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   ممتمب الوما  الوبيي المنوداي في يابتاه الواايياة الوشااااابي  يماييناة ىماا   في المملكاة 

 . 1993األبينية الياشمية  في ايبي  / نيأا  

يشاااة  تةهي  اتشاااوي    1993( لوا   17ايوي اقنىه ىل  نصااااص االت اقية الوبيية بق  )

 المواقي . 

يشاااة  مأاااتايات الوم  االأااايما   1966( لوا   1ايوي اقنىه ىل  االت اقية الوبيية بق  )

 ( منيا. 19(  ا )15المايتي  )

يشاااة  المأاااتاي األين  للتةمينات االتتماىية    1971( لوا   3اىل  االت اقية الوبيية بق  )

 ( منيا. 3( ال دبد )9االأيما المايد )

ا  يشاااااة  مأاااااتايات الوم  )مويلة( االأااااايم  1976( لوا   6اىل  االت ااقية الوبيية بق   )

 ( منيا. 19(   )15المايتي  )

يشاة  الأانمة االصاحة المينية االأايما المايد  1977( لوا   1اىل  التاصاية الوبيية بق  )

 ( منيا. 5)

يشاة  التاتيه االتيبي  الميني االأايما المايد  1977( لوا   2اىل  التاصاية الوبيية بق  )

 ( منيا. 3( ال دبد )14)

يشاااة  الخيمات االتتماىية الومالية االأااايما   1983( لوا   6اىل  التاصاااية الوبيية بق  )

 ( منيا. 18( ا )6( ا)3المااي )

ا ذ يوتيب الممتمب ا  م  المناأااا  الااال مواييب ا تباءات ت صااايلية في  قاب تاصاااية  

( يشااة  تةهي  اتشااوي   17لنأااتبشاااي ييا ىني تقييا األحكا  الاابيد في االت اقية الوبيية بق  )

 لمشاب  لييا اىنه. المواقي   ا

( 7فإنه يدبب الماافدة ىل  التاصاية اآلتي نصايا  االتي يقلا ىلييا التاصاية الوبيية بق  )

 يشة  تةهي  اتشوي  المواقي .  1993لوا  

 

 

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 أوال: التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق  

 المادة األولى

المواق ها الشخص الذي يواني م  ندص في يوض قيباته التأيية اا الحأية اا الذهنية   

نتيتة مبض اا حايث  اا أي  خلدي  اا ىام  اباالي ايي لوتزه كليا اا تزئيا ى  الوم   اا  

االأتمباب يه  اا التبقي فيه  اكذلك الوف قيبته ىل  الديا  ياحيو الاظائف األأاأية األخبو  

 في الحياد  ايحتاج  لي البىاية االتةهي  م  ات  يمته اا  ىايد يمته في المتتمل.  

 المادة الثانية 

اتةمي    االتةهيلية   االن أية  ااالتتماىية  الصحية  الخيمات  تافيب  المواقي   يبىاية  يدصي 

االحتياتات ال نية االمايية لنأت ايد م  قيباتي  المتاحة  اتافيب فبص الوم  المناأية لتشويلي   

 ذلك تشبيويا.   ايمتي  في المتتمل  اصاال  ل  تكي ي  مل ييئتي  القييوية  مل ك الة ك  

 المادة الثالثة

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

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

 ته القييوية.  االنيماج في ييئ ىل  مأتاي لديباته األيائية  يما يأاىيه  

 المادة الرابعة 

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

 يتناأ  مل قيباتي  ااالأتمباب يه االتبقي فيه.  

