
 

 

 اإلعاقة ذوي لألشخاص بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم العاملي

 3103ديسمبر  3المنامة 

 عام، كل من ديسمرب 3اإلعاقة الذي يصادف  ذوي لألشخاص العاملي حتتفي األمم املتحدة باليوم

 إدماج من تتحقق اليت واملكاسب اإلعاقة، ذوي األشخاص وحبقوق اإلعاقة الوعي بقضايا نشربهدف 

 واالقتصادية واالجتماعية السياسية احلياة جوانب من جانب كل يف اإلعاقة ذوي األشخاص

 يف املتمثل اهلدف بلوغ أجل من اجلهود لتعبئة فرصة اليوم هذا جملتمعاتهم، كما ُيتيح والثقافية

 على اجملتمع، يف مشاركتهم ويف واملتكافئة الكاملة اإلنسان حبقوق ذوي اإلعاقة األشخاص متتع

 .2891 عام يف العامة اجلمعية أقرته الذي باملعوقني، املتعلق العاملي العمل برنامج يف حتدد ما حنو

 يف تصل نسبة يشكلون العامل يف اإلعاقة ذوي األشخاص أن إىل مؤخرا أجريت اليت الدراسات وتشري

 األشخاص من الكثري زال وما النامية، البلدان يف فقر يف يعيشون الذين األشخاص من % 12 إىل أقصاها

 العيش إىل يضطرون ما وغالبا جمتمعاتهم يف مشاركتهم دون حتول عقبات يواجهون اإلعاقة ذوي

 والعمل والتعليم الغذاء مثل من األساسية، احلقوق من عادة جمتمعاتهم، وحيرمون هوامش على

 الصحية. اخلدمات على احلصول ومن

 هلم، الرفاه وحتقيق اإلعاقات ذوي حقوق محاية أجل من كبرية جهودا املتحدة األمم بذلت لقد

 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية أهمها بشأنهم الدولية املواثيق من جمموعة وأصدرت

 اليت اإلنسان حقوق من يتجزأ ال جزء حقوقهم أن باعتبار بها، امللحق االختياري والربوتوكول

 األممية. املنظمة ترعاها

 صك وأول والعشرين، احلادي القرن يف ذوي اإلعاقة اإلنسان حلقوق اتفاقية أول االتفاقية وتعترب

 التمييز وعدم املساواة واىل اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق تعزيز قانونا، حيث تهدف إىل ملزم

 باستقاللية، العيش من ومتكينهم وإسهاماتهم، بقدراتهم اجملتمع وعي تعزيز واىل إعاقتهم، بسبب

 هلم. السالمة توفري ويف احلياة يف حقهم وضمان احلياة، جوانب يف كامل بشكل واملشاركة

 املعوقني وتأهيل رعاية قانون بإصدار اإلعاقة ذوي حقوق صون على البحرين مملكة وحرصت

مبوجب املرسوم  اإلعاقة ذوي اتفاقية حقوق األشخاص على وصدقت م،1222 لسنة (33) رقم

 األشخاص حلقوق الوطنية واخلطة االسرتاتيجية إطالق مت م، كما1222 لسنة( 11) رقم بقانون

 املقدمة اخلدمات أفضل وتوفري اإلعاقة ذوي باألشخاص االرتقاء اإلعاقة، إميانا منها بضرورة ذوي

  يف السامية امللكية للرؤية حتقيقا األساسية وحرياته اإلنسان حبقوق الكامل متتعهم وضمان هلم



 

 

 هلم حتقق مستدامة كرمية حبياة ذوي اإلعاقة األشخاص فيه يتمتع حبريين جمتمع إجياد

 . اجملتمع يف الفاعلة املشاركة

 تعزيز املناسبة، تشيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان جبهود منظمة األمم املتحدة يف وبهذه

 يف والفعالة الكاملة اإلعاقة، عرب املشاركة ذوو األشخاص ذلك مبن يف مجيعا، الناس ورفاه حقوق

 . والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية اجملاالت

 ذوي األشخاص حقوق ضمان أجل من إىل العمل حلقوق اإلنسان اجلميعوتدعو املؤسسة الوطنية 

 على احلرص وإبراز بقدراتهم الثقة بزرع اجملتمعات يف إدماجهم عملية وتسهيل اإلعاقات

 حقوقهم استيفائهم دون حتول اليت احلواجز كل وإزالة كان، صعيد أي على مشاركاتهم

 اإلعاقة. بذوي اخلاص العاملي العمل برنامج يف جاء الذي النحو على اإلنسانية،

 

 

 


