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المقدمة
 -1أولت دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة ومنـذ قيامهـا بتـاري  0كـانون األولدديسـ 1671
قضية اإلعاقة كل أنواع الرعاية والهت ـام علـى اعتبـار أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة جـزء ل يتجـزأ
من اجملت وهلم من احلقوق وعليهم من الواجبات ما لدى أفراد اجملت غري املعاقني.
 -0وحرصــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة منــذ نشــأتا علــى تض ـ ني دســتورها وقوانينهــا
املبــادئ األساســية حلقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي
حلقوق اإلنسان ك ا ع لت على النض ام والتصديق على التفاقيـات الدوليـة األساسـية حلقـوق
اإلنس ــانن فانضـ ـ ت إىل التفاقي ــة الدولي ــة للقض ــاء عل ــى مجيـ ـ أش ــكال الت يي ــز العنص ــري ع ــام
()1674ن وإىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل ()1667ن واتفاقيــة القضــاء علــى مجي ـ أشــكال الت ييــز
ض ــد امل ـرأة ع ــام ()0224ن واتفاقي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ع ــام ()0212ن واتفاقي ــة
مناهضــة التعـذي عــام ( )0210واتفاقيــة مكافحــة اجلرملــة املن ــة عـ الوطنيــة عــام ()0227ن
وإىل برتوكوهلــا اخلــاص مبنـ وق ـ الجتــار باألشــخاص وصاصــة النســاء واألطفــال عــام ()0226ن
ك ــا انضـ ـ ت الدول ــة إىل امليث ــاق الع ــرإ حلق ــوق اإلنس ــان وإع ــالن الق ــاهرة حلق ــوق اإلنس ــان يف
اإلس ــالمن باإلض ــافة إىل انض ـ امها إىل اتفاقي ــات جني ــف للق ــانون ال ــدويل اإلنس ــا ن إىل جان ـ
تصــديقها علــى  6مــن اتفاقيــات من ــة الع ــل الدوليــة حــول ســاعات الع ــلن الع ــل اجل ـ ين
تفتـيش الع ــلن الع ـل لــيالا للنسـاءن املســاواة يف األجــورن احلـد األد للســنن أسـوأ أشــكال ع ــل
األطفال.
 -4وبرهنــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بانض ـ امها لتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف  16آذاردمــار 0212ن علــى التزامهــا الراسـ باملضــي قــدما حنــو بنــاء ت ـ يتســم
بالتكافل والرمحة وقائم على العدالـة الجت اعيـةن واعرتافهـا بضـرورة كفالـة الت تـ إلقـوق اإلنسـان
واحلريات األساسية جل ي فئات اجملت على حنو متساو.
 -4وترمج ــت ه ــذا الهت ــام م ــن ص ــالل س ــن القـ ـوانني وإص ــدار التشـ ـريعات والقـ ـرارات ال ــيت
كفلــت كافــة احلقــوق هلــذه الفئــة مــن أفـراد اجملت ـ يف كافــة ــالت احليــاة مثــل الصــحة والتعلــيم
والتأهيل واإلسكان والض ان الجت اعي والثقافة والرتفيه والتنقل واحلياة الكرملة وذلك بعيـدا عـن
الت ييز أو إنقاص احلقوق بسب اإلعاقة.
 -7وحققــت الدولــة الكثــري مــن اإلجنــاتات عـ الســنوات املاضــية يف ــال تــوفري ســبل احليــاة
الكرملــة لــذوي اإلعاقــة و كيــنهم مــن كافــة احلقــوق الــيت أقرتــا قـوانني الدولــة وأكــد عليهــا املــورو
الجت ــاعي جملت ـ اإلمــاراتن ويشــهد علــى هــذه اإلجنــاتات مؤش ـرات التن يــة والتقــارير الدوليــة
ومؤشـ ـرات األه ــداة اإل ائي ــة األلفي ــة وغ ــري ذل ــك م ــن املؤشـ ـرات ك ــا تق ــدم .وأص ــبحت دول ــة
اإلمـارات وذجـ ا ذتــذى بـه يف ــال التن يــة البشـرية ويف تــوفري احليــاة الكرملـة جل يـ أفـراد اجملت ـ
مبن يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة.
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 -6وانته ــزت دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة فرص ــة إع ــداد تقريره ــا األويل لتقي ــيم سياس ــاتا
العامة وتركيز جهودها مـن أجـل اذـاذ التـدابري الالتمـة لتنفيـذ بنـود التفاقيـة بشـكل فعـالن وذلـك
بالـتآتر م مجعيات اجملت املد يف اإلمارات.

أولا -السيــاق الوطنــي
 -2نشأة وتأسيس الدولة
 -7تأسس ــت دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة يف  0ك ــانون األولدديسـ ـ  1671كاحت ــاد
يضــم ســب إمــارات هــي أبــو ظــي ودإ والشــارقة ورأ اخلي ــة وعج ــان وأم القيــوين والفجــريةن
وعاص تها أبو ظي.

 -1الموقع الجغرافي
 -5تشــغل الدولــة الواقعــة يف قــارة آســيا يف اجلــزء الش ـ ايل الشــرقي مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة
املنطق ــة ب ــني صط ــي ع ــر  00.47و 06.07درج ــة ــال وصط ــي ط ــول  71.47و77.12
شــرق صــي جـرينتشن وذــدها مــن الشـ ال اخللــيو العــرإ ومــن الغــرم دولــة قطــر وامل لكــة العربيــة
السعودية ومن اجلنوم سلطنة ع ان وامل لكة العربية السعودية ومن الشرق صليو ع ان.

 -5المساحة
 -6تبلــم مســاحة الدولــة  54622كيلــو مــرت مربـ وتتض ـ ن هــذه املســاحة عــددا مــن اجلــزر
تبلــم مســاحتها حـوايل  7622كيلــو مــرت مربـ  .و تــد السـواحل املطلــة علــى الســاحل اجلنــوإ مــن
اخلليو العرإ مسافة  644كيلومرت من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحىت رأ مسندم شرقا بين ا
ملتد الساحل الشرقي املطل على صليو ع ان بطول  62كيلو مرت.

 -4التضاريس
 -12تتكـون أراضــي الدولـة يف مع هــا مـن الصــحاري ول سـي ا يف املنــاطق الغربيـة وتتخللهــا
عدة واحات مشـهورة مثـل العـني وليـوا إضـافة إىل املراعـي اخلصـبة املوجـودة يف منـاطق ال فـرة الـيت
تتــوفر فيه ـا امليــاه اجلوفيــة وتقـ إىل اجلنــوم مــن هــذه املنــاطق الكثبــان الرمليــة الــيت تشــكل حــدود
الرب اخلايل.
 -11ويعت ـ جبــل حفيــت حــدا جنوبيــا لواحــة ال ملــي حي ـ تق ـ مدينــة العــني ويبلــم ارتفاعــه
حنــو  1 002م ـرتان إضــافة إىل سلســلة جبــال حجــر الــيت تشــطر شــبه جزيــرة مســندم و تــد علــى
مســافة  52كيلــو مــرت ــال وجنوبــا بعــر يصــل إىل حنــو  40كيلــو مــرت فتخــرتق ســلطنة ع ــان
لتصل إىل الطرة الشرقي من شبه اجلزيرة العربيةن ويف سفوح املناطق الش الية مـن هـذه السلسـلة
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اليت تصل يف أعلى ارتفاعها إىل حنو  0 445مرتا تق مدينة رأ اخلي ة وتت يز سلسلة السـفوح
الغربية للسلسلة بوجود الوديان الكبرية واألصاديد اليت يستغل بعضها للزراعة.
 -10ومع م سواحل الدولة رملية باسـتثناء املنطقـة الشـ الية يف رأ اخلي ـة الـيت تشـكل رأ
سلسلة جبال حجر.
 -14أمــا امليــاه اإلقلي يــة فهــي ضــحلة ع ومــا إذ يبلــم متوســي ع قهــا  47م ـرتا بين ــا يبلــم
أقصى ع ق  62مرتا باستثناء املنطقة اليت يق فيها مضيق هرمز حي يصل الع ـق إىل 147
م ـ ـ ـرتان وتتص ـ ـ ــف املي ـ ـ ــاه اإلقلي ي ـ ـ ــة للدول ـ ـ ــة بكث ـ ـ ــرة الش ـ ـ ــع املرجاني ـ ـ ــة الغني ـ ـ ــة مبح ـ ـ ــار اللؤل ـ ـ ــؤ
والثروة الس كية.

 -3المناخ
 -14تقـ دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف املنطقــة املداريــة اجلافــة الــيت تــد عـ آســيا و ـال
أفريقيا وذض يف الوقت نفسه لتأثريات احمليي لوقوعها على ساحلي اخلليو العرإ وصليو ع ـان
الذي يتصل بالبحر األمحر عن طريق بام املندم.
 -17وت ـرتبي معــدلت درجــات حرارتــا الشــديدة صــيفا بارتفــاع نســبة الرطوبــة ك ــا يالح ـ
وجــود فــروق كبــرية بــني منــال املنــاطق الســاحلية والصــحراوية الداصليــة واملرتفعــات الــيت تشــكل يف
وعها تضاريس الدولةن ويه على الدولة نوعان مـن الريـاح املومسيـة وغـري املومسيـة وهـي تشـتد
يف الربي والقسم األصري من الصيفن وتعا الدولة من قلـة األمطـار الـيت تتقلـ ك ياتـا ويكـون
سقوطها بني شهري تشرين الثا دنوف ونيساندأبريل.

 -6السكان
 -16بل ــم ع ــدد س ــكان الدول ــة حسـ ـ أص ــر إحص ــاء يف ع ــام  0227حن ــو 4006222
نس ة .ويقيم  4.7ماليني مـن السـكان يف املنـاطق احلضـرية واملـدن وحـوايل  722ألـف ينتشـرون
يف املناطق النائيـة مـن الدولـةن وبلغـت نسـبة املـواطنني مـن إمجـايل عـدد السـكان حنـو  01يف املائـة
ك ــا أظه ــرت نت ــائو التع ــداد أن ق ــوة الع ــل م ــن الس ــكان يف النش ــا القتص ــادي ال ــذين تبل ــم
أع ــارهم  17س ــنة ف ــأكثر م ــن النس ــاء والرجــال يص ــل إىل ملي ــونني ونص ــف .وحس ـ تق ــديرات
سنة 0212يبلم عدد السكان .5 064.27
التوزيع الجغرافي للسكان حسب تقديرات (1020المواطنون)*
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02 415
54 047
75 515

022 445
54 754
74 747

424 746
165 206
174 467
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اإلمارة

ذكور

إنا

مجلة

عج ان
أم القيوين
رأ اخلي ة
الفجرية
إجمالي المواطنين
إجمالي غير المواطنين
إجمالي سكان الدولة

01 622
5 761
46 151
40 456
4٧٤ 203
3 6٤1 ٧22
6 262 ٤10

02 756
5 511
45 445
40 474
46٤ ٤٤٤
2 655 161
1 201 130

40 156
17 450
67 706
64 562
٤٧4 ٤٤٧
٧ 526 0٧5
٤ 164 0٧0

* املصدر :املركز الوطين لإلحصاء.

 -٧النظام السياسي لدولة اإلمارات
 -17دولة اإلمارات العربية املتحدة ذات ن ام سياسي فيدرايل أعلن عن قيامهـا يف الثـا مـن
كـانون األولدديسـ عـام 1671ن وقــد حــدد الدسـتور مســات الحتــاد وأهدافـه ومقوماتــه حيـ
بني يف موادهن ملار الحتاد يف الشؤون املوكولة إليه مبقتضى أحكام الدستور السـيادة علـى مجيـ
األراضــي وامليــاه اإلقلي يــة الواقعــة داصــل احلــدود الدوليــة لإلمــارات األعضــاءن و ــار اإلمــارات
األعضــاء الســيادة علــى أراضــيها ومياههــا اإلقلي يــة يف مجي ـ الشــؤون الــيت ل ــتص ــا الحتــاد
مبقتضــى الدســتورن وشــع الحتــاد شــع واحــد وهــو جــزء مــن األمــة العربيــة ويعتـ اإلســالم هــو
الــدين الرمســي لالحتــاد والشـريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشـري فيــهن ولغــة الحتــاد الرمسيــة هــي
اللغة العربية.

 -٤المؤسسات الدستورية
 -15وتتكون السلطات الحتادية من:
المجلس األعلى لالتحاد
 -16هـو الســلطة العليـا يف الدولــة ويشـكل مــن حكــام مجيـ اإلمــارات املكونـة لالحتــاد أو مــن
يق ــوم مق ــامهم يف إم ــاراتم يف ح ــال غي ــا م أو تع ــذر حض ــورهم ولك ــل إم ــارة ص ــوت واح ــد يف
مداولت اجمللس.
 -02يقــوم اجمللــس األعلــى برســم السياســة العامــة يف مجي ـ املســائل املوكولــة لالحتــاد مبقتضــى
الدس ــتور والن ــر يف ك ــل م ــا م ــن ش ــأنه أن ذق ــق أه ــداة الحت ــاد واملص ــا املش ــرتكة لإلم ــارات
األعضـ ــاء باإلضـ ــافة إىل التصـ ــديق علـ ــى الق ـ ـوانني الحتاديـ ــة واملراسـ ــيم واملعاهـ ــدات والتفاقيـ ــات
الدوليــةن واملوافقــة علــى تعيــني رئــيس لــس الــوتراء وقبــول اســتقالته وإعفائــه مــن منصــبه بنــاء علــى
اقرتاح رئـيس الحتـاد واملوافقـة علـى تعيـني رئـيس وقضـاة احملك ـة الحتاديـة العليـا وقبـول اسـتقالتهم
GE.15-00009
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وفصــلهم يف األح ـوال الــيت يــنص عليهــا الدســتورن ك ــا يقــوم اجمللــس بالرقابــة العليــا علــى شــؤون
الحتــاد بوجــه عــامن حي ـ نصــت املــادة  47مــن الدســتور علــى مــا يلــي( :يتــوىل اجمللــس األعلــى
لالحتاد األمور التالية):


رسم السياسة العامة يف مجي املسائل املوكلة لالحتاد مبقتضـى هـذا الدسـتور والن ـر يف كـل مـا
من شأنه أن ذقق أهداة الحتاد واملصا املشرتكة لإلمارات األعضاء؛



التصــديق علــى الق ـوانني الحتاديــة املختلفــة قبــل إصــدارها مبــا يف ذلــك ق ـوانني امليزانيــة العامــة
السنوية لالحتاد واحلسام اخلتامي؛



التصديق على املراسيم املتعلقة بأمور صاضعة مبقتضى أحكام هذا الدستور؛



التصديق أو موافقة اجمللس األعلىن وذلك قبل إصدار هذه املراسيم من رئيس الحتاد؛



التصديق على املعاهدات والتفاقيات الدوليةن ويتم هذا التصديق مبرسوم؛



املوافقــة علــى تعيــني رئــيس لــس وتراء الحتــاد وقبــول اســتقالته وإعفائــه مــن منصــبه بنــاءا علــى
اقرتاح رئيس الحتاد؛



املوافق ــة عل ــى تعي ــني رئ ــيس وقض ــاة احملك ــة الحتادي ــة العلي ــا وقب ــول اس ــتقالتم وفص ــلهم يف
األحوال اليت ينص عليها هذا الدستورن ويتم كل ذلك مبراسيم؛



الرقابة العليا على شؤون الحتاد بوجه عام؛



أية اصتصاصات أصرى منصوص عليها يف هذا الدستور أو يف القوانني الحتادية.

 -01ك ا نصت املادة  46على:
" تصــدر ق ـرارات اجمللــس األعلــى يف املســائل املوضــوعية بأغلبيــة ءســة أعضــاء
مــن أعضــائه علــى أن تش ـ ل هــذه األغلبيــة صــو إمــار أبــو ظــي ودإ .وتلتــزم األقليــة
برأي األغلبية املذكورة.
أم ــا ق ـ ـرارات اجملل ــس يف املس ــائل اإلجرائي ــة فتص ــدر بأغلبي ــة األص ـ ـوات وحت ــدد
الالئحة الداصلية لل جلس هذه املسائل".
رئيس التحاد ونائبه
 -00ينتخـ اجمللــس األعلــى لالحتــاد مــن بــني أعضــائه رئيســا لالحتــاد ونائبــا للـرئيسن وملــار
نائ الرئيس مجي اصتصاصات الرئيس عند غيابه ألي سب من األسبامن ومدة الرئيس ونائبه
ءس سنوات ميالدية وجيوت إعادة انتخا م لذات املنص .
 -04نصت املادة  71من الدستور على:
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" ينتخ اجمللـس األعلـى لالحتـاد مـن بـني أعضـائه رئيسـا لالحتـاد ونائبـ ا لـرئيس
الحتاد وملار نائ رئيس الحتاد مجي اصتصاصات الرئيس عند غيابه ألي سب من
األسبام".
 -04ك ا نصت املادة  74على أن يباشر رئيس الحتاد الصتصاصات التالية:
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يرأ اجمللس األعلىن ويدير مناقشاته؛



ي ــدعو اجملل ــس األعل ــى لالجت ــاعن ويف ــق اجت اعات ــهن وفق ـ ا للقواع ــد اإلجرائي ــة ال ــيت يقرره ــا
اجمللس يف لئحته الداصلية وجي دعوة اجمللس لالجت اع مىت طل ذلك أحد أعضائه؛



ي ــدعو لجت ــاع مش ـرتجمل ب ــني اجملل ــس األعل ــى و ل ــس وتراء الحت ــاد كل ــا اقتض ــت الض ــرورة
ذلك؛



يوق القوانني واملراسيم والقرارات الحتادية اليت يصدق عليها اجمللس األعلى ويصدرها؛



يعني رئيس لس وتراء الحتاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصـبه مبوافقـة اجمللـس األعلـى ك ـا
يعني نائـ رئـيس لـس وتراء الحتـاد والـوتراء ويقبـل اسـتقالتم ويعفـيهم مـن مناصـبهم بنـاءا
على اقرتاح رئيس لس وتراء الحتاد؛



يعـ ــني امل ثلـ ــني الدبلوماسـ ــيني لالحتـ ــاد لـ ــدى الـ ــدول األجنبيـ ــة وغـ ــريهم مـ ــن كبـ ــار املـ ــوظفني
الحتـ ــاديني املـ ــدنيني والعسـ ــكريني باسـ ــتثناء رئـ ــيس وقضـ ــاة احملك ـ ــة الحتاديـ ــة العليـ ــا ويقبـ ــل
استقالتم ويعزهلم بناءا على موافقـة لـس وتراء الحتـاد ويـتم هـذا التعيـني أو قبـول السـتقالة
أو العزل مبراسيم وطبقا للقوانني الحتادية؛



يوقـ ـ أوراق اعت ــاد امل ثل ــني الدبلوماس ــيني لالحت ــاد ل ــدى ال ــدول واهليئ ــات األجنبي ــة ويقب ــل
اعت ـ ــاد امل ثل ـ ــني الدبلوماس ـ ــيني والقنص ـ ــليني لل ـ ــدول األجنبي ـ ــة ل ـ ــدى الحت ـ ــاد ويتلق ـ ــى أوراق
اعت ادهم ك ا يوق وثائق تعيني وبراءات اعت اد امل ثلني؛



يشرة على تنفيذ القـوانني واملراسـيم والقـرارات الحتاديـة بواسـطة لـس وتراء الحتـاد والـوتراء
املختصني؛



ملثل الحتاد يف الداصل وجتاه الدول األصرىن ويف مجي العالقات الدولية؛



ملــار حــق العفــو أو ذفيــف العقوبــة ويصــادق علــى أحكــام اإلعــدام وفقـا ألحكـام الدســتور
والقوانني الحتادية؛



ملنح أومسة وأنوا الشرة العسكرية واملدنية وفقا للقوانني اخلاصة ذه األومسة واألنوا ؛



أية اصتصاصات أصرى وله إياها اجمللس األعلى أو ذـول لـه مبقتضـى أحكـام هـذا الدسـتور
أو القوانني الحتادية.
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مجلس وزراء التحاد
 -07يتكــون لــس الــوتراء مــن رئــيس لــس الــوتراء ونائبــه وعــدد مــن الــوتراءن ويكــون اصتيــار
الوتراء من بني مواطين الحتاد املشهود هلم بالكفاءة واخل ة.
 -06نصت املادة  77من الدستور على:
الوتراء".

"يتك ــون ل ــس ال ــوتراء الحت ــادي م ــن رئ ــيس ل ــس ال ــوتراء ونائب ــه وع ــدد م ــن

 -07ونصت املادة  76على:
"يكون اصتيار الوتراء من بني مواطين الحتاد املشهود هلم بالكفاءة واخل ة".
 -05ك ا نصت املادة  62على:
"يتوىل لس الوتراءن بوصفه اهليئة التنفيذية لالحتـاد وحتـت الرقابـة العليـا لـرئيس
الحتــاد ولل جلــس األعلــىن تصـريف مجي ـ الشــؤون الداصليــة واخلارجيــة الــيت ــتص ــا
الحتاد مبوج هذا الدستور والقوانني الحتادية".
 -06وملار
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لس الوتراء بوجه صاص الصتصاصات التالية:



متابعة تنفيذ السياسة العامة حلكومة الحتاد يف الداصل واخلارج؛



اق ـرتاح مشــروعات الق ـوانني الحتاديــة وإحالته ــا إىل اجمللــس الــوطين الحت ــادي قبــل رفعه ــا إىل
رئيس الحتاد لعرضها على اجمللس األعلى للتصديق عليها؛



إعداد مشروع امليزانية السنوية العامة لالحتادن واحلسام اخلتامي؛



إعداد مشروعات املراسيم والقرارات املختلفة؛



وض اللوائح الالتمة لتنفيذ القوانني الحتاديـة مبـا لـيس فيـه تعـديل أو تعطيـل هلـا أو إعفـاء مـن
تنفي ــذهان وك ــذلك ل ـ ـوائح الض ــبين واللـ ـوائح اخلاص ــة برتتي ـ ـ اإلدارات واملص ــا العام ــةن يف
حــدود أحكــام هــذا الدســتور والق ـوانني الحتاديــة وجيــوت بــنص صــاص يف القــانونن أو جمللــس
الــوتراءن تكليــف الــوتير الحتــادي املخــتص أو أيــة جهــة إداري ـة أصــرى يف إصــدار بعــق هــذه
اللوائح؛



اإلش ـراة علــى تنفيــذ الق ـوانني واملراســيم والل ـوائح والق ـرارات الحتاديــة بواســطة كافــة اجلهــات
املعنية يف الحتاد أو اإلمارات؛



اإلشـراة علــى تنفيــذ أحكــام احملــاكم الحتاديــةن واملعاهــدات والتفاقيــات الدوليــة الــيت ي مهــا
الحتاد؛
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تعيــني وعــزل املــوظفني الحتــاديني وفق ـ ا ألحك ـام القــانونن الــن ل يتطل ـ تعيي ـنهم أو ع ـزهلم
إصدار مراسيم بذلك؛



مراقبة سري اإلدارات واملصا العامة الحتاديةن ومسلك وانضبا موظفي الحتاد ع وم ا؛



أية اصتصاصات أصرى وله إياها القانونن أو اجمللس األعلى يف حدود هذا الدستور.

المجلس الوطني التحادي
 -42يشــكل اجمللــس الــوطين الحتــادي مــن  42مقعــدا موتعــة علــى اإلمــارات األعضــاء ك ــا
يلي :أبو ظي  5مقاعدن دإ  5مقاعـدن الشـارقة  6مقاعـدن رأ اخلي ـة  6مقاعـدن عج ـان 4
مقاعدن أم القيوين  4مقاعدن الفجرية  4مقاعد.
 -41وقد نصت املادة  66على:
"يرتجمل لكل إمارة حتديد طريقة اصتيار املواطنني الذيـن ملثلوهنا يف اجمللس الـوطين
الحتادي".
 -40ك ا حددت املادة  72شرو العضوية:
"يشرت يف عضو اجمللس الوطين الحتادي:


أن يكــون مــن م ـواطين إحــدى إمــارات الحتــادن ومقي ـ ا بصــفة دائ ــة يف اإلمــارة الــيت
ملثلها يف اجمللس؛



ل تقل سنه عند اصتياره عن ءس وعشرين سنة ميالدية؛



أن يكــون مت تع ـا باألهليــة املدنيــةن ري ــود الســريةن حســن الس ـ عةن يســبق احلكــم
عليه يف جرملة خملة بالشرةن ما يكن قد رد إليه اعتباره طبق ا للقانون؛



أن يكون لديه إملام كاة بالقراءة والكتابة".

 -44أما املادة  71فنصت:
"ل جيوت اجل بني عضوية اجمللس الـوطين الحتـادي وأيـة وظيفـة مـن الوظـائف
العامة يف الحتاد مبا يف ذلك املناص الوتارية".
 -44وبالنسبة ملدة العضوية نصت املادة  70على:
"مدة العضوية يف اجمللس أرب سنوات ميالديةن تبدأ من تـاري أول اجت ـاع لـه
وذ ــدد اجملل ــس بع ــدها جتدي ــدا لل ــدة الباقي ــة ح ــىت هناي ــة ف ــرتة النتق ــال املش ــار إليه ــا يف
املادة  144يف هذا الدستور".
وجيوت إعادة اصتيار من انتهت مدة عضويتهم من األعضاء.
 -47وقد أشارت املادة  56إىل اصتصاص اجمللس مبشروعات القوانني:
GE.15-00009
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"مـ عــدم اإلصــالل بأحكــام املــادة  112تعــر مشــروعات القـوانني الحتاديــة
مبا يف ذلك مشروعات القوانني املالية على اجمللس الوطين الحتادي قبل رفعها إىل رئيس
الحتاد لعرضـها علـى اجمللـس األعلـى للتصـديق عليهـا وينـاقش اجمللـس الـوطين .الحتـادي
هذه املشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدهلا أو يرفضها".
 -46أما بالنسبة لالتفاقيات الدولية فنصت املادة  61على:
"تتــوىل احلكومــة إبــال اجمللــس الحتــادي باملعاهــدات والتفاقيــات الدوليــة الــيت
جتريها م الدول األصرى واملن ات الدولية املختلفةن مشفوعة مبا يناس من بي ــان".
 -47وقــد أحــد ق ـرار اجمللــس األعلــى لالحتــاد رقــم  4لســنة  0226يف شــأن حتديــد طريقــة
اصتي ــار الثلـ ــي اإلمـ ــارات يف اجملل ــس الـ ــوطين الحتـ ــادي نقلـ ــة دس ــتورية يف سـ ــياق ترسـ ــي الع ـ ــل
الدملقراطي يف الدولة قائم علـى املشـاركة السياسـية بـني مجيـ أفـراد اجملت ـ و كـني اإلمـاراتيني مـن
اصتيار أعضاء اجمللس يف أسلوم جي بـني النتخـام والتعيـني يف املرحلـة األوىل .فقـد نـص قـرار
اجمللــس األعلــى لالحتــاد يف مادتــه األوىل" :يــتم انتخــام نصــف األعضــاء مــن قبــل هيئــة انتخابيــة
تشــكل بواق ـ مائــة مضــاعف لل ثلــي كــل إمــارة كحــد أد " وقضــى يف مادتــه الثانيــة بــأن" :يــتم
اصتيار النصف اآلصر من الثلي كل إمارة عن طريق احلاكم".
القضاء التحادي
 -45تنص املادة  64من الدستور:
"العدل أسا امللك والقضاة مستقلون ل سلطان عليهم يف أداء واجبهم لغري
القانون وض ائرهم".
 -46يتكــون الن ــام القضــائي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن ريك ــة احتاديــة عليــا يف
عاصـ ـ ة الحت ــاد وري ــاكم اس ــتئناة وري ــاكم ابتدائي ــة منتش ــرة يف خمتل ــف م ــدن الدول ــةن وتتش ــكل
احملك ة الحتادية العليا من رئـيس وعـدد مـن القضـاة ل يزيـدون مجيعـا علـى ءسـة يعينـون مبرسـوم
يصدره رئيس الحتاد بعد مصادقة اجمللس األعلى عليه.
 -42ك ا تتوىل اهليئات القضائية احمللية يف كل إمارة مجي املسائل القضـائية الـيت يعهـد ـا
للقضاء الحتادي .وقد حددت املادة  66اصتصاصات احملك ة كالتايل:
"ذتص احملك ة الحتادية العليا بالفصل يف األمور التالية:
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املناتعات املختلفة بني اإلمارات األعضاء يف الحتادن أو بني أية إمـارة أو أكثـر وبـني
حكومة الحتادن مىت أحيلت هذه املناتعات إىل احملك ـة بنـاءا علـى طلـ أي طـرة
من األطراة املعنية؛



إل دستورية القوانني الحتاديـةن إذا مـا طعـن فيهـا مـن قبـل إمـارة أو أكثـر ملخالفتهـا
لدســتور الحتــاد وإل ـ دســتورية التش ـريعات الصــادرة عــن إحــدى اإلمــارات إذا مــا
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طع ــن فيه ــا م ــن قب ــل إح ــدى الس ــلطات الحتادي ــةن ملخالفته ــا لدس ــتور الحت ــادن أو
للقوانني الحتادية؛


إلـ دســتورية القـوانني والتشـريعات واللـوائح ع ومـ ان إذا مــا أحيــل إليهـا هــذا الطلـ
من أية ريك ـة مـن ريـاكم الـبالد أثنـاء دعـوى من ـورة أمامهـا وعلـى احملك ـة املـذكورة
أن تلتزم بقرار احملك ة الحتادية العليا الصادر ذا الصدد؛



تفس ــري أحك ــام الدس ــتور إذا م ــا طلب ــت إليه ــا ذل ــك إح ــدى س ــلطات الحت ــادن أو
حكومة إحدى اإلمارات ويعت هذا التفسري ملزما للكافة؛



مساءلة الوتراءن وكبار موظفي الحتـاد املعينـني مبرسـومن ع ـا يقـ مـنهم مـن أفعـال يف
أداء وظائفهم الرمسية بناءا على طل اجمللس األعلى ووفقا للقانون اخلاص بذلك؛



اجل ـرائم الــيت هلــا مســا مباشــر مبصــا الحتــادن كــاجلرائم املتعلقــة بأمنــه يف الــداصل
أو اخلــارجن وج ـرائم تزويــر احملــررات أو األصتــام الرمسيــة إلحــدى الســلطات الحتاديــةن
وجرائم تزييف الع لة؛



تناتع الصتصاص بني القضاء الحتادي واهليئات القضائية احمللية يف اإلمارات؛



تنــاتع الصتصــاص بــني هيئــة قضــائية يف إمــارة وهيئــة قضــائية يف إمــارة أصــرى وتــن م
القواعد اخلاصة بذلك بقانون احتادي؛



أيــة اصتصاصــات أصــرى منصــوص عليهــا يف هــذا الدســتور أو ملكــن أن حتــال إليهــا
مبوج قانون احتادي".

