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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ١٣-٢(قائمة القضايا اليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا العاشـرة                
  بشأن التقرير األويل للسويد) ٢٠١٣سبتمرب /أيلول

  )٤ إىل ١املواد من (اللتزامات العامة الغرض وا  -ألف  

  )٢املادة (التعاريف     
موظفو اخلدمـة   (والنظام اإلداري   ) مبا يف ذلك القضاة   (كيف يفهم النظام القانوين       -١

منوذج حقوق اإلنسان لذوي اإلعاقة ومفهوم اإلعاقة يف ضوء االتفاقية؟ ومـا هـي              ) املدنية
ن فهم موحد ملفهوم اإلعاقـة لـدى الـسلطات          املبادرات امللموسة اجلاري اختاذها لضما    

  ؟)مبا يف ذلك دائرة اإلفراج املشروط(السويدية، مثالً تدريب القضاة وموظفي اخلدمة املدنية 
ُيرجى تقدمي معلومات عن أنواع التدابري املتخذة واملزمع اختاذها لـضمان الفهـم               -٢

مبـا يف ذلـك   ( وفقاً لالتفاقية    السليم لنموذج حقوق اإلنسان لذوي اإلعاقة ولنطاق اإلعاقة       
  .يف مجيع القطاعات ذات الصلة ومن ِقبل اجلميع) يقترن باإلعاقة ما
ُيرجى تقدمي معلومات إحصائية مناسبة بشأن إعداد خطة العمل الوطنيـة اخلاصـة               -٣

باإلعاقة ونتائج هذه اخلطة، وكيف أُدرجت مسألة إعداد اخلطة يف إطار حوار بّنـاء مـع                
  . خاص ذوي اإلعاقةمنظمات األش

، مبا يف ذلك مـن حيـث التـشريعات     )٢٠٠٨(كيف أثرت األزمة املالية الدولية        -٤
اجلديدة أو املعدلة، يف احلياة اليومية لألشخاص ذوي اإلعاقة على مجيع مـستويات اجملتمـع            
السويدي، مبا يف ذلك يف املناطق احلضرية والريفية؟ وكيف أوفـت الـسلطات الـسويدية               

ا بتسخري أقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة ملنع التأثريات السلبية لألزمة املالية، مع              بالتزامه
  أخذ املنظورين القصري األمد والطويل األمد يف االعتبار؟
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ُيرجى توضيح املبادرات املتخذة لضمان املشاركة الفعالة واملستمرة واملثلى ملنظمات            -٥
الـسياسات والتـشريعات الـسويدية املتعلقـة        األشخاص ذوي اإلعاقة يف إعداد وتنفيذ       

باألشخاص ذوي اإلعاقة، بصرف النظر عن السن واألصل اإلثين وامليل اجلنـسي واخللفيـة              
وهل تتيح السلطات السياسية واإلدارية املوارد والترتيبـات التيـسريية         . الدينية ونوع اجلنس  

اد وتنفيـذ الـسياسات     املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة هبدف زيادة مشاركتهم يف إعـد         
والتشريعات، وذلك من خالل قيام هذه السلطات، مثالً، بتقدمي الدعم املايل وتوفري إمكانية             
استخدام لغة اإلشارة وتقدمي املساعدة الشخصية والتعويض عن النفقات الزائدة النامجة عـن             

شـخاص ذوي   اإلعاقة؟ وكيف حتصي الدولة الطرف أو توثق املشاركة املباشرة ملنظمات األ          
  اإلعاقة، وكيف تقيِّم أثر هذه املشاركة؟

كيف تشمل السياسات والتشريعات السويدية اخلاصة باإلعاقة وكيف تغطي بصورة     -٦
كاملة ومتساوية األشخاص ذوي اإلعاقة املنتمني إىل أقليات إثنية، مبا يف ذلـك الـشعوب               

   من االتفاقية؟٤املادة  من ٣الصامية، وكيف اسُتشري هؤالء األشخاص عمالً بالفقرة 
ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كان التقرير األويل للسويد يشمل مجيع األشـخاص               -٧

ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف مناطق احلكم الذايت التابعة للسويد، وعن طُرق استشارهتم يف              
  . فاقية من االت٤ من املادة ٣إطار إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة عمالً بالفقرة 

