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خط المنارة لالستشارة
تعلن المنارة لدعم وتعزيز مكانة أصحاب اإلعاقات في المجتمع العربي، 
االستشارة  تقديم  إلى  يهدف  نوعه،  من  هاتفي  خط  أول  تفعيل  عن 

ألصحاب اإلعاقات، ذويهم والمختصين في المجاالت التالية :

04-6551020
خط المنارة لالستشارة

وسيلة تواصل مع أصحاب اإلعاقات وذويهم

أبِق وجهك في الشمس ولن ترى الظالل

بينقصك إطار اجتماعي، ترفيهي وتثقيفي قريب؟
تعبت من مماطلة المؤسسات كل ما توجهت لتلقي خدمة أو استفسار؟

بتحتاج تحكي عن موقف حسيت فيو مّس بكرامتك؟
؟بتستصعب الوصول للمؤسسات المختلفة؟

help@almanarah.org : أو عبر البريد االلكتروني

وحرًصا منها على تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب، تخصص جمعّية 
المنارة طاقًما من المهنّيين المختصين في المجال لإلشراف على تفعيل 

الخط. يستقبل الطاقم اتصاالتكم على مدار األسبوع على الرقم :

؟
؟

؟

1. النفسية واالجتماعية.  |  2. الحقوقية والقانونية.
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العنوان:

املنارة - جمعية لدعم األشخاص مع إعاقة

الناصرة، قرب مفرق أم واصف، 

شارع يافة الناصرة،

عمارة طه الطابق الثاني.

ص.ب 11053 الناصرة 16211

لإلتصال واإلستفسار:

هاتف: 04-6011574 

فاكس: 04-6011579

 www.almanarah.org
Info@almanarah.org

طاقم العمل:

احملامي عباس عباس

اليزابيث نصار

سليم بشارات

ماريا أبو نصار

فرنسيس نصير

جوانا شاعر

أمل كناني

ماريا صالح

عالء خاطر

ابحثوا عنا في الفيسبوك

)AlManarah( جمعية املنارة
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افتتاحية
صادقت دولة إسرائيل في اواخر عام 2012 على اتفاقية حقوق األشخاص مع إعاقة األمر الذي 
أتاح للمنارة الفرصة لتطوير مشروعها احلقوقي لرفع مكانة األشخاص مع إعاقة في اجملتمع 

العربي والذي نشط في أربعة مستويات:

1. التوعية احلقوقية: 
أرست املنارة مبادئ وتوجيهات منبثقة عن روح الوثيقة الدولية جرى متريرها جملموعة من األشخاص 
جرى خاللها تأهيل 10 مرشدين نصفهم مع اعاقة بينما النصف االخر من غير اعاقة ومت تكليف 
هؤالء بإجراء سلسلة من الورشات التوعوية احلقوقية لشرائح مختلفة ابتداء بطالب املدارس 
التي  احللقات  ناهيك عن  اعاقة  الى االشخاص مع  واملهنيني اخملتصني اضافة  اجلامعات  وطالب 
اشتملت على رجال دين واعالميني وغيرهم. وهدفت هذه الورشات الى جتذير البعد احلقوقي الكامن 
في قضية املطالبة برفع املكانة القانونية لألشخاص مع اعاقة وهو االمر الذي يعتمد على مبادئ 
الدولية حلقوق اشخاص  حقوق االنسان خصوصا في اعقاب مصادقة اسرائيل على االتفاقية 
مع اعاقة. واشتملت الورشات على توزيع نشرات ارشادية مختلفة توضح احلقوق واملستحقات 
املترتبة مبوجبها اضافة الى عرض ورقة املوقف الصادرة عن املنارة بعنوان “لسان املقموعني مرتني” 
في اشارة الى االشخاص مع اعاقة داخل اجملتمع العربي في البالد الذين يقمعون مرتني تارة على 

خلفية االعاقة وتارة على خلفية انتمائهم القومي للمجتمع العربي.

2. املرافعة القانونية: 
عدد من  توجه  الواقع عقب  ارض  على  اجنازات  عدة  القانونية  املرافعة  من خالل  املنارة  حققت 
االشخاص الذين بلغوا عن وقوع انتهاكات صارخة بحقهم على خلفية االعاقة. وتكّفل الطاقم 
القانوني في املنارة املتمثل باحملامية ميرفت عودة واملتدرب القانوني عالء خاطر ويتقدمهم احملامي 
عباس عباس مدير املنارة مبعاجلة هذه امللفات التي اسفرت عن رفع الغنب وتقليص الضرر من بينها 
ملف احد الطالب املكفوفني حيث اتفق في اعقاب مرافعة املنارة على أن تسحب املدرسة قرارها 
بإبعاد الطالب بدعوى انه يزعج املسيرة التعليمية داخل صفه ما اوجب ابعاده وفق تصور ادارة 
املدرسة غير ان املرافعة القانونية أكدت على حق الطالب باطار تعليمي على نحو فوري وهو االمر 
الذي اكدته بدورها في نهاية املطاف مديرة التربية والتعليم في لواء الشمال وأمرت بتطبيقه. 
وهنالك ملف آخر حمل وزارة التربية والتعليم على املصادقة على اقرار ميزانيات لثمانية طالب 
مع اعاقة بتخصيص ميزانية من أجل إتاحة الصفوف بحيث تتالَءم واحتياجاتهم املتنوعة. وفي 
ملف ثالث اسفر توجه اشخاص مع اعاقة بصرية الى املنارة عن التدخل للضغط من اجل اتاحة 
امتحان اللغة العبرية الذي يعد شرطا أساسيا في قبول الطالب العرب للجامعات علما ان املركز 
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القطري تقاعس عن إتاحته حتى اليوم بخالف التقدم احلاصل في إتاحة امتحان البسيخومتري 
على هذا الصعيد.

