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 مقدمة

 المتعلقة السیاسات مجال شھد ،2006م عا في ةاإلعاق ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة إقرار منذ
ل إذ نوعیة نقلة باإلعاقة ّ  تحو   منظار من اإلعاقة فھم إلى ووضعھ، الفرد حول متمحورة طبیة، مقاربة من   

 حقوق منظار فمن. الخاصة الفرد ظروف العامةعلى البیئة تأثیر االعتبار بعین یأخذ الذي اإلنسان، حقوق
 . بھا المحیطة والمادیة االجتماعیة والبیئة فردیة حالة بین القائم التفاعل عن اإلعاقة تنتج اإلنسان،

 ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة على   َّ  صد قت أو   ّ  وق عت قد العربیة البلدان غالبیة وكانت
ً اجتماعیا   اإلعاقة وذوات ذوي األشخاص دمج لضمان المؤسسیة وأطرھا قوانینھا بتعدیل والتزمت           

 . 1الحیاة مفاصل جمیع في

ّ  س ج ل وفیما  الوطنیة والقوانین كاالستراتیجیات السیاساتیة، المجاالت من الكثیر في واضح   ّ  تقد م ُ 
 لتقییم نظام اعتماد كیفیة وھو أال األساسیة، مجاالتھا أحد في ضبابیة الصورة تزال ال باإلعاقة، المتعلقة
 حقوق على المرتكزة ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة مقاربة مع یتماشى بما وتحدیدھا، اإلعاقة
 .اإلنسان

ّ  شك ل وقد  المتداولة التعریفات كما الحالیة، المعرفة   ّ أن   في أولھما     ّ یتمث ل :اثنین لسببین تحدیا ذلك  
ً أحیانا   ال       ّ یتطل ب ما وھذا لإلعاقة، طبي فھم إلى تستند تزال ال اإلعاقة، بشأن        ّ  ً تحو  ً مفاھیمیا       معالمھ تتبلور لم         
ً تبعا   البلدان تواجھھا التي التقنیة التحدیات في ثانیھما ویكمن بعد؛  الفریدة، واالقتصادیة االجتماعیة لظروفھا     

 . الحاكمة المؤسسیة وھیكلیتھا الجغرافي، وتكوینھا

 واإلجراءات الداخلیة واألنظمة الوطنیة التشریعات عن عامة لمحة تقدیم إلى العرض ھذا یھدف
 واإلمارات األردن، :ھي عربیة دولة 18 في وتحدیدھا اإلعاقة تقییم عملیة ترعى التي والسیاسات اإلداریة
ُ     وع مان، والعراق، والسودان، السوریة، العربیة والجمھوریة وتونس، والبحرین، المتحدة، العربیة دولة و  

 وموریتانیا، السعودیة، العربیة والمملكة والمغرب، ومصر، ولیبیا، ولبنان، والكویت، وقطر، فلسطین،
 .المتحدة األمم في المتبع العربي األبجدي الترتیب البلدان إدراج في اتبعنا وقد .والیمن

ً نطاقا   أوسع تقییم عملیة من بسیط جزء سوى التقریر ھذا في المستعرضة القوانین وما  تجري      
 اإلعاقة تقییم عملیة توافق لضمان كافیة، غیر   ّ  إن ما ضروریة، القانونیة األطر   ُ    وت عتبر. مستویات عدة على

 . اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق ةاتفاقی مع وتحدیدھا
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 البحث منھجیة

 المتعلقة اإلداریة واإلجراءات الداخلیة واألنظمة القوانین عن معلومات جمع إلى البحث ھذا استند
 إلى إرسالھما   ّ تم   اثنین استبیانین نتائج إلى        ً استنادا        ً عربیا ،     ً بلدا   18 في بھا والمعمول وتحدیدھا اإلعاقة بتقییم

ّ  تضم ن آخر باستبیان  ُ   أ تبع ثم ،2019 أكتوبر/األول تشرین في األول  ُ   أ رسل. حكومیة تنسیق جھات  أسئلة   
 دارت التي والنقاشات  ُ   ق دمت التي العروض إلى باإلضافة ھذا ؛2020 سبتمبر/أیلول في محددة توضیحیة

  انعقد والذي اإلسكوا، لدى الدورات بین العامل باإلعاقة المعني الخبراء لفریق الرابع االجتماع في
 .2019 دیسمبر/األول كانون 15و 14 یومي القاھرة في

  العربیة، المنطقة في باإلعاقة المتعلق القانوني للوضع ومنھجي   ّ  مت سق عرض تقدیم وبغیة
  :ھي أساسیة محاور خمسة حول األسئلة دارت وقد. البلدان كل إلى نفسھا األسئلة مجموعة توجیھ   ّ تم  

 اإلعاقة، تقییم نظام (3) اإلعاقة؛ تقییم على     ّ  القی مة الجھة (2) الوطنیة؛ القوانین في باإلعاقة التعریف (1)
 اإلعاقة؛ ومعاشات والعمالة التعلیم تقییم ذلك في بما للتقییم، االجتماعیة بالمقاربة الطبیة المقاربة لمقارنة

 .سجالتھا أو اإلعاقة بیانات قاعدة (5) اإلعاقة؛ بطاقة (4)

 :توضیحیة مالحظات

 تمت واضحة غیر كانت وحیثما ھي، كما إیرادھا   ّ تم   منقوصة المعلومات كانت حیثما •
 ذلك؛ إلى اإلشارة

  القانونیة التسمیة في      ً واردا   كان حیثما" معاق" أو" معوق" مصطلح على الحفاظ تم •
ً علما   تعدیلھ، یجوز وال الخدمة، أو المؤسسة أو للتشریع الرسمیة أو  الموصى المصطلح بأن     

 ".اإلعاقة ذو الشخص" ھو المتحدة األمم وثائق في باستخدامھ
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َ    المعتم دة  محاورال  دولة لكل القانونیة األطراستعراض في      

 .باإلعاقة التعریف

 التعریف؟ ھو ما )أ( 
 والمحلي؟ الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب( 

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة

 التقییم؟ عملیة    ّ تول ىی ن َ م   )أ( 
 تركیبتھا؟ ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب( 
 للطعن؟ آلیة ِ  م ن ھل )ج( 

 اإلعاقة تقییم نظام

 اإلعاقة؟ تقییم    ّ یتم   كیف )أ( 
 غایر؟ ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب( 
 غایر؟ ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج( 
 غایر؟ ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د( 
 غایر؟ ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ( 

 اإلعاقة بطاقة

 إعاقة؟ بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ( 
ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(   المؤقتة؟ اإلعاقة لذوي     
 الطلب؟ م   ِّ مقد    من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج( 

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة

ت تتوافر ھل )أ(   رقمیة؟ ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو    ّ سجال 
ً تلقائیا ؟ بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(          
ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(    الوطنیة؟/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     
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 دولة لكل الوطنیة القانونیة األطر عن لمحة

 األردن

 باإلعاقة التعریف -1

 التعریف؟ ھو ما )أ(

ً تعریفا   األردن، في اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق بشأن 2017 لسنة 20 رقم القانون   ّ  یقد م ً وافیا                
 : 2لإلعاقة

 قصور لدیھ    ٍ شخص     ّ كل   إعاقة ذا     ً شخصا    ُ  ّ ی عد   القانون ھذا أحكام تطبیق لغایات: أ-3 المادة )1(
 نتیجة یحول العصبیة، أو النفسیة أو الذھنیة أو الحسیة أو الجسدیة الوظائف في األمد طویل
 الحیاة نشاطات بأحد الشخص قیام دون السلوكیة والحواجز المادیة العوائق مع تداخلھ

 ؛باستقالل األساسیة الحریات إحدى أو الحقوق، أحد ممارسة أو الرئیسیة،

ً وفقا   األمد، طویل القصور  ُ  ّ ی عد  : ب-3 المادة )2(   ُ   ّ ی توق ع ال كان إذا المادة، ھذه من) أ( الفقرة لنص     
 ؛التأھیل إعادة أو العالج بدء تاریخ من     ً شھرا   (24) عن    ّ تقل   ال مدة خالل زوالھ

 من) أ( الفقرة في علیھا المنصوص السلوكیة والحواجز المادیة العوائق تشمل: ج-3 المادة )3(
 إمكانیة أو المیسرة األشكال أو المعقولة التیسیریة الترتیبات غیاب أو نقص المادة ھذه

 أساس على التمییزیة المؤسسیة والممارسات الفردیة السلوكیات تشمل كما الوصول،
 ؛اإلعاقة

 ھذه من) أ( الفقرة في علیھا المنصوص الرئیسیة الحیاة نشاطات بین من عتبر ُ ت  : د-3 المادة )4(
 :التالیة األمور المادة

 والكتابة؛ والقراءة الذاتیة بالعنایة والقیام واألدویة والشراب الطعام تناول •
 والتنقل؛ الحركة •
 والكتابي؛ والبصري الشفھي والتواصل والتعبیر والتركیز التفاعل •
 والتدریب؛ والتأھیل      ّ التعل م •
 .العمل •

                                                
 .، األردن2017لسنة  20حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  قانونمن  (3)المادة  2

http://www.hcd.gov.jo/sites/default/files/New%20law.pdf
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 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى ن َ م   )أ(

 الجھة ھو) األعلى بالمجلس     ً الحقا   إلیھ ویشار( اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق األعلى المجلس
 . المختصة السلطات مع بالتنسیق التقییم، عملیة عن المسؤولة الرئیسیة

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 .مركزي طبي/تقییم وجود على بوضوح    ّ یدل   شيء ال

 التعلیمات إصدار األعلى، المجلس مع بالتعاون الصحة، وزیر یتولى الطبي، التقییم إلى بالنسبة
 الصحة وزیر   ّ ِ یحد  د كما .والتقییم التشخیص ومعاییر وإصدارھا الطبیة التقاریر إعداد آلیة   ّ  تحد د التي

 نوع ن   ِّ تبی    التي الطبیة التقاریر وإصدار اإلعاقة ذوي األشخاص فحص لغایات المعتمدة الطبیة الجھات
 ).اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق نقانو من 15 المادة( وطبیعتھا ودرجتھا اإلعاقة

 وضع والتعلیم، التربیة وزارة مع بالتنسیق األعلى، المجلس یتولى التربوي، التقییم إلى وبالنسبة
  اإلعاقة ذوي للطلبة تدریسھا وطرق المناھج، تطویر ومعاییر التربوي بالتشخیص الخاصة المعاییر

 ). 19 المادة( التعلیمیة المؤسسات في

  ،20183 لعام اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق األعلى للمجلس السنوي التقریر وبحسب لكن،
ً جاریا   العمل یزال ال  فیھا بما اإلعاقة، ذوي األشخاص قانون أحكام لتنفیذ الالزمة اإلجراءات اتخاذ على      

َ  الن س ب وتحدید وتسلیمھا، الطبیة التقاریر وإصدار اإلعاقة، بتقییم المتعلقة تلك  .وأنواعھا اإلعاقة لدرجة    ِ

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 .العامة للتقییمات واضحة آلیة ال   ّ  إن ما اإلعاقة، لمعاش نعم،

  

                                                
 .2019األردن، حزیران/یونیو ، 2018لعام  وحقوقھمالتقریر السنوي األول لرصد أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة  3

http://www.hcd.gov.jo/sites/default/files/New%20law.pdf
http://hcd.gov.jo/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85.pdf
http://hcd.gov.jo/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85.pdf
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 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

 التقییم عملیة تكون أن على اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون من       ً تحدیدا   23 المادة تشدید رغم
 تلك لتفعیل التنفیذیة والتوجیھات اللوائح كافة إصدار بعد یتم لم االختصاصات، ومتعددة ومتكاملة كاملة

 .      ّ المعنی ة الجھات مع بالتعاون وضعھا على ىاألعل المجلس یعمل لذا،. المقاربة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 .واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

ً كلیا   أو      ً جزئیا   العاجز علیھ،      َّ المؤم ن الشخص تقییم یجب اإلعاقة، معاش    ّ یخص   ما في .نعم  عن     
ً متتالیا       ً شھرا   24 فیھا بما األقل، على     ً شھرا   60 لفترة اشتراكاتھ  ّ  سد د والذي العمل،  طبیة لجنة وتتولى.        

ّ  تتشك ل مركزیة،  .4اإلعاقة درجة تقییم األردن، في االجتماعي للضمان العامة المؤسسة إدارة مجلس من    

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 .واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 التمییزیة الممارسات تحظر اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون من 25 المادة    ّ لكن  . واضح غیر
 .تشغیلھم المطلوب اإلعاقة ذوي األشخاص لحصة أدنى   ّ ً حد ا      ّ  وتحد د العمل، مضمار في اإلعاقة أساس على

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .نعم

                                                
. متوفر على موقع الجمعیة الدولیة للضمان االجتماعي 2018یولیو تموز/ 1ملف الضمان االجتماعي في األردن،  4

ISSA)-Association Security Social (International :https://ww1.issa.int/node/195543?country=888. 

http://www.hcd.gov.jo/sites/default/files/New%20law.pdf
http://www.hcd.gov.jo/sites/default/files/New%20law.pdf
https://ww1.issa.int/node/195543?country=888
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ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

  خالل إعاقتھم زوال المتوقع المؤقتة اإلعاقات ذوي لألشخاص التعریفیة البطاقة إصدار  ُ  َ ی من ع
 المادة في علیھ منصوص ھو ما بحسب التأھیل، إعادة أو العالج بدء تاریخ من     ً شھرا   24 تتجاوز ال مدة

 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون من باء-6

 ؟الطلب م   ِّ مقد    من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

ً وفقا    األشخاص لحقوق األعلى المجلس     ّ یتول ى اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق قانون من 16 للمادة     
 تلك وتحتوي. بإعاقة المصابین األردنیین للمواطنین التعریفیة البطاقة إصدار األردن في اإلعاقة ذوي

 المجلس یصدر كما. ودرجتھا وطبیعتھا إعاقتھ ونوع وصورتھ لحاملھا الشخصیة البیانات على البطاقة
 فیھا بما التعریفیة، البطاقة على الحصول طلبات بتقدیم الخاصة اإلجراءات فیھا   ّ ِ یحد  د تعلیمات األعلى
 .والرسوم واإلجراءات الطبیة التقاریر تسلیم

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

ً وفقا    إنشاء العامة اإلحصاءات دائرة تتولى ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون من 45 للمادة     
 تقدیم لضمان علیھا اإلطالع من       ّ المعنی ة الجھات وتمكین اإلعاقة، ذوي األشخاص عن شاملة بیانات قاعدة

ً أیضا   اإلحصاءات دائرة وتتولى. الخصوصیة في بحقھم اإلخالل عدم شریطة الدعم، خدمات  إجراء     
 لتحدید العام، التعداد في األشخاص ھؤالء وإدراج اإلعاقة ذوي باألشخاص المتعلقة واإلحصاءات المسوح

 .ودرجتھا إعاقاتھم وأنواع العمریة، وفئاتھم الجغرافي، وتوزیعھم خصائصھم،

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 .كذلك األمر   ّ أن   یبدو ال

 ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟ دة  ِّ زو   الم الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(

 .واضح غیر

  

http://www.hcd.gov.jo/sites/default/files/New%20law.pdf
http://www.hcd.gov.jo/sites/default/files/New%20law.pdf
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 المتحدة العربیة اإلمارات

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

في شأن حقوق المعاقین ھو التشریع االتحادي الرئیسي الذي  2006 لسنة 29 االتحادي رقمالقانون 
ّ                                                          ینظ م عملیة تقییم اإلعاقة وتحدیدھا في اإلمارات العربیة المتحدة. ف الشخص ذا اإلعاقة    ّ                  وھو یعر  ّ  بأنھ "كل                 

الجسمیة أو الحسیة شخص مصاب بقصور أو اختالل، كلي أو جزئي، بشكل مستقر أو مؤقت، في قدراتھ 
                                                                   ّ                                       أو العقلیة أو التواصلیة أو التعلیمیة أو النفسیة، إلى المدى الذي یقل ل من إمكانیة تلبیة متطلباتھ العادیة في 

 .5ظروف أمثالھ من غیر ذوي االحتیاجات الخاصة"

 في شأن حقوق المعاقین مرة واحدة فقط  2006 سنةل 29      ّ                           وقد تم  تعدیل القانون االتحادي رقم
وكلمة "اإلعاقة" بعبارة  الستبدال كلمة "المعاقین" بعبارة "ذوي االحتیاجات الخاصة"، 2009عام في 

 .6"االحتیاجات الخاصة"

 ؟ھل جرت مواءمتھ على المستویین الوطني والمحلي (ب)

ّ                         بحكم النظام االتحادي المت بع في اإلمارات العربیة المتحدة، تنفرد كل  إمارة بمسارھا التشریعي                                        ّ                        
ف التشریعات المحلیة في كل  من إمارة دبيالمحل ّ              ي. فمثال ، تعر                           ّ الشخص ذا اإلعاقة،  8وإمارة الشارقة 7       ً    

َ                                    ، بأنھ "كل م ن یعاني من عاھات طویلة األجل، بدنیة اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       ً     استنادا  إلى              
أو عقلیة أو ذھنیة أو حسیة، قد تمنعھ لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة 

 في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرین".

           ّ                   الجھة القی مة على تقییم اإلعاقة -2

 ؟       ّ               من یتول ى عملیة التقییم (أ)
    َ                                                                           ملیة  التقییم اللجنة المتخصصة للخدمات الصحیة والتأھیل لذوي االحتیاجات الخاصة لدى     ّ   تتول ى ع
 وزراة الصحة.

                                                
(وقد تم تغییر المصطلح لیصبح "حقوق  في شأن حقوق المعاقین 2006لسنة  29 القانون االتحادي رقم من 1المادة  5

 ذوي االحتیاجات الخاصة")، اإلمارات العربیة المتحدة.
في شأن حقوق ذوي  2006لسنة  29رقم االتحادي بتعدیل بعض أحكام القانون  2009 لسنة 14القانون االتحادي رقم  6

 ، اإلمارات العربیة المتحدة.االحتیاجات الخاصة
 .، إمارة دبيبشأن حمایة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إمارة دبي 2014لسنة  2قانون رقم  7
 ، إمارة الشارقة.بإعادة تنظیم مدینة الشارقة للخدمات اإلنسانیة 2016لسنة  48مرسوم أمیري رقم  8

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/laws-and-legislations.aspx
https://legal.dubai.gov.ae/Documents/Federal%20Law%20No.%20(14)%20of%202009%20Ar.pdf
https://legal.dubai.gov.ae/Documents/Federal%20Law%20No.%20(14)%20of%202009%20Ar.pdf
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=1304&SourceType=2&ItemKey=0&CalledFrom=3
https://ec.shj.ae/upload/legislationContainer/---48--2016------/48-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(48)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016%D9%85%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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 ؟في حال وجود لجنة طبیة أو لجنة تقییم، فما ھي تركیبتھا (ب)

ّ         تنص  المادة  اللجنة المتخصصة للخدمات  تشكیل على 2006لسنة  29 ون االتحادي رقمالقانمن  11  
الصحیة والتأھیل لذوي االحتیاجات الخاصة، برئاسة وكیل وزارة الصحة وعضویة ممثلین عن الجھات 

       ّ                                                                                   المعنی ة. ویتولى وزیر الصحة تحدید نظام اللجنة وبرنامج عملھا. وتمارس اللجنة المھام التالیة:

الخدمات التشخیصیة والتأھیلیة والعالجیة من أجل النھوض بذوي االحتیاجات  توفیر )1(
 ؛الخاصة

وضع برامج التشخیص المبكر والتدخل، باإلضافة إلى تنظیم حمالت التوعیة والصحة  )2(
 ؛العامة

توفیر الكوادر البشریة الصحیة المتخصصة في مجال االحتیاجات الخاصة بمختلف  )3(
 ؛أنواعھا

ف على األسباب التي تؤدي إلى االحتیاجات الخاصة، إعداد  )4( ّ                                              الدراسات الوطنیة للتعر                       
 ؛                                                         ّ           وتداعیاتھا، وسبل الوقایة منھا، وتعمیمھا على الجھات المعنی ة في الدولة

                           ً                                        دوریة إلى وزیر الصحة تمھیدا  لرفعھا إلى مجلس الوزراء التخاذ التدابیر  رفع تقاریر )5(
 الالزمة.

ن آلیة للطعن (ج) ِ             ھل م   ؟   

 نعم.

 نظام تقییم اإلعاقة -3

 ؟      ّ              كیف یتم  تقییم اإلعاقة (أ)

ّ                         أصدرت اإلمارات العربیة المتحدة وثیقتین استراتیجیتین مھمتین تلخ صان نیتھا في االبتعاد عن                                                              
، 20179النموذج الطبي لإلعاقة لصالح النموذج االجتماعي، وھما: السیاسة الوطنیة لتمكین أصحاب الھمم 

ّ                                . لكن  ھاتین الوثیقتین االستراتیجیتین 201810د لإلعاقات (أصحاب الھمم)                      ّ والتصنیف الوطني الموح        
ل  في عملیة التقییم الراھنة، التي ال تزال تعتمد على النموذج الطبي.  ٍ                                                                 لم تفضیا بعد إلى إحداث تحو   ّ                           

                                                
 .المتحدة یةالعرب اإلمارات المجتمع، تنمیة وزارة، 2017السیاسة الوطنیة لتمكین أصحاب الھمم  9

ّ                         التصنیف الوطني الموح د لإلعاقات (أصحاب الھمم)  10  ة المجتمع، اإلمارات العربیة المتحدة.وزارة تنمی ،2018                   

https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/laws-and-legislations.aspx
https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/laws-and-legislations.aspx
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/Adopting%20the%20unified%20classification%20of%20disabled%20persons%20in%20the%20UAE.pdf
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/Adopting%20the%20unified%20classification%20of%20disabled%20persons%20in%20the%20UAE.pdf
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/Adopting%20the%20unified%20classification%20of%20disabled%20persons%20in%20the%20UAE.pdf
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الوصول إلى الدمج  ھي  ّ                                                        حد دت وثیقة السیاسة الوطنیة لتمكین أصحاب الھمم أربعة أھداف
 دعم األفراد واألسر للقیام بأدوارھم.و ،تعزیز الفرص المتكافئةو ،حقیق المشاركة الفاعلةتو ،المجتمعي

ّ          أم ا التصنیف الوطني الموح د لإلعاقات                       ّ                      ّ                           (أصحاب الھمم) فال یستمد  مراجعھ من التصنیف الدولي   
لمنظمة  WHO DAS 12)(2.0وجدول تقییم اإلعاقة اإلصدار الثاني  ICIDH11)-(2لألداء واإلعاقة والصحة 

الصحة العالمیة، بل یستند إلى أربعة مصادر ھي: قانون تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة في الوالیات المتحدة 
، والدلیل 13)2015ثم في عام  2004، وتم تحدیثھ في عام 1975صدر في عام ( IDEA)األمیركیة 

اتفاقیة و، 5TM)-(DSM14نفسي عن الجمعیة األمیركیة للطب ال 2013التشخیصي الخامس الصادر في عام 
في شأن حقوق  2006لسنة  29القانون االتحادي رقم و، األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 في اإلمارات العربیة المتحدة. ذوي االحتیاجات الخاصة

     ً                                                     نوعا  من أنواع اإلعاقة، مع تعریفھا والفئات المندرجة تحتھا،  11یستعرض التصنیف الوطني و
                 ً              أنواع اإلعاقة عادة  على تقریر من   ّ                                                                   ثم  الوثائق المطلوبة لھا وأھلیة الخدمات. تشتمل الوثائق المطلوبة لكافة

اختصاصي الرعایة الصحیة، أكان الطبیب المعتمد أم االختصاصي النفسي أم االختصاصي النفسي 
                                                    ّ                                   اإلكلینیكي، أو من اختصاصي آخر، كاختصاصي صعوبات التعل م أو اختصاصي التعلیم الخاص، وسواھم.

