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  تصدير    

    وقَّعت حكومة مجهورية الصني الشعبية على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي               
 ٢٦ويف  . ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٣٠يف  ") االتفاقيـة "يلـي   وُيطلق عليهـا فيمـا      (اإلعاقة  
، صدقت اللجنة الدائمة ملؤمتر الشعب الوطين جلمهورية الصني الشعبية          ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

. أغسطس من ذلك العام بدأ سريان االتفاقية رمسياً يف الـصني          / آب ٣١على االتفاقية، ويف    
 إىل ٢٠١٠أغـسطس  / آب٣١ن تقدم يف   من االتفاقية يتعني على الصني أ      ٣٥ووفقاً للمادة   

 اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقريـراً             
  .يف تنفيذ االتفاقيةحرز أُوالتقدم الذي اُتخذت التدابري اليت يوضح 

 تحـدة وقد اتبعت احلكومة الصينية يف كتابة هذا التقرير املبادئ التوجيهية لألمم امل             
بشأن كتابة التقارير املقدمة من الدول األطراف يف تنفيـذ معاهـدات حقـوق اإلنـسان                

)HRI/GEN/2/Rev.5 (         واملبادئ التوجيهية للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن
 للحالة العامة    متهيدياً ويتضمن التقرير عرضاً  ). CRPD/C/2/3(التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية     

املتعلقة بتنفيذ الصني لالتفاقية، مع التركيز بصفة خاصة على القوانني والسياسات ذات الصلة             
 تنفيـذ االتفاقيـة يف      ١يعاجل اجلزء   : وينقسم التقرير إىل ثالثة أجزاء    .  ُتنفَّذ يف الصني وكيف  

 التنفيذ يف منطقة هونغ كونـغ       ٢الصني، وقامت بتجميعه احلكومة الصينية؛ ويتناول اجلزء        
 ٣اإلدارية اخلاصة، وقامت بتجميعه حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة؛ أما اجلـزء              

فيتناول التنفيذ يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة وقامت بتجميعه حكومة منطقـة ماكـاو              
  . اإلدارية اخلاصة

  / ملهمة جتميع التقرير، أنشئت فرقة عاملة مشتركة بـني اإلدارات يف شـباط             وتيسرياً  
 ٢٢وتألفت الفرقة العاملة من أعضاء ينتمـون إىل  .  برعاية وزارة خارجية الصني ٢٠١٠فرباير  

وخالل عملية التجميع، التمست الفرقـة العاملـة آراء         . إدارة تشريعية وقضائية وإدارية خمتلفة    
  . عن عامة اجلمهورفضالًطائفة واسعة من املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية، 
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  ٤-١املواد من     
  الغرض والتعاريف واملبادئ العامة وااللتزامات العامة

  ١املادة     
  الغرض
الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة               

 على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز             كامالً متتعاً
  .متهم املتأصلةاحترام كرا
 كل من يعانون من عاهـات طويلـة         "األشخاص ذوي اإلعاقة  "ويشمل مصطلح     

األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلـواجز مـن                  
  .املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين

  ٢املادة     
  التعاريف
  :ذه االتفاقيةألغراض ه  

، واالتصال عن   اللغات وعرض النصوص، وطريقة براي     يشمل   "االتصال"  
طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبرية، والوسائط املتعددة امليسورة االسـتعمال،          

 عن أساليب ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة، اخلطية والـسمعية،           فضالً
مات واالتصال  ، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلو     انإنسوباللغة املبسطة والقراءة بواسطة     

  .امليسورة االستعمال
ها من أشكال اللغـات غـري        تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغري      "اللغة"  
  .الكالمية
تقييد على أساس     أو استبعاد  أو  يعين أي متييز   "التمييز على أساس اإلعاقة   "  

راف بكافة حقـوق اإلنـسان   إحباط االعت  أوأثره إضعاف  أواإلعاقة يكون غرضه  
ممارستها، على قدم املساواة مع اآلخـرين، يف          أو التمتع هبا   أو واحلريات األساسية 
أي ميـدان     أو املدنيـة   أو الثقافية  أو االجتماعية  أو االقتصاديةأو  امليادين السياسية   

  .رمان من ترتيبات تيسريية معقولةويشمل مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك احل. آخر
تيبات الالزمة واملناسـبة     تعين التعديالت والتر   "الترتيبات التيسريية املعقولة  "  

غري ضروري، واليت تكون هناك حاجة إليها يف          أو  غري متناسب  تفرض عبئاً  اليت ال 
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حالة حمددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس املساواة مع اآلخـرين             
  .ساسية وممارستهاجبميع حقوق اإلنسان واحلريات األ

 يعين تصميم املنتجات والبيئات والربامج واخلدمات لكـي         "التصميم العام "  
تـصميم    أويستعملها مجيع الناس، بأكرب قدر ممكـن، دون حاجـة إىل تكييـف            

 األجهزة املعينة لفئات معينة من األشخاص       "التصميم العام "يستبعد    وال .متخصص
  .إليهاذوي اإلعاقة حيثما تكون هناك حاجة 

  ٣املادة     
  مبادئ عامة

  :فيما يلي مبادئ هذه االتفاقية  
احترام كرامة األشخاص املتأصلة واستقالهلم الذايت مبا يف ذلك حرية تقرير             )أ(  

  خياراهتم بأنفسهم واستقالليتهم؛
  عدم التمييز؛  )ب(  
كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالـة يف             )ج(  

  مع؛اجملت
احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري             )د(  

  والطبيعة البشرية؛
  تكافؤ الفرص؛  )ه(  
  إمكانية الوصول؛  )و(  
  املساواة بني الرجل واملرأة؛  )ز(  
احترام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم يف احلفـاظ        )ح(  

  .على هويتهم

  ٤املادة     
  االلتزامات العامة

تتعهد الدول األطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافـة حقـوق اإلنـسان              )١(  
 جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع            تاماً واحلريات األساسية إعماالً  

  : هلذه الغاية، تتعهد الدول األطراف مبا يليوحتقيقاً. على أساس اإلعاقة
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 املالئمة، التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري، إلنفاذ        اختاذ مجيع التدابري    )أ(  
  احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية؛

يوجد مـن    ماإلغاء  أواختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا فيها التشريع، لتعديل      )ب(  
   ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييزاً

اية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف مجيـع           مراعاة مح   )ج(  
  السياسات والربامج؛

ممارسة تتعارض وهذه االتفاقية وكفالـة        أو االمتناع عن القيام بأي عمل      )د(  
  تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق معها؛

 مـن   اختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقـة            )ه(  
  مؤسسة خاصة؛  أومنظمة  أوجانب أي شخص

تعزيز البحوث والتطوير للسلع واخلدمات واملعـدات واملرافـق           أو إجراء  )و(  
 من هذه االتفاقية، واليت يفترض أن حتتـاج إىل          ٢، كما حتددها املادة      عاماً املصممة تصميماً 

احملددة لألشـخاص ذوي    أدىن حد ممكن من املواءمة وإىل أقل التكاليف لتلبية االحتياجات           
اإلعاقة، وتشجيع توفريها واستعماهلا، وتعزيز التصميم العام لدى وضع املعـايري واملبـادئ             

  التوجيهية؛
تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات اجلديدة، وتعزيز توفريهـا    أو إجراء  )ز(  

 علـى   زة املعينة األجهواستعماهلا، مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومات واالتصال، والوسائل و        
التنقل، والتكنولوجيات املعينة املالئمة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، مـع إيـالء األولويـة       

  للتكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولة؛
توفري معلومات سهلة املنال لألشخاص ذوي اإلعاقـة بـشأن الوسـائل              )ح(  

التكنولوجيـات اجلديـدة،    على التنقل، والتكنولوجيات املعينة، مبا يف ذلك         األجهزة املعينة و
   عن أشكال املساعدة األخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛فضالً

تشجيع تدريب األخصائيني واملوظفني العاملني مع األشخاص ذوي اإلعاقة           )ط(  
يف جمال احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية لتحسني توفري املساعدة واخلدمات اليت تكفلها              

  .تلك احلقوق
علق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من         فيما يت   )٢(  

تتيحه املوارد املتوافرة لديها، وحيثما يلـزم،     ما الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة بأقصى     
، دون اإلخالل    تاماً  إىل إعمال هذه احلقوق إعماالً     التعاون الدويل، للتوصل تدرجيياً   إطار  يف  

  . للقانون الدويلوفقاً، واردة يف هذه االتفاقية والواجبة التطبيق فوراًبااللتزامات ال
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 مبـن  ، مع األشخاص ذوي اإلعاقـة      وثيقاً تتشاور الدول األطراف تشاوراً     )٣(  
فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، من خالل املنظمات اليت متثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التـشريعات              

فاقية، ويف عمليات صنع القرار األخرى بشأن املسائل        والسياسات الرامية إىل تنفيذ هذه االت     
  . يف ذلكاليت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعلياً

ميس أي حكم يتيح على حنو أوىف إعمال حقوق           ما ليس يف هذه االتفاقية     )٤(  
     يف القانون الدويل املعمـول بـه يف     أو األشخاص ذوي اإلعاقة قد يرد يف قانون دولة طرف        

انتقاص ألي حق من حقوق اإلنسان واحلريـات          أو جيوز فرض أي تقييد     وال .تلك الدولة 
 اتفاقية  أو القائمة يف أي دولة طرف يف هذه االتفاقية، عمال بقانون           أو األساسية املعترف هبا  

تعترف هبا يف     أو تعترف هبذه احلقوق واحلريات     ال عرف حبجة أن هذه االتفاقية      أو الئحة أو
  . أضيقنطاق

ميتد سريان أحكام هذه االتفاقية إىل مجيع أجزاء الدول االحتاديـة دون أي               )٥(  
  .استثناءات  أوقيود
ينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجهورية الصني الـشعبية علـى أن                -١
مصطلح الشخص ذي اإلعاقة يقصد به الشخص الذي يعاين من تشوهات أو فقدان ألحد              "

حدى الوظائف على الصعيد النفسي أو الفسيولوجي أو يف التكوين التشرحيي،           األعضاء أو إ  
ويـشري  . ومن فقدان كامل أو جزئي للقدرة على أداء نشاط ما على النحو الذي ُيعترب عادياً     

إىل الشخص الذي لديه إعاقة بصرية أو مسعية أو كالميـة أو  ‘ الشخص ذو اإلعاقة  ‘مصطلح  
  ".أو إعاقات أخرى/إعاقة نفسية، أو إعاقات متعددة وبدنية، أو إعاقة ذهنية، أو 

وتدل اإلعاقة السمعية على عجز عن مساع األصوات والكالم يف البيئة احمليطة، أو عن                -٢
 حلدوث إعاقات مسعية دائمة خمتلفة الدرجة ألسباب خمتلفة، حبيث تتـأثر  مساعها بوضوح، نظراً 

إلعاقة الكالمية على درجات متفاوتة من صعوبات       وتدل ا . حياته اليومية ومشاركته يف اجملتمع    
الكالم اليت حتدث ألسباب خمتلفة، وال تشفى بعد أكثر من عام واحد من العالج أو تستمر ملدة           

 عن القيام باألنشطة العاديـة الـيت تتعلـق          تتجاوز العامني، حبيث يكون هذا الشخص عاجزاً      
 مما يؤثر على حياته العادية ومـشاركته يف         بالتعامل عن طريق الكالم، أو جيد صعوبة يف ذلك،        

وتشري اإلعاقـة النفـسية إىل      ). وال ينطبق هذا التصنيف على األطفال دون سن الثالثة        (اجملتمع  
 واحد دون أن ُتـشفى،      طائفة واسعة من االضطرابات النفسية اليت تستمر ملدة تزيد عن عاماً          

وميـة   تتأثر حيـاة الـشخص الي      ويوجد فيها اضطراب معريف أو عاطفي أو سلوكي، حبيث        
وتشري اإلعاقة البصرية إىل االخنفاض يف حدة البـصر الـذي ال ميكـن      . ومشاركته يف اجملتمع  

تصحيحه، أو ينخفض فيه جمال الرؤية، وحيدث ألسباب متنوعة ويؤثر على احليـاة اليوميـة               
 التلف اهليكلي أو الوظيفي     وتشري اإلعاقة البدنية إىل احلالة اليت يؤدي فيها       . واملشاركة يف اجملتمع  

ألجهزة اجلسم إىل فقدان لألطراف أو إىل شلل أو تشوه األطراف أو اجلذع أو ما إىل ذلـك،                  
 احلالـة الـيت     وتشري اإلعاقة الذهنية إىل   . حبيث تفقد وظائفها وتقيد حركتها لدرجات خمتلفة      
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يهـا إعاقـة     أن ذكاء الشخص أدىن من املستوى العادي، وتـصاحبه ف          يكون فيها واضحاً  
وتشري اإلعاقات  املتعددة إىل احلالة اليت يوجد فيها يف نفس الوقت نوعان أو أكثر               . سلوكية

  .من اإلعاقة، البصرية أو السمعية أو الكالمية أو البدنية أو الذهنية أو النفسية
 ٠٠:٠٠ من الـساعة    يف الصني أنه اعتباراً    ٢٠٠٦وأظهر االستقصاء الوطين بالعينة لعام        -٣
        الـصني  ، كان جمموع عـدد األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف          ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١  يف

ومن بني هـؤالء،  .  يف املائة من جمموع عدد لسكان    ٦,٣٤، ميثلون    مليوناً ٨٠,٢٩٦القارية  
 يف املائة   ١٤,٨٦ ماليني شخص، ميثلون     ١٠,٢٣٣بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية       

 ٢٠,٠٤ص ذوي اإلعاقة؛ وبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية          من جمموع عدد األشخا   
،  مليونـاً  ١,٢٧  يف املائة؛ وبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الكالمية        ٢٤,١٦، ميثلون   مليوناً

     ،  مليونـاً  ٢٤,١٢ يف املائة؛ وبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة البدنيـة           ١,٥٣ميثلون نسبة   
    ماليـني،   ٥,٥٤ وبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية         يف املائة؛  ٢٩,٠٧أو ما نسبته    
      ماليـني،   ٦,١٤ يف املائة؛ وبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة النفـسية           ٦,٦٨أو ما نسبته    

     ،  مليونـاً  ١٣,٥٢ يف املائة؛ وبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقات املتعـددة           ٧,٤٠أو نسبة   
  . يف املائة١٦,٣٠أو 
 من االتفاقية فيمـا يتعلـق       ٤ إىل   ١ئ الرئيسية احملددة يف املواد من       وتنعكس املباد   -٤

حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف قوانني الصني ولوائحها اإلدارية ووثائقها اخلاصـة             
  .بالسياسات العامة وخططها اإلمنائية الوطنية

شعبية واملبـادئ   تشتمل القوانني، مبا فيها دستور مجهورية الصني ال       . ، القوانني أوالً  -٥
العامة للقانون املدين وقانون املسؤولية عن الضرر، وقانون اإلجراءات املدنية، وقانون التعليم            

ويف . اإللزامي على أحكام بشأن محاية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ومـصاحلهم             
، عّدلت الصني قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة، فاستحدثت للمرة          ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
محايـة احلقـوق    "، وُيربِز مفهـوم     "حظر التمييز على أساس اإلعاقة    "ب ىل حمتوى يتعلق    األو

  ."واملصاحل املشروعة لألشخاص ذوي اإلعاقة
لقد أصدرت الصني لوائح إدارية منها اللوائح املتعلقة بتعلـيم  . ، اللوائح اإلدارية  ثانياً  -٦

 ص ذوي اإلعاقة، وستصدر قريباً    بتوظيف األشخا ذوي اإلعاقة، واللوائح املتعلقة     األشخاص  
اللوائح املتعلقة باتقاء اإلعاقة وإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، واللوائح املتعلقة بتشييد            

 مع املعايري الدولية، أعدت احلكومة عدة       عالوة على ذلك، ومتاشياً   . املباين اخلالية من العوائق   
وانب من قبيل تشييد املباين اخلالية من       اجل مئات من جمموعات املعايري الوطنية املرتبطة ببعض      

  .العوائق واألجهزة املعينة لألشخاص ذوي اإلعاقة وقامت بتطبيق هذه املعايري
أصدر جملس الدولة جلمهورية الصني الشعبية      . ، الوثائق اخلاصة بالسياسات العامة    ثالثاً  -٧

اإلعاقة، الذي طـرح     منشوره آراء بشأن تعزيز قضية األشخاص ذوي         ٢٠٠٨مارس  /يف آذار 
الفلسفة العامة واملبادئ التوجيهية واملهام املستهدفة والتدابري الرئيسية للحكومة الصينية من أجل            
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وشكّل هذا وثيقة برناجمية ألعمال     . تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومصاحلهم ومحايتها      
لعمل الوطنية حلقـوق    وأصدر جملس الدولة خطة ا    . الصني فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة     

، اليت يقترح فيها األهداف املرحلية حلماية حقوق األشخاص ذوي          )٢٠١٠-٢٠٠٩(اإلنسان  
، أصدر اجمللس اآلراء التوجيهية بـشأن التعجيـل         ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . اإلعاقة ومصاحلهم 

بتعزيز نظام الضمان االجتماعي ونظام اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهي تقتضي وضع            
، على ٢٠١٥ الضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية حبلول عام     "نظامي"ل إلطار األساسي   ا

، ليضمن بذلك متتع األشـخاص ذوي اإلعاقـة مبـستوى           ٢٠٢٠ حبلول عام    أن يكتمال متاماً  
  .أساسي مضمون من املعيشة والرعاية الطبية األساسية وخدمات إعادة التأهيل

   لقد طبقت احلكومة الصينية منـذ      . شخاص ذوي اإلعاقة  ، اخلطط اإلمنائية لأل   رابعاً  -٨
ونص خمطط العمـل مـن أجـل        . "خطط مخسية وطنية بشأن اإلعاقة    " مخس   ١٩٨٨عام  

، اليت أدجمت   )٢٠١٠-٢٠٠٦(األشخاص ذوي اإلعاقة خالل اخلطة اخلمسية احلادية عشرة         
يـل األشـخاص ذوي     فيها مبادئ االتفاقية، على أهداف عملية جلوانب من قبيل إعادة تأه          

 ١٨ووضعت  . اإلعاقة والتعليم والعمل والضمان االجتماعي وتشييد املباين اخلالية من العوائق         
وتتقدم خطط التنفيذ هذه يف الوقت احلايل بسالسة، وسـيتم الوفـاء            . خطة منسقة للتنفيذ  

طـة  وقد بدأ بالفعل العمل على إعداد املخطط لفتـرة اخل         . باألهداف املوضوعة أو جتاوزها   
  .اخلمسية الثانية عشرة

وترى احلكومة الصينية أن لألشخاص ذوي اإلعاقة أمهية حمورية يف تعزيز قضيتهم،              -٩
وأن هلؤالء األشخاص أنفسهم أكثر احلق يف أن يتكلموا بـشأن صـعوباهتم وخصائـصهم               

ولدى تعديل قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة،       . واحتياجاهتم ومحاية حقوقهم ومصاحلهم   
دعت اهليئات التشريعية ممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمـات املرتبطـة باإلعاقـة إىل              

على سبيل املثال، لكـي يتـسىن        االشتراك يف تلك العملية، وذلك يف شكل حلقات دراسية        
وشارك االحتاد الـصيين لألشـخاص املعـوقني،    . االستماع مباشرة آلراء هؤالء األشخاص    

شخاص ذوي اإلعاقة، طوال عملية تعديل القانون، ويف التحقيقـات          بصفته اهليئة املمثلة لأل   
وعمليات التفتيش وزيارات األحباث اليت قام هبا أعضاء مؤمتر الـشعب الـوطين واللجنـة               

  .االستشارية السياسية الشعبية الوطنية لرصد إنفاذ القانون
ـ     ٢٠٠٩وفيما يتعلق بالدخل األساسي واإلنفاق للعام         -١٠ رد املتـاح   ، بلغ دخـل الف

  يواناً ١ ٢٢١,٥، بزيادة    يواناً ٨ ٥٧٨,١الستخدام األسر احلضرية لألشخاص ذوي اإلعاقة       
     وبلغ دخل الفـرد املتـاح السـتخدام        .  يف املائة  ١٦,٦، أو زيادة نسبتها     ٢٠٠٧عن عام   

     عـن   يوانـاً ٩٦٥,١، بزيادة قدرها  يوانا٤ً ٠٦٦,١األسر الريفية لألشخاص ذوي اإلعاقة      
وبلغ معامل إجنل لألسر احلضرية لألشخاص      .  يف املائة  ٣١,١، أو زيادة نسبتها     ٢٠٠٧ام  ع

 يف املائة لألسر الريفية، باخنفـاض  ٤٧,١ يف املائة، بينما بلغ هذا املعامل ٤٤,٧ذوي اإلعاقة  
  .٢٠٠٨ نقاط مئوية، على التوايل، مقارنة بعام ٤,٥ و٣يتراوح بني 
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 مليون شخص حضري مـن ذوي       ٢,٣٨٦تماعي، كان   وفيما يتعلق بالضمان االج     -١١
، بزيـادة       ٢٠٠٩ديـسمرب   /ألولاإلعاقة يتلقون بدل احلد األدىن للمعيشة حبلول كـانون ا         

؛ وقد أُدِخل االستهداف لفئـات      ٢٠٠٧ شخص عن الرقم يف هناية عام        ٣٠٧ ٠٠٠قدرها  
عايري مـنح اإلعانـات     حمددة هبذه البدالت على نطاق واسع، مع إيالء اهتمام خاص بالنسبة مل           

وإجراءات املوافقة للمستهدفني ببدل املعيشة الذين يعانون صعوبات خاصة، كاألشخاص ذوي           
 ماليني شخص من ذوي اإلعاقة يتلقون بدالت احلد األدىن للمعيـشة يف             ٦,١٥ومثة  . اإلعاقة

اليـني   م٤,١٠٦؛ وتلقـى  ٢٠٠٧ عن العدد يف هناية عام        مليوناً ١,٨٧الريف، بزيادة قدرها    
 ٤١٠ ٠٠٠شخص من ذوي اإلعاقة إعانات اإلغاثة املؤقتة وإعانات منتظمة، بزيادة قـدرها             

  .٢٠٠٧شخص عن العدد يف هناية عام 
وفيما يتعلق بالتأمني االجتماعي، بلغت نسبة األشـخاص احلـضريني ذوي اإلعاقـة               -١٢

، ٢٠٠٩يف املائة يف عام      ٦٤,٣املشتركني يف نوع واحد على األقل من أنواع التأمني االجتماعي           
 املشاركني  ومن بني هؤالء، كانت نسبة األشخاص     . ٢٠٠٧ يف املائة عن عام      ٢٢بزيادة نسبتها   

 يف املائة بينما بلغت نسبة املشاركني يف التـأمني التقاعـدي            ٦٢,١يف التأمني الطيب األساسي     
الريفيني ذوي اإلعاقة   وبلغت نسبة األشخاص    .  يف املائة  ٤٢,١األساسي للموظفني أو املقيمني     

 يف  ١٠ يف املائة، بزيادة نسبتها      ٩٤,٤املشاركني يف نظام الرعاية الطبية التعاونية الريفية اجلديد         
 يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة       ٨٧,٦، كان   ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٧املائة عنها يف عام     

طبيب يف غـضون    الاجلديد قد زاروا    الريفيني املشاركني يف نظام الرعاية الطبية التعاونية الريفية         
 يف املائة بطلبات من خالل النظام اجلديـد         ٤١,٧عام واحد، ومن بني الذين فعلوا ذلك، تقدم         

  .للرعاية الطبية التعاونية الريفية
وفيما يتعلق باخلدمات العامة، بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون درجات              -١٣

 ٨٤١ ٠٠٠، بزيـادة    ٢٠٠٩ ماليني شخص يف عام      ٦,٢هيل  متفاوتة من خدمات إعادة التأ    
 مؤسـسة إلعـادة تأهيـل       ١ ٥٧٨وعلى النطاق الوطين، أنشئت     . ٢٠٠٧شخص عن عام    
 مؤسسة إلعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية        ٥ ٠٠٠ عن قرابة    فضالًاألطفال الصّم،   

 وبدأت أعمال الوقايـة     . مؤسسة تقدم خدمات األجهزة املعينة     ٢ ٠٠٠وتدريبهم، وأكثر من    
 بلدية ومقاطعة، يف حني بـدأت       ١ ٧٢٧وإعادة التأهيل فيما يتعلق باالضطرابات النفسية يف        

     ١ ٥٦٩ مناطق وأحياء ختـضع للواليـة البلديـة ويف           ٨٠٧أعمال إعادة التأهيل اجملتمعي يف      
  ).مدينة(مقاطعة 

 اليت أنشئت على نطاق الدولة      وفيما يتعلق بالتعليم، بلغ عدد مدارس التعليم اخلاص         -١٤
، بينما أنـشـئت  ٢٠٠٩ مدرسة حبلول هناية العام      ١ ٦٧٢لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة     

.  يف املدارس العادية اليت توفر التعليم اإللزامـي         فصالً ٢ ٨٠١فصول للتعليم اخلاص عددها     
وبلغ عـدد   . ب طال ٤٢٨ ٠٠٠ حوايل   وبلغ عدد الطالب املكفوفني والصّم واملعوقني ذهنياً      

 مؤسسة، بينما كان عدد ١ ٨٥٢مؤسسات التعليم املهين والتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة 
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ويف خالل عام   .  مؤسسة ٢ ١٣٢ ذوي إعاقة للتدريب املهين      املؤسسات اليت قبلت أشخاصاً   
  . شخص من ذوي اإلعاقة من احلصول على التعليم املهين والتدريب٧٨٥ ٠٠٠واحد، متكن 

تعلق بالعمل والرعاية البديلة، بلغ عدد املؤسسات اليت توفر خمتلف خـدمات            وفيما ي   -١٥
، بينما كانت   ٢٠٠٩ حبلول هناية    ٣ ٠٤٣التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املدن والبلدات        

، ٢٠٠٩ويف عام   .  تعاونية للخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية        ١ ٨٩٧توجد  
 شخص ذي إعاقة، يف حني      ٣٥٠ ٠٠٠ل ات لتوفري العمل اجلديد     أجرت املدن والبلدات ترتيب   

 مليون شخص ذي إعاقة يعانون الفقر يف        ١,٠٨٥ل قُّدمت املساعدة يف اخلروج من دائرة الفقر        
   وبلغ عدد املؤسسات اليت تقدم خدمات الرعايـة البديلـة لألشـخاص ذوي             . املناطق الريفية 

، وهي توفر خدمات الرعاية     ٢٠٠٧سسة عن عام     مؤ ٢ ٤١٨ مؤسسة، بزيادة    ٣ ٤٧٤اإلعاقة  
 شخص من ذوي اإلعاقة الذهنية والنفسية، ولألشخاص اآلخـرين ذوي           ١١٠ ٠٠٠ل البديلة  

  .٢٠٠٧ شخص عن عام ٨٢ ٠٠٠اإلعاقات الشديدة، وذلك بزيادة قدرها 
د وعـد . إن الصني بلد نامٍ فيه عدد هائل من السكان، وتنميته اإلقليمية غري متوازنة              -١٦

وما زال هؤالء األشخاص، بصفتهم فئـة حمرومـة       . األشخاص ذوي اإلعاقة فيه كبري للغاية     
وتتوسـع  . بشكل خاص، يواجهون صعوبات وعوائق فيما يتعلق بإعمال حقوقهم األساسية         

احلكومة الصينية باستمرار يف إسهامها باملوارد وقامت بتعزيز تدابري الدعم، األمر الذي يهيئ             
  .على قدم املساواة مع اآلخرين األشخاص ذوي اإلعاقة مبختلف احلقوقاألوضاع لتمتع 

 مـن   ٢ الوارد يف املادة     "الترتيبات التيسريية املعقولة  "وتعترف احلكومة الصينية مببدأ       -١٧
االتفاقية وتعمل جادة على تنفيذه، وجتسد القوانني واللوائح القانونية والـسياسات العامـة             

  . توفري الترتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقةعها عملياًوالتدابري ذات الصلة مجي
تـزود الدولـة    " من قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن          ٤وتنص املادة     -١٨

األشخاص ذوي اإلعاقة مبساعدات خاصة باعتماد أساليب تكميلية وتدابري داعمـة هبـدف    
     وتـنص  ". أو إزالتها وضمان إعمال حقـوقهم      التخفيف من أثر إعاقتهم والعوائق اخلارجية     

حتمي الدولة حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف خمتلف وسـائل الـضمان   ":  على أن٤٦املادة  
وتتخذ احلكومة واجملتمع التدابري الالزمة لتحسني شبكة الـضمان االجتمـاعي           . االجتماعي

 وأشار جملس الدولة    ."لألشخاص ذوي اإلعاقة، ولتأمني هؤالء األشخاص والنهوض حبياهتم       
استكمال ": بوضوح يف منشور اآلراء بشأن تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة إىل ما يلي            

فيجب علينا أن نستكمل منظومة اخلدمات      . منظومة تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة     
وألجل التصدي لالحتياجات اخلاصة واملتنوعة لألشخاص      . املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة   

 لتقدمي اخلدمات هلؤالء األشـخاص      وي اإلعاقة على اختالف فئاهتم، جيب أن ننشئ نظاماً        ذ
يشمل بصفة رئيسية الرعاية احلياتية والعالج الطيب والنظافة الصحية وإعادة التأهيل والضمان            

وجيب . االجتماعي والتعليم والعمل والثقافة والرياضة ومحاية احلقوق وأن نعمل على حتسينه          
ر هيئات اخلدمة العامة اخلدمات على حنو تفضيلي وعلى سبيل األولوية لألشـخاص             أن توف 

  ".ذوي اإلعاقة
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وقد أعدت احلكومة جمموعة من السياسات الداعمة اخلاصة، وفقاً ملا سلف ذكـره               -١٩
من األحكام القانونية واخلاصة بالسياسات، يف سبيل هتيئة األوضاع الالزمة لتمتع األشخاص            

 جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستهم هلا على قدم املساواة مع            ذوي اإلعاقة 
 للتخصيص التناسيب للوظائف لألشـخاص      فعلى سبيل املثال، تطبق احلكومة نظاماً     . اآلخرين

ذوي اإلعاقة، وسياسة للضرائب التفضيلية لألعمال التجارية اليت تستعني على حنو مكثـف             
قدم العون يف السياسات واإلعفاءات الضريبية لألشخاص ذوي        باألشخاص ذوي اإلعاقة، وت   

 لتقدمي اخلدمة بشكل تفضيلي وعلى      اإلعاقة الذين ينشئون أعماهلم اخلاصة؛ واعتمدت نظاماً      
سبيل األولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يستخدمون مرافق اخلدمات العامة؛ ولتـوفري            

للمكفوفني؛ وإعانات حكومية لتمكني األشخاص ذوي      النقل العام اجملاين يف مجيع أحناء املدن        
  .اإلعاقة الذين يعيشون يف فقر مدقع من املشاركة يف خمتلف نظم التأمني االجتماعي

 ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف حياة اجملتمع، استحدثت احلكومة معايري           وتيسرياً  -٢٠
.  احلالية إىل مرافق خالية مـن العوائـق        إلزامية لتشييد مرافق خالية من العوائق ولتحويل املرافق       

وهي تضطلع بأعمال التشييد والتحويل هذه على نطاق واسع يف املناطق احلضرية، واستحدثت             
  .حتويل منازل األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس فردي إىل أماكن خالية من اإلعاقة

اقـة  إن دعم الضعاف ومد يد العون ملن يقعـون يف ضـائقة، ودعـم ذوي اإلع                 -٢١
وتقوم احلكومة الصينية على نطاق واسـع       . ومساعدهتم، هي من الفضائل الصينية التقليدية     

 مضنية لتشجيع األخذ بنظرة متفقـة مـع         بتشجيع روح اإلنسانية يف اجملتمع، وتبذل جهوداً      
وقد اجتهدت يف إقامة بيئـة ميكـن        . شخاص ذوي اإلعاقة  األاجملتمع احلديث واملتحضر إىل     

إلعاقة أن يشاركوا فيها على قدم املساواة يف حياة اجملتمع، وشرعت على            لألشخاص ذوي ا  
وقد . نطاق واسع يف طائفة كبرية متنوعة من األنشطة املختلفة ملد يد العون هلؤالء األشخاص           

أصبح التفهم واالحترام والشعور باالهتمام بأمر األشـخاص ذوي اإلعاقـة ومـساعدهتم             
  . مييلون إىل القيام هبا من تلقاء أنفسهماص يف التفكري وأفعاالً من طريقة األشخجزءاًبالتدريج 

ومثة قبول عام من اجملتمع جملموعة السياسات التفضيلية وتدابري الدعم اليت دفعت هبا               -٢٢
 لألشـخاص ذوي    "الترتيبات التيسريية املعقولـة   " لألمام هبدف توفري     احلكومة الصينية قدماً  

  .اجملتمع بكامله ومصاحله املشتركة، فهي تتمشى مع حقوق اإلعاقة

  ٥املادة     
  املساواة وعدم التمييز

تقر الدول األطراف بأن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون ومبقتضاه            )١(  
  .وهلم احلق دون أي متييز وعلى قدم املساواة يف احلماية والفائدة اللتني يوفرمها القانون
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ى أساس اإلعاقة وتكفل لألشخاص ذوي      حتظر الدول األطراف أي متييز عل       )٢(  
  .املتساوية والفعالة من التمييز على أي أساسالقانونية اإلعاقة احلماية 

 لتعزيز املساواة والقضاء على التمييز، مجيـع        تتخذ الدول األطراف، سعياً     )٣(  
  .اخلطوات املناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة

ال تعترب التدابري احملددة الضرورية للتعجيل باملساواة الفعلية لألشخاص ذوي            )٤(  
  . مبقتضى أحكام هذه االتفاقيةحتقيقها متييزاً  أواإلعاقة
مجيع املواطنني يف مجهورية الصني الشعبية متساوون أمام "ينص قانون الصني على أن   -٢٣

يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة    "اقة على أن    وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلع     . "القانون
حبقوق متساوية مع غريهم من املواطنني من اجلوانـب الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة               

احلماية مكفولة حبكـم القـانون حلقـوق        "؛ وأن   "واالجتماعية وكذلك يف احلياة األسرية    
ألشـخاص ذوي   هانة ا إحتظر  "؛ وأن   "األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم بوصفهم مواطنني     

           وعندما جرى تعديل قـانون محايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، يف            . "اإلعاقة وإيذاؤهم 
ُيحظر التحقري  "؛ و "ُيحظر التمييز على أساس اإلعاقة    ": ، أضيفت األحكام التالية   ٢٠٠٨عام  

من شأن األشخاص ذوي اإلعاقة والتعدي على كرامتهم عن طريق وسائط اإلعالم أو بـأي      
  ."ة أخرىوسيل
وينص كثري من القوانني األخرى أيضاً على حظر التمييز ضـد األشـخاص ذوي                -٢٤

فتشريع املبادئ العامة للقانون املدين، على سبيل املثال، يـنص علـى أن احلقـوق               . اإلعاقة
واملصاحل املشروعة لألشخاص ذوي اإلعاقة تتمتع حبماية القانون؛ وينص قانون التعليم العايل            

جيب على مؤسسات التعليم العايل أن تقبل الطالب ذوي         "الصني الشعبية على أنه     جلمهورية  
اإلعاقة الذين يستوفون معايري االلتحاق اليت حتددها الدولة وجيب أال ترفض إحلاقهم بـسبب         

تضمن الدولة "؛ وينص قانون مجهورية الصني الشعبية املتعلق بتشجيع العمل على أن         "إعاقتهم
وال متّيز الوحدة القائمة بالتوظيف ضد األشخاص       . ...  ذوي اإلعاقة  حق العمل لألشخاص  

؛ وينص قانون محاية القُصَّر على عدم التمييـز ضـد           "ذوي اإلعاقة يف توظيفها لألشخاص    
وينص قانون محاية حقوق املرأة ومصاحلها على أن إيذاء املـرأة           . القاصرين من ذوي اإلعاقة   

  .ا أمر حمظورأو املعوقة أو التخلي عنهاملريضة 
ويقتضي كثري من القوانني األخرى توفري ترتيبات تيسريية معقولة لألشـخاص ذوي     -٢٥

يـشارك أحـد    ": فقانون اإلجراءات اجلنائية، على سبيل املثال، ينص على ما يلي         . اإلعاقة
املوظفني الذين جييدون لغة اإلشارة يف استجواب الشخص األصـّم أو األبكـم املـشتبه يف      

 أو أصّم يف حال كون املدعى عليه مكفوفاً"؛ و"يف احملضر هبذه الظروف جرمية، وينوهارتكابه 
، ومن مث مل يعهد إىل أحد بالدفاع عنـه، تعـني حمكمـة           أو أبكم، أو يف حال كونه قاصراً      

 وينص قانون العقوبات اخلاصة ". بتقدمي العون القانوين ليقوم بالدفاع عنه ملزماًالشعب حمامياً
     من العام على أنه لدى استجواب الُصّم أو الُبكم الذين خيلون بإدارة األمن العـام،              بإدارة األ 



CRPD/C/CHN/1 

GE.11-40796 14 

 بتقـدمي    حـسناً  أو الضحايا أو الشهود، يقوم أحد املوظفني الذين يتقنون لغة اإلشارة إتقاناً           
تنظم الدولة واجملتمع   "وينص قانون التعليم على أن      . املساعدة، وينوه يف احملضر هبذه الظروف     

واملدارس واملؤسسات التعليمية األخرى التعليم الذي يراعي اخلـصائص البدنيـة والعقليـة             
 وينص قـانون    ".لألشخاص ذوي اإلعاقة والحتياجاهتم وتقدم هلم املساعدة ووسائل الراحة        

التعليم اإللزامي على أن لألطفال ذوي اإلعاقة احلق يف التعليم اإللزامي حال بلوغهم الـسن               
م توفري التعليم والتعلم اخلاص يف الفصول الدراسية العادية وفقاً للطبيعة اخلاصة            املناسب؛ ويت 
تضع حكومات الشعب مبستوياهتا كافـةً    "وينص قانون تعزيز العمالة على أن       . إلعاقة الطفل 

وتوجـد  . "اخلطط الشاملة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وهتيئة األوضاع الالزمة لعملهم         
ة يف قوانني مثل قانون العمل وقانون رعاية صحة األم والرضيع وقـانون             باملثل أحكام مقابل  

  . محاية حقوق املسّنني ومصاحلهم، وقانون اخلدمة املدنية
 للمساواة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة، أصدر جملس الدولة منشور اآلراء           وحتقيقاً  -٢٦

لقة بتعليم األشـخاص ذوي     بشأن تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة، وأصدر اللوائح املتع        
اإلعاقة واللوائح املتعلقة بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ووضعها موضع التنفيذ، وسُيصدر           
قريبا التعليمات املتعلقة مبنع اإلعاقة وإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقـة، والتعليمـات             

مايـة حقـوق    وقد وضع سياسات توجيهيـة حل     . املتعلقة بتشييد املباين اخلالية من العوائق     
األشخاص ذوي اإلعاقة ومصاحلهم يف طائفة متنوعة من اجملاالت، منها تـوفري الترتيبـات              

  .التيسريية املعقولة ومراعاة تنوع األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٦املادة     
  النساء ذوات اإلعاقة

تقر الدول األطراف بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشـكال             )١(  
 متتعـاً تمييز، وأهنا ستتخذ يف هذا الصدد التدابري الالزمة لضمان متتـــعهن            متعددة من ال  

  . وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةكامالً
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل والتقـدم      )٢(  

ان واحلريات األساسية املبينة يف هـذه  والتمكني للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق اإلنس    
  .االتفاقية والتمتع هبا

. املساواة بني الرجل واملرأة هي من السياسات الوطنية األساسية للحكومة الـصينية             -٢٧
تتمتع املرأة يف مجهورية الصني الشعبية حبقوق متساوية مـع          "وينص دستور الصني على أن      

 احلياة السياسية واالقتصادية والثقافيـة واالجتماعيـة        الرجل يف مجيع جماالت احلياة، مبا فيها      
 ويهتدي قانون الزواج على الدوام بالروح التشريعية للمساواة بـني اجلنـسني،             ".واُألَسرية

وينص على أحكام تفصيلية بغرض محاية حقوق املرأة ومـصاحلها يف العالقـات الزوجيـة               
 فيما يتعلق مبسألة حق املـرأة       أحكاماًويتضمن قانون عقود األراضي يف األرياف       . واألسرية
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وينص قانون محاية حقوق املرأة ومصاحلها على كفالة        . الريفية يف اإلدارة التعاقدية لألراضي    
حصول الفتاة ذات اإلعاقة على التعليم اإللزامي، وحيظر إيذاء املرأة املريـضة أو املعوقـة أو                

م األسرة، وقانون نقابـات العمـال،       وينطلق قانون التخطيط السكاين وتنظي    . التخلي عنها 
وقانون عقود العمل مجيعاً من مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، وتعزز محاية حقوق املـرأة يف        

