▀ تقديــــــم
االهتمام باألشخاص ذوى اإلعاقة كةا مة لويوتةام عمةظ م عمة عمةظ ايمنبتة م ةذ ع شةا ا عةام
 1965حتث تبنز االهتمام واضح فتما تلى -:
 مماتتن ايممظ ايمنبت م االتفاقت ايمنبتة نقةم  )1عةام 1966حتةى دةروناتفاقت ايممةظ
ايمنبت نقم  )17يمام  , 1993ايخاد بتشغتظ األشخاص ذوى اإلعاق .
 متابم ايتدرتق على االتفاقتام وتطوتن وتحرتث ايتشنتمام يلوفةا بةااليتزام اي اشةن عة
ايتدرتق على هذه االتفاقتام .
 عقر ايمؤتمنام واي روام وايحلقام اي قاشت يم اقش لوضاع ذوى االحتتاجام ايخاد م
مختلف ايجوا ب  ،وخاد قضت ايتشغتظ وايترنتب وايتأهتظ ايم ى .
 االهتمام بايرون ايوقائي ايذى تجفف م ابع اإلعاق بكظ لشكاي ا  ,وخاد فى مجاظ ايدح
وايسالم ايم ت  ,وع شا مم ر خةاص بةذي عةام  1983فةى رمشةق تةابع ايم عمة ايممةظ
ايمنبت
 امترار معل ايتامت ايدحى ايشامظ وتطوتن لرائه  ,وخاد فى مجةاظ األمومة وايطفوية
يلوقات م لمناض ايشلظ وغتنها م لمناض ايطفوي .
 االهتمام بايثقاف ايسكا ت يلحر م زواج األقانب .
 عرماج ذوى االحتتاجةام ايخادة فةى ايمجتمةع وتزوتةرهم بةاألج زة وايممةرام وايسةتانام
ايالزم .
 ا تسلتط األضوا علةى ايموائةق وايحةواجز وايمقبةام ايتةى تمتةنض مشةانك األشةخاص
ذوى اإلعاق وا رماج م فى ايمجتممام ايمنبت هو ما ت ةرف عيتةه هةذه ايونقة خادة فةى
مجاالم حق م فى ايتملتم وايدح وايممظ وايحتاة ايمام وايستاست بشكظ عام .

* * *
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تعريف اإلعاقة
عنفةةةم م عمةةة ايدةةةح ايمايمتةةة اإلعاقةةة بأ ةةةا تتمثةةةظ فةةةى كةةةظ قدةةةون تمةةةا ى م ةةةه ايفةةةنر
تتجةة االدةةاب بمةةنض عضةةوى لو جسةةرى لوعقلةةى تةةؤرى عيةةى حايةة مةة ايمجةةز ايةةذ تمك ةةه
مةةة لرا واجباتةةةه األساسةةةت ممتمةةةرال علةةةى ذاتةةةه او ممانسةةة عملةةةه لو االسةةةتمنان فتةةةه بايممةةةرظ
ايطبتمي .
وفةةةى ايتشةةةنتمام ايمنبتةةة ومثةةةاالل علةةةى ذيةةة

أخةةةذ ايقةةةا و ايمدةةةنى وايقةةةا و األنر ةةةي

فقر عنف ايقا و ايمدنى يحقوق األشخاص ذوى إلعاق .
 ت قدةةةر بايشةةةخص ذوى ايماقةةة كةةةظ شةةةخص يرتةةةه خلةةةظ كلةةةى لو جزئةةةى بةةةر ى لو عقلةةةى لو
ذه ةةةى لو جسةةةرى متةةةى كةةةا طوتةةةظ االجةةةظ مسةةةتقنال تم مةةةه مةةة ايمشةةةانك بدةةةونة كاملةةة
وفماي مع ايمجتمع على قرم ايمساواة مع اآلخنت
 وعةةةنف ايقةةةا و االنر ةةةى يألشةةةخاص ايممةةةوقت بةةةأ ايشةةةخص ايممةةةوق خ كةةةظ شةةةخص
مدةةةةاب بقدةةةةون كلةةةةى لو جزئةةةةى بشةةةةكظ مسةةةةتقن فةةةةى ا مةةةة حواسةةةةه او قرناتةةةةه
ايجسةةمت لو اي فسةةت لو ايمقلتةة عيةةى ايمةةرى ايةةذى تحةةر مةة امكا تةة ايةةتملم لو ايتأهتةةظ او
ايممةةةظ بحتةةةث ال تسةةةتطتع تلبتةةة متطلبةةةام حتاتةةةه ايمارتةةة فةةةى عةةةنوف لمثايةةةه مةةة غتةةةن
ايمموقت .

وعنفةةةم ممةةةاتتن ايممةةةظ ايمنبتةةة

اتفاقتةةة ايممةةةظ ايمنبتةةة نقةةةم  17يممةةةا  1993ايدةةةارنة

عةةة مةةةةؤتمن ايممةةةةظ ايمنبةةةي فةةةةى رونتةةةةه ايمشةةةنت ايم مقةةةةرة فةةةةى عمةةةا – ايمملكةةةة االنر تةةةة
اي اشمت فى ابنتظ  /تسا  ) 1993ايمموق بأ ه-:
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 ايشةةةخص ايةةةذى تمةةةا ى مةةة