  حقوق حمددة  -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كان قانون مكافحة التمييز السويدي يشمل مجيـع               -٨

  .القطاعات واجملاالت اليت تغطيها االتفاقية
غة ما هي اخلطوات اليت اختذهتا السويد لضمان أال يترتب على ترمجة االتفاقية إىل الل               -٩

السويدية، واستخدام تلك النسخة املترمجة، تأثري يف فهم أي حق من احلقـوق املدرجـة يف                
  االتفاقية بطرق قد تؤدي إىل تقليص محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز؟

هل حيظى مفهوم الترتيبات التيسريية املعقولة، على النحو الوارد يف االتفاقية، بالفهم              -١٠
موحدة يف مجيع التشريعات يف السويد، فيما يتعلق باجملاالت الواقعة داخـل            والتطبيق بطريقة   

 الذي ُيرسـي    ، الصادر عن جملس االحتاد األورويب     EC/2000/78وخارج نطاق التوجيه رقم     
  إطاراً عاماً للمعاملة املتساوية يف جمال االستخدام واملهنة، وإذا كان األمر كذلك فكيف؟

ية اهليئات املكلفة بالتصدي جلميع أشكال التمييـز ضـد          ُيرجى توضيح نطاق تغط     -١١
وهـل  . األشخاص ذوي اإلعاقة يف السويد، واختصاصاهتا، مثل أمانة املظامل املعنية باملساواة          

تشمل اختصاصات هذه اهليئات مجيع جماالت اجملتمع السويدي ومجيع مستوياته اإلداريـة،            
  يف ذلك القطاعان العام واخلاص؟ مبا
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ى تقدمي معلومات إحصائية عن الدعاوى والقضايا املتعلقة بالتمييز القائم علـى            ُيرج  -١٢
أُسس اإلعاقة يف نظام احملاكم والنظام اإلداري القانوين، مع اإلشارة حتديداً إىل القطاعـات              

وُيرجى أيضاً تكميل هذه املعلومات ببيانات إحصائية       . اليت ُيدعى ارتكاب أفعال التمييز فيها     
  .تلك احلاالت وبيان كيفية مجع هذه اإلحصاءاتعن حصيلة 

ُيرجى بيان اإلجراء املتبع لتنفيذ املقررات اليت اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكـول              -١٣
وُيرجى أيضاً بيان التدابري املتخذة إلنفـاذ اآلراء املدرجـة يف           . االختياري امللحق باالتفاقية  

، )٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول  ٦تمدة يف   املع (ضد السويد . م. ه،  ٣/٢٠١١البالغ رقم   
  .حيث حددت اللجنة حدوث انتهاك لالتفاقية من جانب الدولة الطرف

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
ُيرجى تقدمي معلومات عن الطريقة اليت تكفل هبا الدولة الطـرف إشـراك النـساء        -١٤

ريعات، وإدراجهـن يف التحليـل      والفتيات ذوات اإلعاقة يف إعداد وتنفيذ السياسات والتش       
اإلحصائي املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، ال سيما النساء واألطفال املنحدرين من أصول            

  .إثنية غري سويدية أو املنتميات إىل الشعوب الصامية

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
 ذوي اإلعاقـة    ما هي املبادرات اليت اختذهتا السويد لضمان احترام آراء األطفـال            -١٥

 من االتفاقية، بصرف النظر عما حيتاجه الطفل من         ٧ من املادة    ٣احتراماً كامالً وفقاً للفقرة     
  مساعدة للتواصل؟ 

  )٨املادة (التوعية     
تصف الدولة الطرف، يف تقريرها، عدداً من احلمالت الـيت أُطلقـت أو املزمـع                 -١٦

ت لعدم تقدميها عن األشخاص ذوي اإلعاقـة        وقد انتقد اجملتمع املدين بعض احلمال     . إطالقها
أو /أو خريية و  /صورة تتوافق مع هنج حقوق اإلنسان، والختاذها بدالً من ذلك ُنُهجاً سلبية و            

فكيف ختطط السويد لضمان استخدام منظور حقوق اإلنسان يف مجيـع احلمـالت؟             . طبية
ري مواد احلمالت ولغتـها،  نوع املنهجية واالستراتيجيات اليت تستخدمها السويد يف حتض     وما

