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المقـدمة
حظيــت قضيــة أصحــاب الهمــم باالهتمــام الكبيــر 
االتفاقيــات  مــن  الكثيــر  عبــر  الدولــي  الصعيــد  علــى 
أســبابها،  علــى  الوقــوف  حاولــت  التــي  والمؤتمــرات 
مــن  اعتبارهــا  علــى  لهــا  المناســبة  الحلــول  ووضــع 

اVنســان. لحقــوق  اYساســية  المكونــات 

 ،(12) رقــم  القانــون  علــى  وبنــاًء   ،2008 العــام  ومنــذ 
أنشــأت الحكومــة هيئــة تنميــة المجتمــع فــي دبــي، 
المواطــن  لصــون  تميــزاً  اYكثــر  الخطــوة  لتكــون 
الدولــة  تجــاه  وواجباتــه  بحقوقــه  وتوعيتــه  اVماراتــي، 
والمجتمــع، والعمــل بــكل الوســائل المتاحــة للحفــاظ 
علــى حقــوق أصحــاب الهمــم فــي إمــارة دبــي، ورعايتهم 
ودمجهــم مــع غيرهــم مــن غيــر ذوي اVعاقــة بصــورة 

صحيحــة.

وجــاءت مبــادرة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس 
التنفيــذي، (مجتمعــي ... مــكان للجميــع)، التــي تســمو 
بالمواطــن اVماراتــي لتوفيــر مجتمــع مميــز ال فــرق 
فيــه بيــن أفــراد المجتمــع، مهمــا كانــت قدراتهــم 
العقليــة والفكريــة، ليكــون هــذا الدليــل إحــدى ثمــار 

هــذه المبــادرة اVنســانية المتميــزة، وخطــوة تنفيذيــة 
لقانــون حمايــة حقــوق أصحــاب الهمــم فــي إمــارة دبــي.
وحرصــًا مــن هيئــة تنميــة المجتمــع فــي دبــي علــى 
فــي  جهدهــا  قصــارى  وبــذل  المســتمرة،  التوعيــة 
ــزة Yصحــاب الهمــم  ــاة الكريمــة والممي ــر الحي توفي
فــي إمــارة دبــي، نضــع بيــن أيديكــم هــذا الكتيــب، ليكــون 
ــة دليــل توضيحــي حــول الحقــوق التــي كرســتها  بمثاب
القيــادة الحكيمــة لهــذه الفئــة، ومــا ورد فــي االتفاقيات 
الدوليــة والقانــون االتحــادي للدولــة بشــكل عــام، ومــا 
قوانيــن  مــن  خــاص  بشــكل  دبــي  حكومــة  شــرعته 
لحمايــة أصحــاب الهمــم، والحفــاظ علــى حقوقهــم 
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ومــن الناحيــة القانونيــة، نــص القانــون علــى كفالــة الدولــة للمســاعدة القانونيــة 
قانونــي،  ســبب  Yي  حريتــه  فيهــا  تقيــد  التــي  اYحــوال  بــكل  الهمــم  Yصحــاب 

ــي:  ــا يل ــا اتخــاذ م ــا يقيده ــد صــدور م ــن عن ويتعي

معاملته بطريقة إنسانية تراعي وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب إعاقة  •
تقديم المعلومات والبيانات الالزمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته  •

توفيــر المســاعدة المالئمــة بحالــة عــدم قدرتــه علــى دفــع الرســوم القضائيــة   •
أو المصروفــات أو الغرامــات.

كمــا ضمــن القانــون حقــوق المعاقيــن فــي إبــداء الــرأي والتعبيــر، فكفلــت الدولــة 
ممارســته لهــذه الحقــوق بالطريقــة الكتابيــة (برايــل) ولغــة اVشــارة، وغيرهــا مــن 
طــرق التواصــل، ومنحــه الحــق الكامــل فــي طلــب المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا 

القانــون  يغفــل  ولــم  ا�خريــن.  مــع  المســاواة  قــدم  علــى 
الخصوصيــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الشــخص المعــاق، بــل 
وفــر الحمايــة الالزمــة لمراســالته وســجالته الطبيــة وأمــوره 
الشــخصية، علــى أن تحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 

الضوابــط وا�ليــات لتوفيــر هــذه الحمايــة.

المراكــز  وإنشــاء  الخدمــات  توفيــر  علــى  القانــون  وركــز   
والمؤسســات والمعاهــد الخاصــة برعايــة وتدريــب أصحــاب 
الهمــم وتأهيلهــم، وتتولــى هــذه المراكــز كمــا جــاء بنــص 

المــادة التاســعة لهــذا القانــون: 

• تأهيل أصحاب الهمم للتكيف واالندماج في المجتمع
مــع  تتناســب  التــي  الخاصــة  والمناهــج  التربيــة  توفيــر   •

الهمــم. أصحــاب  قــدرات 
• التوعيــة وتدريــب اYســر علــى أســاليب علميــة محــددة 

للتعامــل مــع اطفالهــم مــن أصحــاب الهمــم.

وبهــذا يكــون هــذا القانــون مرجعــًا واســعًا لكافــة اVشــكاالت 
أصحــاب  لحقــوق  التعــرض  عنــد  تواجهنــا  أن  يمكــن  التــي 
الهمــم، نظــراً لشــموليته ودقتــه بتوصيــف هــذه القضيــة. 

مفهوم ا9عاقة
جــاءت المــادة اYولــى مــن االتفاقيــة الدوليــة لتوضــح بتعريفهــا 
يعانــون  مــن  لــكل  بشــموليته،  الهمــم  أصحــاب  مصطلــح 
ــة أو حســية،  ــة أو ذهني ــة  أو عقلي ــل، بدني ــة اYج ــات طويل إعاق
قــد تمنعهــم مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي 

ــن.  ــى قــدم المســاواة مــع ا�خري المجتمــع عل

وفــي  االتفاقيــة،  هــذه  علــى  صادقــت  التــي  الــدول  وتــدرك 
الــذي  الفــرد  أن  المتحــدة،  العربيــة  اVمــارات  دولــة  مقدمتهــا 
يتحمــل واجبــات تجــاه اYفــراد ا�خريــن، والمجتمــع الــذي ينتمــي 
إليــه، تقــع علــى عاتقــه مســؤولية الســعي مــن أجــل تعزيــز 
الحقــوق المكرســة فــي التشــريعات الدوليــة لحقــوق اVنســان، 
وتطبيــق تلــك الحقــوق، ويشــمل ذلــك أصحــاب الهمــم وأفــراد 
ــة والمســاعدة  ــوا علــى الحماي أســرهم. كمــا ينبغــي أن يحصل
قــدم  وعلــى  بالكامــل  التمتــع  مــن  لتمكينهــم  الالزمتيــن، 

المســاواة بحقــوق أصحــاب الهمــم.