قةةةص فةةةى بمةةةض قرناتةةةه ايجسةةةرت لو ايحسةةةت لو ايذه تةةة

تتجةةةة مةةةةنض لو حةةةةارث او سةةةةبب خلقةةةةى او عامةةةةظ لرى يمجةةةةز كلتةةةةا ل لو جزئتةةةةا ل عةةةة
ايممةةةظ لو االسةةةتمنانت لو ايتنقةةةى فتةةةه  ،وكةةةذي ضةةةمف قرناتةةةه علةةةى ايقتةةةام بأحةةةرى
ايوعةةةائف االساسةةةت االخةةةنى فةةةى ايحتةةةاة  ،وتتحتةةةاج عيةةةى اينعاتةةة وايتأهتةةةظ مةةة اجةةةظ
رمجه فى ايمجتمع .
وتقدةةةر بارمةةةاج ايممةةةوقت عكسةةةاب م م ةةةانام تسةةةاعرهم علةةةى ايتكتةةةف مةةةع بتئةةةت م بةةةأكبن
قرن ممك م ايس وي .
وتد ف ايمموقو حسب سبب اإلعاق كما تلى -:
 .1ايمموقةةةةةو جسةةةةةرتا ل  :هةةةةةم األشةةةةةخاص ايةةةةةذت تواج ةةةةةو ععاقةةةةة فةةةةةى حةةةةةنكت م
ايطبتم تتج خلظ لو منض او عاه .
 .2ايمموقةةةةو حسةةةةتا ل  :هةةةةم األشةةةةخاص ايةةةةذت تةةةة قص قةةةةرنات م ايحسةةةةت يوعتفةةةة
عضو لو لكثن يرت م .
 .3ايمموقةةو ذه ت ةا ل  :هةةم األشةةخاص ايةةذت تمةةا و م ة

قةةص فةةى قةةرنات م ايذه ت ة

تؤثن على عملتام اإلرنا لو اينبط لو االست تاج يرت م .
 -ا رمةةةل ايممةةةوق فةةةى ايمجتمةةةع هةةةو حةةةق مةةة حقوقةةةه االساسةةةت  ،وا

جةةةا

هةةةذه ايمملتةةة تةةةنتبط بتةةةامت ايشةةةنوط وايعةةةنوف ايضةةةنونت يجملةةةه قةةةارنال
على االعتمار على فسه م رتباج االتفاقت ايمنبت نقم . )17
 .4اإلعاق يغوتا ل  :تم ى ايـتأختن لو ايتموق وم ا اشقم كلم خ ايمموق خ

* * *
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حجم شريحة األشخاص ذوى اإلعاقة فى الوطن العربي

تقةةةرن تمةةةرر سةةةكا ايةةةوط ايمنبةةةي ب حةةةو  353ملتةةةو ا سةةةا ووفقةةةا ليلممةةةاتتن ايرويتةةة فةةةى
تحرتةةةر حجةةةم ايفئةةةام لو شةةةنتح األشةةةخاص ذوى اإلعاقةةة فةةةى ايةةةوط ايمنبةةةي فأ ةةةا تقــــةةةـرن
بةةةةـ  35ملتةةةةو ع سةةةةا هةةةةم ضةةةةحاتا اسةةةةباب اإلعاقةةةة وايتةةةةى ازرارم م ابم ةةةةا فةةةةى ايسةةةة وام
األختنة تتج ايحنوب وايم ف ايرائن فى لكثن م بلر عنبي
تمةةةا ى مشةةةكل تحرتةةةر حجةةةم شةةةنتح األشةةةخاص ذوى اإلعاقةةة فةةةى ايةةةوط ايمنبةةةي غتةةةاب
اإلحدةةةةائتام ايملمتةةةة وايرقتقةةةة بسةةةةبب عةةةةرم تقدةةةةى ذيةةةة فةةةةى اسةةةةتبتا ام تمةةةةرار ايسةةةةكا مةةةة
جا ةةةب  ،وعةةةرم ايشةةةفافت واإلفدةةةا عةةة ذيةةة مةةة قبةةةظ عةةةائالم هةةةؤال األشةةةخاص مةةة جا ةةةب
لخةةن  ،تتجةة ثقافةة ايمتةةب ايتةةى تسةةور مجتممات ةةا ايمنبتةة فةةى ايمرتةةر مةة ايمجةةاالم وايجوا ةةب
االجتماعت .
ويغتةةةةاب اإلحدةةةةا ام واألنقةةةةام ايرقتقةةةة عةةةة لعةةةةرار األشةةةةخاص ذوى اإلعاقةةةة  ،ولمةةةةاك
سةةةةك م وتةةةةوزتم م بةةةةت محافعةةةةام ايرويةةةة  .لثةةةةن كبتةةةةن فةةةةى وضةةةةع االسةةةةتناتتجتام ونسةةةةم
ايستاسةةةام ياجةةةنا ام وايتةةةرا بتن ايتةةةى علةةةى ايرويةةة ايقتةةةام ب ةةةا يلحةةةر مةةة عةةةاهنة ايتمةةةوق مةةة
جا ةةةب  ،ونعاتةةة ايممةةةوقت وتةةةأهتل م إلرمةةةاج م فةةةى ايمجتمةةةع مةةة جا ةةةب خةةةن وهةةةذا تةةةؤرى
عيـى -:
 .1غتةةةةاب لو ضةةةةمف ايت سةةةةتق بةةةةت

