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اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قائمة القضا ا المقعلقة بالققر ر األول لدولة اإل ارات العربية المقحدة
(أ) الغرض والواجبات العا ة (المادة )4-1
 -1باإلش ييارة إل ييى تق ييائم ع ييداد ع ييا  ،2005رج ييى وض يييل س ييبب النس ييبة المنخ ض يية ييد
األشخاص ذوي اإلعاقة ف الدولة الطرال ،ولماذا عقبر هذه النسبة أعليى بثييير بييد يير
الموافنيد .وهل م إجراء أي عداد جد د لألشخاص ذوي اإلعاقة نذ عا 2005؟
عاام 2005
الدولاة أرهرهاا التعاداد العاام للساذان الاذا
إن عدد ونسبة املعااق
وهاذه األرقاام والنساا اص مصاداقية عالياةج ويرجاب السابا ابةاامل نسابة املعااق إىل جمموعاة
من العوامل نذكر منها:

2



ارتة اااو ال ااوعي الص ااحي ل اادط س ااذان الدول ااة وتط ااور الرعاي ااة الص ااحية األولي ااة
والعناية باملواليد اجلدد؛



مشاول يياب األاةاال الدولاة بنماام متطاور مان اللقاحااص ملال ابصابة و الل
األاةال وغريها من اللقاحاص اليت تقي من األمرامل املسببة لبعض اإلعاقاص؛



العناية ابليلة باألم ابامال وتقادم منموماة متطاورة مان ا ادماص الصاحية والرعاياة
واملتابعة اوال فرتة ابمل مماا قلال بلاذل ملحاو مان جمموعاة مان اإلعاقااص الايت
حتدث بسبا إصابة األم ابامل أو نقص الرعاية الصحية لألم أثناء ابمل؛



ارتةاو املستوط االقتصادا والدخل لألسرة اإلمارتية وبالتايل غيااب جمموعاة مان
العواماال أو األمارامل الاايت حتاادث أثناااء ابماال وتساابا حاادوث اإلعاقااة ملاال
فقر الدم أثناء ابمل وسوء التغذية؛



مشااول ييااب الةتياااص املراحاال الدراسااية بتطعيماااص قباال الاازوا ملاال التطعاايم
ضد ابصبة األملانية أو التطعيم ضد الذازا) حقان نتاامر مرضاية التقليال مان
اإلعاقاص اليت تنلأ نتيجة إصابة األم بابصبة؛



برامر التوعية لاألم أثنااء ابمال وبلاذل خاام فيماا يتعلان بااألمور الايت مان املمذان
أن تسبا إعاقة عند الطةل له دور ابةامل عدد األاةال من وا اإلعاقة؛



وجود برامر التدخل املبذر متطورة وحديلة أسهمت بلذل ملحو بعدم حتول
التأخر اإلمنامي كلري من األحيان إىل حالة إعاقة داممة؛



وبالنساابة لغااري امل اواان فااهمم غااالبيتهم ماان املسااتلمرين أو القااادم لغاارمل
العمل وهؤالء أغلا األحياان ال توجاد لاديهم إعاقاة و حالاة صاحية جيادة
ومعممهم من فئة اللباب من سن  19وأكلر ؛
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بارامر التوعياة مان حاوادث املارور والتقليال مان اباوادث أساهم
اإلعاقاص اليت تنلأ نتيجة اإلصابة حبوادث املرور.

ابةاامل عاادد

ومنذ عام  2008وتطبيقا للقاانون االحتاادا رقام  29لعاام  2006خبصاوم حقاو
األ ا ا ام املع اااق اارعت و)ارة تنمي ااة ااتم ااب و)ارة الل ااؤون االجتماعي ااة إص اادار بطاق ااة
لأل ا ام وا اإلعاقااة وقااد تسااجيل  12000ا ص حاان اتن وتذوناات لاادط الااو)ارة
نماام البطاقاة .ومل ياتم إجاراء تعاداد ساذا
قاعدة بياناص لأل ام وا اإلعاقة املساجل
جديد بعد .2005
 -2رجييى قييد م جييدور م ن ي ييقم ييد انلييت جعييل جميييق القييواتيد قماشييية ييق ا اقييية،
وكذلك اسقبدار "النهم الطب الشرع بالنسبة لإلعاقة" بنموذج قائم على حقوق اإلتسان
فيما خص اإلعاقة.
وضااب أهااداد ااددة ا طااة االسارتاتيجية ملواممااة ييااب التلاريعاص ا اصااة بااذوا
اإلعاقااة املعمااول ااا الدولااة مااب االتةاقيااة الدوليااة بقااو األ ا ام وا اإلعاقااة و إعااداد
مسااودة تعااديل القااانون االحتااادا رقاام  29لع اام  2006بلااأن حقااو وا اإلعاقااة ضااوء
التجربااة .وجااارا العماال علااش حتااديأ تل اريعاص أخاارط لالنتقااال ااذه التل اريعاص ماان النمااو
الطا"  Medical – Legalإىل النماو ابقاوقي .و خطاة و)ارة تنمياة ااتماب 2021-2017
تضاامن إعااداد سياسااة عليااا لىعاقااة علااش مسااتوط الدولااة باإلضااافة إىل إعااداد اس ارتاتيجية وانيااة
لىعاقة لألعوام .2021-2017
 -3رجى بيان الخطوات المقخذة للقضاء على المصطلحات المهينة ف القواتيد والسياسيات
والخطييال الحثييو  ،والق ي شييير إلييى األشييخاص ذوي اإلعاقيية ،يييل صييطلل "العقييل
الضعيف أو ير السليم" ،أو "المخقل عقلياً" ،أو "الصم والبثم".
أصاادر صاااحا الساامو اللاايخ خليةااة باان )ايااد آل ميااان رماايس دولااة اإلماااراص العربيااة
أن وا االحتياجاص ا اصةج والذا تعاديل
املتحدة القانون االحتادا رقم 2006/29
أن األ ام وا اإلعاقاصج والذا يذةل كافة ابقاو
مسماه العام  2009ليصبح
وأ ذال الرعاية لأل ام وا اإلعاقاص وفن متطلباص االتةاقياص الدولية.
الدولااة حتماال مضاامون ساال" أو مساامياص غااري المقااة
ال توجااد تل اريعاص أو ق اوان
لااذوا اإلعاقااةج بلااذل عااام وجااارا العماال علااش مواممااة كافااة التل اريعاص األخاارط كااي تتوافاان
االتةاقية الدولية بقو األ ام وا اإلعاقة وباذل سايتم إلغااء أا مصاطلح أو مسامش إن
وجد .وجرط االنتهاء من إعداد دليل موحد ملصطلحاص اإلعاقة باال رتاك مب املذتا التنةيذا
الس دول جملس التعاون ا ليجي وإحالل أو إبادال يياب املسامياص الايت حتمال مضامون سال"
مبسمياص تتوافن مب االتةاقية الدولية بقو األ ام وا اإلعاقة.
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 -4رجييى بيييان كي ييية ضييمان إدراج وإش يراو األشييخاص ذوي اإلعاقيية ،و ييد ايينر المنظمييات
الق ميلهم ،ف جميق عمليات صنق القرار الق ؤثر على حيا هم.
فيمااا يتعلاان به اراك األ ا ام وا اإلعاق ااة الق اراراص الاايت تااؤثر علااش حي ااا م.
تلااذيل أربااب جلااان إلنةااا ابقااو الاايت نااص عليهااا القااانون االحتااادا رقاام  29لعااام 2006
خبصااوم حقااو املعاااق وتضاام كاال جلنااة ماان هااذه اللجااان ا ص واحااد علااش األقاال ماان وا
اإلعاقة .حبيأ ياتم مراعااة األ ا ام وا اإلعاقاة التلاريعاص والسياسااص املطبقاة أو املزماب
إص اادارها .و تل ااذيل جلنا ااة فني ااة للت اادقين املبا ااا ووس ااامل النق اال الدولا ااة وحتدي ااد ما اادط
مالممته ااا الحتياج اااص وا اإلعاق ااة وإمذاني ااة اس اات دام املب ااو والوص ااول إلي ااه وتلق ااش ا اادماص
املقدمااة لعامااة اجلمهااور ه ااذه األماااكن وتضاام اللجنااة الةني ااة ثالثااة أعضاااء ماان وا اإلعاق ااة
اجلسا اادية والسا اامعية والبص ا ارية .وعنا ااد إعا ااداد التقريا اار الا ااوا لتطبيا اان االتةاقيا ااة الدوليا ااة بقا ااو
األ ام وا اإلعاقة إ راك ثالثة أ ام من وا اإلعاقة بلجنة اإلعداد.

