
 

 2006ديسمبر  13بتاريخ  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالعنف والتمييز االقتصادي ضد المرأة في 

 العمل والعمالة  – 27المادة 

 

اإلعاقة في العمل، على قدم المساواة مع اآلخرين، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي     

لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحين أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتين لهم ويسهل 

زه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك انخراطهم فيهما. وتحمي الدول األطراف إعمال الحق في العمل وتعز

 : عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي

والتعيين والعمل، حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف     

 واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل اآلمنة والصحية،

حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم المساواة من اآلخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي     

 أمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، واالنتصاف من المظالم،أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل الم

 كفالة تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع اآلخرين،    

لمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني وا    

 المهني والمستمر،

تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل، فضال عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه     

 والمداومة عليه والعودة إليه،

 التعاونيات والشروع في األعمال التجارية الخاصة،تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة األعمال الحرة، وتكوين     

 تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام،    

تشجيع عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص من خالل انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية،     

 والحوافز، وغير ذلك من التدابير،

 لة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل،كفا    

 تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة،    

 .تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، واالحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة    

تكفل الدول األطراف عدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع اآلخرين، من العمل الجبري     

 .أو القسري

 

 مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية – 28المادة 

 

معيشي الئق لهم وألسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع بمستوى     

والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس 

 اإلعاقة،

تع بهذا الحق دون تمييز بسبب اإلعاقة، وتتخذ الخطوات تقر الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحماية االجتماعية، والتم    

 : المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى

ضمان مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات واألجهزة     

 عقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية االحتياجات المرتبطة باإلعاقة،المناسبة ذات األسعار الم

 ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية االجتماعية وبرامج الحد من الفقر،    

من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة  ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم    

 باإلعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة،

 ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام،    

 .ة مع اآلخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعدضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساوا    