3. املرافعة الدولية: 
متثل العمل هنا في عرض ورقة املوقف “لسان املقموعني مرتني” امام أروقة االمم املتحدة. ومت االمر 
من خالل جهد مشترك بذله احملامي عباس عباس املدير العام للمنارة ومدير املؤسسة العربية 
حلقوق االنسان محمد زيدان وطرق االثنان ابواب عدة مكاتب تعنى بحقوق االنسان منها مكتب 
املفوض السامي حلقوق االنسان ومكاتب اتفاقيات حقوق االنسان وخصوصا جلنة اتفاقية حقوق 

االشخاص مع اعاقة وجمعيات حقوقية عاملية.

4. التحشيد احمللي: 
من خالل  مرتني”  املقموعني  املوقف “لسان  ورقة  الى عرض  باالستناد  التحشيد  جرت عملية 
اللقاءات مع اعضاء الكنيست العرب بوجه خاص واملسؤولني في الوزارات والسفارات اخملتلفة 
ناهيك عن اجلهود املبذولة في نطاق السلطات احمللية العربية الستقطابهم وحتشيدهم لصالح 

قضية االشخاص مع اعاقة. 
ملحة  هنالك حاجة  أن  املنارة  رأت  فقد  املشروع  لهذا  األساسية  اللبنة  متثل  االتفاقية  أن  ومبا 
إلصدار صيغة مبسطة لالتفاقية من أجل أن تكون مستساغة من قبل القطاعات كافة، ابتداء 
من األشخاص مع إعاقة أنفسهم مرورا بكل املهنيني الذين لهم عالقة بهم وانتهاء بذويهم 

وأقربائهم.

عكفت مجموعة من الشباب طالب كلية احلقوق على حتضير هذه املادة األمر الذي أسهم بنفس 
الوقت في إذكاء الوعي لديهم حيال هذه االتفاقية، االمر الذي من شأنه أن يخدم أهدافها بحيث 

تصل ألكبر قدر من األشخاص املعنيني.

تصبو املنارة من وراء هذا اإلصدار الى تعزيز مكانة األشخاص مع إعاقة ومعرفتهم حلقوقهم 
األساسية التي تعتمد املساواة، الكرامة االنسانية وتكافؤ الفرص. 
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أهمية االتفاقية لألشخاص مع إعاقة 

اجملاالت،  الدولة في كافة  املسؤولية على  االتفاقية من كونها وألول مرة تضع  أهمية هذه  تنبع 
وأهمها التعليمية واالجتماعية والدولية، حيث أنها ترفع من شأن األشخاص مع إعاقة وتساعدهم 
على االندماج في اجملتمع بشكل فّعال. خاصة مبا يتعلق باتخاذ قرارات تخصهم وتبني تشريعات 
مالئمة لهم بحسب هذه االتفاقية، فهي تعتبر مرجعاً تفسيرياً هاّماً للقوانني التي حتميهم من 

التمييز ضدهم.

باإلضافة الى ذلك، يتم مراقبة جناعة عمل الدولة في اجملاالت التي تتعلق باألشخاص مع إعاقة 
من قبل جلنة مختصة في األمم املتحدة عن طريق تقدمي التقارير لها، والتي يحق للجمهور االطالع 
عليها. وباملقابل تستقبل هذه اللجنة تقارير من منظمات تعمل من أجل األشخاص مع إعاقة 

وبذلك يتم فحص تقدم الدولة ومواكبتها للتشريعات التي حتفظ حقوق األشخاص مع إعاقة. 

إعاقة  مع  األشخاص  واحتياجات  رغبات  جتاه  اجملتمع  في  الوعي  ترفع  أن  الوثيقة  هذه  شأن  من 
وبذلك تزيد من االحترام العام لهم وحلقوقهم، وتلغي العديد من االفكار املسبقة التي قد تعرقل 

اندماجهم في اجملتمع.

