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                           ستخهضادل
ٜعس ا٭ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ َٔ ايؿ٦ات ايهعٝؿ١ يف اجملتُع ,ٚ٭دٌ شيو 
٫بس إٔ ٜهٕٛ هلِ اؿل يف ا٫ْتكاف ٚإٔ تتٛاؾط هلِ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ ؿكٛقِٗ 

 ظٜاز٠ ا٫غاغ١ٝ يف كتًـ فا٫ت سٝاتِٗ بايٓعط ٫ستٝاداتِٗ اـاق١, مبا ٜػِٗ يف
تؿاعًِٗ َع فتُعاتِٗ. ٚقس ٚؾط ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ هلصٙ ايؿطو١ سع١َ َٔ 
ا٫يٝات ٚايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ سكٛقِٗ , تأتٞ يف َكسَتٗا اتؿاق١ٝ سكٛم 

، ٱيعاّ ايسٍٚ َٚٔ نُٓٗا ايعطام ايصٟ اقبح ططؾا ؾٝٗا  2006ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ يعاّ 
غٔ تؿطٜعات ٚط١ٝٓ تتٝح هلصٙ ايؿ١٦ ايتُتع عكٛقٗا, ؾهإ اقطاض قإْٛ ضقِ  2010عاّ 

ايصٟ ٚؾط ا٫غاؽ ايكاْْٛٞ ؿُا١ٜ سكٛم ٖصٙ ايؿطو١ ع٢ً املػت٣ٛ  2013( يػ١ٓ 83)
 ايٛطين. 

ايكإْٛ ايعطام يػ١ٓ  ،يٛناي١ ايسٚي١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُا ،ايهًُات املؿتاس١ٝ: ا٫عاق١ ايبكط١ٜ
2013 . 
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Abstract 

Individuals with visual impairments are among the 

vulnerable groups in society, and for this, they must have the 

right to a remedy and have the necessary legal protection for 

their basic rights in various areas of their lives in view of 

their special needs, which contributes to increasing their 

interaction with their communities. International human 

rights law has provided this group with a package of 

international legal mechanisms and rules to protect their 

rights, foremost of which is the 2006 Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities, to oblige countries, 

including Iraq, which became a party to it in 2010, to enact 

national legislation that allows this group to enjoy their 

rights. Law No. (83) of 2013, which provided the legal basis 

for protecting the rights of this segment at the national level.                                                               

Key words: visual impairment, International Agency for the 

Prevention of Blindness, Iraq Law of 2013 
 تـقذمادل

ٖٛ نطٚض٠ تؿعٌٝ  شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜسع٠ٛ ؿُا١ٜ ًإٔ ايؿًػؿ١ ايط٥ٝػ١ٝ ي
تعاْٞ َٓٗا مجٝع ادتُاع١ٝ ١َُٗ قه١ٝ ا٫عاق١  ؾٗصٙايٓعط٠ ا٫ْػا١ْٝ اىل سكٛقِٗ 

ْعطا ٭بعازٖا ا٫ْػا١ْٝ ع٢ً املعام ٚاغطت٘ ٚاجملتُع نهٌ، يصيو اٖتِ اجملتُعات , 
ؿُا١ٜ سكٛقِٗ يف اطاض زٚي١ٝ ٚايٝات و١ ٚقسضت عس٠ اتؿاقٝات اجملتُع ايسٚيٞ بٗصٙ ايؿط

ا٫ٖتُاّ بٗصٙ ايؿطو١ ع٢ً  اىل ظٜاز٠ ا٫َط ايصٟ از٣ ،ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ
قساض إ، ٜٚتذ٢ً شيو َٔ خ٬ٍ ع٢ً غبٌٝ ا٫يتعاّ ايسٚيٞ يف اٯ١ْٚ ا٭خري٠ املػت٣ٛ ايٛطين

ٚتعٜٛض َا ٜؿتكسٚٙ بػبب عَُٛا  ت املعاقنيؾ٦اسكٛم تؿطٜعات خاق١ يهُإ محا١ٜ 
 ايعٛم أٚ ايٓكل يف ايٛظا٥ـ اؿػ١ٝ أٚ ايعه١ٜٛ. 

يصا ؾإٔ عح َٛنٛع محا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ بٛقؿِٗ َٔ شٟٚ اٱعاق١ 
وتِ عًٝٓا ايسٚي١ٝ َٓٗا ٚايٛط١ٝٓ, اؿػ١ٝ )ؾاقسٟ ساغ١ ايبكط( ٚنُإ سكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ 

تٛؾط هلِ  اسهاّ قا١ْْٝٛ ْطام يف ٖات اي٬ظ١َ يتععٜع٫ستٝاداٚا كٛم اؿإٔ ْعطز ع٢ً َكساض 
 ايب١٦ٝ امل١ُ٥٬ ؿُا١ٜ تًو اؿكٛم.
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                                                                                  ايبشح ٖسف: ا٫ٚ

 بكطٜا باطاض اىل ايرتنٝع ع٢ً اؾاْب ا٫ْػاْٞ يؿطو١ املعاقنيايسضاغ١ تٗسف 
قاْْٛٞ ٜهُٔ محا١ٜ سكٛقِٗ, اش إٔ ايٛاقع ايكاْْٛٞ يصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ  ٜتػِ بايككٛض 
ايتطبٝكٞ يًكٛاْني ايٛط١ٝٓ, َٚٔ ٖٓا بطظت اؿاد١ اىل زضاغ١ ا٭طط ايكا١ْْٝٛ يًٛقٛف ع٢ً 

اجملتُع  سكٛقِٗ املهتػب١ اييت اقطتٗا ايتؿطٜعات ايسٚي١ٝ املًع١َ يًسٍٚ ا٫ططاف, يتعطٜـ
ايعطاقٞ بٗصٙ اؿكٛم ٚايٝات محاٜتٗا, ٚؾكا يًكٛاْني ايٛط١ٝٓ ايعطاق١ٝ اييت  تعرتف بٗصٙ 

 اؿكٛم, ٚٚنع ايتٛقٝات اي٬ظ١َ ٭ٟ ْكل اٚ قكٛض قاْْٛٞ ٜؿٛب تًو ايكٛاْني. 

  ايبشح اي١ٝؾها: ْٝاثا

١ٝ تتُشٛض ا٫ؾهاي١ٝ ا٫غاغ١ٝ يبشجٓا ٖصا سٍٛ, َس٣ ؾاع١ًٝ ايكٛاعس ايكاْْٛ
ايسٚي١ٝ اييت ٚؾطٖا ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ, يتػط١ٝ اؿُا١ٜ اي٬ظ١َ ؿكٛم شٟٚ 
ا٫عاق١ ايبكط١ٜ اْػاْٝا ٚقاْْٛٝا, ع٢ً َػت٣ٛ ايتعاّ ايسٍٚ بإعُاٍ ٖصٙ ايكٛاعس يف 
تؿطٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ , َٚٓٗا تٓبجل عس٠ اؾهايٝات تأتٞ يف َكسَتٗا اِٖ ا٫تؿاقٝات ٚاهل٦ٝات 

املتاس١ ؿُا١ٜ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ, ٌٖٚ تٛدس َعاٖسات ؿُا١ٜ سكٛم  ايسٚي١ٝ
شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ ايتدكٝل؟ َٚا َس٣ َٛا١َ٤ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ 

٫غُٝا ٚإ ايعطام ططف  2006ايعطاق١ٝ ٫تؿاق١ٝ محا١ٜ سكٛم ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ يػ١ٓ 
 ؾٝٗا؟ 

 : ْطام ايبشحثايجا

١ ع٢ً املػتٜٛٔ ايكاْْٛٝ ؿُا١ٜطام عجٓا َٔ خ٬ٍ عٓٛاْ٘ بسضاغ١ اٜتشسز ْ
ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايٛاضز٠ يف ايكإْٛ بكطًٜا نُٔ  ؾ١٦ املعاقنيكٛم ؿ ايسٚيٞ ٚايٛطين

يتٛؾري ايػطا٤ ، صٙ ايؿ١٦ٗباملع١ٝٓ ايعطاق١ٝ  ايٛط١ٝٓ ايتؿطٜعاتايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ ٚ
يف ايكٛاْني ايسٚي١ٝ عا١َ ٚايعطاق١ٝ  ػا١ْٝ املٓكٛم عًٝٗا ِٗ ا٫ْكٛقايكاْْٛٞ يًتُتع ع

 خاق١ ٚمحاٜتٗا َٔ أٟ اْتٗاى.
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 : َٓٗذ١ٝ ايبشحضابعًا

غٓتبع يف عجٓا ٖصا املٓٗر ايتشًًٝٞ يًٓكٛم ايكا١ْْٝٛ اييت تٓاٚيت سكٛم 
 2006ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ بؿهٌ عاّ ٫غُٝا اتؿاق١ٝ سكٛم ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ يػ١ٓ 

ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف ايكٛاْني ايسٚي١ٝ ؿكٛم ا٫ْػإ ٚيف ايتؿطٜع ايعطاقٞ ٚاييت تٓكب ٚ
يًشُا١ٜ اي٬ظ١َ يبٝإ ا٫ٚقاف ايكا١ْْٝٛ  ؾه٬ عٔ املٓٗر ايٛقؿٞ ،ع٢ً ا٫عاق١ ايعا١َ 

 يؿ١٦ املعاقني بكطٜا. اييت متٓح  يًشكٛم

  يبشحا ٖٝه١ًٝػًا: خاَ

 ا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ؿكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜاملبشح ا٫ٍٚ : ايٝات اؿُا١ٜ ايك

 ايبكط١ٜ اٱعاق١تعطٜـ  املطًب ا٫ٍٚ :

 املطًب ايجاْٞ: محا١ٜ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ

 املطًب ايجايح: اهل٦ٝات ايسٚي١ٝ غري اؿه١َٝٛ املتدكك١ عُا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ

 ات ايعطاق١ٝ ايتؿطٜع يفسكٛم شٟٚ اٱعاق١ ايبكط١ٜ  املبشح ايجاْٞ: محا١ٜ

 يف ايسغتٛض ايعطاقٞ ٚايتؿطٜعات ايعا١َاملطًب ا٫ٍٚ: محا١ٜ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ 

سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف ظٌ ايتؿطٜعات اـاق١ َع ايرتنٝع ع٢ً  املطًب ايجاْٞ:
 .2013يػ١ٓ  38قإْٛ 

 ادلبحث األول

 انقبوىوٍت انذونٍت حلقىق روي االعبقت انبظشٌتانٍبث احلمبٌت 
 

ايعا١ٖ اؿػ١ٝ اييت ٜكاب بٗا ا٫ؾدام أَا َٓص اي٫ٛز٠  تًو  ٞا٫عاق١ ايبكط١ٜ ٖ
 ,اٚ ْتٝذ١ ا٫قابات اثٓا٤ ايٓعاعات املػًش١ أٚ ْتٝذ١ سٛازخ عطن١ٝ أٚ بػبب َطض َا

 ,ًعني يف ايط٩ٜا ايبكط١ٜي ١ٝٛظٝؿايٚتعس َٔ نُٔ ا٫عاقات اؿػ١ٝ اييت ت٪ثط ع٢ً ايكسض٠ 
, سني عطؾت 2006ٚاييت ٚضز ايٓل عًٝٗا يف اتؿاق١ٝ سكٛم ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ يعاّ 
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( اييت دا٤ ؾٝٗا باِْٗ" نٌ َٔ ٜعإْٛ َٔ عاٖات 1"ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١" يف ْل )ّ/
اؿٛادع ط١ًٜٛ ا٫دٌ بس١ْٝ اٚ عك١ًٝ اٚ ش١ٖٝٓ اٚ سػ١ٝ, قس متٓعِٗ يس٣ ايتعاٌَ َع كتًـ 

ٚبصيو ؾإ ,َٔ املؿاضن١ بكٛض٠ نا١ًَ ٚؾعاي١ يف اجملتُع ع٢ً قسّ املػاٚا٠ َع ا٫خطٜٔ"
ايٓل اعتُس املؿّٗٛ ايطيب يف تعطٜؿ٘" يٮؾدام شٟٚ ا٫عاق١" َٔ خ٬ٍ تطنٝعٙ ع٢ً 
"ايعاٖات ط١ًٜٛ ا٫َس" ا٫ اْ٘ مل ٜػؿٌ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ سني انس إ ٖصٙ 

تهٕٛ سا٬٥ اٚ سادعا وٍٛ زٕٚ املؿاضن١ اجملتُع١ٝ ايها١ًَ ٚايؿعاي١ يًؿدل  ايعاٖات قس
املعام اغ٠ٛ باٯخطٜٔ, نُا ٬ٜسغ ع٢ً ايتعطٜـ اْ٘ قٓـ ا٫عاقات ٚاطًل عًٝٗا تػ١ُٝ 
"ايعاٖات" اىل بس١ْٝ اٚ عك١ًٝ اٚ ش١ٖٝٓ اٚ سػ١ٝ , ٚايٓل بصيو اعتُس ايٓٗر ايطيب يف 

دٗع٠ اؾػِ ٚػعًٗا عادع٠ عٔ ازا٤ ٚظا٥ؿٗا. ٚؾُٝا ٜتعًل تٛقٝـ ا٫عاق١ اييت تكٝب ا
 باٱعاق١ ايبكط١ٜ ؾكس ٚضزت يف ايتعطٜـ ع٢ً اْٗا نُٔ ايعاٖات اٚ ا٫عاقات اؿػ١ٝ. 

ٚبايٓعط يعسّ ٚدٛز اتؿاق١ٝ خاق١ عُا١ٜ سكٛم املعاقني بكطٜا, يصا ٜٓبػٞ 
تًـ ا٫يٝات ايسٚي١ٝ اـاق١ ايٛقٛف عٓس ايكٛاعس ايٛاضز٠ يف اتؿاقٝات سكٛم ا٫ْػإ ٚك

ُا١ٜ ؿباملعاقني, ٚتٛظٝؿٗا يتشسٜس تعطٜـ هلا ؾه٬ عٔ تٛظٝؿٗا يف تٛؾري قٛاعس قا١ْْٝٛ 
 سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ.

ٚعًٝ٘ ؾإْٓا غٓعطض بسا١ٜ تعطٜـ ا٫عاق١ يف املطًب ا٫ٍٚ, ثِ ايتططم اىل اِٖ 
كٛم ا٫ْػإ ؿُا١ٜ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت اقطٖا ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿ

ايبكط١ٜ يف املطًب ايجاْٞ, ٚاخريا غٓتٓاٍٚ اِٖ اهل٦ٝات ايسٚي١ٝ املتدكك١ اييت يعبت 
 تٞ:ٚنُا ٜأزٚضا يف محا١ٜ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف املطًب ايجايح, 

 ادلطهب األول

 تعشٌف اإلعبقت انبظشٌت
عهٗا ضنع ع٢ً اؾاْب ايكاْْٛٞ ظٗطت تعطٜؿات َتعسز٠ يٲعاق١ ايبكط١ٜ ب

غٓتٓاٍٚ نٌ َُٓٗا . ٚايبعض اٯخط ضنع ع٢ً اؾاْب ا٫قط٬سٞ َٔ َٓطٛم عًُٞ اٚ طيب
 :تٝنييف ايؿطعني اٯ
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 انفشع االول
 انتعشٌف انطبً

عًُٝا تكػِ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ بني ايع٢ُ ايهًٞ اٚ اؾع٥ٞ, اىل ْٛعني ُٖا: 
٤ تتطًب سايتِٗ ايبكط١ٜ اغتدساّ ططٜك١ بطاٌٜ. املهؿٛؾني )املكابٕٛ بايع٢ُ( ٖٚ٪٫

 -ٚنعاف ايبكط ِٖٚ ٜػتطٝعٕٛ ايط١ٜ٩ َٔ خ٬ٍ املعٝٓات ايبكط١ٜ. ٚتعين اقط٬سٝا 
ايصٟ تأخص ب٘ َععِ ايػًطات ايتؿطٜع١ٝ، إىل إٔ ايؿدل املعام  -َٔ ٚد١ٗ ْعط ا٭طبا٤ 

يف أسػٔ قسّ (  ۰0۲/ ۰۲يسٜ٘ عٔ )  ا٫بكاضبكطًٜا "ٖٛ شيو ايؿدل ايصٟ ٫ تعٜس سس٠ 
ٚتؿػري شيو إٔ اؾػِ ايصٟ ٜطاٙ أٜها. ايعٝٓني أٚ ست٢ باغتعُاٍ ايٓعاض٠ ايطب١ٝ 

قسّ (  ۰۲)قسّ هب إ ٜكطب إىل َػاؾ١ (  ۰۲۲)ايؿدل ايعازٟ يف إبكاضٙ ع٢ً َػاؾ١ 
ٜعس ٖصا ايتعطٜـ تعطٜؿا َعتُسا قاْْٛٝا يف ". ٚست٢ ٜطاٙ ايؿدل ايصٟ ٜعس َعاقا بكطٜا 

ٜات املتشس٠ َٚععِ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ، أَا َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ ؾأْٗا تعتُس زضد١ اي٫ٛ
  .(1) كتًؿ١

 انفشع انثبوً
 انتعشٌف انقبوىوً نإلعبقت انبظشٌت

ًّا غايًبا َا ٜهٕٛ يسِٜٗ ؾ٤ٞ َٔ ايكسض٠  ٜٓبػٞ ايتٜٓٛ٘ إىل إٔ املهؿٛؾني قاْْٛ
نعاف ايبكط ؾِٗ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ  ٚأَا ,ٞع٢ً اٱبكاض أٚ َا ٜػ٢ُ بايبكط املتبك

يف ايعني ا٭ق٣ٛ بعس  20/200إىل  20/70ا٭ؾدام ايصٜٔ ترتاٚح سس٠ إبكاضِٖ َا بني 
ايتكشٝح، َٚٔ ايٓاس١ٝ ايرتب١ٜٛ، ؾايهعـ ايبكطٟ ٖٛ عسّ ايكسض٠ ع٢ً تأز١ٜ ايٛظا٥ـ 

 . (2)١املهتٛب املدتًؿ١ بسٕٚ ايًذ٤ٛ إىل أدٗع٠ بكط١ٜ َػاعس٠ تعٌُ ع٢ً تهبري املاز٠

ٖٛ َٔ تكٌ زضد١ أبكاضٙ عٔ " َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ ايهؿٝـ ٚؾل َعٝاضٚ
( ٚيٛ ساٚيٓا تطمج١ شيو ٚظٝؿًٝا ؾاْ٘ ٜعين إ شيو ايؿدل ٫ ٜػتطٝع ض١ٜ٩ َا ٜطاٙ 60/٣)

                                                      

( 1221)السكتبة األنجمػ مرخية، القاىخة|  ( عبجالحكيع مخمػف، تخبية السعػقيغ برخيا  2)
 .21-ص 21ص

. جسال دمحم الخصيب و د. مشي صبحي الحجيجي، السجخل إلى التخبة الخاصة ,الصبعة د( (1
 .  266ص ( 1222)مصبعة دار الفكخ|  األولى
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( أَتاض، ٜٚؿٝع 3( َرتًا إ٫ إشا قطب ي٘ اىل َػاؾ١ )60اٱْػإ غًِٝ ايبكط عٔ َػاؾ١ )
ايتعطٜـ  تأتٞ َٔ أْٗا ٖصا . ٚإٕ أ١ُٖٝ (1)يتعطٜـ يف ايسٍٚ ا٭قٌ منٛا" اغتدساّ ٖصا ا

ؼسز املعاْٞ ايكا١ْْٝٛ اييت تكسض َس٣ أ١ًٖٝ ايؿطز يًشكٍٛ ع٢ً كتًـ اـسَات اييت 
  .(2)ٜكسَٗا اجملتُع يًُعاقني بكطًٜا

 ايصٟ ٚقـ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ع٢ً )ايطيب(ٜعتُس ايتعطٜـ ايكاْْٛٞ ع٢ً ايتعطٜـ ٚ
اغاؽ سّس٠ ايبكط, ٚسس٠ ايبكط ٖٞ ايكسض٠ ع٢ً ايتُٝٝع بني ا٭ؾهاٍ )نكطا٠٤ ا٭سطف أٚ 

سس٠ ايبكط ٖٞ قسض٠ ايعني ع٢ً إٔ تعهؼ ايه٤ٛ عٝح بعباض٠ أخط٣, ا٭ضقاّ أٚ ايطَٛظ(. 
. ؾإٔ ْكٍٛ إٕ سس٠ إبكاض 20/20ٜكبح َطنًعا ع٢ً ايؿبه١ٝ، ٚسس٠ اٱبكاض ايعاز١ٜ ٖٞ 

قسّ َا ٜطاٙ ايٓاؽ اٯخطٕٚ  20ٜعين إٔ ايؿدل ٫ ٜط٣ إ٫ عٔ بعس  َج٬ً 20/60ايؿدل 
ًّا( قسّ. ٚتبًعا ملػت٣ٛ سس٠ ايبكط، ٜعترب اٱْػإ َهؿًٛؾا  60عٔ بعس  إشا ناْت )قاْْٛ