ويتجلى مبدأ املساواة بني الرجل     . جماالت من قبيل الرعاية الصحية والصحة اإلجنابية والعمل       
وتفـي  . ية وقانون اإلجراءات املدنية مجيعاً    واملرأة يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائ      

القضاء علـى    بالتزاماهتا ذات الصلة بوصفها أحد األطراف املوقعة على اتفاقية           الصني دائماً 
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

على سـتة جمـاالت   ) ٢٠١٠-٢٠٠١(ويشدد الربنامج املتعلق بتنمية املرأة الصينية    -٢٨
اة بني الرجل واملرأة، ويقتضي محاية حق الفتاة ذات اإلعاقـة يف            ذات أولوية لتحقيق املساو   

ويف جمـال   . التعليم بشكل خاص، بغية تضييق الفجوة بني األوالد والبنات يف تلقي التعلـيم            
مشاركة املرأة يف االقتصاد، يعمل الربنامج على توفري خدمات التوظيف والتـدريب املهـين              

ويف جمـال   . رفع نسبة النساء ذوات اإلعاقة اللوايت تعملن      والتقين للنساء ذوات اإلعاقة، وقد      
املرأة والتعليم، يعمل الربنامج على إتاحة الفرص للنساء ذوات اإلعاقة لتلقي التعليم، ورفـع              

  .مستوى التعليم الذي يتلقينه، مما يعزز قدراهتن فيما يتعلق باملعيشة والتطور
إدماج الفكر اخلاص باملساواة    ) ٢٠١٠-٢٠٠١(واقترح برنامج تنمية الطفل  الصيين         -٢٩

بني اجلنسني يف منهج التعليم بالدولة، ووضع تدابري استراتيجية حلماية حق الفتيات يف التعلـيم               
وتواصـل اإلدارات احلكوميـة     . وإزالة العوائق اليت حتول دون انتظام الفتيـات يف املـدارس          

 للحكومـة    مباشـراً  ات اخلاضعة خضوعاً   والبلدي وحكومات املقاطعات واملناطق املستقلة ذاتياً    
  .املركزية على نطاق الدولة إعداد خطط التنفيذ واملبادرات اإلمنائية احمللية وفقاً للربنامج

 بوصفها إحدى السياسات الوطنيـة      دقيقاً وتطبق املساواة بني الرجل واملرأة تطبيقاً       -٣٠
 من التكوين   جزءاًشكل متزايد ميثل    الرئيسية للصني، وقد أصبح مفهوم املساواة بني اجلنسني ب        

 القدرة علـى التمتـع بـاحلق يف         أساساًالفكري لألشخاص؛ ومتلك الفتيات ذوات اإلعاقة       
، ويـزداد حقهـا يف       مستمراً التعليم، وُيظهر املوقف بالنسبة لعمل املرأة ذات اإلعاقة حتسناً        

  .املشاركة يف الشؤون احلكومية وضوحاً
 يف الوقت احلايل بعض املشاكل فيما يتعلق باملـساواة بـني    وما زالت الصني تواجه     -٣١

     فما زالت توجد يف اجملتمع بعض املفاهيم واملمارسات اليت تفتقـر إىل املـساواة،              . اجلنسني
وقـد بـدأت    . وما زالت ظاهرة تعرض املرأة والفتاة ذات اإلعاقة للتعصب ضدها قائمـة           

وبرنـامج  ) ٢٠٢٠-٢٠١١(ا لتنمية املرأة الصينية     احلكومة الصينية بالفعل يف إعداد برناجمه     
  . للمزيد من احلماية حلقوق املرأة ومصاحلها، توفرياً)٢٠٢٠-٢٠١١(تنمية الطفل  الصيين 
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  ٧املادة     
  األطفال ذوو اإلعاقة

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الضرورية لكفالة متتع األطفـال ذوي             )١(  
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وذلك على قدم املساواة مـع       جبميع    كامالً متتعاًاإلعاقة  

  . غريهم من األطفال
يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، يف مجيع التدابري املتعلقة باألطفال ذوي             )٢(  

  . أساسياًاإلعاقة، اعتباراً
تكفل الدول األطراف متتع األطفال ذوي اإلعاقة باحلق يف التعبري حبرية عن              )٣(  
 لـسنهم   وفقـاً  يف مجيع املسائل اليت متسهم مع إيالء االهتمام الواجب آلرائهم هذه             آرائهم

 املساواة مع غريهم من األطفال وتوفري املـساعدة علـى           قدمومدى نضجهم، وذلك على     
  .ممارسة ذلك احلق، مبا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم

  . ل ذوي اإلعاقةتوفر احلكومة الصينية احلماية الكاملة ملختلف حقوق األطفا  -٣٢
وفيما يتعلق حبق األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم، ينص قانون محاية األشخاص ذوي   -٣٣

تتخذ احلكومة واجملتمع واملدارس التدابري الفعالة ملعاجلة الـصعوبات الـيت           "اإلعاقة على أن    
ل التعليم  يواجهها األطفال واألحداث ذوو اإلعاقة يف التعليم املدرسي، وتساعدهم على إكما          

جيب على املدارس االبتدائية واملدارس اإلعدادية العادية أن تقبـل األطفـال أو       "؛ و "اإللزامي
تقبل مؤسـسات   "؛ و "األحداث ذوي اإلعاقة القادرين على التكيف مع احلياة والدراسة فيها         

 ".هـا التعليم قبل املدرسي العادية األطفال ذوي اإلعاقة القادرين على التكيف مع احليـاة في        
تنشئ حكومات الشعب احمللية على صعيد املقاطعات       "وينص قانون التعليم اإللزامي على أن       

للتعليم اخلاص من أجل توفري التعليم اإللزامـي   ) فصوالً(أو ما فوقها، عند االقتضاء، مدارس       
ل  وترد باملث  ".لألطفال يف سن املدرسة واملراهقني ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية والذهنية         

الصيين ج تنمية الطفل    أحكام مقابلة يف اللوائح املتعلقة بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة وبرنام         
وآراء جملس الدولة بشأن تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة، واخلطوط          ) ٢٠١٠-٢٠٠١(

). ٢٠١٠-٢٠٠٦(العامة لعمل األشخاص ذوي اإلعاقة خالل اخلطة اخلمسية احلادية عـشرة       
مة الصينية خطة مركزية لإلعانة اخلاصة للتعليم اخلاص، ُيستخدم جزء كبري           وقد أنشأت احلكو  

 مشروعاً"، بدأت الصني    ٢٠٠٨ويف عام   . منها ألغراض التعليم اإللزامي لألطفال ذوي اإلعاقة      
     ١ ١٦٠يهـدف إىل إنـشاء       ،"لتشييد مدارس التعليم اخلاص يف املنطقتني املركزية والغربيـة        

 الطـالب   ، بلغ عـدد   ٢٠٠٩وحبلول هناية عام    . ص لألطفال ذوي اإلعاقة   مدرسة للتعليم اخلا  
ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية والذهنية املستوَعبني يف فصول املدارس االبتدائية والثانويـة      

 يف املائة من جمموع عـدد الطـالب ذوي         ٦٢,٨٧ طالب، ميثلون نسبة     ٢٦٩ ٠٠٠العادية  
ن معدل التحاق األطفال ذوي اإلعاقـة الـذين يف سـن        وكا. اإلعاقة املنتظمني يف املدارس   
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، يف حني مت ختصيص أماكن جلميع األطفال ذوي اإلعاقة  يف املائة تقريباً  ٨٠املدرسة باملدارس   
  .البدنية بنظام التعليم اإللزامي

عاقـة، اقتـرح    وفيما يتعلق بإعادة التأهيل والضمان االجتماعي لألطفال ذوي اإل          -٣٤
رفع معدل إعادة تأهيل األطفال ذوي      "اهلدف  ) ٢٠١٠-٢٠٠١(الصيين  طفل  برنامج تنمية ال  

، واقترح استكشاف طرائق الدعم املؤدية إىل التنمية البدنية والذهنية لألطفال اليتامى            "اإلعاقة
ذوي اإلعاقة، وحتسني إنشاء املؤسسات الرمسية إلعادة التأهيل، وإعطاء التدريب والتوجيـه            

وتنص آراء جملس الدولة بشأن تعزيز قضية األشخاص        . عاقة وأمهاهتم آلباء األطفال ذوي اإل   
ذوي اإلعاقة على وجوب إيالء األولوية لتطوير العالج الالزم إلنقاذ األطفال ذوي اإلعاقـة              
وإعادة تأهيلهم، وتوفري اإلعانات إلعادة تأهيل األطفال الفقراء ذوي اإلعاقة، وإقامة نظـام             

وقد استثمرت احلكومة الصينية يف األعوام      . ة تأهيل هؤالء األطفال   للمساعدات املتعلقة بإعاد  
للعالج الالزم إلنقـاذ األطفـال ذوي       ] ها[مشروع" مليون يوان لتنفيذ     ٧١١األخرية مبلغ   

وقد .  طفل من ذوي اإلعاقة٥٨ ٨٠٠ل ، الذي جلب اإلغاثة   "اإلعاقة الفقراء وإعادة تأهيلهم   
إجراء العمليـات  : خطة الغد" مليون يوان لتنفيذ ٤٧٤لغ استثمرت احلكومة الصينية أيضاً مب  

 ٤٧ ٠٠٠، للقيام بعمليات جراحية تأهيلية يبلغ عددها        "لليتامى ذوي اإلعاقة وإعادة تأهيلهم    
: مشروع احلياة اجلديـدة   "شينغ، أطلقت احلكومة     - وباالشتراك مع مؤسسة يل كا    . عملية

، الذي جيري العمليات ألطفال األسر      "ق املشقوق الربنامج الوطين لعالج الشفة املشقوقة واحلل     
 وذلك ألطفال األسر الفقرية يف املنطقة الغربية؛ ومت         "برنامج عالج الفتق لألطفال   "الفقرية، و 

 التأهيـل   إعادة مليون يوان، األمر الذي أتاح إجراء عمليات         ٨٨,٧حىت اآلن استثمار مبلغ     
وتقوم احلكومة الـصينية    . ة ذوي اإلعاقة   طفل من أطفال األسر الفقري     ١٦٥ ٠٠٠يبلغ  لعدد  

باالشتراك مع اليونسكو بتنفيذ خطة الدعاية واملبادرة لتهيئة بيئة خالية من اإلعاقة وخالية من              
  ).٢٠١٠-٢٠٠٦(التمييز لألطفال ذوي اإلعاقة 

وفيما يتعلق حبق األطفال ذوي اإلعاقة يف املشاركة، ينص قانون محاية القصَّر علـى       -٣٥
م الوالدان أو غريمها من األوصياء بإبالغ القُصَّر املعنيني لدى اختاذ القرارات املتعلقـة              أن يقو 

حبقوقهم ومصاحلهم، مع أخذ سنهم ومستوى منوهم الذهين بعني االعتبـار، واالسـتماع             
  . بعدم التمييز ضد القُصَّر ذوي اإلعاقة على وجه التحديدويتضمن القانون حكماً. آلرائهم

، وتضع موضع املمارسة اسـتراتيجيات      "الطفل أوالً "نية مببدأ   ياحلكومة الص وتتقيد    -٣٦
لتنمية األطفال على سبيل األولوية، متنح احلماية الكاملة ملختلف حقوق األطفال، مبا يف ذلك              

يتمتـع القُـصَّر    ":  من قانون محاية القُصَّر علـى أن       ٣وتنص املادة   . األطفال ذوي اإلعاقة  
ق يف الوجود واحلق يف النماء واحلق يف احلماية واحلـق يف املـشاركة؛              باحلقوق من قبيل احل   

وتوفر الدولة محاية خاصة وعلى سبيل األولوية للنماء البدين والعقلي للقُصَّر، وتكفل عـدم              
اف الشاملة لربنامج تنمية الطفل     وتتمثل األهد . "االنتهاك حلقوق القُصَّر ومصاحلهم املشروعة    

، ومحاية حق الطفل يف الوجود والنماء       "الطفل أوالً "يف إعالء مبدأ    ) ٢٠١٠-٢٠٠١(الصيين  
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واحلماية واملشاركة، والنهوض باألطفال على وجه العموم، وتعزيز صحتهم ومنائهم علـى            
 يف صياغة القوانني    "الطفل أوالً "الصعيدين البدين والعقلي؛ كما يقتضي الربنامج جتسيد مبدأ         

  . وتنفيذهاواللوائح والسياسات ذات الصلة
وال يتمتع األطفال ذوو اإلعاقة بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا غريهم مـن األطفـال                 -٣٧

فحسب، بل يتمتعون أيضاً بضمانات خاصة خمتلفة وفقاً ألحكام القوانني والسياسات ذات            
  .الصلة

  ٨املادة     
  إذكاء الوعي

  :مة من أجلتتعهد الدول األطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومالئ  )١(  
إذكاء الوعي يف اجملتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلـك       )أ(  

  على مستوى األسرة، وتعزيز احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛
مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز واملمارسات الـضارة املتعلقـة            )ب(  

  ائمة على اجلنس والسن، يف مجيع جماالت احلياة؛باألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا فيها تلك الق
  .تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة  )ج(  
  :يلي  ماوتشمل التدابري الرامية إىل حتقيق ذلك  )٢(  
  :بدء ومتابعة تنظيم محالت فعالة للتوعية العامة هتدف إىل  )أ(  

 تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ '١'

 إجيابية عن األشخاص ذوي اإلعاقـة، ووعـي اجتمـاعي           نشر تصورات  '٢'
 هبم؛ أعمق

تشجيع االعتراف مبهارات وكفاءات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقـة،          '٣'
  وإسهاماهتم يف مكان العمل وسوق العمل؛

تعزيز تبين موقف يتسم باحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيـع              )ب(  
  مجيع األطفال منذ حداثة سنهم؛مستويات نظام التعليم، مبا يف ذلك لدى 

 اإلعالم على عرض صورة لألشـخاص ذوي        وسائلتشجيع مجيع أجهزة      )ج(  
  اإلعاقة تتفق والغرض من هذه االتفاقية؛

  .تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم  )د(  
صـفوف عامـة    إن إذكاء الوعي لدى األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع وبـني              -٣٨

وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة علـى أن تـوفر           . اجلمهور عملية طويلة األجل   
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احلكومة التغطية اإلعالمية وتقدم التقارير عن حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وأوضـاعهم يف             
العمل، وما إىل ذلك، على حنو يتسم جبودة التوقيت ومن خالل قنوات مثل اإلذاعة واألفالم               

وتقتضي الوثائق املتعلقة بالسياسات، مـن      . فزيون والصحافة والكتب وشبكة اإلنترنت    والتلي
قبيل اآلراء التوجيهية جمللس الدولة بشأن التعجيل بتعزيز نظام الضمان االجتمـاعي ونظـام              
تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، تعبئة خمتلف املوارد للتعريف باملـسائل املرتبطـة             

وقد كتب القادة الوطنيون    . عاقة، ولرعاية املمارسات االجتماعية الطيبة    باألشخاص ذوي اإل  
الصينيون يف مناسبات كثرية خالل األعوام األخرية مقاالت يشرحون فيها وجهة النظر اليت              

ويدرج املوقـع   . ينبغي للمجتمع املتحضر احلديث أن يتخذها إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة         
، أعمدة خمتلفة متنوعة لتزويـد األشـخاص        www.gov.cn الشبكي حلكومة الصني املركزية،   

وتشن احلكومة الصينية يف كل عام محـالت للتوعيـة          . ذوي اإلعاقة باملعلومات واخلدمات   
العامة مرتبطة بأنشطة من قبيل اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة واليوم الـوطين ملـساعدة          

ليوم الدويل للُصّم، وختطـط علـى حنـو    األشخاص ذوي اإلعاقة واليوم الدويل للمكفوفني وا   
 يف  ٢٠٠٧استباقي هلذه األنشطة وتنظمها، ومنها األلعاب األوليمبية العامليـة اخلاصـة لعـام              

 ومسابقة املهـارات الوظيفيـة      ٢٠٠٨شنغهاي واأللعاب األوليمبية للمعوقني يف بيجني لعام        
سنوات، جـائزة علـى     ومتنح احلكومة، كل مخس     . لألشخاص ذوي اإلعاقة يف عموم الصني     

املستوى الوطين ألحد ممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة البارزين وألحد األشخاص الذين يظهرون            
 من املتكلمني عـن األعمـال       فريقاً" يف مساعدة قضية األشخاص ذوي اإلعاقة، وتنظم         امتيازاً

يام جبولـة    للق "اجلديرة باإلشادة يف جمال تقوية الذات ومساعدة قضية األشخاص ذوي اإلعاقة          
وقد قدمت الفرقة الشعبية لفنون األداء للمعوقني الـصينيني،         . إللقاء احملاضرات يف هذا الصدد    

  . باخلارج بلدا٦٠ً خالل جوالت يف أحناء الدولة ويف أكثر من بدعم من احلكومة، عروضاً
وتقتضي آراء جملس الدولة بشأن تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلدارات              -٣٩
تعليمية أن توفر التثقيف بشأن مساعدة هؤالء األشخاص يف إطار حصص التربية األخالقية             ال

وقد أطلقت كل  من اجلامعات واملدارس الثانوية واملـدارس          . يف املدارس االبتدائية والثانوية   
مليون متطـوع شـاب ملـساعدة       "االبتدائية يف الصني يف األعوام األخرية أنشطة من بينها          

الرواد الشباب يتكاتفون   "، و "التعليم اإلنساين يف غرفة الدراسة    "، و " اإلعاقة األشخاص ذوي 
، معززة بذلك وعي الطالب بضرورة احترام األشـخاص         "ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة   

وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن يلتزم املعلمون املشتركون           . ذوي اإلعاقة 
 بقضية تعليمهم وأن ُيظهروا العناية بطالهبـم ذوي          كامالً اماًيف تعليم هؤالء األشخاص التز    

ومتنح إدارات اإلدارة التعليمية جوائز للمدارس واألفراد الذين يقدمون إسـهامات           . اإلعاقة
  .بارزة لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة

وقد عملت الصني على التعريف واسع النطاق باتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي               -٤٠
الشعب  (بيبولز ديلي صدرت االتفاقية رمسياً يف طبعة منفصلة، بينما نشرت جريدة          وأ. اإلعاقة
 يف الصني، مقاالت عن االتفاقية يف طبعاهتا الـشهرية يف           ، وهي أقوى الصحف تأثرياً    )اليومية
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وقدم التليفزيون . ٢٠٠٨يونيه / وحزيران٢٠٠٧أبريل / ونيسان٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
اكـسينوين  ناسبتني تقارير عن االتفاقية يف برناجمه اإلخباري الرمسـي          املركزي الصيين يف م   

  مرتبطـاً   مقـاالً  حقوق اإلنسان وعندما صدقت الصني على االتفاقية، نشرت جملة        . ليانبو
 يف بـيجني، أقامـت      ٢٠٠٨وخالل فترة انعقاد األلعاب األوليمبية للمعوقني لعام        . بذلك

، لكي يوقّع عليه    "تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ال  تذكارياً جداراً"احلكومة الصينية   
وعقد احتاد األشخاص املعوقني    .  تذكارياً الرياضيون املعوقون من مجيع البلدان باعتباره نصباً      

جري املناقـشات مـع     يف الصني ندوة دولية عن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويُ          
  .بات كثرية بشأن املسائل املرتبطة باالتفاقيةالفئات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مناس

  ٩املادة     
  إمكانية الوصول

لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف استقاللية واملشاركة بشكل            )١(  
كامل يف مجيع جوانب احلياة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة اليت تكفـل إمكانيـة               

ملساواة مع غريهم، إىل البيئـة املاديـة احمليطـة          وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم ا      
ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلـك تكنولوجيـات ونظـم املعلومـات              

املقدمة إليـه، يف املنـاطق        أو واالتصال، واملرافق واخلدمات األخرى املتاحة لعامة اجلمهور      
أن تشمل حتديد العقبات واملعوقات     وهذه التدابري، اليت جيب     . احلضرية والريفية على السواء   

  :يلي  ماعلى، بوجه خاص، أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق
املباين والطرق ووسائل النقل واملرافق األخرى داخل البيوت وخارجها، مبا            )أ(  

  يف ذلك املدارس واملساكن واملرافق الطبية وأماكن العمل؛
خرى، مبا فيها اخلدمات اإللكترونيـة      املعلومات واالتصاالت واخلدمات األ     )ب(  

  .وخدمات الطوارئ
  : التدابري املناسبة الرامية إىلأيضاًتتخذ الدول األطراف   )٢(  
وضع معايري دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانيـة الوصـول إىل املرافـق               )أ(  

   ورصد تنفيذها؛املقدمة إليه، ونشر هذه املعايري واملبادئ  أوواخلدمات املتاحة لعامة اجلمهور
كفالة أن تراعي الكيانات اخلاصة اليت تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة             )ب(  
  مقدمة إليه مجيع جوانب إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها؛  أواجلمهور
توفري التدريب للجهات املعنية بشأن املسائل املتعلقة بإمكانية الوصول اليت            )ج(  

  عاقة؛تواجه األشخاص ذوي اإل
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توفري الفتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءهتا وفهمها يف املباين العامة             )د(  
  واملرافق األخرى املتاحة لعامة اجلمهور؛

توفري أشكال من املساعدة البشرية والوسطاء، مبن فيهم املرشدون والقـراء             )ه(  
 املباين واملرافـق األخـرى   واألخصائيون املفسرون للغة اإلشارة، لتيسري إمكانية الوصول إىل  

  املتاحة لعامة اجلمهور؛
تشجيع أشكال املساعدة والدعم األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان           )و(  

  حصوهلم على املعلومات؛
تشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات ونظـم            )ز(  

  املعلومات واالتصال اجلديدة، مبا فيها شبكة اإلنترنت؛
تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظـم معلومـات            )ح(  

واتصاالت ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها، يف مرحلة مبكرة، كي تكون هذه              
  .التكنولوجيات والنظم يف املتناول بأقل تكلفة

 لبناء منظومة من القـوانني والـسياسات       مضنيةً لقد بذلت احلكومة الصينية جهوداً      -٤١
وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن البيئة اخلالية من           . لتعزيز إمكانية الوصول  

العوائق هلا جمموعة متنوعة من اجلوانب تشمل املباين والطرق ووسائل النقـل واملعلومـات              
وقد أصدرت احلكومات احمللية بعض القوانني احملليـة ذات         . واالتصاالت اخلالية من العوائق   

 اللـوائح املتعلقـة     ٢٠٠٤فعلى سبيل املثال، أصدرت حكومة بلدية بيجني يف عام          : الصلة
وتقتضي آراء جملس الدولة بـشأن      . بتشييد وإدارة املرافق اخلالية من العوائق يف بلدية بيجني        

تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة التعجيل بإنشاء املرافق اخلالية من العوائق والتحـول إىل              
التنفيذ الصارم للقوانني واللوائح القانونية، ووضع مقاييس ومعايري للـصناعة          هذه املرافق، و  

ووفقاً ملتطلبات اخلطوط العامة لعمل األشخاص ذوي       . بشأن تشييد املباين اخلالية من العوائق     
 وزارة وجلنة،   ١٣، اشتركت   )٢٠١٠-٢٠٠٦(اإلعاقة خالل اخلطة اخلمسية احلادية عشرة       

، يف وضع خطة التنفيذ لتشييد املباين اخلالية من العوائق خالل اخلطـة  من بينها وزارة التشييد   
، اليت اقترحت بدء العمل يف تشييد مدن خالية من          )٢٠١٠-٢٠٠٦(اخلمسية احلادية عشرة    

 مدينة على نطاق الدولة، وعززت اإلطار األساسي لتكوين بيئـة حـضرية     ١٠٠العوائق يف   
  .خالية من العوائق

 طبقت الصني أول جمموعة من معايري تكنولوجيـا التـصميمات           ،١٩٨٩ويف عام     -٤٢
ومنذ ذلك احلني، وضعت إدارات التشييد واخلطوط احلديدية والطـريان          . اخلالية من العوائق  

 جمموعة أو أكثر من املعايري واملتطلبات التقنية، مبا يف ذلك قواعـد التـصميم               ٣٠املدين حنو   
اين احلضرية، وقواعد التصميم لتشييد حمطات السكك       إلمكانية الوصول بالنسبة للطرق واملب    

احلديدية للمسافرين، ومعايري للمرافق واملعدات اخلالية من العوائق يف مناطق حمطات املسافرين   
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باملطارات املدنية، ومعايري ملرافق اخلدمات العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتصميم املبـاين            
ملعايري الوطنية لتصميم املباين، واملرشد إىل تشييد املبـاين         دليل مصور إىل ا   : اخلالية من العوائق  
وأدرجت شروط فيما يتعلق بإمكانية الوصول دون عوائق يف كل مـن            . اخلالية من العوائق  

املبادئ العامة لتصميم املباين املدنية وقواعد التصميم للمباين الرياضية وقواعد التصميم ملبـاين          
ميم لنظم قطارات األنفاق، وقواعد التصميم ملبـاين احملطـات          احملال التجارية، وقواعد التص   

النهائية حلافالت املسافات الطويلة، وشروط اجلودة خلدمات نقل املسافرين بوسائل النقـل            
، ومعـايري   )التطبيق بصفة جتريبيـة   (املائي، وتدابري نقل األشخاص ذوي اإلعاقة بالطائرات        

افة إىل ذلك، تقتضي احلكومة الـصينية أن يـويل          وباإلض. تصميم املراحيض العامة احلضرية   
 إىل إيـالء  تصميم مجيع املعدات واملنتجات االهتمام ملفهوم إمكانية الوصول، ووضعت دليالً        

 عن نـصها    فضالًاالعتبار الحتياجات املسّنني واألشخاص ذوي اإلعاقة لدى وضع املعايري،          
  . ملعايري إمكانية الوصولعلى امتثال املشتروات العامة من املنتجات واملعدات

وقد اختذت الصني التدابري لتصحيح أنشطة التشييد اليت ال تفـي مبعـايري إمكانيـة             -٤٣
فقانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة، على سبيل       . الوصول اخلايل من العوائق واملعاقبة عليها     

ال ميتثلون للمعـايري  املثال، ينص على أن تتعامل اإلدارات ذات الصلة وفقاً للقانون مع الذين         
لمرافـق  لالوطنية لتشييد املرافق اخلالية من العوائق، أو الذين ال يقومون باإلصالح الـسريع              

  .اخلالية من العوائق ومحايتها مما يؤدي إىل نتائج غري مرغوب فيها
يـة  تنفذ املدن املعـايري اإللزام    . احلالة العامة لتكوين املدن اخلالية من العوائق يف الصني          -٤٤

 من العوائق تنفيذا صارما؛ وميتد نطاق تطبيق هذه املعـايري مـن الطـرق               يةلتشييد املباين اخلال  
الرئيسية واملباين الرئيسية يف وسط املدينة إىل املناطق اإلدارية مبا فيها األحياء اخلاضعة للـسيطرة        

 شنغهاي التنظيم   ومن بني هذه املدن، وضعت    . البلدية واملقاطعات والبلدات واملراكز والشوارع    
اخلاص مبشاركة اخلرباء وممثلي فئات املستفيدين يف ختطيط وتشييد املالعب ومرافـق اإلقامـة              
واملناطق اجملتمعية اخلاصة باأللعاب األوليمبية اخلاصة واملعرض العاملي، وحققت معايري املـدن            

 ١٤ ٠٠٠ يف   ٢٠٠١وقد بدأت بيجني منذ عـام       . اخلالية من العوائق قبل موعدها احملدد بعام      
 مشروع للتحويل إىل املرافق اخلالية من العوائق، حبيث كان إمجايل املشيد من تلـك املرافـق                

وتـضطلع مجيـع املـدارس     .  جملموع املوجود منها طوال السنوات العشرين السابقة       مساوياً
اخلاصة ومشاريع الرعاية االجتماعية ومراكز إعادة التأهيـل ومرافـق اخلـدمات العامـة              

سسات رعاية املسّنني اليت تليب احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف الـصني بتـشييد              ومؤ
وقد أكملت مناطق . مرافق خالية من العوائق أو حتويل املرافق احلالية إىل مرافق من هذا القبيل 

 تشييد مرافق خالية من العوائـق        باملطارات املدنية يف مجيع أحناء البالد تقريباً       بحمطات الركا 
 كرسـي ذي    ٣ ٠٠٠التحول إليها، ووزعت شركات الطريان واملطارات ما يقرب من          أو  

ومجيع حمطات مترو األنفاق والسكك احلديدية      .  من أنواع خمتلفة   بائيةعجالت ودراجة كهر  
 يف املناطق احلضرية جمهزة باملرافق من قبيل املصاعد واملداخل اخلالية من           اخلفيفة املشيدة حديثاً  

ثري من املدن، نفذت حمطات إطفاء احلريق واحملطـات النهائيـة للحـافالت             ويف ك . العوائق
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وبعض خطوط املواصالت العامة يف     . والعبارات أعمال التشييد أو التحويل اخلايل من العوائق       
املدن، مبا فيها بيجني وشنغهاي وناجنينغ وهانغتسو مت جتهيزها مبركبات منخفضة األرضـية             

ملت بالفعل أعمال البحث والتطوير لشاشات العرض اإللكترونية        وقد اكت . خالية من العوائق  
وتوفر حمطات التليفزيـون املركزيـة      . يف مواقف احلافالت باستخدام نظم اإلعالن املسموع      

 لرباجمها، وقد بدأ بعضها يف إدخال نشرات إخبارية         واإلقليمية وبعض احملطات البلدية شروحاً    
كاتب الربيـد وشـركات االتـصاالت الـسلكية         واستحدثت املصارف وم  . بلغة اإلشارة 

الشركات ذات التوجه اخلاص باخلدمة العامـة يف        والالسلكية والشركات الطبية وغريها من      
وافتتحـت  . عدد من املدن لوحات عرض إلكترونية وخدمات مسعية وخدمات بلغة اإلشارة          

 اإلعاقة، تـزود    بعض املدن منصات للمقسمات اهلاتفية اخلالية من العوائق لألشخاص ذوي         
األشخاص املكفوفني والُصّم بالرسائل النصية املسموعة وخـدمات االتـصاالت الـسلكية            

وقد اسـتحدثت   . والالسلكية املتنقلة، وتوفر املكتبات مواد القراءة السمعية للقراء املكفوفني        
معظم مؤسسات تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة براجميات شبكية تتيح التحويل بني            

  .النصوص املرئية واملكتوبة بطريقة برايل
ولتعزيز تشييد املباين اخلالية من العوائـق والنـهوض مبـستوى التـشييد واإلدارة                -٤٥

واخلدمات يف املناطق احلضرية والريفية، ومن مث كفالة أن يتمتع األشـخاص ذوو اإلعاقـة               
 عن إتاحة مزيد مـن      فضالًع،  واملسّنون باملشاركة الكاملة وعلى قدم املساواة يف حياة اجملتم        

الراحة ألفراد اجملتمع بوجه عام، فإن احلكومة الصينية بصدد وضع اللوائح املتعلقـة بتـشييد               
، )٢٠١٥-٢٠١١(املباين اخلالية من العوائق وخطة أعمال تشييد املباين اخلالية من العوائـق             

  .يةوفقاً لقانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجهورية الصني الشعب

  ١٠املادة     
  احلق يف احلياة

تؤكد الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان احلق األصيل يف احلياة وتتخذ مجيع                
 هبذا احلق على قدم املساواة مـع    التدابري الضرورية لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعلياً       

  .اآلخرين
. "ان وحتترمهـا   الدولة حقوق اإلنـس    حتمي"ينص دستور الصني بوضوح على أن         -٤٦

وينص القانون  . وتؤكد احلكومة الصينية أن احلق يف احلياة هو من حقوق اإلنسان األساسية           
 فيما يتعلق جبرائم القتل وإحداث ضرر بـدين         اجلنائي يف الصني على عقوبات شديدة نسبياً      

ملدين وتنص املبادئ العامة للقانون ا  . يعرض حياة املواطنني وصحتهم وأمنهم للخطر أو الضرر       
يتم توفري احلماية حلقـوق    "، وأن   "يتمتع املواطنون باحلق يف احلياة واحلق يف الصحة       "على أن   

وينص قانون املسؤولية عن الضرر علـى أن        . "األشخاص ذوي اإلعاقة ومصاحلهم املشروعة    
؛ "يتعرض من يتعدون على احلقوق واملصاحل املدنية للمسؤولية عن الضرر وفقاً هلذا القانون            "
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وينص قـانون   . ول احلقوق واملصاحل املدنية املشار إليها يف هذا القانون هو احلق يف احلياة            وأ
، "ُتحظر إهانة األشخاص ذوي اإلعاقة أو إيـذاؤهم       "محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن       

  ."ُتحظر إساءة معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة والتخلي عنهم"وأن 
 احلياة، ينص قانون الزواج على أن مـن واجـب           األطفال والُرّضع يف  وحلماية حق     -٤٧

الوالدين تربية أطفاهلما وتعليمهم، وعلى أنه يف حال عدم قيام الوالدين بواجبهما، يكون من              
حق األطفال القُّصر أو غري القادرين على العيش مبفردهم أن يطـالبوا والـديهم بتكـاليف                

والتخلي عن الُرّضع وأي أفعال أخـرى       كما حيظر إغراق األطفال الُرّضع وقتلهم،       . تنشئتهم
وينص قانون محاية القُّصر على أن ُيحظر العنف املرتيل ضد القُّصر           .  جسيماً تسبب هلم ضرراً  

كما حيظر إغراق األطفـال الُرّضـع       . وعلى أال يسيء الوالدان معاملة قاصر أو يتخليا عنه        
يع، وينص على أال مييـز       للرض وقتلهم والتخلي عنهم وأي أفعال أخرى تسبب أذى جسيماً        

ويبدأ واجب الوالدين يف تنشئة أوالدمها،      . الوالدان ضد القاصرات أو القاصرين ذوي اإلعاقة      
وفقاً للقوانني سالفة الذكر، من وقت والدة الطفل، وسواء كان الطفل يعاين أو ال يعاين من                

  .إعاقة، فإن من واجب الوالدين تنشئته
قة باحلماية القضائية واملساعدة القانونية علـى قـدم         ويتمتع األشخاص ذوو اإلعا     -٤٨

ولكفالة عدم حرمان مجيع املواطنني، مبـن       . املساواة ودون متييز بينهم وغريهم من املواطنني      
، تعاقب اهليئات القضائية يف الـصني وفقـاً         فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، من احلياة تعسفاً      

وُيعاقب بشدة على األفعال اجلنائية     . ن يف احلياة  للقانون على األفعال اليت تنتهك حق اآلخري      
اليت حترم اآلخرين من احلياة على وجه غري مشروع، مبا فيها أعمال القتل العمد، والتسبب يف        

  .الوفاة عن طريق اخلطأ، واحلوادث اليت تنطوي على مسؤولية رئيسية من قبيل التفجريات

  ١١املادة     
  حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية

 القانون الدويل، مبا فيهـا القـانون        اللتزاماهتا مبقتضى  وفقاً ،تتعهد الدول األطراف    
 لضمان محايـة    الالزمةاإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، باختاذ كافة التدابري          

وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت تتسم باخلطورة، مبـا يف ذلـك               
  . املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعيةحاالت النـزاع

، قـدمت   ٢٠٠٨يف أعقاب زلزال وينشوان الذي وقع يف مقاطعة سيشوان يف عام              -٤٩
 لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املناطق اليت تضررت من جراء هذه            خاصاً احلكومة الصينية دعماً  

ملـن  التوقيـت املناسـب      يف   الكارثة، وقامت بتوفري الرعاية الطبية وخدمات إعادة التأهيل       
أصابتهم الكارثة بالعجز، وبتوفري إعادة التوطني على سبيل األولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة            

وأصدر جملس الدولـة    . املتضررين من الكارثة، لكفالة محاية احتياجاهتم األساسية يف احلياة        
  عمليـةً  ت شروطاً التعليمات بشأن اإلصالح وإعادة البناء عقب زلزال وينشوان، اليت وضع         
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ويف الفتـرة مـن تـشرين    . إلعادة توطني األشخاص ذوي اإلعاقة على سـبيل األولويـة        
، قدمت مقاطعة سيشوان إعانات معيشية لألسر       ٢٠١٠مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  أصيبوا بإعاقة، وذلـك    اليت تعرضت لضائقة خاصة يف منطقة الكارثة واليت تتضمن أشخاصاً         
 لكل أسرة معيشية يف الشهر، وأتاحت املشورة اإلجنابية واخلدمات التقنيـة            يواناً ٤٥٠ بقيمة

واستخدمت . باجملان إلعادة تأهيل األسر اليت أصيب أطفاهلا بإعاقة أو قضوا حنبهم يف الزلزال            
األفرقة الوطنية للرعاية املتعلقة بإعادة التأهيل أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيـا وأسـاليب              

هيل لتوفري الرعاية التأهيلية والتدخل يف وقت مبكر ملن أصيبوا بعجز يف الزلـزال،              إعادة التأ 
. وقدمت خدمات من قبيل اإلرشاد بشأن التدريب التأهيلي واسـتخدام األجهـزة املعينـة             

.  إلعادة التأهيل  ١-٨ مليون يوان يف إقامة مركز سيشوان اإلقليمي         ٣٠٠واستثمرت الدولة   
 جهاز معني، مبا يف ذلك األطراف الـصناعية واألجهـزة           ٩ ٠٠٠ووفرت اإلدارات الطبية    

التقوميية والكراسي ذات العجالت، بينما أقيمت مراكز خلدمة األجهزة املعينة لألشـخاص            
ويف . ذوي اإلعاقة يف مخس مدن ومراكز هي شينغدو وغوانغيوان وميانزهو ويـاءان وآبـا             

 نقطة إلعـادة    ١٠٠، أنشئت    اإلعاقة نسبياً  اجملتمعات احمللية اليت يتركز فيها األشخاص ذوو      
واستعانت الدولة بتـدابري    .  من العاملني يف اجملال الطيب واجملتمعي      ٢٠٠التأهيل وجرى تدريب    

من قبيل املنح احملددة األهداف واستخدام املبالغ احملددة الحتياجات حمددة واحتـرام رغبـات              
نة واألجهزة املتخصصة حبرية لألشـخاص ذوي       املاحنني، لضمان وصول املواد واملبالغ مثل املعو      

وبعد زلزال يوشو يف مقاطعة قينغهاي، شددت احلكومـة الـصينية           . اإلعاقة يف منطقة الكارثة   
 على التعجيل بإعادة تأهيل املصابني، فبدأت يف إعادة التأهيل املبكـرة يف اليـوم                قوياً تشديداً

جراء مشاورات مع ذوي األعراض الـشديدة  اخلامس بعد الزلزال، وأوفدت أفرقة من اخلرباء إل 
  .واحلاالت املعقدة، وذلك من أجل وضع برامج العالج التأهيلي اليت تراعى فيها الفروق الفردية

  ١٢املادة     
  راف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانوناالعت    

عاقة يف االعتراف   تؤكد الدول األطراف من جديد حق األشخاص ذوي اإل          )١(  
  .هبم يف كل مكان كأشخاص أمام القانون

تقر الدول األطراف بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية على قدم             )٢(  
  .املساواة مع آخرين يف مجيع مناحي احلياة

تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشـخاص            )٣(  
  .م الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونيةذوي اإلعاقة على الدع

تكفل الدول األطراف أن توفر مجيع التدابري املرتبطـة مبمارسـة األهليـة               )٤(  
 للقـانون الـدويل    وفقاًالقانونية الضمانات املناسبة والفعالة ملنع إساءة استعمال هذه التدابري          

لتدابري املرتبطة مبمارسة األهلية القانونيـة      وتكفل هذه الضمانات أن حتترم ا     . حلقوق اإلنسان 
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التـأثري  حقوق الشخص املعين وإرادته وأفضلياته، وأن تكون جمردة من تضارب املصاحل ومن  
مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري يف أقصر مدة ممكنـة،    ال الذي

. من جانب هيئة قضائية    و أ وختضع ملراجعة منتظمة من جانب سلطة خمتصة ومستقلة وحمايدة        
  .وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابري يف حقوق الشخص ومصاحله

 بأحكام هذه املادة، تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة             ارهن  )٥(  
وراثـة    أو والفعالة لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة، على أساس املساواة، يف ملكيـة           

لكات وإدارة شؤوهنم املالية وإمكانية حصوهلم، مساواة بغريهم، على القروض املصرفية           املمت
والرهون وغريها من أشكال االئتمان املايل، وتضمن عدم حرمان األشخاص ذوي اإلعاقـة             

  .بشكل تعسفي من ممتلكاهتم
يـنص  و.  متساوون أمام القانون   يعترف دستور الصني بأن املواطنني الصينيني مجيعاً        -٥٠

يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة حبقوق متساوية      "قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن        
مع غريهم من املواطنني يف النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ويف احليـاة             

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم بوصفهم مواطنني حيميها        "، وأن   "األسرية كذلك 
 وال يستبعد أي من قوانني الصني املختلفة أهلية هـؤالء األشـخاص بوصـفهم               ."القانون

  .خاضعني للقانون
يتمتع املواطن باألهلية للحقوق املدنيـة  "وتنص املبادئ العامة للقانون املدين على أن       -٥١