 -٤المؤشرات القتصادية والجتماعية
 -41اسـتطاعت دولـة اإلمـارات العربيــة املتحـدة وبفضـل السياسـية التن ويــة الـيت انتهجتهـا مــن
حتقيــق معــدلت ــو مرتفعــة يف كافــة القطاعــات القتصــادية والجت اعيــة .إذ ارتفـ النــاتو احمللــي
اإلمجايل من  401مليار درهم عام  0224إىل واحـد تريليـون درهـم عـام 0211ن حيـ بلغـت
نسبة مسامهة القطاعات غري النفطية فيه  647عام  .0226ك ا ارتف نصي الفرد من الدصل
من  61.7ألف درهم عام  0227إىل  140ألف درهم عام .0212
 -40وقد شهدت دولة اإلمارات منذ قيامها وا اقتصاديا واجت اعيا سريعا ونادر التحقـق يف
كثري من اجملت عات النامية بل واملتقدمـةن مسـتخدمة يف ذلـك عوائـدها النفطيـة املتزايـدة يف حتقيـق
حاجات اجملت األساسيةن ك ا تعت الدولة واحدة من الدول اليت تركت آثارا طيبة علـى اجملت ـ
الدويل عن طريق مد يد العون بسخاء إىل الدول العربيـة والبلـدان الناميـة األصـرى يف العـا  .ومـن
أبرت ما حتقق على أر الدولة من إجناتات التايل:
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إقامة مؤسسات التعليم والصحة ونشر اخلدمات التعلي ية والصحية والجت اعية والثقافية؛



جل املواد واملعدات اإلنتاجية والستث ارية إلقامة الصناعة بأنواعها املختلفة؛



وض القوانني واألن ة وإقامة جهات الدولة اإلداري احلدي ؛



وض ـ ـ سياس ــة مرن ــة يف جل ـ ـ الع ال ــة م ــن اخل ــارج لت ــوفري األي ــدي العامل ــة الالتم ــة ملقابل ــة
متطلبات مشروعات التن ية املختلفة؛



الس ــعي إىل اس ــتخدام التكنولوجي ــا املالئ ــة ال ــيت ملك ــن الس ــتفادة منه ــا حسـ ـ متطلب ــات
الواق ؛



تشجي املرأة العاملة وتأكيد مسامهتها يف قوة الع ل ويف جهود التن ية؛



فتح قنوات التعاون مـ العـا اخلـارجي يف اجملـالت القتصـادية والتجاريـة والسياسـية والثقافيـة
مبا ذقق املصا املشرتكة بني الدولة والدول والشعوم الشقيقة والصديقة.

 -44إن دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة تن ــتهو القتص ــاد املفت ــوح الق ــائم عل ــى أس ــا حري ــة
التجــارة والتبــادل التجــاري والنســيام الســهل لمم ـوال واخلــدمات بغيــة تطــوير القتصــاد القــومي
وتنوي مصادر الدصل .ك ا تتم اإلمـارات بتحقيـق التن يـة القتصـادية والجت اعيـة علـى أسـا
متواتن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى اإلماراتن وأن يتم الن و الجت اعي املتواتن جنبـ ا إىل
جنـ مـ التن يــة القتصــادية .وقــد اســتطاعت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وبفضـل سياســاتا
التن وية أن حتتل مراكز متقدمة وفقا لل ؤشرات الوطنية والدولية التالية:
(أ) المؤشرات الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية*
املؤشر
متوسي نصي الفرد من الناتو احمللي اإلمجايل (باأللف)
حجم قوة الع ل (باأللف)

قوة الع ل كنسبة مئوية من مجلة السكان معدل النشا اخلام (املشاركة)

املتعطلني كنسبة مئوية من مجلة قوة الع ل (معدل البطالة)

نسبة اإلعالة الكليـة
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0226
(درهم إمارا )
(دولر أمريكي)
ذ
إ
ج
ذ
إ
ج
ذ
إ
ج

141.7
45.6
0055
476
0647
76.2
06.6
60.6
0.75
6.66
4.17
07.7
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املؤشر

0226

نسبة اإلعالة الشيخوصة

1.1

نسبة اإلعالة الطفولة
الكثافة السكانية لكل كم

04.4
0

74

سكان الريف كنسبة مئوية من مجلة السكان

17.7

نسبة النوع (عدد الذكور لكل  122أنثى)

017

معدل املواليد اخلام (لكل  1222نس ة)

14.6

معدل اخلصوبة الكلي

1.66

معدل الوفيات اخلام (لكل  1222نس ة)

1.77

توق احلياة عند امليالد

ذ

76.7

إ

75.7

ج

77.4

معدل وفيات األطفال الرض (لكل 1222مولود)
نسبة األمية **

املصدر* :
**

7.4
ذ

12.2

إ

7.6

ج

6.4

اإلمارات يف أرقام 0227؛ وتارة القتصاد.
اإلمارات يف املؤشرات الدولية

 -46مؤش ــر تقري ــر التنمي ــة البشـ ـرية احتل ــت دول ــة اإلمــارات املرك ــز األول عربي ـ ا وتق ــدمت
مركـ ـ ـزين إىل ترتيـ ـ ـ ال  42عامليـ ـ ـا م ـ ــن إمج ـ ــايل  157دول ـ ــة يف تقري ـ ــر التن ي ـ ــة البشـ ـ ـرية الع ـ ــاملي
لعام  0211ك ا حصلت على املرتبة الـ  45طبقا ملؤشر كني املرأة.
 -47مؤشر المسـاواة بـين الجنسـين تقـدمت الدولـة يف مؤشـر املسـاواة بـني اجلنسـني الـذي
أصدره املنتدى القتصادي العاملي لعام  0211لتحتل املرتبة األوىل بني الدول العربية.
 -45مؤشــر الســعادة والر ــا جــاءت دولــة اإلمــارات يف املركــز األول عربيـان ويف املركــز ال  17علــى
مستوى العا حس املسح األول لممم املتحدة ملؤشرات السعادة والرضا بني الشعوم يف .0210
 -46مؤشــر ســيادة القــانون حصــلت دولــة اإلمــارات علــى املرتبــة األوىل علــى صــعيد املنطقــة
العربيــة ودول الشــرق األوســي واملرتبــة ال  14عامليــا وفــق برنــامو العدالــة الدوليــة للعــام  0211يف
مؤشر سيادة القانون وشفافية الن ام القضائي.
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 -72مؤشــر الشــفافية ومكافحــة الفســاد احتلــت اإلمــارات املرتبــة الثانيــة يف منطقــة الشــرق
األوسي و ال إفريقيا يف مؤشـر مـدركات الفسـاد  0210الصـادر عـن من ـة الشـفافية الدوليـةن
واحتلــت املرتبــة ال  07علــى املســتوى العــاملي متقدمــة درجــة واحــدة عــن ترتيبهــا يف العــام 0211ن
من بني  154دولة ض تها القائ ة.
 -71مؤشر التنافسـية احتلـت دولـة اإلمـارات املرتبـة اخلامسـة عامليـا يف ـال كفـاءة اإلنفـاق
احلكومي الذي يُعد أحد املعايري الفرعية لتقرير التنافسـية العـاملي ( )0210-0211الصـادر عـن
املنتدى القتصادي العاملي.
 -70مؤش ـ ـ ـ ـ ــر الجاة ي ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ــبكية ( )NRIيش ـ ـ ـ ـ ــري التقري ـ ـ ـ ـ ــر ال ع ـ ـ ـ ـ ــاملي لتكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا
املعلومات  0210-0211الصادر عن املنتـدى القتصـادي العـاملي أن دولـة اإلمـارات حتتـل املركـز
الثال بني الدول العربية واملركز ال ( )42بني كافة دول العا البـالم عـددها  140دولـة وفقـا ملؤشـر
اجلاهزية الشبكية.

 -20اإلطار الثقافي والجتماعي
 -74ع لت دولة اإلمارات العربية املتحدة على توظيف الثـروة النفطيـة لتن يـة اجملت ـ ن وذلـك
من منطلق املبادئ األساسـية الـيت قامـت عليهـا دولـة الحتـاد والـيت نصـت عليهـا األهـداة العامـة
للتن ي ــة ع ــام 1674ن وه ــو أن اإلنس ــان يف دول ــة اإلم ــارات ه ــو الغاي ــة م ــن التن ي ــة واخل ــدمات
الجت اعية على اصتالفها.
 -74وبفضــل تلــك السياســة فقــد كنــت الدولــة مــن إص ـراج شــعبها مــن دائــرة الفقــر واألميــة
واملــر ن إىل دائــرة الرفاهيــة القتصــادية والجت اعيــةن حي ـ يســرت للفــرد معــدل عاليــا للــدصلن
وط ــورت املن ــاطق النائي ــة ووض ــعت الضـ ـ انات الجت اعي ــةن إىل جانـ ـ ت ــوفري ص ــدمات اني ــة
لل ـواطنني يف ــالت التعلـيم والصــحة واإلسـكانن والثقافــة والرتفيـهن وصــدمات الصـرة الصــحي
والبنية التحتية وغريها من اجملالت.
 -77وعلى إثر ذلك؛ شـهد ـي احليـاة األسـرية يف اإلمـارات حتـولت صـالل السـنوات املاضـية؛
إذ انتقل األفراد من حياة البداوة والرتحـال إىل حيـاة أكثـر اسـتقراران ومـن أسـر التـدة إىل أسـر نوويـة.
أم ــا ع ــن األدوار اجملت عي ــة ب ــني الرج ــل واملـ ـرأة فق ــد ظل ــت مس ــت رة عل ــى مب ــدأ التكام ــل يف األدوار
واملسؤوليات؛ إذ إن لكل من الرجل واملرأة مسؤوليات وواجبات جتاه أسرتيه ا وجتاه اجملت .
 -76إن التطورات اليت شهدتا الدولة والنفتاح على ثقافات العا املتنوعة سواء من صـالل مـا
تقدمه وسائل اإلعالم املختلفة وثورة املعلومات والتكنولوجيان أو مـن صـالل الع الـة الوافـدة وفـق مـا
فرضــته احتياجــات ســوق الع ــل ملقابلــة متطلب ــات التن يــة القتصــاديةن أفــرت وعــة مــن ال ـواهر
اجملت عيــة الدصيلــة علــى اجملت ـ اإلمــارا ن إل أن احلــرص الــدائم علــى اجل ـ بــني احلداثــة واألصــالةن
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جعــل األف ـراد واملؤسس ــات يف دولــة اإلم ــارات يف إل ـ ودراســة مس ــت رة هل ــذه ال ـواهر بغي ــة تقي ــيم
إجيابياتا وسلبياتا وتطويعها مبا يتناس م القيم واملورو الجت اعي والثقايف للدولة.

 -22األشخاص ذوو اإلعاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 -77يوضح اجلدول التايل عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف دولـة اإلمـارات حسـ إحصـاءات
املركز الوطين لإلحصاءن موتعني حس فئات الع ر واجلنس واجلنسية (إحصاء عام .)0227
مواطن
فئات الع ر ذكور
24-22
26-27
14-12
16-17
04-02
06-07
44-42
46-47
44-42
46-47
74-72
76-77
64-62
66-67
74-72
76-77
54-52
+57
إجمالي
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140
066
446
774
611
475
470
067
070
040
046
055
450
471
477
004
156
002

غري مواطن

إجمالي

إنا

مجلة

ذكور

إنا

مجلة

ذكور

إناث

105
011
442
444
417
067
167
141
177
172
167
177
152
071
050
177
170
147

072
477
766
655
1205
777
767
426
427
410
441
467
760
600
677
476
441
467

050
442
462
472
767
1 466
1 570
1 777
1 056
1 254
570
774
074
126
57
41
06
01

045
067
446
406
416
707
472
447
440
061
160
147
121
67
66
47
71
47

702
627
526
766
1 014
0 206
0 440
1 612
1 615
1 447
1 244
721
474
174
171
76
77
75

414
606
٤٤٤
2 014
2 406
2 ٤٧٧
1 144
2 ٤40
2 35٤
2 516
2 0٤٤
٤41
633
4٤0
460
163
123
142

566
4٧6
6٧٤
٧65
٤56
٤14
663
4٧6
4٤٧
452
5٤٧
514
1٤2
526
54٤
2٤0
105
2٤4

جملة
٧٤0
2 0٤1
2 3٧٤
2 ٧٤٧
1 141
1 ٤02
1 ٤0٤
1 526
1 013
2 ٧3٧
2 4٤3
2 266
٤56
٧٤6
٤0٤
433
42٤
413

13 ٧٧6 ٤ 156 2٧ 340 23 ٤45 4 12٤ 22 614 ٤ ٤55 4 02٧ 3 ٤26
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ثانيا -ت ــدابير اإلم ــارات نح ــو تقبي ــم أحك ــام اتفاقي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي
اإلعاقة
ألف -الجهات التي شاركت في إعداد التقرير
 -75تعد إدارة رعاية وتأهيل املعاقني بوتارة الشؤون الجت اعيـة اجلهـة احلكوميـة املسـؤولة عـن
متابعة وتنسيق اجلهود الوطنية يف مسألة رعاية وتأهيل وإدماج املعاقني وكـذلك يف األشـراة علـى
ع ليــة إع ــداد التق ــارير الوطني ــة يف ه ــذا اجمل ــال الــيت تق ــدم إىل جلن ــة األم ــم املتح ــدة املعني ــة إلق ــوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -76وقد شكلت وتارة الشؤون الجت اعيـة مبوجـ قرارهـا الـوتاري رقـم ( )42لسـنة 0210
جلنة إلعداد التقرير الدوري األول لتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والذي ضم عـددا مـن
اجله ـ ــات احلكومي ـ ــة واألهلي ـ ــة املعني ـ ــة بش ـ ــؤون األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة ل ـ ــت وتارة الش ـ ــؤون
الجت اعيةن وتارة اخلارجيةن وتارة الرتبية والتعليمن وتارة الصحةن هيئة الشبام والرياضةن مؤسسـة
تايـد العليـا للرعايـة اإلنسـانية وشـؤون القصـر ومؤسسـات اجملت ـ املـد املعنيـة بشـؤون األشـخاص
ذوي اإلعاقــة مثــل مجعيــة أهــايل ذوي اإلعاقــة .وقــد قامــت اللجنــة بتشــكيل عــدد مــن فــرق الع ــل
املتخصصــة لتقــوم ا ـ املعلومــات ذات الصــلة وصــياغة التقريــر وفق ـ ا لل بــادئ التوجيهيــة بشــأن
الوثيقة اخلاصة بالتفاقية اليت ينبغـي أن تقـدمها الـدول األطـراة مبوجـ الفقـرة  1مـن املـادة 47
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (.)CRPD/C/2/3
(أ) عملية صياغة التقرير
 -62قام ــت اللجن ــة املكلف ــة برع ــداد التقري ــر ال ــوطين لدول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة بعق ــد
اجت اعه ـ ــا األول يف آذاردم ـ ــار  0210وال ـ ــذي ك ـ ــان خمصص ـ ــا للتعري ـ ــف بالتفاقي ـ ــة واملب ـ ــادئ
التوجيهية اليت وضعتها اللجنة املعنية إلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوج الوثيقةن وقـد قامـت
اللجنة املكلفة برعداد التقرير باذاذ القرارات بشأن أسلوم ع لها تناولت املسائل التالية:
(أ)

وض صطة ع ل ريددة وفق إطار تمين لالنتهاء من ع لية إعداد التقرير؛

(م)

عقد اجت اعات اللجنة بشكل دوري؛

(ج) حتدي ــد أس ــلوم ع لي ــة مجـ ـ املعلوم ــات والبيان ــات ذات الص ــلة م ــن اجله ــات
الرمسيــة احلكوميــة الحتاديــة واحملليــة ومؤسســات ومجعيــات اجملت ـ املــد مــن صــالل اعت ــاد آليــة
شــفافة للتشــاور والتنســيق م ـ هــذه اجلهــات مــن صــالل املراســالت الرمسيــة والتصــالت املباشــرة
والقيام بالزيارات امليدانيةن وع ل الستبياناتن وعقد ورش الع ل؛
(د) تشــكيل عــدد مــن فــرق الع ــل يف إطــار جلنــة التقريــر لتقــوم بتحليــل وتصــنيف
املعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات بغــر صــياغة التقريــر وفقـ ا لل بــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها
جلنة األمم املتحدة املعنية إلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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(ب) الــوزارات والمؤسســات والهيئــات التــي تعتبــر أطرافــا رئيســية فــي تــوفير الخــدمات وتقبيــم
التشريعات الخاصة بذوي اإلعاقة
 -61ل يقتصــر تــوفري اخلــدمات لمشــخاص ذوي اإلعاقــة وتطــوير وتنفيــذ التشـريعات اخلاصــة
ــم عل ــى جه ــة واح ــدة يف الدول ــةن ب ــل إن مجي ـ األط ـراة احلكومي ــة واألهلي ــة تش ـرتجمل يف تنفي ــذ
سياس ــات الدول ــة اخلاص ــة باملع ــاقنين وم ــن ه ــذه املؤسس ــات عل ــى س ــبيل املث ــال :وتارة الش ــؤون
الجت اعي ــة  -وتارة الص ــحة  -وتارة الرتبي ــة والتعل ــيم  -مؤسس ــة تاي ــد العلي ــا للرعاي ــة اإلنس ــانية
وشــؤون القصــر يف أبــو ظــي  -مدينــة الشــارقة للخــدمات اإلنســانية  -هيئــة املعرفــة وهيئــة تن يــة
اجملت يف دإ  -مجعية أهايل ذوي اإلعاقة  -مجعية اإلمارات ملتالتمة داون  -مؤسسة كني -
مراكز تأهيل وتدري املعاقني اخلاص .ويوضح اجلدول التايل عدد املؤسسات اليت تقدم صـدماتا
لل عاقني:
1
0

4
4
7
6

املؤسسةداملركز

العدد

مراكز تأهيل املعاقني احلكومية

7

مراكز تأهيل معاقني حكومية ريلية:
 مؤسسة تايد العليا للرعاية اإلنسانية
 مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
 مركز تطوير الطفل

12
6
1

مراكز تأهيل املعاقني اخلاصة
األندية اخلاصة بذوي اإلعاقة
اجل عيات اخلاصة بذوي اإلعاقة
مؤسسات تشغيل وتوظيف ذوي اإلعاقة
المجموع

44
7
4
4
66

املصدر :وتارة الشؤون الجت اعية وقضايا اإلعاقة

 -60تقــوم وتارة الشــؤون الجت اعيــة  -وهــي الــوتارة املعنيــة بالسياســات الجت اعيــة اخلاصــة
بــذوي اإلعاقــة  -باملهــام املوكلــة إليهــا مبوجـ القــانون الحتــادي رقــم ( )06لعــام  0226املعــدل
بالقانون الحتـادي رقـم ( )14لعـام  0226اخلـاص إلقـوق املعـاقنين حيـ اعتـ ت الـوتارة اجلهـة
الحتادي ــة املخول ــة مبتابع ــة تطبي ــق الق ــانون وأن ــيي ــا القي ــام برنش ــاء وت ــرصيص املراك ــز احلكومي ــة
واخلاصة اليت تعىن برعاية وتأهيل ذوي اإلعاقةن إضافة إىل املتابعة والتنسيق مـ مؤسسـات الدولـة
املختلفة ألجل تطبيق التفاقية الدولية اخلاصة إلقوق املعاقني.
 -64تتوىل إدارة رعاية وتأهيل املعاقني اقرتاح اخلطي وال امو الـيت تكفـل مصـلحة األشـخاص
ذوي اإلعاقة وتطوير اخلدمات اخلاصة م ومتابعة تنفيذ التشريعات والتفاقيـات الدوليـة اخلاصـة
م ومنها التفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واإلشراة على مراكـز تأهيـل املعـاقني
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احلكوميــة واخلاص ــة .وتت ــوىل إدارة الض ـ ان الجت ــاعي التابع ــة للــوتارة حتقي ــق األم ــن القتص ــادي
لمشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.

باء -األحكام العامة لالتفاقية (المواد من  2إلى )4
(أ) اإلطار القانوني العام والحماية المقررة للحقوق والحريات
 -64يعت دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة املرجعية األساسية جل ي القوانني اليت تصـدر
يف الدولــة ــدة تن ــيم عالقــات األف ـراد واملؤسســات يف الدولــةن باإلضــافة إىل قيــام الســلطات
الحتادية واحمللية برصدار العديد من القـوانني املن ـة ملختلـف اجملـالت املدنيـة والتجاريـة واجلنائيـة
والقضائيةن ك ـا حرصـت الدولـة علـى النضـ ام إىل املن ـات اإلقلي يـة والدوليـة واملصـادقة علـى
العديد من التفاقيات اإلقلي ية والدولية ذات الصلة.
 -67وتت يز الض انة الدستورية حلقوق اإلنسان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بأن احلقوق
واحلريات جـاءت مكفولـة يف نصـوص قانونيـة وردت يف صـل الدسـتور األمـر الـذي يضـفي مسـوا
علــى التشـريعات والق ـوانني العاديــة ويعطيهــا صــفة اإللـزام وملنـ إمكانيــة قيــام جــدل حــول قي تهــا
القانونيــةن صاصــة وأهنــا جــاءت متســقة مـ العديــد مــن املعــايري الــيت أقرهــا اجملت ـ الــدويل يف ــال
حقوق اإلنسانن ك ا أفرد الدستور البام الثال منه للحريـات واحلقـوق والواجبـات العامـة وأورد
العديد من النصـوص (املـواد مـن  07إىل  )44الـيت تكفـل محايـة هـذه احلريـات واحلقـوقن وفضـال
عـن ذلــك فقــد تضـ ن البــام الثــا مـن الدســتور "الــدعامات الجت اعيــة والقتصــادية األساســية
لالحتاد" والذي يشت ل على العديد من مبادئ حقوق اإلنسان الواردة يف تلك املواثيق الدولية.
(ب) موقف اإلمارات من التفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -66اهت ــت الدولــة بــذوي اإلعاقــة قبــل صــدور التفاقيــة الدوليــة حلقــوقهمن وقــد جتلــى هــذا
الهت ـام يف إصــدار التشـريعات والقـوانني والقـرارات الوتاريــة الراميــة إىل حتقيـق مصــلحة هــذه الفئــة
مــن أفـراد اجملت ـ ن وتوجــت هــذه التشـريعات بالقــانون الحتــادي رقــم ( )06لســنة  0226بشــأن
حق ــوق املع ــاقنين ال ــذي أق ــر وع ــة كب ــرية م ــن احلق ــوق ل ــذوي اإلعاق ــة وح ــدد التزام ــات وتارات
ومؤسســات وهيئــات الدولــة جتــاه هــذه الفئــة مــن اجملت ـ ن وجــاء التوقي ـ علــى التفاقيــة الدوليــة
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وال توكول امللحق يف تـاري  10شـبا دف اير  0225كـي يؤكـد
التزام الدولة ذه احلقوق.
 -67و ــت املصــادقة عل ــى التفاقيــة مبرس ــوم صــادر ع ــن رئــيس الدول ــة يف تــاري  04ك ــانون
األولدديسـ  0226واملنشــور يف اجلريــدة الرمسيــة عـدد  .0212واكتســبت املشــاري واملبــادرات
واألنشــطة اخلاصــة بــذوي اإلعاقــة الــيت تنفــذها وتارات ومؤسســات الدولــة وهيئــات اجملت ـ املــد
تء ـا كب ـريا بعــد توقي ـ الدولــة ومصــادقتها علــى هــذه التفاقيــة .و ــدة ض ـ ان التطبيــق األمثــل
لالتفاقية والقوانني احمللية تسارعت اخلطى إىل إجنات وتطـوير مبـادرات جديـدة يف ـالت متعـددة
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مثل الدمو الرتبـوي والجت ـاعي والبيئـة املؤهلـة والصـحة والتعلـيم وتـوفري فـرص الع ـل وغـري ذلـك
من اجملالت اليت يستعرضها هذا التقرير.
 -65وقــد نصــت املــادة  107مــن الدســتور علــى أن تقــوم حكومــات اإلمــارات احملليــة باذــاذ
مــا ينبغــي مــن تــدابري لتنفيــذ الق ـوانني الصــادرة عــن الحتــاد واملعاهــدات والتفاقيــات الدوليــة الــيت
ي مه ــان مب ــا يف ذل ــك إص ــدار القـ ـوانني واللـ ـوائح والقـ ـرارات واألوام ــر احمللي ــة الالتم ــة هل ــذا التنفي ــذن
وللســلطات الحتاديــة اإلش ـراة علــى تنفيــذ حكومــات اإلمــارات للق ـوانني والق ـرارات واملعاهــدات
والتفاقيـات الدوليــة واألحكــام القضــائية الحتاديــةن وعلــى الســلطات اإلداريــة والقضــائية املختصــة
يف اإلمارات تقدمي كل املساعدات امل كنة لسلطات الحتاد يف هذا الشأن.