اإلعاقة في القانون االتحادي رقم (29) للعام 2006:

 اســتخدم مصطلــح صاحــب االحتياجــات الخاصــة كمصطلــح 
متعــارف عليــه فــي ذلــك الوقــت، وهــو كل شــخص مصــاب 
بقصــور أو اختــالل كلــي أو جزئــي، بشــكل مســتقر أو مؤقــت، 
المــدى  إلــى  النفســية،  أو  الحســية  أو  الجســمية  قدراتــه  فــي 
الــذي يقلــل مــن إمكانيــة تلبيــة متطلباتــه العاديــة، فــي ظــروف 
خطــوة  القانــون  هــذا  فــكان  المعاقيــن.  غيــر  مــن  أمثالــه 
متفــردة علــى درب حمايــة حقــوق المعاقيــن، وتبيــان المكانــة 

ــراد.  ــؤالء اYف ــا ه ــي يجــب أن يكــون عليه ــة الت االجتماعي

وكفلــت الدولــة  مــن خــالل هــذا القانــون Yصحــاب الهمــم 
المســاواة بينــه وبيــن أمثالــه مــن غيــر ذوي اVعاقــة، ومراعــاة 
التنميــة  وبرامــج  وسياســات  التشــريعات،  جميــع  فــي  ذلــك 
لمنــع  المناســبة  التدابيــر  واتخــاذ  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
التمييــز علــى أســاس اVعاقــة، وعلــى  إيجــاد برامــج التوعيــة 

المحليــة. وبيئتهــم  وأســرهم  الهمــم  Yصحــاب 

لم تكتف دولة ا9مارات 
العربية المتحدة بهذه 
المفاهيم الدولية، بل 

وكانت سباقة ووضعت 
مفهومها الخاص حول 

أصحاب الهمم
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حمايــة أصحــاب الهمــم فــي  
القانــون المحلــي 9مــارة دبي 

رقــم (2) للعــام 2014:

تســمى «اللجنــة العليــا لحمايــة حقــوق اYشــخاص ذوي 
اVعاقــة»، بهــدف ضمــان التكامــل والتنســيق بيــن جميــع 
اYشــخاص،  هــؤالء  بشــؤون  المعنيــة  العامــة  الجهــات 
مســتوى  علــى  ممثليــن  عضويتهــا  فــي  تضــم  أن  علــى 
رفيــع مــن  الجهــات الحكوميــة المعنيــة بتطبيــق أحــكام 

ــون. هــذا القان

أهم مفاهيم الحماية التي نص عليها القانون:

أي   مــن  الحمايــة  وهــو  التمييــز:  مــن  الحمايــة   .1
تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد بســبب اVعاقــة قــد يترتــب 
الحقــوق  مــن  بــأي  االعتــراف  إلغــاء  أو  اVضــرار  عليــه 
المقــررة بموجــب التشــريعات الســارية أو التمتــع بهــا 
أو ممارســتها علــى قــدم المســاواة مــع اYشــخاص 

غيــر أصحــاب الهمــم.
الحمايــة مــن  اإلســاءة: وهــي الحماية من  التســبب   .2
فــي أي أذى بدنــي أو نفســي لشــخص ذي إعاقــة، ســواء 
ــر  ــي أو اللفظــي أو الجنســي أو غي بواســطة العنــف البدن

ذلــك.
التقصيــر  مــن  الحمايــة  اإلهمــال:   مــن  الحمايــة   .3
ــة اYساســية  ــم الرعاي ــاع المتعمــد عــن تقدي أو االمتن
ــه  ــج عن ــد ينت ــة Yصحــاب الهمــم، بشــكل ق والحماي
ــه، وتشــمل الرعايــة االساســية  ضــرر بدنــي أو نفســي ل
والمشــرب  والمــأكل  المــأوى  توفيــر  حصــر،  دونمــا 
الطبيــة  والعنايــة  الشــخصية  والنظافــة  والملبــس 

الشــخص. لذلــك 
مــن   الحمايــة  وهــو  االســتغالل:  مــن  الحمايــة   .4
أو  الهمــم  Yصحــاب  المشــروع  الغيــر  االســتخدام 
ممتلكاتــه أو االســتحواذ عليهــا بــدون رضــاه ســواء 

معنويــًا. أو  جســديًا  أو  ماديــًا  االســتخدام  هــذا  كان 

حرصــًا مــن الحكومــة فــي إمــارة دبــي علــى ضمــان الحقــوق التــي يجــب 
أن  يتمتــع بهــا أصحــاب الهمــم مــع ذويهــم مــن أفــراد المجتمــع، 
الســمو  صاحــب  أقــره  الــذي   ،2014 للعــام   (2) رقــم  القانــون  أصــدر 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
حقــوق  حمايــة  بشــأن  ا�،  حفظــه   - دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 
أصحــاب الهمــم فــي إمــارة دبــي، ليكــون المرجــع القانونــي لحمايــة 
ــة حقوقهــم مــن أي اعتــداء أو تجــاوز  هــذه الفئــة مــن اYفــراد ، وحماي

فــي حــال حصولــه.
يهــدف  القانــون وفــق المــادة الثالثــة منــه إلــى توفيــر البيئــة المؤهلــة 
لضمــان تمتــع أصحــاب الهمــم بجميــع حقوقهــم المقــررة بمقتضــى 

احتــرام  وتعزيــز  الســارية،  التشــريعات 
كرامتهــم، وحمايتهــم مــن جميــع صــور 
التمييــز واVســاءة واVهمــال واالســتغالل، 
عنصــراً  وجعلهــم  بالمجتمــع،  ودمجهــم 

فاعــًال فيــه.

اVعاقــة  مفهــوم  القانــون  هــذا  ووضــح   
واســتبدل  المتقــدم،  العالمــي  بالشــكل 
مســمى ذوي االحتياجــات الخاصــة بمســمى 
أصحــاب الهمــم، تماشــيًا مــع مــا توصلــت 
إليــه الــدول المتقدمــة فــي مجــال حمايــة 
الفئــة  تعريــف  وجــاء  اVنســان.  حقــوق 
حســب  المــادة الثانيــة مــن القانــون، أن 
شــخص  كل  هــو  ا9عاقــة  ذا  الشــخص 
يعانــي أي قصــور أو اختــالل طويــل اEجــل، 
قــد  حســي،  أو  ذهنــي  أو  عقلــي  أو  بدنــي 
ــة  ــه مــن المشــاركة بصــورة كامل يمنع

المجتمــع. فــي  وفعالــة 

كمــا وضــع القانــون هويــة القائميــن علــى 
تنفيــذ بنــود القانــون  بشــكل واضــح . نصــت 
المــادة السادســة  بــأن تشــكل لجنــة دائمــة 

وافقت دولة ا9مارات 
على إعالن القاهرة 
لحقوق ا9نسان في 
ا9سالم الصادر

عن مؤتمر وزراء 
خارجية الدول 
ا9سالمية
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كمــا نــص القانــون  علــى اســتحداث 
ــي: ــر التال ــة عب ــات واضحــة للحماي آلي
وظيفتــه  بمقتضــى  مكلــف  موظــف  وهــو  الحمايــة:  أخصائــي   .1

الهمــم. أصحــاب  شــؤون  بمتابعــة 
آليــات لتلقــي الشــكاوى والبالغــات عــن االنتهــاكات المرتكبــة بحــق   .2

أصحــاب الهمــم، واتخــاذ اVجــراءات الالزمــة بشــأنها. 
إنشــاء ســجل خــاص يتضمــن قاعــدة بيانــات بأصحــاب الهمــم   .3
فــي إمــارة دبــي، وذلــك بهــدف متابعــة شــؤونهم والتحقــق مــن 
ــًا، وعلــى  حصولهــم علــى الحقــوق والخدمــات المقــررة لهــم قانون
جميــع الجهــات المعنيــة فــي اVمــارة تزويــد الهيئــة ببيانــات أصحــاب 

ــون. ــة لهــذا القان ــا تحــدده الالئحــة التنفيذي الهمــم، وفــق م
بالقانــون  أســوة  الهمــم  Yصحــاب  التعريفيــة   البطاقــة  إيجــاد   .4
االتحــادي رقــم (29) لعــام 2006 "تصــدر لــكل شــخص مــن أصحــاب 

الهمــم  بطاقــة تعريفيــة" .

