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   ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الوايية الوشبي  يميينة ىما  ف  المملكة األبينية  

  . 1993الياشمية   ف  ايبي  / نيأا  

 ذ ينحظ الزياايد المقبيد ف  اىاياي المواقي  ف  الاق  الوبي  اتحالي   ل  شااااابيحاة 

 بات .اتتماىية غيب منتتة   بغ  ما تملكه م  قي 

ا ذ يمم  يما تلااامنته الشااابائل الأااامااية م  مال  اقي  اميايا اتكاف  اتتماى    نظمت 

 الألاك اليشبو اافأحت المتا  للقاقات اةنأانية للتةاليب ىل  انماق الحياد اانظمتيا.

ا ذ يايبك ماا نصااااات ىلياه الماااليا االلاائح الوبيياة االايالياة م  اأاااااس امياايا يشاااااة   

 المواقي .

كي ا  تةهي  المواق ا ىايد تةهيله لنأات ايد يما يملكه م  قيبات اتةمي  الوم  له يما  ا ذ يم

يتناأا  مل التةهي  الذو تلداه   هما اللامانة األكييد لتحديا ذاته ا فأااح المتا  امامه للمأااهمة  

 ف  الوملية اةنتاتية .

  نتاح هذه الوملية ا ذ يبو ا  يمج المواق ف  المتتمل ها حا م  حداقه األأااااأاااية اا

 يبتيق يتةمي  الشباق االظباف اللبابية لتوله قايبا  ىل  االىتماي ىل  ن أه .

ا ذ يوظ  ياب الايالاة فيماا تتخاذه م  تاياييب اقاائياة للحاي م  ظااهبد الواق  اكاذلاك ياب 

منظمات اصاااحا  الوم  االوما  االمنظمات األخبو غيب الحكامية ف  متا  بىاية المواقي   

 يلي  اتشويلي  .اتةه

ا ذ يمكي ىل  حديدة الاق  الوبي  الااحي الاابابد بأاا  أااياأااة ىبيية ماحيد يشااة   

 المواقي  اأتكماال  لمأيبد الوم  الوبي  المشتبك .

اىلياه فداي قبب الممتمب الماافداة ىل  االت ااقياة اآلت  نصاااااياا  االت  يقلا ىليياا االت ااقياة  

 تةهي  اتشوي  المواقي .  يشة  1993( لوا   17الوبيية بق  )
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 أوال :  

 التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق  

 المادة األولى

المواق ها الشخص الذو يوان  م  ندص ف  يوض قيباته التأيية اا الحأية اا الذهنية  

ايو لوتزه كليا اا تزئيا ى  الوم    اا    نتيتة مبض اا حايث اا أي  خلد  اا ىام  اباال 

االأتمباب يه اا التبق  فيه   اكذلك الوف قيبته ىل  الديا  يإحيو الاظائف األأاأية األخبو  

 ف  الحياد   ايحتاج  ل  البىاية االتةهي  م  ات  يمته اا  ىايد يمته ف  المتتمل . 

 المادة الثانية 

د مينية ىل  اأس ىلمية   تييف  ل  االأت ايد م   تةهي  المواقي  ها ىملية منظمة امأتمب

الديبات المتاحة ليو المواق   ايت  تاتيييا اتنميتيا ىيب يبامج تةهيلية شاملة   تك   تحديا  

 اىل  مأتاو لديباته األيائية   يما يأاىيه ىل  االنيماج ف  ييئته القييوية .  

 المادة الثالثة

المواقي  ها ىملية اأت ايد   الحصا  ىل  ىم   تشوي   لتمكيني  م   المتاحة   م  قاقاتي  

 يتناأ  مل قيباتي    ااالأتمباب يه االتبق  فيه .  

 المادة الرابعة 

يدصي يإيماج المواقي   كأايي  ميابات تأاىيه  ىل  التكيف مل ييئتي  يةكيب قيب  ممك   

 م  الأيالة .  