. نصيو ٜتهُٔ ايتعطٜـ ايكاْْٛٞ يٲعاق١ ايبكط١ٜ 20/200سس٠ اٱبكاض يسٜ٘ أنعـ َٔ 
ٖٛ املػاس١ ايه١ًٝ اييت ٜػتطٝع اٱْػإ ايعازٟ  ؼسٜس فاٍ اٱبكاض , ٚفاٍ اٱبكاض

ض٩ٜتٗا يف ؿع١ َا زٕٚ إٔ وطى َكًتٝ٘. ٚفاٍ اٱبكاض ٜكاؽ بايسضدات ٖٚٛ ٜبًؼ سٛايٞ 
( زضد١ عٓس اٱْػإ ايصٟ ٜتُتع بكسضات بكط١ٜ طبٝع١ٝ، ؾإشا نإ فاٍ ايبكط 180)

ًّا20ٜػاٟٚ )  .(3)( زضد١ أٚ أقٌ ؾاٱْػإ َهؿٛف قاْْٛ

س عطف َهتب ايرتب١ٝ ا٫َطٜه١ٝ "ا٫عاق١ ايبكط١ٜ" باْٗا" تًو ا٫نططابات ٚق
ايبكط١ٜ اييت ت٪ثط ع٢ً الاظ ايطؿٌ ايتعًُٝٞ ست٢ َع اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتكشٝح ايبكطٟ 
, ٜٚؿٌُ املكطًح نـ ايبكط ايهًٞ اٚ اؾع٥ٞ", يصا ؾايهؿٝـ" ٖٛ ايؿدل ايصٟ ٫ 

                                                      

)دار  الشطخية والتصبيق –( يػسف القخيػتي، قزايا سيكػلػجيا االعاقة ورعاية السعاقيغ2)
 .282( ص2221العمع، الكػيت| 

|مجمة كمية  88، ع12| م1221كفػفيغ اعاقتيع| الدشة ( د. عسار بخبخ صالح، |تقبل الس1)
 .611التخبية االساسية|  ص

د. تيديخ مفمح كػافحو، أ. عسخ فػاز عبجالعديد, مقجمة في التخبية الخاصة، الصبعة ( (3
 .81ص (1222الخابعة )دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عسان |
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يف ازا٤ ا٫عُاٍ اييت ٜ٪زٜٗا غريٙ  -عذع ؾٝٗاي–ٜػتطٝع إ ٜعتُس ع٢ً ساغ١ ا٫بكاض 
 . (1)باغتدساّ ٖصٙ اؿاغ١ "

َٚٔ اؾسٜط بايصنط إ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ مل ٜطز هلا تعطٜـ يف اتؿاق١ٝ زٚي١ٝ, ا٫ إ 
(  1ع٢ً ا٫عاق١ اؿػ١ٝ يف ْل )ّ/  ْكت 2006اتؿاق١ٝ سكٛم ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ يػ١ٓ 

ٚميهٔ اغتٓباط تعطٜـ قاْْٛٞ يٲعاق١ ايبكط١ٜ َٔ , ا٫عاقاتْٛاع اْؿ١ ايصنط, سني شنطت ا
ٖصا ايٓل ايصٟ هُع بني ا٫غباب ايطب١ٝ ٚا٫ثاض اجملتُع١ٝ هلصٙ ا٫عاق١ سني ٚقؿتٗا, 
باْٗا عا١ٖ زا١ُٝ٥ ٚط١ًٜٛ ا٫دٌ تكٝب ايعني قس متٓع نٌ َٔ ٜكاب بٗا َٔ املؿاضن١ 

 اٚا٠ َع ا٫خطٜٔ. بكٛض٠ نا١ًَ ٚؾعاي١ يف اجملتُع ع٢ً قسّ املػ

ٚميهٔ ايكٍٛ بإ ا٫تؿاق١ٝ مل ؼسز تعطٜـ يٲعاق١ ايبكط١ٜ ٚتطنت اَط ؼسٜس 
َعٓاٖا قاْْٛٝا يًتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ اييت تعتُس نُا شنطْا ع٢ً املؿّٗٛ ايطيب ٚايعًُٞ هلصٙ 

ؾكس ْكت عسز َٔ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ قطاس١ ع٢ً ا٫عاق١ اؿػ١ٝ, ٚعطؾت املعام ا٫عاق١. 
. َا (2)باْ٘ " نٌ ؾدل َكاب بككٛض نًٞ اٚ دع٥ٞ بؿهٌ َػتكط يف اٟ َٔ سٛاغ٘" "

ٜعين إ املعام بكطٜا ٖٛ نٌ ؾدل َكاب بككٛض نًٞ اٚ دع٥ٞ ٚبؿهٌ َػتكط يف 
عٝٓٝ٘ ٜ٪زٟ اىل خًٌ يف ساغ١ ايبكط بايؿهٌ ايصٟ "وس َٔ اَها١ْٝ ايتعًِ اٚ ايعٌُ عٝح 

 .عاز١ٜ يف ظطٚف اَجاي٘ َٔ غري املعاقني٫ ٜػتطٝع تًب١ٝ َتطًبات سٝات٘ اي

( يػ١ٓ 38قإْٛ ضعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ٚا٫ستٝادات اـاق١ ايعطاقٞ  ضقِ ) َاأ
ًٌ عاّ ملعامعطف اؾاْ٘ مل ٜؿطز تعطٜؿا يٲعاق١ ايبكط١ٜ ا٫ اْ٘  2013 نٌ ع٢ً اْ٘ " ,بؿه

اٯخطٜٔ ْتٝذ١ اقابت٘ َٔ ؾكس ايكسض٠ نًًٝا أٚ دع٥ًٝا ع٢ً املؿاضن١ يف سٝا٠ اجملتُع اغ٠ٛ ب
يف ٚا٫عاق١ ايبكط١ٜ . (3)"بعا١ٖ بس١ْٝ أٚ ش١ٖٝٓ أٚ سػ١ٝ از٣ اىل قكٛض يف ازا٥٘ ايٛظٝؿٞ

إش أْٗا تػتٗسف قسض٠ ايؿدل ع٢ً ايٓعط  ,تعس َٔ مج١ً ا٫عاقات اؿػ١ٖٝصا املٓطٛم 
                                                      

 2جات الخاصة وسبل ارشادىع, طد. تياني دمحم عثسان مشيب، اولياء ذوي االحتيا (2)
 .22( ص 1222ية لمعمػم االمشية, الخياض| )جامعة نايف العخب

 .2223( لدشة 21مغ القانػن االردني رقع ) ( 1( يشطخ نز )م/ (1
ف ثانيا  وسابعا ( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة  2) م يشطخ, نز (3)

 .1223( لدشة 38رقع )
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اغ١ عمما ٜػبب ي٘ عٛم يف ا٫زا٤ ايٛظٝؿٞ نًٝا اٚ دع٥ٝا يٮؾٝا٤ َٔ سٛي٘  ١ٚايط٩ٜ
 .ايبكط, َا تهٕٛ سا٬٥ زٕٚ املؿاضن١ يف سٝا٠ اجملتُع اغ٠ٛ باٯخطٜٔ

, ٚشٚ ا٫ستٝاز شٟٚ ا٫عاق١ َٞكطًش ّاملؿطع ايعطاقٞ اغتدسْٚؿري ٖٓا, اىل إ 
نإ ا٭دسض ب٘ إٔ ٜٛسس املكطًشات ٜٚػتدسّ َكطًح شٟٚ ا٫ستٝادات اـام, ٚ

ن٬  عطفعٔ شيو ؾإٔ املؿطع ايعطاقٞ أٚغع َٔ َكطًح شٟٚ ا٫عاق١، ؾه٬ً  نْٛ٘اـاق١ 
, اش ٚقـ شٚ ا٫ستٝاز اـام ع٢ً اْ٘ نٌ ؾدل" يسٜ٘ قكٛض يف ايكٝاّ املكطًشني 

بسٚضٙ َٚٗاَ٘ بايٓػب١ يٓهطا٥٘ يف ايػٔ ٚايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايطب١ٝ نايتعًِٝ 
قكاض ايكا١َ َٔ شٟٚ اٚ ايطٜان١ اٚ ايتهٜٛٔ املٗين اٚ ايع٬قات ايعا١ًٝ٥ ٚغريٖا ٜٚعترب 

  (1)ا٫ستٝادات اـاق١".

 ادلطهب انثبوً

 محبٌت حقىق روي االعبقت انبظشٌت يف انقبوىن انذويل حلقىق االوسبن
شٟٚ ا٫عاق١ بهُٓٗا ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعِ سكٛم إ 

ؾهًت ا٫غاؽ  ٚاييت ْعُتٗا ايكٛاْني ايسٚي١ٝ اييت تهُٓتٗا اتؿاقٝات سكٛم ا٫ْػإ,
ايصٟ اعتُست٘ ايسٍٚ ا٫ططاف يف ٖصٙ ا٫تؿاقٝات يف غٔ قٛاْٝٓٗا ايٛط١ٝٓ, اشا إ  ايكاْْٛٞ

 ا٫يعاّ ايٛاضز ؾٝٗا دا٤ ْتٝذ١ ٫ْهُاّ غايب١ٝ ايسٍٚ ملععِ اتؿاقٝات سكٛم ا٫ْػإ. 
طٜعات ٖٞ ا٫غاؽ ايكاْْٛٞ ايصٟ قاَت عًٝ٘ ايتؿايسٚي١ٝ ابتسًأ  عس ايكا١ْْٝٛايكٛاهاْت ؾ

ُا١ٜ سكٛم اـاق١ عايسٚي١ٝ ِٖ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ بٓا٤ ع٢ً شيو غٓتططم اىل ا ايٛط١ٝٓ.
 :١ٝاٯت ٚعٚبايؿط ؿكٛم ا٫ْػإ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ يف اطاضاٱعاق١ ايبكط١ٜ  شٟٚ

 
 
 
 

                                                      

 .1223( لدشة38سابعا( مغ قانػن رقع)  2)م/ يشطخ نز ((2
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 انفشع األول
 االتفبقٍبث االعالوبث و يفحقىق روي اإلعبقت انبظشٌت 

 االوسبناخلبطت حبقىق  انذونٍت

إٔ اٖتُاّ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ يف فاٍ سكٛم املعاقني َِٚٓٗ ؾاقسٟ ساغ١ 
ايبكط بسأت َٓص بساٜات تأغٝؼ َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ بٛقؿٗا ايطاعٞ ا٭ٍٚ ؿكٛم 

ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني ,  يفاؿُا١ٜ ايعا١َ يصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ، ٚمتجًت اـط٠ٛ ا٭ٚىل ا٫ْػإ
ض قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ ٚاملتهُٔ اع٬ٕ سكٛم املتدًؿني عكًًٝا يف قسٚت٬ُٖا 

نأسس أنجط ايؿ٦ات املعاقني تهطضًا، ٚبعسٖا ا٫ع٬ٕ اـام  1970نإْٛ ا٫ٍٚ عاّ  20
, ع٢ً إ ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ايٛسٝس٠ بٗصا اـكٛم ٖٞ 1975عكٛم املعٛقني عًَُٛا يػ١ٓ 

تكب يف ٖصٙ ايكهٛى مجٝع , 2006يت تططقت يًُعاقني عَُٛا يػ١ٓ ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ اي
. ٖٚصا َا غٝتِ ايبكط١ٜا٫عاق١ ؿكٛم ا٭ؾدام شٟٚ  ايعا١َ اطاض تٛؾري اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ

 عطن١ يف ايؿكطات ا٫ت١ٝ:

 . (1)1975ا٫ٚ: اؿُا١ٜ ايعا١َ ا٫ع٬ٕ اـام عكٛم املعٛقني يػ١ٓ 

دام ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ اٟ عٛم بهُِٓٗ شٟٚ ا٫عاق١ َٓح ٖصا ا٫ع٬ٕ اؿل يٮؾ
ايبكط١ٜ, بايتُتع ظُٝع اؿكٛم ايٛاضز٠ يف ا٫ع٬ٕ ٚاييت َػتُس٠ َٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ 

( َٔ 1اـاق١ عكٛم ا٫ْػإ . " ٚزٕٚ اٟ اغتجٓا٤ ٚب٬ تؿطق١ اٚ متٝٝع". ٜٓعط ْل )ّ/
ٌٝ يف" إ ؼرتّ نطاَت٘ ا٫ْػا١ْٝ ٚي٘ .نُا ي٘ اؿل ا٫ق1975اع٬ٕ سكٛم املعاقني يػ١ٓ 

أٜا نإ َٓؿأ ٚ طبٝع١  ٚخطٛض٠ اٚد٘ ايتعٜٛل اييت ٜعاْٞ َٓٗا ْؿؼ اؿكٛم ا٫غاغ١ٝ 
  . (2)اييت تهٕٛ يًُٛاطٓني ايصٜٔ ِٖ يف غٓ٘"

                                                      

(, السؤرخ 32-)د3111الستحجة, السخقع  لؤلمع( اعتسج ونذخ بسػجب قخار الجسعية العامة 2)
 .2211كانػن االول/ديدسبخ 2في 

 .2211( مغ اعبلن حقػق السعػقيغ لدشة 1يشطخ نز )م/ (1)



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

952 

ؾه٬ عُا تكسّ ؾإ يصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ اؿل بايتُتع " بٓؿؼ اؿكٛم املس١ْٝ 
, ٚامل٬سغ ع٢ً ٖصا ايٓل إ املعاقني (1)غٛاٙ َٔ ايبؿط ٚايػٝاغ١ٝ اييت ٜتُتع بٗا

بكطٜا ٚاملهؿٛؾني ٫ ٜػُح هلِ باملؿاضن١ يف ايتكٜٛت ٚا٫ْتداب عذ١ عسّ اًٖٝتِٗ هلصا 
ايسٚض تؿازٜا َٔ تعٜٚط اقٛاتِٗ, ٚميهٔ يف غبٌٝ شيو اعتُاز اي١ٝ خاق١ هلِ ,ٚشيو عٔ 

طٜك١ بطاٌٜ اٚ اٟ ٚغ١ًٝ اخط٣ متهٓ٘ اْتداب ططٜل ت١٦ٝٗ اٚضام اْتداب١ٝ خاق١ بِٗ تعتُس ط
 َٔ ميجً٘ ٚمماضغ١ ٖصا اؿل, ٚيف ٖصٙ اؿاي١ هب ؼسٜس اسكا١ٝ٥ هلِ ملعطؾ١ اعسازِٖ.

اغتهُا٫ ملا تكسّ ؾإ يًُعاقني بكطٜا طبكا يٲع٬ٕ , هلِ اؿل يف "ايع٬ز 
 ٣ٚيف َػتٛ ٫دتُاعٞايطيب ٚايٓؿػٞ ٚايٛظٝؿٞ" نُا اقط هلِ "اؿل يف ا٫َٔ ا٫قتكازٟ ٚا

" ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايعٌُ سػب قسضاتِٗ ايبس١ْٝ مبا ٜهُٔ ي٘ َعاٚي١ ١َٓٗ  ٥٫ل َٞعٝؿ
  . (2)"َٔ بًٛؽ أنرب قسض ممهٔ َٔ ا٫غتك٬ٍ ايصاتٞ"متهٓ٘ ٚ ؼكل ي٘ اضباسا فع١ٜ

اع٬ٕ مل ٜتُتعٛا باؿكٛم قبٌ  شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ غري إٔ ٖصا ٫ ٜعين إٔ
ْل عًٝٗا  , ؾكسغاغًا هلِ اؿكٛم شاتٗا اييت ٜتُتع بٗا ا٫ؾطاز اٯخطٜٔ، ٭ِْٗ ا1975

( نُٔ َكاقس اهل١٦ٝ َٚباز٥ٗا, اش اقطت ٖصٙ 3ف 1قطاس١ َٝجام ا٫َِ املتشس٠ يف) ّ/
املاز٠ "تععٜع سكٛم ا٫ْػإ ٚاؿطٜات ا٫غاغ١ٝ يًٓاؽ مجٝعا ب٬ متٝٝع بػبب اؾٓؼ اٚ 

يف ْل  1948ا٫ع٬ٕ ايعاملٞ يعاّنُا إ  .(3)يٓػا٤ ٚايطداٍ"ايًػ١ اٚ ايسٜٔ ٫ٚ تؿطٜل بني ا
ْل ع٢ً شات املع٢ٓ ايصٟ ٜتٝح يًؿطز ايتُتع باؿل يف َػت٣ٛ َعٝؿٞ ناف  (1ف 25)ّ/ 

َا ٜعين إ ي٘ ٚ٭غطت٘ "ٚي٘ اؿل يف تاَني َعٝؿت٘ يف سا٫ت ايبطاي١ ٚاملطض ٚايعذع" 
ْعطْا ايٝ٘ ع٢ً إ املككٛز عاي١ املطض  شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ َؿُٛيني بٗصا ايٓل, اشا

اٚ ايعذع اييت تػبب ايبطاي١ ٖٛ املعام بكطٜا يعسّ قسضت٘ ع٢ً ايعٌُ, ي٘ اؿل يف ايتُتع 
مبػت٣ٛ َعٝؿٞ ناف يًشؿاظ ع٢ً قشت٘ ٚضؾاٖٝت٘ يف املأنٌ ٚاملًبؼ ٚايػهٔ اي٥٬ل 

 . (4)١ يف ايبكطاغ٠ٛ با٭ؾطاز ا٫خطٜٔ َٔ ا٫قشا٤ ٚايصٜٔ ٫ ٜعإْٛ َٔ اٟ اعاق

                                                      

 .2211( مغ اعبلن حقػق السعػقيغ لدشة 1يشطخ نز )م/ (2)
 .2211( مغ اعبلن حقػق السعػقيغ لدشة 1و6و1يشطخ نرػص السػاد ) (1)
 .2211(مغ ميثاق االمع الستحجة لدشة 3ف 2يشطخ نز السادة ) (3)
 .2218( مغ االعبلن العالسي لحقػق االندان لدشة 2ف11يشطخ نز)م/  (1)
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ٚؾط  1975ٚايهٌ ٜعًِ بإ ا٫ع٬ْات ايسٚي١ٝ غري ًَع١َ يًسٍٚ , ا٫ إ اع٬ٕ 
ايػطا٤ ايكاْْٛٞ ايصٟ اغتُست َٓ٘ ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ سكٛم ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ 

 غايب١ٝ اسهاَٗا. 2006يػ١ٓ 

 1966يعاّ  ثاْٝا: اؿُا١ٜ ايعا١َ يف ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني

ٛم ايٛاضز٠ يف ن٬ ايعٗسٜٔ دا٤ت ع٢ً غبٌٝ ا٫ط٬م ٚايع١َُٝٛ, ًٜٚتعّ إ اؿك
ا٫ططاف ؾُٝٗا بإتاس١ ايتُتع بتًو اؿكٛم َٔ قبٌ مجٝع ا٫ؾطاز يف اجملتُع ٚع٢ً قسّ 
املػاٚا٠, ٚيصيو اضتأٜٓا تٓاٍٚ نٌ عٗس ع٢ً سسا ٚايتعطض بإهاظ ملا تهُٓت٘ َٔ سكٛم 

  ٘ اـكٛم.   تؿٌُ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ع٢ً ٚد

 1966ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يػ١ٓ  -ا

اػ٘ ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ يٲْػإ قٛب َا اػ٘ 
ٚعسّ  ٠اؿكٛم ع٢ً قسض املػاٚاٗصٙ ايتُتع بايٝ٘ ا٫ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْػإ َٔ إ 

ا٫ إ َا ميٝع ٖصا ايعٗس ٖٛ اْ٘ ٚثٝك١ قا١ْْٝٛ  .(1)أغاؽ َٚٓٗا ا٫عاق١ ايتُٝٝع ع٢ً أٟ
زٚي١ٝ ًَع١َ, اش اْ٘ ايعّ ايسٍٚ ا٫ططاف بتععٜع ٚاسرتاّ سكٛم ا٫ْػإ ٚسطٜات٘ ا٫غاغ١ٝ 

ؾكس  .(2)"بإٔ ٖصٙ اؿكٛم تٓبجل َٔ نطا١َ اٱْػإ ا٭ق١ًٝ ؾٝ٘" اضٙقطايٛاضز٠ يف ايعٗس ٚا
ٕ ايسٍٚ ا٫ططاف ًَع١َ "باتباع مجٝع ايػبٌ املٓاغب١" ٫ؽاش ( ع٢ً ا1ف2ْكت )ّ/

ايتسابري ايتؿطٜع١ٝ املٓاغب١ مبا ٜتٝح متتع ا٫ؾطاز ظُٝع اؿكٛم اييت وُٝٗا ايعٗس, ٚقس 
تٛد٘ ايٓل مٛ ايعاّ ايسٍٚ باتباع "خطٛات يهُإ ايتُتع ايؿعًٞ ايتسضهٞ يًشكٛم 

                                                      

ة وذوي االعاق لمسديج عغ تفاصيل الػثائق والبخوتػكػالت السحكػرة اعبله بذأن (2)
  ,، التسكيغ والتشسية لحقػق االنداناالحتياجات الخاصة

http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=17&pid=651  
 1212-2-11بتاريخ       

 .2266ج الجولي لمحقػق االقترادية واالجتساعية والثقافية لدشة يشطخ ديباجة العي (1)

http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=17&pid=651
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هلا َٛاضزٖا ا٫قتكاز١ٜ  يهُإ محا١ٜ ٖصٙ املعرتف بٗا يف ايعٗس" ٚؾكا ملا تتٝح 
  .(1)اؿكٛم

ُٜٗٓا َٔ ٖصٙ ايٓكٛم إ محا١ٜ سكٛم ا٫ؾطاز َعرتف بٗا يف ٖصا ايعٗس بسٕٚ  َا
أٟ اغتجٓا٤ ٜطز ع٢ً ايٓكٛم ؾا٭ؾطاز ٜتُتعٕٛ مجٝعا بهاؾ١ اؿكٛم ايٛاضز٠ يف ايعٗس, 

كٛم املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا دعٌ مماضغ١ اؿ" ٚعًٝ٘ ؾإ ايسٍٚ ا٫ططاف تًتعّ بهُإ
ايعٗس بط١٦ٜ َٔ أٟ متٝٝع بػبب ايعطم، أٚ ايًٕٛ، أٚ اؾٓؼ، أٚ ايًػ١، أٚ ايسٜٔ، أٚ ايطأٟ 
غٝاغٝا أٚ غري غٝاغٞ، أٚ ا٭قٌ ايكَٛٞ أٚ ا٫دتُاعٞ، أٚ ايجط٠ٚ، أٚ ايٓػب، أٚ غري شيو 

املعاقني عَُٛا مبا  َا ٜعين إ ايعٗس ٚؾط ا٫غاؽ ايكاْْٛٞ ؿُا١ٜ سكٛم (2)"َٔ ا٭غباب
  ؾِٝٗ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ, ٚاْ٘ ٜؿًُِٗ بٓعاّ اؿُا١ٜ اييت ٜطايب بٗا ايسٍٚ ا٫ططاف ؾٝ٘.

