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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قائمة القضايا املتعلقة بالتقرير األويل ألذربيجان اليت اعتمدهتا اللجنة يف              
  )٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ١٣-٢(دورهتا العاشرة 

  )٤-١املواد (الغرض وااللتزامات العامة   -ألف  
ما هي اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف لتعديل القوانني واألخذ مبفهوم جديـد إزاء                -١

، من االتفاقية  ١األشخاص ذوي اإلعاقة يتطابق مع منوذج حقوق اإلنسان لإلعاقة الوارد يف املادة             
  غض النظر عن طبيعة إعاقتهم؟ويؤدي إىل االعتراف جبميع األشخاص ذوي األشخاص ب

  )٣٠-٨ و٥املواد (حقوق حمددة   -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
ما هي اخلطوات املتخذة لتضمني الدستور والقوانني حظراًً صرحياً للتمييز القائم على              -٢

ملتعدد األوجـه   اإلعاقة؟ ما هي تدابري مناهضة التمييز املتاحة يف القوانني للحماية من التمييز ا            
واجلوانب وضمان التنفيذ الفعال هلذه القوانني، مبا يف ذلك عن طريق ُسُبل انتصاف فعالة مثل            

  معاقبة اجلناة بعقوبات رادعة تتناسب مع اجلرم وتقدمي التعويض إىل الضحايا؟
ـ      ) الترتيبات التيسريية املعقولة  (هل ترمجة التعبري      -٣ ع إىل اللغة األذربيجانية متطابقـة م

التعريف الوارد يف االتفاقية؟ هل يتضمن تشريع الدولة الطرف ملناهضة التمييز مسألة احلرمان             
  من الترتيبات التيسريية املعقولة كأساس حمظور للتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؟

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
 اجلنـسني يتنـاول     يرجى توضيح ما إذا كان القانون املتعلق بضمان املساواة بـني            -٤

وإذا مل يكن األمر كذلك، فما الذي قامت        . صراحة موضوع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة     
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به الدولة لتكفل تضمني موضوع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف أحكام هـذا القـانون؟               
 ما هي اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف التبـاع هنـج          ).  من التقرير األويل   ١٤الفقرة  (

ثنائي املسار إزاء النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وجلمع بيانات بصورة منتظمة غري مـصنفة              
  .وفقاً لنوع اجلنس فحسب بل وفقاً لنوع اإلعاقة أيضاً

ما هي اخلطوات املتخذة لضمان مشاورة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على قـدم               -٥
 الدولة الطرف متكنهن من املشاركة يف       املساواة مع غريهن من النساء والفتيات؟ كيف تكفل       

اجملالني التشريعي والسياسي؟ ما هي املساعي اليت بذلتها اللجنة احلكومية املعنيـة بـشؤون              
األسرة واملرأة والطفل خلدمة النساء ذوات اإلعاقات على وجه التحديد، ومـا هـو نـوع                

  ).١٥الفقرة (احلاالت اليت تناولتها؟ 

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
ُيرجى توضيح ما إذا كان بإمكان األطفال ذوي اإلعاقة احلصول علـى مـساعدة                -٦

  ).٢٠الفقرة (استثنائية يف أي أمور عدا اجملاالت املتعلقة بالطب؟ 
الذين ميكنهم احلـصول علـى      " األطفال ذوي العاهات الصحية   "ُيرجى حتديد فئة      -٧

 هذه الفئة، وما هي اجلهة املـسؤولة بـصورة      وكيف ميكن حتديد  . مساعدة استثنائية إضافية  
ن اخلدمات  مستقلة عن تشخيص أوضاعهم، وما هي اجلهة اليت ُتصدر القرارات النهائية بشأ           

 احتياجاهتم؟ هل توجد أي تدابري أو إجراءات خاصة حترم أحد الوالدين            املقدمة إليهم حبسب  
  ).٢٨الفقرة (من احلق يف االستئناف أمام حمفل أو هيئة أعلى؟ 

ألسـر  ) املخصـصات (ما هي التدابري املُزمع اختاذها لتوفري أدىن مستوى لإلعانـة             -٨
األطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي اخلطوات املتخذة إللغاء شرط االنضمام إىل التأمني االجتماعي             

  .ملدة ال تقل عن مخس سنوات

  )٨املادة (إذكاء الوعي     
ب والتثقيف والتوعية لصاحل املوظفني العموميني      ما هي التدابري املتخذة لتقدمي التدري       -٩

وموظفي الوزارات رفيعي املستوى بشأن التزاماهتم بتنفيذ االتفاقية، ومبادئها، والنهج القائم           
على حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة؟ ما هي اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لبدء وتعزيـز               

وي اإلعاقة ومنظمـات األشـخاص ذوي       محالت توعية اجلمهور العام بشأن األشخاص ذ      
اإلعاقة، ووسائل اإلعالم، وأرباب العمل، واملوظفني الصحيني والعاملني يف جمـال التعلـيم             

  لتعزيز صورة إجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
ذلك هل اعتمدت احلكومة خطة تتعلق بإمكانية الوصول تشمل مجيع اجلوانب مبا يف   -١٠

