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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٢٨-١٧(املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثامنـة              
  بشأن التقرير األويل املقدم من الصني) ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

 مقدمة  -أوالً  

، مبا يف ذلك هونغ كونغ،      (CRPD/C/CHN/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل للصني         -١
 ٧٧، يف جلستيها    (CRPD/C/CHN-MAC/1)، وماكاو، الصني    (CRPD/C/CHN-HKG/1)الصني  

، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف      ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٩ و ١٨ املعقودتني يف    ٧٨و
  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧ املعقودة يف ٩١جلستها 

وترّحب اللجنة بالتقرير األويل للصني الذي يشمل هونغ كونغ، الصني، وماكـاو،              -٢
الصني، والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنـة بـشأن تقـدمي التقـارير      

(CRPD/C/2/3) .   املسائل اليت أثارهتا    اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية على قائمة      كما ُتعرب 
(CRPD/C/CHN/Q/1/Add.1).  

وُتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البّناء الذي جرى بني وفـد الدولـة الطـرف                 -٣
وُتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً رفيع املستوى ضّم أعضاًء من           . وأعضاء اللجنة 

  .الوزارات احلكومية وخرباء من ذوي اإلعاقة
 اللجنة لعدم تصديق الدولـة الطـرف علـى الربوتوكـول االختيـاري              وتأسف  -٤

وتدعوها إىل إعادة النظر يف قرارهـا القاضـي باالمتنـاع عـن التوقيـع علـى              لالتفاقية
  . االختياري الربوتوكول
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  اجلوانب اإلجيابية  -ثانياً  
ـ               -٥ ول ُتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إجنازاهتا فيما يتعلق بإتاحـة إمكانيـة الوص

للمعوقني، وهي إجنازات تشمل مثالً األحكام املتعلقة بإتاحة إمكانية الوصـول الـواردة يف              
قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة، وخطة تنفيذ مشاريع املباين اخلالية مـن املعوقـات،              

، واملعايري اليت ُتيـّسر اسـتعمال   )٢٠١٠-٢٠٠٦(املدرجة يف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة    
  .وي اإلعاقة للمرافق العامةاألشخاص ذ

وتؤيد اللجنة سبل احلماية القانونية للعمال ذوي اإلعاقة من االسـتغالل والعنـف               -٦
واالعتداء، مثل األنظمة ذات الصلة الواردة يف قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة، والقانون  

  .املتعلق بعقوبات إدارة األمن العام، والقانون املتعلق بعقود العمل
وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلعمـال احلقـوق املكرسـة يف              -٧

من خالل برنامج تنميـة     " األولوية لألطفال "االتفاقية لألطفال ذوي اإلعاقة بترسيخها ملبدأ       
وحظر التميز ضد األطفال ذوي اإلعاقة مبوجب القـانون         ) ٢٠١٠-٢٠٠١(الطفل الصيين   

  .املتعلق حبماية القُّصر
وتشيد اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من الفقر، خصوصاً فيما يتعلق   -٨

  .باحلد من فقر األشخاص ذوي اإلعاقة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  )٤-١املواد (املبادئ وااللتزامات العامة   -ألف  
 مـن تعريـف اإلعاقـة       حتيط اللجنة علماً بشيوع النموذج الطيب لإلعاقة يف كل          -٩

. واملصطلحات واللغة املستخَدمة دوماً يف اخلطاب املتعلق بوضع األشـخاص ذوي اإلعاقـة            
ولذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية متسقة وشاملة بشأن اإلعاقة لتنفيـذ              

لفعليـة  منوذج اإلعاقة القائم على حقوق اإلنسان الذي ترسيه االتفاقية لتحقيـق املـساواة ا     
وتـشعر  . لألشخاص ذوي اإلعاقة وإلعمال احلقوق املكرسة يف االتفاقية على مجيع الُصعد          

اللجنة بالقلق ألن منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة غري املنتسبة إىل احتاد األشـخاص ذوي              
  .اإلعاقة يف الصني ليست مشمولة لتنفيذ االتفاقية

 وطنية شاملة وجامعة تتـضمن   على وضع خطة عمل   الدولة الطرف   حتث اللجنة     -١٠
املشاركة الكاملة جلميع ممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة يف الصني من أجل إدماج منـوذج              

  .السياسة الصينية املتعلقة باإلعاقةصلب اإلعاقة القائم على حقوق اإلنسان يف 
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  )٣٠-٥املواد (احلقوق احملّددة   -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
 اللجنة باحلظر القانوين للتمييز بسبب اإلعاقة يف الدولة الطرف، لكنها تـشعر             تشيد  -١١

كمـا يـساور    . بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة          
اللجنة قلق إزاء التناقضات بني العديد من األنظمة القانونية احمللية والقانون الوطين فيما يتعلق              

ا يساور اللجنة قلق ألن الدولة الطرف ال تطّبق بصورة متـسقة مفهـوم              كم. حبظر التمييز 
  .الترتيبات التيسريية املعقولة فيما يتعلق مببدأ عدم التمييز

تشجع اللجنة بشكل صريح الدولة الطرف على وضع تعريف قانوين للتمييز ضد   -١٢
وتقترح . لتعريفاألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى إدراج حظر التمييز غري املباشر يف هذا ا           

اللجنة إدراج تعريف للترتيبات التيسريية املعقولة يف القانون الصيين ُيعّبر عن التعريـف             
يف حاالت معينة غري    ل والتكييف الضروريني واملناسبني     الوارد يف االتفاقية ويشمل التعدي    

ل وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكف       . إتاحة إمكانية الوصول بصورة عامة    
اعتراف القانون اعترافاً صرحياً بأن رفض توفري الترتيبات التيسريية املعقولة يشكّل متييـزاً   

  .قائماً على أساس اإلعاقة

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
ختشى اللجنة أن يكون األطفال ذوو اإلعاقة يف الدولة الطرف يتعرضون، إىل حـد                -١٣