، وأن  "من املهد إىل اللحد ويتمتع باحلقوق املدنية ويتحمل املسؤوليات املدنية وفقاً للقـانون            
وفيما يتعلق بالعوائق الفعلية    . "مجيع املواطنني متساوون فيما يتعلق بأهليتهم للحقوق املدنية       "

اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة، تويل الصني معاجلة خاصة هلؤالء األشخاص، يف حدود            
 يف نتائج ضـارة يف      وينص القانون اجلنائي على أنه إذا تسبب مريض عقلياً        . النطاق املناسب 

 عن معرفة سلوكه أو التحكم فيه، فإنه بعد التحقق والتأكد من وقت الذي يكون فيه عاجزاً   ال
وإذا ارتكب مريض عقلي مل     . ذلك عن طريق اإلجراءات القانونية ال يتحمل مسؤولية جنائية        

 القدرة على إدراك سلوكه أو التحكم فيه جرمية، جيوز ختفيف العقوبة أو توقيـع               يفقد متاماً 
وجيوز ختفيف العقوبة على أي شخص أصم وأبكم أو كفيف يرتكـب            . فة عليه عقوبة خمف 

وينص قانون العقوبـات اخلاصـة      . جرمية أو توقيع عقوبة خمففة عليه أو إعفاؤه من العقوبة         
بإدارة األمن العام على أنه يف حال انتهاك مريض عقلي إلدارة األمن العام يف وقت عجزه عن 

وجيوز ختفيف العقوبة على أي أصم وأبكم أو        .  فإنه ال يعاقب   إدراك سلوكه أو التحكم فيه،    
ويـنص  . مكفوف ينتهك إدارة األمن العام أو توقيع عقوبة خمففة عليه وجيوز عدم معاقبتـه             

قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على جواز أن يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقـة مبعاملـة               
وال جيوز اعتبار األحكام التفضيلية     . اإلداريةتفضيلية يف جماالت من قبيل الضرائب والرسوم        
  . ضد اآلخريناخلاصة املوضوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة متييزاً
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ويف الدعاوى املدنية الفعلية، جيوز لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين حيتاجون إىل معونة              -٥٢
قة وفقاً  فيجوز للشخص ذي اإلعا   . أن يشتركوا يف الدعاوى القانونية املدنية من خالل وكيل        

 لتمثيله  لألحكام ذات الصلة من قانون اإلجراءات اجلنائية، على سبيل املثال، أن يعني وكيالً            
وتنص املبادئ العامة للقانون املدين على أنه جيـوز للمرضـى           . يف املنازعات القضائية املدنية   

ـ           ى ذلـك أن  العقليني الفاقدين للقدرة على رفع الدعاوى املدنية أو ذوي القدرة احملدودة عل
يعينوا أزواجهم أو والديهم أو أطفاهلم البالغني أو غريهم من األقارب األقربني مبثابة أوصياء،              

 عن األقارب اآلخرين واألصدقاء الذين هلم روابط وثيقة باملريض وحيظون مبوافقة السكان          فضالً
ايـة أشخاصـهم    ، مح ويتوىل الوصي، بوصفه وكيلهم املعني قانوناً     . أو جلنة أهل القرية عليهم    

واتقاء إلساءة استخدام هذه الطرائق من      . وممتلكاهتم وغري ذلك من احلقوق واملصاحل املشروعة      
املعونة، تنص املبادئ العامة للقانون املدين على أنه عندما يتقاعس الوصـي عـن االضـطالع             

نه يتحمل  مبسؤولياته يف الوصاية أو عندما يلحق الضرر حبقوق ومصاحل الشخص الذي ميثله، فإ            
 عن  مبمتلكات الشخص املذكور، فإنه يدفع تعويضاً   ولية عن ذلك؛ ويف حال إحداثه ضرراً      املسؤ

ويتحمل الوكيل املسؤولية املدنيـة     . وجيوز حملكمة الشعب أن تبطل أهليته للوصاية      . هذا الضرر 
  . بالشخص الذي ميثلهيف حال عدم اضطالعه مبسؤولياته وإحلاقه ضرراً

ة مع اآلخرين إمكانية احلصول على      اخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساو     وتتاح لألش   -٥٣
وال يتـضمن   . القروض املصرفية والرهونات العقارية وغري ذلك من أشكال االئتمان املـايل          
ويتمتع هؤالء  . القانون الصيين أي أحكام متييزية ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف هذا الصدد           

وينص قانون التركات .  يتعلق بامتالك العقارات ووراثتها  األشخاص مبركز مساوٍ لغريهم فيما    
على أن يوىل النظر الواجب عند توزيع التركة للورثة العاجزين عن العمل والذين يعانون من               

  .وهذا ترتيب مفيد يف واقع األمر ُيقصد به األشخاص ذوو اإلعاقة. مصاعب خاصة

  ١٣املادة     
  إمكانية اللجوء إىل القضاء

 الدول األطراف سبال فعالة لألشخاص ذوي اإلعاقـة للجـوء إىل            تكفل  )١(  
القضاء على قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك من خالل توفري التيسريات اإلجرائية الـيت   

 دورهم الفعال يف املشاركة املباشرة وغري املباشرة، مبا يف          ريتتناسب مع أعمارهم، بغرض تيس    
إلجراءات القانونية، مبا فيها مراحـل التحقيـق واملراحـل          ، يف مجيع ا   ذلك بصفتهم شهوداً  
  .التمهيدية األخرى

، تـشجع   لكفالة إمكانية جلوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء فعليـاً           )٢(  
الدول األطراف التدريب املناسب للعاملني يف جمال إقامة العدل، ومـن ضـمنهم الـشرطة               

  .وموظفو السجون
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ي اإلعاقة أن يتمتعوا باحلماية يف مجيع مراحل الدعوى         ذوتضمن الصني لألشخاص      -٥٤
وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على أن يشارك موظف ممن جييدون لغة اإلشـارة             . القانونية

عند استجواب شخص أصم أو أبكم مشتبه يف ارتكابه جلرمية، وعلى أن تدون هذه الظروف               
عب العليا باالشـتراك مـع نيابـة        ، أصدرت حمكمة الش   ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار . يف احملضر 

 يقتضي أن تويل النيابات على مجيع املـستويات األولويـة يف قبوهلـا              الشعب العليا تعميماً  
واستعراضها وإكماهلا القضايا للتقارير املتعلقة بإساءة السلوك وللـدعاوى املرفوعـة مـن             

ائية اليت يرفعها هؤالء    وتقبل احملاكم مبستوياهتا كافةً الدعاوى القض     . األشخاص ذوي اإلعاقة  
وينبغي مساع هذه الدعاوى وتسويتها علـى مـستوى         . األشخاص وتستعرضها دون إبطاء   

. احملاكم االبتدائية للحد من عبء التقاضي وتكلفته الواقعني على األشخاص ذوي اإلعاقـة            
وينبغي أن يتاح االطالع على األحكام بطريقة برايل أو باألحرف الكبرية لألشـخاص ذوي              

ويقتضي التعميم كذلك من النيابات جبميع مستوياهتا حتسني . إلعاقة الذين حيتاجون إىل ذلكا
إشرافها على السجون ومراكز االحتجاز ومؤسسات إعادة اإلصالح عن طريـق العمـل،             
ومحاية احلقوق واملصاحل املشروعة لألشخاص ذوي اإلعاقة اجملرمني أو احملتجزين أو الـذين             

  .ة اإلصالح عن طريق العملميرون مبرحلة إعاد
ويـنص قـانون    .  للمعونة واإلنقاذ واملساعدة القانونيـة     وقد أقامت الصني نظاماً     -٥٥

 أو أصم أو أبكـم أو        مكفوفاً شخصاًاإلجراءات اجلنائية على أنه يف حال كون املدعى عليه          
 القـانوين   ، جيب على حماكم الشعب أن تعني حمامني لتقـدمي العـون           ، ومل يعني حمامياً   قاصراً

وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أنه بالنسبة لألشخاص          . كمحامني للدفاع عنه  
ذوي اإلعاقة الذين حيتاجون إىل معونة قانونية أو مساعدة قضائية بسبب ما يواجهـون مـن                

 حماكم الشعب احمللية صعوبات مالية أو ألسباب أخرى، جيب على مؤسسات العون القانوين أو         
. متنح املساعدة وتوفر املعونة القانونية أو املساعدة القضائية هلؤالء األشخاص وفقاً للقانون           أن  

وينبغي أن تقدم منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة الدعم هلؤالء األشخاص حني يلتمـسون             
وحتدد اللوائح املتعلقـة باملعونـة      . محاية حقوقهم ومصاحلهم املشروعة من خالل التقاضي      

وائح حمكمة الشعب العليا بشأن تقدمي املساعدة القضائية لألشخاص ذوي اإلعاقة           القانونية ول 
يف املنازعات القضائية الذين يعانون من صعوبات مالية تفاصيل الطرق اليت تقدم هبا املعونـة               

وأصدرت السلطات املختـصة باحلكومـة      . القانونية واملساعدة القضائية ألولئك األشخاص    
ع حمكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا خطة تنفيذ املعونة القانونيـة   الصينية، باالشتراك م  

باخلطة اخلمسية احلادية عشرة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتفاصيل تنفيذ خطة تنفيذ املعونـة             
القانونية باخلطة اخلمسية احلادية عشرة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنشور اآلراء بشأن تعزيـز    

وتقتضي هذه الوثائق إجـراء األحبـاث بـشأن         . اص ذوي اإلعاقة  املعونة القانونية لألشخ  
السياسات واخلطط املتعلقة باملعونة القانونية هلؤالء األشخاص، وحتسني نظام املعونة القانونية           

  مركزاً ٥٦وقد أقيم حىت اآلن     .  وأكثر مشوالً  هلم، لكي يتمتعوا خبدمات قانونية أوسع نطاقاً      
  .القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع أحناء الدولةلألعمال املتعلقة باملعونة 
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  مركـزاً  ٢ ٨٧٠، أنشأت الـصني     ٢٠٠٩ووفقاً لإلحصاءات اخلاصة بنهاية عام        -٥٦
 علـى مـستوى      مركـزاً  ٢٧املعونة القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة، منـها        ) خلدمات(

 على مـستوى    ركزاً م ٢ ٥٣٠، و )املراكز( على مستوى البلديات      مركزاً ٣١٣احملافظات، و 
، بلغ عدد القضايا اليت تلقى فيها األشخاص ذوو اإلعاقة معونة           ٢٠٠٩ويف عام   . املقاطعات

 ٧,٢وميثل عدد القضايا اليت مت فيها تقدمي املعونة القانونية هلم نسبة            .  قضية ٤٦ ٤٣٥قانونية  
  .يف املائة من الرقم الوطين اإلمجايل حلاالت املعونة القانونية

د الصني على إذكاء الوعي بني صفوف العاملني يف النظام القضائي بـضرورة             وتشد  -٥٧
، أصدرت وزارة العدل التعميم بشأن جدية       ٢٠٠٩ويف عام   . احترام األشخاص ذوي اإلعاقة   

االضطالع باملسؤوليات والنهوض بأعمال التعريف بالنظام القانوين واخلـدمات القانونيـة           
وهو يقتضي من أجهزة اإلدارة القـضائية علـى         . اإلعاقةواملعونة القانونية لألشخاص ذوي     

 احملتويات ذات الصلة باتفاقية حقوق      املستويات كافة ومن منظومة السجون أن تدرس جدياً       
األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة، بغية حتسني الوعي القـانوين             

  .حبماية هؤالء األشخاص

  ١٤املادة     
  أمنهحرية الشخص و

تكفل الدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املـساواة مـع              )١(  
  :اآلخرين
  التمتع باحلق يف احلرية الشخصية واألمن الشخصي؛  )أ(  
بشكل تعسفي وأن يكون      أو عدم حرماهنم من حريتهم بشكل غري قانوين        )ب(  

 بأي حـال مـن      مربراً مع القانون، وأال يكون وجود اإلعاقة        أي حرمان من احلرية متسقاً    
  .األحوال ألي حرمان من احلرية

تكفل الدول األطراف يف حالة حرمان األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن               )٢(  
 وفقـاً حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن خيول هلم، على قدم املساواة مع غريهم، ضـمانات            

تفاقية، مبا يف ذلك  ألهداف ومبادئ هذه االوفقاًللقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وأن يعاملوا       
  .توفري الترتيبات التيسريية املعقولة هلم

وال ُيعتقـل أي    . ينص دستور الصني على أن حرية شخص املواطن مصونة ال متـس             -٥٨
مواطن بدون موافقة أو قرار من نيابة الشعب، أو قرار من حمكمة الشعب، أو إنفاذ من جانب                 

لمواطن وحرمانه من حريته الشخصية بـشكل غـري         واالعتقال غري القانوين ل   . هيئة أمنية عامة  
قانوين أو تقييدها بأي وسيلة أخرى أمور حمظورة، وكذلك التفتيش غري القـانوين لـشخص               

 أن  وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أنه ال جيوز ألي وحدة أو فـرد              . املواطن
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ة الشخصية إلكراه شخص    يستخدم العنف أو التهديدات أو وسائل تنطوي على تقييد احلري         
 وينص قانون عقوبات إدارة األمن العام علـى أن        . ذي إعاقة على القيام بعمل من األعمال      

الشخص الذي يرتكب املخالفة يف احلاالت التالية يتعرض لعقـوبيت االحتجـاز والغرامـة              
  أو شـخص    عاماً ١٦تنظيم أو إكراه أو خداع أي قاصر مل يبلغ بعد سن            )  ١: (اإلداريتني

ضرب وإيذاء شخص ذي إعاقـة؛  ) ٢(ذي إعاقة بغرض إشراكه يف أفعال ترهيبية أو قاسية؛     
إكراه ) ٤(االخنراط يف سلوك مشني جتاه أشخاص ذوي إعاقة ذهنية أو مرضى عقليني؛             ) ٣(

ويـنص  . على االستجداء) مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة(أو خداع أو استغالل آخرين      
ن استخدام العنف والترهيب لتنظيم األشخاص ذوي اإلعاقـة للقيـام           القانون اجلنائي على أ   

باالستجداء يعاقب عليه بالسجن ملدة حمددة ال تتجاوز ثالث سنوات أو باالعتقال اجلنائي،             
وبتوقيع غرامة؛ وإذا كانت الظروف خطرية بنوع خاص، فإنه يعاقب عليه بالـسجن ملـدة               

وتقتضي املعايري  .  سبع سنوات، وبتوقيع غرامة    حمددة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن        
األساسية ملؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، الصادرة عن وزارة الشؤون           
املدنية، محاية حقوق الشخص ومصاحله من االنتهاك بصفة خاصة يف حالة اإلنـاث ذوات              

ال هتان الكرامة اإلنـسانية   "أن  وينص قانون السجون على     . اإلعاقة الذهنية واملريضات عقلياً   
للسجني، وال تنتهك سالمته الشخصية وممتلكاته القانونية وحقوقه يف الـدفاع وااللتمـاس             

  ."والشكوى واالهتام وغريها من احلقوق اليت مل حيرم منها ومل تقيد وفقاً للقانون
قـة،  ومحاية احلرية واألمن الشخصي للمواطنني، مبن فيهم األشـخاص ذوو اإلعا            -٥٩

مكفولة على قدم املساواة حبكم القانون الصيين؛ وال جيوز احلرمان من احلرية الشخصية على              
ويضيف التعديل السادس للقانون اجلنائي، الذي أقرته       . أساس اإلعاقة مهما كانت الظروف    

. ، جرمية تنظيم األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال للقيام باالسـتجداء         ٢٠٠٦الصني يف عام    
نص يف القانون الصيين على جرمية انتهاك حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              وهذا أول   

ومصاحلهم يتعرض مبوجبه للعقوبة اجلنائية األشخاص الذين يستخدمون العنف أو الترهيـب            
، انتهت ٢٠٠٩ويف عام .  عاما١٤ًبغرض تنظيم األشخاص ذوي اإلعاقة أو القُّصر دون سن  

صة بتنظيم أشخاص ذوي إعاقة أو أطفـال للقيـام          حمكمة الصني من أربع قضايا جنائية خا      
باالستجداء، وهكذا جتري مكافحة األفعال اإلجرامية اليت تنتهك احلرية الشخصية لألشخاص 

  .ذوي اإلعاقة باستغالل الوضع الضعيف هلؤالء األشخاص
وتويل سجون الصني عناية كاملة للخصائص الفسيولوجية والنفسية والقوة البدنيـة             -٦٠

اص ذوي اإلعاقة، وتوفر الرعاية املقابلة يف نواح مثـل اإلدارة واإلصـالح واحليـاة           لألشخ
، توفر خدمات الرعاية الطبية األساسية للسجناء ذوي اإلعاقة، وجتري هلم فهي، أوالً. والعمل

الفحوص البدنية املنتظمة، وتوفر العالج ملن ميرض منهم، وتصون حق هـؤالء الـسجناء يف    
، قد بدأت يف برامج لإلصالح والشفاء النفسي والتوجيه         وهي، ثانياً . والصحيةالرعاية الطبية   

. النفسي بغرض إصالح وشفاء السجناء ذوي اإلعاقة الذين تبدو منهم اجتاهات نفسية سيئة            
، توفر العالج الطيب يف حال الكفالة للسجناء ذوي اإلعاقة الذين يعـانون مـن               وهي، ثالثاً 
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، متـنح   وهي، رابعاً .  للشروط، رهنا مبوافقة اهليئات ذات الصلة      أمراض خطرية من املستوفني   
الرعاية واملساعدة املناسبتني للسجناء ذوي اإلعاقة الذين يواجهون مشاكل متعلقة بإعاقتـهم           

  .خالل قضائهم فترة العقوبة
وقد وضعت حمكمة الشعب العليا، ونيابة الشعب العليا، ووزارة األمن العام، ووزارة     -٦١
ل األحكام املتعلقة باملعونة القانونية يف اإلجراءات اجلنائية، وهي تنص بصفة أساسية على             العد
يقوم جهاز األمن العام أو نيابة الشعب، بعد إجراء االسـتجواب األّويل للمـشتبه يف               ": أن

تبه يف  للقانون، بإبالغ املش قاًف من يوم اختاذ التدابري الواجب اختاذها و       ارتكابه جناية أو اعتباراً   
ارتكابه اجلناية حبقه يف االستعانة مبحامِ ألغراض االستشارة القانونية ذات الصلة وإجـراءات             

ويف الوقت ذاته، ُيبلغ    .  للمحاكمة مع تقييد حرية التنقل     التمثيل أو االهتام أو الكفالة انتظاراً     
 صـعوبات   اجلهاز املذكور املشتبه يف ارتكابه جرمية بأنه جيوز له، يف حـال تعرضـه ألي              

أما القضايا .  هلذه املعونةاقتصادية، أن يتقدم بطلب إىل إحدى مؤسسات املعونة القانونية طلباً       
اليت تتعلق بأي سر من أسرار الدولة، فيتم اإلخطار فيها بأن أي طلب مقدم من املـشتبه يف                  

به يف ارتكابـه    وُتبلغ نيابة الشعب املشت   . ارتكابه جرمية خيضع ملوافقة اجلهاز القائم بالتحقيق      
اجلرمية املعين، يف غضون ثالثة أيام من تلقيها مواد القضية احملالة للتحقيق والبـت يف أمـر                 
احملاكمة، حبقه يف أن يعهد إىل حمامٍ وبأنه جيوز له، يف حال تعرضه ألي صعوبات اقتصادية،                 

ـ .  لتلك املعونة  أن يتقدم بطلب إىل إحدى مؤسسات املعونة القانونية طلباً         وم بـإبالغ   وتق
الضحية ذات الصلة أو ممثله القانوين أو أحد أقربائه األقربني حبقه يف أن يعهـد إىل وكيـل                  
خمصص وبأنه جيوز له، يف حال تعرضه ألي صعوبات اقتصادية، التقدم بطلب إىل إحـدى               

وُتبلغ حمكمة الشعب املدعى عليه، يف غـضون        .  لتلك املعونة  مؤسسات املعونة القانونية طلباً   
ثة أيام من االنتهاء من فحص دعوى لإلدعاء العام، حبقه يف أن يعهد إىل حمام بالدفاع عنه                 ثال

وبأنه جيوز له، يف حال تعرضه ألي صعوبات اقتصادية، التقدم بطلب إىل إحدى مؤسسات              
وختطر حمكمة الشعب املدعي اخلاص وممثله القـانوين، يف  .   لتلك املعونة املعونة القانونية طلباً  

وكيل خمـصص   تكليف   ثالثة أيام من قبوهلا الدعوى القضائية اخلاصة، باحلق يف أن            غضون
 طلبا لتلك املعونة يف حال التعرض     وجبواز تقدمي طلب إىل إحدى مؤسسات املعونة القانونية         

وبعد أن حيصل أحد األطراف على املوافقـة علـى االنتـصاف            . "ألي صعوبات اقتصادية  
ىل حمكمة الشعب بطلب لذلك وفقاً لألحكام ذات الـصلة مـن             إ القضائي بعد التقدم أوالً   

أحكام االنتصاف القضائي، جيوز حملكمة الشعب أن تبلغه بأنه جيوز له التقـدم بطلـب إىل                
 للمعونة القانونية وفقاً ألحكام اللوائح املتعلقـة بتلـك          إحدى هيئات املعونة القانونية طلباً    

 ووزارة العدل األحكام املتعلقة بالعمل من أجـل         وقد وضعت حمكمة الشعب العليا    . املعونة
احلصول على املعونة القانونية يف الدعاوى املدنية، لتزويد األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهـم             

األشخاص ذوو اإلعاقة الذين    : بالترتيبات التيسريية اإلجرائية مبا يف ذلك، بصفة رئيسية، اآليت        
 لإلعاقـة   د األدىن للمعيشة الذين ُيمنحون معاشاً     يطلبون توفري التأمني االجتماعي وبدل احل     

وعندما ال يعهد هؤالء بـأمرهم إىل  . ومبالغ لإلغاثة ومدفوعات منتظمة مببالغ إلعالة املعولني 
 وكيل بسبب ضائقة اقتصادية، جيوز هلم تقدمي طلب إىل إحدى هيئات املعونة القانونية طلباً             
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لذين ال ميلكون أي مصدر ثابت للعيش، وهيئـات         هلذه املعونة؛ أما األشخاص ذوو اإلعاقة ا      
العامة مبا فيها مؤسسات الرعاية االجتماعية واملستشفيات العقلية ومراكز          الرعاية االجتماعية 

اإلعانة االجتماعية ومؤسسات التعليم اخلاص، فيجوز هلؤالء عند التعرض ملصاعب ماليـة،            
  .تقاضي أو ختفيضها أو اإلعفاء منهاتقدمي طلب إىل حمكمة الشعب للتخفيف من تكاليف ال

  ١٥املادة     
  املهينة  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أواملعاملة  أوعدم التعرض للتعذيب

 الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو املعاملة  أو ض أي شخص للتعذيب   عرَّال يُ   )١(  
ة والعلمية عليـه دون     يعرض أي شخص إلجراء التجارب الطبي       ال وبشكل خاص . املهينة أو

  .موافقته بكامل حريته
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريهـا            )٢(  

من التدابري الفعالة ملنع إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مـع اآلخـرين،               
  .هينةامل  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أواملعاملة  أوللتعذيب

إن الصني أحد األطراف املوقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي تنفـذ بـصرامة                -٦٢
وتعترب الصني توحيـد اإلجـراءات      . االلتزامات الواردة يف االتفاقية فيما يتعلق حبظر التعذيب       

. و املهينة لتركيزها على حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ         القضائية حموراً 
يعاقب بالسجن ملدة حمددة ال تتجاوز ثـالث        ":  من القانون اجلنائي على أن     ٢٤٧وتنص املادة   

 املشتبه يف ارتكاهبم    سنوات أو باالحتجاز اجلنائي أي موظف قضائي ينتزع االعتراف من أحد          
جرمية أو املدعى عليهم  عن طريق التعذيب أو ينتزع الشهادة من أحـد الـشهود بطريـق                  

يف حال تسببه يف ضرر أو عجز للضحية أو يف وفاته،           تشّدد عليه العقوبة      وحياكم و . نفالع
 هنـا إىل األذى     ٢٣٤وتشري املـادة    . " من هذا القانون   ٢٣٢ أو   ٢٣٤وفقاً ألحكام املادة    

، أصـدرت   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٨ويف  .  إىل القتل العمد   ٢٣٢املتعمَّد، بينما تشري املادة     
 دارة األمن العام، الذي ينص على أن احلصول على االعترافات قـسراً           الصني قانون عقوبات إ   

عن طريق التعذيب ومجع األدلة من خالل وسائل غري قانونية كاإلكراه أو اخلـداع أو الغـش       
، وأن األدلة اليت يتم احلصول عليها من خالل هذه الوسائل غري القانونية ال تشكل               حمظور متاماً 

 على حظر القيام بضرب األشخاص الذين ينتـهكون إدارة          ١١٣دة  وتنص املا .  للعقاب أساساً
وينص قانون السجون على أال حيصل موظفو السجون        . األمن العام وإساءة معاملتهم وإهانتهم    

على اعترافات قسرية عن طريق التعذيب وأال يستخدموا العقاب البـدين أو يـسيئوا معاملـة           
وتوجـد  . ال يضربوه أو يسمحوا آلخرين بـضربه      اجملرمني؛ وأال حيقروا من شخص اجملرم، وأ      

هليئات النيابة يف الصني أجهزة مقرها يف السجون لتلقي الشكاوى والبالغـات عـن إسـاءة                
السلوك والتظلمات مباشرة من الرتالء، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، والتحقيق يف احلاالت             

  .لرتالء اخلاضعني إلشرافهماليت يستخدم فيها املوظفون العقاب البدين أو يضربون ا
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 ويغطي النظام الصيين للمعونة الغوثية املؤقتة الطوعية للفئات اليت ال متلك مـصدراً              -٦٣
وتنص تدابري إدارة اإلغاثة    .  للتعيش منه يف املدن األشخاص ذوي اإلعاقة ذوي الصلة         مؤكداً

 ١ملطبقـة منـذ     للمشردين واملتسولني الذين ال ميلكون مصادر عيش مؤكدة يف املـدن، ا           
 األشـخاص   ، على أال حيتجز موظفو مراكز اإلغاثة أو حيتجزوا سـراً          ٢٠٠٣أغسطس  /آب

الذين يتلقون إعانة غوثية؛ وأال يضربوا األشخاص الذين يتلقون إعانة غوثيـة أو يـستعملوا          
العقاب البدين جتاههم أو يسيئوا معاملة األشخاص الذين يتلقون اإلغاثة، وأال حيرضوا آخرين             

لى فعل ذلك؛ وأال حيتجزوا وثائق هؤالء األشخاص أو مواد التقاضي اخلاصة هبم، وما إىل               ع
وحيثما تنتهك هذه األحكام حبيث يشكل االنتهاك جرمية، جيري التحقق من املسؤولية            . ذلك

اجلنائية وفقاً للقانون؛ وعندما ال تكفي األفعال املذكورة لتشكيل جرمية، تتخذ اإلجـراءات             
  . حياهلا وفقاً للقانونالتأديبية

وفيما يتعلق مبسألة التجارب الطبية البشرية، أصدرت وزارة الـصحة يف كـانون               -٦٤
 تدابري التحقيق األخالقي يف األحباث البيولوجية والطبية املتعلقة بالبـشر           ٢٠٠٧يناير  /الثاين

تابعة إلدارة  ، اليت تنص على وجوب أن حتدد وزارة الصحة واإلدارات ال          )تنفذ بصفة جتريبية  (
الصحة على مستوى احملافظات مجيعا آليات لتقدمي التوجيه واملشورة بالنـسبة للتحقيقـات             

ال بد من احترام حق البشر موضـع التجربـة يف أن يقـرروا              ": املتعلقة باألخالقيات الطبية  
نرية وجيب أن ينفذ إجراء املوافقة املست     . بأنفسهم إبداء موافقتهم أو حجبها ومحاية هذا احلق       

بدقة، وجيب أال تستخدم وسائل غري مناسبة من قبيل الغش واإلغراء بوعود الكسب واإلكراه 
جلعل األشخاص يوافقون على املشاركة يف التجارب؛ وجيب أن ُيسمح للـشخص موضـع             

 وتنص هذه التدابري أيضاً على توفري محاية خاصـة          ."التجربة باالنسحاب منها يف أي وقت     
ون القدرة على أن يتكفلوا بأنفسهم حبماية حقوقهم ومصاحلهم، مبن          لألشخاص الذين يفقد  

وسيحظر قـانون الـصحة     . فيهم األشخاص ذوو القدرة الذهنية احملدودة واملرضى العقليون       
 إعداده، جتربة األدوية وأساليب العالج اجلديدة على املرضى الذين          العقلية، الذي جيري حالياً   

  .تكن هلا عالقة بعالج حالتهميعانون من حاالت عقلية إذا مل 

  ١٦املادة     
  عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التـشريعية واإلداريـة واالجتماعيـة             )١(  
والتعليمية وغريها من التدابري املناسبة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقـة، داخـل منـازهلم              

أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، مبا يف ذلك جوانبها        وخارجها على السواء، من مجيع      
  .القائمة على نوع اجلنس

 مجيع التدابري املناسـبة ملنـع مجيـع أشـكال     أيضاًتتخذ الدول األطراف      )٢(  
االستغالل والعنف واالعتداء بكفالة أمور منها توفري أشكال مناسبة من املساعدة والـدعم             
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قدمي الرعاية هلم تراعي نوع جنس األشـخاص ذوي         لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم وم    
اإلعاقة وسنهم، مبا يف ذلك عن طريق توفري املعلومات والتثقيف بشأن كيفية جتنب حاالت               

وتكفل الـدول األطـراف أن      . االستغالل والعنف واالعتداء والتعرف عليها واإلبالغ عنها      
  .نوع جنسهم وإعاقتهميراعى يف توفري خدمات احلماية سن األشخاص ذوي اإلعاقة و

تكفل الدول األطراف قيام سلطات مستقلة برصد مجيع املرافق والـربامج             )٣(  
 للحيلولة دون حـدوث مجيـع أشـكال          فعاالً املعدة خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة رصداً     

  .االستغالل والعنف واالعتداء
شـخاص  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتشجيع استعادة األ          )٤(  

ذوي اإلعاقة عافيتهم البدنية واإلدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعـادة إدمـاجهم يف             
االعتداء، مبا يف ذلك      أو العنف  أو اجملتمع عندما يتعرضون ألي شكل من أشكال االستغالل       

وتتحقق استعادة العافية وإعادة اإلدماج يف بيئة تعـزز         . عن طريق توفري خدمات احلماية هلم     
حة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقالله الذايت وتراعي االحتياجات اخلاصة           ص

  .بكل من نوع اجلنس والسن
تضع الدول األطراف تشريعات وسياسات فعالة، مـن ضـمنها تـشريعات              )٥(  

    وسياسات تركز على النساء واألطفال، لكفالة التعرف علـى حـاالت االسـتغالل والعنـف              
  .ء اليت يتعرض هلا األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، وعند االقتضاء، املقاضاة عليهاواالعتدا

ينص القانون الصيين على محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من العنف واالعتـداء يف               -٦٥
وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن اللجوء للعنف املرتيل مع            . داخل منازهلم 

وينص قانون الزواج على أن ُيحظر العنف املرتيل، وأن         . اقة أمر حمظور  األشخاص ذوي اإلع  
 مبنعه؛ وتتخذ أجهزة    للضحية احلق يف احلاالت اليت حيدث فيها العنف املرتيل يف أن يرفع طلباً            

وينص قانون محاية القُصَّر على حظر استخدام       . األمن العام التدابري الالزمة لكبح هذا العنف      
 القصَّر؛ وحظر إساءة معاملة القّصر والتخلي عنهم؛ وعدم السماح بالتمييز           العنف املرتيل ضد  

  .ضد القُصَّر ذوي اإلعاقة؛ وحظر إحلاق الضرر اجلنسي بأي شخص قاصر
، اشتركت اإلدارات احلكومية ذات الصلة يف إصدار بعـض آراء           ٢٠٠٨ويف عام     -٦٦

ة األمن العام املكاملات اليت تتلقاها وبناء عليه، أدرجت أجهز  . بشأن منع العنف املرتيل وكبحه    
، وأقامـت مراكـز لتلقـي    "١١٠"الشرطة بشأن العنف املرتيل يف نطاق استدعاءات اخلط        

الشكاوى اخلاصة هبذه احلاالت؛ وتتوىل هيئات النيابة التحقيقات وعمليات االعتقال واإلحالة 
توفر هيئات اإلدارة القـضائية     إىل احملاكمة يف قضايا العنف املرتيل على حنو جيد التوقيت؛ و          

املعونة القانونية الالزمة بشكل استباقي؛ وتوفر اإلدارات الصحية العالج وحتفظ األدلة علـى           
حنو جيد التوقيت، وتقدم العون للتحقيقات اليت تقوم هبا أجهزة األمن العام؛ وتقـدم إدارات     

دات املرأة كذلك خدمات اخلط     الشؤون املدنية الغوث وغريه من املالجئ املؤقتة؛ وتعزز احتا        
الساخن املعنية مبكافحة العنف التابعة هلا، وتقدم املساعدة القانونية الـضرورية، وتـضطلع             
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 مقاطعة ومدينة   ٣٠وقد وضعت أكثر من     . باألنشطة الالزمة ملنع العنف املرتيل وكبح مجاحه      
 يف شانكـسي، علـى      فُعقدت. على اتساع الدولة لوائح حملية خاصة ملكافحة العنف املرتيل        

. سبيل املثال، دورات تدريبية مرتبطة بذلك ملوظفي الشرطة والقضاة واملوظفني القـضائيني           
. وأنشأت بيجني أول عيادة خارجية للطب الشرعي متخصصة يف حاالت العنـف املـرتيل             

وأقامـت مدينـة    . " لتقييم األذى الناجم عن العنف املـرتيل       مركزاً"وأنشأت مدينة قينغداو    
وأنـشأت اإلدارات القـضائية     . " لإلبالغ عن العنف املـرتيل     ١١٠ للخط   مركزاً"انغ  شيني

مؤسسات فرعية للمعونة القانونية يف احتادات املعوقني واملرأة يف أمـاكن خمتلفـة، لتقـدمي               
خدمات من قبيل املأوى والرعاية الطبية للنساء واألطفال ذوي اإلعاقة الذين يدمرهم العنف             

الحتادات النسائية املساعدة للنساء ذوات اإلعاقة من خالل مراكز االسـتعالم           وتوفر ا . املرتيل
  .اخلاصة هبا ومن خالل مراكز اخلدمات القانونية

وينص قانون  . وحتمي الصني العاملني ذوي اإلعاقة من االستغالل والعنف واالعتداء          -٦٧
يـستخدم العنـف أو   محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أنه ال جيوز ألي وحدة أو فرد أن           

التهديدات أو األساليب اليت تنطوي على تقييد احلرية الشخصية إلرغـام األشـخاص ذوي            
وينص قانون عقوبات إدارة األمن العام على املعاقبة على األفعال مـن            . اإلعاقة على العمل  

أو  قبيل تنظيم األشخاص ذوي اإلعاقة لالشتراك يف أعمال تتـسم بالترهيـب أو القـسوة              
.  عن ضرب األشخاص ذوي اإلعاقة وإيـذائهم فضالًمهم على ذلك أو استدراجهم له،     إرغا

، على أن يعترب املوظفـون      ٢٠٠٨يناير  /وينص قانون عقود العمل، املطبق منذ كانون الثاين       
استخدام العنف أو التهديدات أو أسـاليب غـري         ) ١: ( يف الظروف التالية   مسؤولني قانوناً 

إصـدار  ) ٢( احلرية الشخصية إلرغام األشخاص علـى العمـل؛   قانونية تنطوي على تقييد  
تعليمات أو أوامر قاطعة ألحد املوظفني، يف انتهاك للقواعد واللوائح، بالقيام بعمليات خطرة             

إهانة أحد العاملني، واستخدام العقاب البدين معـه وضـربه          ) ٣(هتدد سالمته الشخصية؛    
  .وتفتيشه أو احتجازه بشكل غري قانوين

وينص القانون الصيين على تدابري غوثية ملد يد العون لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين               -٦٨
وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أنه        . يتعرضون لالستغالل والعنف واالعتداء   

جيوز للشخص ذي اإلعاقة الذي يتعرض لإليذاء عن طريق العنف أن يتقدم بشكوى لـدى               
 مـن القـانون     ٥٩شخاص ذوي اإلعاقة، وذلك وفقاً للمـادة        إحدى املنظمات املمثلة لأل   

وتقوم املنظمة املذكورة حبماية احلقوق واملصاحل املشروعة لألشخاص ذوي اإلعاقة،          . املذكور
ويكون هلا احلق يف أن تطلب إىل اإلدارة أو الوحدة املعنية بالتحقيق وعالج املسألة؛ وتفعـل                

وجيوز لـضحية العنـف     . القانون، ومن مث تعطي ردها    اإلدارة املذكورة ذلك وفقاً ألحكام      
أيضاً، وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون عقوبات إدارة األمن العام، وما إليهما، أن يبلغ              

  .عن احلالة ويتقدم باهتام رمسي لدى األجهزة األمنية العامة أو النيابات أو احملاكم
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  ١٧املادة     
  محاية السالمة الشخصية

شخص ذي إعاقة احلق يف احترام سالمته الشخصية والعقلية على قدم املساواة            لكل    
  .مع اآلخرين

وينص . حتترم احلكومة الصينية السالمة الشخصية والعقلية لألشخاص ذوي اإلعاقة          -٦٩
قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تشجع الدولة هؤالء األشخاص علـى التمتـع    

وحيترم . ة بالنفس، والسعي لتحسني أنفسهم ولتحقيق االستقالل الذايت       باالحترام الذايت والثق  
وتقتـضي آراء   . األوصياء على األشخاص ذوي اإلعاقة رغبات من ميثلوهنم كأوصياء عليهم         

جملس الدولة بشأن تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة أن ُيحترم حق الشخص ذي اإلعاقة              
  .يف تلقي املعلومات

الرعاية الطبية، ينص قانون املمارسني الطبيني يف الصني على أن يعرض           وفيما يتعلق ب    -٧٠
 املريض أو أسرته حالة الوضع الصحي للمريض مع التقيد الـصارم            لطبيون على املمارسون ا 

وعلى املمارس  . باحلقائق، على أن حيرصوا على جتنب إحداث عواقب غري مرغوبة يف املريض           
ري التجرييب أال يفعل ذلك إال بعد احلصول على موافقة          الطيب لدى االضطالع بالعالج السري    

 من قانون املـسؤولية عـن       ٥٥وتنص املادة   . املستشفى وقبول املريض ذاته، أو قبول أسرته      
يقوم أفراد اهليئة الطبية يف أثناء التشخيص والعالج بشرح املرض والتـدابري            ": الضرر على أن  

ء أي عملية أو فحص خاص أو عـالج خـاص،           وإذا لزم إجرا  . الطبية ذات الصلة ملرضاهم   
يشرح أفراد اهليئة الطبية املخاطر الطبية وخطط العالج الطيب البديلة وغري ذلك من املعلومات              
للمريض على حنو مناسب التوقيت، وحيصلون على املوافقة اخلطية للمـريض؛ أو يقومـون              

اخلطية هلذا القريـب، حـني      بشرحها ألحد أقرباء املريض األقربني، وحيصلون على املوافقة         
وعندما يتقاعس أي فرد من اهليئـة       . يكون من غري املناسب شرح هذه املعلومات للمريض       

الطبية عن أداء واجباته الواردة يف الفقرة السابقة ويسبب أي أذى ألحد املرضـى، تتحمـل    
لطبية علـى  وتنص اللوائح اخلاصة بإدارة املؤسسات ا. "املؤسسة الطبية املسؤولية عن تعويضه 

، جيب عليها    خاصاً أنه عندما جتري املؤسسات الطبية عمليات أو حتقيقات خاصة أو عالجاً          
أن حتصل على موافقة املريض، وجيب عليها كذلك أن حتصل على موافقة أحد أفراد أسـرة                

وتنص اللوائح بشأن معاجلة احلوادث الطبية على أن تبلغ املؤسـسات           . املريض املعين وتوقيعه  
ية وهيئاهتا الطبية املرضى عن وضعهم وتدابري العالج واملخاطر اليت ينطوي عليها العالج،             الطب

  .وما إىل ذلك، مع التقيد الصارم باحلقائق يف هذا الصدد
وحتمي الصني حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االسـتقالل الـذايت فيمـا يتعلـق                 -٧١

لى أن للمرأة احلق يف أن تنجب وفقاً        وينص قانون محاية حقوق املرأة ومصاحلها ع      . باإلجناب
وحتظـر احلكومـة    . للشروط اليت تضعها الدولة، وعلى أن هلا أيضاً احلرية يف عدم اإلجناب           

مبدأي اخليار الشخصي   االصطناعي  الصينية اإلجهاض القسري، وتشترط أن حيترم اإلجهاض        
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ص اللـوائح بـشأن     وتن. والشرعية؛ وال ُيسمح باستخدام اإلجهاض كوسيلة لتنظيم األسرة       
إدارة اخلدمات التقنية ألغراض تنظيم األسرة على أن يتمتع املواطنون حبق االختيار املـستنري              

