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  مقدمة  - أوالً
من هذا التقرير األويل املقدم من مجهورية الصني الـشعبية          يتضمن هذا اجلزء الثالث       -١

معلومات عـن   ) االتفاقية(من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       ) ١(٣٥مبوجب املادة   
  .التابعة هلا) منطقة ماكاو (إلدارية اخلاصةمنطقة ماكاو اتنفيذ االتفاقية يف 

، قامت الصني لدى إيداع صك تصديقها بإبالغ الوديع         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١يف    -٢
بأن االتفاقية ستنطبق على منطقة ماكاو دون إبداء أي حتفظ أو اإلدالء بإعالن فيما يتعلـق                

االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة    من االتفاقية، دخلت    ) ٢(٤٥ومن مث، فوفقاً للمادة     . هبذه املنطقة 
وهكذا، يشمل هذا اجلزء من     . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٣١للصني، مبا فيها منطقة ماكاو، يف       

؛ غري أن البيانات اإلحصائية ٢٠١٠مايو /التقرير الفترة من دخول االتفاقية حيز النفاذ إىل أيار
  .ستقدَّم، مىت تسىن ذلك، عن فترة السنوات األربع األخرية

 هذا اجلزء من التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنـة املعنيـة              وأعد  -٣
، واملبادئ  )٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨،  CRPD/C/2/3(حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

) ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣،  HRI/GEN/2/Rev.6 (التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير    
ملقدمة من اإلدارات احلكومية يف منطقة ماكاو فضال عن الكيانـات           استناداً إىل املعلومات ا   

املختصة األخرى يف املنطقة، مثل اللجان املعنية حبقوق إنسان خاصة، وال سيما جلنة شؤون              
  .إعادة التأهيل، واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف تنفيذ االتفاقية

امة من اجلزأين ذوي الصلة فيما يتعلق ويشار، مىت كان ذلك مالئماً، إىل اجلوانب اهل    -٤
مبنطقة ماكاو من التقارير األخرية املتعلقة مبعاهدات حقوق اإلنسان واجلزء الثالث من الوثيقة             

، بصيغتها املعدلة مؤخراً، اليت تظل حمتوياهتا       )HRI/CORE/1/Add.21/Rev.3(األساسية للصني   
  .ذا التقريريف همعه دون تغيري ما مل تقدَّم مالحظات خمتلفة 

وفيما يتعلق بالوضع القانوين لالتفاقية يف منطقة ماكاو، ينبغي التذكري بـأن النظـام                -٥
ويشكل القانون الدويل والقانون احمللي الساريان جزءاً       . القانوين للمنطقة هو نظام القانون املدين     

اجلريـدة  ولية يف   ومبجرد نشر معاهدة د   .  يف نفس الوقت   الساريمن ذات النظام القانوين العام      
ويف حالـة   .  ملنطقة ماكاو، تصبح هذه املعاهدة تلقائياً جزءاً من النظام القانوين للمنطقة           الرمسية

وميكـن  . وجود تعارض، تكون الغلبة للقانون الدويل الواجب التطبيق على القـانون العـام            
فَّـذ هبـا القـوانني      بنفس الطريقة متاماً اليت ُتن    االحتجاج به أمام أي سلطات قضائية وإدارية        

  .وسبل االنتصاف املتاحة، قضائية أكانت أم شبه قضائية أم غري قضائية، واحدة. األخرى
  ، ٩ ملنطقة ماكاو، السلسلة الثانية، العـدد        اجلريدة الرمسية وقد ُنشرت االتفاقية يف       -٦

يـة، أي   ، بنصها الصيين ذي احلجية، باالقتران مع ترمجتها الربتغال        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦يوم  
  .بكلتا اللغتني الرمسيتني للمنطقة
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  )٤-١املواد (تنفيذ األحكام العامة لالتفاقية   - ثانياً  

  احلماية الدستورية اخلاصة  -ألف   
تصان احلقوق واحلريات األساسية على أعلى مستوى مبوجب القـانون األساسـي              -٧

كما . نطقة ماكاو أن خيالفهملنطقة ماكاو الذي له قيمة دستورية، وال ميكن ألي قانون آخر مل         
أن القانون األساسي يعترف صراحةً باحلاجة إىل توفري احلماية اخلاصـة لألشـخاص ذوي              

 حرمة كرامـة اإلنـسان    وبالفعل، فإن   . اإلعاقة، بأسلوب يتيح متييزاً إجيابياً فيما يتصل هبم       
احلقني يف املـساواة   اليت تكفل ٢٥، وإىل جانب املادة ٣٠متأصلة يف اجلملة األوىل من املادة       

ضرورة رعاية املعـوقني  "(...)  تنص صراحة على ٣٨ من املادة ٣وعدم التمييز، فإن الفقرة   
  ."منطقة ماكاويف ومحايتهم 

  احلماية مبوجب القانون العام  -باء   

  نظام احلماية  -١  
 ملنطقة  تعترب احلقوق األساسية أيضاً مبادئ عامة للقانون يرتكز عليها النظام القانوين            -٨

  .ماكاو بأسره
وعالوة على ذلك، حتدد احلقوق األساسية اليت ال تنفصل عن اجلوانب الشخـصية               -٩

وهذه احلقوق املعترف هبـا جلميـع       . من خالل القانون املدين   " الشخصية"وكذلك احلقوق   
القيود الطوعيـة   (األشخاص الطبيعيني دون متييز بوصفها قاعدة عامة ال ميكن التخلي عنها            

وبعضها غري قابل للتـصرف،     )  احلقوق اليت ال ميكن التفريط فيها باطلة وكأهنا مل تكن          على
. ختضع حلماية تكميلية خاصة ال تقتصر على انتهاكها الفعلي واليت تشمل التهديد بانتهاكها            

 مـن  ٨٢ إىل ٦٣املـواد مـن   (وهي ملزمة جلميع السلطات، وميكن االحتجاج هبا مباشرة     
  ).كاوالقانون املدين ملا

وعلى مستوى القانون العام، ُتكفل محاية األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب القوانني،             -١٠
وال يوجد نظام انتصاف منفصل ينطبق يف حد ذاته على األشـخاص  . عامةً كانت أم خاصة  

فيجوز ألي شخص يرى أن حقوقه انُتهكت أن يرفـع       . ذوي اإلعاقة عندما ُتنتهك حقوقهم    
 من خالل التماس أو شكوى، أو أمام سلطة        املظامل ديوانالتشريعية أو إىل    املسألة إىل اجلمعية    

  .إدارية أو حمكمة من خالل دعوى إدارية أو مدنية أو جنائية أو فيما يتصل هبذه الدعوى
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  السياسة العامة والتعاريف  -٢  
ة  أمهييوليه/ متوز١٩الصادر يف م /٣٣/٩٩يف سياق احلماية، يكتسي املرسوم بقانون    -١١

خاصة حيث إنه حيدد أساس السياسة العامة املتعلقة بالوقاية من اإلعاقة والعـالج وإعـادة               
). سياسة إعـادة التأهيـل    (التأهيل واملشاركة االجتماعية وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة        

وتتمثل أهداف هذه السياسة العامة يف كفالة ممارسة األشـخاص ذوي اإلعاقـة حلقـوقهم     
وبفعالية من حيث عدم التمييز واملساواة مع اآلخرين، ملنحهم كل ما ميكن وحرياهتم بالكامل   

  .منحه من استقالل ولتعزيز قبوهلم اجتماعياً يف ظل احترام الكرامة اإلنسانية
ومن أجل هذا، وبافتراض أن إصالح اإلعاقة أو احلد منها وإعادة قدرات الشخص               -١٢

تصدي للحواجز االجتماعية اليت تستبعدهم عملياً      ذي اإلعاقة وطاقاته وتنميتها وتعزيزها وال     
جمموعـة مـن    م  /٣٣/٩٩، يرسي املرسوم بقانون     ميع جماالت احلياة   تتصل جب  تشكل أعماالً 

املبادئ العامة واألهداف واحلقوق واملسؤوليات وتدابري الدعم املوجهة حنو األشخاص ذوي           
كومية املختصة اليت تعمل يف ميدان اإلعاقة وكذلك إىل الكيانات احلكومية واملنظمات غري احل   

  .اإلعاقة، تغطي مجيع جماالت النشاط
من املرسوم بقانون املذكور مفهوم الشخص ذي اإلعاقة بأنـه          ) ١(٢وتصور املادة     -١٣

يعاين من فقدان أو تشوه خلقي أو مكتسب للبنية أو الوظيفة النفسية أو الفكرية أو               شخص  
 ،مشاركته يف األنشطة العادية   قدراته، ويعرضه لضعف يعيق     البدنية أو التشرحيية قد حيد من       

ومن ناحية أخـرى، تـنص      . ونوع اجلنس واملؤشرات االجتماعية الرئيسية    سن  مع مراعاة ال  
على أن التعرف على حالة اإلعاقة يتم على أساس تشخيص مبكـر ذي طـابع               ) ٢(٢املادة  

 الشخص ذي اإلعاقة وطريقة     متعدد التخصصات، وهذا يعين أنه جيب جتديد كل من مفهوم         
  .متطورةحتديد حالة إعاقته يف حد ذاهتا بطريقة 

 مفهوماً دينامياً إلعادة التأهيل بوصـفها عمليـة شـاملة           ٣وباملثل، تتضمن املادة      -١٤
ومستمرة إلصالح اإلعاقة أو احلد منها وإعادة قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة وطاقاهتم أو             

  .يف اجملتمعوإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة سني استقالليتهم تنميتها أو تعزيزها بغية حت
ومـع ذلـك،    . وليس لبعض تعاريف االتفاقية مقابل دقيق يف مرسوم القانون هذا           -١٥

فبمجرد نفاذ االتفاقية تصبح هذه التعاريف مندرجة ضمن النظام القانوين ملنطقـة ماكـاو،              
غري . ذ العملي جلميع القوانني يف ميدان اإلعاقة      ويفرض هذا املعيار التشغيلي الذي حيرك التنفي      

تنفيذ االتفاقية، أجريت دراسة شاملة بشأن التشريع الداخلي وال تـزال قيـد             أنه لتحسني   
  .اإلجناز
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  الكيانات املختصة يف منطقة ماكاو وتنسيقها مع اجملتمع  - جيم  
 على عاتق حكومة منطقة     تقع املسؤولية عن تنفيذ سياسة إعادة التأهيل يف املقام األول           -١٦

وتشمل هذه الشراكة، اليت ينص     . ماكاو بالتشارك مع األسر واملنظمات غري احلكومية املختصة       
عليها القانون، تدخُّل املنظمات غري احلكومية على كل من مستوى رسم السياسات وتنفيذها              

 م/٦/٩٤لقـانون   من ا  ١١املذكور واملادة   م  /٣٣/٩٩ من املرسوم بقانون     ١٧و) ز(٥املادتان  (
  ).للسياسة املتعلقة باألسرةأغسطس، بشأن اإلطار القانوين / آب١الصادر يف 

 ووزيـر الـشؤون     املدير التنفيذي األول  ويف داخل حكومة منطقة ماكاو، يكون         -١٧
االجتماعية والثقافية مها الكيانان الرئيسيان املخوالن سلطة التصرف بشأن املـسائل الـيت             

 وتشكل شعبة إعادة التأهيل التابعة ملكتب الرعاية االجتماعية، حتت إشراف          .تنظمها االتفاقية 
أما مكتـب  . الوزير، اهليكل الدائم املسؤول عن تنسيق سياسة إعادة التأهيل وإقامة الصلة هبا    

. شؤون العمل اخلاضع لوزير االقتصاد واملالية، فهو مسؤول عن التدابري املتعلقـة بالعمالـة             
شغال العامة مسؤول عن اجلوانب املتصلة بإزالة املوانع املادية وتوفري املكان           ووزير النقل واأل  

وأخرياً، تقع صياغة التـشريع ونـشر القـانون ضـمن           . املناسب فيما يتعلق بوسائل النقل    
  .اختصاص وزير اإلدارة والعدل

رعاية جملس ال وتتوىل أيضا متابعةَ سياسة إعادة التأهيل هيئةٌ استشارية حكومية، هي             -١٨
، ومديري عـدة    النائب العام ، يرأسها وزير الشؤون االجتماعية والثقافة، وتضم        االجتماعية

 ممثلني عن املنظمـات غـري       ١٠ أفراد مشهود هلم باجلدارة و     ٥إدارات حكومية فضال عن     
وأنشئت مؤخراً هيئة استشارية مستقلة أكثـر  . احلكومية العاملة يف ميدان الرعاية االجتماعية  

، وهي ذات طابع متعدد التخصصات وتشكيل مماثل،        جلنة شؤون إعادة التأهيل   ، هي   ختصصاً
وتتمثل واليتها يف مساعدة ).  شخصا١٥ًحىت (ولكن مع زيادة متثيل املنظمات غري احلكومية 

احلكومة يف رسم السياسات املتعلقة بالوقاية من اإلعاقة وإعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي            
عاقة، وتنفيذ هذه السياسات وتنسيقها واإلشراف عليها بأسلوب يكفل         لألشخاص ذوي اإل  

قـرار  (هلم املساواة يف احلقوق ويؤكد قيمتهم وكرامتهم ويزيل العقبات وكذلك مينع التمييز        
  ).سبتمرب/ أيلول١ الصادر يف ٢٣٩/٢٠٠٨املدير التنفيذي األول 

  يف منطقة ماكاوالصعوبات املتصلة بواقع احلال   - دال  
فالبيانات املتعلقة  . ال توجد يف الوقت الراهن إحصاءات شاملة وحمدثة تتعلق باإلعاقة           -١٩