(ل) حقوق حددة :المساواة وعد القمييز (المادة )5
 -5رجييى بي ييان الخطييوات المقخ ييذة إلدراج عر ييف القر يب ييات القيسييير ة المعقول يية ف ي ح ييدود
القاتون بما ف ذلك ا عقراال الصر ل بأن رفض طبيق لك القر يبيات القيسيير ة المعقولية
شثل مييزاً بن على أساس اإلعاقة.
ال يوجااد ق اوان دولااة اإلماااراص مااا ايااز ب ا املعاااق وغااريهم م ان األ ا امج كمااا
حيماار القااانون االحتااادا رقاام  29لعااام  2006التمييااز علااش أسااا اإلعاقااة وخبصااوم تعريا
الرتتيب اااص التيس اريية فهن ااه س ااينمر إدراج ااه مل ااروو تع ااديل الق ااانون ا ااام حبق ااو املع اااق
والمحته التنةيذية .حيأ تلري املادة  3إىل التايل :تذةل الدولة للل ص املعا املساواة بينه
وب أملاله من غري املعاق وعدم التمييز بسبا اإلعاقة ييب التلريعاصج كما تضمن مراعاة
ييااب سياساااص وب ارامر التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااةج وانااا التاادابري املناساابة ملنااب
لا
التمييااز علااش أسااا اإلعاقااة ج وكااذل أيض اايف أحذااام القااانون ساال الااذكر بلااذل تةصاايلي
وخاصة املواد  2و  5و  6و  7و . 8

ما اان أمللا ااة التل ا اريعاص األخا اارط الا اايت ال ايا ااز علا ااش أسا ااا اإلعاقا ااة القا ااانون رقا اام 3
ااأن حقااو الطةاال قااانون وداااة والقااانون االحتااادا رقاام  35لعااام 1992
لعااام 2016
أن اإلجراءاص اجلزامية وغري ل من التلريعاص.
وتعديالته
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النساء ذوات اإلعاقة (المادة )6
 -6رجى بيان الخطوات المقخذة لقعد ل قياتون األحيوار الشخصيية ،و ينل النسياء وال قييات،
بما ف ذلك النساء وال قيات د ذوات اإلعاقة ،المسياواة في الحقيوق يق ليك الحقيوق
الخاصة بالرجار داال األسرة.
ال يوجد نص قانون األحوال الل صية أو غريها من القاوان يةار با املارأة املعاقاة
وغااري املعاقااة ابقااو ج والنصااوم املتعلقااة بالواليااةج والوصاااية علااش وا اإلعاقااة العقليااة هااي
تتعلاان حبمايااة حقااوقهم املاليااة وممتلذااا مج التصاارفاص الناقلااة للملذيااة ملاال بيااب املمتلذاااصج
أو التربو اج وإدارة أمواهلم بلذل حيقن حةمها وتنميتها هلم.
كمااا أن ييااب الق اوان والتل اريعاص املعمااول ااا الدولااة حتماار وبلااذل تااام .فعلااش
سبيل امللال قانون الضامان االجتمااعي ياتم مانح تصصااص مالياة للمارأة املعاقاة مسااوية ااماا
للذكر املعا  .و ا ادماص التعليمياة والرتبوياة والعالجياة والتاأم الصاحي لاذوا اإلعاقاة تتلقاش
امل ارأة املعاقااة حقوقااا كاملااة ومطابقااة ملااا حيصاال عليااه الااذكر املعااا  .و التعلاايم اجلااامعي واملاانح
الدراسية انح بلذل منص ب املرأة املعاقة والذكر املعا .
 -7رجى قد م علو ات عد البرا م المسقهدفة للدولة ،والق سعى إلى عز ز يوفير حقيوق
قساو ة للنساء وال قيات ،ق وضيل الثي يية القي سياهمن يد انلهيا ليك البيرا م في
حسيييد وضييق النسيياء وال قيييات ذوات اإلعاقيية ،و سيييما ا سييقرا يجية الوفنييية لقمثيييد
المرأة اإل ارا ية والنهوض بها (.)2021-2015
مشلاات االس ارتاتيجية الوانيااة ماان  2012-2015لتمذ ا وريااادة امل ارأة اذ ا وإدمااا
الةئ ا اااص اص ا صوص ا ااية ويقص ا ااد ب ا ااه إ)ال ا ااة كاف ا ااة املعوق ا اااص اللقافي ا ااة والتل ا اريعية واالجتماعي ا ااة
واالقتصادية والسياسية واإلدارية واملعمارية وأية معيقاص أخارط والايت مان اأما أن تعطال وتعرقال
ملاااركة امل ارأة الضااعيةة و اص االحتياجاااص ا اصااة تتل ا القطاعاااص وتقلاال ماان فرصااها
التنمياة وابياااة ويقصااد بالةئاااص الضااعيةة ماان النساااء ااتمااب أا النساااء الااال حيااتجن للمزيااد
من ابماية والرعاية كاملرأة املطلقة األرملة املسنة املعيلة املارأة بادون ماأوط واملعاقاة والايت تعاا مان
النماو العقلاي أو الباد والةقارية واملارأة الضاعيةة مان
صعوباص التعلم واليت تعا من نلا
حيااأ قاادر ا ووصااوهلا ملراكااز القااوة إ تعتاارب هااذه الةئاااص ماان أكلاار الةئاااص حاجااة لتوجيااه بارامر
التمذ واإلدما عملية التنمية اللاملة املستدامة.
وتلاامل االس ارتاتيجية فج اواص النااوو االجتماااعي واالحتياجاااص املسااتجدة ومنهااا امل ارأة
املعاقااة فب االرغم ماان أن واقااب امل ارأة املعاقااة يلااري إىل وجااود مؤسساااص تااوفر خاادماص الرعايااة هلااذه
الةئة إال أنه من املالحظ دودية فرم التعليم املتاحة هلذه الةئة وتركز املدن الرميسية فقط.
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ومن األهداد االسرتاتيجية لل طة اليت تلمل املرأة املعاقة توفري ابماياة والوقاياة والبيئاة
الداعمااة للمارأة ماان الةئاااص اص ا صوصااية ويتةاارو منهااا اذا املاارأة ماان واص ا صوصااية ماان
املوارد االقتصادية وإدما واص اإلعاقة كعنصر بلرا هام ااتمب.
األف ار ذوي اإلعاقة (المادة )7
 -8رجى شرح الثي ية الق قو د انلها الدولة الطرال بإشيراو األف يار يد ذوي اإلعاقية
في ا خيياذ القيرارات القي ييؤثر عليييهم و مثيينهم ييد القعبييير بحر يية عييد رائهييم .كمييا رجييى
قد م علو ات عيد األف يار المعيوقيد اليذ د قخليى عينهم ذو هيم عنيد اليو دة ،والقيدابير
الق ا خذ ها الدولة الطرال ف هذا الصدد.
ينمم حقو األاةال الدولة حالييفا القانون االحتادا رقم  3لسنة  2016بلأن قاانون
حقااو الطةاال وداااة ونماام ابقااو الاايت حيميهااا لألاةااال وفاان دسااتور الدولااة ومااا هااو منصااوم
عليااه اتةاقيااة حقااو الطةاال الدوليااةج وهااو يلاامل بأحذامااه ييااب األاةااال دون اييااز ب ا اةاال
معا أو سوا كما هو واضح من تعريا الطةال املاادة  1مان القاانون حياأ حمار اإلسااءةج
واإلمهااالج وسااوء املعاملااةج والعن ا ضااد األاةااال عموم اايفج والاازم اجلهاااص امل تصااة الدولااة س اواء
احتادي ا ا ااة أو لي ا ا ااة حبماي ا ا ااة حق ا ا ااو الطة ا ا اال األساس ا ا اايةج واألس ا ا ا اريةج واالجتماعي ا ا ااةج والص ا ا ااحيةج
واللقافيااةج والتعليميااةج وفصاال حاان ابمايااةج ووضااب آلياااص وتاادابري بمايااة األاةااال الةصااول
اللامن والتاسب والعا ر من القانون .كما فارمل القاانون جازاءاص بااببس والغراماة املالياة علاش مان
ينته ابقو اليت نص عليهاا القاانونج أو يرتذاا اظماوراص الايت حمرهاا .يانمم حقاو األاةاال
الدولة العديد من القوان األخرط ملل قاانون األاةاال جمهاويل النساا رقام  1لسانة 2012ج
الذا ينمم رعاياة األاةاال جمهاويل الوالادين لادط األسار اباضانةج أو مؤسسااص الرعاياةج ومل ترصاد
حالة واحدة من نلي الوالدين أو أحدمها عن األاةال من وا اإلعاقة عند والد م.
م ادة الوع (المادة )8
 -9ا ه القدابير الق قخذها الدولة الطرال لقعز يز صيورة إ جابيية لألشيخاص ذوي اإلعاقية؟
رجى أ ضاً بيان الثي ية الق جري د انلها صميم الحمنت والبرا م القدر بيية العا ية
ييد أجييل القضيياء علييى القحي يزات والصييور النمطييية المقعلقيية باإلعاقيية ،وا تققييار ييد تهييم
ايري وفب إلى تهم قائم على حقوق اإلتسان فيما خص اإلعاقة.
إع ا ااداد معا ا ااايري ج ا ااودة دما ا ااة العم ا ااالء ما ا اان وا اإلعاق ا ااة املؤسسا ا اااص العاما ا ااة
واملؤسساااص ا دميااة .و إعااداد برنااامر تاادري" يااتم تنةيااذه مبعاادل  10ماراص العااام الواحااد
املؤسسااص ابذومياة و ابه ابذومياة واللاركاص ا اصاة دماة املتعاامل مان
جلميب العاامل
قطاااو السااياحة والرتفيااه دمااة العمااالء ماان
وا اإلعاقااة .إضااافة إىل برنااامر تاادري" للعااامل
وا اإلعاقة .يضاد ل إىل كم كبري من اظاضاراص العاماة والاربامر التلةزيونياة الايت تركاز علاش
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التعريا حبقااو األ ا ام وا اإلعاقااة وهناااك مبااادراص أالقتهااا و)ارة تنميااة ااتمااب واهليئاااص
العامل ااة جم ااال اإلعاق ااة الدول ااة ال اايت تتب ااب ابذوم اااص اظلي ااة ترك ااز عل ااش ا اارو م اان مةه ااوم
اإلحس ااان ل ااذوا اإلعاق ااة أو املةه ااوم الط اا" إىل املةه ااوم ابق ااوقي .يض اااد إىل لا ا ع اادد م اان
املطبوعاااص ال اايت تص اادرها و)ارة تنمي ااة ااتم ااب .و ربااط بطاق ااة املع ااا ال اايت تص اادرها و)ارة تنمي ااة
ااتمب مب جمموعة كبرية من ا دماص وابقو اليت حددص لذوا اإلعاقة.
ا ااان حقا ااو
ويتض ااح ل ا ا م اان خا ااالل أحذا ااام الق ااانون رقا اام  29لس اانة 2006
املعاق  .املواد  4 3و  7و  9و  19 14و  20من قانون حقو الطةل.