 المادة الخامسة

 ل : يصنف المواقا  حأ  أي  اةىاقة كما ي

 )أ( المعوقون جسديا : 

 ه  األشخاص الذي  يااتيا   ىاقة ف  حبكتي  القييوية نتيتة خل  اا مبض اا ىاهة. 

 )ب( المعوقون حسيا : 

 ه  األشخاص الذي  ندصت قيباتي  الحأية لاظي ة ىلا اا اكالب لييي . 

 )ج( المعوقون ذهنيا  : 

ه  األشاااخاص الذي  يوانا  م  ندص ف  قيباتي  الذهنية   يمالب ىل  ىمليات اةيباك 

 اا البيق   اا االأتنتاج لييي  . 
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 ثانيا:

 السياسات 

 المادة السادسة

تدا  ك  يالة يالتواا  االتنأيا مل اصحا  الوم  االوما  يالل أياأات خاصة يبىاية  

يمكني  يما  اتشويلي   اتةهيلي   التية    المواقي   يتحييي  اتدا   المتتمل    ف   يابه   اياء  م  

 المختصة يتن يذ هذه الأياأات .  

 المادة السابعة

ياألم    الخاصة  التياييب  ياتخاذ  قيا  اصحا  األىما   تك    الت   يالة اةتباءات  تتخذ ك  

الت   الصناى  االأنمة المينية   اكذلك  تباء التحايبات النزمة ف  مويات ااياات اةنتاج  

 يوم  ىلييا المواقا    يما يمم  حمايتي    ايأي  ىليي  اياء ىملي  . 

 المادة الثامنة 

تدا  ك  يالة  ىني  تباء التوياي الوا  للأكا   ياأتدصاء المولامات اةحصائية ى  ىيي  

لتحييي   المأاحات االيباأات  اانااع  ىاقتي   اتأو   ل   تباء  افئاتي   ااأيا   المواقي   

 هذه الظاهبد   االتوبف ىل  اأياييا اىاامليا .  حت  

 ثالثا: 

 تأهيل المعوقين  

 المادة التاسعة

بىاية اتةهي  المواقي  امحا اميتي      تتال  اليالة افدا ةمكانياتيا المأئالية األأاأية ف  

 اتوم  ىل  تشتيل ايى  الممأأات غيب الحكامية الواملة ف  هذا المتا . 

 المادة العاشرة

تك    ىياي اتيبي  الوناصب ال نية النزمة االممهلة للتوام    تتخذ ك  يالة اةتباءات الت 

 االت اى  مل المواقي  يقبيدة ىلمية أليمة . 

 المادة الحادية عشرة 

 تدا  ك  يالة يإصياب التشبيوات المنظمة لبىاية اتةهي  اتشوي  المواقي  . 

 رابعا :  

 تشغيل المعوقين  
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 المادة الثانية عشرة 

شوي  ىيي م  المواقي  ف  الممأأات الحكامية اغيب الحكامة    يك   تشبيل ك  يالة ت

 يالنأية المئاية االشباق الت  يحييها التشبيل المحل  .  

 المادة الثالثة عشرة 

الوم  يي  المواقي    تكافم ال بص ف   يتقييا مييا  الك يلة  يحيي تشبيل ك  يالة اللاايق 

   تقييا هذا المييا يي  التنأي  م  المواقي . اغيبه  ىني تأااو الديبات االممهنت   كما يك 

 المادة الرابعة عشرة 

يك   تشبيل ك  يالة  ىقاء األالاية للمواقي  لشو  يوض الاظائف االمي  ف  األتيزد  

 الحكامية اغيب الحكامية   الت  تتنء  مل قيباتي  ا مكانياتي  .  

 المادة الخامسة عشرة 

ية للمواقي  م  ذاو اةىاقة الشيييد   اغيب الدايبي   تأو  ك  يالة ةقامة الابش المحم 

 ىل  االنخباق ف  حبكة الوم  .  

 المادة السادسة عشرة 

توم  ك  يالة ىل  تشتيل المواقي  لتةأيس تمويات تواانية  نتاتية خاصة يي    اىل   

 يى  هذه التمويات يمختلف الاأائ  المتاحة .  