تشجع االتفاقية املبادرين باتخاذ دور في نشرها في شتى الطرق اخملتلفة، إن كان ذلك من خالل برامج 
توعية وحلقات نقاش في املؤسسات التعليمية أو أماكن العمل، نشر معلومات ورابط للوثيقة 
على شبكة االنترنت، أو حث السلطات احمللية واخلدمات الصحية على االطالع على الوثيقة والعمل 

مبوجبها.
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مقدمة
بهدف  املتحدة سنة 2006  االمم  في  اعاقة  مع  االشخاص  الدولية حلقوق  االتفاقية  اعتمدت 
كفالة حق املساواة لألشخاص مع اعاقة حول العالم. تعترف االتفاقية بحقوق االشخاص مع 
اعاقة في احلرية واالحترام واملساواة كسائر البشر وهي ثمرة جهد متواصل بذله اشخاص مع 

اعاقة ومؤسسات داعمة لقضاياهم من جميع انحاء العالم. 

صادقت دولة إسرائيل على االتفاقية في العام 2012 ما يعني انها اخذت على عاتقها امتام 
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضية  تخويل  مت  وقد  عليها،  االتفاقية  تنص  التي  االلتزامات 
حلقوقهم  اعاقة  مع  االشخاص  استحقاق  من  والتأكد  اإلتفاقية  تطبيق  ملراقبة  اعاقة  مع 
الطبيعية. يجب التنويه بأنه يعيش اليوم في العالم ما يقارب مليار شخص مع إعاقة وفي 
دولة اسرائيل وحدها ما يقارب مليون وستمائة الف شخص مع إعاقة ويشكلون ما قدره 22% 
من عدد السكان. وتأتي اإلتفاقية لسد الفجوات الكبيرة بني االشخاص مع إعاقة وباقي أفراد 
اجملتمع التي تظهر بأشكال عديدة منها التمييز واألفكار املسبقة وعدم اإلتاحة، وهي أمور متنع 
االشخاص مع اعاقة من حتقيق قدراتهم، وبهذا فإن الهدف من االتفاقية هو تغيير هذا الواقع 

واستحقاق حقوق األشخاص مع إعاقة على كافة املستويات. 

تغيير النظرة بني املاضي واحلاضر: 
في املاضي كان مقبوال التفكير بأن اإلعاقة هي مشكلة شخصية التي نتجت عن مشاكل 
صحية او نفسية. لهذا، كانت اخلدمات التي يحصل عليها االشخاص مع إعاقة قليلة ونادرة 
والفوقي  االستعالئي  الطابع  وغلب  اجملتمع.  وباقي  أنفسهم  االشخاص  بني  ميزت  ما  وغالبا 
على طريقة التعامل مع هؤالء األشخاص. اما اليوم فالهدف هو التشديد على حقوق االنسان 
وحق االشخاص مع االعاقة في االندماج بشكل متساو وفعال في جميع مجاالت احلياة كباقي 

املواطنني. 

من هم االشخاص مع إعاقة؟ 
مبوجب االتفاقية، هنالك عامالن يؤثران على االعاقة: أوال اإلعاقة، وثانيا احلواجز التي يضعها 
اجملتمع أمام الشخص مع اعاقة من ناحية اآلراء املسبقة وانعدام االتاحة. دمج هذين العاملني 

معا مينع انخراط االشخاص مع اعاقة في اجملتمع. 
لضمان املساواة لألشخاص مع إعاقة وانخراطهم في اجملتمع تطمح االتفاقية الى ازالة هذه 

احلواجز. 
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مبادئ االتفاقية: 
احترام كل انسان، استقالليته وحريته، ومعاملة االشخاص مع اعاقة بشكل متساوي ومن غير 
متييز، واتاحة اخلدمات واحلياة االجتماعية امامهم. العمل على تغيير اجملتمع ليتقبل االشخاص 
مع اعاقة كجزء من التعددية االنسانية ويفتح امامهم اجملال للمشاركة في احلياة االجتماعية, 
وذلك من خالل العمل على ازالة احلواجز املوجودة امام االشخاص مع اعاقة والعمل على اتاحة 
واملراة  الرجل  بني  املساواة  الى  باإلضافة  الحتياجاتهم.  ومالَءمتها  امامهم  العامة  االماكن 

واحترام االطفال مع اعاقة واحترام قدراتهم املتطورة وحقهم في احملافظة على هويتهم. 

دور الدولة: 
اتخاذ تدابير واجراءات مالئمة لتطبيق وحماية احلقوق املعترف بها في سياستها ونبذ وإلغاء 
بحوث  وتعزيز  اجراء  الى  باإلضافة  اعاقة.  مع  االشخاص  ضد  متييزا  تشكل  وإجراءات  تدابير 
واستعمالها،  توفيرها  وتشجيع  احلديثة  والتكنولوجيات  العامة  واملعدات  اخلدمات  لتطوير 
تشجيع  وعليها  كما  اعاقة.  مع  االشخاص  امور  يخص  مبا  املعلومات  نيل  تسهيل  كذلك 
تدريب العاملني مع االشخاص مع اعاقة في مجال احلقوق املعترف بها لتحسني توفير اخلدمات 
ومشاركتهم في  اعاقة  مع  االشخاص  مع  االستشارة  مع  هذا  كل  احلقوق.  تطبيق  ولضمان 

اتخاذ القرارات وتنفيذها. 