اإلفار المؤسس لجهود ومارة الداالية لألشخاص ذوي اإلعاقة
راكز ومارة الداالية لقأهيل و شغيل المعاقيد
القسجيل والققييم
تقوم إدارة مراكز و)ارة الداخلية لتأهيل وتلغيل املعاق بتلقي الباص التدريا والتأهيال
م اان األ ا ام وا اإلعاق ااة حي ااأ بل اان ع اادد املتق اادم م اان وا اإلعاق ااة بطلب اااص االلتح ااا
باملركز منذ تأسيسه وحن عام  1909 2015من الذكور واإلناث من تتل إماراص الدولةج
منهم  59متقدم خالل العام ابايل كما هو موضح اجلدول التايل:
الةئة

املتدرب
ا رجي

الذكور
13
11

اإلناث
13
12

المجموع

26
23

القوظيف
حتقيقايف ألهداد مراكز و)ارة الداخلية لتأهيل وتلغيل املعاق ج فهنه ياتم تاوفري وراام لل ارجي
من وا اإلعاقة من خالل راكاص مب القطاع ابذومي وا ام حيأ بلن جمموو مان تاوريةهم
مؤسساص القطاو ابذومي وا ام عام  15 2015منهم  10كور و 5إناث.
القدر ب
بلاان عاادد املعاااق املسااتةيدين ماان الاربامر التدريبيااة منااذ تأساايس املراكااز عااام 2002
ما جمموعه  680متادرب ومتدرباة مان اإلعاقااص امل تلةاة كماا بلان عادد ا ارجي إىل 609
من اجلنس  .ويب اجلدول التايل أعداد املتدرب وا رجي خالل عام .2015
الةئة

املتدرب
ا رجي
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اإلناث
13
12

المجموع

26
23
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إ ثاتية الوصور (المادة )9
 -10رجييى قييد م علو ييات حييور المقطلبييات الملز يية والقييدابير المقخييذة لققييد م وسييائل النقييل
العا يية للجمهييور والق ي مثييد الوصييور إليهييا ف ي جميييق أتحيياء الييبند .كمييا رجييى قييد م
علو ات بشأن العقوبيات القاتوتيية القائمية بخصيوص عيد ا قييار لمعيا ير الوصيور ليك
والمبييادا القوجيهييية والحييا ت الق ي ييم فيهييا طبيييق لييك العقوبييات علييى ييد السيينوات
الينثة الماضية.
عمل جمموعة من األدلاة الةنياة املتعلقاة مبواصاةاص النقال العاام املالمام لاذوا اإلعاقاةج
ويعماال عاادد ماان ماادن الدولااة ملاال أبااو راا" ودا واللااارقة وسااامل مواصااالص عامااة مهي اأة
السا ااتقال وخدما ااة وا اإلعاقا ااة ويلا ااار إىل ما اارتو دا كواحا ااد ما اان أكلا اار وسا ااامل النقا اال العا ااام
مهي ااأ ل ااذوا اإلعاق ااة وهن اااك ع اادد م اان وس ااامل النق اال البح اارا الع ااام تذيةه ااا لتص اابح مالمم ااة
لااذوا اإلعاقااة .و امللااروو االحتااادا ل اربط إماااراص الدولااة بسااذة حديااد وضااب تصااور أويل
متض ا اامن مالممته ا ااا م ا اب وا اإلعاق ا ااة .وج ا ااارا العم ا اال س ا اان تل ا اريعاص خبص ا ااوم وس ا ااامل
النق اال الع ااام املناس ااا ل ااذوا اإلعاق ااة .ان ااه مل تس ااجل أا ح اااالص ع اادم امتل ااال ملع ااايري الوص ااول
واملبادئ التوجيهية.
املعاق

ويتضااح لا أيضااا ماان خااالل أحذااام القااانون رقاام  29لساانة 2006
املواد  22و. 30 29 28 27 26 25 24

ااان حقااو

ا عقراال المقساوي أ ا القاتون (المادة )12
 -11ييا هي الخطييوات القي جييري ا خاذهييا حاليياً إللغيياء األحثييا القشيير عية الييواردة علييى تحييو
وجيييت ف ي القيياتون ا حييادي رقييم  9لسيينة  2006المعييدر بالقيياتون ا حييادي رقييم 14
لسي ي يينة  ،2009وقي ي يياتون أصي ي ييور المحاكمي ي ييات المدتيي ي يية ،والقي ي يياتون الجني ي ييائ  ،وقي ي يياتون
األحوار الشخصية ا حادي رقم  28لسنة  ،2005والق سمل بققيييد وإتثيار األهليية
القاتوتية لألشخاص د ذوي اإلعاقة؟ كميا رجيى اإلشيارة إليى اإلفيار الز ني إللغياء هيو
وصا ة الذكور.
ال يوجااد إنذااار لألهليااة القانونيااة للمعااا ج القاوان الاواردة حتاات هااذا العن اوان إال
حا اادود ايا ااة مصا ااابة املاليا ااةج بعا ااض أن ا اواو اإلعاقا ااة الا اايت تتطلا ااا العقا اال الذاما اال واإلدراك
لنتامر التصرفاص.
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الوصور إلى العدالة (المادة )13
 -12رجييى بيييان اهييية القر يبييات القيسييير ة الموجييودة في النظييا القضييائ  ،بمييا في ذلييك ييوفير
القرجميية المهنييية بلغيية اإلشييارة والمعلو ييات سييهلة القيراءة بطر قيية برا ييل للمث ييوفيد .رجييى
اإلشييارة أ ض ياً إلييى القييدابير المقخييذة للقصييدي للقحييد ات الق ي واجههييا الم يرأة ،سيييما
النساء ير الموافنات ،ف وصولهد إلى العدالة عند شجب العنف .و ا هو توع القيدر ب
المقاح أو الذي م إجراؤه فيما خص إت اذ القاتون والنظا القضائ ؟
تلرتط التلريعاص املعمول ا الدولة ومنها القاانون االحتاادا رقام  29لعاام 2006
أية ذمة أو حتقين أو مساملة قانونية يذاون أحاد أارافهاا مان
وجود مرتجم لغة إ ارة ل
وا اإلعاقااة الساامعية الااذين يعتماادون علااش لغااة اإل ااارة .و صاادور ق ارار و)ارا رقاام 619
لع ااام  2015ح اادد مع ااايري ت اارخيص املهن ااة ملرتي ااي لغ ااة اإل ااارة وفئ اااص مرتي ااي اإل ااارة ومنه ااا
ماارتجم لغااة اإل ااارة القااانو وهااو الااذا يعماال اظاااكم واملؤسساااص األمنيااة القضااايا الاايت
يذااون أحااد ارفهااا ماان وا اإلعاقااة الساامعية .واألماار نةسااه فيمااا رااص وا اإلعاقااة البص ارية
و ل بتوفري نسخ صوتية أو نسخ مطبوعة حبرود بريل يياب الوثاامن والعقاود الرمسياة .وجيارا
حالي اايف تقياايم مواقااب  Web sitمؤسساااص ا اادماص ماان قباال مؤسسااة تتصااة بالنلاار اإللذاارتو
لذوا اإلعاقة.
ان حقاو املعااق
ويتضح ل من خالل أحذام القانون رقم  29لسنة 2006
املادة  5و  7و  . 31وأيضا املادة  12و  13من قانون حقو الطةل.
عد القعرض للقعذ ب أو المعا لة القاسية أو النإتساتية أو المهينة (المادة )15
 -14رجييى اإلشييارة إلييى الخطييوات الق ي ا خييذت إللغيياء أحثييا القيياتون ا حييادي رقييم ()10
لسي يينة  2008بشي ييأن المسي ييؤولية الطبيي يية ،و يرهي ييا ي ييد القي ييواتيد الق ي ي سي ييمل لألوصي ييياء
أو المميلي يييد القي يياتوتييد بالموافقي يية علي ييى إج ي يراء البحي ييوة الطبيي يية أو القجي ييارل تيابي يية عي ييد
األشخاص ذوي اإلعاقة.
يؤكاد القااانون االحتااادا رقاام  29لعااام  2006بلااأن حقااو املعاااق علااش عاادم عاازل
الل ص املعا أو تقييد حريته وإدماجه ااتمب .وفيما رص وا اإلعاقة الذين يعاانون مان
راارود صااحية ااديدة أو خاصااة .تطباان و)ارة الصااحة وهيئاااص الصااحة نمااام الرعايااة التمريضااية
املنزليااة ونمااام الوحااداص الطبيااة املتنقلااة وتقاادم ا ادماص الصااحية لااذوا اإلعاقااة املناازل للااذين
تستدعي حالتهم ل واول الرعاية املنزلية التمريضية هلذه الةئة من وا اإلعاقة.
كمااا أ ااار القااانون االحتااادا رقاام  10لساانة  2008ااأن املسااؤولية الطبيااة ال ياانص
ص ا اراحة عل ا ااش الس ا اامام لألوص ا ااياء أو اململل ا ا الق ا ااانون باملوافق ا ااة عل ا اش إج ا اراء البح ا ااوث الطبي ا ااة
أو التجااارب نيابااة عاان األ ا ام وا اإلعاقااة وحتاادد الالمحااة التنةيذيااة إج اراءاص ابصااول علااش
الرتخاايص ال جاراء األحباااث والتجااارب الطبيااة وهااي تتضاامن موافقااة ماان ساايجرا عليااه البحااأ دون
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التعاارمل ص اراحة وبصااةة خاصااة إىل األ ا ام وا اإلعاقااة وهااي تلاارتط أن يااتم البحااأ وف اان
املعااايري العامليااة املتعااارد عليهااا وكااذل التعهااد باااحرتام حقااو وكرامااة األ ا ام الااذين ساايجرط
عليهم البحأ وابةا علش صحتهم حبيأ انه يتم رفض الرتخيص ا ا ات تالةة هذه اللروط.
علمااا بانااه يااتم حاليااا العماال علااش مراجعااة القااانون امللااار إليااه والمحتااه التنةيذيااة جلعاال
التلريب هذا ااال مواكبا ال فضل املعايري العاملية هذا ااال.
عد القعرض لنسقغنر والعنف وا عقداء (المادة )16
 -15رجييى اإلشييارة إلييى الخطييوات الق ي ييم ا خاذهييا لحظيير و جيير م العقييال البييدت لألف ييار،
بما ف ذلك األف ار ذوي اإلعاقة ،وف جميق األوساط ،لقجر م ا قصال بيد اليزوجيد
وإلغاء حق األمواج ف " وبيخ" موجا هم ،بما ف ذلك ذوي اإلعاقة.
اأن حقاو الطةال ودااة وبلاذل
ينص القانون االحتاادا رقام  3لعاام 2016
خام املواد من  33إىل  37توفر مملة واسعة بماية الطةل سواء كان من وا اإلعاقة أو غري
ل من كافة أ ذال العن اجلسدا واللةمي والتعرمل لىساءة مهما كان نوعهاا أو االعتاداء
علش سالمته النةسية أو البدنية أو اإلخالل بالتوا)ن العااةي أو است دام الطةال أماور منافياة
لألخال وقيم ااتمب.
 -16رجييى قييد م علو ييات حييور امليييات المقاحيية فيمييا قعلييق بققييد م الشييثاو والخييد ات
المقوفرة ف جميق أتحياء اليبند والخاصية بققيد م اليدعم للضيحا ا ،بميا في ذليك األف يار
والمراهقيد د ذوي اإلعاقة .رجى أ ضاً بييان اهيية أتشيطة القيدر ب القي جيري نظيمهيا
بشأن الوقا ة والقصدي للعنف ضد األشخاص د ذوي اإلعاقة.
إاااال خااط ساااخن  5999خااام باأل ا ام وا اإلعاقااة .وهااو خااط هااات
ياربط األ ا ام وا اإلعاقااة بغرفااة العملياااص املركااز و)ارة الداخليااة مبا اارةيف عنااد اللاازوم .هااذا
ا ااط يسااتهدد الصاام بالدرجااة األوىلج وهااي فئااة اياازص بتةعياال اساات دام التذنولوجيااا املساااعدة
حيا ااا اليوميااة لتةعياال باادامل التواصاال البديلااة التواصاال .وماان املمذاان هلااذه الةئااة التواصاال
ع ا اارب الرس ا ااامل النص ا ااية القص ا اارية أيض ا اايف م ا ااب غرف ا ااة العملي ا اااص .ا اادد ابماي ا ااة م ا اان االس ا ااتغالل
واالعتداء والعن .
توجد ييب املؤسساص اللراية إدارة خاصة حبقو اإلنسان علش تواصل مبا ار ماب
األ ا ام س اواء كااانوا ماان وا اإلعاقااة أو غااري ل ا وتااوفر هلاام مساااعدة و ايااة قانونيااة عنااد
اباجااة هلااا وتعماال بالتعاااون مااب اجلهاااص األخاارط الدولااة علااش تااوفري الرعايااة واملااأوط لضااحايا
العن األسرا أو االجتار بالبلر .و تنةيذ عدد من الدوراص التدريبية حول اار التعارد علاش
األاةال املعرض للعن اجلسادا أو النةساي أو اجلنساي مان وا اإلعاقاة .إضاافة إىل االص
التوعية اليت تقوم ا الو)ارة واملقاالص الصح وااالص.
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حما ة السن ة الشخصية أو الجسد ة (المادة )17
 -17ييا ه ي الخطييوات الق ي جييري ا خاذهييا حالي ياً لقعييد ل المييادة  13ييد القيياتون ا حييادي
رقييم  10لسيينة  2008لمنييق القعقيييم القسييري لجميييق األشييخاص بمييا ف ي ذلييك النسيياء
بناء على وافقة فرال ثالث؟
وال قيات ذوات اإلعاقة ،وكذلك القعقيم ً
اي ااة األاة ااال عموم ااا واملع اااق م اان ك اال تلا ا املمارس اااص املل ااار إليه ااا أع اااله
القوان والتلريعاص الوانياة ويتضاح لا مان خاالل أحذاام القاانون رقام  29لسانة 2006
ان حقو املعاق ج والقانون االحتادا رقم  3لسنة  2016بلأن قانون حقو الطةل وداة
امللار إليه أحذامه بأعاله.