. ٢٠٠٦ والتعداد اجلزئي لـسنة      ٢٠٠١باإلعاقة مل ُتجمع يف الواقع إال من أجل تعداد سنة           
وسُتجمع املعلومات اإلحصائية املتـصلة باإلعاقـة       . وسيجري التعداد اجلديد يف العام املقبل     

 لتعدادات السكان   ١املبادئ والتوصيات املتعلقة باملراجعة     اد إىل أسس عدة، وخباصة      باالستن
التصنيف الدويل اجلديد لتأديـة   واملساكن اليت أصدرهتا الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، و        
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وملزيد من التفاصـيل عـن      .  الذي أعدته منظمة الصحة العاملية     الوظائف واإلعاقة والصحة  
 من حتديث اجلزء الثالـث   ١٦-١٢تاحة عن اإلعاقة، يرجى الرجوع إىل الفقرات        البيانات امل 

  .من الوثيقة األساسية للصني

   حقوق حمددةإعمال  - ثالثاً  

  ٥املادة     
  )املساواة وعدم التمييز(

كما أُشري إىل ذلك، تقع املساواة وعدم التمييز يف صلب النظام القـانوين الـشامل                 -٢٠
إخالل باحلاالت اليت ُيسمح فيها بالتمييز اإلجيايب، ُتحظـر إجـراءات           فدون  . ملنطقة ماكاو 

يرجى الرجوع أيضاً (التمييز أياً كان نوعها وهي غري مشروعة، بل وقد تشكل جرائم جنائية       
  ). وما بعدها من حتديث اجلزء الثالث من وثيقة الصني األساسية٩٩ إىل ٧٧إىل الفقرات من 

ة املساواة إما بطريقة إجيابية أو بوسائل تقمع الـسلوكيات أو           وتعزز القوانني األساسي    -٢١
 م/٣٣/٩٩ومن األمثلة على احلالة األوىل املثل املذكور يف املرسوم بقانون           . اإلجراءات التمييزية 
 منه صراحةً على أن الشخص ذا اإلعاقة له ما جلميع األشخاص اآلخرين             ٤الذي تنص املادة    

هم من ذات الواجبات يف ظل ظروف املساواة الكاملة باستثناء          من ذات احلقوق وعليه ما علي     
من هذا املرسوم املتعلقـة     ) د(٥وباملثل، تنص املادة    . ممارسة أو مراعاة تلك اليت يعجز عنها      

على أنه جيب القضاء على التمييز وعلى أنه ينبغـي أن يـسُهل             باملبادئ العامة هلذه السياسة     
امل إىل البيئة املادية واخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم        تدرجيياً على اجلميع الوصول الك    

  .والعمل واحلياة الثقافية واالجتماعية
. وتؤكد عدة قوانني أخرى جمدداً تأكيداً  صرحياً على احلق يف املساواة وعدم التمييز               -٢٢

بـاحلق يف   ويف القوانني األحدث، أُضيفت إشارة إىل التمييز اإلجيايب على األحكام املتـصلة             
  .املساواة أو أُدرجت أحكام خاصة لتيسري ممارسة املعوقني للحقوق

وعلى الرغم من أن األشخاص ذوي اإلعاقة يف منطقة ماكاو متساوون متاماً أمـام                -٢٣
وتبحث سلطات املنطقـة    . القانون ومبوجبه، فال تزال االختالالت موجودة يف الواقع العملي        

  .دم بسرعة أكرب على مسار حتقيق املساواة للجميعوتنظر يف إجياد سبل أخرى للتق

  ٧ و٦املادتان     
  )النساء واألطفال ذوو اإلعاقة(

 من القانون   ٣٨فيما يتعلق بالنساء واألطفال ذوي اإلعاقة، ينبغي مالحظة أن املادة             -٢٤
 األساسي املشار إليها تنص أيضاً على توفري محاية خاصة حلقوق املرأة ومصاحلها املـشروعة             
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، معترفةً بأن التفرقة يف املعاملة ضرورية لتحقيق املساواة احلقيقية، وتنص كـذلك     )٢الفقرة  (
وباملثل، فيما يتعلق باألطفـال ذوي      ). ٣الفقرة  (على توفري رعاية ومحاية خاصتني لألطفال       

 املشار إليه تنص على أنه ينبغي     م  /٦/٩٤من القانون   ) ٤(٨اإلعاقة، جيدر باإلشارة أن املادة      
  .إليهم حبيث يتسىن هتيئة الظروف املناسبة هلم دعماً لنموهمتقدمي مساعدة خاصة 

ومن الناحية القانونية، ال توجد قيود جنسانية أياً كانت وال قيود متييزيـة تتعلـق                 -٢٥
فاألطفال يتمتعون بأهلية قانونية متـضائلة وخيـضعون ملـسؤولية          . باألطفال يف حد ذاهتم   

ب دائماً مراعاة مبدأ مصاحل الطفل الفضلى الذي ترتكز عليه مجيـع            ومع ذلك، جي  . والديهم
ويعترف القانون لألطفال باحلق يف أن ُيستمع إليهم يف املـسائل           . التشريعات املتعلقة بالقصَّر  

  .ويوىل االهتمام الواجب آلرائهم وفقا لعمرهم ومدى نضجهم. املهمة املتعلقة حبياهتم

  ٨املادة     
  )كاء الوعيزإ(

نشر مكتب الرعاية االجتماعية كتيباً يتضمن نص االتفاقية ووزعه على اجلمهـور              -٢٦
كما ُنشرت بعض املقاالت اليت توضح حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واليت تفسر            . باجملان

  .وستسمر محالت التوعية. كذلك اجلرائم املرتبطة هبا
       عيـة إعانـات أو    ، قدم مكتب الرعايـة االجتما     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦وفيما بني عامي      -٢٧

 نشاطاً تروجيياً، ومعسكراً حياتياً، ومنافسة أعدهتا منظمات غري حكومية متنوعـة            ١٩موَّل  
ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على االندماج يف اجملتمع وإلزكاء الـوعي فيمـا يتـصل               

وياً وعالوة على ذلك، ُتعقد سن    . باألشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم وحقوقهم واحتياجاهتم     
سلسلة من األنشطة لالحتفال باليوم العاملي إلعادة التأهيل، من أجل هتيئـة الفـرص أمـام                
اجلمهور لالتصال باألشخاص ذوي اإلعاقة ومعرفة املزيد عنهم، مما يقضي علـى أشـكال              

  .التحيز ضدهم وييسر إقامة جمتمع متكامل ومنسجم/القولبة النمطية
 أيضاً، باالقتران مع مكتب الشؤون القانونية، برامج وينفذ مكتب الرعاية االجتماعية     -٢٨

وجيري تعريف التالميذ تدرجياً من خالل دروس . للتربية القومية يف املدارس االبتدائية والثانوية
وألعاب وبرامج دينامية مبفاهيم حقوق اإلنسان ومفاهيم مكافحة التحيز، فضالً عن مـسائل           

وتنظم املدارس،  . ع التربية القومية مدرج يف املنهج     وموضو. أخرى تتعلق باحلقوق األساسية   
كممارسة شائعة، جمموعات االهتمام االجتماعي للتالميذ بوصفها واحـداً مـن األنـشطة      
اخلارجة عن املنهج تشجيعاً حلصوهلم على معرفة ورؤية أفضل للمـسائل املتعلقـة حبقـوق            

  .اإلنسان هبدف التصدي للظلم االجتماعي أو التمييز
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  )إمكانية الوصول (٩ادة امل    
  )التنقل الشخصي (٢٠واملادة 

املشار إليه على أن إمكانية الوصول      م  /٣٣/٩٩ من املرسوم بقانون     ١٣تنص املادة     -٢٩
والتنقل تتضمن تدابري وتقنيات هتدف إىل منح األشخاص ذوي اإلعاقة املزيد من االستقاللية             

ية واملهنية واالجتماعية، بأسلوب يشمل أي وضع  وتتيح هلم املشاركة الكاملة يف احلياة التعليم      
  .ينشأ عن التنقل الوظيفي ووسائل النقل وكذلك أي من حواجز البيئة املادية

        ولتحسني مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جوانـب احليـاة، وخباصـة               -٣٠
أكتوبر، بشأن إزالة  / تشرين األول  ٣الصادر يف    ،م/٩/٨٣فيما يتعلق باإلعاقة، يرسي القانون      

احلواجز املعمارية، سلسلة من القواعد واالشتراطات التقنية الواجبة التطبيق على مجيع املباين            
اليت من املقرر أن تشيدها الكيانات احلكومية أو أن تشيَّد من أجلها، مبا يف ذلك املؤسسات                

أو املفتوحـة للجمهـور     احلكومية وجهات تقدمي اخلدمات العامة، واملباين واملرافق العامـة          
كاملتاحف واملكتبات واملسارح ودور السينما، ومرافـق عقـد املـؤمترات، والكنـائس،             
واملستشفيات، واملدارس، واحملاكم، ومكاتب االتصاالت والربيد، واملـصارف، والفنـادق،       
واملطاعم واملنشآت املماثلة، واملتاجر، وأحواض السباحة، واملراحيض العامـة، وسـاحات           

 ٥، الصادر يف    ECT/27/83مث أُكمل هذا القانون بالقرار      . تظار، واألرصفة، وما إىل ذلك    االن
وعالوة على ذلك، فإن اشـتراطات      . نوفمرب، بشأن اخلطوط التوجيهية لتنفيذه    /تشرين الثاين 

مث . اخللو من احلواجز إلزاميةٌ يف املزادات احلكومية املتعلقة جبميع األشغال العامة أو اخلدمات            
ه ميكن منح إعانات حكومية للقضاء على احلواجز املعمارية بغية تيسري االندماج االجتماعي إن

          من قـرار املـدير التنفيـذي       ٥املادة  (واملهين لألشخاص ذوي اإلعاقة العاطلني عن العمل        
  ).أكتوبر/ تشرين األول١٦الصادر يف  ،١٩٩/٢٠٠٠األول 
الرئيسية املفتوحة أمام اجلمهور جمهزة مبـراحيض       وينبغي التشديد على أن األماكن        -٣١

خالية من احلواجز، ومصاعد، وممرات منحدرة احنداراً طفيفاً، وإمكانية الوصول باسـتخدام            
وباإلضـافة إىل   . الكراسي ذات العجالت، وطرقات أوسع مصممة لألشخاص ذوي اإلعاقة        

وتتـضمن  . اري املشاة ذلك، اسُتحدثت مصاعد مصممة خصيصاً الحتياجاهتم يف معظم كب        
هذه التصميمات مفاتيح ضغط مكتوباً عليها بطريقة بريل لبيان رقم الطـابق والتعليمـات،              
ولوحات مفاتيح موضوعة يف أماكن مناسبة ملستخدمي الكراسي ذات العجالت، وإشارات           

ووضعت لألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية ممرات توجيه باللمس لتوجيه املكفوفني          . صوتية
وعالوة . األرصفة يف املناطق الكثيفة السكان، مما يوفر ممرات آمنة وميكن التعويل عليها           على  

على ذلك، وبعد التماس آراء املنظمات غري احلكومية املختصة، بدأ تركيب إشارات مـرور              
وال تقتصر هذه املعدات على إصدار أصوات، وإمنـا هـي         . ٢٠٠٩صوتية تدرجيياً منذ عام     

  .ن يصدر ذبذبات ميكنه اإلشارة إىل االجتاه الصحيح لعبور الطريقأيضاً جمهزة مبكّو
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وفيما يتعلق بالنقل، يقدم مكتب الرعاية االجتماعية إعانات إلعادة تأهيل احلافالت             -٣٢
وسيارات اإلسعاف لتوفري خدمات النقل واملرافقة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن           

 مهين للموظفني املتعاملني مع اجلمهور لتحسني جـودة         ويقدَّم تدريب . يف ذلك ذوو اإلعاقة   
  . من هذه احلافالت وسيارتا إسعاف٦ويوجد يف الوقت الراهن . اخلدمات

ولتسهيل انتقال األشخاص ذوي اإلعاقة أيضاً، ختصَّص يف خدمات احلافالت مقاعد             -٣٣
 وفيما يتعلق .  اإلعاقة قريبة من األبواب بصورة إلزامية لفئات معينة من األشخاص مبن فيهم ذوو           

خبدمات سيارات األجرة، فإن سيارات األجرة ملزمة بأن تقل كـالب القيـادة اخلاصـة               
كما أن سائقي سيارات األجرة ملزمون مبساعدة الركاب الذين         . بالركاب املكفوفني باجملان  

حيتاجون إىل رعاية خاصة لدخول املركبة أو اخلروج منها ومـساعدة الركـاب يف وضـع              
وخيـضع انتـهاك    . بهم، مبا يف ذلك الكراسي ذات العجالت، داخل حقيبة الـسيارة          حقائ

  .األحكام املذكورة لدفع غرامة
ومن ناحية أخرى، جيب أن ختصص مواقف السيارات العامة عدداً مـن أمـاكن                -٣٤

وُيشترط أيضاً ختصيص أماكن انتظار جمانية حول أماكن        . االنتظار لألشخاص ذوي اإلعاقة   
وتتجاوز األماكن املخصـصة لألشـخاص ذوي       . قامتهم على أقصى مدى ممكن    عملهم وإ 

  .اإلعاقة حالياً الطلب الفعلي

  ١٠املادة     
  )احلق يف احلياة(

جلميع األشخاص احلق األصيل يف احلياة، وهو حق غري قابل للتـصرف وال ميكـن         -٣٥
           قـانوين ملنطقـة ماكـاو      وال يوجد يف النظام ال    ).  من القانون املدين   ٧٠املادة  (التخلي عنه   