ّ  بالنسبة إلى اإلعاقات الذھنیة مثال ، یجب أن یتضم ن ً      ً    الطلب تقریرا  تربویا  ونفسیا  صادرا  عن                                 ً                    ً        ً            
اختصاصي نفسي أو اختصاصي نفسي إكلینیكي معتمد. كما یجب أن یشمل تقییم القدرات العقلیة، والسلوك 

دت، والتاریخ الطبي. ج  ِ                    التكیفي، والحالة الطبیة المصاحبة أو االضطرابات السلوكیة إن و   ُ                                                            

 ؟غایر                      ُ ھل لألطفال نظام تقییم م   (ب)

 واضح.غیر 

ّ                               ُ ھل لمعاش اإلعاقة في ظل  التأمین االجتماعي نظام تقییم م   (ج)  ؟غایر                    

 غیر واضح.

                                                
وكان بعنوان "التصنیف الدولي  1980أصدرت منظمة الصحة العالمیة النسخة األولى من ھذا التصنیف في عام  11

 ، International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)للعاھات وحاالت العجز واإلعاقة" 
 لسلسلة مراجعات واختبارات  1993الذي یضع معاییر دولیة لوصف وقیاس الصحة واإلعاقة. وقد خضع التصنیف منذ عام 

األعضاء في منظمة الصحة العالمیة،  191بموافقة الدول الـ  2001                                ُ                              في مختلف أنحاء العالم إلى أن اعت مدت النسخة الثانیة منھ في عام 
 International Classification of Functioning, Disabilityوالصحة"  واإلعاقة داءیف الدولي لألالتصنمع تغییر عنوانھ لیصبح "

and Health (ICIDH-2) وأصبح ی عرف اختصارا  بـ ،    ً           ُ         ICF :الرابط التالي یقدم لمحة عن التصنیف .
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdf :والمزید على موقع منظمة الصحة العالمیة .

https://www.who.int/classifications/icf/en  . 
12 Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)منظمة الصحة العالمیة ،. 
13 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA).الوالیات المتحدة األمریكیة ، 
14 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5TM), 2013, American 

Psychiatric Association.                                                                                                                                               

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://legal.dubai.gov.ae/Documents/Federal%20Law%20No.%20(14)%20of%202009%20Ar.pdf
https://legal.dubai.gov.ae/Documents/Federal%20Law%20No.%20(14)%20of%202009%20Ar.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdf
https://www.who.int/classifications/icf/en
https://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en
https://sites.ed.gov/idea
https://cdn.website-editor.net/30f11123991548a0af708722d458e476/files/uploaded/DSM%2520V.pdf
https://cdn.website-editor.net/30f11123991548a0af708722d458e476/files/uploaded/DSM%2520V.pdf
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 ؟غایر                       ُ ھل للتعلیم نظام تقییم م   (د)

 غیر واضح.

 ؟غایر                       ُ ھل للتوظیف نظام تقییم م   )ھ(

 غیر واضح.

 بطاقة اإلعاقة -4

 ؟صدر البلد بطاقات إعاقة    ُ ھل ی   (أ)

 نعم.

 ؟لذوي اإلعاقة المؤقتة    ُ  َ              ً ھل ت من ح البطاقة أیضا   (ب)

 غیر واضح.

 ؟َ    ُ                                   ّ        م ن ی صدرھا؟ وما المستندات المطلوبة من مقد م الطلب (ج)

 ُ                                                                                   ت صدر وزارة تنمیة المجتمع بطاقة اإلعاقة أو بطاقة أصحاب الھمم. وما على الشخص ذي اإلعاقة 
 .15للحصول علیھاأو حسیة أو ذھنیة أو نفسیة)  بدنیةثبت إصابتھ بإعاقة (أكانت   ّ                  ُ إال  تقدیم تقریر طبي ی  

 قاعدة بیانات/سجالت اإلعاقة -5

 ؟ھل تتوافر سجالت أو قاعدة بیانات وطنیة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ وھل ھي رقمیة (أ)

 غیر واضح.

 ؟     ّ                                                        ً ھل تؤد ي عملیة التقییم إلى تغذیة تلك السجالت بالمعلومات تلقائیا   (ب)

 غیر واضح.

ّ ِ        ھل یتم  ربطھا بمختلف الجھات المزو  دة للخدم (ج)  ؟ات؟ وعلى كافة المستویات المحلیة/الوطنیة     ّ                          

 غیر واضح.

                                                
 وزارة تنمیة المجتمع، اإلمارات العربیة المتحدة.، الھمم أصحاب بطاقة إصدار آلیة 15

https://www.mocd.gov.ae/ar/services/issuing-new-card-for-people-of-determination.aspx
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 البحرین

 التعریف باإلعاقة -1

 ما ھو التعریف؟ (أ)

ف القانون رقم  ّ               یعر  بشأن رعایة وتأھیل وتشغیل المعاقین، في البحرین، الشخص  2006لسنة  74  
ذا اإلعاقة بأنھ "الشخص الذي یعاني من نقص في بعض قدراتھ الجسدیة أو الحسیة أو الذھنیة نتیجة 
                                       ّ                ً         ً                       مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أد ى إلى عجزه كلیا  أو جزئیا  عن العمل، أو االستمرار 

 عف قدرتھ على القیام بإحدى الوظائف األساسیة األخرى في الحیاة، ویحتاج بھ أو الترقي فیھ، وأض
 .16إلى الرعایة والتأھیل من أجل دمجھ أو إعادة دمجھ في المجتمع"

 201717                           ّ                                                     وقد أشار تقریر البحرین المقد م إلى اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عام 
ّ         إلى أن  البحرین اتفاقیة حقوق دة تعریف مفھوم اإلعاقة بما یتوافق مع مضمون وضعت مشروع قانون إلعا      

     ّ        ّ             ، إن ما لم یتم  إقراره بعد.األشخاص ذوي اإلعاقة

 والمحلي؟الوطني  ھل جرت مواءمتھ على المستویین (ب)

 نعم.

           ّ                   الجھة القی مة على تقییم اإلعاقة -2

 ؟       ّ               من یتول ى عملیة التقییم (أ)

            ُ                            ُ                              ّ       التقییم لجنة  تقییم اإلعاقة في البحرین، وت وافق على تقریر التقییم الذي یحد د نوع      ّ       َ تتول ى عملیة  
 .18اإلعاقة ودرجتھا

  

                                                
شباط/فبرایر  14آخر تحدیث في ، ینبشأن رعایة وتأھیل وتشغیل المعاق 2006لسنة  74قانون رقم ال من 1 المادة 16

 .البحرین، 2017
 .40الفقرة ، 2017حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام المعنیة بلجنة ال                       ّ       تقریر دولة البحرین المقد م إلى  17
 ، وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة، البحرین.لجنة تقییم اإلعاقةوتشكیل بشأن إنشاء  2010 سنةل 50قرار رقم  18

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/K7406.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=9622
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 ؟في حال وجود لجنة طبیة أو لجنة تقییم، فما ھي تركیبتھا (ب)

ّ    تتشك ل ل وزیرة العمل عن  الصادر 2010لسنة  50قرار رقم المن  1جنة تقییم اإلعاقة، وفق المادة    
العمل والتنمیة برئاسة الوكیل المساعد للرعایة والتأھیل االجتماعي لدى وزارة  ،والتنمیة االجتماعیة

 االجتماعیة، والعضویة التالیة:

 ؛                                                           ً       ممثلین عن وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة، ویكون أحدھم نائبا  للرئیس ثالثة )1(
 ؛ثالثة ممثلین عن وزارة الصحة من األطباء االختصاصیین یرشحھم وزیر الصحة )2(
 ؛ممثل عن وزارة التربیة والتعلیم )3(
 ؛ممثل عن جامعة الخلیج العربي )4(
 ؛ممثل عن جامعة البحرین )5(
 ممثل عن اللجنة العلیا لرعایة شؤون المعاقین. )6(

ن آلیة للطعن (ج) ِ             ھل م   ؟   

                                                                        ّ ِ           بموجب القوانین واألنظمة الداخلیة لوزارة العمل والتنمیة االجتماعیة، یحق لمقد  م الطلب أن . نعم
ً    یوما  من  30بالقرار الصادر بشأن الطلب، مع المستندات الثبوتیة المطلوبة، ضمن مھلة  ویطعن     ّ یتظل م     

          ّ                            تاریخ تبل غھ بقرار لجنة تقییم اإلعاقة. 

 نظام تقییم اإلعاقة -3

 ؟      ّ              كیف یتم  تقییم اإلعاقة (أ)

 المھام التالیة:، 2010لسنة  50القرار رقم من  2تتولى لجنة تقییم اإلعاقة، وفق المادة 

التقاریر الطبیة والتربویة والنفسیة والتأھیلیة الخاصة بتقییم حاالت األشخاص ذوي  دراسة )1(
 ؛            ً                                       اإلعاقة دوریا ، وإعداد التقاریر التقنیة الالزمة بشأنھا

لتقییم القدرات العقلیة واالضطرابات السلوكیة والتربویة لدى توحید االختبارات النفسیة  )2(
 ؛األشخاص ذوي اإلعاقة، وإعداد التقاریر التقنیة بشأن نتائج اختبارات التقییم

ودرجتھا، باإلضافة  التنسیق مع وزارة الصحة حول آلیة تشخیص اإلعاقة وتحدید نوعھا )3(
 ؛إلى دعم التشخیص المبكر لدى األطفال

وزارة التربیة والتعلیم لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في نظام المدارس التنسیق مع  )4(
 الحكومیة، مع مراعاة احتیاجاتھم التعلیمیة والسلوكیة والنفسیة.

https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=9622
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=9622
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=9622
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=9622
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الصحة إدارة التقییم الطبي فیما تشرف وزارة التربیة والتعلیم على التقییم التربوي،      ّ       تتول ى وزارة
                                                    ّ   اإلعاقة، التي تصدر تقییمھا األخیر بشأن صاحب الطلب وتسل مھ وترسالن حصیلة تقییمھما إلى لجنة تقییم 

االختصاصیین                       ً                         إلثبات صحتھ. للجنة أیضا  صالحیة االستعانة بالخبراء  لوزارة العمل والتنمیة االجتماعیة
،                               ً   ُ  ّ                                                             المعنیین لالستنارة بآرائھم. إذا ، ی تب ع ھذا المسار لتسجیل األفراد لدى وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

ّ                                والسماح لألفراد المسجلین بتلق ي الخدمات واالمتیازات التي تقد مھا. أم ا االلتحاق بنظام التعلیم والعمل         ّ                            ّ                            
            ً        ً                                                                              فیسلك مسارا  تقییمیا  آخر تجریھوزارة التربیة والتعلیم ووزارة العمل والتنمیة االجتماعیة على التوالي. 

 ؟غایر                      ُ ھل لألطفال نظام تقییم م   (ب)

ّ  بما أن                                                                       ّ               التقییم یتوقف على طبیعة الخدمة، فوزارة التربیة والتعلیم ھي التي تتول ى التقییم للشق      
    ً مثال . المدرسي

ّ                               ُ ھل لمعاش اإلعاقة في ظل  التأمین االجتماعي نظام تقییم م   (ج)  ؟غایر                    

                      ّ                                                       اللجان الطبیة التي تعی نھا وزارة الصحة ھي التي تدرس ملف معاش اإلعاقة. وال یستند         ّ نعم، ألن  
 دوق التقاعد والتأمینات االجتماعیة على تقییم اإلعاقة الذي تجریھ وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة.صن

 ؟غایر                       ُ ھل للتعلیم نظام تقییم م   (د)

وزارة التربیة والتعلیم التقییم الخاص بھا لتسجیل الطالب في برامج تعلیمیة خاصة   ُ   ت جري
                     ً                       على نوع اإلعاقة، نظرا  إلى وجود مسارات مختلفة لتسجیلومدارس حكومیة دامجة. وتعتمد آلیة التقییم وا

ّ                           ُّ     باإلعاقات البصریة، والسمعیة، والذھنیة، والحركیة، وبالتوح د، وما عداھا من صعوبات تعل میة.  تتعلق                                                       
وتختلف اآللیة بشكل طفیف بین برنامج وآخر، ولكنھا تقتضي بشكل عام إجراء تقییم طبي وتقییم نفسي، 

 اختبار الذكاء أو القدرات الفكریة، وسواھا من التقییمات المحددة على أساس البرنامج. ولدىإلى جانب 
ّ                                                 والمجھ زة لتعلیم الطالب بحسب نوع الدعم الذي یحتاجون إلیھ الوزارة دلیل للمدارس الدامجة      19 . 

 ؟غایر                       ُ ھل للتوظیف نظام تقییم م   )ھ(

  ، الذي یتیح للشخص20تمكین الوظیفيأطلقت وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة برنامج ال
                                                                          ّ                        ذي اإلعاقة تقدیم طلبھ عبر اإلنترنت وتحدید موعد إلجراء مقابلة التقییم، التي تحد د إمكانیة المضي بالطلب 
                                  ّ                                                                من عدمھا. أثناء عملیة التقییم، یتم  التحقق من معلومات صاحب الطلب، وتقییم مھاراتھ وقدراتھ االجتماعیة 

ّ                  مھنیة، باإلضافة إلى تحدید أنواع المھن القادر على ممارستھا. أم ا المراحل الالحقة والفكریة والجسدیة وال                                                            
 فتشمل التدریب وإیجاد الوظیفة المطابقة للمؤھالت، والمتابعة.

                                                
 .، البحریندارة التربیة الخاصة، وزارة التربیة والتعلیمإالتفاصیل متوفرة على موقع  19
 .، وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة، البحرینلتمكین الوظیفي لألشخاص ذوي اإلعاقةبرنامج ا 20

http://www.moedu.gov.bh/SpecialEdu/content.aspx?page_key=Mission%20and%20vision&lang=ar
http://www.moedu.gov.bh/SpecialEdu/content.aspx?page_key=Mission%20and%20vision&lang=ar
http://www.moedu.gov.bh/SpecialEdu/content.aspx?page_key=Mission%20and%20vision&lang=ar
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/jobfordisabled.pdf
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/jobfordisabled.pdf
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/jobfordisabled.pdf
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 بطاقة اإلعاقة -4

 ؟صدر البلد بطاقات إعاقة    ُ ھل ی   (أ)

 (تحمل رمز اإلعاقة). ُ ِ                                                         ت صد ر وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة بطاقة ھویة لذوي اإلعاقة 

ً ھل ت من ح البطاقة أیضا   (ب)  ؟المؤقتة لذوي اإلعاقة     ُ  َ              

"إعاقة"    َ                                                                          من ح البطاقة للمصابین بإعاقة مؤقتة، إذ ینبغي أن تكون اإلعاقة دائمة لتصنیفھا كـ   ُ ال ت  
 . 2006لسنة  74قم لقانون رابحسب 

 ؟َ    ُ                                   ّ ِ       م ن ی صدرھا؟ وما المستندات المطلوبة من مقد  م الطلب (ج)

ّ  ً                               إلصدار البطاقة، یتعی ن على مقد م الطلب أن یكون مسج ال  كشخص ذي إعاقة في قاعدة بیانات                     ّ        ّ                   
لھ المرور بإجراءات ّ                   الوزارة، ما یخو   التقییم اآلنفة الذكر لدى لجنة تقییم اإلعاقة.                

 قاعدة بیانات/سجالت اإلعاقة -5

 ؟ھل تتوافر سجالت أو قاعدة بیانات وطنیة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ وھل ھي رقمیة (أ)

ّ     نعم، تملك وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة قاعدة بیانات لألشخاص ذوي اإلعاقة المسج لین                                                                              
 وھي قاعدة بیانات رقمیة وموصولة برقم بطاقة الھویة الوطنیة للشخص.  لالستفادة من خدماتھا.

 ؟     ّ                                                        ً ھل تؤد ي عملیة التقییم إلى تغذیة تلك السجالت بالمعلومات تلقائیا   (ب)

 نعم.

ّ ِ                                               ھل یتم  ربطھا بمختلف الجھات المزو  دة للخدمات؟ وعلى كافة المستویات المحلیة/الوطنیة (ج)  ؟     ّ                          

                         ً                                      األشخاص ذوي اإلعاقة تلقائیا  بھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة،        ّ                   نعم، یتم  ربط قاعدة بیانات 
ّ                     ّ   وبسائر الجھات الحكومیة ومراكز الخدمات. ویجوز لكافة تلك الجھات االط الع على المعلومات، إن ما                                                                   
ال یجوز لجمیعھا إدخال بیانات جدیدة علیھا أو تعدیلھا، والتنسیق یجري باستمرار بین سائر الجھات 

 ومیة لتبادل البیانات والمعلومات. الحك

  

https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/K7406.pdf
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/K7406.pdf
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 تونس

 التعریف باإلعاقة -1

 ؟ما ھو التعریف (أ)

ف ّ ِ یعر   المتعلق بالنھوض باألشخاص المعوقین وحمایتھم،  2005لسنة  83القانون التوجیھي عدد    
ّ                                                         في تونس، الشخص ذا اإلعاقة بأنھ "كل  شخص لھ نقص دائم في القدرات والمؤھالت البدنیة أو العقلیة                                   
ق بھ بعد الوالدة، یحد  من قدرتھ على أداء نشاط أو أكثر من األنشطة األساسیة  ل د بھ أو ل ح  ِ                    ّ                                                   أو الحسیة، و  َ          ِ ُ            

 .21                ّ                           و االجتماعیة ویقل ص من فرص إدماجھ في المجتمع"الیومیة الشخصیة أ

إلدخال عدد من التعدیالت على القانون التوجیھي  2016وتجدر اإلشارة إلى صدور قانون في عام 
المتعلق بالنھوض باألشخاص المعوقین وحمایتھم ومنھا استبدال عبارة "األشخاص المعوقین" بعبارة 

 .22في القانون التوجیھي"األشخاص ذوي اإلعاقة" أینما وردت 

 ؟ھل جرت مواءمتھ على المستویین الوطني والمحلي (ب)

 نعم.

           ّ                   الجھة القی مة على تقییم اإلعاقة -2

 ؟       ّ               من یتول ى عملیة التقییم (أ)

ٍ                 الشؤون االجتماعیة، بتعاون  وثیق مع اللجان      ّ       َ              ُ تتول ى عملیة  التقییم وزارة   المعنیة  الجھویة                       
 باألشخاص ذوي اإلعاقة.

  

                                                
 تونس. ،المتعلق بالنھوض باألشخاص المعوقین وحمایتھم 2005لسنة  83لقانون التوجیھي عدد امن  2 الفصل 21
المتعلق بالنھوض باألشخاص  2005لسنة  83بتنقیح القانون التوجیھي عدد  2016لسنة  41عدد القانون من  3 الفصل 22

 ، تونس.ذوي اإلعاقة وحمایتھم

http://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=286#:%7E:text=2005%2D08%2D15-,%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2083%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202005%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2015%20%D8%A3%D9%88%D8%25
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/041/Ta2016411.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/041/Ta2016411.pdf
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 ؟في حال وجود لجنة طبیة أو لجنة تقییم، فما ھي تركیبتھا (ب)

على إحداث  الصادر عن وزارة الشؤون االجتماعیة، 200523لسنة  3086نص األمر اإلداري عدد 
تقییم اإلعاقة      َ مھمة                                                         َ                   لجنة جھویة معنیة باألشخاص ذوي اإلعاقة في كل مركز والیة، وأ سند إلى ھذه اللجان 

،      ّ   ن یمث لھ)                   ّ                         َ المدیر الجھوي المكل ف بالشؤون االجتماعیة (أو م   وتتألف كل لجنة من وإصدار بطاقة اإلعاقة.
 كرئیس للجنة، وأعضاء كما یلي:

           ّ                         طبیبان یعی نھما وزیر الصحة العمومیة؛ )1(

الجھویة الطبیب المنسق الجھوي للطب المدرسي والجامعي، والطبیب المنسق للوحدة  )2(
 للتأھیل، عندما یتعلق األمر بالنظر في ملفات اإلدماج المدرسي لألطفال ذوي اإلعاقة؛

                ّ                          ثالثة موظفین یعی نھم وزیر الشؤون االجتماعیة؛ )3(

    ّ                         ّ                     ممث ل عن اإلدارة الجھویة المكل فة بالتربیة والتكوین؛ )4(

    ّ                         ّ            ممث ل عن اإلدارة الجھویة المكل فة بالتشغیل؛ )5(

 تقاعد والحیطة االجتماعیة؛   ّ                      ممث ل عن الصندوق الوطني لل )6(

    ّ                                    ممث ل عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ )7(

    ّ                                      ممث ل عن الصندوق الوطني للتأمین على المرض؛ )8(

   ّ                       ّ                                             ممث الن اثنان عن منظمات معنی ة باألشخاص ذوي اإلعاقة [أو جمعیات رعایة األشخاص  )9(
                ّ                ذوي اإلعاقة] یعی نھما والي الجھة.

                               ً                     باألشخاص ذوي اإلعاقة أن یدعو أیضا  إلى اجتماعات اللجنة یمكن لرئیس اللجنة الجھویة المعنیة 
                     ً شخص یكون حضوره مفیدا .   َّ أي  

 تتولى اللجنة الجھویة المعنیة باألشخاص ذوي اإلعاقة دراسة وإبداء الرأي في:

                                                
وتحدید  شخاص المعوقینالمتعلق بإحداث اللجان الجھویة لأل 2005لسنة 3086 األمر اإلداري عدد الفصل األول من  23

بموجب   ّ        تم  تنقیحھ، تونس. وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا األمر قد االجتماعیة الشؤون وزارة ،مقاییس اإلعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة
 .2005 لسنة 3086تعلق بتنقیح األمر عدد الم 2006لسنة  1859األمر عدد 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005A/097/TA200530863.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005A/097/TA200530863.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/054/TA200618593.pdf
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لیھا إلقرار صفة "شخص ذي إعاقة" وتحدید طبیعة اإلعاقة ودرجتھا، إ              ُ    الملفات التي ت حال  )1(
ّ ِ                ومدة صالحیتھا، والمنافع واالمتیازات التي تخو  لھا حسب متطلبات ونوع بطاقة اإلعاقة                                           

 اإلعاقة والوضعیة االقتصادیة واالجتماعیة للمعني؛

ومساعدة  لیھا والمتعلقة بطلب أجھزة وآالت تعویضیة، ومساعدات فنیة،إالملفات التي تحال  )2(
 الغیر، لتیسیر اإلدماج؛

اج المدرسي بالمسار العادي، لتوجیھھم نحو ملفات األطفال ذوي اإلعاقة المرشحین لإلدم )3(
 المؤسسات التعلیمیة والتربویة والتكوینیة المالئمة لوضعھم؛

ملفات األشخاص ذوي اإلعاقة المرشحین للتكوین المھني وإعادة التأھیل والتشغیل،  )4(
 لتوجیھھم نحو مسالك اإلدماج المناسبة لوضعھم؛

 سة إیواء ورعایة األشخاص ذوي اإلعاقة؛                            ّ           ملفات طلب إیداع لدى أسرة تكف ل أو في مؤس )5(

               ّ                                                                ملفات طلب التمت ع بخدمات رعائیة بیتیة لألشخاص ذوي اإلعاقة غیر القادرین على التنقل  )6(
 أو المحدودي الحركة.