إضافة إىل قانون العقوباص االحتادا الذا جيرم أا اعتداء علاش حيااة أو ساالمة جسام
اإلنسان أو مسعته أو رفه أو عرضهج وفن اجلرامم اظددة فيه هذا ااال.
قانون جرامم تقنية املعلوماص رقم  5لسانة  2012الاذا اش كال ماا يتعلان
وكذل
با صوصاية الل صاية ومسعااة األ ا امج واملراسااالصج وفحوصاا م الطبيااةج وبياناا م اإللذرتونيااةج
من خالل اجلرامم اليت ترتذا عرب الوسامل اإللذرتونية.
حر ة القنقل والجنسية (المادة )18
 -18رجييى قييد م بياتييات عييد حاليية جنسييية البييدون ،بمييا ف ي ذلييك الييذ د عيياتون ييد إعاقييات،
و د حصولهم على الخد ات ،بما ف ذلك الحما ة ا جقماعيية .يا هي النسيبة الم و ية
لألف ار البدون د ذوي اإلعاقة الذ د لد هم شيهادة ييند وقيادرون عليى مارسية جمييق
حقوقهم المنصوص عليها ف ا اقية؟
ال يوجااد احااد دولااة اإلماااراص باادون جنسااية وييااب األف اراد س اواء األ ا ام وا
اإلعاقة وغريهم يتمتعون با دماص التعليمية والصحية وابماية االجتماعية.
العيش المسققل واإلد اج ف المجقمق (المادة )19
 -19رجى اإلشارة إلى القدابير المقخذة لبناء اد ات الدعم المجقمع  ،وذلك لقمثيد العيش
المسييققل وضييمان أن أول ييك الييذ د حقيياجون إلييى لييك الخييد ات مثيينهم الحصييور علييى
المسيياعدة الشخصييية .رجييى قييد م بياتييات عييد عييدد األشييخاص ييد ذوي اإلعاقيية الييذ د
عيشون ف راكز الرعا ة والقأهيل ،وعيد عيدد األشيخاص اليذ د اتققليوا يد راكيز الرعا ية
والقأهيل للعيش ف المجقمق على د السنوات الينة الماضية.
توجااد مراكااز خاصااة بتأهياال املعاااق ووحااداص عالجيااة خاصااة اام كمااا تلااجب الدولااة
أسرته وان ييب الربامر التعليمياة والتأهيلياة تقادم وفان نماام املراكاز
علش بقاء الل ص املعا
النهارية كما أن هناك برامر ومساعداص لدعم العيش املستقل لذوا اإلعاقة بارامر اإلساذان
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وو)ارة تنميااة ااتمااب وكافااة اهليئاااص العاملااة جمااال اإلعاقااةج وهناااك مبااادراص كلاارية قاماات ااا
الااو)ارة واهليئاااص املعنيااة والراميااة إىل الاادمر االجتماااعي واالقتصااادا اللااامل لااذوا اإلعاقااة ماان
خااالل امللاااركة ييااب املناسااباص الوانيااة واألعياااد واالحتةاااالص الرمسيااة .وخبصااوم التاادريا
علااش العاايش املسااتقل ومبااا يتما ااش مااب العاااداص والتقاليااد الدولااة نصااص املرحلااة األخاارية ماان
مراكااز تأهياال املعاااق ابذوميااة علااش تاادريا الل ا ص املعااا علااش العاايش
التاادريا امله ا
املس ااتقل حس ااا إمذانيات ااه وقدرات ااه العام ااة .ورص ااص برن ااامر الل اايخ )اي ااد لىس ااذان وب ا ارامر
اإلسااذان األخاارط وو)ارة األ ااغال نساابة ااددة ماان ملاااريب السااذن لااذوا اإلعاقااة وااانح هلاام
األوليااة بارامر اإلسااذان ابذااومي .و وضااب جمموعااة ماان األدلااة الةنيااة املتعلقااة بالبيئااة املؤهلااة
لذوا اإلعاقة األماكن العامة واألماكن السذنية.
وعلااش ساابيل امللااال ولاايس ابصاار انااذص اجلهاااص املعنيااة ودور الرعايااة التاادابري املناساابة
اليت تذةل إمذانية وصول األ ام وا اإلعاقة علش قدم املساواة مب غريهم إىل البيئاة املادياة
اظيطااةج ووسااامل النقاالج واملعلوماااص واالتصاااالصج مبااا ل ا تذنولوجياااص ونماام املعلوماااص
واال تص ااالج واملراف اان وا اادماص األخ اارط املتاح ااة لعام ااة اجلمه ااورج أو املقدم ااة إلي ااهج املن اااان
ابضرية والريةية علش السواء .ومن هذه التدابري.