ٚأٜا ٜهٔ َكساض املٛاضز املتاس١، ٜؿرتض بايسٍٚ أ٫ متاضؽ ايتُٝٝع بٓا٤ ع٢ً أٟ 
قتكاز١ٜ أغاؽ، مبا يف شيو اٱعاق١ ايبكط١ٜ، ٚإٔ تًتعّ بهُإ اؿس ا٭ز٢ْ َٔ اؿكٛم ا٫

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ع٢ً ايؿٛض، ٚإٔ تكّٛ غطٛات تكس١َٝ باػاٙ تأَني اؿكٛم 
ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ املٛدع٠ يف ا٫تؿاق١ٝ. ٚيٝؼ َػُٛسا بايٓهٛم 

  . (3)ٚا٫ضتساز

 

 

                                                      

( مغ العيج الجولي الخاص بالحقػق االقترادية واالجتساعية 2ف 1يشطخ نز )م/( 2)
 .2266لدشة والثقافية

( مغ العيج الجولي الخاص بالحقػق االقترادية واالجتساعية  1ف1يشطخ نز )م/ (1)
 .2266والثقافية لدشة 

ة األمع الستحجة الخاصة بالحقػق االقترادية واالجتساعية والثقافية، التعميق العام رقع لجش (3)
 ، شبيعة التدامات الجولة الصخف3

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563

ed0052b664?Opendocument  
 12/22/1212تاريخ الديارة      

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendocument
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  1966ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يػ١ٓ   - ب
محا١ٜ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يٲْػإ زٕٚ اٟ متٝٝع  ٜتهؿٌ ٖصا ايعٗس بهُإ

٭ٟ غبب نإ ع٢ً اغاؽ اؾٓؼ اٚ ايًٕٛ اٚ ايًػ١ اٚ ايسٜٔ ٚغريٖا َٔ ا٫غباب اييت 
َٚٓٗا ا٫عاق١. ٚتبسٚ ا١ُٖٝ ٖصٙ ايٛثٝك١ املًع١َ, َٔ اْٗا ْكت قطاس١  تػتسعٞ ايتُٝٝع

مبا  .(1)"ّ اؿكٛم املعرتف بٗا ؾٝ٘سرتاباتتعٗس نٌ زٚي١ ططف يف ٖصا ايعٗس ع٢ً إ "
وكل ايعسٍ ٚاملػاٚا٠ يف مماضغ١ ٖصٙ اؿكٛم بؿهٌ َطًل, ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ ن٬ 
ايعٗسٜٔ مل ٜٓكا قطاس١ ع٢ً مشٍٛ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ بؿهٌ خام ؾُٝٗا , ا٫ إ 

  .(2)نياط٬م ايٓكٛم ٜؿهٌ َكسضا َُٗا ؿُا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ٚبك١ٝ ؾ٦ات املعاق

 انفشع انثبوً
 احلمبٌت انعبمت يف وطبق اتفبقٍت حقىق االشخبص 

 .(3)6002روي االعبقت نسىت 

تعس ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ املطدع ا٫غاغٞ يًسٍٚ يتذػٝس سكٛم َتها١ًَ يصٟٚ ا٫عاق١ 
ايبكط١ٜ َٔ خ٬ٍ َا تهُٓت٘ َٔ اسهاّ ٫سرتاّ سكٛقِٗ ٚتععٜعٖا , ٚاييت عهػت 

يف ْٗر ايتعاٌَ َع شٟٚ ا٫عاق١ عا١َ بهُِٓٗ املعاقني بكطٜا, َٔ مبذًُٗا ؼ٫ٛ ْٛعٝا 
ايٓٗر ايطيب اىل املعاؾ١ ايكا١ْْٝٛ يف مماضغ١ سكٛقِٗ املتػا١ٜٚ ٚمحاٜتٗا َٔ اٟ اْتٗاى, 

  .(4)يهُإ َؿاضنتِٗ ايؿاع١ً يف اجملتُع

                                                      

( مغ العيج السجني لمحقػق االقترادية واالجتساعية والثقافية لدشة 1ف1يشطخ نز )م/ (2)
2266. 

دراسة  /عخوف, حساية االشخاص ذوي االعاقةلسديج مغ التفاصيل , يشطخ كاكل احسج م (1)
, كمية )جامعة السػصل ن الجولي لحقػق االندان, رسالة ماجدتيخفي القانػ 

 . 13ص  (1212الحقػق,
كانػن االول  23(, السؤرخ في 62/226اعتسجت االتفاقية في قخار الجسعية العامة رقع ) (3)

مادة تذكل مجسل حقػق االندان السشرػص عمييا في اتفاقيات  12. وتزسشت 1226
 حقػق االندان.

 .61كل احسج معخوف , مرجر سابق, صيشطخ كا (1)
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نع ٚنُا دا٤ يف زٜباد١ ا٫تؿاق١ٝ ؾاْ٘ مت ا٫غتٓاز يف تؿطٜع ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ ٚٚ
ْكٛقٗا ع٢ً اتؿاقٝات سكٛم ا٫ْػإ ايسٚي١ٝ اييت غبكتٗا يف فاٍ محا١ٜ سكٛم ا٫ْػإ, 
ٚبصيو ؾإ ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ تهٝـ ايٝٗا عا٬َ َه٬ُ يتًو اؿكٛم ع٢ً َػت٣ٛ ايتدكٝل 
يصٟٚ ا٫عاق١, ٚتعٛض ايٓكل ايصٟ نإ ٜؿٛب ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ يف تٓعِٝ 

يؿطو١ َٔ ايبؿط. ؾُاٖٞ اِٖ ا٫سهاّ اييت تهُٓٗا ا٫تؿاق١ٝ يف اطاض ٚمحا١ٜ سكٛم ٖصٙ ا
سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ؟ َٚا ٖٞ ا٫ي١ٝ اييت اعتُستٗا يف ايعاّ ايسٍٚ بإْؿاشٖا يف 

 تؿطٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ ؟ غتهٕٛ ا٫داب١ عٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٚؾكا ملا ٜأتٞ:

 ا٫ٚ: ا٫سهاّ اـاق١ بصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ

س اتؿاق١ٝ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ا٫زا٠ ايسٚي١ٝ ا٫ٚىل املًع١َ قاْْٛٝا يتؿاقٌٝ تع
سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ عَُٛا ٚا٫ؾدام املعاقني بكطٜا ع٢ً ٚد٘ اـكٛم, ٖٚٞ ايهأَ 
ا٫غاؽ "يتععٜع ٚمحا١ٜ ٚنؿاي١ متتع ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ متتعا نا٬َ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ 

ٚاغتك٬هلِ (1) "ٚتععٜع اسرتاّ نطاَتِٗ املتأق١ً ؿطٜاتَع ا٫خطٜٔ ظُٝع اؿكٛم ٚا
 ٱْؿاشٚؼكٝكا هلصٙ ايػا١ٜ, ؾايسٚي١ ًَع١َ باؽاش ايتسابري ايتؿطٜع١ٝ ٚا٫زاض١ٜ  .(2)ايصاتٞ"

اؿكٛم ايٛاضز٠ يف ا٫تؿاق١ٝ ٚا٫َتٓاع عٔ مماضغ١ اٟ ؾعٌ َٔ ؾاْ٘ إ ٜتعاضض َع 
ُٝٝع ع٢ً اغاؽ ا٫عاق١, ٚيف غبٌٝ ؼكٝل شيو ا٫تؿاق١ٝ, ٚايكها٤ ع٢ً مجٝع اؾهاٍ ايت

ؾإ ايسٚي١ تًتعّ  باؽاش "تسابري ١ُ٥٬َ يتعسٌٜ اٚ ايػا٤ َا ٜٛدس َٔ قٛاْني ٚاعطاف 
ْٚؿري يف ٖصا اـكٛم, اىل اْ٘  .(3)ٚمماضغات تؿهٌ متٝٝعا نس ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١"

ع قاْْٛا خاقا بٗصٙ ايؿطو١ ؾاْ٘ ؾط 2010ٚيهٕٛ ايعطام ططؾا يف ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ َٓص عاّ 
, ٚؾا٤ َٓ٘ با٫يتعاَات 2013( يػ١ٓ 38ؾعٌ ؾٝٗا بٓٛز ا٫تؿاق١ٝ ٚشيو يف ايكإْٛ ضقِ )

 ايٛاضز٠ يف ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ.

اييت ٜٓبػٞ إ ٜتُتع بٗا  ُٝا ٜتعًل باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝٚؾ
تتعٗس نٌ زٚي١ َٔ ايسٍٚ ع٢ً إ "ا٫ؾدام َٔ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ْكت ا٫تؿاق١ٝ 

                                                      

 ."1226( مغ اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة 2يشطخ نز )م/ (2)
 .1226( مغ اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة 3يشطخ نز )م/ (1)
 .1226( مغ اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة 2ف1يشطخ نز )م/  (3)
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ا٭ططاف باؽاش ايتسابري اي٬ظ١َ بأقك٢ َا تتٝش٘ املٛاضز املتٛاؾط٠ يسٜٗا، ٚسٝجُا ًٜعّ يف 
إطــاض ايتعإٚ ايسٚيٞ، يًتٛقٌ تسضهٝا إىل إعُاٍ ٖصٙ اؿكٛم إعُا٫ تاَا، زٕٚ اٱخ٬ٍ 

  .(1)ؾٛضا، ٚؾكا يًكإْٛ ايسٚيٞبا٫يتعاَات ايٛاضز٠ يف ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ ٚايٛادب١ ايتطبٝل 

ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ ؾكس اقبح يعاَا ع٢ً ايسٍٚ ا٫ططاف إ تؿعٌ اتؿاق١ٝ سكٛم 
شٟٚ ا٫عاق١ يف تؿطٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ ؿُا١ٜ اؿكٛم املٓكٛم عًٝٗا يف ا٫تؿاق١ٝ, اٚ إ 
تهع قٛاْني ٚط١ٝٓ خاق١ بٗصٙ ايؿ١٦ , ٖٚٛ َا ٜؿهٌ ع٢ً َػت٣ٛ ايطاٟ ايؿدكٞ نٞ 

هٕٛ تًو ايكٛاْني سذ١ قا١ْْٝٛ يًعٛز٠ ايٝٗا يف اٟ ٚقت َٔ قبٌ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ َت٢ ت
َا مت اْتٗاى سكٛقِٗ اٚ خطم ا٫تؿاق١ٝ َٔ د١ٗ, ٚيتشكٝل ايهُإ ايكاْْٛٞ ؿُا١ٜ سكٛقِٗ 

 َٔ د١ٗ اخط٣. 

ٜٚأتٞ ايعاّ ايسٍٚ ا٫ططاف يف ايٓل ع٢ً سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ بؿهٌ عاّ يف 
ايٛط١ٝٓ , يتُهني املعاقني بكطٜا َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايكٛاْني عٓس املطايب١ ايكٛاْني 

عكٛقِٗ املتػا١ٜٚ يف فاٍ ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚايتٛظٝـ ٚاَها١ْٝ ايٛقٍٛ ٚايتٓكٌ 
 ايؿدكٞ ٚاملؿاضن١ يف اؿٝا٠ ايعا١َ ٚايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ , ٚاؿل يف ايتًُو. 

ٗا يف محا١ٜ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ٚقس تهُٓت ا٫تؿاق١ٝ اسهاَا ميهٔ ؽكٝك
ايبكط١ٜ , يصيو ٜٓبػٞ تٛؾري ناؾ١ ا٫َهاْات اي٬ظ١َ ؿُا١ٜ سٝاتِٗ ٚنُإ غ٬َتِٗ 
اْط٬قا َٔ سل ا٫ْػإ يف اؿٝا٠, ٚنُإ عسّ تعطنِٗ يًتعصٜب اٚ املعا١ًَ امل١ٓٝٗ اٚ 

عٛقِٗ ايبكطٟ ١ َٔ ايهطا١َ, ٚعسّ تعطنِٗ ي٬غتػ٬ٍ ٚايعٓـ بػبب اي٬إْػا١ْٝ ٚاؿاطَّ
ٚمحا١ٜ غ٬َتِٗ ايعك١ًٝ ٚايبس١ْٝ , ٜٚتعني ع٢ً ايسٚي١ إ ؼٝط شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ 

, ٚمحا١ٜ سكِٗ ؾ٪ٕٚ اغطِٖ اٚ بٝٛتِٗعُا١ٜ خكٛقٝتِٗ غٛا٤ يف ؾ٪ِْٚٗ اـاق١ اٚ 
يف تهٜٛٔ ا٫غط٠ ٚايعٚاز ٚا٫لاب ٚا٫ ٜتِ ايتُٝٝع ع٢ً اغاؽ ايعٛم ايبكطٟ, ٜٚٓبػٞ 

كٛقٝتِٗ يف اغتدساّ ٚغا٥ٌ ا٫تكا٫ت. ؾه٬ عٔ مماضغ١ ا٫ْؿط١ ايطٜان١ٝ اسرتاّ خ

                                                      

 .1226االعاقة لدشة ( مغ اتفاقية حقػق االشخاص ذوي 1ف 1يشطخ نز )م/ (2)
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ٚايرتؾ١ٝٗٝ ٚاملؿاضن١ يف اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ َٔ اٚىل اٖتُاَات ا٫تؿاق١ٝ يهُإ ا٫غتُتاع 
  .(1)عٝاتِٗ مبا وكل هلِ ايػعاز٠ ٚايتؿا٩ٍ

يكٛاعس  ٚيهُإ محا١ٜ سٝا٠ املعاقني بكطٜا, ؾإ ايسٍٚ ا٫ططاف تًتعّ ٚؾكا
ٚنصيو ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، باؽاش ناؾ١ ايتسابري  ا٫ْػاْٞ ايكإْٛ ايسٚيٞ"

املُه١ٓ يهُإ محا١ٜ ٚغ١َ٬ ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١ ايصٜٔ ٜٛدسٕٚ يف سا٫ت تتػِ 
  ".(2)باـطٛض٠، مبا يف شيو سا٫ت ايٓـعاع املػًح ٚايطٛاض٨ اٱْػا١ْٝ ٚايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ

ظُع  ( ايعاّ "ايسٍٚ ا٫ططاف31اِٖ َا ْكت عًٝ٘ ا٫تؿاق١ٝ يف ْل )ّ/ع٢ً إ 
" اـاق١ بصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ املعًَٛات املٓاغب١، مبا يف شيو ايبٝاْات اٱسكا١ٝ٥

املؿُٛي١ بطبٝع١ اؿاٍ بٗصا ايٓل, ٜٚتِ " تكٓٝـ املعًَٛات اييت ٜتِ مجعٗا سػب 
ٓؿٝص ا٫يتعاَات اييت تعٗست بٗا ايسٍٚ ا٫ططاف ا٫قتها٤, ٚتػتدسّ يًُػاعس٠ يف تكِٝٝ ت

ٚيف نؿـ ايعكبات اييت تٛاد٘ ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ يف اثٓا٤ مماضغتِٗ ؿكٛقِٗ ٚايعٌُ 
تؿٌُ ا٫تؿاق١ٝ أٜها ايتعاَات َٚٛدبات قسز٠ يهُإ  ؾه٬ عٔ شيو,, (3)ع٢ً تصيًٝٗا"

  .(4)محا١ٜ سكٛم ايٓػا٤ ٚا٫طؿاٍ َٔ شٟٚ اٱعاق١ ايبكط١ٜ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ ايعطام ططف يف ا٫تؿاق١ٝ ا٫ اْ٘ ٫ تٛدس ؾٝ٘ اسكا٥ٝات ٚط١ٝٓ 
زقٝك١ عٔ ايعسز  اؿكٝكٞ يٮؾدام املعاقني , نُا ٫ تٛدس اضقاّ يعسز املعاقني بكطٜا يف 

٬َٜني ( ؾدل 4ايعطام ؿس ا٫ٕ, ا٫ يف ْطام َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ اييت تؿري اىل ٚدٛز )
بؿت٢ اْٛاع ا٫عاقات, ٖٚصا ايطقِ يف  .(5)"ٜعٝؿٕٛ ساي١ اعاق١" 2011َٓص عاّ  يف ايعطام

تعاٜس َػتُط بػبب ايعٓـ ٚايٓعاع ٚا٫عُاٍ ا٫ضٖاب١ٝ. ٖٚٓاى زضاغ١ قسَٗا "ػُع املعاقني 
                                                      

 .    1226( مغ اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة 32 - 22يشطخ, نرػص  السػاد مغ ) (2)
 .1226( مغ اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة 22يشطخ, نز )م/  (1)
 .1226( مغ اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة 32يشطخ, نز )م/  (3)
 . 1226ة حقػق ذوي االعاقة لدشة ( مغ اتفاقي1ونز م/  6يشطخ, نز )م/  (1)
 . 1222تقخيخ مشطسة الرحة العالسية حػل االعاقة, عام  يشطخ, (1)

http://.www.who.int./disabilities/world report/2011  
 .12/22/1212تاريخ الديارة      

http://www.who.int./disabilities/world%20report/2011
http://www.who.int./disabilities/world%20report/2011
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ايكش١ ايعطاق١ٝ اييت اؾاضت اىل اعتُست ع٢ً اسكا٥ٝات ٚظاض٠  2009يف ايعطام" )اٜازٚ( عاّ 
ْؿؼ ايػ١ٓ شنطت َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ اىل إ اعساز املعاقني يف ايعطام ًَٕٝٛ(, ٚيف  1)

اىل إ ٚظاض٠ ايكش١ ايعطاق١ٝ مل  2014ًَٕٝٛ(, ٚقس انست زضاغات اخط٣ يف عاّ  2بًؼ )
% ( ٖٚٞ ْػب١ َطتؿع١ قٝاغا 15ؼسخ بٝاْاتٗا بٗصا ايؿإٔ, اش إ ْػب١ املعاقني تبًؼ) 

%( اٚ ث٬ث١ ٬َٜني , ٚٚؾكا ٭خط اسكا١ٝ٥ ابطظتٗا  ١10) بايٓػب١ احملسز٠ عاملٝا ايبايػ
 مجع١ٝ قكاض ايكا١َ.

 4ؾإ عسز املعاقني ٚقٌ اىل ) 2014ٚا٫ؾدام شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ عاّ 
ٜٚبسٚ بعس ٖصٙ ايؿرت٠ إ ا٫ضقاّ اضتؿعت اىل انرب مما شنطْا ٫غُٝا بعس  .(1) ًَٕٝٛ ؾدل(

٢ َٓاطل ٚاغع١ َٔ ايعطام َٚا تبعٗا َٔ عًُٝات غٝططت عكابات زاعـ ا٫ضٖاب١ٝ عً
ؼطٜط, ٚمل لس ٚثٝك١ ضمس١ٝ تٛثل يٓا اسكا١ٝ٥ َكٓؿ١ سػب ْٛع ايعٛم ٱَها١ْٝ ؼسٜس 

 ست٢ ٚيٛ نإ بؿهٌ تكطٜيب اعساز املعاقني يًٛقٛف ع٢ً عسز املعاقني بكطٜا يف ايعطام.