ّ                                           تجتمع اللجنة الجھویة بطلب  من رئیسھا على األقل  مرتین في الشھر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،                    ٍ                         
     ً                      یوما  من تاریخ إیداع الطلب. 45النھائي ضمن مھلة أقصاھا    ُ  ّ                      وت بل غ طالب البطاقة بقرارھا

ّ       یتعی ن على اللجنة الجھویة أن ترفع تقریرا  حول نشاطھا إلى وزیر الشؤون االجتماعیة كل  فترة                                         ً                                   ّ    
     ً                           یوما  من نھایة الفترة المذكورة). 15شھرین (خالل 

ن آلیة للطعن (ج) ِ             ھل م   ؟   

ّ            اإلعاقة، أو عدم الموافقة على منح أي  خدمة أخرى نعم. عند رفض طلب الحصول على بطاقة                                   
 في القرار بتوجیھ رسالة مضمونة الوصول  مطلوبة، یجوز للمعني باألمر أن یطلب إعادة النظر

 إلى اإلدارة الجھویة المكلفة بالشؤون االجتماعیة. 

 نظام تقییم اإلعاقة -3

 ؟      ّ              كیف یتم  تقییم اإلعاقة (أ)

تقییم ، مقاییس 2005لسنة  3086األمر اإلداري عدد و 2005لسنة  83القانون التوجیھي عدد   ّ   یحد د 
 اإلعاقة وشروط إسناد بطاقة اإلعاقة.

http://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=286#:%7E:text=2005%2D08%2D15-,%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2083%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202005%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2015%20%D8%A3%D9%88%D8%25
http://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=286#:%7E:text=2005%2D08%2D15-,%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2083%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202005%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2015%20%D8%A3%D9%88%D8%25
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005A/097/TA200530863.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005A/097/TA200530863.pdf
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ّ                   عند النظر في أي  طلب، تأخذ اللجنة  بعین االعتبار الجھویة المعنیة باألشخاص ذوي اإلعاقة               
 الجوانب الطبیة والوظیفیة والنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة لإلعاقة، بما في ذلك:

 سبب النقص؛ )1(

 طبیعة النقص ودرجتھ؛ )2(

 ئف الشخص واستقاللیتھ الذاتیة؛انعكاس النقص على وظا )3(

حاجة الشخص للتأھیل، ولألجھزة واآلالت التعویضیة والمساعدات الفنیة، ولمساعدة  )4(
 شخص مرافق؛

 قدرة الشخص على القیام بأنشطتھ الیومیة األساسیة الشخصیة؛ )5(

 المجتمع.قدرة الشخص على المشاركة في الحیاة االجتماعیة والمھنیة واندماجھ في  )6(

 :24النماذج التالیة ألغراض التقییم وإصدار بطاقة اإلعاقة الجھات المعنیة ملء   ُ      وی طلب من

یمأله الطبیب من قبیل تقییم أنشطة الشخص ذي اإلعاقة ومساھمتھ  جدول تقییم اإلعاقة: )1(
في التواصل والتحرك واالعتناء بالنفس والحیاة المنزلیة، والتعامل والعالقات مع الغیر، 
ُ                  والمجاالت الكبرى للحیاة، والحیاة االجتماعیة/الجماعیة. ویتضمن سل م  التقییم الدرجات  ّ                                                             

 ي تأدیة النشاط أو المھمة:التالیة لتحدید مستوى الصعوبة ف

 = عدم وجود صعوبات؛ 0 •
                   ً                                       = بعض الضیق أحیانا : بطء أو صعوبات خفیفة في تأدیة الوظائف؛ 1 •
      ّ                                                        = تقل ص واضح في األنشطة مع ضرورة استعمال أدوات أو آالت تعویضیة،  2 •

 من دون الحاجة إلى مساعدة الغیر؛
 بصفة جزئیة؛ الغیر      ّ                                  = تقل ص ھام لألنشطة، مع الحاجة إلى مساعدة 3 •
                      ً                                       = استقاللیة محدودة جدا ، مع الحاجة إلى مساعدة الغیر بصفة كلیة؛ 4 •
 ؛= غیر منطبق: ال یمكن تقییم الحالة 9 •

                                                
   َّ             ُ                                          تضم ن ثالثة مالحق أ درجت فیھا النماذج التي یقتضي ملؤھا لتقییم  2005لسنة  3086عدد األمر تجدر اإلشارة إلى أن  24

 2006 لسنة 1859األمر عدد بموجب  3086األمر عدد   ّ       تم  تنقیحولكن  حالة الشخص ذي اإلعاقة وإصدار بطاقة اإلعاقة في تونس.
، وتعویضھا 0863المدرجة في األمر عدد  3و 2و 1والذي نص على إلغاء المالحق عدد  ،5200 لسنة 3086تعلق بتنقیح األمر عدد لما

بالمطبوعات اإلداریة التالیة: جدول تقییم إعاقة؛ شھادة طبیة لطلب بطاقة إعاقة؛ دراسة حالة؛ بطاقات إعاقة. وأدرجت نماذج ھذه 
 .1859المطبوعات في نھایة نص األمر عدد 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005A/097/TA200530863.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005A/097/TA200530863.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/054/TA200618593.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/054/TA200618593.pdf
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ُ      ً                                                           یعتمد النموذج  صیغة  لتحویل مجموع النقاط إلى نسبة مئویة، یحصل الشخص على أساسھا               
 متوسطة، أو إعاقة شدیدة). على أحد األنواع الثالثة لبطاقة اإلعاقة (إعاقة خفیفة، أو إعاقة

 في المائة = ال توجد إعاقة؛ 0-9 •
 في المائة = إعاقة خفیفة؛ 10-19 •
 في المائة = إعاقة متوسطة؛ 20-59 •
 ؛في المائة وما فوق = إعاقة شدیدة 60 •

 لتحدید األمراض  یمألھا الطبیب وتتضمن أسئلة شھادة طبیة لطلب بطاقة إعاقة: )2(
)، وتطورھا ة               َ ، بالوالدة، مكتس بةالمشاكل الصحیة، ومصدرھا (وراثیأو اإلصابات أو 

ّ    حس ن، ت، تمستقرةالمحتمل ( ّ  تعك رم  ). كذلك تتضمن أسئلة لتحدید درجة إصابة األعضاء ة  
                                                           ً                     وحالة الوظائف الجسمیة، وانعكاسھا على استقاللیة الشخص استنادا  إلى مستویات الصعوبة 

 ؛)4-3-2-1-0ذاتھا المذكورة أعاله (

ّ                  ھذه المطبوعة المساعد االجتماعي (أو أي  شخص آخر)، وفیھا  قد یمألراسة الحالة: د )3(                                    
یجري تقییم المستوى التعلیمي للشخص، ووضعیة الشغل، والتغطیة االجتماعیة، ومعلومات 

 كثیرة أخرى ذات صلة. 

 ؟غایر                      ُ ھل لألطفال نظام تقییم م   (ب)

 غیر واضح.

ّ          ھل لمعاش اإلعاقة في ظل  التأمین  (ج)  ؟غایر                     ُ االجتماعي نظام تقییم م                      

تعتمد آلیة تقییم مغایرة لمعاش اإلعاقة، أو إذا كانت اللجنة  من غیر الواضح إذا كانت تونس
 الجھویة المعنیة باألشخاص ذوي اإلعاقة ھي المسؤولة عن ھذا الشق.

 ؟غایر                       ُ ھل للتعلیم نظام تقییم م   (د)

ّ                 ال، ألن  اللجنة الجھویة لألشخاص ذوي اإلعاقة ت جري بنفسھا تقییما  شامال  یتضم ن الشق التربوي.      ً     ً                 ُ                                    ّ      

 ؟غایر                       ُ ھل للتوظیف نظام تقییم م   )ھ(

ّ                ال، ألن  اللجنة الجھویة لألشخاص ذوي اإلعاقة تجري بنفسھا تقییما  شامال  یتضم ن الشق المھني.      ً     ً                                                     ّ      
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 بطاقة اإلعاقة -4

 ؟البلد بطاقات إعاقةصدر     ُ ھل ی   (أ)

 نعم.

 ؟    ً                    أیضا  لذوي اإلعاقة المؤقتة البطاقة     ُ  َ ھل ت من ح (ب)

 ،وحمایتھم المعوقین باألشخاص بالنھوض المتعلق 2005 لسنة 83 عدد التوجیھي القانونال، ألن 
ف ّ ِ یعر     العقلیة أو البدنیة والمؤھالت القدرات في دائم نقص لھ شخص   ّ كل  " بأنھ اإلعاقة ذا الشخص   

 ...". الحسیة، أو

 ؟الطلب   ّ ِ مقد  م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 ُ    ع رضت حیث اإلعاقة، تقییم لنظام المخصصالسابق  القسم ضمن واردة الشق ھذا على اإلجابات
َ  وشم ل اإلعاقة، بطاقة إصدار بغیة اإلعاقة لتقییم المتبعة اآللیة  .المطلوبة المستندات ذلك   

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

 .واضح غیر

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 .واضح غیر

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 .واضح غیر

 

  

http://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=286#:%7E:text=2005%2D08%2D15-,%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2083%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202005%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2015%20%D8%A3%D9%88%D8%25
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 السوریة العربیة الجمھوریة

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ ِ یعر    السوریة، العربیة الجمھوریة في المعوقین، بشؤون الخاص 2004 لعام 34 رقم القانون   
ّ ِ یؤم  ن أن على القادر غیر الشخص" اإلعاقةبأنھ ذا الشخص  العادیة االجتماعیة الفردیة الحیاة ضرورات   

َ  مكتس ب أو خلقي قصور بسبب جزئیة، أم كلیة بصورة ذلك كان سواء بنفسھ، لنفسھ  الجسمیة قدراتھ في    
 .25"العقلیة أو

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 لشؤون المركزي المجلس تشكیل على المعوقین شؤونالخاص ب قانونال من 2 المادة    ّ تنص  
ً نائبا   الوزیر ومعاون والعمل، االجتماعیة الشؤون وزیر برئاسة المعوقین  معاون من   ّ كل   وعضویة لھ،      

 العالي، التعلیم وزیر ومعاون والبیئة، المحلیة اإلدارة وزیر ومعاون التربیة، وزیر ومعاون الصحة، وزیر
 وثالثة السوري، العربي األحمر الھالل منظمة ورئیس األوقاف، وزیر ومعاون الثقافة، وزیر ومعاون
 إعاقة، ذوي وثالثة اإلعاقة، بشؤون المختصین الخبراء من وثالثة الحكومیة، غیر الجمعیات عن ممثلین

ّ    یسم یھم   ّ  كل ھم  ومدیر العام الریاضي االتحاد ممثل عضویة إلى باإلضافة االجتماعیة، الشؤون وزیر   
 . والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة في االجتماعیة الخدمات

 لشؤون فرعي أو محلي مجلس تشكیل على القانون    ّ ینص   المركزي، المجلس إلى باإلضافة
  المختص التنفیذي المكتب وعضو المحافظ برئاسة الفرعي المجلس ویكون. محافظة   ّ كل   في المعوقین

ً نائبا   المحافظة في  التربیة، ومدیر الصحة، ومدیر والعمل، االجتماعیة الشؤون مدیر من   ّ كل   وعضویة لھ،      
 وثالثة المحافظة، في السوري، العربي األحمر الھالل منظمة فرع ورئیس األوقاف، ومدیر الثقافة، ومدیر

                                                
وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل، الجمھوریة ، الخاص بشؤون المعوقین 2004لعام  34القانون رقم من  1المادة  25

 ة.سوریالعربیة ال
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 العام، الریاضي االتحاد وممثل اإلعاقة، بشؤون مختص وممثل الجمعیات، عن ممثلین وثالثة إعاقة، ذوي
 ).6 المادة( المحافظة في االجتماعیة الخدمات دائرة ورئیس

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 دراسة مھمتھا اختصاصیة، طبیة لجنة تشكیل المعوقین لشؤون المحلي الفرعي       ُ المجلس   یتولى
ً وفقا   إعاقتھم نوع لتحدید اإلعاقة ذوي أوضاع   بذلك طبي تقریر وتقدیم لإلعاقات، الوطني للتصنیف     

 االجتماعیة الشؤون وزارة إلى بدورھا ترفعھ التي المحافظة، في والعمل االجتماعیة الشؤون مدیریة إلى
 .مختلفة اختصاصات من أطباء أربعة االختصاصیة الطبیة اللجنة    ّ تضم  ). ھ-7 المادة( والعمل

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 بطاقة صدور بعد اإلعاقة    ّ تغی ر أو إعاقتھ تصنیف على أسرتھ أو الطلب   ّ  مقد م اعتراض عند. نعم
 وزارة طریق عن الطعن طلب بإحالة المحافظة في والعمل االجتماعیة الشؤون مدیریة تقوم اإلعاقة،
 الصحة، وزارة لدى اإلعاقة ذوي األشخاص لفحص المركزي المجلس إلى والعمل االجتماعیة الشؤون
 .المراجعة بغرض

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

 تقییم معاییر توحید إلى یرمي الذي 26لإلعاقات الجدید الوطني التصنیف 2017 عام في صدر
 انتھج وقد. اإلعاقة بطاقة على الحصول طلبات لدراسة والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة وتعتمده اإلعاقة،

ّ  یتضم ن وھو اإلعاقة، لتقییم اجتماعیة ولیس طبیة مقاربة الجدید التصنیف  ھي اإلعاقة من فئات   ّ ست      
 تحت تندرج. المتعددة اإلعاقة إلى باإلضافة ،النفسیةو ،العقلیةو ،الحركیةو ،النطقیةو ،السمعیةو ،البصریة

 العقلیة اإلعاقات فئة فضمن. یناسب ما بالتقییم       ّ المعنی ة الجھة منھا تختار التي ودرجاتھ، العجز أنواع فئة   ّ كل  
 اإلعاقة فئة ضمن الصمم تعریف    ّ یتم   فیما العقلي،      ّ التخل ف مستوى لتحدید (IQ) الذكاء حاصل  ُ   َ  ی ستخد م    ً مثال ،

 .مكتسبة أو خلقیة ألسباب ،"دیسیبل 70 من أكثر عصبي حسي سمع نقص إلى   ّ  یؤد ي ما   ّ كل  " بأنھ السمعیة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

  صحي مركز تخصیص على ،المعوقین شؤونالخاص ب قانونال من 3 بندال-9 المادة    ّ تنص  
 لإلصابة المعرضین األطفال وتسجیل اإلعاقة، عن المبكر الكشف خدمات لتقدیم محافظة كل في     ّ األقل   على

                                                
الجمھوریة العربیة السوریة، موقع داماس تایمز، على ، "التصنیف الجدید لإلعاقاتإصدار التفاصیل في المقال " 26

 .2017نوفمبر تشرین الثاني/20
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ً حدیثا   المولود تسجیل على القانون، من 5 بند-9 المادة     ّ وتنص  . بإعاقة  بموجب المدنیة، األحوال دائرة لدى      
ّ  یتضم ن للمولود شامل فحص بإجراء الطبیب قیام    ّ تبی ن طبیة وثیقة  .اإلعاقة عن المبكر الكشف    

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین ظل في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

ع. نعم ّ  توز  . بإعاقة المصابین وغیر المصابین الموظفین بین المساواة قاعدة على التقاعد معاشات   
ضھ بسبب الشخص تقاعد عند لكن، ّ   تعر   تأمین من الشخص ھذا یستفید بإعاقة، لھ    َّ تسب ب عمل لحادث   

 االجتماعیة، للتأمینات العامة المؤسسة لدى الطبي التحكیم     ُ لجنة   اإلعاقة     َ نسبة     ّ ِ تحد  د أن على العمل، إصابات
 اإلعاقة بطاقات ملفات بدرس        ّ والمعنی ة والعمل، االجتماعیة الشؤون لوزارة لتابعةا التقییم لجنة عن المختلفة
 . لإلعاقات الوطني التصنیف إلى        ً استنادا  

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 والمدارس األطفال ریاض في التالمذة قبول معاییر   ّ ِ تحد  د غایرة ُ م   تقییم إجراءات التعلیم لوزارة نعم،
 . الدامجة بالمدارس إللحاقھم االبتدائیة،

  التسجیل بطلب المتقدمین لتقییم الخاصة إجراءاتھا والعمل االجتماعیة الشؤون لوزارة كما
 االندماج معاییر یستوفون ال الذین اإلعاقة، ذوي للطالب االجتماعیة والرعایة الخاص التعلیم مؤسسات في
 . التعلیم وزارة لدى العادي التعلیم مدارس في

ً تبعا   متنوعة خدمات االجتماعیة الرعایة معاھد   ّ  تقد م بدورھا،  الكوادر وتخضع. الطالب وضع لتقییم     
ً حالیا   المعاھد تلك في الفنیة  Portage Guide to Early) "المبكر للتعلیم بورتج دلیل" على للتدریب      

Education)، العادیة المناھج كتدریس الصلة، اتذ     ّ   المقد مة والخدمات المعاھد جمیع في اعتماده المقرر 
 مھارات على والتدریب الفیزیائي، العالج ومتطلبات الطالب، احتیاجات لتلبیة تعدیلھا بعد التعلیم، لوزارة
ً أیضا    ُ   ی تاح. العمر من عشرة الثانیة تجاوزوا الذین للمراھقین المھني والتدریب والتواصل، الحیاة  لبعض     

 . الوزارة من الثانویة شھادة لنیل بطلباتھم     ّ  التقد م اإلعاقات ذوي الطالب

         ً استنادا   الجامعات، في اإلعاقة ذوي الطالب قبول تیسیر سیاسة العالي التعلیم وزارة     ّ تتبن ى
 . بھا االلتحاق لھم المتاح االختصاصات   ّ  یحد د آخر تصنیف إلى

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 للعمل، المالءمة بتحدید      ّ  المكل فة الحكومیة اللجنة بإدارة للتوظیف، غایرة ُ م   تقییم إجراءات  ُ  ّ ت طب ق نعم،
ّ   مؤھ الت مطابقة تتولى والتي َ  وی عم ل. العام القطاع في الشاغرة الوظائف مع اإلعاقة ذوي األشخاص     بآلیة   ُ 

 المادة    ّ تنص   حیث ،2017 مارس/آذار 16 بتاریخ م/15 رقم الوزراء مجلس قرار إلى     ً سندا   ھذه التوظیف
  4 تتجاوز ال نسبة ضمن وذلك إعاقة ذوي أشخاص بتعیین العامة الجھات التزام" على منھ الرابعة

 ".مالكاتھا في الواردة المناصب من المائة في
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 الشؤون وزارة لدى المواطن خدمة مركز إلى بطلبھ عمل عن الباحث اإلعاقة ذو الشخص    ّ  یتقد مو
 عن الباحث یكن لم حال وفي. لدیھا العمل في یرغب التي العامة الجھة فیھ   ّ ِ  ً محد  دا   والعمل، االجتماعیة

ي المركز فبإمكان شاغرة، وظیفة وجود من      ً أكیدا   عمل ّ  التحر    سقف بعد تبلغ لم التي العامة الجھات عن     
 طالب لمؤھالت مالئمة وظیفة وجود وعند. الخصوص بھذا لھا كتاب وتوجیھ المطلوب المائة في 4 الـ

 إلى بدوره الطلب یحیل الذي المحافظ، إلى موافقة كتاب التوظیف في الراغبة العامة الجھة ترسل العمل،
 ھذه دور ویكمن. محافظة   ّ كل   في المحافظ    ّ   یشك لھا والتي للعمل، المالءمة بتحدید      ّ  المكل فة الفرعیة اللجنة
   ُ  ّ سی عی ن الذي للعمل اإلعاقة ذي الشخص مالءمة مدى تحدید في     ً یوما ، 15   ّ كل   تلتئم التي الفرعیة، اللجنة

 : من     ّ تتأل ف وھي. فیھ

      ً رئیسا ؛ والعمل االجتماعیة الشؤون مدیر )1(
     ً عضوا ؛ الصحة مدیریة عن    ّ ممث ل )2(
     ً عضوا ؛ المحافظة في المعوقین لشؤون المحلي المجلس عن    ّ ممث ل )3(
 .    ً عضوا   فیھا التعیین     ّ سیتم   التي العامة الجھة عن    ّ ممث ل )4(

 بموجب تعیینھ    ّ یتم   للوظیفة، اإلعاقة ذي الشخص أھلیة على الفرعیة اللجنة موافقة صدور فور
 القانونیة اإلجراءات بقیة الوظیفة طالب یستكمل فیما أعضائھا، جمیع قبل من    ّ  ومصد ق    ّ موق ع رسمي كتاب
 المھني التأھیل شھادة عن   ّ   مصد قة صورة المھني، الوضع مدني، قید إخراج( الثبوتیة األوراق وتقدیم

 أخرى، علمیة شھادات   ّ أي   أو والعمل، االجتماعیة الشؤون لوزارة التابعة التأھیل معاھد أحد عن صادرة
 .العمل بمباشرة     ً أمرا   للشخص العامة الجھة  ُ   ت صدر  ّ  ثم ،). اإلعاقة بطاقة عن وصورة

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .لإلعاقات الوطني التصنیف أساس على اإلعاقة بطاقة  ُ  َ ت من ح نعم،

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

      ّ التثب ت بعد   ّ إال       ً عادة   البطاقة الطبیة اللجنة  ُ ِ  ت صد ر ال إذ المؤقتة، اإلعاقة لذوي اإلعاقة بطاقة  ُ  َ ت من ح ال
ً أحیانا    ُ  َ ت من ح ال كما. دائمة بإعاقة الشخص إصابة من     ّ  معی نة بأنواع مصابین العمر من الخامسة دون      ٍ ألطفال         
 . دائمة إعاقتھم   ّ أن   من      ّ التثب ت حین إلى اإلعاقات من

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

     ّ  وتحد د الصحة، وزارة مع بالتنسیق اإلعاقة بطاقة والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة تصدر
ً أیضا   البطاقة في  ). المعوقین شؤونالخاص ب قانونال من 14 المادة( ال أم ُ     م رافق إلى الشخص حاجة     
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ّ  أم ا  وصورة شمسیتان وصورتان إقامة، سند فھي البطاقة تلك على للحصول المطلوبة المستندات  
 في والعمل االجتماعیة الشؤون مدیریة إلى المستندات م ُ  َّ ت سل  . مدفوعة رسوم   ّ أي   دون من الھویة، عن

 فتعمد. الصحة مدیریة لدى اإلعاقة ذوي األشخاص بتقییم       ّ المعنی ة الطبیة اللجنة إلى  ُ   ت حال   ّ ثم   المحافظة،
 .البطاقة لمنح المحافظة في والعمل االجتماعیة الشؤون مدیریة إلى وترسلھ القرار نموذج ملء إلى اللجنة

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

  القرار دعم مركز مسؤولیة على المعوقین شؤونب الخاص قانونلا من 6 بند-9 المادة    ّ تنص  
. لإلحصاء المركزي المكتب مع بالتعاون وتحدیثھا، اإلعاقة بشأن بیانات قاعدة إنشاء عن الصحة وزارة في
 . بعد النور البیانات قاعدة تبصر لم   ّ  إن ما

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

ً حالیا   العمل یجري   ّ  إن ما لإلعاقة، بیانات قاعدة استحداث بعد    ّ یتم   لم  البیانات قاعدة رقمنة على      
 االجتماعیة الشؤون بمدیریة لربطھا       ً تمھیدا   والعمل، االجتماعیة الشؤون وزارة لدى اإلعاقة ببطاقة المتعلقة
 قاعدة ربط إلى المؤدیة الخطوات أولى وھي. البطاقة لتلك المانحة الجھة بصفتھا محافظة،   ّ كل   في المحلیة
 وزارة من كل بیانات بقاعدة ربطھا خطوة تلحقھا أن على الصحة، وزارة بیانات بقاعدة ھذه البیانات
 .المعوقین لشؤون المركزي المجلس في الممثلتین العالي، التعلیم ووزارة التربیة

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 لشؤون المركزي المجلس تغذیة المعوقین لشؤون المحلیة المجالس تتولى المعوقین، بقانون    ً عمال  
ُ  ن ظ م    ّ لكن  . اإلعاقة ذوي بتقییم المتعلقة والتقاریر بالمعلومات المعوقین ً حالیا   القائمة المعلومات  ُ  موصولة غیر      

