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 مقدمة    

قوق األشـخاص   املتحدة املعنية حب   األمم إىل جلنة  تقدمه السويد  هو أول تقرير   هذا  -١
  .ذوي اإلعاقة

املبادئ التوجيهية ومن االتفاقية،  ١-٣٥ وفقا للمادة التقرير، ويتمثل الغرض من هذا    -٢
مـع  ،  يف الـسويد   اإلنسان ومحايتها  حقوق كيفية تعزيز  يف وصف  ،)١(اللجنة اليت وضعتها 
الـيت   والتحديات اليت اختذت  التدابري ويعرض التقرير . اإلعاقة األشخاص ذوي  التركيز على 

 وغريه من الظروف   التشريع السويدي  صلة من أجل توضيح   )٢(احلكومة يف استعراض  حددت
  .باالتفاقية  السويديف
 الـدوائر  معظـم  التقرير بالتعاون مع     االجتماعية الشؤونالصحة و وزارة   وأعدت  -٣

  .احلكومية السويدية
اليت سـبقت    أثناء األعمال التحضريية   عملية تتسم باالنفتاح   احلكومة واستخدمت  -٤

 .األمهية مبكـان   اجملتمع املدين من   وكان إشراك  .التقرير خالل فترة إجناز  ، وكذلك   التصديق
منظمات األشخاص  ، مبا فيها    املنظمات التطوعية  وقد وجهت الدعوة إىل جمموعة واسعة من      

مجاعـة الـضغط النـسائية      و يف السويد،  واإلعاقة  املرأة - منتدى اإلعاقة، وإىل ممثلي   ذوي
اإلعاقـة   مع األشـخاص ذوي    اجتماعات خاصة  وعقدت. آراءهم لكي يقدموا ،  السويدية
  .مساع صوهتمالفرصة إل من أجل إعطائهم الذهنية

 .هذا التقرير  خالل مرحلة إعداد   مباشرة لألطفال السؤال توجيه   مل يكن باإلمكان  و  -٥
 عن احلكومة معلومات  ومجعت. فرصة ليعربوا عن آرائهم    األطفال   بيد أنه أويل االهتمام ملنح    

بـشأن  على سبيل املثال    ،  األطفال استجواب أشكال وأساليب  لتحديد العمل اجلاري حالياً  
الـسلطات  وشاركت  . التأهيلتنفيذ مبادرات   يف ختطيط و  حرية إرادهتم   و األطفال مشاركة
 يف وسـيتاح  احلكومـة  يف موقع  يف إعداد التقرير، الذي سينشر     أيضاًهيئات أخرى   العامة و 

  .أشكال يسهل اإلطالع عليها
 وهي تقدم   .اإلنسان حقوقيف جمال    األساسية معظم االتفاقيات  السويد وقد وقعت   -٦

 الدوليـة  طريقة التزامهـا باملتطلبـات     بشأن اتفاقيات األمم املتحدة   إىل جلان  تقارير بانتظام 
، علـى حممـل اجلـد      هذه اهليئات  توصيات احلكومات تأخذ و .اإلنسان يتعلق حبقوق  فيما
  .يف السويد محاية حقوق اإلنسان تطوير يساهم يف مما

__________ 

  الدول األطـراف   ليت يتعني على   باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ا      الوثيقة اخلاصة  مبادئ توجيهية بشأن   ) ١(
 .CRPD/C/2/3، ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين األول ١٨، تفاقيةاال من ٣٥ املادةمن  ١  مبوجب الفقرةتقدميها

 .2008/09:28 ةكومأعدته احلمشروع قانون  )٢(
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 تلقائياًال تدرج  االتفاقيات الدولية أن، مما يعين ثنائي قانوين ام نظعلى السويدوتتوفر   -٧
حتـول   االتفاقيات الدولية  أن السويداملتبع يف     النهج ويترتب على  .السويدية يف التشريعات 

  .قانون سويديك قيطبصبح قابلة للتتحىت  سويدية تشريعاتإىل  عادة
ذوي حقوق األشـخاص    تفاقية  ا التصديق على  اليت سبقت  التحضري عملية   ومشلت  -٨

 من أجل الوقوف على     وبرامج العمل تطبيق القوانني   لو،  للتشريعات  شامالً استعراضاً اإلعاقة
عليهـا  حكام املنصوص ألمع ا يف السويد السائدة   والظروف التشريع السويدي  مدى انسجام 

حقوق املعنون   ،الحقاً ةكومذي أعدته احل  المشروع القانون   االستعراض و  وأدى. يف االتفاقية 
 .االتفاقية التصديق على إىل، )٣(اإلعاقة لألشخاص ذوياإلنسان 

 ) ٤ إىل ١املواد من (أحكام عامة   -أوالً  

  ١املادة   
  الغرض

 لتأدية  تصنيف الدويل لويستند إىل ا   البيئي يراعي املنظور    إلعاقةل اًمفهوم طبق السويد ت  -٩
العوامل  هذا التصنيف  يأخذو. الصحة العاملية منظمة  الوظائف والعجز والصحة الذي اعتمدته      

  .املادية وظائفالاهلياكل و إىل جانب، االعتبار يف سياق بالاملتصلة
تعريـف   يأل أيـضاً د  وال وج و ."املدى الطويل "عبارة  موحد ل  تعريفل وجود   وال  -١٠

 تقـديرات   هنـاك  ،تقـرييب  تعريـف  الرغم من استخدام  ب غري أنه ،  "اإلعاقة"كلمة  واضح ل 
ـ مصابني ب  من مجيع األعمار   مليون شخص  ١,٥و ١,١ما بني    جودبو بـدرجات   اتإعاق

يدركون  أفادوا أهنم مصابون بإعاقات   شخصا   ٣٥٠ ٠٠٠ إىل أن  تشري التقديرات و .متفاوتة
 .)٤(وجودها بأنفسهم

، التمييز  مكافحة  قانون مثالًومنها  ،  التشريعاتباختالف   "اإلعاقة" وخيتلف تعريف   -١١
 .وتشريعات اجملال االجتماعي، )٥(والبناءالعمراين خطيط التوقانون 

ـ قدرة  لوجود قيد دائم حيد من ا     عاقة  اإلتعين  قانون مكافحة التمييز،     ل وفقاًو  -١٢  ةالبدني
 عند والدةا وجدسواء ، مرضصابة أو نتيجة إل، ما الوظيفية لشخصأو  ةالفكري  أوةالعقلي أو

  .مها بعد والدتهتوقع ظهور أو ميكنأو ظهرا  ،ذلك الشخص

__________ 

 2008/09:28ة كومأعدته احلمشروع قانون  )٣(
 .2008:78مراسلة إدارية  )٤(
 .1987:10 مدونة القوانني السويدية )٥(



CRPD/C/SWE/1 

GE.12-46129 6 

 الـشرط املتعلـق     استيفاء على وجوب ،  )٦( والبناء  العمراين التخطيط قانونينص  و  -١٣
  .أو التوجه ركةمن حيث احل إعاقة ألشخاص ذويل بإتاحة التسهيالت الالزمة

 اًاختصار، املعروف    لذوي إعاقات وظيفية معينة    ات املوجهني قانون الدعم واخلدم   وينص  -١٤
 فيما يتعلـق  حقوقا خاصة    ات البالغة ألشخاص ذوي اإلعاق  اعلى ختويل   ،  LSS    ب ةسويديلغة ال الب

   :ني كالتايلاملستهدفشخاص األو الفئة املستهدفة قانونال هذا حيددو .باخلدمات االجتماعية
 الـة مـشاهبة   أو حب  التوحـد ب  أو  ذهنية إعاقةب األشخاص املصابون   -١  
   ؛ أوللتوحد

 نتيجـة  دائمـة  هامة و  وظيفيةأو   ذهنية إعاقةب األشخاص املصابون   -٢  
   أو؛مرض جسديعن  أو اخلارجي العنف نامجة عن بعد البلوغ إصابة  الدماغةصابإل

اليت من  ة  الدائم البدنية أو العقلية   اإلعاقةالة  حب األشخاص املصابون   -٣  
 مجةسبب صعوبات توبالغة إذا كانت ، العاديةالشيخوخة    بسبب تليسأهنا   الواضح

  .اخلدمات أو للحصول على الدعم املاسةاجة تؤدي إىل احل، وبالتايل يةيومال اةاحلي يف

  ٢املادة     
  التعريفات

وغري  املباشريز  التميبأنه  يَز  التمي )٧(التمييز  مكافحة قانون يف األحكام الواردة  رفَعُت  -١٥
 مفهـوم   دويستن. لتمييزا إعطاء تعليمات بغرض     أيضاً، والتحرش والتحرش اجلنسي، و    املباشر
  .عدم التمييزب املتعلقة تشريعات االحتاد األورويب إىل القانون يف التمييز
أقل  جراء معاملته معاملة   من يلحقه ضرر شخص   إىل حييل التمييز املباشر ف،  بالتايلو  -١٦

 أو من شأن ذلك الشخص اآلخـر أن         شخص آخر أو سيتلقاها   تلك اليت يتلقاها     من تفضيالً
. )١البند  ،٤ الفقرة، ١ الفرع(باإلعاقة  الضررذلك إحلاق ارتبط ، إذا هيتلقاها يف وضع مشاب

 أي حكم أو معيار    تطبيقجراء  من  لحقه ضرر   أي شخص ي    إىل فيحيل التمييز غري املباشر   أما
شريطة ،  لضرر ما  معينة إعاقةذوي   األشخاص تعرض قد بيد أهنا ،  تبدو كلها حمايدة   عملية أو

اليت الوسائل  أن تكون   و عمليةالأو  عيار  املكم أو   غرض من ذلك احل   أال يكون هناك ما يربر ال     
وحييـل  . )٢البنـد    ،٤ الفقرة ،١ الفرع( الغرضذلك  لتحقيق    مالئمة وضرورية  تستخدم
 أسبابب اًمرتبطيكون  الشخص و  كرامة ينتهك السلوك الذي  إىل شكل من أشكال    التحرش
بغـرض   تعليمـات الأما  . )٣ البند ،٤ فقرةال ،١ الفرع( اإلعاقةعلى أساس    لتمييزامتعلقة ب 

 مباشـرة بـصفة    ماإشخص   لتمييز ضد ملمارسة ا  أمر أو تعليمات    إصدار  إىل فتحيل لتمييزا

__________ 

 .٥، الباب الفرعي األول، البند ١٥، الفقرة 1987:10 لقوانني السويديةمدونة ا )٦(
 .2008:567 مدونة القوانني السويدية )٧(
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ويسري ذلـك علـى     . )٥ البند،  ٤ الفقرة،  ١ الفرع( التحرش من خالل أو   غري مباشرة  أو
مـر  األليت تصدر للجهة ا يكون خاضعا لشخص   تعليماتالمر أو   األ احلاالت اليت يصدر فيها   

  .متصرفا بامسها أو  عليها أو معتمداًتعليماتالأو 
 يف جمـال   الترتيبات التيسريية املعقولة   بشأن على أحكام  التمييز  مكافحة قانونوينص    -١٧

 يتسىنحىت   املعقولةالترتيبات التيسريية    جيب أن تنفذ  و .التعليم وإىل حد ما يف جمال     احلياة العملية 
، ٢ الفرع( عاقةغري ذوي اإل  من   ألشخاصا ا لوضع  مشاهب اوضع حيققأن   عاقةاإلذي   لشخصل

، لعـبء املـايل   ل إعارة االهتمام ، ال بد من     معقوالًالترتيب   ما إذا كان   عند تقييم و. )١ الفقرة
، ينبغي أن تؤخذ    وعالوة على ذلك   .هشكلدة العمل و  مل أيضاًو،  املوظفدرجة إعاقة   طبيعة و ول

يف وقت   معقوالً ال يعترب حيث إنه ميكن ملا      يف االعتبار، من التطورات    االتقنية وغريه  التطورات
  .مثل هذا التقييم إىل التطوراتأدت ، إذا يف وقت الحق معقوالً يعترب أن معني
. اجملتمعملا ينبغي أن يقوم عليه       وهدف   على أنه تصور   الشاملالتصميم   وميكن وصف   -١٨
 هنـج ميكن وصفه بأنـه     يف أوروبا،   ، الذي يستخدم    عللجمي تصميمال أو الشاملالتصميم   فهذا

التخطـيط  و اهلندسة املعمارية والتصميم    جمال يف املهارات اإلبداعية  يقوم على االستعانة بأفضل   
  .من املستعملني أكرب عدد ممكن تلبية احتياجاتو املستفيدة الفئات دائرة لتوسيع االجتماعي

  ٣املادة     
  اللتزامات العامةا: ٤املبادئ العامة واملادة 

 من قبيل يات  سؤولم البلدياتوتناط ب . ةجملس مقاطع  ٢٠و  بلدية ٢٩٠  حالياً هناك  -١٩
 مثلالرفاه  خدمات   أيضاًو،  ةالتجار اإلسكان وتنمية ، وتوفري   والبنية التحتية  العمراينالتخطيط  

ـ جمـالس املقاطعـات     وتسهر  .  الطبية اتخلدموا الصحةكبار السن و  ، ورعاية   التعليم  ىعل
 احلكـم الـذايت    يشكل و .ةالتجار تنميةواملرور  ختطيط  على  ،  حد ما ، وإىل   اخلدمات الطبية 

وقد . يف الدستور  وهو منصوص عليه   يف هذا البلد   لدميقراطيةا أحد أعمدة  يف السويد  البلدي
  .حكم الذايت احملليلل على امليثاق األورويب أيضاً السويد صدقت

 .يف امليثـاق   الواردة املطالب توافق مع أنه ي   السويدي التشريعبعد استعراض    ثبتوقد    -٢٠
ذوي  األشـخاص بعض  الظروف املعيشية ل   بشأن والرفاه مجلس الوطين للصحة  لل تقريراً بيد أن 
 وذون  والبـالغ عيش  يو . اإلعاقة يذو لعديد من األشخاص  ل األوضاع املعيشية   صور )٨(اإلعاقة
 الـسكان،  عن بقية  يف ظل ظروف خمتلفة    تماعيةاخلدمات االج   الدعم من   يتلقون الذين اإلعاقة
 أن تستفيد  قبل زال ينبغي حتقيق الكثري    ماه  أنوالرفاه  اجمللس الوطين للصحة    يرى  و.  للتقرير وفقاً
بشكل خـاص    ينطبق هذا و .مماثلة لظروف األشخاص اآلخرين    ظروف معيشية الفئة من   هذه  

__________ 

 .٢٠١٠يونيه /، حزيران!إننا أقل فأقل مساواة )٨(
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قانون اخلـدمات    ل وفقاً املبادرات تلقونالذين ي   عاماً ٢٩ إىل   ٢٠لى من يبلغون من السن من       ع
  .إعاقة عقليةب أو املصابني مبرض عقلي  من األشخاصالكثري الفئةهذه  تضمو. االجتماعية

لى ع التماسك االجتماعيوهي  - املتعلقة باإلعاقة لسياسةل األهداف العامة أنشئتو  -٢١
املـشاركة  ب ع األعمـار  من مجي  ذوي اإلعاقة لسمح  ياملنظم بشكل   تمع  واجمل،  التنوع أساس

فتيات لذوي اإلعاقة من ا   يف الظروف املعيشية ل     املساواة أيضاًو،  احلياة االجتماعية  الكاملة يف 
حمددة أهداف   إىل ٢٠١٠عام  قسمت خالل   و ٢٠٠٠منذ عام    - والرجال   والفتيان والنساء 

ـ جمع  ُت رصدقابلة لل  مؤقتةأهداف    شكل على يف وقت الحق  وسُتجسد   .قطاعاتال  كلَشلُت
نقطـة  وتكمـن   . ٢٠١٦-٢٠١١ لفترةستطبق خالل ا    متعلقة باإلعاقة  سياسة استراتيجية
 لـسياسة ل العامـة  هدافاأل لتحقيق  العمل  يكون أن يف ضرورة ذه االستراتيجية   هانطالق  
خـالل  أدوار واضـحة    حتديد  و واسععلى نطاق   تعاون  ال مع،  اًوهادف فعاالً اإلعاقةاملتعلقة ب 
  .االتفاقية على أساس االستراتيجية صاغأن ت جيبو .اتنفيذه
 أساسية بنيةهتدف إىل جتريب  عمللل خطة عشر سنوات على مدى  احلكومة وطبقت  -٢٢
 كل منها مسؤول عن   ،  واسعة النطاق  دوائر كُلفتو. مؤخراً متيقُ املتعلقة باإلعاقة  سياسةلل

حـسب  كل دائـرة     ة،املتعلقة باإلعاق  سياسةالتنفيذ  ب خصيصاً  اجملتمع، اتقطاع قطاع من 
 جـزءاً  اإلعاقـة منظور   يصري ضمان أن على   بنشاط تعملأن   الدوائر تلك وعلى. قطاعها

 تحقيـق ل مـه دعتو املنجـز  عملال تنسقأن   أيضاًيها  علو. طهالنشا اجملال العام  يتجزأ من  ال
  .قطاعهاإىل  أخرى جهات فاعلة واستقطاباإلعاقة املتعلقة بسياسة ال أهداف
 احلكومة جرَيسياسة أن ُتال  أهدافبلوغ القدرة علىذات الصلة بعوامل لا ومن أهم   -٢٣

ـ بالنسبة   للغاية أمر مهم    ذا، وه اجملتمع املدين  مع  مستمراً حواراً ـ  صياغةل حتديـد  و سياسةال
اإلعاقـة  ب  املعنية لمنظماتالذي متنحه الدولة ل    الدعمعرف   ، فقد بالتايلو. هاإبرازو املشاكل

 ملنظمـات لتلـك ا  مما وفـر ، ٢٠٠٨من عام سويدية ابتداء  كرونة  مليون ٢٠ زيادة قدرها 
املتزايـد  اجملتمـع    طلـب ولالستجابة ل ،  تقوم هبا اليت  عمال الدعوة   ألالالزمة  املالية   الوسائل

  .عملية التطوير يف لمشاركةل
، اإلعاقـة  ألشخاص ذوي ل الوظائف االجتماعية يف وترية إتاحة     زيادةوحىت تتسىن ال    -٢٤

وسـائل  إتاحة  : ذات أولوية  جماالتثالث   يف إطار  ٢٠٠٨منذ عام    عملهاومة  كثفت احلك 
  .العمرانيةالبيئة يف  العقباتإزالة   وتسهيلدنيةامل دمةوإتاحة اخل عامالنقل ال

 باعتبارها قـضية   والعمالة العملفرص  على   يف السنوات األخرية   احلكومة وركزت  -٢٥
   .بشكل خاص ملحة
دوائر الـيت تـضطلع     لملختلف ا هام  امل حتديد احلكومةستخدمها  اليت ت  دواتاأل منو  -٢٦
، اإلمنائي الـدويل   التعاون سألةمل أيضاً األولويةاحلكومة  أعطت   وقد. قطاعية وطنية  ةيسؤولمب

 ضمان الوكالة  كيفية تتعلق ب  وضع خطة ب) سيدا( للتعاونالسويدية   الوكالة مثالً كلفتحيث  
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اإلمنائي التعاون  يف   أيضاًو،  الداخلي هاعمل عاقة يف اإل ألشخاص ذوي ا احترام حقوق  إدراج
  .٣٢ املادةانظر . الثنائي
األشخاص   حبقوق فيما يتعلق  يف االتفاقية  للمطالب الواردة  متاماً السويدوتستجيب    -٢٧

فيهـا  تتطلب   اليت   كما حتترم اجملاالت  ،  حقوقا غري قابلة للتصرف   تعترب   قداليت   ذوي اإلعاقة 
ـ    نفس احلقوق ب، دون استثناء،    اإلعاقة واألشخاص ذو متع  يتأن   االتفاقية  .اًاملكفولـة قانون

 ١٠من   يف املواد األمن الشخصي   احلياة واحلرية و   على احلق يف   هذا على سبيل املثال    ينطبقو
 ١٥مـن   يف املـواد  سوء املعاملـة   أو لعنفأو ا لتعذيب  ل يف عدم التعرض   احلق وأ ،١٤إىل  
  .٢٣يف املادة  األسرةالبيت و احترام أو ،١٧ إىل
 االتفاقية، املنصوص عليها يف   تطلباتامللتلبية   جيدة مسبقة   شروطاًلسويد  ووضعت ا   -٢٨
االسـتجابة  و ألهدافلبلوغ ا   كثري عملزال جيب القيام فيها ب     وجود جماالت ما  الرغم من   ب
 الـواردة يف   التعهدات على هذا على سبيل املثال    ينطبقو. احلاليةتشريعات   لل وفقاً لمتطلباتل

 املتعلقـة  ٢٧املـادة    أيضاًو،  الوصولحتسني إمكانيات   و الوعيإذكاء   بشأن ٩و ٨املادتني  
  .والعمالة العملب

 احلقوق احملددة  -ثانياً  

  ٥املادة     
  املساواة وعدم التمييز

 ويـنص علـى    .وعدم التمييـز   باملساواة  متعلقة اًأحكام )٩(السويد دستوريتضمن    -٢٩
عمـل  ي جيب أن و .يف اجملتمع  املتكافئة كةشاراملحتقيق   على   ينقادراس  ن الن كوي  أن وجوب

  .مثالً عاقةاإل على أساسز لتمييا على مكافحة أيضاً جلمهورا
 هذا القانون مكافحـة     ويروم. احلماية من التمييز   )١٠(قانون مكافحة التمييز   ينظمو  -٣٠

مغـايري   ويةه أو،  اجلنسوع  نبغض النظر عن    الفرص،  املساواة يف احلقوق و    وتعزيز التمييز
 األخرى، اتعتقدامل أو الدين أو  ألصل العرقي،   اأو  عن تلك اهلوية،     التعبري انية أو نساجل اهلوية

غـري   والتمييـز  املباشر التمييَز يشمل حظر التمييز  و .أو السن  ،اجلنسي  أو امليل  ،أو اإلعاقة 
ـ  ُي(يز  يلتما ارسة بغرض مم  تعليماتإعطاء  و، والتحرش، والتحرش اجلنسي،     املباشر ذه َتطرق هل
 بدين وجود قيد قانون مكافحة التمييز،     ل وفقاًوتعين اإلعاقة،   . )٤  املادة يف بالتفصيل املفاهيم

سـواء  صابة أو مـرض،     نتيجة إل ،  الوظيفية الشخصقدرة  حيد من   دائم   فكري أو عقلي أو  
  .تهتوقع ظهورمها بعد والد ُيقدأو أو ظهرا  ، ذلك الشخصعند والدةا وجد

__________ 

 .٢ الفقرة، ١ الفرع، قانون الدستور )٩(
 .2008:567 مدونة القوانني السويدية )١٠(
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  سوق اتسياسو والتعليم والعمل  احلياة العملية  جماالت على نطبق احلماية من التمييز   وت  -٣١
ـ وإنشاء املـشاريع ال   ،   عامة دوعق غري املرتبطة ب   التوظيف اتخدمو العمل ، إدارهتـا  ة أو تجاري

 واإلسـكان،  الـسلع واخلـدمات   ، وتـوفري    بعض املنظمات يف  عضوية  ال، و املهين االعترافو
، وما إىل ذلك   واخلدمات االجتماعية  الطبيةالرعاية  والصحة و  ،العامة ات واملناسبات االجتماعو

 اخلدمـة الوطنيـة  و لطالب،ل  املمنوحتمويلال، ووالتأمني ضد البطالة  االجتماعيونظام التأمني   
أسـاليب   أو املـشورة  وأ التوجيه وأاملعلومات   بتوفري جلمهورا ومساعدة،  العسكرية واملدنية 

ضطلع هبا  َي عندما مع اجلمهور  من االتصاالت   أنواع أخرى  على أو ماثلة،املخرى  األ ساعدةامل
  .)١١( أو جزئياًكلياً التوظيف العام قانون يشمله شخصيف إطار مهين 

 ألسباب،  صاحب العمل ل حيقال  ه  أن )١٢(احلياة العملية  يف جمال   حظر التمييز  وجاء يف   -٣٢
 يقـدم  أو ضد شخص   ،يهموظف أحد   تمييز ضد ميارس ال أن    على سبيل املثال،   باإلعاقة متصلة
 لقضاء فترة تدريب عملي أو يقـوم  قدم طلباً ي أو ،للحصول على عمل   يسعى أو  عمل طلب

كمستخدم مدفوع األجـر     يقوم به فعلياً   أو العملب للقيام يكون مستعداً أو   ،بذلك التدريب 
  .ملحق كمستخدم أو
صاحب فعلى  . أيضاً احلياة العملية   جمال يف ملعقولةا الترتيبات التيسريية    تنفيذ طلبوي  -٣٣

طالب أو  ،   املعاق املوظف نكومن  ،  املعقولة الترتيبات التيسريية  ، من خالل   أن يتأكد  العمل
غري املـصابني بتلـك      ألشخاصوضع ا ل وضع مشابه  يفهو  املعاق أو املتدرب املعاق      العمل
مكـان    الوصـول إىل   حتسنيروم  ت تلك اليت  اليت ميكن اعتبارها   لتدابريا قد تتضمن و .اإلعاقة

 ألشـخاص ذوي  مـن قبـل ا     أماكن العمل  تيسري استخدام و ،ذات الصلة ماكن  األالعمل و 
 .لعمـل  ا تغيري بيئة  اخلاصة أو أدوات العمل   الفنية و  األجهزة  ذلك توفري  شمليقد  و. اإلعاقة
،  من احلساسية  يعاين نمل اجليدة، والتهوية    البصر يفلضع أقوى إضاءةذلك توفري   يقتضي   وقد

وقـد   .وما إىل ذلـك ، املعلومايتالنقل والدعم الرفع و تسهيلاليت من شأهنا  الفنية  واألجهزة  
  .هأساليبووأوقاته  لعمل اواجبات تغيري أيضاًيتضمن ذلك 

  يشارك طالب تلميذ أو أو   طفل ضد زيتميال ممارسة التعليم  خدمات  ملقدمي ال حيق و  -٣٤
كـون   يف حالة  أيضاً التمييزممارسة   حظرينطبق   و .)١٣( للمشاركة فيه  اً طلب يقدمنشاط أو    يف
تتعلـق بإمكانيـات    عقولـة متدابري اختاذ من خالل ه أن يضمن،   ميكن التعليمخدمات   ممقد

 ليحـُضر دورة    كون شخص معاق قدم طلبـاً      ،قابليتها لالستخدام  أوالوصول إىل األماكن    
 ؤدي إىل تميكن أن   دورة تعليمية     ليحُضر أو )١٤(ليم العايل قانون التع  ل وفقاًتعليمية أو قُبل فيها     

__________ 

 .1994:260مدونة القوانني السويدية  )١١(
 .١، الفقرة ٢ الفرع 2008:567 ني السويديةمدونة القوان )١٢(
 .٥، الفقرة ٢، الفرع 2008:567 مدونة القوانني السويدية )١٣(
 .1992:1434 مدونة القوانني السويدية )١٤(
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وضـع  ل اً مـشاهب  اًوضـع حيقـق   ،  )١٥(اتدرج لقانون اإلذن مبنح بعض ال     منح درجة ما وفقاً   
 الوصـول  تحـسني ب ذات الصلة  التدابري  تتعلق وقد .)١٦(مماثلة إعاقةغري املصابني ب   ألشخاصا

من قبل   خدامصاحلة لالست  األماكن تلكجعل   ذلكوك املرتبطة هبا،  بايناملو امعةإىل اجل  الفعلي
 عتبـات ال، مثـل    ينااملب تصميم تغيريذلك   شملي قدو .قدر اإلمكان ،  ذوي اإلعاقة  ألشخاصا
، بواباألفتح  نظم   قعاموو،  صاعداملعدم وجود   اجلدار، و  اجلدار إىل   من سجادوضع ال ، و عاليةال

 بالنـسبة  التهوية اجليدة توفري   أيضاً لكيقتضي ذ  قدو .وما إىل ذلك  ،  ضيحااملر مناطقوتصميم  
بالنـسبة   يدةاجلالصوتيات  الالسلكية و  اتلقاحل، ونظم   الذين يعانون من احلساسية    ألشخاصل

  .ف البصرالضع بالنسبة وما إىل ذلكالقوية اإلضاءة التباين و، واحلاجة إىل ف السمعالضع
تدابري  التعليم  خدمات ميمقداختاذ   على وجوب  أيضاً ينص قانون مكافحة التمييز   و  -٣٥
للمـساواة يف   الفعـال    تعزيزاللى  أن يعملوا جاهدين ع    التعليم  خدمات على مقدمي و .فعالة

 املشاركني يف نشاط أو الـذين       أو الطالب  التالميذاحلقوق والفرص يف صفوف األطفال أو       
ـ   خـدمات  على مقدمي  جيب و .)١٧(إعاقة بغض النظر عن أي    ،يطلبون املشاركة فيه    يمالتعل

املساواة يف احلقوق  تعزيزضرورية ل ال التدابري حملة عامة عن  تضمن  ت خطة سنوية  أن يضعوا  أيضاً
 املشاركني يف نشاط أو الذين يطلبـون        أو الطالب  التالميذيف صفوف األطفال أو      الفرصو

  .التحرش ظرحل أيضاًو، إعاقة بغض النظر عن أي ،املشاركة فيه
وميكن  . املمارس التمييز  عن اًدفع تعويض أن ي  نون القا ذلك رقوعلى أي شخص خي     -٣٦

  .التمييز  اليت تنطوي علىاالتفاقات بطالن احملاكمأن تعلن 
 أمام الدعاوىرفع ، وحيق له االمتثال للقانون   على أمني املظامل املعين باملساواة    سهريو  -٣٧

 نظمات غري الرحبية  امل بعضل وحيق .ضدهمورس  التمييز  أن  يعترب   الفرد الذي  نيابة عن  احملاكم
 عمـل أن ي  كـذلك  أمني املظامل املعين باملـساواة     علىو.  اإلجراءات القانونية  أن تتخذ  أيضاً

 تحقيقلو،  احلياة االجتماعية  جماالتمجيع   يف اإلعاقةعلى أساس     التمييز عدم ممارسة  لضمان
ـ   أمني املظامل  جيب على و .اإلعاقة بغض النظر عن  الفرص  املساواة يف احلقوق و     يف هماسأن ي

. مـثالً  من خالل تقدمي املـشورة     حقوقه،من ممارسة    للتمييز تعرض الشخص الذي متكني  
التـدريب واقتـراح    توفري املعلومات و   على سبيل املثال   ةهاجلهذه   تتوىل،  وعالوة على ذلك  

  .أخرى مناسبة تنفيذ تدابري عن ، فضالًلتمييزا من أجل مكافحة الدستوريةالتعديالت 
وهي حتمل عنـوان مـن       - ديدةاجل اتقليباأل  املتعلقة سياسةالاستراتيجية  ت  وقُدم  -٣٨

 من قبل احلكومة   ،)١٨(قليات القومية ألاملتعلقة با  احلكومة  استراتيجية -االعتراف إىل التمكني    
  القوميـة  حقوق األقليات  تعزيز  إىل اهلادفة التغيريات االستراتيجيةهذه  وتشمل   .٢٠٠٩عام  

__________ 

 .1993:792 مدونة القوانني السويدية )١٥(
 .، الفقرة الفرعية الثانية٥، الفقرة ٢الفرع  2008:567مدونة القوانني السويدية  )١٦(
 .١٦ و١٤، الفقرتان ٣، الفرع 2008:567 ويديةمدونة القوانني الس )١٧(
 .2008/09:158 ةكومأعدته احلمشروع قانون  )١٨(
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 اتقليباأل  السويد املتعلقة اهلدف من سياسة  يكمن  و .اتقليباأل  املتعلقة اسةسيالتنفيذ   وحتسني
 لغات األقليات  ودعم    على الشؤون العامة   التأثري قدرهتا على  القومية لتعزيز    ألقلياتا يف محاية 
، والرومـا   اليهـود  من  يف السويد   القومية األقلياتوتتكون  . اهء علي بقااإل من أجل  التارخيية

  .وفنلنديي تورنيدال نيالسويدي نيلفنلنديسامي، واالو
 والقيام نيالعام النظام واألمن  والسهر على  نع اجلرمية مب املكلفة السلطة هي الشرطةو  -٣٩
. حملـي  ىستووم  مركزي ىستوم إىل يف السويد  تنقسمهي  و. التحقيق يف اجلرائم  املراقبة و ب

حقوق املفروضة على    ود األخرى والقي احلد من التمييز   هدف إىل ي عمالً الشرطة وقد أجنزت 
واملـساواة يف    تنوعمتعلقة بال خطة عمل   و سياسةضعت  ، وَ  العمل نتيجة لذلك كو. اإلنسان
التمييـز   أي شكل من أشكال    مع   تسامحتنص على أنه ال      ،٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة املعاملة

، الـيت   ةجيب على الشرط  و. املواطننيب اتصاهلا أو عند  الشرطة دوائرداخل   سواء التحرش، أو
  .حقوق اإلنسان عمل على أساستأن و لمجتمعل قدوة أن تكون تقوم بدور التمثيل،

 تؤكـد و. خطة العمل  من جماالت    اً هام جماالً ذوي اإلعاقة  األشخاصحقوق  تشكل  و  -٤٠
ـ  غويـة الل ههاراتم  أو  ما شخص  إعاقة حتول جيب أال ه  على سبيل املثال أن   اخلطة    دون دودةاحمل
 .اإلعاقةو املعاملةي  منظورمن نشاطاهتا  أن تعتربسلطات الشرطة علىو .رطةالشبدوائر  هاتصال

 اًعومـشر   الشرطة ىقوميع  جلبالنسبة   القيم جمموعة مشتركة من   تنفيذووضع  وميثل    -٤١
  .للجميعبالنسبة   الوصولاتإمكاني وحتسني التمييز احلد منب مباشراً رتبط ارتباطاًآخر ي اًوطني
 :رئيـسية هـي    ثالث مهام ب املدعي العام يضطلع  ،  السويديف  نيابة العامة   الب ما يتعلق فيو  -٤٢

هـذه   وتتوفر. رفع الدعاوى القضائية  ، و ت ستتم املقاضاة  ما إذا كان  تقرير  و،  التحقيق يف اجلرائم  
االتـصال  واملعلومـات و   األمـاكن  وصـول إىل  ال اتإمكاني لتحسني خطة عمل  على السلطة

  .االدعاء السويدية لدى هيئة عملالمكان إىل  أيضاًو، ي اإلعاقةذو ألشخاصبالنسبة ل واالستقبال
ري تـوف  يـة يفك حتدد من خالله     اًمشروع ٢٠١٠خالل عام   هيئة االدعاء    وأطلقت  -٤٣
  .املعلومات ضحايا إىلوصول هؤالء ال يةكيفو، اجلرائمتلف أنواع لضحايا خمعلومات امل

ـ متعلقة ب  طة عمل خ )١٩(السويدية الوطنية إدارة احملاكم  ووضعت  -٤٤  الوصـول   اتإمكاني
 املبـاين  تلـك خطـة العمـل      وتشمل .٢٠١٠-٢٠٠٨ خالل الفترة  السويدية احملاكم داخل

املـذكورة   خطة العمل  تكونوس. قضايا املوظفني و عملياتال عن   فضالً،  واالتصاالت واملعلومات 
ويتجلـى   .السويدية حملاكما داخل  الوصول اتإمكانيبقضايا  املتعلقة  تابعة  املتخطيط و لل أداةمبثابة  
. بـسبب اإلعاقـة    السويدية  احملاكم نشاطات  من نيوظفامل أو الزوار استبعاديف عدم     منها اهلدف

 تـصحيح  ، وذلك هبـدف    منظور إمكانيات الوصول   من القائمة ملباينا جرد وتشمل خطة العمل  
__________ 

وهـي   .السويدية محاكملل اتاخلدمالدعم اإلداري و    توفري يف السويدية احملاكم الوطنية  إدارة مهمةتتجلى   )١٩(
س أي سـلطات علـى      متارال   اهن إال أ  ،احملاكمذات الصلة ب   ةاملشترك القضايا و الشاملالتنسيق   سؤولة عن م

 .احملاكم القرارات الصادرة عن أو األحكام النهائية
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 سـواء فيمـا يتعلـق      ،قدر اإلمكان  املباين القائمة  الوصول يف  املتعلقة بإمكانيات أوجه القصور   
اليت  أوجه القصور  تصحيح التدابري الرامية إىل   ُتنهى أغلب وس .املكاتبناطق   مب وأاألماكن العامة   ب

 بنيت أو جددت  اليت   احملاكم كُيفت   وقد .٢٠١٠عام   حبلول هناية  السابقة قوائم اجلرد   يف حددت
  .قة بإمكانيات الوصول املتعلاحلالية تطلباتللم  وفقاًخالل العقد األول من هذا القرن