  .ال عقوبة إعدام وال سجن مدى احلياة
وعلى الرغم مـن أن  . وينص القانون على اجلرائم ضد احلياة واألجنة ويعاقب عليها     -٣٦

، فإن التحريض على االنتحار أو املـساعدة        )وإمنا جمرد فعل مدين حمرَّم    (االنتحار ليس جرمية    
ويشكل القتل الرحيم الذي ُيعترب قتـل خطـأ،         . مية ضد احلياة  عليه أو الترويج له يشكل جر     

وبالرغم من ذلك، يصنف القانون     . واإلجهاض، حىت لو كان طوعياً، جرميتني جنائيتني أيضاً       
أنواعاً معينة بالقتل اخلطأ كالقتل بدافع التعاطف أو فقدان األمل أو لـسبب اجتمـاعي أو                

، ١٣٢، و ١٣٠املـواد   ( بناء على طلب الـضحية       أخالقي آخر، والقتل اخلطأ بطريقة معينة     
وباملثل، ال يعاقب القانون على اإلجهاض باملوافقة حتت ظروف        ).  من القانون اجلنائي   ١٣٣و

 ٢٧الـصادر يف    م  /٥٩/٩٥ من املرسوم بقانون     ٣املادة  (معينة مذكورة صراحةً يف القانون      
 تـشرين   ٢٢الـصادر يف     ،١٠/٢٠٠٤نوفمرب، بصيغته املعدلـة بالقـانون       /تشرين الثاين 

  ).نوفمرب، بشأن قواعد وقف احلمل اإلرادي/الثاين
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وينبغي اإلشارة إىل أنه من بني اجلرائم ضد احلياة، تشري جرمية التعريض أو التخلـي                 -٣٧
وتتراوح العقوبات بني السجن    . بصفة خاصة إىل مجلة فئات من بينها األشخاص ذوو اإلعاقة         

  ). من القانون اجلنائي١٣٥ادة امل( سنة ١٥ملدة سنة واحدة و

  ١١املادة     
  )حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية(

 احلكومة الـشعبية املركزيـة    ، على أن تكون     ١٤ينص القانون األساسي، يف املادة        -٣٨
ملنطقة ماكاو مسؤولة عن الدفاع عن املنطقة وأن تكون حكومة املنطقة مسؤولة عن احلفاظ              

 على أنه يف حالة ما إذا قررت اللجنة         ١٨كما أنه ينص يف املادة      . قةعلى النظام العام يف املنط    
الدائمة للكونغرس الشعيب الوطين إعالن حالة احلرب أو إذا قررت بسبب وجود اضـطراب              
داخل منطقة ماكاو يهدد الوحدة الوطنية أو األمن القومي وخيرج عن سيطرة حكومة املنطقة              

للحكومة الشعبية املركزية أن تأمر بتطبيق القـوانني ذات         أن املنطقة متر حبالة طوارئ، جيوز       
  .الصلة يف املنطقة

ومن ناحية أخرى، فإن الصكوك اإلنسانية الدولية ومعاهدات حقـوق اإلنـسان              -٣٩
 إىل  ٧٢ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل الفقرات من         (الرئيسية نافذة يف منطقة ماكاو      

وعلى الرغم من نظام االسـتقبال،  ). يقة الصني األساسية  من حتديث اجلزء الثالث من وث      ٧٨
، ١/٢٠٠٤وتلك هي حـال القـانون       . فإن تنفيذها يتطلب عادةً اعتماد تشريعات داخلية      

فبموجب هـذا  . فرباير، بشأن إجراءات االعتراف حبق اللجوء وفقدانه/ شباط ٢٣الصادر يف   
ة اليت يتعّرض فيها احلفاظ على األمـن        القانون يقوم املدير التنفيذي األول يف احلاالت اخلاص       

العام يف املنطقة للخطر، مثل التدفقات الكبرية لالجئني، بتحديد التدابري الواجب تطبيقها مىت             
لزم األمر ومبساعدة احلكومة الشعبية املركزية وإذهنا بعد التشاور مع اللجنة املعنية بالالجئني             

. وضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني       وجملس األمن التابع ملنطقة ماكاو وممثل مف      
ومبوجب هذا القانون، ُتكفل محاية خاصة لألشخاص الذين يلتمسون اللجـوء والعـاجزين             

. قانوناً بسبب اإلعاقة الذهنية أو الذين يعتربون، ألي سبب آخر، معرضني على حنو خـاص              
توفَّر جلميع األشخاص الذين    وباإلضافة إىل ذلك، وبطريقة عامة أكثر، ينص القانون على أن           

يلتمسون اللجوء أو الذين ُمنحوا هذا الوضع والذين جيدون أنفسهم يف وضع اقتـصادي أو               
اجتماعي سيء، وكذلك أفراد أسرهم، رعايةٌ خاصة ودعم خاص مبا يف ذلك املعونة املاليـة               

  .عن طريق مكتب الرعاية االجتماعية
احلماية املدنية والقانون املتعلق باألمن الداخلي ملنطقة       وينبغي القول إن القانون املتعلق ب       -٤٠

 ٩/٢٠٠٢سـبتمرب، والقـانون     / أيلول ٢٨الصادر يف   م  /٧٢/٩٢ماكاو، أي املرسوم بقانون     
ديسمرب على التوايل، يتضمنان عدة قواعد تتصل باحترام احلقوق         / كانون األول  ٩الصادر يف   

يف حاالت الكـوارث الطبيعيـة أو حـاالت         األساسية واحلريات اليت ميكن تقييدها مؤقتاً       
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الطوارئ األخرى النامجة عن هتديد خطري حبدوث اضطراب يهدد األمن الـداخلي ملنطقـة              
       وال ميكن أن تكون هذه القيود متييزية لكوهنا ختضع حلدود صـارمة تـنص عليهـا                . ماكاو
  . من القانون األساسي وهذين القانونني٤٠املادة 

  ١٢املادة     
  )خرين أمام القانوناآلعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اال(

. جلميع األشخاص الطبيعيني، الشخصية القانونية واألهلية القانونية جملرد كوهنم أفراداً       -٤١
ـ  . تكتسب الشخصية القانونية باملولد التام واحلياة وال تنتهي إال بالوفـاة          و سمح ألي  وال ُي

ويـنص القـانون    .  أهليته القانونية   شخصيته القانونية أو   ياً أو جزئياً عن   شخص بالتنازل كل  
وملزيـد مـن    . صراحةً على القيود املفروضة على األهلية، وهي تستند إىل وقائع موضوعية          

إال العاجزين  " حمروماً من األهلية  "أو  " غري قادر "اإليضاح، فبخالف القصَّر، ال جيوز أن ُيعترب        
ويعاَمل هؤالء األشخاص، من الناحيـة القانونيـة،        . هم أو ممتلكاهتم  عن إدارة شؤون أنفس   

  ). من القانون املدين١٣٧، و١٣٥، و١٢٣، و١٢٢، و٦٧ إىل ٦٣املواد من (معاملة القصَّر 

  ١٣املادة     
  )إمكانية اللجوء إىل القضاء(

ىل  من القانون األساسي احلق يف اللجوء إىل القـانون واللجـوء إ            ٣٦ترسخ املادة     -٤٢
احملاكم وإىل مساعدة احملامني حلماية احلقوق واملصاحل القانونية، واحلق يف سبل االنتـصاف             
القانونية فضال عن احلق يف رفع دعاوى قضائية أمام احملاكم ضد أفعال السلطات التنفيذيـة               

ديـسمرب،  / كـانون األول   ٢٠ الصادر يف    ٩/١٩٩٩ من القانون    ٦وتعيد املادة   . وموظفيها
مايو، بشأن أساس التنظيم القضائي،     / أيار ٢٥ الصادر يف    ٩/٢٠٠٩عدلة بالقانون   بصيغته امل 

. وال ميكن إنكار العدالة بسبب عدم كفاية اإلمكانـات املاليـة          . التأكيد على هذه احلقوق   
ويشمل اللجوء إىل القضاء واحملاكم املعلومات القانونية واالستشارات القانونية واملـساعدة           

 ١٥م الـصادر يف     /٢١/٨٨نتصاف القضائية املنصوص عليها يف القانون       القانونية وسبل اال  
  .يناير/ كانون الثاين٢٩ الصادر يف ١/٢٠٠٩أغسطس بصيغته املعدلة بالقانون /آب
ولضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف إجراءات احملاكم أو إجراءات الشرطة،   -٤٣

أو ) ت واألسّرة وسيارات اإلسـعاف    مثل الكراسي ذات العجال   (تتاح هلم أجهزة مساعدة     
مساعدة من األخصائيني، فضالً عن مترمجني فوريني مناسبني ملـساعدة األشـخاص ذوي             

وعالوة على ذلك، جيوز للمحكمة أن تسمح بتنفيذ األعمال         . اإلعاقات احلسية إذا لزم األمر    
         مـام احملكمـة   اإلجرائية خارج احملكمة أو باستخدام وسائل االتصاالت بدالً من املثـول أ           

  ). من قانون اإلجراءات املدنية ملاكاو٥٤٢، و٥٤٠، و٥٢٨، و٤٨٢، و٩١املواد (
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  ١٤املادة     
  ) حرية الشخص وأمنه(

 من القانون األساسي على نطاق واسع جداً عدم جواز انتهاك احلق            ٢٨تكفل املادة     -٤٤
جن تعسفي أو غري قـانوين،      أي احلق يف عدم اخلضوع العتقال أو احتجاز أو س         (يف احلرية   

 تـصدر أمـراً     لكـي تقدمي طلـب إىل احملكمة     وكذلك، يف حال حدوث ذلك، احلق يف        
التفتيش غري القانوين جلسد الشخص أو حرمانه من        ، فضالً عن حظر     باإلحضار أمام احملكمة  

ساسي  من القانون األ   ٢٩وتنص املادة   ). ، والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية    حريته أو تقييدها  
أال يعاقَب سكان ماكاو مبوجب القانون ما مل تشكل أفعاهلم جرمية، ويعاقَبون            "بدورها على   

وعندما ُيتهم سكان ماكـاو     . عليها كما هو منصوص على ذلك صراحةً يف القانون آنذاك         
  ".براءهتم حىت تثبت إدانتهمفترض حماكمة عاجلة، وُتيف ، فإهنم يتمتعون باحلق رميةجب
 من القانون املـدين الـيت       ٧٢احلق يف احلرية محاية كاملة أيضاً مبوجب املادة         ويلقى    -٤٥

كحظـر  (تفّصل خمتلف جوانبه العامة واخلاصة، مبا يف ذلك تلك املتصلة بااللتزامات التعاقدية             
، كما أهنا تؤكد جمدداً على      .)الرق، والعبودية، والسجن لعدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية، اخل       

ال وعالوة على ذلك، فإن املبادئ العامة للقانون اجلنائي مثل          .  التعويض يف حالة خرقه    احلق يف 
                                    ، واجلرائم ضد احلريـة الشخـصية،        ن                          وال عقاب إال مبوجب القانو    جرمية إال مبوجب القانون،     

        ويـوفر    .                                                                                     واحلرية اجلنسية، والتحديد الذايت للهوية اجلنسية منصوص عليها يف القانون اجلنـائي           
   .                                                        ن قوانني منطقة ماكاو األخرى احلماية حلق الشخص يف احلرية وتعززه        العديد م

وال ميكن لوجود إعاقة يف حد ذاته أن يربر احلرمان من احلرية أو فرض أي قيـود                   -٤٦
  .وهذا يشكل جرمية بالفعل. أخرى عليها

وبالرغم من ذلك، فإن اإليداع اإللزامي يف املستشفى لألشخاص املصابني مبـرض              -٤٧
وتـرد هـذه    .  خطري ممكٌن يف ظل شروط موضوعية صارمة ورهناً بإشراف قـضائي           عقلي

الشروط فضالً عن جمموعة من حقوق املريض، وال سيما احلق يف احلصول على مساعدة من               
م، /٣١/٩٩حمام واحلق يف الطعن يف قرار فرض االحتجاز عليه أو تأكيده، يف املرسوم بقانون            

ويستلزم االحتجاز اإللزامي يف إحدى     . ن نظام الصحة العقلية   ، بشأ يوليه/ متوز ١٢الصادر يف   
املؤسسات الصحية اخلاصة إذناً قضائياً، وتستلزم قرارات االحتجـاز يف مؤسـسة صـحية              

 ٧٢حكومية وكذلك قرارات استمرار االحتجاز اإللزامي العاجل تأكيداً قضائياً يف غضون            
جاز واجبة كل شهرين وميكن االستعاضـة       وعلى أية حال، فإن إعادة النظر يف االحت       . ساعة

  .عنها بالعالج خارج املستشفى
 ٢٥م، الـصادر يف  /٤٠/٩٤وفيما يتعلق باحلرمان من احلرية، ينص املرسوم بقانون     -٤٨
، بشأن اإلطار القانوين لتنفيذ تدابري احلرمان من احلرية الشخصية، على مجلة أمور             يوليه/متوز

تجزون يتمتعون باحلقوق األساسية رهناً بالقيود اليت تفرضها        من بينها أن يظل األشخاص احمل     
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وللسجناء احلق يف الرعاية الطبية والعالج املناسبني، وجيب أن يوفَّر هلـم الـسكن              . اإلدانة
وتتاح هلم . وامللبس ومعايري الصحة العامة واملعايري الغذائية اليت حتافظ على صحتهم وكرامتهم

السري واألسّرة واألجهزة الطبية األخرى املناسبة الحتياجاهتم   الكراسي ذات العجالت وعصى     
ويفضل إيداع السجناء ذوي اإلعاقة يف أماكن احتجاز بال سالمل وجمهزة مبقاعـد             . اخلاصة

