت السنوية واألنشطة ذات الصلة اليت تنظمهـا الـشبكة اإلقليميـة              ١٩٩٣ منذ
 لتحـرك جلنـة     تأكيداًني  للمنظمات غري احلكومية للترويج لعقد آسيا واحمليط اهلادئ للمعوق        

  . يف هذا الصدداهلادئاالقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط األمم املتحدة 
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  املشاركة يف االجتماعات الدولية    

  اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة    
 على نطاق   تنظم األنشطة لالحتفال باليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة سنوياً          ٣-٣٢

 املـشترك   كونـغ  هونغوبتنسيق من جملس    . ١٩٩٣ عام منذ   كونغ هونغاإلقليم يف منطقة    
 يف اإلقلـيم،    ١٨  للألشخاص ذوي اإلعاقة ودعم واسع النطاق من جمـالس املقاطعـات ا           

واملنظمات غري احلكومية املعنية بإعادة التأهيل، ومجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة والقائمني           
إلدارات احلكومية، ُيضطلع يف كل عام مبجموعة       على رعايتهم، وقطاع األعمال التجارية وا     

من األنشطة التروجيية الناجحة لليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة على نطاق اإلقليم وعلى             
 لألشخاص ذوي اإلعاقة بني صـفوف  إجيابيةصعيد اجملتمعات احمللية للعمل على إجياد صورة    

ذوي اإلعاقة يف احلقوق يف جماالت مثل عامة اجلمهور وإذكاء الوعي العام مبساواة األشخاص 
  .العمالة وإمكانية الوصول إىل املباين والتمتع باخلدمات وغري ذلك من أوجه احلياة االجتماعية

  األلعاب األوليمبية للمعوقني    
 يف استضافة مسابقات الفروسية يف األلعـاب األوليمبيـة          كونغ هونغشاركت    ٤-٣٢

عززنا من خالل تنظيم هذه األلعاب الـروح األوليمبيـة      و. ٢٠٠٨ عامللمعوقني يف بيجني ل   
  .لدى الالعبني ذوي اإلعاقة وإجنازهم ومواهبهم

وملساعدة الرياضيني ذوي اإلعاقة على املشاركة يف املسابقات الدولية، من قبيـل              ٥-٣٢
 للمشاركني يف   كونغ هونغاأللعاب األوليمبية والبطوالت العاملية للمعوقني، يصرف صندوق        

 للمنظمات الرياضـية  لعاب األوليمبية للمعوقني الذي تديره إدارة الرعاية االجتماعية منحاً        األ
  .لالستعانة باملدربني وحتسني الدعم التقين

  املؤمتر الدويل املعين بتنقل األشخاص املسنني واملعوقني ونقلهم    
موعة من املهنيني يف بدأت املؤمتر الدويل املعين بتنقل األشخاص املسنني واملعوقني جم  ٦-٣٢
 وهو يرمي إىل إعداد استراتيجيات جديدة لتمكني كبار السن واألشخاص ذوي            ١٩٧٨ عام

ويتيح هذا املؤمتر . اإلعاقة من احملافظة على استقالهلم واملشاركة بشكل كامل يف احلياة اليومية
 لـديهم مـن     الدويل فرصة قيمة للممارسني وأصحاب املصلحة يف اجملتمع الدويل لتبادل ما          

وعقد املؤمتر الثاين عشر، الذي نظمته مجعية  . معارف وخربات يف تعزيز النقل والسفر امليسور      
 اإلدارية اخلاصة وأحد    كونغ هونغ إلعادة التأهيل وقامت برعايته حكومة منطقة        كونغ هونغ

طار ويف إ . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤ إىل   ١ خالل الفترة من     كونغ هونغالصناديق اخلريية، يف    
 طرح املؤمتر الدويل الثاين عشر املعـين بتنقـل          "النقل والسفر املستدامني للجميع   "املوضوع  

األشخاص املسنني واملعوقني ونقلهم طائفة متنوعة من األنشطة، منها احللقـات الدراسـية             
 مشارك حملي ومن اخلـارج      ٦٠٠واملعارض واجللسات العامة وحلقات العمل ملا يزيد على         
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لف التخصصات، مبا فيها اخلدمة االجتماعية واللوجستيات والنقل وإعادة التأهيل     ينتمون ملخت 
  اجتذابـه فـضالً عـن  والسفر، ومجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة واملسؤولون احلكوميون   

  . عارض من اخلارج ومن الصني القارية١٠٠يزيد عن  ملا

   التأهيلإلعادةاجلمعية الدولية     
 اإلدارية اخلاصة املؤمتر اإلقليمـي احلـادي عـشر          ونغك هونغاستضافت منطقة     ٧-٣٢

للجمعية الدولية إلعادة التأهيل يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ الذي كان مبثابة احلملـة مـن          
ونظمت املؤمتر إحدى املنظمات غري . ١٩٩٨ عام يف   عقد آسيا واحمليط اهلادئ للمعوقني    أجل  

 ماليـني دوالر مـن دوالرات   ٧,٥يزيد عـن  احلكومية برعاية من احلكومة اليت وفرت ما   
 لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشـخاص       وهاماً  مفيداً وشكل املؤمتر منتدى دولياً   . كونغ هونغ

املناطق األخـرى وتبـادل     /املشتغلني خبدمات إعادة التأهيل يف تكوين الشبكات مع الدول        
وفـود يتجـاوز    وحـضرت املـؤمتر     . األفكار واخلربات يف إعداد خدمات إعادة التأهيل      

  . بلدا٣٦ً زائر من ٤٥ ٠٠٠ وفد وما يزيد على ١ ٦٠٠ عددها
وقد عمل ممثلو قطاع إعادة التأهيل يف قيادة اجلمعية الدوليـة إلعـادة التأهيـل                 ٨-٣٢

 أعـضاء يف جلنتـها التنفيذيـة،        حالياًوهم  . وشاركوا على الدوام هبمة يف أنشطة اجلمعية      
  .ويترأسون جلاهنا املختلفة

  اون الدويل بني الفنانني ذوي اإلعاقةالتع    
لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة أو غري ذوي اإلعاقة على التعاون وتبادل اخلربات          ٩-٣٢

، نظمت حكومة منطقة     ومشوالً يف أنشطة الفنون، ومن مث العمل على إجياد جمتمع أكثر ترامحاً          
 املهرجان الـدويل للفنـون       لفنون املعوقني  كونغ هونغ اإلدارية اخلاصة ورابطة     كونغ هونغ

 جمموعة مـن    امالًك ومشلت أنشطة املهرجان اليت استغرقت أسبوعاً     . ٢٠٠٦ عامللجميع يف   
 ومعارض للفنون البصرية ونـدوة وحلقـات عمـل          العروض الداخلية واخلارجية وكرنفاالً   

ي وإىل جانب دعوة الفنانني احملليني ذوي اإلعاقـة وغـري ذو          . وأنشطة ثقافية وفنية أخرى   
إىل الفنانني ذوي اإلعاقة من اخلارج ومن الصني القارية لتقدمي           أيضاً   اإلعاقة، وجهنا الدعوة  

تنظيم حلقات عمل للفنانني     أيضاً   وجرى. كونغ هونغعروضهم أو لعرض أعماهلم الفنية يف       
احملليني والقادمني من اخلارج من ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة لطرح جتـارهبم يف جمـال                

  .ون وتبادهلاالفن

  الدورة األوليمبية الدولية لقدرات املعوقني    
وإلظهار مهارات األشخاص ذوي اإلعاقة وقدراهتم وإمكانياهتم وهبدف النهوض           ١٠-٣٢

 مبهاراهتم املهنية وتعزيز مشاركتهم يف األنشطة االجتماعية االقتـصادية، عقـدت الـدورة            
 إلحياء الـسنة الدوليـة      ١٩٨١يف اليابان يف     ألول مرة    ملعوقنيااألوليمبية الدولية لقدرات    
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. ١٩٩١ عام الدورة األوليمبية الثالثة لقدرات املعوقني يف        كونغ هونغللمعوقني واستضافت   
وأدرجت يف مسابقات الدورة جمموعة متنوعة من املهارات املهنيـة والترفيهيـة واملعيـشية              

 على اخلشب والطهو وفنون     كالتصوير وتصميم امللصقات وصنع اجملوهرات واخلزف واحلفر      
ودعما للدورة، أنشئت كذلك اللجنة األوليمبيـة احملليـة لقـدرات املعـوقني يف              . الزهور
 املشترك  كونغ هونغ للخدمة االجتماعية وجملس     كونغ هونغ، بتنسيق من جملس     كونغ هونغ

 غكون هونغ، لترشيح الفائزين للمشاركة يف أفرقة       ١٩٨١ عاملألشخاص ذوي اإلعاقة منذ     
 كونغ هونغويف الدورات األوليمبية السبع املاضية لقدرات املعوقني، حقق متسابقو          . للدورة

  . ميدالية٥٩نتائج ملحوظة حبصوهلم على ميداليات جمموعها 

   بشأن إعادة التأهيلاهلادئمؤمتر منطقة احمليط     
 ١٩٩٨ أغـسطس / يف آب   بشأن إعادة التأهيـل    اهلادئمؤمتر منطقة احمليط    افُتتح    ١١-٣٢

وجنح عقد املؤمتر   . هبدف التشجيع على التبادل العلمي وتيسري التعاون يف جمال إعادة التأهيل          
 اإلداريـة اخلاصـة يف تـشرين        كونـغ  هونغالسادس، الذي ينظم كل سنتني، يف منطقة        

 وفد من البلدان احمللية واخلارجيـة ومنـها         ٣٠٠، مبشاركة أكثر من     ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
ابان وكوريا وماليزيا ونيجرييا والفلبني واململكة العربيـة الـسعودية والـسويد            استراليا والي 

  .وتايوان وتايلند وتركيا والواليات املتحدة األمريكية لعرض آخر نتائج حبوثهم
 ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤ و ٢٣ خالل اليومني    كونغ هونغوسُيعقد يف     ١٢-٣٢

العقـل  " لـه    أن إعادة التأهيل، الذي يتخذ موضـوعاً      املؤمتر السابع ملنطقة احمليط اهلادئ بش     
ويتوقع أن يـشارك    .  ألطباء األسرة  كونغ هونغ، وتشترك يف تنظيمه كلية      "والدماغ واجلسم 

فيه العاملون يف جمال الرعاية الصحية على الصعيد احمللي ويف اخلارج، مبن فـيهم أخـصائيو                
سرة واألطباء واملمرضات واألخـصائيون     العالج الطبيعي وأخصائيو العالج املهين وأطباء األ      

  .االجتماعيون واألخصائيون النفسيون والباحثون واإلداريون

  التعاون الدويل يف جمال اخلدمات الصحية    
يف تعزيز التبادل والتعاون     أيضاً    اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغتنشط حكومة منطقة      ١٣-٣٢

شارك مكتب األغذية والـصحة وهيئـة       وي. الدوليني يف وضع سياساهتا وخدماهتا الصحية     
املستشفيات وإدارة الصحة بانتظام يف املؤمترات الدولية والزيارات إىل البلدان اخلارجية مـن             

  .أجل مواكبة آخر التطورات يف قطاع الرعاية الصحية
 السنوي هو من أكرب مؤمترات الرعايـة الـصحية يف           "مؤمتر هيئة املستشفيات  "و  ١٤-٣٢

وهو مبثابة منتدى دويل يتبادل فيه العاملون واملديرون وواضـعو          . يط اهلادئ منطقة آسيا واحمل  
 أحدث نتـائج  فضالً عنالسياسات يف جمال الرعاية الدولية يف أحناء العامل معارفهم وخرباهتم    

موظفـون  " له    الذي اختذ موضوعاً   "٢٠١٠ عاممؤمتر هيئة املستشفيات ل   "وحضر  . األحباث
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 من اخلرباء واملهنيني من قطاع الرعاية الصحية        ٣ ٠٠٠يزيد على    ما   "سعداء وسكان أصحاء  
  .احمللي ويف الصني القارية وعلى الصعيد الدويل

 من هذا التقرير، ينظم مكتب العمل والرفاه كذلك،         ٨وكما أشري يف إطار املادة        ١٥-٣٢
ية ووسـائط  بالتعاون مع خمتلف اإلدارات احلكومية واملنظمات العامة واملنظمات غري احلكوم  