هي تعمـل بـشكل     التنوع، و ملساواة و متعلقة با  اًخطط السويدية احملاكم واعتمدت  -٤٥
 خصيـصاً  السويدية احملاكم الوطنية  كُلفت إدارة كما  . بالقيم القضايا املتعلقة  علىمتواصل  
 األطرافعند التعامل مع     السويدية احملاكم تنفذها إعداد استراتيجيات  وتنسيقودعم   بإطالق

  .فرادوغريهم من األ
املتعلقـة   ملبـادئ التوجيهيـة   ا مع   اخلارجي  الشبكي السويدية احملاكم وقعم يَفوكُ  -٤٦
هذا  يتضمنو). إمكانيات الوصول إىل شبكة اإلنترنت     مبادرة( "WAI" الوصول،   اتإمكانيب

وهي علومات  ملا االستماع إىل  متكن من  وظيفة عن   ، فضالً القراءة سهلةمعلومات عامة    املوقع
  .بصوت عالتتلى 
 داخـل استمرار  ب للموظفنيتقدم  اليت   ة األساسي الدورات التدريبية  معظم وتتضمن  -٤٧

 متعلقة  عناصر أيضاً الدورات تشملو .ياتواألخالق متعلقة باملعاملة  عناصر السويدية احملاكم
وتتوفر  .والتمييز األطفال، وحقوق   حقوق اإلنسان  جمال   يف واللوائح املعمول هبا   التشريعاتب

  .اإلعاقة ألشخاص ذويبالنسبة لاخلاصة  مايةاحل لقوانني تتطرق أيضاً  دراسيةدورات

 عتقـال ة مراكز اال  يمسؤول املراقبةالوضع حتت   و نوسج لل السويديةوتناط بالدائرة     -٤٨
. لعلى سبيل املثا   الدائرة عمالءب فيما يتعلق ،  النقلو املراقبةالوضع حتت   والسجون وعمليات   

مـع   لعملاوب لتمييزكافحة ا  وترتبط مب  العمالءتستهدف  مبادئ توجيهية     الدائرة وضعتوقد  
  .املراقبةالوضع حتت و نوسجدائرة ال اإلعاقة يف األشخاص ذوي

 يف جمال  والقواعد السارية  القوانني معلومات حول  األساسيالدائرة   تضمن تدريب وي  -٤٩
اآلليـات  ب ذات الصلة  النظرياتتمييز، وكذلك   الالطفل و  حقوق، واتفاقية   حقوق اإلنسان 

 هاقيمو املراقبةالوضع حتت   و نوسج لل السويديةالدائرة   مفاهيموتشكل   .التمييز وراءالكامنة  
الـدائرة  اللذان تقدمهما   اإلضايف  واألساسي   نيالتدريب  يف شتركةاملنطالق  اال نقطة األساسية

  .التدريب املختلفة يف عناصرالتنوع ويز التمي قضايا تسليط الضوء علىمن أجل ، وظفيهامل

  ٨املادة     
  إذكاء الوعي

 ةالـسياس  تنسيقب تلفكُ سلطة   ،٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين  ١أنشأت احلكومة يف    و  -٥٠
، "هانديـسام " اإلعاقـة املتعلقـة ب   ةسياسالالوكالة السويدية لتنسيق    هي  و،  املتعلقة باإلعاقة 

 جمـال  يف الوكالـة  وتقتضي مهمة  .سياسةتلك ال ذ  تنفيجمال   يف الدعم للحكومة تقدم   لكي
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، الـسويد  حتسني إمكانيات الوصول يف    روماليت ت  التطوراتتوجيه  حتفيز و  إمكانية الوصول 
 يف يف اجملتمع  ىخر األ واجلهات الفاعلة والبلديات   السلطاتالذي حترزه    تتبع التطور وكذلك  

 السويد نسيق السياسة املتعلقة باإلعاقةالوكالة السويدية لت تساعدس و.جمال إمكانيات الوصول
  .اإلنسان محاية حقوق يف إطار بتعهداهتا اءعلى الوف، التنسيق يف جمال هامن خالل عمل ،أيضاً
 ٢٠١٠خالل عام    الوكالة السويدية لتنسيق السياسة املتعلقة باإلعاقة      احلكومةت  كلفو  -٥١
األشـخاص ذوي    حلقوق األمم املتحدة  اتفاقية تنفيذخالل  جمالس املقاطعات   البلديات و  دعمب

 ١١ فصل اخلريـف   يف   الوكالة السويدية لتنسيق السياسة املتعلقة باإلعاقة      وعقدت .اإلعاقة
البلـديات   عمل  كيفية أيضاً الوكالة   ستحددو. جمالس املقاطعات البلديات و  يف اًإقليمي مؤمتراً

 مـشروع  مع بالتعاون ؤمتراتاملد ُنظمت تلك    وق .االتفاقية على أساس جمالس املقاطعات   و
للـسلطات    السويدية الرابطةمع  و السويدي األشخاص املعاقني  الحتاد ٥٠ جدول األعمال 

  .)٢٠("ساالر"األقاليم و احمللية
 اًمـشروع  )٢١( مـن املنظمـات    وغريه ألشخاص املعاقني االحتاد السويدي ل  وأطلق    -٥٢

  املشروع ويروم هذا . ٥٠ الجدول األعم  - )٢٢(السويدي اإلرث أموال صندوق  تستخدم فيه 
ـ هـو   و،  اإلعاقة حقوق األشخاص ذوي   اتفاقية تنفيذ  ذوي اإلعاقـة   األشـخاص  هدفستي
 يف املقاطعـات  املوظفني   مجاعات و واملسؤولنيعلى الصعيد الوطين    املعنية باإلعاقة    نظماتاملو

 ملزيـد عـن   ملعرفـة ا  للعموم   الفرصة ومتُنح .العامةسلطات  والالبلديات،  وجمالس املقاطعات و  
 ةيعيـش امل  الظـروف  للتـأثري علـى    ااستخدامه يةكيف عن   أيضاًو،  اهامعنو االتفاقيةمضمون  

يف املـواد التدريبيـة،   املعلومـات و  االعتماد علـى   ب ،املختلفة اتاإلعاقب املصابني شخاصلأل
   . البلدرجاءيف مجيع أ  اليت تنظموجمموعات الدراسةالتعليمية  والندوات والدورات االجتماعات

ميكن ، حيث   تعزيز املساواة  أمر أساسي ل   اإلعاقة أشكالبكافة   عامة الناس توعية  وإن    -٥٣
 الوكالة السويدية احلكومة كلفت ،٢٠٠٩يف عام و. تغيري املواقف يف إذكاء الوعيأن يساهم 

 بتنفيـذ ،  للصحة العقلية  الرابطة الوطنية  مع تعاون وثيق  يف ،اإلعاقةاملتعلقة ب  ةسياساللتنسيق  
 إعاقة عقلية ب أو املصابني مبرض عقلي   األشخاصبشأن   يهدف إىل إذكاء الوعي    برنامج وطين 

نطـاق   يف أصحاب العمل  تستهدف  خاصة نشاطاتتنظيم   وتقرر. همجتاهتغيري املواقف   و
 أجـل يف   للحكومـة  الربنامج املذكور  آثار وتقييم استعراضتقرير   قدمُيوس .ذلك الربنامج 

ياة احل تتمحور حول   خاصة تنظيم نشاطات  أيضاً وقد تقرر    .٢٠١٢ هيوني/حزيران ١أقصاه  
  .يف إطار ذلك الربنامجية العمل

__________ 

ـ و .لتجارةرابطة ل و صاحب عمل  يه) ساالر(األقاليم  و للسلطات احمللية  الرابطة السويدية  )٢٠(  عـضوية  ضمت
 .ة سويديقاطعمجملس  ٢٠وسويدية   بلدية٢٩٠ ساالر

 .لتأهيل الدويلإلعادة االلجنة السويدية السويد،  اإلعاقة يف املرأة و- نتدىم ، لضعاف البصرالرابطة السويدية ) ٢١(
الـيت   أو يستفيد منها أحد     اليت ال التركات  أموال   تلقىي،  سويدي صندوق وطين  هو السويدي اإلرث صندوق ) ٢٢(

  غـري ذات الطـابع  النشاطاتتعزيز وما إىل ذلك ل عيراشامل أموال يستخدم الصندوق و.  بشأهنا  وصية ُتحرر مل
 .ذوي اإلعاقةاألشخاص والشباب ول صاحل األطفال يلرحبا
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 من حيث املبـدأ،    قرارا االحتاد األورويب  جملس وزراء  ، اختذ األورويب الصعيدعلى  و  -٥٤
وقـد   ،على االتفاقيـة   الحتاد األورويب لكي يصدق ا   ،٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦ يف

قواعـد  مدونـة  " وضعبعد  إالذلك أن يتم   ميكن  ال  ،  ومع ذلك  .ذا القرار هب السويدت  رحب
  .)٢٣("سلوكال

بلدان مشال خالل تعاون من سويد ومن ال بادرةمب ٢٠٠٨خريف عام    مؤمتر يف عقد  و  -٥٥
حول  املتحدة   األمم اتفاقية مبضمون أوروبا اءرجأعرب   الوعيتأسيس  و من أجل نشر  ،  اأوروب

 بعد على االتفاقيـة    اليت مل تصدق   الدول األعضاء  وتشجيع عاقة،ذوي اإل  حقوق األشخاص 
ـ  كـأداة  هذا الـسياق   يف )٢٤(خطة عمل  أوروبا جملس وقدم. التصديققيام ب على ال   ةإقليمي
  .اجمللس يف الدول األعضاء معظم ؤمترامليف  شاركوقد  .االتفاقية يف تنفيذ تستخدم

وزراء بلدان   إشراف جملس ري حتت   تقوم بدور استشا   سياساتلوضع ال  هيئة   وتوجد  -٥٦
 الذي يتعامـل   املتعلقة باإلعاقة سياسة  بال املعين الشمال األورويب  جملس  وهي ،الشمال األورويب 

وعلـى   الشمال األورويبدول  برامج سياسات مستوى   علىلتلك السياسات    اهلامة قضاياال مع
مـصدر  يعمل ك و الدعمس  اجملل كما يوفر  .حد سواء ة على   الوطنياملستوى برامج السياسات    

الذي  اعملهإطار  يف  ،  وزراء دول الشمال األورويب    جملسختلف قطاعات   مل  بالنسبة للمعلومات
  .اخلطط املستقبليةالعملية و ستراتيجياتااليف  اإلعاقةمنظور  مراعاةيروم 

  ٩املادة     
  إمكانيات الوصول

متناول األشـخاص   يف   ةالوظائف االجتماعي  جعلالرامي إىل    العمل  احلكومة تعترب  -٥٧
يف   هـذا العمـل    وقد كثف . املساواةاملشاركة و على تعزيز   العمل   من كجزء اإلعاقة ذوي

 يف البيئة العمرانيـة    العقباتإزالة  وتسهيل   اخلدمة املدنية، إتاحة   يف جماالت  السنوات األخرية 
  .وسائل النقل العامةإتاحة و

ـ اليت نُ  ن التدابري ع األمثلة امللموسة ل من   مثاالعامة   باملشتريات  املتعلقة واللوائح  -٥٨  .ذتف
، حيثما أمكن،   اتاملناقص يف وثائق الفنية  واصفات  امل ديعلى حتد  املشتريات العامة  قانونوينص  
 مـع اعتبـار    صـياغتها  أو ذوي اإلعاقة  ألشخاصل  بالنسبة  الوصول اتإمكاني ملعايريبالنظر  

 خـصائص املـواد    مالءمة  الفنية ملواصفاتأن تتضمن ا   وينبغي .املستخدمني احتياجات مجيع 
  .التوريد على حد سواءد وعقيف عمال واأل دوعق يف ،استخدامهاال جمل والسلع واخلدمات

__________ 

، قبـل  واملفوضية األوروبية االحتاد األورويب الدول األعضاء يف    بني اجمللس و    اتفاق يه مدونة قواعد السلوك   )٢٣(
 .األمم املتحدةلدى  االحتاد األورويب  سيمثلمن حيدد االتفاقية، تنفيذ

ـ  و اإلعاقةخاص ذوي   ـشاألوق  ـتعزيز حق ل أوروبا جملس خطة عمل  )٢٤(  يف اجملتمـع   الكاملـة    تهمركشام
)٢٠١٥-٢٠٠٦(. 
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 .املرتبط بإمكانيات الوصـول    العمل  يف اًأساسي اً مسبق اًشرط توحيدالعملية  ومتثل    -٥٩
  مهمة  على ٢٠٠٨ريف عام   خ منذ الوكالة السويدية لتنسيق السياسة املتعلقة باإلعاقة     وتعمل  

 فيما يتعلق الدولة وظفيتوفري الدعم مل  : حماورتتألف من ثالثة     إلدماج عرب الفضاء اإللكتروين   ل
 أيـضاً و،  والوطنية املبادرات األوروبية  استعراضو املعارف املتاحة  ومجع،  األورويب التعاونب

  .)٢٥(ستقبليةاملبادرات ملبشأن امقترحات تقدمي 

خطة عمل  مقترح   أيضاًاإلعاقة  املتعلقة ب  ةسياساللة السويدية لتنسيق     الوكا وضعتو  -٦٠
 ات فيها املبادر على اجملاالت اليت ينبغي اختاذ       سلط الضوء ي )٢٦(اإللكتروين  عرب الفضاء  اجدمإلل

جمتمـع   املـشاركة يف   متكني الكل من  يف   املسامهة وذلك هبدف ،   السياسة ميادينخمتلف  يف  
ـ  بنيةمقترحات  إعداد    حالياً وجيري. ر اإلمكان  قد تيسري ذلك واملعلومات    ملتابعـة  يةستقبلم

 .)٢٧(حتقيقإطار  يف  اإللكتروينإمكانية االستفادة من الفضاء

داخل االحتاد   رفيعة املستوى  جمموعة   عملت ،)٢٨(جدول أعمال لشبونة   كجزء من و  -٦١
اإلدمـاج عـرب   و الـصحة اإللكترونيـة  و، احلكومة اإللكترونية : جماالت ة ثالث يف األورويب
  .اإللكتروين الفضاء
 عملال يف إطار     فعلياً قيق النتائج يف حت قدوة  تكون  أن  ينبغي  أن الدولة   وترى احلكومة     -٦٢

نـشاطاهتا   أن تـصوغ   لحكومـة التابعة ل  للمؤسساتوينبغي   .املتعلق بإمكانيات الوصول  
حىت  يف هذا اجملال     العملوقد أجنز   . اإلعاقةب  املتعلقة سياسةال أهداف مع مراعاة  وتضطلع هبا، 

ـ  املرسوم املتعلق ويشكل   .٢٠١٠-٢٠٠٠  العمل الوطنية العشرية   طةخل وفقاً اآلن  سؤوليةمب
علـى  و . العمـل  ذلكل اًدعم )٢٩(اإلعاقةب  املتعلقة سياساتال  تنفيذ عن السلطات احلكومية 

عملياهتـا  و اأماكن عمله لتعزيز إتاحة  أن تعمل  للمرسوم املذكور،  وفقاً ،احلكومية السلطات
 .خطط العمـل  إعداد  عمليات اجلرد و   إجراء   من خالل  ذوي اإلعاقة  ألشخاصل ومعلوماهتا
، ٢٠٠٨عـام   تلـك خـالل      العمل خطط  احلكومية املؤسسات املائة من   يف ٦٩ وأعدت
وقد اكتسى  . ملبانيها أو أطلقت تلك العمليات      منها عمليات جرد   يف املائة  ٧٧ أجنزت بينما

 مثـل   التدابري األخـرى  ولو أن   ،  إمكانية الوصول املتعلق ب  عملللبالنسبة   هذا املرسوم أمهية  
  ).أدناهانظر  ( تقل أمهية ملالعقباتبتسهيل إزالة   املتعلقةاللوائح
__________ 

 إلدمـاج امبادرات استعراض [ Kartläggning över initiativ för e-Inkludering i EU och Sverige :تقرير )٢٥(
 .٢٠١٠، ]السويديف االحتاد األورويب و اإللكتروين يفعرب الفضاء 

 .٢٠٠٩، ]من البداية[ Rätt från början: تقرير )٢٦(
 .N2010/5802/ITPانظر  )٢٧(
 /آذاريف   يف لـشبونة   جملس أوروبا  ااعتمده  عشر سنوات  مدهتا استراتيجيةمبثابة   جدول أعمال لشبونة   كان )٢٨(

 ٢٠٠٠بني عـامي     ديناميةأكثر  و أكثر قدرة على املنافسة    األورويب جعل االقتصاد  هبدف ،٢٠٠٠مارس  
ـ /حزيرانيف   و .االستراتيجيةهذه    من أهداف  كثريال من حتقيق  يتمكن االحتاد  ملو .٢٠١٠و ، ٢٠١٠ هيوني

 .٢٠٢٠ أوروبا ومسيت،  عشر سنواتمدهتا ةديدجاستراتيجية  اعتمد االحتاد
 .2001:526مدونة القوانني السويدية  )٢٩(
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  إىل املباين   الوصول اتمكانيإل اًجرد مثالً )٣٠(للتعليم الوطنية السويدية  الوكالةقدمت  و  -٦٣
العديد  املادي يف الوصول  فيما يتعلق ب   أوجه القصور  وأشارت الوكالة إىل   .٢٠٠٩عام   املدرسية

 .العمل املتعلق بإمكانيات الوصول    إجيايب يف  وجود اجتاه  بوسعها أن تالحظ     كان، و من املدارس 
إىل معلومات عـن     ونفتقر ما ي  غالباً واملدارس البلديات العاملني يف  أن أيضاً الحظت الوكالة و

الوكالة الوطنية لتعلـيم     احلكومة   كلفت،   هذا السياق  ويف. حتسينهاية  وكيفإمكانيات الوصول   
، يف املدارس   الوصول اتإمكانيعلومات بشأن    امل بتعميم )٣١(ومدارس ذوي االحتياجات اخلاصة   

  .٢٠١٠و ٢٠٠٩ يخالل عامالبلديات وودور احلضانة 
 ،مراقبتـه  وحتـسني  يف جمال إمكانيات الوصول    العمل تكثيف وتطمح احلكومة إىل    -٦٤
اإلعاقـة  املتعلقة ب  ةسياسالالوكالة السويدية لتنسيق    وكُلفت   .السكان يما يف صفوف  س الو

  شكل يف عمل اهليئات احلكومية يف جمال إمكانيات الوصول       نتائجبعرض   ٢٠٠٨عام  خالل  
إمكانيـات   عـايري معدد مـن    ل كل هيئة  استجابة وبينت الوكالة كيفية   .مفتوحة مقارنات
  .الرئيسي اهامبن داخلإمكانيات الوصول املادي علومات و امليف جمالاألساسية  الوصول

املصابني بإعاقة  لألشخاص  بالنسبة   االستخدامسهولة   و إمكانيات الوصول وتشكل    -٦٥
قـانون   يف البنـاء  ألعمال متطلبات فنيةتسعة  من بني   واحداً متطلباً يف التوجه أو   ركةيف احل 

 واألراضـي املباين   علىالفنية   تطلباتهذه امل  قتنطب و .)٣٢(السويدي التخطيط العمراين والبناء  
  البنـاء  وتتـضمن لـوائح    .املبايناليت هبا منشآت من غري      املرافق األخرى   العامة و  واجملاالت
كون تجيب أن   و .السكن  جمال إمكانيات الوصول يف  ب تتعلق مفصلة متطلبات   أيضاً السويدية

أن تتـوفر   جيب  كما   .امات متاحة الوصول  مح مثالً احلديثة البناء أو املعدلة    املساكنكل   يف
بنيـت   ات اليتاإلقامجيب أن تتوفر يف و ،متاحة الوصول  مداخل املباين اجلديدة   مجيع  يف مثالً
أن  أيـضاً  البنـاء    لوائحوتتطلب   .ألماكن املغلقة يف ا  لكراسي املتحركة ا إلدارة طقامن حديثاً
أن و،  املـصاعد ب ثالثة طوابق  أكثر من اليت هبا   احلديثة البناء أو املعدلة و    السكنية   املباينجتهز  

منـاطق  و،  النفاياتوضع  ، ومناطق   غرف الغسيل و،  صناديق الربيد ومناطق التخزين،   تكون  
 أيضاًوجيب  . خدام واالست  متاحة الوصول  السكن مكمالت غريها من و التخلص من النفايات  

  . العامةاملباينو عامة الناس اَيلُجهاليت و لعملل أماكنهبا اليت  ملباينا ملصاعدأن جتهز با
 بوضع )٣٣(السويدي قانون التخطيط العمراين والبناء    ُعزز ،٢٠٠١ هيولي/متوز ١يف  و  -٦٦

ف حسب  يكَُيو العامةملباين  ا يف  العقبات لكي ُيَصحح تسهيل إزالة    أثر رجعي ذات   متطلبات
 الوطين السويدي لس  جملاُمنح  و. يف التوجه أو   ركةيف احل  إعاقةب املصابنيألشخاص  احتياجات ا 

__________ 

 .السويديةظام املدارس العامة املعنية بناإلدارية  سلطةال يه للتعليم الوطنية السويدية الوكالة )٣٠(
 للبلـديات  العـام  لدولةا دعم هي املسؤولة عن  ات اخلاصة    ذوي االحتياج  دارسمو تعليمالوكالة الوطنية ل   )٣١(

 .اخلاصة االحتياجاتذوي  بقضايا تعليم فيما يتعلق ودور احلضانةاملدارس و
 .1987:10قانون التخطيط العمراين والبناء، مدونة القوانني السويدية  )٣٢(
 .)أ(الفقرة ٢١ الفرع 1987:1017السويدية مدونة القوانني  )٣٣(
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 لساجملساعد  يو.  بدقة حكامألتلك ا لتحديد   الفرصة )٣٤(والتخطيط العمراين بناء  لالإلسكان و 
اليت ماكن  األو  العامة املواقع واملباين يف  إمكانيات الوصول    حتليل على يف عملها  البلديات أيضاً

 اهليئـات غريها مـن    واملنظمات و  عامة الناس إبالغ   أيضاًهامه  مومن   .يلجها عموم الناس  
إلسـكان   ل اجمللس الوطين  يقدمو.  املتعلقة بإمكانيات الوصول   حللولواوااللتزامات   لقواعدبا
قانون التخطـيط    ل البلديات تنفيذ إىل احلكومة بشأن   ياً سنو تقريراً العمراين التخطيطوبناء  لوا

  .)٣٥(ة للمقاطعاتاجملالس اإلداري التقارير الواردة منباالستلهام من  ،العمراين والبناء

  للمجلس الوطين  ٢٠٠٨عام  كرونة سويدية خالل     مليون   ١٢ احلكومة خصصتو  -٦٧
اجملـالس اإلداريـة    مع، بالتعاون الذي أجرىالعمراين التخطيط  وبناءل وا إلسكانلالسويدي  
للسلطات  السويدية   والرابطة الوكالة السويدية لتنسيق السياسة املتعلقة باإلعاقة     و للمقاطعات

واجملاالت   العامةالبنايات يف  تسهيل إزالة العقباتبشأن محلة إعالمية وتثقيفيةاألقاليم، و ليةاحمل
ـ  استهدفت ،٢٠١٠-٢٠٠٩  عامي خاللالعامة    بـني مـن   شـخص  ١ ٠٠٠ بارما يق

 ٣١يف  احلملـة  بشأنتقريره النهائي  اجمللس قدمو .يف البلدياتأصحاب األمالك  و املسؤولني
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

، أعمال البناء  متطلباتانتهاك   عقوباتعلى   قانون التخطيط العمراين والبناء    وينص  -٦٨
 نـع امل أو/و يف شكل غرامة جزافية املعدلة،  و يف املباين اجلديدة   إمكانيات الوصول مبا يف ذلك    

  .األخطاءتلك  إىل أن تصحح منه، أو جزء املبىن استخداممن 
 ت العقوبـات  ما إذا كان    املعنية بالبناء  البلدية لجنةال ررقت،  االنتهاكات تيف حاال و  -٦٩
ختـص   الو .الوصـول  إمكانيـات  عيوب تصحيحب اتمطالب أو/و مالية غرامات تكونس

 . إمكانيات الوصولتدابري سنيحت الغرامات املالية

قانون التخطيط العمراين    لتحديث اقتراحاً اعتمد الربملان ،  ٢٠١٠ هيوني/حزيرانيف  و  -٧٠
عنـد   هاواستخدام ينااملب إىل إمكانيات الوصول  يمقَُت، س ذلك االقتراح وكجزء من   . ناءوالب

  .رخصة البناء إصدار
قانون التخطـيط     الواردة يف  السهر على احترام املتطلبات   ة  يمسؤول البلدياتب وتناط  -٧١

 توضـع مؤشـرا   عملية   البلديات يف   احلكومة وتساعد . احمللي الصعيد على العمراين والبناء 
من ،  اإلعاقةألشخاص ذوي   مرتبطة بإمكانيات الوصول بالنسبة ل     فتوحةامل للمقارنات ونظم
  .قليمياإلو لياحمل ر على الصعيدينالتطو بالدفع قدماً أجل

__________ 

  التخطيط االجتمـاعي    عن سؤولةمسلطة   هو العمراين   التخطيطوبناء  لواإلسكان  ل ويديالوطين الس جمللس  ا )٣٤(
يف   قطاعية ية اجمللس مسؤول  ويتحمل. قضايا اإلسكان  عن   اإلدارة، فضالً والبناء و  واملستوطنات  املدن وتنمية
 .قضايا اإلعاقةجمال 

الـسلطة   اإلداري هـو  املقاطعة  س  جملو. جملس إداري  علىكل منها   يتوفر  ،  مقاطعة ٢١ إىل السويد تنقسم )٣٥(
 .لطعوناوات لخدمل هيئةوهي أيضاً ، اإلشراف سؤوليةوم لتنسيقاليت تتوىل ا احلكومية
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 املسائل املتعلقة بإمكانيات الوصـول     راقبةية مب عاطو البلديات ويقوم عدد متزايد من     -٧٢
 وقد ظـل   .ات الكتل العادية  ططخمواملفصلة   لات الكت ططخم و فصلةامل اتخططعند وضع امل  

منذ  للبلديات توجيهاتالعمراين يصدر ال  التخطيط  وبناء  لواإلسكان  ل الوطين السويدي  اجمللس
 تتطـرق الـيت    سلسلة من املنشورات    من خالل  مثالً،  الشامل التخطيط بشأن ٢٠٠٦عام  
  .مكانيات الوصولإل

يف و هـا وخارجالبنايـات   داخـل    يئة املادية يف الب  احلواجز حتديدوتتوىل البلديات     -٧٣
العام  ستوىاملعلى   إمكانيات الوصول تحليل  خمتلفة ل  أدوات ورطَوُت. والعامة اخلاصة   اجملاالت

  .املناطقالبلديات و يف
 )٣٦(ساكن الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة    امل فيتكي إعانات قانون وقد أصدر   -٧٤

لتحـسني    القائمـة  املـساكن يفيتكأجل عملية من   إعاناتتقدم  كي  ل لبلدياتل تعليمات
األشـخاص   أو اإلعاقة ألشخاص ذوي ا واالستخدام حسب احتياجات   الوصولإمكانيات  

مـن أجـل    ،  ٢٠٠٨ عـام    خالل مسكناً ٧٥ ٠٠٠حوايل  اإلعانات   تلكتلقى  و .املسنني
 ة إمجالية بكلف ،احلمامات وما إىل ذلك    وتعديلبواب،  األفتح  نظم  و املنحدرات ب مثالً جتهيزها
  .مليون كرونة سويدية ٩٥٩ بلغت
. من منظور واسـع    وجوب اعتبار إمكانيات الوصول    علىالتأكيد   أيضاًمن املهم   و  -٧٥
األشـخاص   ملعرفة مع إذا كان بإمكان       حتقيقاً )٣٧(فاهوالر اجمللس الوطين للصحة  أجرى   وقد

 اثلة لتلك املطبقة علي   مم شروطوفق   الرعاية والدعم  على حلصولا اتطلب اإلعاقة تقدمي ذوي  
 الرفـاه االجتمـاعي    مكاتب إىل   إمكانيات الوصول  )٣٨(، من خالل استعراض   السكان باقي

مـدى   يف هذا الـسياق،   ،  أيضاً  إمكانيات الوصول  تعينو . للسويد الرعاية الصحية  ومراكز
ن م واملنتجات اخلدماتمدى إتاحة استخدام     عن   فضالً،   احمليطة البيئة إمكانيات الوصول يف  

  .اإلعاقة ألشخاص ذويقبل ا
 جيدة بالنسبة  إمكانيات الوصول  نعلى كو  االستعراض عملية استنتاجاتوأسفرت    -٧٦

الـيت   املركـزة   اإلعالموجهود  الوطنيةاللوائح فعاليةمما يدل على  ،  اإلعاقة لألشخاص ذوي 
  .يف السنوات األخريةُبذلت 
لألشـخاص   بالنـسبة  يات الوصولمتعلقة بإمكان هامةأوجه قصور   هناك،  كومع ذل   -٧٧

 الرفـاه مكاتـب   الرعايـة الـصحية و     مراكز يف معظم ات  أنواع أخرى من اإلعاق   املصابني ب 
__________ 

 .1992:1574مدونة القوانني السويدية  )٣٦(
الطبية وغريها مـن    اخلدمات الصحية و   تدخل يف نطاق اختصاصها   سلطة   وهفاه  صحة والر اجمللس الوطين لل   )٣٧(

تقـدمي  واخلدمات االجتماعية   العدوى، و من   مايةاحلالصحة و ية باألسنان، ومحاية    العناو،   الطبية النشاطات
 ذات طابع  - سؤولية عامة م اجمللس ويتحمل. وما إىل ذلك   ذوي اإلعاقة  ألشخاصبعض ا ل الدعم واخلدمات 

 .الطبيةو ةي الصحاخلدمات واخلدمات االجتماعية لدىقضايا اإلعاقة يف جمال  - قطاعي
 .6-5-2010: ، املادة رقم٢٠١٠: سنة النشر )٣٨(
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. إدراكيـة  اتإعاقواملصابني ب  ضعاف السمع و ف البصر، اضعبالنسبة ل  سيما والاالجتماعي،  
  .ت الوصولعىن إمكانيام ابالغهإيف  أكثر وضوحاً تكونأن   احلكومةه جيب علىأن يعين هذاو

، احلكومة بناء على طلب الوكالة السويدية لتنسيق السياسة املتعلقة باإلعاقة،        وأصدرت  -٧٨
ذوي  ألشـخاص املوجهـة ل   إمكانيات الوصول  أدلةصياغتها  كيفية   بشأن للبلديات توصيات
إىل  من مدى إمكانيات الوصـول    املواطنني   تأكد تسهيل يفالغرض من ذلك    يكمن  و .اإلعاقة
علـى شـبكة     أدلةعلى   حالياً البلد بلديات ما يقارب ثلث  ويتوفر  . االتاجملو ألماكناخمتلف  
 لألشـخاص ذوي  بالنسبة واألماكن خمتلف املواقع إىل مدى إمكانيات الوصولبشأن   اإلنترنت
 توصـيات وتتـضمن ال   . كبرياً اختالفاً هاهيكل و هاظهرمو  األدلة تلك توىحم تلفوخي .اإلعاقة
  .أن يتضمنه الدليل وعن كيفية تصميمهينبغي   ماعن معلومات لبلدياتل املوجهة
إلعانـات    سـنوياً  كرونة سويدية مليون   ٤٠رب  اما يق  السويد حكومة صصختو  -٧٩

ـ    خدمسـتُ وا . غري احلكومية  الثقافية بايناملو العامة االجتماعات ناطقم تعديل رب امـا يق
الوصول إىل البنايـات     من أجل إتاحة    تلك األموال  ٢٠٠٩ عام   خالل  مشروع ١٠٠ نصف

  .اإلعاقة لألشخاص ذوي خدامها بالنسبةاستتسهيل و
 املباينيف الطرق املؤدية إىل    نارةاإلو الالفتات اإلعالمية بوضع   وتوجد متطلبات تتعلق    -٨٠
ويف ،  املباين غري مرافق اليت توجد هبا     ناطقيف امل و األماكن العامة  يفو ،يف األراضي و،  هاداخلو

ألشـخاص  ا من قبـل   من أجل تيسري استخدامها   ،  ا ببعضها  اتصاهل مناطق  ويف املباين مداخل
  .قةاإلعا ذوي
  حياة لتسهيل،   اجلمهور إعالم رموز شكل ووظيفة هتم   صارمة مطالب أيضاًوهناك    -٨١
من   وطين  بيانية مطابقة ملعيار   اًرموز )٣٩(املعينة للتكنولوجيا املعهد السويدي ووضع   .ملواطننيا

 وقد أعري  ؛األخرىاألماكن العامة   و يف املباين  غري اللفظية  املعلومات استخدام أجل الزيادة يف  
 خـصوصاً  األمـر  ويتعلق .خمتلفة اتإعاقاملصابني ب لألشخاص  يف هذا الصدد     اهتمام خاص 

ويندرج ذلـك يف     .احلركة اإلدراك أو القدرة على   تلك اليت تؤثر على     ، و البصرية اتاإلعاقب
مـن  عـدد    كـرب ألبالنسبة  متاحة الوصول    احلياة االجتماعية  جعل إىل  الرامي العملإطار  

 الشكل والوظيفـة   متطلبات   ديداجل السويدي املضمنة يف املعيار     الرموز وتوافق .األشخاص
املنظمـة   ملقيـاس  وفقاًمن حيث الوضوح  وقد اخُتربت كلها  . اجلمهور إعالم رموزتوحيد  ل

  ).ISO 9186-1(ختبار  طرق االالذي حيدد الدولية لتوحيد املقاييس
 وتكتـسي صـبغة      أساسـية  مسألة النقلنظام   يف   إمكانيات الوصول  حتسنيوإن    -٨٢

اختـذت   وهلـذا  . يف احلياة االجتماعيـة    املشاركة تعزيزيروم   تدبري هام ، كما أهنا    دميقراطية
 األمـوال وختصيص   )٤٠(سياسات النقل ل ددةاحملهداف  األ بشأن بعض  قراراً والربملان احلكومة
__________ 

وإمكانيـات   املعينـة األجهـزة    جاليهتم مب   للمعارف وطين املعينة هو مركز   للتكنولوجيا املعهد السويدي  )٣٩(
 .لألشخاص ذوي اإلعاقةبالنسبة  الوصول

 .، أهداف السفر والنقل يف املستقبل2008/09:93ة كومأعدته احلمشروع قانون  )٤٠(
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 اجملاالت من ثالثة عشر جماالً  من بني   و. متاح الوصول واالستخدام   نظام نقل إلجناز  الضرورية  
 النقـل  تصميم نظام جيب  : على النحو التايل   إمكانيات الوصول  هدف ددُح،  ذات األولوية 
  .اإلعاقة األشخاص ذوي استخدامه من قبل حبيث ميكن

 مكانيـات الوصـول يف  إل  متزايدة توىل أمهية  الشائخني أن     السكان وجود ويقتضي  -٨٣
متاح أمـر غـري كـاف        نقل عام  التوفر على    أن صبح من الواضح  وسي. وسائل النقل العام  
  .بأكمله نظام النقل لتشمل األهدافنطاق  ببساطة، إذا وسعنا

الـسلطات  و األشخاص ذوي اإلعاقة  حركة   بني منظم تعاونأطلق  ،  جمال النقل  يفو  -٨٤
 على يتم هذا التعاون  و .اتاإلعاقمبختلف   املصابنييف متناول األشخاص     امالنقل الع  علاملعنية جل 

 النقـل   إمكانيات الوصول التـابع إلدارة جملس يف إطار اإلقليمي  الصعيد   علىو الصعيد الوطين 
هي املسؤولة    اليت - إلدارةل  والدعم يف إتاحة املشورة   هذه اهليئة  الغرض من ويتجلى  . ةالسويدي

  .اجلميع نقل ميكن استخدامه من قبل تصميم نظام من أجل - وطنيةالتحتية ال لنقلابنية  عن
 )٤٢(ركةاحلوخدمات  ،)٤١(النقل العامب يف قطاع النقل القائمة احلماية التشريعيةوتتعلق   -٨٥

  .النقل املدرسي بشأن جمانية أحكاماً )٤٤(يتضمن قانون التعليمو .)٤٣(الوطنيةركة احل ةوخدم
لبنـاء  وا إلسـكان لاجمللس الـوطين     لوائُحو طيط العمراين والبناء  قانون التخ  وينظم  -٨٦
. نظام النقل العـام   ب اليت ترتبط  اترافق اخلدم ماملباين و املتعلقة ب  تطلباتالعمراين امل  التخطيطو

عامة  ونصائح لوائح وطنية  )٤٥(السويدية اإلدارة البحرية ، أصدرت   وفيما يتعلق بالنقل البحري   
تـشريعات   أيضاًهناك  و .ذوي اإلعاقة  األشخاصحتياجات  ال سفن الركاب  يفيتك بشأن