وفيما خيص  . يف كثري من األحيان يف مؤسسات معزولة      كبري، لتخلي آبائهم عنهم ويودعون      
األطفال ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف بيوت أسرهم يف املناطق الريفية، تشعر اللجنة بالقلق              

  .إزاء عدم توفر اخلدمات واملساعدة اجملتمعية
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملكافحة الوصـم الواسـع االنتـشار                -١٤
ان والفتيات ذوي اإلعاقة ومراجعة سياستها الصارمة فيما يتعلق بتنظيم األسرة من أجل             للصبي

وتطلب اللجنـة إىل    . التصدي لألسباب اجلذرية للتخلي عن الصبيان والفتيات ذوي اإلعاقة        
  .الدولة الطرف أن توفّر ما يكفي من اخلدمات واملساعدة اجملتمعية يف املناطق الريفية أيضاً

  )٨املادة (لوعي إذكاء ا    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع النموذج الطيب لإلعاقة يف مساعي الدولة الطـرف               -١٥

وتشعر اللجنة بالقلق بصفة    . الرامية إىل زيادة الوعي، وهو منوذج ال يتوافق مع روح االتفاقية          
ـ      "خاصة إزاء بعض أنشطة التوعية مثل        ة يف  مسابقة املهارات املهنية لألشخاص ذوي اإلعاق

، وهي أنشطة "مليون متطوع شاب ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة     "وبرنامج  " عموم الصني 
تصّور ذوي اإلعاقة ككائنات بشرية مغلوبة على أمرها وتشكّل عالة على غريهـا وتعـيش               

  .مبعزل عن بقية اجملتمع
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وق تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف مرة أخرى بنموذج اإلعاقة القائم على حق              -١٦
اإلنسان الذي تعتمده االتفاقية، وتطلب إليها أن ترّوج، يف براجمها اهلادفـة إىل التوعيـة،               

. ملفهوم األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم أصحاب حقوق مستقلني يعتمدون على أنفسهم          
سيما مـن    وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعّرف مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة، وال           

اطق الريفية، حبقوقهم، وخباصة حقهم يف تلقي حد أدىن مـن إعانـات             يعيشون منهم يف املن   
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . يف االلتحاق باملدارس  ، وحقهم   الدولة يف جمال الرعاية   

  . للتوعية يبّين للمجتمع التصورات اإلجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقةبرنامجبوضع 

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
اللجنة عن تقديرها إلجنازات الدولة الطرف فيما يتعلق بإتاحة إمكانيـة        بينما ُتعرب     -١٧

الوصول يف املناطق احلضرية، فإهنا تالحظ أنه مل يتم تقدمي معلومات عـن إتاحـة إمكانيـة     
الوصول يف املناطق الريفية وال عن آثار عدم االمتثال لتدابري إتاحة إمكانية الوصـول وعـن                

  .وتقييمهارصد هذه اآلثار 
. تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم هذه املعلومات يف تقريرهـا املقبـل               -١٨

وبالنظر إىل النسبة الكبرية من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة           
، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إتاحة إمكانيـة الوصـول ال يف              ) يف املائة  ٧٥(

يف املناطق الريفية أيضاً، كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف   املناطق احلضرية فحسب بل     
تقتصر على األماكن اليت يرتادهـا      املعوقات  أالّ جتعل إنشاء اهلياكل األساسية اخلالية من        

  .األشخاص ذوو اإلعاقة بكثرة

  )١٠املادة (احلق يف احلياة     
مـن  لذهنية، ومعظمهم   عن بالغ قلقها إزاء اختطاف ذوي اإلعاقات ا       ُتعرب اللجنة     -١٩
يف هييب وفوجيان ولياونينغ وسيشوان أدت إىل وفاة        " حوادث مناجم "طفال، وإزاء افتعال    األ

  . الضحايا، وذلك ملطالبة أصحاب املناجم بالتعويض
حتث اللجنة الدولة الطرف بقوة على مواصلة التحقيـق يف تلـك احلـوادث                -٢٠

كما تطلب اللجنة إىل الدولـة      . املناسبة هبم بة  العقو عنها وإنزال    املسؤولنيومقاضاة مجيع   
الطرف أن تنفذ تدابري شاملة ملنع وقوع مزيد من حوادث اختطاف الصبيان املعوقني ذهنياً 

  .وإتاحة سبل االنتصاف للضحايا

  )١٢املادة (االعتراف على قدم املساواة أمام القانون حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
القانونية الذي ال يتوافق مـع أحكـام        الوصاية  زاء نظام حتديد    إقلق  اللجنة  يساور    -٢١
الختـاذ  اللجنة الغياب التام لنظام من التـدابري املدعومـة          وتالحظ  .  من االتفاقية  ١٢ املادة

حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أن يتخذوا قراراهتم بأنفسهم ويف احترام           القرارات يعترف   
  .استقالليتهم وإرادهتم وأفضلياهتم
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 الدولة الطرف على اعتماد تـدابري إللغـاء القـوانني والـسياسات             اللجنةحتث    -٢٢
على البالغني واختاذ إجراءات تشريعية لالستعاضة      الوصاية والقوامة   واملمارسات اليت ُتجيز    

عن ُنظم اختاذ القرارات بالنيابة عن الغري بُنظم دعم الختاذ القـرارات حتتـرم اسـتقاللية                
.  مـن االتفاقيـة    ١٢أفضلياته لدى ممارسة أهليته القانونية وفقاً للمادة        الشخص وإرادته و  

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، بالتشاور مع منظمات األشخاص            
  :ذوي اإلعاقة، بإعداد واعتماد وتنفيذ مشروع نظام لدعم اختاذ القرارات يشمل ما يلي

  ية جلميع األشخاص وحقهم يف ممارستها؛االعتراف باألهلية القانون  )أ(  
توفري ترتيبات تيسريية وإتاحة إمكانية احلصول على الدعم حيثما يكون            )ب(  

  ضرورياً ملمارسة األهلية القانونية؛ذلك 
لوائح تنظيمية لضمان أن حيترم هذا الدعم استقاللية الـشخص          وضع    )ج(  