جيم -تقــوير التش ـريعات والمســميات بمــا يــتالءم مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقة
(أ) تغيير مسمى "ذوي الحتياجات الخاصة"
 -66اشيا م املصطلحات املستخدمة يف التفاقية الدولية حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة
والتعريفات الواردة ـان فقـد إجـراء تعـديل لل سـ يات الـواردة يف القـانون الحتـادي رقـم ()06
لعــام  0226مــن "ذوي الحتياجــات اخلاصــة" إىل "ذوي اإلعاقــة" وذلــك يف التعــديل الــذي طـرأ
على هـذا القـانون مبوجـ املرسـوم الصـادر عـن رئـيس الدولـة بشـأن القـانون الحتـادي رقـم ()14
لعام  0226اخلاص إلقوق املعاقني.
(ب) إصدار تشريعات جديدة
 -72اشيا مبا طالبت به التفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة رقـم ()4
بش ــكل ع ــام والفقـ ـرات (م)ن (ج) و(و) بش ــكل ص ــاص أصـ ـدر ل ــس ال ــوتراء قـ ـرار رق ــم ()7
لعــام  0212بشــأن مراكــز املعــاقني غــري احلكوميــة يــن م الع ــل فيهــانويطور نوعيــة اخلــدمات الــيت
تقــدم يف هــذه املراكــز .و إعــداد القواعــد التنفيذيــة هلــذا القـرار الــيت تكفــل تلقــي الشــخص املعــاق
صدمات تأهيلية وتربوية وعالجية بشكل مهين ومتطور .ومـن مجلـة التشـريعات الـيت صـدرت بعـد
توقي التفاقية الدولية واملصادقة عليها نشري إىل التشريعات التالية:
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القــانون الحتــادي رقــم  11لعــام  0225املعــدل بالقــانون الحتــادي رقــم  6لعــام  0211يف
شــأن املـوارد البشـرية يف اهليئــات التابعــة للحكومــة الحتاديــة الــذي يعطــي األولويــة لمشــخاص
ذوي اإلعاقة يف شغل الوظائف العامة؛



قرار لس الوتراء رقم ( )06لعام  0225بشأن اهليكل التن ي ي للتعليم اخلاص؛



قرار لـس الـوتراء رقـم ( )01لعـام  0225املتعلـق مبضـاعفة املسـاعدات الجت اعيـة املقدمـة
لمشخاص ذوي اإلعاقة؛
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ق ـرار لــس الــوتراء رقــم ( )7لعــام  0212بشــأن املؤسســات غــري احلكوميــة اخلاصــة برعايــة
وتأهيل املعاقني؛



قـرار لــس الــوتراء رقــم ( )6لعــام  0211بشــأن برنــامو الشــي تايــد لإلســكان الــذي يعطــي
األشخاص ذوي اإلعاقة األولوية يف احلصول على القرو واملساعدات السكنية؛



قـ ـرار وتي ــر الرتبي ــة والتعل ــيم رق ــم ( )166لع ــام  0212بش ــأن اعت ــاد القواع ــد العام ــة للرتبي ــة
اخلاصة يف املدار احلكومية واخلاصة؛



قرار وتير الرتبية والتعليم رقـم ( )155لعـام  0212بشـأن اعت ـاد املـدار املشـاركة يف مبـادرة
دمو الفئات اخلاصة؛



قـرار وتيــر الشــؤون الجت اعيــة رقــم ( )476لعــام  0212املتعلــق بــدمو األطفــال املعــاقني يف
احلضانات؛



ق ـرار وتيــر الصــحة رقــم ( )054لعــام  0211بشــأن تشــكيل اللجنــة املتخصصــة باخلــدمات
الصحية والتأهيل لل عاقني؛



القـ ــانون احملل ـ ــي رق ـ ــم ( )07لع ـ ــام  0226يف شـ ــأن إدارة امل ـ ـوارد البش ـ ـرية لل ـ ــدوائر واهليئ ـ ــات
احلكومي ــة التابع ــة إلم ــارة دإ ال ــذي يلزمه ــا بتزوي ــد الع ــاملني ل ــديها م ــن ذوي اإلعاق ــة بكاف ــة
الوس ــائل املالئ ــة لتأدي ــة واجب ــاتم الوظيفي ــة م ـ جتهي ــز أم ــاكن ع له ــم مب ــا يتناس ـ وطبيع ــة
احتياجاتم اخلاصة؛



القــانون احمللــي رقــم ( )1لعــام  0226املعــدل بالقــانون احمللــي رقــم  1لعــام  0225اخلــاص
باخلدمــة املدنيــة يف اهليئــات التابعــة إلمــارة أبــو ظــي الــذي يلــزم هــذه اهليئــات بتخصــيص  0يف
املائة من شواغرها لمشخاص ذوي اإلعاقة.

(ج) مفاةيم التفاقية المعتمدة في التشريعات الوطنية
 -71انطالقا من حرص دولة اإلمارات العربية املتحدة على تنفيذ ما جاء يف التفاقية الدولية
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أحكامن ع ل املشـرع اإلمـارا علـى تبـين املفـاهيم الـواردة يف
املادتني  1و 0من التفاقية .ومن أهم ما اعت اده من هذه املفاهيم ما يلي:
تعريف اإلعاقة
 -70إن تعريــف الشــخص ذي اإلعاقــة الــذي اعت ــده املشــرع يف دولــة اإلمــارات ينســجم م ـ
مفه ــوم اإلعاق ــة املق ــرر يف امل ــادة األوىل م ــن التفاقي ــة الدولي ــة حلق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة.
فالشـخص املعـاقن حسـ مـا ورد يف املـادة األوىل مـن القـانون الحتـادي رقـم  06لعــام 0226ن
املعــدل بالقــانون الحتــادي رقــم  14لعــام 0226ن هــو كــل شــخص مصــام بقصــور أو اصــتالل
كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت يف قدراته اجلس ية أو احلسـية أو العقليـة أو التواصـلية أو
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التعلي يــة أو النفســية إىل املــدى الــذي يقلــل مــن إمكانيــة تلبيــة متطلباتــه العاديــة يف ظــروة أمثالــه
من غري املعاقني.
 -74وقد راعى املشرع يف هـذا التعريـف املـزج بـني الـنهو الطـي واحلقـوقي لإلعاقـة حيـ امتـد
هــذا التعريــف ليطــال إل ايتــه مجي ـ مــن ذكــر مــن أصــحام اإلعاقــات الدائ ــة واملؤقتــة إملانــا مــن
املشرع باحت ال تعر مجي هؤلء للت ييز بسب اإلعاقة.
 -74جتلى حرص املشرع على إقرار هذا الفهم اجلديـد لإلعاقـة يف إفـراده الفصـل اخلـامس مـن
القانون الحتادي رقم  14لعام  0226لض ان حق الشخص ذي اإلعاقة يف الت ت ببيئة مؤهلة
صاليــة مــن املعوقــات البيئيــة احمليطــة وذلــك اعرتافــا منــه بــأن اإلعاقــة ل تقتصــر علــى ــرد اخللــل
اجلسـ ـ ا أو القص ــور احلس ــي أو ال ــذهين للش ــخص املع ــاقن وإ ــا تتع ــداها إىل املعوق ــات البيئي ــة
احمليطة وغريها.
تعريف التميي على أساس اإلعاقة
 -77ملــا كــان ح ــر الت ييــز علــى أســا اإلعاقــة أحــد أهــم األهــداة الــيت تضـ نتها التفاقيــة
الدولي ــة حلق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــةن ح ــرص املش ــرع عل ــى تض ـ ني ه ــذا اهل ــدة يف ق ـوانني
الدول ــة واعت ــاد تعري ــف ل ــه متواف ــق مـ ـ م ــا ج ــاء يف امل ــادة الثاني ــة م ــن التفاقي ــة الدولي ــة حلق ــوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -76فب قتضى نص املادة األوىل من القانون الحتادي رقم  06لعام  0226املعدل بالقانون
الحتــادي رقــم  14لعــام  0226فــرن الت ييــز علــى أســا اإلعاقــة يعــين أي تفرقــة أو اســتبعاد أو
تقييــد بســب اإلعاقــة يرتتـ عليهــا اإلضـرار أو إلغــاء العـرتاة بــأي مــن احلقــوق املقــررة مبوجـ
التشريعات السارية يف الدولة أو الت ت ا أو الارستها على قدم املساواة.
الترتيبات التيسيرية المعقولة
 -77لق ــد تب ــىن املش ــرع اإلم ــارا مفه ــوم الرتتيب ــات التيسـ ـريية املعقول ــة يف ع ــدد م ــن الت ــدابري
التشريعية املع ول ا .وفي ا يلي عر ألهم األمثلة على ذلك:
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يف ــال الع ــل وشــغل الوظــائف العامــةن أكــدت املــادة  14مــن القــانون الحتــادي رقــم 11
لعــام  0225املعــدل بالقــانون الحتــادي رقــم  6لعــام  0211اخلــاص بــاملوارد البش ـرية علــى
إعطاء األولوية للشـخص مـن ذوي اإلعاقـة يف شـغل الوظـائف العامـةن علـى أن يـتم تزويـدهم
ا ي ـ الوســائل املالئ ــة لتأديــة واجبــاتم الوظيفيــة وكــذلك جتهيــز أمــاكن ع لهــم بالوســائل
واملتطلبات اليت تناس طبيعة احتياجاتم اخلاصة؛



ك ــا قضــت املــادة  14مــن القــانون الحتــادي اخلــاص إلقــوق املعــاقني بــالتزام كــل مــن وتار
الرتبي ــة والتعل ــيم والتعل ــيم الع ــايل والبحـ ـ العل ــي باذ ــاذ اإلجـ ـراءات املناس ــبة بالتع ــاون م ـ ـ
اجلهــات املعنيــةن لتــوفري التشــخيص الرتبــوي واملنــاهو الدراســيةن والوســائل والتقنيــات امليســرة
ألغرا التدريسن وتوفري طرق بديلة معزتة للتواصل مـ املعـاقنين ووضـ اسـرتاتيجيات بديلـة
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للــتعلم وبيئــة ماديــة ميســرة وغــري ذلــك مــن الوســائل الالتمــة لكفالــة املشــاركة التامــة للطــالم
املعاقني؛


ك ــا ضـ ـ نت امل ــادة  12م ــن الق ــانون الحت ــادي رق ــم  4لع ــام  1654ح ــق الش ــخص ذي
اإلعاق ــةن امللتح ــق بالبعث ــات الدراس ــية ص ــارج الدول ــةن يف احلص ــول عل ــى الوس ــائل واألجه ــزة
امليس ــرة لع لي ــة التعل ــيم .حيـ ـ ج ــاء يف نص ــها :تتح ــل ال ــوتارة مجيـ ـ املص ــروفات اخلاص ــة
بالوســائل واألدوات واألجهــزة واملعــدات الالتمــة لطلبــة البعثــات مــن املعــوقني وذوي العاهــات
وذلــك للدراســة ومواصــلة حيــاتم الطبيعيــة حسـ أوضــاعهم الصــحية ويكــون ذلــك مبوجـ
مستندات أصولية من اجلهات الصحية املعنية مصدقا عليها من املسؤول عن البعثات؛



ويف إطار سعي الدولة إىل تأمني ت األشخاص ذوي اإلعاقة إلريـة التنقـل يف املرافـق العامـةن
كفلــت املــادة  00مــن قــانون حقــوق املعــاقني احلــق لكــل معــاق يف بيئــة مؤهلــةن والوصــول إىل
املكان الذي يستطي غري املعاق الوصول إليه؛



ألزمـت املــادة  07مـن هــذا القـانون اجلهــات املعنيــة بتطبيـق معــايري التهيئـة يف الطــرق واملركبــات
العامة ووسائل النقل ال ية واجلوية والبحرية مبا يتالءم م استع ال وحاجة املعاق؛



أمــا في ــا يتعلــق بلغــات التصــال فقــد كفــل القــانون الحتــادي رقــم  14لعــام  0226املبــني
أعــاله حــق الشــخص ذي اإلعاقــة يف التعبــري عــن رأيــه واحلصــول علــى املعلومــة وتلقيهــا بلغــة
اإلشارة وطريقة برايل وغريها من وسائل التصال؛



اآللية املعت دة لتنفيذ أحكام التشريعات الوطنية اخلاصة إلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

 -75لقد اعت د القانون الحتـادي رقـم  06لعـام  0226املعـدل بالقـانون الحتـادي رقـم 14
لعــام  0226اخلــاص إلقــوق املعــاقني آليــة تكفــل تنفيــذ أحكامــه مبــا يتفــق م ـ اهلــدة احملــدد يف
املــادة  0منــه وكــذلك املــادة  1مــن التفاقيــة الدوليــة حلقـوق األشــخاص ذوي اإلعاقــةن املت ثــل يف
تعزيز ومحاية وكفالة ت مجي األشخاص ذوي اإلعاقة تعا كامال على قدم املساواة م اآلصرين
ا ي حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةن وتعزيز احرتام كرامتهم املتأصلة.
 -76وتقوم هذه اآلليـة علـى تشـكيل عـدة جلـان تتـوىل كـل منهـا مه ـة التخطـيي والتنسـيق يف
وظائف ريددةن وذلك على النحو التايل:
قــرر هــذا القــانون يف املــادة  11منــه أن تشــكل جلنــة بق ـرار مــن لــس الــوتراء
(أ)
تس ى اللجنة املتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوي اإلعاقة؛
(م) ويف امل ــادة  17ق ــرر الق ــانون أن تش ــكل بق ـرار م ــن ل ــس ال ــوتراء جلن ــة تس ـ ى
اللجنة املتخصصة بتعليم ذوي اإلعاقة؛
(ج) ويف املــادة  16قضــى هــذا القــانون بــأن تشــكل بق ـرار مــن لــس الــوتراء جلنــة
تس ى اللجنة املتخصصة لع ل ذي اإلعاقة؛
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(د) مث قــرر يف املــادة  01أن تشــكل جلنــة بق ـرار مــن لــس الــوتراءن تس ـ ى اللجنــة
املتخصصة بالرياضة والثقافة والرتويح لذوي اإلعاقة.
 -52وق ــد ح ــدد الق ــانون باإلض ــافة إىل ق ـرارات ل ــس ال ــوتراء الص ــادرة بش ــأن تش ــكيل ه ــذه
اللجان املهام املناطة ا كل في ا صها.
 -51واجلــدير بال ــذكر فرن ــه يص ــدر ح ــىت اآلن أي ق ـرار بش ــأن تش ــكيل اللجن ــة املتخصص ــة
بالرياضــة والثقافــة والــرتويح لــذوي اإلعاقــة وتقــوم كــل مــن وتارة الثقافــة والشــبام وتن يــة اجملت ـ
وهيئ ــة الش ــبام والرياض ــة واجمل ــالس الرياض ــية احمللي ــة بس ــن السياس ــات الداع ــة لمش ــخاص ذوي
اإلعاقة يف اجملال الرياضي والثقايف وتنفيذها.

دال -إعمال الحقوق والحريات
المادة ()3
المساواة وعدم التميي
 -50ع ــل املش ــرع يف دول ـة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة عل ــى ض ـ ان حتقي ــق املس ــاواة وتك ــافؤ
الفـ ــرص جل ي ـ ـ امل ـ ـواطنني دون ييـ ــزن حي ـ ـ أكـ ــد الدسـ ــتور اإلمـ ــارا يف املـ ــادة  14علـ ــى "أن
املســاواةن والعدالــة الجت اعيــةن وتكــافؤ الفــرص وحتقيــق األمــن والط أنينــة جل ي ـ امل ـواطنني مــن
دعامات اجملت ".
 -54وإىل جان ـ الدســتورن أصــدر املشــرع اإلمــارا قانونــا صاصــا إلقــوق املعــاقني "القــانون
الحتادي رقم  06لعام  0226املعـدل بالقـانون الحتـادي رقـم  14لعـام  "0226بغـر كـني
الشخص ذي اإلعاقة من الارسة حقوقه على أسا املساواة وعدم الت ييز.
 -54وتأكيــدا علــى هــذا املبــدأ الدســتوري قضــت امل ـادة ( )4منــه بــأن الدولــة تكفــل لل عــاق
املســاواة بينــهن وبــني أمثالــه مــن غــري املعــاقنين وعــدم الت ييــز بســب اإلعاقــة يف مجيـ التشـريعاتن
ك ــا تضـ ن مراعــاة مســائل اإلعاقــة يف مجيـ سياســات وبـرامو التن يــة القتصــادية والجت اعيــةن
واذاذ التدابري املناسبة ملن الت ييز على أسا اإلعاقة.
 -57وق ــد أك ــد الق ــانون يف أكث ــر م ــن موضـ ـ "امل ــادة  "10-0عل ــى أن ــه ل جي ــوت أن تك ــون
اإلعاقــة ســببا ذــول دون كــن املعــاق مــن احلصــول علــى احلقــوق واخلــدماتن صصوصــا يف ــال
الرعاية واخلدمات الجت اعية والقتصادية والصحية والتعلي ية واملهنية والثقافية والرتوذية.
 -56ويف الســياق نفســه أقــر املشــرع اإلمــارا مبــدأ الت ييــز اإلجيــاإ باعت ــاده بعــق التــدابري
التشجيعية اخلاصة والرامية إىل ض ان حتقيـق املسـاواة الفعليـة يف الفـرص واملعاملـة بـني األشـخاص
املعاقني وبقية األشخاص على حد سواء.
 -57وبغيــة إع ــال مــا تقــرر يف املــادة  4مــن القــانون املتعلقــة باملســاواة وعــدم الت ييــزن اعت ــد
املشـرع يف دولـة اإلمـارات مبــدأ الت ييـز اإلجيـاإ باعت ـاد ن ــام احلصـص احملجـوتة " 0يف املائـة مــن
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وظائف القطاع احلكومي برمارة أبو ظي" وإعطاء األولوية لمشخاص املعاقني يف شغل الوظائف
العامـة "يف املؤسسـات واهليئــات التابعـة للحكومــة الحتاديـة" واحلصـول علــى املسـاعدات الســكنية
وذصــيص أمــاكن ملواقــف املركبــات الــيت يســتخدمها األشــخاص املعــاقون ومــنح امتيــاتات يف ــال
التصالت والنقل والتنقل ومنح إعفاءات من الرسوم اجل ركية املفروضة علـى مجيـ األدوات الـيت
يستخدمها األشخاص ذوو اإلعاقة.
المادة ()6
النساء ذوات اإلعاقة
 -55جــاء دســتور اإلمــارات مبينــا حلقــوق وواجبــات األف ـراد يف اجملت ـ  .حي ـ ع ــل املشــرع
اإلمــارا علــى تض ـ ني مبــدأ املســاواة وعــدم الت ييــز بــني م ـواطين الحتــاد علــى أســا اجلــنس يف
ل القوانني والتشريعاتن بل إنه راعى طبيعة املرأة مبا فيهـا املـرأة املعاقـة فسـن تشـريعات صاصـة
حل ايتهان فج ي احلريـات واحلقـوق الـيت نـص عليهـا الدسـتور كاحلريـة الشخصـيةن وحريـة التنقـلن
واحل ــق يف التعل ــيمن والع ــلن والرعاي ــة الص ــحيةن وش ــغل الوظ ــائف العام ــةنوغريها مكفول ــة جل يـ ـ
املـواطنني .ك ــا انضـ ت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل التفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة
أشكال الت ييز ضد املرأة منذ عام .0224
 -56ومراعــاة ملــا حتتــاج إليــه امل ـرأة مــن املزيــد مــن الرعايــة والعنايــةن جــاء نــص املــادة  16مــن
الدســتور مؤكــدا علــى حقهــا يف الرعايــة والض ـ ان الجت ــاعي .حي ـ نصــت علــى أنــه (يش ـ ل
اجملت ـ برعايت ــه الطفولــة واألموم ــة وذ ــي القص ــر وغ ــريهم مــن األش ــخاص العــاجزين ع ــن رعاي ــة
أنفســهم لســب مــن األســبامن كــاملر أو العجــز أو الشــيخوصة أو البطالــة اإلجباريــةن ويتــوىل
مساعدتم وتأهيلهم لصاحلهم وصا اجملت .
 -62وج ــاء الق ــانون الحت ــادي رق ــم  0لع ــام  0221بش ــأن الضـ ـ ان الجت ــاعي مبين ــا آلي ــة
إع ـ ــال ه ـ ــذا احل ـ ــق .حيـ ـ ـ أدرج ـ ــت امل ـ ــادة  4الفئ ـ ــات التالي ـ ــة ض ـ ـ ن املس ـ ــتحقني لل س ـ ــاعدة
الجت اعيــة الــيت نحهــا الدولــة وهــي :األرملــة  -املطلقــة  -املعــاق  -املســن  -اليتــيم  -هــول
األبوين  -البنت غري املتزوجة  -املصام بالعجز املرضي  -الطال املتـزوج  -أسـرة املسـجون -
العاجز مادي ا  -املهجورة  -املواطنة املتزوجة من أجني.
 -61ويف إط ــار س ــعي الدول ــة إىل ضـ ـ ان تعزي ــز حق ــوق املـ ـرأةن اذ ــذ املش ــرع اإلم ــارا ت ــدابري
عديــدة ملنـ الت ييــز علــى أســا اجلــنس .مــن ذلــك مــثال مــا أكــدت عليــه املــادة  42مــن القــانون
الحتادي رقم  5لعام  1652اخلاص بعالقات الع ل "يف القطاع اخلاص" مـن ضـرورة مـنح املـرأة
أجـرة الاثلـة ألجـرة الرجــل صصوصـا إذا تاولـت املـرأة ع ـال الـاثال لع لـه .ك ــا ذـق لل ـرأة مبوجـ
قـوانني املـوارد البشـرية يف الدولــة احلصــول علـى إجــاتة وضـ مدفوعــة األجــر كـامال .وع ــل املشــرع
اإلمارا أيضا على وض األطر القانونية الـيت تكفـل قيـام املـرأة بـدورها يف اجملت ـ اانـ الرجـل.
يعت ـ الق ــانون الحت ــادي رق ــم  05لع ــام  0227اخل ــاص ب ــاألحوال الشخص ــية ال ــذكورة
حي ـ
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شــرطا مــن شــرو الوليــة علــى املــالن ك ــا ملــنح القضــاء يف دولــة اإلمــارات املـرأة احلــق يف الوليــة
على النفس واملال يف أحوال معينة.
 -60وفي ا يتعلق مبساعي الدولة إىل كني املرأة املعاقة من مزاولة حقوقهـا وحريتهـا املختلفـةن
تع ــل الدولــة علــى كــني املـرأة املعاقــة مــن الت ت ـ ا ي ـ صــدمات الرعايــة املختلفــة الــيت تقــدمها
الدولــة علــى قــدم املســاواة م ـ األشــخاص غــري املعــاقني .إذ تشــج الدولــة التحاقهــا بــالتعليم يف
مراحله املختلفةن التعلـيم العـامن واجلـامعين ك ـا حتـرص علـى منحهـا فرصـ ا متكافئـة يف الع ـل مـ
اذاذ ما حتتاج إليه يف بيئة الع ل من ترتيبات تيسـريية معقولـة حـىت تكـون عنصـرا مسـامها بفعاليـة
يف بناء اجملت والوطن.
 -64ويف إط ــار س ــعي الدول ــة إىل تعزي ــز دور املـ ـرأة يف األس ــرة واجملت ـ ـ ن حرص ــت الدول ــة مـ ـن
صالل احلكومة الحتادية واحلكومات احمللية على إنشاء مؤسسات متخصصـة برعايـة األسـرة مثـل
اجملل ــس األعل ــى لمموم ــة والطفول ــة عل ــى املس ــتوى الحت ــادين مؤسس ــة التن ي ــة األسـ ـرية يف إم ــارة
أبــو ظــين مؤسســة دإ لتن يــة امل ـرأةن اجمللــس األعلــى لمســرة بالشــارقةن باإلضــافة إىل اجل عيــات
النسائية املنتشرة يف خمتلف إمارات الدولة.
 -64وتشــج الدولــة انض ـ ام امل ـرأة املعاقــة إىل هــذه املؤسســات ك ــا تشــج انض ـ امها إىل
أنديـ ــة املعـ ــاقني الرياضـ ــية والثقافيـ ــة املنتشـ ــرة يف سـ ــائر أرجـ ــاء الدولـ ــة .ويف اإلطـ ــار ذاتـ ــهن قامـ ــت
مؤسسـات عديــدة يف الدولــة بتن ـيم عــدد مــن النـدوات وامللتقيــات التوعويــة إلقـوق املـرأة يف ضــوء
التفاقيــة الدولي ــة حلق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وآلي ــة ك ــني امل ـرأة م ــن الارس ــتها .وم ــن أه ــم
الندوات اليت ن ت يف هذا اخلصوص:


ن ــدوة املناص ــرة الذاتي ــة لل ع ــاقني م ــن تن ــيم مدين ــة الش ــارقة للخ ــدمات اإلنس ــانيةن ش ــبا د
ف اير "0226؛



نــدوة حقــوق امل ـرأة الص ـ اء يف ضــوء التفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
تن يم وتارة الشؤون الجت اعيةن نيساندأبريل 0211؛



نـ ــدوة كـ ــني امل ـ ـرأة املعاق ـ ــة مـ ــن تن ـ ــيم اجمللـ ــس األعل ـ ــى لمسـ ــرة بالشـ ــارقةن تش ـ ـرين األولد
أكتوبر .0211

 -67وقــد خــق عــن نــدوة كــني امل ـرأة املعاقــة تشــكيل أول رابطــة يف الدولــة تعــىن مبتابع ــة
إع ال حقوق املرأة املعاقة .وتدة هذه الرابطة إىل حتقيق ما يلي:
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املش ـ ــاركة يف ص ـ ــياغة اسـ ـ ـرتاتيجية إدماجي ـ ــة لل ـ ـ ـرأة املعاق ـ ــةن وإش ـ ـراجمل النس ـ ــاء ذوات اإلعاق ـ ــة
ومن اتن عند صياغة السياسات واخلطي وتنفيذها وتقيي ها والرقابة عليها؛



الع ل على كني النساء ذوات اإلعاقة اجت اعيا؛
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متابعــة اجلهــات املســؤولة عــن حتســني البيئــة التعلي يــة وتن ي هــا لت كــني النســاء ذوات اإلعاقــة
من التعلم فيها دون ييز؛



متابعــة اجلهــات املســؤولة عــن إتالــة احل ـواجز املع اريــة مــن البيئــة احمليطــةن والتنســيق معهــا مــن
أج ــل ت ــذليل مجيـ ـ املعوق ــات البيئي ــة وغريه ــا يف مجيـ ـ املراف ــقن وت ــوفري لفت ــات بطريق ــة براي ــل
والتوجيهــات الصـوتية واملرئيــة يســهل قراءتــا وفه هــا يف املبــا العامــة واملرافــق األصــرى املتاحــة
للعام ــةن وتش ــجي وص ــول امل ـرأة ذات اإلعاق ــة إىل تكنولوجي ــات ون ــم املعلوم ــات والتص ــال
اجلديدة واحلصول على املعلومات؛



الع ل على كني املرأة املعاقة من احلصول على حقها الكامل يف اخلدمات الصحية؛



كـ ـ ـ ــني امل ـ ـ ـ ـرأة املعاقـ ـ ـ ــة مهنيـ ـ ـ ــا لتكـ ـ ـ ــون قـ ـ ـ ــادرة علـ ـ ـ ــى الع ـ ـ ـ ــل والعت ـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ــى نفسـ ـ ـ ــها
لتحقيق استقالليتها؛



الع ل على احلد من ت يش الطالبة ذات اإلعاقة ومعاجلة مسألة إبعادها مـن الارسـة الرياضـة
يف املــدار ن وتشــجي أقســام الرتبيــة الرياضــية يف اجلامعــات والكليــات علــى إدصــال ذصــص
أو مساق الرتبية البدنية والرياضية لذوي اإلعاقة.