شـهر الـصحة    " يف   اإلعالم، أنشطة تثقيفية عامة على نطاق اإلقليم كل سنة، تتمثل حتديداً          
  .١٩٩٥ عام منذ ليوم العاملي للصحة العقلية ل دعماً"العقلية

  ٣٣املادة     
   التنفيذ والرصد

 اإلدارية اخلاصة تدابري استباقية لتعزيـز تنفيـذ         كونغ هونغتتخذ حكومة منطقة      ١-٣٣
كما وضعنا آلية للتنسيق لتيسري اإلجراءات والتدابري ذات الصلة املتخـذة           . تفاقية ورصده اال

 األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم، يف عمليـة          سيما الإلشراك اجملتمع احمللي، و   
  .الرصد ويف إعداد هذا التقرير

  الضمانات القانونية والسياسة العامة والربامج    
 بإطارنا التشريعي، الذي حيدد فيه القانون األساسي وقـانون شـرعة            يتعلق فيما  ٢-٣٣

احلقوق بوضوح احلقوق اليت يتمتع هبا اجلميع، مبن فيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة، يـوفر             
القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة احلماية من التمييز على أساس اإلعاقة، وقانون الصحة             

 حلمايـة وتعزيـز حقـوق     متاماً مهيأة   كونغ هونغو. العقلينيالعقلية احلماية حلقوق املرضى     
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

 ضرورة  متاماًوعلى املستوى احلكومي، تدرك مجيع املكاتب واإلدارات احلكومية           ٣-٣٣
  .املراعاة الواجبة ألحكام االتفاقية لدى وضع السياسات وتنفيذ الربامج

  آلية التنسيق والرصد    
 كونغ هونغ لشؤون إعادة التأهيل وزير العمل والرفاه يف حكومة منطقة           يتبع املفوض   ٤-٣٣

 بوضع السياسة الشاملة لشؤون إعـادة التأهيـل والرعايـة           يتعلق فيمااإلدارية اخلاصة وذلك    
االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتنسيق بني مجيع اإلدارات احلكومية واملنظمات العامة           

ويف أعقـاب   . والتيسري هلا يف إعداد خدمات إعادة التأهيل وتقدميها       واملنظمات غري احلكومية    
، رغم أن املفوض لشؤون إعادة التأهيل ميثل جهة التنسيق          كونغ هونغتطبيق االتفاقية يف منطقة     

داخل احلكومة للشؤون املرتبطة بتنفيذ االتفاقية، تـضطلع املكاتـب واإلدارات ذات الـصلة              
يح هذه السياسات والتدابري يف إطار اختصاصها تكافؤ الفـرص          باملسؤوليات عن كفالة أن تت    

  . لروح االتفاقية وأحكامهاواحلقوق املتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة امتثاالً
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 من الوثيقة األساسية، تعمل اللجنة االستشارية إلعادة        ١١٤وكما ذُكر يف الفقرة       ٥-٣٣
ئيسية للحكومة يف الشؤون املتصلة برفـاه        مبثابة اهليئة االستشارية الر    ١٩٧٧ عامالتأهيل منذ   

األشخاص ذوي اإلعاقة ووضع السياسات واخلدمات املتعلقة بإعادة التأهيـل وتنفيـذها يف             
كما تنسق اللجنة جهود التثقيف العام اليت تضطلع هبـا اإلدارات احلكوميـة             . كونغ هونغ

.  الربناجمية إلعـادة التأهيـل     واهليئات العامة واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها تعزيز اخلطة        
 اإلدارية اخلاصة يف نطاق واسـع مـن         كونغ هونغوتسدي اللجنة املشورة حلكومة منطقة      

من إمكانيات الوصول اخلايل من العوائق      بدءاً  املواضيع املتعلقة بالسياسات وجماالت اخلدمة،      
االت وإعادة التأهيل   إىل التثقيف والتوظيف والتدريب املهين وتكنولوجيات املعلومات واالتص       

الطيب والفن والثقافة والترفيه والرياضة وإعادة التأهيل االجتماعي واجملتمعي والنقـل، ومـا             
  .إليها
ويرأس اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل شخص من غري املـسؤولني الـرمسيني،              ٦-٣٣

 .شخـصية  مجيع أعـضائها بـصفتهم ال      كونغ هونغويعني املسؤول التنفيذي األول ملنطقة      
 ذوي  ولضمان متثيل مصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، تضم اللجنة بني أعـضائها أشخاصـاً            

 إعاقات خمتلفة وآباء وأمهات األشخاص ذوي اإلعاقة وممثلني ملنظمات املـساعدة الذاتيـة            
لألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات غري احلكومية املعنية بإعادة التأهيل وأكـادمييني وقـادة             

 كبرياً لي واألعمال التجارية واملهنيني وغريهم من األشخاص الذين يولون اهتماماً         اجملتمع احمل 
 أيـضاً   وخيدم ممثلو املكاتب واإلدارات احلكومية ذات الصلة      . لرفاه األشخاص ذوي اإلعاقة   

حبكم مناصبهم يف عضوية اللجنة لتوفري الدعم الالزم للجنة االستـشارية إلعـادة التأهيـل              
  .املسائل اليت تثريها اللجنة، حسب االقتضاءوللمتابعة بشأن 

واللجنة االستشارية إلعادة التأهيل بسجلها الطويل واحلافل يف تعزيز مصاحل ورفاه             ٧-٣٣
مبـا فيـه    (األشخاص ذوي اإلعاقة وما تتمتع به من قبول واسع لدى قطاع إعادة التأهيل              

 غري احلكومية املعنية بإعـادة      األشخاص ذوو اإلعاقة ومنظمات املساعدة الذاتية واملنظمات      
 تعمـل   كونغ هونغواهليئة التشريعية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة يف منطقة          ) التأهيل

 بشأن التـدابري املرتبطـة حبقـوق        كونغ هونغبوصفها اهليئة االستشارية الرئيسية حلكومة      
 الـصدد، بـدخول     ويف هذا . األشخاص ذوي اإلعاقة وتنسيق اجلهود املبذولة للتثقيف العام       

االتفاقية حيز النفاذ، اضطلعت اللجنة بدور جديد يتمثل يف إسداء املشورة حلكومة منطقـة              
  . ورصدهكونغ هونغ اإلدارية اخلاصة بشأن العمل على تنفيذ االتفاقية يف كونغ هونغ
وبالتوازي مع ذلك، تواصل جلنة تكافؤ الفرص، وهي الوكالـة القانونيـة إلنفـاذ           ٨-٣٣

 لدعم تكافؤ الفرص ومحاية حقوق      ١٩٩٦ عام املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة املنشأة يف        القانون
األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقـة، قيامهـا بوظيفتـها              

  . القانونية يف إنفاذ أحكام هذا القانون من أجل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  حمللي يف عملية الرصد ويف إعداد التقريرإشراك اجملتمع ا    
 األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات املمثلة      سيما الويتحقق إشراك اجملتمع احمللي، و      ٩-٣٣

هلم، يف عملية الرصد يف إطار التنظيم احلايل للجنة االستشارية إلعادة التأهيل، وذلك ألهنـا               
آباء وأمهات لألشـخاص ذوي     تضم بالفعل بني أعضائها أشخاص ذوي إعاقات خمتلفة، و        

اإلعاقة، وممثلني ملنظمات املساعدة الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة، واملنظمات غري احلكومية           
ذوي اخللفيات املختلفة واملعيـنني مـن        املعنية بإعادة التأهيل، وهم، باالشتراك مع األعضاء      

ومع تطبيـق   .  ورصده غكون هونغقطاعات خمتلفة، يتضافرون على تعزيز تنفيذ االتفاقية يف         
، أصبحت اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل تـشرك األشـخاص          كونغ هونغاالتفاقية على   

ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم، إىل جانب قطاع إعادة التأهيل وقطاع األعمال التجارية             
برامج التثقيف  ودوائر اهليئات االستشارية والقانونية واملكاتب واإلدارات احلكومية يف إعداد          

  .العام الرئيسية لتعزيز الروح والقيم املكرسة يف االتفاقية
. ولدى إعداد هذا التقرير، قمنا بوضع خمطط متهيدي باملواضيع اليت تـدرج فيـه               ١٠-٣٣

وأرسلنا املخطط للمنظمات غري احلكومية ذات الصلة ومجاعات األشخاص ذوي اإلعاقـة            
 وأتيح االطالع على هذا   .  آلرائهم ساعدة الذاتية التماساً  والقائمني على رعايتهم ومنظمات امل    

يف مجيع مراكز خدمة االستعالمات يف مكاتب املقاطعات، وجرى حتميله على            أيضاً   املخطط
وخالل فترة املشاورة العامة اليت استغرقت ستة أسابيع        . املوقع الشبكي ملكتب العمل والرفاه    

، عقدت اللجنة االستشارية إلعادة     ٢٠١٠ارس  م/ آذار ٣١ إىل   ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٧من  
كما حضرنا اجتماع فريق اجمللـس      . ٢٠١٠مارس  / آذار ١٢جلسة تشاور عامة يف      التأهيل

 لالستماع إىل آراء أعـضاء      ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩التشريعي املعين بالشؤون الدستورية يف      
تعليقـات   أيضاً ية، التمسناوقبل وضع هذا التقرير يف صيغته النهائ  . اجمللس التشريعي وممثليهم  

ومن مث نظرنا يف مجيـع      . ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠اللجنة االستشارية يف اجتماعها املعقود يف       
التعليقات وحاولنا معاجلة الشواغل وإدراج اآلراء اليت أعرب عنها قدر اإلمكان يف إعداد هذا       

  .التقرير

  حتفظات وإعالنات    
 مؤداه أن تطبيق أحكام االتفاقية       اخلاصة حتفظاً   اإلدارية كونغ هونغقدمت منطقة     ١-٣٤

 ال يغري من صالحية قوانني منطقة       كونغ هونغعلى  ) ١٨املادة  (املتعلقة حبرية التنقل واجلنسية     
  . ذات الصلة املتعلقة مبراقبة اهلجرة وتطبيق اجلنسيةكونغ هونغ
 منطقـة   ويهدف شرط التحفظ إىل تفادي الطعن القانوين الكيدي ضد حكومة           ٢-٣٤
 كونـغ  هونـغ  اإلدارية اخلاصة بسبب متييز مزعوم، واملساعدة على دعم رقابة           كونغ هونغ

والواقع أن مثة حتفظـات     . الفعالة على اهلجرة لكفالة استقرارها ومكافحة اجلرمية عرب الوطنية        
  .كونغ هونغمماثلة يف العهود الدولية األخرى حلقوق اإلنسان الواجبة االنطباق على 
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 اإلدارية اخلاصة، مجهورية الصني الشعبية،    كونغ هونغت التقرير األويل ملنطقة     مرفقا
  مبوجب اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  ١املرفق     

  DCEO 1&6/1999، ضد جلنة تكافؤ الفرص وآخرين. لقضية     
 أثناء العمـل    وادعى أنه تعرض حلادث   .  لدى املدعى عليه    سابقاً كان املدعي موظفاً    -١

على سبيل املثـال، متالزمـة      (أدى إلصابات يف رأسه وأطرافه نتج عنها عدد من اإلعاقات           
بعد االرجتاج يف املخ، واالكتئاب، وآالم العـضالت، وحـاالت الـصداع الـشديد،               ما
  .وادعى كذلك أنه تعرض بسبب إعاقاته للتمييز ضده من جانب املدعى عليه). إليها وما
. مة أن تعريف اإلعاقة فضفاض للغاية ويشمل اإلعاقة الطفيفة واملؤقتـة          ورأت احملك   -٢

غري أن املدعي   . وبناء عليه، قبلت احملكمة مقولة أن املدعي يعاين من إعاقة يف مفهوم القانون            
  افتراضـياً  أساسـاً مل يثبت وقوع التمييز لعدم وجود أي أدلة بشأن شخص مناسب يتخذ             

كذلك مل يثبـت    .  كان املدعى عليه سيعامل هبا ذلك الشخص       للمقارنة وبشأن الكيفية اليت   
 عليه لعدم وجود أي دليل يبني أن أي شـخص           دعي وقوع مضايقات من جانب املدعى     امل