مبا يف ذلك إيالء أولوية ملسائل التمييز احملددة اليت قد يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة بسبب               
  التحيز الثقايف؟ 

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
ُيرجى توضيح الطريقة اليت تنظم هبا القوانني واللوائح السويدية التزامات البلد بإزالة              -١٧

 مـن   ٩ و ١نية وصول مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً ألحكام املـادتني           ما يعوق إمكا  
االتفاقية، وبيان ما إذا كانت توجد خطة عمل شاملة جلميع أنواع العاهات، مبـا يف ذلـك              
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وُيرجى تقدمي معلومات عن    . خطط ترمي إىل اعتماد لوائح جديدة ملزمة، ومنها التشريعات        
مان االمتثال للـوائح وااللتزامـات القائمـة املتعلقـة          أنواع آليات الرصد اليت أُنشئت لض     

وهل أُدخلت منذ التـصديق علـى االتفاقيـة أي          . بالوصول، وعن طريقة عملها يف الواقع     
تغيريات ملموسة على السياسات وخطط العمل املتعلقة بإمكانية الوصول؟ وإن حدث ذلك،            

شتريات احلكومية كأداة لتعزيز    وكيف تستخدم الدولة الطرف امل    . ُيرجى بيان هذه التغيريات   
 واملعلومـات،   التإمكانية الوصول إىل البيئة املادية ووسائل النقل وتكنولوجيات االتـصا         

  والتكنولوجيات اإللكترونية، مبا يف ذلك املواقع الشبكية العامة؟

  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون     
باختاذ القرارات بالنيابة عن األشخاص ذوي اإلعاقـة        السويدي  هل يسمح القانون      -١٨

  البالغني يف املسائل املالية أو يف ترتيبات املعيشة أو أي جمال آخر؟
ُيرجى توضيح كيف ميكن لشخص ُعيِّن له وصي إداري بسبب اإلعاقة أن يطلـب                -١٩

من شخص  ) أي الدعم يف اختاذ القرار    (لشخصية  ويتلقى دعماً شخصياً أقل تدخالً يف حياته ا       
  ".تعقيداً"آخر خيتاره بنفسه، إذا كانت لديه مثالً إعاقة ذهنية أكثر 

  )١٣املادة (إمكانية اللجوء إىل القضاء     
ما هي الترتيبات التيسريية املعقولة املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بصرف النظـر              -٢٠

 املشاكل اليت تترتب على اإلعاقة وحتـد مـن إمكانيـة            عن نوع هذه اإلعاقة، للتغلب على     
فري إمكانيـة   مثالً بتو (، مثل التغلب على عقبات التواصل        والنظم اإلدارية  وصوهلم إىل احملاكم  

أو أجهزة  /طريقة برايل و  أو  /ُسُبل التواصل البديلة و    أو/ و  الرموز أو/استخدام لغة اإلشارة و   
كان هناك أي قصور    ؟ فإذا   )إمكانية الوصول املادي  نقل الصوت يف قاعات احملاكم، وضمان       

ُيرجى تقدمي معلومات عن خطة العمل الرامية إىل ضمان وصـول           يف توفري هذه الترتيبات،     
  .اجلميع إىل القضاء على حنو كامل ومتساوٍ

من األشخاص ذوي اإلعاقة يتعذر عليهـا، لـسبب مـا،           أي جمموعة   هل توجد     -٢١
هليئات القضائية اإلدارية كأشخاص عاديني أو كمحلّفني؟ وهل من         احملاكم أو ا  ملشاركة يف   ا

يشارك املمكن ألي شخص ذي إعاقة االستفادة من الترتيبات التيسريية املعقولة الالزمة لكي             
  كشخص عادي أو كمحلّف؟

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
نفـسية  هل حيدث أن ُتفرض على األشخاص ذوي اإلعاقة، كـذوي اإلعاقـة ال              -٢٢

االجتماعية أو اإلعاقة الذهنية مثالً، عقوبات أطول من تلك املفروضة على األشخاص غـري              
  املعوقني جّراء ارتكاب اجلرمية ذاهتا؟



CRPD/C/SWE/Q/1 

5 GE.13-47194 

ُيرجى أيضاً إفادة اللجنة عما إذا كان القانون جييز احلكم علـى األشـخاص ذوي                 -٢٣
الـيت قـد    ال االحتجاز   بالسجن أو بأي شكل آخر من أشك      دون سن الثامنة عشرة     اإلعاقة  
  . مع أشخاص بالغنيجتمعهم 

