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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قائمة املسائل املتصلة ابلتقرير األويل للمملكة العربية

السعودية*

ألف -الغرض وااللتزامات العامة (املواد )4-1
-1

يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن املسائل التالية:

التقدددا الددقق يفقددل ت فدداا تفايددق اذتاازيددة مفددق و يولي د  ،2015اتريددت تقدددمي
(أ)
التقرير األويل للدولة الطرف؛
(ب) اجلهود املبقولة مفدق التددديل علدى اذتاازيدة جدمداا أاكامهدا ًدماجدايف اتمدايف ت
التشريع الوطين ،مبا ت ذلك عن طريل ًدراا منوذا اجعازة القدائ علدى اقدوإل اجنسدامج ت يدع
القوانني (مبا ت ذلك نظاا رعاية املعوزني) ،والسياسات والقرارات؛
(ا) الدددع املقدددا ًع اجلمعيددات الوطفيددة وا ليددة املعفيددة ةأل د ا ذوق اجعازددة
والكيايددة الددا تشددارذ ددا يددقيف اجلمعيددات ت تدددمي وتفايددق وتقيددي ورهددد القدرارات الددا سدده ،
من زبيل التشريعات والسياسات ومحالت التوعية.
 -2يرجددى نيددامج مددا ًذا ألددامج وددو لة د ا ذوو اجعازددة ومفظمددا الل ددو ًع الق ددا
للتظل من التمييز ،وًذا ألامج الرد ةجواب ،فريجدى تقددمي معلومدات ماددلة عدن األاكداا القانونيدة
املفطبقة وعن اججرا ات ذات الدلة.

ابء -حقوق حمددة (املواد )30-5
املساواة وعدم التمييز
-3

يرجى تزويد الل فة مبعلومات عن املسائل التالية:

التدانري املت قة ذعتماد تشريع ملكافحة التمييز ،يشدمل أاكامدايف يفظدر التمييدز
(أ)
القائ على أساس اجعازة وتقر أبمج احلرمامج من الرتتيبات التيسريية املعقولة يشكل ييزايف؛
(ب) ا دداذت التميي ددز خ ددد األ د ا ذوق اجعاز ددة ال ددا رفع ددي ًع ييق ددة اق ددوإل
اجنسامج ،والتحقيقات الا أُجريي ت تلك احلاذت والعقوةت الدادرة نشأهنا؛

__________
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(ا) التدددانري املت ددقة لتددوفري ترتيبددات تيس دريية معقولددة لة د ا ذوق اجعازددة والسددبل
املتااة لالنتداف القانوين والعقوةت املاروخة ت االة عدا اذمتثاا.
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
-4

يرجى تقدمي معلومات عن املسائل التالية:

التددانري املت دقة جدمداا اقدوإل الفسدا والاتيدات ذوات اجعازدة ت التشدريعات
(أ)
والسياسات املتدلة ةجعازة ،وجلغا نظاا الكاالة؛
(ب) اجلهود املبقولة ل مامج مشارألة الفسا والاتيدات ذوات اجعازدة مشدارألة مسدتقلة ت
احلياة العامة والسياسدية ،ولكاالدة اددوعن علدى تددمات التعلدي املالئمدة وتيسدري تدفقلهن الش دد ،
مبا ت ذلك ال الفسا ذوات اجعازة ت زيادة السيارات؛
(ا) التدانري املت قة ل دمامج اارسدة الفسدا والاتيدات ذوات اجعازدة اقهدن ت املشدارألة
ت املفظمات غري احلكومية واجلمعيدات املعفيدة ةلشد ومج العامدة والسياسدية ،وماهدة مفظمدات األ د ا
ذوق اجعازة.
األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )7
 -5يرجددى نيددامج التدددانري املت ددقة خددما يف حلمايددة األطادداا ذوق اجعاز ددة مددن يددع أ ددكاا
العقونة البدنية ،ف اليف عن محايته من يع أ كاا سو املعاملة واذعتدا واذستغالا ت يدع
األمداألن .ويرجددى أي دايف تزويددد الل فددة مبعلومددات عدن التدددانري املت ددقة ملفددع ي ددر األطادداا ذوق اجعازددة
وًمهاع وًيداعه ت م سسات.
إذكاء الوعي (املادة )8
موجهددة ًع اجلمهددور العدداا ومفظمددات
 -6يرجددى تقدددمي معلومددات عددن أق محددالت ًعالميددة ر
األ ا ذوق اجعازة وأهحاب العمل واملهفيني العاملني ت زطاع الدحة والتعلي  ،أُطلقدي
ةلتوا ق مع اعتماد القوانني ذات الدلة نشأمج اقوإل األ د ا ذات اجعازدة ،ددف ًاددا
يفوا ثقات والق ا على التمييز خد األ ا ذوق اجعازة.
إمكانية الوصول (املادة )9
-7