 المادة الخامسة

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

 الة.  الأي

 المادة السادسة

 يصنف المعوقون حسب سبب اإلعاقة كما يلي:  

 المعوقون جسديا:   -أ

ه  األشخاص الذي  يااتيا   ىاقة في قيباتي  القييوية  نتيتة خل  اا مبض اا ىاهة   

 ام  اماللة ذلك:   

 شل  األق ا .   -1
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 الشل  اليماغي.   -2

 الشل  النص ي.   -3

 لماب اا يتب في ااحي اا اكالب م  اقبافي .   -4

 المعوقون حسيا:   -ب

 ه  األشخاص الذي  ندصت قيبتي  الحأية لاظي ة ىلا  اا اكالب لييي   ام  اماللة ذلك:  

 المك افا .   -1

 لواف اليصب الذي  ال يتيي موي  تصحيح النظب.   -2

 الص .   -3

 اليك .   -4

 لواف الأمل الذي  ال يتيي موي  تصحيح الأمل.   -5

 صوايات النقا.   -6

 المعوقون ذهنيا:   -ج

ه  األشخاص الذي  يوانا  م  ندص في قيباتي  الذهنية  يمالب ىل  ىمليات اةيباك  اا  

 البيق  اا االأتنتاج لييي   كحاالت التخلف الودلي ييبتاته المختل ة.  

 المعوقون مرضيا:   -د

ي مأتاي اياء الوم   اتحيي  ه  المصايا  يةمباض مزمنة  تحي م  قيباتي  ىل  االنتظا  ف

 التشبيوات الاقنية في ك  يالة هذه األمباض ايبتة اةىاقة.  

 ثانيا: السياسات

 المادة السابعة

تلل ك  يالة أياأات خاصة يالمواقي  تييف  ل  محا اميتي  اتةهيلي  اتشويلي  ايمتي   

في المتتمل  اتوم  ىل  تةمي  الشباق ال نية  االمايية االك الة التشبيوية النزمة لتحديا هذه  

 الأياأات.  

 المادة الثامنة 

لمواقي  امتايوة  ينيوي ىل  ك  يالة  نشاء تياز متخصص  يتالي اةشباف ىل  بىاية ا

 شئاني  اقلاياه   م  خن  فباع اا احيات.  
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 المادة التاسعة

تأو  ك  يالة  لي  نشاء متلس يل  كافة التيات الحكامية اغيب الحكامية ذات الونقة   

يما فييا اصحا  األىما  االوما   لتنأيا ااقتباح الأياأات المتولدة يبىاية اتةهي  اتشوي   

 المواقي . 

 لعاشرةالمادة ا

تأو  ك  يالة  ل   تباء اتشتيل اليحاث االيباأات المييانية  لتداي  خيمات تةهي  اتشوي   

 المواقي   اصاال  ل  تحأينيا  ااالبتداء يمأتااها.  

 

 ثالثا: تأهيل المعوقين 

 المادة الحادية العشرة

  الالنالة   تأو  ك  يالة  لي  نشاء صنياق اقني للمواقي   تأاه  في تمايله اقباف الوم

 ااية تيات اخبو يتالي اةن اق ىل  ىمليات تيبي  اتةهي  المواقي .  

 المادة الثانية عشرة 

 ينيوي ىل  ك  يالة  صياب التشبيوات المتولدة يبىاية اتةهي  المواقي  

 المادة الثالثة عشرة 

 تعمل كل دولة وفقا إلمكانياتها على:  

 قي   اتافيب المويات االاأائ  النزمة ليا.   نشاء مباكز متخصصة للتةهي  الميني للموا (أ)

 تشتيل الممأأات غيب الحكامية الواملة في متا  تةهي  المواقي .   (ب )

 المادة الرابعة عشرة 

النزمة   ال نية  الوناصب  اتيبي   ةىياي  الك يلة  اةتباءات  اتخاذ  يالة  ك   ىل   ينيوي 

 االممهلة  للتوام  االت اى  مل المواقي   يقبيدة ىلمية أليمة.  

