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Dan il-fuljett jgħinek tifhem b’mod iżjed faċli u fil-qosor dak li hemm
miktub fid-dokument li jismu Att tal-2021 dwar il-Konvenzjoni talĠnus Magħquda dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità.

Biex tkun taf eżatt x’hemm miktub fid-dokument sħiħ, tista’ taqrah
minn fuq il-link hawn taħt:

https://tinyurl.com/yyx274sx

Dan il-fuljett ħadmu fuqu Alistair de Gaetano u Blaine Schembri.
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Id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
•
Fl-2012, Malta wiegħdet lill-Ġnus Magħquda li se tipproteġi ddrittijiet tal-persuni b'diżabilità.
Dawn id-drittijiet huma miktubin fil-Konvenzjoni tal-Ġnus
Magħquda dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità.
Dan huwa dokument magħmul mill-Ġnus Magħquda, li
jsemmi d-drittijiet li l-persuni b'diżabilità f'pajjiżi differenti
madwar id-dinja għandu jkollhom.
Il-Ġnus Magħquda hija organizzazzjoni magħmula minn
pajjiżi differenti madwar id-dinja, fejn dawn il-pajjiżi jaħdmu
flimkien biex jagħmlu l-ħajja tan-nies tagħhom aħjar.

Il-Liġi l-Ġdida
Malta diġà għandha liġi dwar iddrittijiet ta' persuni b'diżabilità,
imsejħa l-Att dwar Opportunitajiet
Indaqs (Persuni b'Diżabilità).
Madankollu, din il-liġi titkellem biss
dwar xi wħud mid-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Il-Konvenzjoni tal-Ġnus
Magħquda dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità titkellem dwar aktar
drittijiet.
Issa rridu nagħmlu liġi li tiżgura li l-persuni b'diżabilità f'Malta jkollhom iddrittijiet kollha msemmija fil-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet
ta' Persuni b'Diżabilità.
Din il-liġi l-ġdida ser tissejjaħ l-Att dwar il-Konvenzjoni
tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet ta' Persuni
b'Diżabilità.
Din il-liġi sejra toħloq dawn l-affarijiet:
3

Il-Panel għal Rimedju taħt il-Konvenzjoni

Il-liġi l-ġdida mhux biss se tiżgura li l-persuni
b'diżabilità jkollhom aktar drittijiet, iżda tgħid
ukoll li meta dawn id-drittijiet jinkisru, il-persuni
b'diżabilità jistgħu jagħmlu lment lil Panel
speċjali.
Il-Panel huwa grupp ta' persuni li jaħdmu biex jiżguraw li d-drittijiet ta' persuni
b'diżabilità jkunu protetti. L-isem sħiħ tal-Panel ser ikun il-‘Panel għal
Rimedju taħt il-Konvenzjoni’.

Id-Direttorat għall-Affarijiet dwar id-Diżabilità (DDI)

Il-liġi l-ġdida se toħloq ukoll uffiċċju li se jiżgura li l-Gvern
ta' Malta jagħmel ix-xogħol kollu meħtieġ, sabiex il-persuni
b'diżabilità f'Malta jiksbu d-drittijiet tagħhom.
Dan l-uffiċċju se jissejjaħ id-Direttorat għall-Affarijiet dwar
id-Diżabilità – DDI fil-qosor. L-uffiċċju se jkun parti millMinisteru li huwa responsabbli għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Dan luffiċċju se jaħdem ukoll ma' uffiċċji oħra li jipproteġu d-drittijiet ta' persuni
b'diżabilità f'pajjiżi differenti.

IDCC/ IACD

Il-liġi l-ġdida se toħloq grupp fejn persuni minn
organizzazzjonijiet differenti fi ħdan il-Gvern u li
jaħdmu ma' persuni b'diżabilità, bħal Agenzija
Sapport jew l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien
Soċjali (SCSA), ikunu jistgħu jaħdmu flimkien biex
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jiżguraw li d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità jiġu rispettati. Dan se jissejjaħ ilKumitat ta' Koordinazzjoni Interdipartimentali – IDCC fil-qosor.
Il-liġi l-ġdida se ssaħħaħ ukoll grupp li diġà
jeżisti, fejn persuni minn Ministeri differenti
jistgħu jaħdmu flimkien, fuq liġijiet u
attivitajiet differenti, biex jaraw li d-drittijiet ta' persuni b'diżabilità jiġu
rispettati.
Dan il-grupp se jagħmel ukoll xogħol miktub fl-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. L-Istrateġija Nazzjonali hija
dokument li jgħid x'għandha tagħmel Malta matul l-għaxar (10) snin li ġejjin
biex il-ħajja tal-persuni b'diżabilità ssir aħjar. Dan il-grupp jissejjaħ il-Kumitat
Amministrattiv Inter-Ministerjali dwar id-Diżabilità – IACD fil-qosor.

EMPOWER

Fl-aħħarnett, il-liġi l-ġdida se toħloq grupp ġdid imsejjaħ
'EMPOWER', fejn persuni b'diżabilità, il-familji tagħhom u lpersuni ta' appoġġ tagħhom, se jiltaqgħu ma' nies li jaħdmu malGvern, biex jitkellmu dwar xogħol li qed isir mill-Gvern biex ilħajja ta' persuni b'diżabilità ssir aħjar.
Matul dawn il-laqgħat, persuni mill-Gvern se jistaqsu lill-persuni
b'diżabilità x'jaħsbu, u persuni b'diżabilità jistgħu jistaqsu mistoqsijiet lin-nies
mill-Gvern dwar din il-ħidma.
Persuni mill-Università ta' Malta li jistudjaw dwar id-diżabilità, u persuni millKummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD) se jkunu wkoll
f’dawn il-laqgħat.
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