ويراعي العمل ودورات التدريب املهين القدرة البدنية والذهنيـة         . دعم مناسبة يف املراحيض   
وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن التـدريب قبـل        . تطلعاهتمللسجناء، وقدرهتم املهنية فضالً عن      

املهين املقدم إىل املتقدمني للعمل كحرس يف السجون طرق معاملة األشخاص ذوي اإلعاقـة              
 سجناء فقط معاقني إعاقة بدنية فيما بـني         ٣وكان هناك   . ومسائل حقوق اإلنسان األخرى   

  . يف سجن ماكاو٢٠٠٩ و٢٠٠٦عامي 

  ١٥املادة     
  )املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو املعاملة أو رض للتعذيب أوعدم التع(

 ٢٨ُيكفل عدم التعذيب أو املعاملة الالإنسانية على املستوى الدستوري مبوجب املادة              -٤٩
ملزيد من  (وال توجد بنود خاصة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة          . من القانون األساسي  

، يرجى الرجوع إىل اإلضافة املتعلقة مباكاو للتقرير التكميلي األخري          التفاصيل عن هذه املسألة   
املقدم من الصني عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                

  ).الذي ال يزال حيدَّث) CAT/C/MAC/4(القاسية والالإنسانية واملهينة 

  ١٦املادة     
  )االعتداءعدم التعرض لالستغالل والعنف و(

وتنطبق أحكام  . ُيحظر استغالل أي شخص أو ممارسة العنف ضده أو االعتداء عليه            -٥٠
  .جنائية خمتلفة وفقاً للعناصر الفعلية لكل من هذه التصرفات

 من القانون اجلنائي تنص على جرمية سوء        ١٤٦ومع ذلك، جيدر باإلشارة أن املادة         -٥١
ى القصَّر أو الزوجات أو األشخاص غري القـادرين أو          املعاملة أو اإلفراط يف فرض أعباء عل      

وأي شخص يوجد حتت رعايته     . الضعفاء بسبب العمر أو املرض أو اإلعاقة البدنية أو العقلية         
التوجيه أو التعليم، أو يف خدمته بـسبب عالقـة       بشأن  القانونية أو مسؤوليته    حراسته  أو يف   

سيئة أو قاسية؛ أو يستخدمه يف أنـشطة        عمل، شخٌص يرتكب ضده معاملة بدنية أو عقلية         
إنسانية أو حمظورة؛ أو يثقل كاهله بأعمال مبالغ فيها؛ أو ال يقدم له الرعاية أو                خطرية أو ال  

املساعدة اليت يفرضها عليه واجب االضطالع بوظائفه، جيازى بعقوبات تتراوح بني السجن            
  . سنة١٥ملدة سنة واحدة و
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إلضافة إىل القواعد العامة املتعلقة بـالتعويض، يرسـي         وفيما يتصل بالتعويض، فبا     -٥٢
أغسطس نظاماً خاصاً للتعويض املايل لصاحل ضـحايا        / آب ١٧م الصادر يف    /٦/٩٨القانون  

جرائم العنف، الذي ميكن منحه حىت لو مل يكن املعتدي معروفاً أو لو مل يتـسن اهتامـه أو                   
  .إدانته ألي سبب

  ١٧املادة     
  )صيةمحاية السالمة الشخ(

 مـن  ٧١باإلضافة إىل الضمانات اخلاصة اليت أشري إليها، ينبغي مالحظة أن املـادة           -٥٣
القانون املدين، اليت حتدد حق كل شخص يف السالمة الشخصية البدنية أو العقلية، حتظر مجلة               
أمور من بينها اإلجراءات أو التجارب الطبية دون موافقة اليت قد تؤثر على سـالمة الفـرد                 

وتكون القيود الطوعية على احلق يف السالمة اليت قد تشكل هتديداً خطرياً            . ية أو النفسية  البدن
وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون     . حلياة الشخص أو اليت هتدد صحته باطلة وكأهنا مل تكن         

اجلنائي على عدة جرائم أخرى تتعلق إما بانتهاكات السالمة البدنية والشرف وسرية احليـاة              
وتوفر أيضاً قوانني منطقة ماكاو احلماية      . أو بقيم قانونية أخرى متصلة هبذا املوضوع      اخلاصة  

  .للسالمة الشخصية
 كـانون   ١٣م، الـصادر يف     /١١١/٩٩فعلى سبيل املثال، يعيد املرسـوم بقـانون           -٥٤
ديسمرب، بشأن محاية كرامة اإلنسان وهويته يف التطبيقات البيولوجية والطبية، التأكيـد            /األول

ومـىت  . لى أنه ال ميكن تنفيذ أي إجراء طيب إال إذا قدم الشخص املعين موافقته املستنرية حبرية        ع
كان عاجزاً عن تقدمي موافقته بسبب اضطراب أو مرض عقلي أو ألسباب أخرى مماثلة، يكون               

ر ويف هذه احلالة، ينبغي أن يشترك الشخص املهـتم قـد          . إذنُ ممثله القانوين أو احملكمة إلزامياً     
وبالتايل، يعاقَب على اإلجراءات أو العالجـات الطبيـة دون          . املستطاع يف عملية تقدمي اإلذن    

ويشكل أيضاً التعقيم القسري جرمية يعاقَـب       .  سنوات ٣موافقة بعقوبة تصل إىل السجن ملدة       
 سنة  ١٥ سنوات و  ٥ سنوات، أو تتراوح بني      ١٠عليها بعقوبة السجن ملدة تتراوح بني سنتني و       

  ). من القانون اجلنائي على التوايل١٣٩، و١٣٨، و١٥٠املواد (سببت يف وفاة الضحية إذا ت

  ١٨املادة     
  )حرية التنقل واجلنسية(

 من القانون األساسي ومرفقه الثالث،      ١٨فيما يتعلق باحلق يف اجلنسية، وفقاً للمادة          -٥٥
للوضع اخلـاص  ري أنه نظراً غ. يطبَّق قانون اجلنسية جلمهورية الصني الشعبية يف منطقة ماكاو      

    / كـانون األول   ٢٩يف   اللجنة الدائمة للكونغرس الـشعيب الـوطين         اعتمدت ،ملنطقة مكاو 
التفسري املتعلق ببعض املسائل املتصلة بتنفيذ قانون اجلنسية جلمهورية الصني           "١٩٩٨ديسمرب  
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ديـسمرب  /األول كانون   ٢٠ الصادر يف    ٧/١٩٩٩وينظم القانون   ". الشعبية يف منطقة ماكاو   
  .وليست للشروط املنصوص عليها فيه عالقة باإلعاقة. التطبيقات املتعلقة باجلنسية

 من القانون األساسي، ال حيق إال للسكان الـدائمني اإلقامـة يف             ٢٤وعمالً باملادة     -٥٦
واشتراطات التمتع بصفة املقـيم     . منطقة ماكاو، والتأهل للحصول على بطاقات هوية دائمة       

وتكفـل  . املنصوص عليها صراحةً يف املادة املذكورة اشتراطات موضوعية وغري متييزية   الدائم  
املقـيمني يف   " من القانون األساسي بالكامل احلق يف التنقل، فهي تنص على أن             ٣٣٣املادة  

منطقة ماكاو يتمتعون حبرية التنقل داخل منطقة ماكاو، وحرية اهلجرة إىل البلدان واملنـاطق              
تعون حبرية السفر ودخول املنطقة واخلروج منها، وباحلق يف احلـصول علـى             ويتم. األخرى

وتكون حلاملي وثائق السفر السارية حرية مغادرة املنطقة دون         . وثائق السفر مبقتضى القانون   
  ."يكن هناك مانع قانوينإذن خاص ما مل 

وجيـب  . وختضع كافة حاالت الوالدة اليت حتدث يف منطقة ماكاو للتسجيل املدين            -٥٧
وعالوة على ذلك، يتعني    .  يوماً ٣٠إبالغ مكتب تسجيل الوالدات عن الوالدات يف غضون         

فإذا مل تسجَّل   . على املستشفيات أن تبلغ عن مجيع الوالدات اليت حدثت يف األسبوع السابق           
حالة والدة يف غضون الفترة الزمنية احملددة، تعني على املسجل أن يبلغ االدعاء العام الـذي                

وجيب أيضاً . قوم بعد مجع املعلومات الالزمة مبطالبة القاضي بإصدار قرار بالتسجيل اإللزاميي
تسجيل والدات حديثي الوالدة الذين ال يعرف والداهم والذين اكُتشفوا مسيَّبني يف منطقـة              

ويف هذه احلالة، مينح املسجِّل الطفل امساً كامالً دون اإلشارة إىل وضـعه كطفـل               . ماكاو
  ). من قانون السجل املدين ملاكاو٨٨ و٨٥ و٧٨ و٧٦ و١املواد (ب مسيَّ

  ١٩املادة     
  ) يف اجملتمعواالندماجالعيش املستقل (

ال توجد قيود من الناحية القانونية على حق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف احليـاة                 -٥٨
ى، كمـا هـو   املستقلة واالندماج يف اجملتمع، وباستثناء حاالت اإليداع القسري يف املستشف     

غري أن  . مبني، حيق جلميع األشخاص اختيار املكان الذي يريدون العيش فيه ومع من يعيشون            
إعمال هذا احلق، يف الواقع العملي، مل يتحقق بعُد بالرغم من أنه يشكل واحداً من أهـداف              

  .سياسة إعادة التأهيل
شخاص ذوي اإلعاقة    يف املائة من األ    ٨٥ أن   ٢٠٠٦وقد أظهر التعداد اجلزئي لعام        -٥٩

 يف املائـة  ١٥وأن )  يف املائة منهم وحـدهم ١٣,٧يعيش (كانوا يعيشون يف مساكن مرتلية  
وقد استخدم أغلبية األشـخاص ذوي اإلعاقـة أو         . منهم كانوا يعيشون يف مساكن مجاعية     
مثل خدمات إعادة التأهيل الصحي، وخدمات التعليم      (كانوا يستخدمون خدمات متخصصة     

وكان أكثر املستخدمني هلذه اخلدمات األشخاص الـذين        ). العينية/ملساعدة املالية اخلاص، وا 
  .يعانون من اإلعاقة الذهنية أو النفسية، وال سيما املصابون بالتوحد
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خـدمات  وجيري االعتراف بضرورة االنتقال من اإليواء يف مؤسسات الرعاية إىل              -٦٠
وقد ظلت املنظمات غري    . من اخلدمات اجملتمعية  املؤازرة يف املنـزل ويف حمل اإلقامة وغريها        

احلكومية منذ فترة طويلة حتصل على إعانات من مكتب الرعاية االجتماعية لكي تتمكن من              
تقدمي املزيد من أنواع الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومن مث إجيـاد بـدائل لإليـواء يف                 

ن مكتب الرعاية االجتماعية أيـضاً      ويف إطار الدعم املايل والتقين املقدم م      . مؤسسات الرعاية 
تقدم عدة منظمات غري حكومية خدمات الرعاية يف املرتل املستهِدفة لألشخاص ذوي اإلعاقة  

وتـشمل  . املفتقرين إىل الرعاية والدعم من أسرهم أو املسنني املصابني بضعف احلالة الصحية     
لتحميم، وخدمة املرافقـة    اخلدمات توفري الوجبات، والرعاية الشخصية، وتنظيف املرتل، وا       

لالستشارة الطبية، وغسل املالبس، والتسوق، واملشورة الشخـصية، وخطـوط اهلـاتف            
الساخنة، وشبكة املساعدة املتبادلة، واألنشطة اجملتمعية، والزيارات، فضالً عـن الرعايـة يف             

تاجون ومع ذلك، فبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين حي       . املرتل وخدمات إعادة التأهيل   
 مكاناً للنوم مدعوماً من مكتـب الرعايـة       ٤٢٩إىل خدمة السكن يف الوقت الراهن، يوجد        

  .ويبني اجلدوالن التاليان تفاصيل الوضع. االجتماعية
 مضمون اخلدمة وصف اخلدمة

خدمات الدعم اجملتمعي   : خدمات ما بعد الرعاية   
 من مـرض عقلـي أو       لألشخاص الذين عانوا  

املصابني بإعاقات ذهنية ممن غادروا دور إعـادة        
  التأهيل للمقيمني

تقدمي املشورة، وأنشطة اجملموعـات الـصغرية،    
وأنشطة اجتماعية وترفيهية، وأعمـال مرتليـة،       

 وخدمات اإلرشاد، وإدارة األزمات

خدمات الدعم اجملتمعي   : خمطط اإلسكان الداعم  
مـرض عقلـي أو     لألشخاص الذين عانوا من     

املصابني بإعاقات ذهنية ممن يعيشون يف اإلسكان       
 االجتماعي املقدم مبوجب هذا املخطط

تقدمي املشورة، وأنشطة اجملموعـات الـصغرية،    
  وخدمات اإلرشاد، وإدارة األزمات

مساعدة األشـخاص   : خدمات الدعم اجملتمعي  
الذين عانوا من مرض عقلي فيما يتعلق بالعيش        

 تمعاملستقل يف اجمل

زيارات دورية، وخدمات التوعيـة، وتقـدمي       
املشورة، والدعم املعنوي، وخدمات اإلرشـاد،      
والتوجيه والتدريب لألسر ومقـدمي الرعايـة،       

  واألنشطة الترفيهية االجتماعية
دعم مقـدمي   : خدمات الدعم ملقدمي الرعاية   

الرعاية فيما يتعلق برعاية املسنني غري القادرين       
 أو املـصابني بـضعف يف       على رعاية أنفسهم  

 حالتهم الصحية

التثقيف مبعارف الرعاية والتدريب على مهاراهتا،      
الترفيهية، /وتقدمي املشورة، واألنشطة االجتماعية   