 رابعا: تشغيل المعوقين  

 المادة الخامسة عشرة 

توم  ك  يالة  يالتواا  مل اصحا  األىما  االوما   ىل  تافيب فبص الوم  للمواقي ,  

 اتتخذ اةتباءات الدانانية النزمة لذلك.  
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 المادة السادسة عشرة 

ينيوي ىل  ك  يالة   صياب التشبيوات التي تك   تشوي  ىيي م  المواقي  في الممأأات  

 %.  4  الحكامية اغيب الحكامية ينأية ال تد  ى

 

 المادة السابعة عشرة 

تخصص التشبيوات في ك  يالة اظائف امينا موينة في اتيزتيا المختل ة للمواقي  تتنء   

 مل قيباتي   اال يتاز تويي  غيبه  فييا  ما ل  يتدي  مواق لنلتحاق ييا.  

 المادة الثامنة عشرة 

ئف االمي  في األتيزد  يك   تشبيل ك  يالة  ىقاء األالاية للمواقي  لشو  يوض الاظا

 الحكامية اغيب الحكامية  التي تتنء  مل قيباتي  ا مكانياتي .  

 المادة التاسعة عشرة 

ينيوي ىل  ك  يالة تحييي التية البأمية التي تتالي تشخيص ناع الواق  اتحييي يبتته   

 للمأاىيد في اختياب المينة التي تتناأ  مل تلك اةىاقة.  

 المادة العشرون

اأااها  تلتز اةنتاتية  الممأأات  التزا   ميو  يمباقية  يالة  ك   في  الوم   ت تيش  اتيزد    

 يتقييا التشبيوات المنظمة لتشوي  المواقي .  

 المادة الحادية والعشرون 

المواقي    الوم  يي   تكافم ال بص في  الك يلة يتقييا مييا  ينظ  تشبيل ك  يالة اللاايق 

 نت كما تك   تقييا هذا المييا يي  التنأي  م  المواقي .  اغيبه   ىني تأااي الديبات االممه

 المادة الثانية والعشرون 

ينيو  ىل  ك  يالة اتخاذ اةتباءات النزمة ةى اء اياات اةنتاج الت  يأتخيميا المواقا   

 ف  ىملي  م  البأا  التمبكية   اا تزء منيا . 

 المادة الثالثة والعشرون 

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

 يى  هذه التمويات يمختلف الاأائ  المتاحة.  
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 المادة الرابعة والعشرون 

ينيوي ىل  ك  يالة مأاىيد المواقي  ةنشاء مشابيل  نتاتية صويبد يييبانيا يةن أي  اا  

 يالمشابكة مل آخبي   ايى  هذه المشابيل يمختلف الاأائ  المتاحة.  

 المادة الخامسة والعشرون 

ينيوي ىل  ك  يالة اتخاذ اةتباءات النزمة ةى اء المواقي  م  البأا  التمبكية اا م   

 منيا ىني اأتيبايه  اياات اةنتاج الت  يأتخيمانيا ف  ىملي  . تزء 

 المادة السادسة والعشرون 

ينيوي ىل  ك  يالة اتخاذ اةتباءات النزمة ةى اء الابش المحمية االتمويات التواانية  

 اةنتاتية الخاصة يالمواقي  م  اللبائ  كليا اا تزئيا.  

 خامسا: إدماج المعوقين 

 ة والعشرون المادة السابع

توم  ك  يالة ىل  تافيب الموينات التوايلية  الحبكية االأموية االيصبية للمواقي   اتديي   

 التأيينت النزمة لويب الدايبي  للحصا  ىلييا.  

 المادة الثامنة والعشرون 

المواقي  في   للحيلالة يا  تيميش ياب  اتخاذ اةتباءات اللبابية  ينيوي ىل  ك  يالة 

 الوم  ا تاحة ال بصة لي  للتوييب ى  قيباتي .  

 المادة التاسعة والعشرون 

ينيوي ىل  ك  يالة  صياب التشبيوات التي تك   قيا  اصحا  األىما  يمباىاد الينيأية   (أ)

الصناىية التيييد  اتوم  ىل   تباء التحايبات اللبابية  التةهيلية  ىني تصمي  المنشآت  

 ىل  الدائ  منيا يييف تأيي  حبكة المواقي  ياخ  المنشآت.  