لا

تطبياان مع ااايري أبااور" الدولي ااة املب ااا ج والطاار ج ووس ااامل النقاال مب ااا
املدار ج واملساكن واملرافن الطبية وأماكن العمل؛
تطبياان معااايري التهيئااة البيئيااة هيئااة اإلسااذان حيااأ يااتم مساااعدة األ ا ام
وا اإلعاقة للحصول علش تطط سذ مالمم لنوو إعاقته ومتطلباته ابياتية؛
اجلهاص املعنية خبصوم مواضايب إمذانياة
توفري التدريا للمهندس والةني
الوصول اليت تواجه األ ام وا اإلعاقة .من قبل دامرة ؤون البلدية؛
تااوفري الفت اااص بطريق ااة براي اال وبأ ااذال يسااهل قراء ااا وفهمه ااا بع ااض مب ااا
اجلهاااص ابذوميااة وبعااض املرافاان العامااة املتاحااة للجميااب كااالذورنيش واللااوارو
الرميسية من قبل دامرة النقل والبلدياص أبور".

وتعم ا اال و)ارة تنمي ا ااة ااتم ا ااب ومؤسس ا ااة )اي ا ااد العلي ا ااا ومدين ا ااة الل ا ااارقة اإلنس ا ااانية م ا ااب
اجلهاااص اص الصاالة والقطاااو ا ااام لتااوفري خاادماص مراكااز الرعايااة والتأهياال النهاريااة حيااأ
مايااة اليااوم يعااود األ ا ام وا اإلعاقااة إىل أساار م وماان خااالل األساارة تقاادم ا اادماص هلاام
بتا ااوفري مرافا اان حبسا ااا حاجا ااة الل ا ا ص وا اإلعاقا ااة لا ااذل ويا ااتم تا ااوفري بطاقا ااة اص ممي ا ازاص
م اان مؤسس ااة )اي ااد العلي ااا تق اادم خ اادماص متنوع ااةج كم ااا يق اادم هل اام خ اادماص عالجي ااة وإع ااادة
التأهياال املنزليااةج وتااوفر األجهاازة ملاال السااماعاص والذراسااي املتحركااة وصاانب اجلبااامر بلااذل جمااا
لتمذانهم ماان العاايش باسااتقاللية أكاربج وتوجااد مبااادراص قاماات اا اهليئااص املعنيااة اادد الاادمر
االجتمااعي واالقتصاادا لاذوا اإلعاقاة مان خااالل امللااركة يياب املناساباص الوانياة واألعياااد
و ال اربامر اللقافيااة ااتمااب والرياضااة ماان خااالل أنديااة األ ا ام وا اإلعاقااة .وخبصااوم
التاادريا علااش العاايش املسااتقل ومبااا يتما ااش مااب العاااداص والتقاليااد الدولااة فااهن مراكااز الرعايااة
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والتأهيل ابذومية كافة إمااراص الدولاة تقادم برناامر التادريا املها لأل ا ام وا اإلعاقاة
عل ااش الع اايش املس ااتقل حس ااا إمذانيت ااه وقدرات ااه العام ااة وتق اادم مؤسس ااة )اي ااد العلي ااا باإلض ااافة
إىل التأهيل امله برنامر التأهيل الزراعي واإلنتا ابيوا للطلبة مان وا اإلعاقاة مان عمار 15
إىل  36س اانة حي ااأ تب اادأ مرحل ااة االس ااتقاللية حي اااة الة اارد م اان عم اار  18س اانة عن اادما يب اادأ
األ ام وا اإلعاقة وخاصة الذهنية منهم العمل وابصول علش راتا من مركز )ايد الزراعي
ال ااذا يق اادم كاف ااة س اابل الت اادريا والعم اال اظم ااي هل اام ض اامن بيئ اة مهي اأة هل اام كم ااا تق ااوم وح اادة
التوري ا والتهيئااة البيئيااة مؤسسااة )ايااد العليااا بالبحااأ عاان الورااام املالممااة حبسااا تقياايم
اللا ا ص وا اإلعاق ااة اجله اااص ابذومي ااة وا اص ااة وي ااتم رب ااط الب اااحل م اان وا اإلعاق ااة
بالنمااام اإللذاارتو للبحااأ عاان الورااام ماان قباال هيئااة املاوارد البلارية وتعماال املؤسساااص املعنيااة
علااش تااوفري حياااة كراااة هلاام عاان ارياان العماال علااش برنااامر الاازوا والااذا يسااهل علااش األ ا ام
وا اإلعاقة ابصول علش منحة الزوا والبادء تأسايس حيااة وأسارة مان خاالل دعام اجلهااص
هل اام ااتم ااب كم ااا ورص ااص برن ااامر الل اايخ )اي ااد لىس ااذان وب ارامر اإلس ااذان األخ اارط وو)ارة
األ ااغال نساابة ااددة ماان ملاااريب السااذن لااذوا اإلعاقااة وااانح هلاام األوليااة بارامر اإلسااذان
ابذااومي .و وضااب جمموعااة ماان األدلااة الةنيااة املتعلقااة بالبيئااة املؤهلااة لااذوا اإلعاقااة األماااكن
العامة واألماكن السذنية.
كم ا ااا تس ا ااعش الدول ا ااة إىل ت ا ااوفري ابي ا اااة الذرا ا ااة لأل ا ا ام وا اإلعاق ا ااة إم ا اااراص
الدولااة كافااةج حيااأ قاماات مؤسسااة )ايااد العليااا للرعايااة اإلنسااانيتة و وا االحتياجاااص ا اصااةج
بافتتا ااام ج مركا ااز املضا ااي إلي ا اواء واحتضا ااان األف ا اراد ما اان وا االحتياجا اااص ا اصا ااة منطقا ااة
املةاار لتقاادم اإلي اواء اوياال األمااد والاادعم والعنايااة املسااتمرة .يؤهاال  120ماان وا اإلعاقاااص
املتعددة أبور" بيئة داخلية آمنة لرعاية املستةيدين ممتن ترتاوم أعمارهم ب  9أعاوام و70
عاماايفج كماا يدقا تدم املركاز ا ادماص الطبياة والتمريضاية والعالجياة والتأهيلياة بادعم مان هيئاة الصااحة
أبور"ج حيأ با ر املركز مؤخرايف تقادم ا ادماص العالجياة ل ا  120صاايف مان وا اإلعاقااص
املتعااددةج ت ارتاوم أعمااارهم ب ا تسااعة أع اوام وساابع عام اايف .وفيمااا رااص ا اادماص الاايت يقاادمها
املرك ااز ملقيمي ااه واالب ااه و)واره امل اارتددين يق اادم ا اادماص الطبي ااة م اان ع ااال األاة ااال واألعص اااب
والعمااامج وا اادماص التمريضااية املتاوافرة علااش ماادار ال ا  24ساااعةج وا اادماص العالجيااة التأهيليااةج
مبااا ل ا العااال الطبيعااي وعااال الت ااااا والعااال امله ا ج إىل جانااا ا اادماص التأهيليااة
وورش العماال امل تلةااةج حيااأ يااتم تاادريا الطلبااة علااش النجااارة البساايطة وتصااليح اإللذرتونياااص
وصناعة اللموو.
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حر ة القعبير والرأي والحصور على المعلو ات (المادة )21
 -20رج يى اإلشييارة إلييى القييدابير المقخييذة للقشيياور ييق جقمييق الصييم ف ي عملييية وحيييد لغييات
اإلشييارة في المنطقيية العربييية؟ و رجييى أ ضياً بيييان الخطييوات القي ييم ا خاذهييا لقطييو ر فييرق
ا صار المعزمة والبد لة ف الدولة الطرال ،ودعم أهيل و در ب قرجم لغة اإلشارة.
تااويل الدولااة جهااودا كباارية جمااال توحيااد لغااة اإل ااارة ا اصااة بااذوا اإلعاقااة الساامعية
وتلااارك ييااب اجتماعاااص اهليئاااص العاملااة مااب الصاام العربيااة لتوحيااد لغااة اإل ااارة و اباعااة
قواميس لغة اإل ارة العربية املوحدة والذا يضم كافة إ اراص اليد اليت االتةا علش توحيادها
اباعاة قاامو لغاة اإل اارة اظلياة والاذا يضام إ ااراص الياد
ب الدول العربياةج إضاافة لاذل
املساات دمة علااش نطااا لااي داخاال دولااة اإلماااراص جتمعاااص وا اإلعاقااة الساامعية وهناااك
تعاااون وثياان با يعيااة الصاام اإلماراتيااة وبا و)ارة تنميااة ااتمااب فيمااا رااص دوراص لغااة اإل ااارة
ومرتيااي لغااة اإل ااارة .ويلااارك األ ا ام وا اإلعاقااة الساامعية ييااب ورش العماال املتعلقااة
بلغة اإل ارة .و خالل العام املاضي تنةيذ ما جمموعه  100دورة تدريبية علش لغة اإل ارة
املؤسساص ابذومية وا اصة.
لعدد كبري من العامل
وتنةااذ الوحاادة اإل ااارية التابعااة ملراكااز و)ارة الداخليااة لتأهياال وتلااغيل املعاااق عااددايف ماان
الاادوراص التدريبيااة لغااة اإل ااارة التأسيسااية باإلضااافة إىل تريااة الاادوراص التدريبيااة بلغااة اإل ااارة
للعامل من اإلعاقاص السمعية و)ارة الداخلية و ل دد تاذليل ملااكل الصام عناد إجاراء
مع ااامال م وكس اار ح اااجز ا ااود م اان ع اادم ت ااوريةهم باإلض ا اافة إىل خل اان التواص اال ب ا ا وا
اإلعاقاص السمعية مب )مالمهم .تلارك الوحدة اإل ارية منذ  2012وحان اتن جلناة جتمياب
وتوحي ااد وتوثي اان الق ااامو اإل ااارا اإلم ااارا وال اايت تل اارد عل ااش تنةي ااذه مؤسس ااة )اي ااد العلي ااا.
املؤ راص التالية توضح إجنا)اص الوحدة خالل عام .2015
املؤ ر

ع ا اادد دوراص لغ ا ااة اإل ا ااارة 4
التأسيسية املنةذة

-

دورة ملنتس" القيادة العامة للراة اللارقة
 3دوراص مقدم ا ااة للمس ا ااجل م ا اان ااتم ا ااب
الداخلية لتأهيل وتلغيل املعاق

الرتي ااة 6

-

معرمل عجمان اللا للتوري
املهرجان الرياضي لذوا اإلعاقة القيادة العامة للراة أبور"
تصوير املادة القانونية بلدية الع
مقابالص تعي املورة من الصم القيادة العامة للراة أبور"
ترية احتةاالص مؤسسة )ايد العليا بأسبوو األصم
تريااة دورة مه اااراص اإلبااداو واالبتذ ااار ملااورةي اإلداراص الل ااراية
من الصم.