وجمموعات الدعم املتبادل، والتزويد باملعلومات     
واملواد املرجعية أو تقاسم استخدامها، وعـرض       
أجهزة إعادة التأهيل وتسليفها، واالتـصاالت      

 املنتظمة بني مقدمي الرعاية

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر
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  )العدد(األشخاص الذين يستخدمون خدمات الرعاية املرتلية والدعم حبسب العمر 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الفئة العمرية

 ٨٢ ٦٥ ٤٨ ٢٦  ٦٥أقل من 
 ٥٤٣ ٤٥٨ ٤٧٦ ٤٩٩ ٦٥أكثر من 

 ٦٢٥ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ اجملموع

  .ب الرعاية االجتماعية مكت:املصدر
  )العدد(الوضع الراهن فيما يتعلق خبدمات املقيمني املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة 

 عدد املستخدمني

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الطاقة  )اجلنس، والعمر، وطبيعة اإلعاقة(املستهدفون  مرافق املنظمات غري احلكومية

إعاقة ذهنية أو إعاقة عقلية  ( أو أكثر١٦/ذكور دار ساو ليوس غونساغا
  )طويلة األجل

١٩٠ ١٨٨ ١٨٩ ١٨٩ ٢٠٠ 

إعاقة ذهنية أو إعاقة عقلية ( أو أكثر ١٦/إناث مركز سانتا مارغريتا
 )طويلة األجل

٥٠ ٥٣ ٥٧ ٥٧ ١١٥ 

إعاقة ذهنية أو إعاقة عقلية ( أو أكثر ١٦/إناث مركز سانتا لوتشيا
 )طويلة األجل

٤٨ ٤٧ ٤٨ ٤٧ ٥٠ 

 ٢٤ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٨ )إعاقة ذهنية أو بدنية (١٥-صفر/ذكور وإناث  سينهورا دا بينهادار نوسا

 ١٠ ٧ ٦ ٩ ١٢ )مرض عقلي سابق (٦٠-١٨/ذكور وإناث  دار مونغ ها السكنية

مركز هوننغ لوكا للخدمات 
 )خدمة سكنية(املتكاملة 

 -إعاقة ذهنية ( فأكثر ١٦/ذكور وإناث
 )معتدلة/متوسطة

١٧ ٢٠ ١١ ١١ ٢٤ 

  . مكتب الرعاية االجتماعية:صدرامل

وأما عن احلماية االجتماعية، فقد ُوضع نظام لإلعانات من أجل تقدمي إعانة شهرية               -٦١
إىل األفراد واألسر الذين يعانون من ضائقة مالية بـسبب عوامـل اجتماعيـة وصـحية أو      

تخفيف من ولتوسيع نطاق هذه التغطية، جرى ال. صعوبات أخرى بغرض دعم حياهتم اليومية
أبريـل، وقـرارا    / نيسان ٢ الصادر يف    ٦/٢٠٠٧النظام اإلداري   (شروط تطبيق هذه اإلعانة     

 ٢٧٧/٢٠٠٨نـوفمرب، و  / تشرين الثاين  ٢٦  الصادر يف  ٣٢٢/٢٠٠٧املدير التنفيذي األول    
  ).أكتوبر/ تشرين األول١٣الصادر يف 

  املقابلاملتلقون لإلعانة الشهرية واملبلغ 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ اإلعانةنوع املتلقني وقيمة 

 ٢٨٨ ١٣٥ ٩٦ ٩٦ أسر
 ٢٩٦ ١٣٩ ٩٧ ٩٦ أفراد

 ٧ ٤٠٨ ٤٩٩ ٣ ٢٧٩ ٧١٥ ١ ٨٦٣ ٤٥٠ ١ ٣٥١ ٦١٠ )باتاالت ماكاو(إمجايل قيمة اإلعانات 

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر
  .باتاالت ماكاو من ٧,٩٣٣٥=  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١ :مالحظة
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باإلضافة إىل ذلك، تتاح إعانات خاصة تغطي التعليم والتمريض والعجز من أجل            و  -٦٢
قـرار وزيـر   (األسر الضعيفة، مبا فيها األسر اليت يعاين أفرادها من إعاقة أو من مرض مزمن   

وعالوة على ذلك، ُتمـنح     ). مارس/ الصادر يف آذار   ١٨/٢٠٠٣الشؤون االجتماعية والثقافية    
          كما أنه حيـق للمـواطنني كبـار الـسن          . ة إضافية مرتني يف السنة    هذه األسر إعانة معيشي   

 ١٢/٢٠٠٥التنظيم اإلداري   ( عاماً فأكثر احلصول على بدل سنوي للشيخوخة         ٦٥البالغني  
  .وُتعرض يف اجلداول أدناه التفاصيل ذات الصلة). أغسطس بصيغته املعدلة/ آب١الصادر يف 

  ملقابلواملبلغ ا اإلعاقةمتلقو إعانة 
٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 فرد أسرة فرد أسرة فرد أسرة فرد أسرة طبيعة اإلعاقة وقيمة اإلعانة

  ٢٠٣ ١٩٨  ١٩٠  ١٨٠  ١٩٣  ١٨٥ ١٩٢ ١٨٧  إعاقة ذهنية
 ٧٥ ٧٣ ٧٠ ٦٦ ٧١ ٦٨ ٧١  ٦٩ عاهة بصرية/فقدان البصر
 ٤٨ ٤٧ ٤٥ ٤٣ ٤٦ ٤٤ ٤٦ ٤٤ عاهة مسعية
 ١٠١ ٩٩ ٩٤ ٩٠ ٩٦ ٩٢ ٩٦ ٩٤ إعاقة بدنية

 ٥٣ ٥٢ ٥٠ ٤٧ ٥١ ٤٩ ٥١ ٤٩ شلل
 ١٦ ١٦ ١٥ 14 ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ التزام الفراش بسبب اإلعاقة

 ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٣ ٣٦ ٣٣ ٣٥ ٣٥ إعاقات أخرى

 ٥٣٣ ٥٢١ ٤٩٩ ٤٧٣ ٥٠٨ ٤٨٦ ٥٠٦ ٤٩٣ اجملموع

 ١ ٨٠٥ ٦٧٠ ١ ٦٦٥ ٤٩٠ ١ ٦٢٥ ٢٠٠  )١(١ ٦٥٥ ٦٠٠ )باتاالت ماكاو(إمجايل قيمة اإلعانات 

  .ب الرعاية االجتماعية مكت:املصدر
اليت وزعت على متلقي اإلعانات     " إعانة مياه الشرب  "يتضمن إمجايل قيمة اإلعانات قيمة      ) ١ (:مالحظات

 مـن   ٧,٩٣٣٥=  دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة        ١) ٢. (٢٠٠٦يف أثناء فترة متلح املياه يف عام        
  .باتاالت ماكاو

  املقابلغ متلقو إعانة املعيشة اإلضافية واملبل
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع املتلقني وقيمة اإلعانة

 ٧١٥ ٦٣١ ٥٦٧ ٥٩١ األسر
 ٧١٥ ٦٣١ ٥٦٧ ٥٩١ األفراد

 ٣ ٨٢٣ ٨٠٠ ٣ ١٠٣ ٥٠٠ ٢ ٢٩٢ ٠٠٠ ٢ ٠٧٤ ٧٠٠ )باتاالت ماكاو(إمجايل قيمة اإلعانات 

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر
  .باتاالت ماكاو من ٧,٩٣٣٥= تحدة  دوالر من دوالرات الواليات امل١ :مالحظة
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  بيانات تتعلق بإعانة الشيخوخة
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ عدد املتلقني وقيمة اإلعانة

 ٤١ ٦٥٣ ٣٨ ٦٠٣ ٣٥ ٨٧٤ ٣٤ ٧٢٥ املستفيدون
 ٥ ٠٠٠ ٣ ٦٠٠  ١ ٨٠٠ ١ ٥٠٠ )باتاالت ماكاو(املبلغ املقدم للفرد 

 ٢٠٨ ٢٦٥ ٠٠٠ ٨٠٠ ٩٧٠ ٨٠٠ ٦٤ ٥٧٣ ٢٠٠ ٥٢ ٠٨٧ ٥٠٠ )باتاالت ماكاو(إمجايل قيمة اإلعانات 

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر
  .باتاالت ماكاو من ٧,٩٣٣٥=  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١ :مالحظة
ويتاح معاش العجز ألولئك الذين فقدوا متاماً قدرهتم على العمل لفترة طوية، شريطة    -٦٣

          عاماً أو أكثر من العمر، وعاشوا يف ماكـاو ملـدة            ١٨ أن يكونوا مواطنني مقيمني يبلغون    
.  شهرا٣٦ً سنوات، واشتركوا يف صندوق الضمان االجتماعي ملدة ال تقل عن         ٧ال تقل عن    

 من  ١ ٧٠٠وقد ارتفعت قيمة هذا املعاش بني احلني واحلني يف السنوات املاضية، وتبلغ حالياً              
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ١٨م، الصادر يف    /٥٨/٩٣ون  املرسوم بقان (باتاالت ماكاو للفرد    

  ).بشأن نظام الضمان االجتماعي، بصيغته املعدلة
 اة على األشخاص ذوي اإلعاقة، تتـاح أيـضاً        ـاء احلي ـومع ذلك، ولتيسري أعب     -٦٤

ة الـصحية، وإصـالح املـسكن،       ـات الرعاي ـإعانات فيما يتعلق باملعدات الطبية، ونفق     
              من التنظيم اإلداري   ) ١(٨املادة  (ألساسية، ونفقات االنتقال، وما إىل ذلك       واألجهزة املرتلية ا  

  ).٦/٢٠٠٧املذكور 
  املقابلمتلقو إعانات املعدات الطبية واملبلغ 

  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ عدد املتلقني وقيمة اإلعانة
 ٣٦ ٤٥ ٤٩ ٤٢ األسر
 ٣٦ ٤٥ ٤٩ ٤٢ األفراد

 ٤٧٩ ٢٦٢ ٦٢٢ ٠١٥ ٤٧٤ ١٧٧ ٣٤٩ ٨٥٠ )اتاالت ماكاوب(إمجايل قيمة اإلعانات 

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر
  .باتاالت ماكاو من ٧,٩٣٣٥=  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١ :مالحظة
وباإلضافة إىل ذلك، اسُتحدثت خدمة املساعدة من بعد يف حاالت الطوارئ من أجل               -٦٥

، ٢٧٩/٢٠٠٩قرار املدير التنفيـذي األول      (ة خاصة واملسنني    أولئك الذين حيتاجون إىل رعاي    
وتشمل هذه اخلدمة طلب سيارة اإلسعاف، واالتصال باألسـرة       ). أغسطس/ آب ٣الصادر يف   

أو باألشخاص الرئيسيني، وخط هاتفي ساخن لتقدمي تذكري منتظم مبواعيد الرعاية، أو لتـوفري              
، وبلـغ التمويـل     ٢٠٠٩ شخصاً يف عام     ٦٥٠وبلغ عدد املستخدمني    . العالقات االجتماعية 

  . من باتاالت ماكاو١ ٨١٨ ٩٩٠املقابل 
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  ٢١املادة     
  )حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات(

، وحرية  التعبري عن الرأي وحرية الصحافة وحرية النشر      يكفل القانون األساسي حرية       -٦٦
           اجلـزء األول مـن     (ظـاهرات تكوين اجلمعيات وحرية التجمع وحرية القيام مبـسريات ومب        

، وحريـة   )٣٢الفقرة األوىل من املادة     (، وحرية االتصاالت وخصوصية االتصاالت      )٢٧املادة  
  ).٣٤املادة  (وحرية الوعظ والقيام باألنشطة الدينية واملشاركة فيها علناًالعقيدة واملعتقد الديين، 

عامـة شـريطة أال تكـون هـذه         ولكل شخص احلق يف احلصول على املعلومات ال         -٦٧
مـن قـانون   ) أ)(١(٩املادة  (املعلومات ذات طابع سري أو أال تكون متصلة خبصوصية فردية           

ومبزيد من التحديد، وفيما يتعلق باحلصول على املعلومات عـن طريـق            ). اإلجراءات اإلدارية 
ارة إىل احلـق    م، يف إش  /٣٣/٩٩من املرسوم بقانون    ) و(٥األشخاص ذوي اإلعاقة، تلزم املادة      

، بطريقة دائمة حبقوقهم وباهلياكـل      )وأسرهم(يف املعلومات، بإعالم األشخاص ذوي اإلعاقة       
وبالتايل، ترسل اإلدارات احلكومية املختصة رسائل بشأن هـذه         . القائمة املخصصة ملساعدهتم  

املسائل، مبا يف ذلك تطبيق اإلعانات واخلدمات ذات الـصلة املقدمـة إىل األشـخاص ذوي                
اإلعاقة، عن طريق طائفة من القنوات مثل املطويات الدعائية، وصفحات الويب، وإعالنـات             
  .التليفزيون واإلذاعة، وخطوط اهلاتف الساخنة، واالستفسارات اهلاتفية، بكلتا اللغتني الرمسيتني

  ٢٢املادة     
  )احترام اخلصوصية(

ته اخلاصـة وحياتـه   حق الشخص يف عدم تشويه مسعته وحقه يف حرمة حيا    يكرَّس    -٦٨
 ٣١ من القانون األساسي الذي يفرض كذلك يف املـادة           ٣٠ من املادة    ٢ يف الفقرة    األسرية
التفتيش التعسفي أو غري القـانوين، أو       منازل سكان ماكاو وأبنيتهم األخرى، وحيظر       حرمة  
  . األخرىأبنيته أو أحد السكان مرتلاقتحام 
يمية احليـاة اخلاصـة وسـرية االتـصاالت         وينص القانون املدين على احلق يف مح        -٦٩