يرجى تقدمي معلومات عن املسائل التالية:

نت د ددائي التقي د ددي ال د ددقق أجرت د د د و ارة الفق د ددل نش د ددأمج مس د ددتو س د ددهولة الوه د ددوا
(أ)
( ،CRPD/C/SAU/1الاقرة )77؛
(ب) األاكاا الا يتعني على املهفدسني امتثاعا فيما يتعلل ةاتياجات األ ا
ذوق اجعاز ددة مبوجد د امل ددادة  3م ددن ز ددانومج رعاي ددة املع ددوزني وألد دود البف ددا الس ددعودق ،والعق ددوةت
املاروخدة ت ادداا عددا امتثدداا يدقيف األاكدداا ،أو املبدادة التوجيهيددة الدا وخددعتها الدولدة الطددرف
ل مامج الوهوا الشامل؛
(ا)
2

التدانري املت قة خما يف لتيسري الوهوا ًع اعياألل األساسية ت املفاطل الرياية.
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حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11
 -8يرجددى تقدددمي معلومددات عددن اقليددات القائمددة لتفسدديل العمددل ت ًطددار نظدداا الوزايددة مددن
امل دداطر م ددع املفظم ددات املعفي ددة ةأل د د ا ذوق اجعاز ددة .ويرج ددى ني ددامج م ددا ًذا ألان ددي تت د دوافر
معلومات عن ااذت الطوارة والكوار أب دكاا ميسدرة ،مبدا ت ذلدك نلغدة اج دارة وغدري ذلدك
مددن األ ددكاا الددا تسددهل زرا ددا ،ومددا ًذا ألددامج مكددامج األ د ا ذوق اجعازددة احلدددوا علددى
مأو وعلى أجهزة ِ
مساعدة ت ااذت اخلطر والطوارة.
االعرتاف ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون (املادة )12
 -9يرجى تزويد الل فة مبعلومات عن عدد األ ا ذوق اجعازة املشدمولني االيدايف نفظداا
الكاالة ،وعن اخلطوات املت قة جلغا األاكاا الا يفدوا دومج اارسدة األ د ا ذوق اجعازدة
أيليته القانونية أو تقيد يقيف األيلية .ويرجى تقدمي معلومات عدن التددانري املت دقة جلغدا الدفظ
الددا تتدديا اادداذ القدرار ةلوألالددة واذستعاخددة عفهددا نددفظ تدددع األ د ا ذوق اجعازددة ت اادداذ
القرار ،وذ سيما فيما يتعلل ةلتملك واجر وًدارة وهن املالية واألسرية.
إمكانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13
 -10يرجى تزويد الل فدة مبعلومدات عدن التددانري املت دقة خدما يف لتمكدني األ د ا ذوق اجعازدة
مددن احلدددوا علددى املسدداعدة القانونيددة واذسددتاادة مددن الرتتيبددات التيس دريية اججرائيددة ولتددوفري املعلومددات
داتل نظاا الق ا أب كاا ميسرة ،مبا ت ذلدك نلغدة نرايدل وغرييدا مدن األ دكاا الدا تسدهل زرا دا،
ول مامج ًمكانية الوهوا املادق ًع مباين ا األ ت املفاطل الرياية واحل رية على اد سوا .
حرية الشخص وأمنه (املادة )14
 -11يرجى تزويد الل فة مبعلومات عن املسائل التالية:
م ددا ًذا أل ددامج األ د د ا ذوو اجعاز ددة ييودع ددومج ت دور اجيد دوا ال دددائ دات ددل
(أ)
مراألددز التأييددل اذجتمدداع ي ( ،CRPD/C/SAU/1الاقددرة  )99دومج م دوافقته  ،وعدددد األ د ا
ذوق اجعازة املودعني ت يقيف امل سسات؛
(ب)