مكانة االتفاقية في اسرائيل: 
بناء عليها. ولكن،  الى احملاكم وتقدمي الشكاوى  التوجه  االتفاقية لدى  ال ميكن االعتماد على 
غالبية اسس ومبادئ االتفاقية موجودة في القانون االسرائيلي عن طريق قوانني عديدة اهمها 
قانون مساواة حقوق االشخاص مع اعاقة, الذي يلزم السلطات، االماكن العامة وأماكن العمل 
تعتبر  الدولية  االتفاقية  فإن  هذا  إلى  باالضافة  اعاقة.  مع  لألشخاص  خدماتهم  اتاحة  على 

مرجعية أساسية للسلطات القضائية لتفسير القوانني احمللية مبوجبها.
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التزامات االتفاقية

املساواة وعدم التمييز 
جميع االشخاص متساوون امام القانون واجلميع ينعمون باحلماية بطريقة متساوية من قبل 
اجراءات لضمان  ان تتخذ  اإلعاقة، وعليها  أي متييز على اساس  ان متنع  الدولة  القانون. وعلى 
توفير وسائل الراحة املعقولة لألشخاص مع اعاقة. االتفاقية تنص على العمل من اجل حتقيق 
املساواة بالنسبة لألشخاص مع إعاقة، مثال عن طريق التفضيل املصحح في القبول للعمل. 

النساء مع اعاقة 
وتارة على خلفية  إعاقتهن  تارة على خلفية  لتمييز مزدوج  يتعرضن  إعاقة  نساء وفتيات مع 
جنسانيتهن. النساء مع اعاقة يواجهن صعوبات في جميع مجاالت احلياة، مبا في ذلك: الصحة، 
العمل، التعرض للعنف وغيرها. لهذا, تنص االتفاقية على ان الدولة يجب ان تضمن للنساء 

والفتيات مع إعاقة كافة احلقوق واملساواة في جميع مجاالت احلياة واحلريات االساسية. 

االطفال مع إعاقة 
يجب على الدولة اتخاذ كل التدابير حتى يتمكن االطفال مع اعاقة من التمتع بجميع حقوق 
االنسان واحلريات االساسية كغيرهم من االطفال حيث ان االعتبار الرئيسي عند اتخاذ القرارات 
بشأن األطفال مع اعاقة يكون “مصلحة الطفل”. كما ويحق لألطفال مع إعاقة التعبير عن 

ارائهم حول أي موضوع يخصهم، وأخذها بعني االعتبار كسائر االطفال.  

التوعية
يتمتع االشخاص مع إعاقة بكامل حقوقهم فقط إذا غّيّر اجملتمع موقفه جتاههم والءم التوقعات 
معهم. لذلك على الدولة ان ترفع الوعي بالنسبة حلقوق األشخاص مع اعاقة أمام جميع فئات 
اجملتمع وبضمنها األسرة والتشجيع على احترام االشخاص مع إعاقة واحترام حقوقهم, كما 

وعليها مكافحة اآلراء املسبقة حول األشخاص مع إعاقة والتوجه السلبي نحوهم. 
لتحقيق هذه األهداف، يجب القيام بحمالت توعوية حول حقوق األشخاص مع إعاقة، تعزيز 
سوق  في  ومساهمتهم  ومهاراتهم  مبؤهالتهم  االعتراف  وتعزيز  جتاههم  اإليجابية  املفاهيم 
على  اإلعاقة،  مع  األشخاص  حقوق  يحترم  بنهج  التعليم  نظام  تعزيز  الى  باإلضافة  العمل. 
سبيل املثال من خالل وضع برامج تعليمية مناسبة لألطفال من مرحلة ما قبل املدرسة وتعزيز 
برامج التدريب والتأهيل لرفع مستوى الوعي لألشخاص مع إعاقة وحلقوقهم. باالضافة الى 

هذا تشجيع وسائل اإلعالم على طرح قضايا األشخاص مع إعاقة.
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االتاحة
العامة  واخلدمات  األماكن  إلى  الوصول  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الدولة  على  يجب 
في  واملشاركة  استقاللية  في  العيش  من  اعاقة  مع  األشخاص  لتمكني  للجمهور  املقدمة 
املباني، الطرق،  الى  بالوصول  التنقل  اتاحة  جميع مجاالت احلياة. لهذا فاالتفاقية تنص على 
وسائل النقل، املدارس، املباني السكنية، املرافق الطبية، أماكن العمل، خدمة املعلومات،خدمة 

الطوارئ وغيرها. 
العامة  باملرافق  اخلدمات  على  للحصول  ومعايير  توجيهية  مبادئ  تقر  ان  الدولة  على  ينبغي 
ومتابعة تنفيذها وإرشاد اجلمهور حول احلاجة المكانية الوصول, بوضع الفتات سهلة القراءة 
في االماكن العامة وتصميم املناطق العامة بشكل يسهل االتاحة، كما تنص على االتاحة 

التكنولوجية لتسهل تبادل املعلومات. 

احلق في احلياة 
لكل فرد احلق في احلياة. 