ذت لذلك،. ببعض بعضھا ِ   ات خ            ً إلكترونیا ، اإلعاقة ببطاقات المتعلقة المعلومات إدخال باتجاه األولى الخطوة   ُ
ً حالیا   العمل یجري فیما  الصحة وزارات وبیانات التقییم إجراءات بین ما یربط متكامل نظام إنشاء على      

 تلك بربط الخطة الحقة،تقضي مرحلة وفي.وسواھا والعمل االجتماعیة والشؤون العالي والتعلیم والتربیة
 مختلف دمج تتیح (application programming interface-API) تطبیقات برمجة بواجھة الفرعیة النظم

ّ  المسج ل البیانات عدوقوا الخدمات كافة    ّ یبی ن مركزي تعریف رقم مستفید    ّ لكل    ُ  َ ی من ح حیث البیانات،  فیھا،     
 .االجتماعیة والحمایة باإلعاقة المتعلقة تلك فیھا بما
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 السودان

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ  یعر     ّ كل  " بأنھ اإلعاقة ذا الشخص السودان، في ،2017 لسنة اإلعاقة ذوي األشخاص قانون   
لد شخص ً كلیا   أصیب أو ُ   و  ً جزئیا   أو       مع تعاملھ دون تحول دائمة، بصفة حسیة أو عقلیة أو بدنیة بعاھة      
 ".شاملة بصورة العوائق مختلف

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .واضح غیر

 اإلعاقة تقییم على القیمة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

ً تبعا    لألشخاص القومي المجلس یتولى ،2017 لسنة اإلعاقة ذوي األشخاص قانون من 17 للمادة     
 .200827 لسنة القومي الطبي القمسیون قانون بأحكام    ً عمال   اإلعاقة بطاقة إصدار اإلعاقة ذوي

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

ّ  یشك ل ،2008 لسنة القومي الطبي القمسیون قانون بأحكام    ً عمال    قومیة فنیة لجنة القمسیون رئیس   
 أنحاء جمیع في ال والیة، كل عاصمة في لھا     ً مقرا   تتخذ لكنھا. فرعیة لجان عنھا تنبثق ،االختصاصیین من

 .الوالیة

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

     ّ  التقد م االعتراض لصاحب یجوز اعتراض، وجود فعند. "أدناه الوارد الجدول في إلیھا  ُ   ی شار نعم،
 الشخص ھذا على االستئناف، على الصحة وزیر وافق وإذا. المحددة المھلة ضمن القرار استئناف بطلب

 ".    ّ  المحد د التاریخ في الطبیة اللجنة لمقابلة      ً شخصیا   یحضر أن

                                                
وحدة ھو القومي الطبي  القمسیون. والسودانوزارة الصحة االتحادیة،  ،2008لسنة القومي قانون القمسیون الطبي  27

كل منھا تبع یوعواصم الوالیات فتقع في  ةوالئیال قمسیوناتال؛ أما الخرطوم فيمقرھا یقع وتحادیة الطبیة قانونیة تتبع لوزارة الصحة ا
 .لوزارة الصحة بالوالیة
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 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

 عناصر ثالثة باإلعاقة التعریف یشمل ،2008 لسنة القومي الطبي القمسیون قانونأحكام ب    ً عمال  
 . العجز حالة استمرار مدة – العجز مدةو     ً طبیا ؛   ّ   محد دة عجز حالة وجودو العمل؛ على القدرة عدمھي 

ر الشكوى صاحب   ّ أن   فرضیة من عملھا في الطبیة اللجنة تنطلق ّ  سیتضر  ً سلبا       ّ یتأث ر أو       باإلعاقة،     
 الشخص إصابة إلثبات الطب، في االختصاص بأصحاب وتستعین طبیة تقاریر إلى تستند فھي وبالتالي
ك التشخیصیة الفحوص اختیار    ّ لكن  . الطبي العجز نتیجة وظیفي بقصور َ  ی تر  . المعالجین األطباء لتقدیر  ُ 
ّ  یرك ز السوداني النموذج   ّ أن       ّ یتبی ن وبذلك  . الطبي بالمسار     ً حصرا   ویرتبط اإلعاقة على   

 للقمسیون العام المرشد الطبیة اللجنة نشرت ،2008 لسنة القومي الطبي القمسیون قانون إلى   ً دا  انتسا
  والمواطنین العامة الخدمة وموظفي الطبیة الكوادر یرشد عام دلیل وھو ،28القوميالطبي 

 والمؤسسات التأمین وشركات القضائیة السلطة مع التعامل لسبل      ٍ كمرجع   ویصلح اختصاصاتھا، على
ّ   الموح دة العمل إجراءات الدلیل یستعرض. والمواطنین والخاصة العامة  الھدف أي إجراء، كل وتفاصیل     
 المرشد عن    ً نقال   التالي، الجدول ویدرج.     ّ   المت بعة والخطوات تطبیقھ، ومجال تنفیذه، عن والمسؤول منھ،
َ  ن س ب بتقدیر المتعلق 8 رقم اإلجراء تفاصیل ،القوميالطبي  للقمسیون العام  .اإلصابات عجز  ِ

َ  ن س ب تقدیر: 8 رقم اإلجراء  اإلصابات عجز  ِ

 الھدف من اإلجراء
                                                           ّ          تحدید نسبة العجز لمصابي حوادث الحركة، وإصابات العمل، والمتقد مین بطلب 

                                        ّ                             التقاعد المبكر بسبب مرض أو إصابة، والمؤھ لین للوظیفة العامة، واإلصابات 
 إعانات اإلعاقة والدعم االجتماعي.                ّ                     الجنائیة، والمتقد مین بطلب الحصول على 

 اللجان الطبیة لتقدیر نسبة العجز بالقمسیون الطبي. المسؤول عن اإلجراء

 المكتب التنفیذي للجان عجز اإلصابات. مجال التطبیق

 الخطوات

 ؛      ّ المعني   للشخص العجز تحدید الطالبة الجھة من خطاب إحضار 
 أو الجنائیة اإلصابة أو المرور إصابات حالة تثبت التي الداعمة الوثائق إحضار 

 ؛العمل مكتب أو العمل محكمة من خطاب أو العمل، إصابات
 ؛المعالج االختصاصي من الطبیة الحالة استقرار بعد نھائي طبي تقریر إحضار 
 أشھر )6-4( مضي بعد فقط الكسور حاالت في العجز لتقدیر الطبیة اللجنة تنظر 

 من أكثر مضي وبعد الصغیرة، العظام في الكسر حدوث تاریخ من تقدیر أقل على
 ؛الكبیرة العظام في أشھر ستة

لت التي األشعة وصور الفحوصات جمیع إحضار  ِ   ع م   ؛عجزه تقدیر المراد للشخص ُ 

                                                
 السودان.، وزارة الصحة االتحادیة، القوميالطبي  المرشد العام للقمسیون 28
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 التاریخ في      ً شخصیا   الطبیة اللجنة لمقابلة العجز بتقدیر       ّ المعني   الشخص حضور 
 ؛لھ      َّ المحد د

 ؛العجز نسبة تقدیر الجھةالطالبة إلى الطبیة اللجنة قرار تسلیم 
 لوزیر إستئناف تقدیم یمكنھ لھ،     ّ   المقد رة العجز بنسبة المصاب اقتناع عدم حالة في 

 ؛االستئناف لتقدیم بھا المسموح المدة في الصحة
 عجزه تقدیر إعادة المطلوب الشخص على االستئناف، على الوزیر موافقة حال في 

 لجنة قرار  ُ     وی عتبر  .لھ      َّ المحد د التاریخ في االستئنافات لجنة لمقابلة      ً شخصیا   الحضور
 .      ً نھائیا        ً قرارا   علیھ، الصحة وزیر موافقة بعد االستئنافات،

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 .واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 معاش درس    ُ  ذات ھا اللجنة تتولى ،2008 لسنة القومي الطبي القمسیون قانون من 7 بالمادة     ً فعمال   ال،
 . اإلعاقة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 التعلیم، في اإلعاقة ذوي األطفال حق ،2017 لسنة اإلعاقة ذوي األشخاص قانون من 4 المادة تؤكد
ِ   المساع دة التكنولوجیا وأجھزة باألدوات وتزویدھم  ھؤالء تقییم كیفیة یوضح ال القانون    ّ لكن  .    ّ   تعل مھم لتسھیل      

 . الخاص أو العادي التعلیم بمدراس إللحاقھم الطالب

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 التقییم إجراء    ُ  ذات ھا اللجنة تتولى ،2008 لسنة القومي الطبي القمسیون قانون من 7 بالمادة     ً فعمال   ال،
 . العامة الخدمة وظائف في التعیین ألغراض

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 إصدار على    ّ تنص   2017 لسنة اإلعاقة ذوي األشخاص قانون من 18 المادة    ّ لكن  . واضح غیر
 التعلیمات تلك بصدور الجزم یمكن ال ولكن( اإلعاقة بطاقة على الحصول آلیة لشرح   ّ   محد دة إداریة تعلیمات

 ).متوافرة غیر ألنھا عدمھ، أو
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ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 . المؤقتة اإلعاقة إلى اإلشارة دون الدائمة اإلعاقة یتناول اإلعاقة تعریف   ّ ألن   ال،

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 .واضح غیر

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

 .29اإلعاقة ذوي لألشخاص قومیة بیانات قاعدة ِ  م ن ما ال،

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 .ال

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 .ال

  

                                                
بشأن ما وصل إلیھ السودان  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،المعنیة بلجنة األمم المتحدة یمكن االطالع على توصیات  29

 األولي التقریر بشأن الختامیة المالحظاتفي تنفیذ التزاماتھ في إطار اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، في وثیقة 
 .2018أبریل /نیسان 10، للسودان
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 العراق

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

 بین العراق، في ،2013 لسنة 38 رقم الخاصة واالحتیاجات اإلعاقة ذوي رعایة قانون    ّ یمی ز
َ  مصطلح ي ف إذ ،"الخاصة االحتیاجات ذو"و" اإلعاقة ذو"      ّ  یعر   القدرة، فقد َ  م ن   ّ كل  " بأنھ اإلعاقة ذا الشخص   

ً كلیا     ذھنیة أو بدنیة بعاھة إصابتھ نتیجة باآلخرین،     ً أسوة   المجتمع حیاة في المشاركة على      ً جزئیا ، أو     
 .30"الوظیفي أدائھ في قصور الى  ّ  أد ت حسیة أو

ف فیما ّ  یعر   القیام في قصور لدیھ الذي الشخص" بأنھ الخاصة االحتیاجات ذا الشخص القانون   
  الریاضة أو كالتعلیم والطبیة واالقتصادیة االجتماعیة والبیئة     ّ السن   في لنظرائھ بالنسبة ومھامھ بدوره

 ".الخاصة االحتیاجات ذوي من القامة  ُ   ق صار ویعتبر وغیرھا، العائلیة العالقات أو المھني التكوین أو

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 واالحتیاجات اإلعاقة ذوي رعایة ھیئة مھام الخاصة واالحتیاجات اإلعاقة ذوي رعایة قانون  ّ  حد د
 وفتحت بغداد مدینة في لھا     ً مقرا   الھیئة واتخذت. االجتماعیة والشؤون العمل بوزراة ترتبط التي الخاصة،

ً أقساما    :، ما یلي9 المادة في علیھ المنصوص النحو على مھامھا، وتشمل. العراقیة المحافظات مختلف في       

 للھیئة؛ العامة والمالیة االستراتیجیة اإلدارة وإقرار رسم )1(

 اإلداریة؛ والتعلیمات واألنظمة القوانین مشاریع اقتراح )2(

 الخاصة؛ االحتیاجات وذوي اإلعاقة بذوي الخاصة المتطلبات دعم متابعة )3(

                                                
 العراق. ،2013لسنة  38قانون رعایة ذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة رقم من  1المادة  30
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  الخاصة؛ االحتیاجات وذوي اإلعاقة ذوي لتوظیف وبرنامج استراتیجیة وضع )4(

 حدوث من الوقایة بشأن الوطني الوعي مستوى ورفع والبحث، التدریب برامج وضع )5(
 .التوعیة ونشر اإلعاقة

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

ً فوفقا   نعم،  الصحة وزارة تتولى ،الخاصة واالحتیاجات اإلعاقة ذوي رعایة قانون من 15 للمادة      
 والرعایة التأھیل وإعادة اإلعاقة من الوقایة خدمات توفیر إلى باإلضافة اإلعاقة، تقییم إجراءات اتخاذ

 1998 لسنة 2 رقم التعلیمات بحسب العجز، نسبة بتحدید مختصة طبیة لجنة وتقوم. الشاملة الصحیة
 . 31والعطل العجز درجة ریدتق بشأن 1998 عام في الصحة وزارة عن الصادرة

ّ  أم ا ً واضحا   فلیس المختصة الطبیة اللجنة تكوین        . 

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

ً یوما   30 مھلة ضمن القرار بنتیجة الطعن الطلب    ّ ِ لمقد  م  ُ   ی تاح إذ نعم،  تعید أن على صدوره، من     
 .أخرى مختصة لجنة فیھ النظر

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

ّ  یتضم ن     ً مفصال       ً جدوال   والعطل العجز درجة ریدتق بشأن 1998 لسنة 2 رقم التعلیمات تستعرض     
د إعاقة   ّ كل   تصف واإلعاقات، والوظائف باألمراض شاملة قائمة ِ  وت فر   أحدھم كان فإذا.    ّ  معی نة نسبة لھا   ُ 
 الجزئي والفقدان المائة، في 10 عجز درجة یعادل فھذا ،)أسنان4 -1( لألسنان جزئي فقدان من یعاني    ً مثال  

ً سن ا   14-9 فقدان فیما المائة، في 20 عجز درجة یعادل) أسنان 8-5( لألسنان  في 40 عجز درجة یعادل   ّ 
ً نوعا   86 القائمة   ُ   وت درج. المائة في 60 عجز درجة یعادل لألسنان الكلي والفقدان المائة،  من     

ع العجز، درجات/الحاالت ّ  تتفر  َ  بن س ب مرفقة فئات عدة نوع   ّ كل   من      :التعلیمات تلك علیھ نصت ومما. مئویة   ِ

 نھائیة بصورة حالتھ استقرار عند   ّ إال   المختصة الطبیة اللجنة إلى الشخص إحالة    ّ تتم   ال )1(
 ؛)3 المادة(

                                                
 العراق.وزارة الصحة،  ،بشأن تقدیر درجة العجز والعطل 1998لسنة  2 تعلیمات رقم 31
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ّ  تعط ل إذا )2(  بحكم العضو ذلك    ُ  اعت بر     ً كلیا ، وظیفتھ أداء عن الجسم أعضاء من عضو   ّ أي     
ً تبعا   نسبتھ  ُ   ق درت      ً جزئیا ، العطل كان وإذا المفقود،  بحسب عطل، من العضو ذلك أصاب لما     
 ؛)4 المادة( الجدول

ُ    الم صاب قدرة على تأثیر للعطل كان إذا )3(  تذكر أن اللجنة فعلى وظیفتھ، واجبات أداء في   
  العجز نسبة تقدیر في ذلك  ُ    ی راعى كي   ّ  محد د بشكل یمارسھا كان التي المھنة/الوظیفة

 ؛)5 المادة(

 ؛)7و 6 المادتان( الوظیفي العطل على اإلعاقة درجة احتساب یتوقف )4(

ً منصوصا   المرض أو العطل یكن لم إذا )5(  فعلى التعلیمات، بھذه الملحق الجدول في علیھ       
 عطل من اإلصابة تركتھ ما الى        ً استنادا   المصاب عجز نسبة تقدیر المختصة الطبیة اللجنة

 الجدول ھذا اعتماد ویمكن. المعیشة كسب على وقدرتھ الیومي عملھ أداء على    ّ یؤث ر وظیفي
 اثنین اختصاصیین على الحالة عرض یجب العجز نسبة تقدیر من االنتھاء وفور كمرجع،

 ؛)8 المادة(

 ).9 المادة( والمرض اإلصابة قبل ما      َ وحالت ھ الشخص    َ عمر   العطل نسبة تقدیر عيیرا )6(

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

ً فتبعا   واضح، غیر  وزارة تتولى ،الخاصة واالحتیاجات اإلعاقة ذوي رعایة قانون من 15 للمادة      
 .حاالتھم ومتابعة بإعاقة، لإلصابة المعرضین الوالدة الحدیثي األطفال بیانات تسجیل الصحة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 . واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 . واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 . واضح غیر
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 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 إصدار وجوب على الخاصة واالحتیاجات اإلعاقة ذوي رعایة قانون من 9 بندال-3 المادة    ّ تنص  
 وھي. المادة ھذه تطبیق بشأن إضافیة تعلیمات   ّ أي   ذكر دون من ولكن اإلعاقة، لذوي خاصة ھویة بطاقة

 . التطبیق قید بعد توضع لم

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 .منطبق غیر

 الطلب؟   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 .منطبق غیر

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

ً وفقا    التخطیط وزارة تتولى ،الخاصة واالحتیاجات اإلعاقة ذوي رعایة قانون من 9 بند-15 للمادة     
 ونوع العمر بحسب العراق، في الخاصة واالحتیاجات اإلعاقة ذوي األشخاص عن بیانات قاعدة توفیر

 .لھم الرعایة خدمات تقدیم      َ  المول جة الجھات خالل ومن األسریة المسوح إلى        ً استنادا   اإلعاقة،

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 .واضح غیر

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 .واضح غیر

  

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=211120131335898
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=211120131335898
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 ُ    ع مان

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

 الحقوق تلك على   ّ   وشد دت ،2008 عام في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة على ُ    ع مان   َّ  صد قت
ف. المعاقین وتأھیل رعایة قانون بإصدار 63/2008 رقم السلطاني المرسوم في ّ ِ ویعر     الشخصالقانون     
       ً خلقیا ، الذھنیة أو الجسدیة أو الحسیة قدراتھ بعض في نقص من یعاني الذي الشخص" بأنھ اإلعاقة ذا
ّ  مم ا حادث، أو مرض، أو وراثي، عامل نتیجة أو ً قیاسا   الحیاة في الطبیعي دوره تأدیة على قدرتھ من یحد         

 .32"الحیاة في دوره   ّ  یؤد ي حتى والتأھیل الرعایة إلى معھ یحتاج بما عمره، في ھم من على

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 .الصحة ووزارة االجتماعیة التنمیة وزارة

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

  33معاق بطاقة إصدار تنظیم الئحة بشأن 94/2008 رقم القرارالوزاريمن  4المادة  شیرت
 الجھة عن صادر بتقریر إعاقتھ المعني الشخص یثبت أن المعاق إلصداربطاقة یشترط حیث ذلك، إلى

 .واضح غیر الجھة ھذه تكوین أن إال .وزیرالصحة من قرار یحددھا جھة وھي المختصة الطبیة

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 .نعم

                                                
 ُ     ع مان. ،بإصدار قانون رعایة وتأھیل المعاقین 63/2008سلطاني رقم المرسوم المن  1المادة  32
ُ     ، وزارة التنمیة االجتماعیة، ع مان.بشأن الئحة تنظیم إصدار بطاقة معاق 94/2008القرار الوزاري رقم  33                             

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://www.mosd.gov.om/images/rules/Law%20of%20Care%20and%20Rehabilitation%20of%20the%20Disabled.pdf
https://data.qanoon.om/ar/md/mosd/2008-0094.pdf
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 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

 شاملة استراتیجیة وھي ،202534-2016 االجتماعي العمل استراتیجة ُ    ع مان أطلقت ،2016 عام في
 : محاور ستة حول تدور

  االجتماعیة؛ الحمایة )1(
 ؛]الرفاه[ االجتماعیة الرعایة )2(
  والمجتمع؛ األسرة تنمیة )3(
  اإلعاقة؛ ذوي األشخاص حقوق )4(
  األھلیة؛ والمؤسسات الجمعیات )5(
 .المؤسسي الدعم )6(

  العام اإلعاقة،الھدف ذوي األشخاص بحقوق المتعلق االستراتیجیة، من الرابع المحور    ّ  ویحد د
 األھداف كما المجتمع، في اإلدماج حول تتمحور أشمل مقاربة إلى لإلعاقة طبیة مقاربة من االنتقال في

ل إلى ترمي التي الخاصة ّ  التحو   الدعم خدمات وتعمیم المجتمع، في دمجھم إلى لألفراد الخدمات توفیر من     
 إنشاءو ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة روحیة مع متوائم لإلعاقة جدید قانون إصدار خالل من

ّ  موح د وطني سجل إنشاءو ،اإلعاقة لتشخیص مستقل وطني مركز   . 

 تسعى تجریبیة بمرحلة الیوم ُ    ع مان    ّ تمر   سنوات، عشر على     ّ تمتد   التي االستراتیجیة تلك إلى        ً استنادا  
 ).الیونیسف( للطفولة المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون حاالتھا، وتحدید اإلعاقة تقییم نظم تحدیث إلى فیھا

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

ُ          ً                                                                  تعمل ع مان حالیا ، بالتعاون مع الیونیسف، على استحداث نظام لتقییم األطفال، یتماشى مع  اتفاقیة      
 .35، ومع التصنیف الدولي لألداء واإلعاقة والصحةحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

                                                
ُ      ، ع مان، 2025-2016اعي ماستراتیجیة العمل االجت 34  .(الیونیسف) متحدة للطفولةلمنظمة األمم ابالتعاون مع   
التصنیف الدولي "وكان بعنوان  1980أصدرت منظمة الصحة العالمیة النسخة األولى من ھذا التصنیف في عام  35

، الذي International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) "للعاھات وحاالت العجز واإلعاقة
 لسلسلة مراجعات واختبارات  1993. وقد خضع التصنیف منذ عام یضع معاییر دولیة لوصف وقیاس الصحة واإلعاقة

األعضاء في منظمة الصحة العالمیة،  191 بموافقة الدول الـ 2001                                ُ                              في مختلف أنحاء العالم إلى أن اعت مدت النسخة الثانیة منھ في عام 
 International Classification of Functioning, Disability "والصحة واإلعاقة داءالتصنیف الدولي لأل"مع تغییر عنوانھ لیصبح 

and Health (ICIDH-2) وقد أصبح ی عرف اختصارا  بـ ،    ً           ُ            ICF :الرابط التالي یقدم لمحة عن التصنیف .
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdf :والمزید على موقع منظمة الصحة العالمیة .

https://www.who.int/classifications/icf/en. 