شــملت  التــي  الدوليــة  االتفاقيــات 
الهمــم  أصحــاب 

لتبنــي  دومــًا  ســباقة  المتحــدة  العربيــة  اVمــارات  دولــة  كانــت   
ــة بحقــوق اVنســان بشــكل عــام، وحقــوق  ــة المعني ــات الدولي االتفاقي
أصحــاب الهمــم بشــكل خــاص، فتبنــت وصادقــت علــى االتفاقيــة 
الدوليــة لحقــوق اYشــخاص ذوي اVعاقــة الصــادرة عــن اYمــم المتحــدة 
فــي  عليهــا  صادقــت  التــي  الــدول  أوائــل  مــن  فكانــت  2008؛  للعــام 
شــهر فبرايــر مــن العــام 2009، بموجــب المرســوم االتحــادي رقــم 
ــة شــكلية،  ــذه المصادق ــم تكــن ه ــه. ول ــام ذات ــي الع (116) الصــادر ف
بــل إن الدولــة عملــت علــى تفعيلهــا فــي المجتمــع اVماراتــي، ودعمتهــا 
بالقوانيــن والمبــادرات العمليــة لتغــدو واقعــًا ملموســًا يؤثــر إيجابــًا فــي 

الحفــاظ علــى حقــوق أصحــاب الهمــم وحمايتهــم. 
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الحقوق اEساسية التي يجب 
توفرها Eصحاب الهمم

تتلخص الحقوق اYساسية Yصحاب الهمم في أربعة محاور هي:
1. الرعاية الصحية والخدمات العالجية والتأهيلية

2. وجود البيئة المؤهلة 
3. التعليم في جميع مراحله

4. الوظائف وفرص العمل.

: أوالً
الرعاية الصحية والخدمات العالجية والـتأهيلية

عملــت الحكومــة علــى توفيــر كل الخطــط لتوفيــر ســبل الرعايــة 
الصحيــة Yصحــاب الهمــم، ورّســخت عــن طريــق قوانينهــا أساســيات 
عمــل الدولــة لحمايــة هــذا الحــق، حيــث نّصــت المــادة الحاديــة عشــرة 
مــن القانــون االتحــادي رقــم (29) للعــام 2006، أن لــكل صاحــب إعاقــة 
مواطــن حــق االســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة وخدمــات الدعــم علــى 
نفقــة الدولــة، بحيــث تشــمل العمليــات الجراحيــة كافــة، ســواء نتجــت 
عــن اVعاقــة أم ال، ومنهــا زراعــة اYطــراف وتقويمهــا ومعالجــة القــروح 
التــي تصيبهــا، واالستشــفاء فــي مراكــز متخصصــة وغيرهــا للعــالج 
عاميــن  أطبــاء  لــدى  والعــالج  المعاينــة  وتوفيــر  العــادي،  أو  المكثــف 
الســمع  وتخطيــط  النفســي،  والتقييــم  استشــاريين،  واختصاصييــن 

ــة. ــى صــرف اYدوي ــة حت ــل المخبري واYشــعة، والتحالي
والخارجــي  الداخلــي  والمتخصــص  التأهيلــي  العــالج  تشــمل  كمــا 
ويتضمــن (العــالج الطبيعــي، العــالج بالعمــل، العــالج النطقــي والســمعي 
والنفســي)، ويدخــل ضمنهــا المعينــات التقنيــة واYجهــزة المســاعدة 
أعيــن  ســماعات،  (أطــراف،  وثابتــة  متحركــة  تعويضيــة  أجهــزة  مــن 
اصطناعيــة)، ومعينــات للتنقــل (كراســي متحركــة، عصــي، مشــايات، 

وعــكازات)، وكافــة اYدوات المســتخدمة فــي العمليــات الجراحيــة.

وقــد أوكل هــذا القانــون للجنــة الخدمــات الصحيــة 
والتأهيــل Yصحــاب الهمــم، العديــد مــن المهــام 
العالجيــة،  والخدمــات  الصحيــة  الرعايــة  لتحقيــق 
ــا وضــع برامــج الكشــف المبكــر  وينبغــي عليهــا أيًض
والتشــخيص والتوعيــة والتثقيــف الصحــي، وتأميــن 
وســائل التدخــل المبكــر، وذلــك عــن طريــق توفيرهــا 

للكــوادر البشــرية الصحيــة المتخصصــة فــي مجــال اVعاقــة بمختلــف 
إعــداد  أيضــًا  اللجنــة  هــذه  وتتولــى  وتأهيلهــا.  وتدريبهــا  أنواعهــا 
الدراســات الوطنيــة للتعــرف علــى أســباب اVعاقــة وتداعياتهــا، وســبل 
ــة،  ــى الجهــات المعني ــم تعميــم نتائجهــا عل ــا، ومــن ث ــة منه الوقاي
ــر الشــؤون االجتماعيــة تمهيــداً لرفعهــا  ــر الدوريــة لوزي ورفــع التقاري

ــراه مناســبًا. ــا ي ــوزراء التخــاذ م لمجلــس ال

اVرشــادية  الخدمــات  لتقديــم  الــدؤوب  عملهــا  الهيئــة  وتواصــل 
ــى طــرق  اYســرية والنفســية Yســر أصحــاب الهمــم، وتدريبهــم عل
البيئــة  هــي  اYســرة  أن  اعتبــار  علــى  معهــم،  والتعامــل  التواصــل 
ــة الحســنة  ــر المعامل ــدء بتوفي ــا الب ــى، ومنهــا يمكنن ــة اYول الحاضن

الهمــم.  Yصحــاب  الســليمة  والرعايــة 

لكل شخص مواطن 
من أصحاب الهمم 
حق االستفادة من 
الخدمات الصحية 

وخدمات الدعم على 
نفقة الدولة
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ثانياً: وجود البيئة المؤهلة  