__________ 

  اليت اهليئة وجوب تأكد   تنص على  أحكاماً على سبيل املثال   (1979:558) والنقل العام  اإلعاقة   قانونيتضمن   )٤١(
هـي يف   تستخدم  اليت   النقل ووسائل اخلدمات من أن  هارسمتوله   ختطط  اليت واهليئة النقل العام  تشرف على 

 .إىل أقصى حد ممكن اإلعاقة األشخاص ذوي متناول
نقـل   ترتيـب ب كل بلدية التزام  ) 1997:736 يديةمدونة القوانني السو  ( ةاخلاص خدمات النقل  قانون ينظم )٤٢(

وسائل النقل  عرب   يف السفر  أو أنفسهمب يف التحرك  هامةصعوبات    يعانون من  بالنسبة لألفراد الذين   الركاب
 .ؤقتةغري امل بسبب اإلعاقة ،العام

إعاقة بالغـة   يعانون من    احلق ملن ) 1997:735 مدونة القوانني السويدية  ( ةاخلاص خدمات النقل  قانون مينح )٤٣(
 النقـل  تكـاليف  يف احلصول على تعـويض  لذلكنتيجة  أكثر تكلفة بطرق إىل السفر يضطرون  و ودائمة،
جيب أن  و،  خاص أمر أو الترفيهية   النشاطات وأ،  االستجمام هو السفر من ينبغي أن يكون الغرض   و .الزائدة

 .أخرى من بلدية إىل السفريتم 
 طالبوكذلك   ة، املعادل رسااملد وأشكال التعليم اإللزامي  طالبن  على أ ) 2010:800( انون التعليم ينص ق  )٤٤(

ذلك إذا كان    جماناًاملدرسي  يستفيدون من النقل    ،  التعلميف  صعوبات  الذين يعانون من     الثانوية العليا  املدرسة
 .حمـددة  ظروف أخرى   أو الطالب أو إعاقة ظروف حركة املرور،     وأ ،تالرحال طولفعل  ب مطلوباً نقلال
علـى  ، )1991:1110( النقل املدرسيبعض أشكال    وليةؤتحمل مس ب البلديات  املتعلق بالتزام  لقانونل اًوفقو

 العليا بني  لطالب املرحلة الثانوية   اليومي تكاليف السفر  تحمل مسؤولية أن ت ،  يف ظل ظروف معينة   البلدية،  
 .املرتل واملدرسة

 هي املسؤولة عن  ، و لحكومة املركزية ل كهيئة تابعة ل   تعم مركزية سلطة إدارية  السويدية هي  البحرية اإلدارة )٤٥(
 .ذات الصلة بالنقل البحري وإمكانيات الوصول سالمةال
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 دفوهي هت،  املختلفةالنقل أنواع ركباتملبالنسبة  املتطلبات التقنية ظمتن يتال االحتاد األورويب
  .ذوي اإلعاقة يف متناول األشخاص جعلهاضمان  على سبيل املثال إىل

ـ احمل مـدراء  وعلى لناقلنيا على مطالب مثالً قانون االحتاد األورويب  ويفرض    -٨٧  اتط
 الئحة يف هذه املطالب  وترد .دودي احلركة احمل أو األشخاص ذوي اإلعاقة   يتعلق حبقوق  فيما

 الئحـة يف  و القطارات   ابرك وواجبات قوقحب املتعلقة )٤٦(س أوروبا جملو الربملان األورويب 
أو احملـدودي    اقـة  اإلع ذوي قوق األشخاص حب املتعلقة )٤٧(س أوروبا جملالربملان األورويب و  

 لألشخاص ذوي اإلعاقة  على أنه حيق      الصكوك القانونية  تنص تلك و .اً جو  السفر  عند احلركة
احلـصول علـى    ويت تالئمهم    ال باستخدام وسيلة النقل   لسفرا احملدودي احلركة  واألشخاص

  .خالل سفرهم ةاملساعد
. النقليف نظام    هاماً جانباً حمطات السكك احلديدية    يف تشكل إمكانيات الوصول  و  -٨٨
 الوصول بـشكل    متاحة حمطات السكك احلديدية  حمطة من    ٤٠ كانت،  ٢٠١٠ عام   خاللف

 طة أخـرى مـن  حم ٢٠  إمكانيات الوصول يف   أن تكتمل ، ويتوقع   القائمة للوائح وفقاً كامل
 تحتيةالبنية  بالعرف  ا ي على كل م   هذا ينطبق و .٢٠١١خالل عام    حمطات السكك احلديدية  

حمطات السكك  حمطة من    ١٥٠تكون   عندماو .احملطة جتهيزات جزاء أخرى من  أعلى   أيضاًو
الـسكك احلديديـة     من رحالت   الغالبية العظمى  سيمكن أن تتم   الوصول، متاحة احلديدية
  .يهااحملطات وإل تلك من انطالقاً
علـى   نظام النقل  إمكانيات الوصول يف   دف زيادة هب هامةحتسينات   أيضاً وأجريت  -٨٩

شبكة  يف احلافالت نصف حمطات  أكثر من  لُعدو .العشر املاضية  ى مدى السنوات  عل الطرق
  .باحلافلة لسفرمن ا اإلعاقةذوي  ألشخاصمكني عدد متزايد من الت الوطنية الطرق
 حمطات السكك احلديدية   عدد    يف زيادةل ل السويدية النقل إدارة مع احلكومةوختطط    -٩٠
اليت  مع تعديل تلك  ،  القليلة املقبلة  خالل السنوات  جيياًتدر الوصولاملتاحة   احلافالتحمطات  و

  .أوالً الركاب أكرب عدد من تستقبل
عمـل  ب تقـوم  هيو،  بلدياتال  مسؤولية يف نطاق  العام احمللي واإلقليمي   النقلويدخل    -٩١

وإن إمكانيات الوصول علـى     . اإلعاقة األشخاص ذوي  الحتياجات ف النقل العام  يلتكي شامل
 الـرحالت  املستخدمة يف  احلافالت ثلثي    آخذة يف التحسن، كما أن     النقل العام مركبات  منت  
  .ةتلقائيالالتوقف  اتإعالنب نصف احلافالت أكثر منبينما ُجهز ، األرضية منخفضة مثالً احمللية
، للمركبـات   الدولة منح البلديات من خالل تقدمي    العمل يف   وترية الدولةرع  َسُتو  -٩٢

، الـدراجني وأنظمة الدفع، وممرات املـشاة      و املعلومات،و ، والتدريب واقف،املواحملطات، و 
وكقاعـدة   .، وما إىل ذلـك التنسيقتدابري  و،واملصاعد ،الكراسي املتحركة  مصاعدوأنظمة  
__________ 

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٣ بتاريخ No. 1371/2007 (EC)انظر  )٤٦(
 .No. 1107/2006 (EC)انظر  )٤٧(
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متـاح الوصـول     النقل العـام  إن  ف ومع ذلك . كل تدبري  تكاليف الدولة نصف  تدفع عامة،
  .ختلفةامل البلد يف أجزاء املتغرية للظروف نظراً املقاطعات خمتلف يف بدرجات متفاوتة

 جمموعـة مـن     املاضـية،  العشر على مدى السنوات  ،  السلطات احلكومية  جنزتأو  -٩٣
البلـديات   و الدولـة  أعمال تنسيق وكذلك ،متاح الوصول  النقل العام  جعل دفهباملشاريع  

 أيـضاً و ركبـات، وامل التحتيـة عمال ذات الصلة بالبنية     األب  األمر يتعلقو. القطاع اخلاص و
 اإلعاقة األشخاص ذوي  كيفية التعامل مع   علىتدريب العاملني    مثل "األكثر ليناً "بادرات  بامل

  .عاقةذوي اإلاألشخاص حركة  بالتعاون مع هذه املشاريع جنزتوأ. ناسبامل بالشكل
وممارسة العمـل    تابعة الدراسة مل  متزايدة فرصاً يف جمتمع املعلومات   املشاركة وفروت  -٩٤
  يف كونـه يـساهم     عن حياة جيدة، فضالً  مما ميكن الفرد من أن حيىي       ،  جتماعياالط  اشوالن

قطاعات  يف مجيع  واإلنترنت تكنولوجيا املعلومات  تستخدم، حيث   بشكل عام  تطوير اجملتمع 
الـيت   العزلة  دائرة ريكست من أجل  التطوراتلتحكم يف   ل احلكومة تدابري  نفذتوقد   .اجملتمع

 واألشـخاص ذو  ويـشكل    .تكنولوجيا املعلومات  م القدرة على استخدام   عد ينطوي عليها 
تطوير تكنولوجيا  عند  اخلاصةم احتياجاهتتعتربجيب أن    نالذي املستعملني فئات إحدى اإلعاقة

تقنيـة  ال  واحللـول  النطاق العريض  فرص احلصول على  يف  زيادة  وعالوة على ال  . املعلومات
ـ  تخدامز إمكانيات اس   تعزي احلكومة يف ، استثمرت   ديدةاجل اخلـدمات  القائمـة و   دماتاخل

  .اإلعاقة ألشخاص ذويالوصول إليها بالنسبة لو اجلديدة
اخلـدمات   ،على سـبيل املثـال     ،)٤٨(السويدية االتصاالتالربيد و وكالة  وُتطور    -٩٥

  يف زيادةالمن أجل   و .اجلهات الفاعلة املعنية  مع   بالتعاون اإلعاقة لألشخاص ذوي  اإللكترونية
، املستهدفة بلوغ نسبة أكرب من الفئات     وبالتايلوكالة،   توفرها تلك ال   خلدمات اليت اب لتعريفا

لبلـديات  موجهـة ل  مواد إعالميـة    إعالنات و تضمنت    واسعة النطاق  محلة إعالمية  نظمت
هذه السنة   خالل   السويدية االتصاالتالربيد و  وكالة   وقد جربت  .غريهاو جمالس املقاطعات و
  .٣٠املادة انظر  .احملمولة على اهلواتف صوتية وصحف صوتيةكتب  "بث"

  موضوع بشأن ابتكار مسابقةعن تنظيم    كالةالو أعلنت،  ٢٠١٠ربيع عام    خاللو  -٩٦
للحصول  التوجه إليها  واملنظمات نيلباحثل ميكن اليت الشركات تستهدف "والتدريب العمل"

  .اإلعاقة ألشخاص ذوي ادريبعمل وتتعزيز إمكانيات  إىل ةفاداهل شاريعاملمتويل  على
مـشاريع  عدة   السنوات األخرية    خالل املعينة للتكنولوجيا املعهد السويدي أطلق  و  -٩٧
 ومعارض حلقات دراسية سنوية  ينظم   عهدامل وظل .ديدة اجل  املعلومات تتكنولوجياتطوير  ل

، على  اإلعاقة ألشخاص ذوي وموجهة ل  ديدة اجل االتصاالت و  املعلومات تتكنولوجياب متعلقة
  .عاماًحنو عشرين مدى 

__________ 

يف  والربيـد كترونيـة   لاإل جمال االتـصاالت  عن  املسؤولة    هي السلطة  السويدية االتصاالتالربيد و وكالة   )٤٨(
  املتعلقة سياسةعن ال  سؤولةامل السلطاتمن ضمن   هي  السويدية   االتصاالتالربيد و وكالة  كما أن    .السويد

 .قطاعها يف نطاقاإلعاقة ب
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" Rätt från början" يف تقريراإلعاقة املتعلقة بسياسات ال الوكالة السويدية لتنسيق وقدمت  -٩٨
ـ  خطة عمـل  ،  ٢٠٠٩خريف عام    إىل احلكومة يف   رفعتهالذي   "]من البداية "[  تتعلـق   ةمقترح

 ضـمن  عمـل الخطة   تضمنتها عدة تدابري   بالفعل نفذتو. اإللكتروينباإلدماج عرب الفضاء    
  .ةختلفاملجماالت السياسة 

إىل  ية الزيادة يف إمكانيات الوصول    كيفإفادة بشأن    )٤٩(الربملانإىل   كومة احل وقدمت  -٩٩
لقدرة على الـتعلم    ارف و ااملع وجيب تعزيز  .هاواستخدام على شبكة اإلنترنت     ملواقع العامة ا

 .لخدمات اإللكترونيةل توفري الدولة باملوازاة مع  واالستخدامإمكانيات الوصولفيما يتعلق ب

  ١٠املادة     
  احلق يف احلياة

، اليت من االتفاقية األوروبية ٢يف املادة ، على سبيل املثال يف احلياة محاية احلقوردت   -١٠٠
ن الربوتوكـوال  وكـذلك  )٥٠(الدسـتور قانون   نصويتضمن  . سويديالقانون  ال أدجمت يف 
 علـى   أيضاً السويد صدقتوقد   .عقوبة اإلعدام  حظر يةالتفاقية األوروب ل ١٣ و ٦ نااإلضافي

 .والسياسية اخلاص باحلقوق املدنية مللحق بالعهداالثاين  االختياري الربوتوكول

  ١١املادة   
  الطوارئ اإلنسانيةحاالت اخلطر و

وطنيـة   مسؤولية ،)٥١(املدنية لطوارئل السويدية من خالل الوكالة   ،الدولةتتحمل    -١٠١
 واألشخاص ذو هم   في ن، مب يف حاالت اخلطر  كل من هم    ل واألمن مايةبتوفري احل تتعلق   شاملة
حبـاالت   مثـل اإلنـذار   ،  التنفيذية واملبادرات التدابري الوقائية على  العمل   يتطلبو. اإلعاقة

تدريبـهم   خدمات اإلنقـاذ يف    العاملني يف مجيع  تعلم  ي و .اتاإلعاق خمتلف معرفة الطوارئ،
 يف حـاالت    هـم مع والتعامـل    همهمفو اإلعاقة ألشخاص ذوي حتديد ا  مهارات األساسي
، أكثـر ه  قيعمتو التدريب األساسي  توسيع نطاق هذا اجلانب من     ه ينبغي تبني أن و. الطوارئ
 خاصـة التـدريب   ذلك   وينبغي أن يعزز   .خاصة املهمةهذه  د  يتعقعلى  لط الضوء   ُس حيث
  .اتأنواع اإلعاقالظروف اخلاصة مبختلف يتعلق ب فيما

__________ 

 .2009/10:166 الربملانية املراسلة )٤٩(
 .٤ الفقرة، ٢ الفرع، قانون الدستور )٥٠(
، باحلمايـة املدنيـة    القضايا املتعلقة   واسعة من  موعةجم  عن ة املسؤول ياملدنية ه  لطوارئل السويدية الوكالة )٥١(

 .الدفاع املدينألزمات وا/الطوارئوإدارة 
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مـن   خصيصاً املنظمات املعنية باإلعاقة  وخدمات اإلنقاذ   بني  تعاون  إطالق ال قرر  تو  -١٠٢
يف  اإلعاقة األشخاص ذوي املعدات الالزمة إلنقاذ    املواد و  بشأن املشتركة رفااملع مجع   أجل

  .حاالت الطوارئ
  . يف املقام األولات البلدييف نطاق مهام هتنفيذو إلنقاذلتخطيط اليدخل و  -١٠٣
 يف حـاالت   ساعدةامل املدنية قادرة على   لطوارئل السويدية تكون الوكالة  ب أن جيو  -١٠٤

 أن تشارك   هاميكنكما   اإلنساين،ة يف اجملال    الدولي السويد نشاطاتيف إطار   املتخذة   املبادرات
  .األخرى يف البلدان اختاذ إجراءات فورية تتطلب حال وقوع كوارثيف اإلنقاذ  جهوديف 

تشاور تو. السويدية سياسة املعونة  صياغة )اخلارجيةالشؤون  وزارة  ( مةاحلكووتتوىل    -١٠٥
 وتنفيـذ  املـساعدات اإلنـسانية   ب فيمـا يتعلـق    )٥٢("سيدا" مع الشؤون اخلارجية  وزارة
   .التنميةتعاون أساس اليت تشكل و من قبل احلكومة، ةقررامل ستراتيجياتاال

 لألشخاصحقوق اإلنسان   " ملسماة ا عملالخطة   الوكالة السويدية للتعاون   ووضعت  -١٠٦
 لألشـخاص ذوي   حقـوق اإلنـسان    وجوب احترام  هنج على ستندهي ت و،  "ذوي اإلعاقة 

 تـضطلع  حيثالبلدان   يف  املعيشية أوضاعهم حتسنيظروف  و فرص زيتعزوجوب  و،  اإلعاقة
  .٣٢املادة  ظران. التنمية نشاطاتالسويد ب
 خـالل  عني املكان يف   همودعم عاقةاإل ألشخاص ذوي ا تطوير معرفة  من الضروري و  -١٠٧

 لطـوارئ ل السويدية الوكالة مع الوكالة السويدية للتعاون   تعاونتو .اإلنسانية ة املساعد عمليات
 اليت تقدم ،  "شيا" )٥٣(تعاون الدويل  لل اإلعاقة األشخاص ذوي  ملنظمات   السويديةة  رابطوالاملدنية  
 ميكن أن يـبىن   و .القصوى حاالت الطوارئ يف   املساعدات اإلنسانية  تنظيمكيفية   بشأن خربهتا
  .اجلميعيف متناول  ليكون، املنظمات املعنية باإلعاقة معبالتحاور  مرحلة الحقة يف دداًجم اجملتمع
  .)٥٤(املنظمة الدولية للمعوقني واملدنية لطوارئل السويدية الوكالة تعاون بنيال طلقأو  -١٠٨

  ١٢املادة     
  قة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانونباألشخاص ذوي اإلعااالعتراف     

ـ  برصد )٥٥(ملنع اجلرمية  اجمللس الوطين  السويدية احلكومة وكلفت  -١٠٩ ـ  رفااملع  ةالقائم
ما ميكن القيـام    و،   غري املتوفرة  رفااملعديد  وحت،  اإلعاقة األشخاص ذوي  بشأن العنف ضد  

__________ 

 .الوكالة السويدية للتنمية )٥٢(
إىل األحرف األوىل من كلمات التضامن، حقوق اإلنسان، اإلدمـاج، إمكانيـات الوصـول              " شيا"ترمز   )٥٣(

 .اإلنكليزية باللغة
 .منظمة غري حكومية فرنسية )٥٤(
النظام  يضمو. يف إطار النظام القضائي    البحث والتطوير    يضطلع بنشاطات  ملنع اجلرمية هو مركز    اجمللس الوطين  ) ٥٥(

 .املراقبةالوضع حتت و نوسج للالسويديةالدائرة واحملاكم  العامني ووالنواب مثل الشرطة سلطات القضائي
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 )٥٦(تقريـر  ملنع اجلرمية  طيناجمللس الو  قدمو. ةـاإلعاق د األشخاص ذوي  ـضنع العنف   مل به
"Våld mot personer med funktionshinder" ] تشرين يف ] اإلعاقة ضد األشخاص ذويالعنف

، االحتجـاب  :على وجه اخلـصوص  ثالثة مواضيع  التقرير هذا ويربز .٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
 من  صفوف يف الضعفب املتعلقة الفجوات املعرفية  لءم من األمهية مبكان  و. والتبعيةوالضعف  

الفئات األكثر   لتحديد أيضاً ضروريةكما أن املعرفة     .مضعفه يف احلديث عن   جيدون صعوبة 
ـ  والنظام القضائي  الرعاية تنمية معارف مهنيي جمال    وكذلك ،عرضة للخطر   العنـف شأن  ب

علـى أسـاس     وقائيـة  اختاذ تدابري من أجل    سلسلة من املقترحات   وجيري عرض  .واإلعاقة
علـى  التقرير  ميكن االطالع على هذا     و . هذا اجملال  أخصائيني يف  مع  أجريت  اليت ناقشاتامل

  .موقعة ونسخةقراءة سهلة ال نسخةالذي يتضمن كذلك ، ملنع اجلرمية اجمللس الوطين موقع
ـ  املتعلقـة  لبحوثا كل عام  ،)٥٧(اجلرميةضحايا  ومساندة  تعويض  دائرة   ومتول  -١١٠ ضحايا ب
ـ   األحباث مثالً الدائرة مولتوقد  . اجلرمية ضحايا من خالل صندوق  ،  اجلرمية  روم حتـسني  اليت ت
ونفـذ  . اإلعاقـة الذهنيـة   من  و صعوبات يف التعلم   األطفال الذين يعانون من   ب  املتعلقة رفااملع

 ذوي اإلعاقـة  األطفـال    يف تعرض    يشتبه حني لنظام القضائي ا يرجع إليها  وضع قائمة    مشروع
تقدمي التقارير من قبـل دائـرة تأهيـل         طريقة  إبراز   دف إىل هت دراسة أخرى أجريت  و. لجرميةل

  .اإلعاقة ذوي  األطفالاملمارس على العنف بشأن  االجتماعيالرفاه جملسإىل الشباب  واألطفال

  ١٣املادة     
  إمكانية اللجوء إىل القضاء

  .٥نظر املادة ا، )٢ البند( فيما يتعلق بالتعليم  -١١١
، ذوي اإلعاقة  لزوار ا  يف ذلك  امباجلميع   يف متناول  البلد اكمحم  مجيع أن تصري جيب  و  -١١٢
 خـالل  تجـدد   اليتأو حديثاًبنيت اليت  مباين احملاكم تيفوقد كُ .٢٠١٠عام   من اعتباراً

أوجه  ستصحح مجيع  و .احلالية إمكانيات الوصول   ملتطلبات  وفقاً العقد األول من القرن احلايل    
 ةالوطني لمحاكمل ةالسويدياإلدارة   قامت هبا   اليت  عملية اجلرد  ُحددت من خالل  اليت   القصور
 السمع و أف البصرالألشخاص ضعميكن توفري خدمة الترمجة و. األخرى باين احملاكمبالنسبة مل

  .من األموال العامة ملترمجنيا أجر دفعوُي ،كماحملا خالل جلسات
هم اس، مما ي  افحماكم االستئن و احملليةاكم  احمل مجيعلدى   الشهود عمليات دعم تتوفر    -١١٣
 . باألمانإحساساًوأكثر  أكثر هدوءاً الشهوداملصابني و األطرافجعل  يف

__________ 

 .(2007:26)انظر  )٥٦(
 ، وتسليط الـضوء   اجلرمية مجيع ضحايا  وقتعزيز حق  يفاجلرمية  ضحايا  ومساندة  تعويض  تتجلى مهمة دائرة     )٥٧(

 ذات الصلة بـضحايا    القضايابشأن  املعارف  معلومات و للمركز   والقيام بدور ،  احتياجاهتم ومصاحلهم  على
 مـن أجـل    هانـشر تو املعلومات ونتائج البحوث  مع  أن جت   على سبيل املثال،   هذه الدائرة، وعلى   .اجلرمية

 .اجلرميةضحايا حتسني عالج  املسامهة يف
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حيـث  ،  لـسات اجل قبل دعمأمام احملاكم لل   للمثول ُيستدَعون نممالعديد   حيتاج   قدو  -١١٤
ولـذلك أجنـزت سـلطة       .احملكمةبأول اتصال    ب مهلبالنسبة   يف كثري من األحيان   يتعلق األمر   

أمام احملكمـة    سيمثلون ميكن ملن  ،بسهولة ُتفهم تعليميةاجلرمية مواد   حايا  ضومساندة  تعويض  
 /شهر آذار  شبكة اإلنترنت منذ   على احملكمة إجراءاتوقد نشر تقدمي     . لذلك استعداداً تهادراس

. www.courtintroduction.seأو   www.rattegangsskolan.seعلى أحد املـوقعني      ٢٠٠٨مارس  
  االستدعاء للمثول أمام احملـاكم     تلقواالذين   ضحايا اجلرمية قام األول إىل    ويوجه التقدمي يف امل   

تقـدمي  هم  ايسو. الشهود واملتهمني  من قبل  أيضاً ستخدمي أنه قد ، رغم   ينأطراف متضرر ك
 أن حيـددوا   ميكن للمـستخدمني  و .اإلجراءات القانونية الواجبة   تعزيزيف   احملكمة إجراءات

  . واجلزء الذي سيستخدمونه منهاحملكمة إجراءاتتقدمي زمان ومكان استخدام  أنفسهمب
اجلرميـة  ضـحايا   ومساندة  تعويض  رقم االتصال بدائرة    ، يرتبط   وعالوة على ذلك    -١١٥

بـسبب   املكاملات الـصوتية   إلجراء دعمال إىل   ونتاجحي قد   الذين ألشخاصخبدمة موجهة ل  
، األطـراف  الل حمادثة ثالثيـة  يقوم، خ وسيطب تصال اال ةإمكاني توفر هذه اخلدمة  و .اإلعاقة
  يف  صعوبات من لديهم يساعد   أو/و التذكرساعد على   ، وي فهمه يصعب الكالم الذي  بتكرير
  .متاحة للجميعو جمانية وطنية خدمةوهي . املالحظاتعلى تسجيل  القراءة وأالكتابة 

  ١٤املادة     
  أمنهوالشخص حرية 
التـشريع   يـنص ،  ية الشخص وأمنـه   ذات الصلة حبر  حكام  باأل عندما يتعلق األمر    -١١٦

قـدم   علـى  الشخـصي األمن باحلرية و  اإلعاقة األشخاص ذوي  متتعضمان  على   السويدي
عدم تربير   و ،تعسفي أو حريتهم بشكل غري قانوين    منوعدم حرماهنم   ،  اآلخرين املساواة مع 

  .وحده العجز وجودباحلرمان من احلرية 
ـ  القانون املتعلق  وال )٥٨(عيةقانون اخلدمات االجتما    ال ال يتضمن و  -١١٧ خدمـة  و دعمب

وال شـك يف أن     . اإلكراه أي عنصر من عناصر    )٥٩(معينة وظيفية األشخاص املصابني بعاهة  
  القيود طبق على تلك  ت قواعد صارمة غري أن   ،  دون موافقة  العالج تنص على  تشريعات هناك

  .)١٧  املادةاطلع على املزيد يف(الشخصية   احلريةاملفروضة على
لألشـخاص  بالنـسبة   املـساواة   و وعدم التمييز  املشاركة الكاملة  من أجل تعزيز  و  -١١٨
 اإلعاقـة  ألشخاص ذوي ستقبال ا ال املؤسسية اإلقامة كزمراكل  ألغت السويد   ،  اإلعاقة ذوي

الثمانينيـات مـن القـرن      يف   اإللغاء عملية بدأتو. اجملتمع يف   ةاخلدملدعم و وأقامت بنية ل  
 للكباربالنسبة   اإللغاء وجرت عملية . يف املؤسسات يوضعون  ألطفال  ا، حيث مل يعد     املاضي
__________ 

 .2001:453مدونة القوانني السويدية  )٥٨(
 .1993:387مدونة القوانني السويدية  )٥٩(
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متكـني  هبدف  اخلدمة  أمثلة الدعم و   وتشمل .١٩٩٩عام   وانتهت على مدى عشر سنوات   
لقانون اخلدمات االجتماعيـة     وفقاًاملقدمة  املساعدة   يف اجملتمع استقاللية  العيش ب  األفراد من 
ن توفري الدعم واخلدمة لذوي إعاقات وظيفيـة معينـة          قانول وفقاًاملقدمة   واخلدمات والدعم

  .)١٩  املادةاطلع على املزيد يف(
،  ما جرميةرتكاهبم  نتيجة ال  من حريتهم  الذين حرموا  اإلعاقة بالنسبة لألشخاص ذوي  و  -١١٩
 . على اآلخريناملطبقة نفس القواعد تطبق

 ١يف  بدأ نفـاذه    ذي سي ال ،)٦٠( اجلديد واحلبس االحتياطي  وسيحمي قانون االعتقال    -١٢٠
 ووفقـاً  حـسب الفـرد املعـين        تنفيذ احلكم تكييف   يفاجلميع   حق ،٢٠١١أبريل  /نيسان

 .لإلجراءات القانونية الواجبة

  ١٥املادة     
  املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو املعاملة أو عدم التعرض للتعذيب أو

الالإنـسانية   العقوبة القاسية أو   املعاملة أو  عدم التعرض للتعذيب أو     يتعلق باحلق يف   فيما  -١٢١
عقوبـة  عدم إمكانيـة تنفيـذ       على ينص  الدستور السويدي  أن نذكر أوالً أن  ، ميكن   املهينة أو

 واإلجـراءات  التعـذيب من   أيضاًو ،العقاب البدين  حمميون من  مجيع املواطنني  أنعلى  و اإلعدام
، ككل اجملتمعأي  ،  مجيع املواطنني   أن كما.  منه نعامل أو الكالمعلى   جباراإل هتدف إىل اليت   الطبية

 . للدستوروفقاً، احلرمان من احلريةمن و خرىاألاالت احليف  البدنية التدخالتحمميون من 

املعاملة  وغريه من ضروب   التعذيب نعاملتعلقة مب  االتفاقيات العديد من  السويد وقعتقد  و  -١٢٢
 الـصعيد علـى    وأاألمم املتحـدة     صعيدعلى  ، سواء   ملهينةالالإنسانية أو ا   أو أو العقوبة القاسية  

 . االتفاقياتتلك خرباء يف إطار جلانثالث مع   وثيقاًحواراً احلكومة جتريو. اإلقليمي

 - يالـسويد  قانونيف ال  دجمت اليت - األوروبية حلقوق اإلنسان   االتفاقيةوتتضمن    -١٢٣
 الرقوالتعذيب   احلياة، وحظر  ق يف باحل علقاليت تت  ٥ إىل   ٢  من ادويف امل  جمموعة من األحكام  

  .واألمن احلق يف احلرية  عنفضالً، سخرةالو

  ١٦املادة     
  عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

  ضعف حالةيف   يكونون اإلعاقة األشخاص ذوي أن  االنتباه إىل    احلكومة واسترعت  -١٢٤
إطـار  يف  والرفـاه،    وطين للصحة اجمللس ال  والحظ. واالعتداءللعنف  عرضون   يت حني شديد

علـى  طبقـت     قـانوين  سند ليس هلا  تدابري إلزامية  اليت يضطلع هبا، أن      شرافاإل نشاطات

__________ 

 .2009/10:135ة كومأعدته احلمشروع قانون  )٦٠(



CRPD/C/SWE/1 

29 GE.12-46129 

 شعار هبـا  بعد اإل   معروفة  احلاالت تلك وأصبحت. السكن يف جمال  اإلعاقةشخاص ذوي   ألا
  .فاجئةاملتفتيش العمليات و

 .)٦١(خلدمات االجتماعية أن ا بش وواضحة منسقة إشرافبعمليات   احلكومةوقامت    -١٢٥
قانون اخلدمات   ل  وفقاً للنشاطات والترخيص اإلشراف مسؤولية أسندت ،صالحاإل ويف إطار 

اجمللس الوطين   إىل قانون الدعم واخلدمات املوجهني لذوي إعاقات وظيفية معينة       االجتماعية  
اخلـدمات   مـن إشراف  ب وهو يقوم بأعمال التنسيق   ،  ٢٠١٠عام   منفاه ابتداء   والر للصحة
،  فيما يتعلق بنشاطات خمتلفة    مستوى الطموح  رفع اإلشراف تعزيز يستلزمو .الصحيةو الطبية

أكثر مـن ذي     السلطة اإلشرافية  من قبل    ويفحصون  اإلعاقة وذو األشخاصفتش  سيحيث  
 .السلطة اإلشرافية  صالحيات ُعززت وقد. أيضاًاملفاجئة   الزيارات التفتيشية قبل، وسُتجرى   

 التـشريعات  أهدافب االلتزام مزيد من  ضمانيروم   مسعى  من اًاإلصالح جزء ا  ويشكل هذ 
  .نيغري املناسب أساليب العملو الرعايةعدم استخدام و هبا، واللوائح املعمول

، تقوم  اخلدمات االجتماعية  مبادراتإطار  يف  املسؤولني   عملجودة   من أجل دعم  و  -١٢٦
 املساعدة توفري   أنه جيب   هذا عىنوم،  مة على األدلة  القائ املمارسة تطوير  بدعم أيضاًاحلكومة  

تنفـع   جيـب أن  و .اجملتمعات  مبادر يطلب ي شخص أل أفضل املعارف املتاحة   علىقائمة  ال
 وتكـون موافقـة     على حـدة   مستخدمكل   اخلدمات االجتماعية  تلجأ إليها األساليب اليت   

  :القائمة على األدلة املمارسة ضمن ما يلي دمجيو .الحتياجاته
 ؛املبادرات اآلثار املترتبة على بشأن املتوفرة العلمية املعارفأفضل  •

 ؛هتوقعاتملستخدم و اخربات •

  ؛والظروف احمللية  احملليالوضع •
  .اخلربة املهنية •
تـسود  جيب أن   و. واملختص بني املستخدم  واراحل من خالل  رفامصادر املع  يمقَوُت  -١٢٧

 أمـر هـذا   و .أسباب اختاذها  وعلىلقرارات  ا االطالع على    لمستخدمل يتسىن حىت شفافيةال
هـذا   ويـستخدم  .خالقيةاأل ألسبابل أو، سواء بالنسبة لإلجراءات القانونية الواجبة       مهم

  .وأطفاهلن ضحايا االعتداءالنساء فيما يتعلق ب على سبيل املثال األسلوب
 تطـوير  دعـم وفعاليـة   الو وضوحاملتسم بقدر أكرب من ال     اإلشرافعالوة على   و  -١٢٨

 عدد من التغـيريات   ب احلكومة قامت،  اخلدمات االجتماعية  يف القائمة على األدلة   اتاملمارس
، النـساء اعتداء الرجال على     ملكافحة خطة عمل شاملة  وضعت  أهنا   كما،  يف اآلونة األخرية  

ـ          أيضاًو املرتبطني بالشرف  والقمع العنفو  نفس العنف يف إطار العالقات بـني املنـتمني ل
  .٦  املادةظران .)٦٢(اجلنس

__________ 

 .2008/09:160ة كومأعدته احلمشروع قانون  )٦١(
 .2007/08:39املراسلة  )٦٢(
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 التزام جمـالس    لتوضيح االجتماعية قانون اخلدمات ُعدل   ،٢٠٠٧ هيولي/متوز ١يف  و  -١٢٩
سيما   وال واملساعدة، إىل الدعم  اجلرمية ضحايا اجة حل إيالء اهتمام خاص  ب  االجتماعي الرفاه
اختذت ،  تغيري القانون  بالتزامن مع و .عنفال الذين شهدوا  لنساء واألطفال با يتعلق األمر  حني
 اإلشـراف، مثـل تعزيـز     ،  هتسهيل تطبيق و القانون اجلديد  استكمالمن أجل   عديدة   تدابري

 .بيلاسطوير األتورف ااملع حتسني وتدابري للبلديات  التنميةوختصيص موارد

، مبا يف ذلـك     للعنف النساء اللوايت تعرضن   ُنفذت كل اليت   تشمل مجيع املبادرات  و  -١٣٠
الـيت   البلدية، بغض النظر عن     املدمنات أو املصابات باإلعاقة نساء  ال مثل فئات األشد ضعفاً  ال

  .يعشن فيها
 يف هذا  وتبليغها رفااملع بناء هام يف  دورب أن تضطلع املنظمات املعنية باإلعاقة    على  و  -١٣١
كرونـة سـويدية      مليون ٢بلغ  م للمنظمات احلكومة خصصت السبب، هلذاو .أيضاًاجملال  

مـن   دعـم  أو مشاريع /النساء ذوات اإلعاقة و    منع العنف ضد    إىل ةاهلادف شاريعلتمويل امل 
  النساء بضعف  الوعي ، من مدى  على سبيل املثال   ، املشاريع تلك زادت   وقد. للعنف تعرضوا

اجمللس  ووضع. مالجئ النساء و نياملعاق صاشخاأل ركةحب االتصالحسنت  ، و  اإلعاقة اتذو
سلط الـضوء   ت احلكومة،  اليت أسندهتا  مالمهل وفقاً،  مواد تدريبية  أيضاً والرفاه الوطين للصحة 

  .النساء ذوات اإلعاقة ستهدفيي ذال مشكلة العنف على
تـدريب  والاألساسي   نيالعام النواب   النيابة العامة السويدية تدريبَ    سلطة   وُتَضِمن  -١٣٢
 ُتَضِمنو. اجلرمية ضحايا فخمتلبالتعامل مع   املتعلقة   القضايا املتخصص، أو التدريب    املستمر

 يفو. مـن ذوي اإلعاقـة    الشباب  و األطفال  معاملة املتخصص أو التدريب    تدريب املستمر ال
 واليت ترتبط إىل حد ما بإعاقـات هـؤالء          من ذوي اإلعاقة   اجلرمية ضحايا هتماحلاالت اليت   
 أيـضاً له   يكون   وقد. عقوبة أشد ب العام   ملطالبة النائب  سبباً عموماًذلك   يشكل،  األشخاص