كيف ُيدّرب أفراد الشرطة واملوظفون املعنيون بإنفاذ القانون علـى التعامـل مـع                -٢٤
أشخاص يعانون أنواعاً خمتلفة من اإلعاقة، لضمان معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة معاملـة             

  سليمة أثناء احتجازهم؟
هل توجد حاالت ُيعترب فيها األشخاص ذوو اإلعاقة، بسبب إعاقتهم، غري مؤهلني              -٢٥

للمثول أمام احملاكم بسبب جرائم ارتكبوها؟ وإن كان األمر كذلك، ما هـي اإلجـراءات               
  ؟ املعيناإلدارية أو القانونية املتبعة لضمان توفري العدالة للشخص

بيعة العالج الذي ُيقدم لألشخاص ذوي      ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن نوع وط        -٢٦
اإلجراءات اإلعاقة يف احلاالت اليت ُيعاجلون فيها دون موافقتهم الكاملة واملستنرية، مع وصف       

وُيرجى أيـضاً تقـدمي   . املتخذة ملنع االعتداء على هؤالء األشخاص يف هذه احلاالت   الوقائية  
ج إىل الشخص دون موافقته الكاملـة  معلومات عن أقصى مدة زمنية قد ُيقدم فيها هذا العال      

  . واملستنرية

  )١٥املادة (عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
ما هو عدد املرات اليت قُدم فيها العالج بالصدمات الكهربائية، طوعـاً أو كرهـاً،                 -٢٧

 إىل آخـر    ٢٠٠٩ن أول عـام     لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية خالل الفترة م       
؟ وما هي اجلهة اليت تأذن هبذا النوع من العالج؟ وكيف ُتسجل هذه احلوادث؟              ٢٠١٢ عام

  وما هي اجلهة اليت تراقب استخدام العالج بالصدمات الكهربائية؟

  )١٦املادة (عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء     
 االعتداء والعنـف ضـد النـساء        كيف، وإىل أي مدى، ُتسجل إحصائياً حوادث        -٢٨

والفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة؟ وما اإلجراءات اليت اُتخذت ملنع حوادث االعتداء والعنف؟            
وما هو الدعم املقدم للنساء واألطفال ذوي اإلعاقة الذين يتعرضون للعنف واالعتداء؟ وكيف    

مات وكيف يتلقـون املـساعدة      ميكنهم التماس املأوى يف املراكز املتاحة املعنية مبواجهة األز        
) الشرطة أو غريها(الشخصية الضرورية؟ وهل قُدمت تقارير عن هذه احلوادث إىل السلطات        

  ، وإن حدث ذلك، ما هي نتيجة اإلجراءات املتخذة، إن ُوجدت؟٢٠١٢يف عام 

  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     
 نوع اإلعاقة، أن خيتار حبريـة مكـان         هل ميكن لشخص معوق، بصرف النظر عن        -٢٩

إقامته وطريقة عيشه يف اجملتمع احمللي، وأن يتمكن يف الوقت ذاته من تلقي الدعم الضروري               
، عـدد   ٢٠٠٨املقّدر له أو املساعدة الشخصية املقّدرة له؟ وهل ازداد أم اخنفض، منذ عام              
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رجى تقدمي أرقام تـبني     األشخاص الذين يتلقون مساعدة شخصية يف شكل ميزانية خاصة؟ يُ         
، مبا يف ذلك تطور متوسط الدعم املقدم، ُمصنفاً حبسب نوع     ٢٠٠٨التطور السنوي منذ عام     

وكيف ترصـد   . وحبسب نوع اإلعاقة، وبيان أسباب هذا التطور      ) طفل/بالغ(اجلنس والعمر   
تمـع  الدولة الطرف إمكانيات اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة اندماجاً كامالً يف حيـاة اجمل            

  احمللي ومشاركتهم اآلخرين على قدم املساواة يف التعليم والعمل والثقافة والترفيه؟ 

  )٢٤املادة (التعليم     
ُيرجى تقدمي معلومات عن كيفية وصول مجيع األطفال ذوي اإلعاقة إىل املـدارس،               -٣٠