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://www.mosd.gov.om/images/pdf/Social%20Action%20Strategy%20Document%202016-2025en.pdf
https://www.mosd.gov.om/images/pdf/Social%20Action%20Strategy%20Document%202016-2025en.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdf
https://www.who.int/classifications/icf/en
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 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

  .نعم

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 .واضحة غیر خطواتھ    ّ لكن   نعم،

 غایر؟ ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 .واضحة غیر خطواتھ    ّ لكن   نعم،

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .نعم

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 تنص ،معاق بطاقة إصدار تنظیم الئحة بشأن 94/2008 رقم الوزاري القرار من 10 فالمادة نعم،
ً وفقا   عجزه، مدةطیلة  صالحة      ً مؤقتا ،     ً عجزا   یعاني لمن مؤقتة، بطاقة إصدار إمكانیة على  الصادر للتقریر     
 . الوزاري القرار من 5 المادة في علیھا المنصوص نفسھا وباإلجراءات المختصة، الطبیة الجھة من

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

. 94/2008 رقم الوزاري القرار یحددھا تقییم آلیة وفق اإلعاقة بطاقة االجتماعیة التنمیة      ُ وزارة   تمنح
، الجنسیة ُ     ع ماني الطلب   ّ  مقد م یكون أن )الوزاري القرار من 4 المادة( اإلعاقة بطاقة الستخراج   ُ    وی شترط

 . المختصة الطبیة الجھة من صادر بتقریر ذلك ویثبت دائمة، إعاقة ذاو

ّ  یتضم ن الذي) 5 المادة( 1 رقم النموذج الطلب   ّ  مقد م ویمأل    : 

 التأھیل؛ المھنة، التعلیمي، المستوى االجتماعیة، الحالة: شخصیة بیانات )1(
 سواھا؛ عقلیة، بصریة، سمعیة، حركیة،: اإلعاقة نوع عن بیانات )2(
 المدیر علیھا    ّ یوق ع أن بمجرد طبي، فحص بدونالتي یمكن تسجیلھا  ظاھرة،ال عاقةاإل )3(

 اإلداري؛

https://data.qanoon.om/ar/md/mosd/2008-0094.pdf
https://data.qanoon.om/ar/md/mosd/2008-0094.pdf
https://data.qanoon.om/ar/md/mosd/2008-0094.pdf
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 حادث؛ نتیجة وراثة، مرض، نتیجة الوالدة، أثناء خلقیة،: اإلعاقة أسباب )4(
ِ   مساع دة أجھزة استخدام )5(  .االستقاللیة/النفس على االعتماد ومدى    

ً یوما   15 خالل اإلعاقة بطاقة تسلیم وینبغي ً وفقا   وذلك الطلب، تقدیم تاریخ من       المطلوبة للنماذج     
 ). 6 المادة(

 طلب بموجب مماثلة لمدة تجدیدھا إمكانیة مع سنوات، خمس اإلعاقة بطاقة صالحیة تستغرق
 انتھاء تاریخ من شھر خالل التجدید طلب   ّ  یقد م أن الشأن لذي ویجوز. شمسیتین بصورتین مرفق تجدید

 المذكورة المدة تجاوزت إذا جدیدة إعاقة بطاقة استخراج علیھ وجب    ّ وإال   األكثر، على البطاقة صالحیة مدة
 ).7 المادة(

ٍ  سبب ،   ّ ألي   اإلعاقة بطاقة تلفت وإذا  یلزم وال. أخرى بطاقة استخراج طلب الشأن لذي یجوز   
 ).8 المادة( الحالة ھذه في الطبي الكشف إجراء

 البطاقة تاریخ بذات جدیدة بطاقة استخراج طلب الشأن لذي یجوز اإلعاقة، بطاقة  ُ   ف قدت وإذا
 ھذه في الطبي الكشف إجراء یلزم وال. الفقد لواقعة المثبت الشرطة محضر بالطلب یرفق أن على األولى،
 ).9 المادة( الحالة

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

 على ،معاق بطاقة إصدار تنظیم الئحة بشأن 94/2008 رقم الوزاري القرار من 11 المادة    ّ تنص  
 المحافظات، مستوى على الخاصة الرعایة ودوائر االجتماعیة، الشؤون وزارة لدى المختصة الدائرة التزام
 اآللي النظام في اإلعاقة ببطاقات الخاصة البیانات/المعلومات لحفظ] بیانات قاعدة[ إلكتروني أرشیف بعمل
  المعلومات وتبادل بالترابط المحلیة الدوائر جمیع تلتزم كذلك. متسلسلة أرقام وفق الغرض لھذا      ّ المعد  

ً تفادیا   بینھا، ما في  .البطاقات تلك إصدار الزدواجیة       

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

ّ  ثم ة  الوزاري القرار من 11 المادة في إلیھ المشار اآللي النظام خالل من المعلومات لتبادل تفویض  
 .94/2008 رقم

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

  .واضح غیر

https://data.qanoon.om/ar/md/mosd/2008-0094.pdf
https://data.qanoon.om/ar/md/mosd/2008-0094.pdf
https://data.qanoon.om/ar/md/mosd/2008-0094.pdf
https://data.qanoon.om/ar/md/mosd/2008-0094.pdf
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 فلسطین دولة

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ ِ یعر    بأنھ اإلعاقة ذا الشخص فلسطین، في المعوقین، حقوق بشأن 1999 لسنة 4 رقم القانون   
  العقلیة، أو النفسیة أو الجسدیة قدراتھ أو حواسھ من   ّ أي   في جزئي أو كلي بعجز المصاب الشخص"

 .36"المعوقین غیر من أمثالھ ظروف في العادیة حیاتھ متطلبات تلبیة إمكانیة من    ّ یحد   الذي المدى إلى

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .واضح غیر

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 .االجتماعیة الشؤون وزارة

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 دور إلى المعوقین حقوق بشأن 1999 لسنة 4 رقم القانون من 10 المادة تشیر ولكن. واضح غیر
  المسؤولیات وتوزیع التقییم آلیة    ّ لكن   درجتھا، وتحدید اإلعاقة تقییم مجال في الصحة لوزارة محتمل

 . واضحة غیر

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 . واضح غیر

  

                                                
 فلسطین. ،حقوق المعوقینبشأن  1999لسنة  4قانون رقم ال من 1 المادة 36

https://www.bal.ps/law/handicap_law.pdf
https://www.bal.ps/law/handicap_law.pdf


-40- 

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

 الخدمات وتوفیر وتحدیدھا اإلعاقة تقییم من األكبر الجزء   ّ أن   إلى اإلشارة تجدر ولكن،. واضح غیر
. الحكومیة المؤسسات ال األعاقة، ذوي باألشخاص       ّ المعنی ة والمنظمات الحكومیة غیر المؤسسات     ّ تتوال ه
 . الشأن بھذا       ّ المعنی ة الحكومیة غیر المنظمة أو الھیئة باختالف التقییم آلیة تختلف قد لذلك،

 الحكومة   ّ أن   تقاریره، أحد في المواطن، لحقوق المستقلة الفلسطینیة الھیئة من عمرو زیاد ذكر    ً مثال ،
ّ  یؤم ن فیما اإلعاقة، ذوي لألشخاص المتاحة التأھیل خدمات من المائة في 10   ّ إال      ّ توف ر ال  المدني المجتمع   

 المالحظة ھذه تزال ال 2001 عام في التقریر نشر رغم( 37المتبقیة المائة في 90 الـ نسبة الخاص والقطاع
 ).    ّ  محل ھا في

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 .واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 .واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 .واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 .واضح غیر

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .نعم

                                                
المستقلة الفلسطینیة الھیئة  ،التشریعات الساریة في فلسطینحقوق ذوي االحتیاجات الخاصة في  حولتقریر ، زیاد عمرو 37

 ، فلسطین.2001،المواطنلحقوق 
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ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 .واضح غیر

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 االجتماعیة الشؤون وزارة تكلیف على ،المعوقین حقوق بشأن 1999 لسنة 4 رقم القانون    ّ ینص  
 تلك   ّ  یحد د ال القانون    ّ لكن  .       ّ المعنی ة الجھات مع بالتعاون اإلعاقة، ذوي لألشخاص اإلعاقة بطاقة بإصدار
 . إلصدارھا المطلوبة المستندات أو المعاییر أو الجھات

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

 .واضح غیر

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 .واضح غیر

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 .واضح غیر

 

  

https://www.bal.ps/law/handicap_law.pdf
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 قطر

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ  یعر    الشخص قطر، في الخاصة، االحتیاجات ذوي بشأن 2004 لسنة 2 رقم القانون   
 قدراتھ أو حواسھ من أي في دائم جزئي أو كلي بعجز مصاب شخص   ّ كل  " بأنھ الخاصة االحتیاجات ذا

 .38"العمل أو التأھیل أو للتعلم إمكانیتھ من    ّ یحد   الذي المدى إلى العقلیة أو النفسیة أو الجسمیة

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 اإلعاقة شؤون في التعاطي عن المسؤولة ةیالرئیس الجھة االجتماعي للعمل القطریة المؤسسة  ُ    ت عتبر
 ووزارة الصحة وزارة وھي اإلعاقة، مجال في تعمل ھیئات ثالث    ّ تضم   وطنیة لجنة ُ    ش كلت وقد. 39قطر في

 التعلیم ووزارة الطبي التقییم الصحة وزارة     ّ تتول ى فیما. اإلعاقة ذوي لألشخاص الشفلح ومركز التعلیم
 عدة یشمل الذي بالتشخیص اإلعاقة ذوي لألشخاص الشفلح مركز  ُ   ی عنى الطالب، قدرات/احتیاجات تقییم

 .41البیئیة إلى     ً وصوال   االجتماعیة بالعوامل     ً بدءا   ،40والصحة واإلعاقة لألداء الدولي التصنیف من عناصر

                                                
 ، قطر.بشأن ذوي االحتیاجات الخاصة 2004لسنة 2 قانون رقم ال من 1 المادة 38
یمكن زیارة الموقع:  االجتماعي،مراكز المؤسسة القطریة للعمل للمعلومات عن  39

http://www.qatarsocial.org/Ar/Pages/AboutCenters.aspx. 
وكان بعنوان "التصنیف الدولي  1980أصدرت منظمة الصحة العالمیة النسخة األولى من ھذا التصنیف في عام  40

 ، International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)للعاھات وحاالت العجز واإلعاقة" 
 لسلسلة مراجعات واختبارات  1993الذي یضع معاییر دولیة لوصف وقیاس الصحة واإلعاقة. وقد خضع التصنیف منذ عام 

األعضاء في منظمة الصحة العالمیة،  191 بموافقة الدول الـ 2001                       ُ                              أنحاء العالم إلى أن اعت مدت النسخة الثانیة منھ في عام في مختلف 
 International Classification of Functioning, Disabilityوالصحة"  واإلعاقة داءالتصنیف الدولي لألمع تغییر عنوانھ لیصبح "

and Health (ICIDH-2)د أصبح ی عرف اختصارا  بـ ، وق    ً           ُ        ICF :الرابط التالي یقدم لمحة عن التصنیف .
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdfوالمزید على موقع منظمة الصحة العالمیة . :

https://www.who.int/classifications/icf/en. 
 ، القاھرة، (باإلنكلیزیة) لدى اإلسكوا العامل بین الدورات اإلعاقةب المعنيخبراء الاالجتماع الرابع لفریق تقریر  41

 .2019دیسمبر كانون األول/ 14-15

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=246&language=ar
http://www.qatarsocial.org/Ar/Pages/AboutCenters.aspx
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdf
https://www.who.int/classifications/icf/en
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/2020-12-9_iged4_summary_report_.pdf
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 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 .واضح غیر

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 . ال

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

 الشفلح مركز یجري المثال، سبیل على. اإلعاقة تقییم بنفسھا     ّ تتول ى للخدمات   ّ   مقد مة جھة   ّ كل  
ً تقییما   اإلعاقة ذوي لألشخاص  للتقییم رؤى مركز  ُ   ی عنى فیما والتأھیل، الدعم خدمات لتوفیر     ً شامال         

 بالمؤسسات إللحاقھم اإلعاقة ذوي الطالب أوضاع بتشخیص التعلیم لوزارة التابع والدعم واالستشارات
ّ  أم ا المناسبة، التربویة   األشخاص لتشغیل التدریبي وبرنامجھا المھني بتقییمھا فتنفرد العمل وزارة  

 .  اإلعاقة ذوي

ّ                                          ویندرج الشق الطبي في كل  أشكال التقییم تلك، لكن  إجراءات التقییم وأنظمة التصنیف تبقى غیر                         ّ                       
 واضحة بشكل دقیق. 

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 تتجاوز ال الذین والكبار لألطفال والدعم التقییم خدمات اإلعاقة ذوي لألشخاص الشفلح مركز   ّ  یقد م
 باإلضافة المھني، والتدریب والتعلیم واالجتماعي، النفسي الدعم توفیر خدماتھ وتشمل. سنة 21 أعمارھم

 . الطبي التأھیل إلى

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 مادیة اجتماعي ضمان مساعدة االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة تخصص
 شفاؤه،  ُ   ی رجى ال مزمن مرض من یعاني أو" معاق" مواطن   ّ كل   علیھا یحصل الخاصة، االحتیاجات لذوي
ّ  یتضم ن أن على ً طبیا         ً تقریرا   طلبھ ملف      الطبي التقریر كان إذا ما بوضوح تشرح ال التقییم آلیة    ّ لكن  . 42    
 .لجنة   ّ أي   لمراجعة یخضع أو    ّ  معی نة جھة عن یصدر أن یجب

                                                
 اإللكترونیة قطر لحكومة الرسمیة البوابة، على اإلعاقة ذوي لألشخاص االجتماعي الضمان معاش على الحصول طلب 42

 ي".حكوم"

https://portal.www.gov.qa/wps/portal/services/inviduallandingpages/social%20services/applyforsocialsecuritypensionforpersonswithdisabilities/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIt_S2cDS0sDNz9fVyNDTyDHT2d_HzdDA1CjPWDE4v0C7IdFQGvAGDh/?changeLanguage=ar&searchText=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82
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 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 وضع تقییم مھمة التعلیم، لوزارة التابع والدعم واالستشارات للتقییم رؤى مركز     ّ یتول ى نعم،
 تناسبھم التي الدامجة الحكومیة المدارس إلیجاد    ّ    تعل میة، صعوبات من یعانون والذین اإلعاقة ذوي الطالب
 .استقبالھم على والقادرة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 وتشغیل التدریب خدمات    ّ توف ر االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة فوزارة نعم،
 وظیفة طلب نموذج ملء الشخص على     ّ یتعی ن الغرض، لھذا. المناسبة الوظائف في اإلعاقة ذوي األشخاص

 التأھیل إلعادة قطر مركز ھو خاص مركز عن صادر طبي تقریر فیھا بما المطلوبة، بالمستندات وإرفاقھ
 . 43یشغلھا أن الممكن والوظائف قدراتھ تقییم أجل من        ٍ لمقابلة   دعوتھ    ّ تتم     ّ ثم  . الطبیة حمد مؤسسة لدى

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 المواقف من لالستفادة الزرقاء الشارة تصدر الداخلیة وزارة    ّ لكن  . إعاقة بطاقات قطر تصدر ال
 التصریح طلب نموذج ملء اإلعاقة ذي الشخص على      ّ ویتعی ن. الخاصة االحتیاجات لذوي المخصصة

 . 44طبي بتقریر وإرفاقھ

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 .منطبق غیر

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 .منطبق غیر

  

                                                
 ي".البوابة الرسمیة لحكومة قطر اإللكترونیة "حكومعلى ، شخاص ذوي اإلعاقةتوظیف األل تقدیم طلب 43
 ."يحكوم"البوابة الرسمیة لحكومة قطر اإللكترونیة على ، إلعاقةذوي اشخاص ألل تصریح مواقفطلب  44

https://portal.www.gov.qa/wps/portal/!ut/p/a0/NYoxEoMwDATfksK1TdLR8YY0CZ0AxSjYksY2MPw-dpHm7nb27GhfdmQ4yEMhYQiV3-cce4Wymu4xrPsmEsl0d3fi1GoWLsjFuL9yGdNBM2bjiBc6aNkhtGeAiuzbVPDNf2WqCarh-kjCqEGu-lBMWTifVNaFMkwUqBBm-4RkdRtuPz65aWs!/
https://portal.www.gov.qa/wps/portal/services/inviduallandingpages/transportation/requestparkingpermitforpersonswithdisabilities/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIt_S2cDS0sDNz9fVyNDTyDHT2d_HzdDA1CjPWDE4v0C7IdFQGvAGDh/
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 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

ب اإلعاقة، ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة إنشاء على قطر     ّ تنكب   ّ  تبو   النوع بحسب البیانات   
 الشفلح ومركز التعلیم ووزارة الصحة وزارة مع بالتعاون وذلك إلیھ، وما والعمر والجنسیة االجتماعي
 .45اإلعاقة ذوي لألشخاص

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 .بسواھا إنشاؤھا المقرر البیانات قاعدة ربط ھو الھدف

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 .ینطبق ال

 

  

                                                
 ، القاھرة،(باإلنكلیزیة) لدى اإلسكوا الدوراتالعامل بین  اإلعاقةب المعنيخبراء الاالجتماع الرابع لفریق تقریر  45

 .2019دیسمبر كانون األول/15 -14

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/2020-12-9_iged4_summary_report_.pdf


-46- 

 الكویت

 باإلعاقة التعریف -1

 التعریف؟ ھو ما )أ(

ف ّ ِ یعر     الشخص الكویت، في اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق بشأن 2010 لسنة 8 رقم القانون   
 العقلیة أو البدنیة قدراتھ في قصور إلى تؤدي جزئیة أو كلیة دائمة اعتالالت یعاني َ  م ن   ّ كل  " بأنھ اإلعاقة ذا
 على المجتمع في    ّ   وفع الة كاملة بصورة المشاركة أو للعمل حیاتھ مستلزمات تأمین من تمنعھ قد الحسیة أو

 .46"اآلخرین مع المساواة قدم

 والمحلي؟ الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

. تحدیدھا إجراءات ووضع اإلعاقة تقییم على اإلشراف اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة     ّ تتول ى
 المتاحة واالمتیازات الدعم خدمات من لالستفادة الشخص أھلیة مدى وتحدید إجراءالتقییم مسؤولیة وتقع
ً فریقا       ّ وتضم   الھیئة، من     ٌ قرار   اختصاصاتھا وتحدید تشكیلھا في  َ   ی صدر التي المختصة، الفنیة اللجنة على       
 ). اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون من 2 بند-1 المادة( اإلعاقة مجال في االختصاصات ذوي من

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

     ّ وتضم   اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة    ِّ   تعی  نھا التقییم عملیات  ُ   ت جري التي المختصة الفنیة اللجنة
 وتشمل. عنھ ینوب َ  م ن أو الھیئة،     ُ رئیس   ویترأسھا اإلعاقة مجال في الخبرة ذوي من طبیین خبراء خمسة

 الطبیة الفحوصات من والتحقق السیاسات، مضمار في والنصح التقنیة بالمشورة الھیئة تزوید صالحیاتھا
 لدى والمالي اإلداري الجھاز مع باستمرار التنسیق عن    ً فضال   اإلعاقة، بطاقة وإصدار علیھا، والتصدیق

                                                
 ، الكویت.في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2010لسنة  8القانون رقم  من 1 المادة 46

 

http://www.ksh-kw.com/Law8_2010doc.pdf
http://www.ksh-kw.com/Law8_2010doc.pdf
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  ُ   ی صار كي ودرجتھا، اإلعاقة نوع على تطرأ التي       ُّ   بالتغی رات وإبالغھ اإلعاقة، ذوي لشؤون العامة الھیئة
 .47     ُّ   التغی رات تلك مع یتالءم بما الممنوحة االمتیازات تعدیل إلى

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 لجنة إلى    َّ یقد م الطعن طلب أن اإلسكوا استبیان على ردھم في الكویتیون المسؤولون أفاد وقد .نعم
ً یوما   60 مھلة ضمن) اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة تشكلھا محایدة لجنة وھي( التظلمات  صدور من     

ً مرفقا   اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة قرار ً سابقا       ّ  المقد م التقریر عن مختلف حدیث، طبي بتقریر        وإذا.      
ٍ  مؤات ، غیر التظلمات لجنة رأي كان  المعلومات على      ً وبناء  . المختصة الفنیة اللجنة إلى الطلب إحالة یمكن    

ّ  التوص ل وعند     ّ    المقد مة، الجدیدة  بقي  ُ فت   الطعن المختصة الفنیة اللجنة تقبل أن یمكن اآلراء، في توافق إلى     
 ودرجة اإلعاقة نوع وتحدد الصلة، ذات االمتیازات بكافة العمل وتعید لإلعاقة، السابق التصنیف على

ً أیضا   الطلب    ّ  لمقد م ویجوز.   ّ   حد تھا  قرارھا، على سنة مرور بعد التظلمات لجنة إلى      ً جدیدا         ً تقریرا   یرفع أن     
 قبل اإلعاقة شھادة لتجدید خاصة إجراءات   ّ  تت بع اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة   ّ أن   إلى اإلشارة مع

ً طبقا   قرارھا وتتخذ صالحیتھا، انتھاء  لجنة تزوید طلب أو التجدید بشأن واألنظمة اللوائح علیھ    ّ تنص   لما     
 .حدیث بتقریر التظلمات

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

 أحد من طبي تقریر على الحصول الطلب   ّ ِ مقد  م على     ّ یتعی ن اإلعاقة، شھادة على للحصول
 التي اإلعاقة شھادة وإصدار بمراجعتھ بدورھا تقوم التي المختصة، الفنیة اللجنة إلى وتقدیمھ المستشفیات،

 . 48ودرجتھا اإلعاقة نوع تذكر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 وضع تقییم ذاتھا المختصة لفنیةا اللجنة     ّ تتول ى   ّ أن   على اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون    ّ ینص  
 . المختصة الجھات مع بالتعاون وذلك التعلیم، بنظام التحاقھم بخصوص اإلعاقة ذوي األطفال

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 على للحصول الشخص أھلیة بمدى     ّ للبت   التقییم بإجراء       ّ المعنی ة ھي ذاتھا المختصة الفنیة اللجنة
َ  وت حتس ب. اإلعاقة معاش  وعوامل) دائمة/مؤقتة( اإلعاقة ونوع الخدمة سنوات أساس على المعاش ھذا قیمة   ُ  
 ).اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون من 43و 42و 41 المواد( أخرى

                                                
 القانون من  58-47وصالحیاتھا، یمكن العودة إلى المواد  العامة لشؤون ذوي اإلعاقةلالطالع على تشكیل الھیئة  47

 .، الكویتفي شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2010لسنة  8رقم 
 .الكویت ،الھیئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،الخطوات الالزمة للحصول على شھادة اإلعاقة 48
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 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 ب    ّ الطال   وضع درس اإلعاقة، ذوي لشؤون العامة للھیئة التابعة ذاتھا، المختصة الفنیة اللجنة     ّ تتول ى
ّ   لضم ھم      ً تسھیال   اإلعاقة ذوي  الالئحة بشأن اإلداري القرار من 27 المادة( المالئم التعلیمي المسار إلى   

 ).اإلعاقة ذوي شخاصألا حقوق لقانون التنظیمیة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

ً كویتیا       ً عامال   خمسین تستخدم التي النفطي القطاع وشركات والخاصة الحكومیة الجھات تلتزم  أو       
 ذوي األشخاص حقوق قانون من 14 المادة( اإلعاقة ذوي األشخاص من المائة في 4 نسبة باستخدام أكثر،

 كوزارة المختصة، الجھات مع التنسیق اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة على     ّ یتعی ن وبالتالي،). اإلعاقة
   ّ  یحد د ال. اإلعاقة ذوي األشخاص تشغیل وتسھیل والفني، المھني التدریب برامج توفیر أجل من العمل،
 بالتنسیق التدریب، معاییر تحدید في الھیئة دور إلى یشیر   ّ  إن ما التقییم إجراءات بوضوح القرار أو القانون

 .المختصة الجھات مع

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .نعم

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 أن یجب اإلعاقة أن على ینص اإلعاقةاألشخاص ذوي  حقوق قانون في اإلعاقة تعریف ألن كال،
 .دائمة تكون

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 قانون من 15 بند-1 المادة في تعریفھا   ّ تم   وقد .البطاقة تلك اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة تمنح
   ّ أن   ویثبت اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة تصدره رسمي مستند" بأنھا اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق
 اإلعاقة نوع فیھا    ّ  وتحد د المختصة، الفنیة اللجنة تصدرھا التي اإلعاقة شھادة على     ً بناء   إعاقة ذو حاملھ

 .والشدیدة والمتوسطة الخفیفة وھي اإلعاقة، من فئات ثالث إلى القانون یشیر كذلك". ودرجتھا

 المستشفیات، أحد من طبي تقریر على الحصول طالبھا على     ّ یتعی ن اإلعاقة، شھادة على للحصول
 نوع تذكر التي اإلعاقة شھادة وإصدار بمراجعتھ بدورھا تقوم التي المختصة، الفنیة اللجنة إلى وتقدیمھ
ً م رف قا   اإلعاقة، ھویة بطاقة على للحصول طلب تقدیم علیھ     ّ یتعی ن   ّ ثم  . ودرجتھا اإلعاقة . اإلعاقة بشھادة   ّ  إی اه ُ   ِ  
 .طلبھ تدرس أن بعد البطاقة المختصة الفنیة اللجنة فتمنحھ
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 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