البيئة املادية، والنقل، واملعلومات، واالتـصاالت، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـا املعلومـات               
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واالتصاالت ونظمها، للقضاء على مجيع العقبات املوجودة ضمن إطار زمـين معقـول يف              
املناطق احلضرية والريفية على السواء يف مجيع أحناء البالد؟ وإذا كان الرد باإلجيـاب، فهـل             

رصد التقـدم   معايري مرحلية ل  د الكافية من امليزانية هلذه اخلطة، وهل تتضمن         ُخصصت املوار 
  . يف القانون؟ وهل هناك معايري رمسية إلمكانية الوصولراسخةاملُحرز، وهل أن هذه اخلطة 

 اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم يف صياغة قوانني وخطط          شارك األشخاص ذوو   كيف  -١١
 يف مدينة باكو؟ هل     املشاة وذلك مثالً يف ممرات عبور       -صول  وسياسات تتعلق بإمكانية الو   

 أخرى يف أذربيجـان     تشمل أحناء هناك خطط لتوسيع نطاق خدمات الوصول املادي هذه ل        
  ).٤٠الفقرة (وللتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف هذه املناطق؟ 

  )١١املادة (حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية     
يح ما إذا كانت خطط اإلجالء وغريها من تدابري الطوارئ املشار إليهـا     ُيرجى توض   -١٢

  . من التقرير األويل تشمل اإلعاقة٧٤يف الفقرة 

  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون     
يمـا يتعلـق    ُيرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت تدابري خاصة ف             -١٣

باألهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة، للعدول عن منوذج النيابـة يف اختـاذ القـرارات     
  ).٦٣الفقرة (والتوجه حنو منوذج دعم اختاذ القرارات؟ 

  )١٣املادة (إمكانية اللجوء إىل القضاء     
هل ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة املثول والتصرف أمام احملاكم بـصفة شخـصية               -١٤
فقاً للقانون يف أذربيجان؟ هل يتلقى القضاة واحملامون والعاملون يف احملاكم وأفراد الشرطة             وو

التدريب بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالوصول إىل القضاء، مبا يف ذلك              
  االلتزام بتوفري الترتيبات التيسريية املعقولة؟

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
 من  ٥-٥٣من حريتهم مبوجب املادة     " العجزة"ضيح ما يستوجب حرمان     ُيرجى تو   -١٥

" األوىل"القانون اجلنائي، وُيرجى توضيح املعيار الذي ُترسيه هذه املادة للتفريق بـني الفئـة               
  ).٨٣املادة " (الثانية"والفئة 

  )١٥املادة (عدم التعرض للتعذيب     
 أنواع التجارب الطبية اليت ُتعترب غري قانونية وتلك الـيت           ُيرجى إطالع اللجنة على     -١٦

  ).١٣٦املادة (ُتعترب قانونية 
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  )١٦املادة (عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء     
الربنامج املركب ملكافحـة العنـف اليـومي يف اجملتمـع           "ُيرجى بيان ما إذا كان        -١٧

شـخاص ذوي اإلعاقـة يف أذربيجـان؟    شمل حالة األع لي قد وسّ ٢٠٠٧لعام  " الدميقراطي
  ).١٠٢الفقرة (

  )١٧املادة (محاية السالمة الشخصية     
ت محاية النساء والفتيا  صراحة مسألة    القانون   لتضمنيُيرجى بيان اخلطوات املتخذة       -١٨

محايتهن من اإلكراه علـى تلقـي        و قسراً احلمل   ومنع واإلجهاض   ذوات اإلعاقة من التعقيم   
، واالعتراف بأن أي عالج يتم مبوافقة طرف ثالث         ال يوافقن عليها   اليت   اإلجراءاتالعالج و 

  .مبا يف ذلك الوصي، يعترب غري قانوين

  )١٨املادة (حرية احلركة واجلنسية     
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان تسجيل األطفال ذوي اإلعاقـة              -١٩

وهل هناك أحكام حمددة جلمع البيانات املتعلقة . ةحديثي الوالدة، مبا يف ذلك يف املناطق الريفي 
  ).١١٤الفقرة (باألطفال ذوي اإلعاقة؟ 

  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     
؟ وكيف ُتمارس؟ وما هو املعيار      "اخلربة الطبية االجتماعية  "ُيرجى تفسري املقصود بعبارة       -٢٠

 قادرين على العيش املستقل؟ ومـا الـذي حيـدث           املستخَدم لتربير اعتبار بعض األشخاص غري     
غري قادرين على العيش    " اخلربة الطبية االجتماعية  "لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعتربون مبوجب       

املستقل؟ وهل هناك إمكانية للطعن يف هذا القرار؟ وما هي اخليارات املتاحة أمام األشخاص ذوي               
  ).١١٨الفقرة (هم على العيش بصورة مستقلة؟  يعتربون غري قادرين مبفردناإلعاقة الذي

  رعاية ُيرجى تقدمي بيانات عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف مرافق             -٢١
 ممـن وما هو حجم هذه املؤسسات؟ وما هو مستوى الدخل باملقارنة مع غريهم             . مؤسسية