العدد احلايل لة

ا

ذوق اجعازة املسلونة اريته ألسباب جفائية؛

(ا) اجلهددود املبقولددة لبفددا زدددرات مددواا ًنادداذ القددانومج والعدداملني ت اجلهددا الق ددائ
دددف دع د األ د ا ذوق اجعاز ددة ت الفظ دداا الق ددائ  ،وًذأل ددا ال ددوع ق ددوإل األ د ا
ذوق اجعازة.
عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )15
 -12يرجددى تقدددمي معلومددات عددن اخلط دوات املت ددقة جلغددا العقونددة البدنيددة وعقونددة اجعددداا،
وماهة ت االة األ ا ذوق اجعازة.
عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء (املادة )16
 -13يرجى رح يع التدانري املت دقة للتدددق جلميدع أ دكاا العفدا املمدارس علدى الفسدا
والاتيات ذوات اجعازة.
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 -14ويرجى تقدمي معلومات عن الفتائي الا تلدي ًليها ييقة اقوإل اجنسدامج والتوهديات
ديدق اجعازة ت الرايض
الا زدمتها ت أعقاب الزايرات الا أد ا ًع مرألز أتييل األ ا
ت عدداا  2012مث ت عدداا  ،2013وعددن التدددانري الددا ااددقت تبع دايف لددقلك .ويرجددى أي دايف تزويددد
الل ف ددة مبعلوم ددات ع ددن الت دددانري املت ددقة ل ددمامج وه ددوا األ د ا ذوق اجعاز ددة ال ددقين وزعد دوا
خدحااي لالعتدددا والعفددا واذسددتغالا ًع تدددمات وندرامي فعالددة للتعددات وًعددادة التأييددل وًعددادة
اجدماا اذجتماع .
محاية السالمة الشخصية (املادة )17
 -15يرجى تزويدد الل فدة مبعلومدات عدن اخلطدوات املت دقة جلغدا األاكداا الدا ليدز للكايدل
أو املمث ددل الق ددانوين املوافق ددة عل ددى ًج درا ددو أو ل ددارب طبي ددة ةلفيان ددة ع ددن األ د د ا ذوق اجعاز ددة.
ويرجى أي دايف تقددمي معلومدات عدن التددانري املت دقة ددف لدرمي تعقدي األ د ا ذوق اجعازدة،
وماهة الفسا والاتيات ذوات اجعازة ،دومج موافقته احلرة واملسبقة واملستفرية.
العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع (املادة )19
 -16يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ماد ددلة ع ددن ع دددد وطبيع ددة ت دددمات الرعاي ددة الفهاري ددة واملفزلي ددة
وتدمات الدع املقدمة ًع األ د ا ذوق اجعازدة عمداليف ةللدوائا اخلاهدة ةلتأييدل اذجتمداع ،
وعد ددن عد دددد وطبيعد ددة األط د دراف الدد ددفاعية واألجهد ددزة املسد د ِ
داعدة الد ددا ُوفد ددرت فع د داليف نسد ددبةيف ًع عد دددد
األ د ا ذوق اجعازددة اددن تدداجومج ًع يددقيف األجهددزة ،عم داليف ةألمددر السددام رز د .1 7852
ويرجى أي ايف نيامج املعايري املعتمدة لتوفري مساعد د ملن يعاين من ًعازدة ،وتقددمي معلومدات
عن املعايري القائمة ل مامج اسدتقاللية األ د ا ذوق اجعازدة امل دولني اذسدتاادة مدن تددمات
يقا املساعد.
التنقل الشخصي (املادة )20
 -17يرجى تزويد الل فة مبعلومات عن املسائل التالية:
ددروا األيليددة ذسددت داا مرألبددات درألات الفقددل املعدددة تديد دايف ذسددت داا
(أ)
األ د ا ذوق اجعازددة ( ،CRPD/C/SAU/1الاقددرة  ،)134واججدرا ات املعمددوا ددا للحدددوا
على يقيف املرألبات وعدد املرألبات املتااة نسبةيف ًع عدد األ ا ذوق اجعازة القين تاجومج
ًع اذستعانة ا؛
(ب) املع ددايري املعتم دددة لتهيق ددة املرألب ددات ذس ددت داا األ د د ا ذوق اجعاز ددة وع دددد
املرألبددات املهيددأة املتااددة ت الدولددة الطددرف نسددبةيف ًع عدددد األ د ا ذوق اجعازددة الددقين تاجوهنددا،
ِ
داعدة السددمعية
عمداليف ةألمددر السددام رزد  1285 7مددي  ،وعدددد األجهدزة املسدداعدة ووسددائل املسد س
البددرية املتااددة نسددبةيف ًع عدددد األ د ا ذوق اجعازددة الددقين تدداجومج ًع تلددك األجهددزة والوسددائل،
عماليف أباكاا املادة  2من نظاا رعاية املعوزني؛
(ا) الربامي اعادفة ًع تعزيز تفقل األ ا ذوق اجعازدة ت املفداطل الريايدة وتزويددي
ِ
املساعدة التقفية.
ةلوسائل
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حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات (املادة )21
 -18يرجى تقدمي معلومات ًع الل فة نشأمج املسائل التالية:
التدددانري املت ددقة لتيسددري ادددوا األ د ا ذوق اجعازددة علددى معلومددات ت
(أ)
يددع وألدداذت اخلدددمات احلكوميددة واملوازددع الشددبكية العامددة ،مبددا ت ذلددك ت دوافر املعلومددات نلغددة
اج ارة وةلديغ الا تسهل زرا ا ونلغة نرايل ،واذتداا ةأل كاا واألسالي املعز ة والبديلة؛
(ب)