ن أجل ضمان أن يؤدي الدعم املقدم إىل وإرادته وأفضلياته، وإنشاء آليات إلبداء اآلراء م
  تلبية احتياجات الشخص املعين؛

  .لدعم اختاذ القرارات لتشجيع وإرساء عملية ترتيباتاعتماد   )د(  

  )١٣املادة (الوصول إىل العدالة     
ُتعرب اللجنة عن تقديرها إلنشاء مراكز لتقـدمي خـدمات املـساعدة القانونيـة                -٢٣

ما تفتقـر إىل    كثرياً  نها تالحظ أن مراكز تقدمي اخلدمات هذه        لألشخاص ذوي اإلعاقة، ولك   
ألن األشخاص ذوي اإلعاقـة     قلق  اللجنة  ويساور  . املوارد الالزمة وال تعمل بشكل مستقل     

يستطيعون اللجوء، على قدم املساواة مع غريهم، إىل قانون اإلجراءات اجلنائيـة وال إىل               ال
مثل تعيني مـدافعني    وصاية  ُيستعاض عن ذلك بتدابري     قانون اإلجراءات املدنية يف الصني بل       

  .عاملوهنم كما لو كانوا فاقدين لألهلية القانونيةينوبون عنهم ويعامني 
 أن ُتخصص الدولة الطرف املوارد البشرية واملالية الضرورية ملراكـز    اللجنةتقترح    -٢٤

 أن حتـرص علـى أن       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف    . تقدمي خدمات املساعدة القانونية   
يف  تكفل هذه املراكز وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة بشكل مستقل وعملي، مبا            

وتقترح اللجنة أن تراجع الدولة الطرف قانونيهـا        . ذلك على مستوى ما دون املقاطعات     
الضرورات اإللزامية وضع ترتيبـات     من  املتعلقني باإلجراءات املدنية واجلنائية حبيث يكون       

القضائي أن   جرائية تيسريية لكي يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يلجأون إىل النظام          إ
  .يفعلوا ذلك بوصفهم أصحاب حقوق وليس جمرد أشخاص حيتاجون إىل احلماية

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
إجراء مسموح بـه يف     هو  ألن احلرمان من احلرية بسبب اإلعاقة       قلق  اللجنة  يساور    -٢٥
لدولة الطرف، وألن اإليداع القسري يف مؤسسات مدنية ُيعترب أداة للحفاظ علـى النظـام           ا
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ويف هذا السياق، ُيزعج اللجنة أن كثرياً من األشخاص الذين يعانون من إعاقات فعلية              . العام
أو متصوَّرة يودعون قسراً يف مؤسسات للرعاية النفسية وذلك ألسباب خمتلفة منـها مـثالً               

وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن الكثري مـن األشـخاص            . لتماساتتقدميهم ال 
الذين يعانون فعالً من إعاقات ذهنية ونفسية وحيتاجون إىل قدر كبري من الدعم يفتقرون إىل               
املوارد الالزمة اليت تكفل هلم احلصول على الرعاية الطبية واالجتماعية ويبقون بالتايل حبيسي             

  .ائمةبيوهتم بصفة د
توصي اللجنة بإبطال ممارسة اإليداع القسري لألشخاص يف مؤسسات مدنيـة             -٢٦

وباإلضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة       .  فعلية أو متصوَّرة   اتبسبب إصابتهم بإعاق  
الطرف أن ُتخصص مزيداً من املوارد املالية لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية والنفسية            

ر كبري من الدعم من أجل ضمان حصوهلم على الرعاية االجتماعية           الذين حيتاجون إىل قد   
  .والعالج الطيب خارج بيوهتم عند الضرورة

  )١٥املادة (عدم التعرض للتعذيب     
خبصوص من يودعون قسراً يف مؤسسات للرعاية من األشخاص املصابني بإعاقـات           -٢٧

الذي يقـدم يف    " العالج التقوميي "ذهنية ونفسية فعلية أو متصورة، تشعر اللجنة بالقلق ألن          
وعالوة علـى   . مؤسسات الرعاية النفسية ميثل ضرباً من ضروب املعاملة الالإنسانية واملهينة         

ذلك، يساور اللجنة قلق ألن القانون الصيين ال حيظر مجيع أنواع االختبارات الطبية اليت جترى 
  . جترى عليهمندون املوافقة احلرة واملستنرية لألشخاص الذي

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقلع عن سياسـتها املتمثلـة يف إخـضاع                 -٢٨
األشخاص املصابني بإعاقات فعلية أو متصورة ملثل هذه األنواع من العالج وأن متتنع عن              

وعالوة على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على        . إيداعهم قسراً يف مؤسسات الرعاية    
ضاع األشخاص ذوي اإلعاقة الختبارات طبية دون موافقتـهم   إلغاء القوانني اليت جتيز إخ    

  .احلرة واملستنرية

  )١٦املادة (عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء     
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما أبلغ عنه من حوادث اختطاف آلالف من األشخاص                -٢٩

ل القسري، ومنها على سبيل     املصابني بإعاقات ذهنية، وخباصة األطفال، واستغالهلم يف العم       
  .املثال استغالهلم يف أعمال السخرة يف شانزي وهينان

حتث اللجنة الدولة الطرف بقوة على مواصلة التحقيق يف هذه احلوادث ومقاضاة    -٣٠
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ تدابري شاملة ملنع وقوع املزيد مـن              . مرتكبيها

اقات ذهنية، وإتاحة سبل انتصاف للضحايا، وذلك عـن         حوادث اختطاف املصابني بإع   
طريق مجع البيانات بشأن مدى انتشار حوادث االستغالل واالعتداء والعنف اليت يتعرض            

  .هلا األشخاص ذوو اإلعاقة
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  )١٩املادة (احلق يف العيش املستقل واالندماج يف اجملتمع     
اإلعاقـة ممـن يعيـشون يف       يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد األشخاص ذوي           -٣١

 ٢ ٠٠٠مؤسسات للرعاية وإزاء احتفاظ الصني مبؤسسات يودع يف كل منها ما يـصل إىل             
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك    .  من االتفاقية  ١٩فهذه املؤسسات ال متتثل ألحكام املادة       . نزيل