المادة ()٧
األطفال ذوو اإلعاقة
 -66اشيا مـ مـا ورد يف التفاقيـة الدوليـة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وااصـة املـادة
الس ــابعة ال ــيت ط الب ــت ال ــدول املص ــادقة عليه ــا إي ــالء قض ــايا الطف ــل املع ــاق أمهي ــة صاص ــة يف
اخلط ــي والـ ـ امو واملب ــادرات ال ــيت تق ــوم ان فق ــد ش ــرعت الدول ــة يف تنفي ــذ وع ــة كب ــرية م ــن
املشــاري واملبــادرات الراميــة إىل تعزيــز حقــوق الطفــل املعــاق وحتســني فرصــه يف التعلــيم والــدمو
الجت اعي والرتبوي.
 -67واشت ل مشروع القـانون الحتـادي بشـأن حقـوق الطفـل علـى ( )10فصـالا حتتـوى علـى
( ) 77م ــادةن تضـ ـ نت حق ــوق األطف ــال مب ــا يف ذل ــك األطف ــال ذوو اإلعاق ــة يف ش ــىت اجمل ــالت
الصحية والتعلي ية والثقافية وغريهان حي تنص املادة ( )45من املشروع على أنه "يت ت الطفل
املعاق عقليا أو جسـديا إضـافة إىل احلقـوق املعـرتة ـا للطفولـة بـاحلق يف الرعايـة والعـالج الطـي
وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزت اعت اده على النفس وييسر مشاركته الفعلية يف اجملت "
 -65ك ــا ضـ ـ ن الق ــانون الحت ــادي رق ــم ( )06لع ــام  0226واملع ــدل بالق ــانون الحت ــادي
رقــم ( )14لعــام  0226اخلــاص إلقــوق املعــاقني؛ مجي ـ احلقــوق هلــذه الفئــة واملســاواة مـ أق ـراهنم
وعدم الت ييز بسب اإلعاقةن وكذلك ض ن هلم احلق يف التعبري عن آرائهم بطريقة برايل لفاقدي
البصرن ولغة اإلشارة لفاقدي الس وطرق التواصـل األصـرىن واحلصـول علـى املعلومـات وتلقيهـا
ونقله ــا باملس ــاواة مـ ـ اآلص ــرينن وكف ــل هل ــم ح ــق التعل ــيم ا يـ ـ املؤسس ــات الرتبوي ــة والتعلي ي ــة
وإحلاقهم بالتدري والتأهيلن ووفر هلم اجلان الثقايف والرياضي والرتفيهي.
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 -66يف حــني ع لــت وتارة الشــؤون الجت اعيــةن باعتبارهــا اجلهــة املســؤولة عــن رعايــة وتأهيــل
األطف ـ ــال ذوي اإلعاق ـ ــة عل ـ ــى ت ـ ــوفري الف ـ ــرص واإلمكاني ـ ــات للع ـ ــالج والرعاي ـ ــة الطبي ـ ــة والنفس ـ ــية
والجت اعيــة لل عــاق وإتاحــة فــرص التعلــيم واكتســام املعرفــة يف خمتلــف مراحــل التعلــيم الن ــامي
وغــري الن ــامي وتوســي ــالت التــدري والتأهيــل املهــين والت كــني مــن النــدماج الجت ــاعين
افتتــاح العديــد مــن مراكــز رعايــة وتأهيــل املعــاقني احلكوميــة الــيت وصــل عــددها إىل ()7
حي ـ
مراكزن باإلضافة إىل املراكز احمللية يف إمارة أبو ظي ودإ والشارقة.
 -122ك ــا الرتصــيص ملراكــز املعــاقني اخلاصــة للع ــل يف اإلمــاراتن وقامــت حكومــة الشــارقة
بافتتــاح مدينــة الشــارقة للخــدمات اإلنســانية الــيت تقــدم صــدماتا لل عــاقني (امل ـواطنني والوافــدين)
على حد سواء .وقد بلم عدد املراكز واملؤسسات اليت تعىن باألطفال ذوي اإلعاقة ( )66ما بني
حكــومي احتــادي وحكــومي ريلــي وصــاص وتُقــدم هــذه املراكــز صــدمات صــحية عالجيــة وتعلي يــة
والتأهيـل املهـين واحلـريفن يف إطـار املنـاهو املعت ــدة مـن وتارة الرتبيـة والتعلـيم مـ إدصـال تعــديالت
طفيفــة عليهــان ك ــا تقــدم إىل األطفــال ذوي اإلعاقــات احلســية مــا يناســبهم مــن الطــرق التعلي يــة
(كلغة اإلشارة وطريقة برايل).
 -121وي ــتم تق ــدمي ص ــدمات التأهي ــل امله ــين واحل ــريف جل ي ـ األطف ــال بع ــد س ــن الرابع ــة عش ــرة
وت ــدة إىل إكس ــام الط ــالم  -صاص ــة املع ــاقني عقليـ ـا  -امله ــارات املهني ــة واحلرفي ــة وااص ــة
التقليدية والرتاثية منها لت كينهم من املسامهة اإلنتاجية وتسهل ع لية اندماجهم الجت اعي.
 -120وتســهيالا لع ليــة النــدماج الجت ــاعي وحــىت ل ينعــزل الطفــل ذو اإلعاقــة عــن وســطه
أو رييطه الجت اعي تع ل املراكز وفق قاعدة الرعاية النهارية ول يوجد أقسام داصلية م احملاولة
املست رة من جان إدارة رعاية وتأهيل املعاقني إليصـال صـدماتا ألكـ عـدد مـن األطفـال ذوي
اإلعاقة يف أماكن وجودهم وبيئتهم اجلغرافية والجت اعية.
 -124وقد الشروع يف دمو املعاقني يف التعليم العام بالتعاون بني وتار الشؤون الجت اعيـة
والرتبيــة والتعلــيمن وذلــك انطالق ـا مــن أمهيــة تــوفري الــدمو الجت ــاعي لل عــاقن وحرص ـا مــن وتارة
الشؤون الجت اعية على تيئة أجواء دمـو األطفـال املعـاقني يف السـنوات املبكـرة مـن الع ـرن وقـد
اهت ت الدولة بتوفري برامو تأهيلية لمطفال ذوي اإلعاقة واملعرضني لإلصابة باإلعاقة يف املراحـل
املبكـرة مـن الع ـر  -أقـل مــن ءـس سـنوات  -وذلـك عـن طريــق افتتـاح مراكـز التـدصل املبكــر يف
إمارات أبو ظي ودإ والشارقةن إليـ تقـدم لمطفـال وعـة مـن اخلـدمات العالجيـة والتأهيليـة
املســاندةن إضــافة إىل الزيــارات العالجيــة امليدانيــة هلــم يف املنــاتل وتــدري أوليــاء أمــورهم ليكون ـوا
مدربني ومساندين هلـم .ومـن مجلـة املبـادرات واملشـاري الراميـة لتـوفري حقـوق الطفـل ذي اإلعاقـةن
نشري إىل التايل:
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 -2مبادرة "كلنا أطفال"
 -124أطلق ــت إدارة الطف ــل يف وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة وبالتع ــاون مـ ـ إدارة رعاي ــة وتأهي ــل
املع ــاقني يف الع ــام  0211مب ــادرة "كلن ــا أطف ــال"ن ت ــدة ه ــذه املب ــادرة إىل دم ــو األطف ــال ذوي
اإلعاقــة دون ســن ثــال ســنوات يف دور احلضــانة .و وض ـ وعــة متكاملــة مــن املعــايري الــيت
مبوجبها يتم دمو األطفال ذوي اإلعاقة العقليةن احلركيةن البصريةن الس عية واضـطرام التوحـد يف
دور احلضانة .و حتديد آلية متابعة دقيقة لتنفيذ ع لية الدمو هذه على أسس عل ية ومنهجيةن
وتشجي دور احلضانة اليت تتبىن هذا النهو.
 -1حملة "ابتسامة طفل"
 -127ش ــهد الع ــام  0212إط ــالق محل ــة "ابتس ــامة طف ــل" والرامي ــة إىل العناي ــة بص ــحة الف ــم
واألسنان عنـد مجيـ األطفـال مبـن يف ذلـك األطفـال ذوو اإلعاقـة وذلـك مـن صـالل عيـادة متنقلـة
تقوم بزيارات دورية حلضانات وريا األطفال ومراكز األطفال ذوي اإلعاقة.
 -5اإلطار التشريعي لبرامج التدخل المبكر في الدولة
 -126نص ــت امل ــادة ( )6م ــن الق ــانون الحت ــادي رق ــم ( )06لع ــام  0226واملع ــدل بالق ــانون
الحتــادي رقــم ( )14لعــام  0226اخلــاص إلقــوق املعــاقني علــى قيــام وتارة الشــؤون الجت اعيــة
بالتعــاون مـ جهــات أصــرى يف الدولــة برنشــاء مراكــز ومؤسســات ومعاهــد صاصــة برعايــة وتأهيــل
األطفال املعاقنين وتتوىل هذه املراكز واملؤسسات واملعاهد املهام اآلتية:


تأهيل األطفال املعاقني للتكيف والندماج يف اجملت ؛



توفري برامو الرتبية اخلاصة لمطفال املعاقني؛



تدري أسر األطفال املعاقني على أسالي التعامل معهم.

 -4برامج التدخل المبكر
 -127أطلقــت وتارة الشــؤون الجت اعيــة يف عــام  0225مبــادرة التــدصل املبكــر حتــت مسـ ى
"أوىل صط ـ ـوا " وت ــدة ه ــذه املب ــادرة إىل تق ــدمي برن ــامو الت ــدصل املبك ــر لمطف ــال املع ــاقني أو
املتـأصرين ائيــا أو املعرضـني حلــدو إعاقـة وذلــك ابتـداء مــن سـن الــولدة إىل سـن ءــس ســنوات
ويف هذا ال نامو يتم تقدمي صدمات التدصل املبكر املتعارة عليها واليت تش ل اإلرشاد األسـري
وبرامو التدصل املبكر يف املنزل واملركز واملستشفى.
 -125تتـوىل مؤسســة تايــد للرعايــة اإلنســانية يف إمــارة أبـو ظــي تنفيــذ برنــامو التــدصل املبكــر يف
املراكز التابعة هلان إضافة إىل تنفيذ برامو أصرى تع ل علـى تطـوير الطفـل املعـاق أو املتـأصر ائيـا
ود ه يف اجملت .
 -126ك ــا أطلقــت هيئــة تن يــة اجملت ـ يف العــام  0226يف إمــارة دإ برنــامو تــدصل مبكــر
ض ـ ن إطــار مركــز "تطــوير الطفــل" ويقــدم يف هــذا ال نــامو صــدمات التــدصل املبكــر يف املنــزل.
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وحتضـ ــر وتارة الشـ ــؤون الجت اعيـ ــة لفتتـ ــاح مركـ ــز تـ ــدصل مبكـ ــر يف إمـ ــارة دإ يقـ ــدم صـ ــدمات
متكاملــة مــن ناحيــة التشــخيص والتقيــيم والـ امو العالجيــة .وقــد انتهــى الع ــل يف املبــىن الــذي
تشييده وفق أحد الـن م العامليـة و الشـروع يف حتضـري الكـادر العامـل يف املركـز .وأعـدت وتارة
الشــؤون ل ـوائح تنفيذيــة لل نــامو وإج ـراءات التشــخيص والتقيــيم والتــدصل الرتبــوي والعالجــي يف
هذا ال نامو.
 -112ك ــا يق ــوم "مرك ــز الت ــدصل املبك ــر" يف إم ــارة الش ــارقة الت ــاب ملدين ــة الش ــارقة للخ ــدمات
اإلنســانية بتقــدمي صــدمات التــدصل املبكــر جل يـ األطفــال منــذ الــولدة حــىت ســن ءــس ســنوات
وذلك باتباع وذج التدصل املبكر يف املنزل واملركز.
 -111ويف إمــارة رأ اخلي ــة يتــوىل قس ــم التــدصل املبكــر امللح ــق مبركــز رأ اخلي ــة لتأهي ــل
املع ــاقني تنفي ــذ برن ــام و الت ــدصل املبك ــر ا ي ـ ـ أنواع ــه .و يف الع ــام  0212إحل ــاق م ــا يزي ــد
عـ ــن ( ) 47طفــال يف ال نــامو .والع ــل ج ــار لفتتــاح ( ) 4مراكــز جديــدة للتــدصل املبك ــر يف
اإلمارات األصرى
 -110كــان للج عيــات األهليــة دور يف تطــوير ب ـرامو التــدصل املبكــرن حي ـ افتتحــت مجعيــة
اإلمارات ملتالتمة داون يف إمارة دإ مركزا صاص ا ألطفال متالتمة داون تقدم به صدمات العالج
الوظيفي والطبيعي والنطقي جل ي األطفال املصابني مبتالتمة داون.
 -114وتســتقبل مراكــز تأهيــل املعــاقني األطفــال ابتــداء مــن ســن أرب ـ ســنواتن واعت ــادا علــى نــوع
اإلعاقة أو الضطرام الذي يعا منه الطفل يتم تزويده باملهارات الالتمة لتطوره النفسي واحلركي.
 -3توفير الدعم والمساعدة للجمعيات األةلية المعنية بالقفل المعاق
 -114تقدم وتارة الشؤون الجت اعية ومؤسسات اجملت ـ املـد الـدعم املـادي والفـين واملعنـوي
جل عية أهايل ذوي اإلعاقة األمر الذي من شأنه أن يرف من وعى أهايل األطفـال بطـرق التعامـل
م ـ الطفــل املعــاق وتطــوير نوعيــة اخلــدمات املقدمــة لــه .وتقــدم الــوتارة الــدعم املــادي كــذلك إىل
مجعية اإلمارات لل عاقني بصريا لتطوير الع ل م األشخاص املعاقني بصـريا .وحتصـل مؤسسـات
ومجعيات أصرى يف الدولة على الرعاية املادية واملعنوية من احلكومات احملليـة وهيئـات ومؤسسـات
اجملت ـ ـ األص ــرى .مث ــل مجعي ــة اإلم ــارات ملتالتم ــة داون ال ــيت حص ــلت عل ــى وي ــل م ــن مؤسس ــة
اإلمـارات للنفـ الجت ــاعي العـام لفتتــاح عيادتـا اخلاصـة بأطفــال متالتمـة داون يف دإ Kومركــز
" كني" لل عاقني بصريا اليت تتوىل حكومة دإ ويله واإلشراة عليه.
المادة ()٤
إذكاء الوعي العام
 -117تنفيذا ألحكام املادة  5مـن التفاقيـة الدوليـة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـةن اهت ـت
الدولــة باألصــذ بكــل مــا مــن شــأنه إذكــاء الــوعي العــام بشــأن التفاقيــة وقضــايا األشــخاص ذوي
اإلعاقة .فب وج املادة  4من القانون الحتادي رقم  06لعام  0226املعدل بالقانون الحتادي
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رق ــم  14لع ــام  0226اخل ــاص إلق ــوق املع ــاقني .تع ــد وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة بالتنس ــيق مـ ـ
اجلهات املعنية برامو لتوعية املعاق وأسرته وبيئته احمللية يف كل ما يتعلق باحلقوق املنصوص عليهـا
يف هذا القانون والتشريعات األصرى واخلدمات اليت تقدم له.
 -116وق ــد قام ــت وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة م ــؤصرا برف ـ ـ نس ــخة م ــن التفاقي ــة إىل موقعه ــا
اإللكــرتو علــى شــبكة اإلنرتنــت بغــر التعريــف مبــا ورد فيهــا مــن أحكــام .ك ــا أصــدرت الــوتارة
كتابا صاصا عن التفاقيـة ضـم وعـة مـن أوراق الع ـل الشـارحة هلـا واملبينـة للـدور املتعـني علـى
مؤسسات الدولة القيام به من أجل تنفيذ أحكامهـا .ك ـا قامـت كـل مـن وتار العـدل والشـؤون
الجت اعية بعقد وعة من ورش الع ل بغر إذكاء الوعي العام بالتفاقية.
 -117وإع ــال لــنص املــادة  4مــن قــانون حقــوق املعــاقني املــذكور أعــالهن تبــذل وتارة الشــؤون
الجت اعية جهـودا مضـنية مـن أجـل توعيـة اجل هـور بقضـايا وحقـوق املعـاقني ع ومـا .وفي ـا يلـي
عر موجز ألهم جهود الوتارة يف هذا الشأن:
 -2حركة النشر والتأليف في مجال اإلعاقة
 -115انطالقـ ــا مـ ــن حـ ــرص وتارة الشـ ــؤون الجت اعيـ ــة علـ ــى إث ـ ـراء البح ـ ـ العل ـ ــي بالدراسـ ــات
واألإل ــا املتخصص ــة يف قض ــايا اإلعاق ــةن تع ــل ال ــوتارة عل ــى التعري ــف والتوعي ــة ــذه الفئ ــة اجملت عي ــة
وحقوقها وذلك ع اإلصدارات العديدة هلا يف هذا اخلصـوص .حيـ قامـت الـوتارة يف العـام 0225
برصدار أول لـة دوريـة متخصصـة يف ـال اإلعاقـةن وهـي لـة "عـاملي" الـيت تنشـر آصـر املسـتجدات
والبحو والدراسات واملقالت املتخصصة يف ال اإلعاقة (باللغتني العربية واإلنكليزية).
 -116وتعت هـذه اجمللـة وسـيلة هامـة للتوعيـة إلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة املكفولـة يف التشـريعات
الوطنية والتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت صادقت عليها الدولة مؤصرا.
 -102ك ــا قام ــت الـ ـوتارة يف الع ــام  0212ب ــرطالق اجملل ــة الدوري ــة الثاني ــة وه ــي ل ــة "ك ــن
صــديقي" املوجهــة لمطفــال بغــر مســاعدتم وتــوعيتهم بكيفيــة التواصــل م ـ تمالئهــم املعــاقني
الــذين د هــم يف مــدار الرتبيــة والتعلــيم وماهيــة التحــديات الــيت تواجــه هــذه الفئــة يف شــؤوهنا
احلياتية املختلفة.
 -101وتصدر اللجنة املوحدة ألسبوع األصمن اليت تضم الثلني من وتارة الشـؤون الجت اعيـةن
لة سنوية صاصة باإلعاقـة السـ عية حتـت مسـ ى "صـدى الصـ ت" تتنـاول قضـايا صاصـة ـذه
اإلعاقة ع املقالت واألإلا املتخصصة.
 -100إضافة إىل ما تقدمن أصدرت الوتارة بالتعاون م عدة جهاتن وعة من الكت الـيت
عاجلـت قضـايا عديـدة مثـل التوظيـف .مـن هـذه الكتـ مـثال كتـام "التشـغيل املـدعوم" وكتيبـات
موجهــة لص ــاح الع ــل محل ــت عنــاوين "كي ــف ت ــتم مقابلــة الش ــخص املعــاق" و"كي ــف جيت ــات
الشخص املعاق املقابلة" وغريها.
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 -1الحمالت اإلعالمية التوعوية
 -104لق ــد توال ــت مح ــالت وبـ ـرامو التوعي ــة والتثقي ــف بقض ــايا املع ــاقني وذل ــك بالتع ــاون م ـ ـ
املؤسسات اإلعالمية املختلفة من صحف وتلفزة وإذاعة.
 -104وقــد الرتكيــز يف ال ـ امو التلفزيونيــة علــى العديــد مــن القضــايا اهلامــة يف ــال اإلعاقــة
صصوصا تلك اليت يكثر احلدي عنها يف املناسـبات اخلاصـة باملعـاقني مثـل أسـبوع األصـم واليـوم
العــاملي للعصــا البيضــاء واليــوم العــاملي لل عــاقني ويــوم املعــاق العــرإ وغريهــا .حي ـ تســتغل هــذه
املناســبات لطــرح قضــايا عديــدة مثــل تواج املعــاقنين البيئــة املؤهلــةن قــدرات الشــخص املعــاق وغــري
ذلك من القضايا.
 -107وقــد أفــردت بعــق الـ امو التلفزيونيــة مســاحة تمنيــة أســبوعية يف برا هــا لقضــايا املعــاقني
حي يتم فيها استضافة خمتصني وأولياء أمور.
 -106ك ــا قامــت الــوتارة بنشــر العديــد مــن املقــالت واحل ـوارات الــيت تعــا قضــايا اإلعاقــة
املختلفـ ــةن مثـ ــل اضـ ــطرابات السـ ــلوجمل واضـ ــطرابات التوحـ ــدن وذلـ ــك يف العديـ ــد مـ ــن الصـ ــحف
واجملالت احمللية.
 -107ك ــا تســعى مؤسســات اجملت ـ املــد مبــا فيهــا مجعيــات املعــاقنين مثــل مجعيــة اإلمــارات
لل عــاقني بص ـريا ومجعيــة أهــايل املعــاقني وغريهــان إىل إذكــاء الــوعي العــام وذلــك مــن صــالل عقــد
الندوات التعريفيـة واملشـاركة يف فعاليـات وأنشـطة خمتلفـة إصـدار النشـرات التعريفيـة وتنفيـذ أنشـطة
يف األماكن العامة بغر التوعية والتعريف بقضاياهم.
 -105ك ــا قامــت الــوتارة مــؤصرا بالتنســيق م ـ مجعيــات وأنديــة املعــاقني بغــر تن ــيم نــدوات
تعريفية إلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -106ومن أهم الندوات اليت عقدت يف هذا الشأن:


املنهو الجت اعي لإلعاقة وأثره على التشريعات الوطنية والسياسات الجت اعية؛



حقوق املرأة الص اء يف ضوء التفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛



الت ييز على أسا اإلعاقةن تعريفهن أسبابه وكيفية احلد منه.

المادة ()٤
إمكانية الوصول
 -142اذ ــذت دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة الت ــدابري التش ـ ـريعية وغريه ــا الرامي ــة إىل ك ــني
األشخاص ذوي اإلعاقة من الت ت ببيئة مادية ومعنوية مؤهلة.
 -141و اش ــيا مـ ـ م ــا ورد يف ن ــص امل ــادة  6م ــن التفاقي ــة الدولي ــة حلق ــوق األش ــخاص ذوي
اإلعاقــة واملـواد  06-00مــن القــانون الحتــادي رقــم  06لعــام  0226املعــدل بالقــانون الحتــادي
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رقــم  14لعــام  0226اخلــاص إلقــوق املعــاقنين بــادرت الدولــة إىل القيــام بعــدة مشــاري تكفــل
ض ان ما يلي:
-1

البيئة املؤهلة وحرية الوصول يف وسائل النقل العامة؛

-0

البيئة املؤهلة وحرية الوصول إىل األماكن واألبنية العامة؛

-4

املواق اإللكرتونية (صفحات الوي ) للوتارات واهليئات يف الدولة.

 -140ولضـ ـ ان إمكاني ــة الوص ــول إىل وس ــائل النق ــل العام ــة افتت ــاح م ــرتو دإ ع ــام 0226
والذي يعد مـن أكثـر وسـائل النقـل املالئ ـة لـذوي اإلعاقـة حيـ احتـوى علـى مواصـفات راعـت
احتياجاتم .ومن ض ن تلك املواصفات مثال:


صلو مجي احملطات من احلواجز البيئية احمليطة؛



تــوفر أرضــيات فيهــا عالمــات بــارتة كــن املعــاق بصـريا مــن حتسســها والتوجــه إىل اجلهــة الــيت
يقصدها داصل احملطة؛



توفر دورات مياه صاصة باملعاقني؛



ت ــوفر أم ــاكن صاص ــة ريج ــوتة يف مجيـ ـ احملط ــات والقط ــارات ملس ــتخدمي الكراس ــي املتحرك ــة
واألدوات املساعدة على احلركة؛



تــوفر ن ــام معلوم ــات داصــل احملط ــات والقط ــارات يراعــي احتياج ــات ذوي اإلعاق ــة البص ـرية
والس عية؛



توفر أضواء صاصة عند بداية وهناية السال املتحركة ملساعدة ضعاة البصر؛



توفر أرضيات ن النزلق من موقف السيارة إىل احملطات؛



مراعاة التباين يف ألوان اللوحات اإلرشادية؛



توفر هواتف ع ومية ملستخدمي الكراسي املتحركة وضعاة الس .

 -144ك ــا ــت مراعــاة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف احلــافالت الع وميــة ومواقفهــا
برمارة دإ حي احتوت على مواصفات تسهل عليهم استخدامها.
 -144ك ا تطبيق املواصفات اليت تراعي احتياجات ذوي اإلعاقة يف وسائل النقل البحري.
 -147وقد ع لت هيئة الطرق واملواصـالت منـذ عـام  0226يف دإ علـى تـوفري سـيارة األجـرة
(التاكسي) اخلاص بذوي اإلعاقة احلركية.
 -146ك ــا حرص ــت هيئــة الط ــرق واملواصــالت والبل ــديات علــى ت ــوفري أمــاكن وق ــوة صاص ــة
ملركبـات ذوي اإلعاقــة يف مجيـ مواقـف الســيارات يف األمــاكن العامــة مثـل مراكــز التســوق وأمـاكن
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الرتفي ــه والفن ــادق واملط ــاعم وال ــوتارات واملؤسس ــات اخلدمي ــة يف الدول ــة وذل ــك وف ــق املواصـ ــفات
املعت دة عامليا وبنسبة موقف واحد لكل  07موقف للسيارات.
 -147وشـ ــهد العـ ــام  0226افتتـ ــاح  Terminal 3ملطـ ــار دإ الـ ــذي احتـ ــوى علـ ــى تسـ ــهيالت
ومواصفات لذوي اإلعاقة كنهم من التنقل يف أرجاء املطار والسفر بشكل مريح وآمن.
 -145وأع ــدت دائ ــرة النق ــل يف أب ــو ظ ــي ع ــام  0212املع ــايري اخلاص ــة باحل ــافالت الع ومي ــة
ومواقــف الســيارات املناســبة لــذوي اإلعاقــة .ك ــا ــت مراعــاة هــذه املعــايري يف م ــالت النت ــار
وأرصــفة املشــاة ومشــروع قطـ ــار أبــو ظــي .وقــد إعفــاء األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن دفـ رســوم
التنقــل ورســوم اســتخدام احلــافالت الع وميــة .ك ــا وفــرت إمــارة الشــارقة احلــافالت الع وميــة املناســبة
لتنقل ذوي اإلعاقة احلركية عام .0212
 -146ومــن أجــل ضـ ان إمكانيــة الوصــول إىل األمــاكن واألبنيــة العامــة أصــدر قســم اهلندســة املدنيــة
"تـ ـراصيص" يف إم ــارة دإ ع ــام  0225دل ــيالا لل هندس ــني تضـ ـ ن مع ــايري البن ــاء ل ــذوي اإلعاق ــة
بعنوان" :التشريعات واللوائح املن ة للتصاميم اليت تراعي احتياجات ذوي اإلعاقة".
 -142وقــد أعــدت وتارة األشــغال العامــة يف عــام  0211املواصــفات واملقــاييس املالئ ــة لــذوي
اإلعاقة يف األبنية العامة.
 -141وقامــت بلدي ــة دإ عــام  0211برع ــداد دليــل التخط ــيي والتص ـ يم لل راف ــق واملنش ــآت
والبنية التحية لذوي اإلعاقة.
 -140وأصـ ــدرت وتارة الشـ ــؤون الجت اعيـ ــة الق ـ ـرار الـ ــوتاري رقـ ــم ( )064لعـ ــام  0211ألـ ــزم
أصــحام املراكــز غــري احلكوميــة اخلاصــة برعايــة وتأهيــل املعــاقني بتطبيــق املعــايري اهلندس ـية الالتمــة
لتأمني البيئة املؤهلة يف تلك املراكز لمشخاص ذوي اإلعاقة.
 -144ووضــعت هيئــة أبــو ظــي للســياحة عــام  0211أدلــة تصــنيف الفنــادق والشــقق الفندقيــة
اليت تشرت وجود معايري هندسية وصدمية لذوي اإلعاقة
 -144وقـ ــد أعـ ــدت وتارة الشـ ــؤون الجت اعيـ ــة عـ ــام  0226ق ـ ـوائم فحـ ــص للبيئـ ــة املؤهلـ ــة يف
الفنــادق واألمــاكن الســياحية واحلــدائق العامــة ملســاعدة الفنــادق واملشــرفني علــى احلــدائق بتطــوير
البيئة املؤهلة يف هذه األماكن العامة.
 -147وقد ح ي موضـوع البيئـة املؤهلـة منـذ عـام  0226وحـىت تار ـه باهت ـام واسـ مـن قبـل
وس ــائل اإلع ــالم املختلف ــة كالص ــحف واجمل ــالت والـ ـ امو التلفزيوني ــةن ك ــا ط ــرح يف الكث ــري م ــن
الندوات واملؤ رات اليت أقي ت سواء يف اإلمارات أو صارجها.
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المادة ()20
الحم في الحياة
 -146ينس ــجم التشـ ـري يف دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة مـ ـ م ــا تق ــرره امل ــادة العاش ــرة م ــن
التفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن احلــق يف احليــاة .فب وج ـ املــادة  16مــن
دســتور الدولــة يش ـ ل اجملت ـ برعايتــه الطفولــة واألمومــة وذ ــي القصــر وغــريهم مــن األشــخاص
العاجزين عن رعاية أنفسهم لسب من األسبام.
 -147ك ــا قضــت املــادة  442مــن القــانون الحتــادي رقــم  4لعــام  1657املعــدل بالقــانونني
الحتــاديني رقــم  44لعــام  0227ورقــم  70لعــام  0226اخلــاص بالعقوبــاتن بتجــرمي اإلجهــا
واملعاقبة عليه صونا وحفاظا على حياة األجنة.
 -145وق ــد وض ــعت الدول ــة اسـ ـرتاتيجيات وطني ــة للوقاي ــة م ــن اإلعاق ــة واحل ــد م ــن آثاره ــا م ــن
ص ــالل الكش ــف والتش ــخيص املبك ــر ع ــن األمـ ـرا وخمتل ــف أنـ ـواع القص ــور واإلعاق ــات يف ك ــل
مراحل احلياة.
 -146ك ــا كف ــل املش ــرع اإلم ــارا ن وف ــق الق ــانون الحت ــادي اخل ــاص إلق ــوق املع ــاقنين ح ــق
الش ــخص ذي اإلعاق ــة يف احلص ــول عل ــى ص ــدمات التأهي ــل الص ــحي والرعاي ــة الص ــحية الش ــاملة
"املادتان  6و."12
 -172وض ـ ـ ن املشـ ــرع اإلمـ ــارا لفائـ ــدة الشـ ــخص املعـ ــاق (امل ـ ـواطن) احلـ ــق يف انيـ ــة الت ت ـ ـ
باخلدمات الصحية واآللت التعويضية والتأهيل حي تتكفل الدولة ذه املصاريف
المادة ()22
الحماية في حالت الخقر والقوارئ
 -171حتـرص دولـة اإلمــارات العربيـة املتحــدة علـى تـوفري احل ايــة واألمـن جل يـ القـاطنني فيهــا.
ولضـ ان حتقيــق أقصــى درجــات األمــن واحل ايــة يف حــالت اخلطــر والطـوارئن أنشــأت الدولــة يف
عــام  0227اهليئــة الوطنيــة إلدارة الطـوارئ واألتمــاتن وهــي مؤسســة وطنيــة رائــدة إلدارة وتنســيق
مجي اجلهود م اجلهات املعنية ذات العالقة "األجهزة األمنية والقيادات العامة للشرطة".
 -170ك ــا تقـ ــوم اهليئـ ــة بالتعـ ــاون م ـ ـ عـ ــدد م ــن اجلهـ ــات اخلدميـ ــة كاجملـ ــالس واملنـ ــاطق التعلي يـ ــة
والبلديات احمللية واهليئات الثقافية بتن يم محالت توعوية وورش تدريبية حول قضايا األمن والسالمة.
 -174وم ــن أه ــم احل ــالت التوعوي ــة ال ــيت ن ــت يف ه ــذا اخلص ــوصن محل ــة مدارس ــنا أمـ ــن
وس ـ ــالمةن " "0226-24-17-20-17وه ـ ــي محل ـ ــة اس ـ ــتهدفت الطلب ـ ــة واملعل ـ ــني يف مجي ـ ـ
مدار الدولة وذلك بغر رفـ وعـي وثقافـة اجملت ـ التعلي ـي يف ـال األمـن والسـالمة حل ايتـه
من م اهر اخلطر ا ي أنواعه الا جيعل املدرسة بيئة تربوية آمنة جاذبة حافزة للتعلم.
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 -174ومنذ العام  0212ن ـت اهليئـة مـؤ رين دوليـني إلدارة الطـوارئ واألتمـات وهـو حـد
حتــرص اهليئــة علــى تن ي ــه كــل عــام ــدة تيــادة الــوعي وحتســني أداء وفاعليــة جهــود وقــدرات
الستجابة للطوارئ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 -177ويف عــام  0226أصــدرت وتارة الشــؤون الجت اعيــة دلــيالا فني ـا موجه ـا لرجــال الــدفاع
املد يف إعداد صطة اإلصالء يف احلالت الطوارئ لذوي اإلعاقة.
 -176ويف إطار سعي أجهزة الدولة الرمسية إىل تأمني احل اية الالتمة لمشـخاص ذوي اإلعاقـة
يف حالت اخلطر والطوارئن أطلقت إدارة الع ليات بالقيادة العامة لشرطة دإ يف العـام 0211
مشروع صدمة ذوي اإلعاقة وذلك بالتعاون م وتارة الشؤون الجت اعية بدإن حي تقوم فكرة
هـذا املشـروع علــى مجـ البيانـات عــن األشـخاص ذوي اإلعاقـة املســجلني يف الـوتارةن مبـا يف ذلــك
أنواع إعاقاتمن أماكن تواجدهم حىت يتسىن للقيادة التـدصل العاجـل يف حـالت الطـوارئ لتقـدمي
ما يلزم من صدمة.
المادة ()21
المساواة أمام القانون
 -177لقــد كفــل دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة "يف مادتــه  "07املســاواة أمــام القــانون
جل يـ امل ـواطنني .وحرصــت الدولــة منــذ اســتقالهلا علــى ض ـ ان املســاواة بــني مجيـ فئــات اجملت ـ
أمام القانون إع ال ملا تقرر يف الدستور والتفاقيات والصكوجمل الدوليةن مبا فيها التفاقيـة الدوليـة
حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــيت تــنص باملــادة  10منهــا علــى الع ـرتاة باألشــخاص ذوي
اإلعاقة على قدم املساواة م اآلصرين .و اشيا م هذه األحكام نص القانون الحتادي رقم 06
لعــام  0226املعــدل بالق ـانون الحتــادي رقــم  14لعــام  0226علــى ض ـ ان مســاواة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة م ـ أق ـراهنم مــن غــري املعــاقني وعــدم الت ييــز ضــدهم يف التش ـريعات .ك ــا أكــدت
املادة  177من القـانون الحتـادي رقـم  7لعـام  1657اخلـاص باملعـامالت املدنيـة علـى أن (كـل
شــخص أهــل للتعاقــد مــا تســل أهليتــه أو ذ ـد منهــا إلكــم القــانون) .وحــددت أحكــام هــذا
القانون من هلم أهلية مقيدة ومنهم:


احملجور عليهم لسفه أو عته أو كانوا من ذوي الغفلة؛



فاقدو العقل بالكلية.