الدع املقدا ًع الكيا ت اخلاهة من أجل تعزيز سبل احلدوا على املعلومات.

 -19ويرجددى ددرح التدددانري املت ددقة للتحقددل مدن أمج يددع األطادداا الدد  ،مبددن فدديه األطادداا
ال ددقين ت ددعوا لزراع ددة القوزع ددة ،يتلق ددومج ت دددريبايف عل ددى اذتد دداا دداواييف ونلغ ددة اج ددارة ،وتش د يع
التدددري علددى لغددة اج ددارة املوجد لةسددر أي دايف .ويرجددى تقدددمي معلومددات عددن التااعددل نددني جهددة
التفسدديل املعفيددة نلغددة اج ددارة ت مرألددز امللددك سددلمامج أل ددا اجعازددة واجلمعيددات املمثلددة للد د .
ويرجى أي ايف رح اخلطوات املت قة من أجل ما يل :
(أ)

اذعرتاف نلغة اج ارة السعودية أللغة رمسية؛

(ب)

تدري املرت ني نلغة اج ارة ،مبن فيه املرت ومج ت القفوات التلازية؛

(ا)
والق ائية.

التحقل من أمج املرت ني الشداويني رتمدومج سدرية املعلومدات ت األمداألن الطبيدة

احرتام اخلصوصية (املادة )22
 -20يرجددى تقدددمي معلومددات عددن التدددانري املقددررة أو املت ددقة ل ددمامج اا درتاا تدوهددية األ د ا
ذوق اجعازة القين ذ يزالومج مودعني ت م سسات.
احرتام البيت واألسرة (املادة )23
 -21يرجدى تزويددد الل فددة مبعلومدات عددن التدددانري املت دقة لوخددع اددد للتمييدز خددد األ د ا
ذوق اجعازة فيما يتعلدل مب تلدا الق دااي املتددلة ةلدزواا واألسدرة واألمومدة أو األندوة والعالزدات
الش دية .ألما يرجى تقدمي معلومات مادلة عن األنشطة الا ت طلع دا اجلمعيدات لتشد يع
األ د ا ذوق اجعازددة علددى الددزواا ( ،CRPD/C/SAU/1الاقددرة  ،)152وعددن التدددانري املت ددقة
تكريسايف حلقوإل ومس وليات األ ا ذوق اجعازة فيما يتعلل ةلوهاية واج راف عليه وتبفيه .
التعليم (املادة )24
 -22يرجدى موافدداة الل فددة مبعلومددات عددن نتددائي الدراسدة الوطفيددة لتقيددي الت رنددة ت فدداا دمددي
التالميدق ذوق اجعازددة ت مدددارس التعلددي العداا ( ،CRPD/C/SAU/1الاقددرة  ،)241ويرجددى أي دايف
تقدددمي معلومددات عددن التدددانري املت ددقة لتغيددري نظدداا التعلددي احلددايل املفدددمي والقددائ علددى الادددل وتعوي د
نتعلي امل وذق جودة ومتاح لل ميع ،وخمامج التدري اجلزام جلميع املدرسدني علدى التعلدي
الشددامل لل ميددع وعلددى تدددري األطادداا ذوق اجعازددة أل ددز ذ يت دزأ مددن التدددري األساس د
القق يتلقايف املدرسومج ت اجلامعات.
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الصحة (املادة )25
 -23يرجى موافاة الل فة مبعلومات عن املسائل التالية:
يع املهفيني العاملني ت القطاع الدح على اقوإل
التدانري املت قة لتدري
(أ)
األ ا ذوق اجعازة مبا ت ذلك احلدل ت املوافقدة احلدرة واملسدتفرية ،وعلدى اذتدداا مدع األ د ا
ذوق اجعازة؛
(ب) التدددانري املت ددقة ل ددمامج اددديا أزدددى مددا دكددن مددن املدوارد املتااددة ل ددمامج
ادددوا األ د ا ذوق اجعازددة علددى أعلددى مسددتو دكددن نلوغ د مددن الرعايددة الدددحية ة ددامج
أو نتكلاة معقولة؛
(ا) اخلط دوات املت ددقة ل ددمامج ادددوا األ د ا ذوق اجعازددة علددى املفت ددات
واخلدددمات الددا تسددت ي ذاتياجددا اخلاهددة والددا تعددز اسددتقالليته وزدددر علددى اذعتمدداد
على الفا ؛
(د)