  .إزاء وجود مستوطنات للمصابني باجلذام حيث يعيشون يف عزلة
دولة الطرف باختاذ خطوات فورية لإلهنـاء التـدرجيي إليـداع    توصي اللجنة ال   -٣٢

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة      . األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤسسات للرعاية     
الطرف بأن تتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن استحداث خدمات لدعم            

كمـا ينبغـي    . ياراهتمهؤالء األشخاص لكي يتسىن هلم العيش بصورة مستقلة وفقاً الخت         
وباإلضافة إىل . تقدمي خدمات الدعم لألشخاص الذين حيتاجون إىل قدر كبري من املساعدة        

ذلك، تقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الضرورية لتوفري العالج الطيب             
 الالزم للمصابني باجلذام وإلعادة إدماجهم يف اجملتمع، ممـا يـؤدي إىل إهنـاء وجـود               

  . املستوطنات اخلاصة باملصابني باجلذام

  )٢٣املادة (احترام حرمة املرتل واألسرة     
تشعر اللجنة بقلق بالغ ألن قوانني الدولة الطرف ومواقف اجملتمع تقبـل ممارسـة                -٣٣

  .التعقيم القسري واإلجهاض القسري للنساء ذوات اإلعاقة دون موافقتهن احلرة واملستنرية
لدولة الطرف إىل تعديل قوانينها وسياساهتا من أجل حظر التعقـيم  تدعو اللجنة ا   -٣٤

  .اإللزامي واإلجهاض القسري للنساء ذوات اإلعاقة

  )٢٤املادة (التعليم     
يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد املدارس اخلاصة وإزاء سياسة الدولـة الطـرف              -٣٥

ر اللجنة بالقلق بصفة خاصـة ألن       وتشع. املتمثلة يف العمل بنشاط على تطوير هذه املدارس       
هـم  ) اإلعاقة البدنية أو اإلعاقة البصرية البسيطة     (الطالب املصابني بأنواع معينة من اإلعاقة       

وحدهم الذين يستطيعون، من الناحية العملية، االلتحاق باملدارس العادية، بينما يضطر مجيع            
ارس خاصـة أو االنقطـاع عـن        األطفال اآلخرين املصابني بإعاقات إما إىل االلتحاق مبد       

  .كلياً الدراسة
تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف بأن مفهوم اإلدماج هو من املبادئ األساسية               -٣٦

ويف هذا الصدد، توصـي    . لالتفاقية وينبغي التقيد به على وجه اخلصوص يف جمال التعليم         
وختصصها لتعزيز التعليم   اللجنة الدولة الطرف بأن حتول املوارد من نظام املدارس اخلاصة           

الشامل للجميع يف املدارس العادية، وذلك لضمان التحاق املزيد مـن األطفـال ذوي              
  .اإلعاقة بنظام التعليم العادي
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  )٢٥املادة (احلق يف الصحة     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء النظام احلايل لإليداع القسري يف مؤسـسات الرعايـة يف                -٣٧

جنة علماً بأحكام مشروع قانون الصحة العقلية واملراسيم بقـوانني      وحتيط الل . الدولة الطرف 
الصادرة يف ست مدن رئيسية يف الدولة الطرف بشأن الصحة العقلية، وهي أحكام ومراسيم              

  .ال حتترم اإلرادة الفردية لألشخاص ذوي اإلعاقة
تنصح اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري لضمان أن تكون مجيـع خـدمات               -٣٨
لرعاية الصحية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك مجيـع خـدمات الرعايـة               ا

الصحية واخلدمات الطبية، قائمة على أساس املوافقة احلرة واملستنرية للشخص املعـين،            
وإلغاء القوانني اليت جتيز العالج واالحتجاز القسريني، مبا يف ذلك بتصريح مـن أفـراد               

وتوصي . ت نيابة عن املريض، مثل أفراد األسرة أو األوصياء        آخرين ممن يتخذون القرارا   
اللجنة الدولة الطرف بتطوير جمموعة واسعة من اخلدمات وسبل الدعم اجملتمعيـة الـيت              
تستجيب لالحتياجات اليت يعرب عنها األشخاص ذوو اإلعاقـة، واحتـرام اسـتقاللية              

املقدم من النظـراء وغـري   الشخص واختياراته وكرامته وخصوصيته، مبا يف ذلك الدعم         
  .ذلك من بدائل النموذج الطيب للصحة العقلية

  )٢٦املادة (التأهيل وإعادة التأهيل     
يساور اللجنة قلق إزاء فرض تدابري التأهيل وإعادة التأهيل على األشـخاص ذوي               -٣٩

 اجتماعية أو ذهنيـة، دون      -اإلعاقة، خصوصاً األشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية         
  .موافقتهم احلرة واملستنرية

توصي اللجنة باعتماد هنج يقوم على احلقوق إزاء برامج التأهيل وإعادة التأهيل،              -٤٠
وضمان أن تؤدي هذه الربامج إىل تعزيز املوافقة املستنرية لألفـراد ذوي اإلعاقـة وإىل               

  .احترام استقالليتهم وسالمتهم وإرادهتم وأفضلياهتم

  )٢٧ادة امل(العمل والعمالة     
تالحظ اللجنة وجود نظام للحصص، لكنها تشعر بالقلق ألن هذا النظام ال يعـاجل                -٤١

على حنو فعال مشكلة البطالة املزمنة يف صفوف األشـخاص ذوي اإلعاقـة أو األسـباب                
وعلى وجه التحديد، يساور اللجنة قلق ألن فـرص     . املترسخة اجلذور للتمييز يف جمال العمل     

شخاص ذوي اإلعاقة ال تكون هلا يف كثري من األحيان إال قيمة رمزية وألن              العمل املتاحة لأل  
الشركات واهليئات احلكومية كثرياً ما تفضل أداء ضريبة التوظيف ذات الصلة بـدالً مـن               