ومذكرات األسرة وغريها من املخطوطات اخلاصة، واستخدام االتصاالت غري السرية، واحلق        
يف السرية الذاتية، وحق الفرد يف االطالع على بياناته الشخصية الواردة يف قواعد البيانات أو               

 هذه املعلومات أو حتديثها، ما مل املسجلة فيها فضالً عن استخدامها، واحلق يف طلب تصويب
ذلك األحكام املتعلقة بالسرية القضائية وكذلك محاية البيانات الشخصية،         خالف  تنص على   

ولتعزيز . وحق الشخص يف صورته وكلماته، وحيظر الكشف عن احلياة الشخصية لآلخرين          
معاجلـة  أغسطس، بشأن   / آب ٢٢، الصادر يف    ٨/٢٠٠٥محاية اخلصوصية، اعُتمد القانون     

وتعترب املعلومات املتعلقة بسمات الشخص من حيـث اجلوانـب          . البيانات اخلاصة ومحايتها  
البدنية واجلسمانية والنفسية واحلالة االقتصادية والثقافة والظروف االجتماعية الـيت ميكنـها            
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حتديد هويته بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بيانات شخصية ختضع للحماية الكاملة والتناول             
وحيظر تناول البيانات الشخصية املتعلقة باحلياة اخلاصة والصحة إال يف احلاالت الـيت             . بعناية

وعالوة على ذلك، فإن أفعاالً معينة تنتهك احلق يف اخلصوصية، هي الكشف . حيددها القانون
عن املعلومات املتعلقة باحلياة الشخصية وانتهاك اخلصوصية بواسطة تكنولوجيا املعلومـات           

 ١٩٠، و ١٨٩، و ١٨٧، و ١٨٦املواد  (ق السرية وسوء استخدام السرية، تشكل جرائَم        وخر
  ).من القانون اجلنائي على التوايل

  ٢٣املادة     
  )احترام البيت واألسرة(

 من القانون األساسي املذكورة على محايـة حريـة          ٣٠ينص اجلزء األول من املادة        -٧٠
م /٦/٩٤وباملثل، ينص القانون    . ة مبوجب القانون  الزواج واحلق يف تكوين أسرة وتنشئتها حبري      

املساواة فيما يتعلـق    كما أنه يكفل    . على متتع كل شخص حبرية الزواج وحرية تكوين األسرة        
باعتبـار  هتيئة الظروف املواتية لتأسيس األسر وتطورهـا     ويشجع على   حبماية األمومة واألبوة،    

  . محايتها واحترامها على احلكومةاليت جيباإلنسانية واالجتماعية األساسية ذلك من القيم 
ومع ذلك، فمن بني .  عاما١٦ًويبلغ احلد األدىن لسن الزواج القانونية لكال اجلنسني   -٧١

معوقات الزواج املعاناة من اخلرف امللحوظ، أو إعالن عدم القدرة علـى ذلـك مبوجـب                
  ).ون املدين من القان١٤٧٩املادة (القضاء، أو املنع ألسباب املرض العقلي 

ومع ذلك، جيوز التغاضي عـن      . وكمبدأ عام، ال جيوز فصل األطفال عن والديهم         -٧٢
فبعض . هذا املبدأ حتقيقاً ملصلحة الطفل الفضلى يف احلاالت اليت ينص عليها القانون صراحةً            

ب أي اإلدانة يف جرمية يعاقَ(حاالت احلظر ملمارسة مسؤولية الوالدين تتخذ طابع قوة القانون       
، )عليها هبذه العقوبة، أو اإلعالن مبوجب القضاء عن العجز، أو املنع ألسباب املرض العقلي             

وليس فصل األطفال عن الوالدين املفروض عليها احلظر أمـراً          . ولكنها تستلزم قراراً قضائياً   
لة تلقائياً، بل إنه يتوقف على حتقيق مصاحل الطفل الفضلى اليت تقدرها احملكمة وفقاً لكل حا              

  ).من القانون املدين) ب)(١(١٧٦٧املادة (على حدة 
ولتعزيز االنسجام األسري وتقوية القدرة على تربية األطفال، يقدم مكتب الرعايـة              -٧٣

االجتماعية إىل الوالدين ذوي اإلعاقة استشارات معنويـة ومعلومـات وأدوات إرشـادية             
قاسـم الوقـت مـع الوالـدين أو     ودورات تدريبية ومحالت جتمع بني الوالدين واألبناء وت 

  .االجتماع معهم، وما إىل ذلك
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  اللقاءات مع الوالدين/تربية الوالدين لألبناء واالجتماعات/أنشطة
  عدد  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦

 ٥٦ ٢٠ ١٣ ٢٠  تربية الوالدين لألبناء/أنشطة
 ٢ ٧٤٦ ٩٢٢ ٦٣٨ ٧٣٨ جمموع املشاركني

 ٦٤ ٥٥ ٤٠ ٤٠ اللقاءات مع الوالدين/االجتماعات
 ١ ٣٠٥ ١ ٠٥٦ ١ ٢٨٥ ١ ١٨٥ جمموع املشاركني

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر

 دار ٢٦وال يزال يوجد حتت إشراف مكتب الرعاية االجتماعيـة ودعمـه املـايل         -٧٤
دون الرابعـة مـن     (لألطفال  ) مبا يف ذلك مدرسة داخلية واحدة     ( منازل سكنية    ٩حضانة و 

واملنازل السكنية متاحة ألولئك الذين ال يستطيعون       ).  عاماً ٢٤ن  حىت س (واملراهقني  ) العمر
التمتع برعاية أسرية مناسبة ألي سبب كان، ودور احلضانة متاحة لألطفال الـذين حيتـاج               

، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣وفيما بني عامي    . والدوهم إىل العمل يف الصباح أو ال يستطيعون رعايتهم        
وباإلضافة إىل  .  ذوي اإلعاقة هذه املنازل السكنية      طفالً ومراهقاً من   ١٦استخدم ما جمموعه    

 أطفال من ذوي اإلعاقة يف منطقة ماكـاو         ٥ذلك، ويف خالل الفترة نفسها، مت التخلي عن         
وقد متكن مكتب الرعاية االجتماعية من إحلاق       ). وهذا يشكل جرمية كما هو مذكور آنفاً      (

 وتعاون مع الـسلطات القـضائية يف         لعمرهم، هؤالء األطفال بدور احلضانة واملدارس وفقاً     
  .التحقيق ويف املسائل املتعلقة بالوصاية

  ٢٤املادة     
  )التعليم(

حرية االخنـراط يف التعلـيم واملـشاركة يف          من القانون األساسي     ٣٧تكفل املادة     -٧٥
  .البحوث األكادميية واإلبداع األديب والفين واألنشطة الثقافية األخرى

ديسمرب، بـشأن اإلطـار    / كانون األول  ٢٦، الصادر يف    ٩/٢٠٠٦ويؤكد القانون     -٧٦
القانوين لنظام التعليم غري اجلامعي، حق مجيع األطفال يف التعليم والتزام منطقة ماكاو بوضع              

وحتقيقاً هلذه الغاية، تدار شبكة     . اآلليات املناسبة لتعزيز تكافؤ الفرص الفعلي يف جمال التعليم        
.  عاماً ١٥ري التوسع تدرجيياً يف التعليم اجملاين الذي يستغرق حالياً          وجي. ملدارس التعليم اجملاين  

        عاماً من السنة األخـرية      ١٥ أعوام و  ٥والتعليم إلزامي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني        
ومبزيد من التحديد، يـنص القـانون       . من التعليم قبل املدرسي إىل التعليم الثانوي اإلعدادي       

نه حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة احلصول على تعليم خاص هبدف متكينهم من            املذكور على أ  
احلصول على فرص التعليم املناسبة لتنمية أجسامهم وعقـوهلم ومـساعدهتم يف االنـدماج              

وبالتـايل، يـنص    . االجتماعي، ومنائهم احملتمل، وتعويض قصورهم، ومشاركتهم يف العمل       
، بشأن نظام التعليم اخلاص، على تقدمي       يوليه/وز مت ١م، الصادر يف    /٣٣/٩٦املرسوم بقانون   
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التعليم اخلاص بصورة تفضيلية يف شكل تعليم جامع يواكبه برنامج تعليمي فردي يتفق مـع               
  .احتياجات التعليم الشخصية

 التربوي والتعليم اخلاص، التابع ملكتب شؤون التعليم        -ويقدم مركز الدعم النفسي       -٧٧
 ٢١ سـنوات و   ٣قييمية للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بني       والشباب خدمات استشارية وت   

سنة الذين حيتاجون إىل تعليم خاص هبدف فهم قدرهتم على التعلم ومن مث اقتراح الترتيبات               
فصول اإلدماج، والتعليم اخلاص يف فصول صـغرية، وفـصول التعلـيم            (التعليمية املالئمة   

وتصمم مناهج دراسـية    .  عن منشأة تعليمية   ، ومساعدهتم، إذا لزم األمر، يف البحث      )اخلاص
مناسبة للتالميذ ذوي اإلعاقات البصرية يف حني أن دورات تعليم لغة اإلشـارة تقـدَّم إىل                

وباإلضافة إىل ذلك، يقدم    . التالميذ ذوي اإلعاقات السمعية عن طريق مدارس التعليم اخلاص        
 عن خدمات   التخاطب فضالً املركز املذكور خدمات استشارية ووظيفية ومادية وعالجات        

اإلرشاد املتعلقة بالعالج الطيب أو االندماج االجتماعي إىل األشخاص ذوي اإلعاقة الـذين             
  .خيلص التقييم إىل حاجتهم لذلك

  احلاالت اليت تناوهلا مركز التعليم اخلاص

 احلدث
٢٠٠٦/
٢٠٠٧ 

٢٠٠٧/
٢٠٠٨ 

٢٠٠٨/
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩/
 اجملموع )١(٢٠١٠

 ٧٤٠ ١٠٥ ١٩٥ ٢٥٠ ١٩٠ ) املواعيدعدد(االستشارة املهنية 
 ٢ ١٦٦ ٢٤٣ ٤٩١ ٧٣٤ ٦٩٨ )احلاالتعدد (الزيارات اهلاتفية /الزيارات املرتلية
 ٦١٩ ٩٧ ١٦١ ١٧٦ ١٨٥  )عدد احلاالت(التقييم املتكامل 
 ٣٨٣ ٦٢ ١١٦ ١٣٩ ٦٦ )عدد احلاالت(التقييم املعريف 
 ١٠٣ ٨ ٢٥ ٢٧ ٤٣ )عدداحلاالت(التقييم املهين 

 ١٠٤ ١٢ ٢٢٤ ١٢ ١١ )عدد املرات(املشورة متابعة 
      )مرات(املتابعة املهنية 

 ٣٧٦ ٢٨٤ ٦٥ ٥٢ ١١٦ عالج التخاطب
 ١٣٧ ٩٨ ١٣ ٢١ ٥٢ العالج الوظيفي
 ١٠٠ ٨٦ ٣٤ ٩ ١٧ العالج اجلسماين

 ٤٥٧ ١٠٨ ١٥٤ ١١٩ ٧٦ )مرات(الزيارات املنتظمة لدعم الطالب املدجمني 

  .تماعية مكتب الرعاية االج:املصدر
  .٢٠١٠فرباير /حىت شباط) ١ (:مالحظة

ويستطيع أيضاً التالميذ   . والتعليم اخلاص جماين متاماً حىت يف مدارس القطاع اخلاص          -٧٨
 عن األنشطة ، فضالً الدراسيةاملناهجاخلارجة عن ذوو اإلعاقة أن يشاركوا يف أنشطة املدرسة      

ويقدم مكتب شؤون التعلـيم     . لصيف السنوية الترفيهية والرياضية اليت تنظم يف أثناء إجازة ا       
والشباب أيضاً إعانات إىل املنظمات غري احلكومية لتشجيع هؤالء التالميذ على املشاركة يف             

وقد أصدر نشرة لتسهيل فهم حالة التعليم اخلاص وما يتعلق هبا مـن             . أنشطة التبادل الدويل  
  .اخلدمات املتاحة
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  يمية اخلاصةعدد التالميذ ذوي االحتياجات التعل
 التالميذ املدجمون التالميذ غري املدجمني

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور السنة األكادميية

٢٧٧ ٩٠ ١٨٧ ٤٩٠ ١٧٧ ٣١٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٢٦٤ ٩٥ ١٦٩ ٤٧٥ ١٦٥ ٣١٠ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٣٣٣ ١١٠ ٢٢٣ ٤٧١ ١٦٥ ٣٠٦ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
٣٧٢ ١٢٥ ٢٤٧ ٥٠٢ ١٧٤ ٣٢٨ ٢٠٠٩/٢٠١٠ 

  .تب شؤون التعليم والشباب مك:املصدر

م على املدارس أن تقضي على العقبات واحلواجز        /٣٣/٩٦ويفرض املرسوم بقانون      -٧٩
وجيوز . والدعم املطلوب هلؤالء التالميذ   ترتيبات تيسريية معقولة    يف مرافق املدارس وأن توفر      

م اخلاص الـيت    للمدارس اليت تقدم تعليماً خاصاً أن تطلب إعانات ومساعدة من أفرقة التعلي           
  .تبقى يف املوقع أو تزوره بانتظام

     م، الـصادر  /١١/٩١ من املرسوم بقانون     ٢٨ومن حيث التعليم العايل، تنص املادة         -٨٠
فرباير، على أنه ينبغي هتيئة الظروف اليت تكفل تكـافؤ الفـرص يف االلتحـاق        / شباط ٤يف  