يجب على الدولة أن تفعل كل ما في وسعها لتضمن بأن يحظى األشخاص مع إعاقة بالتمتع 
الدولة والشرطة حماية  املثال، واجب على  الكرمي كغيرهم. على سبيل  بالعيش  في حقهم 
إذا لقي حتفه  الشخص مع اعاقة املعرض خلطر والتحقيق في وفاة شخص مع اعاقة فيما 
بظروف مشبوهة مثل أي شخص اخر و يجب على الطبيب توفير عالج يطيل احلياة حتى ملريض 

مع اعاقة على فراش املوت وغير ذلك. 

االعتراف املتساوي امام القانون
القانون. حيث يتمتعون بحقوق وواجبات قانونية  أمام  االعتراف بحقوق األشخاص مع إعاقة 
مساوية لآلخرين، مثل شراء وبيع أمالك وامتالك حساب في املصرف وغيرها. إضافة الى ذلك، 
يجب ان تضمن الدولة حصول االشخاص مع اعاقة على الدعم الكافي لتحصيل حقوقهم 
التي تساعد  ان في دول مختلفة هنالك وسائل  القانونية. تقر االتفاقية  والقيام بواجباتهم 
القرارات  أخذ  على  الشخص  ليساعد  مستشار  تعيني  مثل  القرارات  اتخاذ  على  الشخص 
بشكل مستقل. تنص االتفاقية أيضا على أنه اثناء استخدام املساعدة، يجب احترام رغبات 
امتالك  اعاقة  مع  األشخاص  استطاعة  تضمن  ان  الدولة  على  كذلك  الشخص.  وخيارات 
املالية  شؤونهم  إدارة  بامليراث،  حقهم  الى  باالضافة  حق،  بغير  منهم  تؤخذ  ال  وان  ممتلكات 

وغيرها. 
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االتاحة للعدل
يجب على الدولة ضمان اشتراك االشخاص مع اعاقة بشكل متساو بكل اجراء قانوني، مثل 
احلق في مقاضاة اآلخرين واحلق في اعطاء شهادة في احملكمة. كذلك من حق االشخاص مع 
بحسب  املالَءمات  وتلقي  متساوية  ظروف  في  الشرطة  في  معهم  التحقيق  يتم  ان  اعاقة 
احلاجة، مثل الشرح بلغة أبسط، ترجمة بلغة االشارات وغير. من املهم توجيه طاقم الشرطة 

والسجون بأمر احلاجة الى املالَءمات التي يستحقها األشخاص مع اعاقة.

احلرية واألمن الشخصي
يجب ان تضمن الدولة حصول االشخاص مع اعاقة على احلرية واألمن الشخصي كسائر الناس، 
حيث مينع سلب احلرية من شخص على خلفية إعاقته. ولكن في حال مت سلب احلرية من شخص، 
يجب احملافظة على حقوقه كإنسان، مثل احلق في محاكمة عادلة وتوفير وسائل الراحة املعقولة.

احلرية من التعرض للتعذيب ومن معاملة او عقاب بطريقة قاسية، غير انسانية او مهينة
مينع تعذيب أي شخص او معاقبته بطريقة قاسية، غير انسانية او مهينة. بشكل خاص، مينع 
اجراء التجارب الطبية او العلمية على االشخاص بدون موافقتهم احلرة. تضمن الدولة حماية 
االشخاص مع اعاقة من التعذيب او املعاملة بطريقة قاسية ومهينة، عن طريق سن القوانني 

واإلجراءات وتوفير املعلومات.

احلرية من االستغالل، العنف واالعتداء
حتمي الدولة االشخاص مع اعاقة من أي شكل من أشكال االستغالل، العنف او االعتداء، في 
داخل بيتهم وخارجه، بكل الوسائل املالئمة. كذلك، تضمن الدولة ان يحصل األشخاص مع 
اعاقة وعائالتهم على التوجيه واملعلومات الكافية مبوضوع منع االستغالل، العنف واالعتداء، 
الشخص،  جيل  بحسب  مالئمني  والتوجيه  احلماية  تكون  عنهم.  واإلبالغ  عليهم  التعرف 
جنسه ونوع إعاقته. باالضافة الى ذلك، تضمن الدولة وجود سلطة مستقلة لإلشراف على 
اخلدمات التي تعطى لألشخاص مع اعاقة، ملنع االستغالل واالعتداء. تعمل الدولة العادة تأهيل 
االشخاص مع اعاقة الذين مت اساءة معاملتهم واستغاللهم، وتساعد على دمجهم في اجملتمع، 

وتسن الدولة القوانني ملنع االستغالل، العنف واالعتداء.

