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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قائمة املسائل املتصلة ابلتقرير األويل

لعمان*

ألف -الغرض وااللتزامات العامة (املواد من  1إىل )4
 -١يرجى توضيح كيفية إدراج أحكام االتفاقية يف النظام األساسي للدولةة الرةرأ أو كيفيةة
يسهل استخدامها على األشخاص ذوي اإلعاقة.
تربيقها يف إطاره على حن ٍو ّ
-٢

يُرجى تقدمي معلومات عما يلي:

التةةداامل اذتخةةءم ذواقمةةة الق ةوا م والسياسةةات مةةو معةةايمل االتفاقيةةة وال سةةيما
(أ)
كفالةةال التسةةاه مفهةةوم اإلعاقةةة اتسةةاقاال ذمةاال مةةو قةةوذج اإلعاقةةة القةةا علةةى حقةةوه اإل سةةاا اذنصةةوص
عليه يف قوا م مثل قا وا رعاية وأتهيةل اذعةاقم لعةام  ٢٠٠٨الةءي يمةمت تلة اققةوه واذبةاد
وقا وا الرفل؛
(ب) إدماج ذوي اإلعاقة مت النساق واألطفال إدماجاال كامالال يف قا وا رعاية وأتهيل
اذعةةاقم وقةةا وا الرفةةل ويف قيةةو الق ةوا م والسياسةةات اذوضةةوعة صيص ةاال لفا ةةدم األش ةخاص ذوي
اإلعاقة؛
(ج) اذ ةوارد اذخصص ةةة لتنفي ةةء ق ةةا وا رعاي ةةة وأتهي ةةل اذع ةةاقم وق ةةا وا الرف ةةل وقي ةةو
القوا م والسياسات األ رى اذوضوعة صيصاال اغرض تعزيز اإلدمةاج الكامةل جلميةو األشةخاص
ذوي اإلعاقة يف الدولة الررأ.
 -٣ويُرجى تقدمي معلومات عت اآلليات اذعتمدم يف الواقو لكفالة التشاور مو األشةخاص ذوي
اإلعاق ةةة وال س ةةيما النس ةةاق واألطف ةةال ذوي اإلعاق ةةة وركي ةةنه م ةةت اذش ةةاركة يف العملي ةات التش ةريعية
واإلدارية ويف سا ر القمااي اليت رسه عت طريق اذنظمات اليت رثله مت قلة وسا ل أ رى.
 -٤ويُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت اذوعةةد الةةءي تتةةو ى الدول ةةة الرةةرأ التصةةديق ي ةةه علةةى
الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوه األشخاص ذوي اإلعاقة.
__________

*

اعتمدها الفريق العامل ذا قبل الدورم يف دورته الثامنة ( ٨-٤أيلول/سبتمرب .)٢٠١7
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ابء -احلقوق احملددة (املواد من  5إىل )30
املساواة وعدم التمييز (املادة )5
 -٥يُرج ةةى تق ةةدمي معلوم ةةات ع ةةت الت ةةداامل اذتخ ةةءم لتوس ةةيو ر ةةاه تربي ةةق ال تيب ةةات التيسة ةملية
اذعقولة يف قيةو منةاحي اقيةام العامةة وا ا ةة يف عُمةاا كمةا يرجةى تقةدمي معلومةات عمةا إذا كةاا
القا وا الوطين حيظر اقرماا مت ال تيبات التيسملية اذعقولة ويعتربه ضرابال مت ضروب التمييز.
 -٦ويُرجةةى تقةةدمي ايةةاات إحصةةا ية عةةت االدعةةاقات اذتعلقةةة اب تهاكةةات حقةةوه األشةةخاص
ذوي اإلعاق ةةة وال س ةةيما ادع ةةاقات التميي ةةز وعم ةةا أج ة ةري يه ةةا م ةةت صقيق ةةات و ةةدر يف ح ةةق
مرتكبيها مةت أحكةام وعمةا أتةيح للمةحااي مةت سةبل ا تصةاأ وال سةيما للنسةاق والفتيةات ذوات
تعرضت لتمييز متعدد األشكال واجلوا ب.
اإلعاقة الال ي ّ
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
 -7يُرجى تقدمي معلومات عت التداامل اذتخءم لتعمي مراعام حقوه النساق والفتيةات ذوات
اإلعاقة وتقدمي ورم إجيااية عنهت ابعتبارهت ذوات حقوه يف سياسةات واسة اتيايات اذسةاوام
ام اجلنسم وذكا حة ما يتعرضت له مت رييةز يف قيةو منةاحي اقيةام وال سةيما التمييةز النةاج
عةةت اذمارسةةات التقليديةةة والثقا يةةة .ويُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت أشةةكال التعةةاوا مةةو اذنظمةةات
اليت رثّل النساق والفتيات ذوات اإلعاقة.