 ختصيص جمال العمل    ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ممارسة     . توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة   
، مما يشكل متييزاً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق          )مثالً" التدليك للمكفوفني "جمال  (

  .خبياراهتم املهنية والوظيفية



CRPD/C/CHN/CO/1 

9 GE.12-46580 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكي تكفل لألشـخاص            -٤٢
تقترح اللجنة أن توفر الدولة الطرف      و. ذوي اإلعاقة حرية اختيار املهن وفقاً ألفضلياهتم      

مزيداً من فرص العمل وأن تسّن تشريعات لكي توظف الشركات وهيئات الدولة مزيداً             
  .من األشخاص ذوي اإلعاقة

  )٢٨املادة (مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية     
وإعانات تعرب اللجنة عن تقديرها لوجود سياسة للحد من الفقر وتوفري مستحقات            -٤٣

الرعاية االجتماعية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الفجوة القائمة، فيما يتعلق باحلصول على هـذه          
املستحقات واإلعانات، بني األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف املناطق الريفية وأولئك           

  .الذين يعيشون يف املناطق احلضرية
 التدابري لسد الفجـوة القائمـة،       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ املزيد من        -٤٤
يتعلق مبنح املستحقات واإلعانات، بني املناطق الريفية واملناطق احلـضرية، واختـاذ             فيما

 بإمكانيـة   - بصرف النظر عن إعاقتهم      -خطوات لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة       
. احلصول فوراً على الشهادات الالزمة للحصول على مـستحقات وإعانـات الرعايـة          

طلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتعّرف األشخاص ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفيـة              وت
على وجه التحديد حبقهم يف احلصول على مستحقات الرعاية، وأن تنشئ نظامـاً ملنـع               

  .الفساد يف سياق ختصيص وتوزيع هذه املستحقات من ِقبل املسؤولني احملليني

  )٢٩املادة (حلياة العامة املشاركة يف احلياة السياسية ويف ا    
 من قانون االنتخابات اليت تستبعد املواطنني ذوي        ٢٦تشعر اللجنة بالقلق إزاء املادة        -٤٥

  . االجتماعية من املشاركة يف عملية االقتراع-اإلعاقة الذهنية والنفسية 
 من قانون االنتخابات لـضمان      ٢٦توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة املادة         -٤٦
  .ة مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة حلقهم يف االقتراع على قدم املساواة مع غريهمممارس

  )٣٣-٣١(التزامات حمددة املواد   -جيم  

  )٣١املادة (اإلحصاءات والبيانات     
حتيط اللجنة علماً بأن املعلومات املناسبة واملبوبة، مبا يف ذلك البيانات اإلحـصائية               -٤٧

لة الطرف من صياغة وتنفيذ سياسـات إلعمـال أحكـام           والبحثية، الالزمة لتمكني الدو   
االتفاقية، كثرياً ما ال تكون متاحة بسبب القوانني واألنظمة املتعلقة حبماية أسـرار الدولـة،           

  .٢٠١٠بصيغتها املنقحة يف عام 
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة قوانني السرية وتعديلها على النحو املناسب             -٤٨
مناقشات عامة بشأن املعلومات املتعلقة بالقضايا واملـشاكل املتـصلة          حبيث ميكن إجراء    

 مثل عدد اخلاضعات للتعقيم من النـساء ذوات اإلعاقـة، أو عـدد              -بتنفيذ االتفاقية   
وتذكّر اللجنـة الدولـة     . لرعايةلاألشخاص ذوي اإلعاقة املودعني قسراً يف مؤسسات        

  . لألشخاص ذوي اإلعاقةالطرف بأن هذه املعلومات ينبغي أن تكون متاحة

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
يساور اللجنة قلق ألنه ال توجد عموماً هيئات ومنظمات مستقلة لألشخاص ذوي              -٤٩

وبـالنظر إىل أن االحتـاد الـصيين        . اإلعاقة تشارك بصورة منتظمة يف عملية تنفيذ االتفاقية       
مثل الرمسي الوحيد لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الدولـة         لألشخاص ذوي اإلعاقة ال يزال امل     

وباإلضافة إىل ذلـك،    . الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مسألة مشاركة اجملتمع املدين         
تتساءل اللجنة عن اهليئة أو املنظمة اليت جرى تعيينها يف الصني لتكون هيئة الرصد الوطنيـة                

  . من االتفاقية٣٣ادة  من امل٢املستقلة وفق ما تقتضيه الفقرة 
 من قانون محاية األشـخاص      ٨توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بتعديل املادة          -٥٠

ذوي اإلعاقة مما يسمح ملنظمات غري حكومية أخرى غري االحتاد الصيين لألشخاص ذوي             
اإلعاقة بأن تدافع عن مصاحل هؤالء األشخاص يف الدولة الطرف وبأن تشارك يف عمليـة      

وصي اللجنة كذلك بإنشاء آلية رصد وطنية مستقلة وفقاً للمبادئ املتـصلة            وت. الرصد
  ).مبادئ باريس(مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  هونغ كونغ، الصني  -رابعاً  

  اجلوانب اإلجيابية  -ألف  
ذوي تعرب اللجنة عن تقديرها الستحداث تدابري التمييز اإلجيايب لصاحل األشخاص             -٥١

  .اإلعاقة يف هونغ كونغ، الصني، مثل منح بدل اإلعاقة
وترحب اللجنة بنظام تقدمي منح دعم التعلم، الذي تتلقى املدارس مبوجبه مبلغاً معيناً               -٥٢

  ".احتياجات تعليمية خاصة"عن كل طالب لديه 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -باء  

  )٤-١املواد (املبادئ وااللتزامات العامة   -١  
تأسف اللجنة لتطبيق معيار االستحقاق القدمي املعتمد يف نظام بدل اإلعاقـة، ولتبـاين                -٥٣

  .خمتلف تعاريف اإلعاقة املعتمدة يف النصوص القانونية املختلفة ومن قبل مكاتب احلكومة وإداراهتا
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تشجع اللجنة هونغ كونغ، الصني، على تعديل املعيار غـري املناسـب املتعلـق                -٥٤
ستحقاق وعلى اعتماد تعريف لألشخاص ذوي اإلعاقة يعرب بالقدر الكايف عن أحكام            باال