معقول ملم جبميع الظروف كان سيتوقع أن يشعر املدعي باإلساءة أو اإلهانة أو الترهيب من               
  . جراء سلوك املدعى عليه
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  ٢ املرفق

  HKLRD 777 3 [2000] وزير العدل ضد رينك وآخقضية     
تقدم املّدعون بطلبات لشغل وظائف عامل سيارة إسعاف ورجل إطفاء وموظـف              -١

وقامـت  . باجلمارك يف إدارة خدمات مكافحة احلريق وإدارة اجلمارك والرسوم على التوايل          
ال منهم يعاين   اإلدارتان إما بوقف عروض العمل املقدمة للمدعني أو إهنائها على أساس أن ك            

وذكرتا أن سياساهتما تقضي برفض الطلبـات املقدمـة مـن           . أحد والديه من مرض عقلي    
أشخاص هلم أقارب من الدرجة األوىل هلم تاريخ من املرض العقلي املتوارث، وذلـك ألن               

أي سـالمة املـوظفني     (أولئك املتقدمني لن يتمكنوا من الوفاء بالشرط األصيل يف الوظيفة           
  ).فراد اجلمهورالزمالء وأ

ورأت احملكمة أن اإلدارتني قد ميزتا ضد املدعني على أساس إعاقة أقارهبم مبوجب                -٢
وبالرغم من قبوهلا بـأن سـالمة       . من القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة     ) ج(٦البند س 

املوظفني الزمالء وأفراد اجلمهور شرط أصيل من شروط الوظيفة بالنسبة للمناصب الثالثـة             
، فلم تثبت اإلدارتان أن املدعني غري قادرين على الوفاء هبذا الشرط لعدم وجود ما يدل                مجيعاً

على زيادة غري مقبولة يف خطر تعرض املدعني لإلصابة مبرض عقلي بسبب املـرض العقلـي       
وبناء عليه، ليس لإلدارتني أن تعتمدا على االستثناء املتعلـق بالـشرط            . الذي يعانيه ذووهم  

  .من القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة) ٢(١٢يف الوظيفة مبوجب البند األصيل 
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  ٣ املرفق

  ٢٠٠٧فئات اإلعاقة مبوجب اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل لعام     

  فرط النشاط/اضطرابات قصور االنتباه    
ط فـر /من الشائع أن يعاين األطفال واملراهقون املصابون باضطرابات قصور االنتباه           -١

. عدم االنتباه والنشاط الزائد وضعف التحكم يف الرتوات       : النشاط من األعراض الثالثة التالية    
وال ميكـن   . وتؤدي هذه األعراض إىل صعوبات مزمنة يف احلياة االجتماعية والتعلم والعمل          

تفسري هذه األعراض بأي عوامل وحاالت نفسية موضوعية وهي ال تتماشى مـع املعـايري               
  .وُيعترب عادة أهنا مرتبطة خبلل يف أداء املخ. درة الطفل العقلية أو منائه املرحلياملتوقعة لق

فرط النشاط أظهر ما تكون يف مرحلة       /ألن أعراض اضطرابات قصور االنتباه    نظراً  و  -٢
الدراسة الرمسية، عادة ما جيري العاملون يف هذا اجملال من جماالت الرعاية الصحية التشخيص              

ويف . فرط النشاط يف هذه املرحلـة     /ه يف إصابتهم باضطرابات قصور االنتباه     لألطفال املشتب 
هلؤالء األطفال التـدريب املالئـم       أيضاً   ضوء ما للتدخل املبكر من أمهية، سوف نوفر حنن        

  .السابق قبل املرحلة االبتدائية
وقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشـخاص املـصابني باضـطرابات قـصور               -٣

  : النشاط من اخلدمة ما يليفرط/االنتباه
  التحديد والتقييم؛  )أ(  
   املدرسة االبتدائية؛قبل ماالتدريب يف مرحلة   )ب(  
  أو/اخلدمات التعليمية؛ و  )ج(  
  .إعادة التأهيل الطيب  )د(  

  التوّحد    
 ما تتواجد مع طائفـة متنوعـة مـن          التوحد من اضطرابات النمو املتفشية وكثرياً       -٤

شخص األطفال الذين يعانون مـن اضـطراب التوحـد يف منطقـة             وي. اإلعاقات األخرى 
 مبوجب املعايري التالية املوضوعة يف تصنيف منظمة الـصحة العامليـة الـدويل              كونغ هونغ

  :لألمراض، الطبعة العاشرة
  اإلعاقات النوعية يف التفاعل االجتماعي املتبادل؛  )أ(  
  اللفظية؛اإلعاقات النوعية يف االتصاالت اللفظية وغري   )ب(  
  أمناط السلوك واالهتمامات واألنشطة املقيدة واملتكررة واملقولبة؛  )ج(  
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  .التشوهات النمائية اليت تظهر يف السنوات الثالث األوىل من احلياة  )د(  
  :وقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشخاص املصابني بالتوحد من اخلدمة ما يلي  -٥

  التحديد والتقييم؛  )أ(  
   قبل مرحلة الدراسة االبتدائية؛التدريب  )ب(  
  اخلدمات التثقيفية؛  )ج(  
  إعادة التأهيل الطيب؛  )د(  
  أو/الرعاية النهارية والدعم اجملتمعي؛ و  )ه(  
  .خدمات التوظيف والتدريب املهين  )و(  

  اإلعاقة السمعية    
، اعتمد التـصنيف التـايل      كونغ هونغألغراض اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل يف         -٦

  :لإلعاقة السمعية
 التعريف  درجة اإلعاقة السمعية

  ديسيبل٩٠خسارة السمع تتجاوز  عميقة
  ديسيبل ٩٠ إىل ٧١خسارة السمع من  شديدة

 . ديسيبل٧٠ إىل ٥٦خسارة السمع من  شديدة بعض الشيء
  ديسيبل٥٥ إىل ٤١خسارة السمع من  معتدلة
  ديسيبل٤٠ إىل ٢٦خسارة السمع من  خفيفة
 . ديسيبل٢٥خسارة السمع تصل إىل   ةعادي

  :قد تشمل االحتياجات الرئيسية من اخلدمة لألشخاص املصابني بإعاقة مسعية ما يلي  -٧
  التحديد والتقييم؛  )أ(  
   الدراسة االبتدائية؛قبل ماالتدريب يف مرحلة   )ب(  
  اخلدمات التثقيفية؛  )ج(  
  إعادة التأهيل الطيب؛  )د(  
  الدعم اجملتمعي؛  )ه(  
  استخدام معينات السمع؛  )و(  
  أو/أجهزة تكنولوجية للمعلومات واالتصاالت اخلالية من اإلعاقة؛ و  )ز(  
  .خدمات التوظيف والتدريب املهين  )ح(  
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  اإلعاقة العقلية    
الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات     للتعريف الوارد يف  وفقاً  اإلعاقة العقلية،     -٨

، هي حالة تتميز بالـسمات      ١٩٩٤ي األمريكية، الطبعة الرابعة،     العقلية لرابطة العالج النفس   
  :التالية

 أو   تقريبـاً  ٧٠معامل ذكاء قدره    : أداء وظيفي عقلي دون املتوسط بكثري       )أ(  
يف حالة األطفال الرضع، جيرى تقـدير  (أدىن من ذلك على اختبار ذكاء جيرى بطريقة فردية          

  ؛) بكثريسريري لألداء الوظيفي العقلي دون املتوسط
أي، فعاليـة   (التكيفـي    حاالت نقص أو إعاقة متزامنة يف األداء الوظيفي         )ب(  

يف جمالني على األقل من     ) الشخص يف الوفاء باملعايري املتوقعة لسنه من جانب مجاعته الثقافية         
االتـصال، العنايـة الذاتيـة، العـيش يف املـرتل، املهـارات             : جماالت املهارات التاليـة   

هارات العالقات بني األفراد، استخدام موارد اجملتمع، التوجيه الذايت، املهارات          م/االجتماعية
  األكادميية الوظيفية، العمل، وقت الفراغ، الصحة والسالمة؛ 

  .البدء قبل سن الثامنة عشرة  )ج(  
 من الشدة، تعكس مستوى اإلعاقـة  درجاتوباإلضافة إىل ذلك، ميكن حتديد أربع     
  :العقلية

  ؛٧٠ وما يقرب من ٥٥-٥٠ معامل ذكاء يتراوح بني -خفيفة   )أ(  
  ؛٥٥-٥٠ و٤٠-٣٥ معامل ذكاء يتراوح بني -متوسطة   )ب(  
  ؛٤٠-٣٥ و٢٥-٢٠ معامل ذكاء يتراوح بني -شديدة   )ج(  
  .٢٥-٢٠ معامل ذكاء يقل عن -عميقة   )د(  

  : يلي اإلعاقة العقلية من اخلدمات ماذويوقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشخاص   -٩
  التحديد والتقييم؛  )أ(  
  إعادة التأهيل الطيب؛  )ب(  
   الدراسة االبتدائية؛قبل ماالتدريب يف مرحلة   )ج(  
  اخلدمات التثقيفية؛  )د(  
  الرعاية املؤسسية؛  )ه(  
  أو/الرعاية النهارية والدعم اجملتمعي؛ و  )و(  
  .خدمات التوظيف والتدريب املهين  )ز(  

  املرض العقلي    
  :ف األشخاص املصابون مبرض عقلي بأهنمالربناجمية إلعادة التأهيل، يعرَّ اخلطة ألغراض  -١٠
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األشخاص الذين يعانون جمموعة من االضطرابات املتنوعة بسبب استعدادهم املسبق          "  
وتؤدي هذه االضـطرابات إىل اضـطرابات       . أو عوامل بدنية ونفسية واجتماعية    /و

و مزمنة وتكون مصحوبة، عندما يكـون       أو سلوكية حادة أ   /أو عقلية و  /عاطفية و 
  ".، بتشوهات يف الشخصية والعالقات االجتماعيةاملرض خطرياً

  :وميكن تصنيف هذه االضطرابات النفسية بشكل عام إىل ثالث فئات رئيسية  -١١
 وهذه اضطرابات خطرية تتطـور فيهـا إعاقـة األداء           - الذهان بأنواعه    )أ(  

 بشكل جسيم مع البصرية، والقدرة علـى تلبيـة بعـض       الوظيفي العقلي إىل درجة تتداخل    
وانفصام الشخصية، ولعله أكثر . مطالب احلياة العادية أو احملافظة على اتصال كاٍف مع الواقع

.  إعاقة للمريض، يبدأ عادة يف فترة املراهقة أو البلـوغ املبكـر            أشكال املرض العقلي مجيعاً   
، وهي أشكال الذهان االنفعايل، متيـل إىل        وهناك جمموعة أخرى شائعة من أشكال الذهان      

وتدرج هاتان اجملموعتان معاً ضمن فئة من املرض العقلي         . احلدوث يف مرحلة تالية من العمر     
. تعرف بأشكال الذهان الوظيفي اليت قد تؤدي إىل إطالة مدة اإلقامة يف املستشفيات العقلية             

 أما اجملموعة األخرى من أشـكال       .وهي هتيمن على توفري خدمة العالج النفسي املتخصصة       
الذهان فهي أشكال الذهان العضوي وتشمل حاالت شائعة من قبيل حاالت اخللط الشديد             

  .والعته، وحيدث العته بصفة رئيسية لكبار السن
 وهو عبارة عن اضطرابات عقلية ليس هلا أي أسـاس           - العصاب بأنواعه   )ب(  

 كـبرياً  وميكن أن يتأثر السلوك تأثراً    . قع سليماً عضوي ظاهر ويظل فيها اختبار البصرية والوا      
وحـاالت  .  وبدون أي تشوش يف الشخصية     بالرغم من بقائه داخل احلدود املقبولة اجتماعياً      

  . من التعاسةكبرياً العصاب الشديدة ميكن أن تؤدي إىل درجة من العجز ويعاين املرضى قدراً
طرابات يف الشخصية،    وتشمل هذه االضطرابات اض    - اضطرابات أخرى   )ج(  
  . للمخدرات، وما إىل ذلك للكحول، وإدماناً، وإدماناً فسيولوجياً نفسياًواضطراباً