  .لوسائل منع احلمل
ومؤسسات اإلدارة الطبية مسؤولة عن اإلشراف على املؤسسات الطبية وموظفيهـا             -٧٢

خالقية متخصـصة، وهـي     وتوجد برابطة املشتغلني باملهن الطبية جلنة أ      . الفنيني ومراقبتهم 
ويف حالة إرغام األشخاص ذوي اإلعاقة على       . مسؤولة عن التنمية اخللقية واإلدارة التشغيلية     

تلقي عالج طيب، جيوز هلم رفع شكوى إىل إحدى منظمات حقوق اإلعاقة أو إىل إحـدى                
  .نونالسلطات اإلدارية الطبية املختصة، أو جيوز هلم رفع دعوى أمام احملاكم، وفقاً للقا

  ١٨املادة     
  حرية التنقل واجلنسية

تقر الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع حبرية التنقـل،              )١(  
وحرية اختيار مكان إقامتهم واحلصول على اجلنسية، على قدم املساواة مع اآلخرين، مبـا يف               

  :ذلك ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يلي
لى اجلنسية وتغيريها وعدم حرمـاهنم مـن جنـسيتهم     احلق يف احلصول ع     )أ(  
  على أساس اإلعاقة؛  أوتعسفاً

عدم حرماهنم على أساس اإلعاقة من إمكانية حيازة وامتالك واسـتعمال             )ب(  
اللجوء إىل عمليات أخرى مناسبة، مثـل         أو وثائق أخرى إلثبات اهلوية     أو وثائق جنسياهتم 

   لتيسري ممارسة احلق يف حرية التنقل؛إجراءات اهلجرة، قد تستدعيها الضرورة
   مبا يف ذلك بلدهم؛،احلق يف مغادرة أي بلد  )ج(  
  .على أساس اإلعاقة من حق دخول بلدهم  أوعدم حرماهنم تعسفاً  )د(  
يسجل األطفال ذوو اإلعاقة فور والدهتم ويكون هلـم منذئـذ احلـق يف                )٢(  

قدر اإلمكان يف أن يعرفوا والديهم وأن احلصول على اسم واحلق يف اكتساب اجلنسية واحلق ب
   .يتمتعوا برعايتهم

أي شخص يولد يف الصني ألبوين كليهمـا        " اجلنسية يف الصني على أن       ينص قانون   -٧٣
أي شخص يولد يف اخلارج ألبوين "، وأن "متمتع باجلنسية الصينية له احلق يف اجلنسية الصينية       

. دمها اجلنسية الصينية يتمتع باجلنـسية الـصينية       كليهما متمتع باجلنسية الصينية أو حيمل أح      
ولكن الشخص الذي يكون أبواه كالمها صيين اجلنسية ويقيمان كالمها يف اخلارج، أو يكون     
أحد والديه صيين اجلنسية ومقيم يف اخلارج، واكتسب جنسية أجنبية عند مولده ال حيق لـه                

صني ألبوين عدميي اجلنسية أو غري      أي شخص مولود يف ال    "؛ و "احلصول على اجلنسية الصينية   
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ومبوجب قانون اجلنـسية،    . "مؤكدي اجلنسية مقيمني يف الصني حيصل على اجلنسية الصينية        
يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة حبقوق متساوية مع اآلخرين فيما يتعلق باحلصول على اجلنسية             

ومجيـع القـوانني   . الصينية، وال يوجد أي متييز من أي نوع على اإلطالق يف هذا الـصدد            
واللوائح القانونية والسياسات ال تفرض أي قيود أو متييز فيما يتعلق بدخول األشخاص ذوي              

 أي حالة للحرمان من اجلنسية على ومل توجد يف الصني مطلقاً. اإلعاقة الصني أو مغادرهتم هلا
  .ساس منه على هذا األأساس اإلعاقة، أو لتقييد التنقل إىل داخل البلد أو خروجاً

وتقوم أجهزة األمن العام يف الـصني،       . واحلصول على تسجيل امليالد حق أساسي       -٧٤
وفقاً لألحكام القانونية ذات الصلة املتعلقة بإدارة سجل األسر املعيشية، بالتـسجيل الـدائم              

ويف بعض احلاالت، وال سيما يف املناطق الريفية، حيث قـد           . للمواليد اجلدد لألسر املعيشية   
 ظاهرة األطفال الذين يولدون دون التقـدم        ارة سجل األسر املعيشية، تربز نسبياً     تضعف إد 

وحيثما توجد هـذه احلالـة،   . بطلبات لتسجيل األسر املعيشية، خاصة األطفال ذوو اإلعاقة 
عليها أن حتّسن نظـام إدارة تـسجيل        : ينبغي أن تتخذ األجهزة األمنية العامة التدابري التالية       

 لتسجيل السكان لكل مواطن، وأن تـصدر         دائماً الريفية، وأن تضع منوذجاً   األسر املعيشية   
كتيبات مبساكن األسر املعيشية لكل أسرة؛ وينبغي أن تعمل عن كثب مع التعداد الـسكاين               
الوطين من أجل التركيز على حل مشكلة تسجيل األشخاص الذين ليس هلم تسجيل يف أسرة             

م هبا الشرطة اجملتمعية من بيت لبيت بغـرض إجـراء           ومن شأن الزيارات اليت تقو    . معيشية
استقصاءات على أساس املقابلة الشخصية أن حتسن تعريف املـواطنني وتثقـيفهم وزيـادة              

ويف األعوام األخرية، حتققت بصفة أساسية التغطية الكاملة . إدراكهم بضرورة تسجيل املواليد
ة لرفض تسجيل أسرة معيـشية علـى        ومل تقع يف الصني أي حال     . تسجيل األطفال الريفيني  ل

  .أساس اإلعاقة

  ١٩املادة     
  العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع

تقر الدول األطراف يف هذه االتفاقية حبق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة، مـساواة               
بغريهم، يف العيش يف اجملتمع، خبيارات مساوية خليارات اآلخرين، وتتخذ تدابري فعالة ومناسبة 

 متتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل حبقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة يف            لتيسري
  :يلي  ماويشمل ذلك كفالة. اجملتمع

إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أن خيتاروا مكان إقامتهم وحمـل              )أ(  
سكناهم واألشخاص الذين يعيشون معهم على قدم املساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم على 

  لعيش يف إطار ترتيب معيشي خاص؛ا
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إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على طائفة من خدمات املـؤازرة             )ب(  
يف املنـزل ويف حمل اإلقامة وغريها من اخلدمات اجملتمعية، مبا يف ذلك املساعدة الشخـصية               

  عنه؛االنفصال   أوالضرورية لتيسري عيشهم وإدماجهم يف اجملتمع، ووقايتهم من االنعزال
استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخـرين، مـن              )ج(  

  .اخلدمات واملرافق اجملتمعية املتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه اخلدمات الحتياجاهتم
ينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقـة               -٧٥

وينص على أن   . مع غريهم من املواطنني فيما يتعلق باحلياة املرتلية       باحلقوق على قدم املساواة     
يشجع أقارب األشخاص ذوي اإلعاقة وأوصياؤهم هؤالء األشخاص على تعزيز قدرهتم على            

 وتقتضي آراء جملس الدولة بشأن تعزيز قـضية األشـخاص ذوي اإلعاقـة              .العيش املستقل 
ز نظام الضمان االجتمـاعي ونظـام اخلـدمات         واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتعجيل بتعزي    

تطوير اخلدمات اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وخدمات       : لألشخاص ذوي اإلعاقة ما يلي    
املساعدة املرتلية؛ وإنشاء نظام لإلعانات املتعلقة خبدمات املساعدة املرتليـة حيثمـا تـسمح     

رعاية احلياتية واخلاصة بإعادة التأهيل   األوضاع بذلك، واالعتماد على اجملتمع احمللي يف توفري ال        
واملتابعة، والتدريب التقين والثقافة والترفيه والرياضة واللياقة البدنية وغري ذلك من اخلدمات            
للصاحل العام؛ وتنمية خدمات الرعاية النهارية وغريها من اخلدمات اليت تقدمها مرافق اخلدمة             

لتشجيع على تشييد مرافق خاليـة مـن العوائـق          اجملتمعية ومنظمات الرعاية االجتماعية؛ وا    
  .والتحويل إىل هذه املرافق يف اجملتمعات احمللية ويف الطرق ويف املباين العامة ويف املباين السكنية

، الذي يرمي إىل    "مشروع البيوت املشمسة  " ٢٠٠٩وتطبق احلكومة الصينية منذ عام        -٧٦
 التأهيل املهين والتدريب التقين والثقافة والرياضة       توفري خدمات من قبيل الرعاية احلياتية وإعادة      

والتوجيه النفسي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع، ومن مث إتاحة فرص أفضل هلـم للعـيش    
، "البيوت املشمسة " من   ٣ ٢١٠وقد متت يف الوقت احلايل إقامة       . املستقل واالندماج يف اجملتمع   

 علـى  وتعمل احلكومة الصينية فعليـاً . اقة شخص ذي إع  ٩٥ ٠٠٠توفر اخلدمات لعدد قدره     
وتفيـد  . أماكن خالية من العوائق يف اجملتمع ومنازل األشخاص ذوي اإلعاقة         إىل  تعزيز التحول   

 بأن نسبة االرتيـاح يف      ٢٠٠٩البيانات املستمدة من املكتب الوطين لإلحصاء يف الصني لعام          
 يف  ٦٦,٨ املرافق اخلالية من اإلعاقـة       تقديرات األشخاص ذوي اإلعاقة يف املدن والبلدات جتاه       

 للمنظمات اجملتمعية لألشـخاص ذوي      ويف األعوام األخرية، حدثت تنمية سريعة نسبياً      . املائة
     ٥٦٨ ٠٠٠، كان قد مت إنـشاء مـا جمموعـه           ٢٠٠٩فبحلول هناية عام    . اإلعاقة يف الصني  

احملليـة والقـرى، واختيـار      رابطة لألشخاص ذوي اإلعاقة على النطاق الوطين يف اجملتمعات          
وهـذه الرابطـات وهـؤالء      .  ممثل متفرغ من األشخاص ذوي اإلعاقة      ٤٥٦ ٠٠٠وتوظيف  

املمثلون مسؤولون عن مد يد املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقـة للمـشاركة يف األنـشطة               
وقامت أماكن كثرية بتنظيم األشخاص ذوي اإلعاقة ليطلقـوا األنـشطة الثقافيـة             . اجملتمعية
فيهية والرياضية واملرتبطة باللياقة البدنية يف اجملتمع، ومن مث لتوسـيع نطـاق املـشاركة               والتر

  .االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  ٢٠املادة     
  الشخصي التنقل

تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حرية التنقل بأكرب              
  :يلي  ماقدر ممكن من االستقاللية، مبا يف ذلك

تيسري حرية تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة بالطريقة ويف الوقـت اللـذين              )أ(  
  خيتاروهنما وبتكلفة يف متناوهلم؛

يتسم باجلودة من الوسـائل    ماتيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على   )ب(  
،  على التنقل والتكنولوجيات املعينة وأشكال من املساعدة البشرية والوسطاء         األجهزة املعينة و

  مبا يف ذلك جعلها يف متناوهلم من حيث التكلفة؛
توفري التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة واملتخصصني العاملني معهم علـى            )ج(  

  مهارات التنقل؛
 على التنقـل    األجهزة املعينة تشجيع الكيانات اخلاصة اليت تنتج الوسائل و        )د(  

       ب املتعلقـة بتنقـل األشـخاص      واألجهزة والتكنولوجيات املعينة على مراعاة مجيع اجلوان      
  .ذوي اإلعاقة

. تشدد الصني على النهوض باستقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة وحريتهم يف التنقل            -٧٧
وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تنظم اإلدارات احلكومية ذات الـصلة              

املعينة لألشـخاص ذوي    وتدعم البحث والتطوير اخلاصني بأجهزة إعادة التأهيل واألجهزة         
  .اإلعاقة وإنتاج هذه األجهزة واإلمداد هبا وإصالحها

وتوفر اخلزانة املركزية اإلعانات لتغطية تكاليف األجهزة املعينة املدرجة يف برنـامج              -٧٨
، بلغت مـسامهة يانـصيب الرعايـة        ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣ويف الفترة من    . احلكومة لإلمداد 

 مليون يوان يف األموال اخلاصة باملـشاريع، لتزويـد          ٦٠ن   يف الصني ما يقرب م     ةاالجتماعي
 كرسي ذي عجالت وطرف صناعي وجهـاز        ٣٤٠ ٠٠٠األشخاص ذوي اإلعاقة حبوايل     
، )٢٠١٠-٢٠٠٦(وخالل اخلطة اخلمسية احلادية عشرة . للتدريب على إعادة التأهيل باجملان

طراف الـصناعية وأجهـزة      مليون يوان يف تركيب األ     ١٠٠استثمرت اخلزانة املركزية قرابة     
التقومي الوظيفي، وصرف األجهزة املعينة باجملان لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون مـن             
الفقر؛ وقامت كذلك بتقدمي اإلعانات ملراكز تركيب األنواع العامة من األطراف الـصناعية             

وأعلنت .  املعينةكما قدمت احلكومات احمللية اإلعانات بغرض توفري األجهزة      . يف أحناء الدولة  
احلكومة الصينية منشور تدابريها املؤقتة لإلعفاء من رسوم الواردات علـى البنـود العامـة               

املنتجات اخلاصة لألشخاص ذوي    ذوي اإلعاقة، وهو ينص على إعفاء       األغراض لألشخاص   
اإلعاقة كاألطراف الصناعية واألجهزة التقوميية من ضرائب القيمة املضافة علـى الـواردات          

وأصدرت إدارة الضرائب احلكومية منشور تـدابريها إلدارة خـصم          . وضرائب االستهالك 
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، ومتنح مبوجبه إعفاءات من ضـريبة       )للتطبيق على سبيل التجربة   (الضرائب أو اإلعفاء منها     
  .الدخل للمؤسسات اليت تنتج وتقوم بتركيب أصناف خاصة للمصابني واملعوقني

     برنامج يانغتسي لتركيـب األطـراف الـصناعية       "ذ  وتقوم احلكومة الصينية بتنفي     -٧٩
 حالة لتركيب األطراف الصناعية السفلى حبلـول      ١٧٠ ٠٠٠، الذي يهدف إىل إمتام      "العامة
 لتوفري الكراسـي ذات     "برنامج صندوق اليانصيب للرعاية االجتماعية    "وينفذ  . ٢٠١٢عام  

وقـد  .  اإلعاقة الذين يعانون الفقرالعجالت وغريها من األجهزة املعينة باجملان لألشخاص ذوي       
أدرجت الصني األجهزة املعينة وغريها من بنود إعادة التأهيل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف               
املساعدة املالية املقدمة للتأمني من اإلصابات الصناعية، وهو النوع اجلديد من نظم الرعاية الطبية             

وتنشئ الصني شبكة خلدمات    . سكان احلضر التعاونية الريفية وتأمني الرعاية الصحية األساسي ل      
 مؤسسة لتركيب األطراف الـصناعية،      ٦٠٠األطراف الصناعية على املستوى الوطين، تشمل       

    ويف الفتـرة   .  مركز جمتمعـي   ١ ٦٠٠ مقاطعة و  ٢ ٢٠٠ل وتوفري عينات من أجهزة املساعدة      
طـراف   حالة من حاالت تركيـب األ      ٧٥ ٠٠٠، أكملت أكثر من     ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٧من  

 مليون  ٣,٣ ١٦٦وباإلضافة إىل ذلك، مت توفري      .  الصناعية العامة إما باجملان أو بسعر تساهلي      
 ٣٦ ٠٠٠ تركيـب   كما مت وأجهزة معينة أخرى،    كرسي ذي عجالت، وكرسي ُيدفع باليد،       

، نظمت احلكومة مشروع مركبات اخلدمة املتنقلة لتركيـب         ٢٠٠٩ويف عام   . جهاز للتقومي 
 خلدمة األجهـزة املعينـة هبـذه         مركزاً ٩٠ية واألجهزة املعينة، ومت تزويد      األطراف الصناع 

وقامت احلكومة الصينية بتمويل جتميع مواد القراءة الشعبية املتعلقة بأجهزة إعادة           . املركبات
املهارات احلياتيـة   "، و "دليل التدريب على املشي للمكفوفني    "التأهيل واألجهزة املعينة، مثل     

، بـدأت   ٢٠٠١ويف عـام    . "دليل خدمات األجهزة املعينـة    "، و "عاقةلألشخاص ذوي اإل  
  .احلكومة الصينية يف إدراج العالج التأهيلي ضمن خطتها للتعليم العايل املتفرغ

، كانت إدارة التوحيد القياسي احلكومية الصينية قد وافقت ٢٠٠٩وحبلول هناية عام   -٨٠
ونظمت . ملساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة    من مستويات اجلودة املتعلقة بأجهزة ا      ١٠٧على  

وزارة الشؤون املدنية وضع معايري للسلع واألدوات الستخدام األشـخاص ذوي اإلعاقـة             
وتضمِّن اإلدارة احلكومية العامـة     . وزادت إسهاماهتا يف تطوير املعمل الوطين لألجهزة املعينة       
وللمزيد . طة الوطنية لفحص العينات   ملراقبة اجلودة مراقبة جودة األجهزة املعينة لإلعاقة يف اخل        

من تعزيز تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة، جيري إعداد لوائح لتطوير إمكانية الوصول ولـوائح    
بشأن منع اإلعاقة وإعادة التأهيل وذلك لوضع قواعد تفصيلية للخـدمات التقنيـة املعينـة               

  . ن العامةوإلمكانية الوصول يف املواصالت العامة والكالب املرشدة يف األماك

  ٢١املادة     
  حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة اليت تكفل ممارسـة األشـخاص ذوي               
اإلعاقة حلقهم يف حرية التعبري والرأي، مبا يف ذلك احلق يف طلب معلومات وأفكار، وتلقيها،               
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اآلخرين، وعن طريق مجيع وسائل االتـصال الـيت         واإلفصاح عنها، على قدم املساواة مع       
  :يلي  ما من هذه االتفاقية، مبا يف ذلك٢خيتاروهنا بأنفسهم، على النحو املعرف يف املادة 

وجهة لعامة الناس باسـتعمال     امل باملعلوماتتزويد األشخاص ذوي اإلعاقة       )أ(  
 اإلعاقة يف الوقت املناسـب      األشكال والتكنولوجيات السهلة املنال واملالئمة ملختلف أنواع      

  ودون حتميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية؛
قبول وتيسري قيام األشخاص ذوي اإلعاقة يف معاملتهم الرمسية باسـتعمال             )ب(  

لغة اإلشارة وطريقة برايل وطرق االتصال املعززة البديلة ومجيع وسائل وطـرق وأشـكال              
  روهنا بأنفسهم؛االتصال األخرى سهلة املنال اليت خيتا

حث الكيانات اخلاصة اليت تقدم خدمات إىل عامة الناس، مبا يف ذلك عن               )ج(  
طريق شبكة اإلنترنت، على تقدمي معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقـة بأشـكال             

  سهلة املنال واالستعمال؛
 املعلومات عن طريق وعالم اجلماهريي، مبا يف ذلك مقدم تشجيع وسائط اإل    )د(  
   اإلنترنت، على جعل خدماهتا يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛شبكة

  .االعتراف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها  )ه(  
تدعم احلكومة الصينية األشخاص ذوي اإلعاقة ومتد هلم يد العون يف استخدام لغـة             -٨١

وينص . اإلشارة وطريقة برايل ومجيع طرق االتصال امليّسر األخرى للحصول على املعلومات          
قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تتخذ احلكومة واإلدارات ذات الصلة التـدابري              
الالزمة لتيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على املعلومات املوجهة لعامة الناس؛ وعليها            
أن تنظم وتدعم البحوث بشأن طريقة برايل ولغة اإلشارة واستخدامها؛ وأن تنظم وتـدعم              

شر الكتب بطريقة برايل والكتب املسموعة وغري ذلك من مواد القراءة ملن يعـانون          جتميع ون 
  خاصـاً  إعاقة بصرية ولغريهم من ذوي اإلعاقة، وفقاً الحتياجاهتم الفعلية؛ وأن تنشئ قسماً           

للكتب املكتوبة بطريقة برايل والكتب املسموعة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية يف املكتبات 
 دم برامج تليفزيونية بلغة اإلشارة، وتنشئ برامج إذاعية مـصممة خصيـصاً           العامة؛ وأن تق  

لألشخاص ذوي اإلعاقة وأن تضيف الشروح أو السرد إىل مزيد مـن الـربامج واألفـالم                
وتشجع الدولة مقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسـلكية واخلـدمات          . التليفزيونية

 تفضيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية أو السمعية        اإلذاعية والتليفزيونية على إتاحة معاملة    
ويـنص  . وتكون مواد القراءة لذوي اإلعاقة البصرية معفاة من الرسوم الربيدية         . أو الكالمية 

 على أن   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١يذه من   املرسوم بشأن االنفتاح اإلعالمي للحكومة الذي بدأ تنف       
الضرورية عندما جيدون صـعوبات يف القـراءة أو         تزود اهليئات اإلدارية املواطنني باملساعدة      

ويف خمطط العمل لألشخاص ذوي اإلعاقـة خـالل اخلطـة           . يعانون إعاقة بصرية أو مسعية    
اخلمسية احلادية عشرة، تقتضي خطة تنفيذ اهلياكل األساسية للمعلومات هتيئة بيئة متوائمـة             

  .ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف حياة جمتمع املعلومات
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، لتوحيد استعمال لغـة اإلشـارة       لغة اإلشارة الصينية  وقد نشرت احلكومة الصينية       -٨٢
وقد بدأ تليفزيون الصني املركزي وغالبية حمطات التليفزيون يف املقاطعات،          . وجعلها قياسية 

. مي برامج إخباريـة بلغـة اإلشـارة        عن بعض احملطات التليفزيونية يف البلديات، تقد       فضالً
ملستشفيات واملصارف وحمطات احلافالت واجملمعات التجاريـة واملبـاين         وحَسنت غالبية ا  

الثقافية والرياضية، واملواقع السياحية، واحلدائق العامة وامليادين وجهات تقدمي وسائل النقـل            
العام، خدماهتا اخلاصة باحلصول على املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة، بينما أقامت بعض            

نظـام  "ينية  وقد أدرجت احلكومة الص   . للوحات اإلعالم اإللكترونية   األعمال التجارية نظماً  
دعم املعرفة التقنية يف الصني لتيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على املعلومات وعرض             

 على   رئيسياً  يف خطة متكني العلوم والتكنولوجيا باعتباره مشروعاً       "تلك املعلومات وتطبيقها  
وتشمل منصة اخلدمات الشاملة لألشـخاص      . حلادية عشرة الصعيد الوطين باخلطة اخلمسية ا    

ذوي اإلعاقة اجلاري إعدادها يف الوقت احلايل إطارا وواجهة ملنصة الدعم الرئيسية إلمكانية             
الوصول، ومنصة للهويات والبحث، ومنصة للتوظيف والعمالة، ومنصة خلدمات املعلومات          

وفيما يتعلق بإمكانية حـصول  . اعية والترفيهاخلاصة باألعمال اخلريية، ومنصة للتنشئة االجتم 
املكفوفني على املعلومات، مثة أشكال كثرية للنجاح منها إعداد بـرامج لقـراءة الـشاشة               
للمكفوفني، وطابعة بطريقة برايل عالية السرعة، ومرقاب رقمي بطريقة برايـل، وجهـاز              

بلوتوث، وأداة للبحث   مساعدة رقمي للمكفوفني، وجهاز السلكي لقراءة الشاشة باستخدام         
وفيما يتعلق مبعاجلة العوائق اليت تعترض املصابني بالصمم، من         . على اإلنترنت تعمل بالصوت   

بني املشاريع الناجحة نظام املساعدة يف زيادة السمع والنظام الرقمي للغة اإلشارة يف البـث               
. اموقد جرى عرض بعض هذه التكنولوجيات ووضـعها موضـع االسـتخد           . التليفزيوين

 ، الذي نظم عدداً   "حتالف الصني لتيسري إمكانيات الوصول    "ودعمت احلكومة الصينية إنشاء     
حلقات العمل الستثارة األفكار لدى املؤسسات األعضاء يف حتالف الصني لتيسري           " من   كبرياً

ندوات بشأن معايري احلصول علـى املعلومـات يف         " و "إمكانيات احلصول على املعلومات   
) عامل اإلنترنت  (إنترنت ويرلد وبدأت جملة   . الهلا استشارة اخلرباء والعلماء   ، جرى خ  "الصني
، للتعريف بالتقـدم احملـرز يف تيـسري         "إمكانية احلصول على املعلومات   " عن    خاصاً عموداً

احلصول على املعلومات سواء يف الداخل أو اخلارج وبعـض دراسـات احلالـة اإلفراديـة      
  .هاللتكنولوجيا واملنتجات ومعايري

وقد عملت احلكومة الصينية على بناء املعلومات بطريقة يسهل الوصول إليهـا علـى      -٨٣
    وعشية ألعاب بـيجني األوليمبيـة      . مواقع البوابات اهلامة سواء التابعة للحكومة أو للمجتمع       

 ٢٠٠٨، أطلقت احلكومة محلة ألعاب بيجني األوليمبية واألوليمبية للمعوقني لعام           ٢٠٠٨لعام  
، افتتح  ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . مل املوحد من أجل إنشاء املواقع الشبكية سهلة االستخدام        للع

؛ "خدمات األشـخاص ذوي اإلعاقـة   "املوقع الشبكي للحكومة الصينية رمسياً عموداً بشأن        
 بشأن إمكانية الوصول، وهـو يـوفر نـسخة          WCAG2.0وُصمِّم العمود يف امتثال للمعيار      

وقد نفذت شبكة االحتاد الـصيين      .  لتصفُّح الشبكة العاملية    مساعداً مسموعة للموقع وجهازاً  



CRPD/C/CHN/1 

GE.11-40796 44 

 ملوقع شبكي يتسم بسهولة الوصول ويفي باملعيار الدويل، فأصبح لألشخاص املعوقني تصميماً
ونشرت بعض املـدن مثـل      . أول منوذج يف الصني لتمكني موقع شبكي متعدد التكنولوجيا        

ومجيـع  . علقة بسهولة الوصول إىل مواقعها الـشبكية      شنغهاي وغوانغزو أيضاً سياساهتا املت    
 جتـدد  Sina.net وCCTV International وXinhua.netاملواقع الشبكية الصينية ذات التأثري مثل 

  . مواقعها الشبكية لتحقيق سهولة الوصول إىل املعلوماتفعلياً
 ،٢٠٠٨مارس  /ارففي آذ . وتشجع احلكومة الصينية هبّمة تيسري احلصول على املعلومات         -٨٤

 اجملتمعات احمللية الـيت     -إمكانية احلصول على املعلومات     ": جرى إعداد وثيقتني تقنيتني مها    
 االحتياجات التقنية لتصميم املواقع الشبكية امليـسورة        -توجد بينها اختالفات وظيفية مادية      

ات اليت بينها  اجملتمع-إمكانية احلصول على املعلومات "، أي TD/T 1822-2008 و"االستخدام
وتقوم . " معايري اختبار تصميم املواقع الشبكية امليسورة االستخدام       -اختالفات وظيفية مادية    

 ومع أخذ حالة صناعة على أساس معايري إمكانية احلصول على املعلوماتالسلطات املختصة،   
عـايري تقنيـة    املعلومات واالتصاالت بعني االعتبار، بالتركيز على األحباث املتعلقة بأربعة م         

 املعايري التقنية خلدمة تيسري     "إلمكانية احلصول على املعلومات وصياغة هذه املعايري،  وتشمل          
املعايري التقنية إلمكانيات الوصول    "، و "احلصول على املعلومات يف مراكز االتصاالت اهلاتفية      

ـ  "، و "الصويت إىل اإلنترنت   ات فيمـا يتعلـق   املعايري التقنية لنظم تقدمي املـساعدة للمجتمع
تكوين تطبيقات لغة اإلشارة واحلوار القائم علـى      "، و "باإلعاقات السمعية يف األماكن العامة    

قراءة الشفاه يف الزمن الطبيعي باستخدام وسائل االتصاالت البصرية ذات معـدل البيتـات              
هلاتفي وستوفر هذه املعايري األساس التقين لتطوير منصة خدمات مراكز االتصال ا          . "املنخفض

امليسورة االستخدام، وخدمة املعلومات الصوتية باالعتماد على الـشبكة العامليـة، ونظـام             
اخلدمات املساعدة على تيسري احلصول على املعلومات يف األماكن العامة للمصابني بالصمم،            
وإعداد منظومة لالتصاالت البصرية بني األشخاص وإنتاج هذه املنظومة وتطبيقها واختبارها           

املبادئ األساسية لتصنيف املواقع الـشبكية مـن        "وجتري اآلن مشاورات بشأن     . عتمادهاوا
املبادئ التوجيهية التنفيذية لتصنيف املواقع الشبكية      " و "حيث سهولة احلصول على املعلومات    

كما جيـري   .  إلصدارها يف وقت قريب    ، متهيداً "من حيث سهولة احلصول على املعلومات     
  .ملعايري والطرق الختبار وتقييم املواقع الشبكية امليسورة االستخدام وضع وحتسني احالياً

  ٢٢املادة     
  احترام اخلصوصية

 ال جيوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكـان إقامتـه               )١(  
 بيتـه   أو شؤون أسرته   أو غري قانوين يف خصوصياته     أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي    أو
للتهجم غري املـشروع      وال  آخر من وسائل االتصال اليت يستعملها،      أي نوع   أو مراسالته أو

 وجلميع األشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف محاية القانون هلم من أي تدخل           . على شرفه ومسعته  
  .هتجم من هذا القبيل أو
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تقوم الدول األطراف حبماية خصوصية املعلومـات املتعلقـة بالـشؤون             )٢(  
  . وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم املساواة مع اآلخرينالشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة

فال جيوز  . ينص دستور الصني على أن حيمي القانون حرية مراسالت املواطن وسريتها            -٨٥
. ألي فرد أو منظمة أن تنتهك حرية مراسالت املواطنني وسريتها ألي سبب مـن األسـباب               

وينص قـانون  . ل املنازعات القضائية ويؤكد القانون الصيين محاية اخلصوصيات الشخصية خال      
اإلجراءات املدنية على سرّية األدلة اليت تتعلق باخلصوصية الشخصية  وعلى عدم تقـدميها يف               

وينص قانون اإلجراءات اجلنائية علـى عـدم مسـاع          . جلسة علنية إذا لزم عرضها يف احملكمة      
القانون الصيين على املعاقبة    وينص  . الدعاوى املتعلقة باخلصوصيات الشخصية يف جلسات علنية      

وقد نصت حمكمة الشعب العليا، يف تفسرياهتا القـضائية       . على انتهاكات اخلصوصية الشخصية   
الصادرة بغرض إنفاذ املبادئ العامة للقانون املدين، على أنه يف حالة انتهاك احلق يف اخلصوصية،               

عن الضرر على أن احلقـوق      وينص قانون املسؤولية    . جيوز رفع دعوى قضائية بسبب التشهري     
واملصاحل املدنية املشار إليها يف القانون املذكور تشمل يف مجلة ما يشمله من احلقوق واملـصاحل                

وينص القانون اجلنائي على أن إخفاء بريد اآلخرين أو تـدمريه أو            . املدنية احلق يف اخلصوصية   
 االتصال، وعلى أن توقع علـى        حلق املواطن يف حرية    فتحه بطريقة غري قانونية يشكل انتهاكاً     

 تتجاوز سـنة واحـدة أو       مرتكب االنتهاك يف احلاالت اجلسيمة عقوبة السجن ملدة حمددة ال         
ويف حال قيام العاملني بالربيد بفتح الرسائل الربيدية أو الربقية أو إخفائها أو تدمريها              . االحتجاز

  .دون ترخيص، توقع عليهم عقوبة السجن ملدة حمددة ال تتجاوز سنتني أو االحتجاز
يل األشخاص  وحيمي القانون الصيين خصوصية السجالت الصحية واخلاصة بإعادة تأه          -٨٦

    وينص قانون املسؤولية عن الضرر على أن تتقيد املؤسـسات الطبيـة وهيئاهتـا    . ذوي اإلعاقة 
ويف حالة إفشاء شخص ما التفاصـيل    . الطبية بالسرية فيما يتعلق بالشؤون اخلصوصية للمريض      

     ر بـه،  اخلاصة للمريض، أو إعالنه هذه املواد بدون موافقة املريض، مما ينتج عنه إحلاق الـضر              
 من قـانون    ٢٢وتنص املادة   . فإن الشخص املذكور عندئذ يتحمل املسؤولية عن الضرر الواقع        

املمارسني الطبيني على أن من واجب املمارسني الطبيني يف أنشطتهم املهنية أن ينفذوا التزاماهتم              
شي  على أن يلغى ترخيص املمارسة ألي شخص يف        ٣٧وتنص املادة   . حبماية خصوصية املريض  

املعلومات الشخصية للمريض حبيث تنجم عن ذلك عواقب وخيمـة وذلـك يف احلـاالت               
   اجلسيمة؛ وعندما تشكل هذه األفعال جرمية، جيري التحقق مـن املـسؤولية اجلنائيـة وفقـاً               

وتنص تدابري توحيد األخالقيات الطبية للعاملني يف اجملال الطيب وتطبيقهـا علـى أن              . للقانون
  .يف اجملال الطيب السرية الطبية للمريض، وأال يفشوا املعلومات اخلاصة بهيكفل العاملون 

ويف املمارسة القضائية، عندما يتعرض حق املواطن يف اخلصوصية لالنتهاك، جيوز له              -٨٧
أن يسعى إلثبات مسؤولية املنتهك املدنية عن الضرر بسبب انتهاك احلق يف السمعة، كمـا               

ذي ينتهك حق اخلصوصية مباشرة إىل احملكمة لطلب التعويض عن     جيوز له أن يرفع اإلجراء ال     
  .الضرر النفسي احلادث
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  ٢٣املادة     
  احترام البيت واألسرة

تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد               )١(  
ات، األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع املسائل ذات الصلة بالزواج واألسرة والوالدية والعالق           

  :يلي  ماوعلى قدم املساواة مع اآلخرين، وذلك من أجل كفالة
حق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم يف سن الـزواج يف التـزوج                )أ(  

  إكراه فيه؛  ال تاماًوتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضاً
االعتراف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اختاذ قرار حر ومسؤول بشأن             )ب(  

ألطفال الذين يودون إجناهبم وفترة التباعد بينهم ويف احلصول على املعلومات والتثقيف            عدد ا 
يف جمايل الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة مبا يتناسب مع سنهم، وتوفري الوسـائل الـضرورية         

  لتمكينهم من ممارسة هذه احلقوق؛
خصوبتهم  األطفال، يف احلفاظ على مبن فيهمحق األشخاص ذوي اإلعاقة،     )ج(  

  .على قدم املساواة مع اآلخرين
تكفل الدول األطراف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومسؤولياهتم فيما يتعلق            )٢(  

 حيثما تـرد    أية أعراف مماثلة،   تبنيهم أو  الوصاية عليهم أو   كفالتهم أو  بالقوامة على األطفال أو   
وتقدم . مصاحل الطفل الفضلى   ويف مجيع احلاالت ترجح      ؛هذه املفاهيم يف التشريعات الوطنية    

الدول األطراف املساعدات املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينـهم مـن االضـطالع             
  .مبسؤولياهتم يف تنشئة األطفال

 فيما يتعلـق     متساويةً تكفل الدول األطراف لألطفال ذوي اإلعاقة حقوقاً        )٣(  
فال ذوي اإلعاقـة وهجـرهم       ومنع إخفاء األط   هذه احلقوق وبغية إعمال   . باحلياة األسرية 

وإمهاهلم وعزهلم، تتعهد الدول األطراف بأن توفر، يف مرحلة مبكرة، معلومات وخـدمات             
  .ومساعدات شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة وألسرهم

 عنـهما، إال إذا  تكفل الدول األطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغماً        )٤(  
، أن   للقوانني واإلجراءات السارية عموماً    فقاًو مبراجعة قضائية، و   قررت سلطات خمتصة، رهناً   

جيوز حبال من األحوال أن يفصل الطفـل          وال .هذا الفصل ضروري ملصلحة الطفل الفضلى     
  .كليهما  أوأحد األبوين  أوعن أبويه بسبب إعاقة للطفل

تتعهد الدول األطراف يف حالة عدم قدرة األسرة املباشرة لطفل ذي إعاقة              )٥(  
أن تبذل قصارى جهودها لتوفري رعاية بديلة له داخل أسرته الكـربى، وإن مل              على رعايته ب  

  .يتيسر ذلك فداخل اجملتمع احمللي ويف جو أسري
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حيمي القانون الصيين حق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يف سـن الـزواج يف                 -٨٨
 علـى حريـة      للزواج مبنيـاً   وينص قانون الزواج على أن تطبق الصني قانوناً       . تأسيس أسرة 

وُيحظـر  . الشريكني يف االختيار، وعلى الزواج األحادي، وعلى املساواة بني الرجل واملـرأة           
الزواج بناء على قرار تعسفي لطرف ثالث والزواج ألغراض نفعية وأي أفعال أخرى للتـدخل               

ولضمان دخول كال الطرفني يف الزواج بكامل إرادهتما وبرضائهما الكامل،          . يف حرية التزوج  
 يف مكتـب لتـسجيل      يقتضي القانون املذكور أن يقوم كال الطرفني بتسجيل الزواج شخصياً         

 على أنه كان يوجد يف      ٢٠٠٦ويدل االستقصاء بالعينة لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام        . الزواج
 يف  ١٧,٨٠ مليون أسرة معيشية فيها أشخاص ذوو إعاقة، متثل نسبة           ٧٠,٥الصني ما جمموعه    

ومن بني هذه األسر املعيشية، كان جمموع األسر الـيت   .  الكلي لألسر املعيشية   املائة من اجملموع  
 يف املائة من ١٢,٤٣مجاليها  إ ماليني أسرة، ميثل     ٨,٧٦ن أو أكثر من ذوي اإلعاقة       شخصافيها  

وكان حجم األسرة املعيـشية الـيت فيهـا         . جمموع عدد األسر اليت فيها أشخاص ذوو إعاقة       
  .أشخاص ٣,٥١أشخاص ذوو إعاقة 

. وينص القانون الصيين على أنه يقع على عاتق املواطنني التزام مبمارسة تنظيم األسرة              -٨٩
وينص قانون السكان وتنظيم األسرة على أن هتيئ الدولة األوضاع الالزمة لكفالة أن خيتـار               

 وتـضطلع احلكومـة   . فرادى املواطنني عن علم وسائل منع احلمل املأمونة والفعالة واملناسبة         
 بنشر املعارف املتعلقة بالصحة اإلجنابية على نطـاق واسـع بـني صـفوف               الصينية جدياً 

األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يف سن اإلجناب، وتقوم على حنو استباقي بإرسال املعلومـات              
عن الصحة اإلجنابية وعقاقري وأدوات منع احلمل وخدمات الرعاية الصحية خالل فترة احلمل             

وقامت احلكومة الصينية، وفقـاً     . الوالدة إىل منازل األشخاص ذوي اإلعاقة     والفترة احمليطة ب  
لقانون محاية حقوق املرأة ومصاحلها، بتعزيز نظام للتأمني على اإلجناب وغريه من الضمانات             

، أصدرت جلنة وزارة التشييد والتنمية واإلصالح الوطين يف الصني          ٢٠٠٥ويف عام   . اإلجنابية
لتصميم والتشييد هليئات خدمات تنظيم األسرة بالريف، اليت تقتضي توافر          املعايري األساسية ل  

املرافق الضرورية اخلالية من العوائق يف مراكز خدمات تنظيم األسرة يف املقاطعات والبلدات،             
وقيام هذه املراكز بتوفري خدمات املشورة وخدمات املتابعة، وقيامها بتزويد األشخاص الذين            

دوية واألجهزة واخلدمات التقنية الضرورية اخلاصة مبنـع احلمـل دون           يف سن اإلجناب باأل   
مقابل؛ وقيامها عن طريق التدريب املنتظم بتحسني مستوى اخلدمات اليت يقدمها موظفـو             

  .تنظيم األسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 وجيوز للوالدين من ذوي اإلعاقة أن يقوما بالتبين والوصاية، دون متييز، شريطة عدم              -٩٠

وينص قانون محاية حقـوق     . فقداهنما األهلية للوصاية على النحو املنصوص عليه يف القانون        
املرأة ومصاحلها على أن يتمتع كال الوالدين حبقوق الوصاية على قدم املساواة فيمـا يتعلـق          

 وعليهما التزامـات حبمايـة      وينص قانون الزواج على أن للوالدين حقوقاً      . بأطفاهلما القصَّر 
وال يضطلع اجلد أو األخ األكرب أو الشقيقة الكربى للشخص ذي           . ال القُصَّر وتثقيفهم  األطف