 -٨ورشةةياال مةةو ا ةةدأ  ٢-٥مةةت أهةةداأ التنميةةة اذسةةتدامة اذتمثةةل يف القمةةاق علةةى قيةةو
أش ةةكال العنة ةةس ضة ةةد النسة ةةاق والفتية ةةات يف ا ة ةةالم الع ةةام وا ة ةةاص ة ةةا يف ذل ة ة اال ة ةةار ابلبشة ةةر
واالستغالل اجلنسي وغملمها مت أ واع االستغالل يُرجى:
تقدمي اياات ومعلومات عت العنةس اجلنسةاو وعةت أي اةرامص صصةة ذسةاعدم
(أ)
النساق والفتيات ذوات اإلعاقة وقمايتهت مت العنس؛
(ب) ذكر التداامل اذزمو اختاذها لست قا وا جديد اشأا مكا حة العنةس ضةد اذةرأم
يةةدرج منظةةور اإلعاقةةة يف تعريفةةه للعنةةس ويةةءلل العقبةةات الةةيت صةةول دوا جلةةوق النسةةاق والفتيةةات
ذوات اإلعاقة على وجه ا صوص إىل القماق.
األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )7
 -٩يُرجةةى تقةةدمي معلومةةات مصةةنفة حسةةب ةةوع اجلةةنإل والسةةت و ةةوع اإلعاقةةة عةةت تشةةكيلة
أعماق قعية الرفولة أوالال وارذاا الرفل ا يف ذل عدد األطفال ذوي اإلعاقة يهمةا .ويُرجةى
أيمةاال تقةةدمي معلومةةات عةةت األمهيةةة اذةةوالم آلراق األطفةةال ذوي اإلعاقةةة يف قعيةةة الرفولةةة أوالال ويف
ارذاا الرفل.
 -١٠ويُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت المةةماات انةةددم الةةيت تةةنو عليهةةا الق ةوا م والسياسةةات
ذات الصلة قماية األطفال ذوي اإلعاقة مت العنس وسوق اذعاملة.
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إذكاء الوعي (املادة )8
 -١١يُرجى تقدمي معلومات عةت مةدى إشةرام ومشةاركة األشةخاص ذوي اإلعاقةة مةت ةالل
اذنظمةةات الةةيت رةةثله يف تةةالت التوعيةةة مةةو اإلشةةارم اصةةفة ا ةةة إىل مشةةاركته يف خترةةي
توضو احتفاالال ايوم اإلعاقة.
وتنفيء تلس الربامص اليت َ
 -١٢ويُرجى تقدمي معلومات عةت التةداامل اذتخةءم ذكا حةة القوالةب النمريةة وأشةكال التحيةز
واذمارسات المارم اليت يتعرض ا األشخاص ذوو اإلعاقة يف قيو جماالت اقيام.
 -١٣ويُرجةةى إاةةالل اللانةةة ةةا إذا كا ةةل الدولةةة الرةةرأ قةةد قيّمةةل مةةدى عاليةةة دور وسةةا
اإلعةةالم يف تقةةدمي ةةورم إجياايةةة عةةت األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة وال سةةيما يمةةا ةةو االع ة اأ
هاراهت وكفاقاهت وقدراهت واالع اأ سامهاهت يف مكاا العمل ويف سوه العمل.
إمكانية الوصول (املادة )9
 -١٤يُرجى تقدمي معلومات عما إذا كا ل الدولة الررأ قد وضعل رة تيس ٍمل اسة اتيايةال
إلقامةةة جمتمةةو ةةال مةةت اق ةواجز ةةا يف ذل ة األحكةةام الةةيت يةةنو عليهةةا قةةا وا رعايةةة وأتهيةةل
اذعةةاقم إلجيةةاد اييةةة اليةةة مةةت اق ةواجز ةةا يف ذل ة تيسةةمل الو ةةول إىل تكنولوجيةةا اذعلومةةات
واالتصةةاالت .ويُرجةةى أيمةاال تقةةدمي معلومةةات عةةت مةةدى تيسةةمل الو ةةول إىل اذبةةاو ووسةا ل النقةةل
وغملها مت اذرا ق اذغلقة واذفتوحة ومت قلتها اذدارس واذساكت واذرا ق الربية وأمةاكت العمةل
يف اذناطق الريفية واقمرية على السواق.