  . وعن منوذج االتفاقية القائم على حقوق اإلنسان١املادة 

  )٣٠-٥املواد (حقوق حمددة   -٢  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
الفرص املـسؤولة   يساور اللجنة قلق إزاء الدور غري الفاعل إىل حد ما للجنة تكافؤ               -٥٥

  .عن رصد وتنفيذ القانون املتعلق حبظر التمييز بسبب اإلعاقة
توصي اللجنة بأن تعيد جلنة تكافؤ الفرص النظر يف دورها وبأن تضطلع بـدور                -٥٦

  .يتسم بقدر أكرب من االستباقية، وال سيما لدى معاجلة قضايا الشكاوى

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
نة بالقلق إزاء التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وإزاء           تشعر اللج   -٥٧

قلة اإلجراءات اليت تتخذها حكومة هونغ كونغ، الصني للحد من حوادث التمييز، مثل إمهال    
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرر حوادث العنـف         .  لدى الترويج لالتفاقية   ٦أحكام املادة   

  .لفتيات ذوات اإلعاقةاملرتيل ضد النساء وا
توصي اللجنة بأن تدرج جلنة شؤون املرأة يف هونغ كونغ، الصني، مـسألة حتـسني                 -٥٨

الوضع املعيشي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف صلب واليتها وبأن تضم إىل أعضائها ممثلة              
 مـن  ٦كما تطلب اللجنة إىل هونغ كونغ، الصني، التوعيـة باملـادة      . للنساء ذوات اإلعاقة  

. االتفاقية، وذلك لضمان متتع النساء ذوات اإلعاقة حبقوقهن على قدم املساواة مع الرجـال             
وباإلضافة إىل ذلك، تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصني، إىل منع العنف املرتيل ضـد النـساء                

  .ذوات اإلعاقة ومالحقة ومعاقبة اجلناة ومجيع املسؤولني عن ارتكاب أعمال العنف هذه

  )٧املادة (ل ذوو اإلعاقة األطفا    
تشيد اللجنة خبدمات التقييم والتعليم املبكر اليت توفرها حكومة هونغ كونغ، الصني،     -٥٩

  .تشعر بالقلق ألن اخلدمات املقدمة ليست كافية جملاراة حجم الطلب اهلائللكنها 
توصي اللجنة بأن ختصص هونغ كونغ، الصني، املزيد من املـوارد للخـدمات               -٦٠
  .دمة لألطفال ذوي اإلعاقة من أجل ضمان متكنهم من تنمية قدراهتم الكاملةاملق

  )٩املادة (إتاحة إمكانية الوصول     
بينما تالحظ اللجنة أن هونغ كونغ، الصني، قد حـسنت يف الـسنوات األخـرية                 -٦١

اين العامة،  إمكانيات الوصول دون عوائق داخل املباين احلكومية واملرافق الترفيهية والثقافية واملب          
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فإهنا تشعر بالقلق ألن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون يواجهون صـعوبات فيمـا يتعلـق                
دليـل   "وتأسف اللجنة بشكل خاص لكون معايري البناء املنصوص عليها يف         . بإمكانية الوصول 

بأثر رجعي ولكوهنا ال تسري على املباين       ُتطّبق  ال  "  إمكانية الوصول دون عوائق    -التصميم  
وتشعر اللجنة بالقلق ألن آلية الرصد املعنية بتقييم        . خلاضعة إلدارة احلكومة أو هيئة اإلسكان     ا

قدرة األشخاص ذوي اإلعاقـة     حيّد من   إمكانية الوصول داخل املباين ليست كافية، وهو ما         
  . على العيش بشكل مستقل يف اجملتمع

 -دليل التصميم   "ض  تشجع اللجنة هونغ كونغ، الصني، على أن تواصل استعرا          -٦٢
وأن تطبق هذه املعايري بأثر رجعي أيضاً على املباين اخلاضعة          " إمكانية الوصول دون عوائق   

وتوصي اللجنة هونغ كونغ، الصني، بأن تعزز عمليـة         . إلدارة احلكومة أو هيئة اإلسكان    
  .رصد إمكانية الوصول

  )١٠املادة (احلق يف احلياة     
األشـخاص ذوي اإلعاقـة     صفوف  زايد خطر االنتحار يف     إزاء ت قلق  اللجنة  يساور    -٦٣

  يف املائة من إمجايل معدل االنتحار يف هونغ كونـغ،          ٣٥(االجتماعية   -الذهنية أو النفسية    
  ).الصني
تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصني، إىل توفري العالج النفسي الضروري لألشخاص             -٦٤

رية، وتوفري خدمات املـشورة هلـؤالء       ذوي اإلعاقة، على أساس موافقتهم احلرة واملستن      
  .األشخاص، وتوصي بإجراء تقييم منتظم خلطر إقدامهم على االنتحار

  )١٦املادة (عدم التعرض لالستغالل والعنف واإليذاء     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء حوادث تعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقـة الذهنيـة               -٦٥

  .حلوادث العنف اجلنسي
نة أن تواصل هونغ كونغ، الصني، التحقيق يف هذه احلـوادث وأن            تقترح اللج   -٦٦

وتوصي اللجنة كذلك بأن ُتعطـى دروس      . تالحق مرتكبيها ومجيع املسؤولني عن وقوعها     
يف التربية اجلنسية لألطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة الذهنية وبأن يتلقى موظفـو إنفـاذ              

  . ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقةالقوانني تدريباً يف جمال معاجلة مسألة العنف
ال تعترب اللجنة أن ورش العمل يف مراكز اإليواء متثل طريقة جيـدة لتنفيـذ               وبينما    -٦٧

االتفاقية، فإهنا ترى أيضاً أن البدل اليومي املقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ورش مراكـز               
  .اإليواء ضئيل جداً ويكاد يصل إىل حد االستغالل