  .األضرار و املسؤوليةتقييم علىتأثري 

  ١٧املادة     
 محاية السالمة الشخصية

قوانني  ةثالث يف املقام األول   يف السويد  الناس اليت يتمتع هبا  احلريات  وقوق  احلحتمي    -١٣٣
 الدستور وينص .)٦٥(التعبريقانون حرية   و ،)٦٤(الصحافة، وقانون حرية    )٦٣(الدستور: دستورية

. كرامـة الفـرد   وحرية و  جلميع الناس  لقيمة املتساوية ل العامة اتالسلط احترام على وجوب 

__________ 

 .1974:152مدونة القوانني السويدية  )٦٣(
 .1949:105مدونة القوانني السويدية  )٦٤(
 .1991:1469دية مدونة القوانني السوي )٦٥(
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غـري قابـل     بعـضها  عتـرب اليت ي  ريات،احلاإلنسان و  حقوق  قائمة أيضاً الدستورويتضمن  
  .)٦٦(قيود يبفرض أسمح ُي ه الأن يعين هذاو. للتصرف

علـى  ،  غري القابلة للتصرف   قوقاحل باإلضافة إىل  ، الثالثة ةالدستوريالقوانني  تنص  و  -١٣٤
ظـروف   يف ظـل  )٦٧(القانون تقيد مبوجبميكن أن  اليتاحلريات حقوق اإلنسان و  عدد من 
  .للتحديدنفسها  هي  القيودختضع تلك ومع ذلك،. معينة
، لدستورل وفقاً للمريضبالنسبة   طوعية السويد والطبية يف  اخلدمات الصحية  مجيعوإن    -١٣٥

 عليهـا   هم اليت يـنص   حقوقاملواطنني و  رياتح محايةوتنطبق   .)٦٨(قليلة مع وجود استثناءات  
مبـا يف    أي ،على قدم املـساواة    على اجلميع  أخرى، ة سويدي قوانني من تنبع  يتالو،  الدستور
حـق   على احتـرام  الطبية  وة  يالصح اخلدمات   بىنُتأن  جيب  و. اإلعاقة واألشخاص ذو  ذلك

  أن تلـيب   وينبغي .)٦٩(طبيةالاخلدمات  الصحة و قانون   ل وسالمته وفقاً  هصريمتقرير  يف   ملريضا
 التخطـيط  جيـب كما   . خالهلا مناألو الرعاية   ستمرارال املريض حاجة أيضاًخلدمات  اتلك  

تنـسق خمتلـف     جيب أن و. مع املريض قدر اإلمكان   بالتشاور  والقيام هبما    لرعاية والعالج ل
  .مالئمةبطريقة  ملريضتعلقة بااملبادرات امل

 ،أيضاً يف إطار الرعاية   اخلاصة للشخص  احلياةدخل يف   تالب تسمح القواعد اليت وتقيد    -١٣٦
  . من التدخلأقل قدر ممكن ايترتب عليهمن القواعد ل  ممكنقدرقل تقلص ألحبيث 
نتـهاك  طرق خمتلفـة ال    أيضاًوهناك   ،تهإراد على اًاملريض ضد  عالجميكن   بيد أنه   -١٣٧

 قواعد صارمة  االنتهاكات هثل هذ  مب ومع ذلك، حتيط   .العقلية ذوي اإلعاقة  حقوق األشخاص 
 من قـانون   بدعم  إال وال ميكن أن تتم تلك االنتهاكات      .من قبل احملاكم   ختضع للتقييم    قدو

 وقانون  )٧١(ةالنفسي للرعاية االحتجاز من أجل اخلضوع   قانون  و ،)٧٠(اإللزامية النفسية الرعاية
اإلجـراءات  و املريض   نأمتعزيز  ب فاهوالر اجمللس الوطين للصحة   لفقد كُ و. األمراض السارية 

  .فعالالط وينشال  اإلشراف توليهمن خالل ،القوانني لتلك وفقاً  الواجبةالقانونية

__________ 

 رأي نشرمن أجل    السلطاتقبل   من كراهاإل، واحلماية من    حرية الدين  غري القابلة للتصرف   قوق احل تشمل )٦٦(
 يف اجتماعـات   على املـشاركة   اإلكراه، واحلماية من    أو ما شابه ذلك    ثقايفأو  ديين   وأ يف سياق سياسي  

 . من هذا القبيلأخرى  رابطةة أودينيهيئة أو ،  سياسيةرابطة  االنتماء إىلأو، الرأيتشكيل ل
، الرابطاتتكوين  ، وحرية   حرية التظاهر و،  االجتماع، وحرية   حرية اإلعالم ، مبا يف ذلك     حرية التعبري  تغطي )٦٧(

 محايـة  واحلـق يف   امللكية، واحلق يف    التعليم، واحلق يف    الشخصية احلرمان من احلرية  احلق يف احلماية من     و
 .اخلصوصية

 .٦، الفقرة ٢، الفرع 1974:152ية مدونة القوانني السويد )٦٨(
 .)أ(٢، الفقرة 1982:763مدونة القوانني السويدية  )٦٩(
 .1991:1128 مدونة القوانني السويدية )٧٠(
 .1991:1129 مدونة القوانني السويدية )٧١(
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كان اهلدف منه هو القيام باستعراض       ٢٠٠٨خالل عام    )٧٢(حتقيقاً  احلكومة وأجرت  -١٣٨
االحتجاز قانون  و اإللزامية النفسية الرعاية قانون، أي   اإللزامية الرعاية النفسية  لتشريعات عام

املتعلقـة  لقـضايا   ا،  على سبيل املثـال    ،التحقيق وسيهم .ةالنفسي للرعاية من أجل اخلضوع  
ية كيف، وكذلك   اإللزامية لرعاية النفسية الواجب توفرها لكي يؤخذ الشخص إىل ا       بالشروط
  .القواننيتلك  كلا هيتوضيحو تبسيط
الذين جرمية و  لذين ارتكبوا ا ألشخاصا  يطبق على  إجراء بديل  مسألةالتحقيق   شملوي  -١٣٩

حدثت بعد   الدماغيف  إصابات  ب أو،   مماثلة أو بأمراض  التوحدب أو،  النمويف   بعجز هم مصابون 
بالنسبة  مغلقة إقامة، على شكل    سجن بديل  ه ينبغي إحداث  أن اقترحت دراسة سابقة  و. البلوغ
 -اجلهات املسؤولة   بشأن   تقدم مقترحات سو التحليل نطاق  الدراسة اجلديدة  وستوسع .هلؤالء

وسـتقدم   .غلقةامل اإلقامة  إجراء تنفيذعهد إليها ب  ينبغي أن ي    اليت - الس املقاطعات جم الدولة أو 
  .٢٠١١أبريل /نيسان ٣٠ أقصاه أجليف  تقريرها النهائي الدراسة هذه
االحتجـاز  قانون  و ةاإللزامي النفسية  الرعاية قانونُُضمن   ،٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ١يف  و  -١٤٠
 الرعايـة النفـسية   ، وهـو الرعايـة   من أشكال اً جديد  شكالً ةالنفسي للرعاية  أجل اخلضوع  من

كما أنه  ،  الطبية خارج املؤسسات  الرعاية هذا الشكل اجلديد من    توفريوميكن  . املفتوحة ةاإللزامي
  . لهالرعاية النفسية الالزمة لكي توفر اصةلبعض الشروط اخل املريضيقتضي استجابة 

علـى   القيـود  من  ممكنقدرأقل فرض  يفاجلديد   الرعاية شكلدف من    اهل ويكمن  -١٤١
 خارج املؤسسات اليت تتم    الرعايةمراقبة   منالطبية  وة  يالصحخلدمات  امع متكني   ،  الفردحرية  
مـع   لالنتقال إىل مرحلة ما بعد الرعايـة       أفضل   اً ظروف ذلك يوفرو .هاشروطوحتديد   الطبية

أن  توقـع  وميكن .الطبية خارج املؤسسات حياة  لل  التأهيل وإعادةمراعاة خصائص كل حالة     
 أن تقابل   جيبو. يةلزاماإل  الرعاية رهن املتكرر الوضعإعادة   احلاجة إىل عدم  يؤدي ذلك إىل    

 اآلثارذكورة   امل الظروف اليت تقتضيها  والكرامة والسالمة  تقرير املصري  املفروضة على  القيود
 بدالً اجملتمع يف له الرعاية  عندما توفر  ته،ونوعية حيا  ملريضصحة ا تطرأ على    قداليت   اإلجيابية

  .الطبية املؤسسة يف  أن توفر لهمن
 على  )٧٣(تعقيمال قانونوينص   .التعقيمب فيما يتعلق  يف السويد   إكراه  وجود ألي  الو  -١٤٢

 أما بالنـسبة ملـن     ، على طلبهم  بناًءسنة   ٢٥ همسناألشخاص الذين يتجاوز    إمكانية تعقيم   
فـاه  والر اجمللس الوطين للـصحة   إذا أعطى   سنة، فيعقمون    ٢٥ و ١٨ اوح أعمارهم بني  تتر

 .١٦  يف املادةاطلع على املزيد . على ذلكموافقته

__________ 

)٧٢( Psykiatrilagsutredningen ]يف قانون الطب النفسي دراسة[ ،S2008:09. 
 .1975:580مدونة القوانني السويدية  )٧٣(
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  ١٨املادة     
  حرية التنقل واجلنسية

 .إىل البلـد   الدخول أو منعه من   أي مواطن  نفي جيوز ه ال على أن   الدستور )٧٤(نصي  -١٤٣
 إال إذا صار  ،  جنسيته منفيه   عاشسبق له أن     أو يف البلد  عيشي أي مواطن ميكن حرمان    الو

 وُتكفل .اخلدمة العامة ولوج  عن طريق    أو صرحيةالوافقة  امل بعد   ، مباشرة دولة أخرى لمواطنا  
  .تهمغادروداخل البلد  حرية التنقل ميع املواطننيجل

عنـد   يديةالـسو  احلصول على اجلنسية   شروط )٧٥(السويدية اجلنسية ينظم قانون و  -١٤٤
 بعد تقدمي طلـب    التسجيل أو   أو ،األمهات وأزواج اآلباء   أو   التبين، من خالل أو  ،  الوالدة

 لوائحوال تنص ال  . هاواإلعفاء من  اجلنسية السويدية  فقدان وينظم القانون كذلك  ). سيالتجن(
  .ماثلةاملظروف ال أو أساس اإلعاقة على استثناءاتعلى أية 
ـ يف احلصول على جواز      املواطنني حق على )٧٦(سفرجوازات ال  ينص قانون و  -١٤٥  سفرال

وجـود  ال  و .القانون احملددة يف  ألسبابإلغاؤه إال ل   ال جيوز و . بطلب منهم  العادي السويدي
  .مثالً اإلعاقة األشخاص ذويبمتعلقة خاصة   أحكامألية
يد على ق  الذين يولدون  األطفال وجوب تسجيل على   )٧٧(السكان قانون تسجيل  نصيو  -١٤٦
.  على الطفـل   الوصيأو  األب   جلإذا سُ  األم أو  تجلإذا سُ  سجل السكان  يف السويد يف احلياة
على قيـد   وهم   السويد خارج سجل السكان  يف مسجلة امرأةتلدهم  الذين   ألطفالل بالنسبة أما

يف  أيـضاً يسجلون   بلدال  إىل يهاجرون األفراد الذين أن   كما. سجل السكان  يففيسجلون  ،  احلياة
 .هوية شخصي  رقمالسكان يف سجل يسجل شخص ومينح كل.  معينةبشروط السكان لسج

جيب أن  و .الوالدة عند  اللقب اكتسابب متعلقة أحكاماً )٧٨(األمساء قانونويتضمن    -١٤٧
 هيئـة   لدى يتعني تسجيل ذلك اللقب أو تلك األلقاب      و  أو أكثر  اًواحد لقباً كل طفل  مينح

 قواعد على مجيع   هذه ال  تنطبقو .الوالدةتاريخ   من ثة أشهر يف غضون ثال   السويدية الضرائب
  .األطفال دون متييز

وكون القـانون   حرية التنقل،   روط شكلية على    ش فرض    أنه رغم  نضيفأن   ميكنو  -١٤٨
 البحتـة  من الناحية العمليـة    صعوبات اإلعاقة تواجه األشخاص ذوي   قد،  احلق يكفل ذلك 

، يف البيئـة املاديـة     أوجه القصور بهذا   يتعلق و .اآلخرين ل مث متاماً ريةحب حركالتب يتعلق فيما

__________ 

 .٧، الفقرة ٢، الفرع 1974:152قوانني السويدية مدونة ال )٧٤(
 .2001:82مدونة القوانني السويدية  )٧٥(
 .1987:302مدونة القوانني السويدية  )٧٦(
 .1991:481مدونة القوانني السويدية  )٧٧(
 .1982:670مدونة القوانني السويدية  )٧٨(
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حيتاجون ن  بالنسبة مل  أيضاًمن الضروري   و. حىت اآلن  متاحة متاماً  ليست وسائل النقل ن  بكوو
  .على سبيل املثال إقامة جديد إىل مكان عند االنتقال، يه علأن حيصلوا الدعم إىل

 وظيفيـة العاقات  اإلببعض   املصابنيشخاص  ألاخدمة  و دعمب  املتعلق القانونُ وينظُم  -١٤٩
 وميكـن  .مثالًات  اجملموعضمن   قامةاإلو الشخصية املساعدةالذي يتخذ شكل     الدعَم عينةامل
يف  حبقـه  مـسبقاً  هرشعاإ أن يطلب إىل مقر إقامة جديد      لاقتنيرغب يف اال  لشخص الذي   ل
أشكال  جتماعيةاالدمات  اخلون  ينظم قان و .لقانونذلك ا  ل  وفقاً ،اجلديدة بلديةاليف   بادراتامل

ـ  وفقـاً  لدعماحلصول على ا  فرد  حيق لل و. املساعدة املرتلية اخلاص و  اإليواءمثل   الدعم ذلك  ل
 .حيث يقع مقر إقامته يف البلدية لقانونا

  ١٩املادة     
  العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع

االقتصادي األشخاص ن أم اليت توفرها البلديات االجتماعيةدمات  اخلتعززأن جيب و  -١٥٠
 يف احلياة االجتماعيـة    املشاركة الفعالة ، وكذلك   يف الظروف املعيشية   واملساواة   واالجتماعي
 وجيب أن تـستند    .)٧٩(قانون اخلدمات االجتماعية   ل  وفقاً ،التضامنالدميقراطية و  على أساس 

  اخلـدمات  قانونو .يف السالمة و تقرير املصري   يف األشخاصحق   لى احترام ع تلك النشاطات 
حيـق  وينص ذلك القانون على أنـه  . لتزاماتااليفرض واحلقوق    مينح  هو قانون  االجتماعية
 بطريقة أخـرى  الذي تلىب له احتياجاته      أو بنفسه هاحتياجات تلبية الذي ال يستطيع   للشخص

 أسـلوب  أو )٨٠( من أجل معيشته االجتماعي الرفاه جملس قدمهاي املساعدة اليت    احلصول على 
 تلك تنظمأن   جيبو . املساعدة تلك من خالل  معقولي   مستوى معيش  فردللويضمن   .هحيات

  .حياة مستقلة عيشعلى أن ي قدرة الشخص عززشكل يب املساعدة
 مثـل   تكميليـة  تشريعاتسن   تضمن،  ١٩٩٤ عام   خالل إصالح اجتماعي نفذ  و  -١٥١

 االستفادة من وقانون )٨١(معينة وظيفية األشخاص املصابني بعاهةخدمة و دعمب القانون املتعلق
هـو   معينـة  وظيفية األشخاص املصابني بعاهة  خدمة  و دعمب القانون املتعلق و .)٨٢(املساعدة
ويضمن هلم  دائمة،  ال و البالغة اتاإلعاق لألشخاص ذوي  ظروف معيشية جيدة   يضمن قانون
الـيت   الدعم واخلـدمات   التأثري على  هم من ميكنو،   إليها هم حباجة املساعدة اليت   تلقي   أيضاً

األشـخاص  خدمة  و دعمب لقانون املتعلق ل وفقاً مبادرةوحىت يستفيد الشخص من      .تلقوهناي
األشـخاص  جمموعـات   إحدى  إىل   نتمييأن  ، من الضروري    معينة وظيفية املصابني بعاهة 

ـ املـصابني ب  األشخاص   شملوهي ت  .من القانون  الفقرة األوىل  احملددة يف  الثالث  اتاإلعاق
__________ 

 .١، الفقرة ١، الفرع 2001:453مدونة القوانني السويدية  )٧٩(
 .١ ، الفقرة٤، الفرع 2001:453 مدونة القوانني السويدية )٨٠(
 .1993:387مدونة القوانني السويدية  )٨١(
 .1993:389مدونة القوانني السويدية  )٨٢(
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دائمة ال و البالغة الذهنية العاهات واألشخاص ذوي  لتوحداحلاالت املشاهبة ل  و والتوحد الذهنية
مرض   عن أو اخلارجي العنف  عن وجنمت يف الدماغ حدثت بعد البلوغ    إصابات  اليت أعقبت   

اليت  األخرى الدائمة البدنية أو العقلية   اتاإلعاقب املصابنياألشخاص  غريهم من    أو،  جسدي
ـ واإلعاقات هامة    إذا كانت هذه  ،  العاديةالشيخوخة   بسبب ليستأهنا   من الواضح  سبب ت
ـ  ل  بالغـاً   احتياجـاً  مما جيعله حمتاجاً   حياة ذلك الشخص اليومية،    كبرية يف صعوبات   دعم ل

 مـع اهليئـات    بالتعاونأن تتم   ذات نوعية جيدة و    النشاطات تكون ب أن وجي. دماتاخل أو
حق الفرد  على احترام  النشاطات ومقتوجيب أن   .  ذات الصلة  األخرى االجتماعية والسلطات 

 الفـرد  منحال بد من    و . القانون ذلك  من للفقرة السادسة  وفقاًويف السالمة،    تقرير املصري  يف
  . قدر ممكنأقصى وفرة، إىلامل املبادرات يف اختاذ القرار بشأن ةشاركامل وإمكانية التأثري

 قـرار ال السـتئناف  الفرصة ماعياجملال االجت  يف قوق املتعلقة باحل  تشريعاتالتيح  وت  -١٥٢
ـ  لقانون املتعلق ل وفقاًاملتخذة   املبادرة أو  االجتماعية ة املساعد الصادر بشأن  خدمـة  و دعمب

 الذي قدمه   ملبادرةاالستفادة من ا   فض طلب إذا رُ  أو،  معينة وظيفية األشخاص املصابني بعاهة  
  .املبادرة  نوعيةبشأن شكاوى  لديهتإذا كان أو الشخص
 معينة عـشر   وظيفية األشخاص املصابني بعاهة  خدمة  و دعمب لقانون املتعلق اطي  غوي  -١٥٣

، املساعدة الشخصية، خرىاألشخصي ال الدعمأشكال املشورة و ):٩الفقرة (حمددة  مبادرات
 قصريةقضاء مدة   ،  يةاملرتل املساعدة، خدمة   االتصال قبل مسؤول من   املساعدة ،افقاملُرخدمة  
 فترة قصرية،  ل عاماً ١٢ تزيد أعمارهم على  الذين   تالميذ املدارس على   شرافاإل،   عن املرتل  بعيداً
 شـراف اإل  حيق هلم احلصول على    عاماً ١٢ الذين تزيد أعمارهم على    أطفال املدارس  أن ا يعين مم

 أو يف  يف مـرتل األسـرة    بـالعيش    مبادرة أخرى  تتعلقو. وخالل العطل ها  بعد وأ قبل املدرسة 
يس بإمكـاهنم   الذين ل  والشباب ألطفالا مما يعين أن     ،واملراهقني لألطفالخاصة   خدمات هبا إقامة
 .خدمات خاصة  توفر إقامة أو يف  أسرة أخرى  لعيش مع قد يكون من حقهم ا     مع والديهم  العيش

 مـع  بإمكـاهنم العـيش    الذين لألطفالبالنسبة    سواء رتل الوالدين  مل ةمكمل  هذه اخلدمة  كونوت
 مبادرة  وتتعلق .على اإلطالق يس بإمكاهنم ذلك    الذين ل  نسبة ألولئك بال وأ الوقتلبعض   والديهم
 خصيـصاً  املعد السكنأشكال   أو غريه من   للبالغني خدمات خاصة  املتوفر على  السكن ب أخرى
ـ   هـي  األكثر شيوعاً  شكال األ ، لكن السكنية الترتيبات ختتلف قدو .للبالغني  اجلمـاعي  سكنال

  .البلديةختصصه له مرتل احلق يف  لفردل أن يكون أيضاًوميكن  .اخلدمة سكنو
يعملـون  ال  والعمل   الذين هم يف سن   و ات اإلعاق املصابني ببعض  حيق لألشخاص و  -١٥٤

  . اليوميةالنشاطات يف أن يشاركوا، هم تعليميتابعون أو أجرمقابل 
يوافـق   دعـم  وتتجلى يف ،  عشرال املبادراتأنواع   هي إحدى واملساعدة الشخصية     -١٥٥
 اجـة إىل  حبهـم    لألفراد الذين اجلهات الفاعلة   من   عدد حمدود ه  قدمي ةفردي ال اتحتياجاال
االحتياجـات  وتتجلى   .ةدائم البالغة وال  العاهات األساسية بسبب  لتلبية احتياجاهتم  ساعدةامل

 املالبـس وارتـداء    وجبات الطعـام،  وإعداد   النظافة الشخصية،  ساعدة يف  يف امل  األساسية
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ية كيف نفسهب يقرر أن الفرد على   املساعدةاالستفادة من     قانون وينص .مع اآلخرين  والتواصل
أشخاص   مع أن يشكل  أو ، أو أكثر  اًاحدو مساعداً يوظف أنوميكن للفرد   . املساعدة تنظيم

شـركة   يلجـأ إىل  أو قد   ،  نمساعدي عدةشغل  ت تعاونيةمجعية   أوذوي إعاقة آخرين رابطة     
  .للحصول على املساعدة منظمة أو

السمع  أو ف البصر األشخاص ضع ا  مساكن تكييف خرى منح األ لدعما أمثلة تشملو  -١٥٦
 اتاإلعاقب املصابنيلألشخاص   الرعاية  توفري أيضاًو،  هم حسب احتياجاهتم  مراكز إعادة تأهيل  و

  .السيارة منحةتقدمي و، فتوحةيف األماكن امل العقلية
 الحتياجـات   راجات النارية الدأو   السيارات فيتكيمن أجل    السيارة  منحة دفعُتو  -١٥٧

يف  األشـخاص ذوي اإلعاقـة     تساعد املركبة  جيب أن و. ئهاوشرا األشخاص ذوي اإلعاقة  
  الفعالـة السيارة منحةولذلك ف. مستقلةو نشطةحياة  من أن حييوا   أيضاًمتكنهم  أن  و،  حياهتم
ـ  لكوهنا،  شخاص املعاقني األاملتعلقة ب  يف إطار السياسات   هامة ـ تعزيـز  ؤدي إىل ت شاركة  امل
  .االتصاالت العامة استخدامليس بوسعهم الذين  لألفرادبالنسبة رية احلو

 أيـضاً احلكومة  ، شجعت   دافرأل بالنسبة ل  االختيار حرية وتتعززوحىت تتضح الرؤى      -١٥٨
عدد يف  زيادة  لمن ا  كن مي )٨٣(اًقانون ووضعت ،ةحوفتامل للمقارنات وضع نظام  على البلديات

  .املنافسةإطار  يف، اخلدمات االجتماعية ضمن مخدماهت نالذين يقدمو األخصائيني

  ٢٠املادة     
  التنقل الشخصي

أن  ٢٠١٠-٢٠٠٠للفترة   )٨٤(املتعلقة باإلعاقة سياسة  لوطنية ل العمل  ال خطةجاء يف     -١٥٩
علـى  و. من املشاركة الكاملـة    اإلعاقة  األشخاص ذوي  كنيمت  أن يقوم على   ينبغي اجملتمع

املتعلقة سياسة  ال تنفيذ   تعزيز ومن أجل  .اجملاليف هذا    قدوة مبثابةكونا  أن ي سلطاهتا  و احلكومة
 عن سؤولية السلطات احلكومية  مب املتعلق   املرسوم  ُوضع السلطات احلكومية،  من قبل    اإلعاقةب

 مسؤولية السلطات احلكومية  ميعجب هذا القانون وأناط   .)٨٥(اإلعاقةاملتعلقة ب  سياساتال تنفيذ
 مـن أجـل حتقيـق     و .املتعلقة باإلعاقة  سياسةال أهداف مراعاة تها مع أنشط وتنفيذ صياغة

علـى  ،  اإلعاقـة لألشخاص ذوي   بالنسبة  املساواة  يف احلياة االجتماعية و    املشاركة الكاملة 
 ،والنـشاطات  ،مـاكن األ إىل   اإلعاقة األشخاص ذوي  وصول   العمل على ضمان   السلطات
أن جيـب   ومن مث،   . اًومنهجي اً منظم اًهنج ولالوصاملتعلق ب  العملهذا   يتطلبو. واملعلومات

  .للمرسوم وفقاً ضع خطط عملتلجرد ولعمليات  السلطاتجتري 
__________ 

 .2008:962 مدونة القوانني السويدية )٨٣(
 .1999/2000:79ة كومأعدته احلمشروع قانون  )٨٤(
 .2001:526مرسوم  )٨٥(
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 تعزيز  العمل من أجل   تكثيفإىل  احلاجة   على ٢٠٠٦ عام   خالل  احلكومة أكدتو  -١٦٠
 .املنصوص عليها  حتقيق األهداف  هبدف استراتيجية احلكومة وضعت مث.  الوصول اتإمكاني

 .يف هـذا العمـل    ) ساالر(األقاليم  و للسلطات احمللية   السويدية الرابطة كومةاحل وأشركت
 جماالت ثالثةتتعلق ب مبادرات، ٢٠٠٨سبتمرب /أيلوليف  تاعتمد استراتيجية مشتركة وتشمل

  املدنيـة  دمـة وإتاحة الوصـول إىل اخل     وسائل النقل العام،  إتاحة الوصول إىل    : ذات أولوية 
 للسلطات احملليـة    السويدية والرابطةبني احلكومة    تعاون وثيق طلق  وأُ. العقباتإزالة   وتسهيل

يف زيادة  بالجمالس املقاطعات   البلديات و  إقناع  هبدف ، هذه االستراتيجية  يف سياق ،  األقاليمو
  .إمكانيات الوصول من أجل حتسني هاعمل نسق
وتعـين  . ملموسـة  عالمـات بو مسموعة إشاراتب  عديدة إشارات مرور زودت  و  -١٦١

 سموعةاملشارة  تعين اإل و،  لمشاةبالنسبة ل أمحر   ضوءال أنء  بطي نبض ترددب سموعةامل شارةإلا
 إىل أن  توقـف   فتـرات  مع السريع النبض تردد ويشري .خضرأ ضوءال أن سريع نبض ترددب

امللموسـة لـضعاف البـصر       عالماتال وتتيح .اللون األمحر  يتغري إىل  الضوء على وشك أن   
  .املخصص هلم عربمل وإىل ا فيه املشاةشيالذي ينبغي أن مي االجتاه إىل االهتداء
انظـر  . اإلعاقـة  جمال  يف للتطوير أنشطة املعينة للتكنولوجيا املعهد السويدي  وبدأ  -١٦٢
  .٢٦ املادة
كما أهنا  ،  ف البصر يضعال الشخص استقاللية إرشاد كلب التوفر على  فرصة   وتعزز  -١٦٣

  خـالل  الـسويدي الربملـان    قررو. أشكال أخرى ب املساعدةالدعم و  إىل   تهقلل من حاج  ت
خاص  إجراء ووضعاإلجراءات يف هذا الصدد      تنظيم ،)٨٦(من احلكومة  باقتراح،  ٢٠٠٥ عام

 توزيعب ما يتصل في مراعاة لإلجراءات القانونية الواجبة    اإلرشاد، بكال بإتاحة احلصول على  
  .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ١ من ابتداًء قواعد جديدة بقتطُو .هاعدد وزيادةاإلرشاد  كالب
 اإلرشادكالب  مجيع وتعود ملكية . كلب إرشاد  ٣٠٠ ما يقارب  يف السويد ويوجد    -١٦٤

 كلب  يف احلصول على   ونرغبي الذين ضعاف البصر وعلى  . ضعاف البصر لجمعية السويدية ل  ل
ـ  يتصل بدوره با  ، الذي   املقاطعة جلسمب البصر إىل مركز  تقدمي طلب  إرشاد سويدية جلمعية ال

إذا كـان مقـدم     ما   ضعاف البصر جلمعية السويدية ل  ا استشارييوُيقَيم أحد    ضعاف البصر ل
مقدم سيمكن   اإلرشاد كلبإذا كان   ما  و ،إرشادكلب  له  خصص  يل املعايري يستويف الطلب
. مناسـب  كلبإجياد بعد ذلك، تبدأ حماولة  .يةاالستقاللمبزيد من احلرية و    من التمتع  الطلب

 اإلرشـاد كـالب    شراء عملية   ٢٠٠٦منذ عام    املعينة للتكنولوجيا عهد السويدي املويتوىل  
  .ضعاف البصرجلمعية السويدية لمن ا بطلب ضعاف البصرل

اجمللس الـوطين    مع، بالتعاون   املعينة للتكنولوجيا املعهد السويدي  احلكومة وكلفت  -١٦٥
ذوي  ألشـخاص يتـاح ل  و .ملدة ثالث سنوات  املساعدة  كالب  بتجريب ال ،  فاهوالر للصحة
 ،حسب حالتهم اخلاصـة   إلمكانية استفادهتم    الطبيب تقييم، بعد    كلباً ونلكتميالذين   اإلعاقة
__________ 

 .2004/05:84ة كومأعدته احلمشروع قانون  )٨٦(
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ـ  مثالًذلك  يرتبط  قد  و. هومالك الكلب   تدريبتتمثل يف    تلقي مساعدة  مـصاب   شخصب
. حدوث نوبـة   تنبه اآلخرين إىل  أن  للكالب  ميكن  ، حيث   رض السكري احلاد  مب أو بالصرع

 تتمثل املساعدة يف هذا الصدد يف جلب الكـالب أدوات إىل األشـخاص ذوي                أن ميكنو
  .اإلعاقة األشخاص ذوي رفاه  علىاًإجيابي أثراًأن هلا  التجارب وقد أثبتت .اإلعاقة

  ٢١املادة     
  حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات

كل مكفولة ل  ور العام اجلمهأمام   حرية التعبري  على أن  يف السويد  )٨٧(الدستورنص  ي  -١٦٦
 املـشاعر واآلراء و نقل املعلومات والتعبري عن األفكـار       ة  حري حرية التعبري وتشمل   .مواطن
يـع  جلم أيـضاً  التعـبري  قانون حرية ويضمن  . بطريقة أخرى  صور أو بالأو   أو كتابة  شفهياً

خمتلـف   مـن خـالل  جتاه اجلمهور العام املشاعر واآلراء و  األفكارلتعبري عن   ا حق املواطنني
  .أي موضوع عننقل املعلومات و،  اإلعالمطوسائ
علـى   هذا املبدأ  ويطبق. وصول اجلمهور  مبدأ أيضاً ةالدستوري التعبري حريةوتشمل    -١٦٧

، واحلق يف   درااملص املتعلقة حبماية ، والقرارات   الوثائق العامة  وصول اجلمهور إىل   جماالت مثل 
إىل اجتماعـات   و إجراءات احملاكم  مهور إىل وصول اجل  وكذلك ،هاونشر املعلومات إرسال

  .ات القراراختاذ املسؤولني عن
يف  لعامـة النـاس    ماليت تقد  املعلوماتجعل  ضمان  عدة تدابري ل    احلكومة واختذت  -١٦٨

متعلقة بإمكانيـات     مبادئ توجيهية  مثالً ضعتقد وُ و .أيضاً ذوي اإلعاقة  متناول األشخاص 
 .اإلعاقـة املتعلقة ب  سياساتال تنفيذعن   لطات احلكومية الس مسؤوليةملرسوم   وفقاً الوصول
 وردت بـشأن  اليت   لوصولذات الصلة بإمكانيات ا    املتطلبات  املبادئ التوجيهية  تلكوتصف  

 التلفزيـون وواألفالم   على اإلنترنت، ، واملواقع واخلدمات    كتوبةاملعلومات  امل - جماالت ستة
ضمان ل - واملؤمترات واالجتماعاتاالتصاالت،  ت و واملراسال، واملكاملات اهلاتفية    الفيديو أو

  .املعلومات إىلاجلميع وصول 
  حمايدة اأحكام سنوات منذ عدة  )٨٨(السويدي التأليف والنشر  وققانون حق  شمليو  -١٦٩

مبوجب قـانون حقـوق     احملمية  لألعمال   اإلعاقة  األشخاص ذوي  وصول تضمن تكنولوجيا
نـسخ   ل جلميـع إمكانية إنتاج ا    على ى سبيل املثال  عل  األحكام تنص تلك و. التأليف والنشر 

ـ ، وقـد    مبوجب قانون حقوق التأليف والنـشر      احملمية األعمال يل من ابطريقة بر  ستخدم ت
ـ ،  الـصوتية الكتب   أو،  التسجيالت الصوتية  إنتاجبيد أن   . أيضاً التكنولوجيا الرقمية   ضعخي

بـدء نفـاذ    تاريخ   ،٢٠٠٥ هيولي/متوز ١منذ   احلكومة منحتو .احلكومة نممنفصل  قرار  ل
  .واملنظمات ختلف املكتبات من هذا القبيل يف السنة ملإذناً ٢٠٠ حنو دة،دياجلحكام األ

__________ 

 .١، الفقرة ٢، الفرع 1974:152 مدونة القوانني السويدية )٨٧(
 .1960:729 مدونة القوانني السويدية )٨٨(
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ـ  ديدة اجل أمناط االتصال أشكال مجع املعلومات و   لق  ختو  -١٧٠ زيـادة مـشاركة    ل اً فرص
بعض ال استثناء  خطر تنطوي على  أيضاً ها، ولكن ة يف احلياة االجتماعية   األشخاص ذوي اإلعاق  

يف   الربملـان  هاعتمد يذتكنولوجيا املعلومات ال  املتعلقة ب  سياسةال مشروع قانون   ويويل .منهم
لألشخاص  شاركةمبذات الصلة   عينة  املتدابري  لبعض ال   كبرياً اهتماماً ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 

عرب اإلشارة استمرار التجارب املتعلقة بالترمجة إىل لغة        مثل،  يف جمتمع املعلومات   اإلعاقة ذوي
 اإللكتـروين،  االستفادة من الفـضاء   إمكانية   تطور بعناية احلكومة وترصد .اهلواتف احملمولة 

. اإللكتـروين  االستفادة من الفضاء  إمكانية   متابعة وهي تبحث يف وضع هيكل سيمكن من      
 .٣٠املادة  انظر

  ٢٢املادة    
  احترام اخلصوصية

 ميكـن أن يقيـد    و ،األساسيةهم  وحقوق نيملواطن ا حريات الدستور السويدي  حيمي  -١٧١
التعسفي  التدخليف السويد    دثميكن أن حي   الو .القوانني من خالل  إىل حد ما   منهابعض  ال

 هتدف وهو ما  وما إىل ذلك،  ،  همرتلو األسرية،   ته، وحيا اخلاصة حياة الفرد  يف أو غري القانوين  
 بـصفة   مجيع املواطنني  على القانونية ةنطبق هذه احلماي  تو .منه محاية املواطنني  إىل هذه املادة 

 سـرية   )٨٩(قـانون الـسرية    وحيمي . معاقني أو غري معاقني    كوهنم، بغض النظر عن     تلقائية
قدم  على اإلعاقة ألشخاص ذوي ا وإعادة تأهيل  صحةاملتعلقة ب  بياناتالالشخصية و  املعلومات

 )٩٠(البيانات الشخـصية    لقانون وفقاً نفس احلماية  نطبقوت .اآلخريناألشخاص   املساواة مع 
 انظـر . ذات الصلة  اجملاالتيف   علن عنها أُاليت   البيانات الشخصية ب  املتعلقة ددةاحمل قواننيالو

  .٢٥واملادة  ١٩املادة  أيضاً

  ٢٣املادة    
  احترام البيت واألسرة

اإلعاقـة   األشـخاص ذوي على أي استثناء يسري على       السويدي التشريعال ينص     -١٧٢
ـ  أيـضاً ويشمل ذلك   . العالقات الشخصية األبوة و وواألسرة   لزواجبا يتعلق مافي  م يف  حقه

احلفاظ تنظيم األسرة و   بشأنمعلومات   يف احلصول على  و،   املرغوب فيه  األطفال حتديد عدد 
  .٢٥املادة  انظر .اآلخرين شأهنم يف ذلك شأن األشخاصاخلصوبة على 
ويوجب علـيهم    اًحقوق اقةذوي اإلع  ألشخاصل أيضاً السويدي التشريع يضمنو  -١٧٣