 عاق١ثاْٝا: زٚض ايًذ١ٓ املع١ٝٓ بتٓؿٝص اتؿاق١ٝ سكٛم شٟٚ ا٫

ٚاعُاهلا َٔ  2006ميهٔ ؼسٜس زٚض ٖصٙ ايًذ١ٓ ملباؾط٠ ؾعايٝتٗا يف تٓؿٝص اتؿاق١ٝ 
اـكٛم. ٚغٝتِ عطنٗا ٚؾكا  خ٬ٍ ا٫يٝات ايسٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ اييت ٚنعتٗا ا٫تؿاق١ٝ هلصا

 تٞ:ملا ٜأ

 ا٫يٝات ايسٚي١ٝ -1
١ ؽتل ايًذ١ٓ املع١ٝٓ عكٛم ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١ املٓبجك١ عٔ ا٫تؿاقٝ

مبطادع١ ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ اييت تكسَٗا ايسٚي١ ايططف اىل اؾُع١ٝ ايعا١َ ٚاجملًؼ  ,(2)شاتٗا
، اٟ إ ايًذ١ٓ تباؾط بطقس َٚطاقب١ تٓؿٝص اسهاّ (3)ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ سكٛم ا٫ْػإ

"قا١ُ٥ ايكهاٜا  بأعسازا٫تؿاق١ٝ ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ َٔ خ٬ٍ ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ ٚتكّٛ 

                                                      

االشخاص ذوي االعاقة في العخاق, حقػق االندان, بعثة االمع  ػل حقػق تقخيخ ح (2)
 .   3ص 1226)يػنامي(, كانػن االول  الستحجة لسداعجة العخاق

 .1226مغ اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة ( 31يشطخ, نز )م/ (1)
 .0222 اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة( مغ 31يشطخ, نز)م/( 3)
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ػا٥ٌ", ٚتؿهٌ امل٬سعات اـتا١َٝ عٔ ايتكاضٜط ٚايكا١ُ٥ اغاؽ ايتٛقٝات اييت ٚامل
 املعاقني تطؾعٗا ايًذ١ٓ اىل ا٫َِ املتشس٠ عٔ اٟ اْتٗاى ؿكٛم املعاقني عا١َ بهُِٓٗ

بتًكٞ ٚبؿشل ايب٬غات ايؿطز١ٜ عل " ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ تكّٛ ايًذ١ٓ اٜها .(1)بكطٜا
ٚبإدطا٤ ؼكٝكات يف ٖصا ا٫ختٝاضٟ املطؾل با٫تؿاق١ٝ"،  ايسٚي١ ايططف يف ايربٚتٛنٍٛ

اـكٛم َػتٓس٠ إىل َعًَٛات َٛثك١ َٚعٍٛ عًٝٗا تؿري إىل اْتٗانات ؾانش١ أٚ َٓٗذ١ٝ 
  .(2)يًربٚتٛنٍٛ ا٫ختٝاضٟ َٔ داْب ايسٚي١ ايططف

 ا٫يٝات ايٛط١ٝٓ: -2

ت اجملتُع إ ايًذ١ٓ ميهٔ هلا ا٫غتعا١ْ َٔ خ٬ٍ املؿاضن١ ايؿعاي١ ملٓعُا
،  يف ع١ًُٝ ايطقس ٚاملطاقب١ املسْٞ، مبا يف شيو مجعٝات ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١ ايبكط١ٜ

عٝح تػاِٖ ٖصٙ اؾُعٝات يف ايتأثري يف ع١ًُٝ إعساز ايتكاضٜط, ٚهلا إ تؿاضى يف اٟ َطس١ً 
ٚملتابع١ َٔ َطاسٌ اعساز تًو ايتكاضٜط اييت تعس َٔ ا٫يٝات امل١ُٗ ملطاقب١ أٚ يطقس ٚيتععٜع 

َٔ  (3ف 4ٚشيو ٚؾكا يٓل )ّ/,(3)عٌُ ايًذ١ٓ املع١ٝٓ عكٛم ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١
ا٫تؿاق١ٝ، ؾٗٞ تطايب "ايسٍٚ ا٫ططاف بايتؿاٚض بكٛض٠ ٚثٝك١ َع مجعٝات ا٭ؾدام شٟٚ 

ٚنع ٚتٓؿٝص ايتؿطٜعات اٱعاق١ املُٓٗه١ بٓؿاط يف تٓؿٝص ا٫تؿاق١ٝ, يتػاِٖ يف "
ىل تٓؿٝص ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ، ٚيف عًُٝات قٓع ايكطاض ا٭خط٣ بؿإٔ املػا٥ٌ ٚايػٝاغات ايطا١َٝ إ

 .  (4)واييت تتعًل با٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١، ٚإؾطانِٗ ؾعًٝا يف شي

تطبٝكا هلصا ايٓل ؾاْ٘ بإَهإ امل٪غػات ايت١ُٜٛٓ املع١ٝٓ  باملهؿٛؾني ٚنعاف 
ٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ايبكط يف ٣ْٛٓٝ َٚٔ خ٬ٍ ضقسٖا ي٬ْتٗانات اييت تكع ع٢ً سك

اٚ يف ساي١ عسّ ا٫يتعاّ بتٓؿٝص اٟ بٓس اٚ ؾكط٠ ؽل اتؿاق١ٝ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ, 

                                                      

الديج ستيفان تخومل, االستعسال الكفػء لآلليات الجولية لسخاقبة يتاـ بخغسان و الديجة لػرا ثا (2)
)االتحاد الجولي  رشاد والتػجيووثيقة اال ,ورصج حقػق األشخاص ذوي اإلعاقة ولحسايتيا

 .21ص (2222جشيف| مايػ/ايار , عاقةلئل
 .21ـ بخغسان و الديج ستيفان تخومل, مرجر سابق, ص الديجة لػرا ثايتاز (1)
   .28السرجر نفدو, ص (3)
  .  1226( مغ اتفاقية حقػق ذوي االعاقة لدشة 1يشطخ, نز)م/ (1)
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ع٢ً َػت٣ٛ َس١ٜٓ املٛقٌ اٚ ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ ايعطام بايتعإٚ َع اؾُعٝات املؿاب١ٗ 
١ تٓؿٝص يف اٟ قاؾع١ َٔ قاؾعاتٓا ايععٜع٠, إ ٜهٕٛ هلا زٚضا ؾاع٬  يف ضقس َٚطاقب

ا٫تؿاق١ٝ ؾُٝا ىل ٖصٙ ايؿ١٦ , ٚضؾع ايتكاضٜط بؿأْٗا اىل ايًذ١ٓ املع١ٝٓ بتٓؿٝص اتؿاق١ٝ 
ٚيكس اقبح ايعطام ططؾًا يف اتؿاق١ٝ سكٛم ا٭ؾدام شٟٚ  .2006سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ يػ١ٓ 

 . (1) 2012يػ١ٓ 16ا٫عاق١ مبٛدب اسهاّ قإْٛ اْهُاّ مجٗٛض١ٜ ايعطام ضقِ 

 انفشع انثبنث
احلمبٌت اخلبطت يف معبهذة مشاكش اخلبطت بتسهٍم وفبر ادلظىفبث 

 (6)6003نزوي االعبقت انبظشٌت نسىت  انفكشٌت
ايبكط١ٜ  ١صٟٚ اٱعاقاملكٓؿات ايؿهط١ٜ يٌ ْؿاش ٝتػَٗطانـ يَعاٖس٠  دا٤ت

يتتُاؾ٢ َع نٌ َا تهُٓت٘ اتؿاقٝات سكٛم ا٫ْػإ عا١َ ٚاتؿاق١ٝ سكٛم شٟٚ  2013يػ١ٓ 
ع٢ً ٚد٘ اـكٛم, ٖٚٞ تعس اٍٚ َعاٖس٠ يف ْطام سكٛم امل٪يـ  2006يػ١ٓ ا٫عاق١ 

تبًٛض يط١ٜ٩ ٚانش١ ؼرتّ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف قطا٠٤ املطبٛعات ع٢ً املػت٣ٛ 
 ايسٚيٞ ٚت٧ٝٗ ازا٠ قا١ْْٝٛ ٱْؿاشٖا ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين.   

َٔ سٝح ا٫سهاّ ايٛاضز٠  2013ٚع٢ً شيو .غٝتِ ايتعاٌَ َع َعاٖس٠ َطانـ يػ١ٓ       
ؾٝٗا يف ْطام سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ, َٚٔ سٝح ا٫ثاض املرتتب١ ع٢ً ٖصٙ املعاٖس٠ 

 ٚاٖساف املعاٖس٠ يهُإ ايتُتع عل ايتعًِٝ يصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ, ٚنُا ٜأتٞ:
                                                      

( مغ قانػن انزسام جسيػرية العخاق لبلتفاقية الجولية حقػق 2( يشطخ نز السادة )2)
 .1221لدشة  26االشخاص ذوي االعاقة رقع 

إلى  21رخ في الفتخة مغ تبشى السؤتسخ الجبمػماسي السعشي باألشخاص معاقي الب (1)
بسخاكر وباإلجساع, معاىجة مخاكر اليادفة إلى تحديغ ولػج   1223يػنيػ 18

السكفػفيغ وضعاف البرخ إلى األعسال السحسية بحقػق السؤلف, بعج ان وافق مشجوبػ 
وثيقة ترجيق  12دولة عمى السعاىجة, ودخمت حيد الشفاذ بتػديع األشخاف السؤىمة  286

نزست اربع دول عخبية الى السعاىجة ىي السغخب ومرخ واالمارات أو انزسام. ا
 :معاىجة تدييل نفاذ ذوي اإلعاقات البرخية لمكتب. واالردن

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html 
  . 32/22/1212تاريخ الديارة :    

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html
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 2013ا٫ٚ: ا٫سهاّ ايٛاضز٠ يف َعاٖس٠ َطانـ 

َعاٖس٠ زٚي١ٝ  ١ٝWIPO يًًُه١ٝ ايؿهط١ٜ باملٓع١ُ ايعامل ا٫ططافأبطَت ايسٍٚ 
ٜكٌ شٚٚ اٱعاقات ايبكط١ٜ إىل املكٓؿات ايؿ١ٝٓ ٚا٭زب١ٝ املٓؿٛض٠ ٚق٫ٛ "تهُٔ إٔ 

 .  (1)"َٝػٛضا

ٚتتعًل ٖصٙ املعاٖس٠ بتٝػري ايٓؿاش اىل املكٓؿات ا٫زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ املٓؿٛض٠ اىل 
ٖس٠ ب"املػتؿٝسٜٔ", ايصٜٔ ا٫ؾدام املعاقني بكطٜا )سكطا(, ٚايصٜٔ ٚقؿتِٗ املعا

سسزتِٗ املعاٖس٠ باِْٗ" املهؿٛؾني ٚشٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ اٚ ايعذع عٔ ا٫زضاى اٚ ايكطا٠٤ 
ٚغري ايكازضٜٔ ع٢ً َػو نتاب اٚ اغتدساَ٘ اٚ ع٢ً ايتشسٜل بأعِٝٓٗ اٚ ؼطٜهٗا بػبب 

 . (2)اعاق١ دػس١ٜ"

ٜس٠  تؿتح ا٫ؾام اَاّ بٓا٤ ع٢ً شيو, ؾكس غست َعاٖس٠ َطانـ بسا١ٜ ملطس١ً دس
املعاقني بكطٜا ي٬ط٬ع ع٢ً ايٓتادات ا٫زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ملدتًـ ايجكاؾات ٚامل٪يؿني, ٭ْٗا 
تػِٗ يف ازضاز قٝٛز ٚاغتجٓا٤ات ايعا١َٝ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ٚسكٛم امل٪يـ ايؿهط١ٜ 

ؿكٍٛ ع٢ً يكاحل شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ "ٚنُإ سل ايٓػذ ٚايتٛظٜع ٚايرتمج١ زٕٚ ا
نُا إ املعاٖس٠ تًعّ "ايسٍٚ ا٫ططاف بإتاس١ املعٜس َٔ ايهتب   .(3)تطخٝل َٔ امل٪يـ"

َجٌ ْػل )بطاٌٜ(  ٚايٓػل املطبٛع غط ندِ  .(4)يف "ْػذ قاب١ً يًٓؿاش يف اْػام َٝػط٠"
ٖٚٓا لس إ ايٓل ع٢ً ٖصٙ ا٫ي١ٝ عٓس  .(5)ندِ ٚايٓػل ايػُعٞ املطقِ يًُهؿٛؾني

كٓؿات ايؿهط١ٜ ايعامل١ٝ َٔ قبٌ املعاقني بكطٜا ٜتػل متاَا َع َا دا٤ يف ايتعاٌَ َع امل
                                                      

  ى امديخ, معاىجة تديل نفاذ ذوي اإلعاقات البرخية لمكتبليم (2)
www.scidev.net/mena/news/facilitating-access-books-visually  

 .02/9/0202:ريخ الديارة تا     
( مغ معاىجة مخاكر الخاصة  بتيديخ الشفاذ الى السرشفات السصبػعة 3يشطخ, نز )م/ (1)

 . 1223لحوي االعاقة البرخية لدشة 
 , السرجر الدابق.ليمى امديخ( 3)
الخاصة بتدييل نفاذ السرشفات الفكخية  ف ب( مغ معاىجة مخاكر1يشطخ نز )م/( 1)

 .1223لدشة  رخيةلحوي االعاقة الب
 , السرجر الدابق.ليمى امديخ( 1)

http://www.scidev.net/mena/news/facilitating-access-books-visually
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, اييت ؼسثت ع٢ً ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ يًُعاقني عَُٛا  2006َٔ اتؿاق١ٝ  (2)ْل املاز٠
ٚميهٔ يًُعاقني بكطٜا ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ٚاييت تٓػذِ َع ٚنعِٗ يف 

ٚسطٚف ايطباع١ ايهبري٠ ٚايٛغا٥ط املتعسز٠ "ططٜك١ بطاٌٜ ٚا٫تكاٍ عٔ ططٜل ايًُؼ 
املٝػٛض٠ ا٫غتعُاٍ, ٚاؾهاٍ ا٫تكاٍ املتعسز٠ ٚايبس١ًٜ اـط١ٝ ٚايػُع١ٝ ٚايكطا٠٤ بٛاغط١ 

ؾُٝهٔ عس ٖصٙ ايٛغا٥ٌ  .(1)ايبؿط" َٚا تٛؾطٙ ايتهًٓٛدٝات اؿسٜج١ َٔ ٚغا٥ٌ اخط٣
يؿهط١ٜ ايعامل١ٝ ٚػٗٝعٖا اْػام َٝػط٠ ؼكل سل ايتعًِ ٚا٫ط٬ع ٚايكطا٠٤ يًُكٓؿات ا

 يًُعاقني بكطٜا َٔ خ٬ٍ اعساز ْػذ قاب١ً يًٛقٍٛ اىل ٖصٙ ايؿ١٦.

نُا ٚتطتب َعاٖس٠ َطانـ ايتعاَني ض٥ٝػٝني ع٢ً ايسٍٚ ا٫ططاف عٓس اعُاٍ 
ٚؾكا ٭ْعُتٗا ٚقٛاْٝٓٗا ايٛط١ٝٓ, ٜتهُٔ ا٫يتعاّ ا٫ٍٚ املعاٖس٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين 

ٚاهل٦ٝات املعتُس٠  .(2)ٓا٤ ع٢ً سل امل٪يـ يتُهني املػتؿٝسٜٔ" "اتاس١ تكٝٝس اٚ اغتج
َٔ ادطا٤ تػريات ٫ظ١َ يٓػذ َكٓـ يف "ْػل َٝػط قابٌ يًٓؿاش" يؿا٥س٠ ؾدل شٟ  .(3)

ٚهٛظ ي٦ًٝٗات املعتُس٠ إعساز ْػد١، ع٢ً .(4)اعاق١ بكط١ٜ متهٓ٘ َٔ قطا٠٤ املطبٛعات
اش يف ْػل َٝػط ٚميهٔ تٛظٜعٗا عٔ ططٜل أغاؽ غري ضعٞ، َٔ املكٓـ تهٕٛ قاب١ً يًٓؿ

اٱعاض٠ غري ايتذاض١ٜ أٚ ايٓكٌ اٱيهرتْٚٞ؛ ٚتؿٌُ ؾطٚط ا٫نط٬ع بٗصا ايٓؿاط إٔ ٜهٕٛ 
ي١٦ًٝٗ املعتُس٠ ْؿاش قاْْٛٞ إىل املكٓـ، ٚعسّ إزخاٍ تػٝريات أخط٣ غري تًو اي٬ظ١َ 

ا٭ؾدام ؾعٌ املكٓـ قاب٬ يًٓؿاش، ٚإتاس١ ايٓػذ يهٞ ٜػتدسَٗا سكطا 

                                                      

 .1226( مغ اتفاقية حقػق االشخاص ذوي االعاقة لدشة 1( يشطخ نز السادة)(2
الخاصة بتدييل نفاذ السرشفات الفكخية  ( مغ معاىجة مخاكر2ف 1يشطخ نز )م/( 1)

 .1223لدشة  االعاقة البرخية لحوي 
انيا" الييئة  السعاىجة, عمىلتبادل عبخ الحجود. عخفتيا ( وىي السشطسات السعشية بالكيام با3)

التي تعتسجىا الحكػمة لتػفيخ خجمات في مجاالت التعميع او التجريب عمى اساس غيخ 
الخاصة بتدييل نفاذ السرشفات  مغ معاىجة مخاكر( 1ربحي لمسدتفيجيغ. يشطخ,)م/
 1223لدشة  الفكخية لحوي االعاقة البرخية

الخاصة بتدييل نفاذ السرشفات الفكخية  ( مغ معاىجة مخاكر1ف 1يشطخ نز )م/( 1)
 .1223لدشة  لحوي االعاقة البرخية
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ْػد١ ي٬غتدساّ "إعساز  شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜهٛظ أٜها يٮؾدام , نُا (1)املػتؿٝسٕٚ
   .(2)"ايؿدكٞ يف ساٍ نإ هلِ ْؿاش قاْْٛٞ إىل ْػد١ يف ْػل َٝػط َٔ شيو املكٓـ

اَا ا٫يتعاّ ايجاْٞ ايٛاضز يف املعاٖس٠, ؾُٝهٔ "َٔ اتاس١ ايٓػذ املٝػط٠ ٚاملعس٠ 
٫غتجٓا٤ات املهؿٛي١ يف َعاٖس٠ َطانـ اٚ ٚؾكا ملكتهٝات ايكإْٛ يتبازهلا ع٬ُ بايكٝٛز ٚا

  (3)عرب اؿسٚز"

ْٚؿري اىل إ املعاٖس٠ تعطٞ َػاس١ َٔ اؿط١ٜ يف تٓؿٝص اسهاَٗا َع َطاعا٠ 
" اغتجٓا٤ أٚ تكٝٝس"أٟ  ا٫ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ يس٣ ا٫ططاف, ٚهلصا ؾٗٞ تأخص بٓعط ا٫عتباض إ

َع ا٫غتػ٬ٍ ايعازٟ شيو  ٚهب أ٫ ٜتعاضض  ,ا٫ت اـاق١ ؾكطهٛظ يف بعض اؿ
 ؿكٛمأ٫ ٜػبب نطضا غري َربض يًُكاحل املؿطٚع١ ات املطبٛع١, نُا ٜٓبػٞ "يًُكٓؿ

اٱناؾات جملُٛع١ َعاٖسات سل ٚاؾهٌ  َطانـ ٖٞ آخط ْٚط٣ إ, َعاٖس٠ .(4)امل٪يـ"
 .WIPOامل٪يـ ايسٚي١ٝ اييت تسٜطٖا ايٜٛبٛ

                                                      

السرشفات الفكخية لحوي االعاقة  الخاصة بتدييل نفاذ مغ معاىجة مخاكر( 1( يشطخ,)م/2)
 .1223لدشة  البرخية

السكفػفيغ أو ( معاىجة مخاكر لتيديخ الشفاذ إلى السرشفات السشذػرة لفائجة األشخاص 1)
  (,1223معاقي البرخ أو ذوي إعاقات أخخى في قخاءة السصبػعات )

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html  
 32/22/1212تاريخ  الديارة:     

 ,1223االحكام والفػائج الخئيدية لسعاىجة مخاكر (3)
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html 

الخاصة  ( مغ معاىجة مخاكر9. وكحلظ, يشطخ نز )م/ 32/2/1212تاريخ الديارة:      
 . 1223بتدييل نفاذ السرشفات الفكخية لحوي االعاقة البرخية لدشة 

( معاىجة مخاكر لتيديخ الشفاذ إلى السرشفات السشذػرة لفائجة األشخاص السكفػفيغ لدشة 1)
1223. 

www.scidev.net/mena/news/facilitating-access-books-visually-impaired/  
 .32/2/1212تاريخ الديارة:     

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html
http://www.scidev.net/mena/news/facilitating-access-books-visually-impaired/
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( ًَٕٝٛ نؿٝـ 314"تػٌٗٝ ٚقٍٛ) ٜطَٞ إىل اٚانش اإْػاْٝ ابٴعس ملعاٖس٠ا ٚهلصٙ
ٖٚٞ يٝػت ايٛغ١ًٝ ، َٔ د١ٗ اخط٣ ت١ُٝٓ اجملتُعاىل املطبٛعات املٓؿٛض٠" َٔ د١ٗ ٚ

املٛاْع ٚايعكبات اييت  ٚتصيٌٝاييت تهُٔ سل شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف املعطؾ١ ٚايتعًِ, 
١ ايؿهط١ٜ هلصٙ ايؿ١٦ يف غبٌٝ ا٫ط٬ع ع٢ً اسسخ تطتبط عكٛم امل٪يـ ٚسكٛم املًهٝ

املػتذسات َٔ املطبٛعات ايؿهط١ٜ ؾشػب, "بٌ اْٗا تػِٗ بؿهٌ غري َباؾط يف قاضب١ 
  .(1)ايؿكط ٚخًل ظطٚف عٝـ نطمي١" هلِ

 ثاْٝا: اٖساف َعاٖس٠ َطانـ  

 إىل ٓؿاشاي ؾطم ظٜاز٠َطانـ  ٖسف ٚاسس ٚؾا٥س٠ ٚاسس٠ َؿرتنإ", ُٖا  ملعاٖس٠"      

 يصٟٚ املطبٛع١ املٛاز َٔ ٚغريٖا ٚكتًـ اْٛاع اجمل٬تا٫زب١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ  املكٓؿات

 مجٝع يف إهاب١ٝ ْتا٥ر املعاٖس٠ ؼكل إٔ املتٛقع "َٚٔ قطا٤تٗا, ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ٚ

 أنرب ؼتٟٛ ع٢ً اييت ٚايبًسإ ا٫قٌ منٛا، ايٓا١َٝ ايبًسإ َٚٓٗا ؾٝٗا، تٓؿص اييت ايبًسإ

(2)"ا٫عاق١ ايبكط١ٜ شٟٚ َٔ زعس
.  