احملافظة على السالمة الشخصية
مع  التعامل  مينع  حيث  والنفسية،  اجلسدية  سالمته  احترام  يستحق  اعاقة  مع  انسان  كل 
انسان مع اعاقة كشخص أدنى قيمة. أي يستحق االشخاص مع اعاقة االحترام من اآلخرين 

بدون أي تدخل جسدي أو نفسي.
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حرية التنقل واملواطنة
تعترف الدولة بحق االشخاص مع اعاقة في التنقل، وفي حقهم في اختيار مكان سكنهم، 
اعاقة  مع  االشخاص  استطاعة  تأمني  في  ينعكس  احلقوق  بهذه  آخر. االعتراف  انسان  ككل 
احلصول على مواطنة في الدولة وتغييرها، احلصول على جوازات سفر، مغادرة كل دولة، الدخول 
الى أي دولة. باالضافة الى ذلك، يسّجل االطفال مع اعاقة حاال بعد الوالدة، ويكون لهم احلق 

الفوري للحصول على اسم ومواطنة، والتعرف على والديهم واحلصول على تربية منهم.

العيش املستقل واالندماج في اجملتمع
يجب أن تضمن الدولة أن لألشخاص مع إعاقة احلق في العيش واالندماج في اجملتمع واملشاركة فيه 
باإلضافة الختيار  باختيار مكان سكن  ايضا يضمن لهم احلق  آخر. هذا  كشخص مثل اي شخص 
في  الشخصية  املساعدة  ذلك  في  مبا  الدعم،  خدمات  على  احلصول  على  والقدرة  السكن،  شريك 
اندماجهم في اجملتمع واحليلولة من االنفصال واالنعزال عن اجملتمع. يجب أن تضمن الدولة أن اخلدمات 

االجتماعية املعدة للجمهور العام مالئمة و متاحة لألشخاص مع إعاقة وأنها تلبي احتياجاتهم.

التنقل الشخصي
جودة التنقل الشخصي تزيد من فرص األشخاص مع إعاقة االندماج بسوق العمل والعيش 
بكرامة واستقاللية في اجملتمع. يجب على الدولة أن تعمل على متكني األشخاص مع إعاقة 
من التحرك بشكل مستقل قدر اإلمكان. الدولة تباشر في هذا األمر بعدة طرق، منها تسهيل 
التحرك بحرية وبسعر معقول. الدولة  إعاقة، كي يتمكنوا من  التنقل لألشخاص مع  حرية 
تضمن ايضا وسائل مساعدة تقنية ومساعدة بشرية متاحة لألشخاص مع إعاقة. يجب على 
للتعامل  متخصصني  أشخاص  وتأهيل  إعاقة  مع  لألشخاص  التنقل  مهارات  تطوير  الدولة 
معهم. تشجع الدولة ايضا صانعي الوسائل املعدة للتنقل واألجهزة والتقنيات املساعدة على 

أن تأخذ في عني االعتبار جميع اجلوانب املتعلقة بتنقل األشخاص مع إعاقة.

حرية التعبير عن الرأي واحلصول على املعلومات
يجب على الدولة ان تضمن ما يؤمن لألشخاص مع إعاقة القدرة على التعبير عن رأيهم بحرية، 
والقدرة على الوصول للمعلومات بصورة متساوية مع سائر األشخاص. يتوجب على الدولة 
في  إعاقة،  مع  شخص  لكل  مالَءمة  بصورة  العام  اجلمهور  تستهدف  التي  املعلومات  توفير 
غضون فترة زمنية معقولة وبدون أي رسوم إضافية. ويشمل هذا لغة اإلشارات وطريقة برايل، 
وكما تسمح الدولة باستعمال أي شكل آخر من أشكال االتصاالت التي يختارها الشخص 
واخلدمات  املعلومات  توفير  التواصل على  الدولة األجسام اخلاصة ووسائل  إعاقة. تشجع  مع 

لألشخاص مع إعاقة، مبا في ذلك مواقع يسهل الوصول إليها. 
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احترام اخلصوصية
لألشخاص مع إعاقة احلق في اخلصوصية: املنزل، األسرة ووسائل اإلعالم )املراسالت واحملادثات(. 
األشخاص مع  يتدخل في خصوصية  أن  اقامتهم. ال ميكن ألحد  احلق غير مرتبط مبكان  هذا 
إعاقة بصورة غير قانونية أو تعسفية. يتوجب على الدولة أن حتمي خصوصية األشخاص مع 
إعاقة بنفس الصرامة التي حتمي بها خصوصية األشخاص دون اعاقة. احلق باخلصوصية يحظر 
دون  بيته  زيارة  أو  بالشخص،  اخلاص  البريد  فتح  إعاقة  مع  لألشخاص  املساعد  املوظف  على 
احلصول على إذن منه. يحظر على أي شخص املس بجسد شخص مع إعاقة دون إرادته، كما 
يجب أن ال مننعهم من اقامة عالقات شخصية مع اآلخرين. احلق في اخلصوصية مينع الدولة من 

نشر أي معلومات حول الشخص مع إعاقة، وللشخص نفسه احلق بان ال يفصح عن اعاقته.