وُيرجى . تفاقية من اال  ١وعن مستويات وأماكن تعليمهم وفقاً ملفهوم اإلعاقة الوارد يف املادة           
توضيح ما إذا كانت توجد خطة عمل ملموسة لضمان إمكانية الوصول إىل النظام املدرسي              
يف املناطق احلضرية والريفية على السواء، مبا فيها املناطق الشمالية، مما يسمح بوصول مجيـع               

 ضـمان   وُيرجى بيـان كيفيـة    . التالميذ ذوي اإلعاقة إىل التعليم الشامل يف جمتمعهم احمللي        
حصول مديري املدارس واملدرسني واملختصني واملوظفني التقنيني وغريهم من املوظفني على           
املؤهالت والكفاءات الالزمة فيما يتعلق بإدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم، وذلك        

 يف  رفيـع املـستوى   من خالل التثقيف والتدريب الراميني إىل تطبيق رؤية التعليم الـشامل            
وكيف يتكون لدى والدي األطفال ذوي اإلعاقة أو غـري          . دارس العادية بأكرب قدر ممكن    امل

  ذوي اإلعاقة ولدى األطفال أنفسهم موقف إجيايب دائم جتاه التعليم الشامل؟

  )٢٥املادة (الصحة     
ُيرجى تقدمي معلومات عن املبادرات اليت اختذهتا السويد أو تعتزم اختاذها من أجـل                -٣١

سيما من قبل األشـخاص ذوي      رص احلصول على مجيع أنواع اخلدمات الصحية، ال       زيادة ف 
اإلعاقة احملتاجني ملزيد من الدعم املكثف، مبن فيهم من يعيشون يف أنواع خمتلفة من املساكن               

  .اجملتمعية املدعومة
ُيرجى تقدمي معلومات عن املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف للحد من ارتفـاع               -٣٢
وى االنتحار يف أوساط األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك، حتديداً، معلومـات عـن    مست

  . الشباب ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية

  )٢٦املادة (التأهيل وإعادة التأهيل     
هل ُتقدم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل دون أية فروق يف اجلودة جلميع األشخاص               -٣٣

ما إذا كانوا ُولدوا باإلعاقة أم اكتسبوها يف مرحلة الحقة من           ذوي اإلعاقة، بصرف النظر ع    
حياهتم؟ وهل ُتقّيم وُتقدم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل بطريقة متعددة القطاعات وشاملة            

استناداً إىل خطة عمل فردية شـاملة       ) مبا يف ذلك منظور العمل على مدار اليوم واألسبوع        (
  ة من الشخص املعين؟وملموسة تتقرر باملوافقة الصرحي
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  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
ُيرجى تقدمي معلومات عن تطور توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، ُمصنفة حبـسب              -٣٤

وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن أسـباب اخنفـاض النـسبة املئويـة             . نوع اجلنس والعمر  
علومـات عـن    ُيرجى كذلك تقـدمي م    و. لألشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل املفتوح      

املبادرات احلالية اليت اختذهتا السويد لتغيري هذا االجتاه ولتحقيـق زيـادة كـبرية يف نـسبة                 
يف أقرب وقت ممكن؛ وُيرجى التمييز بـني         األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل املفتوحة      

  . املبادرات اليت تستهدف النساء عن تلك اليت تستهدف الرجال

  )٢٨املادة (واحلماية االجتماعية املستوى املعيشي الالئق     
إىل أي مدى تقدم الدولة الطرف تعويضاً مالياً إىل األسر ذات األطفال ذوي اإلعاقة                -٣٥

عن فقدان دخلها بسبب مساعدهتا ألطفاهلا يف تـأمني الوصـول إىل اخلـدمات اجملتمعيـة               
عالج بعيداً عن مرتله    سيما عندما يتلقى الطفل ال     واحلصول على العالج يف املرافق الطبية، ال      

  ولفترات زمنية طويلة؟

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة     
هل يوجد أشخاص ذوو إعاقة حمرومون لسبب ما من حقهم يف التـصويت، وإذا                -٣٦

  كان األمر كذلك فما هي األسباب؟
بنفـسه أن يـستعني     هل حيق للشخص ذي اإلعاقة الذي متنعه إعاقته من التصويب             -٣٧