                                                      

 ,, السشطسة العالسية لمسمكية الفكخية, 2013  مخاكر لسعاىجة والفػائج الخئيدية ( األحكام2)
2016 www.wipo.int 32/22/1212اريخ الديارة ت. 

( حدب مرادر ميتسة باألرقام واعجاد السعاقيغ برخيا في االتحاد العالسي لمسكفػفيغ, 1)
فانو في كل خسذ ثػاٍن يتحػل شخز في العالع إلى مكفػف, وفي كل دقيقة يتحػل 

مميػن  32شفل في العالع إلى مكفػف, اذ يبمغ عجد السكفػفيغ في العالع حاليا  نحػ 
ز، وعجد ضعاف البرخ، أي الحيغ لجييع درجة الخؤية محجودة في إحجى العيشيغ، شخ

% مغ السكفػفيغ وضعاف البرخ يعيذػن في البمجان الشامية 22مميػن شخز، و 181
ذات الجخل السشخفس؛ اليشج في السقجمة تمييا أفخيكيا ثع العالع العخبي والريغ. داؤد 

 1212مارس  23 -ىـ  2112رجب  2 -لثبلثاء الفخحان,|" لمسكفػفيغ وجية نطخ"|  ا
    |.www.aawsat.com |جخيجة الذخق االوسط|, 21212مـ رقع العجد 

 .12/22/1212تاريخ الديارة:    

http://www.wipo.int/
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,اش اْٗا ايتعًِٝ إىل ايٓؿاش شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف ايػبٌ اَاّ تععظ املعاٖس٠
َٔ اغتجُاض ؾطم ايتعًِٝ املتاس١ هلِ, ؾه٬ عٔ اتاس١ خسَات ايتعًِٝ َٚٛازٙ  متهِٓٗ

اييت ٚبايططم املٝػط٠ اييت دا٤ت بٗا املعاٖس٠. نُا اْٗا ؼػٔ َٔ َػت٣ٛ ايتشسٜات 
تٛاد٘ ٖصٙ ايؿ١٦ يف قطا٠٤ املطبٛعات ايؿهط١ٜ نٕٛ املعاٖس٠ تػصٟ ايٛعٞ ايؿهطٟ يسِٜٗ, 
ٚميهٔ يف غبٌٝ شيو ٚعٔ ططٜل اْؿاشٖا يف تؿطٜع ٚطين إ تؿػح اجملاٍ ٭ؾدام َٔ 

تػتٓس ايٝٗا  إٔ شٟٚ اعاقات اخط٣ غبٌ ايٓؿاش اىل املكٓؿات ايؿهط١ٜ ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا , أٚ
يتشكٝل  ٫غتشساخ ادطا٤ات اناؾ١ٝ يتٓؿٝصٖا،2006اٱعاق١  شٟٚ ا٭ؾدام سكٛم اتؿاق١ٝ
ا٫عاق١ عا١َ. ؾه٬ عٔ إ املعاٖس٠ تععظ ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ  مجاع١ٝ تؿٌُ شٟٚ ؾا٥س٠

 . (1)يصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ٚتعٜس َٔ ْػ١ٝ َؿاضنتِٗ ايجكاؾ١ٝ

 ادلطهب انثبنث
 حبمبٌت اذلٍئبث انذونٍت غري احلكىمٍت ادلتخظظت 

 روي االعبقت انبظشٌت
تعس َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ َٔ اِٖ املٓعُات ايسٚي١ٝ املتدكك١ يف ا٫ٖتُاّ ع٢ً 
املػت٣ٛ ايطيب بصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ, اش اْٗا تسضز يف ا٫دتُاعات ايسٚض١ٜ ؾُعٝتٗا ايعا١َ 

ش١ٝ هلصٙ دسٍٚ اعُاٍ خام بكش١ ايعٕٝٛ, ٚهلا يف غبٌٝ محا١ٜ اؿكٛم ايع٬د١ٝ ٚايك
ايؿ١٦ إ تتعإٚ ٚبكٝػ١ ايؿطان١ َع ٦ٖٝات زٚي١ٝ سه١َٝٛ ٚغري سه١َٝٛ ٚمجعٝات ق١ًٝ 
شات طابع عاملٞ ؿُا١ٜ ٖصٙ اؿكٛم. اْط٬قا َٔ ٖصا ايػٝام غٓتٓاٍٚ عسز َٔ اِٖ 
اهل٦ٝات ايسٚي١ٝ غري اؿه١َٝٛ اييت يعبت زٚضا ْادعا يف محا١ٜ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ 

اؿل يف قش١ ايعٕٝٛ ٚتٛؾري اؿُا١ٜ هلا يتذٓب ايع٢ُ, ٚاؿكٛم ا٫خط٣, ٚيف  ع٢ً َػت٣ٛ
 ايؿطٚع ا٫ت١ٝ: 

 

 

                                                      

 سشطسة العالسية لمسمكية الفكخية,, ال2013  مخاكر لسعاىجة والفػائج الخئيدية ( األحكام2)
2016 www.wipo.int  02/22/0202تاريخ الزيارة. 

http://www.wipo.int/
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 انفشع االول

 انتحبنف انذويل نإلعبقت
 International Disability Alliance (IDA)  

يٝٓؿا ؾبه١ ٦ٖٝات َٔ ا٭ؾدام  1999تأغؼ "ايتشايـ ايسٚيٞ يٲعاق١" عاّ 
١٦ٖٝ عامل١ٝ  14اقبح ايتشايـ ٜهِ  2007ٱق١ًُٝٝ, ٚيف عاّ شٟٚ اٱعاق١ ايسٚي١ٝ ٚا

َجٌ ، ٚاملٓعُات ؾٛم ايٛط١ٝٓ ع املٓعُات غري اؿه١َٜٝٛعٌُ ايتشايـ َٚ .(1)ٚاق١ًُٝٝ
َٔ أدٌ ٚنع  ١ًٝهَٛات احملاؿ َع ٚنصيو َٚٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ, ا٭َِ املتشس٠َٓع١ُ 

(2)١ٝبطاَر يف زٍٚ قٓاع١ٝ ْٚاَ ايتؿطٜعات، ٚمتٌٜٛ
.     

ٚاهلسف َٔ تأغٝػ٘ ايٛقٛف ع٢ً "ايتٓؿٝص ايؿعاٍ ٚايهاٌَ ٫تؿاق١ٝ سكٛم 
سٍٛ ايعامل، ٚايعٌُ ع٢ً تأٜٝسٖا ٚزعُٗا نْٛٗا املعٝاض  2006ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١  

ايسٚيٞ ؿُا١ٜ سكٛم ٖصٙ ايؿ١٦ ٫غُٝا املعاقني بكطٜا َِٓٗ , ٚايتكٝس بٗا يف اطاض عٌُ 
٠ عٔ ططٜل املؿاضن١ ايؿعاي١ ٚاملٓػك١ يًذُعٝات املُج١ً يٮؾدام َٓع١َٛ ا٭َِ املتشس

(3)املعاقني ع٢ً ا٭قعس٠ ايٛط١ٝٓ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ
, اْؿا ٚيف غبٌٝ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ .

"َٓتس٣ اتؿاق١ٝ سكٛم ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١" ي٬ْؿتاح ع٢ً املٓعُات ايسٚي١ٝ  2007عاّ 
سعِ ٚتطٚز ي٬تؿاق١ٝ ٚتػًِ بكٝاز٠ مجعٝات ا٭ؾدام شٟٚ أٚ اٱق١ًُٝٝ أٚ ايٛط١ٝٓ اييت ت

 .َٔ ادٌ تععٜع ٚاسرتاّ سكٛقِٗ اٱعاق١

ٚبؿهٌ تطنٝبت٘ ايؿطٜس٠ نؿبه١ هل٦ٝات ٚمجعٝات ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١ ايسٚي١ٝ 
ٚاٱق١ًُٝٝ، ٜٴعس ايتشايـ ايكٛت ا٫ؾس تعبريا عٔ سكٛم ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١، ؾُٔ خ٬ٍ 

                                                      

(1) Advancing the rightsof persons with disabilities,    

      https://www.internationaldisabilityalliance.org, date: 22/10/2021   

(2) )2019, International Disability Alliance in Brief                        
http://www.internationaldisabilityalliance.org/ 22\10\2021 

 التحالف الجولي لئلعاقة( 3)
    https://www.internationaldisabilityalliance.org  

 .11/22/1212تاريخ الديارة:     

https://www.internationaldisabilityalliance.org/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/
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١ً ٭عها٥٘ اييت تتػِ بايتٓػٝل ايعايٞ، ؾاْ٘ "ًَتعّ ببٓا٤ قسضات مجعٝات املؿاضن١ ايؿاع
اٱعاق١ َٚٓعُاتِٗ ايٛط١ٝٓ، َع إعاض٠ اْتباٙ خام ؾٓٛب ايهط٠ ا٭ضن١ٝ  ا٭ؾدام شٟٚ

بػ١ٝ زعِ اؾٗٛز ايٛط١ٝٓ ايطا١َٝ إىل املكازق١ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ٚتطبٝكٗا 
(1)َٚطاقبتٗا"

. 

ٝات ايتشايـ ايرتنٝع ع٢ً "بٓا٤ ايكسضات" يصٟٚ اٱعاق١ "َٚٔ اِٖ اغرتاتٝذ
ٚاؼازاتِٗ ايٛط١ٝٓ يتطبٝل ا٫تؿاق١ٝ ٚضقسٖا أٚ َطاقبتٗا ع٢ً ايكعٝس ايٛطين، ٚيتػٌٗٝ 
َؿاضن١ مجعٝاتِٗ يف ايعٌُ ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ". ؾه٬ ع٢ً ايعٌُ ٚبايتعإٚ َع ا٫َِ 

َٔ خ٬ٍ ايرتنٝع ع٢ً َٔ يسِٜٗ ايكسض٠ ع٢ً  املتشس٠ ع٢ً تٓؿٝص "اٖساف ايت١ُٝٓ املػتسا١َ"
(2)املػا١ُٖ يف اؿٝا٠ اجملتُع١ٝ

.   

ٚتػتطٝع مجعٝات َٚ٪غػات شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف ايعطام إ تًعب ْؿؼ ايسٚض 
ٚتهٕٛ ممج١ً يف ١٦ٖٝ ٚاسس٠ داَع١ يهٌ ا٫ؾدام املعاقني بكطٜا َٔ ايعطاقٝني ٚمتجًِٝٗ 

غُٝا بعس ظٜاز٠ اعسازِٖ بػبب ايعٓـ ٚا٫ضٖاب ٚايٓعاعات يف ايٛناي١ ايسٚيٞ يٲعاق١ ٫
ؿٝص ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً ايكعٝس املػًش١, يًعٌُ ع٢ً تععٜع ٚمحا١ٜ سكٛقِٗ يف ضقس َٚطاقب١ تٓ

 . ايٛطين

َٚٔ اِٖ اْؿطت٘ إ ايتشايـ ٚد٘ عٓا١ٜ ؾسٜس٠ ٚؾعاي١ ؿُا١ٜ سٝا٠ املٛايٝس 
ٝع اما٤ ايعامل, ٚاقبشت َُٗت٘ ٖٞ تػٝري اؾسز َٔ شٟٚ ا٫عاق١, ايصٜٔ ؾاع قتًِٗ يف مج

ططم ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايؿ٦ات ايهعٝؿ١ اش إ ايهجري َٔ اجملتُعات تط٣ إ ٚدٛزِٖ َعٝبا 
يف ا٫غط٠ اٚ "عب٦ا" سػب ٚقـ ايتشايـ ايسٚيٞ. ٚيف غبٌٝ ؼكٝل ضغايت٘ ايػا١َٝ ؾإ 

 َٔ املٓعُات غري ايتشايـ اخص مياضؽ نػٛطا ع٢ً فًؼ سكٛم ا٫ْػإ ٚغاْست٘ ايهجري
, ؾه٬ عٔ ؾ١ٓ اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ ٚؾ١ٓ اتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً ايتُٝٝع نس ايسٚي١ٝ
يًسع٠ٛ اىل املعا١ًَ ايعازي١ ٚاملتػا١ٜٚ َع ايٓػا٤ املعاقات ٚا٫طؿاٍ َٔ شٟٚ , املطأ٠

ا٫عاق١, مما زعا امل٪غػات ايسٚي١ٝ يًت١ُٝٓ يًرتنٝع ع٢ً ايٓػا٤ املعاقات ايهعٝؿات 

                                                      

  .8ـ بخغسان و الديج ستيفان تخومل, مرجر سابق, ص الديجة لػرا ثايتاز( 2)
 .2السرجر نفدو, ص( 1)
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ؿُاٜتٗٔ َٔ املُاضغات املطٚع١ اييت ٜتعطنٔ هلا َجٌ اغتكابٗٔ اٚ ادباض ايٓػا٤ ع٢ً 
(1)ا٫دٗاض ايكػطٟ يٮد١ٓ ايصٜٔ ٜهتؿـ اِْٗ غٝهْٕٛٛ َعاقني بعس اي٫ٛز٠

.  

 انفشع انثبوً
(6)انىكبنت انذونٍت نهىقبٌت مه انعمى

IAPB 
, ١ُ ايكش١ ايعامل١ٝيًٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ بايتعإٚ َع َٓع تٓعِ ايٛناي١ ايسٚي١ٝ

تكسِٜ ايسعِ ايتكين يًسٍٚ غٝاغ١ ايرباَر املع١ٝٓ باملهاؾش١ ٚايٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ ٖٚٛ "
ا٭عها٤ يف إقًِٝ ؾطم املتٛغط يتطٜٛط ٚتععٜع ايرباَر املع١ٝٓ بايطعا١ٜ ايؿا١ًَ يًعٕٝٛ 
 ٚايٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ ع٢ً اعتباض أْٗا دع٤ َهٌُ ع٢ً مجٝع َػتٜٛات ا٭ْع١ُ ايكش١ٝ

 ."بايتعإٚ َع ايؿطنا٤

املبازض٠  1999عاّ  صٚيف فاٍ ٖصا ايتعإٚ بني املٓع١ُ ٚايٛناي١ اْطًكت َٓ
ايصٟ ميهٔ ػٓب٘ عًٍٛ عاّ  ٢اؿل يف اٱبكاض" يًكها٤ ع٢ً ايعُ -2020ايعامل١ٝ "ض١ٜ٩ 

ٚاييت تعس -اغتهُا٫ هلصٙ املبازض٠ مت ٚنع خط١ َٔ قبٌ مجع١ٝ ايكش١ ايعامل١ٝ  .2020

                                                      

(1) IDA submission for the joint General Comment/Recommendation 

of the Committee on the Rights of the Child and the Committee on 

the Elimination of Discrimination against Women on harmful, 

p.8.practiceshttps://web.archive.org/web/20141006071035/http://

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/HarmfulPractices

/InternationalDisabilityAlliance.pdf ,date:5/11/2021   
ي إنجمتخا وىي مؤسدة ف 2211عام  (IAPB) الػكالة الجولية لمػقاية مغ العسى ( تأسدت1)

 212ما بيغ أكثخ مغ  الػكالة خيخية مدجمة تعسل في مجال قصاع رعاية العيػن. تجسع
عزػ في جسيع أنحاء العالع مغ السشطسات غيخ الحكػمية والسجتسع السجني والسشطسات 

بخنامج  (2ترفح )2j.والذخكات والييئات السيشية والسؤسدات البحثية والعشاية بالعيػن 
 .  2021-2022 (IAPB) لة الجولية لمػقاية مغ العسىالػكا

    https://www.iapb.org   12/22/1212تاريخ الديارة 

https://web.archive.org/web/20141006071035/http:/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/HarmfulPractices/InternationalDisabilityAlliance.pdf
https://web.archive.org/web/20141006071035/http:/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/HarmfulPractices/InternationalDisabilityAlliance.pdf
https://web.archive.org/web/20141006071035/http:/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/HarmfulPractices/InternationalDisabilityAlliance.pdf
https://www.iapb.org/
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خط١ ايعٌُ يًٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ ايصٟ ايعٕٝٛ " اعُاٍ قش١ يف دسٍٚ -اضاتٗا ًَع١َ يًسٍٚ قط
(1)2013إىل  2009ميهٔ ػٓب٘ ٚا٫خت٬ٍ ايبكطٟ يف ايؿرت٠ َٔ 

." 

إعساز خط١ ؾا١ًَ يطعا١ٜ ايعٕٝٛ ٚمبٛدب ٖصٙ املبازض٠ ؾإ ايربْاَر ٜكّٛ , "ب
, مبا ؾٝٗا بايتعإٚ َع ايؿطنا٤ ٚتٛقٞ ايع٢ُ ع٢ً مجٝع َػتٜٛات املٓع١َٛ ايكش١ٝ،

إدطا٤ بٓا٤ ايكسضات يطعا١ٜ ايعٕٝٛ ٚايتٛغع يف ضعا١ٜ ايٛناي١ ايسٚي١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ, ٚ
تٓؿٝص َهاؾش١ ا٭َطاض اييت متجٌ ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ يًع٢ُ ٚ ,ايعٕٝٛ ع٢ً َػت٣ٛ املٓطك١

بكاض ٚايع٢ُ يف َطس١ً )ايػاز ٚايهاتاضانت ٚايرتاخَٛا ٚا٭خطا٤ ا٫ْهػاض١ٜ، ٚنعـ اٱ
ٚايتععٜع ايتكين َٔ أدٌ تٛؾري َطاؾل , ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يطعا١ٜ ايعٕٝٛ(, ٚايطؿٛي١

ضقس ٚمجع , ٚايطعا١ٜ املٓاغب١ ٫غُٝا يف املٓاطل احملط١َٚ َٔ اـسَات يف ايبًسإ
ِٜ ". ؾه٬ عٔ شيو , ؾإ ايٛناي١ تٓؿط يف تكسايبٝاْات سٍٛ ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ يًع٢ُ

بطاَر  اغرتاتٝذ١ٝ  َٔ خ٬ٍ اْؿطتٗا يف املهتب ا٫قًُٝٞ يؿطم املتٛغط املطتبط قاْْٛٝا 
يس٥٫ٌ اٱضؾاز١ٜ "ا  2009ٚازاضٜا مبٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ , َٚٔ اْؿطتٗا اؿ١ٜٛٝ يف عاّ 

(2)"   يًعٓا١ٜ بكش١ ايعني يف املساضؽ يف إقًِٝ ؾطم املتٛغط
ٚيف ٖصا اـكٛم ْؿري اىل  .

املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ ايٛسٝس٠ اييت اْؿات " ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايع٢ُ" إ 
يًُػا١ُٖ يف بطاَر ٚخطط ايٛناي١ ايسٚي١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ بايتعإٚ َع َٓع١ُ ايكش١ 

 ايعامل١ٝ.