اإلعاقة مبسؤولية كفالة الشخص املذكور إال عندما يفقد والداه األهلية القانونية املنـصوص             
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      وملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة علـى االضـطالع مبـسؤولياهتم          . عليها للقيام بالوصاية  
ق بتربية أطفاهلم، توفر احلكومة املعونة املعيشية والطبيـة والتثقيفيـة واإلسـكانية             فيما يتعل 
فهي، على سبيل املثال، تضمن ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تعاين من الفقر             . األساسية

 أدىن من بدل املعيشة لسكان املناطق احلضرية والريفية وغري ذلك من أوجه املـساعدة               حداً
 للترميم الشامل للمساكن اخلطرة ألسر األشخاص ذوي        لصلة؛ وتطبق خمططاً  املعيشية ذات ا  

اإلعاقة اليت تعاين الفقر يف األرياف؛ ومتنح سياسة اإلسكان احلضري منخفض اإلجيار وترميم             
اإلسكان الريفي اخلطر أولوية الرعاية لألسر الفقرية اليت تعاين من إعاقـة؛ وجيـري تقـدمي                

  .ر يف أسر األشخاص ذوي اإلعاقة لكي حيصلوا على التعليم اإللزامياملساعدة املالية للقُصَّ
وتشدد الصني على محاية حقوق األشخاص املعوقني على قدم املـساواة يف نطـاق              -٩١

وينص قانون محاية القُصَّر على أن يتمتع القُصَّر حبقوق متساوية وفقاً للقانون، بغّض             . األسرة
نس واألصل العرقي والعنصر وثروة األسـرة والعقيـدة         النظر عن جوانب من قبيل نوع اجل      

وجيب على القائمني بتنشئة األطفال ذوي اإلعاقة، وفقاً لقانون محايـة األشـخاص             . الدينية
وجيب على األوصياء على األطفـال ذوي       . ذوي اإلعاقة، أن يفوا بالتزاماهتم يف هذا الصدد       

ام رغبات األشـخاص الـذين يقومـون        اإلعاقة أن يضطلعوا مبسؤولياهتم كأوصياء، باحتر     
وينص قانون الـزواج    . بالوصاية عليهم ومحاية احلقوق واملصاحل املشروعة هلؤالء األشخاص       

على أنه عندما ال يقوم الوالدان بالتزاماهتما فيما يتعلق بتنشئة األطفال، فإن لألطفال القُصَّر أو 
وملنـع  .  الوالدين أداء مبالغ إعالة الطفل يف أن يطلبوا إىلالذين ال ميكنهم العيش املستقل حقاً 

إخفاء األطفال ذوي اإلعاقة أو هجرهم أو إمهاهلم أو عزهلم، توفر احلكومة الصينية الـدعم               
واملساعدة للوالدين وألقارب األطفال ذوي اإلعاقة، ووفقاً لقانون محاية القُـصَّر، تـشترط             

 اإلعاقة الذين ليس هلـم مـصدر مؤكـد          إنشاء مراكز لإلغاثة، لتوفري اإلغاثة للقُصَّر ذوي      
للتعيش، كاملتسولني املتشردين، وإخطـار أوصـيائهم يف التوقيـت املناسـب باحلـضور              

وينص منشور التدابري اليت تتخذ إلدارة إغاثة املتشردين واملتسولني الذين لـيس          . واصطحاهبم
يـة ملـن يتلقـون      هلم مصدر مؤكد للتعيش منه يف املدن على أن توفر مراكز اإلغاثة الرعا            

وتقوم احلكومة بتثقيف أقارب األسرة األقربني أو غريهم من األوصـياء الـذين             . املساعدة
  .يتخلون عن األشخاص ذوي اإلعاقة حىت يضطلعوا بواجبهم يف تنشئتهم

على  ("فاقدي العناصر الثالثة  "وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة املصنفني بوصفهم          -٩٢
 بدون مصدر للتعيش، وبدون قدرة على العمل، وبدون أي عائل قـانوين          وجه التحديد، الذين  

، توفر احلكومة الصينية، من خالل اجملتمع، الرعاية احلياتيـة والرعايـة التأهيليـة              )معترف به 
واخلاصة باملتابعة، والتدريب التقين، واخلدمات الثقافية والترفيهية والرياضية واخلاصة باللياقـة           

من اخلدمات للمنفعة العامة؛ وتقوم بتدريب املنظمات االجتماعية اليت ترمـي           البدنية، وغريها   
خاصة إىل توفري اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومن خالل وسائل مثل املعونة األهلية اليت              
يديرها السكان احملليون واإلعانات احلكومية وشراء احلكومة للخدمات، تـشجع املنظمـات            

  .راد على اختالفهم على إنشاء مرافق خدمية لألشخاص ذوي اإلعاقةواألعمال التجارية واألف
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  ٢٤املادة     
  التعليم

وإلعمـال  . تسلم الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم          )١(  
  جامعاً  تعليمياً هذا احلق دون متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول األطراف نظاماً           

  :يلي  ما مدى احلياة موجهني حنواًعلى مجيع املستويات وتعلم
التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات،           )أ(  

  وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع البشري؛
 عـن   فضالًتنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم،          )ب(  

  بدنية، للوصول هبا إىل أقصى مدى؛قدراهتم العقلية وال
  .متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة يف جمتمع حر  )ج(  
  :يلي  ماحترص الدول األطراف يف إعماهلا هذا احلق على كفالة  )٢(  
عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام على أساس             )أ(  

 اجملاين واإللزامي أو الثانوي    ال ذوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي     اإلعاقة، وعدم استبعاد األطف   
  على أساس اإلعاقة؛

اجملاين االبتـدائي   متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على التعليم           )ب(  
   على قدم املساواة مع اآلخرين يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها؛، اجليد واجلامع،والثانوي
  اجات الفردية بصورة معقولة؛مراعاة االحتي  )ج(  
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم يف نطاق نظام التعلـيم              )د(  

  العام لتيسري حصوهلم على تعليم فعال؛
توفري تدابري دعم فردية فعالة يف بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو               )ه(  

  .األكادميي واالجتماعي، وتتفق مع هدف اإلدماج الكامل
األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتيـة        األطراف  متكن الدول     )٣(  

على قدم املساواة   يف التعليم   ومهارات يف جمال التنمية االجتماعية لتيسري مشاركتهم الكاملة         
 هلذه الغاية، تتخذ الدول األطـراف تـدابري         وحتقيقاً. مع آخرين بوصفهم أعضاء يف اجملتمع     

  :يلي  مامناسبة تشمل
تيسري تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشـكال             )أ(  

االتصال املعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسري الدعم والتوجيه عـن طريـق             
  األقران؛

  تيسري تعلم لغة اإلشارة وتشجيع اهلوية اللغوية لفئة الصم؛  )ب(  
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الصم املكفوفني، وخاصة األطفال      أو الصمكفالة توفري التعليم للمكفوفني و      )ج(  
منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص املعنيني، ويف بيئات تسمح بتحقيق   

  .أقصى قدر من النمو األكادميي واالجتماعي
 إلعمال هذا احلق، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتوظيف          وضماناً  )٤(  

أو طريقة برايل، ولتـدريب     / يتقنون لغة اإلشارة و    ،وو إعاقة مدرسني، مبن فيهم مدرسون ذ    
ويشمل هذا التـدريب التوعيـة      . األخصائيني واملوظفني العاملني يف مجيع مستويات التعليم      

باإلعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة املناسبة، والتقنيات واملواد 
  .إلعاقةالتعليمية ملساعدة األشخاص ذوي ا

تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التعليم            )٥(  
والتدريب املهين وتعليم الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى قدم املساواة            العام  العايل  

 هلذه الغاية، تكفل الدول األطراف توفري الترتيبات التيـسريية املعقولـة            وحتقيقاً. مع آخرين 
  .شخاص ذوي اإلعاقةلأل
، ٢٠٠٦أبريل  /ُيظهر االستقصاء الوطين الصيين بالعينة الثاين، الذي أجري يف نيسان           -٩٣

     . طفل من ذوي اإلعاقة بني سـن الثالثـة واخلامـسة   ٩٢٠ ٠٠٠أنه كان يوجد يف الصني   
 بنت من ذوي اإلعاقة على      ٣٤٧ ٠٠٠ ولد و  ٥٦٩ ٠٠٠ومن هؤالء األطفال، كان يوجد      

  .تقريبوجه ال
وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن املدارس االبتدائية واإلعداديـة              -٩٤

العادية جيب أن تقبل األطفال والشباب ذوي اإلعاقة القادرين على التكيف مع حياة الدراسة              
 العايل بتلك املدارس؛ وعلى أن املدارس الثانوية العادية واملدارس الثانوية املهنية ومعاهد التعليم    

جيب أن تقبل الطالب ذوي اإلعاقة الذين يستوفون شروط االلتحاق اليت تنص عليها الدولة،              
ويوجد بني الدارسني يف الفصول العادية باملدارس الثانوية        . وأال ترفض قيدهم بسبب إعاقتهم    

ن  طالب مكفوف أو أصّم أو يعاين م       ٢٦٩ ٠٠٠واملدارس االبتدائية العادية يف الوقت احلايل       
 يف املائة من جمموع هذه األنواع الثالثة من الطـالب           ٦٢,٨٧صعوبة ذهنية، ميثلون ما نسبته      

ومتنح احلكومة إعفاء من رسوم التعليم ومن تكاليف دراسية متنوعة على           . املنتظمني يف املدارس  
  عن منحها إعانـات    فضالًسبيل األولوية للطالب ذوي اإلعاقة خالل مرحلة التعليم اإللزامي،          

على سبيل األولوية للمساعدة يف تغطية التكاليف املعيشية للطـالب ذوي اإلعاقـة املقـيمني               
وتنشئ بعض معاهد التعليم العايل مناهج خاصة تستهدف الطالب ذوي اإلعاقـة،            . بالداخلية

، كان عدد الطالب اجلـامعيني      ٢٠٠٩ويف عام   . وتقوم بقيدهم وتدريبهم على أساس مستقل     
.  طالبـاً ٢٢ ٢٤١لعليا الذين يدرسون يف معاهد التعليم العايل العادية يبلغ         وطالب الدراسات ا  

 طريق وسائط مثل    وميكن للطالب ذوي اإلعاقة أيضاً أن خيتاروا تلقي التعليم العايل للبالغني عن           
  .التعلم عن بعد
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وينص قانون التعليم اإللزامي على     . وتنشط الصني يف تطوير مدارس التعليم اخلاص        -٩٥
للتعليم اخلاص، هبـدف تطبيـق      ) فصوالً(تقيم احلكومة، كلما دعت الضرورة، مدارس       أن  

التعليم اإللزامي على األطفال والشباب ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية والكالمية واإلعاقـة            
وتنص اللوائح املتعلقة بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة على        . الذهنية الذين بلغوا سن املدرسة    

 يف أعمال التعليم اخلاص مببدأ اجلمع بني تعليم املهارات الثقافية ومهارات العمل             أن يتم التقيد  
التدريس على  " مع إيالء االهتمام الواجب لتلبية احتياجاهتم البدنية والذهنية، وعلى أن يقدم          

 والتعليم الفردي لتلبية االحتياجات الفردية للطالب ذوي اإلعاقات املتنوعة؛          "أساس التصنيف 
من  أن يالئم تصميم املناهج وخطط التدريس ومواد التدريس ما لألطفال ذوي اإلعاقة           وعلى  

، أصدر املكتب العام جمللس الدولة وثيقة اآلراء بشأن         ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . خصائص معينة 
مواصلة التعجيل بتطوير التعليم اخلاص، اليت حتدد بعض متطلبات من قبيل النهوض باملنظومة             

خاص ذوي اإلعاقة وآلية ضمان تكاليف التعليم اخلاص، وتعزيز بناء هيئة مـن    التعليمية لألش 
كما اقترحت اآلراء التعجيل بتطوير مرحلتني عالية وثانوية متسمتني         . مدرسي التعليم اخلاص  

بالتوجه املهين بصفة رئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، لتهيئة األوضاع توطئة لتوظيفهم فيما            
  .راسةبعد أو ملواصلتهم الد

مشروع تشييد مدارس التعلـيم اخلـاص       "، أصدرت الصني وثيقتها     ٢٠٠٨ويف عام     -٩٦
 مدرسة للتعلـيم    ١ ١٦٠، الذي يرمي إىل بناء أو جتديد وتوسيع         "باملنطقتني املركزية والغربية  

      ومنـذ  .  باليـني يـوان    ٥,٤٥اخلاص، واعتزمت اخلزانة املركزية املسامهة فيه مببلغ يصل إىل          
، تضع احلكومة برامج متتابعة ملناهج املدارس اخلاصة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة             ١٩٨٧عام  

، وضعت خطة تنفيذية الستحداث     ٢٠٠٧العقلية ومدارس الُصّم ومدارس املكفوفني، ويف عام        
التعليم اإللزامي مبدارس التعليم اخلاص، أدت إىل إضافة مقررات يف إعادة التأهيل واالتـصال              

     ، كانـت الدولـة    ٢٠٠٩وحبلول هناية عام    . يا املعلومات واللغات األجنبية   اجملتمعي وتكنولوج 
 مدرسـة   ٥٤١ مدرسة للمكفـوفني، و    ٣٥ مدرسة للتعليم اخلاص، منها      ١ ٦٧٢قد أنشأت   

        مدرسة لذوي اإلعاقة الذهنية، بينما بلـغ عـدد املـدارس العامـة للتعلـيم                ٤٠١للُصّم، و 
  طالب،١٥٩ ٠٠٠دد الطالب يف مدارس التعليم اخلاص وبلغ جمموع ع  .  مدرسة ٦٩٥اخلاص  
 يف املائة عن    ١٠ طالب يدرسون على مستوى املدرسة الثانوية، بزيادة نسبتها          ٩ ٠٠٠منهم  

 يف املائة لألشخاص الذين يف سن املدرسـة        ٨٠وبلغ معدل االلتحاق باملدارس     . العام السابق 
لبدنية والعقلية للطالب ذوي اإلعاقة، تقوم      ووفقاً لالحتياجات ا  . من ذوي اإلعاقات املختلفة   

معاهد التعليم اخلاص بالتركيز على رفع قدراهتم يف جوانب من قبيـل املهـارات احلياتيـة                
ومهارات التواصل واالندماج االجتماعي، وعلى هتيئة بيئة طيبة تؤدي إىل النهوض بالـصحة            

شر املاضية، دفع احتاد األشخاص     وخالل السنوات الع  . البدنية والعقلية للطالب ذوي اإلعاقة    
 ٢٠٠ ٠٠٠ل  مليون يوان، لتقدمي الدعم املـايل        ٢٠٠ يقارب    إمجالياً املعوقني يف الصني مبلغاً   

 إلعادة التأهيل السابق علـى املدرسـة         معهداً ١ ٥٧٨طالب من ذوي اإلعاقة، كما أنشأ       
ني بـسياسة   الـص  وتأخذ.  طفل ٢٠ ٠٠٠ ما يقرب من       لألطفال الُصّم، تستوعب سنوياً   

  .املساواة بني الرجل واملرأة يف تطبيقها التعليم اإللزامي لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 بتنمية التعليم املهين والتـدريب املهـين لألشـخاص ذوي           الصينيةوتقوم احلكومة     -٩٧
 ١٥ ٤٦٠، كان من بني الطالب املنتظمني يف املدارس العالية املهنية ٢٠٠٨ففي عام . اإلعاقة
، ٢٠٠٩وحبلول عـام    . ٢٠٠٤ يف املائة عن سنة      ٥٢ ذوي اإلعاقة، بزيادة نسبتها       من طالباً

 ٣ ٩٨٤ للتعليم املهين من املرحلة الثانوية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ و     معهداً ١٧٤كان يوجد   
 شـخص   ٧٨٥ ٠٠٠ للتدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة، قامت بتدريب          خمتلفاً معهداً

  .الفئات العمريةذوي إعاقات خمتلفة من خمتلف 
مني على زيادة عـدد الطـالب املقبـولني يف          وتشجع الدولة كليات تدريب املعل      -٩٨

اخلاص كما تشجع املعلمني الذين على مستوى رفيع من الكفاءة التعليم  التخصصات يف جمال    
، كان عدد أعضاء هيئات ٢٠٠٩وحبلول عام . على قبول مناصب التدريس يف التعليم اخلاص

 مدرس، وكان   ٣٥ ٠٠٠ملكرسة للتعليم اخلاص يف مدارس التعليم اخلاص قد بلغ          التدريس ا 
وبـدأت  .  بعد عام  عدد مدرسي التعليم اخلاص املستخدمني يف مدارس عادية قد ارتفع عاماً          

الدولة برامج تدريبية لنظار مدارس التعليم اخلاص، وأنشأت قواعد وطنية لتدريب املعلمني يف             
ويتمتع املعلمون الذين يعملون يف جمال التعليم املهـين      . ص ذوي اإلعاقة  التعليم املهين لألشخا  

بإعانات خاصة مرتبطة بالعمل، يف حني يتمتع معلمو املعاهد التعليميـة وإداريوهـا الـذين         
  .جييدون لغة اإلشارة أو طريقة برايل بإعانات

ـ            -٩٩ ة اإلشـارة،   وتشجع احلكومة الصينية تطوير طرائق بديلة لالتصال مثل برايل ولغ
وتـدرج  .  على األشخاص ذوي اإلعاقة يف تعلم املهارات واملشاركة يف حياة اجملتمع           تيسرياً

الدولة لغة اإلشارة وطريقة برايل ضمن خطة العمل الوطين للغات والنصوص بوصفهما مـن         
وتنشئ احلكومة معاهد لألحباث يف لغة اإلشارة وطريقة برايـل          . اللغات والنصوص اخلاصة  

ستوى الوطين، وتقوم بتجميع لغة إشارة متخصصة جملاالت معينة منـها اسـتخدام             على امل 
 للمؤهالت املهنيـة للمتـرمجني       وطنياً احلواسيب والرياضة والعلوم الطبيعية، وأنشأت نظاماً     

كما تطبق الدولة سياسة دعم املنشورات بطريقة برايل، وتوفري مواد          . الشفويني بلغة اإلشارة  
 عن مـواد التـدريس      فضالً بطريقة برايل واملطبوعة حبروف كبرية باجملان،        التدريس املكتوبة 

. لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، وحتديد مستويات لتعليم الُصّم باستعمال لغـة اإلشـارة            
ومجيع معاهد الصني التعليمية للمكفوفني تستخدم التعليم بطريقة برايـل، وتكملـه طـرق              

وتـستعني املعاهـد    . علومات مثل مواد القراءة املسموعة    التدريس اليت تيسر احلصول على امل     
  .التعليمية للُصّم بوسائل التعليم الشفهية اليت تكملها لغة اإلشارة واللغة املكتوبة

  ٢٥املادة     
  الصحة
تعترف الدول األطراف بـأن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلـق يف التمتـع بـأعلى                

وتتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة      . ةمستويات الصحة دون متييز على أساس اإلعاق      
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الكفيلة حبصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بني اجلنسني، مبا             
  :يلي  مال الدول األطراف بوجه خاص علىوتعم. يف ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي

ـ      أو توفري رعاية وبرامج صحية جمانية      )أ(   خاص ذوي  معقولة التكلفـة لألش
اإلعاقة تعادل يف نطاقها ونوعيتها ومعايريها تلك اليت توفرها لآلخرين، مبا يف ذلك خدمات              

  الصحة اجلنسية واإلجنابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛
 بـسبب إعاقتـهم مـن       حيتاج إليه األشخاص ذوو اإلعاقة حتديداً      توفري ما   )ب(  

 االقتضاء، وخدمات هتدف إىل التقليل إىل       خدمات صحية، تشمل الكشف املبكر والتدخل عند      
  أدىن حد من اإلعاقات ومنع حدوث املزيد منها، على أن يشمل ذلك األطفال وكبار السن؛

 ممكن من جمتمعاهتم احملليـة،      توفري هذه اخلدمات الصحية يف أقرب مكان        )ج(  
  يف ذلك يف املناطق الريفية؛ مبا

دمي رعاية إىل األشخاص ذوي اإلعاقـة       الطلب إىل مزاويل املهن الصحية تق       )د(  
بنفس جودة الرعاية اليت يقدموهنا إىل اآلخرين، مبا يف ذلك تقدمي هذه الرعاية على أسـاس                
املوافقة احلرة واملستنرية، من خالل القيام جبملة أمور منها زيادة الوعي حبقـوق اإلنـسان                

 واحتياجاهتم من خالل تـوفري      املكفولة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم واستقالهلم الذايت      
  التدريب هلم ونشر معايري أخالقية تتعلق بالرعاية الصحية يف القطاعني العام واخلاص؛

حظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف تـوفري التـأمني الـصحي،               )ه(  
 بطريقـة منـصفة     يـوفرا والتأمني على احلياة حيثما يسمح القانون الوطين بذلك، على أن           

  ؛ومعقولة
 اخلدمات الـصحية    أو منع احلرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية         )و(  

  .الغذاء والسوائل بسبب اإلعاقة أو
يقتضي قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة أن تقدم احلكومة على مجيع املستويات              -١٠٠

دف احلكومة  وهت. املساعدة اخلاصة بالرعاية الطبية األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفقراء        
 الصينية إىل إنشاء نظام للرعاية الصحية يغطي سكان احلضر والريف، ونظام كامـل نـسبياً              

خلدمات الصحة العامة ونظام للرعاية الصحية، لتحقيق املساواة يف خدمات الصحة األولية،            
ويشترط جملس الدولة يف آرائه بشأن تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة . ٢٠٢٠حبلول عام 

ُتكفل هلؤالء األشخاص إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية األولية، وأن يوفر هلـم             أن  
نظام خدمات الصحة األولية الذي يغطي سكان احلضر والريف خدمة مأمونة وفعالة ومرحية             

  .ومعتدلة التكلفة
 وتويل الصني أولوية لتطوير اخلدمة الصحية اجملتمعية بغرض تلبية االحتياجات اخلاصة          -١٠١

ويقتضي جملس الدولة كذلك، يف آرائـه بـشأن تعزيـز قـضية             . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
األشخاص ذوي اإلعاقة، إنشاء نظام للخدمات اجملتمعية، تقـوده مؤسـسات متخصـصة             
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وينص اجمللس، يف آرائه اإلرشادية بشأن تطـوير خدمـة          . وتدعمه األسر واألحياء السكنية   
لى أن مؤسسات الرعاية الصحية اجملتمعية املذكورة ذات  الصحة اجملتمعية للمناطق احلضرية، ع    

وينبغي أن  . طابع ال يهدف إىل الربح وينبغي أن تركز خدماهتا على األشخاص ذوي اإلعاقة            
تكون اخلدمة اليت تقدمها استباقية فيما تقوم به من توعية، وأن تشمل التثقيـف الـصحي                

وقد أنـشأت الـصني     .  والكثرية احلدوث  والوقاية وإعادة التأهيل وعالج األمراض الشائعة     
) حمطـة ( مركـز    ٢٧ ٠٠٠بالفعل نظامها اخلاص بالرعاية الصحية اجملتمعية، وكان يـضم          

  .٢٠٠٩للخدمة حبلول هناية عام 
وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تشترك الدولة يف املنع املنهجي               -١٠٢

ويطلب جملس الدولة، يف آرائه     . بكر من العيوب اخللقية   لإلعاقة بتوفري آلية للوقاية والعالج امل     
بشأن تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة، القيام جبهود جمتمعية ووقائية من ثالث مستويات             

    ووفقـاً  . مع التركيز على املنع يف املستوى األول، للسيطرة على حدوث اإلعاقـة ومنوهـا             
سكانية واحلد من العيوب واإلعاقـات اخللقيـة        خلطة العمل الصينية بشأن حتسني النوعية ال      

، سيجري نشر التثقيف اجملاين املتعلق بـالزواج واإلجنـاب والفحـوص            )٢٠١٠-٢٠٠٢(
الصحية اجملانية قبل الزواج وتقدمي التوجيه بشأن استخدام اإلضافات الغذائية مثـل محـض              

طين لتحـسني   وسيجري إنشاء شبكة للتشخيص قبل الوالدة على املـستوى الـو          . الفوليك
وأصدرت احلكومة الصينية التدابري اإلدارية لفحـص       . الكشف عن التشوهات خالل احلمل    

أمراض األطفال احلديثي الوالدة، بغرض تعميم فحص وعالج أمراض األطفـال احلـديثي             
، )٢٠١٥-٢٠٠٧(وتطبق الصني خطة منع اإلعاقة السمعية وإعادة التأهيل منـها           . الوالدة

ونتيجة لعقدين من اجلهود املبذولة،     . عامل توجد لديه خطة من هذا القبيل      وهي أول بلد يف ال    
واخنفـضت نـسبة    .  مليون شخص  ١,٥ب مت خفض العدد الكلي حلاالت حدوث اإلعاقة        

األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية النامجة عن أمراض وراثية وتشوهات يف النمو وسوء التغذية             
، األمـر الـذي   ٢٠٠٦يف املائة يف استقصاء عام  ١,٣ إىل ١٩٨٧ يف املائة يف عام     ٢,٦من  

  . مليون شخص١,١أنقص عدد األشخاص ذوي اإلعاقة حبوايل 
، توفد احلكومة أفرقة كثرية من العاملني بـاملهن الطبيـة إىل             عاماً ٢٠ومنذ أكثر من      -١٠٣

ري مـن   املناطق الريفية والنائية لتوفري خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيـل، وأدارت الكـث            
وأسس بعض خرباء الطـب املعروفـون يف        . حلقات العمل التدريبية للعاملني يف احلقل الطيب      

الصني الرابطة الصينية إلعادة تأهيل ذوي اإلعاقة، وعملت مراكز إعادة التأهيل على مـستوى              
املقاطعات على تشجيع املعارف املتعلقة حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بني صـفوف             

.  يف احلقل الطيب بتنظيم حلقات العمل وجتميع املواد التدريبية وتنظيم أفرقة احملاضـرين             العاملني
 ألي شخص، مبا يف ذلك      وحيظر القانون الصيين إجراء العالج الطيب وتقدمي الرعاية الطبية قسراً         

  .األشخاص ذوو اإلعاقة، بدون موافقة مستنرية من األشخاص املعنيني بكامل إرادهتم احلرة
 .وتسعى الصني إىل النهوض بنظاميها اخلاصني بالتأمني الصحي واملساعدة الـصحية            -١٠٤

ويطلب جملس الدولة، يف آرائه بشأن مواصلة إصالح نظام الرعاية الصحية، إنشاء نظام للتأمني              
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وينبغي أن يشمل هذا النظـام      .  من سكان احلضر وسكان الريف     الصحي األساسي يغطي كالً   
 لنظـام الرعايـة      جديداً اسي للعاملني يف املدن، ولسكان املدن، ومنوذجاً      التأمني الصحي األس  

وتطبـق احلكومـة    . الطبية التعاونية الريفية واملساعدة املتعلقة بالرعاية الصحية للحضر والريف        
الصينية جمموعة من السياسات الرامية إىل تشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف الـنظم              

 يف املائة   ٩٤,٤، انضم   ٢٠٠٩ويف عام   . لرعاية الصحية والتأمني اإلجنايب   األساسية للمعاشات وا  
 الطبيـة التعاونيـة     من األشخاص ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية إىل النموذج اجلديد للرعاية          

 يف املائـة مـن      ٨٩,٤ يف املائة من سكان املدن ذوي اإلعاقـة و         ٦١,٤الريفية، كما انضم    
وأنشأت احلكومة الـصينية  . ىل التأمني األساسي للرعاية الصحية   موظفي املدن ذوي اإلعاقة إ    

 على التوايل نظامي املساعدات اخلاصة بالرعاية الصحية الريفيـة          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣يف العامني   
واحلضرية، مع التركيز على توفري املساعدة الطبية للفئات ذات الدخل املنخفض واألشخاص            

د أخذ متويل هذه املساعدة يف االزدياد يف األعوام         وق. ذوي اإلعاقة واملرضى بأمراض خطرية    
، بلغ اإلنفاق على املساعدة املتعلقة بالرعاية الصحية احلـضرية          ٢٠٠٩وحبلول عام   . األخرية

 ماليني شخص؛ وجمموع اإلنفاق     ٩,٤٦ باليني يوان، أفاد منها      ٣,٤٧على املستوى الوطين    
  . مليون شخص٦٥,٥٩اعدة الطبية إىل  باليني يوان، لتقدمي املس٥,٦٩للمناطق الريفية 

اإليـدز  /اية من فريوس نقص املناعة البشريوتويل احلكومة الصينية أولوية عالية للوق    -١٠٥
وقد حتسن الوعي العام واإلملام بالوقاية من األمراض املعدية وعالجها سـواء مـن     . وعالجه

وجيـري  . مراض املعديـة  خالل أنشطة الترويج العامة أو احلمالت اخلاصة من قبيل يوم األ          
  .كذلك شن احلمالت التثقيفية واإلعالمية يف وسائط اإلعالم اإلخبارية

وتعلق احلكومة الصينية أمهية على محاية احلقوق اإلجنابية لألشخاص ذوي اإلعاقـة              -١٠٦
 مع األشـخاص ذوي     وتتواصل مؤسسات تنظيم األسرة فعلياً    . وتوليهم رعاية إجنابية خاصة   

وجيري أيضاً زيادة اجلهود املبذولـة      . ن يف سن الزواج يف التثقيف بشأن اإلجناب       اإلعاقة الذي 
  .لتقدمي اخلدمات السابقة على الوالدة ملنع حاالت احلمل غري الطوعي واحلد منها

  ٢٦املادة     
  التأهيل وإعادة التأهيل

تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة، مبا يف ذلك عن طريـق دعـم           )١(  
قران، لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر من االسـتقاللية واحملافظـة              األ

عليها، وحتقيق إمكاناهتم البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنية على الوجه األكمل، وكفالـة            
 لتلك الغاية، تقوم الـدول      وحتقيقاً.  ومشاركتهم بشكل تام يف مجيع نواحي احلياة       إشراكهم

ري خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقهـا،           األطراف بتوف 
وخباصة يف جماالت الصحة والعمل والتعليم واخلدمات االجتماعية، على حنو جيعـل هـذه              

  :اخلدمات والربامج
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تبدأ يف أقرب مرحلة قدر اإلمكان، وتستند إىل تقييم متعدد التخصـصات              )أ(  
   قوته على حدة؛الحتياجات كل فرد ومواطن

 يف اجملتمع احمللـي ويف      ومشاركتهم األشخاص ذوي اإلعاقة     إشراكتدعم    )ب(  
يف أقرب مكان   و على أساس طوعي     ، وأن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة     مجيع نواحي اجملتمع  

  . احمللية، مبا يف ذلك يف املناطق الريفيةللمجتمعاتممكن 
ـ          )٢(   دريب األويل واملـستمر    تشجع الدول األطراف على وضع بـرامج الت

  .لألخصائيني واملوظفني العاملني يف جمال تقدمي خدمات التأهيل وإعادة التأهيل
تشجع الدول األطراف توفر ومعرفة واستخدام األجهزة والتقنيات املعينة،           )٣(  

  .املصممة لألشخاص ذوي اإلعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل
 يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وإعـادة         نشطاً ة اشتراكاً تشترك احلكومة الصيني    -١٠٧

، ٢٠١٠ و ٢٠٠٦هلذا الغرض، يف الفترة بني العامني        وخصصت احلكومة املركزية  . تأهيلهم
، كان عدد األشـخاص     ٢٠٠٩وحبلول هناية عام    .  بليون يوان  ١,٥٨ميزانية إمجالية قدرها    

    ١٨التأهيل بدرجات متفاوتة قـد بلـغ        ذوي اإلعاقة الذين متتعوا خبدمات التأهيل وإعادة        
  .ليون شخصم

وتعكف احلكومة الصينية على إنشاء شبكة جمتمعية خلدمات إعادة التأهيل، تـضم              -١٠٨
مراكز للخدمات الصحية اجملتمعية، ومستشفيات للمدن ومـستوصفات للقـرى، وتـوفر            

ثقيف واألدوات  لألشخاص ذوي اإلعاقة الرعاية اخلاصة بإعادة التأهيـل وتـزودهم بـالت           
وتشدد خدمة إعادة التأهيل اجملتمعية على املشاركة اإلجيابيـة لألشـخاص ذوي             .واملعدات

وقد قامت احلكومة   . اإلعاقة وأسرهم، الذين جيدون التشجيع لإلمساك بزمام إعادة تأهيلهم        
). كـز مبا فيهـا املـدن واملرا  (ة  مقاطعة منوذجية إلعادة التأهيل اجملتمعي    ٣٤٩بالفعل بتطوير   

 من املدن على مستوى املقاطعات      ١ ٥٦٩ من أحياء املدن و    ٨٠٧، كان   ٢٠٠٩وحبلول عام   
 يف  ٦٨,٩ يف املائة ونـسبة      ٩٠,٤قد نشرت خدمات إعادة التأهيل اجملتمعية، مبا ميثل نسبة          

  . ماليني شخص ذي إعاقة٩,٨٤٤املائة من اجملموع الوطين على التوايل، يفيد منها 
، أجريت عمليات جراحية إلعادة تأهيل البصر ملرضى        ٢٠٠٩-٢٠٠٧ ويف الفترة من    -١٠٩

 شخص يعانون   ١٠٧ ٠٠٠ مليون مريض؛ ومت تزويد      ٢,٧٣١إعتام عدسة العني يبلغ عددهم      
     من ضعف اإلبصار بأجهزة معينة لإلبصار، وتوفري التدريب بغرض إعـادة التأهيـل لــعدد              

.  يعانون مـن مـرض التوحـد    طفال٧ً ٥٢٥ من ذوي اإلعاقة العقلية و   طفالً ٧٩ ٧١٩يبلغ  
 للوقاية من املرض العقلـي وعالجـه        "والشامل واملنفتح اجملتمعي  "وأسهم النموذج احلكومي    

  . ماليني مريض من ذوي األمراض العقلية٤,٩٠٣وإعادة تأهيله يف إعادة تأهيل 
ب جملـس   ويطل. وحترص الصني على تنمية مواردها البشرية يف مهنة إعادة التأهيل           -١١٠

الدولة يف آرائه بشأن مواصلة حتسني أعمال إعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقـة إدراج              



CRPD/C/CHN/1 

57 GE.11-40796 

طب إعادة التأهيل يف تدريب املمارسني العامني واستحداث مقررات يف طب إعادة التأهيل             
ووضعت احلكومة خطة لتدريب املشتغلني مبهنة إعادة التأهيل        . يف كليات الطب واجلامعات   

 ١٠ ١/٠٠٠ ١٠٠/٠٠٠مشروع  " بتنفيذ   ٢٠١١-٢٠٠٩وقامت يف الفترة    ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(
 خبري ومدير إلعادة تأهيـل اإلعاقـة،        ١٠٠، أي تدريب    "من املشتغلني مبهنة إعادة التأهيل    

 بإعادة التأهيل وموظفي اإلدارة، وتدريب عدة مئـات         وإعادة تدريب آالف املشتغلني حالياً    
وعلى الصعيد الوطين، أنـشئت     . ى صعيد اجملتمع احمللي   األلوف من ميّسري إعادة التأهيل عل     

فرقة عمل إرشادية تقنية معنية بإعادة التأهيل من اإلعاقة لتضع املعايري التقنية، وتقوم بتجميع              
  .مناهج التدريب واملواد التدريبية

وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تنظم اإلدارات احلكومية وتدعم          -١١١
اث املتعلقة مبعدات إعادة التأهيل واألجهزة املعينة وتطويرها وإنتاجها وتوريدها وصيانتها األحب

. ووضعت الصني املعايري الوطنية لفئات األجهزة املعينة لإلعاقة ومـصطلحاهتا         . وإصالحاهتا
وكلَّفت احلكومة بعض املؤسسات املتخصصة بإدارة دورات تدريبية منتظمة على املعـدات            

كما منحت احلكومات احمللية الدعم يف امليزانيـة لتـوفري          . اخلاصة بإعادة التأهيل  واألجهزة  
وعلى . معدات التدريب على إعادة التأهيل على مستوى القواعد الشعبية ويف املناطق الريفية           

، استضافت الصني معـرض الرعايـة وإعـادة         ٢٠٠٧مدى ثالث سنوات متتالية منذ عام       
ى اجلمهور وخباصة على األشخاص ذوي اإلعاقة معدات إعادة         التأهيل، الذي ُتعرض فيه عل    

جبميع أنواعها، والذي تشترك خالله جهـات التـصنيع الـصينية            التأهيل وأجهزهتا املعينة  
واخلارجية ومقدمو اخلدمات ومؤسسات األحباث وتتوسع يف عمليات التبادل والتعاون فيما           

لبعض  يف جمال معدات التأهيل واألجهزة املعينةوقدمت احلكومة الصينية أيضاً املساعدة   . بينها
  .البلدان النامية يف آسيا وأفريقيا

  ٢٧املادة     
  العمل والعمالة

تعترف الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل، على قـدم              )١(  
 املساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا احلق إتاحة الفرصة هلم لكسب الرزق يف عمل خيتارونـه              

قبلونه حبرية يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني             ي أو
وحتمي الدول األطراف إعمال احلق يف العمل وتعززه، مبـا يف           . هلم ويسهل اخنراطهم فيهما   

ذلك حق أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق اختـاذ اخلطـوات               
  :يلي  مالتشريعات، لتحقيق عدة أهداف منهااملناسبة، مبا يف ذلك سن ا

حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما خيتص جبميع املسائل املتعلقة بكافـة              )أ(  
أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيني والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي،           

  وظروف العمل اآلمنة والصحية؛
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عاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة، على     محاية حقوق األشخاص ذوي اإل      )ب(  
قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمـل                
متساوي القيمة، وظروف العمل املأمونة والصحية، مبا يف ذلك احلمايـة مـن التحـرش،               

  واالنتصاف من املظامل؛
ارسة حقوقهم العمالية والنقابية    كفالة متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من مم        )ج(  

  على قدم املساواة مع اآلخرين؛
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول بصورة فعالة على الربامج العامة   )د(  

  للتوجيه التقين واملهين، وخدمات التوظيف، والتدريب املهين واملستمر؛
يف سـوق   تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقـة            )ه(  
  إليه؛ صول عليه واملداومة عليه والعودة عن تقدمي املساعدة على إجياد العمل واحلفضالًالعمل، 

تعزيز فرص العمل احلر، ومباشرة األعمال احلرة، وتكـوين التعاونيـات،             )و(  
  والشروع يف األعمال التجارية اخلاصة؛

  تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام؛  )ز(  
جيع عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص من خالل انتهاج           تش  )ح(  

سياسات واختاذ تدابري مناسبة، قد تشمل الربامج التصحيحية، واحلوافز، وغري ذلـك مـن              
  التدابري؛

كفالة توفري ترتيبات تيسريية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أمـاكن             )ط(  
  العمل؛

إلعاقة للخربات املهنية يف سوق العمل      تشجيع اكتساب األشخاص ذوي ا      )ي(  
  املفتوحة؛
تعزيز برامج إعادة التأهيل املهين والوظيفي، واالحتفاظ بالوظائف، والعودة           )ك(  

  .إىل العمل لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة
 تكفل الدول األطراف عدم إخضاع األشـخاص ذوي اإلعاقـة للـرق             )٢(  

  .القسري  أو مع اآلخرين، من العمل اجلربيالعبودية، ومحايتهم على قدم املساواة أو
ينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على محاية حق هـؤالء األشـخاص يف                -١١٢
وحيظر قانون تعزيز العمالة التمييز من جانب أرباب العمل ضـد األشـخاص ذوي              . العمل

اقـة علـى أن    وتنص اللوائح املتعلقة بعمل األشخاص ذوي اإلع      . اإلعاقة يف عملية التوظيف   
يهيئ أصحاب العمل ظروف العمل والسالمة يف مكان العمل مبا يتناسب مـع األوضـاع               

وحتظر اللوائح كذلك التمييز ضد هؤالء العاملني من حيـث          . البدنية للعاملني ذوي اإلعاقة   
الترقية وتقييم األداء ومنح املؤهالت املهنية واملكافأة والضمان االجتماعي واستحقاقات الرفاه           
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وينص كل من قانون العمل وقانون عقود العمل على املساواة يف األجر علـى              . االجتماعي
 مليون شخص   ٢٢، كان ينخرط يف سلك العمل       ٢٠٠٩وحبلول هناية عام    . العمل املتساوي 

 يف   مليونـاً  ١٧,٥٧ ماليني شخص يعملون يف املدن والبلـدات، و        ٤,٤٣ذي إعاقة، منهم    
  .املناطق الريفية

ينبغي أال تقل نسبة العـاملني      ) ١: (احلكومة الصينية تدابري املساعدة التالية    واختذت    ١١٣
وجيب أن يسهم أربـاب العمـل   .  يف املائة١,٥ذوي اإلعاقة إىل جمموع عدد العاملني عن        

الذين ال يستوفون هذا النصاب يف صندوق لتشجيع عمل األشخاص ذوي اإلعاقة بدفع رسم     
 يف املائة من وظـائف      ٢٥غل األشخاص ذوو اإلعاقة نسبة      وجيب أن يش  . لتوظيف املعوقني 