 -175وطبقا ألحكام املادة  62من القانون الحتادي رقم  4لعام  1657املعدل بالقـانونني
الحتــاديني رقــم  44لعــام  0227ورقــم  70لعــام  0226اخلــاص بالعقوبــات ل يســأل جنائيــا
مــن كــان وقــت ارتكــام اجلرملــة فاقــدا لــإلدراجمل أو اإلرادة جلنــون أو عاهــة يف العقــل بغيــة تــوفري
احل اية اجلنائية له.
 -176ك ــا أنــه ومبوجـ أحكــام املــادة  174مــن قــانون املعــامالت املدنيــة املــذكور أعــاله فــرن
لل حك ة تعيني مساعد قضائي لمشخاص ذوي اإلعاقة مىت بلم عجزهم اجلس ا مبلغا جيعل
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مــن الصــع علــيهم اإلملــام ب ــروة التعاقــد أو التعبــري عــن إرادتــم وصاصــة يف حــالت اإلعاقــة
املزدوجةن كأن يكون املعاق "أصم أبكم"ن أو "أع ى أصم" أو "أع ى أبكم".
 -162ك ا أن املشرع اإلمارا يعت "اجلنـون" بوصـفه إعاقـة ذهنيـة مانعـا مـن موانـ الـزواج.
حي قضت املادة  05من القانون الحتادي رقم  05لعام  0227يف شأن األحـوال الشخصـية
بأنه جيوت للويل عقد تواج اجملنون بشر احلصول على إذن القاضي وبعد توافر الشرو اآلتية:


قبول الطرة اآلصر التزوج منه بعد اطالعه على حالته؛



كون مرضه ل ينتقل إىل نسله؛



كون تواجه فيه مصلحة له.

 -161أما في ا يتعلق بالض انات اليت جي أن تتوفر للشخص املعاق مل ارسة حقوقه القانونية
ي ـرتجمل املشــرع اإلمــارا األمــر علــى إطالقــهن بــل وض ـ ض ـوابي ذ ــي ــا هــذه الفئــة وصاصــة
األشخاص املعـاقني الـذين تعـني هلـم احملك ـة مسـاعدا قضـائيان حيـ إن قـانون املعـامالت املدنيـة
اآلنف الذكر ل جييز لل ساعد القضائي سوى التصرة مبا تقتضيه مصـلحة الشـخص املعـاق .مث
إن أحكام هذا القانون تفرق بني إيقاع احملك ة احلجر على اجملنـون أو املعتـوهن حيـ يتـوىل القـيم
عندئ ــذ إجـ ـراء التص ــرفات القانوني ــة نياب ــة ع ــن الش ــخص ذي اإلعاق ــة احملج ــور علي ــه مب ــا تقض ــيه
مصلحتهن وبني إصدارها قرارا بتعيني مساعد قضائي ملعاونة شخص ذي إعاقة شديدة على إبرام
التصرفات القانونيةن حي ي م الشخص ذو اإلعاقة تصـرفاته بنفسـه مبعاونـة املسـاعدن ول يكـون
هلذا األصري أن ينفرد بربرام هذه التصرفات إل استثناء مـىت بلغـت اإلعاقـة درجـة كبـرية مـن الشـدة
ن الشخص ذي اإلعاقة من ذلكن شر أن تأذن احملك ة لل سـاعد بـربرام التصـرةن يف احلالـة
اليت يهدد عدم إبرامه مصلحة الشخص ذي اإلعاقة باخلطر .ك ـا أنـه ل يوجـد يف قـوانني الدولـة
مــا ملنـ الشــخص ذي اإلعاقــة مــن الارســة حقــه يف الت لــك أو اإلر أو احلصــول علــى القــرو
بل إنه وك ا سـيأ لحقـا أعطـى املشـرع اإلمـارا األولويـة لمشـخاص ذوي اإلعاقـة يف احلصـول
على القرو واملساعدات السكنية.
المادة ()25
إمكانية اللجوء إلى القضاء
 -160إن إقامــة العــدل واســتيفاء احلقــوق ألصــحا ا مــن أبــرت املبــادئ والقــيم الــيت يقــوم عليهــا
ع ل السلطة القضائية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .فرمكانية اللجـوء إىل القضـاء حـق كفلـه
دس ــتور الدول ــة للج ي ـ مب ــن ف ــيهم األش ــخاص ذوو اإلعاق ــة ك ــا تق ــرر ذل ــك يف امل ــادة  41م ــن
الدستور .وذصـل األشـخاص ذوو اإلعاقـة علـى الرتتيبـات الالتمـة عنـد جلـوئهم إىل القضـاء سـواء
كــانوا ضــحايا أم جنــاة أم شــهود كتعيــني مرتمجــني للغــة اإلشــارة .وتعتـ الســلطة القضــائية ســلطة
مســتقلة ب ــذاتا ل وصــي عليه ــا طبقــا ألحك ــام الدس ــتور .إذ تقضــي امل ــادة  64منــه ب ــأن الع ــدل
أسا امللكن والقضاة مستقلون ل سلطان عليهم يف أداء واجباتم لغري القانون وض ائرهم.
38

GE.15-00009

CRPD/C/ARE/1

المادة ()24
حرية الشخص وأمنه
 -164ع ل ــت دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة عل ــى ض ـ ان احلري ــة الشخص ــية لمف ـراد وت ــوفري
مقومات األمن والط أنينة هلم باعتباره أحد أهم املبادئ املقررة يف املادة  14من الدستور.
 -164ك ا تنص املادة  06من الدستور علـى أن "احلريـة الشخصـية مكفولـة جل يـ املـواطنني.
ول جيوت القبق على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إل وفق أحكام القانون".
 -167و اشيا م ما تصبو الدولة إىل حتقيقه لض ان األمن والسالمة للج ي مبن فيهم األفراد
ذوو اإلعاقةن بادرت الدولة برنشاء العديد من املراكز املتخصصـة لرعايـة وتأهيـل املعـاقنين وتت تـ
ه ــذه املراك ــز بتطبي ــق أعل ــى مع ــايري األم ــن والس ــالمة حفاظ ــا عل ــى أم ــن وس ــالمة الع ــاملني فيه ــا
واملستفيدين من صدماتا من ذوي اإلعاقة.
 -166ك ـا اشـرت قـرار لـس الـوتراء رقــم ( )7لعـام  0212بشـأن املؤسســات غـري احلكوميــة
اخلاصــة برعايــة وتأهيــل املعــاقني التقيــد مبواصــفات البيئــة اآلمنــة كشــر للحصــول علــى تــرصيص
الع ل وفق ما حتدده مواد هذا القرار.
 -167وحت ـ ــرص الدول ـ ــة أيض ـ ــا عل ـ ــى ت ـ ــوفري ه ـ ــذه البيئ ـ ــة يف مجيـ ـ ـ مرافقه ـ ــا احليوي ـ ــة كامل ـ ــدار
واملستش ـ ــفيات واملط ـ ــارات ووس ـ ــائل النق ـ ــل املختلف ـ ــة ومراك ـ ــز التس ـ ــوق وغريه ـ ــا لضـ ـ ـ ان ك ـ ــني
األشخاص ذوي اإلعاقة من الت ت والستفادة من كل ما هو موجود يف هذه املرافق.
 -165وض ن املشرع اإلمارا حق الشخص ذي اإلعاقـة يف احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة
في ا لو تقييد حريته ألي مسو قـانو ن حيـ أكـدت املـادة ( )6مـن القـانون الحتـادي رقـم 06
لعــام  0226املعــدل بالقــانون الحتــادي رقــم  14لعــام  0226اخلــاص إلقــوق املعــاقني علــى أن الدولــة
تكفــل املســاعدة القانونيــة لل عــاق يف مجي ـ األح ـوال الــيت تقيــد فيهــا حريتــه ألي ســب قــانو ن إذ تقــوم
الدولة ٍ
عندئذ بكفالة ما يلي:


تقدمي املعلومات والبيانات الالتمة لهن واليت تتصل بأسبام تقييد حريته؛



ت ــوفري املس ــاعدة املالئ ــة يف حال ــة ع ــدم قدرت ــه عل ــى دفـ ـ الرس ــوم القض ــائية أو املص ــروفات
أو الغرامات.

المادة ()23
التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
عدم ّ

 -166تق ــر دول ــة اإلم ــارات باملب ــادئ ال ــيت ج ــاءت ــا التفاقي ــات الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان.
ويتجلــى هــذا اإلقـرار مــن صــالل انضـ امها إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعــذي والعديــد
من الصكوجمل واملواثيق اإلقلي ية والدولية اليت تض نت أحكام ا للتصدي هلذه امل ارسات كامليثـاق
العرإ حلقوق اإلنسان واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانن ك ا أن الدولة انضـ ت إىل العديـد مـن
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التفاقيــات الدوليــة كالتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة أشــكال الت ييــز العنصــري واتفاقيــة حقــوق الطفــل
واتفاقية مكافحة كافة أشكال الت ييز ضد املرأةن واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -172وتأكي ــدا عل ــى املب ــادئ ال ــيت تضـ ـ نتها ه ــذه الص ــكوجمل والتفاقي ــات بش ــأن منـ ـ تع ــر
اإلنس ـان للتعــذي واملعاملــة الالإنســانيةن فقــد حــرص املشــرع اإلمــارا علــى ض ـ ان التقيــد ــذه
املبادئ .إذ ينص دستور الدولة يف املادة رقم  06منه على أنه ل يعـر أي إنسـان للتعـذي أو
املعامل ــة احلاط ــة بالكرام ــة .ويقض ــي الق ــانون الحت ــادي رق ــم  4لع ــام  1657املع ــدل بالق ــانونني
الحتاديني رقم  44لعام  0227ورقم  70لعام  0226اخلاص بالعقوبات بتوفري احل اية اجلنائية
للسجناء وذلـك برتتيـ العقوبـة علـى كـل مـن عـر حيـاة أي مـنهم ألي صطـر .وضـ ن املشـرع
اإلمارا توفري احل اية الالتمة للشخص ذي اإلعاقة مـن مجيـ صـنوة املعاملـة الالإنسـانية يف مـا
لو تقييـد حريتـه ألي مـ ر قـانو  .حيـ تؤكـد املـادة السادسـة مـن القـانون الحتـادي رقـم 06
لعــام  0226املعــدل بالقــانون الحتــادي رقــم  14لعــام  0226بــأن الدولــة تكفــل للشــخص ذي
اإلعاقــة معاملتــه بطريقــة إنســانية تراعــي وضــعه واحتياجاتــه بوصــفه معاقــا في ــا لــو تقييــد حريتــه
ألي سب .
 -171ك ـ ـا ت ــنص الفق ــرة ( )0م ــن امل ــادة ( )12م ــن الق ــانون الحت ــادي رق ــم ( )12يف ش ــأن
املسؤولية الطبية لسنة  0225على أنه "ذ ر إجراء أإلا أو جتارم طبية على اإلنسان إل بعد
احلصول على ترصيص بذلك من اجلهة الـيت حتـددها الالئحـة التنفيذيـة وتبعـا للشـرو الـيت تقررهـا
تلك الالئحة" .ك ا فرضت الفقرة ( )0من املادة ( )05من القانون املذكور عقوبة رادعـة حيـ
تنص "يعاق باحلبس مدة ل تقل عن سـتة أشـهر وبالغرامـة الـيت ل تقـل عـن ( )122222مائـة
ألــف درهــم ول تزيــد علــى ( )022222مــائيت ألــف درهــم أو برحــدى هــاتني العقــوبتني كــل مــن
الف حكم الفقرة ( )0من املادة ( )12من القانون نفسه".
المادة ()26
عدم التعرض لالستغالل والعنف والعتداء
 -170تض ن تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة تـوفري احل ايـة جل يـ املـواطنني مبـن فـيهم
األشخاص ذوو اإلعاقة .حي أكدت املـادة رقـم  12مـن الدسـتور علـى محايـة حقـوق وحريـات
شــع الحتــاد وتـوفري احليــاة األفضــل جل يـ املـواطنني .ول تقتصــر هــذه احل ايــة علــى ــرد حفـ
احلقوق وصوهنا بل إن هذه التشريعات كفلت تـوفري احل ايـة الالتمـة للحـد والعـاجز عـن محايـة
نفس ــه صصوص ــا اذا تع ــر لس ــتغالل أو عن ــف أو اعت ــداء .فب وجـ ـ امل ــادة  446م ــن ق ــانون
العقوب ــات الحت ــادي رق ــم  4لع ــام  1657املع ــدل بالق ــانونني الحت ــاديني رق ــم  44لع ــام 0227
ورقــم  70لعــام  0226اخلــاص بالعقوبــات يعاق ـ بــاحلبس كــل مــن عــر للخطــر سـواء بنفســه
أو بواسطة غريه حدثا يتم ءس عشرة سـنة أو شخصـا عـاجزا عـن محايـة نفسـه بسـب حالتـه
الص ــحية أو العقلي ــة أو النفس ــية وتك ــون العقوب ــة احل ــبس اذا وقع ــت اجلرمل ــة بطري ــق تـ ـرجمل احل ــد
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أو العــاجز يف مكــان صــال مــن النــا أو وقعــت مــن قبــل أحــد مــن أصــول اجملــين عليــه أو مــن هــو
مكلف إلف ه أو رعايته.
 -174وتقف دولة اإلمارات العربية املتحدة بشدة وحزم ضد مجي صـور اسـتغالل البشـر سـواء
كانت لمغرا اجلنسية أو سواها وتقوم اسرتاتيجياتا يف هذا اجملال على أرب ركائز أساسية:


تطوير التشريعات والقوانني ذات الصلة بالجتار بالبشر؛



كني اجلهات املعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية؛



تأمني احل اية والدعم لل تضررين من هذا النوع من اجلرائم؛



توسي آفاق التعاون الثنائية ملكافحة هذه اجلرائم.

 -174ك ــا يعــد القــانون الحتــادي رقــم  71لعــام  0226يف شــأن مكافحــة الجتــار بالبشــرن
األول من نوعه على مستوى العا العرإن وينص القانون علـى تطبيـق عقوبـات صـارمة ضـد كـل
مـن يرتكـ أيـا مـن جـرائم الجتـار بالبشـرن وتـرتاوح العقوبـات بـني :السـجن لعـام واحـد والســجن
املؤبدن ك ا ترتاوح الغرامات املالية بني 122 :ألف درهم ومليون درهم.
 -177وق ــد ضـ ـ ن ه ــذا التشـ ـري محاي ــة الش ــخص ذي اإلعاق ــة م ــن مجيـ ـ ص ــور الس ــتغالل.
فحس ما جاء يف املادة األوىل تعد إساءة استغالل ضعف الشخص من جرائم الجتار بالبشر.
ك ا قضت املادة الثانية من القـانون املـذكور أعـاله بتغلـي عقوبـة مـن قـام ـذه اإلسـاءة إذا كـان
اجملين عليه أنثى أو طفال من املعاقني.
 -176وتق ــوم ك ــل م ــن وتار الش ــؤون الجت اعي ــة والداصلي ــة ب ــدور حي ــوي يف التنس ــيق ب ــني
مؤسس ــات الدول ــة املختلف ــة لوضـ ـ الت ــدابري الالتم ــة حل اي ــة الطف ــل م ــن مجيـ ـ ص ــور الس ــتغالل
والعنف والعتداء.
 -177اســتحدثت وتارة الشــؤون الجت اعيــة إدارة صاصــة بالطفــل معنيــة بالقيــام بــدور توعــوي
إلقوق الطفل ومحايتها وتعزيزها.
 -175ويف السياق ذاته أنشأت وتارة الداصلية جلنة عليا حل اية الطفـل تع ـل علـى حتقيـق عـدة
أهداة أبرتها دراسة إنشاء مركز وطين حل ايـة الطفـل يعـىن بكافـة شـؤون اجلـرائم الـيت يتعـر هلـا
األطفال ومجي ال واهر اليت تشج على استغالل األطفـال ووضـ احللـول واملبـادرات الـيت تكفـل
احل اية هلؤلء األطفال والع ل م اجلهات احلكومية واخلاصة واجل عيات اخلريية املعنية باألطفال
واجملت ـ الشــرطي الــدويل لالطــالع علــى أفضــل امل ارســات العاملي ـة الــيت تكفــل محايــة الطفــل مــن
جرائم الستغالل والعنف.
 -176وحل ايــة األطفــال مــن الســتغالل تتخــذ الســلطات املختصــة بعــق اإلج ـراءات تتض ـ ن
عدم إعطاء اإلذن بالدصول لمطفال مـن بعـق الـدول إذا كانـت أمسـا هم مضـافة علـى جـواتات
سفر األهل أو األقارم .وذلك دة تأمني احل اية الالتمة هلم من الستغالل.
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 -152وترك ــز اإلم ــارات عل ــى ض ــرورة أن ذ ــوت مث ــل ه ــؤلء األطف ــال جـ ـواتات س ــفر منفص ــلةن
وتأشريات دصول منفصلةن لض ان التقيـد باألن ـةن ولت كـني العـاملني يف اهلجـرة واجلـواتات مـن
التع ــرة عل ــى األطف ــال ص ــالل دص ــوهلم الدول ــةن والتأك ــد م ــن ع ــودتم إىل بالده ــم األص ــل مـ ـ
أهاليهم وأقار م.
 -151وتن ــر حكوم ــة اإلم ــارات إىل م ــن يتعرض ــون لالس ــتغالل اجلنس ــي عل ــى أهن ــم ض ــحايا
ذتاجون إىل توفري احل اية والـدعم هلـم مـن صـالل بـرامو اإلرشـاد وإعـادة التأهيـل .ك ـا تـؤمن يف
الوقت ذاته بضرورة معاقبة كل من جي اجملين عليه على الارسة الدعارة.
 -150ك ا استحدثت إدارات الشرطة مؤصرا صطوطا هاتفية ساصنة لتلقي الشـكاوى مـن كـل
من يتعر ألي إساءة أو استغالل.
المادة ()2٧
حماية السالمة الشخصية
 -154تؤكد مصادقة دولة اإلمارات العربية املتحدة على التفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة على التزامها بض ان محاية السالمة الشخصية للشخص ذي اإلعاقة وذلك تطبيقـا ملـا جـاء
يف نــص املــادة  17منهــا والــيت نصــت علــى أن لكــل شــخص ذي إعاقــة احلــق يف اح ـرتام ســالمته
الشخصــية والعقليــة علــى قــدم املســاواة م ـ اآلص ـرين وذلــك مــن صــالل من ـ اســتخدام األشــخاص
املعاقني يف التجارم الطبية دون احلصول على املوافقة منـه أو مـن ويل أمـره أو مـن يتقـدم عنـه قانونـا
وهــو مــا ــت اإلشــارة إليــه يف عــدد مــن م ـواد القــانون الحتــادي رقــم ( )12لســنة  0225يف شــأن
املسؤولية الطبية لسنة  0225كاملادة رقم ( )4فقرة ( )4واملادة رقـم ( )7فقـرة (د) واملـادة رقـم ()5
واملــادة رقــم ( )6واملــادة رقــم ( )12فقـرة ()0ن ك ــا فرضــت املــادة ( )14مــن القــانون تــدابري صــارمة
حل اية مجي األشخاص من التعقيم القسري ومحاية الفتيات والنساء من اإلجها القسري.
المادة ()2٤
حرية التنقل والجنسية
 -154ض ن املشرع اإلمارا احلـق يف اكتسـام جنسـية دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة .فلكـل
م ـواطنن مقــيم يف أي مــن اإلمــارات األعضــاءن احلــق يف الت ت ـ انســية الدولــة .ك ــا أن املشــرع
اإلمارا ل جييز بأي حال إصفاء املواليد ويعاق كل مـن قـام بـذلك بالسـجن "املـادة  407مـن
القـ ــانون الحتـ ــادي رقـ ــم  4لعـ ــام  1657املعـ ــدل بالقـ ــانونني الحتـ ــاديني رقـ ــم  44لعـ ــام 0227
ورقم  70لعام  0226اخلاص بالعقوبات".
 -157وتتخــذ دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة اإلج ـراءات الــيت تكفــل تســجيل األطفــال ذوي
اإلعاقة فور ولدتم .ك ا يض ن هلم القـانون فـور ولدتـم احلـق يف احلصـول علـى اسـم واحلـق يف
اكتسام اجلنسية "ملن يتم جتنيسه إلكم القانون".
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 -156وبناء على ما قضت به املادة الثانية من القانون الحتادي رقم  17لعام  1670اخلاص
باجلنسية وجوات السفر "وما طرأ عليه من تعديل يف القانون الحتادي رقم  12لعام :"1677
 -157يعت مواطنا إلكم القانون:


العرإ املتوطن يف أحدى اإلمـارات األعضـاء عـام  1607أو قبلهـا الـذي حـاف علـى إقامتـه
العادية فيها حىت تاري نفاذ القانون؛



املولود يف الدولة أو اخلارج ألم مواطن يف الدولة إلكم القانون؛



املولود يف الدولة أو اخلارج من أم مواطنة إلكم القانون و يثبت نسبه ألبيه قانونا؛



املولود يف الدولة أو اخلارج ألم مواطنة إلكم القانون وألم هول أو ل جنسية له؛



املولود يف الدولة ألبوين هولني ويعت اللقيي مولودا فيها ما يثبت العكس؛



وحــدد القــانون املــذكور أعــاله أحكــام األف ـراد الــذين جيــوت هلــم احلصــول علــى جنســية الدولــة
بالتجنس أو بالتبعية.

 -155ك ــا حــددت املــادة ( )17مــن قــانون اجلنســية املــذكور أعــاله احلــالت الــيت يــتم فيهــا
إسقا اجلنسية وذلك على النحو التايل:


إذا اخنــر حامــل اجلنســية يف صدمــة عســكرية لدولــة أجنبيــة دون إذن مــن الدولــة وكلــف بـرتجمل
اخلدمة ورفق ذلك؛



إذا ع ل ملصلحة دولة معادية؛



إذا جتنس خمتارا انسية دولة أجنبية.

 -156ك ا حدد القانون يف املادة  16احلالت اليت تسح فيها اجلنسية وهي:
-1

إذا أتى ع ال يعد صطرا على أمن الدولة وسالمتها أو شرع يف ذلك؛

-0

إذا تكرر احلكم عليه ارائم مشينة؛

-4

إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش يف البيانات اليت استند إليها يف منحه اجلنسية؛

-4

إذا أقام صارج الدولة بصورة مست رة ودون م ر مدة تزيد على أرب سنوات.