                                                      

مشطسة الرحة العالسية ,السكتب االقميسي لذخق الستػسط, استخاتيجية الػقاية مغ العسى ( 2)
 والرع,

http://www.emro.who.int/ar/control-and-preventions-of-blindness-and-

deafness/strategy-and-policy/strategy-and-policy.html     
 1/22/1212تاريخ الديارة:      

 لمسديج مغ التفاصيل يخاجع, ( 1)
 Guideline for  School Eye  Health for the Eastern Mediterranean Region (EMR),   

IAPB   & IMIPACT  , 2020    .  

http://www.pbunion.org/IMPACT-EMR-Guidelines-1.pdf , 
 . 2/22/1212تاريخ الديارة:     

http://www.pbunion.org/IMPACT-EMR-Guidelines-1.pdf
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 انفشع انثبنث
 WBU االحتبد انعبدلً نهمكفىفني

َٔ خ٬ٍ ا٫ؼاز ايسٚيٞ  1984تأغؼ ا٫ؼاز ايعاملٞ يًُهؿٛؾني يف عاّ 
غري غٝاغ١ٝ ٚغري زٚي١ٝ ٞ َٓع١ُ ٖٚ" ٚاجملًؼ ايعاملٞ يطعا١ٜ املهؿٛؾني, يًُهؿٛؾني

 َٓعُات يًُهؿٛؾنئَ ا٫ؼاز  ٤أعهاٜتهٕٛ ز١ٜٝٓ ٚغري سه١َٝٛ ٚغري ٖازؾ١ يًطبح. 
 ٜكّٛٚ نعـ ايبكط", زٚي١ٝ تعٌُ يف فاٍ اتزٚي١ َٚٓعُ 190يكاؿِٗ يف سٛايٞ تعٌُ 

WBU   بعًُ٘ َٔ خ٬ٍ غت َٓاطل ٖٞ: إؾطٜكٝا ٚآغٝا ٚاحملٝط اهلاز٨ ٚأٚضٚبا ٚأَطٜها
(1)اي٬ت١ٝٓٝ ٚأَطٜها ايؿُاي١ٝ َٚٓطك١ ايبشط ايهاضٜيب

.  

إ ا٫ؼاز ميجٌ مجٝع املهؿٛؾني ٚنعاف ايبكط يف ايعامل ٜٚعٌُ ْٝاب١ عِٓٗ 
ٜع ا٫ميإ بكسضاتِٗ ٚاسرتاّ ؾعٌ ايعامل انجط آَا هلِ ٚايكها٤ ع٢ً ايتُٝٝع نسِٖ, ٚتعع

سكٛقِٗ ٚمحاٜتٗا, ٜٚهٕٛ ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل ٖصٙ ا٫ٖساف َٔ خ٬ٍ ؾإ ٚمجعٝات عٌُ 
بتِ اْؿا٩ٖا يًتعاٌَ َع قهاٜا قسز٠ ,اش ٜٛاد٘ ايهؿٝـ قعٛب١ عٓس ايتعاٌَ َعٗا ٖٚٞ 

ؿل يف َجٌ ا 2006تؿهٌ سكٛقا َكطض٠ ي٘ يف ايكٛاْني ايسٚي١ٝ ؿكٛم ا٫ْػإ ٚاتؿاق١ٝ 
ايتهًٓٛدٝا ٚاؿل يف ايتٓكٌ ٚايٓكٌ, ٖٚٓاى مجعٝات تكب اٖتُاَٗا ع٢ً املهؿٛؾني َٔ 

(2)ايٓػا٤ ٚا٫طؿاٍ ٚنباض ايػٔ ٚشٟٚ ايط١ٜ٩ احملسز٠
.  

                                                      

( يحكع االتحاد العالسي لمسكفػفيغ مجمذ ضباط يتألف مغ ستة ضباط مشتخبيغ دولي ا 2)
اإلداري  WBU يغ ، باإلضافة إلى لجشة تشفيحية. يػجج مكتبوستة رؤساء إقميسي

، كشجا ، ويعسل بو حالي ا ثبلثة مػضفيغ. مغ أجل جسع األمػال لعسميع ، تع  تػرنتػ في
  .يخادات الكشجيةتدجيل االتحاد العالسي لمسكفػفيغ كسؤسدة خيخية بسػجب وكالة اإل

 .االتحاد العالسي لمسكفػفيغ
 https://stringfixer.com/ar/World_Blind_Union 

 .۰2/0۲/۰۲۰0الزيارة: تاريخ        

   nionhttps://stringfixer.com/ar/World_Blind_Uاالتحاد العالسي لمسكفػفيغ,( 1)
 .32/22/1212, تاريخ الديارة 

https://stringfixer.com/ar/Toronto
https://stringfixer.com/ar/Toronto
https://stringfixer.com/ar/World_Blind_Union
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ٚيكس سسز َٝجام ا٫ؼاز ؾطٚط ايعه١ٜٛ َٚعاٜا ٚايتعاَات ايسٍٚ ا٫عها٤ يف 
ٛ ٜتُتع بٛنع اغتؿاضٟ يف مجٝع ا٫ؼاز ٚع٬قت٘ َع املٓعُات ٚايٛنا٫ت ايسٚي١ٝ, ؾٗ

ٚنا٫ت ا٫َِ املتشس٠ املتدكك١ يًتعبري عٔ اضا٤ املهؿٛؾني ٚٚدٗات ْعطِٖ زٕٚ تطزز اٚ 
خٛف اْط٬قا َٔ سكِٗ يف سط١ٜ ايطاٟ ٚايتعبري ايصٟ نُٓ٘ ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ 

ٜؿاضى ؾٝ٘ َٔ يًذُٝع زٕٚ اٟ متٝٝع, ؾه٬ عٔ عه١ٜٛ ا٫ؼاز يف ايبٓو ايسٚيٞ ايصٟ 
خ٬ٍ " ايربْاَر ايعاملٞ يٲعاق١ ٚايت١ُٝٓ" ٚؾٝ٘ ٜطنع ع٢ً سل املهؿٛؾني ٚنعاف ايبكط 
بتعًِ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٚقاضب١ اْتؿاض ا١َٝ٫ بِٝٓٗ. َٚٔ اْؿط١ ا٫ؼاز امل١ُٗ َؿاضنت٘ 

يف ا٫دتُاع املؿرتى َع "اجملًؼ ايسٚيٞ يتعًِٝ  2016اغػطؼ /اب  25-18يًؿرت٠ َٔ 
٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١" ايصٟ اقِٝ يف ؾًٛضٜسا ,اش سكل لاسا يف اقٓاع اجملًؼ سٍٛ اي١ٝ ا

(1)تبازٍ املعًَٛات ٚاؾهٌ املُاضغات ايتع١ًُٝٝ هلصٙ ايؿ١٦
.  

ٜتهح َٔ ؾعايٝات ا٫ؼاز ايعاملٞ يًُهؿٛؾني اْؿ١ ايصنط, اْ٘ ٜٓؿط يف محا١ٜ 
ات ايسٚي١ٝ ؿكٛم ا٫ْػإ  ٫غُٝا اؿل يف ناؾ١ اؿكٛم املكطض٠ يًُعاقني بكطٜا يف ا٫تؿاقٝ

ايتعًِٝ, ٚاْ٘ ٜػع٢ يًتعاٌَ َعٗا ع٢ً اْٗا اغتشكام غري قابٌ يًتؿاٚض ٚهلصا ؾٗٛ ٜهطًع 
بسٚضٙ يف فاٍ ؼكٝل اٖساؾ٘ اييت َٔ ادًٗا مت تأغٝؼ ا٫ؼاز, هلصا لس َٔ ايهطٚض٠ 

اـاق١ بصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ مبهإ اْهُاّ املٓعُات غري اؿه١َٝٛ ٚاؾُعٝات ايعطاق١ٝ 
 اىل ٖصا ا٫ؼاز يٝػاِٖ َػا١ُٖ ؾعاي١ يف محا١ٜ سكٛم ٖصٙ ايؿطو١ َٔ اجملتُع.  

 انثبوً ادلبحث

 انعشاقً انتششٌع يفحقىق روي اإلعبقت انبظشٌت محبٌت 
 ٚنع , اىل إاملتشس٠ ملػاعس٠ ايعطام )ْٜٛاَٞ(ت٪نس تكاضٜط بعج١ ا٫َِ 

 يف ططف نسٚي١ ايعطاق١ٝ اؿه١َٛ ايتعاَات ن٤ٛ يف ايعطام يف اٱعاق١ شٟٚ ا٭ؾدام
يف تطٛض َػتُط, ٚقس  اؾاض تكطٜط  2006يػ١ٓ  اٱعاق١ شٟٚ ا٭ؾدام سكٛم اتؿاق١ٝ

" عهؿت اٱعاق١ شٟٚ ا٭ؾدام ؿكٛم املتشس٠ ا٭َِ ؾ١ٓ"  اىل إ 2016يًبعج١ عاّ 
 اييت املباز٤ٟ ٚتٓؿٝص طٜٛطت ع٢ً قبٌ َٔ ايعطاق١ٝ اؿه١َٛ "ٚسح ايعطام تؿذٝعع٢ً 

                                                      

 https://context.reverso.net االتحاد العالسي لمسكفػفيغ (2)
 .1/22/1212تاريخ الديارة:      
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 ا٫سرتاّ ع٢ً اًبغً ت٪ثط اييت ايعٛا٥ل, َٔ ٚغريٖا ٚاؿٛادع ايجػطات َعاؾ١ إىل تٗسف
 ٚاملتػا١ٜٚ ايها١ًَ َؿاضنتِٗ شيو يف مبا,  اٱعاق١ شٟٚ ا٭ؾدام سكٛم ٚمحا١ٜ ايهاٌَ

 ايعًُٝات تًو َجٌ ٕ, ٚضات ايًذ١ٓ اٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ اؿٝا٠ يف
(1)شٟٚ ا٫عاق١" ا٭ؾدام َع ايهاٌَ بايتؿاٚض تٴتدص إٔ هب

َٔ ٖصا املٓطًل, اقسَٓا  .
ع٢ً عطض محا١ٜ سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ ايعطاق١ٝ يف املطًب 

 .ا٫ٍٚ. ٚاؿكٛم املكطض٠ يصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف املطًب ايجاْٞ
 ادلطهب االول

 حقىق روي االعبقت انبظشٌت يف انذستىس انعشاقً  محبٌت
 وانتششٌعبث انعبمت

اٍٚ زغتٛض عطاقٞ ٜتٓاٍٚ سكٛم ا٫ْػإ بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ,  2005ٜعس زغتٛض 
ٚايصٟ ايعّ اؿه١َٛ بتٓعِٝ ٖصٙ اؿكٛم بكإْٛ, َٔ ٖصا املٓطًل غٓتططم اىل محا١ٜ 

 يفسكٛم شٟٚ اٱعاق١ ايبكط١ٜ ض , ثِ غٓعط2005سكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف زغتٛض 
 تٝني: يف ايؿطعني اٯ 2013( يػ١ٓ 38قِ )ايعطاقٞ ض ايكإْٛ

 انفشع االول
  6002 انعشاقً نسىت ذستىسيف ان حقىق روي اإلعبقت انبظشٌت

إٕ ايسغتٛض ٜػُٛ ٜٚعًٛ غا٥ط ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املٛدٛز٠ يف ايسٚي١ ٜٚكع ع٢ً 
( َٓ٘ ٚاييت ْكت ع٢ً تأٌٖٝ 32ٚيف املاز٠ ) 2005ّيعاّ  ٚقس اقط ايسغتٛض ايعطاقٞ .قُتٗا

 اش دا٤ ؾٝٗا شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ بػ١ٝ زفِٗ يف اجملتُع ٚعسّ ايتُٝٝع ايػًيب عكِٗ
تطع٢ ايسٚي١ املعاقني ٚ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚ تهؿٌ تأًِٖٝٗ بػ١ٝ زفِٗ يف اجملتُع "

طاقٞ َٔ خ٬ٍ تًو املاز٠ ايسغتٛض١ٜ ع٢ً سطم ايسغتٛض ايع , ؾكس "ٜٚٓعِ شيو بكإْٛ
ايتعاّ ايسٚي١ بهؿاي١ ٚضعا١ٜ املعاقني ٚايعٌُ ع٢ً تٛؾري اؿكٛم ا٫غاغ١ٝ ٚتًب١ٝ استٝاداتِٗ 
ا٫ْػا١ْٝ ٚتطعٞ ايسٚي١ املعاقني ٚشٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚتهؿٌ تأًِٖٝٗ بػ١ٝ زفِٗ يف 

                                                      

العخاق, بعثة األمع الستحجة لسداعجة  في اإلعاقة ذوي  األشخاص حقػق  حػل ( تقخيخ2)
   http://uniraq.org. 2, ص 1226العخاق )يػنامي(, كانػن االول 

 .12/22/1221تاريخ الديارة:     

http://uniraq.org/
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٫ؾدام ؾاقسٟ ساغ١ ايبكط َٛنٛع ، َٚٔ نُٔ ؾ١٦ املعاقني ا(1)اجملتُع ٚتٓعِ بكإْٛ
 عجٓا.

ٖٚٓاى أٜهًا ْكٛم زغتٛض١ٜ أخط٣ هلا ع٬ق١ عكٛم شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ 
( 30ناٱقطاض باؿل يف ايتعًِٝ ٚايعٌُ ٚاملؿاضن١ بايؿ٪ٕٚ ايعا١َ، نُا ٚضزت يف املاز٠ )

ٛاْني ناْت ٖصٙ ايٓكٛم زغتٛض١ٜ عا١َ ٜٚتطًب بعهٗا اقساض ق ٚإٕ( َٔ ايسغتٛض 31ٚ)
 . (2)َه١ًُ هلا

 انفشع انثبوً
 6003( نسىت 33انعشاقً سقم ) انقبوىن يفحقىق روي اإلعبقت انبظشٌت 

ع٢ً ْطام ايكٛاْني املٓع١ُ يؿ٪ٕٚ اجملتُع غٛا٤ ناْت يف ايٓكٛم ايعا١َ اٚ 
ايكٛاْني اـاق١ باملعاقني ؾإ ايعطام ٜعس َٔ ايسٍٚ املٗت١ُ بؿ٪ٕٚ شٟٚ ا٫ستٝادات 

ذ٢ً شيو َٔ خ٬ٍ تؿطٜع ايعسٜس َٔ ايكٛاْني املع١ٝٓ عكٛم تًو ايؿ٦ات َٚٓٗا اـاق١ ٜٚت
( يػ١ٓ 126شٟٚ ا٫عاقات ايبكط١ٜ، َٚٔ مج١ً تًو ايكٛاْني قإْٛ ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ضقِ )

َٓٗا َا ٚضز يف , يكس اٚضز ايكإْٛ َٝعات خاق١ يًُعاقني َطاعا٠ ٭ٚناعِٗ اـاق١  ,1980
كٓٝـ املعٛقني ٚسػب طبٝع١ ايعٛم اىل قٓؿني: املعٛقني بسًْٝا ايباب ايطابع يف ت

                                                      

مخوة حديغ داود |"ضسانات حقػق ذوي االحتياجات الخاصة في ضل دستػر العخاق  (2)
جامعة  -| مجمة العمػم القانػنية والدياسية22, العجد 1| م1228"|الدشة, 1221

 .318كخكػك|، ص
عان ان الجولة تكفل" الزسان االجتساعي و الرحي لمعخاقييغ  ثانيا ( 32تشز السادة ) ((1

في حال الذيخػخة أو السخض أو العجد عغ العسل أو التذخد أو اليتع أو البصالة، 
وتعسل عمى وقايتيع مغ الجيل والخػف والفاقة، وتػفخ ليع الدكغ والسشاىج الخاصة 

لكل عخاقي ثانيا( عمى انو " 32دة)وتشز السا لتأىيميع والعشاية بيع، ويشطع ذلظ بقانػن".
الحق في الخعاية الرحية، وتعشى الجولة بالرحة العامة، وتكفل وسائل الػقاية والعبلج 

 . ة"بإنذاء مختمف انػاع السدتذفيات والسؤسدات الرحي
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ٚاملعٛقني عكًًٝا ْٚؿػًٝا ٚسػب قسضاتِٗ ع٢ً ايعٌُ اىل قٓؿني: املعٛقني غري ايكازضٜٔ 
 .(1)ع٢ً ايعٌُ نًًٝا، ٚاملعٛقني ايكازضٜٔ ع٢ً ايعٌُ دع٥ًٝا

ع٢ً تأٌٖٝ  ,ُاع١ٝٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دت يفٚقس ايعّ ايكإْٛ اؾٗات ايطمس١ٝ 
املعٛقني اٚ اعازتِٗ اىل ا٫عُاٍ ٚاملٗٔ اييت ناْٛا مياضغْٛٗا قبٌ ا٫عاق١ اٚ تأًِٖٝٗ ع٢ً 
اعُاٍ اخط٣ تٓػذِ َع َا تبك٢ يسِٜٗ َٔ قابًٝات باغتدساّ ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ 

اَا غكٛم ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ ايؿسٜس٠ ايكازضٜٔ ع٢ً ايعٌُ دع٥ٝا  ,ٚايرتب١ٜٛ
اَا  (,44)َٔ املاز٠  ٚتٛدِٝٗ اىل ايٛضف احمل١ُٝ اٚ اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ ٚؾكا يًؿكط٠ ثاًْٝا

ؾسٜسٟ ايعذع املتكسَني يف ايػٔ ؾ٬بس َٔ ضعاٜتِٗ عٔ ططٜل اْؿا٤ َطانع ٚفُعات 
 .(2)َٔ املاز٠ أع٬ٙ  ٓؿػ١ٝ ٚؾكا يًؿكط٠ ثايجًايًطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚايطب١ٝ ٚاي

ٚضز يف ايؿطع ايػازؽ َطانع ايٛضف احمل١ُٝ ٚاؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ ا٫ْتاد١ٝ  نُا
َٚٔ ٬َسع١ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ؾإ ٖصٙ ايٛضف  .( َٔ ايكا69ْٕٛيًُعٛقني ٚؾكا يًُاز٠ )

ٟ ايعذع ايكازضٜٔ ع٢ً ٜؿرتض بٗا إ تهٕٛ َعاٌَ قػري٠ كتك١ يتؿػٌٝ املعٛقني ؾسٜس
ؾهطٟ اٚ عهًٞ ٜٚ٪زٟ املعٛم ؾٝٗا ع٬ُ اْتادٝا  دٗسايعٌُ دع٥ٝا زٕٚ قٝاَِٗ ببصٍ 

ايطمس١ٝ  اتنُا إ قإْٛ ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايعّ اؾٗ .(3)َع قٛاٙ ايبس١ْٝ اٚ ايعك١ًٝ ٜت٤٬ّ
 .(4)ٛؾنيَطنع ضعا١ٜ املهؿٚا ٗٚتأًِٖٝٗ ٚأُٖبكطٜا قني ابتأغٝؼ َطانع ايطعا١ٜ يًُع

 ( يػ38١ٓٚأخريًا ؾطع  قإْٛ ضعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ٚا٫ستٝادات اـاق١ ضقِ )
ٚقس دا٤ ايكإْٛ ظ١ًُ اسهاّ ؾُٝا ىل َٛنٛع عجٓا َٚٓٗا ؼسٜس ا٭ٖساف اييت , 2013

ؾطع َٔ ادٌ ؼكٝكٗا ٚتتُجٌ يف ضعا١ٜ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚاملعاقني سػًٝا ٚتٛؾري 
ِ ٚتًب١ٝ استٝاداتِٗ ايطب١ٝ ٚاملعٝؿ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ نايتعًِٝ ٚايطعا١ٜ اؿٝا٠ ايهطمي١ هل

                                                      

 .2282( لدشة 216( مغ قانػن الخعاية االجتساعية رقع )11يشطخ: نز السادة ) (2)
 .2282( لدشة 216( مغ قانػن الخعاية االجتساعية رقع )11)يشطخ: نز السادة  (1)
( لدشة 216( مغ قانػن الخعاية االجتساعية رقع )12( و )62يشطخ: نز السػاد ) (3)

2282. 
( 38( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقع )12يشطخ: نز السادة ) (1)

 .1223لدشة 
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ًٌ عاّ، ٚزفِٗ يف اجملتُع ٚتأٌٖٝ قسضاتِٗ نٞ ٜهْٛٛا عٓاقط ؾاع١ً  ا٫دتُاع١ٝ بؿه
َٚٓتذ١ يًُذتُع مما ٜػاِٖ يف زعُِٗ ْؿػًٝا بإٔ ٫ ٜٓعطٚا ٭ْؿػِٗ بأِْٗ عاي١ ع٢ً 

 .(1)ِٗ٪غػات املع١ٝٓ باجملتُع، ٚت١٦ٝٗ ايهٛازض ايبؿط١ٜ ٚامل

 انثبوً طهبادل

 يف ظم انتششٌعبث اخلبطت حقىق روي اإلعبقت انبظشٌت
 6003( نسىت 33مع انرتكٍز عهى قبوىن سقم )

تتُجٌ اؿكٛم املكطض٠ يؿ١٦ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ مبكساض َا تتهؿً٘ ايكٛاْني 
يػطض اْكاؾِٗ يف اجملتُع  ٫ت عس٠،ااملع١ٝٓ بِٗ َٔ تٛؾري ايطعا١ٜ اي٬ظ١َ ٚمتهِٝٓٗ يف ف

ٚمبا ٜتٛاؾل َع ا٫غؼ ايسغتٛض١ٜ  ا٫غٜٛا٤,ٚؼكٝل املػاٚا٠ ٚايعساي١ َع باقٞ ا٭ؾطاز 
كٛم ٖصٙ ايؿ١٦ ٚايؿًػؿ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ؿٚقٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ْٚعط٠ اجملتُع ايػ١ٜٛ 