احترام البيت واألسرة
الدولة تضمن للشخص مع اعاقة أن تكون الفرصة او اخليار ألن يتزوج ويؤسس اسرة وأطفال 
اطار  األسرة. في  وتنظيم  اخلصوبة  في مجال  والتثقيف  املعلومات  لتوفير  باإلضافة  متاحة، 
مسائل  في  لاللتزامات  واالمتثال  إعاقة  مع  األشخاص  حقوق  الدولة  تضمن  أن  يجب  األوالد 
الوصاية على األطفال وتبنيهم. في هذا السياق، يكون االعتبار األساسي هو مصلحة الطفل. 
املعلومات واخلدمات والدعم في مرحلة مبكرة لألطفال مع اعاقة  أن توفر  الدولة  يجب على 
وأسرهم. كما يحظر الفصل بني األوالد وأسرهم بحجة اإلعاقة املتواجدة عند األب أو األم أو 
حتى الطفل، هذا األمر يتطلب إقرارا خاصا من السلطة اخملتصة. في حالة وجود سبب مقنع 
وعدم استطاعة األسرة توفير الرعاية للطفل مع إعاقة، فينبغي على الدولة أن تبذل كل جهد 

لوضع الطفل في إطار األسرة املوسعة. 

التعليم
املهارات األساسية والتعليم العام هي تذكرة حلياة مستقلة. من خالل التعليم املناسب، ميكن 
املناصب  وإشغال  يعملوا على دعم  إمكانياتهم، وان  ان يحققوا كامل  إعاقة  لألشخاص مع 
القيادية في اجملتمع واملؤسسات الرسمية. ويتوجب على الدولة أن تضمن وجود نظام تعليم 
قادر على تطوير شعورهم باحترام الذات، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وان 
تسمح باإلضافة لألشخاص مع إعاقة بأن يحققوا قدراتهم الكاملة، مبا في ذلك مواهب اإلبداع 

والقدرات العقلية والبدنية.
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احلق في التعليم
ال ميكن حجب احلق في التعليم عن أي شخص بسبب إعاقته. لهذا فحق األطفال مع اعاقة 
يعيشون  الذي  اجملتمع  في  والثانوي  االعدادي  االبتدائي،  التعليم  مراحل  يشمل  التعليم  في 
فيه، وبنفس اجلودة والتكلفة كما يتلقاها األطفال اآلخرون. األشخاص مع اعاقة لديهم احلق 
في احلصول على مساكن ودعم إضافي مبا يتناسب مع نظام تعليمهم.على الدولة ايضا أن 
تدعم الدراسة بوسائل اتصال مختلفة )على سبيل املثال - برايل( ومهارات التوجيه والتنقل. 
باإلضافة لتوظيف معلمني مؤهلني بأنواع وسائل التواصل البديلة )على سبيل املثال – لغة 
إشارات( واعطاء تدريب للموظفني على جميع مستويات التعليم بشأن قضايا مثل التوعية 
عن اإلعاقة. تضمن الدولة لألشخاص مع إعاقة احلصول على التعليم ما بعد الثانوي والتعليم 

مدى احلياة، وعلى حتقيق املساواة مع اآلخرين مبا في ذلك توفير مالَءمات تتوافق مع اإلعاقة.

الصحة
يحق لألشخاص مع إعاقة التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، دون متييز بسبب اإلعاقة. 
يتوجب على الدولة أن توفر لألشخاص مع إعاقة رعاية طبية مجانية أو بتكلفة معقولة، بنفس 
واخلصوبة  اجلنسية  الصحة  ذلك  في  اجملتمع، مبا  مثل غيرهم من سائر  النطاق  ونفس  اجلودة 
والصحة العامة. كما توفر لألشخاص مع اعاقة اخلدمات ذات الصلة إلعاقتهم - مبا في ذلك 
التشخيص املبكر والتدخل عند اقتضاء احلاجة، وخدمات تهدف إلى منع تفاقم اإلعاقة. كما 
حتظر الدولة التمييز ضد األشخاص مع اعاقة  في توفير التأمني الصحي والتأمني على احلياة، 

او تقدمي الرعاية الطبية ،الغذاء واخلدمات الطبية بسبب اإلعاقة.

التأهيل وإعادة التأهيل
تعمل الدول األطراف على ان يحظى االشخاص مع اعاقه باستقاللية قصوى، حتقيق قدراتهم 
أن  من  التأكد  الدولة  ومن مسؤوليات  احلياتية.  اجملاالت  كافة  في  واالنخراط  اجملالت  كافة  في 
خدمات التأهيل وإعادة التأهيل تتمحور حول مواضيع اجتماعية مختلفة وان يتم اعطاء هذه 
االندماج في  على  ان حتث  اخلدمات  املستطاع. كذلك، على  قدر  مبكره  مرحله  منذ  اخلدمات 
اجملتمع ويجب أن تكون املشاركة نابعة عن ارادة واقتناع. وباإلضافة، على املكان ان يكون قريبا 
من اماكن سكن االشخاص مع إعاقة، ومزودا بكل األدوات ووسائل املساعدة الالزمة لتسهيل 