و ذا فرن تشريعات دولة اإلمارات ل جتيز جتريد أحد من جنسية الدولة تعسفا إل وفق
ما حدده القانون.
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المادة ()2٤
العيش المستقل واإلدماج في المجتمع
 -162اذــذت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــدابري الالتمــة لتعزيــز إدمــاج األشــخاص ذوي
اإلعاقة يف اجملت و كينهم من الارسة شؤون حياتم املختلفة باستقاللية.
 -161وق ـ ــد ح ـ ــدد الق ـ ــانون الحت ـ ــادي رق ـ ــم ( )06لع ـ ــام  0226املع ـ ــدل بالق ـ ــانون الحت ـ ــادي
رقــم ( )14لعــام  0226اخلــاص إلقــوق املعــاقني الــدور املتعــني علــى مؤسســات الدولــة القيــام بــه
لتيسري إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملت (املادة 14ن 16ن 17ن 16ن .)02
 -160ك ا كفل القانون املذكور أعاله حق الشـخص ذي اإلعاقـة يف الت تـ ببيئـة مؤهلـة حـىت
تتهيأ له ال روة املعينة على العيش باستقاللية (الفصل اخلامس من القانون).
 -164ك ــا تضـ ـ ني الق ــانون امل ــذكور أع ــاله م ــا يؤك ــد عل ــى ح ــر إيـ ـواء األش ــخاص ذوي
اإلعاقــة يف مراكــز رعايــة وتأهيــل املعــاقني وع ـزهلم وإبعــادهم عــن الوســي العــائلي حي ـ إن الــدور
األساسي هلذه املراكز ك ا ورد يف املادة ( )6من القانون إ ا هو مقتصر على تقدمي برامو الرعاية
والتأهيل اليت ترمي إىل دمو األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملت .
 -164وصدرت العديد من القرارات الوتاريةن مثل قرار لس الوتراء رقـم ( )7لعـام  0212يف
ش ــأن املؤسس ــات غ ــري احلكومي ــة اخلاص ــة برعاي ــة وتأهي ــل املع ــاقني والقـ ـرار ال ــوتاري رق ــم ()064
لع ــام  0211يف ش ــأن القواع ــد التنفيذي ــة للقـ ـرار امل ــذكورن تفي ــد يف له ــا مبنـ ـ م ــنح تـ ـراصيص
لل ؤسسات اليت تسعى إىل إيواء األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -167وقــد قامــت وتارة الشــؤون الجت اعيــة بتوقي ـ مــذكرات تفــاهم م ـ عــدة جهــات مثــل
وتارة األشــغال العامــة وبرنــامو الشــي تايــد لإلســكان ودائــرة املســاكن بالشــارقة وغريهــان وذلــك
بغر توحيد اجلهود يف تطبيق معايري ومواصفات البيئة املؤهلة لل سـاكن اخلاصـة باألشـخاص
ذوي اإلعاقة.
 -166ك ــا تقــوم مدينــة الشــارقة للخــدمات اإلنســانية بتقــدمي بعــق صــدمات الــدعم املســاندة
لمطفال املعاقني داصل مناتهلم.
 -167ك ــا أطلق ــت مؤسس ــة تاي ــد العلي ــا للرعاي ــة اإلنس ــانية وش ــؤون القص ــر ال ن ــامو ال ــوطين
إلدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة حيـ محـل شـعار الـدورة الثانيـة مـن هـذا املشـروع الـوطين للعــام
( )0212اسـ ــم "حياتنـ ــا يف انـ ــدماجنا" ويهـ ــدة هـ ــذا املشـ ــروع إىل تعريـ ــف اهليئـ ــات احلكوميـ ــة
ومؤسسات القطاع اخلاص بأفضل امل ارسات العاملية املطبقة يف توفري اخلدمات لمشخاص ذوي
اإلعاقة وتيئة البيئات احمليطة.
 -165ك ا يهدة هذا املشروع إىل مكافأة أكثر املؤسسات التزاما بتطبيق هذه املعايري وذلـك
بغية حتفيزها لبذل املزيد من اجلهود لتعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وحتقيق استقالليتهم.
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المادة ()10
التنقل الشخصي
 -166سـ ــبقت اإلشـ ــارة إىل أحكـ ــام الفص ـ ــل اخلـ ــامس مـ ــن الب ـ ــام الثـ ــا للقـ ــانون الحت ـ ــادي
رق ــم ( )06لع ــام  0226واملع ــدل بالق ــانون الحت ــادي رق ــم ( )14لع ــام  0226اخل ــاص إلق ــوق
املعــاقني .وتنفيــذا ألحكــام املـواد الــيت كفلــت حــق الشــخص ذي اإلعاقــة يف الت تـ بالبيئــة املؤهلــة
شــرعت وتارة الشــؤون الجت اعيــة وبالتعــاون م ـ جهــات أصــرى يف تنفيــذ وعــة مــن املبــادرات
واملشــاري يف ه ـذا اجملــال منهــا كــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة احلركيــة مــن قيــادة املركبــات وفقــا
ملعايري فنية لتعديل املركبات حس طبيعة اإلعاقة.
 -022ك ـا أن دوائـر تـرصيص املركبـات تعفـي األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن دفـ الرسـوم تنفيــذا
ألحكـ ــام امل ـ ـواد ( )07مـ ــن قـ ــانون حقـ ــوق املعـ ــاقني املـ ــذكور أعـ ــاله واملـ ــادة ( )64مـ ــن القـ ــانون
رقم ( )01لعام  0227بشأن أحكام السري واملرور
 -021ك ا إعفاء املركبات اخلاصة بذوي اإلعاقة أو أولياء أمورهم من دفـ رسـوم اسـتخدام
الطرق مدفوعة األجر وبـذلك يـت كن األشـخاص ذوو اإلعاقـة مـن اسـتخدام هـذه الطـرق بشـكل
مريح وبعيد عن التدحام املروري وبشكل ا .
 -020وتقوم وتارة الشؤون بالتعاون مـ هيئـة الطـرق واملواصـالت بدراسـة متطلبـات األشـخاص
ذوي اإلعاقــة صصوصــا عنــد اســتخدام وســائل النقــل العــام للتغل ـ علــى املشــكالت واملصــاع
اليت قد نعهم من استخدامها.
 -024وقــد قامــت وتارة الشــؤون وبالتعــاون مـ ســلطة املطــارات برمــارة دإ بدراســة الصــعوبات
اليت تواجه األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف تـنقلهم صـالل السـفر جـوان وقـد تن ـيم دورات تدريبيـة
للعاملني يف مطار دإ حول تقدمي اخلدمات لذوي اإلعاقة ع املطار.
المادة ()12
حرية التعبير والحصول على معلومات
 -024إن حرية التعبري عن الرأي مكفولة يف تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة .فحسـ
ما جاء يف دستور الدولة (حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابةن وسائر وسائل التعبري مكفولة
يف ح ــدود الق ــانون) امل ــادة .42ك ــا كف ــل الق ــانون الحت ــادي رق ــم ( )06لع ــام  0226واملع ــدل
بالقـ ــانون الحتـ ــادي رقـ ــم  14لعـ ــام  0226اخلـ ــاص إلقـ ــوق املعـ ــاقني حريـ ــة التعبـ ــري عـ ــن ال ـ ـرأي
لمشــخاص ذوي اإلعاقــة واعــرتة إلقهــم يف احلصــول علــى املعلومــة .حي ـ جــاء يف نــص املــادة
السابعة منه "تكفـل الدولـة لل عـاق الارسـة حقـه يف التعبـري وإبـداء الـرأي باسـتخدام طريقـة برايـلن
ولغــة اإلشــارة وغريمهــا مــن طــرق التواصــلن وحقــه يف طل ـ املعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا علــى قــدم
املســاواة مـ اآلصـرين" .وحتقيقـ ا هلــذه الغايــةن تع ــل أجهــزة اإلعــالم احلكوميــة واخلاصــة علــى فــتح
قنوات التصال املختلفة لمشخاص ذوي اإلعاقة ع كل من اإلعـالم املرئـي واملسـ وع واملقـروء.
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حي توجد يف الدولة أرب مؤسسات إعالمية حكومية وهي :اجمللس الـوطين لإلعـالمن ومؤسسـة
أبو ظي لإلعالمن ومؤسسة دإ لإلعالمن ومؤسسة الشارقة لإلعالم.
 -027وذصــص كــل مــن مؤسســة الشــارقة لإلعــالم ومؤسســة أبــو ظــي لإلعــالم مســاحة تمنيــة
أسبوعية يف قنواتا التلفزيونية واإلذاعية لطرح قضايا املعاقني املختلفة ع برامو خمصصةن إذ تقـوم
مدينـة الشــارقة للخــدمات اإلنســانية بالتعــاون مـ مؤسسـة الشــارقة لإلعــالم بتقــدمي برنــامو "مشــاعل
األمــل" بشــكل أســبوعي للتوعيــة إلقــوق املعــاقني ومناقشــة املوضــوعات ذات العالقــة باإلعاقــة .ك ــا
تقوم مؤسسة تايد للرعاية اإلنسانية بالتعاون م مؤسسة أبو ظي لإلعالم بتقـدمي برنـامو "حاجـات
وآمـ ــال" اإلذاعـ ــي وهـ ــو برنـ ــامو مباشـ ــر ينـ ــاقش موضـ ــوعات متنوعـ ــة عـ ــن اإلعاقـ ــة ويتـ ــيح الفرصـ ــة
لمشخاص ذوي اإلعاقة يف التعبري عن آرائهم يف كل ما يطرح من موضوعات.
 -026ك ا توفر كل مـن مؤسسـة أبـو ظـي لإلعـالم ومؤسسـة الشـارقة لإلعـالم لغـة اإلشـارة يف
النشرات اإلصبارية اليومية اليت تبثها قنواتا التلفزيونية وكذلك يف ال امو اخلاصة بقضايا املعاقني.
 -027وتبـ األجهــزة احلكوميــة بـرامو اخلــي املباشــر اإلذاعيـة الــيت تفــتح البـام لقاعــدة عريضــة
مـن املسـت عني مبـن فـيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة لإلبـال عـن شـكاويهم و كيـنهم مـن التواصــل
م املسؤولني وصناع القرار حللها.
 -025ك ــا يتــيح التلفزيــون املــدفوع "شــبكة  "OSNوهــي شــبكة تلفزيونيــة مقرهــا دإ الفرصــة
لذوي اإلعاقة الس عية يف الت ت بالعنونة املصاحبة ملا يعر يف القنوات املختلفة من برامو.
 -026ويف إط ــار س ــعي الدول ــة إىل تعزي ــز إع ــال ح ــق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف حري ــة التعب ــري
واحلصول على املعلومةن تع ل املؤسسات احلكومية على تطـوير املشـاري الـيت تـدة إىل تعزيـز تواصـل
األشخاص ذوي اإلعاقة م بقية أفراد اجملت وتسهيل حصوهلم على املعلومات يف صيم ميسرة.
 -012ففي ا يتعلـق اهـود الدولـة يف تعزيـز اسـتخدام لغـة اإلشـارةن تبـذل املؤسسـات العاملـة يف
ــال اإلعاقــة جهــودا كبــرية يف اســتحدا قـواميس إشــارية موحــدةن حيـ بــادرت مدينــة الشــارقة
للخــدمات اإلنســانية منــذ العــام  1666بتن ــيم امللتقيــات وورش الع ــل التدريبيــة بغــر وض ـ
قــامو إشــاري موحــد علــى مســتوى الدولــة وتع ي ــه علــى العــا العــرإ .وبالتعــاون م ـ اللجنــة
الجت اعية يف جامعة الدول العربية إعداد القامو اإلشاري املوحد.
 -011وق ــد قام ــت وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة م ــؤصرا بالتع ــاون مـ ـ هيئ ــة تن ــيم التص ــالتن
باعتبارهــا اجلهــة الرقابيــة علــى مــزودي صــدمات التصــالت يف الدولــةن بــرطالق مشــروع صــدى
الصـ ت وهــو مشـروع يهــدة إىل تعزيــز تواصـل املعــاقني مسعيـا والــذين لــديهم صـعوبات نطــق مـ
مؤسســات الدولــة املختلفــة .حيـ يــتم مــن صــالل هــذا املشــروع إنشــاء مراكــز خلدمــة الع ــالء يف
الش ــركات املقدم ــة خل ــدمات التص ــالت تع ــل عل ــى تيس ــري تواص ــل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
الس ـ عية والنطقيــة م ـ اجلهــات اخلدميــة أي ـ ا كانــتن مــن صــالل ترمجــة لغــة اإلشــارة وحتويلهــا إىل
نصوص مكتوبة "إلكرتونية أو بالفاكس" وإيصاهلا إىل اجلهات املقصودة والعكس.
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 -010ك ــا قام ــت وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة بالتع ــاون م ـ ـ مؤسس ــة اإلم ــارات لالتص ــالت
برطالق باقة  freedomاليت ذصل األشخاص ذوو اإلعاقة مبوجبها على ذفيضات بنسبة ءسني
يف املائــة علــى املكاملــات اهلاتفيــة والرســائل النصــية وصــدمات اإلنرتنــت لتيســري تواصــلهم مـ مجيـ
مؤسسات اجملت  .وتعد مطبعـة املكفـوفني مبؤسسـة تايـد للرعايـة اإلنسـانية مـن أهـم املشـاري الـيت
أقامتهــا الدولــة لتــوفري املعلومــات لل عــاقني بص ـريان حي ـ تقــوم املطبعــة برنتــاج املنــاهو الدراســية
والكت الثقافية والنشرات املتنوعة .وتقوم برنتاج الوسائل التعلي ية باخلي البـارت وإتاحتهـا للطلبـة
الدارسني يف مدار التعليم العام.
 -014ك ــا تــن م مؤسســة تايــد للرعايــة اإلنســانية املســابقة الســنوية لق ـراءة قصــة برايــل وذلــك
حرصــا منهــا علــى نشــر املعرفــة وتوســي مــدارجمل الطلبــة املكفــوفني وتشــجيعهم علــى ق ـراءة الكت ـ
املطبوعة بطريقة برايل.
 -014وقــد ضـ ن املشــرع يف دولــة اإلمــارات حريــة انتقــال املعلومــة للشــخص املعــاق مــن صــالل
إعفــاء مجي ـ املراســالت ال يديــة لل كفــوفني م ــن دف ـ الرســوم ال يديــة املســتحقة عليهــا "وذل ــك
مبقتضى املادة  42من القانون الحتادي رقم  14لعام  0226اخلاص إلقوق املعاقني".
 -017ويف السياق ذاتهن تسعى مؤسسات الدولـة اخلدميـة إىل تيسـري وصـول األشـخاص ذوي
اإلعاقة إىل املعلومات عن اخلدمات املختلفة اليت تقدمها هذه املؤسسات ملختلف شرائح اجملت
وذلك ع مواقعها على شبكة اإلنرتنت.
 -016وقد أطلق مركز أبو ظي للتكنولوجيا مشروع وصول ذوي اإلعاقة للخـدمات احلكوميـة.
حي ـ يهــدة هــذا املشــروع إىل وض ـ املعــايري واإلج ـراءات اإلرشــادية والتشــغيلية لقن ـوات تقــدمي
اخلــدمات احلكوميــة متضـ نة اخلــدمات اإللكرتونيــة واخلــدمات املقدمــة س ـواء عــن طريــق شــبابيك
اخلدمات الكاونرت أو األكشاجمل أو اخلدمات اليت يتم تقدملها بواسطة اهلاتف.
 -017وإىل جان ـ ـ جهـ ــود املؤسسـ ــات احلكوميـ ــة اآلنفـ ــة الـ ــذكرن تع ـ ــل املؤسسـ ــات األهليـ ــة
واخلاصــة مبــا فيهــا مجعيــات املعــاقني علــى كــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الارســة حقهــم يف
التعبري عـن الـرأي وذلـك مـن صـالل عقـد النـدوات واملنتـديات الراميـة إىل التوعيـة إلقـوقهم والـدور
املتعني على اجلهات احلكومية القيام به لتعزيزها .ك ا تع ل هذه املؤسسـات علـى تيسـري تواصـل
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ـ مؤسس ــات اجملت ـ املختلف ــةن وتع ــل عل ــى إتاح ــة املعلوم ــات هل ــم
بصـيغة ميســرة .فج يـ أنديــة ومجعيــات املعــاقني تقـوم برتاحــة املعلومــات عنهــا يف املواقـ الشــبكية
اخلاصة ا .ك ا تع ل مجعية اإلمارات لل عاقني بصريا على توفري الكت املطبوعة بطريقـة برايـل
والكتـ املسـ وعة وذلــك عـ صدمــة الكتــام الرق ــي النــاطق "عـ ن ــام الــديزي" الــذي أطلقتــه
اجل عيــة بالتعــاون مـ صــندوق املســؤولية الجت اعيــة بــوتارة الشــؤون الجت اعيــة .و ــدة تطــوير
ط ــرق التواص ــل ب ــني أفـ ـراد اجملت ـ ـ واألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة نف ــذت وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة
وعــة مــن الــدورات التدريبيــة مثــل دورات علــى لغــة اإلشــارة للعــاملني يف إدارة اجلنســية واإلقامــة
واجل ارجمل وغري ذلك من املؤسسات.
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 -015وقد ن ت أيضا ورش ع ل لل عاقني لتعريفهم بن ـام "النقـا السـوداء" يف املخالفـات
املرورية جل ي األشخاص املعاقني مسعيا الذين يقودون املركبات.
المادة ()11
احترام الخصوصية
 -016لقــد وضـ املشــرع يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة األســس التشـريعية الكفيلــة بــاحرتام
صصوصـية األفـراد وصــوهنا مــن التعــدي عليهــا .فحسـ مــا جــاء يف نــص املــادة  41مــن الدســتور
ف ــرن حري ــة املراس ــالت ال يدي ــة وال قي ــة وغريه ــا م ــن وس ــائل التص ــال وسـ ـريتها مكفولت ــان وفق ــا
للقانون .ك ا أكدت املادة  46من الدستور على أن لل ساكن حرمةن ل جيوت دصوهلا بغري إذن
أهلهـا إل وفـق أحكــام القـانون ويف األحـوال احملــددة فيـه .وإع ـال هلــذه املبـادئ الدسـتورية قضــت
امل ــادة  475م ــن ق ــانون العقوب ــات الحت ــادي رق ــم  4لع ــام  1657املع ــدل بالق ــانونني الحت ــاديني
رقم  44لعام  0227ورقم  70لعام  0226إلبس وتغرمي من اعتدى علـى حرمـة احليـاة اخلاصـة
أو العائلي ــة لمفـ ـراد وذل ــك إذا ارتكـ ـ أح ــد األفع ــال اآلتي ــة يف غ ــري األحـ ـوال املص ــرح ــا قانونـ ـ ا
أو بغري رضاء اجملين عليه:
 -002اسـرتق السـ أو سـجل أو نقــل عــن طريـق جهــات مـن األجهــزة أيـ ا كـان نوعــه ريادثــات
جــرت يف مكــان صــاص أو عــن طريــق اهلــاتف أو أي جهــات آصــر .الــتقي أو نقــل اهــات أيـ ا كــان
نوعــه صــورة شــخص يف مكــان صــاص .فــرذا صــدرت األفعــال املشــار إليهــا يف احلــالتني الســابقتني
أثن ــاء اجت ــاع عل ــى مسـ ـ أو مـ ـرأى م ــن احلاضـ ـرين يف ذل ــك الجت ــاع فررض ــاء ه ــؤلء يك ــون
مفرتضا .ك ا يعاق بالعقوبة نفسها من نشر برحدى طرق العالنية أصبارا أو صورا أو تعليقات
تتصل بأسرار احلياة اخلاصة أو العائلية لمفراد ولو كانت صحيحة.
 -001ويف إطــار حــرص املشــرع علــى إضــفاء مزيــد مــن اح ـرتام ومحايــة صصوصــية األف ـراد ذوي
اإلعاقةن فرن املادة الثامنة من القانون الحتادي رقـم  06لعـام  0226املعـدل بالقـانون الحتـادي
رقم  14لعام  0226يف حقـوق املعـاقني تضـ ن الدولـة احل ايـة الالتمـة ملراسـالت الشـخص ذي
اإلعاقة وسجالته الطبية وأموره الشخصية.
المادة ()15
احترام البيت واألسرة
 -000تؤكــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبصــادقتها علــى التفاقيــة الدوليــة اخلاصــة إلقــوق
املعاقني على التزامها الكامل بالقضاء علـى الت ييـز علـى أسـا اإلعاقـة يف مجيـ املسـائل املتعلقـة
ب ــالزواج واألس ــرة وال ــولدة وغريه ــان ف ــالزواج ح ــق مكف ــول للج ي ـ يف التش ـريعات الوطني ــة لدول ــة
اإلمــارات .فقــانون األح ـوال الشخصــية كفــل هــذا احلــق لمشــخاص ذوي اإلعاقــة واشــرت لــزواج
فاقد العقل قبول الطرة اآلصر به ك ا تقدم.
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 -004وقد أنشأت دولة اإلمارات العربية املتحدة مؤسسة صندوق الزواجن وهي مؤسسة أسرية
رائدة تع ل على تشجي املواطننين مبن فـيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـةن علـى الـزواجن حيـ ـنح
هذه املؤسسة مجي املواطنني مساعدات ماليـة لتغطيـة مهـور الزوجـات تشـجيعا منهـا علـى تكـوين
وبناء األسرة اإلماراتية.
 -004ومــن ش ـرو حصــول املتقــدمني علــى هــذه املنحــةن اســتك ال الفحوصــات الطبيــة قبــل
الزواج وذلك كرجراء وقـائي منعـا لتعـر املواليـد اجلـدد ألي مـر ملكـن أن يتسـب يف إحـدا
إعاقة باملولود أو عاهة مستدملة.
 -007ول تتض ـ ن تش ـريعات دولــة اإلم ــارات العربيــة املتح ــدة مــا يقي ــد اصتيــار ال ــزوجني لع ــدد
األولد الـ ـراغبني يف إجن ــا من ب ــل إن الدول ــة تش ــج عل ــى اإلجن ــام و ــنح امل ــوظفني الع ــاملني يف
القطاع العام عالوة إضافية عن كل مولود جديد يولد لمسرة.
 -006ك ا ل يوجد يف تشريعات الدولة أي نـص ملنـ الشـخص املعـاق مـن إمكانيـة احتضـان
طفل ض ن هذا اإلطـار إذ تبقـى مصـلحة الطفـل هـي احملـدد يف إيداعـه بـأي عائلـة بصـرة الن ـر
عن اإلعاقة.
 -007و اشــيا م ـ مــا طالبــت بــه املــادة ( )04مــن التفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقة واليت أقرت حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالزواج وتكوين أسرةن حترص الدولة علـى إقامـة
تن يم العر اجل اعي الثا لذوي اإلعاقة والتكفل ا ي
األعرا اجل اعية لل عاقني .حي
مصاريف الزواج لعدد منهم .ك ا تن يم دورات وبرامو تثقيفية لل قبلني علـى الـزواج يف مجعيـة
النهضة النسائية وقسم التوجيه يف احملاكم.
 -005وتع ـ ــل وتارة الش ـ ــؤون الجت اعي ـ ــة جنب ـ ــا إىل جن ـ ـ م ـ ـ مؤسس ـ ــات التن ي ـ ــة األس ـ ـرية
واخلدمات الجت اعية يف الدولة وذلك مـن أجـل تقـدمي مجيـ أشـكال املسـاعدة الـيت تـؤمن احليـاة
األسرية الكرملة للشخص املعاق وتض ن استقرارها.
 -006وتق ـ ــدم وتارة الش ـ ــؤون الجت اعي ـ ــة الثل ـ ــة يف إدارة الضـ ـ ـ ان الجت ـ ــاعين مس ـ ــاعدات
اجت اعي ـ ــة ش ـ ــهرية لمش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة وأس ـ ــرهم .فب وجـ ـ ـ الق ـ ــانون الحت ـ ــادي رق ـ ــم 0
لعام  0221كل شخص معاق داصل ض ن الفئات املستحقة لل ساعدات الجت اعيـة حسـ
ما هو منصوص عليه يف هذا القانون.
 -042ك ــا أن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة مش ـ ـ ولون يف اخل ــدمات ال ــيت تق ــدمها دور الرعاي ــة
الجت اعية التابعة للوتارة.
 -041ك ـا تعـد دائــرة اخلـدمات الجت اعيــة بالشـارقة مــن أكـ مقــدمي اخلـدمات الجت اعيــة
إىل جان ـ وتارة الشــؤون الجت اعيــة بالدولــة .إذ ذــتص الــدائرة برنشــاء دور الرعايــة الجت اعيــة
وتقــدمي صــدمات الرعايــة املنزليــة وصــدمات محاي ــة الضــعفاء "مبــن فــيهم املعــاقون" وتقــدمي ال ــدعم
الجت اعي والتأهيل للفئات احملتاجة والقيام بالدراسات والبحو الجت اعية.
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 -040وتســعى الــدائرة ا ي ـ وحــداتا التن ي يــة إىل تــأمني احلقــوق بأنواعهــا لفئاتــا املســتهدفة
مبن فيهم ذوو اإلعاقةن واليت تتض ن:


حق التعليم؛



حق احلصول على األوراق الثبوتية؛



حق املأوى؛



حق العيش بأسرة؛



حق التن ية والتأهيل؛



حق الصحة؛



حق احل اية من اإلساءة؛



حق املعيشة؛



حق الدمو باجملت ؛



حق تكوين أسرة من صالل الضم إىل أسر بديلة أو التزويو أو غري ذلك؛



تأمني دصل.

 -044وتع ل العديد من املؤسسات الجت اعية يف الدولة على إعداد سياسات وطنيـة حل ايـة
األطفــال "مبــن فــيهم األطفــال ذوو اإلعاقــة" مــن كافــة صــور اإلســاءة والســتغاللن وتــأمني احليــاة
الكرملة هلم وألسرهم .وسبقت اإلشارة إىل مشروع القانون الحتادي حل ايـة حقـوق الطفـل الـذي
يكفــل هلــم احلقــوق األس ـريةن احلقــوق الصــحيةن احلقــوق الجت اعيــةن احلقــوق الثقافيــةن احلقــوق
التعلي ية واحلق يف احل اية م إقرار تدابري هذه احل اية وآلية تنفيذها.
 -044ك ــا أعــدت هيئــة تن يــة اجملت ـ بــدإ سياســة وطنيــة تركــز علــى تــأمني سياســة متكاملــة
حل اية لمطفال وذلك على الصعيد احمللي لإلمارة.
المادة ()14
التعليم
 -047يعـد التعلــيم مـن احلقــوق الدسـتورية الــيت كفلهــا املشـرع يف دولــة اإلمـارات العربيــة املتحــدة
للج ي ـ دون أي ييــزن فقــد جــاء يف املــادة  17مــن الدســتور مــا نصــه :التعلــيم عامــل أساســي
لتقــدم اجملت ـ  .وهــو إلزامــي يف مرحلتــه البتدائيــة و ــا يف كــل مراحلــه داصــل الحتــاد .ويض ـ
القانون اخلطي الالتمة لنشر التعليم وتع ي ه بدرجاته املختلفةن والقضاء على األمية.
 -046وقد جاءت أحكام القانون الحتادي رقم  06لعام  0226املعدل بالقانون الحتادي
رقـ ــم  14لعـ ــام  0226اخلـ ــاص إلقـ ــوق املعـ ــاقني لتأكـ ــد علـ ــى كفالـ ــة هـ ــذا احلـ ــق لمشـ ــخاص
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ذوي اإلعاقــةن إذ جــاء يف نــص املــادة " 10تضـ ن الدولــة لل عــاق فرصــا متكافئــة للتعلــيم ضـ ن
مجي ـ املؤسس ــات الرتبوي ــة أو التعلي ي ــة والتأهي ــل امله ــين وتعل ــيم الكب ــار والتعل ــيم املس ــت رن وذل ــك
ضـ ـ ن الص ــفوة الن امي ــة أو يف ص ــفوة صاص ــة إذا اس ــتدعى األم ــر ذل ــكن مـ ـ ت ــوفري امل ــنهو
الدراســي بلغــة اإلشــارة أو طريقــة برايــل وبــأي طــرق أصــرى حسـ القتضــاء .ول تشــكل اإلعاقــة
يف ذاتـا مانعــا دون طلـ النتســام أو اللتحــاق أو الــدصول إىل أي مؤسســة تربويــة أو تعلي يــة
من أي نوعن حكومية كانت أم صاصة".
 -047ك ــا أكــد القــانون اآلنــف الــذكر علــى التزامــات اجلهــات ذات العالقــة بــالتعليم بتــوفري
الرتتيبــات التيســريية املعقولــة الــيت كــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الــتعلم علــى قــدم املســاواة
مـ ـ اآلصـ ـرين .وك ــا ج ــاء يف نص ــه" :تلت ــزم وتارة الرتبي ــة والتعل ــيم ووتارة التعل ــيم الع ــايل والبحـ ـ
العل ي باذاذ اإلجراءات املناسبة بالتعاون م اجلهات املعنيةن لتوفري التشخيص الرتبـوي واملنـاهو
الدراسيةن والوسائل والتقنيات امليسرة ألغرا التدريسن ك ا تع ل على تـوفري طـرق بديلـة معـزتة
للتواص ــل مـ ـ املع ــاقنين ووضـ ـ اسـ ـرتاتيجيات بديل ــة لل ــتعلم وبيئ ــة مادي ــة ميس ــرة وغ ــري ذل ــك م ــن
الوسائل الالتمة لكفالة املشاركة التامة للطالم املعاقني".
 -045وقد تشكلت مبوجـ القـانون املـذكور أعـاله جلنـة متخصصـة بتعلـيم األشـخاص ذوي
اإلعاقـ ــةن ض ـ ـ ت الثلـ ــني مـ ــن اجلهـ ــات واجملـ ــالس ذات العالقـ ــة كـ ــوتارة الرتبيـ ــة والتعلـ ــيمن وتارة
التعلـيم العــايل والبحـ العل ــين وتارة الشـؤون الجت اعيــةن لـس أبــو ظـي للتعلــيمن هيئــة دإ
لل عرفة وغريها.
 -046ومن أهم األع ال اليت أنيطت ذه اللجنة:
 -1وضـ ال ـ امو التنفيذيــة لض ـ ان فــرص متكافئــة للرتبيــة والتعلــيم جل يـ املعــاقني
منذ مرحلـة الطفولـة املبكـرة ضـ ن مجيـ املؤسسـات الرتبويـة والتعلي يـة يف صـفوفها الن اميـة أو يف
وحدات التعليم املتخصصة؛
تطــوير البنــاء املنهجــي لل ـ امو التعلي يــة وإعــداد اخلطــي الرتبويــة املواكبــة لــروح
-0
العصر والتطور التقين واليت تتالءم م الس ات الن ائية والنفسية لل عاقني؛
 -4تن ــيم كاف ــة األم ــور املتعلق ــة بتعل ــيم املع ــاقني م ــن بـ ـرامو وإجـ ـراءات وأس ــالي
وشرو اللتحاق يف الصفوة الن امية وتأدية المتحانات؛
-4
ال املعاقني؛

وضـ سياســات تأهيــل وتــدري الكـوادر البشـرية الرتبويــة والتعلي يــة العاملــة يف

 -7تقــدمي الستشــارات واملســاعدة التقنيــة والفنيــة والتعلي يــة إىل كافــة املؤسســات
التعلي ية ودراسة طلبات الت ويل املتعلقة باملعدات والتقنيات وتأهيل بيئة املؤسسة التعلي ية.
 -042وتنفيــذا ألحكــام القــانون املــذكور أعــالهن تع ــل اجلهــات املعنيــة علــى تض ـ ني صططهــا
السرتاتيجية املبادرات والسياسات اليت من شأهنا إجنـاح بـرامو دمـو األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف
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املؤسس ــات الرتبوي ــة .حي ـ ـ ب ــادرت ك ــل م ــن وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة ووتارة الرتبي ــة والتعل ــيم
بالتنسيق في ا بينه ا من أجل دمو الطلبة من ذوي اإلعاقـة الدارسـني يف مراكـز الرعايـة والتأهيـل
التابعة لوتارة الشؤون الجت اعية يف ع وم املؤسسات الرتبوية التابعة لوتارة الرتبية والتعليم.
 -041ومــن أه ــم املب ــادرات ال ــيت تبنته ــا وتارة الرتبي ــة والتعل ــيم يف ه ــذا الص ــدد مب ــادرة "املدرس ــة
للج ي "ن وهي مبادرة ترمي إىل تعزيـز دمـو األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف التعلـيم العـام ابتـداء مـن
الصف الدراسي األول .وتعد فئة املكفوفني أوىل الفئات اليت طبقت عليها هذه املبـادرة حيـ
د هم بالكامل يف مدار الرتبية.
 -040وق ــد يف الع ــامني املاض ــيني الش ــروع يف دم ــو وع ــة م ــن ذوي اإلعاق ــة السـ ـ عية يف
مدار التعليم العـام إل أن النسـبة األكـ مـنهم ل تالـت تتلقـى تعلي هـا يف مراكـز رعايـة وتأهيـل
املعاقني .ويوضح اجلدول التايل نس املعاقني املنخرطني يف مدار التعليم العام*:

املصدر( :وتارة الرتبية والتعليمن )0210

 -044بل ــم ــوع الط ــالم ذوي اإلعاق ــة امللتحق ــني مبراك ــز رعاي ــة وتأهي ــل املع ــاقني احلكومي ــة
الحتادية واحلكومية احمللية واملراكز اليت تتب القطاع اخلاص يف العـام الدراسـي 0226د 0212مـا
وعه (.)4 667
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 -044وقــد اذــذت وتارة الرتبيــة والتعلــيم التــدابري الــيت مــن شــأهنا إجنــاح كــل مــا اذــاذه مــن
مبـادرات وتنفيـذ أحكـام املــادة  14مـن القـانون الحتـادي رقــم  06لعـام  0226املعـدل بالقــانون
الحتادي رقم  14لعام  0226اخلاص إلقوق املعاقني.
 -047من أهم هذه التدابري نذكر القرار الوتاري رقم  166لعام  0212بشأن اعت اد القواعـد
العامــة ل ـ امو الرتبيــة اخلاصــة باملــدار احلكوميــة واخلاصــةن فب وج ـ هــذا الق ـرار تتــوىل اإلدارات
املعنية بالوتارة كل يف ما صهان توفري احتياجات املدار مبا ذقق ذلكن منها اآل :


تيئة البيئة املدرسية لستقبال الطلبة من ذوي اإلعاقة؛



توفري الكوادر البشرية املتخصصة يف ال رعاية الفئات اخلاصة؛



توفري التقنيات واألجهزة واملراج العل ية الالتمة من أجل املشاركة يف املبادرة.