نة هونغ كونغ، الصني، بأن تسن قانوناً لزيادة البدل اليومي املقـدم            توصي اللج   -٦٨
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ورش مراكز اإليواء من أجل منع استغالهلم
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  )١٩املادة (احلق يف العيش املستقل واالندماج يف اجملتمع     
لق إزاء  كما تشعر اللجنة بـالق    . إزاء النقص يف املساكن املدعمة    قلق  اللجنة  يساور    -٦٩

هدفها يف تعزيز قدرة األشـخاص  يتمثل نقص مباين مراكز الدعم على صعيد املقاطعات اليت     
  . ذوي اإلعاقة على العيش يف بيوهتم داخل جمتمعاهتم احمللية واالندماج يف اجملتمع

تقترح اللجنة أن ختصص هونغ كونغ، الصني مزيداً من املوارد إلنشاء املزيد من               -٧٠
ية املدعمة، وأن تعزز السياسات اليت تشجع إنشاء مرافق معيشية يـسهل            املساكن العاد 

وتدعو اللجنـة   . الوصول إليها من أجل ضمان توفر إمكانية فعلية لالختيار احلر للسكن          
هونغ كونغ، الصني، إىل أن حترص على حصول مراكز الدعم على صعيد املقاطعات على              

  .اص ذوي اإلعاقة من االندماج يف اجملتمعما يلزم من األموال واملكاتب لتمكني األشخ

  )٢١املادة (حرية التعبري والرأي، واحلصول على املعلومات     
حتيط اللجنة علماً بالوضع الصعب لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية فيمـا يتعلـق               -٧١

على املعلومات نظراً لعدم االعتراف الرمسي هلونغ كونغ، الـصني، بأمهيـة لغـة              حبصوهلم  
تدريب املقدم ملترمجي لغة اإلشارة فضالً عن نقص        الإزاء نقص   قلق  اللجنة  ويساور  . اإلشارة

  .اخلدمات اليت يقدمها هؤالء املترمجون
توصي اللجنة هونغ كونغ، الصني، بأن ترفع مستوى تدريب مترمجي لغة اإلشارة              -٧٢

ييم اللذين خيـضع   كما ينبغي هلا أن تعترف باالختبار العام والتق       . واخلدمات اليت يقدموهنا  
  .هلما هؤالء املترمجون

  )٢٤املادة (التعليم     
ملساعدة الطالب ذوي اإلعاقة على الدراسة      " خطة التعليم املتكاملة  "ُتثين اللجنة على      -٧٣

وُيقلق اللجنـة أيـضاً أن   . اخلطةهذه تنفيذ سري  تشعر بالقلق إزاء    لكنها  يف املدارس العادية،    
االحتياجـات  تلبيـة   مرتفعة للغاية وأن تدريب املدرسني علـى        نسبة الطالب إىل املدرسني     
اخنفـاض عـدد    بالقلق إزاء   اللجنة  تشعر  وباإلضافة إىل ذلك،    . التعليمية اخلاصة غري كاف   

  .الطالب ذوي اإلعاقة يف مؤسسات التعليم العايل نظراً لعدم وجود سياسة تعليمية متسقة
ة خطة التعليم املتكاملة وبتقليص نسبة      توصي اللجنة بإجراء استعراض ملدى فعالي       -٧٤

بتدريب املدرسني على االحتياجات التعليمية اخلاصـة       ، كما توصي    الطالب إىل املدرسني  
وحتث اللجنة هونغ كونغ، الصني، على توفري قدر كـاف          . والترتيبات التيسريية املعقولة  

  .مؤسسات التعليم العايلمرافق من املوارد لضمان إمكانية الوصول يف 

  )٢٥املادة (احلق يف الصحة     
. ألن الطلب على اخلدمات الطبية العامة أعلى من العرض املتوافر         قلق  اللجنة  يساور    -٧٥

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن الكثري من شركات التأمني يرفض طلبـات األشـخاص ذوي               
  .الطبيةالتكاليف اإلعاقة، وهو ما جيعلهم عاجزين عن دفع 
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أن ختصص هونغ كونغ، الصني، مزيداً من املوارد البشرية واملالية          تقترح اللجنة     -٧٦
  .تعاون شركات التأمنيضمان للخدمات الطبية العامة وأن تضع ترتيبات من أجل 

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقـة               -٧٧

، كما تشعر بالقلق ألن متوسط راتب األشخاص ذوي اإلعاقة يقـل            يف هونغ كونغ، الصني   
أيضاً إزاء تـدين عـدد      قلق  اللجنة  ويساور  . كثرياً عن متوسط راتب غريهم من األشخاص      

  .موظفي اخلدمة املدنية من ذوي اإلعاقة
توصي اللجنة هونغ كونغ، الصني، بأن تعتمد تدابري إجيابيـة للتـشجيع علـى                -٧٨

األشخاص هؤالء  ذوي اإلعاقة، بوسائل منها إعطاء األولوية لتوظيف        توظيف األشخاص   
  .يف اخلدمة املدنية

  )٢٨املادة (مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقييم القائم على أساس دخل األسرة لطلب مـساعدات               -٧٩

اللجنـة  يساور  وباإلضافة إىل ذلك،    . االضمان االجتماعي الشاملة واستحقاق احلصول عليه     
  .إزاء اختالف املعايري اليت يطبقها األطباء يف املوافقة على منح بدل اإلعاقةقلق 
تقترح اللجنة أن تستعيض هونغ كونغ، الصني، عن التقييم القائم علـى دخـل             -٨٠

 األسرة بآخر قائم على أساس الدخل الفردي لتحديد مدى استحقاق مساعدات الضمان           
كما توصي اللجنة هونغ كونغ، الصني، بأن تعتمد معايري موحـدة           . االجتماعي الشاملة 

  . للموافقة على بدل اإلعاقة

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة     
إزاء اخنفاض عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتولون مناصب         قلق  اللجنة  يساور    -٨١

  . وصول الناخبني ذوي اإلعاقة إىل بعض مراكز االقتراعإزاء تعذر وعامة 
ذوي اإلعاقة  مشاركة األشخاص   حتث اللجنة هونغ كونغ، الصني، على أن تعزز           -٨٢