 اإلعاقة ذوي لألشخاص رقمیة وطنیة بیانات قاعدة اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة أنشأت نعم،
ً وتبعا  . الحكومیة الجھات بمختلف ربطھا   ّ تم    لسنة 210 رقم اإلداري القرار من 39 المادة علیھ    ّ تنص   لما      

 سائر مع بالتنسیق الھیئة تتولى اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق لقانون التنظیمیة الالئحة بشأن 2017
    ّ أقل ھ البیانات قاعدة في      ّ   المسج لین اإلعاقة ذوي باألشخاص المتعلقة المعلومات تحدیث المختصة الجھات

 تحدیث یجدر إذ      ّ    التعل میة، اإلعاقات ذوي األشخاص باستثناء اإلعاقة، أنواع لكافة سنوات ثالث   ّ كل   مرة
 .  سنتین   ّ كل   بوضعھم المتعلقة المعلومات

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 تحدیث إلى  ُ   ی صار كذلك المالیة، المساعدة دفع قبل شھر   ّ كل   البیانات تحدیث     ً عادة      ّ یتم  . نعم
 .الفردیة االستفسارات أو الطلبات    ّ تلق ي فور المعلومات

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 وجھة ھیئة عشرینبـ اإلعاقة ذوي لشؤون العامة للھیئة التابعة البیانات قاعدة ودمج ربط   ّ تم   نعم،
ّ  سھ ل ما األخیرة، الثالث السنوات في حكومیة  : مثل المھام بعض  

 اإلعاقة؛ ذوي باألشخاص المتعلقة األساسیة البیانات إلى الحكومیة الھیئات وصول )1(

        ً تلقائیا ؛ الصلة ذات النتائج وتحدیث البیانات لتحمیل االتجاه ثنائي متكامل نظام قیام )2(

ّ   اط الع )3(  شاشات خالل من الحكومیة الجھات بیانات على اإلعاقة ذوي لشؤون العامة الھیئة  
 .االستعالم
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 لبنان

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ  یعر    الشخص لبنان، في المعوقین، األشخاص بحقوق المتعلق 2000 لسنة 220 رقم القانون   
  أكثر، أو واحد ھام حیاتي نشاط ممارسة على قدرتھ   ّ  تد نت أو انعدمت الذي الشخص" بأنھ اإلعاقة ذا
 مع المساواة قدم على االجتماعیة النشاطات في المشاركة أو بمفرده، الشخصیة حیاتھ مستلزمات تأمین أو

 فقدان بسبب وذلك السائدة، مجتمعھ معاییر بحسب طبیعیة واجتماعیة شخصیة حیاة ضمان أو اآلخرین،
  بالوالدة اعتالل عن ناتج مؤقت، أو دائم جزئي، أو كلي ذھني، أو حسي أو بدني وظیفي، تقصیر أو
َ  مكتس ب أو ّ  مم ا أكثر دامت مرضیة حالة عن أو     ً طبیا   لھا ینبغي    .49"تدوم أن     

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 .االجتماعیة الشؤون وزارة

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 برنامج ضمن االجتماعیة الشؤون لوزارة التابعة الثمانیة المراكز أحد في اإلعاقة تقییم یجري
لة الجھة باعتبارھا ،50المعوقین حقوق تأمین ّ   المخو   المراكز ھذه ر     ّ وتتوف  . الشخصیة اإلعاقة بطاقة إصدار     

 من فریق یقوم حیث والصرفند، وتعنایل، وبعقلین، والحدث، وحلبا، وبعلبك، وطرابلس، بیروت، في
 . الطبي التقریر بإعداد لإلعاقة األربعة األنواع في ین ّ ص  تالمخ األطباء

 أنواع من نوع    ّ لكل   طبیة لجنة تتوفر بل مركز،   ّ كل   في طبیة لجنة أو مركزیة طبیة لجنة تتوفر ال
ً یوما   15   ّ كل   تجتمع وھي الرئیسي، المركز في اإلعاقة ً ووفقا   .الشھر في مرة أو       محددة وشروط إلجراءات      

                                                
 . لبنان ،المتعلق بحقوق األشخاص المعوقین 220/2000قانون رقم المن  2 المادة 49
 ، وزارة الشؤون االجتماعیة، لبنان.برنامج تأمین حقوق المعوقین 50
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 غیر اإلعاقة( التشخیص نتیجة على المریض فیھا یعترض التي الحاالت في كما البرنامج، علیھا    ّ ینص  
َ   المعتم دة القائمة في مشمولة ّ   مشخ صة إعاقة ال أو           ّ   معق دة، أو واضحة غیر المریض إعاقة تكون حیثما أو ،)  

ر ّ  یتقر   . اإلعاقة نوع بحسب المختصة الطبیة اللجنة إلى ملفھ إحالة      ٍ عندئذ      

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

ً وفقا   نعم،  بطاقة على الحصول طلب رفض عند ،المعوقین األشخاص حقوق قانون من 5 للمادة     
ً وتبعا  . واحد شھر أقصاھا مھلة ضمن القرار بھذا الطعن لطالبھا یحق اإلعاقة،       ّ   المت بعة لإلجراءات      

 االعتراض اإلعاقة ذي للشخص    ّ یحق   للجمیع، عادلة فرصة توفیر وبغیة المعوقین، حقوق تأمین برنامج في
 التشخیص إلعادة إعاقتھ، طبیعة بحسب الطبیة اللجنة أمام للمثول إحالة طلب وتقدیم القرار على     ً فورا  

 . عدمھا أو اإلعاقة بوجود      ّ والبت   التقییم وإعادة

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

ً حالیا   لبنان یعمل  التصنیف على یرتكز كان والذي اإلعاقة، لتقییم یعتمده الذي النظام تحدیث على      
 تضم لجنة  ّ   حد دت وقد. العالمیة الصحة منظمة أصدرتھ الذي 51(ICIDH) والصحة واإلعاقة لألداء الدولي

 الشخصیة اإلعاقة بطاقة إصدار آلیة وكانت. األربعة وأنواعھا اإلعاقة فئات لبنان في األطباء من مجموعة
     ٍ قرار   على     ً بناء   االجتماعیة، الشؤون وزارة    ّ  تنف ذه الذي المعوقین حقوق تأمین برنامج إطار في انطلقت قد

 األشخاص بحقوق المتعلق 220/2000 رقم القانونو ،1995 عام في االجتماعیة الشؤون وزیر عن صادر
ل الذي الرسمي المستند الشخصیة اإلعاقة بطاقة   ُ    وت عتبر. المعوقین ّ  یخو   جمیع من االستفادة صاحبھا   
 واألنظمة القوانین في علیھا المنصوص واالمتیازات الحقوق على والحصول بالبطاقة المرتبطة الخدمات
 . اللبنانیة

 :علمیة معاییر ثالثة بین القائم الترابط على وتحدیدھا، تقییمھا عند اإلعاقة، تعریف یستند

                                                
وكان بعنوان "التصنیف الدولي  1980أصدرت منظمة الصحة العالمیة النسخة األولى من ھذا التصنیف في عام  51

 الذي ،International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)قة" للعاھات وحاالت العجز واإلعا
 مختلف في واختباراتمراجعات  لسلسلة 1993 عام منذالتصنیف . وقد خضع واإلعاقة الصحة وقیاس لوصف دولیة معاییر یضع
 تغییرعنوانھ معاألعضاء في منظمة الصحة العالمیة،  191الـالدول  بموافقة 2001 عام في ھمن الثانیة النسخة    ُ   اعت مدت أن إلى العالم أنحاء

-International Classification of Functioning, Disability and Health (ICIDH"واإلعاقة والصحة داءالتصنیف الدولي لأل" لیصبح
. الرابط التالي یقدم لمحة عن التصنیف: ICFبـ        ً اختصارا    ُ   ی عرف أصبح وقد، (2

https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdf :والمزید على موقع منظمة الصحة العالمیة .
https://www.who.int/classifications/icf/en  . 
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 ارسةمم على قدرتھ انعدام أو قدرتھ    ّ تدن ي( الشخص وظائف على اإلعاقة تأثیر: النتیجة )1(
 النشاطات في المشاركة أو الشخصیة، الحیاة مستلزمات تأمین أو الحیاتیة، النشاطات

 ؛)السائدة مجتمعھ معاییر بحسب طبیعیة حیاة ضمان أو االجتماعیة،

 آخران معیاران یندرج. وجزئي أو كلي ،)ذھني أو حسي أو بدني أو وظیفي( فقدان: السبب )2(
 :السبب خانة تحت

 ؛)جزئیة أو كلیة( اإلعاقة درجة •
 ؛)مؤقتة أو دائمة( اإلعاقة مدة •

َ  مكتس ب أو بالوالدة اعتالل عن ناتج مرض: المرض/العجز )3(  عن أو) إصابة/سیارة حادث(    
 .مزمنة مرضیة حالة

ّ  تتضم ن قائمة إلى المعوقین حقوق تأمین برنامج یستند . اإلعاقة وتحدید الحاالت لتصنیف فئة 156    
ّ  یتضم ن       ً مرجعیا       ً دلیال   اإلعاقة مراكز في المعتمدون األطباء ویستخدم  61    ّ تضم   وقائمة     ً سببا ، 199 بدوره    

 ).المرضیة الحالة أو الصحي الوضع(     ً مرضا  

 في لإلعاقة األربعة األنواع تصنیف بشأن التطبیقي المرسوم االجتماعیة الشؤون وزارة أصدرت
 متنوعة أطباء وجمعیات اإلعاقة، مجال في مختلفة اختصاصات من أطباء لجنة إعداد من وكان ،1995 عام

 الحنجرة،-األذن-واألنف والبصریات، العظم، جراحة: لبنان في اإلعاقة بشؤون     ّ معنی ة االختصاصات
ّ  فقس م. العصبي والجھاز النفسي، والطب  باإلضافة أنواع، أربعة إلى اإلعاقة 1995 لعام التطبیقي المرسوم   

 :المتعددة واإلعاقات      ُّ   التعل میة الصعوبات إلى

ً تصنیفا   118 )1(  ؛الحركیة لإلعاقات       
 ؛الذھنیة لإلعاقات تصنیفات 6 )2(
ً تصنیفا   20 )3(  ؛البصریة لإلعاقات       
 ؛السمعیة لإلعاقات تصنیفات 10 )4(
      ّ    التعل میة؛ الصعوبات )5(
 .متعددةال عاقاتاإل )6(

ً علما         ً تصنیفا ، 156 التصنیفات مجموع فبلغ  1997 عام في مرتین، للتحدیث خضع قد المرسوم    ّ بأن       
 . 2000 وعام

عة خدمة 99 اإلعاقة لذوي     ّ   المقد مة واالمتیازات الخدمات تشمل ّ   موز   الكراسي فیھا بما( فئة 30 على   
ة المتحركة، ّ  واألسر  ُ     الم عینة واألدوات الطبیة،          ّ یتم   ،)إلیھا وما ،البول سلس مع التعاطي وخدمات للتنقل،   

ّ  أم ا الخدمات، كافة من حركیة بإعاقة المصاب الشخص ویستفید. اإلعاقة حالة تشخیص على     ً بناء   تحدیدھا   
ٍ أي    إلى احتیاجھ فعند ذھنیة، أو بصریة أو سمعیة بإعاقة المصاب الشخص  ّ  الطبیب إلى العودة علیھ منھا،  
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  طارئ   ّ أي   أساس على بالخدمة، لھ لیوصي اإلعاقة بطاقة على منھ استحصل الذي المركز في      ّ المعی ن
 . الوظیفیة والقدرات     ّ  مستجد ، صحي وضع أو

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 وتوفیر الذكاء اختبار إجراء االجتماعیة الشؤون لوزارة التابع 52للمعوقین النموذجي المركز یتولى
 صعوبات من یعانون الذین األطفال وتوجیھ      ً مجانا ، األطفال لدى النطق لتقویم متخصصة عالجیة جلسات
 .والتعلیم للتأھیل المناسبة المؤسسات إلى المعوقین، حقوق تأمین برنامج مع بالتعاون خاص،     ٍ بوجھ      ّ   تعل میة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

ً فوفقا   نعم،  والفحوص العجز معاش طلبات تخضع أن یجب ،53لبنان في االجتماعي الضمان لقانون      
 للضمان الوطني للصندوق التابعة ،54الطبیة المراقبة مصلحة وتدقیق لمراجعة بھا المرفقة الطبیة

 .وصیادلة أطباء    ّ تضم   والتي االجتماعي

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 فرعیة لجنة عنھا تنبثق والتي الخاصة، االحتیاجات وذوي المعوقین بتعلیم ة ّ ص  تالمخ اللجنة تعتمد
 .منفصل تقییم على ال الشخصیة، اإلعاقة بطاقة على ص،تالمخ للتعلیم

ً وفقا     اإلعاقة ذوي تمكین اللجنة ھذه تتولى ،المعوقین األشخاص حقوق قانون من 64 للمادة     
ّ  وتتشك ل. والمھنیة األكادیمیة التربویة القطاعات في  شخص وعضویة التربیة، لوزارة العام المدیر برئاسة     

ً أیضا      ّ تضم   أن على المعوقین، لشؤون الوطنیة الھیئة من إعاقة ذي واحد  الھیئات من آخرین أعضاء     
ً وفقا   المختصة  . اللجنة ترتئیھ لما     

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

ً وفقا    العمل في المعوقین حقوق تفعیل لجنة تعتمد ،المعوقین األشخاص حقوق قانون من 72 للمادة     
 لدعم الالزمة االستراتیجیات وضع تتولى وھي منفصل، تقییم على ال الشخصیة اإلعاقة بطاقة على

ّ  وتتشك ل. العمل سوق في اإلعاقة ذوي األشخاص  وعضویة العمل، لوزارة العام المدیر برئاسة اللجنة ھذه     

                                                
 ، لبنان.االجتماعیة الشؤون وزارة ،المركز النموذجي للمعوقین 52
 لبنان.، 1963قانون الضمان االجتماعي لعام  53
 ، لبنان.1968مرسوم تنظیم وتسییر مصلحة المراقبة الطبیة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،  54

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=244186
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ً أیضا      ّ تضم   أن على المعوقین، لشؤون الوطنیة الھیئة من إعاقة يذ واحد شخص  من آخرین أعضاء     
ً وفقا   المختصة الھیئات   .اللجنة ترتئیھ لما     

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .نعم

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

ج إعاقة ذي شخص    ّ لكل   البطاقة إصدار    ّ یتم   نعم، َ  م در  ُ  اسم ھ ُ   ً تبعا       المعوقین األشخاص حقوق لقانون     
َ    المعتم دة، التصنیفات لوائح في َ  وت سح ب        ضمن    ّ  مصن فة حالتھ تعود الأي عندما  اإلعاقة، زوال فور منھ   ُ 

 .  المذكورة اللوائح

ّ  ویعر ف  التأھیل خالل من للعالج قابل    ٌ عطب  " بأنھا المؤقتة اإلعاقة المعوقین حقوق تأمین برنامج    
َ  ت سح ب أن على    ّ   معی نة، زمنیة لفترة إعاقة بطاقة الشخص  ُ  َ ی من ح الحاالت، ھذه وفي". أخرى وسائل أو/و  ُ  

ّ  تحس ن یثبت جدید طبي لكشف خضوعھ فور منھ  . القائمة في المدرجة اإلعاقة من وتعافیھ وضعھ،   

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

ً وفقا   اإلعاقة بطاقة االجتماعیة الشؤون وزارة  ُ ِ  ت صد ر  األشخاص حقوق قانون من 5 للمادة     
 :55للوزارة التابعة المختصة للمراكز التالیة المستندات تقدیم على البطاقة إصدار آلیة     ّ وتنص  . المعوقین

 ؛الھویة بطاقة )1(
 ؛شمسیتان صورتان )2(
 ؛عائلي قید بیان )3(
 ؛)توفرت إذا أشعة صورو مخبریة تحالیل/تقاریرو( كامل طبي ملف )4(
 . سمعیة اإلعاقة كانت إذا، السنة مدتھ    ّ  تتعد ى ال للسمع تخطیط )5(

 وتشخیص لفحص یخضع وأن        ً لبنانیا ، یكون أن الطلب صاحب على اإلعاقة، بطاقة على للحصول
 وخمس أشھر ثالثة بین ما تتراوح لفترة صالحة البطاقة تبقىو. إعاقتھ نوع في صتالمخ المركز، طبیب

  زوالھا عدم أو اإلعاقة زوال وإمكانیة اإلعاقة، وظروف الطبیب تشخیص نتیجة إلى        ً استنادا   سنوات،
 . التأھیل إعادة بعد

                                                
 ، وزارة الشؤون االجتماعیة، لبنان.الشخصیة اإلعاقةآلیة إصدار بطاقة  55
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-55- 

ّ  التوج ھ عن      ً عاجزا   اإلعاقة ذو الشخص كان إذا  أنسبائھ أو عائلتھ أفراد ألحد فیمكن المركز، إلى     
 برفقة الطبیب( المركز لفریق یمكن أو عنھ، بالنیابة الطبي تقریره إحضار القانونیة األھلیة ذوي من

 إصدار على والعمل حالتھ وتشخیص لمعاینتھ المنزل في یزوره أن) آخر موظف أو االجتماعي المساعد
 . لھ متنوعة خدمات تقدیم أو بطاقتھ،

ل وھي ممكننة، بطریقة اإلعاقة بطاقة تصدر ّ  تخو   واالمتیازات الحقوق من االستفادة حاملھا   
ُ      الم عینة، األجھزة فیھا بما لبنان، في اإلعاقة ذوي لألشخاص الممنوحة  وإعادة التعویضیة، واألجھزة   
 .وسواھا والضرائب، الرسوم من واإلعفاء التأھیل،

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

ً حالیا   القائم النظام یربط  ذلك في بما( اإلعاقة شؤون في       ّ المعنی ة بالجھات فقط الثمانیة المراكز      
 ).المعوقین لشؤون الوطنیة والھیئة للمعوقین النموذجي المركز

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 حقوق تأمین برنامج إطار ضمن اإلعاقة، بطاقة تسلیم مراكز في     ّ   المت بعة اإلجراءات تضمن
ً إلكترونیا   المحفوظة البیانات كافة تحدیث المعوقین،  .دوري بشكل          

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 التي لھا التابعة والھیئات االجتماعیة الشؤون وزارة نطاق ضمن أي       ً داخلیا ، البیانات تلك  ُ   َ  ت ستخد م
ً خارجیا   موصولة غیر البیانات قواعد    ّ لكن  . الخدمات لھم    ّ  وتقد م اإلعاقة بطاقة حاملي تدعم  بالمؤسسات       

 تحرص لكنھا المستقبل، في مترابطة بیانات قاعدة إنشاء الوزارة تأمل وبالتالي،. األخرى العامة أو الخاصة
ً حالیا    .المطلوبة بالمعلومات البطاقة حاملي بشؤون       ّ المعنی ة األخرى الوزارات تزوید على      
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 لیبیا

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ِ ّ یعر    یعاني َ  م ن   ّ كل  " بأنھ اإلعاقة ذا الشخص لیبیا، في المعاقین، بشأن 1987 لسنة 5 رقم القانون   
ً كلیا   العمل عن یعیقھ دائم نقص من  كان سواء المجتمع، في العادي السلوك ممارسة عن أو      ً جزئیا ، أو     

ً خلقیا   كان وسواء الجسدیة، أو الحسیة أو النفسیة أو العقلیة القدرة في النقص ً مكتس با   أو         َ    "56. 

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

ً وفقا    ورسم اإلعاقة تقییم بإجراء      ّ  المكل فة الھیئات    ّ تضم   المعاقین، بشأن 1987 لسنة 5 رقم للقانون     
 الضمان لصندوق التابعتین االجتماعي، للضمان الشعبیة واللجنة المعاقین لرعایة الوطنیة اللجنة سیاساتھا

ً ووفقا  . االجتماعي ً أیضا   االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة من تنبثق المذكور، للقانون        ملحقة محلیة     ٌفروع      
 . والمتابعة يالمیدان التقییم عملیة     ّ تتول ى بالبلدیات،

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

. مركزیة لجنة   ّ أي   غیاب   ّ ظل   في بلدیة،   ّ كل   في اإلعاقة حاالت تقییم محلیة طبیة لجان     ّ تتول ى
ن ّ  وتتكو   .طبي طاقم من     ً حصرا   اللجان تلك     

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 .واضح غیر

                                                
 .، لیبیابشأن المعاقین 1987لسنة  5القانون رقم  من 2 المادة 56
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 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

ً طبیا        ً مسارا   لیبیا في اإلعاقة تقییم یسلك ّ  ویتلخ ص.       اإلعاقة ذوي لحقوق الساري القانوني اإلطار     
 :التالیة الفئات ضمن المعاقین تصنیف على منھ 3 المادة    ّ تنص   إذ ،1987 لسنة 5 رقم القانون في

      ً عقلیا ؛ المتخلفون )1(

 بعجز ذلك یقترن لم ولو المجتمع، في العادي السلوك ممارسة عن تعیقھم بعاھة المصابون )2(
 :وھم العمل أداء عن ظاھر

 المكفوفون؛ •
    ّ  الصم ؛ •
 البكم؛ •
 النظر؛ تصحیح فیھم یجدي ال الذین البصر ضعاف •
 السمع؛ تصحیح فیھم یجدي ال الذین السمع ضعاف •
 أكثر؛ أو األطراف أحد مبتورو •
 المشلولون؛ •
 المقعدون؛ •

 عن ظاھر بعجز ذلك یقترن لم ولو العمل، أداء عن تعیقھم مزمنة بأمراض المصابون )3(
 من      ٍ بقرار   خطورتھا ودرجة األمراض ھذه   ُ ّ  وت حد د. المجتمع في العادي السلوك ممارسة

 المختصة؛ الجھة من عرض على     ً بناء   العامة الشعبیة اللجنة

ً شرطا   الجزء ھذا سالمة كانت إذا أجسامھم، من جزء في دائم عجز أو ببتر المصابون )4(      
ً أساسیا    .المعتادة ألعمالھم مزاولتھم في       

 إلحاقھ في المعتبرة ھي    ّ أشد   بشكل المصاب منھا یعاني التي اإلعاقة تكون اإلعاقة أنواع   ّ  تعد د وعند
 .المذكورة الفئات بإحدى

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 .التقییم ھذا مثل یتوفر ال

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

َ  ی عتم د نعم،  .اإلعاقة معاش على الحصول بطلب      ّ    للمتقد مین مغایر تصنیف  ُ  

https://aladel.gov.ly/home/?p=1211
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 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 .ال

 غایر؟ ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

ً ووفقا   .التوظیف مضمار في مغایرة تقییم آلیة تتوفر ال  لسنة 5 رقم القانون من 20 للمادة      
ً مھنیا   م وتأھیلھ اإلعاقة ذوي تدریب البلدیات في العامة للخدمة الشعبیة اللجان     ّ تتول ى"،1987  مراكز في      

 للضمان الشعبیة اللجان مع بالتنسیق وذلك صة،تالمخ والمعاھد المراكز من وغیرھا المھني التدریب
 ".العالقة ذات والجھات االجتماعي

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .نعم

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 .واضح غیر

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 المحلیة الطبیة اللجنة تجریھ طبي كشف على     ً بناء   اإلعاقة بطاقة االجتماعي الضمان صندوق یمنح
 . بلدیة   ّ كل   في

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

 أجل من الطبیة اللجان لتقییم خضع َ  م ن   ّ كل      ّ تضم   بیانات قاعدة االجتماعي الضمان لصندوق
 . إعاقة بطاقة على الحصول

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 . إعاقة بطاقة على الحصول بطلب   ّ  تقد م من   ّ كل   البیانات قاعدة    ّ تضم  