تتوقف احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية على عدد من العوامل، كالـسن            -١٢
وتلزم جمموعة واسعة من اخلدمات الوثيقة الصلة لتفادي العـالج          . والبيئة املرتلية والشخصية  

. لداخلي يف املستشفى واملساعدة على خروج املرضى ليتكيفوا مع احلياة يف اجملتمع احمللـي             ا
  :وقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية من اخلدمات ما يلي

  إعادة التأهيل الطيب والنفسي االجتماعي؛  )أ(  
  الرعاية املؤسسية؛  )ب(  
  جملتمعي؛الرعاية النهارية والدعم ا  )ج(  
  .خدمات التوظيف والتدريب املهين  )د(  
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  اإلعاقة البدنية    
يف االعتبار، تعتمد    ١٩٩٤ عام يف   كونغ هونغومع وضع مشورة الرابطة الطبية يف         -١٣

  :اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل التعريف التايل للشخص ذي اإلعاقة البدنية
يعاين من إعاقة ذات منـشأ      يعرف الشخص ذو اإلعاقة البدنية بأنه شخص        "    

عظمي أو عضلي هيكلي أو عصيب ميكن أن تؤثر بصفة رئيـسية علـى الوظـائف                
  ". يف جانب أو أكثر من جوانب أنشطة احلياة اليومية أو تقييداًاحلركية، وتشكل خلالً

  :وقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية من اخلدمات ما يلي  -١٤
  عاية الطبية واخلاصة بإعادة التأهيل اجملتمعي؛الر  )أ(  
   الدراسة االبتدائية؛قبل ماالتدريب يف مرحلة   )ب(  
  اخلدمات التثقيفية؛  )ج(  
  الرعاية املؤسسية؛  )د(  
  الرعاية النهارية والدعم اجملتمعي؛  )ه(  
  خدمات التوظيف وإعادة التأهيل املهين؛  )و(  
  الية من العوائق؛إمكانية الوصول واملواصالت اخل  )ز(  
  أو/األجهزة التكنولوجية للمعلومات واالتصاالت اخلالية من العوائق؛ و  )ح(  
  .استخدام أجهزة املساعدة  )ط(  

  صعوبات التعلم اخلاصة    
تشري صعوبات التعلم اخلاصة بصفة عامة إىل الـصعوبات يف القـراءة والكتابـة،                -١٥

 صعوبات   وما إىل ذلك، وأكثرها شيوعاً     واضطراب التنسيق احلركي، وعسر الكالم اخلاص،     
وال تنشأ صعوبات القراءة والكتابة بسبب قصور عقلي أو ضرر حـسي أو        . القراءة والكتابة 

ونتيجـة  .  بعدم األداء الوظيفي للمـخ      مرتبطاً بل تعترب عادة شيئاً   . االفتقار إىل فرص للتعلم   
الكتابة، فإن األشخاص الذين يعانون      بالقراءة و  يتعلق فيمالصعوبات التعلم املستمرة واخلطرية     

  .الكتابة بدقة وطالقة/من صعوبات التعلم اخلاصة ال ميكنهم القراءة واهلجاء
ألن أعراض صعوبات التعلم اخلاصة أظهر ما تكون يف مرحلة التعليم املدرسي           نظراً  و  -١٦

 يف إصـابتهم    الرمسي، عادة ما يقدم العاملون التقييم والتشخيص بشأن األطفال الذين يشتبه          
ويف ضوء أمهية التدخل املبكـر، سـنوفر هلـؤالء          . بصعوبات التعلم اخلاصة يف هذه املرحلة     

  . املدرسةقبل ماالتدريب املالئم يف مرحلة  أيضاً األطفال
وبصفة عامة، ميكن حتسني صعوبات القراءة والكتابة من خالل التيـسري يف طـرق            -١٧

وتشري النتائج  . ستخدام السليم لتكنولوجيا املعلومات   التدريس واالختبارات والتقييمات واال   
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اليت وصل إليها الباحثون يف اخلارج إىل أن التحديد والتدخل املبكرين يف حالة األطفال ذوي               
  .الصعوبات يف القراءة والكتابة ميكن أن يؤديا لتحسني مهارات القراءة والكتابة

صعوبات التعلم اخلاصـة مـن      وقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشخاص ذوي         -١٨
  :اخلدمات ما يلي

  الرعاية الطبية واخلاصة بإعادة التأهيل اجملتمعي؛  )أ(  
   الدراسة االبتدائية؛قبل ماالتدريب يف مرحلة   )ب(  
  .اخلدمات التثقيفية  )ج(  

  صعوبات الكالم    
 وألغراض اخلطة الربناجميـة إلعـادة     . تقترن صعوبات الكالم عادة بإعاقات أخرى       -١٩

  :التأهيل، ُتعرَّف صعوبات الكالم على النحو التايل
األشخاص الذين يعانون من صعوبات الكالم هم أشخاص ال ميكنهم التواصل           "    

 غـري عـادي إىل   بشكل فعال مع اآلخرين، أو جتتذب صعوبة الكالم اليت يعانوهنا اهتماماً   
  ."اطفي واالجتماعيأفعاهلم الكالمية إىل حد أهنا تؤثر على منوهم األكادميي والع

  :وقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشخاص ذوي صعوبات الكالم من اخلدمات ما يلي  -٢٠
  التحديد والتقييم؛  )أ(  
  إعادة التأهيل الطيب؛  )ب(  
  .اخلدمات التثقيفية  )ج(  

  اإلعاقة األحشائية    
يف اخلطة الربناجمية   لتعروفقاً  كانت اإلعاقة األحشائية مشمولة يف فئة اإلعاقة البدنية           -٢١

، ١٩٩٤ عام يف   كونغ هونغوبناء على مشورة الرابطة الطبية يف       . ١٩٩٠ عامإلعادة اإلعاقة ل  
أعيد تعريف اإلعاقة البدنية ليقتصر انطباقها على اإلعاقة اليت تؤثر علـى وظـائف الفـرد                

أ عـن   احلركية، ووِضع تعريف جديد لإلعاقة األحشائية باعتبارها أي إعاقات أخرى تنـش           
  .األمراض اليت تؤثر على أعضاء اجلسم

  :وألغراض اخلطة الربناجمية إلعادة التأهيل، يعرَّف الشخص ذو اإلعاقة األحشائية بأنه  -٢٢
وتفرض هـذه   . شخص ذو إعاقات نامجة عن أمراض أو عالج يتعلق هبا         "    

ـ   أنواعاًاإلعاقة، اليت ال تقتصر على الوظائف ذات الطابع احلركي،           ان أو   من احلرم
  ".التقييد يف جانب أو أكثر من جوانب أنشطة املعيشة اليومية
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  :وقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة األحشائية من اخلدمات ما يلي  -٢٣
  التحديد والتقييم؛  )أ(  
  إعادة التأهيل الطيب؛  )ب(  
  أو/الدعم اجملتمعي؛ و  )ج(  
  .خدمات إعادة التدريب والتوظيف  )د(  

  اإلعاقة البصرية    
وبالنظر إىل االجتاه العاملي يف تصنيف اإلعاقة البصرية، تعتمـد ألغـراض اخلطـة                -٢٤

  :الربناجمية إلعادة التأهيل التعاريف التالية املبنية على األداء الوظيفي البصري لإلنسان
ي، أي ال يوجـد     األشخاص الذين ليس هلم أي أداء بصر      : العمى الكامل   )أ(  
  اك للضوء؛لديهم إدر
  :ضعف البصر، مبا يف ذلك  )ب(  

وهي تشري  (األشخاص الذين تكون حدة إبصارهم      : ضعف البصر الشديد   •
 أو ٦/١٢٠) إىل حدة اإلبصار ألفضل العينني مع ارتداء نظارة تـصحيحية     

أسوأ واألشخاص الذين يعانون من جمال بصري حمدود يبلغ أعرض أقطاره           
  النظر عن حدة البصرأو أقل، بغّض درجة ٢٠زاوية قدرها 

 ٦/٦٠إبصارهم بني   األشخاص الذين تتراوح حدة     : ضعف البصر املتوسط   •
 ٦/١٢٠وأفضل من 

 إبـصارهم   األشخاص الذين تتراوح حدة   : ضعف البصر املنخفض اخلفيف    •
 ٦/٦٠ وأفضل من ٦/١٨بني 

  :وقد تشمل االحتياجات الرئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية من اخلدمات ما يلي  -٢٥
  التحديد والتقييم؛  )أ(  
  إعادة التأهيل الطيب؛  )ب(  
   الدراسة االبتدائية؛قبل ماالتدريب يف مرحلة   )ج(  
  اخلدمات التثقيفية؛  )د(  
  الدعم اجملتمعي؛  )ه(  
  خدمات التوظيف وإعادة التأهيل املهين؛  )و(  
  األجهزة التكنولوجية للمعلومات واالتصاالت اخلالية من العوائق؛  )ز(  
  أو/استخدام أجهزة املساعدة؛ و  )ح(  
  .إمكانية الوصول واملواصالت اخلالية من العوائق  )ط(  
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  )Cap. 282(اجلدول األول لقانون تعويض املوظفني     

  اإلصابة  البند
نسبة اخلسارة يف القـدرة علـى       

  الكسب
    ١٠٠ فقدان طرفني  -١ 

    ١٠٠ إلهبامنيفقدان كلتا اليدين أو مجيع األصابع وكال ا  -٢
    ١٠٠ فقدان كال القدمني  -٣
    ١٠٠ الفقدان الكامل للبصر  -٤
    ١٠٠ الشلل الكامل  -٥
اإلصابات اليت يترتب عليها البقاء طريح الفراش بصفة          -٦

 دائمة
١٠٠    

    ١٠٠ الشلل النصفي  -٧
    ١٠٠  دائماً كامالًأي إصابة أخرى تسبب عجزاً  -٨
  )اليد املفضلة( ٨٠  ٧٥ د التحامه بالكتففقدان أحد الذراعني من عن  -٩

   :قسط مفصل الكتف  -١٠
    ٣٥ يف الوضع األمثل  
    ٥٥ يف الوضع األسوأ  
  )اليد املفضلة( ٨٠  ٧٥ فقدان ذراع بني املرفق والكتف  -١١
  )اليد املفضلة( ٨٠  ٧٥ فقدان ذراع عند املرفق  -١٢
   :قسط مفصل املرفق  -١٣
    ٣٠ يف الوضع األمثل  
    ٥٠ يف الوضع األسوأ  
  )اليد املفضلة( ٧٥  ٧٠ فقدان ذراع بني املعصم واملرفق  -١٤
  )اليد املفضلة( ٧٥  ٧٠ فقدان إحدى اليدين عند املعصم  -١٥
   :قسط مفصل املعصم  -١٦
    ٣٠ يف الوضع األمثل  
    ٤٠ يف الوضع األسوأ  
  )اليد املفضلة( ٧٥  ٧٠  أصابع وإهبام إحدى اليدين٤فقدان   -١٧
  )اليد املفضلة( ٦٥  ٦٠  أصابع من إحدى اليدين٤فقدان   -١٨
   :فقدان أحد اإلهبامني  -١٩
  )اليد املفضلة( ٣٢  ٣٠ كلتا السالميتني  
  )اليد املفضلة( ٢٢  ٢٠ سالمية واحدة  
    ٨ بتر مقصلي لطرف اإلهبام دون فقدان العظام  
   :قسط  -٢٠
    ٤ مفصل اإلهبام بني السالميتني  
    ٨  سنعي سالمي لإلهباممفصل  
    ١٢ كال املفصلني السنعيني السالميني لإلهبام  
   :فقدان السبابة  -٢١
  )اليد املفضلة( ١٥  ١٤  سالميات٣  
  )اليد املفضلة( ١٢  ١١  سالميتني٢  
  )اليد املفضلة( ١٠  ٩  سالمية واحدة١  
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  اإلصابة  البند
نسبة اخلسارة يف القـدرة علـى       

  الكسب
    ٤ البتر املقصلة للطرف بدون فقدان العظم   

   :قسط  -٢٢
    ٢ السبابة القاصي بني السالميتنيمفصل   
    ٣ مفصل السبابة الداين بني السالميتني  
    ٤ مفصل سنعي سالمي للسبابة  
) ٣(مجيع هذه املفاصل الـسنعية الـسالمية الثالثـة        