انطالقــًا مــن قناعــة الحكومــة الرشــيدة فــي دولــة اVمــارات العربيــة 
العالميــة  بالمواصفــات  المؤهلــة  البيئــة  توفيــر  لضــرورة  المتحــدة 
المناســبة التــي تتيــح لــكل فــرد مــن أصحــاب الهمــم الحصــول مــن 
خاللهــا علــى كافــة الحقــوق والخدمــات التــي أقرتهــا التشــريعات الســارية 
فــي الدولــة. وتبعــًا للمادتيــن (22) و (23) مــن القانــون االتحــادي رقــم 
ــة،  ــة مؤهل ــي بيئ ــة الحــق ف ــكل صاحــب إعاق ــه ل ــام 2006، فإن (29) للع
يســتطيع مــن خاللهــا الوصــول إلــى اYماكــن التــي يمكــن لغيــره مــن 

أفــراد المجتمــع الوصــول إليهــا.  
وعليــه ، يجــب علــى الجهــات المعنيــة تحديــد المعاييــر والمواصفــات 
الهندســية الخاصــة بتأهيــل المنشــآت والمرافــق العامــة،  والخاصــة 
ــة  ــط الالزم ــد الضواب ــا وتحدي بوســائل التواصــل واســتخدام التكنولوجي
عليهــا  الــواردة  واالســتثناءات  والمواصفــات  المعاييــر  هــذه  لتطبيــق 
إعاقتهــم  حاجــة  حســب  الهمــم  أصحــاب  اســتعمال  تالئــم  بحيــث 

ومتطلبــات ســالمتهم وتضمــن عــدم إلحــاق الضــرر بهــم. 

وأكــدت المــادة (25) مــن القانــون االتحــادي، علــى ضــرورة أن يتوافــر فــي 
ــة  ــة والجوي ــة والبحري ــل البري ــة ووســائل النق ــات العام الطــرق والمركب
اVعاقــة.  صاحــب  وحاجــة  الســتعمال  الالزمــة  الفنيــة  المواصفــات 
وأضافــت  إلــى رخــص القيــادة الــواردة بقانــون الســير والمــرور فئــة جديــدة 
ــوع  ــالزم عليهــا حســب ن خاصــة بأصحــاب الهمــم مــع تدويــن البيــان ال

ــة. اVعاق

ووفقــًا للمادتيــن (26) و (27) مــن هــذا القانــون، فقــد تــم إقــرار العديــد من 
ــة  اVعفــاءات Yصحــاب الهمــم مــن الضرائــب والرســوم بشــأن المركب
المخصصــة الســتخدام هــؤالء، وذلــك بنــاًء علــى شــهادة إعاقــة صــادرة 

عــن وزارة تنميــة المجتمــع.
ولتوفيــر الخدمــات اVلكترونيــة المناســبة الســتخدام أصحــاب الهمــم، 
أطلقــت كثيــر مــن الهيئــات فــي حكومــة دبــي تقنيــة المحادثــة الفوريــة 
ــة مجموعــة  ــدى هــذه الهيئ ــي، وتعمــل ل ــى تطبيقهــا الذك ــة عل المرئي
للتواصــل  اVشــارة  لغــة  اســتخدام  علــى  المتدربيــن  الموظفيــن  مــن 
مــع متعاملــي الهيئــة مــن ذوي اVعاقــة الســمعية والبصريــة لتســهيل 

معامالتهــم وخدمتهــم علــى أفضــل وجــه.

ثالثاً: التعليم في جميع مراحله
 

ــم  ــى ضمــان حــق التعلي ــة المتحــدة عل ــارات العربي ــة اVم حرصــت دول
لــكل فــرد فــي المجتمع، وكرســت فــي مــواد القانــون االتحــادي المتعلق 
بحمايــة حقــوق أصحــاب الهمــم شــرحًا تفصيليــًا يبيــن ضمــان الدولــة 
لصاحــب اVعاقــة فرصــًا متكافئــة للتعليم ضمــن جميع المؤسســات 
التربويــة أو التعليميــة والتأهيــل المهنــي وتعليــم الكبــار والتعليــم 
إن  خاصــة،  صفــوف  أو  النظاميــة  الصفــوف  ضمــن  وذلــك  المســتمر، 

اســتدعت الحاجــة ذلــك.

كمــا ضمــن القانــون وجــوب توفيــر المناهــج الدراســية بلغــة اVشــارة 
تشــكل  ال  بحيــث  الحالــة،  حســب  أخــرى  طــرق  أي  أو  بريــل  لغــة  أو 
ــى  اVعاقــة بذاتهــا مانعــًا دون طلــب االنتســاب أو االلتحــاق أو الدخــول إل
التربيــة  وزارة  وتلتــزم  اVمــارة.  فــي  تعليميــة  أو  تربويــة  مؤسســة  أي 
والتعليــم العالــي والبحــث العلمي باتخــاذ اVجــراءات المناســبة بالتعاون 
مــع الجهــات المعنيــة لتوفيــر التشــخيص التربــوي، والمناهج الدراســية، 

والوســائل والتقنيــات الميســرة Yغــراض التدريــس.

ولــم يغفــل قانــون إمــارة دبــي رقــم (2) للعــام 2014،  فــي مادتــه الثانيــة 
علــى تنميــة قــدرات أصحــاب الهمــم عــن طريــق العــالج الطبي المباشــر 
والعــالج الطبيعــي، وتوفيــر اYجهــزة التعويضيــة، والمســاعدة والتعليــم 
ــداد الشــخص  ــي، وإع ــل النفســي واالجتماع ــي، والتأهي ــب المهن والتدري
ــر طــرق بديلــة  ــه،  فدأبــت الجهــات المعنيــة فــي توفي و تمكيــن قدرات
معــززة للتواصــل مــع أصحــاب الهمــم، ووضــع اســتراتيجيات بديلــة 
للتعلــم، وتوفيــر التخصصــات اYكاديميــة Vعــداد العامليــن مــع أصحاب 
الهمــم وأســرهم، ســواء فــي مجــاالت التشــخيص والكشــف المبكــر 
أو التأهيــل التربــوي االجتماعــي أو النفســي أو الطبــي أو المهنــي، وضمــان 
ــرات  ــد العامليــن بالخب ــاء الخدمــة لتزوي ــر برامــج التدريــب فــي أثن توفي

والمعــارف الحديثــة.

كمــا أن هنــاك توجــه مــن الحكومــة Vنشــاء المــدارس المخصصــة 
متطــورة  أســاليب  تعتمــد  والتــي  خــاص،  بشــكل  الهمــم  Yصحــاب 
ــًا، وتســهيل إيصــال المعلومــات لهــؤالء اYفــراد بشــكل  ــًا وتقني علمي
مالئــم لقدراتهــم، ومســاعدتهم علــى النضــوج الفكــري، واالندمــاج  فــي 

المجتمــع. 