عدد مرافل الرعاية الدحية الا يسهل الوهوا ًليها وتو يعها اجلغرات؛

(ه) ًاددا ات نشدأمج فددر احلددوا علددى تددمات الدددحة اجلفسدية واج انيددة ت
هاوف الفسا والاتيات ذوات اجعازة.
التأهيل وإعادة التأهيل (املادة )26
 -24يرج ددى مواف دداة الل ف ددة مبعلوم ددات ع ددن اخلط دوات املت ددقة ل دزايدة ت دوافر ت دددمات التأيي ددل
وًعددادة التأييددل القائمددة علددى ا تمددع ا ل د ت الدولددة الطددرف تلبيدةيف لالاتياجددات املتفاميددة ،وعددن
التدددانري املت ددقة لتدددري وتوايددا العدددد الكددات مددن الفسددا ت فدداا ًعددادة التأييددل مبددا د ركددن
الفسا والاتيات ذوات اجعازة من اذستاادة من تدمات ًعادة التأييل الا تقدمها نسا .
العمل والعمالة (املادة )27
 -25يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن املسائل التالية:
التشريعات الا يفمد اقدوإل العمدل لة د ا
(أ)
يقيف التشريعات توفر احلماية من الادل على أساس اجعازة؛
(ب) تفقيا نظاا العمل لتش يع توايا األ د ا
وواجبا ( ،CRPD/C/SAU/1الاقرة )207؛

ذوق اجعازدة ،ومدا ًذا ألاندي
ذوق اجعازدة ويفديدد اقدوزه

(ا) التدددانري املت ددقة لدزايدة وتعزيددز فددر توايددا األ د ا ذوق اجعازددة ولوخددع
تط ددي وسياس ددات ت ي ددقا الد دددد ( ،CRPD/C/SAU/1الاق د درات  ،)206-204مب ددا ت ذل ددك
اعتماد اسرتاتي ية وطفية لتعيني وتوايا األ ا ذوق اجعازة ،وزرار و ارق نشأمج اجعازة ت
مكامج العمل وتشريع ويز الرتتيا للكيا ت العامة على أساس سهولة وهوا األ ا ذوق
اجعازة ًليها؛
(د) التدانري املت قة ل مامج تدوفري ترتيبدات تيسدريية معقولدة للمدوااني ذوق اجعازدة
ت مكامج العمل نغية التش يع على تدواياه  ،وفدرض عقدوةت ت اداا اذمتفداع عدن تدوفري يدقيف
الرتتيبات؛

6

GE.18-18138

CRPD/C/SAU/Q/1

(ه) ًادا ات نشأمج عدد األ ا ذوق اجعازة املشمولني ةلعمالة الرمسية ،ت
رألات القطاع العاا والقطاع اخلا ( ،CRPD/C/SAU/1الاقرة .)211
مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية (الفقرة )28
 -26يرجى تقدمي معلومات عن املسائل التالية:
عد دددد األ د د ا ذوق اجعاز د ددة ،مب د ددن ف د دديه األف د دراد املفتم د ددومج ًع أزلي د ددات وغ د ددري