 .همتبنيو تهم ورعايألطفالعلى ا الوصايةبفيما يتعلق  تزاماتال

__________ 

 .1980:100مدونة القوانني السويدية  )٨٩(
 .)أ(٢، الفقرة ٦، الفرع 1998:204مدونة القوانني السويدية  )٩٠(
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  عيـادات  ُيطلب إحضارهم إىل  ،  إىل البيت هتم  عودو يف السويد   األطفال ةدبعد وال و  -١٧٤
ويقترن ذلك بتقـدمي املـشورة       .منتظمة فحوصل لكي خيضعوا  أو ما يعادهلا   رعاية األطفال 
 .أطفاهلم رعايةبعلق فيما يت  واألمهاتاآلباء والدعم إىل

ة االجتماعيوالعالقات   واإليواء الرعايةب من الفرع املتعلق   التمهيدية وتنص األحكام   -١٧٥
 الرعايـة من حق األطفال احلصول على     أنه على   )٩١(األطفالوالوالدين   قانون العالقة بني  من  

، وخـصوصيتهم  شخـصهم  راممع احت  األطفال جيب أن يعامل  و .احلسنة والتنشئة واألمن
  .األخرى املعاملة املهينةألشكال  أولبدين اعقاب  للهمضيتعر جيوز وال

عنـد   وليف املقام األ   طفلفضلى لل صاحل ال امل وجوب اعتبار   على أيضاً قانونالينص  و  -١٧٦
وينص . ةاالجتماعيوالعالقات   واإليواء الرعايةذات الصلة ب   مجيع القضايا  اختاذ القرارات بشأن  

 إيالء اهتمام خـاص    على،  األطفال  اليت تعين  لتدابريباقانون اخلدمات االجتماعية، فيما يتصل      
العالقة بني  قانون  ويشري   .)٩٢("طفلفضلى لل صاحل ال امل مراعاة"تكفل بصورة حقيقية    لألمور اليت   

 ذات الـصلة حبـق     اخلدمات االجتماعية  قانون األحكام الواردة يف   إىل )٩٣( واألطفال الوالدين
  . االجتماعيالرفاه من جملس الدعم واملساعدة يف احلصول على وأولياء األمور األطفال
 شروط بعناية )٩٤(الشباب رعاية قانون واألطفال و  العالقة بني الوالدين  ينظم قانون   و  -١٧٧
 ذلك ضـرورياً  يكون عندما إال الفصل ال جيوز و . على إرادهتما  ضداً والديه الطفل عن  فصل

 فـصل  حـال  أيب ميكنال  و. قانوينال لالستعراض إخضاعهميكن  و ،الفضلى لطفلا ملصلحة
  .كليهما  أوالوالدينأحد   إعاقةأو لطفلا إعاقة بسبب والديه الطفل عن

 لعمـل با  االجتماعي الرفاهجمالس   التزام على   )٩٥(قانون اخلدمات االجتماعية  وينص    -١٧٨
  أن تضمن حصول   مثالًوعليها   ؛آمنةحسنة و  يف ظروف  والشباب  األطفال تنشئة ضمانعلى  

الدعم الذي حيتاجون احلماية و  علىمن شأهنم أال يتلقوا تنشئة حسنة       الذين   والشباب األطفال
أسـرهم،    عـن  بعيداً تنشئتهمحىت وإن تطلب األمر     ،  أسرهم معتعاون وثيق   يف إطار    إليه،
  . ملصلحة الطفل الفضلىتوخياً  ما يربرهلذلككان  إذا

، مـن   مـرتل والديـه   غري   يف مرتل  العيشإىل  أو   الرعاية إىل تاج الطفل عندما حي و  -١٧٩
مـن أقربائـه      شـخص  إىل الطفلإسناد رعاية    إمكانية يف   يف املقام األول  لنظر   ا الضروري

هـذا  عندما يكـون    و. قانون اخلدمات االجتماعية  ل ، وفقاً  وثيقاً ارتباطاًبه  رتبط  ي شخص أو
يف  الطفـل  إيداععلى ضمان     االجتماعي الرفاه جملس حيرص،  أو مستحيالً  مالئمغري   األمر

  .اتؤسسإحدى املأو أسرة استقبال 
__________ 

 .1949:381مدونة القوانني السويدية  )٩١(
 .٢، الفقرة ١، الفرع 2001:453مدونة القوانني السويدية  )٩٢(
 .١٤، الفقرة ٦، الفرع 1949:381ة مدونة القوانني السويدي )٩٣(
 .1990:52مدونة القوانني السويدية  )٩٤(
 .١، الفقرة ٥، الفرع 2001:453مدونة القوانني السويدية  )٩٥(
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 حيتـاج  ومع ذلـك،  . ة كافي القوانني املعمول هبا   تعترب،  األطفال بتربية وفيما يتعلق   -١٨٠
 تتـوفر  قدو ،مهاراهتم من أجل تطوير    الدعم إىل ذوي اإلعاقة من   والشباب العديد من األطفال  

أو يف  الـشباب،   ل و األطفا تأهيل يف   وأ ي،املدرس وأ،  ي ما قبل املدرس   التعليم يف تهذه املبادرا 
 جمـالس املقاطعـات   وتلتزم   .األخرى املؤسساتبعض  يف   أو،  السمعالبصر و ضعاف   مراكز

، والعالج  الكالمو لغةال تقومي(إعادة التأهيل   /التأهيل جماالت يف الدعم والعالج  توفريب والبلديات
  .، وما إىل ذلكي واملدرسي ما قبل املدرسالتعليمجمال  يفوارد املو)  إىل ذلكالطبيعي، وما

 انتبـاه   الذهنيـة  اتاإلعاقب املصابنيلألشخاص    الوطنية السويدية  الرابطة وجهتو  -١٨١
ـ و املصابني مبزيج من اإلعاقة الذهنية البالغـة       صغرية من األطفال   فئةإىل   احلكومة  اتاإلعاق
تدخالت   إىل ة هؤالء األطفال  حاج  عن  فضالً ،)طفل ٧ ٠٠٠ ربا يق ما( املختلفة اجلسدية

  الوطنية الـسويدية    حسب رأي الرابطة   للغاية حمددة احتياجات ؤالء األطفال وهل .هامة طبية
، حالة ضعف  يف األسر املتضررة  من الغالبية العظمى وتعيش   .الذهنية اإلعاقة لألشخاص ذوي 

اجمللـس  تكليف  ،  يف هذا السياق   ، احلكومة وتعتزم .يكلامله لدعمإىل ا  ماسةاجة  كما أهنا حب  
 كيفيـة وحتديـد    اجلهات املسؤولة  تنظيم موارد  علىبتسليط الضوء    والرفاه الوطين للصحة 

 بعد ذلك،   اجمللس وسيتوىل. للفئة املستهدفة املوجهة   املبادرات بشأناملعلومات  صياغة   تنسيق
على   أكثر الدعم احلايل  كيفية تطوير ، اقتراح   اجلهات املسؤولة عن هذه األنشطة     مع بالتعاون
كـن  وبشكل مي ،  اتاملسؤولي تقسيمب االحتفاظ مع  الدعم ذلك تنظيم   جيبو. وطينال الصعيد

  .عنيةامل والبلديات جمالس املقاطعات من قبل على املدى الطويل تكلفة األنشطة من حتمل

 املـشاركة  كيفية حتسني راسة  بد حالياً االحتاد السويدي لألشخاص املعاقني   ويقوم    -١٨٢
لتعزيـز   التأهيـل  مبـادرات إىل   اجةحب هم   الذين والشباب لألطفالبالنسبة   وتقرير املصري 

  .ةحياة مستقلإمكانيات عيشهم 

 الوطين للـصحة العامـة    املعهد  ينجز  ،  املوفر لآلباء واألمهات   الدعم العام  تحسنيول  -١٨٣
 األطفـال  التفاعل بـني   إىل حتسني   يهدف اًوطني اًمشروع من احلكومة، ، بناء على طلب     حالياً

خطـر    احلد مـن املشروع يف هدفويكمن   .الشباب صحةبالتايل تعزيز   و،  واآلباء واألمهات 
وميكن . العقليةاعتالل الصحة   ، مبا يف ذلك      الشباب يف صفوف  صحية عديدة  التعرض ملشاكل 

اآلبـاء   حتسني االتصال بني    يف ساهمكما ي ،  احليوي اآلباء واألمهات من تعزيز دور     الدعم هذا
. ٧املـادة     يف سياق  تأثريال ممارسة ويرد تناول مسألة متكني األطفال من      .لاطفواأل واألمهات

 .١٧املادة  انظر، التعقيم خيصوفيما . ٢٨املادة  فريد تناوهلا يف الضمان االجتماعي مسألة أما

  ٢٤املادة     
  التعليم
وبالتـايل   .استقبال املدارس جلميع األطفـال     ىل مبدأ إ السويدي نظام التعليم  يستند  -١٨٤

 .العاديـة  لتعليم ا أشكال يف إطار   التعليم اتذوي اإلعاق من   والشباب معظم األطفال يتلقى  
  نطـاق  خـارج  تعليمهمالشباب  واألطفال  من   مجيع التالميذ  من  يف املائة فقط   ١,٧ ويتلقى
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ذهنيـة  ال عاقـة اإلالذين يعانون من     لتالميذاب يف املدارس اخلاصة  ، أي   العادية التعليم أشكال
  .نةمعّي اتإعاقب املصابنيألطفال اخلاصة بادارس امليف  أو

 التعليمفرص متكافئة لالستفادة من      )وفتيانفتيات  ( والشباب ميع األطفال ُتمنح جل و  -١٨٥
 ،الية االجتماعية وامل  همظروفو مكان إقامتهم موقع  ، بغض النظر عن     ةالوطني رسايف نظام املد  

  جمـال  يف والتالميذطفال  االحتياجات املختلفة لأل  عتبار  ا من   بدال  و .)٩٦(قانون التعليم  ل وفقاً
  .قدر اإلمكانحىت ينموا  والتالميذ لألطفال  الدعم والتشجيعريتوف جيب، كما التعليم
 تالميذلل جماناً النقل املدرسي  ة توفري يمسؤول اإلقامةاليت يقع فيها مقر      لديةالببوتناط    -١٨٦

 .األعلى يف بعض احلاالت الثانوي التعليم ويف، اإللزامي  االبتدائيالتعليميف 

 سـن  بلوغهم بعد ملدة تسع سنوات   رسااملدمبتابعة التعليم يف     مجيع األطفال ُيلزم  و  -١٨٧
بلديات لا توفره جيب أن ي  ذ، ال يقبل املدرس التعليم ما    أيضاً النظام املدرسي  يشملو .ةالسابع

متابعتـهم   أو الوالـدين بالنظر لعمـل     طلوبامل داحل  إىل السنة األوىل  بلوغهم ذمن ألطفالل
يف  على األقل   ساعة ٥٢٥  بتوفري أيضاًملزمة   البلديةكما أن    .لاطفاحتياجات األ أو   ةدراسال

يبلغ  السنة اليت  خريففصل    من بدءاً األطفال، كلي اجملاين ل   ما قبل املدرس   التعليم منالسنة  
قبـل  يف التعليم ما     قصوى فةيتعر يتضمن   نظام أيضاً طبقوي. سن ثالث سنوات   ل الطف فيها

التعليم ما قبل    متكني طفلها من تلقي     فرصة إىل تفويت  أسرةأي    أال تضطر  ينبغيو. ياملدرس
 علـى أسـاس    األنشطة تنظيم يةكيفبشأن  تقرر   البلدياتكما أن   . مالية ألسباب املدرسي

  .اآلباء واألمهاترغبات و لاطفألا واحتياجات الظروف احمللية
  األطفال بإعاقة ذهنية  صابنيامل للتالميذاملخصص  التعليم اإللزامي   يف   أن يقبل  وميكن  -١٨٨
إعاقة  بسبب اإللزامية االبتدائية ةملدرسيف ا   املطلوب  املعريف ستوىامل حتقيق قادرين على الغري  
ـ للتالميذ  خمصصة   ثانوية عليا  درسةمب االلتحاق أيضاً ؤالء التالميذ هل ميكنو .ذهنية  صابنيامل

 تراعى فيها  حمددة توجيهية وثائق إىل  املدارس تلك التعليم الذي تقدمه   ويستند .بإعاقة ذهنية 
التعليم الـذي  مع  تكامالً أو أقل  أكثر أيضاً  التعليم  ذلك يكون وقد .ةاصاخل التالميذ حاالت
  .العليا الثانويةأو املدارس  اإللزامية االبتدائية املدارستقدمه 
 حالياً حكومية تضم  مدارس إقليمية  ومخس خاصة  مدارس وطنية   ثالث أيضاً وتوجد  -١٨٩
املدرسة التعليم الذي توفره    يعادل اًتعليم اإلقليمية  املدارس وتوفر .تلميذ وتلميذة  ٥٠٠ حوايل

ـ و. ضعف السمع  أو الذين يعانون من الصمم    لألطفال اإللزامية االبتدائية يف  التعلـيم فر  َوُي
ومع ذلـك،    .ةالسويدية  ولغة اإلشار  السويديةاللغة   - ثنائية اللغة  يف بيئة  اإلقليمية املدارس

  .العادية االبتدائية رسااملديف  تعليمهم السمع فاضع معظم التالميذيتابع 
زيـادة علـى     ضعف البـصر  املصابني ب  للتالميذ اخلاصة الوطنية املدارس ًخصصوُت  -١٩٠
زيـادة  الـسمع    من ضـعف   أو الذين يعانون من الصمم   لتالميذ   ل وأ،  أخرى ات بدنية إعاق
. يـة بالغـة   كالم إعاقة املصابني ب  لتالميذل أو املكفوفني الصم ذلتالميعجز يف النمو، ول    على

__________ 

 .2010:800 مدونة القوانني السويدية )٩٦(
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أشـكال  بالسويدية و  لغة اإلشارة وب،  املنطوقة السويدية باللغة   التعليم يف هذه املدارس    قدميو
  .التالميذ اتاحتياج حسب،  أخرىاتصال
من مجيـع    للتالميذ  األعلى الثانوي  املستوى تعليم بتنظيم إحدى البلديات وكُلفت    -١٩١
  :ذلك الفئات التالية ويهم . العلياالثانوية مدرستها يف البلد أحناء
 ؛لغة اإلشارة  الذين يعتمدون علىضعاف السمع أو الصم التالميذ •

 يف املدارس الثانويـة    النظاميالتعليم   متابعةالذين ال ميكنهم     ف السمع اضعالتالميذ   •
 الصم التالميذ، وكذلك   وأشكال الدعم األخرى   التقنية استخدام الوسائل رغم  العليا  
  املناسبالتعليم النظامي يف التعليم  هذادمجبقدر اإلمكان على    وُيحرص. نواملكفوف

 .لبلدية العادية التابعة لالعليا الثانوية يف املدرسة

 الثانوية املدرسة داخل التعليميتعلق ب فيما    البلدية تلك  مع اًاتفاق أيضاً الدولة برمتوأ  -١٩٢
 تشملو .ذهين عجز الذين يعانون من     السمع ضعافو الصم لتالميذميع ا جلالتابعة هلا بالنسبة    

  .املكفوفني الصم مثل التالميذ، بالغة التعقيدال اتذوي اإلعاق التالميذ أيضاً  املستهدفةالفئة
علـى الـصعيد الـوطين،       العليا  املرحلة الثانوية   بتوظيف معلمي  بلديات أربع   وتقوم  -١٩٣

وحيرص بقدر اإلمكان   . مع الدولة  ات أبرمت اتفاقوجب  مبالبالغة،   اتعاقاملصابني باإل  للتالميذ
  .لبلدية التابعة لالعليا الثانوية يف املدرسة  املناسبالتعليم النظامي يف التعليمهذا  دمج على
ـ املعرف تطلبـات امل توضـيح هبدف   العديد من اإلصالحات    احلكومة أطلقتو  -١٩٤ يف  ةي

ـ املعرف تطلباتامل أهداف ويشكل توضيح    .بكرةاملحل  ارامل ذمن اإللزامية املدرسة االبتدائية   ةي
دعم  يف حاجة إىل   الذين هم  األطفال لتحديد  أساسياً شرطاً وأولياء أمورهم  لتالميذلإبالغها  و

  .ة مبكرمرحلةيف  خاص
 واحتياجات أوضاع ىلإ تعليم الكبار  أيضاًوالشباب  وتعليم األطفال    أن يستند  جيبو  -١٩٥
ـ دعم  لتلقي ا والشباب   ألطفالااخلاص ب  يف نظام التعليم   التالميذ حيق جلميع و .التالميذ اص اخل

ت دواواألالوسـائل    أيـضاً و املساعدة الشخصية  اصاخلدعم  ال شملوميكن أن ي   .بطلب منهم 
 التلميذ معوضع خطة عمل    من ذلك و    التحقق يةمسؤولدير املدرسة   وتناط مب . اصةاخل التعليمية

املتعلـق   اقتراح احلكومـة  بشأن   قراراً،  ٢٠١٠ هيوني/حزيران يف   ،الربملان واختذ. وأولياء أموره 
ـ الـذي   و،  ٢٠١١ هيولي/متوز ١يف  الذي بدأ نفاذه     )٩٧(اجلديد قانون التعليم ب  حقـوق  عززيس
  .خطة العمل بشأن مدير املدرسة قرارالطعن يف  مثالًالقانون وسيتيح .  عدةنواحمن  الميذالت

 املقدم إىل  دعمالتطوير  ترمي إىل    حكومية إعانة ٢٠٠٧ عام   يف  احلكومة واعتمدت  -١٩٦
ـ   ول ومي .والكتابة واحلساب  تعلم القراءة  يف يعانون من صعوبات  الذين   لتالميذا  دعمذلك ال

  .اإللزامي  االبتدائيالتعليم السنة األوىل إىل السنة الثالثة من من مبادرات حمددة
__________ 

 .2009/10:165ة كومأعدته احلمشروع قانون  )٩٧(
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ـ وتكيبتطوير  ذوي االحتياجات اخلاصة    ومدارس  تعليم  لالوكالة الوطنية ل  وتقوم    -١٩٧  في
يف و ياملدرسيف التعليم   ، و ي ما قبل املدرس   التعليم الستخدامها يف املساعدة   الوسائل التعليمية 

الوسـائل   ملنتجـي  أيـضاً  ميكنو .ذوي اإلعاقة من   والتالميذ طفاللأل  بالنسبة تعليم الكبار 
  . تلك الوسائلتطويرلاالستفادة من الدعم  التعليمية
 لكبـار لاملوجـه    األساسي تعليم البلدي ال ملشاركة يف ا اتبلديال  سكان لكلحيق  و  -١٩٨

 ، سنة٢٠ سن الشخصبلوغ  اليت تلي    التقوميية الثانية  ستة أشهر فترة   من   ، بدءاً )كومفوكس(
بـشرط أن يكـون     ،  اإللزامي التعليميف   عادةالذي ُيدَرك    ةالكفاء  مستوى لكميال  كان   إذا

 . العـايل  الثـانوي يف املستوى    تعليم الكبار  أيضاًتوفر   أن البلديات علىو .السويد يف مقيماً
 بلديـة ال سكانل أما بالنسبة  .عاقةن فيهم ذوو اإل   ، مب اتالبلدي مجيع سكان  وينطبق هذا على  
، )سـارفوكس ( هلـم  املوافق تعليم الكبار فيحق هلم متابعة    ،  النمويف   عجزالذين يعانون من    

 أيـضاً وميكـن أن يـوفر      .  العايل اخلاص  الثانوياملستوى   تعليم توفري   أيضاً لبلدياتاعلى  و
 الـسويدية اللغـة    تعليمأما  . "سارفوكس"و" كومفوكس" يف إطار برناجمي     التدريب املهين 

 .السويدية يف اللغة  املهارات األساسية  الذين يفتقرون إىل   نوهاجرفيستفيد منه امل   نللمهاجري
  .خرينملشاركني اآلا حقوقبنفس   اإلعاقةوذو نواملهاجرويتمتع 
 اإلشـراف  تعزيز من أجل  ٢٠٠٨عام   )٩٨(السويدية املدارس  هيئة تفتيش  نشئتأُو  -١٩٩
 يقوم يف حيز كبري منه على نظـام          الذي ديالسوي ينظام التعليم ال  يف ودةاجلتقييم  و الوطين

ذوي  لتالميـذ ا تعلـيم ودة  املواضيعية جل  التقييمات هيئة التفتيش  عمل شمليو .مركزي ال
  .الذين يعانون من عجز يف النمو لتالميذن فيهم ا، مباإلعاقة
يعـانون مـن    الـذين    للبالغني إعادة التأهيل  توفري مسؤولية قاطعةاملجلس  مب وتناط  -٢٠٠
الثانويـة   يف املدارس  لغة اإلشارة  أيضاً هؤالء األشخاص وميكن أن يتعلم     .مكتسبة باتإصا

 .على سبيل املثال، تعليم الكبار ويف رابطات الشعبية

. اإلعاقـة  لألشـخاص ذوي   متكـامالً   تعليماً )٩٩(املدارس الثانوية الشعبية  وتوفر    -٢٠١
رابطات ( احلرتعليم الكبار   ل الدولة ةإعان  من فقط  يف املائة بقليل   ١٠ على ما يزيد ويستعمل  
بليون كرونة سويدية،    ٣,٢ما جمموعه   أنه يستعمل   ، أي   )الشعبية واملدارس الثانوية  الدراسة

__________ 

علـى  الطالب البـالغني  ميذ و والتال ضمان حصول مجيع األطفال    على السويدية املدارس هيئة تفتيش تعمل   )٩٨(
تقييم اإلشراف و  الوكالة مهام تشملو. يف بيئة آمنة   يدةاجلنوعية  الذات    األنشطة  وغريه من    املتكافئ التعليم

 .وأولياء األمور الطالب الشكاوى املقدمة منالتحقيق يف اجلودة و
  غـري  درسة منها مبنظمات  م ١٠٧ وترتبط،  )٢٠١٠( املدارس الثانوية الشعبية  من   ١٥٠ يف السويد توجد   )٩٩(

ثانويـة   كل مدرسة  تقررو .واملناطق جمالس املقاطعات منها   ٤٣تدير  و خمتلفةرحبية   حكومية ومنظمات غري  
 املـدارس الثانويـة الـشعبية      تعملو .هاتنظيم يةكيفو ها ستقدم اليت  املناهج الدراسية  بشكل مستقل  شعبية
مدونـة القـوانني    . املقاطعاتلس  اجموالدولة    إعانات من خالل  متولواصة  اخل  االستراتيجية هاخلطط وفقاً

 .2008:567 السويدية
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  قـدره   إضافياً مبلغاً أيضاً الدولةوختصص  . اإلعاقة ألشخاص ذوي ا تعليم للمسامهة يف متويل  
  .لنفس الغرض كل عامكرونة سويدية   مليون١٠٠حوايل 
 أن تـضمن وصـول      كلية جامعية وجامعة  على كل   ،  التعليم اجلامعي وفيما خيص     -٢٠٢

ختصيص من خالل    يف املقام األول   متول ، اليت التعليمي تدابري الدعم إىل   ذوي اإلعاقة  الطالب
هلـذا   لتعليم اجلـامعي  املوجهة ل  هامنح املائة من   يف ٠,٣ نسبة والكليات اجلامعية  اجلامعات
  .الدولةها صصيت ختألموال ال أن يطلب تلقي اأيضاًالتعليمي  مركزلل وميكن .الغرض
على و  على مسؤويل اتصال خاصني    اًتقريب والكليات اجلامعية   اجلامعات كلوتتوفر    -٢٠٣

ذوي  للطـالب  توفريهااليت ميكن    أمثلة تدابري الدعم   تشملو .ذوي اإلعاقة  للطالب منسقني
كيفة حـسب   امل الوسائطعلى  املواد املطبوعة   ، و كيفة حسب حالتهم  امل متحانات اال اإلعاقة

والترمجة  اإلضايف، والدعم اللغوي،     والتوجيه، واإلرشاد،   تدوينواملساعدة على ال  ،  احتياجاهتم
  .الدروس لترمجة مترمجني والكليات اجلامعية بعض اجلامعاتوتوظف . إىل لغة اإلشارة

إىل  ترمجةال تنظيمبتحقيق بشأن    )١٠٠(الوطنية للتعليم العايل   السويدية الوكالة وقامت  -٢٠٤
  .يف هذا اجملال بعض التغيريات إىل أدىمما  للطالب، لغة اإلشارة

 ذوي اإلعاقـة   لطـالب ادعم  املتعلقة ب  والكليات اجلامعية  اجلامعاتتدابري  وتشكل    -٢٠٥
 الوكالة السويدية الوطنية للتعليم العايل    من قبل   ، مبا يف ذلك      بطرق عديدة  شرافموضوع اإل 

 معينة قراراتاستئناف  أيضاًاملمكن  ومن .شرافيف جمال اإل اليت تضطلع هبا     نشطةاأل  إطار يف
 .التعلـيم  يف جمال  حظر التمييز  تعارض مع ا ت أهن على أساس  ةيجامع ليةأو ك  جامعةتصدرها  
  .وطنية مستقلة  هيئةالذي هو ،)١٠١(العايل التعليمطعون  جملس االستئناف وينظر يف
يف  ذوي اإلعاقة  والشباب األطفال  عدد بشأن أي إحصاءات على   السويدوال تتوفر     -٢٠٦

الـدعم   الذين يتلقون  ذوي اإلعاقة  الطالب بشأن إحصاءات تتوفرومع ذلك،   . نظام التعليم 
 طالبـاً  ٤ ٩٠٦ ما جمموعه  ، تلقى ٢٠٠٨عام   وخالل. التعليم اجلامعي  اص يف اخل التعليمي

املائة   يف ١,٧ ويعادل ذلك . السويدية لكليات اجلامعية وا يف اجلامعات اخلاص   الدعم التعليمي 
 والكليـات اجلامعيـة    يف اجلامعات ) ٢٨٧ ٥٩٨(طالب بدوام كامل    العدد اإلمجايل لل   من

 مجيـع  عن   كاملةمت تعطي صورة  اإلحصاءات ال  ومع ذلك فإن  .  تلك السنة  خالل السويدية
  .عاقةمن ذوي اإل طالب اجلامعات

 يف املائة ٣٦ الرجال نسبة، بينما شكل )٣ ١٣٧( املائة  يف٦٤نسبة  وشكلت النساء  -٢٠٧
 .٢٠٠٨ خـالل عـام    التعليمي اخلـاص   دعمال الذين حصلوا على   الطالبمن  ) ١ ٧٦٩(

__________ 

والبحـث  ،  والكليات اجلامعية  اجلامعات عن اإلشراف على   مسؤولة الوطنية للتعليم العايل   الوكالة السويدية  )١٠٠(
 .وما إىل ذلك، واإلحصاءات، التعليم العايل جودة يف

  يف تتخـذ  قرارات معينـة   الطعون املقدمة ضد   تقييم مبهمةلطة عهد إليها    س هو العايل التعليمطعون   جملس )١٠١(
 .ةاملهني لكلياتا وقطاع القطاع اجلامعي
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 . رجـال  ٧امـرأة و   ١٤  منهم ،طالب الدكتوراه من   من هؤالء األفراد   ٢١، كان   وإمجاالً
  .الطالب يدرس فيها هؤالء اليت التعليمية اجملاالت تشري إىل إحصائياتتتوفر أي  وال

 للـصم  لغة اإلشـارة   جمال الترمجة إىليف التدريب شعبيةثانوية   مدارسعدة   متنظو  -٢٠٨
 يتـوىل   دراسات الترمجة  و للترمجة معهدعلى   جامعة ستوكهومل وتتوفر  . يف السويد  املكفوفني

املـدارس الثانويـة     على لغة اإلشارة الترمجة إىل    تدريباملتعلق ب  احلكوميدعم  ال توزيع مثالً
  .باستمراره وتقييم التدريبومتابعة  األنشطةهذه  اإلشراف على مع، الشعبية
أن  مما يـدل علـى     ،)١٠٢(٢٠٠٩ هيولي/متوز ١ يف اجلديد قانون اللغة  بدأ نفاذ وقد    -٢٠٩
وجيب أن ُتَوفر اإلمكانيـة     . السويدية لغة اإلشارة  وتعزيز  محاية يتوىلعليه أن    بأسره اجملتمع

 لسبب آخر  لغة اإلشارة  حيتاجون إىل   من أو أو ضعف السمع  ،  يعانون من الصمم  من   عميجل
تقـدمي   هتدف إىل  دراسة ٢٠١٠ عام    خالل  احلكومة وأجنزت .ها واستخدام وإتقاهنا هالتعلم

 االبتدائيـة املدارس  االبتدائية و  يف املدارس  لغة اإلشارة   التالميذ تلقني كيفيةبشأن   مقترحات
 أساليب على حتديد  العمل )١٠٤(للغة السويد وجملس )١٠٣(والفولكلور اللغةهد  معبدأ   و .اخلاصة
 للغة يف موقعه على شبكة      السويد جملسموقع   ويقدم .٢٠٠٩خالل عام   ،  لغة اإلشارة  تطوير
  .نترنت خمتلف األخبار والبيانات املرتبطة بقضايا لغة اإلشارةاإل

 و، وه١٩٩٠منذ عام  لغة اإلشارة يف ألستاذيةل برنامج جامعة ستوكهوملويوجد يف   -٢١٠
  التابع لـدائرة   لغة اإلشارة  يف قسم  لغة اإلشارة  البحث يف  وجيري .يف العامل  نوعهاألول من   

 الـسويدية  عالماتال وثقت معجمية عملية أيضاً  القسم ذلك يفوتتم  . اجلامعةاللسانيات يف   
 على مجيع املـستويات،    شارةلغة اإل  يف التدريب وتوفر اجلامعة  .لغة اإلشارة  معاجم وتنشر

  .الدكتوراه يف ذلك دراسات مبا
 من خـالل   معتمدين مترمجني واصبحكي ي ل لغة اإلشارة أتيحت الفرصة ملترمجي    و  -٢١١
 هذا الدولة إذنوالغرض من   . ٢٠٠٤ منذ عام    )١٠٥(اإلداريةواملالية و  اخلدمات القانونية  وكالة
ـ . ؤهلنيلتحريريني امل الشفويني وا مترمجني  لل حاجة اجملتمع  تلبيةهو    العمـل ب اإلذن صدروي

 )١٠٦(قانون ل وفقاًاإلدارية  واملالية و  اخلدمات القانونية   وكالة عن حتريريأو  شفوي   كمترجم
  .ينحمدد )١٠٧(مرسومو

__________ 

 .2009:600 مدونة القوانني السويدية )١٠٢(
 .مثالً السويدية لغة اإلشارةبشأن رف ااملع ونشر دراسةوحفظ و مجع املعهد توىلي )١٠٣(
 .السويدية لغة اإلشارة لىمهمة الوصاية عتتوىل  لمعهدتابعة ل هو وحدة للغة السويد جملس )١٠٤(
 تفـويض  أكثر من ثالثني  ب عهد إليها   الدولة هيئاتهيئة من    هي اإلداريةواملالية و  اخلدمات القانونية  وكالة )١٠٥(

 .يف املقام األول واإلدارة، واملشتريات، وإدارة املخاطر واملالية،  القانونجماالتيف ، عمل خمتلف
مدونة القوانني   ،يهماملوافقة عل والتحريريني والشفويني    لمترمجنيل ذنباإل  املتعلقة األنظمة بالغإب قانون اإلذن  )١٠٦(

 .1975:588 السويدية
 ).1985:613(  والتحريرينيالشفوينيلمترمجني اإلذن ل مرسوم )١٠٧(
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وقد . والكليات اجلامعية  يف اجلامعات  ىجر يُ أكادميي تدريب هو   املدرسنيتدريب  و  -٢١٢
وسيتضمن . املدرسنيلتدريب   اهليكل اجلديد   بشأن قراراً ٢٠١٠عام   الربملان السويدي  اختذ

االحتياجـات  ذوي   تعليم هو أحدها،  جماالت ةمثاني املستقبل يفاجلزء األساسي من الربامج     
  .٢٠١١عام  خريف يف اجلدد املدرسنيتدريب  وسيبدأ. اخلاصة
 املدرسـني  منح يهدف إىل  اًخاص اًمشروع ٢٠٠٧ عام   خالل احلكومة   وقد أطلقت   -٢١٣

 الحتفـاظ با هلم السماح مع،  والكليات اجلامعية  يف اجلامعات اإلضايف   التدريبتلقي  ل رصةف
تعلـيم ذوي    يف من تنمية مهـاراهتم    مثالًومتكن املدرسون   . رواتبهم املائة من   يف ٨٠ بنسبة

  .هذا املشروع يف إطار االحتياجات اخلاصة
دبلوم الدراسات العليا حضري تل التدريب حالياً وكليات جامعية  تسع جامعات وتقدم    -٢١٤
ليشمل  ٢٠١١  عام  من اعتباراً دبلومنطاق ال وسع  سُيو. االحتياجات اخلاصة ذوي   تدريب يف

املصابني بعجز بـالغ يف     ، و والبصر السمع الصم وضعاف    التالميذ لتعليم جماالت حمددة  أيضاً
 .النمو ويف الكالم

  ٢٥املادة   
  الصحة
 الـصحية  الرعايـة  تقدمييف   )١٠٨(الطبيةمات الصحية و  اخلدمن  اهلدف العام    يتمثل  -٢١٥
 احترام مع توفري الرعاية وينص القانون على وجوب     . على قدم املساواة   جلميع السكان  اجليدة

 األحكام الدسـتورية   يف قواعد حمددة  توجد   الو. وسالمة الفرد  جلميع الناس  القيمة املتساوية 
  .اإلعاقة ألشخاص ذويتتعلق با
أن  وجيـب    . قدر اإلمكان  مع املريض  بالتشاور   وتقدميهاالرعاية   تصميمن  ال بد م  و  -٢١٦

ومبا أن األشخاص    .)١٠٩(سالمتهعلى  و همصري تقرير يف   ملريضاحق   احترام علىالرعاية  قوم  ت
اجمللـس  يوصـي   ،  أنفسهمب على اختاذ القرارات  حمدودة   قدرة لديهمكون  تقد  ذوي اإلعاقة   
لقـرارات  ا هاختاذاملعلومات و  على ملريضتيسري حصول ا  ببصفة عامة    الرفاهو الوطين للصحة 

األدوات خمتلف   أو ترجمامل دعمتوفري  ض احلاالت   عيف ب  املناسبقد يكون من    و .به اخلاصة
 اآلثار النامجة عـن   إملام ب  أن يكون للموظفني   ينبغي أنهب كما يوصي اجمللس   .املساعدة املعرفية
  .وتقدميهالرعاية لتخطيط العند  اإلعاقة
 الظـروف االجتماعيـة     خلق يف لصحة العامة دمات ا خل اسياهلدف األس ويتجلى    -٢١٧
  آخـر  نتائجوقد تبني من    . على قدم املساواة   لصحة اجليدة  با مجيع السكان كي ينعم   ل املواتية

__________ 

 .٢، الفقرة 1982:763اخلدمات الصحية والطبية، مدونة القوانني السويدية، قانون  )١٠٨(
 .)أ(٢ة الفقر، 1982:763 مدونة القوانني السويدية، )١٠٩(
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 ذوي  يف صـفوف   اعتالل الـصحة   أن )١١٠(٢٠١٠ لعام الصحة العامة  سياسةتقرير متعلق ب  
وعدم تـوفر   ية  االقتصادسوء الظروف   و التعليم فاض مستوى اخن  مثل عواملب اإلعاقة يرتبط 
  .يف احلياة العملية مناصب الشغل

يف النشاط  ق  باحلكل فرد    متتع يف السويد  للصحة العامة وطنية  السياسة  لومن أهداف ا    -٢١٨
اإلعاقات علـى   اإلصابات و  بعضإنه قد تؤثر    حيث  و .يدةاجل جنابيةاإلصحة  بال و اآلمن اجلنسي
للـصحة   املعهـد الـوطين    هيئات مثـل  تقوم  ،  ية اجلنس حياة الشخص  علىو ينساجلالنشاط  
.  اإلعاقة وذو األشخاصالذي قد حيتاجه     دعمال نوعبشأن   رفاعامل مبحاولة حتسني  )١١١(العامة

رعاية  يوفروا أن   همميكن والطبية اخلدمات الصحية ويتعلق األمر بضمان كون العاملني يف جمال        
  .والصحة اإلجنابية ياجلنسالنشاط بلومات ذات الصلة ويقوموا بنشر املع جيدة
 اجليـدة   والنشاط البدين  التغذيةعادات   على تعزيز  خالل العام املاضي  وعمل املعهد     -٢١٩

لكتـروين  اإلوقـع   ويتضمن امل . ٢٠١١خالل عام   سيواصل ذلك   و،  ]صحة األكثر   السويد[
ـ     ، فضال عن  القراءة ةسهل السويديةباللغة   معلوماتمشروع  لل . رىمعلومات بأشـكال أخ