ِٗ نأقشاب كٛم ا٫غاغ١ٝ ٚاـاق١ يؿ٦ات اجملتُع ناؾ١ ٫ٚ غُٝا ايهعؿا٤ َٓاؿ ٠َطاعا
ا٫عاقات ايطبٝع١ٝ أٚ ايعطن١ٝ، ٚتكطٜط اؿكٛم ٖصٙ ٜهُٔ يف عس٠ دٛاْب ع٢ً َػاؽ 
َباؾط عٝا٠ ؾ١٦ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ عًَُٛا ٚشٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ خكٛقًا، 

غري املاي١ٝ يصا  اؿكٛماملاي١ٝ ٚ ؿكٛمٚميهٓٓا إٔ ْهعٗا يف فايني اغاغٝني: ُٖا ا
 اٯتٝني: ايؿطعنين٬ً ع٢ً سس٠ يف غٓبشح ٖصٙ  اؿكٛم 

 ولاأل انفشع
 نزوي االعبقت انبظشٌت بنٍتادلقىق احل

ا٫عاق١ شٟٚ إٔ اؿكٛم ٚا٫َتٝاظات املاي١ٝ اييت تكطضٖا ايكٛاْني يكاحل ؾ١٦ 
ايبكط١ٜ تؿٌُ با٭غاؽ ايطٚاتب أٚ ا٫عاْات املاي١ٝ اناؾ١ اىل ضعاٜتِٗ يف فا٫ت عس٠ 

 مشٛهلِ بكطٚض َٝػط٠ ٖٚصا َا غٓٛنش٘ يف ايؿطٚع اٯت١ٝ: ناٱعؿا٤ات ايهطٜب١ أٚ

 
 

                                                      

( 38ػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقع )( مغ قان1يشطخ: نز السادة ) (2)
 .1223لدشة 
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 ضٚاتب ٚاعاْات اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ا٫ٚ:
ٜككس باؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ضؾع املػت٣ٛ املعٝؿٞ يٮؾطاز َعسَٚٞ أٚ قسٚزٟ 

َاي١ٝ أٚ ضٚاتب ؾٗط١ٜ بٓػب َع١ٓٝ أٚ تتُجٌ بتكسِٜ خسَات  بإعاْاتايسخٌ، ٚتتُجٌ 
نٓؿ٘ ايعسٜس  يفّ  2014يػ١ٓ  11قإْٛ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايعطاقٞ ضقِ  ادتُاع١ٝ، ٚاؾتٌُ

املطًكات ٚا٫ضاٌَ ٚايٝتا٢َ ٚا٭ؾدام شٟٚ ٌ نايسخ َٟٔ ايؿ٦ات َٔ َعسَٚٞ أٚ قسٚز
بػض ايٓعط عٔ , ا٫ستٝادات اـاق١ َٚٔ تًو ايؿ٦ات املؿُٛي١ بصيو شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ

ٜعس شيو خط٠ٛ قُٛز٠ يًُؿطع ٫غُٝا إٔ ٚ (1).يف ايعطاماعُاضِٖ َٔ ايٛطٓٝني ٚاملكُٝني 
ا٫سكا٤ات ٚامل٪ؾطات ايعامل١ٝ ٚاحمل١ًٝ تؿري إىل إٔ شٟٚ ايسخٍٛ احملسٚز٠ ِٖ ا٭نجط 
عطن١ يٲعاق١ أٚ ا٫ستٝاز اـام ٚبإٔ أنجط شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ِٖ زٕٚ َػت٣ٛ 

عاْات ايٓكس١ٜ ٚاـسَات ا٫دتُاع١ٝ خط ايؿكط ٚتؿتٌُ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً تكسِٜ ا٫
 . .(2)يٮؾطاز ٚا٭غط املؿُٛي١

بٓا٤ً ع٢ً شيو ٜٓبػٞ ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ بعسّ مشٍٛ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ مبا 
ٜػ٢ُ غط ايؿكط أٚ بػريٙ َٔ ايؿطٚط اييت ؼٌٝ زٕٚ سكٍٛ ٖصٙ ايؿ١٦ املػتهعؿ١ َٔ 

ٜٚٓبػٞ إٔ ٜطاع٢ عٓس ؼسٜس َبايؼ ُاع١ٝ، ٖصا ع٢ً ا٫عاْات املاي١ٝ يًطعا١ٜ ا٫دت  اجملتُع
ٚتهايٝـ تًكٞ ايع٬ز  هلِا٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ ٚغ٤٬ املعٝؿ١ ٚايعطٚف ايكش١ٝ  ،ا٫عاْات

ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايسٚا٤ املٓاغب ٫غُٝا يًشا٫ت املطن١ٝ املع١َٓ ٚأٜها ْػب ايعذع ايصٟ 
 ٜعإْٛ َٓ٘ أٚ سذِ اعاقاتِٗ أٚ قكٛضِٖ.

 َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛا٫عؿا٤ :ثاْٝا
ٜٓل ايسغتٛض ايعطاقٞ ع٢ً اعؿا٤ اقشاب ايسخٍٛ املٓدؿه١ َٔ ايهطا٥ب مبا 

املػاؽ باؿس ا٭ز٢ْ اي٬ظّ ملعٝؿتِٗ، ٚنجريا َا ٜهٕٛ شٟٚ ا٫ستٝادات  عسّ ٜهؿٌ
ٚتكطض ايكٛاْني  ,نُا تؿري اٱسكا٤ات ايعامل١ٝخٍٛ املٓدؿه١، اـاق١ َٔ شٟٚ ايس

هطا٥ب ٚايطغّٛ ٚ٭غباب نجري٠ اقتكاز١ٜ َٓٗا ٚغٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ، ا٫عؿا٤ات َٔ زؾع اي

                                                      

 .۱۰۲1لدشة  22( مغ قانػن الحساية االجتساعية العخاقي رقع 2يشطخ: نز السادة ) (2)
 .۱۰۲1لدشة  22( مغ قانػن الحساية االجتساعية العخاقي رقع 8يشطخ: نز السادة ) (1)
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ّ اعؿا٤ات يصٟٚ  ۰۲0٣ٔ قإْٛ ضعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ٚا٫ستٝادات اـاق١ يػ١ٓ ُّهٳٚتٳ
 .(1)% َٔ َسخ٫ٛت نطٜب١ ايسخ10ٌا٫ستٝادات اـاق١ َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ بٓػب١ 

ع١ٝ اـاق١ بصٟٚ ا٫ستٝادات عؿ٢ ايكإْٛ أٜهًا ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايؿطز١ٜ ٚاؾُا
ايهطا٥ب ٚايطغّٛ غٛا٤ املػتٛضز٠ َِٓٗ َباؾط٠  َٔ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ َِٚٓٗ شٟٚاـاق١ 

أٚ َٔ اهل١٦ٝ ايعًٝا اـاق١ بصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١، ٚهسز ٖصا ا٫عؿا٤ بعس َطٚض مخؼ 
١ يؿدل غٓٛات قبٌ ؾطا٤ غٝاض٠ أخط٣، ٚتػتٛيف ايطغّٛ ٚايهطا٥ب عٓس اْتكاٍ املًهٝ

ْٚل قإْٛ ضعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١  .آخط غري شٟ اعاق١ أٚ استٝاز خام قبٌ اْتٗا٤ ٖصٙ املس٠
% ٚملطتني يف ايػ١ٓ 50، ع٢ً ؽؿٝض ضغّٛ تصانط ايػؿط اؾٟٛ هلِ مبكساض 2013

تصانط غؿط فا١ْٝ    ايكإْٛٚنإ َٔ ا٫دسض باملؿطع ايعطاقٞ إ ميٓح مبٛدب  .(2)ايٛاسس٠
 ا  ٚعٛا٥ًِٗ عرب اـطٛط اؾ١ٜٛ ملط٠ أٚ َطتني يف ايػ١ٓ ٭غطاض ايع٬ز. يًُعاقني بكطٜ

أٜهًا تػ٬ٝٗت ٚقطٚض َٝػط٠ ٚؾكًا يًكٛاْني املعٍُٛ بٗا ٚيكس َٓح ايكإْٛ 
ٚاعا١ْ َاي١ٝ ْكس١ٜ ؾٗط١ٜ تتٓاغب َع ْػب ايعذط يصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ٚٚؾكًا يتكسٜط ؾ١ٓ 

يػ١ٓ  11قإْٛ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايعطاقٞ ضقِ  ٢ٚعؿ. طب١ٝ كتك١ َٔ ٚظاض٠ ايكش١
َٔ زؾع ايطغّٛ ناؾ١  -َٚٔ بِٝٓٗ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ -ّ املؿُٛيني بأسهاَ٘  ۰۲04

٫ غُٝا هلِ, َٚٓٗا ايطغّٛ ايكها١ٝ٥، ٖٚصا مما غٝػٌٗ َٔ ادطا٤ات ايتكانٞ بايٓػب١ 
هع ايكإْٛ اؿذع ع٢ً  اِْٗ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اعاْات ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ، نُا ملٚ

 .(3)ا٫عا١ْ 

 
 

                                                      

ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لدشة ( مغ قانػن رعاية 21يشطخ: نز السادة ) (2)
۱۰۲۲. 

( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لدشة 28يشطخ: نز السادة ) (1)
۱۰۲۲. 

لدشة  22( مغ القانػن قانػن الحساية االجتساعية العخاقي رقع 12يشطخ: نز السادة ) (3)
1221. 
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 ثبوًان انفشع
 قىق غري مبنٍتاحل

اي١ٝ املأٚ خسَات أٚ تػ٬ٝٗت أٚ ضعا١ٜ َع١ٓٝ غري  اَتٝاظات ٚتهٕٛ ع٢ً ؾهٌ 
بايسضد١ ا٫غاؽ نٞ متهٔ تًو ايؿ١٦ َٔ ايعٝـ بهطا١َ ٚبايكسض املػاٟٚ يٮغٜٛا٤ يف 

يف بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ  ٗاِ ايبكط ٚغٓٛنشاجملتُع ٚنصيو يتعٜٛهِٗ مما ٜؿتكسٚٙ َٔ ْع
 اٯت١ٝ: ايؿكطات

 ايطعا١ٜ ايكش١ٝا٫ٚ: 
ٜعس سل ايتُتع بايكش١ َٔ اؿكٛم ايعامل١ٝ ٚاعطٞ َؿَٗٛا ٜٓػذِ َع تكطٜطٙ، إش 
٫ ٜككس َٓ٘ نُإ اـًٛ َٔ ا٭َطاض ؾشػب ٚإمنا ؼكٝل ايػ١َ٬ ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ 

طًب بصٍ اقك٢ اؾٗٛز يهُإ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض ٚا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ أٜهًا، ٚشيو ٜت
ايؿا١ًَ  ايكش١ٝ َٚعاؾتٗا ٚتأٌٖٝ املكابني بٗا ٚؼكٝل ايطؾا١ٖٝ ايكش١ٝ ٚتكسِٜ اـسَات

 متٝٝع.زٕٚ  نييًُٛاطٓ

ّ يٝ٪نس ع٢ً شيو ٚسسز  ۰۲0٣يػ١ٓ  38ٚدا٤ قإْٛ ضعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ضقِ 
قا١ٝ٥ يًهؿـ عٔ ا٭َطاض ٚاؽاش ايتسابري يٛظاض٠ ايكش١ َٗاَٗا يف تكسِٜ اـسَات ايٛ

اي٬ظ١َ يًتشكٔ َٓٗا، ٚٚنع ايرباَر ايٛقا١ٝ٥ ٚتٓؿٝصٖا ْٚؿط ايجكاؾ١ ايكش١ٝ نس ا٫عاقات 
يًتُهٔ َٔ نؿؿٗا قبٌ ٚقٛعٗا، َٚٔ شيو تٛؾري ايعٓا١ٜ ايكش١ٝ ا٭ٚي١ٝ اي٬ظ١َ يًٓػا٤ 

سا٫ت ا٭طؿاٍ ا٭نجط تعطنا  املعاقات اثٓا٤ ؾرت٠ اؿٌُ ٚاي٫ٛز٠ َٚا بعسٖا، َٚتابع١
َٚٔ ٖٓا تعٗط اؿاد١ املًش١ يتؿعٌٝ ْعاّ ايتأَني ايكشٞ  .(1)يٲقاب١ باٱعاق١ ٚتػذًِٝٗ

 ٚمشٍٛ ناؾ١  شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ب٘ .

٬ٜٚسغ إٔ نٌ ٖصٙ املٗاّ عباض٠ عٔ ادطا٤ات ٚقا١ٝ٥ يتذٓب سكٍٛ ا٫عاقات، 
دات اـاق١ يف اجملتُع بايتعإٚ َع اؾٗات نُا تتٛىل ٚظاض٠ ايكش١ زَر شٟٚ ا٫ستٝا

دعٌ ايتأَني ايكشٞ فاْٞ  ؾه٬ عٔ ًاشٚات ايع٬ق١، ٚتٛؾري ايػهٔ هلِ ٚتأًِٖٝٗ فتُعٝ
إٔ ْعاّ ايتأَني ايكشٞ غري َؿعٌ يف ايعطام، ضغِ ا١ُٖٝ  غرييصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١، 

                                                      

مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات  ( فقخة )أوال  أ ب د و(21يشطخ: نز السادة ) (2)
 .۱۰۲۲لدشة  38الخاصة رقع 
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صٟٚ نا٭نجط نعؿا يف اجملتُع ٖصا ايٓعاّ ٚايؿٛا٥س اييت وككٗا ٫غُٝا بايٓػب١ يًؿ٦ات 
  .(1)ا٫ستٝادات اـاق١

 ايتٓكٌ ٚتٝػريٙسل  نُإ ثاْٝا: 
ٚنصيو قعٛبات يف ايتٓكٌ يف ايؿٛاضع ٚا٭َانٔ ايعا١َ ؾ١٦ املعاقني بكطٜا تٛاد٘ 

، مما ٜتطًب تٛاؾط ٚغا٥ٌ َع١ٓٝ تػاعسِٖ بك١ٝ ا٫ؾدام َٔ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ 
غُٝا يف زاخٌ املطاؾل ايعا١َ اييت ٜتٛاؾسٕٚ إيٝٗا يًكٝاّ بأْؿطتِٗ يف ايتٓكٌ بٝػط ٚسط١ٜ ٫

اؿٝات١ٝ املعتاز٠ مٛ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ ٚايػٝاس١ٝ، ٖٚصا َا ٜػتًعّ تٛاؾط 
ٚغا٥ط ْكٌ تصيٌ ايكعٛبات ٚتعٌٜ ايعٛا٥ل اييت تٛادِٗٗ يف غبٌٝ شيو ، ٚادطا٤ تعس٬ٜت 

 2013ايعّ قإْٛ ضعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ، يكس ٌ سطنتِٗأٜها ع٢ً ايؿٛاضع ٚا٫ب١ٝٓ يتػٗٝ
ٚظاض٠ ايٓكٌ بت١٦ٝٗ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايعاّ اي٬ظ١َ يتٓكٌ ا٭ؾدام شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ 
َٚطاؾكِٝٗ بأَٔ ٚغ٬ّ ٚزٕٚ َكابٌ، نُا ايعّ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ بتٛؾري ٚاغط١ ْكٌ ٚاسس٠ 

٫ستٝادات اـاق١ بتٛؾري َٛاقؿات ع٢ً ا٭قٌ َٚهٝؿ١ ٫غتدساَٗا ٚاؾػاهلا َٔ شٟٚ ا
 .(2)َع١ٓٝ ؾٝٗا هلصا ايػطض

ٚتتٛىل ٚظاض٠ ا٫غهإ ٚا٫عُاض ٚؾكا يًكإْٛ تٓؿٝص املتطًبات اي٬ظ١َ يٮب١ٝٓ 
امل٪غػ١ٝ ايطمس١ٝ اـاق١ بصٟٚ ا٫عاق١ ٚا٫ستٝادات اـاق١ بٛغاط١ اعاز٠ تأًٖٝٗا ٚمبا 

. ٚنإ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜعُِ ٖصا ا٭َط (3)ع ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ اجملتُ ٜػٌٗ تٓكٌ َطتازٜٗا َٔ
َع نطٚض٠ ايعاَِٗ ع٢ً امل٪غػات ايطمس١ٝ ناؾ١ ٚعسّ ا٫قتكاض ع٢ً ا٭ب١ٝٓ املصنٛض٠، 

 بت١٦ٝٗ ممطات غري ٚؽطٝط ؾٛاضع ٚ ممطات ايهطاغٞ املتشطن١ ٚاَانٔ خاق١ يٛقٛؾِٗ.

 

                                                      

ط( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة  -ح  –فقخة أوال  ز  21نز السادة ) يشطخ: (2)
 .1223لدشة  38واالحتياجات الخاصة رقع 

( فقخة )سابعا ( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 21يشطخ: نز السادة )( 1)
 .1223اصة لدشة الخ

( فقخة )ثانيا ( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة 21يشطخ: نز السادة )( 3)
 .1223لدشة 
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 ايعٌُ ٚايتٛظٝـ املٓاغبثايجا: اؿل يف 
ناؾ١ مبا ٜهُٔ هلِ اؿٝا٠ ايهطمي١ ِٖٚ َتػإٚٚ يف شيو، ايعٌُ سل يًعطاقٝني   

ٚتهؿٌ ايسٚي١ تععٜع ٖصا اؿل ٚؼكٝل تهاؾ٪ ايؿطم ٚتػٌٗٝ ٚقٍٛ ا٭ؾدام شٟٚ 
ٚهلا يف غبٌٝ ؼكٝل شيو خًل ٚت١٦ٝٗ ؾطم ايعٌُ مبا ٜتٓاغب  ,ا٫ستٝادات اـاق١ إيٝ٘

ملدتًؿ١ ع٢ً تؿػًِٝٗ، ٚيهُإ َٚ٪٬ٖتِٗ ٚقسضاتِٗ ايعك١ًٝ ٚاؾػس١ٜ ٚتؿذٝع ايكطاعات ا
٬ناتٗا َٔ %( َٔ 5َِب١ )ٖصا اؿل ايعّ املؿطع زٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ بتدكٝل ْػ

ا٭ؾدام شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ َٔ ايكازضٜٔ ع٢ً قبٌ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠ ٱؾػاهلا َٔ 
 .(1)ايعٌُ ٜٚطاع٢ يف شيو تٓاغب ايعٌُ ٚاٚناعِٗ

ٌُ يف ايكطاع املدتًط باغتدساّ عاٌَ ٚاسس َٔ شٟٚ نُا ايعّ املؿطع قاسب ايع
ا٫ستٝادات اـاق١ ممٔ ٜتٛاؾط ؾِٝٗ اؿس ا٭ز٢ْ اي٬ظّ َٔ امل٪٬ٖت املطًٛب١ إشا نإ 

% ( يف ا٭قٌ َٔ فُٛع  ٣( ٚبٓػب١ ) 60)(عا٬َ ٫ٚ ٜعٜس ع٣۲٢ً) عٔ ٜػتدسّ َا ٫ ٜكٌ
ع٢ً اقشاب ايعٌُ ايصٜٔ ٫ غطا١َ  ٚؾطض .عا٬َ (60إشا نإ ٜػتدسّ أنجط َٔ ) ,ايعُاٍ

( مخػ١٦ُ ايـ زٜٓاض نُا تتٛىل ٚظاض٠ ايعٌُ 5000000ًٜتعَٕٛ بٗصٙ ايٓػب مبكساض )
ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ تؿذٝع ايكطاع اـام ع٢ً تٛؾري ؾطم ايعٌُ يصٟٚ ا٫ستٝادات 

 .(2)اـاق١ ٚؼكٝل ايتهاؾ٪ يف شيو

 ايتعًِٝ ضابعا: اؿل يف
يف  ُاعطاقٝني مجٝعا يف َطاسً٘ ناؾ١ ٚزٕٚ َكابٌ، ٜٚعس ايعاَٝسل ايتعًِٝ َهؿٍٛ يً

املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ ٚاختٝاض١ٜ يف املطاسٌ ايسضاغ١ٝ املتكس١َ، نُا نؿٌ ايسغتٛض ايتعًِٝ 
شٟٚ ا٫عاق١  َٔ ٜٚػطٟ شيو ع٢ً ا٭ؾدام .(3)ا٭ًٖٞ ٚأساٍ يف تٓعُٝ٘ إىل قإْٛ خام 

ِٝ املٓاغب ٚمبا ٜت٤٬ّ ٚقسضاتِٗ ٚٚنعِٗ إش َٔ سكِٗ اؿكٍٛ ع٢ً ايتعً ايبكط١ٜ,

                                                      

فقخة سابعا ( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة  21يشطخ: نز) م/ (2)
 ..1223لدشة 

قة واالحتياجات الخاصة ( مغ قانػن رعاية ذوي االعا12( و)26يشطخ: نز السادة ) (1)
 .1223لدشة 

 .1221( مغ الجستػر العخاقي لعام 31يشطخ: نز ) م/ ( 3)
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اـام غٛا٤ بانطاطِٗ يف امل٪غػات ايتع١ًُٝ املتاس١ يًهاؾ١ أٚ َٔ خ٬ٍ ٚدٛز 
 (1) ِٗ.َ٪غػات تع١ًُٝٝ َتدكك١ تتبع ْعاّ تطبٟٛ ٚتعًُٝٞ خام ب