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

  .ال

https://aladel.gov.ly/home/?p=1211
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 مصر

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ  یعر   اإلعاقة ذا الشخص مصر، في ،2018 لسنة 10 رقم اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون   
 ھذا كان إذا     ً حسیا ، أو      ً عقلیا ، أو      ً ذھنیا ، أو      ً بدنیا ، كان سواء جزئي، أو كلي قصور لدیھ شخص كل" بأنھ

ّ  مم ا       ً مستقرا ، القصور أو الخلل     ّ   وفع الة كاملة بصورة المشاركة من العوائق مختلف مع التعامل لدى یمنعھ  
 .57"اآلخرین مع المساواة قدم وعلى المجتمع في

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 .االجتماعي التضامن ووزارة الصحة وزارة

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

. خاص أو حكومي مستشفى عن      ً صادرا   التقریر كان إذا الطبیة التقاریر من التحقق آلیة تختلف
ّ  وتلخ ص  الذي الالحق والتعدیل ،58اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لقانون التنفیذیة الالئحة من 5 المادة    

 :اآللیات تلك ،202059 مارس/آذار في الالئحة على أجري

 للقوات التابعة المستشفیات أو الحكومیة المستشفیات عن الصادرة الطبي التقییم تقاریر    ً أوال ،
 یتم التي صةتالمخ الطبیة الثالثیة اللجنة تعتمدھا أن یمكن الجامعیة، المستشفیات أو الشرطة أو      ّ  المسل حة

                                                
 ، مصر. ذوي اإلعاقة بإصدار قانون حقوق األشخاص 2018لسنة  10قانون رقم ال من 2المادة  57
 ، مصر.)2018لسنة  2733(قرار رئیس مجلس الوزراء  إلعاقةاحقوق األشخاص ذوي الالئحة التنفیذیة لقانون  58
ذوي حقوق األشخاص قانون بعض أحكام الالئحة التنفیذیة ل مجلس الوزراء یوافق على مشروع قرار بشأن تعدیل" 59

 ، مصر.2020مارس آذار/ 4، بوابة الشروق، "اإلعاقة

http://ncw.gov.eg/Images/PdfRelease/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202018%20%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7-920204141828426.pdf
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 المستشفى، مدیر إلى عملھا نظام وتحدید اللجنة تلك تشكیل صالحیة وتعود. مستشفى   ّ كل   في تشكیلھا
 .دائرتھا خارج من والمختصین الخبراء من یلزم بمن اللجنة تستعین أن ویمكن

 وتصدیق لمراجعة تخضع أن یجب الخاصة المستشفیات عن الصادرة الطبي التقییم تقاریر      ً ثانیا ،
 أحد في جدیدة طبیة معاینة بإجراء المطالبة    ّ تتم   صحتھا، في التشكیك وعند. المحلیة التأھیل مراكز

 . األول التقییم صحة من للتحقق الشرطة أو      ّ  المسل حة للقوات التابعة المستشفیات أو الحكومیة المستشفیات

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

ً فتبعا   نعم،  بقرار الطعن عنھ، ض   ّ یفو   من أو طلب،   ّ  مقد م    ّ لكل   یجوز التنفیذیة، الالئحة من 12 للمادة      
 ). الغرض لھذا محددة زمنیة مھلة ال(      ً شخصیا   الحضور أو البرید طریق عن أو اإلنترنت، عبر اللجنة،

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

 ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لقانون التنفیذیة الالئحة أحكام تلخصھا وتحدیدھا اإلعاقة تقییم آلیة
 .2018 لسنة 2733 رقم الوزراء مجلس رئیس قرار بموجب الصادرة

 :مرحلتین خالل من تحدیدھا یتم اإلعاقة أن على التنفیذیة الالئحة من 2 المادة    ّ تنص  

  الحكومیة بالمستشفیات       ً محصورا   الطبي التقییم كان :الطبي التقییم - األولى المرحلة
 أجري الذي التعدیل وبموجب لكن،. الطبیة وباللجان الشرطة أو      ّ  المسل حة للقوات التابعة المستشفیات أو
ِ  س م ح ،202060 مارس/آذار 4 في  العامة المستشفیات في الطبي الكشف بإجراء اإلعاقة ذوي لألشخاص ُ 

 الكشف من التحقق صالحیة التأھیل مكاتب ُ  ِ  م ن حت التعدیل، وبموجب. لھم      ً تسھیال   السواء على والخاصة
 جدید طبي كشف إجراء طلب خالل من اإلعاقة، ذي للشخص خاص مستشفى في إجراؤه تم الذي الطبي

 .األول الكشف بصحة التشكیك عند الشرطیة، أو العسكریة أو العامة المستشفیات أحد في

 یواجھھا التي الصعوبات مدى تحدید إلى التقییم ھذا یھدف :الوظیفي التقییم - الثانیة المرحلة
 اإلعاقة: التالیة المیادین ویشمل طبیة، مشكلة أو قصور نتیجة الیومیة الحیاة أنشطة تأدیة في الطلب   ّ ِ مقد  م

 والرعایة والمشاركة التواصل اضطرابات إلى باإلضافة       ّ    والتعل میة، والبصریة واللغویة والسمعیة الحركیة
 .61الذاتیة

                                                
 المصدر نفسھ. 60
     ُ        ة، وی جري ھذا محافظة على كافة األراضي المصری 27المنتشرة في  220التأھیل الـ مكاتبفي  التقییم الوظیفي یتاح 61

 المعني الخبراء فریقتقریر االجتماع الرابع لالصحة العقلیة، بإشراف وتنسیق مدیر المكتب (                 ُ االجتماعي أو خبیر                  ُ التقییم المساعد  
 ).2019كانون األول/دیسمبر  15-14(باإلنكلیزیة)، القاھرة،  لدى اإلسكوا الدورات العاملبین اإلعاقةب

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/1562644881545637336.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/2020-12-9_iged4_summary_report_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/2020-12-9_iged4_summary_report_.pdf
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ً انطالقا   اإلعاقة درجات تصنیف على التنفیذیة الالئحة من 3 المادة    ّ تنص    الطبي التقییمین من       
 :مستویات ثالثة على والوظیفي

 بھا القیام یستطیع ولكنھ األساسیة، باألنشطة القیام في صعوبة الشخص یواجھ :األول المستوى
 .مساعدة دون

 بھا القیام یستطیع ولكنھ األساسیة، باألنشطة القیام في صعوبة الشخص یواجھ :الثاني المستوى
 .مساعدةإذا ما حصل على 

 حتى بھا القیام یمكنھ وال األساسیة، باألنشطة القیام في صعوبة الشخص یواجھ :الثالث المستوى
 .المساعدة مع

 اإلعاقة (1): تشمل وھي التقییم، عملیة في اإلعاقة أنواع التنفیذیة الالئحة من 4 المادة   ّ  تعد د
ّ   التوح د؛ طیف اضطراب (5) الذھنیة؛ اإلعاقة (4) السمعیة؛ اإلعاقة (3) البصریة؛ اإلعاقة (2) ة؛      ّ الحركی        

      ّ  التعل م؛ صعوبات اضطراب (8) الحركة؛ وفرط االنتباه قصور اضطراب (7) التواصل؛ اضطراب (6)
 أمراض (12) السمعبصریة؛ اإلعاقة (11) المتعددة؛ اإلعاقة (10) االنفعالیة؛ أو النفسیة االضطرابات (9)

 .62القلب أمراض (13) الدم؛

 المرجع التنفیذیة الالئحة تلك في المدرجة المعاییر اعتبار على التنفیذیة الالئحة من 6 المادة    ّ تنص  
 . الخدمات وتقدیم وتحدیدھا، اإلعاقة حاالت لتقییم الصالح الوطني

 غایر؟ ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

ی غ بثالث یصدر الوظیفي التقییم نموذج    ّ لكن   والكبار، لألطفال ذاتھ الطبي التقییم اعتماد    ّ یتم   :  ِ َ ص 
 للكبارو سنة؛ 18و 6 بین أعمارھم المتراوحة لألطفالو سنوات؛ 6و صفر بین أعمارھم المتراوحة لألطفال
 .63فوق وما سنة 18 أعمارھم البالغة

ّ  أم ا  .أدناه شرحھ فیرد التربوي التقییم  

 غایر؟ ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 . واضح غیر

                                                
مدى عملیة التقییم مدى تأثیر أشكال العجز أو األمراض أو االضطرابات الوارد ذكرھا على وظائف الشخص و تدرس 62

ّ                  قدرتھ على تأدیة األنشطة الیومیة، وبالتالي فإن  التشخیص الطبي ال  ل صاحبھ الحصول                                            ّ               یخو   عاقة. اإل       ً           تلقائیا  على بطاقة    
 ، ، القاھرة(باإلنكلیزیة) إلسكواا لدىاإلعاقة العامل بین الدورات المعني بخبراء ال لفریقاالجتماع الرابع تقریر  63

 .2019دیسمبر كانون األول/ 14-15
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 غایر؟ ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 لجنة     ّ تتول ى أن على التنفیذیة الالئحة من 22 المادة    ّ تنص   إذ مغایر، لنظام التعلیم یخضع نعم،
ً سنویا   ومراجعتھا اإلعاقة، ذوي الطالب تقییم ومعاییر أسالیب وضع التربوي التقویم ّ  تتشك ل.        اللجنة تلك    

 :بعضویة

 ؛المختص الوزیر    ّ  یعی نھ العالي التعلیم وزارة عن ممثل )1(

 ؛المختص الوزیر    ّ  یعی نھ االجتماعي التضامن وزارة عن ممثل )2(

 ؛المختص الوزیر    ّ  یعی نھ الصحة وزارة عن ممثل )3(

 جامعة عن وممثل األزھریة المعاھد قطاع عن ممثل( الشریف األزھر عن اثنین ممثلین )4(
 ؛األزھر شیخ    ّ    یعی نھما) األزھر

 ؛المجلس رئیس    ّ  یعی نھ اإلعاقة ذوي لألشخاص القومي المجلس عن ممثل )5(

 ؛الھیئة إدارة مجلس رئیس    ّ  یعی نھ واالعتماد التعلیم جودة لضمان القومیة الھیئة عن ممثل )6(

 ؛المركز رئیس    ّ  یعی نھ التربوي والتقویم لالمتحانات القومي المركز عن ممثل )7(

 التضامن وزیر    ّ  یعی نھ اإلعاقة مجال فى العاملة الحكومیة غیر المنظمات عن ممثل )8(
 ؛االجتماعي

 تستعین أن وللجنة الوزراء، مجلس رئیس    ّ    یعی نھما اإلعاقة مجال فى     َْ  عامل ی ن اثنین خبیرین )9(
م بمن َ  یلز   . الستشارتھم المختصین الخبراء من   

َ   المعتم دة     ّ   المحد دة المعاییر التنفیذیة الالئحة من 24 المادة  ّ  عد د ُ ت    في اإلعاقة ذوي الطالب لتسجیل      
ً تبعا   الدمج صفوف  اإلعاقة ذوي الطالب كافة قبول وجوب على     ّ وتنص  . منھا یعانون التي اإلعاقة لنوع     

 مقیاس یزید   ّ أال   بشرط السمعیة اإلعاقة ذوي والطالب الدماغي، بالشلل المصابون فیھم بمن الحركیة،
ِ     الم ع ینات باستخدام دیسمیبل 70 عن لدیھم السمع فقدان  ُ  ذوي الطالب قبول على    ّ تنص   كذلك. السمعیة   

ّ  تفص ل( الذكاء نسبة اختبار نتائج على     ً بناء   دامجة صفوف في الذھنیة اإلعاقة  ).الذكاء نسبة درجات المادة   

     ّ    المقد مة، الطبیة التقاریر لتقییم أخرى ثالثیة لجنة تشكیل على التنفیذیة الالئحة من 26 المادة    ّ تنص  
ّ  وتتشك ل. الدمج مدارس في المعقولة التیسیریة الترتیبات وتحدید  التربیة وزارة عن ممثل برئاسة اللجنة تلك     

 .الصحة وزارة عن وممثل التربیة وزارة لدى الخاصة التربیة إدارة عن ممثل وعضویة والتعلیم،
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ّ  ً مسج ال   اإلعاقة ذو الطالب یكون أن وجوب على التنفیذیة الالئحة من 30 المادة    ّ تنص    وزارة لدى   
ً راغبا   كان إذا اإلعاقة بطاقة على       ً وحائزا   االجتماعي التضامن  التعلیم مؤسسات أو بمدارس االلتحاق في      

 .صةتالمخ

ّ   توس عت وقد َ  الن س ب في التنفیذیة الالئحة من 44 لغایة 20 المواد     لتسجیل المحددة والحصص    ِ
 والمتوسطة االبتدائیة المراحل األطفال، روضة( التعلیمیة المراحل مختلف في اإلعاقة ذوي الطالب

 الخاص، التعلیم/العادي والتعلیم المدرسة، ونوع اإلعاقة نوع أساس على ،)العالي والتعلیم والثانویة،
 . وغیرذلك

 غایر؟ ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 الـتأھیل شھادة على للحصول اتخاذھا المطلوب الخطوات التنفیذیة الالئحة من 50 المادة   ّ  تحد د
 الطلب   ّ ِ مقد  م یخضع الشھادة، تلك على فللحصول. الطلب    ّ ِ لمقد  م والمھنیة الوظیفیة القدرات    ّ تقی م التي

ّ  التوج ھ خالل من أو اإلنترنت، أو الھاتف عبر تنطلق تقییم إلجراءات  التابعة التأھیل مكاتب أحد إلى     
 .االجتماعي التضامن لوزارة

 عن صورةو حدیثة؛ شخصیة صور ثالثو الطبي؛ التقریر أو التقییم المطلوبة المستندات شملت
ّ  مؤھ ل آخر  .التجنید من اإلعفاء شھادة عن صورةو علمي؛   

 أقرب إلى الطلب، استمارة إلى باإلضافة المستندات تلك عنھ، ینوب َ  م ن أو الطلب،   ِ ّ مقد  م    ّ یسل م
 :التالیة الخطوات  ُ   ت تخذ حیث اجتماعي، تأھیل مكتب

 ؛االجتماعي بالبحث الخاص الجزء بملء االجتماعي يصصاتاالخ أو المساعد یقوم )1(

      ّ ویتعی ن. ذھنیة إعاقة من یعاني كان إذا الطلب   ّ ِ مقد  م مھارات بتقییم المھني االختصاصي یقوم )2(
ً أیضا   الشخص على  بواسطة أو الحكومیة، المستشفیات أحد في الذكاء الختبار یخضع أن     

 وزارة لدى للتأھیل العامة لإلدارة التابع النفسي التوجیھ مركز في نفسي اختصاصي
 ؛االجتماعي التضامن

 .علمیة بمؤھالت     ّ یتمت ع كان إذا الطلب   ّ  مقد م مھارات بتقییم المھنياالختصاصي  یقوم )3(
ّ  أم ا  المھارات بتقییم الخاص الجزء ملء إلى االختصاصي فیعمد تنقصھ، المؤھالت كانت إذا  

 :تلیھ التي الخطوات تحدید    ّ یتم   التقییم، نتائج على      ً وبناء   المھنیة،

 التأھیل شھادة   ُ  َ فی من ح    ّ   معی نة، مھنة فى للعمل     ّ تؤھل ھ بمھارات     ّ یتمت ع الطلب   ّ ِ مقد  م كان إذا •
 التدریب؛ من      ٍ لمزید   الحاجة دون من المھنة، تلك   ّ  تحد د التي
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ّ  مؤھ ل غیر أو مھنیة مھارات إلى یفتقر الطلب   ّ ِ مقد  م كان إذا •      ّ فیتم   مھنة،   ّ أي   لممارسة   
ً وانطالقا   للتدریب؛ توجیھھ  المجاالت درس    ّ یتم   بھا،     ّ یتمی ز التي والضعف القوة نقاط من        

ب    ّ یود   قد التي المھن أو ّ  التدر   ؛علیھا     

     ً         أیضا  بما یلي: االجتماعي التأھیل مكتب ویقوم )4(

 المحیطة الجغرافیة المنطقة في لھ المتاحة التدریب فرص نحو الطلب   ّ ِ مقد  متوجیھ  •
 ؛إقامتھ بمكان

 ؛عمل فرصة على    ً أصال   حصل قد كان إذا تأھیل شھادة الطلب   ّ ِ مقد  م منح •
 واالختبارات الطبیة والفحوصات المستندات، كافة    ّ یضم   طلب   ّ  مقد م    ّ لكل   ملف إعداد •

 ؛لھ العائدة والوظیفیة المھنیة
ّ  إم ا   ّ بت  الو حالة،   ّ كل   تقییم •  .رفضھا أو بقبولھا  

 اإلعاقة بطاقة -4

 إعاقة؟ بطاقة البلد یصدر ھل )أ(

 .اإلعاقة إثبات بطاقات مصر  ُ ِ  ت صد ر نعم،

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  المؤقتة؟ اإلعاقة لذوي     

 .واضح غیر

 الطلب؟   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

ّ  وتلخ ص. اإلعاقة اتبطاقالمحلیة  االجتماعي التأھیل      ُ مكاتب    ُ   ت صدر  التنفیذیة الالئحة من 11 المادة    
 :اإلعاقة إثبات بطاقة على للحصول   ّ     ات باعھا المطلوب الخطوات اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لقانون

 إصابة أو قصور حالة وجود تثبت التي ،1 رقم الطبي التشخیص استمارة البطاقة طالب   ّ  یقد م )1(
 صالحیة المحلي االجتماعي التأھیل لمكتب( اإلعاقة عن ناجمة صحي وضع أو مرض أو

م إذا الطبي التقییم في التدقیق ِ  ل ز   ؛)األمر  َ

ّ  لمح ل التابع االجتماعي التأھیل مكتب لدى بیاناتھ البطاقة طالب یسجل )2(  والخاضع إقامتھ   
 االجتماعي؛ التضامن وزارة إلدارة
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  الوظیفي التقییم استمارة إلى        ً استنادا   الوظیفي التقییم االجتماعي التأھیل مكتب یجري )3(
 بطاقة على للحصول أھلیتھ ومدى ،ودرجتھا الشخص لدى اإلعاقة نوع ویحدد ،2 رقم

 المؤاتیة؛ الدعم وخدمات اإلعاقة

 3 المادة في الواردة الثالثة للمستویات    ً وفق ا اإلعاقة درجات االجتماعي التأھیل مكتب   ّ ِ یحد  د )4(
 التنفیذیة؛ الالئحة من

 التأھیل مكتب خدمات على فیحصل ،3 رقم الشاملة الخدمات استمارة البطاقة طالب یمأل )5(
 .االجتماعي

 للحاالت سنوات سبع   ّ كل   اإلعاقة إثبات بطاقة تجدید على التنفیذیة الالئحة من 12 المادة    ّ تنص  
 .السابقة المواد في الواردة باإلجراءات      ً مجددا   المرور دون المستقرة

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 رقمیة؟ ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

ّ  ثم ة  التنفیذیة الالئحة من 13 المادة     ّ وتنص  . الغرض لھذا وطنیة بیانات قاعدة إلنشاء تفویض  
 التضامن وزارة مع بالتعاون الصحة، وزارة تقوم أن على لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

         ً استنادا   اإلعاقة، لذوي بیانات قاعدة بإنشاء اإلعاقة، ذوي لألشخاص القومي والمجلس االجتماعي
ّ  تخص ص. واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز لدى المتوافرة البیانات قاعدة إلى ً ملفا   القاعدة تلك         
ً رقما   ویحمل والدتھ تاریخ فیھ یسجل إعاقة ذي شخص    ّ لكل   ً معینا         استخدام  ُ   ی عاد وال حیاتھ طوال یستخدمھ      
 بموجب اإلعاقة ذي الشخص إلى الخدمات بتقدیم كافة الحكومیة الجھات تلتزم. وفاتھ بعد حتى الرقم ھذا

 السیاسات ووضع البیانات سریة على الحفاظ مسؤولیة الصحة وزارة     ّ تتول ى فیما اإلعاقة، إثبات بطاقة
ّ   االط الع لھا المسموح الجھات   ّ  تحد د التي ً أیضا         ً مسؤولة   الصحة وزارة وتكون. علیھا     كافة اتخاذ عن     

 االتصاالت ووزارة االجتماعي التضامن وزارة مع بالتنسیق البیانات قاعدة لصیانة الفنیة اإلجراءات
 .االتصاالت لتنظیم القومي والجھاز

ً تلقائیا ؟ بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(         

 الالئحة تلك من 14 فالمادة. البیانات قاعدة بتحدیث       ّ المعنی ة الھیئات جمیع التنفیذیة الالئحة   ّ  كل فت
 االجتماعي التضامن وزارة من   ّ كل   بإبالغ الحكومیة وغیر الحكومیة الجھات مسؤولیة على    ّ تنص      ً مثال  

  للشخص الوظیفي أو الصحي أو االجتماعي الوضع على تطرأ قد التي       ُّ   بالتغی رات الصحة ووزارة
 .اإلعاقة ذي

 ووزارة الصحة وزارة إلشراف الخاضعة الجھات أن على التنفیذیة الالئحة من 15 المادة     ّ وتنص  
 نطاقھا، ضمن الواقعة االجتماعي التأھیل مكاتب مع والتنسیق التعاون منھا  ُ   ّ ی توق ع االجتماعي التضامن

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/1562644881545637336.pdf
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/1562644881545637336.pdf
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 لالستمارة    ً وفق ا حدوثھا، تاریخ من أشھر 6 مھلة ضمن إعاقة حاالت إلى أدت حوادث/أحداث    ّ بأي   إلبالغھا
 .4 رقم

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  الوطنیة؟/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

ً تفویضا   التنفیذیة الالئحة تمنح  فیھا بما للخدمات،     ّ ِ  المقد  مة الجھات بمختلف البیانات قاعدة بربط       
 لكافة بیانات قاعدة بإنشاء العمل وزارة التزام على    ً مثال   الالئحة تلك من 52 المادة    ّ تنص   إذ العمل، وزارة

 . عمل عن الباحثین اإلعاقة ذوي األشخاص

 التضامن وزارة مع بالتنسیق العمل، وزارة  ُ   ت نشئ أن على التنفیذیة الالئحة من 53 المادة    ّ تنص  
 عن الباحثین اإلعاقة لذوي شاملة بیانات قاعدة اإلعاقة، ذوي لألشخاص القومي والمجلس االجتماعي

ً حالیا   العاملین اإلعاقة ذوي إلى باإلضافة لممارستھا،      ّ   المؤھ لین المھن وأنواع إعاقتھم طبیعة   ّ  تحد د عمل،       
 التنفیذیة، الالئحة في الواردة األخرى البیانات بقواعد ربطھا وجوب على    ّ تنص   كذلك. عملھم وأماكن

 . المختصة الجھات سائر مع بالتنسیق وذلك
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 المغرب

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ِ ّ یعر    والنھوض إعاقة وضعیة في األشخاص حقوق بحمایة المتعلق 97.13 رقم اإلطار القانون   
  انحصار أو قصور لدیھ شخص   ّ كل  " بأنھ اإلعاقة ذا الشخص ،2016 سنة المغرب في الصادر بھا،
 یمنعھ قد متطورة، أو مستقرة كانت سواء دائمة، بصورة الحسیة، أو النفسیة أو العقلیة أو البدنیة قدراتھ في
 مع المساواة قدم على المجتمع في    ّ   وفع الة كاملة بصورة المشاركة من الحواجز، مختلف مع التعامل عند

 .64"اآلخرین

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 .الصحة ووزارة، واألسرة والمساواة االجتماعیة والتنمیة التضامن وزارة

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 لجان جانب إلى اإلعاقة، بطاقة على الحصول طلبات مراجعة المركزیة التقنیة اللجنة     ّ تتول ى نعم،
ً أیضا   اإلقلیمیة اللجان تلك وتشارك. الصحة وزارة إلدارة   ّ إال   تخضع ال إقلیمیة طبیة  ملفات درس في     