 للسبابة
٩    

   فقدان إصبع وسطى  -٢٣
    ١٢  سالميات٣  
    ٩  سالميتني٢  
    ٧  سالمية واحدة١  
    ٢ ف بدون فقدان العظمالبتر املقصلة للطر  
   :قسط  -٢٤
    ٢ مفصل األصبع الوسطى القاصي بني السالميتني  
    ٢ مفصل األصبع الوسطى الداين بني السالميتني  
    ٣ مفصل سنعي سالمي لألصبع الوسطى  
) ٣(مجيع هذه املفاصل الـسنعية الـسالمية الثالثـة        

 لألصبع الوسطى
٧    

   :فقدان أحد البنصرين  -٢٥
    ٨  سالميات٣  
    ٦  سالميتني٢  
    ٥  سالمية واحدة١  
    ٢ البتر املقصلة للطرف بدون فقدان العظم  
   :قسط  -٢٦
    ١ مفصل البنصر القاصي بني السالميتني  
    ٢ مفصل البنصر الداين بني السالميتني  
    ٢ مفصل سنعي سالمي للبنصر  
) ٣(مجيع هذه املفاصل الـسنعية الـسالمية الثالثـة        

 للبنصر
٥    

   :فقدان أحد اخلنصرين  -٢٧
    ٧  سالميات٣  
    ٦  سالميتني٢  
    ٥  سالمية واحدة١  
    ٢ البتر املقصلة للطرف بدون فقدان العظم  
    ١ :قسط  -٢٨
   مفصل اخلنصر القاصي بني السالميتني  
    ١ مفصل اخلنصر الداين بني السالميتني  
    ٢ مفصل سنعي سالمي للخنصر  
) ٣(ذه املفاصل الـسنعية الـسالمية الثالثـة     مجيع ه   

 للخنصر
٤    

ويف حال فقدان أصبعني كاملتني من إحدى اليـدين،          -ألف-٢٨
متنح النسب التالية باإلضافة إىل النـسب املمنوحـة         

ويف هذا البند، ال يـدرج      . مقابل فقدان أصبع واحدة   
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  اإلصابة  البند
نسبة اخلسارة يف القـدرة علـى       

  الكسب
ومتنح هـذه النـسب     . "أصبع" ضمن كلمة    "اإلهبام" 

أصبعني أو أكثر من أصـابع     ) ٢(دان  اإلضافية عند فق  
يد واحدة يف نفس اإلصابة؛ أو عندما تفقـد أصـبع           
واحدة أو أكثر من يد واحدة يف نفس اإلصابة الـيت           
حتدث ليد متّ فقدان أصبع أو أكثر يف إصابة سـابقة،           
سواء كانت اإلصابة السابقة مرتبطة بالعمل أو سواء        

 :ارةُدفع تعويض أو ُيستحق دفع تعويض عن اخلس
  )اليد املفضلة( ٧  ٦ فقدان أصبع ثانية من اليد  
  )اليد املفضلة( ٧  ٦ فقدان أصبع ثالثة من اليد  
 ٦٦أضيف مبوجب القـانون     (فقدان آخر أصابع اليد       

 )٢١ املادة ١٩٩٣ عامل
  )اليد املفضلة( ٩  ٦

   :فقدان العظام الِسنعية  -٢٩
    ٨ )اإلضافية(األوىل   
    ٣ )اإلضافية(ثة أو الرابعة أو اخلامسة الثانية أو الثال  
    ٨٠ فقدان إحدى الرجلني من عند مفصل احلوض  -٣٠
    ٧٥ فقدان الرجل عند الركبة أو فوقها  -٣١
   :قسط مفصل احلوض  -٣٢
    ٣٥ يف الوضع األمثل  
    ٥٠ يف الوضع األسوأ  
    ٦٥  الركبةلفقدان الساق أسف  -٣٣
   :قسط مفصل الركبة  -٣٤
    ٢٥ لوضع األمثليف ا  
    ٣٥ يف الوضع األسوأ  
    ٥٥ فقدان إحدى القدمني  -٣٥
   :قسط مفصل الكاحل  -٣٦
    ١٥ يف الوضع األمثل  
    ٢٥ يف الوضع األسوأ  
   :فقدان أصابع القدم  -٣٧
    ٢٠ مجيع أصابع قدم واحدة  
    ١٤ إهبام القدم، كلتا السالميتني  
    ٤ إهبام القدم، سالمية واحدة  
    ٣ ن كل أصبع من أصابع القدم، عدا إهبام القدمع  
    ٥٠ فقدان اإلبصار بعني واحدة  -٣٨
    ٣٠ فقدان السمع بأذن واحدة  -٣٩
    ١٠٠ الفقدان الكامل للسمع، كلتا األذنني  -٤٠
أضـيف مبوجـب    (فقدان أو تشوه األذن اخلارجية        -٤١

 )٢١ املادة ١٩٩٣ عام ل٦٦القانون 
٢    

 ٦٦أضيف مبوجب القـانون     (امله  فقدان األنف بك    -٤٢
 )٢١ املادة ١٩٩٣ عامل

٢٥    

 ٦٦أضيف مبوجب القانون    (التشوه الظاهر يف األنف       -٤٣
 )٢١ املادة ١٩٩٣ عامل

٥    

 ٦٦أضـيف مبوجـب القـانون       (فقدان الطحـال      -٤٤
 )٢١ املادة ١٩٩٣ عامل

٥    
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  اإلصابة  البند
نسبة اخلسارة يف القـدرة علـى       

  الكسب
   :فقدان إحدى الكليتني  -٤٥ 

    ١٥ إذا كانت الكلية األخرى طبيعية  
أضـيف مبوجـب    (إذا كانت الكلية األخرى معتلّة        

 )٢١ املادة ١٩٩٣ عام ل٦٦القانون 
٩٠-٦٥   

   :إصابة احلالب  -٤٦
إذا تطلب ضيق احلالب إىل توسيع بتواتر أقل من مرة            

 كل أسبوعني
٥    

إذا تطلب ضيق احلالب التوسيع مرة كل أسبوعني أو           
 أكثر من ذلك

٢٠-١٠   

 ٦٦أضيف مبوجب القـانون     (يف حال فصل احلالب       
 )٢١ املادة ١٩٩٣ عامل

٢٠    

   :ضعف عمل املثانة  -٤٧
ضعف عملها يف هيئة إحلاح البـول أو غـريه مـن              

 اضطرابات املثانة اخلفيفة
١٢-٥    

   ٢٢-١٣ جودة النشاط االنعكاسي بدون حتكم إرادي  
   ٢٧-٢٣ ضعف النشاط االنعكاسي بدون حتكم إرادي  
 االنعكاسي وانعدام التحكم اإلرادي     انعدام رد الفعل    

 )٢١ املادة ١٩٩٣ عام ل٦٦أضيف مبوجب القانون (
٦٠-٣٨   

   :ضعف وظيفة الشرج واملستقيم  -٤٨
    ٧-٠ حتكم إرادي حمدود  
    ١٧-٨ وجود تنظيم انعكاسي ولكن انعدام التحكم اإلرادي  
انعدام التنظيم االنعكاسي وانعدام الـتحكم اإلرادي         

 )٢١ املادة ١٩٩٣ عام ل٦٦جب القانون أضيف مبو(
٢٥-١٨   

  :مالحظات
  .الفقدان الكلي الدائم الستخدام أحد األطراف يعامل على أنه فقدان هلذا العضو  )١(  
الفقدان اجلزئي ألحد األطراف أو الفقدان اجلزئي الدائم الستخدام أحـد األطـراف              )ألف-١(  

 للقدرة على الكسب احملددة يف هذا اجلدول مماثلة للنسبة بني           يعامل على أنه خسارة جلزء من النسبة املئوية       
  .الفقدان اجلزئي للطرف، أو الفقدان الدائم اجلزئي هلذا الطرف، وبني الفقدان الكامل للطرف املذكور

  . أو أكثر من اليد، ال تزيد النسبة املئوية عن فقدان اليد بأكملهاجلزأينحيثما حيدث فقدان   )٢(  
لذراع أو الساق أو العني املتبقية، إذا كان قد سبق فقدان العضو اآلخر، هـو               فقدان ا   )٣(  

الفارق بني التعويض للعجز الكامل، والتعويض الذي مت دفعه أو الذي كان سُيدفع مقابل الفقدان الـسابق                 
  .لطرف أو عني

نـسبة  يف حالة فقدان أحد اإلهبامني وأصبع أخرى أو أكثر من نفس اليد، ال تتجاوز ال                )٤(  
  . أصابع واإلهبام يف نفس اليد٤حالة فقدان ئوية اجملمعة النسبة املئوية يف امل

يف حالة فقدان إلهبام القدم وأصبع أخرى أو أكثر من أصابع نفس القدم، ال تتجـاوز                  )٥(  
  .النسبة املئوية اجملمعة النسبة املئوية لفقدان مجيع أصابع قدم واحدة

ة املئوية يف هذا اجلدول، تطبق أعلى نسبة مئويـة يف أشـد        يف حالة وجود نطاق للنسب      )٦(  
  . لدرجة الشدةوفقاً احلاالت، وأدىن نسبة مئوية يف أقل احلاالت شدة، والنسب املئوية فيما بينهما 
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  HKLRD 263, [2000] 1 HKLRD 514 2 [1999] كو تشوين ضد بيك يونغما قضية     
ق سيارة أجرة، يف جمموعة من السلوكيات حنو املدعية،  اخنرط املّدعى عليه، وهو سائ      -١
وكان من بني هذه السلوكيات عدم رغبته يف قبول التعامل          .  كانت مصابة بشلل نصفي    يتال

مع املدعية، ورفضه مساعدة املدعية يف دخول سيارة األجرة ووضع كرسـيها املتحـرك يف               
ة للمشاعر جتاه املدعيـة بـشأن        التفّوه مبالحظات وقحة ومؤذي    فضالً عن صندوق سيارته،   

  .إعاقتها يف أثناء وجود املدعية يف سيارة األجرة
قضت حمكمة املقاطعة بأن املدعى عليه مل يتورط فقط يف سلوك ومالحظات وقحة               -٢

.  ذا إعاقـة   بالتحديد إىل كون املدعية شخصاً     أيضاً   ومؤِذية للمشاعر جتاه املدعية، وإمنا أشار     
 إعاقة املدعية، فإهنا ترقى إىل مضايقة  "بسبب"لسلوك وتلك املالحظات    الرتكاب هذا ا  نظراً  و

ورأت . من القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقـة      ) ٦(٢على أساس اإلعاقة مبوجب املادة      
احملكمة كذلك أن املدعى عليه قد عامل املدعية معاملة أقل بسبب إعاقتها وهو ما ينطـوي                

.  من القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقـة       ٢٦واملادة  ) أ(٦ على متييز مباشر مبوجب املادة    
وفقـاً  و. ويف االستئناف، أيدت حمكمة االستئناف قرار املضايقة ولكنها ألغت قرار التمييـز           

أي شخص بدون إعاقـة     ( للمقارنة   مناسباً حملكمة االستئناف، مل جتد حمكمة املقاطعة منوذجاً      
  ).املدعى عليه وضعها يف صندوق سيارة األجرةحيمل حقيبة سفر ثقيلة ويطلب من 
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 HKLRD 298 2 [2009] وزير العدل ضد مقضية     

كان املدعي يعاين من اضطراب القلق املعّمم يف أثناء عملـه كموظـف إداري يف                 -١
وادعـى أن   .  وأهني عمله  ومل ُيعترب أداؤه مرضياً   .  اإلدارية اخلاصة  كونغ هونغحكومة منطقة   

ه املباشرين قد اخنرطوا يف جمموعة من السلوكيات واملالحظات اليت ترقى إىل مرتبـة              رؤساء
على سبيل املثال، التعليقات غري العادلة على أدائـه يف          (التمييز والتحرش على أساس اإلعاقة      

ورفضت حمكمة املقاطعة   ). تقرير التقييم، وعدم توفري التيسريات الضرورية له، وما إىل ذلك         
  .دعاءها
ويف االستئناف، أيدت حمكمة االستئناف ما قامت به حمكمة املقاطعة من تقـصي                -٢