نوهت القوانين إلى 
ضرورة توفير البيئة 
المناسبة التي تتيح 

لكل فرد من أصحاب 
الهمم الحصول على 

كافة الحقوق والخدمات 
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المواصــالت  ووســائل  الطــرق  اســتخدام  رابعــاً: 
العامــة

عندمــا نحــاول دمــج أصحــاب الهمــم فــي المجتمــع، فإنه مــن البديهي 
أن نوفــر لهــم الطــرق المناســبة لالنخــراط فــي المجتمــع، والوصــول 
إلــى اYماكــن التــي يصــل إليهــا غيرهــم مــن اYشــخاص غيــر المعاقيــن. 
ــًا مركــزاً بالطــرق ووســائل المواصــالت  وهــذا يتطلــب حتمــًا اهتمام
العامــة  والمرافــق  العبــادة (المســاجد)  ودور  وبالمبانــي  جهــة،  مــن 
والبيــوت والمــدارس مــن جهــة أخــرى. وفــي إطــار تمكيــن هــؤالء 
ــع  ــي جمي ــي اســتقاللية بشــكل كامــل ف اYشــخاص مــن العيــش ف
جوانــب الحيــاة، تتخــذ الدولــة العديــد مــن التدابيــر التــي تكفــل إمكانيــة 
وصــول أصحــاب الهمــم  إلــى البيئــة الماديــة المحيطة، ووســائل النقل 
والمعلومــات واالتصــاالت، بمــا فــي ذلــك تقنيــات ونظــم المعلومــات 
واالتصــال، وذلــك مــن خــالل وضــع المعاييــر والمبــادئ  التوجيهيــة، 
ونشــرها بيــن فئــات المجتمــع، ورصــد تنفيذهــا بالشــكل الصحيــح. 
ــر الفتــات بطريقــة (برايــل)، وبأشــكال  ــى توفي ــة أيضــًا إل وتســعى الدول
ــي العامــة والمرافــق المتاحــة  يســهل قراءتهــا وفهمهــا فــي المبان
ــر أشــكال المســاعدة البشــرية والوســطاء،  لعامــة الجمهــور، وتوفي
بمــن فيهــم المرشــدون والقــراء واYخصائيــون المفســرون للغــة 
اVشــارة، لتيســير إمكانيــة الوصــول لــكل المرافــق العامــة وتكنولوجيا 

المعلومــات عــن طريــق شــبكة اVنترنــت.

وأكــدت المــادة (25) مــن القانــون االتحــادي، علــى ضــرورة أن يتوافــر فــي 
الطــرق والمركبــات العامــة ووســائل النقــل البريــة والبحريــة والجويــة 
الهمــم.  أصحــاب  وحاجــة  الســتعمال  الالزمــة  الفنيــة  المواصفــات 
ويحــدد مجلــس الــوزراء بقــرار منــه االشــتراطات المطلوبــة Yصحــاب 
ــادة  ــى رخــص القي ــادة، وتضــاف إل ــى رخصــة القي الهمــم للحصــول عل
الــواردة بقانــون الســير والمــرور فئــة جديــدة خاصــة بأصحــاب الهمــم 

مــع تدويــن البيــان الــالزم عليهــا حســب نــوع اVعاقــة.

ووفقــًا للمادتيــن (26) و (27) مــن هــذا القانــون، فقــد تــم إقــرار العديــد 
مــن اVعفــاءات Yصحــاب الهمــم مــن الضرائــب والرســوم بشــأن 
ــى شــهادة  ــاًء عل ــك بن ــؤالء، وذل ــة المخصصــة الســتخدام ه المركب
إعاقــة صــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة، علــى أنــه ال يجــوز التمتــع 

بهــذا اVعفــاء لمركبــة أخــرى إال بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن تاريــخ 
اVعفــاء الســابق، أو فــي حــال تلــف المركبــة اYولــى. وفــي حــال التصــرف بهــا 

خــالل تلــك الفتــرة، تســتوفى الرســوم والضرائــب المقــررة عليهــا.

للتشــريعات  العملــي  بالتطبيــق  الــدوام  علــى  دبــي  إمــارة  وامتــازت 
والمبــادرات علــى اختالفهــا، ونلحــظ ذلــك جلًيــًا مــن خــالل إجراءاتهــا 
المتعــددة لحمايــة هــذا الحــق Yصحــاب الهمــم؛ ففــي مجــال النقــل 
ــي بتقديــم خدمــات شــخصية  ــران المدن ــي للطي الجــوي تقــوم هيئــة دب

متفانيــة فــي مطــار دبــي الدولــي للمســافرين مــن فئــة 
أصحــاب الهمــم، ويمكــن لهــؤالء علــى اختالف جنســياتهم 
والمواصــالت  الطــرق  لهيئــة  إلكترونــي  بطلــب  التقــدم 
مرفــق بشــهادة طبيــة تثبــت وجــود اVعاقــة للحصــول علــى 
ــح خــاص بمواقــف ســيارات Yصحــاب الهمــم، ومــن  تصري
دون رســوم لمــدة مؤقتــة أو دائمــة حســب حالــة اVعاقــة. 
وعلــى صعيــد النقــل البــري، فقــد خصصت مؤسســة تكســي 

دبــي، التابعــة لهيئــة الطــرق والمواصــالت، بعــض المركبــات 
وتكــون  اVعاقــة،  ذوي  الســتخدام  خصيصــًا  المصممــة 
مــزودة بأجهــزة لرفــع الكراســي المتحركــة Vدخالهــا بأمــان 
مــن  الهمــم  أصحــاب  الهيئــة  تعفــي  كمــا  الحافلــة.  إلــى 
رســوم التعرفــة المروريــة (ســالك). وراعــت الهيئــة أيضــًا 

ــك  ــي)، وذل ــرام دب ــي وت ــرو دب أوضــاع أصحــاب الهمــم فــي مشــروعي (مت
مــن خــالل تخصيصهــا مقاعــد توفــر لهــم الســالمة مــن أي أذى يمكــن أن 
تســببه الحــوادث المروريــة المحتملــة والراحــة أثنــاء التنقــل مــن مــكان 

�خــر.

ولتوفيــر الخدمــات اVلكترونيــة المناســبة الســتخدام أصحــاب الهمــم، 
ــي خدمــة (أشــر) التــي تتضمــن تقنيــة  ــاه دب ــاء ومي أطلقــت هيئــة كهرب
أو  نظامــي (أي  فــي  الذكــي  تطبيقهــا  علــى  المرئيــة  الفوريــة  المحادثــة 
إس) و (أندرويــد)، وتعمــل لــدى هــذه الهيئــة مجموعــة مــن الموظفيــن 
المتدربيــن علــى اســتخدام لغــة اVشــارة للتواصــل مــع متعاملــي الهيئــة 

مــن أصحــاب الهمــم الصــم والبكــم. 