يـل  اطريقـة بر  أي ب ،  أكثر فـأكثر   بديلة بصيغ جال اإلعاقة املتعلقة مب  عهدامل تقارير   وتصدر
  .بلغة اإلشارة منطوقة أو أو

 الذين  ملوظفنياخربات   حتسني من إعانات الدولة،  من خالل ،  احلكومة وقد مكنت   -٢٢٠
 تفعُدو. م عمله  يف إطار  عاقة عقلية إب عقلي أو  األشخاص املصابني مبرض  بتصال  بااليقومون  

 العالج و جماالت الرعاية  يفاملوظفني   لتدريبجمالس املقاطعات   البلديات و  إىل إعانات الدولة 
ر يف  ستثمااال على  األموال تلك عدتوسا .للعملالتأهيل  إعادة  العمل و  عن   ، فضالً والسكن
بتعزيز  و نياملستخدم وعيتحسني  ب هذا املشروع  ويتميز. مجيع أحناء البلد   يف ملهاراتحتسني ا 
املبنية علـى    املمارسة يف اجتاه خطوات هامة   يشمل  هو  و ،ة األمد طويل طموحاتبالوالتعاون  
 هلـذا   التخطـيط  يف بنـشاط قارب  األو واملستخدمني ىاملرض منظمات   شاركتو .التجارب
  .جناحه ساعد علىي مما ،هتنفيذيف املشروع و

 يستخدمقد  ف ،الطبيةالصحية و اخلدمات   يف جمال    عالجالمن   خمتلفة وتستخدم أنواع   -٢٢١
مع  الشديد الذين يعانون من االكتئاب    األشخاص عالج ل العالج بالصدمات الكهربائية   مثالً
مـسؤولني  لل وضـح وإشـرافه    والرفاه اجمللس الوطين للصحة   عززوقد   .االنتحار خطرمن  

  .بالغها هلموإ لمرضىلاملعلومات  فيما يتعلق بتحسني توفري ممسؤوليته )اتقاطعاملجمالس (
__________ 

)١١٠( Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa - allas ansvar  ] الـصحة العامـة   سياسةتقرير 
 السويدياملعهد [  Statens folkhälsoinstitut، ]مسؤولية اجلميع - يف املستقبل الصحة العامة :٢٠١٠ لعام

 .٢٠١٠، ]للصحة العامة الوطين
ـ  املتعلقةمعارف  ل ل وطين كمركز يعمل: اجملاالت التالية  مسؤولية لعامةالوطين للصحة ا   املعهدب تناط )١١١(  طرقالب

  الكحـول  يف جمـايل   اإلشراف وممارسة العامة، السياسات الصحية  وتقييمومتابعة   واالستراتيجيات الفعالة 
 .الصحة تشكل خطرا على السلع اليت وكذلك والتبغ
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موقع اجمللـس    يف والطبية باخلدمات الصحية  املعلومات املتعلقة  منجزء هام    نشريو  -٢٢٢
علـى  ، الذي يعمـل     www.socialstyrelsen.se: فاه على شبكة اإلنترنت   الرو الوطين للصحة 

املبـادئ  ( كة العامليـة  ملنظمة احتاد الشب    املتعلقة بإمكانيات الوصول   املبادئ التوجيهية  أساس
إمكانيـات الوصـول    ملتطلبات   أيضاًوالذي يستجيب   ) التوجيهية املتعلقة باحملتوى الشبكي   

  .الرعاية الصحية راكزمب املتعلقة بالنسبة إلمكانيات الوصول ٩املادة  انظر .األساسية
 فهناك،  يةالسويد اخلدمات الطبية  عند تقدمي  ىاملرضاليت يدفعها    رسومأما بالنسبة لل    -٢٢٣

 خـالل  األقصى رسومالمبلغ  يدفع املريضه عندما أنهذا  ويعين   ." العالية تكلفةالاحلماية من   "
 خالل ما تبقى مـن     اًالعالج جمان  احلق يف احلصول على    ه متنح جمانية حيصل على بطاقة  ،  العام
بلـغ احلـد    وي .أيـضاً  األدوية على و البلد كله  على التكلفة العالية من   مايةاحل طبق وت .العام

العنايـة    أشكال بعضو  وعالج الرعاية الطبية   فتوحةامل لرعاية الطبية ا تكلفةاألقصى السنوي ل  
 لألجهزة وبالنسبة،   كرونة سويدية  ١ ٨٠٠ لألدوية  كرونة سويدية، وبالنسبة   ٩٠٠ باألسنان
 . كرونة سويدية٢ ٠٠٠ التقنية

  ٢٦املادة     
  التأهيل وإعادة التأهيل

 وإعـادة التأهيـل    إعادة التأهيل الطيب  : إعادة التأهيل الثة أنواع من     ث توجد أساساً   -٢٢٤
  .القيودليس على الفرص و مع التركيز على ، املهينإعادة التأهيلواالجتماعي 

 التأهيـل  تـوفري  مسؤولية،  يةالطب دماتواخلالصحة  قانون   ل وفقاًني،  سؤول بامل وتناط  -٢٢٥
  احلفاظ أوميكن أن تكون ضعيفة      حمددةوظائف   عادةاست هبدف ةاملعيناألدوات  وإعادة التأهيل   و
ويف . العـالج  عمليةبشأن   تهمسؤوليتحمل الفرد   ي،  إعادة التأهيل  و التأهيل ويف سياق . يهاعل

 يأخـصائي  مثل خمتلفة إمكانيات الوصول إىل فئات   تتوفر  جيب أن   ،  التأهيل الطيب إعادة   جمال
تقومي الكـالم    يأخصائيو العالج املهين  يأخصائيو،  العالج الطبيعي  يأخصائي و ،السمعيات

  .نيياننفسال واألطباء نيجتماعياال نيخصائيواأل، واللغة
خمتلـف   بـني توفر تعاون مثمـر     الضروري   من    أنه السويد  يف تجربةال وأظهرت  -٢٢٦

األهـداف   قد ُحـددت  و .فردال عادة تأهيل عملية إ جناح  إل وخمتلف املسؤولني  التخصصات
الـدعم   يطبـع  بشكل التأهيلأهيل أو   التإعادة   تفاعل يتوفرأن   جيب: ار يف هذا اإلط   التالية

يف الوقـت    املبـادرات  جيب أن تنفذ  و .الفرد مع احتياجات وافق  يتو نهج شامل باملبادرات  و
 .االجتماعية واالقتصادية  املسؤوليةية و األخالق شروط لل طبقاًبالطريقة الصحيحة،   و املناسب

 تشرين  يف جمالس املقاطعات بني البلديات و   شتركةاملتوجيهية  البادئ  امل  وضع علىعمل  بدأ ال و
باسـتثناء   جمالس املقاطعات   مجيع يف األهدافمع توخي حتقيق تلك     ،  ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  .اثننيجملسني 
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 ألشخاص ذوي ا مشاركة   جمالني أساسيني ينبغي أن تعزز فيهما      والعمالةالعمل  وميثل    -٢٢٧
 بتـوفري  )١١٢(السويدية  العام وظائف القطاع دائرة   تلفقد كُ و. يةاالجتماع  احلياة يف اإلعاقة
 التأهيـل  أو إعـادة  لتحقيـق ا وأ اإلرشاد مبادرات تركز على   يف شكل  التأهيل املهين إعادة  

البلديات و االجتماعي مكتب التأمني  معيف هذا الصدد     الدائرة وستتعاون .للعملاإلعداد   أو
ـ  العديد من املبادرات   مةاحلكو أطلقتو .)١١٣(جمالس املقاطعات و  وضـع  دف حتـسني  هب
 حاجـة  يف اًأشخاص العملوحىت يوظف أصحاب    . اإلعاقة يف سوق العمل    ألشخاص ذوي ا

األجهزة  لدعم املبلغ املتاح   قيمة  احلكومة رفعت،  من ذي قبل   على نطاق أوسع   لدعمل ماسة
 بالنـسبة   وأة للموظف   ، سواء بالنسب  الشخصية املساعدة  عن تقدمي دعم   فضالً املعينة، ةاملهني

  .٢٧املادة  انظر . التجاريالعملصاحب ل
تناسـب   عمومـاً  عمـل الالباحثني عن    تستهدف )١١٤( عديدة مبادرات واتضح أن   -٢٢٨

وظـائف   دائـرة  تتخذها احملددة اليت  املبادرات ُعززتكما  . أيضاً اإلعاقة ألشخاص ذوي ا
ـ الدين ي  ألفرادا أيضاً كومة احل وقد مكنت  .ذوي اإلعاقة  ألفرادصاحل ا ل  العام القطاع  ونتلق

 احلكومـة  وقامت. تعويضاهتم وافقديدون أن    واعمل من أن ي   النشاط  عن املرض أو   تعويضال
  إىل العمـل بالنـسبة     نتقـال اال فـرص  من أجل تعزيز     يف عدة مناسبات   املواردبالزيادة يف   

 يتركـون لـذين   وبالنسبة لألشـخاص ا    لعملحتد من قدرهتم على ا     إعاقةذوي   ألشخاصل
  .٢٧املادة  انظر . العاموظائف القطاع راقبها دائرةت تدابريإىل ميرون املرض و  عنتعويضال

الطـب   جمـال  احلكومـة يف   مـشروع  يف إطار  من املهام عدد كبري   جيري تنفيذ   و  -٢٢٩
 لألشـخاص   بالنـسبة  بطرق خمتلفـة   الرعاية والدعم  حتسني تروم وهي مهام  ،)١١٥(النفسي

والتوظيـف  العمـل   ب  تلـك املهـام     بعـض  رتبطيو. إعاقة عقلية  أو املصابني مبرض عقلي  
  .املعينة األجهزةو

 لمبادراتل ،اخلاص دعم الدولة  من خالل ة،  ولوياأل  درجة عالية من   احلكومةتويل  و  -٢٣٠
ـ  بعيـدون  الذين هم عقلية و  إعاقةاملصابني ب  األشخاص   اليت تستهدف   ن سـوق العمـل    ع

  .خاص بشكل
 تلـف  وخت.ة واإلمداد هبا  املعيناألجهزة  ية متويل   طبالة و يصح ال تقانون اخلدما  وينظم  -٢٣١

 .األجهـزة ستستخدم فيه تلك     السياق الذي  باختالف املعينةاألجهزة  ب اإلمداد املسؤولية عن 
  يف احلياة اليومية   أيضاًو،  ةواملدرس البيئة املباشرة يف  و ،يف املرتل  املعينةاألجهزة   وتناط مسؤولية 

__________ 

قضايا عن   املسؤولية القطاعية  الدائرة مهام وتشمل. ةيمسلطة حكو  هي السويدية وظائف القطاع العام  دائرة   )١١٢(
 .سوق العمل يف إطار سياسةاإلعاقة 

 ).2003:1210( تدابري إعادة التأهيلل التنسيق املايل قانون )١١٣(
 .التطور وضمانات العملوديدة اجل وظائفال )١١٤(
ـ ة العقلية، اليت    اإلعاقباملصابني مبرض عقلي و    ألشخاصاملتعلقة با  سياسةال) 2008/09:185( املراسلة )١١٥(  هاقدمت

 .٢٠٠٩أبريل /نيسانيف  الربملان احلكومة إىل
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 .)١١٦(والبلـديات  جالس املقاطعـات  مب، أي   الرعاية الصحية  مبسؤويل ج،والعال لرعايةويف ا 
  .خرآل جملس مقاطعة من األمثان واألمناط وختتلف
 يفنظمـت    ةاملعين  األجهزة رية اختيار حب جتربة تتعلق  على االعتماد   تعتزم احلكومة و  -٢٣٢
مـن   إلعاقةااألشخاص ذوي   املسنني و األشخاص   متكنيهتدف إىل   و جمالس مقاطعات،  ثالثة

  .املعينة بأنفسهم، على نطاق أوسع من ذي قبلاألجهزة  ختيارا
 جمـالس املقاطعـات    تقـع يف  خمتلفة   وحداتُتطلب يف   و املعينةاألجهزة  ُتجرب  و  -٢٣٣

 الرعايـة    مراكـز  يف:  املؤهلني مهنيـاً   اخلدمات الطبية قبل موظفي الصحة و    من   ،والبلديات
البـصر،  ، ومراكز   عسممراكز ال ، و ة املعينة جهزاأل راكزوم،  الطبية والعيادات الصحية األولية 
  .)١١٧("Taltjänst"و الترمجة ومراكز العظام ودوائر طب

 آمنة وظيفية أجهزة    من أجل ضمان   ، الدولة بتمويل من  وُتقَيُم ةاملعينُتختَبر األجهزة   و  -٢٣٤
  .اإلعاقة لألشخاص ذوي

املرتبطـة   البحث والتطـوير    أعمال يف املعينة للتكنولوجيا املعهد السويدي  ويشارك  -٢٣٥
 يـوفر كمـا   . اإلعاقة ألشخاص ذوي املخصصة ل  املعينةاألجهزة  لتكنولوجيات اجلديدة و  با

  .الدويلعلى الصعيد   يف هذا اجملالالتعاون ويقوم بتنمية املهارات،التدريب و

  ٢٧ملادة ا    
  العمل والعمالة

ـ  نطاقواسعة ال  قرارات عدة احلكومة والربملان  اختذت  -٢٣٦  وظيـف ت  تـسهيل  دفهب
لمجتمع ل ه ينبغي على أن  الدستوروينص   . على العمل  هتمقدرحتد من    إعاقة ذويألشخاص  ا

  .اإلعاقة  على أساس)١١٨(التمييز ويكافح احلق يف العمل أن حيمي ككل
املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة املتمثل يف  احلكومةوحىت يتسىن بلوغ هدف سياسة   -٢٣٧

لتحديـد    معاً أن يعملوا  يناملتضرر، جيب على األطراف     الظروف املعيشية  يف   حتقيق املساواة 
ـ املصابون ب ألشخاص  واليت يصادفها ا   يف سوق العمل   املوجودة حالياً  العقبات وإزالة  اتإعاق

 الـسويدية   العـام  وظائف القطاع دائرة   وقد سبق وأن كُلفت   . على العمل هتم  قدرحتد من   
 والعمل طاليب العمل مؤهالت   بني طابقةاملعلى  و،  دافرلأل نافسيةالقدرة الت  العمل على تعزيز  ب

 اإلعاقة لألشخاص ذوي   بالنسبة العملعلى   قدرةالاخنفاض   لتعويض عن ا أيضاًو ،يف حد ذاته  
إجياد  االستفادة من فرص   ترى احلكومة أن  و .ذات األولوية  الفئة املستهدفة  الذين ينتمون إىل  

__________ 

 ).ب(١٨و )ب(٣ الفقرتان( الطبيةاخلدمات الصحة وقانون  لوفقاً )١١٦(
يف   خدمة متاحـة   وهي .أو اللغة  الصوت وأ صعوبات يف النطق   من جيدون  مساعدةإىل   "Taltjänst"يهدف   )١١٧(

 .يةجمان خدمةوهي  ثالثية األطراف،مكاملات  إجراء عن فضالً، أو القراءة أو الكتابة دعم الكالم شكل
 .٥املادة  انظر، احلياة العملية يف جمال حظر التمييز )١١٨(
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هتم قدرحتد من    اتإعاقاملصابني ب لألشخاص   املقبل قتصادياال التحسن  اليت سيوفرها  عملال
وظـائف   ظروف مواصـلة دائـرة       حالياً يمقَُت احلكومة  وهكذا فإن  . أمر حيوي  على العمل 

 .أكثر فعاليةبشكل   املستهدفةبالفئة املتعلق طابقةامل  العام عملالقطاع

 إىل أيـضاً   األخرية السنوات  خالل اجلديدة العمل سوق تدابري سياسة  وضع وأدى  -٢٣٨
. عملإجياد   لعمل من على ا هتم  قدرحتد من    اتإعاقاملصابني ب األشخاص  متكني عدد أكرب من     

وكـذلك   ،)١١٩("AB Samhall" زيادة لدى    احملمية والعمالةدعم األجور   موارد   قد عرفت و
 شخصيةال املساعدة ودعم املعينة يةاملهن األجهزةدعم  لاملخصص    األقصى للمبلغ األمر بالنسبة 

  .٢٠٠٦عام  منذ
لعمـل  علـى ا  هتم  قدرحتد من    اتإعاق املصابني ب  العاطلني عن العمل  فراد  وحيق لأل   -٢٣٩

وظائف اليت تتيحها دائرة      سوق العمل  ةسياس برامج مجيعمن  و مجيع خدمات  الستفادة من ا
  .عملال نالباحثني ع  اليت تنطبق على باقيشروطالبنفس  السويدية  العامالقطاع
والـدعم   إبالغهم بتوفر إعادة التأهيل للحياة العملية      أيضاً، ينبغي   ذا اقتضى األمر  وإ  -٢٤٠
  .٢٦ املادة انظر. للفئة املستهدفةاملخصص  اخلاص
ألشـخاص  املوجهة ل  اصةاخلسامهات   املتعلق بامل  )١٢٠( املرسوم اصاخل الدعم وينظم  -٢٤١

 من اخلروج من دوامـة     ادراتهذه املب ومتكن  . لعملعلى ا هتم  قدرحتد من    اتإعاقاملصابني ب 
عملية  تيسر أن من شأهنااخلربة اليت  ومتكن من اكتساب منتجة توفر فرص عملوهي ، البطالة
 املبادرات تروم تلك  اإلعاقة،املتعلقة ب لسياسة  اهداف   أل وفقاًو. دون دعم  لعملإىل ا  االنتقال

 حلصول على وظيفة  ى ا عل األشخاص قدرة، وتعزيز   على العمل احملدودة   القدرة لتعويض عن ا
 والوظـائف املدعومة   األجور ذات بالوظائف أساساً املبادراتوتتعلق تلك    . هبا أو االحتفاظ 

 العام  العمل يف القطاع   أصحاب لدى  احملمية الوظائفو "AB Samhall" لدى مؤسسة  احملمية
تكـاليف  ري   أخرى غ  يف جماالت  الدعم املايل املرسوم   ينظمو .عمالة ال تطويريف إطار   و األمنو

 ة،املعينة  املهني األجهزة   دعم ذلكويشمل  .  املذكورة اخلمس عاناتاإل باإلضافة إىل ،  األجور
، )الوظائف املدعومـة  ( تابعةاملو  والدعم األوىل،  ،التنظيميةعانات  اإل، و واملساعدة الشخصية 

   . التجاريةاألعمال أنشطة عند بدء اصاخلدعم ال أيضاًو
ـ ميكن  الذي   الدعم املايل  يف مكان العمل   ملعينةااألجهزة   عمويعين د   -٢٤٢  صاحب العمـل  ل
 .غريها من األجهزة   أو املهنية املعينة األجهزة   أو إصالح  استئجار وأ لشراءأن يتقاضاه    فردأي   أو
 كرونـة   ١٠٠ ٠٠٠على مبلغ    ذي اإلعاقة  والشخص ب العمل أن حيصل كل من صاح     ميكنو

  . كحد أقصىسنوياًسويدية 

__________ 

)١١٩( "Samhall AB"  وبالتـايل  إنتاج السلع واخلدمات   منها هو ، والغرض   لمملوكة بالكام  وطنية شركة حمدودة 
 .العملحتد من قدرهتم على  إعاقةب املصابنيلألشخاص  حمفزعمل  خلق

 .2000:630 مدونة القوانني السويدية )١٢٠(
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مـسؤولية    االجتماعي التأمني ومكتب  العام وظائف القطاع كل من دائرة    وتناط ب   -٢٤٣
بيئـة   مواءمة أن يضمن   العمل  وعلى صاحب  .مكان العمل  إعداد أو/و ة املعينة املهني األجهزة
األجهـزة    املسؤول عن  فهو التأمني االجتماعي  مكتبأما  . هاحتياجاتاملوظف و وضع  ل العمل
وظـائف  دائـرة   ، يف حني أن      ما وظيفة يف ستمر الشخص املعين  لكي ي  املطلوبة املعينةة  املهني

ذي  الـشخص  من طـرف      احلياة العملية  إمكانية ولوج   ضمان اليت عليها هي    العام القطاع
 ة املعينة، املهني متعلقة باألجهزة  على منحة   للحصول ا طلب أن يقدم  أيضاً ميكن للفرد و .اإلعاقة

. ه مكان عمل  غريلو  و،  تفظ هبا حيأن   ميكن للفرد  اليتالشخصية   ةاملعيناألمر باألجهزة    يتعلقو
 الـشباب  املطلوبة من قبل   املعينة األجهزة   أيضاً  العام وظائف القطاع دائرة  ومن مسؤوليات   

 املنطوقـة  الوثـائق  تكـاليف عن   فضالً،   التطبيقي التوجيه املهين  عملية خالل ذوي اإلعاقة 
  .املهين تدريبال املشاركة يف من أجل البصر ضعافإليها  حيتاج اليت يلالغة براملكتوبة بو

 لطرف اآلخـر  ل أوصاحب العمل   الدعم املايل ل  توفري   املساعدة الشخصية  وتقتضي  -٢٤٤
  .من ذوي اإلعاقة لشخص الشخصية تقدمي املساعدة تكاليف يتحمل الذي
 اتمبادرمن أجل الدعم املايل  تلقىي أن صاحب العملل ه ميكن أن الترتيب دعم يعينو  -٢٤٥
 ثـالث عـن   الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة      مكان العمل  وتكييف والتطوير التوجيه
  .مدعومة وظائف
أن تعني دائرة )  املدعومةالعمالة(تابعة املاص و اخل فترة العمل األوىل  دعم  كما يقتضي     -٢٤٦

ـ  حيتاج إىلالذي    اإلعاقة اذ شخص ليساعد ال  اًشخصوظائف القطاع العام      ضـايف اإلدعم ال
 بعد سنةبلغ  تقد  ملدة   الدعمهذا   أن يقدم وميكن   .خالهلاأو   األولية  العمل قبل فترة  تدريبلاو

  .العملبداية 
 تلقي  املصابني بإعاقة حتد من قدرهتم على العمل       العاطلني عن العمل   ميكن لألفراد و  -٢٤٧

ـ ، عن طريق دائرة وظائف القطاع العـام       نشاط جتاري  عند بدء  نفصلامل الدعم املايل  دف هب
مع  أو بصفة فردية ، سواء   العاطلني عن العمل   ألشخاصمن قبل   بدء األعمال التجارية    تيسري  

  .آخرينأشخاص 
 حتقيـق أهـداف    يف،  غريهـا  مع،  سوق العمل املتعلقة ب  سياسةالتساهم  جيب أن   و  -٢٤٨

بدأ م" تعزيزاملتخذة   املبادرات أمثلة تشملو. يف سوق العمل   املساواة بني اجلنسني   استراتيجية
 .لألشخاص العـاملني  الضريبية   التخفيضات  منح من خالل  على سبيل املثال  ،  "العملأولوية  

االسـتفادة   تشجيع من أجل  لوالدينل املزايا املمنوحة يف   املساواة بني اجلنسني   أُحدثت منحة و
دمات خلعلى ا ضريبية   ختفيضات أيضاً وطبقت .من اإلجازة الوالدية بقدر أكرب من املساواة      

  .واحلياة العائلية  احلياة العمليةبني اجلمع  منلا والرجمما سيمكن النساء، ليةاملرت
يف سوق  الرجال  النساء و  بني تكافؤ الفرص  تعزيزعلى    العام وظائف القطاع  وتركز  -٢٤٩
نفـس   حسب الربامجمن  و  الوساطة أنشطة االستفادة من من  الرجال  لنساء و ا لتمكني   العمل
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العزلة مكافحة  إىل    يهدف ريادي شروعمب  وظائف القطاع العام   كما تضطلع دائرة   .الشروط
   .سوق العملاالستجابة ملتطلبات  عنبعيدات ال النساء املولودات يف اخلارج يف صفوف

يف و قطاعـات ال  خمتلف يف السويد يف   العمل يف سوق  والنساء الرجالتوزيع  ويتسم    -٢٥٠
 صـاحب العمـل    و الفرد على اختيارات  ثريؤمما   ،عموماً بالتفاوت   املهناألعمال و  جماالت

 اجلنـسني   بـني  تكافئاملغري   توزيعويطبع ال . جمال عمل دائرة وظائف القطاع العام     يشكل  و
يف املائـة    ٦٠ وتبلغ النـسب   .اإلعاقة لألشخاص ذوي  الدعم اليت تقدم  الوظائف باستمرار
، السائد عمالةلاشكل  صب و جمموع املنا  باعتبار لنساءبالنسبة ل يف املائة    ٤٠و لرجالبالنسبة ل 

 العمالـة ب عندما يتعلق األمر   تفاوتاً ويسود التوزيع األكثر  . املدعومة األجورذات  العمالة  أي  
وقـد   .ة يف هذا اجملـال    يف املائ  ٣٠أقل من   تبلغ نسبة النساء     حيث ،املشمولة حبماية الدولة  

رغـم   اجلنسني،ة بني   أكثر مساوا تحقيق توزيع   جهودها ل   العام وظائف القطاع  دائرةكثفت  
على تطـور تلـك      اجلمود عامل ويطغى .حىت اآلن املعامل   نتائج واضحة   حتقق أي  أنه مل  من

  .تبقى جامدة ملدة طويلة ما غالباًالظروف، إذ 
  ١الشكل 
أو غري  على العمل     القدرة حمدودواألشخاص   .اإلعاقة األشخاص ذوي  جمموع: اُألَجراء

 رجـاالً ،  السويد سكانجمموع  وشخاص غري املعاقني،    األو حمدودي القدرة على العمل،   
  )٢٠٠٨ عام (.املئوية، بالنسبة ونساًء

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 الفـصل الرابـع     -) حالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمـل       (تقرير السويد اإلحصائي      :املصدر
2008/2009:3.  

  هم من حيـصلون علـى أقـل قـدر مـن            عقلية إعاقةب األشخاص املصابني وإن    -٢٥١
 اختـاذ احلكومة   قررت السبب، هلذاو. اإلعاقة  األشخاص ذوي  فئاتكل   بنيمن   الوظائف
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 كرونة سويدية خـالل    مليون ٥٠٠ ما يقارب  بتخصيص هذه الفئة لصاحل   هادفة مبادرات
 الـيت تـوفر    للبلديات حتفيزية تقدم إعانة  ب مثالًهذه املبادرة    تعلقوت .٢٠١١-٢٠٠٩ لفترةا

 احلكومة  كلفتكما .عقلية إعاقةب صاحل األشخاص املصابنيل يارياخت نظام من خالل لالعم
 توفري خدمات إعـادة   ب،  التأمني االجتماعي  مع مكتب  بالتعاون،  دائرة وظائف القطاع العام   

 العمل بسبب   على القدرة احملدودة  لألشخاص ذوي  خدمات الدعم أنواع أخرى من    التأهيل و 
  .إعاقة عقليةإصابتهم ب

أو إىل   التوظيـف  الوصول إىل  حتسني إىل املبادراتن خالل تلك    مة م ووهتدف احلك   -٢٥٢
 .كيف حسب احتياجات األشخاص املصابني بإعاقة عقليةاملإىل العمل  إعادة التأهيل أو

 نيذال املوظفنيحبرية   حتدد، وهي   الدولة مستقلة عن  يف السويد  نقابات العمال وإن    -٢٥٣
بصرف النظر عـن    ،   العمال نقابة إىل نوملوظفاويستحب أن ينضم    . سيكونون أعضاء فيها  

 يف الـسويد   نقابات العمال نسبة االنضمام إىل    ، كما أن    إعاقةعن أي    أو همأو عرق  همجنس
  .عالية جداً

 ملدة املرضبسبب  غيابال مكافحة هبدف، ٢٠٠٨عام  لتأمني الصحيل إصالحفذ ُنو  -٢٥٤
أُحـدثت  و .٢٠٠٨ هيولي/متوز ١ذ  من لتأمني الصحي يف ا  جديدة قواعد بقتطُوقد   طويلة،
العـودة إىل   من   إجازة مرضية يقضون  ن  عدد أكرب مم   متكني هبدف جديدة إعادة تأهيل  عملية
 جعـل إىل  ،  تلـك التـدابري    من خالل ،   احلكومة وهتدف .ةمبكر تدابريمن خالل   ،  لالعم
الـدعم   مبـادرات  الوصول إىل ، مع إمكانية    نشاطال تتسم بقدر أكرب من    رضيةاملجازات  اإل

يقضون  من كل على صالحهذا اإل ينطبق  و .املرضفترة    أثناء ة مبكر مرحلةيف   وإعادة التأهيل 
  .هاسبب، بغض النظر عن إجازة مرضية

أن  مثالًوقد الحظت   . التأمني الصحي  إصالح على منظمة التعاون والتنمية  وأكدت    -٢٥٥
 للمنحى وضع حد يف   جنحت السويد، وأن   يف االجتاه الصحيح   املضي قدماً  يتطلب اإلصالح
 ضـمان ، من املهم    ومع ذلك . املرضبسبب   غياب ال تكرار بفعل عزلةالذي تفرضه ال   السليب

ـ   ال الذيو خطرياملصاب مبرض   الشخص  يستمر  أن  ك،  اإلصالح أهدافستمرار  ا أن ه  ميكن
 احملركـة القـوى  يعزز   أن نفسه الوقت اإلصالح ينبغي يف  أن هذا   و،  جراأليف تقاضي    عملي
إصالح نظـام     مثل اهلامة اتريلتغيا تؤديوقد   .العودة إىل العمل  املوجه ملن بوسعهم     دعمالو

تعتـزم  و .قـصودة املغري  و املقبولةغري   ثاربفعل اآل  ألفرادإىل تضرر بعض ا    التأمني الصحي 
 املستقبل القريـب  يف  والتأكد  ،   الصدد هذا يف تطوراتمتابعة ما يطرأ من      مواصلة احلكومة

  . غري مقصودةآثار أي تنفيذهاعن  واللوائحعن هذه  جنمتإذا  مما
 توفرييف   دور هام ب) العملاإلدماج يف سوق    مشاريع  ( االجتماعية املشاريعوتضطلع    -٢٥٦

حتد مـن    إعاقةاملصابني ب  بالنسبة لألشخاص ، مبا يف ذلك      العمل وفرص التوظيفإمكانيات  
 التأهيـل  بتـوفري إعـادة    مثالً عام ال وظائف القطاع  دائرة وقد كُلفت .  العمل قدرهتم على 

ـ ب املصابنيلألشخاص   االجتماعية املشاريعيف  األخرى  وخدمات الدعم     .العقليـة  اتاإلعاق
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يف سوق   املهتمة باإلدماج  االجتماعي العملمشاريع   العاملني يف  الغالبية العظمى من  وتتكون  
سوق  مع دوا االتصالفقالعمل يف مشاريعهم اخلاصة أو فرصة  مل تتح هلم   العمل من أشخاص  

  . بسبب اإلعاقةالعمل
 متـت يف   جرد   عمليةخر   آل وفقاًف ،يف السويد  االجتماعية املشاريع ارتفع عدد قد  و  -٢٥٧

 مـشروعاً  ١٥٠ مقارنة مـع   ، مماثالً مشروعاً ٢٠٠هناك أكثر من    كان  ،  ٢٠٠٩هناية عام   
ـ  املشاريعيف    شخص ٧ ٠٠٠ويعمل ما يقارب     .٢٠٠٧ عام رنـة مـع    مقا،  ةاالجتماعي

املـشاريع    تلك العمل يف  يؤدونمبن   ويتعلق األمر هنا   .٢٠٠٧عام  شخص   ٤ ٠٠٠ حوايل
التـدريب  أو يف    إعادة التأهيل   يف ونيشارك  الذين واألشخاص كل من العاملني  ، أي   بانتظام
  .وما إىل ذلك بطرق خمتلفة، اليومية األنشطةيف أو  خربة عمليةأو يف اكتساب املهين 
تتعلـق باملـشاريع    خطة عمـل    إطالق   ٢٠١٠أبريل  / نيسان يفكومة  احلوقررت    -٢٥٨

مساعدة عدد   تروم عديدة تضمنت تلك اخلطة تدابري   و ،عمل لإلدماج يف سوق ال    االجتماعية
خمتلفة مبتابعـة تنفيـذ      جلان وستقوم . اليت هي آخذة يف النمو     االجتماعيةأكرب من املشاريع    

  .التدابري اليت تضمنتها اخلطة
مـن  عن العمـل     الفصل التعسفي  احلماية القانونية من   يف السويد  املوظفني لوتشم  -٢٥٩

، مبا يف   اجلميعوهي محاية تشمل     ،)١٢١( للفصل عن العمل   أسباب معقولة  خالل فرض حتديد  
 حالـة  يفو. وظفامل قالةإل  مقبوالً اًسبب ويشكل إلغاء الوظائف   .ذوي اإلعاقة  املوظفنيذلك  

ـ  حبيث ،حسب تاريخ توظيفهم   أوالً نواملوظف يرتب، جيب أن    إلغاء الوظائف  ستغىن عـن   ُي
 مـن   يـستفيد  ،الترتيب  عملية وخالل .أوالً دمةخفترة   أقصر الذي قضى  خدمات املوظف 

 منحوا وظيفة على هذا     الذينعلى العمل    هتمقدرذوو إعاقة حتد من      نواصة املوظف اخلماية  احل
 .)١٢٢(تـوظيفهم  ترتيـب ض النظر عـن     العمل، بغ يف  ستمرار  الا  يف األولوية، وهلم   األساس

 نه جيـب علـى    إحيث  من   ،أيضاً مايةاحل )يف مكان العمل  املشاركة  (العمل  يتضمن قانون   و
 لفـصل شأن اب رقبل اختاذ أي قرا املوظف  اليت ينتمي إليهانقابةال لتفاوض مع ا صاحب العمل 

  .)١٢٣(عن العمل

ـ   بسبب اإلعاقة عن العمل    أي شخص  فصل ال جيوز و  -٢٦٠ كانـت  إال إذا    رض،أو امل
بالنـسبة  أمهيـة   يكتـسي    عمل القيام بأي ه  وال ميكن  بشكل دائم حمدودة   على العمل  تهقدر
  .صاحب العملل

 مايـة حلتـدابري ا بعض  يستفيدون منالذين  املوظفني محاية التوظيفقانون  ويشمل    -٢٦١
 إعانات األجـور   نيتلقو  الذين مثالً املعاقون   نواملوظف ويتمتع. املتعلقة بسوق العمل املفتوح   

__________ 

 .٧، الفقرة 1982:80مدونة القوانني السويدية، قانون محاية التوظيف،  )١٢١(
 .٢٣، الفقرة 1982:80مدونة القوانني السويدية، قانون محاية التوظيف،  )١٢٢(
 .1976:580مدونة القوانني السويدية  )١٢٣(
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 ال يغطـي ذلـك القـانون       ومع ذلك، . املوظفني الذي يتمتع به باقي    األمن الوظيفي  بنفس
أصـحاب   لدىالة احملمية   العم ب وأ،  يتقلدون منصب عمل ذا صلة بالتطوير     األشخاص الذين   

  ."AB Samhall"مؤسسة  يف إطارأو  القطاع العامالعمل يف 
التعليم مرحلة   باستثناء ،رسااملد فئاتيف مجيع    لتالميذا على أن    وينص قانون التعليم    -٢٦٢

 متكن من االسـتجابة     ربةخموظفني ذوي     خدمات لىينبغي أن حيصلوا ع    ي،ما قبل املدرس  
أن يستفيد من التوجيـه     جيب  و .مهنيةو  تعليمية أنشطة اختيار قبليف جمال التوجيه     هتميااجحل

  ).٢٩ الفقرة، ٢ الفرع( دراسية دورة الشروع يف الذين يعتزمون األفراد أيضاً
ذوي  للشباب ة بالنسبة حرجمرحلة   احلياة العملية  إىل االنتقال من املدرسة   يشكلو  -٢٦٣
تتجلـى يف    )١٢٤(همة حمـددة  مب دائرة وظائف القطاع العام     احلكومة كلفتولذلك   .اإلعاقة
ـ  تالميذتلك األنشطة   شمل  وت،   الشباب ذوي اإلعاقة   لصاحل األنشطة تنظيم  ة التعلـيم   مرحل
 األشخاص الذين تقـل   ، وكذلك    سنة على األقل   ١٦يبلغون من السن    الذين    العليا الثانوي

  .التأمني االجتماعي تعويضات من الذين يتلقون  سنة٣٠أعمارهم عن 
ذوي  لتالميذ ا انتقالمحاية   من أجل  مع املدارس   العام وظائف القطاع  دائرة تتعاونو  -٢٦٤

 أيـضاً سوق العمل    يف كل جمال من جماالت    جيب أن يكون    و .لعماملدرسة إىل ال   اإلعاقة من 
مـع  ، و رسااملـد  مع تعاونيف احلياة العملية وي   إعادة التأهيل   ب إملام لديه نيَعُم عمالة مسؤول
ألشـخاص  ا لصاحل ات على تنظيم األنشطة اليومية    البلدي يساعدو التأمني االجتماعي مكتب  
 قانون الدعم واخلدمات املوجهني لذوي إعاقات   من ١٩ ادةامل انظر( اإلعاقة الذهنية ب املصابني