 المادة السابعة عشرة 

يالة ى اا  توم  ك   يةن أي   يييبانيا  ةقامة مشابيل  نتاتية صويبد  المواقي   تشتيل  ل  

 يالمشابكة مل آخبي    اىل  يى  هذه المشابيل يمختلف الاأائ  المتاحة. 

 المادة الثامنة عشرة 

تتخذ ك  يالة اةتباءات النزمة ةى اء اياات اةنتاج الت  يأتخيميا المواقا  ف  ىملي   

 اا م  تزء منيا. م  البأا  التمبكية 

 خامسا  : 

 إدماج المعوقين  

 المادة التاسعة عشرة 

الحبكية االأموية االيصبية   للمواقي       توم  ك  يالة ىل  تافيب الموينات التوايلية  

 اتديي  التأيينت النزمة لويب الدايبي  للحصا  ىلييا.  
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 المادة العشرون

 توم  ك  يالة ىل  تشتيل صناىة الموينات التوايلية محليا .  

 المادة الحادية والعشرون 

ال االناء  المواقي   اتند   حبكة  لتأيي   النزمة  التشبيوات  يالة  ك   ىني  قامة  تصيب  وم  

 المنشآت التيييد   اتوم  ىل   تباء التحايبات اللبابية ىل  الدائ  منيا . 

 المادة الثانية والعشرون 

تتخذ ك  يالة اةتباءات اللبابية للحيالة يا  تيميش ياب المواقي  ف  الوم    ا تاحة  

 ال بصة لي  للتوييب ى  قيباتي  .  

 المادة الثالثة والعشرون 

ك  يالة تشتيل منظمات الوما  ىل  تخصيص اتكييف تزء م  انشقتيا الخيمية    ينيو  ىل 

 االتواانية ااالتتماىية لبىاية اىلائيا م  الوما  المواقي    يما يتنء  مل ظباف  ىاقتي  .  

 سادسا :

 امتيازات خاصة  

 المادة الرابعة والعشرون 

م  اأتخيا  المااصنت الوامة متانا   يحيي تشبيل ك  يالة اةتباءات الك يلة يتمكي  المواق  

   اا يةأواب مخ لة . 

 المادة الخامسة والعشرون 

يك   تشبيل ك  يالة  ى اء المواق تأييا ىني اأتيبايه أيابد محابد الأتخيامه الشخص   

ايمنح هذا االمتياز يصابد يابية تحييها التشبيوات    م  يفل بأاميا التمبكية كليا اا تزئيا   

 المحلية .  
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 سابعا  :  

 التعاون العربى  

 المادة السادسة والعشرون 

   ل  بأ  أياأة  تأو  اليا  الوبيية للتواا  فيما يينيا  ايالتنأيا مل مكت  الوم  الوبي 

ىبيية ماحيد يشة  تةهي  اتشوي  المواقي  ابىايتي   تييف  ل  التواا  االتنأيا االتكام  ف   

 هذا المتا .  

 ثامنا :  

 األحكام العامة  

 المادة السابعة والعشرون 

الدانانية اتايع   المنظمة قيدا لنظميا  اية يالة ىبيية ىلا ف   تصيق ىل  هذه االت اقية 

ييا ليو المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي    الذو ييلغ اليا  الوبيية األىلاء ف   االائا التص

 المنظمة يةو تصييا يصله .  

 المادة الثامنة والعشرون 

لك  يالة تصيق ىل  هذه االت اقية ا  تبتيق تيبيتيا ياألحكا  الاابيد فييا   ىل  ا     -1

يني ااال  )التوبيف االتصنيف انقاق  يكا  الحي األين  االبتياق يالمااي الاابيد تحت  

 ( مايد م  ياق  مااي االت اقية .  15التقييا( ايني الامنا  )األحكا  الوامة( ا)

تيلغ اليالة المااي الت  يت  االبتياق ييا   افدا ألحكا  ال دبد األال  م  هذه المايد    ل     -2

 ييا .  المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  ف  اقت  يياع االائا التص

لك  يالة ا  تبتيق الحدا  يةية مايد م  مااي االت اقية ل  يت  االبتياق ييا يياية   اذلك    -3

يتيليغ المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي    ايوتيب ذلك تزءا  ال يتتزا م  التصييا ىل   

 االت اقية . 