ايةةةةوزانام وايةةةةروائن وايمؤسسةةةةام ايمم تةةةة بتطبتةةةةق

لحكةةةام االتفاقتةةةام ايرويتةةة وايمنبتةةة ايتةةةى دةةةارقم علت ةةةا ايةةةروظ وايتشةةةنتمام ايوط تةةة
ذام ايمالق بتأهتظ وعرماج األشخاص ذوى اإلعاق فى ايمجتمع .
 .2دةةةموب وتمقتةةةر ايستاسةةةام ايمامةةة يلرويةةة فةةةى مجةةةاظ ت متةةة وتأهتةةةظ ونعاتةةة شةةةئو
األشخاص ذوى اإلعاق .
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 .3ضةةةةمف مناقبةةةة مةةةةرى تطبتةةةةق ايقةةةةوا ت وايوفةةةةا االيتزامةةةةام ايرويتةةةة اي اجمةةةة عةةةة
ايمدةةةارق علةةةى االتفاقتةةةام ايرويتةةة وايمنبتةةة وتقةةةرتم تقةةةانتن رونتةةة بشةةةأ ايوفةةةا ب ةةةذه
االيتزامام .
 .4عةةةةرم ايتمثتةةةةظ ايسةةةةلتم يشةةةةخص ذوى اإلعاقةةةة فةةةةى ايمحافةةةةظ وايمةةةةؤتمنام وايم عمةةةةام
ايمنبت وايرويت ايمم ت بشئو ذوى االحتتاجام ايخاد .
 .5دةةةةموب جمةةةةع ايمملومةةةةام وايبتا ةةةةام وايقتةةةةام بايرناسةةةةام وعجةةةةنا األبحةةةةاث ايمتملقةةةة
باألشةةةخاص ذوى اإلعاقةةة  ،وععةةةرار قاعةةةرة بتا ةةةام يكافةةة فئةةةام هةةةذه ايشةةةنتح ول ةةةواع
اإلعاق ولسباب ا واي جا فى ستاسام ايتأهتظ واال رماج ايمجتممي .

* * *
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حق التعليم

ايحةةةةق فةةةةى ايتملةةةةتم مةةةة ايحقةةةةوق األساسةةةةت يا سةةةةا  .وهةةةةذا مةةةةا لكرتةةةةه ايشةةةةنائح
ايسةةةةةماوت ومواثتةةةةةق حقةةةةةوق اإل سةةةةةا ايرويتةةةةة وايمنبتةةةةة وايرسةةةةةاتتن وايتشنتـةةةةةـمام
ايوطـ ت .
فايم ةةةاج ايسةةةةماو ت حةةةةث علةةةةى ايتملةةةةتم وريتةةةظ ذيةةةة ا لوظ كلمةةةة زيةةةةم فةةةةى
ايقةةن

ايكةةنتم علةةى نسةةوظ ايبشةةنت جممةةا سةةتر ا محمةةر دةةلوام

علتةةه وسةةلم هةةى

كلــةةةةـم خ ع قةةةةةنل خ وا ايةةةةرتا ام ايسةةةةةماوت جمتم ةةةةا تمتمةةةةةر علةةةةى ايكلمةةةةة باعتبانهةةةةةا
وسةةةتل ايتغتتةةةن وايتطةةةوتن  .وا

سةةةبحا ه وتمةةةايى وهةةةو ايقةةةارن ا تقةةةوظ يلشةةةي كةةة

فتكةةةو لختةةةان هةةةذه ايوسةةةتل يتكةةةو م جةةةا ل يلبشةةةنت فةةةى ايتملةةةتم وايحةةةوان وايمالقةةةام
اإل سا ت وايتغتتن وايتطوتن .
واينسةةوظ دةةلوام

علتةةه وسةةل م تقةةوظ خ طلةةةب ايملةةم فنتضةة علةةى كةةظ مسةةةلم خ

و خ لطلةةب ايملةةم مةة ايم ةةر عيةةى ايلحةةر خ ل طلةةب يملةةم ال تتوقةةف علةةى منحلةة عمنتةة
لو سةةةة ممت ةةةة و خ لطلةةةةب ايملةةةةم ويةةةةو فةةةةى ايدةةةةت خ حتةةةةث كا ةةةةم ايدةةةةت ايم طقةةةة
ايحضةةةانت عأل بمةةةر فةةةى تلةةة ايفتةةةنة ل قبةةةظ  )14قن ةةةا ل وتزتةةةر  .وهةةةذا تم ةةةى ا طايةةةب
ايملم ال تقف فى وج ه ايموائق وايتحرتام .
ف ةةةةظ تقةةةةف تحةةةةرتام اإلعاقةةةة رو حدةةةةوظ لدةةةةحاب ا علةةةةى حق ةةةةم فةةةةى ايتملةةةةتم .
وعلى م تقع مسئويت ايتغلب على هذه ايتحرتام ؟ .
كةةا ايمةةايم ايمنبةةي تحلةةم فةةى برات ة اي دةةف ايثةةا ى م ة ايقةةن ايماضةةى بةةأ تدةةظ
عيةةةى اتتةةةه وهةةةو تحتفةةةظ بايقضةةةا علةةةى االمتةةة و شةةةن ايملةةةم وايممنفةةة فةةةى كةةةظ نبةةةوع
ايةةةوط ايمنبةةةي  .اآل ا ايمفاجةةةأة كا ةةةم ايودةةةوظ عيةةةى اتةةة ايقةةةن ايماضةةةى ورخةةةوظ
مئوتةةة وليفتةةة جرتةةةرة ويةةةرت ا حةةةو  )73ملتةةةو ا سةةةا عنبةةةي امةةةى  )%63مةةة م مةةة
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اي سةةةا

ايمرنسةةة االويةةةى ومنبتةةة االجتةةةاظ )  .ولى مسةةةتقبظ ت تعن ةةةا امةةةام اسةةةتمنان