الذهنيـة  اإلعاقة  ب املصابنياألشخاص  كون    االنتباه إىل  احلكومة وجهت   وقد. )وظيفية معينة 
قانون الدعم واخلدمات املوجهني لذوي إعاقات وظيفيـة        ل وفقاً يومية ميارسون أنشطة الذين  
 كلفت، ونتيجة لذلك. احلياة العملية إىل  ينتقلواأن دون األنشطةميارسون تلك   يظلون،  معينة

 لـتمكني فيما بينها    التعاونب ،٢٠٠٨عام  واجلهات الفاعلة، يف     السلطات املسؤولة احلكومة  
  .أجربعمل حلصول على افرص أن حتظى بقدر أكرب من من  سوق العمل منالقريبة الفئة 
 ٢٥سن   بلوغ من شرط  العمل  على حتد من القدرة   إعاقةب املصابون الشباب ويعفى  -٢٦٥
 العام وظائف القطاع دائرة   مل تتمكن  إذاو .)١٢٥( سوق العمل  ةبرامج سياس  يف لمشاركةلسنة  
عادة التأهيـل   إل أو للتدريب فترة   ميكن أن تقترح  ،  مناصب العمل مع املؤهالت    مطابقةمن  

  .للحياة العملية
األوروبية حلقوق    من االتفاقية  ٤ يف املادة السخرة  الرق و  حبظر األحكام املتعلقة  وترد  -٢٦٦

وهي تنطبق  ،  ةعامليبغة  ص حكاموتكتسي تلك األ  . سويديالقانون   ال وهي مدجمة يف  ،  اإلنسان
  .أدناهواردة ال األحكام اجلنائيةمثل  غريهم، متاماًأو  اإلعاقة األشخاص ذوي على

__________ 

 . بشأن سياسة سوق العمل(2000:628)املرسوم  )١٢٤(
 . بشأن برامج سياسة سوق العمل(2000:634)املرسوم  )١٢٥(
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  ٢٨املادة     
  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

 مايـة حل اخلدمات االجتماعية  وجوب تعزيز  على   االجتماعية ن اخلدمات قانوينص    -٢٦٧
، قـانون  لذلك ال  طبقاً،  لبلدياتبا تناطو .االقتصادي واالجتماعي  األشخاص على الصعيدين  

ـ و .اليت حيتاجون إليها   الدعم واملساعدة  نطاقهايف   يقيمونتلقي من    مسؤولية ضمان   شكلت
 غري قادر على االسـتجابة الحتياجاتـه       ما يكون الشخص  عند األخري املالذ املساعدة املالية 

وتكـون تلـك     .العام السياسة االجتماعية  من خالل نظام   أو مثالً العملك،  طريقة أخرى ب
وهي تكفل   ،ألسرةل املايل العام  ىل الوضع التقييم املتعلق هبا إ   ستند  يو .املساعدة رهينة باملوارد  

 على أن حيـىي    قدرة الشخص  عززي بشكل ساعدةاملُتصاغ  و . معقوالً ياًمعيش مستوىفرد  لل
  .)١٢٦(حياة مستقلة

 على مـر الـزمن     الفقر تطور علىلتسليط الضوء    مواتيةظروف   يف السويد وتسود    -٢٦٨
 من  وأ األحوال املدنية بيانات  ، سواء من خالل     ذوي اإلعاقة  األشخاص يف صفوف    هرصدو

  .االستبياناتخالل 
 علـى  يسلط الـضوء    كل أربع سنوات تقريراً   فاه  والر اجمللس الوطين للصحة     نشروي  -٢٦٩

 آلثـار  ل حتليالً ٢٠٠٦االجتماعي لعام    التقرير وقدم .يف البلد  االجتماعية الظروف املعيشية 
 اليت  األسر رب نصف اما يق   التقرير أن  قد جاء يف  و. إعاقةذي  إجناب طفل     النامجة عن  املالية

الـذي  الدعم املايل    شملهايكن ي ومل  ،  تكاليفال  من جمموعة تكبدت تنطبق عليها هذه احلالة   
 ني عـن  ختل معاق  طفل اللوايت لديهن  من األمهات   معينة نسبةكما أن    .اجملتمع ككل  يوفره

 ثبتو.  أدناه انظر،   أو دون تلقيها   الرعاية منحتلقي  ، مع   يف املرتل  من أجل العمل   بأجرالعمل  
  .ذي إعاقةطفل  لتوفرها على نتيجة اً بالغ اقتصادياًتكبدت ضرراً  قليلةأسرا  أنرغم ذلك

 نظام الضمان االجتماعي  و  العمل سوق باخلروج عن نطاق   يف السويد   الفقر ويرتبط  -٢٧٠
وقد جـاء يف     .الفقر تجنبل حاسمولذلك فالتوفر على منصب عمل أمر       . يف نفس الوقت  

املتعلقة  اساتسيبشأن ال  ةالوطني خطة العمل متابعة  "اليت حتمل عنوان     ،)١٢٧(احلكومةمراسلة  
حتد مـن    إعاقةب املصابني األشخاصأن  ،  "يةستقبلامل االستراتيجية وأسس باألشخاص اإلعاقة 

املائة من    يف ٧٧ ، حيث وظف  من بقية السكان   أقل بكثري يوظفون بنسبة    العمل علىقدرهتم  
، بينمـا   ٢٠٠٨يف عـام     السكان القادرين على العمل   بني   من عاقةاإل غري ذوي  األشخاص
 .علـى العمـل   حتد من قـدرهتم      إعاقةاملصابني ب  األشخاص من املائة  يف ٥٠ نسبة   وظفت

 مـن   أقل بنسبة يف سوق العمل   على العمل قدرهتن  حتد من   إعاقة  ب املصاباتالنساء  وتشارك  
  .الرجالنظرائهن من 

__________ 

 .١، الفقرة ٤، الفرع 2001:453مدونة القوانني السويدية  )١٢٦(
 .2009/10:166املراسلة  )١٢٧(
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 ارتباط  على ٢٠١٠لعام  رفاه  صحة وال لمجلس الوطين لل  ويركز التقرير االجتماعي ل     -٢٧١
 سوق  ن مل يلجوا  بالنسبة مل  سيما وال( البطالة الدخل بسبب بانعدام   إىل حد كبري   رالفق خطر
 ي على املستوى املايل   املعيش ستوىالزيادة يف امل   رتبطتو .ةالدراس  متابعة املرض أو أو  ،  )العمل
 يعينو .بسبب حتسن فرص العمل جزئياً    ،  يف املقام األول   اتبوالر زيادة يف  بال الركود  فترة بعد
 كرب من األ القدر اليت تتلقى  ساير ذلك االرتفاع بالنسبة للفئات    مل ي ي  املعيش ستوىاملأن   ذلك

 وفيما يتعلق مبستوى الدخل يف عالقته       .التأمني االجتماعي من   عانات أو اإل  من موارد عيشها 
مؤشـر   سوب باستخدام واحمل ١٩٨٥يف عام    الدخل دعمل معيارك دداحمل( الفقر املطلق  خبط
العاطلني عـن    أن نسبة يبني االجتاه املسجل     ،)التضخم لتعويض لمستهلكنسبة ل بال سعاراأل

" تقاعد املبكـر  شخاص الذين استفادوا من ال    األ،  املرضىالعاطلني عن العمل،    " فئة يف العمل
ارتفعـت  و .٢٠٠٧ إىل عام  ١٩٩٣ عام   ه اخنفضت من  حتت أو الفقر خطعند  الذين يعيشون   

 ذوي دخل أي فئة األشخاص    ،  خالل نفس الفترة  الفئة  يف هذه    نسبياً الفقراءاألشخاص  نسبة  
  .)١٢٨( املتوسطالدخل نعيف املائة  ٦٠يقل بأكثر من نسبة 

 ذوي اإلعاقة  صحة األشخاص  بشأن )١٢٩(تقريراً الوطين للصحة العامة   نشر املعهد و  -٢٧٢
كانـت   ،٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ بني الصحة العامة املتعلقة ب  عهداملستبيانات   ال وفقاًو .٢٠٠٨عام  

 مقارنة مع  اإلعاقة األشخاص ذوي  بعشرة أضعاف يف صفوف    أكثر شيوعاً  املشاكل الصحية 
 همظروفكانت  ،  سكنال باستثناء حقيق تطرق إليها الت   اليت االتاجمل ضمن كل و. بقية السكان 

 يف صـفوف    املشاكل الصحية أعلى   انت نسبة وك .سكانال متوسطأقل من ظروف     ةيعيشامل
 يف املائة من النـساء     ٣٢و من الرجال  يف املائة  ٤٣عرب    حيث  اإلعاقة، ذوي والنساء الرجال

  مباشـراً  ارتباطاًؤالء األشخاص   وترتبط احلالة الصحية السيئة هل    . ة عامة سيئة  يصح حالة عن
، حمـددة  عواملب احلاالت  نسبة كبرية من   ارتباطالرغم من    ب ،من احلاالت  كثريال  يف بإعاقتهم

   .إمكانيات الوصولانعدام والتمييز و املايل انعدام األمنمثل 
 نقديـة  وهوامش  دخل يتوفرون على  اإلعاقة أن األشخاص ذوي   أيضاً ويبني التقرير   -٢٧٣

 عامالً املايل هذا االختالف  ، يشكل  وبالتايل .أغلبية السكان ن تلك املتوفرة لدى     ع قل بكثري ت
 يسلط التقريرو .ذوي اإلعاقة ألشخاصالظروف الصحية السيئة بالنسبة لدد حي هاماًو منفصالً
األجهزة ب متعلقة،  نفقات إضافية  أيضاًيتكبد  قد   عاقةذي اإل  ن الشخص كو  على أيضاًالضوء  
  .وما إىل ذلك ،مثالً العملية الواجباتف، واملساعدة يف يالتكيعملية ، واألدوية، واملعينة
 ، إىل  حيـث املبـدأ    من هتدف،  يتال الدعم املايل   أشكال اإلعاقة أحد تعويض  وميثل    -٢٧٤

 إىل  تـه حاج بـسبب  أو   بسبب اإلعاقـة   شخص هاتكبدقد ي اليت   تغطية التكاليف اإلضافية  
 ذوي اإلعاقـة   بني األشخاص  األوضاع املعيشية  يفاملساواة   يعزز هذا التعويض  و. املساعدة

  .تسببها اإلعاقة قد التكاليف اإلضافية اليت التعويض عنمن خالل  ذوي اإلعاقةوغري 
__________ 

 .٢٠١٠، ]واالحتاد األورويب يف السويدالفقر [ تقرير احلكومة )١٢٨(
)١٢٩( Onödig ohälsa, Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning ] اعتالل الصحة غري الـضروري، 

 .٢٠٠٨ للصحة العامة، املعهد الوطين ]الة الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقةاحل
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كون يميكن أن   و .الوالدين وقتكامل   استهالك ذو اإلعاقة طفل  ال  ما يتطلب  وغالباً  -٢٧٥
إضـافية   تكاليفتكبد   نيلوالدذلك ل  أن يسبب ميكن   ، كما واإلشراف للرعاية ماسةاجة  حب

 من حيـث تلف خيدعم مايل وهي ، مثالًيف املرتل   الرعاية   منحة أحدثت هلذا السبب و. خمتلفة
بسبب   فقدان الدخل  أيضاً الرعاية ةمنح  أن تعوض  ميكنو. طفل احتياجات ال  حسب احلجم

نقطـة   أسـرهم  يف النمـو يف    ذوي اإلعاقة  حق األطفال  وقد شكل . ذي إعاقة  رعاية طفل 
 دعـم  هنـاك  خرى األلدعم املايلاأمثلة ومن  . يف املرتل  الرعاية منحةإلحداث   انطالق هامة 

  .)١٩ املادةيف  ع على املزيداطل( الدولة ومساعدة املرتل إعداد ومنح السيارة

  ٢٩املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

مراكـز   إمكانيـات الوصـول إىل   بـشأن  أحكاماً )١٣٠(يتضمن قانون االنتخابات   -٢٧٦
مراكـز  ك ميكـن اسـتخدامها    أماكن مناسبة  وجودأن تضمن    كل بلدية وعلى   .تصويتال
 أوقـات وإمكانيات الوصـول إليهـا و     ،  يتتصومراكز ال  موقعوأن ُيَمكن    ،)١٣١(تصويتلل

  .افتتاحها الناخبني من التصويت يف ظروف جيدة
بذل أن ت و مجيع املواطنني،  يف متناول  اجملتمع ككل  أنشطةومن الضروري أن تكون       -٢٧٧

ومـع  . مجيع الناخبني   يف متناول  تصويت تكون مراكز   لتوفرياملعقولة    اجلهود كافة البلديات
هذا  اليت ال تستويف   املباين استخدام بعض إىل  يف حاالت نادرة     االضطرار ليس مستبعداً ،  ذلك

حتديد أو   الدوائر االنتخابية  إدماجلتطلب األمر    ،يكن هذا االستثناء ممكناً     مل لولكن   .الشرط
غـري   هذا ترتيـب و .مجيع الناخبنييؤثر على إمكانية تصويت    تصويت بشكل مراكز ال  عدد

  .ةطيدميقرا  من وجهة نظرمقبول
 مبان الضروري استخدام من  إذا ارتأت أنه    ،  البلديةعلى   قانون االنتخابات  ويفرض  -٢٧٨

ويكون على البلدية يف هـذه      .  بذلك اجمللس اإلداري للمقاطعة  أن تبلغ   ،  يتعذر الوصول إليها  
سـتقوم    الـيت  لك التـدابري  ، وكذ أماكن أخرى  ماستخدسبب عدم إمكان ا    حتدد احلالة أن 
اجمللـس  وبعد ذلك، يقـرر     . االنتخابات الالحقة  يف  تلك أوجه القصور  حلتصحي باختاذها

إذا و. اليت يتعذر الوصـول إليهـا      استخدام املباين  لبلدية ل ميكنما إذا    )١٣٢(اإلداري للمقاطعة 
 مغلفـات   االنتخابات وموظفميكن أن يتلقى    ،  يتعذر الوصول إليه   مكان يف التصويتب محُس

  .)١٣٣(بطريقة آمنة أمكن القيام بذلكذا إ مراكز التصويت خارج التصويت

__________ 

 .2005:837مدونة القوانني السويدية  )١٣٠(
 .٢٠ الفقرة ٤، الفرع 2005:837مدونة القوانني السويدية  )١٣١(
 .، الفقرة الفرعية الثالثة٣، الفقرة ٣، الفرع 2005:837مدونة القوانني السويدية  )١٣٢(
 .٤، الفقرة ٩، الفرع 2005:837مدونة القوانني السويدية  )١٣٣(
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ما شاهبها، أو عاقة إلا التصويت باستقاللية بسبب  يتعذر عليهملناخبني الذينل وميكن  -٢٧٩
بنـاء علـى    ،)١٣٤(بالقدر الـالزم  من موظفي االنتخابات يف هذا الصدد  أن يتلقوا املساعدة  

غري قـادر    الناخب إذا كان  بالوكالة التصويت تعلق باحلق يف  ت أحكام أيضاً وتوجد. مطلبه
  .)١٣٥(السن  أو أو اإلعاقة املرض بسببالتصويتمركز   إىلالذهاب بنفسه على

  يف احليـاة   املـشاركة  مباشر على  هلا تأثري  أحكاماً )١٣٦(قانون اإلدارة احمللية   ويشمل  -٢٨٠
 وجوب أن تعمـل   على   )١٣٧(انون ذلك الق  ينصو .ذوي اإلعاقة  لمنتخبنيبالنسبة ل  السياسية

 األمـور  يف معاجلـة   ذوي اإلعاقـة   املنتخبني مشاركةلضمان  جمالس املقاطعات   ديات و البل
  تلقـي  يفهـؤالء   تعلق حبـق    ت  أحكاما أيضاً نفس القانون ويتضمن  . املنتخبني  من مغريهك

  .)١٣٨(السفر عن التعويض

 .)١٣٩( عـن بعـد    القراراختاذ  ب تقرير يتعلق إىل احلكومة    دمقُ،  ٢٠٠٨مايو  /أياريف  و  -٢٨١
حتول دون   قانونية فعلية  عقبات  أي دووجعدم    هو  التقرير الذي خلص إليه   االستنتاجوكان  
. جتـاهني اال ذي السمعي البـصري   البث عن طريق  عن بعد  جتماعاتاالملشاركة يف   ا ةإمكاني
قانون  صراحة يف  هذه اإلمكانية  تضمنيينبغي  بأنه  ،  حيوضتال  سبيل على أوصى، التقرير نأ بيد

عن بعد    القرار اختاذعملية  تتعلق ب  الئحة احلاجة إىل دراسة  إىل   هذا التقرير  أدىو .اإلدارة احمللية 
عمليـة صـنع     ن شأن مه  على أن الصادر هلذا الغرض     التوجيهوينص   .)١٤٠(جلنة برملانية  يف إطار 
  مهمـاً   ذلك أمـراً   قد يكون " هأن التوجيهكما يؤكد   . املنتخبني تعيني أن تسهل  عن بعد  القرار
األشـخاص ذوي   مثل فئات معينةل بالنسبةسيما  الو، منتخبسبة إلمكانية التعيني كبالنللغاية  

وستقدم الدراسـة  ". ذات كثافة سكانية منخفضة يف مناطق  الذين يعيشون اإلعاقة واألشخاص   
  .٢٠١٢مايو /أيار ١يف موعد أقصاه  النهائي تقريرها اإلدارة احمللية املتعلقة بدميقراطية

  ٣٠املادة   
  كة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضةاملشار
ـ  أنشطةشكل   يف متاحة للجميع  الثقافة جيب أن تكون    -٢٨٢  لإلبـداع وفـرص    ةتعليمي

 يف  العجـز منظور  جيب مراعاة   ولذلك   .اإلبداع املهين الفين   لمشاركة يف لفرص  و الشخصي
  .الثقافة يف جمال املبادرات احلكومية مجيع

__________ 

 .٣، الفقرة ٧، الفرع 2005:837مدونة القوانني السويدية  )١٣٤(
 .٤، الفقرة ٧، الفرع 2005:837انظر  )١٣٥(
 .1991:900مدونة القوانني السويدية  )١٣٦(
 .٣٣، الفقرة ٤، الفرع 1991:900مدونة القوانني السويدية  )١٣٧(
 .م احملليك من قانون احل١٢، الفقرة ٤الفرع  )١٣٨(
 .(IJ2008/927/DEM)انظر  )١٣٩(
 . املعزز لسري عمل دميقراطية اإلدارة احمللية(2010:53)التوجيه  )١٤٠(
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 إمكانيـة  يف حتـسني  الرياضـة   اإلعالم و وسائط  و لثقافةمن ا  ل اهلدف العام  ويتمث  -٢٨٣
 العجـز منظور  مراعاة   جيبو. الرياضيةو الثقافية يف احلياة  اإلعاقة األشخاص ذوي مشاركة  

  . بشكل اعتياديوالرياضة جماالت الثقافة يف إلعاناتا منح خالل
يف متناول   جتعلها بطريقة موعرض األفال  وسائط اإلعالم  خدمات أن تصاغ  وينبغي  -٢٨٤

  . على نطاق أوسعذوي اإلعاقة األشخاص
على مدى العقد   اإلعالم  وسائط   الثقافة و  جملال هامةاستثمارات    احلكومة وسخرت  -٢٨٥
 وحتسني إمكانيات الوصول    لرقمنةلوطنية   استراتيجيةوضع   مبادرة مثالًاختذت  وقد  . املاضي

اصة خبو للجميع، إمكانيات الوصول حتسنيلك هبدف الرقمية، وذحفظ األصول اإللكتروين و
  .٢٤املادة  انظر، ديداجللغة ال قانونب وفيما يتعلق. االحتياجات اخلاصةشخاص ذوي لأل

 ١مـن    الـسنوات  على سوف تركز  مدرسة إنشاء يتمثل يف    آخر مشروعوهناك    -٢٨٦
احليـاة   املشاركة يف   من حتسني  أيضاً هذا املشروع وقد مكن    .٢٠١١ من عام    اعتباراً ٩ إىل

هـذا   ويروم. للتعبري  خمتلفة ةثقافي من خالل وسائل  ،  اصةاخلدارس  امل لتالميذ  بالنسبة الثقافية
، من خـالل    لتالميذلتحفيز إبداع ا  احلياة الثقافية املهنية    بني املدرسة و    التعاون تعزيز املشروع

  .ياملنهج الدراس
 مـثالً يوجد فيها    اليت   رحبيةال الوطين غري    املسرح شركةل سنوياً الدعم وتقدم الدولة   -٢٨٧

 .عامـاً  كثر من ثالثـني    أل بلغة اإلشارة الذي ظل ينتج األعمال املسرحية       الصامت سرحامل
األعمال من خالل    دويلعلى الصعيد ال   الصم مسرح تعزيز وتطوير  على   املسرح ذلكويعمل  
 ، فضالً إمكانيات الوصول صلة ب ذات ال والتكنولوجيا اجلديدة   واألنشطة التعليمية،   ،  املسرحية

  .الدويلعن التعاون 
تان قطاعي هيئتان )١٤٢(السويدي للتراث  الوطين اجمللسو )١٤١(جملس الفنون السويدي  و  -٢٨٨

  املتعلقـة الوطنيـة  سياسةالأهداف  حتقيقاليت تروم   التطورات وحتفيزودعم   تنسيقمكلفتان ب 
 حتقيق أهـداف  الرامية إىل    من اجلهود    وينبغي أن يشكل عمل هاتني اهليئتني جزءاً      . اإلعاقةب

 هـارات املتطوير  والتعليم و   الثقافية باألنشطة التمتع فرص تعزيزاملتجلية يف    سة الثقافية االسي
 ينبغي أن و. وُيطورم  ستخَدصان ويُ ُي تراث ثقايف حي   تعزيز أيضاًو،  لجميع بالنسبة ل  اإلبداعية
يف  ملـشاركة من أجل ا   اإلعاقة اص ذوي ألشخإىل حتسني الفرص املتاحة ل     العملهذا   يؤدي

  .نشاط اهليئتنيجماالت  يف عاناتاإلمنح عند  اإلعاقةمنظور إىل مراعاة و، احلياة الثقافية
__________ 

 لمجـاالت الفنيـة   املوجه ل  احلكوميدعم  ال توزيع املسؤولة عن  احلكومية يئةاهل هو جملس الفنون السويدي   )١٤١(
 تـاحف لك امل املكتبات العامة، وكذ  الثقافية و ، اجملالت   األدب،  املوسيقى،  املسرح، الرقص : التالية الثقافيةو

 .واملعارض الفنية
 وعلى. التراث الثقايف الثقافية و  البيئة املعنية بقضايا   اإلدارية املركزية  يئةاهلالوطين السويدي للتراث هو      اجمللس )١٤٢(

  الثقافيـة  باألنـشطة  اجلميع  متتع فرص املتمثلة يف تعزيز   السياسة الثقافية  حتقيق أهداف   يف هماجمللس أن يسا  
 .ستخدم واملطوروامل املصانالتراث الثقايف احلي  تعزيز، وأيضاً اإلبداعية هاراتتطوير املوالتعليم و
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الذي عمل   أحرز ال  ، حيث واملكتبات املتاحف  على سابقاًينصب   عمل اجمللس  وكان  -٢٨٩
، إىل  أيـضاً املسرح   جمال وأُحرز تقدم يف   .نسبياً هاماً اًتقدميروم حتسني إمكانيات الوصول     

اإلعاقة  ألشخاص ذوي اوصول   حتسنيهبدف  األورويب   الشمال حد ما بفضل مساعدة دول    
 جوالت ىلإ الوصول فرص   ومن أجل حتسني  . ة ذات الصلة  واألنشط ماكن املعلومات واأل  إىل

ـ  األجهزة احملمولة  تطويراجلهود اليت تروم    جملس الفنون السويدي    يدعم  ،  املسرح إىل ة  للترمج
إدراج ممـثلني    أصـبح وقد  . املنظمات املعنية باإلعاقة   مع  بالتعاون املرئية ولغة اإلشارة   لغةال

ة ويف فرق الرقص    املهني يةملسرحيف الفرق ا  وراقصني من ذوي اإلعاقة ومن غري ذوي اإلعاقة         
  .أمر أكثر فأكثر شيوعاً

 ء بلـدان الـشمال    وزرا  جملـس  ، يف إطار  السويدي جملس التراث الوطين  شارك  و  -٢٩٠
من وجهة   التارخيية املواقع خمتلف إمكانيات الوصول إىل  ب يتعلق يف مشروع تعاوين  ،  األورويب

 يف إدمـاج   أيضاً اجمللس وقد ساهم . اآلثار القدمية  و الفسيحة املناظر التارخيية ، مثل   ةثقافينظر  
أويل كما  .  ستوكهومل يف جامعة  التراث الثقايف  تعليم يف  املتعلقة بإمكانيات الوصول   القضايا
  .الثقافية إىل احملميات  خاص إلتاحة الوصولاهتمام
  وتتـيح  .واملشاركة الدميقراطية رونظممن   هامأمر    اإلعالم طإىل وسائ  الوصولوإن    -٢٩١

ُتَمكـن   توقـع أن  وُي.  اإلعـالم  طووسائ الثقافة ىلإ الوصول حتسني التكنولوجيات اجلديدة 
 املسامهة يف  من  اإلعالم، طوسائذات الصلة مبجال    التشريعات   مبا يف ذلك   احلكومة، مبادرات
  .اإلمكانيات تلكمن  االستفادة

أحكاما حمايدة   سنوات عديدة منذ   شملي )١٤٣(وق التأليف والنشر  قانون حق أصبح  و  -٢٩٢
وق التـأليف  حقلألعمال احملمية مبوجب  اإلعاقة  األشخاص ذوي  وصول تضمن التكنولوجيا

  .٢١املادة يف زيد  املاطلع على. والنشر
والتلفزيون إلذاعة الوطنية السويدية    ل املمنوحة البث تراخيص يف احلكومة واشترطت  -٢٩٣

 هـذه الـشركات   الوطين السويدي والشركة السويدية للبث التعليمي وجـوب اعتبـار           
 البث تراخيص يف  املتوخاة األهداف وقد رفع مستوى     .ذوي اإلعاقة  حتياجات األشخاص ال
  .ترمجة الربامج التلفزيونيةب فيما يتعلق على سبيل املثال، ٢٠١٣-٢٠١٠فترة لل

 .٢٠١٠أغـسطس   /آب ١ديـد يف    اجل )١٤٤(تلفزيـون وال اإلذاعة قانون وبدأ نفاذ   -٢٩٤
 بشكل جيعل  البث التلفزيوين صياغة    ينص على وجوب   اً جديد اًحكمالقانون   ذلك ويتضمن
الترمجة املكتوبـة    من خالل ذلك  أن يتم    كنميو. اإلعاقة األشخاص ذوي  يف متناول  الربامج

 سلطة احلكومة أو حسب ما تقرره    ،  شاهبةاملتقنيات  الأو  الترمجة الشفوية أو النص املنطوق       أو
  .السويدية البث

__________ 

 .(1960:729)األعمال األدبية والفنية ب املتعلققانون حقوق التأليف والنشر  )١٤٣(
 .2010:696مدونة القوانني السويدية  )١٤٤(
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 )١٤٥(يـل ابر طريقـة الكتب املطبوعة ب  و الصوتيةكتب  املكتبة السويدية لل   وتضطلع  -٢٩٥
 التكنولوجيا الرقميـة  استخدام  ن خالل   م واسع النطاق،   عديدة هبدف إحداث تغيري    بأنشطة

الكتب املطبوعة   و الصوتيةكتب  للاملكتبة السويدية   وقد كُلفت    .مثالًالصوتية   الكتبتحميل  ل
تتعلـق   مبهام التصاالتوا  للربيد والسويدية والوكالة الصوتية الصحفجملس  ويل  ابر طريقةب
كتـب  للاملكتبة السويدية   ىل  إ الصوتية الصحفمهام جملس    تقلُنو .مثالً الصوتية   الصحفب

ن  كو أسباب ذلك من  و .٢٠١٠أغسطس  /آب ١ يف   يلابر طريقةالكتب املطبوعة ب   و الصوتية
 ة خاصون إىل عملية تكييف   تاج حي الذي أي األشخاص ،  تستهدفان نفس الفئة  كانتا   نيالسلطت

يفرز  أنمن املتوقع   و. والصحف اليومية  عمال األدبية األمثل   يةنص ىل معلومات لكي يصلوا إ  
 الكتـب  خدامنتاج وتوزيع واست  إل إجياد حلول  العمل هبدف  ملواصلةجيدة   اًظروف ريتغيهذا ال 

  .الصوتية والصحف
 خباراأل علوماتم بإتاحة احلكومة والربملان قبل   منامليسرة   لقراءةا وكُلفت مؤسسة   -٢٩٦

 اللغـة ب يـة على درا ليسوا   الذين القراءة أو يف   صعوبات الذين جيدون لألشخاص  والكتب  
عملـت   و .يف السنوات األخرية   املدارساملتعلقة ب لمبادرات  ل ةولويوقد منحت األ   .السويدية
  .اخلاصة يف املدارس للشباب أقراص الفيديو الرقمية إنتاج تطوير على مثالًاملؤسسة 
 الـيت تـدعمها    والشباب األطفالب األنشطة الرياضية املتعلقة    مجيع  أن توافق  ينبغيو  -٢٩٧
اليت  اجلمعيات الرياضية  وترى احلكومة أن   .الطفل األمم املتحدة حلقوق   اتفاقيةأحكام   ةالدول

 ينبغي أن حتصل على   هي وحدها اليت     اتفاقية حقوق الطفل    أحكام مع تتوافق بأنشطة تضطلع
  .دعم الدولة

يدمج فيها   حبيث والتمرينملنافسة  ا  األنشطة الرياضية اليت هتدف إىل     جيب أن تصمم  و  -٢٩٨
 أنه ينبغي تـشجيع     ذلك عىنيو .رون بأهنم مدجمون فيها   ويشع  اإلعاقة وذو والشباب طفالاأل

والشباب من غري ذوي     األطفال  مع واتنافسي أن   همميكن ذوي اإلعاقة الذين   والشباب األطفال
  .اإلعاقة ودعمهم لكي يقوموا بذلك

إعانـات   مبراقبةصحة  الولرياضة  اعلوم  ل السويدية املدرسةيف   مركز البحوث وكُلف    -٢٩٩
 آتنشاملنوع  ُوضعت يف هذا الصدد،     اليت    املؤشرات ومن. ةيرياضلألنشطة ال املمنوحة   الدولة

  يف هذا الشأن   التقاريروُتقدم  . يف أوقات فراغهم   اليت يذهب إليها األطفال والشباب     رياضيةال
ية  االقتـصاد  األوضـاع و،  والوسط العـائلي  ،  والسن،   اجلنس نوعحسب   بشكل منفصل 

  .وما إىل ذلك، واإلعاقة، يلعرقاألصل ا، واالجتماعيةو

__________ 

 العمل على ضـمان    ب لفةمك  حكومية هيئةيل  اطريقة بر  ب املطبوعةوالكتب   الصوتيةكتب  املكتبة السويدية لل   )١٤٥(
 من خالل ،  دراستها من أجل  اليت حيتاجون إليها   األعمال األدبية  نسخ على اإلعاقة حصول األشخاص ذوي  

 اإلعالموسائط   تكنولوجيا   جلب، وكذلك   مثالً يلابطريقة بر  املطبوعةوالكتب   الصوتيةالكتب  نقل  إنتاج و 
 .تطويرهااملشاركة يف و  اجلديدةةاملكيف
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هي لأللعاب األوملبية للمعاقني     السويديةجنة  لالو لرياضات املعاقني  السويديةوالرابطة    -٣٠٠
واألشـخاص  ف البصر   اضعو اإلعاقة لألشخاص ذوي  ةيالرياضاألنشطة   رياضية تنظم  رابطة

 ١٩٦٩يف عـام     وقد أنشئت هذه الرابطـة    . فةرياضة خمتل  ١٨يف  املصابني بعجز يف النمو     
  رياضياً احتاداً ٢١ورابطة   ٤٨٠  الذي يشمل  السويدي اتالرياض احتاد يف   أصبحت عضواً و

ويـنظم االحتـاد     .عضو نشيط  ٢٠ ٠٠٠حوايل  ، منهم   عضو ٣٧ ٠٠٠ حوايل و اًمتخصص
 الذين يعـانون مـن الـصمم       لألشخاص أنشطة رياضية موجهة   الصم  لرياضات السويدي

 السويدي الرياضي االحتاد  يف  عضواً وأصبح ١٩١٣عام    االحتاد سسأُوقد  . ضعف السمع و
  . عضو٥ ٥٠٠و  حمليةرابطة ٣٨ من االحتادويتكون هذا  .١٩٩٥عام 
ـ   السويدي اتالرياض مهرجانأحدث  ،  ١٩٩٩بداية عام    قبلو  -٣٠١ ات أكادميية الرياض

 اليت متـنح    من اجلوائز  اًعدد ويبتكر حىت يضفي على نفسه الطابع غري الرحبي       )١٤٦(السويدية
طـور  يل أيضاًو ة،ويالسني اإلعاقة   ذ رياضيال جائزةومنها  ،  اتالرياضخالل مهرجان    سنوياً
  .اجلوائز منح اليت تسبقالتصويت والترشيح يت  عمليويدير
الرياضـية   الترفيهية و  األنشطة يفذوي اإلعاقة   ألطفال   ا مشاركة فرصب وفيما يتعلق   -٣٠٢
  .٢٤املادة  أيضاً انظر ،اآلخرين لشروط املطبقة علىبنفس ا
 تقـارب  ال تنميـة حـس     يف أن يـسامهوا   يف املدارس  يعملونعلى كل من    جيب  و  -٣٠٣

،  واحلر لزامياإل التعليم مناهجملبادئ   وفقاً،  لتالميذ لدى ا  اآلخرينجتاه  املسؤولية  والتضامن و 
 ةيف املدرس  للتمييز ي كان أ ضي تعر ميكنوال  . اهتم جمموع جتاه من ال ينتمون إىل    مبا يف ذلك    

 اإلعاقة، أو اجلنسي أو امليل، غريه من املعتقدات الدين أو أو العرق أو  اجلنس نوعأساس على
  .هينةامل عاملةي شكل آخر من أشكال املأل أو

 ذوات اإلعاقةالنساء و لفتياتوالفتيان لبالنسبة  الوضع  -ثالثاً  

  ٦املادة     
  ةالنساء ذوات اإلعاق

 والرجال يف متتع النساء   يف جمال املساواة بني اجلنسني       احلكومة سياسة   هدفيتجلى    -٣٠٤
 نطبق تلك السياسة علـى     وت .اخلاصة والتأثري على حياهتم   على تشكيل اجملتمع   بنفس القدرة 

عن عوامل مـن قبيـل       بغض النظر  أي   مراحلها املختلفة،  وخالل   يف مواقف احلياة   ميع،اجل
ـ  ا لتلـك  العامدف   اهل باإلضافة إىل  و .مكان اإلقامة  أو، أو اإلعاقة    ، أو العرق  السن سياسة، ل
الرجال النساء و  بني املساواة، و لسلطة والنفوذ  ل توزيع العادل الأهداف فرعية وهي     أربعةهناك  

__________ 

 بـارزون  ممثلـون  هم ومن مزجيا من األعضاء الذين ال يستهدفون الربح      ية الرياضات السويدية    أكادميجتمع   )١٤٦(
 . يشهدوا تطورهاويريدون أن الرياضة حيبون السويدية لرياضةل
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ومكافحة العنف الذي   العمل املرتيل   و اجملانية للرعاية، والتوزيع املتساوي    االقتصادييف اجملال   
  .النساء على رجالميارسه ال
 تعميم مراعـاة    من خالل  ملساواة بني اجلنسني  لسياسة ا  األهداف الفرعية    حققوسُت  -٣٠٥

منظـور  العامة وفق    السياسة يف مجيع جماالت   القراراتُتتخذ    أن ، مبعىن املساواة بني اجلنسني  
عدم املساواة   هااليت يطغى علي  يف اجملاالت    حمددة  أن تتخذ تدابري   أيضاً و ،املساواة بني اجلنسني  

  .بني اجلنسني
 حكمـاً  )١٤٧( قانون مكافحة التمييز   يتضمن،  النساء ذوات اإلعاقة   حقوقحلماية  و  -٣٠٦

االمتثال   على أمني املظامل املعين باملساواة    يشرفو .واإلعاقة نوع اجلنس  بسبب ظر التمييز حي
  .القانون هلذا