(أ)
املواطفني ،القين يعيشومج ت فقر أو ت فقر مدزع ت املفاطل احل رية والرياية ت ًزلي الدولة الطرف؛
(ب) ال دربامي القائمددة والراميددة ًع تيسددري ادددوا األ د ا املفتمددني ًع الاقددات امل دقألورة
أعاليف على اذئتمامج والسكن واملزااي الا توفريا نرامي الق ا على الاقر؛
(ا) ًادددا ات ،مدددفاة س د العايددة واجلددف والعمددر واجلفسددية واألهددل اجثددين
أو اذنتما ًع فقة ا ارنني القدما  ،نشأمج عدد األ د ا واألسدر الدقين يسدتايدومج مدن ندرامي
الدع املشار ًليها ( ،CRPD/C/SAU/1الاقرة  ،)214واملبلغ القق يدرف لكل ا أو عائلة.
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة (املادة )29
 -27يرجى تقددمي معلومدات عدن التددانري املت دقة ل دمامج املشدارألة الاعالدة وامليسدورة والشداملة
جلميع األ ا ذوق اجعازدة ،مبدن فديه األ د ا الدقين يعدانومج مدن ًعازدات ذيفيدة والدد ،
ت احليدداة العامددة والعمليددات اذنت انيددة ،مبددا ت ذلددك عددن طريددل التدددويي ددديايف ت عمليددات
اذزرتاع السرق ،مع كني ي ذ األ ا من الدع القق تاجومج.
 -28ويرجد ددى موافد دداة الل فد ددة مبعلومد ددات عمد ددا ًذا ألد ددامج األ د د ا ذوو اجعازد ددة ،مبد ددن فد دديه
األ د د ا ال ددقين يع ددانومج م ددن ًعاز ددة ذيفي ددة والدد د  ،يتمتع ددومج ددل وأيلي ددة تش ددكيل اجلمعي ددات
واذن ددماا ًليهددا واملشددارألة ت ًدار ددا نددداة مسددتقلة علددى أسدداس اريددة اذتتيددار .ويرجددى أي دايف
تقددمي معلومدات عددن التددانري املت ددقة واملدوارد امل دددة لدددع وتوسديع وتفويدع فموعدة املفظمددات
املستقلة املعفية ةأل ا ذوق اجعازة ت الدولة الطرف.
املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرايضة (املادة )30
 -29يرجى تقدمي معلومات عن املسائل التالية:
التقدددا ا ددر لددو التدددديل علددى معايدددة مدراأل لتيسددري الفادداذ ًع املدددفاات
(أ)
املفشورة لاائدة األ ا املكاوفني أو معاز البدر أو ذوق ًعازات أتر ت زرا ة املطبوعات؛
(ب) اخلط ددي الرامي ددة ًع تعزي ددز ًمكاني ددة وه ددوا ي ددع األ د ا
املكتبات واستااد من املواد السمعية البدرية وتدمات البث؛