، تشمل قروض الطـالب، واملـنح       "منح للدراسة "وبالتايل، فقد استحدثت    . بالتعليم العايل 
الدراسية، وإعانات اإلقامة، وإعانات السفر، وما إىل ذلك لتشجيع ودعمهـم يف مواصـلة              

 طـالب مـن ذوي      ٥، التحـق    ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف خالل السنة األكادميية     . التعليم العايل 
  . من مؤسسات التعليم العايل٣ من اإلناث، يف ٢ ذكور و٣اإلعاقة، 

ان تكافؤ الفرص أمام الطالب ذوي اإلعاقة يف الوصـول إىل التعلـيم      وحتسيناً لضم   -٨١
العايل ويف هتيئة البيئة الدراسية املناسبة وتوفري املرافق الضرورية، اعتمدت مجيع مؤسـسات             

سياسة لقبول الطـالب ذوي     "استحداث  : عليم العايل تدابري تشمل بصفة رئيسية ما يلي       تال
هيئـة لـسياسة وخـدمات      "قبول هؤالء الطالب؛ وإعداد      لتوفري ترتيبات خاصة ل    "اإلعاقة

 إلجراء استعراض منتظم للمرافق والسياسات ذات الـصلة وحماولـة           "الطالب ذوي اإلعاقة  
الوفاء بشواغل اجلمهور ورعاية األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وإنشاء موقع إلكتـروين خلدمـة             

الطالب ذوي اإلعاقة؛ وتقـدمي     املعوقني من أجل تعزيز سياسة القبول واخلدمات املقدمة إىل          
حواسيب حممولة مع حتميل برجميات خاصة عليها من أجل الطالب ذوي العاهات البـصرية              
حبيث يتمكنون من قراءة النسخ اإللكترونية عن طريق االستماع؛ وتكوين فريق من سـفراء              

اسبة هلـم،   الطالب لتقدمي أنواع خمتلفة من املساعدة للطالب ذوي اإلعاقة؛ وإنشاء مرافق من           
  .مبا يف ذلك ممرات خالية من احلواجز، ودورات مياه، ومصاعد، وعالمات بريل، اخل
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  ٢٥املادة     
  )الصحة(

من أجل بلوغ هدف الرعاية الصحية األولية بوصفه استراتيجية لتحقيق األهـداف              -٨٢
ق جلميع   الذي تدعو إليه منظمة الصحة العاملية، حي       "الصحة للجميع "اإلمنائية لأللفية وهدف    

السكان، مبوجب القانون، احلصول على خدمات الرعاية الصحية األولية اليت تقدمها املراكز            
وعالوة على ذلك، يكفل مكتب الـصحة أيـضاً وصـول           . الصحية التابعة ملكتب الصحة   

األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مجيع جوانب الرعاية الصحية، مبا يف ذلـك حتـسني الـصحة                
 من املرض واإلعاقة، والفحص والتشخيص، واحلفـز املـسبق، وإعـادة        ومراقبتها، والوقاية 

وباإلضافة إىل ذلك، تتاح خدمـة رعايـة األخـصائيني اجملانيـة يف مجيـع        . التأهيل الطيب 
املستشفيات العامة لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية، يف حني أنه ميكن جلميع األشـخاص             

وكما هو مذكور، يقدَّم    . ، اإلعفاء من الدفع   ذوي اإلعاقات األخرى أن يطلبوا، عند اللزوم      
العالج الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة على أساس قبوهلم احلر واملستنري، إال يف الظـروف              

  .اليت سبق ذكرها
وتقدم املراكز الصحية، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، رعاية طبية ومتريـضية            -٨٣

ويقدم . ة أو متقدمة أو املصابني بإعاقات حركيةيف املنازل لألشخاص املصابني بأمراض خطري  
العاملون يف القطاع الطيب املشورة بشأن كيفية حتسني البيئة املرتلية والعالقات األسرية وغـري      

  .ذلك من املساعدات الضرورية يف أثناء الزيارات املرتلية

  ٢٦املادة     
  )التأهيل وإعادة التأهيل(

ألسر والقوى واملوارد االجتماعية، عن طريق طائفة من        أقيمت روابط بني األفراد وا      -٨٤
إىل إمكاناهتم زيادة ، لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من يالتدابري اجملتمعية ذات طابع تشجيع

للحفاظ على استقالهلم يف احلياة والعمل حثيثاً على حتـسني إدمـاجهم يف        أقصى حد ممكن    
 تابع ملكتـب الرعايـة   ٢٠٠٥التأهيل يف عام وأنشئ مركز إلعادة   . اجملتمع ومشاركتهم فيه  

االجتماعية، لتقدمي تقييم شامل متعدد التخصصات لألشخاص ذوي اإلعاقة، ولتقييم طبيعة           
  .اإلعاقة ومستواها، ومن مث تصميم مقترحات إلعداد خدمات الدعم املناسبة

هم وملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على تنمية قـدراهتم وتعزيـز ثقتـهم بأنفـس               -٨٥
خمتلف ما توفره   واستقالهلم، يقدم مكتب الرعاية االجتماعية مساعدة تقنية ومالية لدعم إنشاء           

اخلدمات من  عادة التأهيل، و  إلعادة التأهيل، وخمططات    إلاملنظمات غري احلكومية من تدريبات      
  .وترد أدناه التفاصيل ذات الصلة. واملرافق من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً لتفضيلهم
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  مكتب الرعاية االجتماعيةمرافق إعادة التأهيل اليت حتصل على إعانات من /خدمات
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 طاقة وحدة طاقة وحدة طاقة وحدة طاقة وحدة  اخلدمة/نوع املرفق

 ٤٠٥ ٥ ٣٦٢ ٥ ٣٦٢ ٥ ٣٦٢ ٥ إعادة التأهيل للمقيمني
 ٤٠٩ ٩ ٤٠٩ ٩ ٤٠٩ ٨ ٣٩٢ ٨ مركز الرعاية اليومية

مركز /مركز تدريب مهين  / حممية ورشة
 ٢٢٣ ٦ ٢٢٣ ٦ ٢٢٣ ٦ ٢٢٣ ٦ لدعم العمالة
 ٢٠١ ٢ ٢٠١١ ٢ ٢٠١ ٣ ١٢١ ٣ مركز قبل مدرسي/مركز تعليم

خدمة املرافقة إلعادة   /خدمة احلافالت 
 ال ينطبق ٢ ال ينطبق ٢ ال ينطبق ٢ ال ينطبق ٢ التأهيل

  ١  ١  ١  ١ مركز خدمة إعادة التأهيل الشاملة
 ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤   املقيمنيخدمات

 ١٧  ١٧  ١٤  ١٤  خدمة دعم العمالة
 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  خدمة املوارد األسرية

 ١ ٢٧٩ ٢٥ ١ ٢٣٦ ٢٥ ١ ٢٣٣ ٢٥ ١ ١٣٦ ٢٥ اجملموع

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر

  املرافق حبسب طبيعة اإلعاقة/عدد مستخدمي اخلدمات
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ عاقةطبيعة اإل

 ١ ١١٦ ١ ٢٢٩ ١ ٠٣٩  ٦٨٩ إعاقة بدنية
 ٣٢٧ ٣٥٤ ٤٣٤  ٣٥١ إعاقة ذهنية
 ٥٦٧ ٥٠٠ ٤٤٣  ٤٤٢ إعاقة عقلية
 ٣٠٨ ٢٩٣ ٢٧٩  ٢٩٧ إعاقة مسعية
 ٥٧ ٥٦ ٥٠ ٤٨ إعاقة بصرية

 ١٢١ ١١٤ ١٠٣ ٩٤ توحد
 ٣٨٤ ٤٢٩ ٣٤٠ ٣٤٣ إعاقات متعددة
 ٤٩٠ ٨٢ ٩٤ ٧٠ إعاقات أخرى

 ٣ ٣٧٠ ٣ ٠٥٧ ٢ ٧٨٢ ٢ ٣٣٤ موعاجمل

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر

ويرعى مكتب الرعاية االجتماعية املنظمات غري احلكومية يف شراء األجهزة املساعدة       -٨٦
.  عن تعيني األخصائيني ذوي الـصلة  املطلوبة للتدريب من أجل التأهيل وإعادة التأهيل فضالً       

تلفة من برامج التدريب والدورات وحلقات العمل من أجـل          وينظم املكتب سنوياً أنواعاً خم    
، أُعدت خطة تطوير    ٢٠٠٩ويف عام   . األخصائيني واملوظفني العاملني يف جمال إعادة التأهيل      

وظيفي لألخصائيني االجتماعيني، ُمنحت من خالهلا إعانات للمنظمات غري احلكومية مـن            
  .أجل تزويدها بأنشطة التعليم املستمر

د أدناه إمجايل مسامهة احلكومة يف خدمات إعادة التأهيل اليت تقدمها املنظمـات   وير  -٨٧
  .غري احلكومية
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  النفقات اليت سامهت هبا احلكومة يف خدمات إعادة التأهيلإمجايل 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ السنة

 ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ عدد الوحدات
  ٦٢ ٩٢٦ ٨٨٢,٠٠ ٥٧ ٣١٨ ٤٣٤,٤٠ ٤٥ ٣٧٢ ١٣٢,٦٠  ٣٧ ٧٨١ ٤٩٨,٠٠ إعانة دائمة
 )١(٣ ٢٦٧ ٢٣٤,٢٠ ٥ ٠٣٩ ٣٨٧,٢٠ ٥ ٥٩١ ٠٦٤,٦٠ ٤ ٠١٦ ٤٥٨,٦٠  إعانة عرضية

  . مكتب الرعاية االجتماعية:املصدر
منذ تنفيذ خطة التطوير الوظيفي لألخصائيني االجتماعيني مل تُعد اإلعانات املتعلقـة بتـدريب             ) ١(  :مالحظة

  .ذا فقد اخنفضت قيمة اإلعانة باملقارنةاألخصائيني ُتدرج يف فئة اإلعانة العرضية، ول

  ٢٧املادة     
  )العمل والعمالة(

ـ   ـ من القانون األساسي حري    ٣٥تكفل املادة     -٨٨        ويعيـد . ة والعمـل  ـة اختيار املهن
أغسطس، بشأن عالقات العمل، التأكيد على ذلك       / آب ١٨، الصادر يف    ٧/٢٠٠٨القانون  

، غري أنه   )يف األجر لدى تساوي قيمة العمل     ستخدام و يف اال (من حيث املساواة وعدم التمييز      
يضيف أن هذا ال خيل باملعاملة املواتية ألولئك الذين حيتاجون مبوجب القـانون إىل محايـة                

، بشأن سياسة يوليه/ متوز٢٧م، الصادر يف /٤/٩٨وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون . خاصة
 من  ٢١وتنص املادة   . املني ذوي اإلعاقة  العمل وحقوق العمال، على توفري محاية خاصة للع       

م بدورها على أنه جيب أن تتضمن سياسة العمل حوافز تقنية ومالية            /٣٣/٩٩املرسوم بقانون   
تشجع اإلدماج املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهتيئة فرص عمل بديلة، أي األعمال احلرة،             

  .ميةالورش احملووالتدريب قبل اخلدمة، وإعادة التكيف مع العمل، 
 يف ٠,٣، بلغت نسبة املوظفني من ذوي اإلعاقـة    ٢٠٠٦ووفقا للتعداد اجلزئي لعام       -٨٩

 ٢٠٠٦ومن ناحية أخرى، كان يوجد فيما بني عـامي          . املائة من جمموع السكان العاملني    
 شخصاً من ذوي اإلعاقة يعملون يف القطاع العام ٨٣ و٧٨ و ٧٦ و ٧٣ على التوايل    ٢٠٠٩و
  ).ة عليابعضهم يف مناصب رمسي(

تابعة ملكتب شؤون العمل    " تنمية القدرات "وقد أنشئت فرقة عمل خاصة من أجل          -٩٠
لتزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بدعم جماين فيما يتعلق بإجياد الوظائف، مبا يف ذلك البحـث               

 أشهر لتقدمهم يف العمل،     ٣عن وظيفة، والتسجيل، واملقابلة، واإلحالة للعمل، ومتابعة ملدة         
وجتري فرقة العمل زيارات منتظمة للمنظمات غري احلكومية        . زم من مساعدات أخرى   وما يل 

. املختصة لتقييم أحوال خمتلف أنواع األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم على حنو أفـضل            
وباإلضافة إىل ذلك، تنظم فرقة العمل حلقات دراسية بشأن التوجيه الوظيفي مـن أجـل                

ليم اخلاص، وأعضاء املنظمات غري احلكومية املعنيـة بإعـادة          الطالب امللتحقني مبدارس التع   
. التأهيل لرفع مستوى فهمهم للمعلومات املتعلقة بالعمل وتزويدهم بنصائح إلجراء املقابالت          

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٦ من احللقات الدراسية هذه فيما بني عامي ٨وقد ُعقدت 
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  لمرة األوىلمعلومات عن الباحثني عن وظائف من ذوي اإلعاقة املسجلني ل
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ١٢٩ ١٦١ ١٥٠ ١٨٢ الباحثون عن وظائف من ذوي اإلعاقة املسجلني للمرة األوىل
 ٦٢ ٣٧ ٤٧ ١٠٢ اإلحاالت الناجحة

  . مكتب شؤون العمل:املصدر

رابطة أسر األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية ورابطة األشـخاص ذوي          وبالتعاون مع     -٩١
 مكتب شؤون العمل يقدم برامج تدريبية إىل األشخاص ذوي اإلعاقـة            ، أخذ اإلعاقة الذهنية 

. الذهنية من أجل حتسني فرص عملهم وثقتهم يف العمل، ومن مث تيسري اندماجهم االجتماعي            
 ١ ٨٠٠ويستطيع املشتركون يف هذه الربامج أن حيصلوا على بدل شهري للتدريب يصل إىل              