هذه ايعاهنة ؟
ووفقةةةةا ل يلممةةةةاتتن ايرويتةةةة وايمنبتةةةة وايرسةةةةاتتن وايتشةةةةنتمام ايوط تةةةة  ،.فةةةةا مةةةة
حةةةةق األشةةةةخاص ذوى اإلعاقةةةة ايحدةةةةوظ علةةةةى ايتملةةةةتم فةةةةى كةةةةظ مناحلةةةةه مةةةةا قبةةةةظ
االبترائتةةة وحتةةةى ايتملةةةتم ايمةةةايى ايجةةةاممى ايةةةرامل وايجتةةةر اي وعتةةة  .ومحةةةو لمتةةة مةةة
فةةات م سةة اي تملةةتم وتقةةع علةةى ايرويةة مسةةئويت اتخةةاذ ايتةةرابتن ايالزمةة يلحدةةوظ تملةةتم
تتةةةةةةتح يةةةةةةذوى اإلعاقةةةةةة ايمةةةةةةرج فةةةةةةى ايمةةةةةةران

وايفدةةةةةةوظ وايمماهةةةةةةر وايجاممةةةةةةام

وايمؤسسةةةةةام يتمل تمتةةةةة ايحكومتةةةةة واألهلتةةةةة  ،مةةةةةع االيتةةةةةزام بتةةةةةوفتن ممةةةةةاتتن ايجةةةةةورة
وايسةةةةالم واألمةةةةا وايحماتةةةة ايقنتبةةةة مةةةة محةةةةاظ لقةةةةامت م وفةةةةى ضةةةةو ةةةةوع اإلعاقةةةة
ورنجت ةةةا  ،ومحةةةو امتةةة مةةة فةةةات م سةةة ايتملةةةتم وفةةةق م ةةةاهل وبةةةنامل وخطةةةط وطةةةنق
ولسايتب تتال م مع عنوف م وقرنات م .
-

وهةةذا تتطلةةب موائمةة ايشةةوانع واألندةةف ولمةةاك ايمبةةون ووسةةائظ اي قةةظ ايةةى
تت اسب واحتتاجام ذوى اإلعاق .

-

تةةةةة وفتن وسةةةةةائظ ايحنكةةةةة وايت قةةةةةظ ايخادةةةةة بةةةةةذو اإلعاقةةةةة وتةةةةةوفتن لمةةةةةاك
ايوقوف راخظ لو بجا ب هذه ايمران

-

.

عتبةةةاع ايوسةةةائظ واألسةةةايتب ايحرتثةةة فةةةى ايتملةةةتم ايخادةةة ب ةةةم طنتةةةق بناتةةةظ
ويغ اإلشانة يلدم )

-

تةةةةوفتن وتةةةةرنتب ايكةةةةوارن وايم ادةةةةن ايبشةةةةنت ايمتخددةةةة وايمؤهلةةةة يتملةةةةتم
هذه ايفئ م ذوى اإلعاق .

-

ا تتضةةةم م ةةةاهل ايتملةةةتم مبةةةار وحقةةةوق اإل سةةةا حتةةةى تمةةةنف لفةةةنار هةةةذه
ايفئ م ايمجتمع حقوق م اإل سا ت وايوط ت .
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-

تأهتةةةةظ اإلرانة ايمرنسةةةةت وايمملمةةةةت وايطلبةةةة مةةةة غتةةةةن ذوى اإلعاقةةةة يتقبةةةةظ
األشةةةةةخاص ذوى اإلعاقةةةةة وايتفاعةةةةةظ مم ةةةةةم وتتسةةةةةتن عرمةةةةةاج م فةةةةةى ايحتةةةةةاة
ايتملتمت .

-

ا عةةرم تةةوفن هةةذه ايتةةرابتن واإلجةةنا ام تمتبةةن مةة لهةةم ايتحةةرتام وايمموقةةام
ايتةةةةى تحةةةةوظ رو تحقتةةةةق اي ةةةةرف اي بتةةةةظ فةةةةى عرمةةةةاج فئةةةة ذوى اإلعاقةةةة فةةةةى
ايمجتمع وتمكت م م ايحدوظ على حقوق م اإل سا ت وايوط ت .

* * *
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حق العمل
 -ايممظ حق يكظ مةواط قةارن علتةه وناغةب فتةه وبحةاث ع ةه  .وتحعةن ايتمتتةز علةى لسةا

اإلعاق اذا توفنم ايكفا ة وتم ايتأهتظ ايالزم يلقرنة على ايممظ .
 وت ص ايمارة  )6مة اتفاقتة ايممةظ ايمنبتة نقةم  )17بشةأ تأهتةظ وتشةغتظ ايممـــــــةـوقتعلى -:
 تقوم كظ روي بايتماو وايت ستق مع لدحاب ايممظ وايمماظ بوضةع ستاسةام خادة بنعاتةايممةوقت وتةأهتل م وتشةغتل م بمةا تمكة مة ارا رونهةم فةى ايمجتمةع  ،وتقةوم بتحرتةر ايج ة
ايمختد بت فتذ هذه ايستاسام .
 وت ص ايمارة  )7م االتفاقت على -: تتخذ كظ روية اإلجةنا ام ايتةى تكفةظ قتةام لدةحاب األعمةاظ باتخةاذ ايتةرابتن ايخادة بةاألمايد اعى وايسالم ايم تة  ،وكةذي عجةنا ايتحةوتنام ايالزمة فةى ممةرام ولروام اإل تةاج
ايتى تممظ علت ا ايمموقو بما تؤم حماتت م وتس ظ علت م ارا عمل م .