ذوق اجعاز ددة ًع

(ا) التدددانري املت ددقة ل ددمامج ًمكانيددة وهددوا األ د ا ذوق اجعازددة ،مبددن فدديه
األطاد دداا ذوو اجعازد ددةً ،ع املفاسد ددبات واخلد دددمات الثقافيد ددة والرتفيهيد ددة والسد دديااية والرايخد ددية ت
القطاعني العاا واخلا  ،غري املفاسبات واخلدمات املوجهة تديدايف لة ا ذوق اجعازة.
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جيم -التزامات حمددة (املواد )33-31
مجع اإلحصاءات والبياانت (املادة )31
 -30يرجددى تقدددمي معلومددات مسددتكملة عددن تطددوير نظد اجادددا ات و ددع البيددا ت اسددتفادايف
ًع هنددي اقددوإل اجنسددامج ً ا اجعازددة ،وفق دايف لالتاازيددة .ويرجددى توخدديا مددا ًذا ألانددي البيددا ت
املتااددة مدددفاة اسد العمددر واجلددف واذنتمددا اجثددين ونددوع اجعازددة والوخددع اذجتمدداع اذزتدددادق
والعمالة ومكامج اجزامة.
التعاون الدويل (املادة )32
 -31يرجى تقدمي معلومات عن اقليات القائمة الا تكال التشاور مع مفظمات األ د ا
ذوق اجعازددة وً دراألها ت تدددمي وتفايددق مشدداريع ون درامي التعدداومج الدددويل .ويرجددى أي دايف تقدددمي
معلومددات عددن املرالددة الددا نلغتهددا الدولددة الطددرف ت فدداا تفايددق أيددداف التفميددة املسددتدامة ذات
الدلة ةأل ا ذوق اجعازة.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين (املادة )33
 -32ةج ددارة ًع املبددادة التوجيهيددة الددا اعتمددد ا الل فددة نشددأمج أطددر الرهددد املسددتقلة ومشددارألتها
ت أعماا الل فة ( ،)2016يرجى تقدمي معلومات عدن التددانري املت دقة ل دمامج اسدتقاللية ييقدة
اقوإل اجنسامج وامتثاعا للمبادة املتعلقة مبرألز امل سسدات الوطفيدة لتعزيدز ومحايدة اقدوإل اجنسدامج
(مبادة ةري ).
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