  .من باتاالت ماكاو
  اص ذوي اإلعاقةبرامج التدريب لألشخ

 املشاركون الربنامج السنة 
 )١(الفوريةحاالت التوظيف 

 ٣ ١٢ تدريب فريق البستنة
 صفر ١٢  )متقدم(التدريب على تشغيل النول اليدوي 

٢٠٠٦ 

 صفر ١٠ التدريب على جتليد الكتب
 ١  ١٠ )للمبتدئني(برنامج تدريب على إعداد السندوتشات وبيعها  ٢٠٠٨
 )٢(ال ينطبق ١٠ )متوسط(ريب على إعداد السندوتشات وبيعها برنامج تد ٢٠٠٩

  . مكتب شؤون العمل:املصدر
إىل النجاح يف التوظيف يف خالل شهر واحد من انتهاء املتـدرب            " التوظيف الفوري "يشري  ) ١(  :مالحظات

  .ال يزال جارياً) ٢. (للتدريب
معاً لتوفري املزيد من فرص     ولتشجيع املؤسسات واملنظمات غري احلكومية على العمل          -٩٢

 من  ٥٠٠ ٠٠٠العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة، فإهنا تستطيع أن حتصل على منح تصل إىل             
باتاالت ماكاو لدى تنظيمها ألنشطة يف صاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، كالتدريب املهـين،             

ر وزيـر  قـرا (والورش احملمية، وتوفري العمل املالئم، وكذلك هتيئة بيئة خالية من احلـواجز     
  ).يناير/ كانون الثاين١٩، الصادر يف ٦/٢٠٠٤االقتصاد واملالية 

وقد أعد مكتب شؤون العمل باالشتراك مع مكتب الرعاية االجتماعيـة برنـاجمي               -٩٣
 للتشجيع علـى    "جائزة املوظف املعوق املثايل   " و "جائزة رب عمل األشخاص ذوي اإلعاقة     "

. راف بقدرهتم على التوظف يف اجملتمع ودعمهاتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني االعت
  .والقى هذان الربناجمان جناحاً كبرياً ومن املقرر مواصلتهما

وتعترب اجلرائم املرتكبة ضد السالمة البدنية للموظف أو حريته أو شرفه أو كرامتـه                -٩٤
بغـي  وين. سبباً عادالً لكي ينهي املوظف عقده، مع احتفاظه حبقه يف احلصول على تعويض            
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 ٢٠٠٦التأكيد يف هذا الشأن على أنه مل تقدَّم إىل مكتب شؤون العمل فيما بـني عـامي                  
  . أي شكوى بالفصل التعسفي تتعلق بأشخاص ذوي إعاقة٢٠٠٩و

وفيما يتصل مبسألة اإلعاقات الناجتة عن اإلصابة يف مكان العمل، وعمالً باملرسـوم               -٩٥
شأن اإلطار القانوين املتعلق بالتعويض عن أغسطس، ب/ آب١٤م، الصادر يف /٤٠/٩٥بقانون 

احلوادث يف مكان العمل واألمراض املهنية، حيق للموظفني الذين يصابون يف حوادث مهنيـة         
       فيصيبهم بذلك عجز دائم أن حيصلوا على تعويض يتناسب مع درجـة اخنفـاض قـدرهتم               

  .على العمل

  ٢٩املادة     
  )ةاملشاركة يف احلياة السياسية والعام(

 من القانون األساسي جلميع املقيمني يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة ٢٦تكفل املادة   -٩٦
وبالتايل، فإنه حيق جلميـع     . بصفة دائمة احلق يف االنتخاب ويف ترشيح أنفسهم وفقاً للقانون         

وحتقيقاً للـضمان   .  عاماً فأكثر أن يسجلوا أمساءهم للتصويت      ١٨السكان الدائمني البالغني    
تام حلق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االنتخاب على وجه التحديد، ينص القانون على أنـه               ال

جيوز هلم، بناء على رغبتهم، أن حيصلوا على مساعدة من شخص من اختيـارهم يف أثنـاء                 
وأي شخص يؤمتن على ذلك فال يصوت بأمانة أو يكشف عن تصويته يعاقَـب              . التصويت

، ٣/٢٠٠١ مـن القـانون    ١٧٢، و ١١١، و ١٠٩واد  امل( سنوات   ٣بالسجن ملدة تصل إىل     
       مارس، بشأن قانون االنتخاب للمجلس التـشريعي، بـصيغته املعدلـة،           / آذار ٥الصادر يف   

أبريل، بشأن انتخاب / نيسان٥، الصادر يف ٣/٢٠٠٤ من القانون ١٣٨، و٧٦، و٧٥واملواد 
  ).املدير التنفيذي األول، بصيغته املعدلة

  ٣٠املادة     
  ) والرياضةشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسليةامل(

 مكوناً لعملية إعادة تأهيـل األشـخاص ذوي         تعترب الرياضة والثقافة والترفيه جزءاً      -٩٧
اإلعاقة، مع كوهنا وسائط متميزة الستعادة توازهنم البدين وتنمية قـدرهتم علـى التفاعـل               

      محالت الرياضة املناهضة للتمييـز عنـصراً رئيـسياً          ويف اجملال الرياضي، تعترب   . االجتماعي
  .لسياسة الرياضة

ولتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على املشاركة يف التمارين البدنية، يعقد جملـس              -٩٨
  ، ٢ ١٢٠، و ٣٧٠ماكاو لتنمية الرياضة سنوياً يوماً لألشخاص ذوي اإلعاقة اشـترك فيـه             

كما أن دروس   . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦فيما بني عامي     شخصاً على التوايل     ١ ٣٢٠، و ٢ ١٩٩و
اللياقة والترفيه املتعلقة بربنامج الرياضة للجميع تقدم إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، مع تصميم             
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وكما هو مذكور، جتهز مجيع األماكن احلديثة البناء        . دروس خاصة وفقاً الحتياجاهتم اخلاصة    
خلالية من احلواجز، واملمـرات املنحـدرة،       مبرافق خالية من احلواجز، مبا يف ذلك املراحيض ا        

واملصاعد، ومناطق املشاهدة باجللوس على الكراسي ذات العجالت، يف حني أنـه جيـري              
  .حتديث معظم األماكن األقدم حبيث يتيسر وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها

خاص ويف الوقت الراهن، تقدم منطقة ماكاو إعانات جلميع الرابطات الرياضية لألش            -٩٩
األلعاب األوملبية اخلاصة يف ماكاو، واللجنة املشتركة بني ماكـاو والـصني            (ذوي اإلعاقة   

لأللعاب األوملبية لألشخاص ذوي اإلعاقة والرابطة املشتركة بني ماكاو والـصني للترفيـه             
ومنطقة ماكاو مسؤولة   ). والرياضة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ورابطة ماكاو الرياضية للصم       

ولكل مـن   . ابطات عن خطط التنمية يف جمال الرياضة لألشخاص ذوي اإلعاقة         مع هذه الر  
هذه املنظمات غري احلكومية متثيل يف جلنة الرياضة، بغرض حتسني االتصال بـني احلكومـة               

وباإلضافة إىل ذلـك، متـنح      . واألشخاص ذوي اإلعاقة، وتشجيع تنمية الرياضة من أجلهم       
 من باتـاالت ماكـاو      ١٠ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠متها بني   حكومة منطقة ماكاو جوائز تتراوح قي     

للرياضيني الذين حيققون نتائج رائعة يف معظم املنافسات الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقـة             
، بـصيغته املعدلـة     يونيه/ حزيران ١٩، الصادر يف    ٣٧/٢٠٠٠قرار وزير الشؤون والثقافة     (

  ).سبتمرب/ أيلول١٠، الصادر يف ٨١/٢٠٠٧بالقرار 
ث األنشطة الترفيهية، فإن األحداث الثقافية اليت تنظمها حكومـة منطقـة            ومن حي   -١٠٠

ومع ذلك، تقدَّم إىل األشخاص ذوي اإلعاقـة        . ماكاو تتجه دائماً إىل عدم استهداف الربح      
خدمات احلجز املبكر، واالنتقال (تذاكر خمفضة بل ودخوالً جمانياً فضالً عن املساعدة اخلاصة        

وختصَّص يف كل حدث ونشاط مهمني      ). ، واجلوالت املصحوبة باملرشدين   اجملاين ذهاباً وإياباً  
ومن ناحية أخرى، كان مكتب الرعايـة       . أماكن خاصة للمسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة     

االجتماعية ينفذ يف خالل السنوات املاضية خطة متويل لتشجيع املنظمات غري احلكومية على             
 لتنمية اهتماماهتم اخلاصة وتنمية إمكاناهتم الفنية     تنظيم برامج تدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة     

 مـن   ٢٤٠ ٠٠٠، ُمنحت املنظمات غري احلكومية مبلغاً إمجاليه        ٢٠٠٨ويف عام   . والفكرية
  .وال تزال هذه األنشطة جارية. باتاالت ماكاو لالضطالع بطائفة من األنشطة

تماعيـة دوراً نـشطاً يف      وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة الصم، يؤدي مكتب الرعاية االج          -١٠١
تنمية لغة اإلشارة، وذلك مثالً بتقدمي خدمات الترمجة الفورية إىل لغة اإلشـارة يف املوقـع،                
وتنظيم دورات قانونية مع الترمجة إىل لغة اإلشارة، وتشجيع خدمات الترمجة الفورية لنشرات 

إعادة التأهيـل لتـأمني     األخبار التليفزيونية إىل لغة اإلشارة، وتقدمي إعانات إىل مؤسسات          
خدمات الترمجة الفورية إىل لغة اإلشارة طوال أربع وعشرين سـاعة، وفـاًء باحتياجـات               

  .األشخاص املصابني بإعاقات مسعية على أمل حتقيق احلصول على املعلومات
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  ٣١املادة     
  )مجع اإلحصاءات والبيانات(

       ملعلومات من أجـل تعـداد      عن مجع ا  ) ١٩يف الفقرة   (باإلضافة إىل ما سبق ذكره        -١٠٢
، من املهم اإلشارة إىل أن قوانني منطقة ماكـاو وأنظمتـها املتعلقـة بالنظـام                ٢٠١١عام  

واجلدير بالذكر أيضاً أن    . اإلحصائي تكفل متاماً االمتثال للحقوق األساسية ومحاية البيانات       
باالسـتناد إىل   (قات  مكتب الرعاية االجتماعية حيث بشدة على اعتماد نظام لتصنيف اإلعا         

يف منطقة ماكاو السـتخدامه يف      ) التصنيف الدويل اجلديد لتأدية الوظائف واإلعاقة والصحة      
تقييم حالة اإلعاقة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وكمرجع لوضـع سياسـة إعـادة التأهيـل               

  .ومن املنتظر إجناز النظام يف هذه السنة. واإلشراف عليها وتقييمها

  )ن الدويلالتعاو (٣٢املادة     
  )التنفيذ والرصد (٣٣واملادة 
تعرب منطقة ماكاو عن استعدادها لرفع مستويات التعاون الدويل املوجودة أصالً يف              -١٠٣

 من القانون األساسي بالفعل على أنـه جيـوز     ١٣٦وتنص املادة   . نطاق إمكاناهتا وحدودها  
أن تقيم عالقات وأن تـربم      ،  "ماكاو، الصني "ملنطقة ماكاو، مببادرة منها، وباستخدام اسم       

اتفاقات مع الدول واألقاليم األجنبية واملنظمات الدوليـة ذات الـصلة يف اجملـاالت              وتنفذ  
املناسبة، مبا يف ذلك اجملاالت االقتصادية والتجارية واملاليـة والنقديـة وميـادين الـشحن               

  .والرياضةوالعلم والتكنولوجيا واالتصاالت والسياحة والثقافة 
، وبعد التقييم األويل حلالة منطقة ماكاو فيما يتعلق بتنفيـذ           ٢٠١٠مارس  / آذار ويف  -١٠٤

 أن تبلغ الوديـع     احلكومة الشعبية املركزية  االتفاقية، طلبت حكومة منطقة ماكاو رمسياً من        
  .بتعيني مكتب الرعاية االجتماعية جهةَ تنسيق داخل املنطقة للمسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

، ينبغـي  )١٨ إىل ١٦يف الفقرات من (ا يتعلق بالرصد، فإىل جانب ما سبق بيانه  وفيم  -١٠٥
اإلشارة إىل أن حماكم منطقة ماكاو متارس السلطة القضائية مستقلةً، وأهنا ال ختضع ألي شيء               

ومن املهم أيضاً يف هذا الـشأن توضـيح أن          . آخر سوى القانون، وأهنا ال ختضع ألي تدخل       
. النظام القانوين ملنطقة ماكاو هم أيضاً قضاة مستقلون وأحرار من أي تدخل           املدعني العامني يف    

وتتمثل وظائفهم، يف مجلة أمور، يف احلفاظ على الشرعية ومتثيل القصَّر وغريهم من األشخاص              
ومـن  . املنخفضي األهلية القانونية يف مجيع اإلجراءات الضرورية ملمارسة حقوقهم ومصاحلهم         

. ديوان املظـامل   اليت تضطلع مبهام     جلنة مكافحة الفساد  األخرى ذات الصلة    الكيانات املستقلة   
ومن بني أهدافها الرئيسية الترويج حلماية احلقوق واحلريات، واحلفاظ على املصاحل املـشروعة             

وليس رأي  . لألفراد، مع ضمان امتثال ممارسة السلطات العامة ملعايري العدل والشرعية والكفاءة          
  .ملزماً قانوناً، ولكنه كثرياً ما ُيتبع يف الواقع العملي ديوان املظامل

        