 اإلدارية اخلاصة تعلم يف الوقت كونغ هونغعلى سبيل املثال، مل تكن حكومة منطقة  (احلقائق  
ورأت ). املادي أن املدعي معوق وأن املدعي غري قادر على الوفاء باملتطلبات األصيلة للوظيفة            

 ناف أن قرار املدعى عليه بإهناء العمل اّتخذ على أساس سوء أداء املدعي بـدالً            حمكمة االستئ 
ورأت حمكمة االسـتئناف    .  باإلعاقة نفسها  من إعاقته وأن العلم بدالئل اإلعاقة يشكل علماً       

كذلك أنه بينما يقتضي القانون من رب العمل أن يوفر ملوظفه اخلدمات أو التيسريات الـيت                
داء املتطلبات الرئيسية للوظيفة، فهو ال يقتضي من رب العمل أن يوجـد             متكّن املوظف من أ   

  . آخر للقيام بعملهوظيفة خمتلفة عن وظيفة املوظف املعوق أو يستخدم شخصاً
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  ٧املرفق 

   HKLRD 775 2 [2005] ماريا كوليدج ضد سيو كاي يوينقضية     
 باإلصـابة بـسرطان      لدى املدعى عليـه،    ص املدعي، الذي كان يعمل معلماً     ُشخِّ  -١

وأهنى املدعى عليه خدمته أثنـاء وجـوده يف إجـازة           . املستقيم وأجريت له عملية جراحية    
  . مرضية

ورأت احملكمة أن املدعى عليه قد مارس التمييز ضد املدعي بشكل مباشر مبوجـب                -٢
لفـصل  من القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة ألن املدعي مل يكن سيتعرض ل           ) أ(٦املادة  

أي معلمة يف   (وقضت احملكمة بأنه لو اتُّخذ شخص افتراضي كأساس للمقارنة          . لوال إعاقته 
. ملا فصله املدعى عليه بسبب التغيب     ) إجازة وضع أو يف اخلدمة كمحلفة وتغيبت ملدة مماثلة        

كما رأت احملكمة أن املدعى عليه قد مارس التمييز ضد املدعي بشكل غري مباشر مبوجـب                
من القانون املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقة ألن شرط احلضور ذا الصلة الوارد يف             ) ب(٦املادة  

وحىت لو كان هدف املدعى عليه من تقليل التعطل يف التـدريس        . عقد العمل ال ميكن تربيره    
، فإن الوسيلة املستخدمة لتحقيقه غري معقولة ألنه قد يترتب عليها أن            إىل أقصى حد مشروعاً   

. جازة ألسباب خترج عن نطاق سيطرهتم وظائفهم      ون الذين يضطرون إىل القيام بإ     علميفقد امل 
وأضافت أن املدعى عليه مل ينظر يف بدائل أخرى قبل فصل املدعي بل اكتفى باالعتماد على                

  .شرط احلضور دون أن يتيح له أي إمكانيات تيسريية
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  ٨ املرفق

حقـون باملـدارس العاديـة؛      الطالب ذوو االحتياجات التعليمية اخلاصة امللت         
  واملدارس وأماكن اإلقامة الداخلية يف مدارس التعليم اخلاص

  الطالب ذوو االحتياجات التعليمية اخلاصة امللتحقون مبدارس القطاع العام العادية  -أوالً   
 )١ ٠٠٠ إىل أقرب مقرباً(عدد الطالب  السنة الدراسية

١٠ ٠٠٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
١٣ ٠٠٠  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
١٨ ٠٠٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٢٢ ٠٠٠  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

  عليم اخلاص التابعة للقطاع العامتوفري األماكن لألطفال ذوي اإلعاقة يف مدارس الت  - ثانياً  
  األماكن املتاحة يف املدارس  )أ(

 الفئة
عدد األماكن 

)٢٠٠٦/٢٠٠٧( 
عدد األماكن 

)٢٠٠٧/٢٠٠٨( 
عدد األماكن 

)٢٠٠٨/٢٠٠٩( 
عدد األماكن 

)٢٠٠٩/٢٠١٠( 

  ١٩٠  ١٨٠  ١٩٥  ٢١٠ بصرياًعوقون امل
  ٢٠٠  ٢٣٠  ٢٥٠  ٣٠٠ مسعياًاملعوقون 

  ٨٩٠  ٨٦٠  ٨٦٠  ٨٥٠  املعوقون بدنياً
  ٣ ١٥٠  ٣ ٢٨٠  ٣ ٢٠٠  ٣ ٠٨٠ املصابون بإعاقة عقلية خفيفة

  ١ ٧٠٠  ١ ٦٦٠  ١ ٦٥٠  ١ ٦٦٠ املصابون بإعاقة عقلية متوسطة 
  ٨٢٤  ٨١٦  ٨٤٨  ٨٤٠ املصابون بإعاقة عقلية شديدة

  ١ ٠٨٠  ١ ٠٥٠  ١ ٠٢٠  ٩٧٥ التنمية االجتماعيةمدارس 
  ٣١٦  ٣١٦  ٣٠٨  ٣٥٣ مدرسة املستشفى

  ٨ ٣٥٠  ٨ ٣٩٢  ٨ ٣٣١  ٨ ٢٦٨ اجملموع
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  أماكن اإلقامة  )ب(

 الفئة
ما مت توفريه 

)٢٠٠٦/٢٠٠٧( 
ما مت توفريه 

)٢٠٠٧/٢٠٠٨( 
ما مت توفريه 

)٢٠٠٨/٢٠٠٩( 
ما مت توفريه 

)٢٠٠٩/٢٠١٠( 

  ١٥٥  ١٥٢  ١٥٨  ١٥٦ بصرياًاملعوقون 
  ١٨  ١٨  ١٨  ٣٥ مسعياًاملعوقون 

  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٠  ١٧٠ املعوقون بدنياً
  ٢٦٩  ٢٥٩  ٢٥٤  ٢٥٣ املصابون بإعاقة عقلية متوسطة
  ٤١٢  ٤٢٢  ٤٣٠  ٤٢٦ املصابون بإعاقة عقلية شديدة 

  ١ ٠٣٢  ١ ٠٢٩  ١ ٠٣٠  ١ ٠٤٠ اجملموع

. جمتمعية طبيعيـة  /موا يف بيئة أسرية   نشجع الطالب على اإلقامة مع أسرهم قدر اإلمكان لكي ين          : مالحظة
ومرافق اإلقامة الداخلية هي بصفة رئيسية لرعاية الطالب ذوي االحتياجات إىل اإلقامة ملدة طويلة              

 عن مدارس التعليم  كاألطفال الذين يتطلبون رعاية مؤسسية ألسباب أسرية أو الذين يقيمون بعيداً          
ويف ظل الترتيبات احلالية، نـوفر تـسهيالت        . قل الذين يعانون مشاكل يف التن     سيما الاخلاص، و 

اإلقامة الداخلية يف املدارس خالل أيام الدراسة لألطفال ذوي اإلعاقة البـصرية وذوي اإلعاقـة               
  .السمعية وذوي اإلعاقة البدنية وذوي اإلعاقة العقلية املتوسطة وذوي اإلعاقة العقلية الشديدة
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  ٩املرفق 

 املمولـة   قون بربامج للشهادات املتوسطة واجلامعية    الطالب ذوو اإلعاقة امللتح       
  من جلنة املنح اجلامعية

املـنح   الطالب ذوو اإلعاقة يف برامج للشهادات املتوسطة واجلامعية املمولة مـن جلنـة              - أوالً  
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩اجلامعية حسب املستوى الدراسي، 

 النسبة املئوية من جمموع املقيدين عدد الطالب املستوى الدراسي

  يف املائة ٠,١  ١٠ درجة متوسطة
  يف املائة ٠,٤  ٢٠٣ درجة جامعية
  يف املائة ٠,٣  ٢١٣ اجملموع

الطالب ذوو اإلعاقة يف فئة برامج الشهادات املتوسطة املمولة من جلنة املنح اجلامعيـة،                - ثانياً  
  ، والربامج اجلامعية حسب نوع اجلنس واجملال األكادميي الواسع٢٠٠٨/٢٠٠٩

 النسبة املئوية من جمموع املقيدين عدد الطالب
 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور ربنامج األكادميي العريضةفئة ال

 يف املائة ٠,٢  يف املائة ٠,٥ يف املائة ٠,١  ١٤  ١٠  ٤ الطب وطب األسنان والصحة
 يف املائة ٠,٦  يف املائة ٠,٣ يف املائة ١,٢  ٥٧  ١٦  ٤١ العلوم

 يف املائة ٠,٣  يف املائة ٠,١ يف املائة ٠,٧  ٤٠  ٨  ٣٢ ولوجيااهلندسة والتكن
 يف املائة ٠,٣  يف املائة ٠,٣ يف املائة ٠,٢  ٣٤  ١٥  ١٩ شؤون األعمال واإلدارة

 يف املائة ٠,٤  يف املائة ٠,٤ يف املائة ٠,٣  ٣١  ١٣  ١٨ االجتماعيةالعلوم 
 يف املائة ٠,٤   املائةيف ٠,٨ يف املائة ٠,٢  ٣١  ١٧  ١٤ اآلداب والعلوم اإلنسانية

 يف املائة ٠,٢  يف املائة ٠,٦ يف املائة ٠,٠  ٦  ٤  ١ التعليم
 يف املائة ٠,٣ يف املائة ٠,٣ يف املائة ٠,٤  ٢١٣  ٨٤  ١٢٩ اجملموع

ألن بعض الربامج املمولة من جلنة املنح اجلامعية مدرجة يف أكثر من فئة برناجميـة أكادمييـة           نظراً    :مالحظة
ومن مث فـإن    . طالب هذه الربامج عرب الفئات املعنية على أساس التمثيل النسيب         واحدة، ُيحسب   

وجرى تقريب األرقام العشرية إىل     . أعداد الطالب يف بعض فئات الربامج األكادميية أرقام عشرية        
 وعلى هذا النحو، قد ال يكون حاصل مجع األرقام مساوياً         . أقرب عدد صحيح يف اجلدول أعاله     

  .٠,٠٥من   أقلحجماً بل، ومتثل النسب املئوية الصفريةللمجموع املقا
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  ١٠املرفق 

  خدمات الدعم للطالب غري الناطقني بالصينية ذوي االحتياجات اخلاصة    

  التحديد والتقييم    
يف إطار اآللية احلالية، يعمل العاملون يف احلقل الطيب يف شراكة مع اآلباء واألمهات                -١

من املـيالد حـىت سـن       ) م األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة    مبن فيه (لرصد مناء أطفاهلم    
برنامج مطبق شامل لعدة إدارات      أيضاً   ويوجد. اخلامسة، ولتحديد أي مشاكل منائية حمتملة     

 املدرسـة   قبـل  مـا يطلق عليه خدمة النماء الشامل للطفل، وهي متكّن املعلمني يف مرحلة            
ية والنمائية والسلوكية وإحالتهم إىل مراكز      االبتدائية من حتديد األطفال ذوي املشاكل الصح      

 اإلدارية اخلاصة ألغـراض     كونغ هونغصحة األم والطفل املعنية اليت تديرها حكومة منطقة         
الـدعم   أيضاً   وتوفر خدمة النماء الشامل للطفل    . التقييم وتقدمي املساعدة يف توقيت مناسب     
  .الشامل واملتكامل لآلباء واألمهات احملتاجني

 تقييم ما إذا كان الطالب غري الناطقني باللغة الصينية مـن ذوي االحتياجـات         ويف  -٢
 قدراهتم اللغوية بعني االعتبـار      فضالً عن اخلاصة، تؤخذ خلفياهتم الثقافية واخلاصة بتجارهبم       

فعلى سبيل املثال، اختبار الذكاء غري اللغوي قد يـستخدم          . وجترى تعديالت عند االقتضاء   
وعندما يقـوم املتخصـصون     . اجات اخلاصة الذين ال جييدون الصينية     للطالب ذوي االحتي  

يف االعتبار تاريخ التعلم للطالب غري الناطقني بالصينية         أيضاً   بتفسري النتائج وتقييمها، يؤخذ   
  .وسلوكهم التكيفي االجتماعي وتعرضهم الثقايف وجتارهبم