 -046والتهيئة اليت تع ل الوتارة على حتقيقها تش ل أيضا:


توفري مواصالت صاصة للطلبة من ذوي اإلعاقة احلركية؛



ع ل املنحدرات يف املدار ؛



ع ل دورات مياه لذوي اإلعاقة يف املدار ؛



تركي مصاعد يف املدار ؛



توفري الصتبارات واحلقائ التشخيصية وع ل التدريبات الالتمة هلا لل ختصني؛



توفري األدوات واألجهزة للطلبة من ذوي اإلعاقة؛



توفري كت مك ة لضعاة البصرن والكت املطبوعة بطريقة برايل للطلبة املكفوفني؛



تشــكيل فــرق الــدعم املدرســي يف املــدار وفــرق الرتبيــة اخلاصــة يف املنــاطق التعلي يــة ملتابعــة
شؤون الطلبة من ذوي اإلعاقة.

 -047ك ا تع ل الوتارة على تدري مجي الكـوادر علـى التعامـل مـ الطلبـة مـن ذوي اإلعاقـة
املنخرطني يف برامو الدمو الرتبوي املنفذة .فب وج القرار اإلداري رقم  707لسنة  0212يـتم
إنشاء  05مركز متخصص بتدري العاملني يف املدار احلكومية واخلاصة على تلبية احتياجـات
الدارسني من ذوي اإلعاقة يف ع وم مدار الرتبية والتعليم.
 -045ك ــا قامــت الــوتارة برنشــاء مراكــز دعــم الرتبيــة اخلاصــة يف مجي ـ املنــاطق التعلي يــة وهــي
مراكز تعىن بتشخيص وتقييم ومتابعة الطلبة من ذوي اإلعاقة.
 -046وسـعيا مـن الـوتارة إىل تــوفري صـدمات التـدري علـى مهــارات ريـددة لمطفـال أو الكبــار
أو املدرســني كتعلــيم طريقــة برايــل ولغــات اإلشــارة والتصــال الرتاك ــي والبــديل والتنقــل وغريهــان
ع لت الوتارة على إعداد كوادر مدربة وذلك من صالل:
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ابتعا طلبة الثانوية العامة لدراسة ذصصات دقيقة يف الرتبية اخلاصة؛



ع ل مراكز التدري يف أكثر من  02مدرسة لتدري املعل ـني علـى احلقيبـة التدريبيـة للـدمو
ألكثر من  4222متدرم؛



إع ــداد ك ـ ـوادر وطني ــة متخصص ــة يف النط ــق واللغ ــة واإلعاق ــة البص ـ ـرية يف دورات متخصص ــة
وتدري مكثف وتوفري األدوات الالتمة لتدريبهم؛



ت ـ ـ ــدري الطلب ـ ـ ــة واملعل ـ ـ ــني عل ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـرامو متخصص ـ ـ ــة ملختل ـ ـ ــف اإلعاق ـ ـ ــات عن ـ ـ ــد ت ـ ـ ــوفري
أجهزة متخصصة؛



تـدري الكـوادر الفنيــة واإلداريـة علــى بـرامو متخصصـة يف الرتبيــة اخلاصـة وكيفيــة دمـو الطلبــة
من ذوي اإلعاقة؛



احلضور واملشاركة يف مؤ رات ريلية وعاملية ومتخصصة يف الرتبية اخلاصة؛



إعداد مدربني معت دين يف عدة الت يف الرتبية اخلاصة.

 -072إىل جان اجلهود املبذولة من وتارة الرتبية والتعليم لتعزيز دمو األشـخاص ذوي اإلعاقـة
يف مجي املؤسسات الرتبويةن قامت كل من مؤسسـة تايـد العليـا للرعايـة اإلنسـانية ومدينـة الشـارقة
للخدمات اإلنسانية باذاذ إجـراءات عديـدة مـن شـأهنا تعزيـز إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف
امل ــدار الع ومي ــة واخلاص ــةن م ــن ذل ــك م ــثالن قي ــام مؤسس ــة تاي ــد العلي ــا للرعاي ــة اإلنس ــانية يف
العام  0212بتوقي اتفاقية م لس أبو ظـي للتعلـيمن تقـوم املؤسسـة مبوجبهـا بنقـل الطلبـة ذوي
اإلعاقة لل دار احلكومية واخلاصة "وذلك على املسـتوى احمللـي إلمـارة أبـو ظـين علـى أن يتـوىل
اجملل ــس ت ــوفري مجيـ ـ التجهيـ ـزات املطلوب ــة ح ــىت ي ــت كن الطلب ــة الدارس ــون م ــن ذوي اإلعاق ــة م ــن
احلصول على التعليم على قدم املساواة م اآلصرين".
 -071ومنــذ توقيـ هــذه التفاقيــةن كنــت املؤسســة مــن دمــو أكثــر مــن  4722مــن الطلبــة يف
املــدار احلكوميــة واخلاصــة يف إمــارة أبــو ظــي .ك ــا تقــوم مدينــة الشــارقة للخــدمات اإلنســانية
بالتنســيق م ـ منطقــة الشــارقة التعلي يــة لفــتح ب ـرامو دمــو إضــافية يف املــدار احلكوميــة يف مجي ـ
املناطق التابعة لإلمارة مبا يف ذلك القرى واملناطق النائية.
 -070أم ــا في ــا يتعل ــق بض ـ ان ح ــق التعل ــيم لمش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف مؤسس ــات التعل ــيم
الع ــايل فق ــد اذ ــذت وتارة التعل ــيم الع ــايل الت ــدابري الالتم ــة ال ــيت تضـ ـ ن ه ــذا احل ــق يف اجلامع ــات
احلكوميــة واخلاصــة .فب وجـ املــادة ( )14مــن قــانون حقــوق املعــاقني املــذكور تلتــزم وتارة التعلــيم
العــايل بتــوفري الرتتيبــات التيس ـريية املعقولــة للطلبــة الدارســني يف مؤسســاتان وقــد قامــت كــل مــن
جامعيت اإلمارات وتايد بفتح مكات لتقدمي صدمات الدعم املختلفة لت كني الطلبة املعاقني مـن
التعلم على قدم املساواة م أقراهنم من غري املعاقني.
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المادة ()13
الصحة
 -074لقد ض نت تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة احلق يف الرعاية الصحية لل واطنني
من ذوي اإلعاقة املادة رقم ( )12من القانون الحتادي رقم ( )06لعام  0226املعدل بالقـانون
الحتادي رقم ( )14لعام  0226اخلاص إلقوق املعاقني .وإع ال هلذه املادة تقـوم وتارة الصـحة
بت ــوفري األجه ــزة املس ــاعدة كاملعين ــات السـ ـ عية واألجه ــزة املس ــاعدة عل ــى احلرك ــة مث ــل الكراس ــي
املتحركة جل ي األطفال والبالغني من ذوي اإلعاقة.
 -074ك ــا تقــدم الدولــة مجيـ اخلــدمات الصــحية انــا جل يـ املـواطنني مــن ذوي اإلعاقــة مبــا يف
ذلك العالج باخلارج .ك ا تتوفر برامو تأمني صحي لل عاقني من غري املواطنني وهلا شركات تأمني
أو هيئات صحية مثل برنا ي "عونك" و"ثقـة" (هيئـة الصـحة بـأبو ظـي) تقـدمان صـدمات التـأمني
الصــحي لمشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن غــري املش ـ ولني يف الض ـ ان الصــحين هــذا وقــد بلــم عــدد
املش ولني يف هذا ال نامو عام  0211ما يزيد عن  7222شخص من ذوي اإلعاقة.
 -077ك ــا تكف ــل البطاق ــة ال ــيت تص ــدرها وتارة الص ــحة تغطي ــة الع ــالج الص ــحي لل ع ــاقني يف
اإلمارات األصرى .ويعفى املعاقون املستخدمون هلذه البطاقة من دف رسوم جتديـدها ك ـا يعفـون
من دف رسوم اإلجاتات املرضية.
 -076وقد تشكلت مبوج القرار الوتاري رقم  054لعام  0211جلنـة متخصصـة باخلـدمات
الصحية وتأهيل ذوي اإلعاقة.
 -077ومن أبرت املهام اليت أنيطت ذه اللجنة:
 -1تــوفري اخلــدمات التشخيص ــية والعالجيــة والتأهيليــة وتط ــوير ال ـ امو واخل ــدمات
الصحية القائ ة من أجل النهو باألشخاص املعاقني؛
 -0وض ـ ب ـرامو الكشــف املبكــر والتشــخيص والتوعيــة والتثقيــف الصــحي وتــأمني
وسائل التدصل املبكر واملتخصص يف ال اإلعاقة؛
-4
وتدريبها وتأهيلها؛

تــوفري الك ـوادر البش ـرية الصــحية املتخصصــة يف ــال اإلعاقــة مبختلــف أنواعهــا

 -4إعداد الدراسات الوطنية للتعرة على أسبام اإلعاقة وتداعياتا وسـبل الوقايـة
منها وتع ي ها على اجلهات املعنية يف الدولة.
 -075وأع ــدت وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة ع ــام  0211برنا ــا ت ــدريبيا لمطب ــاء الع ــاملني يف
املستشفيات احلكومية واخلاصة حـول كيفيـة التعامـل مـ ذوي اإلعاقـة يف احلـالت الطبيـة الطارئـة
والطــرق اخلاصــة بتــوفري الفحــص والعــالج الطــي لمشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة واحلســية
واجلسدية واضطرام التوحد.
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المادة ()16
التأةيل وإعادة التأةيل
 -076تق ــدم دولـ ــة اإلم ــارات ب ـ ـرامو التأهي ــل وإعـ ــادة التأهي ــل لمشـ ــخاص ذوي اإلعاق ــة مـ ــن
صــالل ( )7مراكــز حكوميــة احتاديــة و( )16مرك ـزا حكومي ـا ريلي ـا و( )45مرك ـزا صاص ـان تتض ـ ن
هـ ــذه املراكـ ــز اخلـ ــدمات الصـ ــحية املسـ ــاندة كـ ــالعالج الطبيعـ ــي والـ ــوظيفي والنطقـ ــين إضـ ــافة إىل
اخلــدمات التعلي ــة والرتبويــة واخلــدمات الجت اعيــة والنفســية الــيت مــن شــأهنا رفـ مســتوى تكيــف
الشخص املعاق م ذاته و ت عهن وحتتوي بعق مراكز املعـاقني يف الدولـة علـى وحـدات التـدصل
املبكر اليت تدة إىل الكشف املبكر عن اإلعاقة وتن ية قدرات املنتفعني الن ائية والتخفيـف مـن
آث ــار اإلعاق ــةن وذ ــى املع ــاقون يف األم ــاكن النائي ــة باهت ــام الدول ــة م ــن ص ــالل احل ــرص عل ــى
إنشــاء مراكــز التأهيــل فيهــان وتــوفري اخلــدمات العالجيــة املســاندة لإلعاقــات الشــديدة مــن صــالل
الوحدة املتنقلة.
 -062وتبع ا للقـانون الحتـادي رقـم ( )06لسـنة  0226املعـدل بالقـانون الحتـادي رقـم ()14
لعــام  0226اخلــاص إلقــوق املعــاقنين يتعــني علــى مؤسســات التعل ـيم العــايل تــوفري التخصص ـات
األكادمليــة إلعــداد العــاملني م ـ املعــاقني وأســرهم س ـواء يف ــالت التشــخيص والكشــف املبكــر
أو التأهيــل الرتبــوي أو الجت ــاعي أو النفســي أو الطــي أو املهــين وض ـ ان تــوفري ب ـرامو التــدري
أثناء اخلدمة لتزويد العاملني باخل ات واملعارة احلديثـةن حيـ ن ـت وتارة الشـؤون الجت اعيـة
( )47دورة للكوادر العاملة م املعاقني عام  0227و( )42دورة تدريبية عام  0225و()140
دورة عام 0226ن وقد تبني أن متوسـي نصـي املوظـف الواحـد مـن هـذه الـدورات التدريبيـة هـو
( )12.4دورة يف العام.
 -061وتبعـا لل ــادة ( )12مــن القــانون الحتــادي رقــم ( )06لســنة  0226م فــان لكــل معــاق
م ـواطن احلــق يف الســتفادة مــن اخلــدمات الصــحية وإعــادة التأهيــل وصــدمات الــدعم علــى نفقــة
الدولــة ومنهــا املعينــات التقنيــة واألجهــزة املســاعدة مــن أجهــزة تعويضــية متحركــة وثابتــة (أط ـراة
ومساع ـ ــات وأع ـ ــني اص ـ ــطناعية ومعين ـ ــات للتنق ـ ــل مث ـ ــل الكراس ـ ــي املتحركـ ـ ـة والعص ـ ــي واملش ـ ــايات
والعكاتات .وأدوات الوقاية من القروح وكافة األدوات املستخدمة يف الع ليات اجلراحية) .حيـ
وف ــرت وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة أجه ــزة  FMلل ع ــاقني مسعيـ ـا امللتحق ــني مبراك ــز رعاي ــة وتأهي ــل
املعــاقنين وتــوفر وتارة الصــحة األجهــزة املســاعدة والتعويضــية بشــكل ــا لل عــاقني الــذين تثبــت
حاجتهم هلان كأجهزة الس لل عاقني مسعي ان وأجهزة العالج الطبيعي.
المادة ()1٧
العمل
 -060لقد كفلت ع وم تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة حق الع ل جل ي األشخاص
مب ــن ف ــيهم األش ــخاص ذوو اإلعاق ــةن حيـ ـ تق ــرر يف ن ــص امل ــادة  47م ــن الدس ــتور ب ــأن ب ــام
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الوظــائف العامــة مفتــوح جل ي ـ امل ـواطنني علــى أســا املســاواة بيــنهم يف ال ــروة وفقــا ألحكــام
القانون.
 -064ك ا أكدت املادة  14من القانون الحتادي رقم  11لعام  0225بشأن املوارد البشرية
يف املؤسسات واهليئات التابعـة للحكومـة الحتاديـة علـى مـنح املـواطنني املـؤهلني مـن ذوي اإلعاقـة
األولوية يف التعيني يف الوظائف ذات املهام اليت تناس وضعهم الصـحين علـى أن يـتم تزويـدهم
ا ي ـ ـ الوسـ ــائل املالئ ـ ــة لتأديـ ــة واجبـ ــاتم الوظيفيـ ــة وكـ ــذلك جتهيـ ــز أمـ ــاكن ع لهـ ــم بالوسـ ــائل
واملتطلبات اليت تناس طبيعة احتياجاتم اخلاصة .ويف هذا السياق أيضا كر القانون الحتادي
رق ــم ( )06لس ــنة  0226يف ش ــأن حق ــوق املع ــاقنين ح ــق ه ــذه الفئ ــة يف الع ــلن حي ـ نص ــت
املــادة ( )16علــى أن "لل عــاق امل ـواطن احلــق يف الع ــل ويف شــغل الوظــائف العامــةن ول تشــكل
اإلعاقــة يف ذاتــا عائق ـ ا دون الرتشــيح والصتيــار للع ــلن ويراعــى عنــد إج ـراء الصتبــارات املتعلقــة
بالكفاءة لاللتحاق بالع ل اإلعاقة ملن تسري عليهم أحكام هذا القانون".
 -064وض ن القانون املـذكور محايـة املعـاقني مـن الت ييـز يف بيئـة الع ـل صـالل سـاعات الع ـل
أو اإلج ــاتات واملكاف ــآت ومع ــاش التقاع ــدن حيـ ـ نص ــت امل ــادة ( )15عل ــى "تب ــني التشـ ـريعات
الص ــادرة يف الدول ــة اإلجـ ـراءات الواجـ ـ اذاذه ــا لضـ ـ ان ش ــغل املع ــاق للوظ ــائف يف القط ــاعني
احلكومي واخلـاص وسـاعات الع ـل واإلجـاتات وغريهـا مـن األحكـام اخلاصـة بع ـل املعـاق مبـا يف
ذلك الضوابي الالتمة إلهناء اخلدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد" .وأتاحـت املـادة ذاتـا
لــوتير الشــؤون الجت اعيــة بــاقرتاح نسـبة الوظــائف الــيت ذصــص لل عــاقني يف القطــاعني احلكــومي
واخلاصن ما يعت إرساءا لن ام احلصص يف تشغيل األشخاص املعاقني ليس يف القطاع احلكـومي
فقي وإ ا يف القطاع اخلاص أيضا.
 -067وإملانا إلق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول علـى الع ـل منـذ عـام  0226إجـراء
العديد من الجت اعـات والـيت أبرمـت علـى أثرهـا مـذكرات تفـاهم مـ جهـات حكوميـة وصاصـةن
لتعزيز وتسهيل حقوق األشخاص املعاقني يف الع ل.
 -066وحرصا على إعادة تأهيل وتوظيف األشـخاص الـذين يتعرضـون حلـواد السـري أو جـراء
الع ــل يف الق ـوات املســلحةن تــوفر مراكــز تــدري وتأهيــل ذوي اإلعاقــة التابعــة لــوتارة الداصليــةن
التــدري لمشــخاص املعــاقني إلعــادة تــأهيلهم علــى مهــن تناسـ قــدراتمن ومــا تبقــى لــديهم مــن
مه ــارات وتطويره ــان وم ــن مث ت ــوفري ف ــرص ع ــل هل ــم داص ــل وص ــارج إط ــار وتارة الداصلي ــة .وت ــوفر
مشــاري الثقــة لتأهيــل وتشــغيل ذوي اإلعاقــة العاملــة حتــت م لــة نــادي الثقــة لل عــاقني بالشــارقة
ومدينــة الشــارقة للخــدمات اإلنســانية .املســاعدة الفنيــة واملهنيــة لمشــخاص املعــاقني البــاحثني عــن
ف ــرص ع ــلن وت ــوفري الت ــدري هل ــم عل ــى إدارة املش ــاري وتطويره ــان وآلي ــات البحـ ـ ع ــن ع ــل
والخنرا يف سوق الع ل التنافسي .وتوفر هذه املشاري الدعم املايل واإلداري لل شـاري اخلاصـة
باملع ــاقنين ك ش ــاري الطباع ــة وإدص ــال البيان ــات يف اجلامع ــات ومكاتـ ـ الع ــل .وتق ــوم اللجن ــة
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املتخصصة لع ل املعاق أيض ا باقرتاح اإلجراءات الالتمة حل اية املعاقني من كل أنـواع السـتغالل
يف الع لن مبا يف ذلك أشكال املضايقة اجلسدية والنفسية.
 -067وتن م اللجنة املتخصصة لع ل املعاق املنبثقة عن قانون دولة اإلمارات حلقوق املعـاقنين
تدابري الع ل اإلجياإ والفعال لتوظيف األشخاص املعاقنين حي ار اللجنة رسم السياسات
الالتمة لع ل املعاق ومتطلبات حتقيق أك كفاءة الكنة م ض ان اسـت رارية الع ـل ألطـول فـرتة
وتشجيع ا لع ل األشخاص املعاقني احلرن تدعم اللجنة املتخصصـة لع ـل املعـاق املعـاقني املـؤهلني
إلنشــاء مشــاري ذات جــدوى ومــردود اقتصــادين وتــوفر املعلومــات عــن املــنح والقــرو امليســرة
املتاحة وسبل احلصول عليهان إضافة إىل تشجي وتوجيه القطاع اخلاص لتدري وتأهيل وتشغيل
املعاقني م تقدمي الدعم املناسـ ن وذلـك ضـ ن تـوفري الفـرص لل عـاق للحصـول علـى اخلـدمات
املفتوحة للتدري الوظيفي واملهين.
 -065وتشــجيعا للنهــو بواقـ النســاء ذوات اإلعاقــة بدولــة اإلمــاراتن تع ــل حـوايل ()177
معاقــة يف القطاعــات احلكوميــة والحتاديــة واحملليــة واخلاصــةن مبــا ثــل مــا نســبته ( 07.5يف املائــة)
من ل العاملني املعـاقني يف هـذه القطاعـات .وقـد احتفلـت اللجنـة املن ـة ألسـبوع األصـم يف
اإلمارات واليت ثل ل املؤسسات واملراكـز العاملـة يف ميـدان اإلعاقـة السـ عية بالدولـة بأسـبوع
األصــم ( )46للعــام  0211حتــت شــعار ( كــني امل ـرأة الص ـ اء يف ضــوء اتفاقيــة األمــم املتحــدة
حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة)ن ون ــت األنشــطة والفعاليــات الــيت تســعى لالرتقــاء إلقــوق
النساء املعاقات يف الدولة.
 -066وم ــن أج ــل دع ــم الس ــتقالل القتص ــادي لفئ ــات املع ــاقني األش ــد ض ــعف ا واملت ثل ــة باإلعاق ــة
الذهنيــةن إضــافة إىل املعاقــات اإلنــا ن فقــد أسســت وتارة الشــؤون الجت اعيــة وعــة مــن املشــاري
التدريبي ــة واإلنتاجي ــة املالئ ــة هل ــذه الفئ ــاتن وأمههـ ــا( :تس ــنيم لص ــناعة الش ــوكولتهن إع ــادة التـ ــدويرن
مناسبيتن عدسيتن وجىن للزراعة العضوية)ن إضافة إىل إبـرام اتفاقيـة تعـاون مـ وعـة الصـحراءن والـيت
مبوجبهــا توظيــف حـوايل ( )42مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة فيهــا علــى أع ــال الزراعــة والنباتــاتن وقــد
بلم إمجايل عدد املعاقني العاملني يف خمتلف قطاعات الع ل ( )625أشخاص.
 -072وحرص ـ ا علــى كــني املعــاقني مــن اللتحــاق ببيئــات الع ــل بســهولة ويســر ودون ييــزن
تنفــذ وتارة الش ــؤون الجت اعيــة برن ــامو التوظيــف امل ــدعوم الــذي يعت ــد علــى ت ــدري وتوظي ــف
املعـاقني يف ســوق الع ــل احلقيقــين مـ تقــدمي التســهيالت الالتمــة هلــم مــن تعــديالت علــى أمــاكن
الع ــل أو دعــم معنــوي وتــدري ن حي ـ أصــدرت وتارة الشــؤون الجت اعيــة بالتعــاون م ـ وتارة
الثقافة والشبام وتن ية اجملت ن كتام التوظيف املدعوم الذي يشرح أسـس تنفيـذ هـذا النـوع مـن
التشغيلن وأطرافه ودور كل طرة.
 -071وحرصــت وتارة الشــؤون الجت اعيــة علــى إصــدار كتيبــات موجهــة إىل أصــحام الع ــل
إلرشادهم حنو آليات التعامل األمثل م املعاقني يف بيئـة الع ـل وأثنـاء مقـابالت التشـغيلن وكتيبـ ا
إرشاديا لمشخاص املعاقني ملساعدتم على البح عن فرص ع لن وذطي مقابالت التشغيل.
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 -070وتعت دراسة الواق جزءا مه ـ ا لستكشـاة صـدمات التأهيـل املهـين والتشـغيل املطلوبـة
لل عاقني يف دولة اإلماراتن حي أجرت الوتارة ( )4دراسات حول مشكالت تشغيل املعاقنين
وبرامو التأهيل املهين املتوفرةن ورفعت توصيات هذه الدراسات للجهات املعنيـة لالسـتفادة منهـا.
وقد كان من أهم هذه الدراسـات :دراسـة مشـكالت توظيـف األشـخاص ذوي اإلعاقـة الذهنيـةن
واليت على أثرها عقـدت الـوتارة النـدوة الجت اعيـة لبحـ مشـكالت تشـغيل األشـخاص املعـاقني
بالتع ــاون مـ ـ املكتـ ـ التنفي ــذي جملل ــس وتراء الش ــؤون الجت اعيـ ـة ووتراء الع ــل يف دول ل ــس
التعاون اخلليجي.
 -074واستنادا إىل نتـائو هـذه الدراسـاتن أعـدت الـوتارة منهاجـا صاصـا للتأهيـل املهـين لـذوي
اإلعاقة الذهنيةن يتض ن التدري على أسا املهاراتن وليس على أسا الورش احمل يةن حي
يطب ــق ه ــذا املنه ــاج يف مراك ــز تأهي ــل املع ــاقني التابع ــة لل ــوتارةن ويرك ــز املنه ــاج ل ــيس عل ــى اجلان ـ
التــدريي املهــين لل عــاقني فحسـ ن وإ ــا علــى تن يــة املهــارات الجت اعيــة والســلوكية لل عــاقني يف
بيئة الع لن األمر الذي يعزت من اندماجهم وتكيفهم فيهـا .وهـو مـا يسـاعدهم أيضـا علـى تعزيـز
حقوقهم يف بيئة الع ل عن طريق فهم ما هلم من حقوق وما عليهم من واجبات.
 -074ومن أجل كني املعاقني من بي منتجاتمن حترص املؤسسات العاملة يف ميدان اإلعاقة
يف الدولــة علــى تن ــيم معــار بصــورة دوريــة مســت رة لعــر إبــداعات املعــاقني وبيـ إنتاجــاتمن
وم ــن أه ــم مناف ــذ البيـ ـ الدائ ــة :س ــوق العرص ــة بالش ــارقةن س ــوق اجل ع ــة ب ــالفجريةن إض ــافة إىل
املشـ ــاركة باملعـ ــار اخلتاميـ ــة كـ ــاملعر السـ ــنوي ملنتجـ ــات املعـ ــاقني مبدينـ ــة الشـ ــارقة للخـ ــدمات
اإلنســانية .وص ـزائن العــر باألس ـواق واملعــار  .ومــن أجــل النهــو بتشــغيل املعــاقنين قامــت
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بردراج منتجات املعاقني على موقها اإللكرتو .
 -077ويف إطــار كــني املعــاقني مــن الع ــلن أطلقــت وتارة الشــؤون الجت اعيــة مبــادرة "الع ــل
حيــاة" والــيت تــدة إىل تــدري املعــاقني الــذين يســتفيدون مــن خمصصــات الض ـ ان الجت ــاعي
بروات شهريةن من أجـل تشـغيلهم و كيـنهم والبحـ عـن مصـادر دصـل مسـتقلة هلـمن بـدلا مـن
اعت ادهم على اإلعانات الجت اعية.
 -076ويـتم مـنح جــائزة األمـرية هيــا للرتبيـة اخلاصــة بشـكل ســنوي لفئـات عــدة مـن العــاملني يف
ال املعاقنين وتندرج حتت فئاتا فئة املدرم املهين املت يزن الذي يتب أفضل الوسـائل والتقنيـات
يف برامو التأهيل املهين
المادة ()1٤
مستوى المعيشة الالئم والحماية الجتماعية
 -077تع ل دولة اإلمارات العربية املتحدة على تأمني املستوى املعيشي الالئق جل ي املواطنني
ك ا حترص علـى تـوفري احل ايـة الجت اعيـة هلـم .فقـد حققـت الدولـة قفـزات كبـريةن صصوصـا يف
األعـوام العشــر األصــريةن يف ــال التن يــة البشـريةن حيـ احتلــت يف العــام " "0211املركــز األول
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عربيا والثالثني عامليـا يف تصـنيف تقريـر التن يـة البشـرية العـاملي الصـادر عـن برنـامو األمـم املتحـدة
اإل ــائين األم ــر ال ــذي يعك ــس رغب ــة احلكوم ــة يف الرتق ــاء باملس ــتوى املعيش ــي لمفـ ـراد وحتس ــني
ظروفهم القتصادية والجت اعية .ولعـل األرقـام والنسـ التاليـة تعطـي مؤشـرا عامـا عـن معـدلت
التن ية البشرية يف دولة اإلمارات واليت هلا انعكاساتا على واق حياة األشخاص ذوي اإلعاقة:


ارتفـاع نصـي الفـرد مـن النـاتو احمللـي اإلمجـايل ليصـل يف عـام  0212إىل  140ألـف درهـم
" 42ألف دولر أمريكي"؛



ارتفاع متوسي أجر العامل  0226ليصل إىل  744ألف درهم؛



بلم نصي الفرد من الستهالجمل اخلاص  )75(0226ألف درهم؛



اخنفا

معدل البطالة إىل ( 4.2يف املائة) عام 0226؛



اخنفا

معدل وفيات األطفال الرض 0226عام إىل ( )6ألف مولود حي؛



اتدياد الع ر املتوق للفرد ليصل إىل أكثر من  76عاما.