وهذه اي دوص تؤكر واجب ايروي فى -:

 نعات ايمموقت . تأهتظ ايمموقت وترنتب م الكتساب ايم انام ايتى تمك م م ايممظ . تشغتظ ايمموقت وعرم وجور تمتتز تجمظ م اإلعاق سببا ل يألحجام ع تشغتل م .وواجب ايروي ولدحاب ايممظ فى -:
 اتخاذ ايترابتن ايخاد باألم ايدة اعى وايسةالم ايم تة كأسةلوب وقةائى تحةوظرو وقوع عدابام ايممظ وايتخفتف م ا  .وتوفتن اينعاتة وايحماتة يلممةاظ بمةا
فى ذي ذوى اإلعاق لث ا ايممظ لو بسببه
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 عجنا ايتحوتنام فى ايطنق ووسائظ اي قظ ايخاد بايممظ وفى ايممرام ولرواماإل تاج اتى تممظ علت ا ذوى اإلعاق يتمكت م م ايممظ وحماتت م فته .

كما دم ايمارة  )12م االتفاقت على -:
 تكفظ تشنتع كظ روي بتشغتظ عرر م ايمموقت فى ايمؤسسام ايحكومت وغتةن ايحكومتة
باي سب ايمئوت وايشنوط ايتى تحررها ايتشنتع ايمحلى .

وقةةر تةةن ايمشةةن ع ايمنبةةي يلتشةةنتمام ايوط ت ة تحرتةةر سةةب تشةةغتظ األشةةخاص ذوى اإلعاق ة
تقرتنال يعنوف كظ روي وستاسات ا ايوط ت وقرنات ا االقتدارت  .وه ا تجرن مالحع -:
 ا اي سب ايمئوت فى ايتشنتمام ايتةى دةم علةى حةق ايممةوقت فةى ايشةغظ تتةناو بةت
 %2عيى  %7ونغـــم ذي فــــا هذه اي سب غتن مطبق فملتا ل ألسباب كثتنة م ا عرانتة
تفتتش ايممظ ) لو اقتدارت عضاف عيى تفاقم مشكل ايبطاي بشةكظ عةام فةى لغلةب ايةروظ
ايمنبت .
 ا

سب ايمموقت فى كظ روية تتةناو حةوايى بةـ  %13بت مةا سةب ايتشةغتظ ايم دةوص

علت ا فى ايتشنتمام ايوط ت رو ذي .

كما دم ايمارة  )16م االتفاقت على -:
 تممظ كظ روي على تشجتع ايممةوقت يتأسةت

جممتةام تماو تة ع تاجتة خادة ب ةم ،

وعلى رعم هذه ايجممتام بمختلف ايوسائظ ايمتاح

و دم ايمارة  )17م االتفاقت على -:
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 تممظ كظ روي على تشجتع ايمموقت إلقام مشانتع ع تاجت دغتنة ترتنو ا بأ فسة م
لو بايمشانك مع اآلخنت  ،وعلى رعم هذه ايمشانتع بمختلف ايوسائظ ايمتاح .

األ ا ايمائق لمام تحقتق هذه األهراف هى ذات ا ايمموقةام ايتةى تحةوظ رو االسةتفارة مة حةق
ايتملةةتم وايتأهتةةظ وايتةةرنتب ايم ةةي عيةةى جا ةةب ايمموقةةام ايمتمثل ة فةةى ايطةةنق ووسةةائظ ايت قةةظ
وغتاب اإلنشارام وايتوعت بحقوق هذه ايفئ م ايمجتمع وكتفت تمكت م م ا .

كما دم ايمارة  )19م االتفاقت على -:
 تممةةظ كةةظ رويةة علةةى تةةوفتن ايممت ةةام ايتموتضةةت  ،ايحنكتةة وايسةةممت وايبدةةنت
يلمموقت  ،وتقرتم ايتس تالم يغتن ايقارنت يلحدوظ علت ا .

و دم ايمارة  )21م االتفاقت على -:
تدرن كظ روي ايتشنتمام ايالزمة يتسة تظ حنكة وت قةظ ايممةوقت عث ةا ايممةظ ع ةر عقامة
ايم شام ايجرترة  ،وتممظ على عجنا ايتحوتنام ايضنونت على ايقائم م ا .
وهذه اي دوص جترة تمبن ع طموحام ايمشنع ايمنبةي فةى تمكةت فئة األشةخاص ذوى
اإلعاق م حق م فى ايممظ باعتبانه وسةتل اسةتمنان ايحتةاة وايةرافع يلتقةرم وايت متة وتةوفتن
األما اي فسي وايشمون باينضا وايمحب يلمجتمع .
ونغم لهمت هذه االتفاقت وما تجسره م

عنة ا سا ت م ايمجتمع تجاه شنتح واسم م

اب اه  ,اآل ا حجم ايتدرتق علت ا اقتدن على  )11روظ عنبت فقط ذكنها يتكةو حةافزال
يحث ايروظ ايتى يم تدرق علت ا بمر يلمدارق علت ا وايروظ ايمدرق على هذه االتفاقت
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هـــى -:
 -ايمملك األنر ت اي اشمت

س ايتدرتق 1993

 -مملك ايبحنت

س ايتدرتق 1996

 -ايجم ونت ايجزائنت

س ايتدرتق 2335

 -جم ونت ايسورا

س ايتدرتق 2311

 -ايجم ونت ايمنبت ايسونت

س ايتدرتق 2331

 -جم ونت ايمناق

س ايتدرتق 2332

 -روي فلسطت

س ايتدرتق 1993

 -ايجم ونت ايلب ا ت

س ايتدرق 2333

 -روي ايكوتم

س ايتدرتق 2313

 -جم ونت مدن ايمنبت

س ايتدرتق 1999

 -ايجم ونت ايتم ت

س ايتدرتق 1999

وبشةكظ عةةام فةةا

سةب تشةةغتظ األشةةخاص ذوى اإلعاقة الزايةةم ضةةئتل و حتةاج عيةةى ستاسةةام

تشنتمت وعجنا ام وحوافز يلتغلب عظ مموقام تحقتق هذا اي رف اي بتظ .