  القبول يف املدارس    
فيهم األطفال غري الناطقني بالصينية، بإمكانيـات       يتمتع مجيع الطالب املؤهلني، مبن        -٣

االلتحاق بالصف األول االبتدائي أو الصف األول الثانوي يف مدارس القطاع العام على قدم              
املساواة من خالل النظامني املركزيني للقبول باملرحلة األوىل االبتدائية أو لتخصيص األماكن            

 اإلداريـة   كونغ هونغ التعليم التابع حلكومة منطقة      يف املدارس الثانوية اللذين يديرمها مكتب     
ويف ظل نظام القبول بالصف األول االبتدائي، تتاح لألطفال غري الناطقني بالصينية            . اخلاصة

فرصة لإلحلاق مبدارس جرى العرف فيها على قبول عدد أكرب من األطفال غـري النـاطقني                
قبول بالصف األول االبتدائي إىل أن طفلهما       وإذا أشار الوالدان يف استمارة طلب ال      . بالصينية

من ذوي االحتياجات اخلاصة، سيقوم مكتـب التعلـيم مبتابعـة األمـر جبمـع تقـارير                 
التقييم ذات الصلة واملعلومات املرتبطة هبا عن الطفل لتحديد احتياجاته التعليمية،           /التشخيص

ولضمان اسـتمرار طـالب     . بة له والتباحث مع الوالدين بشأن اختاذ التدابري التعليمية املناس       
الصف السادس االبتدائي ذوي االحتياجات اخلاصة يف تلقي الدعم املناسب عندما ينتقلـون             
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إىل الصف األول الثانوي، ُيطلب من املدارس االبتدائية حتويل املعلومات ذات الصلة عن هؤالء              
قترحات بشأن اسـتراتيجية    كالتقارير الطبية، وتقارير التقييم، وسجالت التعلم، وامل      (الطالب  

مبوافقة الوالدين إىل املدارس الثانوية اليت يتم إحلاقهم هبا من خالل           ) التدريس، على سبيل املثال   
وقد يوضع الطـالب ذوو اإلعاقـة الـشديدة أو          . نظام ختصيص األماكن يف املدارس الثانوية     

اء لكل منهم وتوصياهتم وبنـاء      األطب/لتقييم األخصائيني وفقاً  املتعددة يف مدارس للتعليم اخلاص      
أما بقية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة فيمنحون أمـاكن         . على موافقة كتابية من الوالدين    

أن يطلبوا املساعدة من مكتـب   أيضاً وميكن للطالب غري الناطقني بالصينية   . يف املدارس العادية  
  .دراسية األخرىالتعليم يف حتديد الصف املناسب هلم وذلك بالنسبة للصفوف ال

  دعم تعليم األطفال غري الناطقني بالصينية، مبن فيهم ذوو االحتياجات التعليمية اخلاصة    
ولتيسري اإلدماج املبكر للطالب غري الناطقني بالصينية يف نظام التعلـيم احمللـي ويف               -٤

وقـد  . علمهـم وضع مكتب التعليم تدابري خمتلفة للدعم لتعزيز ت، اجملتمع احمللي األوسع نطاقاً  
وقد جرى .  للطالب غري الناطقني بالصينية وزودت مبنحة متكررة) أ("مدارس خمصصة"أقيمت 
، الـذي يـشمل   "الدليل التكميلي ملنهج اللغة الصينية للطالب غري الناطقني بالصينية       "توزيع  

املبادئ واالستراتيجيات والتوصيات اخلاصة بتطبيق منهج اللغة الـصينية يف سـياق الـتعلم             
 إىل جنب مع مواد التدريس املرجعية ذات الصلة      جنباًللطالب غري الناطقني هبا، على املدارس       

ولتعزيز ما يتعلمه الطالب غري     . ومواد التعلم اليت تغطي كال من املستويني االبتدائي والثانوي        
الناطقني بالصينية داخل الفصل، مت توفري برامج عالجية لفترة ما بعد املدرسـة أو خـالل                 

وميكن للملتحقني بالصف األول    . العطالت من خالل تشغيل مراكز دعم تعلم اللغة الصينية        
االبتدائي والذين ينتقلون إىل الصف الثاين والثالث والرابع االبتدائي أن يشاركوا يف برنـامج              

. ١ أسابيع ملساعدهتم على ترسيخ ما تعلموه يف مرحلة التعلم الرئيسية            ٤انتقايل صيفي مدته    
 ساعة ٦٠ أشهر، وبرنامج تقدميي ملدة ٦وة على ذلك، يوجد برنامج متهيدي للتفرغ ملدة عال

، ومنحة ملخطط دعم مدرسي ملدارس القطاع       للطالب غري الناطقني بالصينية القادمني حديثاً     
العام واملدارس اخلاضعة ملخطط الدعم املباشر إلدارة برامج دعم مدرسي من قبيل حـصص              

  . لطالب غري الناطقني بالصينية القادمني حديثاًاللغة التكميلية ل
وقد جرى نشر وتوزيع جمموعة معلومات للوالدين غري الناطقني بالـصينية بلغـات         -٥

األقليات العرقية الرئيسية لتعريفهم بالنظام املدرسي احمللي والسياسات التعليميـة الرئيـسية            

__________ 

ارية اخلاصة املدارس اليت قبلت كتلة حرجة مـن  دعا مكتب التعليم التابع حلكومة منطقة هونغ كونغ اإلد       )أ (
وزود هـذه املـدارس بالـدعم ذي        " مدارس التخصيص "الطالب غري الناطقني بالصينية إىل أن تصبح        

األهداف احملددة لتيسري تراكم اخلربات وتنمية الدراية لديها يف عملية التعلم والتعليم اخلاصة بالطالب غري               
مبثابة نقطة ارتكاز لتبادل اخلربات مع املدارس األخرى اليت قبلت أيضاً طالباً        الناطقني بالصينية لكي تعمل     

غري ناطقني بالصينية من خالل شبكة دعم مكونة لنفع مجيع الطالب غري الناطقني بالصينية يف املـدارس                 
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ مدرسة من مدارس التخصيص يف العام الدراسي ٢٦ويوجد حاليٍا . احمللية
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تعليمية لألطفال غري الناطقني بالـصينية      واخلدمات التعليمية ذات الصلة، مبا فيها اخلدمات ال       
  .ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة

ويتمتع الطالب غري الناطقني بالصينية ذوو االحتياجات اخلاصة الذين يدرسـون يف              -٦
مدارس القطاع العام العادية بفرص االستفادة من نفس املنهج على قدم املساواة مع غريهـم               

تعديل املنهج واألخذ بتيسريات متفاوتة يف التـدريس والتقيـيم         وجيري  . من الطالب احملليني  
وينطبق الدعم املقدم للمـدارس العاديـة ملراعـاة الطـالب ذوي            . مراعاة للفروق الفردية  

على الطالب غري الناطقني بالصينية من ذوي االحتياجات         أيضاً   االحتياجات التعليمية اخلاصة  
  .التعليمية اخلاصة

طالب الذين يدرسون يف مدارس للتعليم اخلاص، تصمم املدارس برامج           بال يتعلق فيماو  -٧
تعليمية تراعى فيها الفروق الفردية لتلبية احتياجاهتم التعليمية اخلاصة، مبا فيهـا االحتياجـات              

وبالنسبة للذين يعانون من إعاقات شديدة بدرجة ال يتمكنون معهـا مـن التواصـل            . اللغوية
ولتلبية احتياجات طالهبا من    .  بنهج متعدد احلواس   ليم والتعلم أخذاً  بالطرق الشفهية، جيري التع   

يتراوح عدد الطالب    (الدعم الفردي املكثف، تعمل مدارس التعليم اخلاص بفصول أصغر عدداً         
وإىل ).  للصف يف مدارس التعليم اخلاص على اختالف أنواعهـا          طالباً ١٥ طالب و  ٨فيها بني   

هبيئـة مـن املتخصـصني       أيـضاً    ود مدارس التعليم اخلاص   جانب خمصصاهتا من املعلمني، تز    
كأخصائيي اخلدمة االجتماعية باملدارس وممرضات املدارس وأخصائيي عالج النطق والعـالج           

  .الطبيعي والعالج املهين ومساعدي العالج املهين وأخصائيي علم النفس التعليمي

  امالفرص التعليمية األخرى املتاحة خارج قطاع التعليم الع    
مثة فرص أخرى متاحة للتعليم خارج قطاع املدارس العامة لتوفري بديل يف النظـام                -٨

وتوفر . أو املنهج /التعليمي للطالب غري الناطقني بالصينية الذين هلم أفضليات خاصة باللغة و          
مؤسسة املدارس اإلنكليزية واملدارس الدولية ذات اإلدارة اخلاصة خدمات تعليمية للطـالب            

  ).ومنهم ذوو االحتياجات التعليمية اخلاصة(اطقني بالصينية غري الن
 كأحد مصادرها الرئيسية للدخل      حكومياً وتتلقى مؤسسة املدارس اإلنكليزية دعماً      -٩

وتدير املؤسسة مدرسة واحدة للتعليم اخلاص وتقدم       . من أجل توفري خدمات التعليم اخلاص     
وبات شديدة يف التعلم وحيتاجون إىل منهج       اخلدمات التعليمية للطالب الذين يعانون من صع      

 لدعم التعلم يف مدارس املسار الرئيسي للمؤسسة وذلـك          فصوالًكما تدير املؤسسة    . بديل
للطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة ذوي اإلعاقة املتوسطة الذين حيتاجون إىل منهج            

دولية، حبكم تـصميمها، أن     وليس القصد من املدارس التابعة للمؤسسة واملدارس ال       . معدل
فهي تعمل مبثابة خيار بديل . تليب أي طلبات غري ملباة على اخلدمات يف قطاع املدارس العامة    

  .أو املنهج/للوالدين اللذين هلما أفضلية خاصة بالنسبة للغة و
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  ١١املرفق 

   دائرة تقييم الطفل التابعة إلدارة الصحةاحلاالت اليت قامت بتشخيصها حديثاً    
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  ٢ ٠١٤  ٢ ٤١٠ ٢ ٤٤٣ اضطرابات اللغة ومشاكل الكالم/تأخر
  ١ ٤٣٧  ١ ٥٦٣ ١ ٥١٤ التأخر النمائي احلّدي

  ١ ٢٢٠  ١ ٣٨٧ ١ ٢٥٠ اضطرابات االنتباه/مشاكل
  ٣١٣  ٤١٢  ٣٣٨ النفسية األخرى/الصعوبات النفسانية

  ٩٩٣  ١ ١٨١ ١ ٠٤٦ اضطرابات التنسيق النمائي/مشاكل
  ٧٦٣  ٥٦٣  ٦٥٤ حلركي النمائيالتأخر ا

  ٦٧٧  ٩٧٧  ٨٨٣ الرياضيات/اضطرابات عسر القراءة
  ١ ٠١٢  ٩٠٥  ٩١٨ التخلف العقلي/التأخر النمائي الكبري

  ١ ٠٢٣  ٨٨٧  ٧٥٥ اضطرابات الطيف التوحدي
  ٧١  ٦١  ٦٨ الشلل املخي

  ٦٨  ٦٧  ٦٣ )املتوسطة الدرجة أو أسوأ(اإلعاقة السمعية 
  ٤١  ٣٦  ٤١ ) أو ضعف البصرالعمى(اإلعاقة البصرية 

  :مالحظة
  . ألكثر من فئة تشخيصيةاألطفالقد ينتمي بعض   *

 لتحديد الفئات التشخيـصية وطريقـة التجميـع         اإلدراجلوجود تغيريات يف كل من معايري       نظراً    **
يف ، ينبغي أال جترى مقارنة مباشـرة لألرقـام   ٢٠٠٦لتلخيص الفئات على مر السنني، مبا يف ذلك يف العام      

  .سنني خمتلفة



CRPD/C/CHN-HKG/1 

201 GE.11-40818 

  ١٢املرفق 

 حسب املنظمات الرئيسية يف     -تدابري لتعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة           
   اإلدارية اخلاصةكونغ هونغمنطقة 

  قطاع الرعاية االجتماعية

 التدابري املتخذة لتعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات الرعاية االجتماعية