عملية التأهيل وإعادة التأهيل. 
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العمل 
لألشخاص مع إعاقة احلق في ان تكون لديهم فرصة عمل متساوية مع االخرين لكسب رزقهم 
بأنفسهم. وذلك في بيئة عمل متاحة يتوجب على الدولة ان تعمل على توفيرها لهم. الدولة 
حتمي هذا احلق وتقوم بتطويره بطرق عديدة منها منع التمييز في العمل على اساس االعاقة 
وذلك عن طريق االهتمام بأال يقع أي متييز في شروط القبول للعمل، او خالل التوظيف، وان ينال 
االشخاص مع اعاقه ظروف عمل آمنة وصحية. كذلك على الدولة التأكد من انهم يتمتعون 
بظروف عمل عادلة ومالَءمة. باإلضافة عليها التأكد من ان األشخاص مع اعاقة يستطيعون 
االنضمام الى مؤسسة مهنية كأي عامل آخر. كما ويتم السماح لهم باحلصول على تدريب 

مهني متاح.  
كما وعلى الدولة خلق فرص لدمج األشخاص مع إعاقة في سوق العمل، مساعدتهم على 
إيجاد فرص عمل ومواصلة العمل ودعم الذين يرغبون في املبادرة مبشاريعهم اخلاصة. وان يتم 
توظيفهم في القطاع العام، وان يكتسبوا اخلبرة في سوق العمل احلر وتشجيع توظيفهم في 
القطاع اخلاص. وإلجناح ذلك على الدولة ان تعمل على ضمان اتاحة أماكن العمل لألشخاص 
مع اعاقة وان تتأكد من ان األشخاص مع اعاقة ال يعملون في ظروف من االستغالل وأنهم ال 

يعملون باإلكراه.

مستوى معيشة الئق وحماية اجتماعية 
احتياجاتهم  وتلبية  الئق  معيشة  مبستوى  التمتع  وألسرهم  إعاقة  مع  لألشخاص  يحق 
طريق  عن  احلق،  هذا  على  احلصول  تعزيز  على  تعمل  أن  الدولة  على  يجب  لذلك  األساسية. 
ضمان وصولهم ملياه نظيفة، حصولهم على اخلدمات واألجهزة واملساعدات املتعلقة باإلعاقة 
بتكلفة معقولة وجودة مالئمة. باإلضافة إلتاحة السكن، على الدولة التأكد من انهم يتمتعون 
بحق املعاشات التقاعدية بطريقة متساوية مع اآلخرين. أيضا في حالة عدم مقدرة الشخص 
على تغطية تكاليفه الطبية، يجب ان يحصل على مساعدة في تغطية النفقات املتعلقة 

باإلعاقة. 
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املشاركة في احلياة السياسية واالجتماعية
األشخاص مع إعاقة يتمتعون بحقوق سياسية مساوية كأي شخص آخر. لذلك يجب على 
الدولة أن تضمن لهم املشاركة في احلياة السياسية واحلياة العامة بشكل كامل ومتساو. 
لذلك على الدولة ضمان إمكانية الوصول إلى مراكز االقتراع والتصويت، إعداد مواد متاحة عن 
االنتخابات واملرشحني، حماية حقهم في التصويت بسرية ودون إكراه، السماح لشخص آخر 
باملساعدة في عملية االقتراع حسب احلاجة وبناء على طلب الشخص مع اإلعاقة باإلضافة الى 
حماية حق األشخاص مع إعاقة في التقدم لالنتخابات وإلشغال املناصب العامة على جميع 
املستويات احلكومية. عند الضرورة يجب على الدولة السماح باستخدام التقنيات املساعدة 
ألداء وظيفة عمومية من قبل الشخص. كما ويجب اتاحة وتعزيز البيئة العامة بحيث تكون 
متييز.  دون  املستويات  جميع  على  العامة  الوظائف  يؤدوا  لكي  إعاقة  مع  لألشخاص  مالَءمة 

وبالتالي تشجيعهم على املشاركة في القضايا اجملتمعية والسياسية.

املشاركة في احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 
لألشخاص مع إعاقة احلق في املشاركة في احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 
قادرا  اعاقة  مع  الشخص  يكون  بان  تضمن  ان  الدولة  واجب  من  لآلخرين.  مساوية  بطريقه 
واملسارح  واملتاحف  املكتبات  إلى  الوصول  إمكانية  الثقافية، ولديه  بالبرامج  االستمتاع  على 
تطوير  الى  باإلضافة  أخرى.  أماكن  و  الوطنية  الثقافية  األهمية  ذات  واملواقع  األثرية  واملواقع 
مهاراتهم اإلبداعية والفنية والفكرية، واإلثراء الشخصي وإثراء اجملتمع. كما ويجب منحهم 
فرصا متساوية للمشاركة في الرياضة والترفيه والتسلية املقدمة لكافة اجملتمع على جميع 
املستويات بطريقة متساوية مع اآلخرين.  بكل ما يتعلق باملدارس يجب على الدولة ان تسمح 
لألطفال مع إعاقة املشاركة في األنشطة الترفيهية واأللعاب والتسلية والرياضة في املدرسة 

وخارجها كسائر األطفال. 
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