  يعيشون خارج هذه املؤسسات؟

  )٢٠املادة (التنقُّل الشخصي     
رجى تقدمي معلومات عن اجلهود أو املساعي ذات الصلة الرامية إىل تـوفري أدوات              ُي  -٢٢

  .ُمعينة ميسورة التكلفة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة

  )٢١املادة (حرية التعبري والرأي والوصول إىل املعلومات     
ُيرجى تقدمي معلومات عن اآلليات القائمة لضمان حرية التعبري جلميع األشخاص ذوي              -٢٣

  .اإلعاقة وبيان ما إذا كان الوصول إىل املعلومات العامة ميسراً بأشكال ميكن الوصول إليها
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  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة     
يرجى تقدمي معلومات لبيان ملاذا ال جيوز لألشخاص ذوي اإلعاقة من اجملمـوعتني               -٢٤

  .األوىل والثانية تبين أطفال أو التصرف كأوصياء

  )٢٤ملادة ا(التعليم     
 ما هي التدابري املُتخذة لالعتراف بااللتزام بتقدمي تعليم شامل إىل األطفال ذوي اإلعاقة              -٢٥

شمل األقـاليم واملنـاطق     لي( إىل تنفيذ ذلك على نطاق واسع        وإدماجه يف القوانني واحلاجة   
  ).١٥٨الفقرة (؟ )الريفية
 والتدريب، وتوفر املواد، يف     ما هي اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لضمان الوصول،         -٢٦

املدارس العادية لكي تشمل األطفال ذوي اإلعاقة، وللتشجيع على تدريس لغـة اإلشـارة              
  ، مبا يف ذلك من خالل تعزيز مستوى التدريب املهين ملعلمي لغة اإلشارة؟الصموثقافة 

  )٢٥املادة (الصحة     
التثقيف الصحي فيمـا يتعلـق   يرجى التوسع يف توضيح التدابري اليت ُوضعت لتقدمي      -٢٧

اإليدز والصحة اجلنسية واإلجنابيـة واملعلومـات املقدمـة إىل          /بفريوس نقص املناعة البشرية   
  ).١٩٨الفقرة (األطفال والبالغني يف أشكال ُميّسرة وبلغة اإلشارة يف مجيع أحناء البالد 

  )٢٧املادة  (التوظيفالعمل و    
لطرف تزمع إدراج اإلعاقة بوصفها أحد أسباب       يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة ا        -٢٨

وما هـي التـدابري     ). ٢١٦الفقرة   (التوظيف من قانون    ١-٢-٦التمييز احملظورة يف املادة     
  الترتيبات التيسريية املعقولة يف أماكن العمل؟ املُتخذة فيما يتعلق بالوصول وتقدمي

  )٢٨املادة (جتماعية االماية احلناسب واملعيشي املستوى امل    
ما هي التدابري املُتخذة جلعل مبالغ اإلعانة االجتماعية متطابقة مع أدىن األجور وأدىن               -٢٩

  مستويات املعيشة مبا يف ذلك لألطفال ذوي اإلعاقة؟
 األطفال ذوي اإلعاقـة     آلباءما هي ُنظم اإلعانة االجتماعية األخرى املزمع توفريها           -٣٠

لة باإلعاقة وكذلك تقدمي املساعدة والتدريب لتعزيز       فيما يتعلق بتغطية االحتياجات ذات الص     
  دعم األسرة لرعاية األطفال ذوي اإلعاقة يف املرتل؟

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     
هل تعتزم الدولة الطرف إلغاء أو تعديل النص القانوين الذي يسمح حبرمان شخص               -٣١

  ).٢٤٨الفقرة (لية القانونية من حقوقه يف التصويت؟ أعلنت احملكمة أنه ال يتمتع باأله
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  ) ٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
يرجى بيان كيفية حتديد هوية األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف التعـدادات              - ٣٢

وفضالً عن ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن كيف  . ٢٠١٣السكانية اليت أُجريت قبل عام      
إجراء التعداد السكاين يف املستقبل بشكل حيتـرم بالكامـل غـرض          تعتزم الدولة الطرف    
  .االتفاقية ومضموهنا

  )٣٢املادة (التعاون الدويل     
 بصفة خاصـة لـضمان      املُعدةيرجى تقدمي معلومات عن مشاريع التعاون الدويل          -٣٣

  . مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف تنمية أذربيجان بشكل يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
يرجى تقدمي معلومات عن الفريق العامل الذي أُنشئ يف إطار وزارة العمل واحلماية               -٣٤

 مـا هـي بعـض       -" ضمان تنفيذ أحكام االتفاقية   "االجتماعية للسكان لضمان أمور منها      
  ).٢٧٧الفقرة (املنجزات اليت حققها الفريق العامل؟ 

جى تقدمي معلومات عن أمور منها املنظور اجلنساين ملـشاركة اجملتمـع املـدين،         ير  -٣٥
سيما األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم، يف رصد عملية وإعـداد التقريـر               وال
  .وي ألذربيجان بشأن حقوق اإلنسانالسن

        