وعندما . العمل على أساس التفرغ لدى الكيانات املخصصة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة  
ُيشجَّع األشخاص  ) ٢. (يتحقق هذا اهلدف، ميكن أن يتمتع أرباب العمل بتخفيضات ضريبية         

 تتمتع بدعم التمويل املتناهي الـصغر       ذوو اإلعاقة على الشروع يف أعمال جتارية خاصة هبم،        
 أو   مالياً ومتنح احلكومات احمللية، كحكومة بيجني البلدية، دعماً      . وتعفى من الرسوم اإلدارية   

 فـضالً  ملرة واحدة  لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يبدؤون مشاريعهم التجارية اخلاصة             عينياً
كومة املنتجات واألعمال التجاريـة     حتدد احل ) ٣(.  أماكن العمل  عن الدعم املايل الستئجار   

األكثر مالءمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومتنح أولوية يف إنتـاج وإدارة هـذه املنتجـات                
وُتمَنح . واألعمال ألرباب العمل الذين يدفعون مبالغ رفاه اجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة          

يف عملية املشتريات    ريناملذكو األولوية ألرباب العمل الذين يدفعون مبالغ الرفاه االجتماعي       
توفر احلكومة التمويـل املخـصص      ) ٤. (تساوى مجيع الظروف األخرى   تاحلكومية، عندما   

للتدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتكلف وكاالت خدمات التوظيف العامة بتـوفري            
 وتقييم التدريب اجملاين على العمل هلم، األمر الذي يشمل التدريب املهين، واملشورة الوظيفية،         

يف املنافسة  ، لتعزيز قدرهتم على     التأهيلالقدرة على التكيف مع العمل، والتدريب على إعادة         
 مؤسسة تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الـصني ومت          ٣ ٩٨٤اآلن  وتوجد  . سوق العمل 

  .٢٠٠٩ شخص ذي إعاقة يف عام ٧٨٥ ٠٠٠تدريب 
 اإلعاقة، وزع جملس الدولة على وإلجياد حل لتشغيل وإعادة تشغيل األشخاص ذوي     -١١٤

 بشأن كفالة االحتياجات األساسية للعاملني الـذين يـتم          خمتلف مستويات احلكومة تعميماً   
االستغناء عنهم يف املؤسسات اململوكة للدولة وإعادة تشغيلهم، حيث فيه على بذل اجلهـود              

ألشـخاص املعـوقني    وأصدر االحتاد الصيين ل   . لتفادي االستغناء عن العاملني ذوي اإلعاقة     
ووزارة العمل والضمان االجتماعي السابقة التعميم املتعلق بضمان االحتياجات األساسـية           
للعاملني الذين يتم االستغناء عنهم وإعادة تشغيلهم، ويطلبان فيه بذل مجيع اجلهود لتفـادي              

بذل نفـس   وينبغي أيضاً   . طرد العاملني ذوي اإلعاقة بسبب الصعوبات املالية ألرباب العمل        
وجيب أن يكفل أربـاب     . اجلهد عندما متّر املؤسسات بعملية إلعادة اهليكلة وإعادة التنظيم        

العمل حصول مجيع العاملني ذوي اإلعاقة املستغىن عنهم على التدريب يف مراكز التـدريب              
على إعادة التشغيل، مما يوفر هلؤالء العاملني املهنة والتدريب على تغيري العمـل وخـدمات               
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 للعاملني الـذين    "بطاقات األولوية يف إعادة التوظيف    "وأصدرت احلكومة الصينية    . تنسيبال
. يتعرضون لالستغناء عنهم يف مؤسسات مملوكة للدولة، مبن فيهم العـاملون ذوو اإلعاقـة             

واملؤسسات اليت تقوم بتعيني حاملي هذه البطاقات من ذوي اإلعاقة مؤهلة للحصول علـى              
تمتع األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يشرعون يف أعمال جتارية خاصة هبم           وي. امتيازات ضريبية 

  .بامتيازات ضريبية كثرية ومتنوعة
 على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، تفتح وكاالت خدمات التوظيـف          وتشجيعاً  -١١٥

العامة ذات اإلدارة احلكومية جبميع مستوياهتا أبواهبا بشكل كامل أمام هـؤالء األشـخاص              
 خدمات التوظيف باجملان، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقـة بالـسياسات العامـة              وتقدم هلم 

 لتقـدمي  وقد أنشأت احلكومة الصينية نظاماً. والوظائف، والتوجيه املهين، وخدمات التنسيب 
ويساعد هذا النظام األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يواجهون صعوبة يف          . املعونة يف التوظيف  

 وظائف هلم يف األعمال التجارية القريبة ويف األعمال جتارية اليت تدفع العثور على عمل بتوفري   
وبدأت وزارة املوارد البشرية والضمان االجتماعي احلملة الـسنوية         . مبالغ للرفاه االجتماعي  

وخالل هذه احلملة وبالتعاون مع االحتـاد الـصيين         . للشهر الوطين للمساعدة يف التوظيف    
وتنظم أنشطة   إىل الزيارات املرتلية،     لوزارة خدمات خاصة استناداً   لألشخاص املعوقني، تقدم ا   

خاصة للتوظيف، وتوفر وظائف الرفاه االجتماعي وتتيح الفرص للعمل احلر، وذلك من أجل             
  .تركيز االهتمام على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 وستواصـل   .وتوفر الصني احلماية للرجال والنساء ذوي اإلعاقة على قدم املساواة           -١١٦
احلكومة حتسني التدريب املهين للنساء ذوات اإلعاقة وإجياد مزيد من الوظائف املالئمة هلن،             

كما تطلب احلكومة من أربـاب العمـل أن         . بغية تضييق الفجوة اجلنسانية يف جمال العمل      
يتخذوا التدابري الالزمة للحيلولة دون وقوع أي شكل من أشكال التحرش بالعـاملني ذوي              

  .اقة يف مكان العملاإلع
 بدنيـة أو    مجيع العمال الذين يؤدون أعمـاالً     "وينص قانون نقابات العمل على أن         -١١٧

عقلية يف املشاريع واملؤسسات العامة واألجهزة احلكومية داخل األراضي الصينية ويكـسبون    
ـ                ذه رزقهم بصفة رئيسية من األجور هلم احلق يف املشاركة يف منظمات نقابية ويف تشكيل ه

ال جيوز ألي منظمة أو فرد أن يعوقهم عن عمل          " وعلى أنه    " بأحكام القانون  املنظمات عمالً 
وحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االنضمام إىل النقابات مكفول         . "ذلك أو يقيد قدرهتم عليه    

  .حبكم القانون
 وينص قانون العمل وقانون عقود العمل على أنه ال ميكن لرب العمل إهنـاء عقـد                 -١١٨

للعمل يف حالة إصابة العامل مبرض من أمراض املهنة أو بإصابة يف مكان العمل خالل عمله                
واقترحـت وزارة املـوارد     . والتأكد من فقدانه للقدرة على العمل بشكل جزئي أو كامل         

آراء إرشادية بشأن النهوض بتوجيه     " ٢٠٠٧البشرية والضمان االجتماعي يف منشورها لعام       
إطار ذي مسات صينية خاصة لنظام إعـادة        " حتديد   "إصابات مكان العمل  إعادة التأهيل من    
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تأهيل إصابات مكان العمل، يركز على إعادة التأهيل املهين ويهدف إىل تعزيز إعادة إدماج              
إعادة التأهيل قبل تأكيد اإلعاقة، وإعـادة   "كما نصت على مبدأ     . "العاملني وإعادة توظيفهم  

ت هذه املبادئ التوجيهية يف تنظيم إعادة التأهيل من إصابات          وأسهم. "التأهيل قبل التعويض  
  .مكان العمل وحتسينها

يف حال قيـام رب     "وينص القانون اجلنائي على أنه      . وحتظر الصني العمل القسري     -١١٩
العمل بإكراه موظفيه على العمل بتقييد حريتهم الشخصية، يف انتهاك للقـوانني واللـوائح              

، يعاقب األشخاص املسؤولون مباشرة عن هذه اجلرميـة، إذا كانـت            املتعلقة بإدارة العمل  
الظروف خطرية، بالسجن ملدة حمددة ال تتجاوز ثالث سنوات أو االعتقال اجلنائي وبالغرامة             

يستخدم "وحيظر قانون عقود العمل على أي شخص أن         . "كذلك، أو يعاقبون بالغرامة فقط    
روع للحرية الشخصية من أجل إجبار موظف علـى       العنف أو التهديدات أو التقييد غري املش      

وتنفذ هيئات اإلشراف على أمن العمل جبميع مستوياهتا القـوانني واللـوائح ذات             . "العمل
 يشتمل على املراقبة الروتينية واإلبالغ عـن إسـاءة          شامالً هنجاً وتعتمد   دقيقاً الصلة تنفيذاً 

وجيري التفتيش  . مليات التفتيش اخلاصة  السلوك والتحقيق واستعراضات التقارير املكتوبة وع     
  .على ما يزيد عن مليون شخص من أرباب العمل يف كل عام

ويف سياق األزمة املالية العاملية، وزعت احلكومة الصينية التعميم املتعلـق مبواصـلة               -١٢٠
النهوض بتوظيف خرجيي اجلامعات ذوي اإلعاقة، لضمان إمكانية وصـول الطـالب ذوي             

وينص هذا التعميم على أن ُيحـسب       . وق العمل على قدم املساواة مع غريهم      اإلعاقة إىل س  
         تعيني اخلريج ذي اإلعاقة بتعيينني يف حصة تعـيني األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الفتـرة                 

وعلى صعيد القواعد الشعبية ويف مؤسسات اخلدمة العامة، ُيمـنح          . ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٩من  
ويعطى مزيد مـن التوجيـه      . ملسؤولة عن شؤون اإلعاقة   األشخاص ذوو اإلعاقة الوظائف ا    

خلرجيي اجلامعات ذوي اإلعاقة، الذين يتمتعون أيضاً باألولوية يف التدريب الداخلي وبإعانات    
  .للبحث عن وظائف

  ٢٨املادة     
  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

لتمتع مبـستوى   تعترف الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ا          )١(  
يكفيهم من الغذاء وامللبس واملسكن، ويف مواصلة         ما معيشي الئق هلم وألسرهم، مبا يف ذلك      

حتسني ظروف معيشتهم، وتتخذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعماله دون متييز             
  . على أساس اإلعاقة

جتماعيـة،  تقر الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلماية اال           )٢(  
والتمتع هبذا احلق دون متييز بسبب اإلعاقة، وتتخذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز              

  :إعماله، مبا يف ذلك تدابري ترمي إىل
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ضمان مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخرين يف فرص احلصول على             )أ(  
ذات األسعار املعقولة، وغـري  املياه النقية، وضمان حصوهلم على اخلدمات واألجهزة املناسبة     

  ذلك من املساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة؛
 النساء والفتيات وكبار    ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، خصوصاً       )ب(  

  السن، من برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر؛
يف حالـة فقـر     ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيـشون           )ج(  

وأسرهم من املساعدة اليت تقدمها الدولة لتغطية النفقات املتعلقة باإلعاقة، مبا فيها التـدريب              
  املناسب وإسداء املشورة واملساعدة املالية والرعاية املؤقتة؛

  ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام؛  )د(  
اقة، على قدم املساواة مع اآلخـرين،       ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلع      )ه(  

  .من استحقاقات وبرامج التقاعد
ينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف الصني على أن تتخذ احلكومة واجملتمع               -١٢١

بصفة عامة تدابري للنهوض بالضمان االجتماعي وكفاقة أسباب املعيـشة لألشـخاص ذوي            
اهتا كافةً اإلغاثة واملساعدة من حيث االحتياجات       وتقدم احلكومات مبستوي  . اإلعاقة وحتسينها 

األساسية واإلسكان وغري ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يثبت تعرضهم ملـصاعب يف             
     ومتنح احلكومات احمللية إعانات للرعاية التمريضية لألشخاص ذوي اإلعاقة الـذين           . حياهتم

ة تغطية األشخاص ذوي اإلعاقة بـصفة       وتكفل احلكومة الصيني  . ال ميكنهم العناية بأنفسهم   
عامة بنظم املعونة العامة للدولة، مبا فيها النظم املتعلقة ببدل احلد األدىن للمعيشة واملـساعدة               

كما تقدَّم مساعدات خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل         . الطبية واملساعدة املخّصصة  
  .ةاألولوية يف التغطية والتغطية الكاملة والتغطية الفئوي

وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على وجوب مشاركة هؤالء األشخاص             -١٢٢
ويقـدم الـدعم    . وأرباب عملهم يف خمططات الضمان االجتماعي وفقاً للوائح ذات الصلة         

 وفقاً للـوائح    لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون ضائقة مالية من أجل تأمينهم اجتماعياً          
، أصدر جملس الدولة اآلراء اإلرشادية بشأن توجيه منوذج جديد ٢٠٠٩ويف عام . ذات الصلة

 من أقـساط    جزءاًللضمان االجتماعي يف الريف، اليت يقترح فيها أن تدفع احلكومات احمللية            
تأمني املعاشات التقاعدية أو األقساط بكاملها ألدىن مستويات البوليصات التأمينية للفئـات            

  .طرية وال ميكنها حتمل تكاليف البوليصةالريفية اليت تعاين من إعاقة خ
ووضعت الصني وقامت بتنفيذ الربنامج ذا التوجه اإلمنائي للحد من الفقر يف املناطق               -١٢٣

الريفية بالصني، ومبوجبه تتم تغطية أهل الريف الفقراء ذوي اإلعاقة بإصالح التمويل االئتماين      
. علقة بتدريب قوة العمل الريفيـة ونقلـها       لألسر املعيشية مبعدالت فائدة خمفضة واخلطة املت      

وأعدت احلكومة أيضاً وقامت بتنفيذ اخلطة ذات التوجه اإلمنائي للحد من الفقر بني أوساط              
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وتلتزم احلكومة الصينية بالتوجه اإلمنائي يف احلد من الفقـر وتـسعى            . الريفيني ذوي اإلعاقة  
ويطلب جملس الدولة يف فتاواه بشأن      . قةلتحسني القدرات اإلمنائية الذاتية للفقراء ذوي اإلعا      

تعزيز عمل األشخاص ذوي اإلعاقة بذل اجلهود لـضمان أن تـصل إىل األسـر الفقـرية                 
لألشخاص ذوي اإلعاقة السياسات املتعلقة بعمليات خفض الفقـر ذات التوجـه اإلمنـائي          

اسات للحد من والسياسات املعنية بدعم املناطق الريفية وإفادهتا، وأن جيري وضع وحتسني سي         
  .الفقر مصممة لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

بوجه عام علـى     وقد جرى تطبيق النوع اجلديد من الرعاية الطبية التعاونية للريف           -١٢٤
البلد بأكمله، ومنح بدل احلد األدىن للمعيشة يف املناطق الريفية وتأمني املعاشات التقاعديـة              

ساعدة لسكان الريف، مع توجيه العناية والدعم بصفة خاصة         وتقدمي الغوث االجتماعي وامل   
وباشرت احلكومة أيضاً تطبيق خطـط وبـرامج        . الحتياجات الريفيني الفقراء ذوي اإلعاقة    

للحد من الفقر تستهدف املرأة، آخذة بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيـات             
  .ذوات اإلعاقة

 ماليني من األشخاص الفقراء ذوي اإلعاقة جبهود        ٥,٥١٦، أفاد   ٢٠٠٧ومنذ عام     -١٢٥
ومجعت احلكومات جبميع   .  ماليني منهم من براثن الفقر     ٣,٧٢١احلد من الفقر ومت انتشال      

وبلغـت املخصـصات    .  مليون يوان لغرض دعم الفقراء ذوي اإلعاقة       ١١٣مستوياهتا مبلغ   
على الصعيد الوطين، توفر     مليون يوان    ٥٦٠للصندوق اخلاص للتدريب على احلد من الفقر        

وخصصت احلكومـة   .  مليون شخص من الريفيني ذوي اإلعاقة      ٢,٤٨التدريب التقين لنحو    
      مليون يوان لالئتمانات والقروض امليسَّرة الـيت أفـادت          ٨٦,٦٥٤املركزية يف امليزانية مبلغ     

 ١ ٨٩٧وأنشئ ما جمموعـه     .  أسرة فقرية من أسر األشخاص ذوي اإلعاقة       ١٤١ ٠٠٠هبا  
 من هذه التعاونيات يف املـدن      ١٣ ٩٤٣تعاونية للخدمات الريفية لألشخاص ذوي اإلعاقة و      

علـى مـستوى     الصغرية لتؤلف اهلياكل األساسية للحد من الفقر لألشخاص ذوي اإلعاقة         
  .القواعد الشعبية

وتشترط احلكومة لدى تنفيذ مشاريع اإلسكان االجتمـاعي أن تـوىل األولويـة               -١٢٦
ذوي اإلعاقة الفقراء يف توفري اإلسكان املنخفض اإلجيار واإلصالح الشامل ملدن           لألشخاص  

ويف املناطق الريفية، ُيـضطلع مبـشاريع       . األكواخ وجتديد املناطق السكنية القدمية يف املدن      
ويطلب جملس الدولة يف آرائه بشأن تعزيـز        . لإلصالح الشامل ملساكن الفقراء ذوي اإلعاقة     

، اشتركت  ٢٠٠٧ويف عام   .  اإلعاقة أن جيري التعجيل هبذه املشاريع      قضية األشخاص ذوي  
تسع وزارات وجلان يف وضع تدابري لكفالة اإلسكان املنخفض اإلجيار، تضمن إيالء األولوية             

لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون ضائقة ماليـة         يف ختصيص اإلسكان املنخفض اإلجيار    
سكان والتنمية احلضرية والريفية، باالشتراك مـع       ، قامت وزارة اإل   ٢٠٠٩ويف عام   . خطرية

إدارات أخرى، بتوزيع اآلراء اإلرشادية بشأن التوسع يف املشاريع التجريبية لإلصالح الشامل            
 واآلراء اإلرشادية بشأن العمل على جتديـد        ٢٠٠٩للمنازل اخلطرية يف املناطق الريفية لعام       
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وتقتضي كلتـا   . صانع واملناجم اململوكة للدولة   مدن األكواخ يف املناطق احلضرية ومناطق امل      
الوثيقتني توفري إمكانيات الوصول اخلايل من العوائق يف إسكان األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
والنهوض جبهود اإلصالح الشامل للمساكن اخلطرة اليت تقيم فيها أسر ريفية بينها أشخاص             

 بليون يوان من ١,٨٥٥ قدره  مت جتميع مبلغ كلي    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة من    . ذوو إعاقة 
موارد ميزانيات احلكومة املركزية واحلكومات احمللية وتربعات اجلمهور لتمويـل اإلصـالح          

 أسرة فقرية بينها أشـخاص ذوو إعاقـة،         ٢٠٠ ٣٩١الشامل للمساكن اخلطرة لعدد يبلغ      
  . ذا إعاقة فقريا٢٧٩ً ٨٦٨استفاد منها 

ألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا فيها مياه الـشرب        وجتري تلبية االحتياجات األساسية ل      -١٢٧
النظيفة واألغذية واملالبس الكافية، من خالل خمتلف سياسات وتدابري الضمان االجتمـاعي            

غري أن األشخاص ذوي اإلعاقة     . والتأمني االجتماعي الرامية ملساعدة ودعم هؤالء األشخاص      
وستواصـل  .  مليوناً ٣٦ر وعددهم   ما زالوا ميثلون ثلث السكان الصينيني الذين يعانون الفق        

احلكومة الصينية إيالء األولوية واالهتمام اخلاص وتقدمي املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف            
  .اخلطط الرامية ملد يد العون حلاالت الفقر املستحكمة

  ٢٩املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

قوق السياسية وفرصة التمتع هبا     تضمن الدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة احل        
  : املساواة مع اآلخرين، وتتعهد مبا يليقدمعلى 

أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالة وكاملة يف   )أ(  
احلياة السياسية والعامة على قدم املساواة مع اآلخرين، إما مباشرة وإما عن طريـق ممـثلني                

ذلك كفالة احلق والفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة كـي يـصوتوا           خيتاروهنم حبرية، مبا يف     
  :نتخبوا، وذلك بعدة سبل منهاوُي

كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة           '١'
 الفهم واالستعمال؛

محاية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت عن طريق االقتراع السري            '٢'
 العامة دون ترهيب، ويف الترشح لالنتخابات       يف االنتخابات واالستفتاءات  

والتقلد الفعلي للمناصب وأداء مجيع املهام العامة يف احلكومة علـى شـىت             
املستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا املعينة واجلديدة حيثما اقتـضى         

 األمر ذلك؛

كفالة حرية تعبري األشخاص ذوي اإلعاقة عن إرادهتم كناخبني، والسماح           '٣'
باختيار شـخص    على طلبهم،    وبناًءعند االقتضاء، حتقيقا هلذه الغاية،      هلم،  

  يساعدهم على التصويت؛



CRPD/C/CHN/1 

65 GE.11-40796 

أن تعمل على حنو فعال من أجل هتيئة بيئة يتسىن فيهـا لألشـخاص ذوي                 )ب(  
اإلعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة يف تسيري الشؤون العامة، دون متييز وعلى قـدم               

  :يلي  ماأن تشجع مشاركتهم يف الشؤون العامة، مبا يف ذلكاملساواة مع اآلخرين، و
املشاركة يف املنظمات والرابطات غري احلكومية املعنية حبياة البلـد العامـة             '١'

 والسياسية، مبا يف ذلك أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤوهنا؛

إنشاء منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واالنضمام إليها كي تتوىل متثيلهم           '٢'
  .الوطين واإلقليمي واحملليالدويل ول من الصعيد على ك

ينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن يتمتع هؤالء األشخاص بـاحلقوق               -١٢٨
. على قدم املساواة مع املواطنني اآلخرين يف النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية           

مة لضمان مشاركتهم يف شؤون الدولة والـشؤون  كما ينص على أن تتخذ الدولة التدابري الالز 
  .االقتصادية والثقافية واالجتماعية من خالل خمتلف القنوات ومبختلف األشكال

، فيمـا عـدا      عاماً ١٨ويؤكد دستور الصني على أن للمواطنني الذين يبلغون سن            -١٢٩
. رشيح لالنتخـاب الذين ُيحرمون من احلقوق السياسية وفقاً للقانون، احلق يف التصويت والت      

وينص قانون األشخاص ذوي اإلعاقة على أن توفر اإلدارات املسؤولة عن االنتخابات وسائل         
الراحة لألشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة يف االنتخابات، وأن تتيح لألشخاص املكفـوفني،            

وينص قانون انتخاب مؤمتر الـشعب      . حيثما أمكن ذلك، بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة برايل       
الوطين ومؤمتر الشعب احمللي على أنه جيوز للمقترعني الذين ال يتمكنون من مـلء بطاقـات                

ووفقاً إلحصاءات غـري    . االقتراع بسبب إعاقتهم أن يأذنوا آلخرين بأن ينوبوا عنهم يف ذلك          
 من األشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين        عضواً ١٢كاملة، يوجد يف مؤمتر الشعب الوطين احلايل        

ابة بأشخاص ذوي إعاقة أو الذين عليهم مسؤوليات وظيفية جتاه أشـخاص ذوي             على صلة قر  
إعاقة، وأحد أعضاء اللجنة الدائمة هو من املسؤولني حبكم وظائفهم جتـاه األشـخاص ذوي               

 من األشخاص ذوي     عضواً ١٩ويوجد يف اللجنة االستشارية السياسية الشعبية الوطنية        . اإلعاقة
قرابة بأشخاص ذوي إعاقة أو الذين عليهم مسؤوليات وظيفية جتـاه           اإلعاقة أو الذين هلم صلة      

. أشخاص ذوي إعاقة، وأحدهم هو نائب رئيس اللجنة وآخر هو من أعضاء اللجنة الدائمـة              
ويف مؤمترات الشعب واللجان االستشارية السياسية الشعبية على صعيد احملافظات والبلـديات            

و من األشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين هلم صلة          عض ٤ ١٠٠واملقاطعات، يوجد ما يزيد على      
  .قرابة بأشخاص ذوي إعاقة أو الذين عليهم مسؤوليات وظيفية جتاه أشخاص ذوي إعاقة

وتوجد يف الوقـت    . وتعلق الصني أمهية على دور منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة          -١٣٠
فظات والبلـديات   احلايل احتادات لألشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد الوطين وصعيد احملا         

    وعلـى صـعيد    . شخـصاً  ٩٤ ٥٩٥األحياء، يبلغ عدد موظفيهـا      /واملقاطعات والبلدات 
 أنـواع مـن الرابطـات اخلاصـة         ٥املقاطعات وصعيد املناطق املتمتعة باحلكم الذايت، مثة        

منها رابطات لإلعاقات البصرية والـسمعية والبدنيـة والذهنيـة          (لألشخاص ذوي اإلعاقة    
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فيما بني صعيدي املقاطعـات       رابطة لألشخاص ذوي اإلعاقة    ١٥ ٣٦٣وتوجد  ). والنفسية
 يف املائة   ٨٨,٩وقد أنشأت مخس وتسعون يف املائة من البلديات واملقاطعات، و         . واحملافظات

  .من مجيع املقاطعات واملدن على مستوى املقاطعات رابطات خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
وي اإلعاقة على أن ُيستشار األشخاص ذوو اإلعاقة        وينص قانون محاية األشخاص ذ      -١٣١

يف املسائل املرتبطة حبقوقهم ومصاحلهم وباجلهود العامة املبذولة بشأن اإلعاقة عنـد وضـع              
ولألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماهتم احلق يف      . القوانني واللوائح والقواعد والسياسات العامة    
كومية ذات الصلة على مجيع املستويات بشأن       توجيه التعليقات واملقترحات إىل اإلدارات احل     

وينص القانون  . املسائل املرتبطة حبقوقهم ومصاحلهم وباجلهود العامة املبذولة يف شأن اإلعاقة         
أيضاً على أن ميثل االحتاد الصيين للمعوقني ومنظماته احمللية املصاحل املشتركة لألشخاص ذوي             

ويعمل االحتاد ومنظماته احمللية من أجل . شروعةاإلعاقة وأن يدافع عن حقوقهم ومصاحلهم امل     
وهي تعمل يف نطاق    . مصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة بتعبئة اجملتمع بوجه عام لتعزيز عملهم         

احلدود اليت تضعها القوانني واللوائح والقواعد، وجيوز أن تعمل أيضاً على النحو الذي تأذن              
  .به احلكومة

شأن تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقـة، علـى أن          وينص جملس الدولة، يف رأيه ب       -١٣٢
تؤدي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وممثلوهم دورهم الواجب يف املمارسـة الدميقراطيـة             

وينبغي أن  . واإلدارة السليمة واإلشراف على احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية        
وينبغي أن تويل احلكومة الدعم يف الـسياسات        . تتاح هلا إمكانية أوسع للمشاركة الدميقراطية     

العامة للخدمات اليت ال هتدف إىل الربح واخلدمات اخلاصة اليت تديرها احتـادات األشـخاص               
وجيب أن تضطلع هذه االحتادات على مجيع املستويات مبسؤولياهتا عـن متثيـل             . ذوي اإلعاقة 

  .قة ومحاية هذه احلقوق واملصاحلاحلقوق واملصاحل املشتركة واملشروعة لألشخاص ذوي اإلعا

  ٣٠املادة     
  املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

تقر الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احليـاة              )١(  
لكي تكفل لألشـخاص    الثقافية على قدم املساواة مع اآلخرين، وتتخذ كل التدابري املناسبة           

  : يلي  ماوي اإلعاقةذ
  التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميسرة؛  )أ(  
التمتع بالربامج التلفزيونية واألفالم والعروض املسرحية وسـائر األنـشطة            )ب(  

  الثقافية بأشكال ميسرة؛
اخلدمات الثقافية، من قبيـل      أو التمتع بدخول األماكن املخصصة للعروض      )ج(  

ما واملكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قـدر اإلمكـان،         املسارح واملتاحف ودور السين   
  .بالوصول إىل النصب التذكارية واملواقع ذات األمهية الثقافية الوطنية



CRPD/C/CHN/1 

67 GE.11-40796 

تتخـذ الدول األطراف التدابري املالئمة إلتاحة الفرصة لألشـخاص ذوي            )٢(  
مصلحتهم فحـسب   خلدمة    ال اإلعاقة لتنمية واستخدام قدراهتم اإلبداعية والفنية والفكرية،      

  .أيضاًوإمنا إلثراء اجملتمع 
 للقانون الدويل، للتأكد    وفقاًتتخذ الدول األطراف مجيع اخلطوات املالئمة،         )٣(  

 حيول دون   متييزياً  أو  تعسفياً تشكل عائقاً   ال من أن القوانني اليت حتمي حقوق امللكية الفكرية       
  . استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من املواد الثقافية

حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين، أن حيظـوا              )٤(  
باالعتراف هبويتهم الثقافية واللغوية اخلاصة وأن حيصلوا على دعم هلا، مبا يف ذلـك لغـات                

  .اإلشارات وثقافة الصم
 لألشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة، على قدم املساواة مع آخرين،           متكيناً  )٥(  

  :لترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة من أجليف أنشطة ا
تشجيع وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، إىل أقصى حد ممكن، يف             )أ(  

  األنشطة الرياضية العامة على مجيع املستويات؛
ضمان إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنظيم األنـشطة الرياضـية             )ب(  
 هلذه الغاية على تشجيع     هية اخلاصة باإلعاقة وتطويرها واملشاركة فيها، والعمل حتقيقاً       والترفي

  توفري القدر املناسب من التعليم والتدريب واملوارد هلم على قدم املساواة مع اآلخرين؛
ضمان دخول األشخاص ذوي اإلعاقة إلـى األماكن الرياضيـة والترفيهية      )ج(  

  والسياحية؛
احة الفرصة لألطفال ذوي اإلعاقة للمشاركة على قدم املساواة مع     ضمان إت   )د(  

األطفال اآلخرين يف أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، مبا يف ذلك األنـشطة الـيت               
  متارس يف إطار النظام املدرسي؛

ضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات املقدمة من            )ه(  
  .أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضةاملشتغلني بتنظيم 

ينص دستور الصني على أن للمواطنني حرية املشاركة يف األحباث العلمية واإلبداع              -١٣٣
وينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقـة       . األديب والفين وغري ذلك من األنشطة الثقافية      

 املشاركة يف احلياة الثقافية على على أن تكفل الدولة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم يف
 مبـستوياهتا كافـة     الـصلة وتشجع احلكومات واإلدارات ذات     . قدم املساواة مع اآلخرين   

األشخاص ذوي اإلعاقة وتدعم مشاركتهم يف األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتيسر           
لثقافيـة والرياضـية    وينبغي أن تستهدف األنـشطة ا     .  إثراء رفاههم الثقايف والروحي    فعلياً

والترفيهية لألشخاص ذوي اإلعاقة مستوى القواعد الشعبية وأن تدمج يف احلياة الثقافية لعامة             
 هلم  وينبغي املواءمة بينها وبني االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة متكيناً         . اجلمهور

  .من املشاركة على نطاق واسع
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 تعزيز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة، تشجيع       ويقترح جملس الدولة، يف آرائه بشأن       -١٣٤
األعمال التجارية اليت ال تستهدف الربح من قبيل نشر الكتب املطبوعة بطريقة برايل وإصدار              

وينبغي تنمية األشـكال الفنيـة      . الكتب الثقافية والفنية من تأليف األشخاص ذوي اإلعاقة       
 تنظيم التدريب البـدين اجلمـاعي       وينبغي. اخلاصة هلؤالء األشخاص ورعاية مواهبهم الفنية     

واملرافق الثقافية والرياضية العامة مفتوحة لألشخاص ذوي اإلعاقة        . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
وينخرط هؤالء األشخاص يف التدريب لأللعـاب األوليمبيـة للمعـوقني           . بشروط تيسريية 

ألنشطة واملـسابقات  واأللعاب األوليمبية اخلاصة واأللعاب األوليمبية للُصّم، ويشاركون يف ا   
  .الداخلية واخلارجية اهلامة

 لفنون األداء لألشـخاص ذوي اإلعاقـة         وطنياً وتقيم الصني كل أربعة أعوام عيداً       -١٣٥
ومن وقت آلخر، جيـري أيـضاً تنظـيم         .  لطالب مدارس التعليم اخلاص     احتفالياً وعرضاً

توغرافية لألشـخاص   مسابقات ومعارض وطنية ألعمال فنون اخلط واللوحات والصور الفو        
ويف كل عام توجد أكثر من ألف مسابقة ومعرض ثقايف وفين لألشخاص ذوي . ذوي اإلعاقة

 فرقة لفنون األداء مكونة مـن  ١٩٥وهناك بالفعل . اإلعاقة على صعيد املقاطعات والبلديات   
 كـثري  األشخاص ذوي اإلعاقة، تدعمها اإلدارات احلكومية يف زياراهتا ومبادالهتا الثقافية مع         

  .وقد ذاع صيت بعض الفنانني ذوي اإلعاقة لدى عامة الناس يف الصني. من البلدان
ونشرت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح التعميم املتعلق بالئحة تذاكر الدخول إىل             -١٣٦

املواقع السياحية، وينص على أن ُتفتح املواقع السياحية اليت تنظمها أسعار حكومية حمددة أو              
أما املتاحف وقاعات عرض الصور واملراكز      . ة  لألشخاص ذوي اإلعاقة بدون مقابل      إرشادي

الثقافية واحلدائق العامة وغريها من املرافق الثقافية العامة فهي مفتوحـة لألشـخاص ذوي              
وُيقيَّم املتحف، وفقاً   . اإلعاقة بسعر تيسريي وجيب أن توفر هلم إمكانية الوصول دون عوائق          

تقييم املتاحف واملعايري املؤقتة لتقييم املتاحف، من حيث تـوفريه اجلـوالت            للنظام الوطين ل  
ووضعت إدارة الدولة للتراث الثقـايف      . املصحوبة مبرشدين للزوار ذوي االحتياجات اخلاصة     

قواعد خدمة املتاحف، اليت تقتضي من املتاحف توفري اخلدمات اخلاصة على حنـو اسـتباقي         
ى واملعوقني واحلوامل، مبا يف ذلك املرشدون باسـتخدام لغـة           لكبار السن واألطفال واملرض   

وتـنص وزارة   . اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وإتاحة الكراسي ذات العجالت        
الثقافة، يف معايريها اخلاصة بتشييد املكتبات العامة، ومعايري تشييد املراكز الثقافية ومعـايري             

ملدن الصغرية، على أن تزود املكتبات العامـة مبعينـات          تشييد احملطات الثقافية الشاملة يف ا     
القراءة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وأن ُتفَرد غرف قراءة للمكفوفني علـى الطـابق              

وينبغي أن تتيح مكاتـب     . األرضي، حبيث يسهل الوصول إليها وتكون متصلة مبكتبة برايل        
وينبغي حجز أمـاكن خاصـة   . وتيةأجهزة القراءة للمكفوفني سهولة استخدام األجهزة الص 

وتيسر هذه اللوائح   . النتظار سيارات األشخاص ذوي اإلعاقة عند املكتبات واملراكز الثقافية        
  .واملعايري استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة للمرافق الثقافية العامة
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وقد بـدأت القنـوات     . "إمكانية احلصول على املعلومات   "وتنشط الصني يف تشجيع       -١٣٧
فزيونية وحمطات البث اإلذاعي يف بث إذاعات بلغة اإلشارة وبرامج خاصة لألشخاص ذوي           التلي

وخصـصت  . وُتعرض األفالم واحللقات التليفزيونية مصحوبة بشروح كلما أمكـن        . اإلعاقة
 ماليني يوان يف امليزانيـة وأنـشأت        ١٠ مبلغ   ٢٠١٠-٢٠٠٦احلكومة املركزية يف الفترة من      

 من املراكز اجملتمعية احلضرية يف مجيع أحناء        ١ ٠٠٠ يف   "اإلعاقةرفوف كتب لألشخاص ذوي     "
يف خطة املـشتروات    تب املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة      وأدرجت احلكومة أيضاً الك   . البلد

 أمـام األشـخاص     ولضمان عدم وقوف امللكية الفكرية عائقاً     . "غرفة الكتب الريفية  "ملشروع  
اءة، يعفي قانون حقوق التأليف والنشر ترمجة األعمال        ذوي اإلعاقة يف احلصول على مواد القر      

ومثة عدد متزايد من    . املنشورة إىل طريقة برايل من إذن املؤلف والتزامات عوائد التأليف والنشر          
املنشورات بطريقة برايل والكتب املسموعة يف كل عام وأحرز قدر مشجع من التقدم يف إعداد               

 مكتبة عامة توجـد فيهـا       ٣٠٠هناك بالفعل ما يزيد على      و. الرباجميات احلاسوبية للمكفوفني  
 بدأت مكتبـة    ٢٠٠٨ويف عام   . غرف للقراءة بطريقة برايل على صعيد املقاطعات والبلديات       

  .برايل الرقمية الصينية العمل
وتشمل مدارس الطالب الُصّم يف أحناء البلد دورات خمتلفة يف الفنون ضمن مناهجها   -١٣٨

وقد شارك الراقصون الُصّم .  تتمتع بشعبية خاصة بني عامة اجلمهوروأصبحت رقصات الُصّم
يف عروض راقصة على الصعيد الوطين مرات عديدة، وفازوا بالتقدير واالحترام من اجملتمـع              

  .بصفة عامة
وينص قانون الرياضة على أن حيرص اجملتمع بأسره على مشاركة األشـخاص ذوي               -١٣٩

وينص على أن تيسر حكومـة الـشعب هـذه          . وأن يدعمها نواعها  أاإلعاقة يف الرياضة ب   
وعلى املدارس أن تنظم األنشطة الرياضية للطالب ذوي اإلعاقة كلما أمكن ذلك،            . املمارسة

وُيفتح باب استخدام املرافق الرياضية العامة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجـب شـروط       
تعلقة باملرافق الثقافيـة والرياضـية      ، أصدر جملس الدولة اللوائح امل     ٢٠٠٣ويف عام   . تيسريية

العامة، اليت تقتضي بالقطع فتح أبواب املرافق الرياضية العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة باجملان             
، وافق جملس الدولة علـى لـوائح   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ويف . أو بشروط تساهلية 

املشاركة يف أنشطة اللياقة البدنية،     اللياقة البدنية جملموع السكان، اليت تؤكد حق املواطنني يف          
ومن الوجهـة  . وتقتضي إيالء االهتمام الكامل لالحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

العملية، تقيدت اإلدارة الرياضية على مجيع املستويات على حنو دقيق باملعايري الوطنية لسهولة             
 تفتح املالعب الداخلية باملـدارس      وبينما. الوصول يف تشييد مرافق الرياضة العامة وجتديدها      

أبواهبا للجمهور بصفة عامة، يقدم دعم خاص للمالعب اليت تفتح أبواهبا كذلك لألشخاص             
وجيري االهتمام يف األنـشطة الرياضـية أيـضاً         . ذوي اإلعاقة وتوفر هلم اخلدمات اخلاصة     

توياهتا ولكل من املستوى املركزي للحكومـة ومـس       . باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة   
األدىن املختلفة ميزانية سنوية خمصصة لألنشطة الرياضية احملليـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة     

  .وملشاركتهم يف املسابقات الدولية



CRPD/C/CHN/1 

GE.11-40796 70 

 دورات أوليمبيـة    ٤ دورات لأللعاب للمعوقني و    ٧وقد استضافت الصني حىت اآلن        -١٤٠
وبـدأت الـصني    . ى حدة ومثة أنشطة وطنية أيضاً لكل رياضة عل      . خاصة على الصعيد الوطين   

املشاركة يف األلعاب األوليمبية للمعوقني واأللعاب األوليمبية اخلاصة واأللعاب األوليمبية للصم           
، جنحـت   ٢٠٠٧ويف عام   .  وحققت نتائج بارزة   ١٩٨٤واألنشطة الرياضية املنفصلة يف عام      

 ٢٠٠٨ويف عـام    لعاب األوليمبية الصيفية الثانية عشرة للمعـوقني،        األشنغهاي يف استضافة    
 وفـد  استضافت بيجني بنجاح األلعاب األوليمبية الثالثة عشرة للمعوقني، اليت احـتفظ فيهـا   

  .الرياضيني الصينيني مبراكزه املتفوقة يف عدد كل من امليداليات الذهبية والفضية
وجتري . وقد أحرز تقدم ملحوظ يف أنشطة الرياضة اجلماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة            -١٤١
اجلماعية املعدلة  األنشطة الرياضية   األشخاص ذوي اإلعاقة على نطاق واسع للمشاركة يف         تعبئة  

أغـراض اللياقـة    تشجيع األنشطة الرياضية لكل من      وتبذل اجلهود إلعداد و   . لتالئم أوضاعهم 
وتنظم األنشطة الرياضية اليت حتظى مبشاركة واسعة من األشخاص ذوي          . البدنية وإعادة التأهيل  