ع اادد املل اااركاص
بلغة اإل ارة

14

2015

املستةيدون
إدارة مراك ا ااز و)ارة
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احقرا البين واألسرة (المادة )23
 -21رجى بيان الخطوات المقخذة إللغاء القشر عات الق حد د الزواج على أساس اإلعاقية،
وإلغياء شيرط الخضيوع ل حييص فبي قبيل الييزواج يد أجيل الحصييور عليى نحية المسيياعدة
المالية .كما رجى بيان الخطوات الق قخذها الدولة الطرال للقعهد بققد م الدعم الثاف
ألسر األف ار د ذوي اإلعاقة أو البالغيد الذ د عاتون د احقياجات الدعم العالية.
ال توجد دولاة اإلمااراص تلاريعاص اناب الازوا بسابا اإلعاقاة أو علاش أساا اإلعاقاةج
وتلجب الدولة األ ام وا اإلعاقة علش الزوا وتذوين أسر ويتملل ل من خاالل مباادراص
الزوا اجلماعي لذوا اإلعاقة واليت تقام سنويا حبيأ تتحمل الدولة واملؤسسااص األخارط ابذومياة
ااالص الاازوا وتقاادم منحااة ماليااة لذاال )و ماان خااالل صااندو
االحتاديااة واظليااة كافااة تذااالي
الاازوا  .و اارط ا ضااوو للةحااص الطاا" قباال الاازوا الغاارمل منااه فقااط هااو تةااادا أمارامل وراثيااة
الدم ملل اللالسيميا وأمرامل استقالبية وليس الغرمل من هذا الذل ما له عالقة باإلعاقة.
وت ااوفر الدول ااة م اان خ ااالل برن ااامر الض اامان االجتم اااعي تصص اااص مالي ااة ااهرية ت اادفب
لللا ص املعااا أو ويل أمااره وتاازداد هااذه امل صصاااص تبعااا لعاادد أفاراد األساارة وتبعااا لاللتزاماااص
املاليااة للل ا ص املعااا وبلاان عاادد األ ا ام ماان وا اإلعاقااة الااذين صاارفت هلاام مساااعداص
مالية هرية عام  5517 2015ومتوسط ما حيصال علياه اللا ص املعاا مان مبلان ماايل
هو  5200درهم إمارا ج ما يقارب  1500دوالر أمريذي ومتوسط ماا يصارد اهريايف مان
تصصاص مالية لذوا اإلعاقة  30مليون درهم  8.5مليون دوالر أمريذي .
القعليم (المادة )24
 -22ا ه القدابير الق م ا خاذهيا إلعيادة وجييت الميوارد يد علييم ن صيل إليى علييم شيا ل
وذو جودة و قاح للجميق ،وضمان وفير القدر ب اإللزا لجميق المعلميد عليى أسياليب
جزءا قجزأ د
القربية والقعليم الشا ل لألف ار د ذوي اإلعاقة ،باعقبار ذلك القدر ب ً
المناهم الدراسية وبرا م در ب المعلميد األساسية ف الجا عات؟
إنلاااء  7مراكااز دعاام بالرتبيااة ا اصااة وهااي :مركااز كاال منطقااة جغرافيااةج وهاادفها
الرميسااي تقياايم وتل ا يص الطلبااة وا اإلعاقااة وصااعوباص الااتعلم ومتااابعتهم املاادار ج وف اان
أفضل املعايري واست دام األساليا واألدواص واالختباراص ابديلةج وإر اد وتدريا أولياء األمور
واملعلما ا ج كم ااا إن ه ااذه املراك ااز جمه اازة باألث اااث واألدواص املناس اابةج و س اان القا اراراص الو)اري ااة
املنممة لعمل مراكز دعم الرتبية ا اصة.
توفري األجهزة والتقنياص املساعدة للطلبة ولةصول الرتبية ا اصة وغرد املصادر وملراكز
دعاام الرتبيااة ا اصااةج بتذلةااة تقديريااة ساانوية ح اوايل  4-2مليااون درهاام ملاال تااوفري :أجهاازة
اباس ااوب ا اص ااة بالل االل ال اادماغي  -واألجه اازة اللوحي ااة والربجمي اااص التعليمي ااة  -با ارامر قا اراءة

GE.16-11652

15

CRPD/C/ARE/Q/1/Add.1

اللا ة  -األلعاب الرتبوية اإللذرتونية  -والسبوراص التةاعلية  -اابعاص برايل  -برناامر + OCR
إبص ااار  -مذا ارباص رقمي ااة مول ااة بالي ااد  -العدس ااة املرن ااة  -عص ااا التوج ااه وابرك ااة  -اباس ااا
الناان  - CCTV -حقاما صاعوباص الاتعلم  -معاداد أبيذاا  -أجهازة  FMلطاالب اإلعاقاة
السمعية  -حقاما تنمية املهااراص ابساية والوريةياة  -تاوفري الروباوص والسابوراص الذكياة لغارد
املصادر سنويايف برامر املوهبة والتةو .
2013/2012

2014/2013

2015/2014

 4 061 761درهم

 3 346 544درهم

 2 696 766درهم

البيئة املدرسية :تركيا  82مصعد

املدار من أصل  412مدرسة حذومية.

املراجب :تااوفري وتو)يااب مطبوعاااص ومراجااب الرتبيااة ا اصااة
اإلعاقة واملوهبة وبلذل سنوا.

ييااب املاادار ابذوميااة اااماليف فئاايت

الةصول وغرد املصادر :توفري خدماص الرتبية ا اصة
وغرد املصادر انمر اجلدول(.

فصول الرتبية ا اصة والةصول العادياة

الثوادر والقدر ب


16

إعااداد مااادة تدريبيااة أساسااياص الاادمر تتذااون ماان  20ساااعة تدريبيااة وفاان
معااايري عامليااة تتضاامن  10موضااوعاص أساسااية :وهااي القواعااد العامااة ل اربامر
الرتبية ا اصة  -فر العمل وتذامل األدوار  -فئاص الطلباة وا االحتياجااص
ا اصة  -املالحماة والتقيايم للطلباة وا االحتياجااص ا اصاة  -اسارتاتيجياص
تةري ااد التعل اايم  -ا ط ااة الرتبوي ااة الةردي ااة  -تع ااديالص املن اااهر وتذيية اااص البيئ ااة
املدرسااية لااذوا االحتياجاااص ا اصااة  -صااعوباص الااتعلم  -اسارتاتيجياص تعزيااز
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الساالوك اإلجياااا  -عاارمل حاااالص وجتااارب ناجحااة ج حبيااأ التاادريا علااش
النحو التايل منذ عام :2009


امل ا اادار عل ا ااش امل ا ااادة التدريبي ا ااة -
ت ا اادريا معلم ا ااي املا ا اواد وامل ا ااوجه
أساسياص الدمر :حبيأ تدريا  ٪66عليها ويتبقش ٪34؛



تاادريا معلمااي ريااامل األاةااال علااش املااادة التدريبيااة  -أساسااياص الاادمر:
حبيأ تدريا  ٪73من ريامل األاةال ويتبقش ٪27؛



يتم عمل حصر سنوا الحتياجاص امليدان جمال الرتبية ا اصةج ويتم اعتماد
اكلار الاربامر احتياجاايف جمااال اإلعاقااة وصاعوباص الااتعلم واملوهباة والتةااو ج كمااا
املوض ااوعاص امل تلة ااة
ي ااتم ت اادريا معلم ااي امل اواد وامل ااوجه واالختصاص ااي
للرتبية ا اصةج من قبل بيوص خربة مت صصاة مان داخال وخاار الدولاة أو مان
الو)ارة؛
قبل امل تص



إعداد كاوادر وانياة مان معلماي الرتبياة ا اصاة جمااالص مت صصاة الرتبياة
ا اص ااة :ص ااعوباص ال ااتعلمج اإلعاق ااة البصا اريةج اإلعاق ااة الس اامعيةج النط اان واللغ ااةج
التوحد ومن قبل املراكز املت صصة هذه ااااالص .باإلضاافة إىل تادريا 120
تربية املوهوب اجلدول  1؛
جمال املوهبة الدبلوم امله



عق ا ااد العدي ا ااد م ا اان امللتقي ا اااص وامل ا ااؤاراص ا اص ا ااة بال ا اادمر واملوهب ا ااة ومل ا اااركة
املؤسساص اظلية ل ج وحضاور املعلما للعدياد مان الادوراص وورش العمال
املت صصة جمال الرتبية ا اصة اجلدول . 2