  بشخص آخر يثق به ملساعدته على اإلدالء بصوته؟
هل تتاح أشكال خمتلفة من بطاقات االقتراع، مما ميكّن األشخاص ذوي اإلعاقة من               -٣٨

  قراءهتا وفهمها بصرف النظر عن نوع إعاقتهم؟ 
كيف ُتستخدم التكنولوجيات اجلديدة إلزالة خمتلف أنواع العقبـات الـيت متنـع               -٣٩
  ألشخاص ذوي األشكال املختلفة من اإلعاقة من التصويت بأنفسهم؟ا

كيف يتم، يف إطار العملية االنتخابية، التعامل مع املرشحني ذوي اإلعاقـة وفقـاً                -٤٠
  الحتياجاهتم؟

ما هي التدابري املتخذة لضمان تقدمي األحزاب السياسية املعلومات املتعلقـة هبـا يف                -٤١
ا ميكّن األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الكاملة يف العملية          شكل يسهل الوصول إليه، مب    

  السياسية قبل إجراء االنتخابات الفعلية؟
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  التزامات حمددة   -جيم  

  )٣١ املادة(مجع اإلحصاءات والبيانات     
يركز مفهوم اإلعاقة على النحو املُدرج يف االتفاقية على التمييز الذي يترتب علـى                -٤٢

ُيرجى . عية واملادية والتواصلية والسلوكية اليت حتول دون املشاركة املتساوية        العوائق االجتما 
تقدمي معلومات بشأن التحول عن النهج اإلحصائي املُّتبع لقياس حجـم التمييـز وضـعف               

. مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة منذ التصديق على االتفاقية، ونتيجـة للتـصديق عليهـا         
  ئية، التأثري اإلجيايب للتصديق؟وكيف يوصف وُيقّيم، بطريقة إحصا

  )٣٢املادة (التعاون الدويل     
بـني بلـدان   فيمـا  كيف أدت حكومة السويد دوراً فعاالً يف جمال التعاون الدويل      -٤٣

الشمال وبني بلدان الشمال واجلنوب، فيما يتعلق مبنع تأثر األشخاص ذوي اإلعاقة بالعواقب             
  السلبية لألزمة املالية؟

بادرات املتخذة لضمان إدماج مسألة اإلعاقة يف مجيع جمـاالت التعـاون            ما هي امل    -٤٤
الدويل، بصرف النظر عن أصل اجلهة الفاعلة، سواء أكانت شـركات عامـة أم خاصـة،                

هيئات تابعة لألمم املتحدة، أم االحتاد األورويب، أم منظمات غري حكومية، أم منظمـات               أم
  ممثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

  )٣٣دة اامل( والرصد على الصعيد الوطين التنفيذ    
ُيرجى بيان هيكل ومهام جهة أو جهات التنسيق املُنشأة يف إطار النظـام اإلداري،                -٤٥

سيما فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون فيما بـني          من االتفاقية، ال   ٣٣ من املادة    ١عمالً بالفقرة   
وُيرجى بيان  . لألشخاص ذوي اإلعاقة  خمتلف الوزارات احلكومية ومبشاركة املنظمات املمثلة       

  . النتائج امللموسة اليت حققتها هذه اآللية
ُيرجى وصف هيكل ونطاق اختصاص آلية الرصد املـستقلة الراميـة إىل الوفـاء                -٤٦

 من االتفاقية، وبيان إىل أي مدى متتثـل هـذه           ٣٣ من املادة    ٢بالشروط املدرجة يف الفقرة     
لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    دئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية      اآللية امتثاالً كامالً للمبا   

؛ وُيرجى أيضاً بيان نوع املوارد اليت أُضيفت إىل هذه الوظيفة عقب التصديق             )مبادئ باريس (
وما هي التدابري املتخذة لـضمان      . على االتفاقية وكنتيجة للمهام اجلديدة اليت أُسندت إليها       

مات األشخاص ذوي اإلعاقة يف آلية الرصد؟ وهل أعدت الدولة الطرف     املشاركة اهلادفة ملنظ  
خططاً ملموسة إلنشاء آلية رصد موحدة تغطي منظور اإلعاقة يف مجيع االتفاقيات الدوليـة              
وبروتوكوالهتا، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل احلد من خطر              

  اقة؟التمييز املتعدد ضد األشخاص ذوي اإلع
        