اليوم الوطين  " و "اليوم الوطين لدعم اإلعاقة   " املناسبات الرياضية الوطنية واأللعاب ويف       اإلعاقة يف 
وزادت احلكومات واملنظمات جبميع مستوياهتا من مسامهاهتا يف تشييد املنشآت          . "للياقة البدنية 

 منشأة للتدريب الرياضي من     ٢٦ويوجد اليوم   . ألغراض املران اليومي لألشخاص ذوي اإلعاقة     
  .ملستوى الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقةا

وإلثراء حياة األطفال ذوي اإلعاقة، ختتار بعض املراكز الفنية واملراكز الثقافية العامة              -١٤٢
املهنيني ذوي اخلربة وتوفدهم لتدريس فنون اخلط والغناء والرقص والفنون اجلميلة، واحلرف            

ال الُصّم ومدارس األطفال املكفـوفني      اليدوية ودورات فنية أخرى يف املدارس اخلاصة لألطف       
  .ومؤسسات التعليم اخلاص

  ٣١املادة     
  مجع اإلحصاءات والبيانات

تقوم الدول األطراف جبمع املعلومات املناسبة، مبـا يف ذلـك البيانـات               )١(  
اإلحصائية والبيانات املستخدمة يف البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلـة            

  :وينبغي أن تفي عملية مجع املعلومات واالحتفاظ هبا مبا يلي. التفاقيةبإنفاذ هذه ا
، مبا فيها التشريعات املتعلقة حبمايـة       االمتثال للضمانات املعمول هبا قانوناً      )أ(  

  البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛
اإلنسان واحلريات األساسـية     حلماية حقوق    االمتثال للقواعد املقبولة دولياً     )ب(  

  .واملبادئ األخالقية يف مجع اإلحصاءات واستخدامها
 هلذه املـادة، حـسب االقتـضاء،        وفقاًتصنف املعلومات اليت يتم مجعها        )٢(  

وتستخدم للمساعدة يف تقييم تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف مبوجب هذه             
واجه األشخاص ذوي اإلعاقة يف أثناء ممارستهم حلقوقهم        االتفاقية ويف كشف العقبات اليت ت     

  .والعمل على تذليلها
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تضطلع الدول األطراف مبسؤولية نشر هذه اإلحصاءات وتضمن إتاحتـها            )٣(  
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم

 لالستقصاءات ينص قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تنشئ الدولة نظاماً  -١٤٣
شخاص ذوي اإلعاقة وتعمل على حتسينه، ألغراض االستقـصاء والتحليـل           اإلحصائية لأل 

وينص قانون اإلحصاءات وقواعده التفصيلية للتنفيذ على       . اإلحصائي للسكان ذوي اإلعاقة   
أن تقوم املؤسسات اإلحصائية وموظفوها بتحسني إدارة سرية البيانات اإلحـصائية وعـدم             

   الفئات املستهدفة باالستقصاءات اإلحـصائية،     تسريب أي معلومات أو بيانات شخصية عن        
وينص القانون على أن تعلَن املعلومات غري الـسرية يف          . مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة     

  .وقت مناسب ويتاح االطالع عليها للجمهور
. وقد أجرت احلكومة الصينية استقصاءين وطنيني بالعينة لألشخاص ذوي اإلعاقـة            -١٤٤

د السنوي حلالة األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل التقيـيم الـسكاين،            كما تضطلع بالرص  
ورصد األشخاص ذوي اإلعاقة وتوزيعهم اجلغرايف وأسباب اإلعاقة وما يتعلق هبم من العالج             

وتوفر مجيع هذه . الطيب وإعادة التأهيل والتثقيف والعمل واحلالة األسرية واملشاركة يف اجملتمع      
ويف .  لصياغة السياسات ووضع اخلطط لتنفيذ هذه االتفاقية       أساساً األمور أدلة يصلح اختاذها   

، بدأت احلكومة الصينية يف إعداد قاعدة بيانات سكانية أساسية لألشخاص ذوي    ٢٠٠٨عام  
، جرى توسيع نطاق قاعدة البيانات السكانية لألشخاص        ٢٠١٠يوليه  /وحبلول متوز . اإلعاقة

 ١٥,٧عة، وتسجيل املعلومات األساسية عـن        مقاط ٢ ٨٠٠ذوي اإلعاقة لتغطي أكثر من      
  .مليون شخص ذي إعاقة

وجيري التعريف بالبيانات الرئيسية للدراسات االستقصائية للسكان ذوي اإلعاقـة            -١٤٥
وعمليات رصدهم يف شكل نشرات، وُتنَشر اإلحصاءات عن التقدم احملرز يف اجلهود املبذولة             

. ملواقع الشبكية الرمسية لريجع إليها اجلمهور     لتحسني أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة على ا      
وُتنشر اإلحصاءات املتعلقة بإعادة التأهيل والتثقيف والعمل والضمان االجتماعي والتخفيف          
من حدة الفقر والثقافة والرياضة وصون احلقوق املرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلولية             

يـة للـصني، والكتـاب األزرق للتنميـة         اإلحصائية للصني، واحلولية اإلحصائية االجتماع    
  .االجتماعية يف الصني وتقومي العمل للصينيني ذوي اإلعاقة

ويعمل االحتاد الصيين للمعوقني مبثابة املمثل التنظيمـي املوحـد لألشـخاص ذوي       -١٤٦
وتكلفه احلكومة باملشاركة املباشرة يف عملية مجع وحتليل البيانـات عـن       . اإلعاقة يف الصني  

كما يقوم برصد صـحة إحـصاءات       . وإدارهتا  األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة    األوضاع
اإلعاقة اليت تعدها اإلدارات احلكومية ذات الصلة وموثوقيتها واحترامها ومحايتها خلصوصية           

وميلك االحتاد الصيين للمعوقني احلق يف تقدمي التوصيات والتعليقات         . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . إىل حتليله للبيانات اإلحصائية وبيانات الرصدىل احلكومة استناداًاملتعلقة بالسياسات إ
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  ٣٢املادة     
  التعاون الدويل

 للجهود الوطنية   تسلم الدول األطراف بأمهية التعاون الدويل وتعزيزه، دعماً         )١(  
الرامية إىل حتقيق أهداف هذه االتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابري مناسبة وفعالة هبذا الـصدد              

ا بينها، وحسب االقتضاء، يف شراكة مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واجملتمع             فيم
  :يلي  ماوجيوز أن تشمل هذه التدابري. سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  والاملدين،

ضمان مشول التعاون الدويل األشخاص ذوي اإلعاقة واستفادهتم منه، مبا يف             )أ(  
  ة الدولية؛ذلك الربامج اإلمنائي

تسهيل ودعم بناء القدرات، مبا يف ذلك من خـالل تبـادل املعلومـات                )ب(  
  واخلربات والربامج التدريبية وأفضل املمارسات وتقامسها؛

  تسهيل التعاون يف جمال البحوث واحلصول على املعارف العلمية والتقنية؛  )ج(  
 مبا يف ذلك عن طريق      توفري املساعدة التقنية واالقتصادية، حسب االقتضاء،       )د(  

  .تيسري احلصول على التكنولوجيا السهلة املنال واملعينة وتقامسها، وعن طريق نقل التكنولوجيا
عليهـا مـن      ما ال متس أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ           )٢(  

  .التزامات مبوجب هذه االتفاقية
ضية األشخاص ذوي اإلعاقة، إىل تعزيز      يدعو جملس الدولة، يف آرائه املتعلقة بتعزيز ق         -١٤٧

وقد أقامت اللجنة املعنية بالعمل من أجل األشخاص ذوي         . التعاون الدويل يف شؤون اإلعاقة    
 عن التعاون الدويل يف املـشاريع املرتبطـة          مسؤوالً  خاصاً اإلعاقة التابعة جمللس الدولة مكتباً    

ات اللجنـة اخلاصـة ومـؤمتر      وشاركت الصني يف مجيع اجتماع    . باألشخاص ذوي اإلعاقة  
 من فترة التـسعينات، أخـذت       وبدءاً. شخاص ذوي اإلعاقة  األاألطراف يف اتفاقية حقوق     

الصني يف تقدمي تربعات سنوية لصندوق األمم املتحـدة للتربعـات واللجنـة االقتـصادية               
 املتحـدة    ألعمال مقرر األمم   واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة، دعماً       

واستضافت .  مرتني "عقد آسيا واحمليط اهلادئ للمعوقني    "اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة ولتنفيذ      
، حلقات العمل اإلقليمية املعنية مبسائل      ٢٠٠٣ من عام    الصني خلمس سنوات متتالية، اعتباراً    

 وقعـت   ٢٠٠٥ويف عام   . اإلعاقة التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ       
.  منـه   هاماً جزءاً للتعاون، يشكل التعاون يف جمال اإلعاقة         دولياً  حكومياً الصني وأملانيا اتفاقاً  

 مـن املـسائل     للتعاون، يشمل كثرياً   ، وقعت الصني وحكومة هولندا اتفاقاً     ٢٠٠٨ويف عام   
ة الوصـول   املرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة، مثل إعادة التأهيل والثقافة والرياضة وإمكاني         

ووقعت وزارة الثقافة اتفاقات للتعاون الثقايف مع عشرات البلدان، تغطي خطط           . دون عوائق 
وخالل األلعاب األوليمبية الصيفية    .  التعاون والعالقات املتبادلة يف جمال اإلعاقة      تنفيذها مجيعاً 

لـسياسات   يف شنغهاي، عقد بالتزامن معها مؤمتر قمة عـاملي ل          ٢٠٠٧العاملية اخلاصة لعام    
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وأجرت الصني، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة، استقصاء بالعينة          . املتعلقة باإلعاقة 
 أعـوام،   ٦-، وأكملت فحص األطفال ذوي اإلعاقة بني سن صفر        ٢٠٠٨عن املرأة يف عام     

وخـالل  .  سـنوات  ٧-واضطلعت بعملية رصد سنوية لألطفال ذوي اإلعاقة بني سن صفر         
مبية للمعوقني يف بيجني، وجهت الصني، بالتعاون مع السفارة الربيطانيـة يف            األلعاب األولي 

 شاب صيين من ١٠٠ شاب من ذوي اإلعاقة من مجيع أحناء العامل و     ١٠٠الصني، الدعوة إىل    
ويف مشاريع التعاون الدوليـة األخـرى   . دة األلعابهذوي اإلعاقة باحلضور إىل بيجني ملشا 

وىل أمهية للتدريب املهين للنساء ذوات اإلعاقة ولتأهيـل األطفـال           املرتبطة باملرأة والطفل، ت   
وترحب احلكومة الصينية والشعب الصيين باأللعاب األوليمبية اآلسيوية العاشـرة          . املعوقني

  .، ويدعماهنا٢٠١٠ديسمرب /املقرر عقدها يف غوانغزو يف كانون األول
 تنظيم املنح واملساعدة املقدمـة       قامت وزارة التجارة بتنقيح قواعد     ٢٠٠٦ويف عام     -١٤٨

من احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية للصني، وأرست لوائح دقيقة بشأن املوافقة علـى             
وأجـرى  . املشاريع اليت تتلقى معونة أجنبية وتنفيذ تلك املشاريع وإدارهتا واإلشراف عليهـا   

نات واالتصاالت الربيدية   االحتاد الصيين للمعوقني مناقشات واستقصاءات من خالل االستبيا       
. مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمتهم لالهتداء هبا يف تصميم ووضع اخلطـط واملـشاريع             

وجيري تقييم املشاريع بطرق مـن بينـها آراء         . وُتعلَن تفاصيل املشاريع وتنفيذها على املأل     
  .وتقييم فئات املعوقني املستفيدين املستهدفني من تلك املشاريع

 ويف ظل قيادة الوزارة السابقة لصناعة اإلعالم والوزارة السابقة          ٢٠٠٤من عام    وبدءاً  -١٤٩
للصناعة واملعلوماتية، عقدت رابطة الصني لإلنترنت، بالتعاون مع االحتاد الـصيين للمعـوقني،          

، أصبح املعـرض    ٢٠٠٧ من عام    واعتباراً. املنتدى السادس إلمكانية احلصول على املعلومات     
على الصحة املعقود يف بيجني منصة معتمدة لعمليات التبادل التقين واإلعالمي           الدويل للمحافظة   
وبالعمل املتآزر مع األمم املتحدة وخمتلف البلدان، تنهض الصني مبواردهـا           . يف شؤون اإلعاقة  

كما تقوم الصني بتـدريب املـوظفني     . البشرية وجبودة خدماهتا يف جماالت اإلعاقة ذات الصلة       
  .اقة لبعض البلدان النامية مثل فييت نام ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاملرتبطني باإلع

  ٣٣املادة     
  التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين

أكثر   أو  لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة     وفقاًتعني الدول األطراف،      )١(  
العتبار الواجـب ملـسألة     داخل احلكومة تعىن باملسائل املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية، وتويل ا         

تعيني آلية تنسيق داخل احلكومة لتيسري األعمال ذات الصلة يف خمتلف القطاعـات               أو إنشاء
  .وعلى خمتلف املستويات

 تعزيـز   أو  لنظمها القانونية واإلدارية، بتشكيل    وفقاًتقوم الدول األطراف،      )٢(  
أكثر،   أو ك آلية مستقلة واحدة   إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، مبا يف ذل          أو تعيني أو
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وتأخذ الدول األطراف بعني    . حسب االقتضاء، لتعزيز هذه االتفاقية ومحايتها ورصد تنفيذها       
إنشاء مثل هذه اآللية، املبادئ املتعلقة مبركز وطرق عمل املؤسـسات            أو االعتبار، عند تعيني  

  .الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
تمع املدين، وخباصة األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم،         يسهم اجمل   )٣(  

  .يف عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة
   تتألف اللجنة املعنية بالعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة جمللس الدولـة               -١٥٠
 تنـسيق الـسياسات      وزارة وجلنة ومنظمة وتعمل مبثابة اهليئة احلكومية املسؤولة عن         ٣٨من  

كما تستبق املـسائل    . واخلطط ووضعها وتوجيهها واإلشراف عليها وتنفيذها يف جمال اإلعاقة        
املرتبطة باالتفاقية، مبا يف ذلك تنسيق اإلجراءات اليت تتخذها اإلدارات ذات الصلة واحلكومات             

وق األشخاص ذوي    مبهمة محاية حق   وتضطلع اإلدارات األعضاء يف اللجنة مشتركة معاً      . احمللية
  .اإلعاقة ومصاحلهم وتؤدي هذه املهمة يف نطاق جماالت سلطة واختصاص كل منها

وقد عينت احلكومة الصينية جلنة جملس الدولة املعنية بالعمل من أجل األشـخاص               -١٥١
ذوي اإلعاقة، ومدير مكتب العمل والرفاه يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، ومكتـب              

ماعية ملنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة مبثابة مراكز تنسيق ثالثة إلعـداد تقـارير             الرعاية االجت 
  .االمتثال التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وجتري اللجنة الدائمة ملؤمتر الشعب الوطين مراجعات منتظمة لتنفيذ قـانون محايـة               -١٥٢
السياسية الـشعبية الوطنيـة     وجتري اللجنة االستشارية    . األشخاص ذوي اإلعاقة واالمتثال له    

استعراضات ودراسات استقصائية بشأن ضمانات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومصاحلهم،          
وجتري مؤمترات الشعب   . وتقترح التوصيات والتعليقات بشأن إنفاذ القانون ووضع السياسات       

  .صعدة احملليةواللجان االستشارية السياسية احمللية عمليات مماثلة لإلشراف واملراجعة على األ
وُيدعى األشخاص ذوو اإلعاقة ومنظماهتم إىل املشاركة يف التدابري اليت تتخذ حلماية              -١٥٣

وقـد عـززت    .  عن رصد عملية تنفيذ االتفاقية برمتها      فضالًحقوقهم ومصاحلهم ورصدها    
قنوات تقدمي الشكاوى وخطوط اهلاتف الساخنة بشأن احلقوق ونظام االنفتـاح اإلعالمـي    

ي إشراف طوائف املعوقني على أعمال احلكومة يف هذا اجملال، مبا فيها عملية وضـع               احلكوم
  . تقرير االمتثال هذا بكاملها
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  ١التذييل 

  جمللس الدولة اهليئات األعضاء يف اللجنة العاملة املعنية باإلعاقة التابعة    
  :الرئيس

  نائب رئيس الوزراء مبجلس الدولة
  :اهليئات األعضاء

  يموزارة التعل
  وزارة الشؤون املدنية

  وزارة املوارد البشرية والضمان االجتماعي
  وزارة الصحة العامة

  إدارة اإلعالم التابعة للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيين
  وزارة اخلارجية

  اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح
  وزارة العلوم والتكنولوجيا

  وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات
  دولة للشؤون العرقيةجلنة ال

  وزارة األمن العام
  وزارة العدل
  وزارة املالية

  وزارة اإلسكان والتنمية الريفية واحلضرية
  وزارة النقل

  وزارة السكك احلديدية
  وزارة الثقافة

  اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم األسرة
  مصرف الشعب الصيين
  اإلدارة العامة للجمارك
  إدارة الدولة للضرائب 

  الدولة للصناعة والتجارةإدارة 
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  اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة والتفتيش واحلجر الصحي
  إدارة الدولة لإلذاعة والسينما والتليفزيون

  اإلدارة العامة للصحافة واملنشورات
  اإلدارة العامة للرياضة

  املكتب الوطين لإلحصاء
  مكتب الشؤون التشريعية

  مكتب اإلعالم
  املصرف الزراعي يف الصني

  مكتب التخفيف من حدة الفقر والتنمية التابع جمللس الدولة
  اإلدارة العامة للشؤون السياسية والتنظيمية التابعة جليش التحرير الشعيب

  احتاد النقابات العمالية لعموم الصني
  للصنياللجنة املركزية لرابطة الشباب الشيوعي 

  االحتاد النسائي لعموم الصني
  االحتاد الصيين للمعوقني
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  ٢التذييل 

  البيانات اإلحصائية املتعلقة بتطور قضية األشخاص ذوي اإلعاقة    
  ١اجلدول 

  التوزيع حسب نوع اإلعاقة: أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة على النطاق الوطين
  )مليون: الوحدة(

 اجملموع 
  اإلعاقة 

 لبصريةا
اإلعاقة 
 السمعية

اإلعاقة 
 الكالمية

اإلعاقة 
 البدنية

اإلعاقة 
 ةيذهنال

اإلعاقة 
 النفسية

اإلعاقة 
 املتعددة

  ١٣,٥٢  ٦,١٤  ٥,٥٤  ٢٤,١٢  ١,٢٧  ٢٠,٠٤  ١٢,٣٣  ٨٢,٩٦ اجملموع
   ٠,٢٢٣   ٠,٠٧١   ٠,٠٥٠   ٠,٣٥٥   ٠,٠٠٦   ٠,٢٢٧   ٠,٠٦٧  ٠,٩٩٩ بيجني
   ٠,٠٧٨   ٠,٠٣٦   ٠,٠٤٤   ٠,٢١٩   ٠,٠٠٨   ٠,١٢٠   ٠,٠٦٥  ٠,٥٧٠ تياجنني
   ٠,٨٤٠   ٠,٣٣٨   ٠,٣٨٦   ١,٥٩٩   ٠,٠٧٤   ١,٢٠٣   ٠,٥١٩  ٤,٩٥٩ هيباي
   ٠,٣٥٣   ٠,١١٧   ٠,١١٤   ٠,٧٦٩   ٠,٠٣٨   ٠,٤٢٩   ٠,٢٠٩  ٢,٠٢٩ شانشي

  ناي مينغو
 )منغوليا الداخلية(

٠,١٧٢   ٠,١٣٦   ٠,١١٨   ٠,٥٩٠   ٠,٠٣٠   ٠,٢٦٧   ٠,٢١٢  ١,٥٢٥   

   ٠,٣١٧   ٠,٢٠٧   ٠,١٤٨   ٠,٨٣٤   ٠,٠٣٧   ٠,٣٨٦   ٠,٣١٣  ٢,٢٤٢ لياونينغ
   ٠,٢٧٧   ٠,١٣٤   ٠,١٢١   ٠,٦٤٨   ٠,٠٢٩   ٠,٤٢٨   ٠,٢٧٢  ١,٩٠٩ جيلني

   ٠,٣٠٠   ٠,١٣٧   ٠,١٦٠   ٠,٩١٧   ٠,٠٣٠   ٠,٣٥٨   ٠,٢٨٧  ٢,١٨٩ هايلونغيانغ
   ٠,١٠١   ٠,٠٧٦   ٠,٠٦٥   ٠,٢٧٢   ٠,٠١١   ٠,٢٥٩   ٠,١٥٨  ٠,٩٤٢ شنغهاي
   ٠,٦٩٥   ٠,٣٨٢   ٠,٣٧١   ١,١٤٨   ٠,٠٤٧   ١,٤٤١   ٠,٧١٠  ٤,٧٩٤ جيانغسو
   ٠,٤٣٦   ٠,٢٦٢   ٠,١٩٩   ٠,٧٠٦   ٠,٠٣٣   ١,٠٥٩   ٠,٤٢٣  ٣,١١٨ جيجيانغ
   ٠,٥٠٢   ٠,٢٩٠   ٠,٢٧٤   ٠,٩٤١   ٠,٠٥٢   ٠,٨٢٠   ٠,٧٠٧  ٣,٥٨٦ أهنوي
   ٠,٣٦٢   ٠,١٦٣   ٠,١٩١   ٠,٤٩٩   ٠,٠٢٧   ٠,٦١٣   ٠,٣٥٦  ٢,٢١١ فوجيان

   ٠,٣٧١   ٠,١٩١   ٠,٢٤٤  ٠,٠٨٣١   ٠,٠٤٧   ٠,٦٢٢   ٠,٤٥٥  ٢,٧٦١ جيانغشي
   ٠,٨٩٥   ٠,٣٦٤   ٠,٣٠٥   ١,٨٩٤   ٠,٠٦٦   ١,٤٩٨   ٠,٦٧٣  ٥,٦٩٥ شاندونغ
   ١,٢١٨   ٠,٤٦٥   ٠,٤٠٥   ٢,٠٤٦   ٠,١٠٣   ١,٥٣٥   ٠,٩٩١  ٦,٧٦٣ هينان
   ٠,٥٥٨   ٠,٣٠٤   ٠,٣٤٤   ١,٠٥٧   ٠,٠٦٠   ٠,٨٢٩   ٠,٦٤٢  ٣,٧٩٤ هوباي
   ٠,٥٨٥   ٠,٢٧٠   ٠,٢٨٤   ١,٢٨٣   ٠,٠٥٤   ٠,٩٥٣   ٠,٦٥١  ٤,٠٨٠ هونان

   ١,١٥٧   ٠,٥٢٥   ٠,٢٧٢   ١,٢١٦   ٠,١١٥   ١,٣٦١   ٠,٧٥٣  ٥,٣٩٩ غوانغدونغ
   ٠,٧٧٤   ٠,١٧٦   ٠,١٨٧   ٠,٨٢٤   ٠,٠٣٩   ٠,٨٤٨   ٠,٥٢٧  ٣,٣٧٥ غوانغشي
   ٠,١١٠   ٠,٠٢٩   ٠,٠٣٥   ٠,١٤٢   ٠,٠٠٧   ٠,١٠٣   ٠,٠٦٨  ٠,٤٩٤ هاينان

   ٠,١٨٥   ٠,١٦٤   ٠,١٣٦   ٠,٥٧٦   ٠,٠٣٣   ٠,٣٠٨   ٠,٢٩٢  ١,٦٩٤ شونغكينغ
   ٠,٩٩٢   ٠,٥١٤   ٠,٤٠٧   ١,٥٣٨   ٠,٠٨٢   ١,٤٧٦   ١,٢١٤  ٦,٢٢٣ انسيشو
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 اجملموع 
  اإلعاقة 

 لبصريةا
اإلعاقة 
 السمعية

اإلعاقة 
 الكالمية

اإلعاقة 
 البدنية

اإلعاقة 
 ةيذهنال

اإلعاقة 
 النفسية

اإلعاقة 
 املتعددة

   ٠,٣٧٢   ٠,١٥٤   ٠,١٣٤   ٠,٦٦٧   ٠,٠٤٧   ٠,٦٩٤   ٠,٣٢٤  ٢,٣٩٢ هويزو
   ٠,٥٩٤   ٠,٢١٣   ٠,١١٠   ٠,٧٢٦   ٠,٠٥٨   ٠,٦٣٥   ٠,٥٤٧  ٢,٨٨٣ يونان

   ٠,٠٣٦   ٠,٠٠٧   ٠,٠٠٤   ٠,٠٥٦   ٠,٠٠٥   ٠,٠٤٦   ٠,٠٤٠  ٠,١٩٤ )التبت(جيزانغ 
   ٠,٤٣٠   ٠,١٧٢   ٠,١٦٧   ٠,٥٩٨   ٠,٠٣١   ٠,٧٩٨   ٠,٢٩٤  ٢,٤٩٠ شانشي
   ٠,٢٧١   ٠,١٢٥   ٠,١٥٢   ٠,٥٨٤   ٠,٠٥٧   ٠,٣٦٨   ٠,٣١٤  ١,٨٧١ غانسو
   ٠,٠٥٤   ٠,٠١٣   ٠,٠١٦   ٠,٠٨٣   ٠,٠٠٥   ٠,٠٨٠   ٠,٠٤٩  ٠,٣٠٠ كينهاي
   ٠,٠٦٢   ٠,٠٢٤   ٠,٠٣٣   ٠,١٣٤   ٠,٠٠٨   ٠,٠٨٠   ٠,٠٦٧  ٠,٤٠٨ نينغشيا

   ٠,٢٠١   ٠,٠٧٩   ٠,٠٦٩   ٠,٣٦٥   ٠,٠٢٦   ٠,١٩٤   ٠,١٣٥  ١,٠٦٩ شينجيانغ

  .٢٠٠٦حساب تقديري على أساس االستقصاء الوطين الصيين الثاين بالعينة املتعلق باإلعاقة لعام   :مصدر البيانات

  ١الشكل 
  التوزيع حسب نوع اإلعاقة: النسب املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة على النطاق الوطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلعاقة السمعية
٢٤,٢٪ 

 اإلعاقة البصرية
١٤,٩٪ 

 اإلعاقة الكالمية
١,٥٪ 

  اإلعاقة البدنية
٢٩,١٪ 

  اإلعاقة الذهنية
٦,٧٪ 

٧,٤٪ 

 اإلعاقة املتعددة
١٦,٣٪ 

 اإلعاقة العقلية
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  ٢اجلدول 
  التوزيع حسب نوع اإلعاقة والعمر: األشخاص ذوو اإلعاقة

  )ماليني: الوحدة(
  ٦٠>  ٥٩-١٥  ١٤-٠ سنوات العمر

  ٤٤,١٦  ٣٤,٩٣  ٣,٨٧ اجملموع  
  ٨,٦٣٦  ٣,٥١١  ٠,١٨١ اإلعاقة البصرية
  ١٥,٥٢٤  ٤,٣٧٦  ٠,١٤١ اإلعاقة السمعية
  ٠,٢٦١  ٠,٦٨٦  ٠,٣٢١ اإلعاقة الكالمية

  ١٠,٧٤٢  ١٢,٧٨٩  ٠,٥٨٧ قة البدنيةاإلعا
  ٠,٥٦٤  ٣,٥٧  ١,٤١١ يةذهناإلعاقة ال
  ١,٢١٥  ٤,٨٣٩  ٠,٠٨٣ يةنفساإلعاقة ال

  ٧,٢٢١  ٥,١٥٧  ١,١٤٤ اإلعاقة املتعددة

  .٢٠٠٦حساب تقديري على أساس االستقصاء الوطين الصيين الثاين بالعينة املتعلق باإلعاقة لعام   :البيانات مصدر

  ٢الشكل 
  التوزيع حسب األعمار: ذوو اإلعاقة على النطاق الوطيناألشخاص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٤:٣,٨٧-العمر من صفر
ماليني شخص، أو ما نسبته 

٤,٦٦٪ 

:  فما فوقها٦٠العمر من 
   شخص،  مليون٤٤,١٦

 ٪٥٣,٢٤أو ما نسبته 
٥٩:٣٤,٩٣-١٥العمر من 

مليون شخص، أو ما نسبته 
٤٢,١٠٪ 
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  ٣اجلدول 
  توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة على األماكن احلضرية والريفية على الصعيد الوطين

  )ماليني: الوحدة(

 احلضر الريف اجملموع 

  ٢٠,٧١  ٦٢,٢٥  ٨٢,٩٦ اجملموع  
  ٢,٧٧٤  ٩,٥٥٨  ١٢,٣٣٢ اإلعاقة البصرية

  ٥,٣٧١  ١٤,٦٦٩  ٢٠,٠٤ لسمعيةاإلعاقة ا
  ٠,٢٦٣  ١,٠٠٤  ١٢,٦٨ اإلعاقة الكالمية
  ٦,٥١٥  ١٧,٦٠٣  ٢٤,١١٨ اإلعاقة البدنية

  ١,٠١٤  ٤,٥٣١  ٥,٥٤٥ يةذهناإلعاقة ال
  ١,٥٩٣  ٤,٥٤٤  ٦,١٣٦ يةنفساإلعاقة ال

  ٣,١٧٤  ١٠,٣٤٨  ١٣,٥٢٢ اإلعاقة املتعددة

 وطين الصيين الثاين بالعينة املتعلق باإلعاقة     االستقصاء ال تقديري على أساس    حساب    :مصدر البيانات
  .٢٠٠٦لعام 

  ٣الشكل 
  توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة على األماكن احلضرية والريفية على النطاق الوطين

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ريف حضر

)مليون شخص( ةمتعدد  بصرية مسعية كالمية بدنية ذهنية نفسية
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  ٤اجلدول 
  التوزيع حسب نوع اجلنس: األشخاص ذوو اإلعاقة

  )ماليني: الوحدة(

 إناث ذكور  اجملموع 

   ٤٠,١٩   ٤٢,٧٧   ٨٢,٩٦ اجملموع  
   ٧,٣٧٩   ٤,٩٥٣   ١٢,٣٣٢ اإلعاقة البصرية
   ٩,٠١١   ١١,٠٢٨   ٢٠,٠٣٩ اإلعاقة السمعية
   ٠,٤٦٦   ٠,٨٠١   ١,٢٦٧ اإلعاقة الكالمية
   ١٠,٦٣٥   ١٣,٤٨٣   ٢٤,١١٨ اإلعاقة البدنية

   ٢,٤٧٦   ٣,٠٦٩   ٥,٥٤٥ يةذهناإلعاقة ال
   ٣,٣٣١   ٢,٨٠٦   ٦,١٣٧ يةنفساإلعاقة ال
   ٦,٨٩٥   ٦,٦٢٨   ١٣,٥٢٣  املتعددةاإلعاقة

  .٢٠٠٦حساب تقديري على أساس االستقصاء الوطين الصيين الثاين بالعينة املتعلق باإلعاقة لعام   :مصدر البيانات

  ٤الشكل 
  التوزيع حسب العمر ونوع اجلنس: األشخاص ذوو اإلعاقة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ذكور إناث

 يف املائة العمر
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  ٥الشكل 
  ونوع اإلعاقةالتوزيع حسب نوع اجلنس : األشخاص ذوو اإلعاقة

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥اجلدول 
  احلالة الزواجية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يف سن الزواج

  )يف املائة: الوحدة(

 ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ١١,٤  ١٢,٥  ١١,٩ غري متزوج

  ٦٠  ٥٨,٩  ٥٩,٣ الزواج األول ومع الزوج
  ٣,٠  ٣,٢  ٣,٣ إعادة الزواج ومع الزوج

  ٢,٢  ٢,١  ٢,١ مطلق
  ٢٣,٣  ٢٣,٢  ٢٣,٤ الزوج متوٍف

  .٢٠٠٩ احلالة والتقدم احملرز صوب حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام رصدتقرير   :مصدر البيانات

 )مليون شخص( بصرية مسعية كالمية بدنية ذهنية يةعقل ةمتعدد

ذكورإناث
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  ٦اجلدول 
  دخل الفرد يف األسر املعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املدن

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

 البنود

ر املعيشية ـاألس
لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

مجيع األسر 
ة يف املعيشي

 املناطق احلضرية

ر املعيشية ـاألس
لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

مجيع األسر 
املعيشية يف 

 املناطق احلضرية

ر املعيشية ـاألس
لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

مجيع األسر 
املعيشية يف 

 املناطق احلضرية

  -  ٩ ١٧٨,١  ١٧ ٠٦٧,٨  ٨ ٩٧٠,٥  ١٤ ٩٠٨,٦  ٧ ٨٥٩,٥ )يوان(الدخل اإلمجايل   
  ١٧ ١٧٥  ٨ ٥٧٨,١  ١٥٧٨١  ٨ ٤٨٧,٢  ١٣ ٧٨٦  ٧ ٣٥٦,٦ )يوان(نفاق الدخل القابل لإل

الدخل القابل لإلنفاق كنسبة مئويـة      
 )يف املائة(من الدخل اإلمجايل 

٩٣,٥   ٩٢,٥  ٩٤,٦   ٩٢,٥  ٩٣,٦  -  

، النـشرة الوطنيـة إلحـصاءات التنميـة         ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨  للعامني  لإلحصاءات الصينية  السنويةاحلولية    :مصدر البيانات
، تقرير رصد احلالة والتقدم احملرز صـوب        ٢٠٠٩  لعام صادية واالجتماعية جلمهورية الصني الشعبية    االقت

  .٢٠٠٩حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

  ٧اجلدول 
   ذوي إعاقة يف الريفدخل الفرد يف األسر املعيشية اليت تشمل أشخاصاً

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

 البند

ر املعيشية ـاألس
 ذوي لألشخاص

 اإلعاقة

مجيع األسر 
املعيشية يف 

 الريف

ر املعيشية ـاألس
لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

مجيع األسر 
املعيشية يف 

 الريف

ر املعيشية ـاألس
لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

مجيع األسر 
املعيشية يف 

 الريف

  -  ٥ ٣٢٣,٨  ٦ ٧٠٠,٧  ٤ ٨٣٦,٧  ٥ ٧٩١,١  ٣ ٩٦٩,٣ )يوان(الدخل اإلمجايل   
  ٥ ١٥٣  ٤ ٠٦٦,١  ٤ ٧٦١  ٣ ٨٠٣,٦  ٤١٤٠  ٣ ١٠١,٠ )*يوان(فاق الدخل القابل لإلن

الدخل القابل لإلنفاق كنسبة مئوية من      
 )يف املائة(الدخل اإلمجايل 

٧٦,٤  ٧١,١  ٧٨,٦  ٧١,٥  ٧٨,١  -  

، النـشرة الوطنيـة إلحـصاءات التنميـة         ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨  للعامني  لإلحصاءات الصينية  السنويةاحلولية    :مصدر البيانات
، تقرير رصد احلالة والتقدم احملرز صـوب        ٢٠٠٩  لعام  واالجتماعية جلمهورية الصني الشعبية    االقتصادية

  .٢٠٠٩حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام 
  .يشري هذا البند إىل صايف دخل مجيع األسر املعيشية الريفية  *
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  ٨اجلدول 
   ذوي إعاقة تشمل أشخاصاًإنفاق الفرد حسب فئة االستهالك لألسر املعيشية احلضرية اليت

  )يوان: الوحدة(
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧ اإلنفاق السنوي

  ٧ ٠٠٧,١  ٧ ٠٥٦,٦  ٦ ١٩١ اجملموع  
   ٢ ٧٧٤,٤  ٢ ٩٥٤,٦  ٢ ٤٠٠,٨ الغذاء
   ٢٩٢,٤  ٢٩٣,١  ٢٥٧,٤ امللبس

   ١١٩,٨  ١١٣,٦  ١٢٢,٧ املعدات واألجهزة
  ١ ٢٤١,٣  ١ ١٥٠,٠  ١ ١٢٧,٢  الرعاية الصحية
   ٣٥٩,٩  ٣٤٦,٣  ٣٢٧ تالنقل واالتصاال
   ٣٥٢,٣  ٣٧٤,١  ٣٩٠ التعليم والثقافة

   ١٣٣,٣  ١٤٢,٨  ١١٢,٤  متنوعات
   ٢٢٩,٢  ٢٣٧,٢  ١٩٨,٥ الضمان االجتماعي

   ١١٠,٣  ٩٢,٣  ١٠٩,٤ سداد الديون
   ٩٣٢,٨  ٨٨٢,٧  ٧٤٦,٨ اإلسكان

   ٣١,٥  ٣٣,٣  ٥٩,٤ ضريبة الدخل
  ٤٢٩,٨  ٤٣٦,٦  ٣٣٩,٥  حمّول

  . ٢٠٠٩رصد احلالة والتقدم احملرز صوب حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام تقرير   :مصدر البيانات

  ٩اجلدول 
   ذوي إعاقةإنفاق الفرد حسب فئة االستهالك لألسر املعيشية الريفية اليت تشمل أشخاصاً

  )يوان: الوحدة(
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧ اإلنفاق السنوي

   ٤ ٦٤٩,٦  ٤ ١٥٤,٠  ٣ ٥٣٧,١  اجملموع  
   ١ ٦٨٦,٤  ١ ٦٦٠,٢  ١ ٣٣٢,٤ ءالغذا
   ١٧١,٤  ١٥٤,٩  ١٤١,٨ امللبس

   ٥٤,٧  ٤٧,٥  ٤٠,٤ املعدات واألجهزة
   ٥٥١,١  ٤٤٩,١  ٤٦٥,١  الرعاية الصحية

   ٢٢١,٨  ١٩٨,٣  ١٧٧,٢ النقل واالتصاالت
   ١٨٢,٧  ١٥٨,٨  ١٧٦,٠ التعليم والثقافة

   ٧٠,٧  ٦٤,٦  ٥٦,٦  متنوعات
   ٤٠,٥  ٣٤,٩  ٢٠,١ الضمان االجتماعي

   ١٣٦,٥  ١٣٦,٧  ١١٦,٢ سداد الديون
   ٦٤٥,٦  ٤٩٢,٠  ٤٠٢,٢ اإلسكان
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  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧ اإلنفاق السنوي
   ٥٦٤,٠  ٤٧٦,٤  ٣٥٥,١ تكلفة التشغيل

   ١٨,٦  ١٣,٥  ١٧,٤ إهالك أصول اإلنتاج الثابتة
   ٢٩,٣  ٢٧,٩  ٣١,٧  مايل
   ٢٥٤,٤  ٢٢٤,٥  ١٨٨,٦  حمّول

   ٢٠,٩  ١٤,٧  ١٦,٦ ضرائب ورسوم

  . ٢٠٠٩قدم احملرز صوب حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام تقرير رصد احلالة والت  :مصدر البيانات

  ١٠اجلدول 
   فما فوقها عاما١٨ًتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يبلغون من العمر 

  )يف املائة: الوحدة(
 ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٤١,٨  ٤٢,١  ٤٢,٤ بدون تعليم مدرسي
  ٣٤,٨  ٣٥,٠  ٣٥,١ املدرسة االبتدائية

  ١٦,٥  ١٥,٩  ١٥,٨ عداديةاملدرسة اإل
  ٤,١  ٤,٠  ٣,٩ املدرسة الثانوية
  ١,٥  ١,٥  ١,٥ الكلية املهنية

  ٠,٩  ١,٠  ٠,٨ الدراسة اجلامعية ملدة سنتني
  ٠,٥  ٠,٥  ٠,٥ البكالوريوس فما فوقها

   .٢٠٠٩تقرير رصد احلالة والتقدم احملرز صوب حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام   :مصدر البيانات

  ١١اجلدول 
   فما فوقها عاما١٨ًالذين يبلغون من العمر مصادر دخل األشخاص ذوي اإلعاقة 

  )يف املائة: الوحدة(
 ريفيون حضريون

 ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ٠,٣  ٠,٩  ٠,٧   ١٧,٤  ٢٣,٧  ٢١,٥ معاش تقاعدي
  ١٠,١  ١١,١  ٩,٣   ٣١,٤  ٣١  ٣٦,٢ بدل املعيشة

  ٧٦,٩  ٧٣,٩  ٧٦,٣   ٤٠,٥  ٣٩,٦  ٣٥,٣ إعالة من أفراد األسرة
  ١,١  ٢,٠  ٣,٢   ١,٦  ٠,٨  ٠,٦ دخل من أصول

  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠   ٠,٢  ٠,٠  ٠,٣ منيأدخل من الت
  ١١,٥  ١١,٩  ١٠,٥   ٨,٩  ٤,٩  ٦,١ مصادر أخرى

  .٢٠٠٩ والتقدم احملرز صوب حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام احلالةتقرير رصد   :مصدر البيانات
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  ١٢اجلدول 
    مـن العمـر      عاماً ١٦تغطية الضمان االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يبلغون         