* * *
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الحق فى التأمين الصحى
 تمتبن ايتأمت ايدحى لحر ايفنوع اينئتست يلتأمت ام االجتماعت  ،وفى حاية اكتماي ةا وامتةرارمعل ايضما االجتماعى يتشمظ ايجمتع كو لمام حاي توفن ايضما االجتماعى ايشامظ .عال
ل ه حتى اآل م ايدموب بمكا ل

قوظ ل ايضما االجتماعى ايشةامظ متةوفن فةى لى بلةر

عنبى.

 ونغم لهمت فنع ايتأمت ايدحى لحر لفنع ايتأمت ام االجتماعت ايمتمانف علت ا فى مماتتنايممظ ايمنبت وايرويت ) .عال ل ه غتن مطبةق بشةكظ كامةظ فةى لكثةن ايةروظ ايمنبتة  ،وع تةوفن
فا جورة ايتةأمت ايدةحى ال تدةظ عيةى كةظ ايمةواط ت  .وايتةأمت ايدةحى كثتةن ايكلفة ت ةو
بحمل ه د ارتق ايتأمت ام االجتماعت  ،وكثتنا ما استخرم كمحفز ا تخةابى فةى كثتةن مة ايةروظ
ايمتقرم .

 ع غتةةاب ايتةةأمت ايدةةحى وجةةورة خرماتةةه تمتبةةن لحةةر األسةةباب اينئتسةةت ال تشةةان ايكثتةةن مةل واع اإلعاق تتجة عةرم ايكشةف ايمبكةن وايممايجة ايجتةرة .وكثتةنا مةا ةنى ععاقةام جسةرت
اتج ع شلظ األطفةاظ ،لو فقةر حاسة ايبدةن لو ايسةمع لو اي طةق تتجة اإلخفةاق فةى تةوفتن
ايكشف ايمبكن وايمالج ايم اسب.

 عرم االهتمةام ايكةافى بايتوعتة ايدةحت وايتثقتةف ايةالزم خادة فةى مجةاظ ايدةح اإل جابتةوعجةةنا ايفحودةةام ايطبتةة ايالزمةة قبةةظ ايةةزواج وكشةةف اآلثةةان ايسةةلبت السةةتمنان زواج
األقانب ألكثن م جتظ ،تمتبن سببا فى ل واع عرة م اإلعاقام ايذه ت وايحست وايجسرت .
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 تؤكةةر االتفاقتةةام وايمواثتةةق ايمنبتة وايرويتة علةةى ضةةنونة اعتةةناف ايةةروظ بحةةق األشةةخاصذوى اإلعاق فى ايتمتع بمستوتام دحت جترة رو تمتتز على لسا

اإلعاق  ،واتخاذ ايترابتن

واإلجةةنا ام ايم اسةةب يلحدةةوظ علةةى ايخةةرمام ايدةةحت ول تكةةو مجا ت ة لو قلتل ة ايةةثم
وقنتب م ايتجممام ايسكا ت .
لما فى ايتشنتمام ايوط ت جر االهتمام بتوفتن اينعات ايدحت يألشخاص ذوى
اإلعاق  ،حتث جر فى ايقا و األنر ى بشأ حقوق األشخاص ايمموقت قا و نقم  )31يمام
 2337وفى ايمارة  )4م ه فقنة ل) ت ص على مسئويت ايقطاع ايدحى ع توفتن ايبنامل
ايوقائت وايتثقتف ايدحى بما فى ذي عجنا ايمسوحام ايالزم يلكشف ايمبكن ع
اإلعاقام ،وعجنا ايتشختص وايتد تف ايملمى وعدران ايتقانتن ايطبت يألشخاص ذوى
اإلعاق  .وتقرتم ايتأهتظ ايطبى واي فسى وايخرمام ايمالجت بمستوتات ا ايمختلف وايحدوظ
علت ا بكظ تسن ،وتوفتن اينعات ايدحت األويت يلمنلة ذام اإلعاق خالظ فتنة ايحمظ
وايوالرة وما بمر ايوالرة وم ح ايتأمت ايدحى مجا ا يألشخاص ذوى اإلعاق بمقتضى عام
تدرن ي ذه ايغات .
وفى قا و حقوق األشخاص ذوى اإلعاق ايمدنى ،دم ايمارة  )7م ه على :
تلتزم ايج ام ايحكومت ايمم ت بما فى ذي هتئ ايتأمت ايدحى وايمؤسسام وايمستشفتام
وايوحرام ايتابم يوزانة ايدح وايج ام غتن ايحكومت ايمتماقرة مع ايحكوم تقرتم
ايخرمام ايدحت وايوقائت وايمالجت ايمتخدد وايرامج وايراعم يألشخاص ذوى
اإلعاق  ،بما فت ا ايدح اإل جابت وبنامل ايدح ايمام وبنامل ايتأهتظ ايطبى واي فسى،
وتوفتن ما تضم حدوظ كاف األشخاص ذوى اإلعاق على هذه ايخرمام  ...ايخ.

* * *
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المشاركة فى النقابات المهنية والعمالية

-

عةةنا يضةةمف سةةب ايمشةةانكت فةةى ايتملةةتم وفةةى ايممةةظ م ة األشةةخاص ذوى اإلعاق ة  .ةةنى
ضةةمف مشةةانكت م فةةى ايجممتةةام ايممومت ة ي ةةذه اي قابةةام وفةةى ل شةةطت ا .كمةةا تالحةةع غتةةاب
ايبنامل واأل شط ايموج

-

ي ذه ايشنتح فى ستاسام وبنامل هذه اي قابام.