احلق يف احلياة (املادة )10
 -١٥يُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت التةةداامل اذتخةةءم قمايةةة األطفةةال ذوي اإلعاقةةة مةةت "ج ةرا
ليدها.
قتل األم و َ
الشرأ" وال سيما َ
االعتـراف ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم أمام القانون (املادة )12
 -١٦يُرجى تقدمي معلومات عت التداامل اليت اختةءهتا الدولةة الرةرأ ةدأ اال تقةال مةت اختةاذ
الق ةرارات ابلنياا ةةة ع ةةت األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةةة إىل دعمه ة يف اخت ةةاذ ق ةراراهت رش ةةياال م ةةو تعلي ةةق
اللانةةة العةةام رقة  )٢٠١٤(١اشةةأا االعة اأ ابألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة علةةى قةةدم اذسةةاوام مةةو
غمله أمام القا وا.
إمكانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13
 -١7يُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت التةةداامل اذتخةةءم لمةةماا تايةةة األشةةخاص ذوي اإلعاقةة يف
قيةةو مراحةةل الةةدعاوى القمةةا ية ةةا يشةةمل تيسةةمل و ةةو دوا عوا ةةق إىل اذعلومةةات شةةكال
يسةةهل االطةةالع عليهةةا وإىل قيةةو اذرا ةةق القمةةا ية .كمةةا يُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت أي ا ةرامص
لتدريب مةوففي اجلهةاا القمةا ي علةى أحكةام االتفاقيةة وعةت التةداامل اذتخةءم يمةا يتصةل اتنفيةء
ترتيبات تيسملية إجرا ية مال مة لنوع اجلنإل والفية العمرية يف سياه الدعاوى القما ية.
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حرية الشخص وأمنه (املادة )14
 -١٨يُرج ةةى تق ةةدمي اي ةةاات إحص ةةا ية مص ةةنفة حس ةةب ةةوع اجل ةةنإل و ةةوع العاه ةةة ع ةةت ع ةةدد
األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة انتاةزيت واذةةودعم يف مرا ةةق الصةةحة العقليةةة وعةةت أي تةةداامل متخةةءم
قماي ةةة ح ةريته وأم ةةنه  .ويُرج ةةى أيم ةاال إا ةةالل اللان ةةة ابلت ةةداامل اذتخ ةةءم لت ةةو مل س ةةبل اال تص ةةاأ
لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة انتا ةزيت احتاةةاااال تعسةةفياال أو غةةمل قةةا وو والتةةداامل اذتخةةءم لتةةدريب
أ صا يي الصحة العقلية وموففي الساوا على اح ام كرامةة األشةخاص ذوي اإلعاقةة وحةريته
وأمنه يف مرا ق الصحة العقلية والساوا ومراكز االحتااا.
عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )15
 -١٩يُرجى إاالل اللانة عت أي تداامل اس اتياية متخءم قمايةة األطفةال ذوي اإلعاقةة مةت
التعةةرض للتعةةءيب أو اذعاملةةة أو العقواةةة القاسةةية أو الالإ سةةا ية أو اذهينةةة وعةةت تةةالت التوعيةةة
العامة الرامية إىل منو إساقم معاملة األطفال ذوي اإلعاقة وال سيما يف البيةل واذدرسةة .ويُرجةى
ذكر ما إذا ُرضل جزاقات على ا تهاكات القوا م اليت صظر العنس ضد األطفال ذوي اإلعاقة
وإساقم معاملته .
 -٢٠ويُرجى تقدمي معلومةات تشةمل ايةاات إحصةا ية مصةنفة حسةب ةوع اجلةنإل والسةت عةت
حاالت العنس وسوق اذعاملة يف حق األشخاص ذوي اإلعاقة ت يه األطفال والعمال اذهاجروا
ذوو اإلعاقةة الةيت أُالةو موففةو إ فةاذ القةوا م عنهةةا وعةت تياةة الةدعاوى اذر وعةة يهةا .ويُرجةى أيمةاال
إاالل اللانة ابلتداامل اذتخءم لتنفيء آليات الر د وتةو مل سةبل ا تصةاأ عالةة وقاالةة ل فةاذ و ةرض
عقوابت على اجلنام وعت التداامل اذتخءم لتو مل دمات ميسةرم لألشةخاص ذوي اإلعاقةة اذعرضةم
للعنس ا يشمل تو مل اذأوى وإذحة اذعلومات شكال يسهل االطالع عليها.
العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع (املادة )19
 -٢١يُرجى إاالل اللانة اب ةدمات ا تمعيةة اذتاحةة لألشةخاص ذوي اإلعاقةة لتمكيةنه مةت
العيش اذستقل يف كنس ا تمو ةا يف ذلة ةدمات الةدع اذةاه وغملهةا مةت ا ةدمات اذتاحةة
ذساعدهت على تغرية التكاليس اإلضا ية اليت تستتبعها اإلعاقة.
حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات (املادة )21
 -٢٢يُرجةةى توضةةيح مةةدى االعة اأ الغةةة اإلشةةارم ابعتبارهةةا لغةةة ركيةةة للصة ومةةدى إمكا يةةة
استخدامها يف اذعامالت الركية.
التعليم (املادة )24
 -٢٣يُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت التةةداامل اذلموسةةة اذتخةةءم لتعزيةةز التعلةةي الشةةامل للاميةةو
اوس ةةا ل منه ةةا اعتم ةةاد ق ةوا م وسياس ةةات وا ةرامص تتم ةةمت مجش ةرات قاال ةةة للقي ةةاس وآج ةةاالال امني ةةة
حمددم .ويُرجى أيماال تقدمي معلومات عةت اذيزا يةة اذر ةودم لتعزيةز التعلةي الشةامل للاميةو ةا يف
ذل لتدريب اذعلمم ولمماا تزويد اذدارس ا يكفي مت اذوففم واذوارد اذالية.
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 -٢٤ويُرجةى تقةةدمي ايةةاات مصةةنفة حسةةب ةةوع اجلةنإل و ةةوع العاهةةة عةةت عةةدد األطفةةال ذوي
اإلعاقةة اذلتحقةم ابذةدارس العاديةة الةيت تتبةو منهايةات تةدريإل مال مةة لتمكيةنه مةت االسةتفادم
مةةت كامةةل إمكةةااهت  .ويُرجةى أيمةاال تقةةدمي معلومةةات عةةت حةةاالت التمييةةز يف حةةق األطفةةال ذوي
اإلعاقةةة يف هةةءه اذةةدارس وعةةت التةةداامل اذتخةةءم لكفالةةة معةةاملته ةةا حيف ة ك ةرامته واح ة امه
واستفادهت مت ارامص اإلدماج الفعلي يف اذدارس.
الصحة (املادة )25
 -٢٥يُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت التةةداامل اذتخةةءم لتيسةةمل اسةةتخدام األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة
البييةَ اذادية للمجسسات الصحية ا يف ذلة تةو مل اذعلومةات شةكال يسةهل االطةالع عليهةا
مثل طريقة ارايل لفا دم اذكفو م وضعاأ البصةر ولغةة اإلشةارم لفا ةدم الصة وضةعاأ السةمو
و ظام القراقم اذيسرم لفا دم األشخاص ذوي اإلعاقةة الءهنيةة .ويُرجةى أيمةاال تقةدمي معلومةات عةت
ا ةةدمات واذعلومةةات وال ةربامص التعليميةةة اذتاحةةة لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة يف قيةةو أحنةةاق الدولةةة
الر ةةرأ وال س ةةيما النس ةةاق والفتي ةةات والش ةةباب والعم ةةال اذه ةةاجريت يف جم ةةال الص ةةحة واقق ةةوه
اجلنسية واإلجنااية ا يف ذل حقه يف اذوا قة اقرم واذستنملم يف اذسا ل الصحية.
العمل والعمالة (املادة )27
 -٢٦يُرجى تقدمي اياات إحصا ية مصنفة حسب ةوع اجلةنإل والسةت و ةوع العاهةة عةت عةدد
األشخاص ذوي اإلعاقة العاملم يف القراعم العام وا اص وجب إجراقات التوفيس اإلجياايةة
اذنصوص عليها يف اذادم  ٩مت قا وا رعايةة وأتهيةل اذعةاقم .ويُرجةى أيمةاال تقةدمي معلومةات عةت
التداامل اذتخةءم ذنةو التمييةز يف مكةاا العمةل ةا يشةمل تةو مل ال تيبةات التيسةملية اذعقولةة جلميةو
األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة .وعةةالوم علةةى ذلة يُرجةةى تقةةدمي معلومةةات عةةت تشةةكيلة جلنةةة تةةدريب
وتشغيل اذعاقم واللانة الفرعية لتأهيل وتدريب وتشغيل اذعاقم.
مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية (املادة )28
 -٢7يُرجى تقةدمي معلومةات عةت التةداامل اذتخةءم لتةو مل ةدمات الةدع ألسةر األطفةال ذوي
اإلعاقة ا يها األسر اليت يعيلها آابق وأمهةات ذوو إعاقةة لتمكينهةا مةت الةول مسةتوى معيشةي
ال ةةق ةةا يش ةةمل ت ةةو مل ال ةةدع اذ ةةاه ذس ةةاعدم تلة ة األس ةةر يف تغري ةةة التك ةةاليس اإلض ةةا ية ال ةةيت
تستتبعها اإلعاقة.
املشاركة يف احلياة السياسة واحلياة العامة (املادة )29
 -٢٨يُرجى تقدمي معلومات عت التداامل اذتخءم لكفالة إدالق األشةخاص ذوي اإلعاقةة ةواهت
يف كنةةس الس ةرية والتةةداامل اذتخةةءم لتهييةةة اييةةة اق ة اع يسةةهل علةةى األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة الو ةةول
إليه ةةا ومواتي ةةة ة ةةا يش ةةمل س ةةهولة الو ةةول إىل البيي ةةة اذادي ةةة وت ةةو مل اذعلوم ةةات ش ةةكال يسة ةهل
االطةةالع عليهةةا مثةةل طريقةةة ارايةةل لفا ةةدم اذكفةةو م وضةةعاأ البصةةر ولغةةة اإلشةةارم لفا ةةدم الص ة
وضعاأ السمو و ظام القراقم اذيسرم لفا دم األشخاص ذوي اإلعاقة الءهنية.
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املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرايضة (املادة )30
 -٢٩يُرجةةى إاةةالل اللانةةة ي تةةداامل اختةةءهتا الدولةةة الرةةرأ للتصةةديق علةةى معاهةةدم مةراكش
لتيس ةةمل النف ةةاذ إىل اذص ةةنفات اذنش ةةورم لفا ةةدم األش ةةخاص اذكف ةةو م أو مع ةةاقي البص ةةر أو ذوي
إعاقةةات أ ةةرى يف قةراقم اذربوعةةات .ويُرجةةى أيمةاال إاةةالل اللانةةة ابلتةةداامل اذتخةةءم لكفالةةة إدمةةاج
األشة ةةخاص ذوي اإلعاقة ةةة إدماج ة ةاال كة ةةامالال يف قية ةةو األ شة ةةرة واذرا ة ةةق الرايضة ةةية وو ة ةةو إليهة ةةا
ومشاركته يها على قدم اذساوام مو غةمله مةالال عةت تشةكيلة اللانةة الفرعيةة للرايضةة اذنبثقةة
عت اللانة الوطنية لرعاية اذعاقم.

جيم -االلتزامات احملددة (املواد من  31إىل )33
مجع اإلحصاءات والبياانت (املادة )31
 -٣٠يُرج ةةى إا ةةالل اللان ةةة ابلت ةةداامل اذتخ ةةءم إلش ة ةرام األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةةة م ةةت ةةالل
اذنظمةةات الةةيت رةةثله يف عمليةةات وضةةو ظة قةةو البيةةاات وتنفيةةء تلة الةةنظ ور ةةدها .ويرجةةى
أيماال تقدمي معلومات عت تا ص الدراسة االستقصا ية الشاملة لألشةخاص ذوي اإلعاقةة الةيت أجرهتةا
اللان ةةة الوطني ةةة لرعاي ةةة وأتهي ةةل اذع ةةاقم .ويُرج ةةى تق ةةدمي معلوم ةةات عم ةةا إذا كا ةةل الدول ةةة الر ةةرأ
تسةةتخدم جمموعةةة األسةةيلة اذتعلقةةة ابإلعاقةةة الةةيت أعةةدها ريةةق واشةةنرت يف سياسةةاهتا واراجمهةةا ذات
الصلة جبمو البياات اإلحصا ية ا يف ذل يف تعدادات السكاا واستقصاقات األسر اذعيشية.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين (املادة )33
 -٣١يُرج ةةى اي ةةاا األجه ةةزم اقكومي ةةة ال ةةيت عُيّن ةةل جه ةةات تنس ة ٍ
ةيق ألغة ةراض تنفي ةةء االتفاقي ةةة.
ويُرجةةى إاةةالل اللانةةة ابلتةةداامل اذتخةةءم إل شةةاق إطةةار ر ةةد مسةةتقل و ق ةاال للمبةةاد اذتعلقةةة ركةةز
اذجسسات الوطنية قماية وتعزيز حقوه اإل ساا (مباد ابريإل) لر د تنفيء االتفاقية.
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