ّ إىل ا١ُٖٝ  ۰۲0٣ٚأؾاض قإْٛ ضعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ٚا٫ستٝادات اـاق١ يػ١ٓ 
بهُِٓٗ ًِٝ ايعاّ ٚاـام ٚاملٗين ٚايعايٞ يصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ تٛؾري ؾطم ايتع
َٔ ايكازضٜٔ عًٝ٘، ٚضتب ايتعاَات ع٢ً ٚظاضتٞ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعايٞ املعاقني بكطٜا 

ٚايبشح ايعًُٞ يف شيو، إش تًتعّ ا٭ٚىل بتأَني ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ ٚايجاْٟٛ بأْٛاع٘ ٚايتعًِٝ 
, ساز املٓاٖر ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝنُا تتٛىل اع ,ستٝادات اـاق١املٛاظٟ يٮؾدام شٟٚ ا٫

ا٫ إٔ زٚض ٚظاض٠ ايرتب١ٝ َٚٓص ؾرت٠ ط١ًٜٛ مل تًتعّ بتٛؾري ايهتب املطبٛع١ بططٜك١ بطاٌٜ 
تٛؾري ٚتسضٜب امل٬نات ايتع١ًُٝٝ ٚايؿ١ٝٓ ق١ً عٔ  ؾه٬ًٚتعٜٚس َعاٖس ايٓٛض يف ايعطام بٗا, 

 .(2)َطس١ً ايطؿٛي١ املبهط٠ ٚابتسا٤ً ٬ََٔٝص ٚايطًب١ امل٪١ًٖ يًتعاٌَ َع ايت

ّ، ع٢ً اَهإ  ۰۲00( يػ١ٓ 22نُا ْل قإْٛ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايعطاق١ٝ ضقِ )
اْؿا٤ َساضؽ ٚقؿٛف ايرتب١ٝ اـاق١ يتعًِٝ ٚضعا١ٜ ؾ٦ات بط٦ٝٞ ايتعًِ ٚنعاف ايػُع 

أٚ املساضؽ املؿرتن١ ٖصا ٚتؿهٌ ايكؿٛف  ,ٚايبكط ٚيطعا١ٜ املتؿٛقني ٚاملٖٛٛبني أٜها
ع٢ً ٚدٛز َساضؽ َتدكك١  ,اييت تهِ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚغريِٖ َٔ ا٭غٜٛا٤

بِٗ نٕٛ شيو وكل ا٫ْسَاز املطًٛب يصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ يف اجملتُع ٜٚععظ َٔ َبسأ 
 .(3)املػاٚا٠

ري ؾطم ٚؾكاَ يًكإْٛ بتٛؾ أَا زٚض ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ؾتُجٌٳ
ايتعًِٝ ايعايٞ يصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚاعساز ٬َنات تع١ًُٝٝ َتدكك١ ٚؾ١ٝٓ َ٪١ًٖ 

ات شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ املدتًؿ١، ٚشيو يهُإ سكٛهلِ ع٢ً ؾطم ٦يًعٌُ َع ؾ
 ًاٚاسس ًازضاغٝ ًاايتعًِٝ اؾاَعٞ نُا ىكل ٚظٜط ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ َكعس

                                                      

د. سحخ زيجان شحاتو و د. ىذام حديغ مدفخ القحصاني |"التحػل نحػ التعميع الخقسي  (2)
في ضػء بعس الستغيخات مغ وجية نطخ العامميغ مغ ذوي  1232وفق رؤية 

 .113|مجمة البحػث التخبػية والشفدية| ص61، ع21| م1212االعاقة"|الدشة
 .1223( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لدشة 21يشطخ: نز) م/  (1)
 .۱۰۲۲( لدشة 11فقخة ثانيا ( مغ قانػن وزارة التخبية العخاقية رقع ) 21يشطخ: نز )م/ (3)
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ٝادات اـاق١ يف نٌ اختكام يًكبٍٛ يف ايسضاغات ايعًٝا يًتٓاؾؼ يٮؾدام شٟٚ ا٫ست
 .(1)ؾُٝا بِٝٓٗ

 املؿاضنات ايطٜان١ٝخاَػا: 
ٚتتٛىل ٚظاض٠  ,ٜٓل ايسغتٛض ايعطاقٞ ع٢ً إٔ مماضغ١ ايطٜان١ سل يهٌ عطاقٞ

ايؿباب ٚايطٜان١ يف ايعطام ١َُٗ اْؿا٤ املطانع ٚا٫ْس١ٜ ايطٜان١ٝ ٚزعُٗا بٗسف اؾػاح 
املدتًؿ١ مبا ًٜيب ساداتِٗ  ايطٜان١ٝ ٍ يصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ملُاضغ١ اْؿطتِٗاجملا

 .(2) ٜٚطٛض قسضاتِٗ ٚطاقتِٗ

ّ  ۰۲0۲يػ١ٓ  2۰ٚدا٤ َٔ بني اٖساف قإْٛ ٚظاض٠ ايؿباب ٚايطٜان١ ضقِ   
تؿعٌٝ سطن١ ا٫ْس١ٜ ٚا٫ؼازات ا٫ٚملب١ٝ ٚاؼازات ايعٛم ايصٖين ٚاـام ٚزعِ اْؿطتٗا 

يف املٝازٜٔ  ًاغا٥ٌ املُه١ٓ ٚايٓٗٛض بٗا ٚق٫ٛ يًُػت٣ٛ اي٥٬ل بايعطام ٚمتجًٝ٘ زٚيٝبايٛ
ايطٜان١ٝ، َٔ خ٬ٍ زعِ ٚتطٜٛط ْٛع اـسَات ايطب١ٝ ٚايع٬د١ٝ يًطٜانٝني ٚتًو اـاق١ 

 .(3) .بصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚاْؿا٤ املطانع املتدكك١ ٚتٓعِٝ سػٔ ضعاٜتِٗ

 ١ايػٝاغٝاملؿاضن١ غازغا: 
شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ اؿل يف مماضغ١ ايعٌُ ايػٝاغٞ َٔ يٮؾدام 

ٚاملؿاضن١ ؾٝ٘ ٜٚتُتعٕٛ باؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ناؾ١ ؾًِٗ سل ايتكٜٛت أٚ ا٫ْتداب 
, ٬ٜٚسغ إٔ املؿٛن١ٝ ايعًٝا ممٔ تٓطبل عًِٝٗ ايؿطٚط اييت وسزٖا ايكإْٛ -ٚايرتؾٝح 

ي٬ظ١َ يتػٌٗٝ ١َُٗ مماضغ١ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ي٬ْتدابات مل تًتعّ بإدطا٤ ايتػ٬ٝٗت ا
َٚٔ ؿكِٗ ا٫ْتدابٞ ٚشيو عٔ ططٜل اغتدساّ يػ١ بطاٌٜ يكٛا٥ِ املطؾشني ي٬ْتدابات. 

                                                      

دراسة مقارنة مع الذخيعة  – يشطخ: انعام ميجي جابخ الخفاجي، |"حق الصفل في التعميع (2)
| مجمة 1,العجد11| السجمج1221االسبلمية وبعس التذخيعات العخاقية السعاصخة"|الدشة,

 .182جامعة بابل لمعمػم االندانية|، ص
فقخة خامدا ( مغ قانػن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة  21يشطخ: نز )م/ (1)

 .1223لدشة 
 .۱۰۲۰لدشة  11ػن وزارة الذباب والخياضة رقع ( مغ قان3يشطخ: نز )م/  (3)
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ٚادب ايسٚي١ تكسِٜ ايسعِ اي٬ظّ هلِ يتؿعٌٝ زٚضِٖ َٚؿاضنتِٗ يف ايؿ٪ٕٚ ايعا١َ ٚمتهِٝٓٗ 
  .(1)َٔ ايتعبري عٔ ضأِٜٗ

 تـاخلبمت

 تاداتأ٫ًٚ: ا٫غتٓ
دا٤ت عا١َ َٚطًك١ ؿُا١ٜ سكٛم مجٝع ا٫ؾدام املعاقني بهُِٓٗ  2006إ اتؿاق١ٝ  .1

شٚٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ, نُا إ ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ 
ا٫غتؿاز٠ َٔ  بإَهاِْٗ. ٚبصيو ؾإ املعاقني بكطٜا تٓطبل عًِٝٗ اٜها بسٕٚ متٝٝع
بٌٝ ايتدكٝل , ؾه٬ ع٢ً ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف ايٓكٛم ايٛاضز٠ ؾٝٗا ع٢ً غ

 ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ا٫ْػإ بكٛض٠ عا١َ.
اييت ْكت ع٢ً تػٝري سكٍٛ شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ ع٢ً  2013َعاٖس٠ َطانـ يػ١ٓ .2

املكٓؿات ايؿهط١ٜ, ٖٞ ا٫ي١ٝ ا٫يعا١َٝ ايٛسٝس٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايتدكٝل ؿُا١ٜ سكِٗ 
 ايعامل١ٝ. ٛعاتيف ايتعًِٝ ٚايٛقٍٛ اىل املطب

ٜ٪نس ايعطام ٚؾا٥٘ بايتعاَات٘ ايسٚي١ٝ ايٛاضز٠ يف  2013يػ١ٓ  38يف اقطاضٙ قإْٛ ضقِ  .3
نْٛ٘ ططؾا ؾٝٗا, ٖٚصا ايكإْٛ ٚؾط اؿُا١ٜ اي٬ظ١َ ؿكٛم شٟٚ ا٫عاق١  2006اتؿاق١ٝ 

  ايبكط١ٜ ٚغريِٖ َٔ شٟٚ ا٫عاقات ا٫خط٣.
  38ستٝادات اـاق١ يف ايكإْٛ ضقِسسز املؿطع ايعطاقٞ َؿّٗٛ ا٭ؾدام شٟٚ ا٫ .4

ٖٚٛ ايكإْٛ اـام بطعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ٚا٫ستٝادات اـاق١، ٚمل ٜهع  2013يػ١ٓ 
ٜٓطبل عًٝ٘ ٖصا املؿّٗٛ ٜعس َٔ ا٭ؾدام شٟٚ  تكػًُٝا أٚ تكٓٝؿًا هلِ ٚامنا نٌ َٔ

١ , ٚمحاٜا٫ستٝادات اـاق١ بػض ايٓعط عٔ ْٛع قكٛضٙ أٚ اعاقتِ٘ أٚ غبب عذعِٙ
سكٛم ا٫ؾدام املعاقني بكطٜا تسخٌ يف ْطام ا٫ؾدام َٔ شٟٚ ا٫ستٝادات 

 اـاق١.

                                                      

 .1221( مغ الجستػر العخاقي 12يشطخ: نز )م/ (2)
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سكٛقًا خاق١ً با٭ؾدام شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ 2013يػ١ٓ  (38ضقِ)  ٜٴكطض ايكإْٛ .5
ٖٚٞ تعس َٔ ا٫َٛض املًش١ بايٓػب١ هلِ ظٜاز٠ ع٢ً َٚٔ نُِٓٗ املعاقني بكطٜا, 

 اْني ايعطاق١ٝ اـاق١.املكطض٠ يف ايكٛسكٛقِٗ ا٫ق١ًٝ 

ٖٛ اؾس ٚقعًا ٚ 2013يػ١ٓ 38املؿطع ايعطاقٞ َكطًح شٟٚ ا٫عاق١ يف قإْٛ اغتدسّ  .6
يف ْؿؼ ٖصٙ ايؿ١٦، نُا اْ٘ اغتدسّ َكطًح شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ , ٖٚصا ٜطبو 

يًتعاٌَ َع٘ يف  ِاملعاقني عٓس ايتطبٝل ايعًُٞ يف أٟ َٔ املكطًشني ٜٓطبل عًٝٗ
 ٛقِٗ. املطايب١ عك

  ملكرتسات ثاًْٝا: ا
اغ٠ٛ بعسز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 2013ْٛقٞ ايعطام با٫ْهُاّ ايؿٛضٟ اىل َعاٖس٠ َطانـ  .1

ملا تتهُٓ٘ ٖصٙ املعاٖس٠ َٔ تٝػري ايتُتع عل ايتعًِٝ يًُعاقني بكطٜا ٚقطا٠٤ 
 .امل١ٝ باْػام ْكت عًٝٗا املعاٖس٠املطبٛعات ايؿهط١ٜ ايع

ان١ ملهاؾش١ ايع٢ُ ٚػٓب ا٫قاب١ ب٘ بني املهتب ا٫قًُٝٞ ميهٔ يًعطام تٛقٝع عكس ؾط .2
يؿطم املتٛغط يًٛناي١ ايسٚي١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ ٚبني ٚظاض٠ ايكش١ ايعطاق١ٝ يطؾع 

 َػت٣ٛ اـسَات ايطب١ٝ يًعٕٝٛ. 

ْسعٛ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ اىل تأغٝؼ ؾ١ٓ اٚ مجع١ٝ ع٢ً غطاض " ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١  .3
ًه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يٲؾاز٠ َٔ اؾٗٛز ايسٚي١ٝ اييت تبصٍ يًٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ" يف املُ

 ايع٢ُ يف ْطام بطاَر ٚاغرتاتٝذٝات َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ. 

اـام بطعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١  2013يػ١ٓ 38 ف ثاْٝا(قإْٛ ضقِ 1تعسٌٜ ْل )ّ/ .4
١ٝ اٚ ش١ٖٝٓ اٚ ٚاييت قٓؿت شٚ ا٫عاق١ اىل ا٫قاب١ ب)عا١ٖ بسْ ٚا٫ستٝادات اـاق١

 سػ١ٝ( اىل ؼسٜس َع٢ٓ ٖصٙ ايعاٖات بؿهٌ زقٝل بعس ا٫غتعا١ْ باؾٗات ايطب١ٝ.

زٚضا صٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يف ايعطام إ تًعب ب اـاق١ ٪غػاتاملُعٝات ٚاؾتػتطٝع  .5
ٚتهٕٛ ممج١ً يف ١٦ٖٝ ٚاسس٠ داَع١ يهٌ ا٫ؾدام املعاقني بكطٜا َٔ  ؾاع٬
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٫غُٝا بعس ظٜاز٠ اعسازِٖ بػبب ايعٓـ  يٲعاق١ ١ايٛناي١ ايسٚيٝٚمتجًِٝٗ يف  ,ايعطاقٝني
ٚا٫ضٖاب ٚايٓعاعات املػًش١, يًعٌُ ع٢ً تععٜع ٚمحا١ٜ سكٛقِٗ يف ضقس َٚطاقب١ تٓؿٝص 

 .ع٢ً ايكعٝس ايٛطين 2006 اتؿاق١ٝ

The Authors declare That there is no conflict of interest 

 بدسـادلظ
  طب١ٝبايًػ١ ايع كازضامل
    ايهتب: ا٫ٚ
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 .1966سٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايعٗس اي -3
 .2006اتؿاق١ٝ سكٛم ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ يػ١ٓ  -1
 .2008اتؿاق١ٝ سكٛم ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١ ٚايربٚتٛنٍٛ ا٫ختٝاضٟ يعاّ  -3
َعاٖس٠ َطانـ اـاق١ بتػٌٗٝ ْؿاش املكٓؿات ايؿهط١ٜ يصٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يػ١ٓ  -1

2013. 
 خاَػا: ا٫ع٬ْات ايعامل١ٝ

 . 1970ٕ سكٛم املتدًؿني عكًًٝا عاّ اع٬ -1
  1975ا٫ع٬ٕ اـام عكٛم املعٛقني عًَُٛا يػ١ٓ  -2
   .1948ا٫ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْػإ  -3
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 غازغا: قطاضات اؾُع١ٝ ايعا١َ ي٬َِ املتشس٠

نإْٛ 9(, امل٪ضر يف 30-)ز3447قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ ي٬َِ املتشس٠, املطقِ  -1
 .1975ا٫ٍٚ/زٜػُرب 

 ابعا: تكاضٜط بعج١ ا٫َِ املتشس٠ يف ايعطام غ
تكطٜط سٍٛ سكٛم  ا٫ؾدام شٟٚ ا٫عاق١ يف ايعطام, سكٛم ا٫ْػإ, بعج١ ا٫َِ   - 1

 .2016املتشس٠ ملػاعس٠ ايعطام)ْٜٛاَٞ(, نإْٛ ا٫ٍٚ 
 ايٛط١ٝٓ ايعطاق١ٝ : ايسغاتري ٚايكٛاْنيثآَا

 .2005ايسغتٛض ايعطاقٞ يعاّ  -2
 .۰۲00( يػ١ٓ ١22 ايعطاق١ٝ ضقِ )قإْٛ ٚظاض٠ ايرتبٝ -1
 .2013( يػ١ٓ 38قإْٛ ضعا١ٜ شٟٚ ا٫عاق١ ٚا٫ستٝادات اـاق١ ضقِ ) -3
 .۰۲0۲( يػ١ٓ 25قإْٛ ٚظاض٠ ايؿباب ٚايطٜان١ ضقِ ) -1
          .1980( يػ١ٓ 126قإْٛ ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ضقِ ) -1
 .۰۲04( يػ١ٓ 11قإْٛ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايعطاقٞ ضقِ ) -6

 َٛاقع ايؿبه١ ايسٚي١ٝ بايًػ١ ايعطب١ٝ :تاغعا

  www.un.org/arabic قؿش١ ايتُهني ٚايت١ُٝٓ ؿكٛم ا٫ْػإ  -2
تأٌٖٝ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١، َٓؿٛضات اؾُع١ٝ ايٓػا١ٝ٥ ظاَع١ اغٝٛط، َكط،  -1

2004 ،www.gulkids.com.  
اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ايتعًٝل ايعاّ ؾ١ٓ ا٭َِ املتشس٠ اـاق١ ب -3

 ، طبٝع١ ايتعاَات ايسٚي١ ايططف، 3ضقِ 
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsft  

  , ٚظاض٠ ايكش١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ,عاق٫١زيٌٝ خسَات ٚظاض٠ ايكشـ١ يصٟٚ ا -1
 https://www.moh.gov.sa. / 

 .2011تكطٜط َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ سٍٛ ا٫عاق١, عاّ  -1
www.who.int.201 1  

http://www.gulkids.com/
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendocument
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/Disability.aspx
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, املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ 2013  َطانـ ملعاٖس٠ ٚايؿٛا٥س ايط٥ٝػ١ٝ هاّا٭س -6
 . www.wipo.int  ,1620ايؿهط١ٜ, 

ضدب  9 -ايج٬ثا٤  زا٩ز ايؿطسإ, يًُهؿٛؾني ٚد١ٗ ْعط, دطٜس٠ ايؿطم ا٫ٚغط , -1
 ,|15|َـ ضقِ ايعسز 2020َاضؽ  03 -ٖـ  1441

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary

_marrakesh.html. . 

 ي٢ًٝ اَعٜط, َعاٖس٠ تػٌٗ ْؿاش شٟٚ اٱعاقات ايبكط١ٜ يًهتب,  -8
https://www.scidev.net/mena/news/facilitating-access-

books-visually-impaired/. 

َعاٖس٠ َطانـ يتٝػري ايٓؿاش إىل املكٓؿات املٓؿٛض٠ يؿا٥س٠ ا٭ؾدام املهؿٛؾني أٚ  -9
,(2013َعاقٞ ايبكط أٚ شٟٚ إعاقات أخط٣ يف قطا٠٤ املطبٛعات )  

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_mar

rakesh.html 

  ,ايتشايـ ايسٚيٞ يٲعاق١ -22
https://www.internationaldisabilityalliance.org 

  .ا٫ؼاز ايعاملٞ يًُهؿٛؾني -22
https://stringfixer.com/ar/World_Blind_Union   

 بطْاَر ايٛناي١ ايسٚي١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ ايع٢ُ (1تكؿح ) -21
 (IAPB)  2021-2022  https://www.iapb.org    

َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ ,املهتب ا٫قًُٝٞ يؿطم املتٛغط, اغرتاتٝذ١ٝ ايٛقا١ٜ َٔ  -23
 ايع٢ُ ٚايكِ,

http://www.emro.who.int/ar/control-and-preventions-of-

blindness-and-deafness/strategy-and-policy/strategy-and-      

policy.html 

 
 
 

http://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html
https://www.scidev.net/mena/news/facilitating-access-books-visually-impaired/
https://www.scidev.net/mena/news/facilitating-access-books-visually-impaired/
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html
https://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://stringfixer.com/ar/World_Blind_Union
https://www.iapb.org/
https://www.iapb.org/
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 َٛاقع ايؿبه١ ايسٚي١ٝ بايًػ١ ا٫ْهًٝع١ٜعاؾطا : 
1-Advancing the rights of persons with disabilities, 

https://www.internationaldisabilityalliance.org 

2-IDA submission for the joint General 

Comment/Recommendation of the Committee on the 

Rights of the Child and the Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women on harmful. 

practiceshttps://web.archive.org/web/20141006071035/htt

p://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Harm

fulPractices/InternationalDisabilityAlliance.pdf 

3-International Disability Alliance in Brief2019                      

http://www.internationaldisabilityalliance.org/ 

4-Guideline for  School Eye  Health for the Eastern 

Mediterranean Region (EMR),   IAPB   & IMIPACT,   

2020.  

    http://www.pbunion.org/IMPACT-EMR-Guidelines-1.pdf 
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