  يف املائة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة٢بنسبة وضع مؤشر  • مستشفى بوك أوي  
وضع السياسات واإلجراءات لتوظيف األشـخاص ذوي اإلعاقـة          •

 باإلشارة إىل املعينني يف اخلدمة املدنية

 اعتماد مبدأ املساواة لسياسات املوارد البشرية للمنظمة على الدوام •
 يف املائـة    ٢ائة إىل    يف امل  ١زيادة معدل املوظفني ذوي اإلعاقة من        • ثان أوي تونغ

 ٢٠١٠ديسمرب /حبلول كانون األول
 على األشـخاص    تيسرياًتوفري مصاعد رأسية يف هبو املقر الرئيسي         •

 ذوي اإلعاقة
 شراء مزيد من منتجات األشخاص ذوي اإلعاقة وخدماهتم •
إدراج شروط مدونة قواعد املمارسة املتعلقة بـالتوظيف مبوجـب           •

 اإلعاقة يف سياستها اخلاصة بـاملوارد       القانون املتعلق بالتمييز بسبب   
 البشرية

التعاون عن كثب مع شعبة التنسيب االنتقائي بإدارة العمل خـالل            •
عملية التوظيف لتحديد املتقدمني ذوي اإلعاقة املناسبني وحتـسني         

  للمساواةعملية االختيار ضماناً

 وضع سياسات لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة • بو ليونغ كوك
  سـنوياً  كونغ هونغ مليون دوالر من دوالرات      ٠,١غ  احتجاز مبل  •

  لعملهمتيسرياًص ذوي اإلعاقة ابشراء أجهزة مساعدة لألشخ
قيام رؤساء اإلدارات والوحدات بوضع ترتيب داخلـي حـسب           •

مبا  االقتضاء لتيسري استيفاء املوظفني ذوي اإلعاقة ملعايري الوظائف،       
 ول زمين للعمليف ذلك ترتيب واجبات الوظائف املالئمة وجد

 زيادة املعدل احلايل للموظفني ذوي اإلعاقة •
توظيف مزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة بتعيني املتقدمني املناسبني          •

 عن طريق شعبة التنسيب االنتقائي التابعة إلدارة العمل
 استعراض سياسات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ووضعها • جمموعة مستشفيات تونغ واه

لشركة املتعلقة بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة       إعالن سياسات ا   •
 ٢٠٠٩مارس /يف آذار

 نشر أعداد املوظفني ذوي اإلعاقة يف التقارير السنوية •
 يف املائـة إىل  ١,٦٤زيادة النسبة املئوية للموظفني ذوي اإلعاقة من       •

  يف املائة وستواصل رفع هذا املعدل٢,٠١
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 التدابري املتخذة لتعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة  منظمات الرعاية االجتماعية

 ذوي اإلعاقةوضع سياسات لتوظيف األشخاص  • مستشفى يان تشاي  
 يف  ٠,٢٣زيادة معدل املوظفني ذوي اإلعاقة من املعدل احلايل وهو           •

  سنوات٥ يف املائة يف غضون ٢املائة إىل 

التعاون عن كثب مع إدارة العمـل وإدارة الرعايـة االجتماعيـة             •
ومنظمات إعادة التأهيل على توفري مزيـد مـن فـرص العمـل             

 لألشخاص ذوي اإلعاقة
  لعملهمتيسرياًاعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة توفري األجهزة املس •
االشتراك مع اللجنة االستشارية إلعادة التأهيل يف تنظيم خمطط ملنح           •

 إلسهام املتطوعني الذين خيـدمون األشـخاص ذوي         تقديراًجوائز  
اإلعاقة والقائمني على رعايتهم من أفراد األسرة وأربـاب العمـل           

 املتعاطفني
يت تستخدم األشخاص ذوي اإلعاقـة      إيالء األولوية للمؤسسات ال    •

 عند االستعانة مبصادر خارجية للخدمات
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  ١٣ املرفق

  ٤٨موجز النتائج الرئيسية الواردة يف تقرير املواضيع اخلاصة رقم     
إىل  ، أشارت التقديرات  )٢٠٠٧-٢٠٠٦أي  (يف وقت إجراء الدراسة االستقصائية        -١

حتديد  )١: ( أو أكثر من األنواع التالية      من األشخاص الذين يعانون إعاقة     ٣٦١ ٣٠٠ وجود
         صـعوبة يف    )٤(صـعوبة يف الـسمع؛       )٣(صـعوبة يف الرؤيـة؛       )٢(حلركة اجلـسم؛    

      صـعوبات حمـددة يف      )٧(التوحـد؛    )٦(اضطراب املـزاج؛    /مرض عقلي  )٥(الكالم؛  
وو اإلعاقـة   وكان هؤالء األشخاص ذ   . فرط النشاط /اضطرابات قصور االنتباه   )٨(التعلم؛  

 يف املائة من جمموع سكان منطقـة        ٥,٢ شخص يؤلفون حوايل     ٣٦١ ٣٠٠ البالغ عددهم 
  . اإلدارية اخلاصة آنذاككونغ هونغ
معلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة العقليـة        أيضاً   ومجعت الدراسة االستقصائية    -٢

اإلبالغ بأقـل  أنه كان يوجد مؤشر قوي على        غري. املقيمني يف مؤسسات وبني أسر معيشية     
 بعدد األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية يف األسر املعيشية املستخلص من           يتعلق فيمامن الواقع   

وهكذا مت فصل حتليل نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة باألشـخاص ذوي           . نتائج الدراسة 
تقييم إحصائي  وأشار  . اإلعاقة العقلية عن املتعلقة بأنواع أخرى من اإلعاقة الواردة يف التقرير          

 من املرجح أن    كونغ هونغأويل إىل أن إمجايل عدد األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية يف منطقة            
ويبني اجلدول التايل أعداد األشخاص الذين      .  شخص ٨٧ ٠٠٠-٦٧ ٠٠٠يكون يف حدود    

  :يعانون من أنواع منفصلة من اإلعاقة

  ٢٠٠٧قة يف عام أعداد األشخاص الذين يعانون من أنواع منفصلة من اإلعا    

 عدد األشخاص #النوع املختار من اإلعاقة
 كونغ هونغسكان كنسبة مئوية من عدد 

  ٢,٧  ١٨٧ ٨٠٠ تقييد يف حركة اجلسم
  ١,٨  ١٢٢ ٦٠٠  صعوبة يف الرؤية
  ١,٣  ٩٢ ٢٠٠ صعوبة يف السمع
  ٠,٤  ٢٨ ٤٠٠ صعوبة يف الكالم

  ١,٣  ٨٦ ٦٠٠ اضطراب املزاج/مرض عقلي
  ٠,١  ٣ ٨٠٠ التوحد

  ٠,١  ٩ ٩٠٠ صعوبات حمددة يف التعلم
  ٠,١  ٥ ٥٠٠ اضطرابات قصور االنتباه وفرط النشاط

أشخاص يعانون من نوع واحد أو أكثر مـن أنـواع           
 *اإلعاقة السالفة الذكر

٥,٢  ٣٦١ ٣٠٠  
 ^اإلعاقة العقلية

 التقييم اإلحصائي
١,٣-١,٠  ٨٧ ٠٠٠-٦٧ ٠٠٠  

  :مالحظات
  . العقليةمل األشخاص ذوي اإلعاقةال تش  #
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قد يعاين الشخص من أكثر من نوع واحد إلعاقة معينة، ومن مث يكون العدد اإلمجايل لألشخاص                  *
  .ذوي اإلعاقة أصغر من جمموع عدد األشخاص ذوي األنواع املستقلة من اإلعاقة

ألن اإلعاقة العقلية مسألة تتسم بقدر كبري من احلساسية بالنـسبة لـبعض مـن وصـلت                 نظراً    ^
 فإن املعلومات اليت مت مجعها من هؤالء اجمليبني قد تكون عرضة لقدر أكرب من اخلطأ، ومـن مث                   ردودهم،

. حيتمل أن تكون الدراسة االستقصائية قد قدرت عدد األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية بأقل من الواقـع               
لة عن املتعلقـة    وهلذا السبب، عوجلت نتائج الدراسة املتعلقة بعدد األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية منفص           

  .بعدد األشخاص اآلخرين ذوي اإلعاقة
 شخص حيتاجون إىل عالج طيب طويل األمد        ١ ١٥٢ ٧٠٠حوايل   أيضاً   كان يوجد   -٣
 األمـراض يف    معينة مـن  ) أنواع(أو دواء لنوع    ، أو مشورة    ) أشهر على األقل   ٦أي ملدة   (

  .كونغ هونغن منطقة  يف املائة من جمموع عدد سكا١٦,٧، وهو ما ميثل حوايل ٢٠٠٧ عام
كانت األمراض الثالثة اليت حتتاج إىل عالج طيب طويل األمد أو مشورة أو دواء الـيت        -٤

 يف املائة من هؤالء األشخاص البالغ       ٤٨,٩(ورد ذكرها أكثر من غريها هي ضغط الدم املرتفع          
  ).ة يف املائ١١,٧(وأمراض القلب )  يف املائة٢٠,٠(ومرض السكر ) ١ ١٥٢ ٧٠٠ عددهم

إىل أهنـم يعـانون صـعوبات       )  يف املائة  ٢٩,٣( شخص   ١٠٥ ٩٠٠أشار حوايل     -٥
 شـخص آخـرون     ١٧٢ ١٠٠وقـال   . متوسطة يف احلياة اليومية بسبب إعاقـاهتم      /كبرية

أما عن األشخاص املـصابني بـأمراض       . صعوباتالإهنم صادفوا بعض    )  يف املائة  ٤٧,٦ أو(
 يف املائـة منـهم صـعوبات        ١٠,٠ شخص، فقد وجـد      ١ ١٥٢ ٧٠٠مزمنة وعددهم   

  . يف املائة بعض الصعوبات يف حياهتم اليومية١٥,٣متوسطة وعاىن /كبرية
 ٢٩٥ ٤٠٠ ومن بني األشخاص ذوي اإلعاقة املقيمني بني أسـر معيـشية وعـددهم              -٦

 ١ ٠٨٥ ١٠٠ شخص، واألشخاص املرضى بأمراض مزمنة املقيمني بني أسر معيشية وعـددهم          
شـخص،  )  يف املائـة ١١,٢ (١٢١ ١٠٠و)  يف املائة٤٢,٥( ١٢٥ ٦٠٠شخص، كان يوجد  

  .إلعاقاهتم وأمراضهم املزمنةنظراً على التوايل، لديهم شخص آخر يعتين مبعيشتهم اليومية 
 يف املائة من مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة ٧٨,٣أو ( شخص ٣٢ ١٠٠ذكر حوايل   -٧

يسوا حباجة إىل أي مساعدة من      أن من الضروري هلم اخلروج إىل العمل ولكنهم ل        ) املوظفني
ويف الوقت ذاته، كان من الـضروري أن        . من مكان العمل  /أشخاص آخرين يف االنتقال إىل    

 يف املائة من مجيع األشخاص املوظفني املصابني بأمراض         ٨١,١أو  ( شخص   ٢٦ ٦٠٠خيرج  
اعدة من  للعمل ولكنهم مل حيتاجوا إىل أي مس      ) مزمنة ويصادفون صعوبات يف املعيشة اليومية     

  .من مكان العمل/اآلخرين يف رحلتهم إىل
األشخاص ذوي  / يف املائة من مجيع الطالب     ٤٠,٣أو  ( شخص   ٩ ٢٠٠أفاد حوايل     -٨

بأهنم ال حيتاجون إىل أي مساعدة من اآلخرين يف         )  على املهارات  اإلعاقة الذين يتلقون تدريباً   
شـخص   ٦ ٧٠٠  ادعى حوايل  ومن ناحية أخرى،  . مركز التدريب /من املدرسة /االنتقال إىل 

 على املهـارات مـن      األشخاص الذين يتلقون تدريباً   / يف املائة من مجيع الطالب     ٤٧,٧أو  (
أهنم ليـسوا حباجـة إىل أي    ) املصابني بأمراض مزمنة ويصادفون صعوبات يف حياهتم اليومية       

  .مركز التدريب/من املدرسة/مساعدة يف االنتقال إىل

        