 -075يف إطــار ســعي الدولــة إىل حتقيــق مبــدأ املســاواة بــني مجي ـ امل ـواطنني دون أي ييــز علــى
أسا اجلنس أو اللون أو اإلعاقة أو غريهـا يف تـأمني املعيشـة الالئقـة واحل ايـة الجت اعيـةن كفـل
املشــرع اإلمــارا حــق الشــخص ذي اإلعاقــة يف احلصــول علــى صــدمات التأهيــل وإعــادة التأهيــلن
والعالج اجملا ن واحلصول على األجهزة التعويضية "املادة 6ن  12من القانون الحتادي رقـم 06
لعام  0226املعدل بالقانون الحتادي رقم  14لعام  0226اخلاص إلقوق املعاقني".
 -076وانطالقــا مــن حــرص الدولــة علــى تــوفري الرعايــة للشــخص املعــاق داصــل ريــيي األســرةن أدرج
املش ــرع اإلم ــارا فئ ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ضـ ـ ن الفئ ــات املس ــتحقة لل س ــاعدات الجت اعي ــة
الشهرية اليت تقدمها الدولة لبعق فئات اجملت ن كاملطلقات واألرامل واأليتام وغريهم.
 -052وقد ت تيادة هذه املساعدات الشهرية لفئة املعاقني مؤصرا لتصـل إىل ( )7052درهـم
وذلك إملانا من أصحام القرار إلق الشخص ذي اإلعاقة يف الرعاية واحلياة الكرملـة .ويبلـم عـدد
األشخاص املعاقني الذين ذصلون على هذه املساعدات الشهرية (.)4 515
 -051ك ا تقدم دائرة اخلِدمات الجت اعيـة بالشـارقة مسـاعدات شـهرية ملـن هـم مـن ذوي الـدصل

احملــدود مــن ذوي اإلعاقــة .واجلــدير بالــذكرن فــرن مجي ـ املســتحقني لل ســاعدات الجت اعيــة الشــهرية
الــيت تقــدمها مؤسســات اخلــدمات الجت اعيــة يف الدولــة معفيــون مــن دفـ رســوم املــاء والكهربــاء .ك ــا
أهنم ذصلون على ذفيق استخدام سيارات األجرة إىل النصف يف بعق إمارات الدولة.
 -050ك ــا أن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة مش ـ ـ ولون يف ب ـ ـرامو اإلس ــكان ال ــيت تق ــدمها الدول ــة
لل واطنني إلعانتهم على إنشاء أو امـتالجمل املسـكن املالئـم .فحسـ مـا جـاء يف "املـواد 16ن "42
م ــن قـ ـرار ل ــس ال ــوتراء رق ــم ( )6لع ــام  0211اخل ــاص ب ن ــامو الش ــي تاي ــد لإلس ــكانن يعط ــى
األشخاص ذوو اإلعاقة األولوية يف احلصول على املساعدات احلكومية السكنية.
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 -054وحت ــرص مجيـ ـ مؤسس ــات الدول ــة عل ــى التقلي ــل م ــن األعب ــاء املادي ــة ال ــيت تقـ ـ عل ــى كاه ــل
الشخص املعاق كرعفائه من دف أجرة النقل الع ومي وصفق قي ة صدمات التصالت وغريها.
المادة ()1٤
المشاركة في الحياة السياسية
 -054إن حتقيــق املســاواة وتكــافؤ الفــرص جل ي ـ امل ـواطنني مــن أهــم املبــادئ الــيت قــام عليهــا دســتور
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة "املــادة  14مــن الدســتور" .لــذان فــرن مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف احليــاة السياســية أو احليــاة العامــة مكفولــة يف التش ـريعات الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وه ــذا م ــا أك ــدت علي ــه امل ــادة الثالث ــة م ــن الق ــانون الحت ــادي رق ــم  06لع ــام  0226املع ــدل بالق ــانون
الحتادي رقم  14لعام  0226اخلاص إلقـوق املعـاقني .حيـ جـاء يف نصـها :تكفـل الدولـة لل عـاق
املساواة بينهن وبني أمثاله من غري املعاقنين وعدم الت ييز بسب اإلعاقة يف مجي التشريعات.
 -057ويف إطار سعي الدولة إىل كني األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن املشـاركة يف احليـاة العامـة
وم ــنحهم الفرص ــة ألن يكونـ ـوا ص ــانعي قـ ـرارن اس ــتعانت املؤسس ــات يف الدول ــة ب ــذوي اخل ـ ة م ــن
األشـخاص ذوي اإلعاقـة وقلــدتم مناصـ استشـارية عديــدة كالـذين تعييـنهم يف الستشــارات
القانونيــة والرياضــية والثقافيــة وغريهــان هــذا إىل جان ـ قي ـام وتارة العــدل مــؤصرا بتعيــني اثنتــني مــن
ذوات اإلعاقة البصرية يف منص ريـامي دولـةنك ا ترشـيح عـدد مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة
لعضوية عـدة جلـان وطنيـةن مثـل :جلنـة الصـحة والتأهيـل اخلاصـة باملعـاقني وجلنـة ع ـل األشـخاص
ذوي اإلعاقة وغريها.
 -056ك ــا ل يوج ــد يف تش ـريعات دول ــة اإلم ــارات العربيــة املتح ــدة مــا ملن ـ األش ــخاص ذوي
اإلعاقة من الرتشـح لعضـوية اجمللـس الـوطين الحتـادي "املـادة  72مـن الدسـتور" أو التصـويت ملـن
تــارون مــن املرتشــحني .ويف هــذا اإلطــار اســتحدثت جلنــة النتخابــات الــيت تشــكلت يف العــام
املاضي لإلشراة على انتخابات اجمللس الوطين الحتادي واليت جرت يف شهر أيلولدسـبت مـن
عام 0211ن لئحة حددت ضوابي التصويت والنتخام لعضوية اجمللس.
 -057وقــد كفلــت هــذه الالئحــة حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التصــويت والرتشــح لعضــوية
اجمللــس وأشــارت إىل اإلجـراءات الــيت يــتم اذاذهــا لت كــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن املشــاركة
الفاعلــة يف النتخابــاتن حيـ جــاء يف نــص املــادة  44مــن القـرار رقــم  0لعــام  0211الصــادر
ع ــن اللجن ــة الوطني ــة لنتخاب ــات اجملل ــس ال ــوطين يص ــوت م ــن ل يع ــرة القـ ـراءة أو الكتاب ــة م ــن
الناصبني أو من كان من املكفوفني أو من غريهم من ذوي اإلعاقة الذين ل يستطيعون التصويت
بأنفســهم أ مــام مســؤول جلنــة النتخابــات وإلضــور أحــد أعضــائها ويقومــون برثبــات رأيهــم وفــق
الن ام املتب يف التصويت.
 -055أمــا في ــا ــتص مبشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املن ــات والــروابي أو اجل عيــات
غــري احلكوميــة املعنيــة إليــاة البلــد العامــةن فــرن القــانون الحتــادي رقــم ( )6لعــام  1674املعــدل
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بالقــانون الحتــادي رقــم ( )0لعــام  0225اخلــاص باجل عيــات ذات النف ـ العــام يــن م تشــكيل
اجل عيــات وأن تهــا التأسيســية و ــالس إدارتــا وشــرو عضــوية هــذه اجملــالس .ويعطــي القــانون
احلــق ألعضــاء هــذه اجل عيــات يف ترشــيح مــن يرونــه مناســبا لعضــوية ــالس إداراتــا وذلــك وفقــا
للضوابي اليت ذددها القانون .ك ا يسـ ح قـانون اجل عيـات ذات النفـ العـام تشـكيل أكثـر مـن
رابطة أو احتاد حتت م لة مجعية واحدة .وتوجـد يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة عـدة مجعيـات
صاص ــة باملع ــاقنين مث ــل مجعي ــة اإلم ــارات لل ع ــاقني بص ـريان ومجعي ــة أه ــايل ذوي اإلعاق ــةن ومجعي ــة
متالتمة داونن ومجعية الصم وغريها.
المادة ()50
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشقة الترفيه والتسلية والريا ة
 -056إملانــا منهــا بأمهيــة مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــةن باعتبــارهم جــزءا ل يتج ـزأ مــن اجملت ـ ن
يف احليــاة الثقافيــة والرتفيهيــة والرياضــية تع ــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى اذــاذ التــدابري الــيت
تكفل ت األشخاص ذوي اإلعاقة مب ارسة هذا احلق أسوة بغريهم من أفراد اجملت .
 -062وق ــد ج ــاء يف ن ــص امل ــادة  02م ــن الق ــانون الحت ــادي رق ــم  06لع ــام  0226املعـ ــدل
بالقــانون الحتــادي رقــم  14لعــام  0226اخلــاص إلقــوق املعــاقني :تتخــذ الدولــة التــدابري الالتمــة
لتحقيق مشاركة املعاق يف احلياة الثقافية والرياضية والرتفيهية وذلك بغية حتقيق ما يلي:
اجملت ؛

-1

تن ي ــة ق ــدرات املع ــاق اإلبداعي ــة والفني ــة والفكري ــة واس ــتث ارها م ــن أج ــل إثـ ـراء

 -0تـ ــوفري امل ـ ـواد األدبيـ ــة والثقافيـ ــة لل عـ ــاق ا ي ـ ـ األشـ ــكال املتيسـ ــرةن مبـ ــا فيه ـ ـا
النصوص اإللكرتونية ولغة اإلشارة وطريقة برايلن وباألشكال الس عية واملتعددة الوسائي وغريها؛
كــني املعــاق مــن اإلفــادة مــن الـ امو والوســائل اإلعالميــة والعــرو املســرحية
-4
والفنية ومجي األنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيهان وقواعد اإلعفاء من الرسوم اخلاصة ا؛
 -4تعزيـ ــز مشـ ــاركة املعـ ــاق يف األنشـ ــطة الرياضـ ــية املن ـ ــة علـ ــى املسـ ــتوى الـ ــوطين
واإلقلي ي والعاملي.
 -061ويف إط ــار س ــعي الدول ــة إىل ت ــذليل املعوق ــات ال ــيت نـ ـ األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن
املش ــاركة يف احلي ــاة الثقافي ــة والرتوذي ــة والرياض ــيةن تع ــل ال ــوتارات واهليئ ــات احلكومي ــةن جنب ــا إىل
جن ـ ن م ـ مؤسســات اجملت ـ املــد علــى تنفيــذ مشــاري مشــرتكة بغيــة كــني األشــخاص ذوي
اإلعاقة من الندماج يف األنشطة الثقافية والرتوذية.
 -060م ــن ه ــذه املش ــاري ن قي ــام ص ــندوق املس ــؤولية الجت اعي ــة ب ــوتارة الش ــؤون الجت اعي ــة
بالتعــاون م ـ مجعي ــة اإلمــارات لل ع ــاقني بص ـريا بــرطالق س ــتوديو إنت ــاج الكت ـ الس ـ عية بن ــام
الديزي بغية إتاحة املواد الثقافية لل عاقني بصريا يف صيم ميسرة.
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 -064ك ــا قــام مكت ـ احـرتام ثقافــة القــانون بــوتارة الداصليــة بالتعــاون مـ مركــز كــني "مركــز
معين بتدري وتأهيل املكفوفني" لطباعة التشريعات احمللية بطريقة برايل.
 -064ك ا حصلت مجعية اإلمـارات لل عـاقني بصـريا علـى أذونـات برعـادة نشـر أع ـال بعـق
اهليئــات واملراكــز البحثيــة الوطنيــة "مثــل دائــرة األوقــاة والشــؤون اإلســالمية بــدإن مركــز اإلمــارات
لمإلـا والدراسـات السـرتاتيجيةن مركـز الشــي سـلطان بــن تايـد للدراســات واألإلـا ن مؤسســة
مجعة املاجد الثقافية" بغية توفريها لل عاقني بصريا يف صيم ميسرة.
 -067ومــن أبــرت األحــدا الثقافي ــة الــيت ن تهــا وتارة الش ــؤون الجت اعيــة مــؤصران مهرج ــان
املس ــرح اخلليج ــين وه ــي ت ــاهرة تن ي ه ــا بغ ــر تش ــجي ودع ــم النش ــا املس ــرحي وإدم ــاج
املسرحيني من ذوي اإلعاقة م مشاهري املسرحيني على املستوى اخلليجي.
 -066وقد بدأت كل من هيئة الرتا والسياحة برمارة أبو ظـي وإدارة املتـاحف "التابعـة لـدائرة
الثقافــة واإلعــالم" بالشــارقة بدراســة مشــاري عديــدة ترمــي إىل إعــادة تأهيــل املتــاحف التابعــة هلــا
لتــذليل املعوقــات الــيت حتــول دون كــن توارهــا مــن ذوي اإلعاقــة مــن التنقــل فيهــا بســهولة ويســر
والتعرة على مرافقها وريتوياتا.
 -067وتويل دولة اإلمارات العربية املتحدة اهت اما كبريا برياضة املعاقنين حي أنشـأت الدولـة
احتادا صاصا لرياضة املعاقني "احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني" وهـي هيئـة رياضـية وطنيـة تأسسـت
مبوجـ ـ القـ ـرار ال ــوتاري رق ــم  04بت ــاري  06حزيرانديوني ــه  1666الص ــادر ع ــن وتارة الش ــبام
والرياضة .ويهدة هذا الحتاد إىل حتقيق ما يلي:
-1

رعاية وتطوير رياضة املعاقني بالدولة؛

-0

املشاركة يف البطولت واملسابقات احمللية واخلليجية والعربية والدولية؛

-4
واملنافسة احلرة؛
-4

إتاح ـ ــة الفرص ـ ــة لمش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة مبختل ـ ــف فئ ـ ــاتم الارس ـ ــة الرياض ـ ــة
دمو األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملت .

 -065ويس ــتفيد م ــن برن ــامو احت ــاد اإلم ــارات لرياض ــة املع ــاقني م ــا يرب ــو عل ــى  4222رياض ــي
ورياضية .ويع ل الحتاد على تعزيز ودعم األلعام والرياضات اخلاصة باملعاقني واليت ار علـى
املسـ ـتوى اإلقلي ــي وال ــدويل وه ــو التن ــيم الرياض ــي الوحي ــد يف دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدةن
املسؤول عن إدارة ألعام املعاقني الرياضية.
 -066وحت ــى أنشــطة احتــاد اإلمــارات لرياضــة املعــاقني بــدعم مباشــر مــن اهليئــة العامــة للشــبام
والرياضـة صصوصــا تلــك األنشــطة الــيت تــؤمن املشــاركات اخلارجيــة لفــرق الدولــة القوميــة يف احملافــل
الرياضية اإلقلي ية منها والدولية.
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 -422وقــد حقــق رياضــيو الدولــة مــن ذوي اإلعاقــة مراكــز متقدمــة يف البطــولت العامليــة حي ـ
حصــل الكثــري مــنهم علــى امليــداليات علــى مســتوى بطــولت العــا وصاصــة ألعــام القــوى ورف ـ
األثقال حي برت لعبون حققوا إجنـاتات رياضـية عامليـة عديـدة منهـا حصـول منتخـ اإلمـارات
الذي شارجمل يف دورة األلعام شبه األوملبية اليت أقي ت هذا العـام يف لنـدن علـى ثـال ميـداليات
"ذهبيتان وبرونزية".
 -421إىل جان احتاد اإلمـارات لرياضـة املعـاقنين أنشـأت الدولـة العديـد مـن األنديـة الرياضـية
والثق افيــة اخلاصــة باملعــاقني مثــل :نــادي أبــو ظــي ونــادي العــني لل عــاقنين نــادي دإ للرياضــات
اخلاصةن نادي الثقة لل عاقني "الذي توجد له فروع يف كل من صورفكان والذيد" وغريها.
 -420وقد جتهيـز هـذه األنديـة بأحـد التجهيـزاتن ك ـا روعـي يف تصـ ي ها الحتياجـات
الرياضية والثقافية ملختلف الفئات من ذوي اإلعاقة.
 -424وتـدة هـذه األنديـة إىل صـقل املهـارات الرياضـية والجت اعيـة واحلياتيـة لمشـخاص ذوي
اإلعاقة وإىل إعداد جيل رياضي رافد لل نتخبات الوطنية الذين ملثلون الدولة يف احملافل املختلفة.
 -424ك ــا حتــرص هــذه األنديــة علــى إقامــة النــدوات الثقافيــة واألنشــطة املســرحية وغريهــا بغيــة
إث ـراء احلي ــاة الثقافي ــة لمش ــخاص ذوي اإلعاق ــةن ك ــا تع ــل ه ــذه األندي ــةن إىل جان ـ مجعي ــات
املعاقنين على إذكاء الوعي العام بقضايا املعاقني والتعريف إلقوقهم.
المادة ()52
جمع اإلحصاءات والبيانات
 -427تنفيــذا لل ــادة رقــم  41مــن التفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حتــرص
الدولة على اتباع أفضل الن م يف مج البيانات املتعلقة بـذوي اإلعاقـةن حيـ يتـوىل قسـم خمـتص
يف إدارة رعايــة وتأهيــل املعــاقني التواصــل م ـ اجلهــات املختلفــة يف الدولــة (الــوتارات املختلف ــة -
املؤسسـ ــات واهليئـ ــات التابعـ ــة للحكومـ ــات احملليـ ــة  -مؤسسـ ــات وهيئـ ــات القطـ ــاع اخلـ ــاص مثـ ــل
الشـركات والبنـوجمل واملؤسســات العاملـة يف ــال ورعايــة ذوي اإلعاقــة) ويـتم مجـ البيانــات املتعلقــة
ب ــذوي اإلعاق ــة م ــن ه ــذه اجله ــات بش ــكل دوري وم ــن م ويت ــوىل القس ــم حتلي ــل ه ــذه البيان ــات
وتصنيفها وفق فئات خمتلفة مثل:
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األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة العـ ـاملني ل ــدى القط ــاع اخل ــاص ومؤسس ــات وهيئ ــات احلكوم ــات
احمللية؛



األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ال ــذين يتلق ــون اخل ــدمات العالجي ــة والرتبوي ــة لت ــأهيلهم (امللتحق ــني
مبراكز تأهيل ورعاية ذوي اإلعاقة اخلاصة أو اليت تتب احلكومات احمللية والحتادية)؛



األشــخاص ذوي اإلعاقــة احلاصــلني علــى صــدمات صاصــة بــذوي اإلعاقــة أو إعفــاءات مــن
الرسوم أو جزء من الرسوم؛
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األشخاص ذوي اإلعاقة الدارسني يف التعليم العايل (اجلامعات واملعاهد)؛



األشخاص ذوي اإلعاقة املدموجني يف أطر الرتبية العامة.

 -426مجي املعلومات والبيانات اخلاصة بـذوي اإلعاقـة الـواردة مـن هـذه اجلهـات يـتم توضـيبها
وتصنيفها وتوفريها لصناع القرار والباحثني وواضعي ال امو واملشروعات واملبادرات املتعلقة بـذوي
اإلعاق ــة ويراع ــى يف مج ـ ـ البيان ــات واملعلوم ــات وتوفريه ــا للجه ــات املختص ــة اح ـ ـرتام صصوص ــية
األشخاص ذوي اإلعاقة واملبادئ األصالقية يف مج اإلحصاءات واستخدامها.
 -427ويف الســياق ذاتــه تقــوم وتارة الشــؤون الجت اعيــة برصــدار بطاقــة صاصــة لكــل شــخص
إتبــاع املــنهو التقليــدي اخلــاص بتصــنيف ذوي
ذي إعاقــة حتــت مس ـ ى "بطاقــة معــاق" حي ـ
اإلعاقــة إىل الفئــات التاليــة :اإلعاقــة اجلســدية  -اضــطرام التوحــد  -اإلعاقــة الذهنيــة  -اإلعاقــة
البصرية  -اإلعاقـة السـ عية  -اإلعاقـة املتعـددة .ك ـا يتـوفر يف الوقـت احلـايل بيانـات ومعلومـات
متعلقـة بـذوي اإلعاقــة مصـنفة حسـ نـوع اإلعاقـة واجلــنس واملنطقـة الســكنية (اإلمـارة) واجلنســية
وذلك جل ي األشخاص الذين أصدرت هلم بطاقة معاق أو الذين ت مراجعة طلبهم للحصول
على بطاقة املعاق.
المادة ()51
التعاون الدولي
 -425تتعاون دولـة اإلمـارات مـ اجلهـات اإلقلي يـة والعربيـة والدوليـة في ـا ـص تنفيـذ وتطبيـق
التفاقية الدولية حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ويف تنفيـذ مشـاري ومبـادرات ودراسـات صاصـة
بذوي اإلعاقة ويف هذا اإلطار يقام يف الدولة عـدد كبـري مـن النـدوات واملـؤ رات اخلاصـة باإلعاقـة
وذوي اإلعاقــةن وبعــق هــذه النــدوات ذات طــاب دويل مثــل مــؤ ر دإ للتأهيــل املعــروة مبسـ ى
(ريهــام  )RIHABوالــذي يعقــد مــرة كــل ســنتني ويــتم فيــه مناقشــة أحــد الدراســات واألإلــا
اخلاصــة بــذوي اإلعاقــة ويعــر علــى هامشــه آصــر الصرتاعــات واألجهــزة واملبــادرات واملشــاري
اخلاصة بذوي اإلعاقة وذضره عدد كبري من الباحثني واملشاركني من جهات دولية خمتلفةن ومؤ ر
أبــو ظــي للتأهيــل والــذي يعقــد يف كــل عــام ويتنــاول مواضــي ريــددة مثــل التــدصل املبكــر والتأهيــل
املهين وآصر التطورات يف ال الرتبية اخلاصة .وهنـاجمل نـدوات ذصصـية مه ـة جـدا تقـام يف دولـة
اإلمارات مثـل النـدوات اخلاصـة باضـطرام التوحـد وتراعـة القوقعـة ومتالتمـة داون وغـري ذلـك مـن
الض ــطرابات وي ــدعى هل ــذه الن ــدوات ص ـ اء وعل ــاء مش ــهود هل ــم بالكف ــاءة في ــا ــص اإلعاق ــة
واملعـ ــاقني .ويف الفـ ــرتة الواقعـ ــة بـ ــني األع ـ ـوام  0225و 0211أقـ ــيم علـ ــى أر الدولـ ــة مـ ــؤ رات
وندوات دولية متخصصة مبوضوع آليات تطبيق التفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مثــل :مــؤ ر التأهيــل الــدويل الــذي عقــد يف دإ يف أواصــر عــام  0226وتنــاول تطبيــق التفاقيــة
الدولي ـ ــة حلق ـ ــوق األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة .ك ـ ــا عق ـ ــدت يف الع ـ ــام نفس ـ ــهن الن ـ ــدوة اإلقلي ي ـ ــة
لل شكالت اليت تواجه تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية.
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 -426وحتــرص دول ــة اإلمــارات الثل ــة ب ــوتارة الشــؤون الجت اعي ــة عل ــى املشــاركة ا ي ـ امل ــؤ رات
والندوات احمللية واإلقلي ية والدولية وعر جتربتها يف ال تطبيق التفاقية الدوليةن ويف هذا اإلطـار
ش ــاركت الدول ــة يف م ــؤ ر  TRANSEED 2010ال ــذي عق ــد يف مدين ــة ه ــونو ك ــونو عـ ــام 0212
وقـ ــدمت جتربتهـ ــا يف تـ ــوفري البيئـ ــة املؤهلـ ــة لمشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة يف وسـ ــائل النقـ ــل العـ ــامن ويف
عام  0210شاركت الدولة بعر جتربتها يف بناء البيئة املؤهلة لمشخاص ذوي اإلعاقـة يف وسـائل
النقل واألبنية العامة وذلك يف مؤ ر  Universal Designوالذي عقد يف مدينة أوسلو  -النرويو.
المادة ()55
التنفيذ والرصد على المستوى الوطني
 -412يف إطــار حــرص الدولــة علــى التقيــد مبــا تقــرر يف املــادة  44مــن التفاقيــة الدوليــة حلقــوق
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــةن ب ــادرت وتارة الش ــؤون الجت اعي ــة بالتنس ــيق مـ ـ خمتل ــف املؤسسـ ـات
واهليئات الحتادية واحمللية إلعداد مشروع إطار وطين لتنفيذ أحكام التفاقية على الصعيد الوطين
مبــا يت اشــى مـ أحكــام الفقــرة  1و 0مــن املــادة  44منهــا .وقــد رفـ هــذا املشــروع إىل لــس
الوتراء وهو ل تال يف طور املناقشة والتداول.
 -411ومن أهم ما اقرتاحه يف مشروع هذا اإلطارن تشكيل جلنـة عليـا لشـؤون اإلعاقـة تضـم
الثلني من خمتلـف اجلهـات احلكوميـة ومؤسسـات اجملت ـ املـد وذلـك بغـر تنسـيق اجلهـود بـني
هذه اجلهات لتض ني سياساتا ما يكفل تنفيذ أحكام التفاقية الدولية حلقـوق األشـخاص ذوي
اإلعاقة على املستوى الوطين.
 -410ك ا تتض ن هذه اخلطة إنشاء جلنة أصرى لرصد تنفيذ أحكام التفاقيـةن تضـم الثلـني مـن
مؤسســات اجملت ـ املــد مجعيــات األشــخاص املعــاقنين ومجعيــات حقــوق اإلنســان وغريهــا .وتع ــل
اجلهات املعنية على مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فاعلة يف آلييت التنفيذ والرصد.
 -414وتتــوىل وتارة الش ـؤون الجت اعيــة حاليــا ع ليــة التنســيق بــني كافــة املؤسســات احلكوميــة
لتنفي ــذ أحك ــام الق ــانون الحت ــادي رق ــم  06لع ــام  0226املع ــدل بالق ــانون الحت ــادي رق ــم 14
لعام  0226اخلاص إلقوق املعاقني.
 -414ك ا تع ل الوتارة أيضا على مراجعة أحكام القانون الحتادي املذكور أعاله جلعله أكثر
توافقا م أحكام التفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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