ينص القانون على ضرورة 
أن يتوافر في الطرق 

والمركبات العامة ووسائل 
النقل البرية والبحرية 
والجوية المواصفات

الفنية المناسبة Eصحاب 
الهمم
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خامساً: الوظائف وفرص العمل

حــق العمــل مــن الحقــوق اYساســية التــي طرحتهــا اتفاقيــة حقــوق 
أصحــاب الهمــم؛ حيــث نصــت فــي مادتهــا (27) أنــه يجــب علــى الــدول 
قــدم  علــى  العمــل  فــي  الهمــم  أصحــاب  بحــق  االعتــراف  اYعضــاء 
لهــم  الفرصــة  إتاحــة  الحــق  هــذا  ويشــمل  ا�خريــن.  مــع  المســاواة 
لكســب الــرزق فــي عمــل يختارونــه أو يقبلونــه بحريــة، فــي ســوق عمــل 
وبيئــة عمــل منفتحتيــن أمــام أصحــاب الهمــم، وشــاملتين لهــم، 
وعلــى نحــو يســهل انخراطهــم فيهمــا. وتُلــزم هــذه االتفاقيــة الــدول 
اYعضــاء علــى اتخــاذ كافــة اVجــراءات والتشــريعات لصــون هــذا الحــق، 
وحظــر التمييــز علــى أســاس اVعاقــة فيمــا يخــص شــروط التوظيــف 
والتعييــن والعمــل والتقــدم الوظيفــي وظــروف العمــل ا�منــة وضمــان 
ذاتــه،  بالعمــل  القيــام  لقــاء  متســاِو  أجــر  وتقاضــي  الفــرص،  تكافــؤ 
وتوفيــر ظــروف العمــل الصحيــة، بمــا فيهــا الحمايــة مــن التحــرش 

واVنصــاف مــن المظالــم. 

ومــن خــالل متابعــة دولــة اVمــارات العربيــة المتحــدة لهــذه الدراســات 
االتفاقيــة  علــى  المصادقــة  الــدول  أوائــل  مــن  أنهــا  وبمــا  واYبحــاث، 
ــرار  ــد التزمــت بإق ــوق أصحــاب الهمــم، فق ــة حق ــة بشــأن حماي الدولي
كل مــا يلــزم مــن قوانيــن لضمــان تأميــن العمــل للنســبة اYكبــر مــن 
ــون  ــواد القان ــة. ونصــت مجموعــة مــن م هــؤالء اYشــخاص فــي الدول
االتحــادي رقــم (29) علــى أنــه لصاحــب اVعاقــة المواطــن الحــق فــي 
العمــل وشــغل الوظائــف العامــة، فــال تشــكل اVعاقــة بحــد ذاتهــا عائقــًا 

دون الترشــح واالختيــار للعمــل.

أيضــًا ضمــن القانــون مراعــاة ظــروف اVعاقــة عنــد إجــراء االختبــارات 
تســري  مــن  إلــى  بالنســبة  بالعمــل،  لاللتحــاق  بالكفــاءة  المتعلقــة 
تُشــكل  أن  علــى  القانــون  نــص  كمــا  القانــون،  هــذا  أحــكام  عليهــم 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء لجنــة تســمى اللجنــة المتخصصــة لعمــل 
أصحــاب الهمــم، وتمــارس العديــد مــن اYعمــال التــي نذكــر منهــا:

ومتطلبــات  الهمــم  أصحــاب  لعمــل  الالزمــة  السياســات  رســم   .1
العمــل  اســتمرارية  ضمــان  مــع  ممكنــة،  كفــاءة  أكبــر  تحقيــق 

ممكنــة فتــرة  Yطــول 
تشــجيع ودعــم أصحــاب الهمــم المؤهليــن Vنشــاء مشــاريع ذات   .2
جــدوى ومــردود اقتصــادي، وتوفيــر المعلومــات عــن ســوق العمــل 

ــف المتاحــة  والوظائ
وتشــغيل  وتأهيــل  لتدريــب  الخــاص  القطــاع  وتوجيــه  تشــجيع   .3
اVمكانــات  وفــق  المناســب  الدعــم  وتقديــم  الهمــم،  أصحــاب 

لمتوفــرة ا
ــواع  ــة أصحــاب الهمــم مــن كل أن ــراح اVجــراءات الالزمــة لحماي اقت  .4

االســتغالل فــي العمــل  

 أمــا علــى الصعيــد المحلــي فــي إمــارة دبــي، فقــد نــوه القانــون رقــم 
(2) لعــام 2014 فــي مادتــه الرابعــة، إلــى أن حــق العمــل مــن الحقــوق 
اYساســية التــي يجــب علــى الدولــة رعايتهــا Yصحــاب الهمــم، وعملــت 
حكومــة دبــي علــى جعــل هــذا القانــون واقعــًا ملموســًا فــي المجتمــع 
ــر مــن اVجــراءات والبرامــج المســاعدة علــى  مــن خــالل طرحهــا للكثي
حصــول هــذه الفئــة مــن اYفــراد علــى الفــرص المناســبة للعمــل فــي 
كافــة المجــاالت. وتحقيقــًا لتوجــه الحكومــة ورؤيتهــا المتميــزة دومــًا، 
يقــوم قطــاع الرعايــة االجتماعيــة فــي هيئــة تنميــة المجتمــع فــي 
دبــي بتبنــي العديــد مــن المشــروعات والبرامــج التــي تحقــق االندمــاج 

والتمكيــن االجتماعــي Yصحــاب الهمــم. 

حق العمل من 
الحقوق اEساسية 

التي طرحتها اتفاقية 
حقوق أصحاب 

الهمم
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مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  ســمو  أطلــق 
ــادرة  ــي رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي العــام 2013 مب ــي عهــد دب ول
«مجتمعــي ... مــكان للجميــع»، والتــي تهــدف إلــى جعــل إمــارة دبــي 
ــام 2020 وأكــد ســموه  ــول ع ــة Yصحــاب الهمــم بحل ــة صديق مدين
أصحابهــا  حرمــان  فــي  ســببًا  تكــون  أن  يمكــن  ال  اVعاقــة  أن  علــى 
ــذا الحرمــان أو  ــار أن ه ــة فــي المجتمــع، باعتب مــن المشــاركة اVيجابي
المنــع يكــون نتيجــة وجــود حاجــز ذهنــي يحــول دون إدراك بقيــة أفــراد 
المجتمــع لقــدرات أصحــاب الهمــم. لذلــك، تعــد هــذه المبــادرة خطــة 
عمــل طويلــة اYمــد، الســيما وأنهــا تتكــون مــن مبــادرات ونشــاطات 
وإجــراءات عديــدة، حتــى يتــم الوصــول بإمــارة دبــي إلــى مدينــة صديقــة 

بالكامــل Yصحــاب الهمــم بحلــول العالــم 2020.

ومــن خــالل هــذه المبــادرة، تــم العمــل علــى سياســة حمايــة أصحــاب 
الهمــم،. وبعــد ذلــك، تــم إصــدار القانــون رقــم (2) لعــام 2014 لتفعيــل 
ــًا  ــة أصحــاب الهمــم، ودعًم ــة المعتمــدة لحماي السياســة الحكومي
ســد  علــى  العمــل  طريــق  عــن  أخــرى،  جهــة  مــن  المبــادرة  لغايــات 
الفجــوات التشــريعية الحاليــة، وتفعيــل مــا جــاء بــه القانــون االتحــادي 

رقــم (29) لعــام 2006.

كمــا تــم تشــكيل اللجنــة العليــا لحمايــة حقــوق اVنســان، تعمــل علــى 
تنفيــذ المبــادرات والبرامــج المفصلــة مــن خــالل خطــة عمــل محــددة 
مرتبطــة بإطــار زمنــي معتمــد. وتضــم اللجنــة العليــا كل الجهــات 
الرئيســة التــي يعتمــد عليهــا تنفيــذ المبــادرة، ويترأســها ســمو الشــيخ 

منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.

