
 

 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقةمبناسبة 

 

 4102 ديسمرب 3

 شهر الثالث مناليوم  كل عام يف األمم املتحدة باليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة حتتفي

ومن اجل إدماجهم يف  هدف نشر الوعي بقضايا اإلعاقة وحبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بديسمرب

 .اجلوانب احلياتية "السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية" خمتلف

وتنتهز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هذه املناسبة لتعرب عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا 

ذوي اإلعاقات وحتقيق الرفاه هلم، األشخاص محاية حقوق تعزيز ومن أجل  األمم املتحدةمنظمة 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  ، كان أبرزهاجمموعة من املواثيق الدولية بشأنهم من خالل إصدار

سان اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بها، باعتبار أن حقوقهم جزء ال يتجزأ من حقوق اإلن

ذوي اإلعاقة يف  األشخاصحلقوق  صك دوليتعترب االتفاقية أول  ، إذاليت ترعاها املنظمة األممية

 .قانونًا ةملزم وثيقةالقرن احلادي والعشرين، وأول 

من خالل إتاحة  بهذا اليومتشاطر املؤسسة الوطنية التوجه األممي لالحتفال  وبهذه املناسبة،

الرتكيز على التدابري وللمشاركة  يف القطاعني اخلاص واحلكوميمي  األطراف املعنية الفرص جل

، عرب ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة الرامية إىل زيادة تنفيذ القواعد واملعايري الدوليةو فزةاحمل

املنتديات واملناقشات عقد  ومن خالل املؤسسات التعليمية والتدريبية ومؤسسات التعليم العالي

 .فئةوهذه ال العامة واحلمالت اإلعالمية الداعمة هلذا اليوم

على صعيد  يف مملكة البحرين تاملكاسب اليت حتققعلى أهمية تؤكد املؤسسة الوطنية وكما 

قانون رعاية وتأهيل املعوقني رقم  ، واملتمثلة يف صدوريف اجملتم  إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

نون على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب املرسوم بقا يقصدالت، و4112( لسنة 42)

 طنية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،إطالق االسرتاتيجية واخلطة الوو، 4100( لسنة 44رقم )

 خاص ورعايتهم وتأهيلهم وإنشاء مركز اإلعاقةاألشخاص ذوي  لشئونوتشكيل اللجنة العليا 

شخاص من ذوي دمات املعاقني )لست وحد((، باإلاافة إىل إصدار بطاقة تعريفية لكافة األخل

 .عاقة املسجلني يف وزارة التنمية االجتماعيةإلا

اجلمي  إىل العمل من أجل امان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وتسهيل  وتدعو املؤسسة الوطنية

عملية إدماجهم يف اجملتمعات بزرع الثقة بقدراتهم وإبراز احلرص على مشاركاتهم على أي صعيد 

ئهم حقوقهم اإلنسانية، على النحو الذي جاء يف كان، وإزالة كل احلواجز اليت حتول دون استيفا

 برنامج العمل العاملي اخلاص بذوي اإلعاقة.