 جلنـسني اأدوار  دة النظـر يف     إعـا  تتوىل   املدرسة أنعلى   السويدية ناهجوتنص امل   -٣٠٧
بغض النظـر عـن      ،واهتماماهتم تطوير مهاراهتم من  على متكني التالميذ     واحلرص التقليدية
 الرجـال املساواة يف احلقوق والفرص بـني       وعي  و بنشاط  تعزز أن  املدرسة وعلى. جنسهم
يف  املساواة املعنية ب  ةوالبعثاملدارس   يف املساواةب املعنية للبعثة األساسية املهام وتتجلى. والنساء
 تلـك  تعينيويشكل  .  اجلمهور بشأهنا  وعي وإذكاء   هذه القضايا  حتليل يف   التعليم العايل جمال  
  .تكافؤ الفرصيف جمال  عمل احلكومة  مناًجزء اللجان
  .٢٧املادة  انظر، احلياة العملية يفاملساواة املتعلقة بددة احمل تدابريال لإلطالع علىو  -٣٠٨
يف  ذوات اإلعاقـة  لنساء  املتعلقة با  ددةاحملتدابري  ال هتمقرارات   ذت احلكومة اختوقد    -٣٠٩
 الذي ميارسه  ومكافحة العنف  ةيالصح و الطبية اخلدماتجماالت   يف   سوق العمل  سياسة إطار
  .على النساءل االرج
 ات للعنـف  عرضم النساء ذوات اإلعاقة   أن ضحايا العنف باملتعلقة  دراسات  التبني  و  -٣١٠

  اإلعاقـة  اتذوالنـساء   ضد  املمارس   مكافحة العنف  األساسيولذلك فمن   . اصبشكل خ 
إذكـاء الـوعي لـدى      وصف لكيفية    ١٦املادة  وجاء يف   . ء عليهن واالعتدا العقلية والبدنية 

النـساء   حىت حيصل ،  قانون اخلدمات االجتماعية   تطبيق دف حتسني هب اخلدمات االجتماعية 
  املرتكـب باسـم    لعنفضحايا ا ، والنساء    اإلعاقة ذوات، والنساء   الالئي يتعرضن للضرب  

  .حسب حاجتهنالدعم على املساعدة ووغريهن  الشرف
 الـذي ميارسـه     كافحة العنف  خطة عمل مل   ٢٠٠٧ يف عام احلكومة  وقد اعتمدت     -٣١١

 .)١٤٨(العالقات املثلية  والعنف يف  الشرف، باسماملمارس   والقمع، والعنف    على النساء  لرجالا
 ،النساء ذوات اإلعاقة   مثل،  فئات معينة من النساء   تلك االنتباه إىل أن     عمل  خطة ال وتسترعي  

ة مبادر ٥٠أكثر من   تلك الفئات موضوع     وتشكل. بشكل خاص   للعنف ةعرضم نوقد تك 
__________ 

 .2008:567مدونة القوانني السويدية  )١٤٧(
 .2007/08:39املراسلة  )١٤٨(
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النـساء  ان   تستهدف انمبادرتهناك  ،  العامة املهام باإلضافة إىل و. يف خطة العمل   جاءت ةخمتلف
تلـك   وختـص . فاهوالر اجمللس الوطين للصحة   من قبل  وتداران بشكل خاص  ذوات اإلعاقة 

، وكذلك  اإلعاقة لألشخاص ذوي اخلدمات  الدعم و  الذين يقدمون  تدريب املوظفني التدابري  
 تسليط الضوء علـى    قدرهتا على  حتسنيمن أجل    لمنظمات املعنية باإلعاقة  املوجهة ل موال  األ

 .لضحايال  الدعموتقدمي،  وحظرهاإلعاقة ضد األشخاص ذوي  املمارسالعنف

  ٧املادة     
  األطفال ذوو اإلعاقة

 املنصوص عليها يف   املبادئ األساسية على  الطفل   احلكومة يف جمال حقوق    تقوم سياسة   -٣١٢
 طفلأي   على تمييزال عدم ممارسة  ضمان على سبيل املثال  ستهدف  تهي  و الطفل، اتفاقية حقوق 

أو أي   أو اإلعاقة  أو اجلنس أو الدين    تماعيجاالأو   قوميال  األصل  أو يالعرق  األصل على أساس 
  . كل منهمظروفحسب خصوصيات وبالنمو ألطفال أن ُيسمح لو، مماثل سبب آخر

 ١يف   بدأ نفاذه    اجلديد الذي  السويدي الدستور من ١ من الفرع    ٢الفقرة   وتتضمن  -٣١٣
على جلمهور  اعمل  يجيب أن    و .الطفل يتعلق حبقوق  اً جديد اًحكم ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

  .ديداجلحكم ل لوفقاًل، قوق األطفاهتمام حباال ضمان
 اسـتراتيجية  بـشأن  للربملـان  اقتراحاً ٢٠١٠ هيوني/حزيرانيف  قدمت احلكومة   و  -٣١٤
 حمـل  هـذه االسـتراتيجية      حلتسو .يف السويد  حقوق الطفل  تعزيز هتدف إىل  )١٤٩(جديدة

 بـدأ  ، اليت يف السويد  الطفل حلقوق املتحدةاألمم   اتفاقية تنفيذإطار   يف  السابقة االستراتيجية
ميع جل اجيب ضماهن  حقوق اإلنسان اليت    على تلك االستراتيجية وتقوم   .١٩٩٩عام  ها  قيطبت

اليت جاءت   التعهدات سيما الوالدولية،    لالتفاقات وفقاً  سنة ١٨سن  بلوغهم   األطفال حىت 
 تتضمناليت  ،  جيةياالستراتكون  ت ينبغي أن ه  أنالقصد من ذلك هو     و .الطفل اتفاقية حقوق يف  
حقـوق  حتمي   يتال يف القطاع العام   للجهات الفاعلة  مبثابة دليل  األساسية،  من املبادئ  عدداً
  .والبلدي  الوطينالصعيدينعلى أنشطتها   إطاريف الطفل
من  أيضاًوهي  . األطفالب املرتبطة معظم األنشطة  جمالس املقاطعات البلديات و وتدير    -٣١٥

. هتم حيـا  وعلى أوضاع لألطفال  مية  يوال ياةاحل على   ةمباشرتؤثر بصفة   اليت   اراتتخذ القر ي
خمتلف الفئـات   و املسؤولني يف وجوب علم     الذي تتبعه احلكومة   االستراتيجيالنهج  ويتجلى  

وإجـراءات   قـرارات  إىل لاطفحقوق األ ة  ترمج كيفيةبو لألطفال ظروف املعيشية بالاملهنية  
 التفاعل بني ويكتسي   .ألطفالا حقوقع مراعاة   م واإلجراءات رات القرا تلك وتنفيذ،  هتمهم

البلديات  أمهية خاصة يف   أيضاً املتعلقة باألطفال القضايا  واألنشطة يف    ةفاعلاجلهات ال خمتلف  
  .حقوق كل طفل محايةمن منظور جمالس املقاطعات يف و

__________ 

 .2009/10:232مشروع قانون أعدته احلكومة  )١٤٩(
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حقوق  تطبيقالنسبة ل أمهية خاصة ب  البلديات  وبني الدولة    والتعاون التنسيق ويكتسي  -٣١٦
 على أسـاس   اً اتفاق واألقاليم للسلطات احمللية  السويدية   والرابطةاحلكومة   وقد أبرمت  .الطفل

يروم ذلك االتفاق و .السويد ل يفاطفحقوق األ لتعزيز احلكومةاملقترحة من قبل  االستراتيجية
. لس املقاطعـات  جما البلديات و  أنشطةإطار   يف يف جمال حقوق الطفل   تطوير العمل   تكثيف و 

  .مداأل طويلالعمل  حيث سيكون ،٢٠١٣-٢٠١٠الفترة  خاللاالتفاق  ينطبق ذلكسو
عاقـات  إ لـذوي  ات املوجهني اخلدمالدعم و  قانونبعض جوانب    مؤخراًُعدلت  و  -٣١٧
جديد  قد أضيف بند  و .األطفالاليت ينبغي اختاذها لصاحل      بادراتبامل فيما يتعلق  معينة وظيفية

خـاص   ب إيالء اهتمام  وجي معينة عاقات وظيفية إ لذوي ات املوجهني اخلدموالدعم   قانونل
، وعالوة على ذلك.  القانون لذلك إذا تعلق أحد التدابري بالطفل وفقاًلطفلالفضلى لمصاحل لل

تنص  معينة عاقات وظيفية إ لذوي ات املوجهني اخلدمالدعم و  قانونإىل  أضيفت بعض البنود    
الضرورية وأن  املعلومات  هلذا األخري    تعطىجيب أن   ،  الطفلبدرات  باتتعلق امل  عندما هأنعلى  
بعض  اعُتمدتكما  . هحسب سن  الطفل راءاالهتمام بآ  جيبو ،رأيه فصاح عن  لإل فرصة مينح
ميارس  شخص الذي مينع على ال   ، حبيث لبحث اإللزامي يف سجالت املوظفني    اب بنود املتعلقة ال

 مبادرات تشمل معينة عاقات وظيفية إ لذوي وجهنيات امل اخلدمالدعم و   لقانون وفقاً أنشطة
سجالت ال من أوالً تحققأن ي دون    املبادرات يف تلك  أي شخص  وظفي أن ألطفالصاحل ا ل

  . ملن يريد توظيفهنائيةاجل
 ثاحبتنجز إال أ   ومل .صوهتم لكي ُيسمعوا  ألطفالل نادرةفرص   ما ال توفر إال      وغالباً  -٣١٨
 صـندوق وقد خـصص     .االجتماعي دعمالنظم   يف  األطفال مشاركة عن   يف السويد  قليلة

من أجل متويـل إجـراء       الحتاد السويدي لألشخاص املعاقني   ل موارد مالية السويدي   املرياث
 املشاركة من االستفادة من نظم الدعم و      والشباب ألطفالامتكني   حتسني يةعرفة كيف مل حتقيق

إىل  معرفـة  األساسي ومن. ة مستقلة حيا عيش    مما سيتيح هلم   ،هم بشكل أفضل  وتقرير مصري 
 إىل  املشروعيؤدي هذا   وس .لطفل ا حترر يف تعزيز  الفردي تخطيطالهم  اسي  أن ميكن أي مدى 

 منظورمن  الفعالة   وعمليات التخطيط  التأهيل مبادرات عوامل جناح  تفصيليقدم ب  كتيبنشر  
 .ملـوظفني او لس البلدية اجملا يف ملسؤولنيومنوذج لعمل ا   مبثابة دليل الكتيب  سيكون  و .الطفل

  .يف هذه املبادرة )١٥٠(املعين باألطفال أمني املظاملويشارك 
 املساواة بـني   و بالدميقراطية املسائل املتعلقة  ريا على ثك السويدي نظام التعليم ويركز    -٣١٩

التالميـذ   رعايـة و ،مثالً ي ما قبل املدرس   أنشطة التعليم  يف حقوق اإلنسان باقي  و،  اجلنسني
القيمة  مثل الدميقراطية األساسية  املبادئ بفعالية   األنشطة  تعزز جيب أن و.  املدارس يفوالرعاية  
 املعتقداتالدين و و األصل العرقي و ولون البشرة  اجلنسبغض النظر عن     جلميع الناس  املتساوية
 اآلخرين  احتراميف  و رأيهيف التعبري عن    حق كل إنسان    اإلعاقة، و  وأ اجلنسي   وامليل،  األخرى
  .الرأيلذلك 
__________ 

  مـع  متاشياً والشبابمصاحل األطفال   حقوق و   بتمثيل ةمكلف حكوميةسلطة   هوطفال   املعين باأل  أمني املظامل  )١٥٠(
 .الطفل حلقوق األمم املتحدة اتفاقية
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 يف التعليم  التمييز احلظر املفروض على   بشأن اًأحكام قانون مكافحة التمييز  ويتضمن    -٣٢٠
صل أو األعن تلك اهلوية،  أو التعبري نيةنسااجل مغايري اهلوية هوية وأ ،نوع اجلنس على أساس

  .أو السن اجلنسي أو اإلعاقة أو امليل األخرى اتاملعتقد الدين أو  أويعرقال
 األخـرى  املهينـة   املعاملة  أشكال حظر بشأن  أحكاماً أيضاً قانون التعليم تضمن  وي  -٣٢١
 . من أسـباب التمييـز     سببالتسلط غري املرتبط بأي     مثل   ،)١٥١(والطالب  لألطفال بالنسبة

  . األحكامتلكل االمتثالعلى  ةالسويدي دارسوتسهر هيئة تفتيش امل
 ،٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١منذ   ، فيها نوالعاملو خدمات الرعاية الصحية     وقد أُلزمت   -٣٢٢

 إذا كان أحد  الدعم  و شورة وامل املعلوماتصول على   حلإىل ا  الطفل حلاجة إيالء اهتمام خاص  ب
  دائماً الطفل ممعه يعيش الذين   اآلخرينأحد األشخاص البالغني     أوأو كالمها    والدي الطفل 

 مدمن علـى   أو،  بدنيةإصابة  ب أو خطريبدين  رض  أو مب إعاقة عقلية،   ب أو مبرض عقلي  مصاب
  .)١٥٢(على املخدرات الكحول أو

 لتدريب العـاملني    وطنياً مشروعاً،  الطب النفسي  تدابري يف إطار  ، احلكومة وأطلقت  -٣٢٣
 يف حـاالت   يعـائل  ال لتدخلبريدسلي ل  طريقةعلى   األولية الرعايةو الطب النفسي    جماليف  

 لعمـل ه الطريقة من ا   هذومتكن  . رض عقلي مصابني مب  م وأمهاهت ؤهمآباالذين يكون    األطفال
ملعلومات حصول على ا  لل األطفالاجة  إيالء اهتمام خاص حل   ب املتعلقةديدة  اجلحكام  ألل وفقاً
  .الدعمو املشورةو

 الفرديـة  اخلططخمتلف   تنسيق فاه بدراسة كيفية  والر اجمللس الوطين للصحة   لفوكُ  -٣٢٤
إىل  احلاجة  على  هذا التكليف التركيز   مشلو ،عاقةذوي اإل  والكباروالشباب    باألطفال املتعلقة
اجملالس اإلداريـة    مجيع وقد اختذت  .األخرى اللوائحو عديالت على النظم األساسية    ت إدخال

 مثالً،  اإلعاقة لألطفال ذوي  الفردية عدد اخلطط يف   زيادةلحمددة ل  مبادرات  تقريباً للمقاطعات
 تنفـذ  املبادرات الـيت  وتشكل   . املتابعة ياناتاستبوواإلشراف   من خالل احللقات الدراسية   

  .إجيابية عناصر مع املستخدمني بالتعاون أو والبلديات جمالس املقاطعات بالتعاون مع
 ومن. أساساً طفلفضلى لل صاحل ال امل على   السياسات املتعلقة باألسرة  صياغة  وتستند    -٣٢٥

، وهـو   ظروف متساوية  يف ظل  األطفال مجيعلنمو  املواتية   الظروف خلق ة األساسي األهداف
 االلتزاماتتمكينهم من مواجهة    ل اآلباء واألمهات  مساعدةمن خالل    جزئياً ه حتقيق أمر ميكن 

 الوالدية اجلمع بني متكينهم من   من خالل    أيضاًو،  أثناء منوهم  األطفال    لرفاه اهلامة توخياً  املالية
 بـشكل  األسـرة املتعلقة بسياسة  لل طبقاً ايلاملدعم  ال ممُصوقد   .ةالدراس أو العمل املأجور و
  .هامة األسرة اءعبكانت أ إذا األمن االقتصادي وفري

 وفقـاً ، يف اجملتمـع  غـري مرئيـة   فئةيشكلون   اإلعاقة وذو والشباباألطفال  زال   ماو  -٣٢٦
ُينـَصُت   الو اإلعاقـة  التركيز علـى نصب ي  ماغالباًو .الطفلاملعين ب أمني املظامل  أجراها لدراسة
__________ 

 .2008/09:193ة كومأعدته احلمشروع قانون  )١٥١(
 .2008/09:193ة كومأعدته احلمشروع قانون  )١٥٢(
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للحـصول   استبيانب ألطفالاملعين با  أمني املظامل  قاموقد   . النقاش خالل هذا  ديهموالل أو ادألفرل
يف املدرسـة    بيئتهم املباشـرة  ى  عل مثالًبشأن التأثري الذي ميارسونه     األطفال   وجهات نظر  على
 فـال من األط  نسبة كبرية ترى  ،  بيئتهم املباشرة  على همتأثريب  فيما يتعلق  هأنتضح  او. األسرة ويف

أن يعربوا   بإمكاهنمأن   األطفال ال يشعر و. رأيهم منهم   ونطلبي ال  البلديات مسؤويل أن والشباب
صلوا علـى   حيحىت   يتوجهون إىل أين    ونعرفي الكما أهنم   ،  القضايا اليت تؤثر عليهم    يف عن آرائهم 

تـرى  ف رسـة، يف املد  التأثري الذي ميارسـونه    خيص أما فيما . املعلومات بشأن الفرص املتاحة هلم    
 .هموأفكـار  م اقتراحـاهت  يأخذون يف االعتبار   الكبار أن األطفال املستجوبني  العظمى من  الغالبية

لدورهم يف احلياة املدرسية     اآلخرين األطفال من نشاطاًو أكثر ارتياحاً   اإلعاقة وذو األطفال يبدوو
  .ة االستقصائية الدراسلتلك وفقاً، ويبدون أكثر مشاركة من زمالئهم

من جمموعة واسعة   تديرها  و  املعيشية هموظروف األطفالتعلقة ب امل اإلحصاءات جمُعوَت  -٣٢٧
  .السويد اتءحصاإها ، مبا فيدائرة ٢٥ الدوائر تشمل

الـسويد   إحـصاءات  شرتنالصحة،  و االجتماعية الشؤون وزارة بناء على طلب  و  -٣٢٨
 إعداد منشور سـنوي    ةهذه املهم  تشمل و .لألطفال الظروف املعيشية  سنوية عن  إحصاءات

 تقريـر ويتـضمن    .قضايا حمددة  تتناول تقارير  عن فضالً،  "أسرهماألطفال و " حيمل عنوان 
 وقد تضمن . أسرهماألطفال و بشأن   اإلحصائية كبرية من البيانات   كمية" أسرهماألطفال و "

 الذي ميكن لظروف املعيشيةاملخصص لتحقيق ال جزء، وهو  جديداًعنصراً ،٢٠٠٤تقرير عام  
 مـستواهم بأنفسهم عـن    أن يبلغوا فيه     سنة ١٧و ١٠ الذين تتراوح أعمارهم بني    ألطفالل

املعـين  أمني املظـامل    يصدر   و .األسرةظروف  و مع والديهم الذي يقضونه   والوقت   املعيشي
 إلحصاءاتل  جامعاً منشورا١٩٩٥ًمنذ عام  كل ثالث سنوات  السويدت  ءاحصاإباألطفال و 

  . " سنة١٨سن  حىت" عنوان حيمل، املتعلقة باألطفال
املفـرط   تقـسيم انتـهاك ال   هناك خطر  ،ذوي اإلعاقة باألطفال    يتعلق األمر  وحني  -٣٢٩

  عـن  املعارف مجع قررت احلكومة ولذلك   .الفرد سالمة نوع اإلعاقة ب ذات الصلة  لبياناتل
  .طرق أخرىبذوي اإلعاقة طفال الظروف املعيشية لأل

 االلتزامات احملددة  -رابعاً  

  ٣١املادة     
  مجع اإلحصاءات والبيانات

ـ  محايـة حكم   الدستور على  ينصو  -٣٣٠ تكنولوجيـا   يف جمـال   األساسـي  سالمةال
، املنصوص عليه يف القـانون    قدر  ال، ب كل مواطن ه جيب محاية    أنوينص على    .)١٥٣(املعلومات

__________ 

 .٣، الفقرة ٢الدستور، الفرع  )١٥٣(
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بشأنه باسـتخدام املعاجلـة     معلومات  من خالل تسجيل     الشخصية سالمته التعدي على  من
، والظـروف الـيت     احلمايةتوفري تلك    يةكيف بتفصيل احلكمحيدد  ال  و.  للبيانات ةلكترونياإل

 تحـدد قد  و .البيانات الشخصية تنسيق   ظروف وال ،فردي سجلباالحتفاظ ب  يسمح فيها 
تلـك   وتـرد  .أكثـر تفـصيال     بشكل القوانني يفالشخصية   السالمةمحاية   تفاصيل قواعد 

 / تـشرين األول  يفالذي بدأ نفاذه   ،)١٥٤(البيانات الشخصية  نونقا يف املقام األول يف    القواعد
  .)١٥٥(البيانات قانونحمل ، والذي حل ١٩٩٨أكتوبر 

 )١٥٦( أوروبـا  جملساألورويب و  توجيه الربملان  ىلإ البيانات الشخصية  قانون ويستند  -٣٣١
 املعروف  ، البيانات تلك وحرية حركة  معاجلة البيانات الشخصية   خالل ماية األفراد حب املتعلق
تشرين  ١ بدئيا بشكل كامل يفم البيانات الشخصية قانونطُبق و. البيانات توجيه محاية باسم  
 يـنص ، مـا مل     للبيانات الشخصية  املعاجلة اآللية عمليات   مجيع، على   ٢٠٠١ أكتوبر/األول

  مـن  األشخاصمحاية  إىل  البيانات الشخصية    قانون ويهدف .خالف ذلك على   قانون آخر 
لـدول  ميكـن ل   الإال أنه   . الشخصية ممعاجلة بياناهت خالل   الشخصية سالمتهم التعدي على 

 ألسـباب  ريـة  حبالدول األعضاء بني البيانات الشخصية  حركة مينعوا أو   واقيدأن ي  األعضاء
. ماية البيانـات  املتعلق حب  هتوجيلل وفقاً،   األساسية هموحقوقاألشخاص   حريات حبماية ترتبط

مبـدأ عـدم     ىلإ البيانات الشخـصية    لقانون وفقاً الشخصية بياناتمعاجلة ال  تنظيم ستنديو
 ددةاحمل عاجلةاملقواعد   مع ة متوافق تإذا كان إال   لبيانات الشخصية ل  معاجلة ة عملي بأيالسماح  

كان مـن املفتـرض     و،   العامة القواعدإال   يتضمن القانون ال  و .القانونذلك   نص عليها اليت  
 قـوانني  واملواصفات مـن خـالل     عفاءاتاإل حلاجة إىل  ا ا بدأ نفاذه أن يستجاب إىل     عندم
 اخلـدمات   ختـص  اليت مبعاجلة البيانات الشخصية   مثالًتتعلق   قواعد خاصة وتوجد  . ةمنفصل
  .واالجتماعية الطبيةو ةيالصح
، ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١يف  البيانات الشخصية بعض تعديالت قانون   وبدأ نفاذ   -٣٣٢

إسـاءة   حظـر  ىلإ هتدف أكثـر  أحكامب ت قواعد تطبيق القانون حيث متمت تلك التعديال   
ومتنـع معاجلـة     .املهيكلةغري   بالبيانات الشخصية  فيما يتعلق    ،البيانات الشخصية  استخدام

 دافرأل ل الشخصيةسالمة   من شأن ذلك أن ينتهك ال       إذا كان  املهيكلةغري   البيانات الشخصية 
  .)١٥٧(املسجلني

قانون الدعم واخلـدمات     ل طبقاً املبادرات ونلقن يت علقة مب املت اإلحصاءات أدرجتو  -٣٣٣
 .٢٠٠٤منذ عـام     يف السويد  الرمسية يف اإلحصاءات  املوجهني لذوي إعاقات وظيفية معينة    

__________ 

 .1998:204مدونة القوانني السويدية  )١٥٤(
 .1973:289قوانني السويدية مدونة ال )١٥٥(
 .١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٤ بتاريخ EC/95/46انظر  )١٥٦(
 .2005/06:173مشروع قانون أعدته احلكومة  )١٥٧(
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  املتعلـق  الرمسـي  واملرسـوم  )١٥٨(اإلحـصاءات الرمسيـة     قانون مبوجب املعلومات معجتو
 مرسوموينظم كل من    . ومات املطلوبة تقدمي املعل ب البلدياتيلزمان   اللذان ،)١٥٩(حصاءاتاإلب

 ،)١٦٠(ذوي اإلعاقـة  بعض األشخاص    ل  املوجهني واخلدمات الدعمباملتعلقة   املعلوماتتقدمي  
من أجـل   توفري معلومات ب البلدياتبالتزام   املتعلقة )١٦١(والرفاهاجمللس الوطين للصحة    لوائح  و

، ذوي اإلعاقـة  اص  لـبعض األشـخ   املوجهني   اتاخلدمالدعم و املتعلقة ب ات  ءحصااإل مجع
ويتـضمن  . هاتقدم لبلديات أن ا جيب على اليت  املعلومات املستندة إىل رقم اهلوية الشخصي       

ـ ،  سرية املعلومـات   بشأن أحكاماً )١٦٢(السريةوصول اجلمهور إىل املعلومات     وقانون   دد حت
  .املعلومات إمكانية تقدمي ينظم الذي القانون
 مقارنة مع  ذوي اإلعاقة  ملعيشية لألشخاص الظروف ا تتعلق ب  إحصاءاتوميثل وضع     -٣٣٤

  .احلكومة املتعلقة باإلعاقة سياسات قياس نتائج إلمكانية اً مسبقاًشرط بقية السكان
 صورة أفضل  للحصول على  اجلاري العمل    إطار يف ،)١٦٣(السويد اتإحصاءقدمت  و  -٣٣٥
يـف  خر احلكومـة يف  بناء على طلـب     و،  اإلعاقة املعيشية لألشخاص ذوي  ظروف  لعن ا 
 الظـروف هـم   سابق   حتقيق  إىل استناداً املستهدفةبشأن الفئة    معلومات حمددة ،  ٢٠١٠ عام

  .السويدي املعيشية للشعب
 االسـتنتاجات يتـضمن   س تقرير النتائج يف ستعرض  و،  ُتعاجلَ تلك املعلومات حالياً   و  -٣٣٦
غي إدخاهلـا   اليت ينب  تحسيناتال وكذلك،  اإلعاقة لألشخاص ذوي  الظروف املعيشية ب املتعلقة
 .املستقبل جيد يف وصف إحصائي احلصول علىمن أجل  التحقيق منهجيةعلى 

  .لألطفال املعيشةالظروف  قارنة ملطرق إجياد إىل أيضاً دف احلكومةوهت  -٣٣٧

  ٣٢املادة     
 التعاون الدويل

علـى   ذوي اإلعاقة  حقوق األشخاص  تعزيزباألمد    وطويل اًقوي التزاماًتلتزم السويد     -٣٣٨
املنصوص  ألغراضول األشكالبالدويل   بالتعاون احلكومة السويدية    وترحب،  لصعيد العاملي ا

 .املادة عليها يف

__________ 

 .2001:99مدونة القوانني السويدية  )١٥٨(
 .2001:100مدونة القوانني السويدية  )١٥٩(
 .2004:16مدونة القوانني السويدية  )١٦٠(
 .SOSFS 2005:21قانون  )١٦١(
 .2009:40ية مدونة القوانني السويد )١٦٢(
 من أجل اختاذ القـرارات     بإحصاءات تزويد العمالء  مهمتها يف  تتمثل سلطة إدارية  هي السويد إحصاءات )١٦٣(

 .احلكومة من بناء على طلب ما يتم ذلك ، وغالباًوالبحثواملناقشة 
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يف  الربملان ها اعتمديتال، للتنمية العاملية سياسة السويدوجاء على وجه التخصيص يف   -٣٣٩
  تعزيز إىلاهلادف عملال  إطاريف  ذات أولويةهم فئة أن األشخاص ذوي اإلعاقة ،٢٠٠٣عام  

 منظـورين  علـى  تعـاون ال  جهود السويد يف جمال    قومتأن  ويقتضي ذلك    .حقوق اإلنسان 
  .التنميةو الفقراء  األشخاصمنظوراإلنسان و منظور حقوق، للتنمية
باعتمـادات    املتعلقـة  راسلةامل لتعاون، مبوجب السويدية ل  الوكالةَ وكلفت احلكومةُ   -٣٤٠
 يف  اإلعاقة لألشخاص ذوي بالنسبة   اإلنسان قوقاحترام ح ضمان  خطة ل  وضعب ،٢٠٠٩ عام
سياق ما تضطلع به السويد     يف  أو   الداخلي   لتعاون سواء على الصعيد   السويدية ل  الوكالة عمل

تعاون  بناء على  ٢٠١٢-٢٠٠٩ لفترةل خطة عمل  ووضعت. من أنشطة تعاون إمنائي ثنائي    
  . اخلطةتلك  تنفيذ حالياًجيريو. يف السويد ذوي اإلعاقة صاشخاأل حركة مع ممثلي وثيق
 األشـخاص ذوي    وُركز علـى   .من خطة العمل   حىت اآلن األجزاء التالية   نفذت  و  -٣٤١

 يف ٢٧( الـسويد  استراتيجيات  استراتيجية من٤٥ بني   مناستراتيجية   ة عشر اثنيت اإلعاقة يف 
ياق ذكر  ات يف س  الستراتيجيمن تلك ا   اجلزء التحليلي يف  وهو تركيز ورد يف الغالب      ،  )املائة

السويدية  الوكالةدعمت  و. األشخاص ذوي اإلعاقة كمثال على فئة توجد يف وضعية ضعف         
 .خمتلفةة بلدان عشر اإلعاقة يف لألشخاص ذوي مبادرات حمددة، ٢٠٠٩ خالل عام   لتعاون،ل

 قطاع التعليم  يف برامج  منظور اإلعاقة لتعاون  السويدية ل  الوكالة أدرجت،  وعالوة على ذلك  
 الزراعـة قطاعـات   يف  ، و يف ثالثة بلدان   القطاع الصحي  يف برامج و خمتلفة،لدان  ة ب يف تسع 

 أو يف بلدان   تشهد نزاعاً بلدان   يف هذه املبادرات  تنفذو .بلد واحد  يف والدعمالبنية التحتية   و
  .خارجة من حالة الرتاع

 مـع حكومـات    حـوارات  على سبيل املثال،  لتعاون،  السويدية ل  الوكالة جتريو  -٣٤٢
لألطفـال   التعليم الـشامل   إثارة قضية  من أجل  وجنوب أفريقيا ترتانيا  وبوليفيا و  الديشبنغ

  .اإلعاقة ذوي
املـشاريع   تدعم وهي. املنظمات املعنية باإلعاقة  تنمية قدرات  أيضاً السويد ودعمت  -٣٤٣
حقوق  زيزتعاملنظمة الدولية ل   :جبهتني فاعلتني عامليتني   يف املقام األول   مستعينة يف ذلك     احمللية

 ؛اجلديدة االمتثال لالتفاقية  أدوات رصد  تطويريروم  ، وهو مشروع    األشخاص ذوي اإلعاقة  
 اإلعاقـة  لألشخاص ذوي   مجاعياً صوتاًشكل  ي الذي،  لألشخاص املعاقني التحالف الدويل   و

 تعزيز إىل   اإلعاقة ذويلألشخاص   التحالف الدويل    أنشطة أيضاً وهتدف. الدويلعلى الصعيد   
  .اإلنسانقوق حل األمم املتحدة بشأن منظومة واإلقليمية والعاملية الوطنيةملنظمات ارف امع

 على أساس االحتياجاتلتعاون  السويدية ل   الذي توفره الوكالة   اإلنساين دعمويقوم ال   -٣٤٤
. ضعف قـدر اإلمكـان    للفئات اليت توجد يف وضعية       اهتمام خاص وىل  يو،  يف املقام األول  

 حدثو. املنظمة الدولية للمعوقني   من خالل    اإلعاقة  لألشخاص ذوي  الدعم يوجه وعادة ما 
  .يف هاييت وقوع الزلزالعند  مؤخرا هذا
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 من جزءاً املتعلقة باإلعاقة  لسياسةأن تشكل ا   لحكومة السويدية بالنسبة ل من املهم   و  -٣٤٥
 مـسألة حقـوق    الـسويد  تتناولولذلك   .على انفراد  ُتعاجل وأال،  مجيع جماالت السياسات  
مع  مثالً( اإلنسان املتعلقة حبقوق  واإلقليمية احلوارات الثنائية  يف إطار  األشخاص ذوي اإلعاقة  

  ). من البلدان، والصني، واهلند، وإندونيسيا، وغريهااالحتاد األفريقي
 يف إطار اجلمعيـة   اليت جتري    ذا اجملال هب املتعلقةل  اعماأل بنشاط يف  تشارك السويد و  -٣٤٦

اجلمعيـة   اتقـرار  ها دعم وكمثال على ذلك   ؛جملس حقوق اإلنسان  و تحدةالعامة لألمم امل  
  .األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية حقوق بشأن ةاملتكرر العامة
  .باإلعاقةاخلاص املعين  مقرر األمم املتحدة إىل الدعم املايل أيضاً وقدمت السويد  -٣٤٧
ـ جهزة امل األ تخداميف اس  اًتقدم السويدفقد أحرزت    دويل،ال أما على الصعيد    -٣٤٨ . ةعين
ة على الصعيد   عيناملاألجهزة   يف جمال  السويدية واخلربة املنتجاتبهتمام  اال هو السبب يف  وهذا  
تبـادل  ب،  لمعرفةوطين ل  هو مركز  ، الذي ةعينامل للتكنولوجيا املعهد السويدي ويقوم  . الدويل
علـى   املساعدةعمال  أوتصدير اخلدمات   بو املعلومات يف شكل  مع البلدان األخرى   املعارف

  .أساس استشاري
 الوكالـة  بدعم مـن   ةاملساعد مشاريع يف  السنوات األخرية  خاللاملعهد   شاركو  -٣٤٩

تنمية  أيضاًو،  ها واستخدام ةعيناملاألجهزة   دف تعزيز فرص احلصول على    هب،  لتعاونالسويدية ل 
 .مثالً وغرب أفريقيا يف روسيا املهارات

  ٣٣املادة     
  على الصعيد الوطينالتنفيذ والرصد 

 احلكومـة   داخـل   التنسيق بدور جهة  االجتماعية الشؤونوالصحة   زارةتضطلع و   -٣٥٠
وللحكومة السويدية فريق عامل رفيع املـستوى مـشترك بـني            .يتعلق بتنفيذ االتفاقية   فيما

، الذي  االجتماعية الشؤونو الصحة   وزيرويدعو   .الوزارات معظم عن   ضم ممثلني ي الوزارات
ـ  ضم ممثلنيإىل عقد اجتماعات منتظمة ت    باإلعاقة، املتعلقةالعامة   لسياسةا مسؤوليةيتوىل    نع
  .املعلومات وتبادل من أجل التشاور، ووزراء األشخاص ذوي اإلعاقة حركة
بشأن حتقيق  بإجراء   قوق اإلنسان ت اهليئة السويدية حل   كلف،  ٢٠٠٨ هيولي/متوزيف  و  -٣٥١

، وحتديد مـا إذا     االمتثال لالتفاقية رصد  تعزيز ومحاية و   مبهمة  إليها أن يعهد  ينبغياجلهة اليت   
ـ الوكالة السويدية لتنسيق    هي   كانت أفضل جهة لالضطالع هبذا الدور      املتعلقـة   ةسياسال

 أن للهيئـة  األويل جاء يف التقرير  و. هيئة أخرى  أو ،أمني املظامل املعين باملساواة    أو ،اإلعاقةب
اقترحت اهليئة أن   و،  مبادئ باريس  أكثر إىل  ترقىاليت    السلطة وه أمني املظامل املعين باملساواة   

لوكالة لوالتدريب   سؤولية عن املعلومات  بامل يعهدأن  قترح  ا،  ومع ذلك  .همةامل يعهد إليه هبذه  
  .اإلعاقةاملتعلقة ب ةسياسالالسويدية لتنسيق 
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كيفية  بشأنات  مقترح وضع ب أيضاًقد كلفت    قوق اإلنسان حل وكانت اهليئة السويدية    -٣٥٢
 .بشكل عـام   السويد اإلنسان يف  االحترام الكامل حلقوق  املرتبط ب  للعمل الدعم املستمر  توفري
 .٢٠١٠ أكتـوبر /تشرين األول  إىل احلكومة يف  يف هذا الصدد     النهائي هاتقرير ت اهليئة وقدم

 السلطات مهام النطاق على سع  اوال املوضوع هذاإطار  يف    املقدمة املقترحات وميكن أن تؤثر  
  . وأن تؤدي إىل تغيريهااالتفاقية رصدل تها اهليئةاقترح اليت

يف  أيضاً وسُينظر،   للهيئة األويل تقريرعلى الصعيد احلكومي صياغة ال      حالياً وتتواصل  -٣٥٣
 ستكون مسؤولة عن    اليت باجلهة تعلقامل نهائيالوقف   للهيئة من أجل حتديد امل     النهائي تقريرال

  .وطين على الصعيد اليةاالتفاق ورصد تنفيذ

       