ــة  ــي ســبيل متابع ــة ف ــرة ومتواصل ــوداً كبي ــة جه ــت الهيئ ــد بذل ولق
العمــل علــى إنجــاح مبــادرة (مجتمعــي ... مــكان للجميــع)، وال تــزال 

ا9عاقة تتوج مبادرة
«مجتمعي... مكان للجميع»

مســتمرة فــي التقــدم بشــكل إيجابــي ومميــز فــي هــذه الغايــة. وقــد 
ــد مــن اVنجــازات التــي انبثقــت عــن مرحلــة  ــى ا�ن تحقيــق العدي تــم إل
التخطيــط، وعــن بعــض المبــادرات التــي تــم اعتمادهــا لخطــة العمــل 

ــى، ومــن أهــم هــذه اYعمــال نذكــر: فــي الســنة اYول

مركــز ســند للتواصــل لتمكيــن أصحــاب الهمــم الســمعية  مــن 
اVشــارة  لغــة  خــالل  مــن  يحتاجونهــا  التــي  الخدمــات  مــع  التواصــل 
وبواســطة االســتعانة بموظفــي الهيئــة المختصيــن باســتخدام لغــة 
اVشــارة عــن طريــق محادثــة الفيديــو أو الرســائل النصيــة المتاحــة فــي 

ــز اســتقالليتهم ودمجهــم االجتماعــي. ــك لتعزي ــق وذل التطبي

استفســارات  علــى  الــرّد  إلــى  تهــدف  االستشــارة  خــط  خدمــة 
ــة وموثوقــة  ــر معلومــات متكامل أصحــاب الهمــم وأســرهم، وتوفي
الخدمــات  وجميــع  والتشــريعات  والحقــوق  بالقوانيــن  متعلقــة 
المتوفــرة الخاصــة بأصحــاب الهمــم، باVضافــة إلــى تقديــم الخدمــات 
مــن  الهمــم  أصحــاب  Yســر  المتخصصــة  واVرشــادية  االستشــارية 

اVعاقــة. ذوي  مجــال  فــي  مختصيــن  قبــل 

لتمكيــن  ذكيــة  بطاقــة  وهــي  الهمــم  ألصحــاب  ســند  بطاقــة 
كبيــرة  وتســهيالت  خدمــات  علــى  الحصــول  مــن  الهمــم  أصحــاب 

ومتعــددة الجوانــب فــي إمــارة دبــي.

الهمــم  أصحــاب  بحقــوق  والتوعيــة  التدريــب  برامــج 
مناصريــن  إعــداد   خــالل  مــن  وتمكينهــم  بحقوقهــم  وتعريفهــم 

المجتمــع. فــي  تحســينها  و  الخدمــات  بنــاء  فــي  يســاهمون 

ا9عاقة ال يمكن أن تكون 
سببًا في حرمان أصحابها 
من المشاركة ا9يجابية 

في المجتمع
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ــة الشــرطية مــن أهــم اYمــور  يعــد الحــق بالتقاضــي والتمتــع بالحماي
التــي يجــب أن يتمتــع بهــا اVنســان، Yنهــا الوســيلة التــي تؤمــن عــدم 
صاحــب  أكــد  وقــد  عليهــا.  االعتــداء  أو  بمجملهــا  الحقــوق  انتهــاك 
ــة  ــب رئيــس الدول ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت الســمو الشــيخ محمــد ب
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي - حفظــه ا�، على حمايــة أصحاب 
الهمــم قضائيــًا وبالشــكل القانونــي العــادل، مســاويًا إياهــم مــع بقيــة 
أفــراد المجتمــع. وأكــد ســموه علــى ذلــك فــي المــادة (7) مــن القانــون 
ــى أي  ــي يحظــر عل ــال الت ــد مــن اYفع ــى العدي رقــم (2) لعــام 2014 عل
شــخص القيــام بهــا فــي إطــار تعاملــه مــع أصحــاب الهمــم، ومــن هــذه 

اYفعــال حســب نــص المــادة:

اســتخدام أي مصطلحــات أو أوصــاف أو ألفــاظ، أو القيــام بــأي   1
فعــل يقصــد منــه التقليــل مــن شــأن أو مــن قــدرات أي شــخص 

ــأي شــكل مــن اEشــكال. ــه ب ذي إعاقــة، أو ازدرائ

اســتغالل الشــخص ذي ا9عاقــة أو ا9ســاءة إليــه بــأي صــورة مــن   2
الصــور.

ممارســة أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد الشــخص ذي   3
ا9عاقــة، بمــا فــي ذلــك ارتــكاب أي فعــل أو امتنــاع متعمــد بقصد 
منعــه مــن الحصــول علــى الحقــوق أو الخدمــات المنصــوص 

ــون أو التشــريعات الســارية. ــذا القان ــي ه عليهــا ف

أي نــوع مــن أنــواع العنــف التــي تلحــق اEذى الجســدي أو النفســي   4
المعنــوي عليهــم.

ومن انتهاكات حقوق أصحاب الهمم أيضًا التالي:

انتهاك حقه في العمل بما يتناسب مع قدراته   •

ــه  ــه وتنقالت انتهــاك حقــه فــي وجــود بيئــة مناســبه تســهل حركت  •
وتحفــظ ســالمته وتحميــه مــن اYخطــار

انتهاك حقه في تكوين أسرة في حال مقدرته  •

انتهاكات حقوق أصحاب الهمم
ــم  ــي والتعلي ــل والضمــان االجتماع ــالج والتأهي ــي الع ــه ف انتهــاك حق  •

والترفيــه

انتهاك حقه في التميكن االجتماعي   •

 ويعمــل قطــاع حقــوق اVنســان فــي هيئــة تنميــة المجتمــع وبنــاًء علــى 
االنتهــاكات  عــن  الشــكاوي  و  البالغــات  باســتالم   القانــون  توجيهــات 
المرتكبــة بحــق أصحــاب الهمــم، ودون أي وســيط بينهــم وبيــن الجهــات 
عــدم  علــى  حفاظــًا  المعنيــة،  الحكوميــة  أو  الشــرطية  أو  القضائيــة 
ضيــاع هــذا الحــق حــال حصــول أي انتهــاك لحقوقهــم،  ولــذا يلــزم التالــي 

ــون: ــذا القان بموجــب المــادة  (8) و (10) مــن ه

يلتــزم القائــم علــى رعايــة أصحــاب الهمــم بإبــالغ الهيئــة أو الســلطات   •
المختصــة عــن أي فعــل يرتكــب فــي مواجهــة هــذا الشــخص، بقصــد 

اســتغالله أو اVســاءة إليــه أو التمييــز ضــده

فــي حــال تــم هــذا اVبــالغ مــن غيــر الشــخص القائــم علــى رعايــة   •
أصحــاب الهمــم، فــال يجــوز اVفصــاح عــن هويتــه إال بعــد موافقتــه 

ذلــك علــى  المســبقة  الخطيــة 

يحــق Yخصائــي الحمايــة اتخــاذ اVجــراءات المناســبة لحمايــة أصحــاب   •
يكــون  القانــون،  مــن  عشــرة  الخامســة  المــادة  حســب  الهمــم، 
Yخصائيــي الحمايــة صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي فــي إثبــات اYفعــال 
التــي تقــع بالمخالفــة Yحــكام هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة أو 
تحريــر  الصفــة  بهــذه  لهــم  ويكــون  لــه.  تنفيــذاً  الصــادرة  القــرارات 

محاضــر الضبــط واالســتعانة برجــال الشــرطة عنــد االقتضــاء.