ةةارنا مةةا جةةر تسة تالم وتحةةوتنام فةةى ايطةةنق وايسةةاحام وايمةةراخظ ايمؤرتة عيةةى رون هةةذه
اي قابام واتحارات ا واأل رت ايتابم ي ا ،مما تدمب لمن ايودوظ عيى هذه اي قابةام ول شةطت ا
ايمختلف م قبظ األشخاص ذوى اإلعاق .

 ل عمة اي قابةةام ورسةةاتتن عمل ةةا التحةةوظ رو مشةةانك شةةنتح األشةةخاص ذوى اإلعاقة فةةىعضوتت ا واالستفارة م خرمات ا ول شطت ا.

 تمتبن مموقام اال ضمام يل قابام واالستفارة م خةرمات ا ،هةى ذات ةا ايمموقةام ايتةى تمتةنضطنتق ايتملتم ،وايذى تدبح عرم ايحدوظ علته لكبن ولهم ايتحةرتام وايمموقةام ايتةى تحةوظ
رو استفارة األشخاص ذوى اإلعاق م حقوق م ايمر ت وايستاست .

 ما ت طبةق علةى اي قابةام ايم تة وايممايتة  ،ت طبةق كةذي علةى ايجممتةام ايتماو تة  ،وتتماثةظمم ةةا فةةى ايتحةةرتام وايمموقةةام ايتةةى تمكةة مةة ايمشةةانك فةةى هةةذه اي تئةةام وايمؤسسةةام
واالستفارة م خرمات ا وبنامج ا.
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 -ضمف ايضغط ايممايى م لجظ تطبتق لحكام ايقوا ت وايمواثتق ايمنبت وايرويت بشةأ

سةب

تشغتظ األشخاص ذوى اإلعاق وتكار تخلو اتفاقتام ايممظ ايجماعت م مثظ هذا ايمطلب.

 مةةع اعتمةةار ايمشةةانتع ايدةةغتنة ومت اهت ة ايدةةغن ورعةةم مشةةانتع ايشةةباب فةةا تشةةجتع قتةةامايتماو تام اإل تاجت وايخرمت وحمات ايونش ايتةى تممةظ ب ةا األشةخاص ذوى اإلعاقة سةتجر
ايرعم ايم اسب فى حاظ تم ترنتب وتأهتظ لب ا هذه ايشنتح وت عتم م فى جممتةام تماو تة ،
وهذا تتطلب ايتماو وايت ستق بت ايج ةام ايحكومتة ذام االختدةاص واتحةارام ايجممتةام
ايتماو ت واي قابام ايممايت وغنف ايتجةانة وايدة اع  .مةع ايتنكتةز علةى لهمتة اإلعةالم فةى
ايتثقتف وايتوعت ب ذا ايجا ب اي ام.

* * *
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المشاركة فى األنشطة الثقافية والرياضية والترويحية
 تحث ايمواثتق ايمنبت وايرويتة وايتشةنتمام ايوط تة علةى مشةانك األشةخاص ذوى اإلعاقةفةةى األ شةةط ايثقافت ة واينتاضةةت وايتنفت ت ة  ،وت تئ ة سةةبظ ايمشةةانك وايودةةوظ عيةةى لمةةاك
ممانس وعنض هذه األ شط  .وتوفتن اإلدرانام ايثقافت بايلغام ايم اسب إلطالع ةم علتةا.
واالسةةتفارة م ةةا سةةوا بايمجةةا لو بمقابةةظ نمةةزى .وت تئ ة ايفةةنص ايكافت ة يت مت ة ايقةةرنام
اإلبراعت ا يف ت وايفكنت يةرت م ،ورعةم ل شةطت م ووضةع ايخطةط ايكفتلة باكتشةاف ايموهةوبت
م م ،ومسا رة فنق م ايثقافت واينتاضت وايف ت وايممانض ايتى تقام ي ذه ايغات .

 كما تحث هذه ايمواثتق على عتاح وتتستن األ شط اينتاضت يألشخاص ذوى اإلعاقة بت تئةاألماك اينتاضت النتتارها م قبظ األشخاص ذوى اإلعاق  ،وتوفتن ايوسائظ واألسايتب ايتى
تتسن حدوي م على ايترنتب وايمشانك فى هذه األ شط  ،وتوفتن ايم ادن ايبشةنت ايمرنبة
واألروام وايمالعةةةب ايالزمةةة يمشةةةانكت م فةةةى ايمبانتةةةام وايمسةةةابقام ايوط تةةة واإلقلتمتةةة
وايرويت .

 ومما ترعو يلتفاؤظ جا األشخاص ذوى اإلعاق فةى ايمسةابقام ايوط تة واإلقلتمتة وايرويتةوايحدةةوظ علةةى ايجةةوائز بشةةكظ تةةرعو يالعتةةزاز بقةةرنة وكفةةا ة هةةؤال األشةةخاص وتحمل ةةم
مسئويت تمثتظ لوطا م فى هذه ايمسابقام ختن تمثتظ.

 ع ايتحةةرى األكبةةن لمةةام تمكةةت هةةذه ايفئ ة م ة ايمجتمةةع م ة اال ةةرماج فةةى مختلةةف األ شةةطايمجتممت ة تتطلةةب عزاي ة ايحةةواجز ايمارت ة واالجتماعت ة واإلرانت ة م ة طةةنتق م خاد ة ول
ايمموقام اإل شائت وايممنا ت وايمارت هى دة اع بشةنت تجةب ايممةظ علةى عزايت ةا .كو ةا
حجن ايمثنة األويى لمام هةذه ايمشةانك اإلتجابتة وايفماية وايتةى هةى حةق لدةتظ ي ةم ضةم
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حقوق اإل سا ايتى شنعت ا ودا ت ا ايرتا ام ايسماوت وايمواثتق ايمنبت وايرويت وايرساتتن
وايتشنتمام ايوط ت .