  فما فوقها
  )يف املائة: الوحدة(

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

 الريف  احلضر التغطية من خالل
جمموع 
 احلضر

ون موظف
 حضريون

سكان 
 حضريون

جمموع 
 احلضر

موظفون 
 حضريون

سكان 
 حضريون

يعملون حلساهبم
 اخلاص

ع واحد من الـضمان     نو
 االجتماعي على األقل

٣  ٦٣,٧  ٩٢,٦  ٦٤,٣  ٤٦,٤  ٧٠,٩  ٦٢,٦  ١٠,٨  ٤٢,١  

  ١,٥  ١٣,٣  ٨٣,٨  ٤٢,١  ١٢,٤  ٦٤,٩  ٤١,٦  ٢,٣  ٣٣,٣ تأمني أساسي للمعاش
  ٢,٥  ٦١,٤  ٨٩,٦  ٦٢,١  ٤٣,٦  ٧٠,٦  ٥٨,٦  ٩,٥  ٣٦,٠ تأمني صحي أساسي
  ٠,١   -   -  صفر   -   -   -   -  - تأمني صحي تكميلي

   -   -  ٨,٩  ٣,٩   -  ٧,٩  ٤,٤  ٠,١  ٣,٣ لبطالةتأمني ا
   -   -  ٦,١  ٢,٧   -  ٣,٩  ٢,٢  ٠,٣  ١,٦ تأمني اإلصابة الصناعية

   -   -  ٣,٥  ١,٦   -  ٢,٩  ١,٦  ٠,١  ٠,٧ تأمني اإلجناب

  .٢٠٠٩ والتقدم احملرز صوب حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام احلالةتقرير رصد   :مصدر البيانات

  ١٣اجلدول 
  لنسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة املستفيدين ببدل احلد األدىن للمعيشة ومعونة اإلغاثةا
  )يف املائة: الوحدة(

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
 بدل احلد األدىن للمعيشة  ٢٢,٦  ٢١,٣  ١٩,٧ حضر
  ٢٣,٦  ١٩,٦  ١٢,٥ ريف
  ٢٦,٦  ٢٦,٧  ٢٢,٢ حضر

 معونة اإلغاثة
  ٢٧,٢  ٢٨,٨  ٢٦,٦ ريف

  .٢٠٠٩ احملرز صوب حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام والتقدمتقرير رصد احلالة   :مصدر البيانات
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  النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة املستفيدين من خدمات إعادة التأهيل

  )يف املائة: الوحدة(
٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر 

  ٩,٥  ١٣,٠  ٩,٠  ١٥,٥  ٨,٤  ١٣,٨ العالج وتدريب إعادة التأهيل
  ٣,٩  ٨,٤  ٤,٤  ٩,١  ٣,٠  ٧,٦ األجهزة املعينة

  ٤,٥  ٦,٤  ٤,٦  ١٠,٠  ٣,٦  ٦,١ التوجيه
  ٤,٧  ١١,٩  ٤,٩  ١٤,٨  ٣,٦  ١٠,٥ التثقيف بشأن إعادة التأهيل

  ٦,١  ٧,٨  ٤,٨  ٩,٥  ٤,٦  ٦,٢ الرعاية النهارية ورعاية التمريض
  ٦,٠  ١٢,٣  ٧,١  ٩,٥  ٨,٣  ١٠,٥ تدريب والدي الطفل ذي اإلعاقة

  .٢٠٠٩ احملرز صوب حتقيق حياة مرحية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام والتقدم احلالةتقرير رصد   :مصدر البيانات

  ١٥اجلدول 
   إلعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة٢٠٠٩-٢٠٠٧اجلهود اجملتمعية يف الفترة 

  عدد الوحدات ذات اخلدمات اجملتمعية إلعادة التأهيل  

 )املدن(املقاطعات  دنأحياء امل 
اجملتمعات احمللية اليت توجد 

  التأهيلهبا مراكز إلعادة 
عدد األشـخاص ذوي اإلعاقـة
 املستفيدين من خدمة إعادة التأهيل

١٧ ٨٧٠  ٢٢ ٧٣٠  ١ ٢٩٨  ٧٥٠   ٢٠٠٧  
٢٠ ٩٢٠  ١٦ ٥٩٨  ١ ٤١١  ٧٨٠   ٢٠٠٨  
٢٣ ٤٠٠  ٣٢ ٦٧٨  ١ ٥٦٩  ٨٠٧   ٢٠٠٩  

، ٢٠٠٧ الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة للـسنوات           ةاإلحصائياحلولية    :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  

  ١٦اجلدول 
   إلعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية٢٠٠٩-٢٠٠٧اجلهود املبذولة يف الفترة 

 إعادة التأهيل لضعف البصر

 
إعادة البصر بعملية 
 إعتام عدسة العني

عملية إعتام عدسة : ومنها
 العني باجملان للمرضى الفقراء

عدد األشخاص املزودين 
 مبعينة بصرية

عدد املرضى 
 املدربني

عدد األشـخاص
املكفوفني املدربني

 شي بإرشادعلى امل

١٢ ٢٢٤  ١٢ ٨٦٦  ٣١ ٦٠٧  ٢ ٣٠٠  ٨ ٠٠٠   ٢٠٠٧  
١٢ ٩٣٦  ١١ ٢٩٢  ٣٤ ٨٠٣  ٢ ٥١٠  ٨ ٨٨٠   ٢٠٠٨  
١٥ ٠٣٤  ١٥ ٢٦٤  ٤٠ ٥٠١  ٣ ٧٣٠  ١٠ ٤٣٠   ٢٠٠٩  

، ٢٠٠٧ الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة للـسنوات           اإلحصائيةاحلولية    :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  
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  ٦الشكل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧إعادة اإلبصار بعمليات إعتام عدسة العني يف الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧اجلدول 
    اجلهود املبذولة إلعادة تأهيل األطفال ذوي اإلعاقـة الـسمعية واللغويـة يف الفتـرة               

٢٠٠٩-٢٠٠٧  
  )شخص: الوحدة(

 
ل ـإعادة تأهي

 التدريب األسري التدريب املؤسسي األطفال الُصّم
تدريب والدي 
 تدريب املهنيني األطفال الُصّم

٥ ٥٦٨  ٢٦ ٧٣٧  ٥ ١٤٨  ١٤ ٧٢١  ١٩ ٨٦٩  ٢٠٠٧  
٥ ٤١٧  ٢٤ ٣١٤  ٤ ٨٨٦  ١٥ ٢٣٦  ٢٠ ١٢٢  ٢٠٠٨  
٤ ٥٨٢  ٢٥ ٦٥٤  ٤ ٨٩٩  ١٤ ٩٣١  ١٩ ٨٣٠  ٢٠٠٩  

، ٢٠٠٧احلولية اإلحصائية الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة للـسنوات              :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  
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٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 
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  ١٨اجلدول 
الوقاية من األمراض العقلية وعالجها والتدريب التأهيلي لألطفال املصابني بالتوحد للفترة           

٢٠٠٩-٢٠٠٧  
 *صابني بالتوحدالتدريب التأهيلي لألطفال امل الوقاية من األمراض العقلية وعالجها 

 
املدن، (عدد املقاطعات   

 املشتركة) املناطق
عدد املرضى الذين   

 يتلقون الرعاية

األطفال الفقـراء   
املصابون بالتوحد  
 الذين مت عالجهم

عدد مؤسسات إعادة   
ــال   ــل األطف تأهي

 املصابني بالتوحد

األطفال الذين يتلقون
يفالتأهيلي  التدريب  
 املؤسسات

١ ٠٥٦ ٢٧ ٣ ٣٧٠ ٣٦ ٣٤٠ ١ ٥٥٥ ٢٠٠٧ 
١ ٠٢٧ ٢٩ ٣ ٠٦٠ ٣٨ ٣٨٠ ١ ٦٤٤ ٢٠٠٨ 
٥ ٢٩٠ ٢٤٥ ٣ ٦٠٠ ٤١ ٢٨٠ ١ ٧٢٧ ٢٠٠٩ 

، ٢٠٠٧احلولية اإلحصائية الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة للـسنوات              :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  

ـ   لألطفال املصابني بالتوحد الذين يتلقون     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ال تشمل بيانات الفترة       * دريب  الت
التأهيلي يف مؤسسات سوى األطفال الذين يتلقون التدريب يف مؤسسات جتريبيـة علـى              

 ٢٠٠٩ من عام    وتشمل البيانات بدءاً  . "اخلطة اخلمسية احلادية عشرة   "صعيد املقاطعات يف    
  .املؤسسات اليت يف مستويات أدىن من املقاطعات واملراكز

  ١٩ل دواجل
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧اإلعاقة البدنية يف الفترة التدريب التأهيلي لألشخاص ذوي 

 
عدد األشخاص الذين 

 تلقوا التدريب

عدد األطفال الذين 
تلقوا التدريب يف 

 مؤسسات

عــدد األشــخاص 
الذين تلقوا التدريب   
يف اجملتمعات احملليـة    

 ويف املنازل

ــات  ــدد العملي ع
التصحيحية لألطفال  
الفقراء ذوي اإلعاقة   

 البدنية

ــات ــدد العملي ع
ة للتشوهاتالتصحيحي

 املرتبطة باجلذام
٣ ٩٦٤ ٢ ٦٥٤ ٧٥ ٩٤٧ ١٢٢ ٣٩ ٨٨ ١٨٦ ٢٠٠٧ 
١ ٠٣٤ ٣ ٠١٤ ٨٠ ٤٦٨ ١٥ ٦٩٠ ٩٦ ١٥٨ ٢٠٠٨ 
١ ١٦٦ ٢ ٨١٧ ٩٠ ٥٨٨ ١٥ ٠٥٨ ١٠٥ ٦٤٦ ٢٠٠٩ 

، ٢٠٠٧احلولية اإلحصائية الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة للـسنوات              :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  

  ٢٠اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧التدريب التأهيلي لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يف الفترة 

  )شخص: الوحدة(

 
عدد األطفال الفقراء ذوي اإلعاقة     

 العقلية الذين تلقوا التدريب
الذين تلقوا التدريب   

 يف مؤسسات
الذين تلقوا التـدريب يف     
 اجملتمعات احمللية ويف املرتل

ــات ــاء واألمه اآلب
 يبالذين تلقوا التدر

١٧ ٢٦٣ ١٢ ٦٤٧ ١٣ ٤٣٧ ٢٦ ٠٨٤ ٢٠٠٧ 
٢٠ ٣٨٥ ١١ ٦٠٠ ١٥ ٢٨٧ ٢٦ ٨٨٧ ٢٠٠٨ 
١٩ ٩٥٠ ١١ ٦٥٣ ١٥ ٠٩٥ ٢٦ ٧٤٨ ٢٠٠٩ 

، ٢٠٠٧احلولية اإلحصائية الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقـة للـسنوات               :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  
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  ٢١اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧نة يف الفترة إمداد األشخاص ذوي اإلعاقة باألجهزة املعي

 
عدد األجهزة   

 هاعاليت مت توزي
األجهزة اليت وزعت باجملان : ومن بينها

 على املرضى الفقراء ذوي اإلعاقة
حاالت تركيب األطراف   
 الصناعية من النوع العام

حاالت تركيب األجهزة
 التصحيحية

١٢ ٦٨٩ ٢٣ ٣٣٩ ٣ ٧٩٠ ٩ ٥٠٠ ٢٠٠٧ 

١١ ٩٥٠ ٢٦ ٤٣٨ ٥ ٢٩٠ ١٠ ٩٥٠ ٢٠٠٨ 

١١ ٤٢٥ ٢٥ ٠٢٩ ٥ ٩٨٠ ١١ ٢٢٠ ٢٠٠٩ 

، ٢٠٠٧احلولية اإلحصائية الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقـة للـسنوات               :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  

  ٢٢اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧يات يف الفترة األشخاص ذوو اإلعاقة املقيدون يف اجلامعات والكل

  )شخص: الوحدة(
 اجلامعات والكليات العامة

  القيد يف كليات التعليم اخلاص الذين بلغوا صفوف القيد 

١ ٠٨٦ ٥ ٢٣٤ ٥ ٦٢٠ ٢٠٠٧ 

١ ٠٣٢ ٦ ٢٧٣ ٦ ٦٨٠ ٢٠٠٨ 

١ ١٩٦ ٦ ٥٨٦ ٧ ٥٤٤ ٢٠٠٩ 

، ٢٠٠٧احلولية اإلحصائية الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقـة للـسنوات               :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  

  ٢٣اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املناطق احلضرية للفترة الوظائف اجلديدة 

  ) شخص١ ٠٠٠: الوحدة(
 الوظائف اجلديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب السنة

العمالة يف املهن احلرة العمالة حسب احلصص العمالة املركزة اجملموع 
١٥٩ ١٢٠ ١١٥ ٣٩٤ ٢٠٠٧ 

١٥٦ ٩٩ ١١٣ ٣٦٨ ٢٠٠٨ 

١٥٦ ٨٩ ١٠٥ ٣٥٠ ٢٠٠٩ 

، ٢٠٠٧احلولية اإلحصائية الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقـة للـسنوات               :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  
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  ٢٤اجلدول 
التجديد الشامل للمساكن اخلطرة لألشخاص الفقراء ذوي اإلعاقة يف الريف يف الفتـرة             

٢٠٠٩-٢٠٠٧  
  التجديد الشامل للمساكن اخلطرة

 )أسر معيشية(
  عاقة املستفيدوناألشخاص ذوو اإل

 )أشخاص(

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 ١٤٠ ٠٩٨ ١٣٩ ٧٧٠ ١٦٧ ٤٠٤ ١٠١ ٩٥٩ ٩٨ ٤٣٢ ١٢١ ٧٦٦ اجملموع  

 ٢ ٤١٦ ٧٧٤ ٥٠٧ ٢ ٢٨١ ٥٧٢ ٤٠٥ بيجني

 ٥٣٦ ٤٨١ ٥٦٩ ٤٥٩ ٤١٤ ٤٠٧ تياجنني

 ٤ ٥٥٧ ٥ ٠٤٥ ٥ ٨٥٩ ٣ ١٢٣ ٣ ٥٢١ ٤ ٥١٤ هيباي

 ٢ ٩٠٨ ٣ ٣١٣ ٧ ٣٢٢ ٢ ٥٢٩ ٢ ٤٣٦ ٤ ٨١٨ شانشي

 ٣ ٨٩٧ ٢ ٨٨٢ ٣ ٣٦٨ ٢ ٣٥٠ ٢ ٧٦٣ ٢ ٥٩٦ )منغوليا الداخلية(ناي مينغو 

 ٦ ٢٢٢ ٤ ٩١٥ ٦ ٥٠٧ ٣ ١٠٩ ٢ ٦٧٨ ٥ ٢٩٩ لياونينغ

 ٣ ١٥١ ٣ ٨٠٤ ٦ ٥٠٦ ٢ ٤٠٠ ٢ ٥٠٠ ٤ ١١١ جيلني

 ٥ ١٤٣ ٣ ٢٩٠ ٥ ٧١٧ ٣ ٦٠٣ ٢ ٧٠١ ٤ ٢٠٨ هايلونغيانغ

 ٢٠٥ ٣٢٣ ٢٢٠ ٢٥١ ٢٧٤ ٢٢٠ شنغهاي

 ٧٢٥ ٦٤٧ ٢ ٧٠٦ ٣٠٠ ٤٥٥ ١ ٤٢٢ جيانغسو

 ٣ ٤٢٢ ٥ ٨٥٥ ٦ ٢٩٨ ٢ ٤٠٦ ٢ ٦٩٥ ٤ ٨٦٩ جيانغ

 ٢ ٧٣٩ ٢ ٨٣٤ ٥ ٧٩٥ ٢ ٥٨٩ ٢ ٤٩٠ ٥ ١٨٩ أهنوي

 ٢ ٣٧٤ ٢ ٧٦٨ ٢ ٥٥٠ ١ ٨٣١ ٢ ٠٨٤ ٢ ٣٣٩ فوجيان

 ٣ ٣٦٣ ٣ ٥٨٦ ٦ ٢٤٠ ٢ ٦١٧ ٢ ٨٦٩ ٤ ٥٠٠ جيانشي

 ٩ ٠٦٦ ١٠ ٨١١ ٦ ٧٥٣ ٧ ٧٨٥ ٧ ٧٨٠ ٥ ٩٢٨ شاندونغ

 ٧ ١٩٧ ٣ ٣٨٥ ٦ ٤٦١ ٤ ٨٧٦ ٣ ٠٠٠ ٥ ٦٢٥ هينان

 ١٠ ١٢٧ ٤ ٨٥٢ ٧ ٤٤٠ ٤ ٧٨٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٦٥٠ هوباي

 ٤ ٩٨٨ ٤ ٢٢٦ ٩ ٦٢٩ ٣ ١٨٧ ٣ ٢٥٥ ٥ ٦٧٥ هونان

 ٤ ٩٠١ ٤ ٤٥٣ ٧ ٢٩٩ ٣ ٧١٣ ٣ ٥٥١ ٥ ٢٠٤ غواندونغ

 ١٠ ٧١٣ ٩ ٨٧٥ ٩ ٥٧٣ ٨ ٤٧٤ ٧ ٣٩٢ ٧ ٢١٤ غوانشي

 ١ ٣٢٦ ١ ٦٤٠ ٢ ٩٦١ ١ ٢٦٧ ١ ٥٠٠ ٢ ٩٢٠ هاينان

 ٤ ٣٥٣ ٣ ٣٨٤ ٣ ٥٦٤ ٢ ٧٥٩ ٢ ٣٢٣ ٣ ٠٧٩ تشونغكينغ

 ٩ ٤٧٧ ٢٠ ٣٨٣ ٨ ١٧١ ٧ ٢٠٣ ٨ ٢٩٥ ٦ ٥٤٧ سيشوان

 ٢ ٥٥٣ ٢ ٩٤٨ ٢ ٢٦٣ ١ ٨٠١ ٢ ٥٦١ ١ ٦٦١ غويشو

 ٧ ٦٨٤ ٩ ٠٦٢ ٨ ٢٢٣ ٥ ٣٥٠ ٥ ٩٩٥ ٧ ٨١٣ يونان

 ١١٦ ٤٩٤ ٣٣٤ ١٠٠ ٤٩٠ ٢٣٢ )التبت(شيزانغ 
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  التجديد الشامل للمساكن اخلطرة
 )أسر معيشية(

  عاقة املستفيدوناألشخاص ذوو اإل
 )أشخاص(

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 ٤ ٢٩٩ ٣ ١٧٥ ٤ ٣١٦ ٣ ١١٨ ٢ ٦١٦ ٢ ٢٥٠ شانشي

 ٦ ٥٦٣ ٥ ٠٩٦ ١٤ ٠٠٩ ٤ ٨٩٧ ٤ ٠٣٠ ٦ ٠٠٠ غانسو

 ٣ ٢٠٠ ٣ ٤٣١ ٣ ٤٥٠ ٢ ٩٣٠ ٢ ٠٨٢ ٢ ٠٠٠ كينغهاي

 ٢ ٥٥٤ ٢ ٨٩٠ ٣ ٠١٠ ٢ ٢٠٠ ٢ ٦٤٨ ٢ ٦٩٠ نينغشيا

 ٥ ٦٦٨ ٤ ٧٤١ ٥ ٨٨٠ ٤ ٠١٩ ٤ ٢٠٦ ٥ ٣٩٨ شينجيانغ

الوحدات شبه العسكرية 
 شينجيانغ

٢ ١٩٩ ١ ٣١٣ ١ ١١٣ ٢ ١٥٢ ١ ٢٥٠ ١ ٠٥٦ 

 ١ ٤٥٦ ٣ ٠٩٤ ٢ ٧٩١ ١ ٥٠٠ ٣ ٠٠٦ ٩٢٧ ملزارع الزراعية هايلونغيانغا

، ٢٠٠٧احلولية اإلحصائية الصينية للعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة للـسنوات              :مصدر البيانات
٢٠٠٩، ٢٠٠٨.  
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  ٣التذييل 

   املتعلق باإلعاقةاتمعايري اإلعاقة يف االستقصاء الوطين الصيين الثاين بالعين    

  يري اإلعاقة البصريةمعا    

  تعريف اإلعاقة البصرية  -١  
تشري اإلعاقة البصرية إىل ضعف اإلبصار غري القابل للتصحيح، أو اخنفـاض جمـال                

  .الرؤية، الذي ينجم عن أسباب خمتلفة، حبيث تتأثر به احلياة اليومية واملشاركة االجتماعية
  .وتشمل اإلعاقة البصرية العمى واخنفاض الرؤية  

  جات اإلعاقة البصريةدر  -٢  
 الرؤية الفُضلى املصحَّحة الدرجة النوع

  درجات٥<؛ أو نصف قطر الرؤية ٠,٠٢ < ～ال يوجد إحساس بصري  األوىل
 العمى

  درجات١٠<؛ أو نصف قطر الرؤية ٠,٠٥ <～ ٠,٠٢ الثانية

 ٠,٣ <～ ٠,١ الرابعة اخنفاض الرؤية ٠,١<～ ٠,٠٥ الثالثة

  :مالحظات
مى واخنفاض الرؤية يف مجيع احلاالت إىل كلتا العينني؛ أما إذا ُوجدت اختالفات بـني               يشري الع   -١

ويف حال ما إذا كانـت إحـدى        . العينني يف الرؤية، فتتخذ العني ذات الرؤية األفضل مقياساً        
 أو ٠,٣العينني فقط ال تبصر أو منخفضة الرؤية، بينما تصل الرؤيـة يف العـني األخـرى إىل               

  .ندئذ ال يقع هذا يف نطاق اإلعاقة البصريةتتجاوزها، فع
تشري الرؤية املثلى املصحَّحة إىل أفضل رؤية ميكن احلصول عليها عن طريق التصحيح بواسـطة                 -٢

  .ثقب اإلبرةعدسة مالئمة، أو إىل قوة إبصار 
ات من نقطة بؤرة اإلبـصار، فإنـه       ج در ١٠يف حال ما إذا كان نصف قطر اإلبصار يقل عن             -٣

  .أنه عمى برغم قوة اإلبصاريوصف ب

  معايري اإلعاقة السمعية    

  تعريف اإلعاقة السمعية  -١  
تشري اإلعاقة السمعية إىل عدم القدرة على مساع األصوات والكالم يف البيئة احمليطة،               

ات متفاوتة للـسمع    جأو عدم السماع بوضوح، وذلك بسبب حدوث أضرار دائمة من در          
  .أثر هبا احلياة اليومية واملشاركة يف اجملتمعختتلف أسباب حدوثها، حبيث تت
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  درجات اإلعاقة السمعية  -٢  

  ١اإلعاقة السمعية من الدرجة     
ضرر بالغ فيما يتعلق بتكوين اجلهاز السمعي ووظيفته، وفقـدان للـسمع يف األذن      

 ديسيبل أو يزيد عن ذلك؛ عدم القدرة على االعتماد علـى          ٩١ يعادل متوسطه    اجليدة نسبياً 
إلدراك السمعي يف املناقشات اللفظية دون االستعانة باألجهزة املعينة للسمع؛ أنشطة الفهـم             ا

  .والتواصل مقيدة للغاية؛ صعوبات خطرية للغاية يف املشاركة يف حياة اجملتمع

  ٢اإلعاقة السمعية من الدرجة     
 اجليدة ضرر بالغ لتكوين اجلهاز السمعي ووظيفته، وفقدان السمع يف املتوسط لألذن            

 ديسيبل من فقدان السمع؛ أنشطة الفهم والتواصل مقيدة للغاية،          ٩٠ و ٨١ يتراوح بني    نسبياً
  .بدون االستعانة باألجهزة املعينة للسمع؛ صعوبات خطرية يف املشاركة يف حياة اجملتمع

  ٣اإلعاقة السمعية من الدرجة     
وظيفته، وفقدان للسمع   ضرر يتراوح بني املتوسط واخلطري لتكوين اجلهاز السمعي و          

 ديسيبل من فقدان السمع؛ أنشطة الفهم ٨٠ و ٦١ يتراوح بني    يف املتوسط لألذن اجليدة نسبياً    
والتواصل مقيدة بدرجة متوسطة، بدون االستعانة باألجهزة املعينة للسمع؛ صعوبات متوسطة           

  .يف املشاركة يف حياة اجملتمع

  ٤اإلعاقة السمعية من الدرجة     
 لتكوين اجلهاز السمعي ووظيفته، وفقدان يف املتوسط للسمع يف األذن           ضرر متوسط   

 ديسيبل من فقدان السمع؛ أنشطة الفهم والتواصل مقيدة         ٦٠ و ٤١يتراوح بني    اجليدة نسبياً 
، بدون االستعانة باألجهزة املعينة للسمع؛ صعوبات طفيفة يف املشاركة يف حياة             طفيفاً تقييداً
  .اجملتمع

  اقة الكالميةمعايري اإلع    

  تعريف اإلعاقة الكالمية  -١  
تشري اإلعاقة الكالمية إىل وجود درجات متفاوتة من الضرر الذي يصيب الكـالم               

حتدث ألسباب خمتلفة، وال يتم شفاؤها بعد عام واحد من العالج، أو تستمر ملدة تزيد عـن           
علقة بالتفاعل عن طريـق     عامني، حبيث ال ميكن للشخص املتأثر أن يقوم باألنشطة العادية املت          

التواصل الكالمي، أو جيد صعوبة يف ذلك، مما يؤثر على احلياة اليومية واملشاركة يف اجملتمـع           
  ).وال ينطبق هذا التصنيف على األشخاص دون سن الثالثة(
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  :وتشمل اإلعاقة الكالمية ما يلي  
لـضرر  ويقصد به فقدان وظيفة الكالم املكتسبة أو تعرضها         : فقدان النطق   -١

  ناجم عن ضرر يف منطقة الكالم باملخ واألجزاء األخرى املرتبطة هبا؛
وتشري إىل العيوب احلركية يف أعضاء النطق، وتسببها        : عيوب النطق احلركية    -٢

تغيريات مرتبطة باملرض يف العضالت واألعصاب، وتظهر بصفة رئيـسية يف         
 وضوح األصـوات  عدم القدرة على الكالم، أو الصعوبة يف التكلم، أو عدم 

  صادرة أو املنطوقة، وما إىل ذلك؛ال
ويقصد هبا عيـوب  : عيوب النطق النامجة عن التكوين غري الطبيعي لألعضاء        -٣

ومن األمثلـة  . النطق النامجة عن شكل أعضاء النطق وتكوينها غري الطبيعيني     
 العادية على ذلك احللق املشقوق وعيوب النطق التالية للعمليات اجلراحية يف          

اللسان والفك وما إليهما؛ وتظهر هذه العيوب بصفة رئيسية على هيئة عجز            
  ملفرطة، وعدم وضوح النطق، وهكذا؛عن الكالم، واخلّنة ا

ويقصد هبا فقدان الـصوت،     ): عيوب يف الصوت  (عيوب إصدار األصوات      -٤
الصوت الالهـث أو املبحـوح،      والصعوبات يف إصدار األصوات، ونوعية      

  وهكذا؛
يف أثناء  ويدل على ختلف يف مناء الكالم عند الطفل،  :  الطفل يف الكالم   ختلف  -٥

عما هو عادي لألطفال يف مثل سنه الفعلي؛ ويظهـر          عملية النمو والتطور،    
، وعـدم وضـوح     ذلك بصفة رئيسية يف العجز عن الكالم، وتأخر الكالم        

  النطق، وما إىل ذلك؛
تشري إىل عيوب الكالم النامجـة      و: العيوب اللغوية النامجة عن عوائق السمع       -٦

عن الكـالم أو يف عـدم       عن عوائق مسعية؛ وتظهر بصفة رئيسية يف العجز         
  وضوح النطق؛

وتدل على عيوب يف تدفق الكالم؛ وتظهر عادة يف خصائص مـن            : الثأثأة  -٧
وتكـون  لة سري اللغة يف عملية التعبري،       قبيل إطالة األصوات وتكرارها وعرق    

  .سلوك الوجه وغريه من أشكال السلوكمصحوبة بتغريات يف 

  ات اإلعاقة الكالميةجدر  -٢  

  ١اإلعاقة الكالمية من الدرجة     
 يف املائة   ١٠ أقل من االفتقار الكامل إىل الوظائف الكالمية، أو وضوح النطق بنسبة            

؛ عدم القدرة علـى     ١أو تعادهلا، أو العجز عن اجتياز اختبار القدرة الكالمية من املستوى            
  .شتراك يف أي عمليات للتواصل عن طريق الكالماال
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  ٢اإلعاقة الكالمية من الدرجة     
 ٢٥ يف املائة و١١يتراوح وضوح النطق بني . توجد بعض القدرات الصوتية واللغوية   

  . الختبار القدرة الكالمية٢يف املائة؛ العجز عن اجتياز املستوى 

  ٣اإلعاقة الكالمية من الدرجة     
   تتراوح نسبة وضوح النطـق     . ملكتملة على عمليات التواصل الكالمي    القدرة غري ا    

  . الختبار القدرة الكالمية٣ يف املائة؛ العجز عن اجتياز املستوى ٤٥ يف املائة و٢٦بني 

  ٤اإلعاقة الكالمية من الدرجة     
القدرة على احلوار البسيط، ولكن مع صعوبة يف التعبري باستخدام مجل أو مقـاطع                

 يف املائة؛ العجز عن اجتيـاز   ٦٥ يف املائة و   ٤٦تتراوح نسبة وضوح النطق بني      . نسبياًطويلة  
  . الختبار القدرة الكالمية٣املستوى 

  معايري اإلعاقة البدنية    

  تعريف اإلعاقة البدنية  -١  
تشري اإلعاقة البدنية إىل احلالة اليت يؤدي فيها الضرر اهليكلي أو الوظيفي للجهـاز                

م إىل فقدان بعض األطراف أو إىل إصابة األطـراف أو اجلـذع بالـشلل أو             احلركي للجس 
  .التشوه، أو ما إىل ذلك، حبيث تفقد وظائفها وتقيد حركتها أو مشاركتها بدرجات متفاوتة

  :وتشمل اإلعاقة البدنية ما يلي    
صابة فقدان األطراف العلوية أو السفلية أو تشوهها أو إعاقة أدائها الوظيفي نتيجة لإل              -١

  و مرض أو للنماء بشكل غري طبيعي؛بأذى أ
و مرض  فقدان العمود الفقري أو تشوهه أو إعاقة أدائه الوظيفي نتيجة لإلصابة بأذى أ              -٢

  أو للنماء بشكل غري طبيعي؛
  .إعاقة األداء الوظيفي للجذع أو األطراف نتيجة إلصابة اجلهاز العصيب املركزي بأذى  -٣

  يةدرجات اإلعاقة البدن  -٢  

  حنو مستقلعدم القدرة على القيام بأنشطة احلياة اليومية على : ١اإلعاقة البدنية من الدرجة     
  ركية يف األطراف األربعة مجيعاً؛فقدان خطري للوظيفة احل: إصابة األطراف األربعة بالشلل  -١
حلركيـة يف كـال     الفقدان الكامل للوظيفة ا   : إصابة اجلزء السفلي من اجلسم بالشلل       -٢

  الطرفني السفليني؛
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الفقدان الكامل للوظيفة احلركية يف الطـرفني علـى أحـد           : الشلل يف جانب واحد     -٣
  اجلانبني؛

  الفقدان الكامل ألحد الطرفني العلويني وفقدان كلتا الساقني؛  -٤
  الفقدان الكامل ألحد الطرفني السفليني وفقدان كال الساعدين؛  -٥
  ؛)أو السفليتني(ني العلويتني فقدان كال الذراعني وإحدى الساق  -٦
  الفقدان الكامل لكال الطرفني العلويني أو كال الطرفني السفليني؛  -٧
  ؛ عند مواضع خمتلفةفقدان األطراف األربعة مجيعاً  -٨
النقص احلاد يف وظيفة كال الطرفني العلويني أو النقص اخلطـري يف وظـائف ثالثـة                  -٩

  .أطراف

 يف عدم القدرة على القيام بأنشطة احلياة اليوميـة  أساساًتتمثل : ٢اإلعاقة البدنية من الدرجة         
  بشكل مستقل

الشلل يف أحد اجلانبني أو الشلل يف اجلزء السفلي من اجلسم، مـع قـدرة الطـرفني                -١
  )عدم القدرة على املشي بشكل مستقل(العاجزين على األداء الوظيفي بشكل طفيف 

  ين؛فقدان كال الذراعني أو كال الساعد  -٢
  فقدان كلتا الساقني العلويتني؛  -٣
  الفقدان الكامل ألحد الطرفني العلويني وإحدى الساقني العلويتني؛  -٤
  الفقدان الكامل ألحد الطرفني السفليني وأحد العضدين؛  -٥
  ؛)١باستثناء الظروف اليت تشملها الدرجة ( مواضع خمتلفة ةفقدان ثالثة أطراف يف ثالث  -٦
وظيفة اثنني من األطراف أو عيوب متوسـطة يف وظيفـة ثالثـة             عيوب خطرية يف      -٧

  .أطراف

  أنشطة احلياة اليومية بشكل مستقلالقدرة على القيام ببعض : ٣اإلعاقة البدنية من الدرجة     
  فقدان كلتا الساقني السفليتني؛  -١
  فقدان ساعد واحد أو أكثر؛  -٢
  فقدان ساق علوية واحدة أو أكثر؛  -٣
  كلتا اليدين، أو فقدان مجيع أصابع كلتا اليدين فيما عدا اإلهبامني؛فقدان إهبام   -٤
  ؛)٢فيما عدا احلاالت املشار إليها يف إطار الدرجة (فقدان طرفني يف مواضع خمتلفة   -٥
حدوث ضرر جسيم باألداء الوظيفي ألحد األطراف، أو ضرر متوسط املـستوى يف               -٦

  .األداء الوظيفي الثنني منها
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ليوميـة بـشكل    القدرة األساسية على القيام بأنشطة احلياة ا      : ٤لبدنية من الدرجة    اإلعاقة ا     
  مستقل

  فقدان إحدى الساقني السفليتني فقط؛  -١
 سـم أو  ٥عدم تساوي الطرفني السفليني يف الطول، على أن يساوي الفرق بينـهما        -٢

  يزيد عن ذلك؛
  تيّبس العمود الفقري؛  -٣
 درجة أو زيادة املنظر اجلانيب      ٧٠ة احديداب الظهر عن     تشوه العمود الفقري، وزياد     -٤

   درجة؛٤٥لالحديداب عن 
  الفقدان الكامل ألربعة أصابع يف يد واحدة، فيما عدا اإلهبام؛  -٥
  الفقدان الكامل إلهبام واحد؛  -٦
  فقدان مجيع األجزاء فوق املفاصل املشطية يف قدم واحدة؛  -٧
  ني أو لوظائفها؛الفقدان الكامل ألصابع كال القدم  -٨
  ؛) سم١٣٠طول الشخص البالغ ال يتجاوز (متالزمة القزم   -٩

ضرر متوسط املستوى لألداء الوظيفي ألحد األطراف، أو ضرر طفيف لألداء الوظيفي   -١٠
  الثنني من األطراف؛

  .أضرار وظيفية بدنية أخرى مماثلة ملا جاء يف البنود السابقة  -١١

  معايري اإلعاقة الذهنية    

  تعريف اإلعاقة الذهنية  -١  
تشري اإلعاقة الذهنية إىل حالة يكون فيها ذكاء الشخص أدىن من املستوى العادي،               

وينبثق هذا النوع من اإلعاقة عن عيـوب يف تكـوين           . وتتسبب يف ضرر سلوكي مصاحب    
اجلهاز العصيب ووظائفه حتّد من قدرة الشخص على النشاط واملشاركة، وتقتضي هتيئة بيئـة              

  . ي فيها توفري الدعم الشامل والعام واحملدود واملتقطعجير
النمو النفسي غري املكتمل أو التخلف الذهين الناجم        : وتشمل اإلعاقة الذهنية ما يلي      

    ؛ أو الضرر الـذهين     ) عاماً ١٨قبل سن   (عن عوامل ضارة خمتلفة خالل عملية النمو الذهين         
  .ة متنوعة من العوامل، بعد بلوغ النضج الذهينأو النكوص العقلي الواضح الناجم عن جمموع
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  درجات اإلعاقة الذهنية  -٢  
 معايري الدرجات

 الدرجة
  معامل النمو

  سنوات٦-صفر
  معامل الذكاء

 التكيف السلوكي  سنوات فما فوقها٧

جدول منظمة الصحة العامليـة
الثاين لتقييم اإلعاقة لألعمار من

  سنة فما فوقها ١٨

  نقطة١١٦≥ غة اخلطورةبال ٢٠< ٢٥≤ ١

  ١١٥～١٠٦ خطرية ٣٤～٢٠ ٣٩～٢٦ ٢

  ١٠٥～٩٦ متوسطة املستوى ٤٩～٣٥ ٤٥～٤٠ ٣

  ٩٥～٥٢ طفيفة ٦٩～٥٠ ٧٥～٥٥ ٤

  معايري اإلعاقة النفسية    

  تعريف اإلعاقة النفسية  -١  
تشري اإلعاقة النفسية إىل نطاق من االضطرابات النفسية اليت تستمر ملدة تزيد عـن                

ون أن ُتشفى، واليت يوجد فيها اضطراب معريف أو انفعايل أو سلوكي، وذلـك              عام واحد د  
  .على حنو تتأثر معه احلياة اليومية واملشاركة يف اجملتمع

  درجات اإلعاقة النفسية  -٢  
 ١٨ درجات، حيدد فيها األشخاص املعوقون من األعمار         ٤تنقسم اإلعاقة النفسية إىل       

، وحيـدد الـذين تقـل       ة الصحة العاملية الثاين لتقييم اإلعاقة     دول منظم سنة فما فوقها وفقاً جل    
  . عن طريق األعراض التالية عاما١٨ًأعمارهم عن 

  ١اإلعاقة النفسية من الدرجة     
 أو تزيد عـن     ١١٦تساوي   جدول منظمة الصحة العاملية الثاين لتقييم اإلعاقة      قيمة    

درة على العناية بالذات، مع     ؛ توجد ق  لتكيف السلوكي لضرر شديد اخلطورة    ذلك؛ تعرض ا  
عدم التفاعـل مـع األشـخاص    . إمهال الشخص الحتياجاته الفسيولوجية والنفسية اخلاصة  

احلاجة إىل الدعم الشامل وطويل األجـل، وإىل        . اآلخرين؛ عدم القدرة على العمل أو التعلم      
  .الرعاية اإلشرافية الكاملة وطويلة األجل من جانب اآلخرين

  ٢ية من الدرجة اإلعاقة النفس    
؛ ١١٥ و ١٠٦ تتراوح بـني     جدول منظمة الصحة العاملية الثاين لتقييم اإلعاقة      قيمة    

ويكاد ينعدم  .  القدرة على العناية بالذات    خطري؛ تنعدم تقريباً  تعرض التكيف السلوكي لضرر     
هم التفاعل مع اآلخرين؛ يقتصر على االشتراك يف حوارات بسيطة مع القائم بالرعاية وميكنه ف             
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لديه بعض القدرة على التعلم وميكنه االشتراك يف األعمال البسيطة حتـت            . تعليماته البسيطة 
حباجة إىل دعم واسع النطاق، وإىل      . املشاركة السلبية يف التواصل االجتماعي أحياناً     . إشراف

  .الرعاية من جانب اآلخرين بالنسبة ملعظم االحتياجات احلياتية

  ٣رجة اإلعاقة النفسية من الد    
؛ ١٠٥ و ٩٦ تتـراوح بـني      جدول منظمة الصحة العاملية الثاين لتقييم اإلعاقة      قيمة    

تعرض التكيف السلوكي لضرر متوسط؛ عدم القدرة على العناية بالذات بـشكل مـستقل              
القدرة على الدخول يف حوارات بسيطة مع اآلخرين والتعبري عن العواطـف؛ ميكنـه              . متاماً

ميكنه التعلم، ولكن بقدرات أضعف بشكل ظاهر عن        . عمال البسيطة  يف األ  االشتراك مستقالً 
حباجة إىل الدعم املتواتر    . املشاركة السلبية يف التواصل االجتماعي أحياناً     . األشخاص العاديني 

  .والقصري األجل، وإىل الرعاية من جانب اآلخرين فيما يتعلق ببعض االحتياجات احلياتية

  ٤ اإلعاقة النفسية من الدرجة    
تعرض ؛ ٩٥ و٥٢ تتراوح بني جدول منظمة الصحة العاملية الثاين لتقييم اإلعاقة      قيمة    

 أن يعتين بشؤون احلياة، ولكن قدرته تقـل         أساساًبإمكانه  . التكيف السلوكي لضرر طفيف   
ميكنه الدخول يف حوارات    . عن اآلخرين يف العناية بالذات ويهمل يف النظافة الصحية أحياناً         

ميكنه االضطالع بعمـل    . والتعبري عن العواطف، ولكنه أقل قدرة على التعاطف       مع اآلخرين   
 إىل  حيتـاج أحيانـاً   . عام يف طابعه، ولكن قدرته على التعلم أضعف من األشخاص العاديني          

  .الدعم ولكنه بوجه عام ليس حباجة إىل رعاية من جانب اآلخرين

  اإلعاقة املتعددة    
ويف حالة . د نوعني أو أكثر من اإلعاقة يف وقت واحد     تشري اإلعاقة املتعددة إىل وجو      

وحتدد درجة اإلعاقة املتعددة وفقـاً      . اإلعاقة املتعددة ينبغي ذكر فئات اإلعاقة اليت تتعلق هبا        
  .ملعايري درجات أشد فئاهتا حّدة

       