 الوم  ىل   تباء التحايبات النزمة ىل  القبق الوامة  لتأيي  اتند  احبكة المواقي .   (ب )

ي  ( ج) الوامة يما  المياني الحكامية ااألماك   التحايبات النزمة في  للمواق أيالة   تباء  تيح 

 الحبكة ااأتخيا  مختلف المبافا.  
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 المادة الثالثون

التي   التحايبات  الناتمة ى   التكاليف  ينيوي ىل  ك  يالة توايض اصحا  األىما  ى  

يتبانيا في اماك  الوم   اا في اياات اةنتاج  لتأيي  حبكة اىم  الواملي  المواقي   ايت   

 تباها اليالة مناأية  امنيا اةى اء م  اللبائ  كليا اا تزئيا.  التوايض  ليي  يالقبق التي 

 المادة الحادية والثالثون 

ينيوي ىل  ك  يالة اتخاذ اةتباءات التي تك   قيا  اصحا  األىما  ياتخاذ التياييب الخاصة  

اج  ياألم  الصناىي االأنمة المينية اكذلك  تباء التحايبات النزمة في مويات ااياات اةنت

 التي يوم  ىلييا المواقا  يما يمم  حمايتي  ايأي  ىليي  اياء ىملي .  

 المادة الثانية والثالثون 

ينيوي ىل  ك  يالة تشتيل منظمات الوما  ىل  تافيب بىاية خاصة ألىلائيا م  المواقي    

اتخصيص تزء م  انشقتيا الخيمية االتواانية لبىايتي  يما يتنء  اظباف  ىاقتي   مل مباىاد  

 األالاية في التخصيص في ميايي  اةأكا  االمااصنت االتواانيات االأتينكية.  

 والثالثون  المادة الثالثة

ينيوي ىل  ك  يالة تشتيل منظمات الوما  ىل  تحم  مأئالية تقييل حياد اىلائيا م   

 المواقي   ايمتي  اتتماىيا م  خن  نشاقاتيا االتتماىية االالدافية االبيالية. 

 المادة الرابعة والثالثون 

يف المواقي  في  ينيوي ىل  ك  يالة االأت ايد م  اأائ  اةىن   يما يأاىي ىل  يمج اتكي

 المتتمل  افا منياج ىلمي ميباس م  قي  اختصاصيي  في متالي المواقي  ااةىن .  

 سادسا: امتيازات خاصة  

 المادة الخامسة والثالثون 

 ينبغي على كل دولة:  

كالمتاحف   (أ) لليالة   التايوة  االتبفييية  الالدافية  لألماك   اليخا   بأا   م   المواق   ى اء 

 ينما  اغيبها.  االمأابح اياب الأ

الأوي لمنح المواق تخ يلات خاصة ىل  بأا  يخا  األماك  المشاب  لييا في ال دبد )ا(   (ب )

 التايوة للدقاع الخاصة.  
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 المادة السادسة والثالثون 

ينيوي ىل  ك  يالة اتخاذ اةتباءات الك يلة يتمكي  المواق م  اأتخيا  المااصنت الوامة  

 متانا  اا يةأواب مخ لة.  

 المادة السابعة والثالثون 

ينيوي ىل  ك  يالة  ى اء المواق تأييا  ىني اأتيبايه أيابد محابد الأتخيامه الشخصي  

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

 في ك  يالة.  

 المادة الثامنة والثالثون 

 اق يياية لتيأيب تمتوه ياالمتيازات التي تمنحيا له التشبيوات.  ينيوي ىل  ك  يالة تزايي المو

 سابعا: التعاون العربي  

 المادة التاسعة والثالثون 

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

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

 هذا المتا .  

 المادة األربعون 

ا  ات اقيات اتاصيات الوم   تأبي يشة  متايوة تقييا هذه التاصية األحكا  الاابيد في نظ

 الوبيية. 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 