 المادة التاسعة والعشرون 

ية حيا اين  يت  ا  يافبه التشبيل لتةهي   توتيب األحكا  المنصاص ىلييا ف  هذه االت اق

اتشوي  المواقي    اال يتاز ا  يتبت  ىل  االنلما   لييا االنتداص م  اية حداق ينص ىلييا  

التشبيل اا االت اقيات التماىية اا الوبف اا األحكا  الدلائية الموما  ييا   اا المقيدة ف  اية  

  اقية .  يالة م  اليا  الوبيية المنلمة  ل  االت
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 المادة الثالثون

تصيح هذه االت اقية ملزمة لك  يالة م  اليا  الوبيية يمتبي تصييديا ىلييا   اتصيح نافذد  

 الم وا  يوي شيب م   يياع االائا تصييا النث م  هذه اليا  ىلييا . 

  اتأبو ىل  اليا  الوبيية األخبو الت  تنل   لييا مأتدين يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع 

 االائا التصييا .  

 المادة الحادية والثالثون 

تولنيا اليالة الولا ا  تتخذ    يتاز ف  حالة الحب    اا حالة القاابا الوامة الت    -1

 تباءات لنأتالناء م  االلتزامات المنصاص ىلييا ييذه االت اقية   ف  اليا الحياي 

 الت  تأتلزميا الحالة .  

ىل  ك  قبف متواقي مابس االأتالناء ا  يحيق مييب ىا  مكت  الوم  الوبي  خن      -2

ييا  كما يت   خقابه يالتابيخ  شيب ياةتباءات الت  اتخذها ااألأيا  الت  يفوت  ل

 الذو تنتي  فيه هذه اةتباءات.  

ييلغ مييب ىا  مكت  الوم  الوبي   ياق  األقباف المتواقيد يتميل اةخقابات الت      -3

 ( م  هذه المايد .  2تصله   قيدا لل دبد )

 المادة الثانية والثالثون 

  نظا  ات اقيات اتاصيات الوم  الوبيية  تأبو يشة  متايوة تقييا االت اقية األحكا  الاابيد ف

  . 

 المادة الثالثة والثالثون 

يحا لك  يالة منلمة  ل  هذه االت اقية ا  تنأح  منيا يوي مل  خمس أناات م  تابيخ  

ن اذها  ايصيح االنأحا  نافذا يوي مل  أنة م  تابيخ  ينا االنأحا   ل  المييب الوا  لمكت   

 ل  اليا  الوبيية  ىل  ا  يكا  قي مل  ىل  تصييديا ىلييا خمس  الوم  الوبي  الذو ييلوه  

 أناات ىل  األق .  

 اال يمالب االنأحا  ىل  ن اذ االت اقية يالنأية لياق  اليا  المنلمة  لييا.  
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 المادة الرابعة والثالثون 

 ذا اقب الممتمب ات اقية تيييد توي  هذه االت اقية تويين  كليا اا تزئيا   اما ل  تنص االت اقية    -1

 التيييد ىل  غيب األحكا  الاابيد ف  هذه المايد فإ :  

)ا( تصييا احي األىلاء ىل  االت اقية التيييد المويلة يأتتيل يحك  الدانا  االنأحا  المياشب  

ايمتبي  ياالنأحا    المتولدة  الأايدة  المايد  نص  ى   النظب  يوض  االت اقية   هذه  م  

 أبيا  االت اقية التيييد المويلة .  

قيا  تصييا اليا  األىلاء    ) ( ياقف ايتياء م  تابيخ أبيا  االت اقية التيييد المويلة

 ىل  هذه االت اقية .  

يالنأية لألىلاء    -2 نافذد الم وا  ف  شكليا املمانيا الحاليي   امل ذلك تظ  هذه االت اقية 

 الذي  صيقاا ىلييا ال  يصيقاا ىل  االت اقية المويلة.  

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