* * *
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الحـقـوق السياسيــة
 تة ص ايمواثتةةق ايرويتة وايمنبتة وايرسةةاتتن وايتشةنتمام ايوط تة علةى حةةق األشةةخاص ذوىاإلعاق بايتمتع بحقوق م ايستاست على قرم ايمساواة مع ايجمتع رو تمتتةز ،بمةا فةى ذية حةق
اال تخاب وايتنشتح يلمجاي

ايمحلت وايبلرتام واال تخابام ايبنيما ت .

 وهةةذا تتطلةةب م ة ايج ةةام ايمسةةئوي اتخةةاذ اإلجةةنا ام وايتةةرابتن ايخاد ة بمملتةةام ايتنشةةتحوايتدةةوتم فةةى اال تخابةةام واالسةةتفتا ام بجمتةةع ل واع ةةا وتتسةةتن مشةةانك األشةةخاص ذوى
اإلعاق فى هذه ايمملتام.

 كما تتطلب م األحزاب ايستاست وم عمام ايمجتمع ايمر ى تشجتع وعتاحة وتتسةتن مشةانكاألشخاص ذوى اإلعاق فى عضوتت ا وكاف ل شطت ا ايستاست واالجتماعت  ،م لجةظ تمزتةز
كنام وحمات حقوق األشخاص ذوى اإلعاق  ،وكفاي تمتم م بجمتع حقوق اإل سةا وحنتاتةه
األساست .

 -ع

عنة عام وشامل على خنتط األحزاب ايستاست تع ن ضمف مشانك األشخاص ذوى

اإلعاقة فةةى هتاكةةظ هةةذه األحةةزاب وستاسةةات ا وبنامج ةةا وع كا ةةم اال تخابةةام األختةةنة ايتةةى
جةةنم فةةى عةةرر مةة ايةةروظ ايمنبتةة لع ةةنم دةةونة مشةةنف يألشةةخاص ذوى اإلعاقةة فةةى
ايمشانك اإلتجابت فى حت لحجم ايكثتن م األشخاص ايمارتت ع ايمشانك .

 ع ايتغتتن ايمطلوب تتطلب ععارة اي عن فى تقتتم عنة ايمجتمع يألشةخاص ذوى اإلعاقة مةجا ب ،و عنة األشخاص ذوى اإلعاق أل فس م م جا ةب خةن  .وهةذا تسةترعى شةن ايثقافة
وايوعى بحجم هذه ايشنتح فى ايمجتمع وحقوق م ولهمت عرماج م فى ايمجتمع كحةق لساسةى
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م حقوق م اإل سا ت وايوط ت بمترا ع

عنة ايمطف وايشفق وايرو ت يمكا ت م ،وتمزتز ثق

لشخاص هذه ايشنتح بأ فس م.

 ع ععارة اي عن فى ايتشنتمام إلزاي لى عقبام لو حواجز تحوظ رو مشانك هذه ايشنتحفى األ شط االقتدارت واالجتماعت وايستاست  ،م ايم مام األساست يلروي وايمجتمةع بكةظ
فئاته.

 كما تتطلب األمن ايممظ على عزاي ايمقبام ايمارت بمةا فةى ذية تخطةتط ايشةوانع واألندةفوايمبا ى ايمام ايتى تقرم خرمام يلجم ون يتس تظ ودوظ األشةخاص ذوى اإلعاقة عيةى هةذه
األمةةةاك  ،وتتسةةةتن وسةةةائظ اي قةةةظ وايموادةةةالم لمةةةام م ،وتةةةوفتن ايكةةةوارن ايبشةةةنت ايمؤهلةةة
وايمرنب يلتمامظ مع هةذه ايشةنتح سةوا فةى ايمرنسة لو ايجاممة لو ايمستشةفتام وايمناكةز
ايدةةحت  ،واأل رتةة ايثقافتةة اينتاضةةت ورون اي قابةةام ومقةةان األحةةزاب ايستاسةةت وم عمةةام
ايمجتمع ايمر ى.

 ع مدةةارق غايبتةة ايةةروظ ايمنبتةة علةةى االتفاقتةة ايرويتةة يحقةةوق األشةةخاص ذوى اإلعاقةةايدارنة عام  2338تتطلب م هذه ايروظ ايوفا بااليتزامام ايتى دارقم علت ا يضما :
 احتنام كنام األشخاص ذوى اإلعاق واستقالي م ايذاتى وتقنتن ختانات م بأ فس م.
 عةةرم ايتمتتةةز بةةت األفةةنار بسةةبب اإلعاق ة سةةوا فةةى ايتملةةتم لو ايممةةظ لو ايحتةةاة ايستاسةةت
وايمام .
 تحقتق مبرل تكافؤ ايفنص لمام ايجمتع رو تمتتز بسبب اإلعاق .
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 تتستن ودوظ األشخاص ذوى اإلعاق يممانس حقوق م فى كاف ايمجاالم.
 احتنام ايفوانق وقبوظ األشخاص ذوى اإلعاق كجز م ايت وع ايبشنى.
 االمت اع ع ايقتام بأى عمةظ لو ممانسة تشةنتمت كا ةم لو تطبتقتة تتمةانض مةع لحكةام
هذه االتفاقت ايرويت .

* * *
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