ابقعيياة  3فالبييات لدراسيية خصصييات دقيقيية ف ي القربييية الخاصيية ف ي الو ييات المقحييدة
األ ر ثية.
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القنسيق والقعاون ق الجهات األار
عقد عدة راكاص مب بعض املؤسساص ابذومياة وا اصاة لالساتةادة مان التجاارب
وا ارباص املتاحااة و ل ا لتطااوير ال اربامر وا اادماص الاايت تقاادم للطلبااة وا االحتياجاااص ا اصااة
إعاقة/موهبة ملل مدينة اللارقة لل دماص اإلنسانية  -مؤسسة اجلليلاة للقافاة الطةال  -جاامزة
اادان  -جامعاة )ايااد  -مركااز أوالدنااا  -مركااز املناازل لرعايااة وا االحتياجاااص ا اصااة  -ااركة
سامس ااونر العاملي ااةج اجلليل ااة حي ااأ قام اات تلا ا املؤسس اااص بعم اال اضا اراص تلقيةي ااة وتوعوي ااة
للمعلما ا وأولي اااء األم ااور والطلب ااة واملل اااركة الت اادريا للهيئ اااص التعليمي ااة واإلداري ااة بع ااض
املدار مما يسهم تلقي ااتمب املدرسي بلؤون اإلعاقة.
إحصائيات عد عدد الطلبة المعاقيد
املادار ابذومياة دا واإلمااراص اللامالية خاالل
بلن عدد الطلباة املعااق املادجم
العام  5447 :2016/2015االا واالبة بنسبة  ٪3.7من إيايل عدد الطلبة.
90.00%
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68%
62.40%

70.00%
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50.00%

45.10%
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نسبة املدار اليت ا خدماص الرتبية ا اصة
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إحصائية بأعداد الطلبة ذوي اإلعاقة وصعوبات القعلم ف القعليم الحثو ف دب وا ارات الشمالية للعا 2016-2015
وحد
اعاقة بصر ة  -كف بصر

1%
2%

اعاقة بصر ة  -ضعاال البصر

0%
3%

ات عالية وسلوكية
الجسمية والصحية

1%

0%
1%

6%

8%

3%

اعاقة سمعية  -صم
اعاقة سمعية  -ضعف سمق
أار تمو

24%
6%
1%

الذهنية
قعددة
صعوبات القعلم
12%

اضطربات النطق واللغة
أار دراس

32%

حالة ؤققت
ير صنف -

المناهم وتقائم الطلبة
تتم مواممة املنااهر للطلباة وا اإلعاقاة وصاعوباص الاتعلم عان اريان تطبيان ا طاة الرتبوياة
الةردية )(IEPج حبيأ يوجد إصدار خام با طة الرتبوية الةردية جلميب املراحل ورقي  -إلذرتو ج
يااتم تو)يعااه ساانويايف علااش املاادار الاايت ااا البااة وا اإلعاقااة وصااعوباص الااتعلمج كمااا ت ادريا
املعنيا ا عليه اااج وه ااي عب ااارة ع اان ك اال م ااا حيت ااا الطال ااا تعلم ااه أو اكتس ااابه خ ااالل وج ااوده
املدرسااةج حبيااأ إن الطالااا ماان وا اإلعاقااة أو يواجااه صااعوباص الااتعلم لديااه قاادراص ومهاااراص
فرديااة نتل ا عاان أا فاارد آخاار وبالتااايل يااتم عماال خطااة فرديااة خاصااة بااهج اااملة ييااب امل اواد
واملهاااراص املطلوبااة حسااا احتياجاتااه وقدراتااهج يااتم تقييمااه عليهااا .توجااد قاراراص منممااة لذيةيااة
التطبين من قبل ييب األاراد املدرسة واملنطقة بالتنسين مب اجلهاص املعنية الو)ارة.
تقائم الطلبة ذو اإلعاقة وصعوبات القعلم بالمدارس الحثو ية
العا ااام الدراسا ااي  2015/2014قاما اات و)ارة الرتبيا ااة والتعلا اايم بعما اال دراسا ااة لعينا ااة
علوامية ملدة  3سنواص دراسية اعتبارا من  2013/2012وحن  2015/2014لعدد 3280
االا ااا ما اان وا اإلعاقا ااة أو صا ااعوباص الا ااتعلم واملا اادر بينا ااا م ضا اامن برنا ااامر الطلبا ااة و ل ا ا
اادد التع اارد عل ااش م اادط اس ااتةادة الطلب ااة م اان ا ط ااة الرتبوي ااة الةردي ااة وكان اات النت ااامر عل ااش
النحو التايل:
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العام الدراسي

عدد عينة الدراسة

2015-2014
2014-2013
2013-2012

3280

عاادد الااذين حقق اوا  ٪50ف ااأكلر
من أهداد ا طة الةردية

نس ا ا اابة النج ا ا ااام ا ط ا ا ااة
الرتبوية الةردية لنةس العينة

3075
3136
3202

٪94
٪96
٪98

الققييم والقشخيص


توفري العديد من األدواص واالختبااراص ا اصاة بالرتبياة ا اصاة وقياا القادراص العقلياة
ملاال :مقيااا وكساالر امل تصاار للقاادراص العقليااةج مقيااا فاينالنااد للساالوك التذيةاايج
اختبار اليرت غاري اللةماي للقادراص العقلياةج مقياا جاار) للتوحادج ومقااييس صاعوباص
التعلمج براكن  3لريامل األاةالج وغريها ؛



تدريا  22من االختصاصي النةسي علش ييب االختباراص السابقة؛



يتم حاليا تطوير أداة كل عن املوهوب بالتنساين ماب جاامزة اللايخ ادان بان را اد
آل مذتوم لألداء التعليمي املتميز؛



يتم تقييم وتل يص الطلبة من قبل فرين متعدد الت صصاص؛



يااتم التنسااين مااب و)ارة تنميااة ااتمااب حااول عمليااة التل ا يص األوليااة وحتوياال اباااالص
وإعداد التقارير.

الصحة (المادة )25
 -23رجى بيان القدابير المقخذة إللغاء القشر ق الذي نقهيك حيق األشيخاص ذوي اإلعاقية في
الحصييور علييى الموافقيية الحييرة والمسييبقة فيمييا قعلييق بالمعالجيية الطبييية ،وسييد القشيير عات
الق عقرال صيراحة بهيذا الحيق لألشيخاص ذوي اإلعاقية ،بميد فييهم األشيخاص يد ذوي
اإلعاقة الذهنية والن سية وا جقماعية.
ااان حقا ااو املع اااق يضا اامن ييا ااب
الق ااانون االحتا ااادا رق اام  29لسا اانة 2006
ابقاو ا اصااة ااذه الةئاة وعلااش وجااه ا صاوم عاادم تقييااد حاريتهم ويضاامن كااذل حقهاام
االس ااتةادة م اان ا اادماص الص ااحية وإع ااادة التأهي اال وق ااد الغ ااش ه ااذا الق ااانون ك اال حذ اام رالة ااه
أو يتعاارمل ماب أحذاماه وبالتاايل لايس هناااك دولاة اإلمااراص أا انتهااك بان وا اإلعاقااة
ابصول علش املوافقة ابرة واملسبقة لتلقي ا دماص الصحية.
ت ا ااوفر الدول ا ااة بل ا ااذل جم ا ااا كام ا اال ا ا اادماص الطبي ا ااة والص ا ااحية واألجه ا اازة املس ا اااعدة
ا ااار جلميااب األ ا ام وا
والعملياااص اجلراحيااة وا اادماص العالجيااة املساااندة والعااال
اإلعاقااة ماان أبناااء الدولااة مبوجااا القااانون االحتااادا رقاام  29لعااام  .2006و العااام 2015
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صاادر ق ارار جمل ااس ال ااو)راء رق اام  2015/9/231والااذا وف اار الت ااأم الص ااحي اا ااا وتق اادم
ا ادماص الصاحية والرعاياة الصاحية اللااملة جلمياب املقيما علاش أرمل الدولاة مان وا اإلعاقاة
من غري املواان  .حبيأ حيصل كل من تل يصه علش انه معا علش هذه ا دماص.
القأهيل وإعادة القأهيل (المادة )26
 -24رجى قد م علو ات حيور اإل ثاتيية المقاحية لحصيور يير الميوافنيد يد ذوي اإلعاقية،
بما في ذليك البيدون ،عليى الخيد ات الصيحية وايد ات إعيادة القأهييل وايد ات اليدعم،
بمييا ف ي ذلييك المسيياعدات الققنييية واألجهييزة المسيياعدة و يرهييا ،و ثيياليف الحصييور علييى
لك المواد والخد ات لغير الموافنيد.
إن املراكااز ا اصااة املرخصااة ماان و)ارة تنميااة ااتمااب ناادم األ ا ام وا اإلعاقااة غااري
إم ااارة أب ااور" بنس اابة  ٪67.3مقارن ااة بنس اابة األ ا ا ام وا اإلعاق ااة املا اواان
املا اواان
 ٪32.6من إيايل عدد وا اإلعاقة اإلمارة.
ويتم تقدم خدماص الرعاية والتأهيل لعدد ليس بقليل للمقيما جماناا لعادم مقادر م علاش
دفااب أقساااط املراكااز النهاريااة وتقاادم اجلهاااص ابذوميااة وا اصااة إمااارة أبااور" الاادعم هلاام حيااأ
وفاارص عاادد أراضااي جمانيااة عاادد  3مراكااز ماان مراكااز الرعايااة والتأهياال ا اصااة منهااا مركااز ا لااير
للتوحااد وأيضااا مركااز النااور لرعايااة والتأهياال ا ااام حيااأ بلغاات تذلةااة بناااءه مااا يقااارب  3مالي ا
درهم علش نةقة حذومة إمارة أبور" و ل الستدامة تقدم ا دماص لذافة مقيمي الدولة.
الشثل :وم ق ذوي اإلعاقة الموافنيد والمقيميد حسب صنيف إعاقا هم ف المراكز الخاصة
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سقو المعيشة النئق والحما ة ا جقماعية الثافية (المادة )28
 -26رجى وضيل د وافر برا م الحما ية ا جقماعيية واإلسيثان لألشيخاص يير الميوافنيد
د ذوي اإلعاقة ف الدولة الطرال بما ف ذلك البدون .رجى أ ضياً وضييل يا إذا كاتين
بي يرا م الحما يية ا جقماعي يية ل ييك والمن ييافق القي ي نط ييوي عليه ييا غطي ي ث يياليف ا ييد ات
المساعدة الشخصية.
يوفر قانون الضامان االجتمااعي مملاة اياة اجتماعياة لأل ا ام وا اإلعاقاة حياأ
تصاارد للل ا ص املعااا مساااعدة ماليااة تزيااد عاان  1500دوالر أمريذ اي ااهريايف كمااا أن ب ارامر
اإلساذان تعطاي األولوياة لأل ا ام وا اإلعاقاة ابصاول علاش تصصااص بنااء مساااكن أو
ابصول علش مسذن جاهز.
إم ااارة
تص اادر اهليئ ااة الص ااحة بطاق ااة عون ا ل ااذوا اإلعاق ااة واأليت ااام لغ ااري امل اواان
أب ااور" وال اايت مشل اات كاف ااة املقيم ا وجي اايء إص اادار بطاق ااة عون ا اس ااتذماال ل اربامر الض اامان
الصحي إلمارة أبور" .وتقدم عال جماا كامال .تاوفر بطاقاة عونا بامليهماا الرعاياة اللااملة
إمااارة أبااور" والاايت
والاايت تصاادر اهليئااة بطاقااة عون ا لااذوا اإلعاقااة واأليتااام لغااري امل اواان
مشلاات كافااة املقيما وتعتاارب بطاقاة عونا اسااتذمااليف لاربامر الضاامان الصااحي إلمااارة أبااور".
وتقدم عال جما كامل.
المشاركة ف الحياة السياسية والعا ة (المادة )29
 -27ييا ه ي الخطييوات الق ي جييري ا خاذهييا حالي ياً لضييمان وإماليية القيييود الم روضيية علييى حييق
جميق األشخاص ذوي اإلعاقة ف القصو ن ،و عز يز شياركة األشيخاص ذوي اإلعاقية في
اإلجراءات المدتية والسياسية؟
ال توجد أا قيود علش ملاركة األ ام وا اإلعاقة كافة االنت اباص الايت جتارط
الدولة ومنها انت اباص االس الوا سواء الرت يح أو االنت اب .و الادورة األخارية مان
االنت اباااص تر ااح عاادد  2ماان األ ا ام وا اإلعاقااة .ويااتم مراعاااة سااهولة التنقاال وابركااة
لذوا اإلعاقة ابركية القاعاص اليت جترط ا االنت اباص.