إذا ثبــت Yخصائــي الحمايــة تعــرض أصحــاب الهمــم للخطــر، يجــوز لــه   •
أخــذ أمــر بإزالتــه مــن مــكان الخطــر وتأميــن مــكان آمــن لــه حتــى يــزول 

مصــدر الخطــر.

كمــا يمكــن فــي الحــاالت اYقــل خطــورة إبقــاء الشــخص مــن أصحــاب   •
الهمــم لــدى القائــم علــى رعايتــه، شــريطة التزامــه خطيــًا باتخــاذ 
اVجــراءات الالزمــة لرفــع الخطــر المحيــط بالشــخص أصحــاب الهمــم، 

ــه للتحقــق مــن ذلــك. ــة بزيارت ــي الحماي والســماح Yخصائ

إذا ثبت Eخصائي الحماية 
تعرض أصحاب الهمم 
للخطر، يجوز له اتخاذ 
ا9جراءات المناسبة
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ســرد  علــى  الحكومــة  قبــل  مــن  المطروحــة  القوانيــن  تقتصــر  لــم 
كان  بــل  اVماراتــي،  المواطــن  بهــا  يتمتــع  التــي  والواجبــات  الحقــوق 
ــة  ــى حفــظ كرامــة اVنســان أوًال، وحفــظ هيب ــون حريصــًا دائمــًا عل القان
ــًا. وحرصــًا مــن صاحــب  الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد  ــة ثاني الدول
حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل 
ــأي  ــة ب ــزال العقوب ــة أصحــاب الهمــم، وإن ــي -حفظــه ا�، علــى حماي دب
شــخص يمكــن أن يعتــدي علــى حياتهــم الشــخصية، أو يقلــل مــن 
ــون حريصــًا دائمــًا  ــاء المجتمــع، كان القان قدرهــم ومكانتهــم فــي بن

علــى حفــظ كرامــة اVنســان أوًال. 

ــي  ــون رقــم (2) لعــام 2014 فــي إمــارة دب وتبعــًا للمــادة (14) مــن القان
بشــأن حمايــة حقــوق أصحــاب الهمــم ، حــدد القانــون الغرامــات التاليــة 

لمــن يثبــت انتهاكــه لحقــوق أصحــاب الهمــم: 

غرامــة ال تقــل عــن  ألــف درهــم (1,000) وال تزيــد عــن  خمســة آالف   •
درهــم (5,000)، كل مــن يخالــف أحــكام البنــد اYول مــن المــادة (7) 

القانــون هــذا  مــن 
عــن   تزيــد  وال  درهــم،  آالف  خمســة   (5,000) عــن  تقــل  ال  غرامــة   •
عشــرة آالف درهــم (10,000)، كل مــن يخالــف أحــكام البنديــن الثانــي 

القانــون هــذا  مــن   (7) المــادة  مــن  والثالــث 

غرامــة ال تقــل عــن  ألفــي درهــم (2,000)، وال تزيــد عــن  عشــرة آالف   •
 – المــادة (7)  مــن  الرابــع  البنــد  يخالــف  مــن  كل  درهــم (10,000)، 
والفقــرة (أ) مــن المــادة الثامنــة مــن هــذا القانــون، وفــي حــال حــدوث 
ضــرر لشــخص مــن أصحــاب الهمــم، فيجــب أال تقــل الغرامــة عــن  
ــف درهــم  ــد عــن  خمســين أل عشــرة آالف درهــم (10,000)، وال تزي

(50,000)
تضاعــف قيمــة الغرامــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه   •
المــادة فــي حالــة معــاودة ارتــكاب المخالفــة ذاتهــا خــالل ســنة 
ــد الغرامــة  واحــدة مــن ارتــكاب المخالفــة الســابقة لهــا، علــى أال تزي

ــف درهــم.  ــة أل ــى (100,000) مائ فــي حــال مضاعفتهــا عل

المخالفات والغرامات

الغرامات التي 
تفرض على من 
يقوم بأفعال،
أو يمتنع عن 

القيام بأفعال 
أخرى، بما يشكل 
بالمجمل تعديًا 

على حقوق أصحاب 
الهمم.
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يجــوز لــكل ذي مصلحــة وبنــاًء علــى المــادة (16) مــن القانــون رقــم (2) 
لعــام 2014 فــي إمــارة دبــي، التظلــم خطيــًا إلــى المديــر العــام للهيئــة مــن 
ــة،  ــون، أو الئحتــه التنفيذي أي قــرار أو إجــراء يتخــذ بحقــه بموجــب هــذا القان
ــخ  ــًا مــن تاري ــن يوم ــالل (30) ثالثي ــك خ ــه، وذل ــرارات الصــادرة بموجب أو الق
ــه، ويتــم البــت فــي هــذا التظلــم  إخطــاره بالقــرار، أو اVجــراء المتظلــم من
خــالل مــدة ال تتجــاوز (30) ثالثيــن يومــًا مــن قبــل لجنــة يشــكلها المديــر 

ــًا. ــة، ويكــون القــرار الصــادر بهــذا الشــأن نهائي العــام لهــذه الغاي

الباب السابع: التظلVم

يجوز لكل ذي 
مصلحة  التظلم 

خطيًا إلى المدير العام 
للهيئة من أي قرار 
أو إجراء يتخذ بحقه 
بموجب هذا القانون
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التخفيف من 
ا9عاقة وأعبائها 

مسؤولية 
مشتركة بين 
أفراد المجتمع.

أخيــراً ..  ال يبقــى أمامنــا ســوى متابعــة العمــل معــًا فــي ســبيل الوقــوف دومــًا إلــى جانــب 
هــؤالء اYفــراد الذيــن يشــكلون شــريحة كبيــرة محببــة ومهمــة فــي مجتمعنــا بهــدف 
حمايتهــم وإعطائهــم حقوقهــم والتخفيــف مــن أعبــاء اVعاقــة عليهــم والعمــل 

علــى تفعيــل مشــاركتهم ودمجهــم فــي بنــاء المجتمــع.    
وتأمــل الهيئــة مــن خــالل هــذا الكتيــب أن تكــون قــد قدمــت الشــيء المفيــد لتحقيــق 
هــذه الغايــة، مــع تأكيدنــا علــى مواصلــة رســالتنا فــي بــذل كل الجهــود المطلوبــة 
لمناصــرة أصحــاب الهمــم فــي كافــة قضاياهــم، حتــى الوصــول إلــى الهــدف اYســمى، 
ــول العــام 2020. ــة صديقــة بالكامــل Yصحــاب الهمــم بحل ــي مدين وهــو أن تكــون دب

الخاتمة
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