 وأن تكفـل إمكانيـة      ،يف احلياة السياسية من خالل اعتماد تدابري إجيابية       مشاركة نشطة   
  . إىل مجيع مراكز االقتراعوصوهلم 

  )٣٣-٣١املواد (ة االلتزامات احملدد  -٣  

  )٣٣املادة (الرصد على الصعيد الوطين والتنفيذ     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين رتبة جهة التنسيق، أي مفوض إعادة التأهيـل، وإزاء                -٨٣

  . من االتفاقية٣٣ من املادة ٢رصد مستقلة وفقاً للفقرة آلية عدم وجود 
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أن طة مفوض إعـادة التأهيـل، و      توصي اللجنة هونغ كونغ، الصني، بأن تعزز سل         -٨٤
يشترك فيها األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمـات الـيت متثلـهم           مستقلة  رصد  ُتنشئ آلية   

   .مشاركة نشطة

  ماكاو، الصني  -خامساً  

  اجلوانب اإلجيابية  -ألف  
ترحب اللجنة بإنشاء جلنة مكافحة الفساد اليت تضطلع بوظائف أمني املظامل فيما يتعلق               -٨٥

  .خاص ذوي اإلعاقةحبقوق األش
وتعرب اللجنة عن تقديرها لكون األشخاص ذوي اإلعاقة يف ماكـاو، الـصني،               -٨٦

  .يستطيعون احلصول على عدة إعانات يف إطار احلماية االجتماعية
 اليت تنص علـى إلزاميـة       M/33/99من املرسوم بقانون    ) و(٥وتشيد اللجنة باملادة      -٨٧

  .اهلياكل القائمة املكلفة بتقدمي املساعدة إليهمب واألشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهمتعريف 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ءبا  

  )٣٠-٥املواد (احلقوق احملددة   -١  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
  .تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام املساواة السائد فعلياً يف ماكاو، الصني  -٨٨
ماكاو، الصني، جهودها الرامية إىل كفالـة املـساواة         توصي اللجنة بأن تواصل       -٨٩

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة، ضماناً إلعمال روح االتفاقية

  )١٦املادة (عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء     
إزاء تزايد خطر وقوع النساء والفتيات ذوات اإلعاقـة ضـحايا           قلق  اللجنة  يساور    -٩٠

  .للعنف املرتيل واالعتداء
وصي اللجنة بإتاحة إمكانية وصول هؤالء الضحايا إىل اخلدمات فـضالً عـن             ت  -٩١

وتشجع اللجنة ماكاو، الصني، بصفة خاصة على أن ُتنـشئ آليـة ملعاجلـة              . املعلومات
  .الشكاوى وأن توفر التدريب اإللزامي لقوات الشرطة فيما يتعلق هبذه املسألة
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  )١٩املادة  (احلق يف العيش املستقل واالندماج يف اجملتمع    
تشعر اللجنة بالقلق ألن احلق يف العيش املستقل واالندماج يف اجملتمع مل يتحقق بعد                -٩٢
  .شكل كامل يف ماكاو، الصنيب

حتث اللجنة ماكاو، الصني، على أن تعطي األولوية إلعمال هذا احلق وأن تتحول          -٩٣
السكنية وأن توفر   املرافق   إىل العيش يف البيت أو       ات الرعاية عن إجراء اإليداع يف مؤسس    

  .كذلك خدمات الدعم اجملتمعية األخرى

  )٢٤املادة (التعليم     
ألن عدد الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف املؤسسات         قلق  اللجنة  يساور    -٩٤

كما تشعر اللجنة بـالقلق     . يفوق عددهم يف املؤسسات الشاملة    للجميع  غري الشاملة   التعليمية  
  .ض عدد الطالب ذوي اإلعاقة الذين يلتحقون مبؤسسات التعليم العايلإزاء اخنفا

تود اللجنة أن تذكر ماكاو، الصني، بأن مفهوم التعليم الشامل للجميع أساسـي          -٩٥
وتدعو اللجنة ماكاو، الصني،    . القاعدة ال االستثناء  هو   وينبغي أن يكون     ٢٤لتنفيذ املادة   

  . اإلعاقة إىل التعليم العايلذوي ب حتسني إمكانية وصول الطالمواصلة إىل 

  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
 يف املائـة  ٠,٣ألن املستخدمني ذوي اإلعاقة ال يشكلون سوى    بالقلق  اللجنة  تشعر    -٩٦

  .من جمموع املستخدمني
توصي اللجنة ماكاو، الصني، بأن تعتمد تدابري أكثر إجيابية لتمكني األشـخاص              -٩٧

  .صول على عملذوي اإلعاقة من احل

  املتابعة والنشر  -سادساً  
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة الواردة يف هذه املالحظات               -٩٨

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتيل هذه التوصيات إىل أعضاء احلكومة واملؤمتر            . اخلتامية
ضالً عن السلطات احمللية، ووسـائط      الشعيب الوطين ومسؤويل الوزارات املعنية، واملهنيني، ف      

اإلعالم، باستخدام استراتيجيات التواصل االجتماعي احلديثة اليت يسهل الوصـول إليهـا،            
  .وذلك من أجل النظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا

خباصـة  ووتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات اجملتمع املـدين،            -٩٩
  .اقة، يف إعداد تقريرها الدوري الثاينمنظمات األشخاص ذوي اإلع
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع،               -١٠٠
مبا يف ذلك يف أوساط املنظمات غري احلكومية واملنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة فضالً              

  .شكال يسهل الوصول إليهاعن األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم، وأفراد أسرهم، وذلك بأ
 شهراً، معلومات كتابية    ١٢وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون            -١٠١

  .٥٠ و٢٠بشأن التدابري املعتمدة من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  التقرير املقبل  -سابعاً  
 ١لثاين يف موعد أقصاه     تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري ا           -١٠٢
هـذه  التوصـيات الـواردة يف      ، وأن تضمنه معلومات بشأن تنفيـذ        ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول

  .املالحظات اخلتامية

        