22

GE.16-11652

CRPD/C/ARE/Q/1/Add.1

(ج) القزا ات ااصة
جمق اإلحصاءات والبياتات (المادة )31
 -28رجى قد م علو يات حيور اطيح حسييد جميق وتشير البياتيات الوفنيية المصين ة بصيورة
نقظمة حسب اإلعاقة ،والجنس ،والعمر ،وحالة الجنسيية ،وحيور جمييق األشيخاص ذوي
اإلعاقة ف جميق القطاعات ،بما ف ذلك العنف.
وف اارص بطاق ااة املع ااا ال اايت تص اادرها و)ارة تنمي ااة ااتم ااب من ااذ ع ااام  2008معلوم اااص
إحصااامية متذاملااة وقاعاادة بياناااص عاان األ ا ام وا اإلعاقااة ماان ناحيااة نااوو اإلعاقااة والساان
واجلاانس ومذااان السااذن والعماال أو الدراسااة ومعلوماااص أخاارط يااتم االعتماااد عليهااا الت طاايط
لل دماص اليت تقدم لذوا اإلعاقة.
القن يذ والرصد على المسقو الوفن (المادة )33
 -29رجييى وضيييل كي ييية حد ييد إفييار عمييل وفني سييقق للرصييد دااييل الدوليية الطييرال ،وبيييان
الثي ييية الق ي شيياركن ييد انلهييا نظمييات األشييخاص ييد ذوي اإلعاقيية ف ي ااقيييار هييذا
اإلفار أو الهيثل؟
إن اجلهاص املعنية حبماية املعاق أولت اهتمامايف كبريايف بتحليل قضايا اياة املعااق علاش
املستوط االسرتاتيجي والتلغيلي .ويتضح ل مبناقلة وضب اياة املعااق بدقاة تقريار حتليال
وضااب األاةااال دولااة اإلماااراص العربيااة املتحاادة 2010ج والااذا قااام بهعااداده السااادة االحتاااد
ٍ
بتنسين تام مب االس األعلش لألمومة والطةولة واليونيس  .حيأ إلقاء الضاوء
النسامي العام
علاش تةصاايل وقضااايا هامااة خاصااة حبمايااة املعاااق  .أمااا ا طااة االسارتاتيجية للطةولااة واألمومااة
والايت أعاادها االاس األعلااش لألموماة والطةولااةج فقاد إيااالء كال االهتمااام ظااور ايااة املعاااق .
يياب بناود و ااور ابماياة األخارط كجازء ال يتجازأ مان اياة أا
كما إدرا اية املعااق
اةاال .حيااأ مل يغااا عاان القااامم علااش إعااداد االس ارتاتيجية أباادايف أمهيااة حتلياال واقااب السياساااص
واالسارتاتيجياص ا اصااة بااالعن ج وحتلياال النصااوم القانونيااةج ممااا ساااعد وضااب خطااة منهجيااة
املة للتعامل مب راهرة العن ضد األ ام وا اإلعاقاة ولايس فقاط الت ةيا مان حاد ا
كما جاء األهداد االسرتاتيجية.
ا اااركت مؤسسا ااة )ايا ااد العليا ااا للرعايا ااة اإلنسا ااانية مها ااام اللجنا ااة االستلا ااارية لتقيا اايم
ا دماص االجتماعية أبور" العام 2014ج وهي واحدة مان اللجاان الرميساة الايت اذلتها
األمانة العامة للمجلس التنةيذا لرصاد وتقيايم ا ادماص االجتماعياة إماارة أباور"ج و لا
باست دام  13اسرتاتيجية واريقة تتلةة التقييم والقيا والرصاد .حياأ اساتهدفت اللجناة
رصد ا دماص املقدمة لستة فئاص رميساة هاي املارأة والرجال والطةال واللااب واملسان واألسارة .
و قيااا وضااب املعاااق كةئااة فرعيااة ييااب الةئاااص الرميسااة وهااي املارأة املعاقااة والرجاال املعااا
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واملسن املعا والطةل املعا  .و تقدم بعض التوصياص االسرتاتيجية ملل إعداد مرصاد خاام
باالص اية األاةال وتدريا فرين ابماية وتوثين العالقاص مب و)ارة الداخلية ذا ا صوم.
فما اان امللا اااريب االس ا ارتاتيجية الا اايت تسا ااتهدفها ا طا ااة االس ا ارتاتيجية 2020-2016
ملؤسسة )ايد العليا اعتماد ملروو اسرتاتيجي وهو ملروو اياة األاةاال وا اإلعاقاة والاذا
يضم امل رجاص االسرتاتيجية التالية:
إعاداد وتطبيان خدمااة موثقاة ومقنناة دمااة اياة الطةاال وماا يتبعهاا ماان توثيان عملياااص
منو جيااة مرسااومة وموثقااة علااش برنااامر الةيزيااوج و ل ا بالتنسااين التااام مااب اجلهاااص اص الصاالة.
حبيأ نضاب ييعاايف إلجاراءاص مواصاةة األيازو  2015 :9001لضابط العمليااص .تةعيال تطبيان
قااانون ايااة الطةاال ماان خااالل وضااب الل اوامح الداخليااة املنةااذة ألحذااام القااانون داخاال املؤسسااة
وتقاادم ال اربامر املت صصااة حبمايااة أساار وا اإلعاق اة ماان التةذ ا علااش إثاار وجااود حالااة إعاقااة
أو أكلر املنزل .و لا مان خاالل التوساب ا ادماص االستلاارية األساريةج والتادريا املوجاه
لضمان التعايش مب متطلباص اإلعاقةج ومساعد م أداء أدوراهم حبماية هذه الةئة من العن
واالس ااتغالل واالعت ااداءج وتص ااميم ب ا ارامر وقامي ااة نوعي ااة لتوعي ااة املت صص ا ا واأل ا ا ام وا
اإلعاقااة بأساااليا ايااة هااذه الةئااة ماان االسااتغالل وماان التعاارمل للتحاارش واالعتااداء وتصااميم
برنامر تدري" مت صص لتدريا جمموعة من األسر كةر داعمة لألسر حديلة العهد باإلعاقة.
نةس إاار ا طط االسرتاتيجيةج فقد وضعت املؤسسة هدفايف اسرتاتيجيايف وهو تصميم
خطة اسرتاتيجية لذوا اإلعاقة  2021-2017حبيأ يذون اية الطةل ورايف رميسيايف فيها.
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