 . الدامج للتعلیم التقییم وآلیة الطلبات،

ن ،265-97-218 رقم التطبیقي المرسوم من 2 المادة وبموجب ّ  تتكو   :من المركزیة التقنیة اللجنة    

                                                
، المتعلق بحمایة حقوق األشخاص في وضعیة إعاقة والنھوض بھا 2016لسنة  97.13اإلطار رقم  القانونمن  2 المادة 64

 .المغرب
 ، المغرب. صدر في لتطبیق القانون المتعلق بالرعایة االجتماعیة لألشخاص المعاقین 2-97-218المرسوم رقم  65

 صالحیتھا.مدة و بطاقة اإلعاقةالحصول على  وحدد إجراءات 1997عام 

http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2097.13.pdf
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8921-Arr%C3%AAt%C3%A9.aspx#:%7E:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-,%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20218%2D97%2D2%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%25D
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 :التالیة المجاالت في اختصاصیین أطباء )1(

 الوراثیات؛ •
 األطفال؛ أمراض •
 األطفال؛ جراحة •
 والحنجرة؛ والحلق األذن أمراض •
 العیون؛ أمراض •
 والجبارة؛ الكلوم جراحة •
 والتقویمیة؛ اإلصالحیة الجراحة •
 األعصاب؛ أمراض •
 ؛العقلیة األمراض •

 العام؛ الطب في دكتور )2(
 النفس؛ علم في اختصاصي )3(
 األعضاء؛ استبدال أجھزة في مختص )4(
 القانون؛ في مختص )5(
 اجتماعیة؛ مساعدة أو اجتماعیة مرشدة )6(
 .الصحة وزارة عن ممثل )7(

ُ    الم شار       ُ األعضاء   اللجنة اجتماعات یحضر ً تبعا   أنظارھا على المعروضة الحاالت حسب إلیھم         
  اجتماعاتھا لحضور الخبرة ذوي من شخص كل استدعاء السامي للمندوب ویجوز. لتخصصاتھم

 .االستشارة سبیل على

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

ً فوفقا   نعم،  ُ   ِ َ ج وب ھ   حال في العالقة لصاحب یجوز ،2-97-218 رقم التطبیقي المرسوم من 9 للمادة      
 .أشھر ثالثة مھلة ضمن بالقرار یطعن أن بالرفض    ُ طلب ھ

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

ً حالیا   یعتمدھا التي الطبیة المقاربة من االنتقال إلى الراھن الوقت في المغرب یسعى  انتھاج إلى      
ل ھذا ویأتي. اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة مع تتماشى شمولیة أكثر اجتماعیة مقاربة ّ  التحو        

 .202166-2017 إعاقة وضعیة في األشخاص بحقوق للنھوض الوطني العمل مخطط إطار في

                                                
 االجتماعیة والتنمیة التضامن وزارة ،2021-2017 مخطط العمل الوطني للنھوض بحقوق األشخاص في وضعیة إعاقة 66

 . المغرب واألسرة، والمساواة

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://social.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88
https://social.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88
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 الطلبات بمراجعة تقوم التي المركزیة التقنیة اللجنة على الراھن للنظام المؤسسیة الھیكلیة تعتمد
    ّ   تعی نھم االختصاصات كافة من أطباء أعضائھا بین    ّ تضم   والتي اإلعاقة، بطاقة على للحصول     ّ   المقد مة
 الصحة وزیر مقرر إلى         ً واستنادا  . الصحة ووزارة واألسرة والمساواة االجتماعیة والتنمیة التضامن وزارة

ّ ِ  ح د  دت ،1998 لسنة 1977-98 رقم  والسمعیة والذھنیة والحركیة البصریة وھي اإلعاقة، من أنواع خمسة ُ 
ص. والصوتیة ّ ِ وخ ص    ُ  ). وشدیدة ومتوسطة خفیفة( اإلعاقة من درجات ثالث   ّ  یحد د نموذج منھا    ٍ نوع      ّ لكل    

 التفاعل في فینظر. االجتماعیة المشاركة االعتبار بعین یأخذ إذ أكبر، بشمولیة الجدید النظام      ّ ویتمی ز
.    ّ   االت ساق لتحقیق أفضل، بشكل الموارد استثمار ویتیح بھا المحیطة األوسع والبیئة اإلعاقة حالة بین القائم
ّ   موح دة معاییر جملة یضع كما  صنع في لترجمتھ االحتیاجات في النقص برصد ویسمح التقییم، ألغراض   

ً أیضا   النظام ھذا ویستحدث. البرامج وتصمیم السیاسات ّ  تسھ ل إحصائیة بیانات قاعدة       .67والتحلیل المتابعة   

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 .أدناه التفاصیل ترد التعلیم، بشأن

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 المستندات   ّ  یقد م أن إعاقة وضعیة في الشخص على     ّ یتعی ن العجز، معاش على الحصول لطلب نعم،
 :68االجتماعي للضمان الوطني الصندوق إلى التالیة

 الوطنیة؛ التعریف بطاقة من نسخة )1(

 الحیاة؛ قید على ھو الطلب   ّ  مقد م   ّ أن   تثبت أشھر 3 تاریخھا    ّ  یتعد ى ال" حیاة شھادة" )2(

 ؛)العمل صاحب استمارة )3(

ً ناتجا   العجز كان حال في الملكي الدرك أو الشرطة محضر من نسخة )4(  بالطریق حادث عن      
 العام؛

 بدایتھ؛ وتاریخ العجز نوعیة  ُ  ّ ت بی ن مختص طبیب طرف من ة   ّ ّ مسل م   طبیة شھادة )5(

ً سابقا   بھا اإلدالء    ّ یتم   لم إذا( شیك نموذج أو ة    ّ بنكی   شھادة )6(  للضمان الوطني للصندوق      
 ).االجتماعي

                                                
ذي العرض ال(باإلنكلیزیة) ( اإلعاقة العامل بین الدورات لدى اإلسكواب المعنياالجتماع الرابع لفریق الخبراء تقریر  67

 .2019دیسمبر كانون األول/ 15-14 ، القاھرة،)لمغرب خالل االجتماعا قدمھ
 .، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، المغربمعاش العجز 68

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/2020-12-9_iged4_summary_report_.pdf
https://www.cnss.ma/ar/content/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%80%D8%AC%D9%80%D8%B2
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 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 في األشخاص حقوق بحمایة المتعلق 2016 لسنة 97.13 رقم اإلطار القانون من 13 المادة    ّ تنص  
 إعاقة وضعیة في الطالب ملفات بدراسة  ُ  َّ ت كل ف جھویة لجان تشكیل على ،بھا والنھوض إعاقة وضعیة

ّ  للتوس ع تنظیمي نص إصدار وعلى التعلیمیة، بالمؤسسات االلتحاق نحو لتوجیھھم  المسار ھذا في     
 .     ّ   المت بعة والخطوات

ً وتبعا        ّ تتول ى المغرب، في 69إعاقة وضعیة في األطفال لفائدة الدامجة للتربیةلإلطار المرجعي       
 الطبیة اللجنة وھما التعلیمیة، المؤسسات في لتسجیلھم إعاقة وضعیة في الطالب ملفات درس عملیة لجنتان

     ّ     المك لفتان المھني، والتكوین الوطنیة التربیة لوزارة التابعة النیابیة واللجنة الصحة، لوزارة التابعة اإلقلیمیة
 .الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال تمدرس مجال في       ّ والتتب ع والتوجیھ باالستقبال

ً فوفقا    ،70المھني والتكوین الوطنیة التربیة ووزارة الصحة وزارة عن صادرة مشتركة لتعلیمات      
 تعلیمیة صفوف أو عادیة؛ صفوف: في إعاقة وضعیة في الطالب تسجیل    ّ یتم   التقییم، نتائج إلى         ً واستنادا  
 .مختصة تربویة مؤسسة أو عادیة؛ مدرسة داخل مدمجة

 واللجنة اإلقلیمیة الطبیة اللجنة أي اللجنتین، من كل اختصاصات بالتفصیل التعلیمات وتتناول
ً وقتا   تستغرق التي التقییم وعملیة النیابیة،   اللجنتین بین القائم التعاون على جوھرھا في وترتكز     ً طویال ،     

 الطبیة، اللجنة   ُ   وت جري. أعاله إلیھا المشار الثالث التعلیمیة المسارات أحد في الطالب إلحاق أجل من
نة ّ   المكو  ً أساسا         . وتربوي واجتماعي نفسي بتقییم النیابیة اللجنة تستكملھ فیما الطبي، التقییم أطباء، من      

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

ّ  یتضم ن  إسنادھا الممكن الوظائف فئات   ّ  تحد د شاملة قائمة ،2-97-218 رقم التطبیقي المرسوم ملحق    
ّ  وت قس م. منھا یعانون التي اإلعاقة نوع إلى        ً استنادا   العام، القطاع في اإلعاقة ذوي األشخاص إلى  القائمة   ُ 
 . الصوتیة/النطقیة اإلعاقةو ،الذھنیة اإلعاقةو ،السمعیة اإلعاقةو ،البصریة اإلعاقةو ،الحركیة اإلعاقة إلى

 :العام القطاع في التالیة الوظیفیة الفئات یشغلوا أن ذھنیة إعاقة وضعیة في لألشخاص یجوز    ً مثال ،

 واالستقبال، المعلوماتي، والتدبیر الكتابة، سیما وال اإلداریة، األعمال جمیع: اإلداریة المھن )1(
 والتوثیق؛ والترجمة، والتموین، المالي، والتدقیق المالي، والتدبیر واإلحصاء، والتوجیھ،

                                                
 .وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني، المغرب ،اإلعاقةربیة الدامجة لفائدة األطفال ذوي المرجعي للت اإلطار 69
 تفعیل بشأن مشتركة دوریةصدرت في  ،الطبیة اإلقلیمیة واللجنة النیابیةالتعلیمات عن ھیكلیة واختصاصات اللجنة  70

، وزارة الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال تمدرس مجال في والتتبع والتوجیھ لالستقبال النیابیة واللجنة اإلقلیمیة الطبیة اللجنة دور
 .2014حزیران/یونیو  25الصحة ووزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني، المغرب، 

http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2097.13.pdf
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2097.13.pdf
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8921-Arr%C3%AAt%C3%A9.aspx#:%7E:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-,%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20218%2D97%2D2%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%25D
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8921-Arr%C3%AAt%C3%A9.aspx#:%7E:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-,%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20218%2D97%2D2%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%25D
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/dc/curriculum.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/comite-medical721140625.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/comite-medical721140625.pdf
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 التعلیمیة بالمؤسسات أسالكھ    ّ بكل   التدریس والسیما والتكوین، والتعلیم التربیة مھن )2(
 المھني؛ التكوین ومؤسسات

 والخرائطیة، المختبرات، ومحضري والتكنولوجیا، المعلومیات، سیما وال التقنیة، المھن )3(
 والبناء؛ والتعمیر

 البصر، وتقویم الطبي، والتدلیك التمریضیة، العالجات سیما وال الطبیة، وشبھ الطبیة المھن )4(
 األسنان؛ وصناعة األطراف، وصناعة

 الصحفي؛ والتحریر اإلذاعیة البرامج تنشیط سیما الو اإلعالمي، العمل )5(

 .السینمائي والعمل والفني الثقافي التنشیط أعمال سیما وال والفنون، الثقافة مھن )6(

ً تماما   مشابھة ھي األخرى اإلعاقات ألنواع الوظیفیة الفئات   ّ أن   إلى اإلشارة وتجدر  القائمة، لھذه      
. والریاضي واالجتماعي القانوني كالعمل أخرى وظیفیة فئات الحتوائھا طفیف بشكل عنھا تختلف   ّ  إن ما
 .       ً تحدیدا   الوظیفیة الخیارات لتلك التقییم إجراءات بوضوح یستعرض ال التطبیقي المرسوم    ّ لكن  

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .نعم

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 وضعیة في للشخص إعاقة شھادة واألسرة والمساواة االجتماعیة والتنمیة التضامن وزارة تمنح
 97.13 رقم اإلطار القانون علیھ    ّ ینص   كما اإلعاقة، بطاقة صدور بانتظار مؤقتة، أو دائمة أكانت إعاقة،

 .بھا والنھوض إعاقة وضعیة في األشخاص حقوق بحمایة المتعلق

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 .اإلعاقة بطاقة إصدار المعاقین لألشخاص السامیة المندوبیة لدى المركزیة التقنیة اللجنة تتولى

ً ووفقا    المستندات تقدیم العالقة صاحب على     ّ یتعی ن ،2-97-218 رقم التطبیقي المرسوم من 5 للمادة      
 : التالیة

  الطلب؛ نموذج )1(

http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2097.13.pdf
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2097.13.pdf
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8921-Arr%C3%AAt%C3%A9.aspx#:%7E:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-,%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20218%2D97%2D2%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%25D
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8921-Arr%C3%AAt%C3%A9.aspx#:%7E:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-,%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20218%2D97%2D2%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%25D
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  العاملة الجمعیات إحدى أو كذویھ عنھ، ینوب من أو العالقة، صاحب توقیع یحمل طلب )2(
  اإلعاقة؛ مجال في

َ   معتم د، طبیب من طبي بتقریر مشفوع طبي ملف )3(  الطبیة اللجنة قبل من علیھ     َّ ومصد ق    
ً تبعا  ( الصحة وزارة لدى اإلقلیمیة  ).العالقة صاحب سكن لمكان     

 شھادة على الحصول إعاقة وضعیة في األشخاص بإمكان بات ،2020 یولیو/تموز من         ً واعتبارا  
 الممسوحة المطلوبة المستندات جمیع مع طلباتھم وإرسال رقمیة، منصة إلى الولوج خالل من اإلعاقة
ً ضوئیا   ّ  تسھ ل التي ،"خدماتي" اإللكترونیة الخدمات بوابة عبر       ً أیضا   علیھم     الخدمات كافة من االستفادة     

 . 71الوزارة لھم   ّ    تقد مھا التي األخرى

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

ً حالیا   تتوافر ال  والتنمیة التضامن وزارة    ّ لكن  . اإلعاقة ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة   ّ أي        
ً وفقا   سنوات، عشر   ّ كل   شاملة دراسة تجري واألسرة والمساواة االجتماعیة  وقد. والدولیة الوطنیة للمعاییر     

 عن والنوعیة الكمیة البیانات آخر لوضع 2014 عام في الخصوص بھذا الثانیة الوطنیة الدراسة  ُ    أ جریت
 إعاقة وضعیة في األشخاص تحدید من الشأن بھذا       ّ المعنی ة الجھات وتمكین الجمیع متناول في اإلعاقة

 ووجدت. االحتیاجات تلك لتلبیة الالزمة والبرامج االستراتیجیات وضع وبالتالي احتیاجاتھم، وتصنیف
 وجود على    ّ یدل   ما المائة، في 6.8 بلغت الوطني المستوى على اإلعاقة انتشار نسبة   ّ أن   الدراسة ھذه

 .وشدیدة خفیفة بین تتراوح إعاقة حالة 2,646,722

 لسیاسات الحالي اإلصالحي البرنامج خالل من متكاملة بیانات قاعدة إنشاء إلى المغرب ویھدف
 .2021-2017 إعاقة وضعیة في األشخاص بحقوق للنھوض الوطني العمل مخطط إطار وفي اإلعاقة،

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

ُ    الم راد    ّ لكن   ال، ر البیانات قاعدة تكون أن ھو    ّ  المقر   .متكاملة إنشاؤھا     

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

ُ    الم راد    ّ لكن   ال، ر البیانات قاعدة تكون أن ھو    ّ  المقر   .متكاملة إنشاؤھا     

                                                
وزارة التضامن متوفرة على موقع  ،اإلعاقة شھادة على للحصول" خدماتي" الرقمیة المنصةالتفاصیل عن إطالق  71

 .، المغربوالتنمیة االجتماعیة والمساواة واألسرة

https://social.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88
https://social.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88
http://social.gov.ma/ar/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1
http://social.gov.ma/ar/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1
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 السعودیة العربیة المملكة

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ ِ یعر    الشخص السعودیة، العربیة المملكة في ،2000 عام في الصادر المعوقین رعایة نظام   
  الحسیة أو الجسمیة قدراتھ في مستقر بشكل جزئي أو كلي بقصور مصاب شخص   ّ كل  " بأنھ اإلعاقة ذا 

 في العادیة متطلباتھ تلبیة إمكانیة من    ّ یقل ل الذي المدى إلى النفسیة، أو التعلیمیة أو التواصلیة أو العقلیة أو
 .72"المعوقین غیر من أمثالھ ظروف

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 الحصول في یرغب لمن اإلعاقة تقییم خدمة االجتماعیة والتنمیة البشریة الموارد وزارة    ّ توف ر
ً أیضا   طلبھا الممكن الخدمة، ھذه دلیل ویشرح. باإلعاقة المتعلقة واالمتیازات الخدمات على  اإلنترنت، عبر     

 . 73الطبیة التقاریر ضمنھا ومن المطلوبة بالمستندات وإرفاقھ الطلب نموذج ملء على    ّ تنص   الخطوات   ّ أن  

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 األشخاص إعانة لخدمات إقلیمیة إدارات عدة االجتماعیة والتنمیة البشریة الموارد وزارة لدى
ً فریقا   منھا      ٍ واحدة     ّ كل      ّ تضم   اإلعاقة، ذوي ً مؤل فا          نفسي يصصاتواخ طبیعي عالج يصصاتواخ طبیب من    ّ  
 التقاریر في ویدقق اإلعاقة تقییم  ُ   ی جري الذي ھو الفریق وھذا. إداري وموظف اجتماعي يصصاتواخ

 . الطبیة

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 .نعم

                                                
 .2000الصادر في عام  نظام رعایة المعوقین في المملكة العربیة السعودیةالمادة األولى من  72
 .المملكة العربیة السعودیة ،البشریة والتنمیة االجتماعیة الموارد، وزارة خدمة تقییم اإلعاقة المستخدم: دلیل 73

https://www.kscdr.org.sa/ar/disability-code
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-02032020.pdf
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 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

د   ّ كل   یعتمد ّ  مزو   تعمل السعودیة العربیة المملكة    ّ لكن  . للتقییم الخاصة آلیتھ تأھیل مركز أو خدمات   
ً حالیا    .74والصحة واإلعاقة لألداء الدولي التصنیف على یرتكز وطني تصنیف نظام وضع على      

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

 والبعض الحكومة إلدارة بعضھا یخضع التي التأھیل، مراكز مختلف في األطفال تقییم یجري
 . اإلعاقة بشؤون       ّ المعنی ة للجمعیات اآلخر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

  ناتجة اإلصابة كانت إذا للتقییم      ً غایرا   ُ م        ً مسارا   االجتماعیة للتأمینات العامة المؤسسة تسلك نعم،
 .االجتماعي الضمان لنظام      ً خاضعا   الشخص وكان عمل، حادث عن

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

ّ ِ  مزو  دة جھة    ّ فكل   نعم،     ّ   معی نة، معاییر أو مقاییس   ّ   ات باع دون للتقییم،      ً غایرا   ُ م        ً مسارا   تسلك للخدمات   
ً حالیا   السعودیة العربیة المملكة تعمل لذا،. اإلعاقة نوع أساس على التقییم  ُ   ت جري بل  منھجیة وضع على      

ّ   موح دة  واإلعاقة لألداء الدولي التصنیف في المدرجة الدولیة المعاییر مع یتالءم بما اإلعاقة، لتقییم   
 .والصحة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 توظیف تسھیل إلى البشریة، الموارد تنمیة صندوق یدیره الذي ،" َ   ُ ت واف ق" برنامج یھدف. نعم
 القطاع في المتاحة التوظیف وخیارات عمل عن الباحثین بین التوفیق في فیساعد اإلعاقة، ذوي األشخاص

 .  75الخاص

                                                
وكان بعنوان "التصنیف الدولي  1980أصدرت منظمة الصحة العالمیة النسخة األولى من ھذا التصنیف في عام  74

 ، International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)ات وحاالت العجز واإلعاقة" للعاھ
 لسلسلة مراجعات واختبارات  1993الذي یضع معاییر دولیة لوصف وقیاس الصحة واإلعاقة. وقد خضع التصنیف منذ عام 

األعضاء في منظمة الصحة العالمیة،  191 بموافقة الدول الـ 2001                                ُ                              في مختلف أنحاء العالم إلى أن اعت مدت النسخة الثانیة منھ في عام 
 International Classification of Functioning, Disabilityوالصحة"  واإلعاقة داءالتصنیف الدولي لألمع تغییر عنوانھ لیصبح "

and Health (ICIDH-2) وقد أصبح ی عرف اختصارا  بـ ،    ً           ُ            ICF :الرابط التالي یقدم لمحة عن التصنیف .
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdfالعالمیة:  . والمزید على موقع منظمة الصحة

https://www.who.int/classifications/icf/en. 
 .یة السعودیة، صندوق تنمیة الموارد البشریة، المملكة العربق" لتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة   ُ واف           َ برنامج "ت   75

https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icfoverview_finalforwho10sept.pdf
https://www.who.int/classifications/icf/en
https://www.hrdf.org.sa/Page/Tawafuq
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 معاییر وضع" بعنوان      ٍ مشروع   تنفیذ على الراھن الوقت في البشریة الموارد تنمیة صندوق     ّ ینكب  و
  والشواغر اإلعاقة ذوي األشخاص وكفاءات قدرات بین للمالءمة نظامیة منھجیة: العمل قدرات لتقییم

 فیھا بما مختلفة، إعاقات ذوي      ٍ ألشخاص   المعاییر وضع إلى المشروع ھذا یرميو. "المحلیة السوق في
 . والحركیة والبصریة السمعیة اإلعاقات

 اإلعاقة بطاقة -4

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل إعاقة؟ بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل  المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن المؤقتة؟ اإلعاقة لذوي     
 الطلب؟ م   ِّ مقد    من المطلوبة

 خدمات    ّ توف ر مختلفة بطاقات ثالث   ّ  إن ما واحدة، إعاقة بطاقة السعودیة العربیة المملكة  ُ ِ  ت صد ر ال
 :مختلفة

 انتظار، طول دون من الصحیة الرعایة خدمات على حاملھا حصول لتسھیل: أولویة بطاقة )1(
   ّ كل   بمراجعة تقوم خاصة طبیة لجنة خالل من الصحة،      ُ وزارة    ُ ِ    ت صد رھا .معامالتھ وتسریع

دة على حالة ً وأیضا   اإلعاقة ذوي إلى أولویة بطاقة   ُ   وت منح .ِ   ح   أخرى، ضعیفة فئات إلى      
 ؛76الكلى غسیل كمرضى المزمنة األمراض وأصحاب     ّ السن   ككبار

 من اإلعاقة لذوي  ُ   ت منح: "مواقف" باسم المعروفة المروریة التسھیالت الصق/بطاقة )2(
 المواقف في سیارتھم بركن وتسمح نظامي بشكل والمقیمین السعودیین من الجنسین

 فیھا الوقوف كان ولو حتى إلیھا الوصول في یرغبون التي األماكن وفي لھم المخصصة
ً ممنوعا    ؛77      

َ  وم ن حاملھا، تمنح: اإلركاب أجور تخفیض بطاقة )3(  أسرتھ، أفراد من یرافقھ أو یعاونھ  
ً تخفیضا    تذاكر فیھا بما الحكومیة، النقل وسائل عبر السفر تذاكر ألجور المائة في 50 بنسبة       
 . 78العام النقل وسائل من سواھا أو البواخر أو القطارات أو الطیران

                                                
الدلیل اإلجرائي في  ، متوفرةمن خالل بطاقة أولویة وإجراءات إصدار البطاقة مقدمةالنطاق الخدمات التفاصیل عن  76
 .، وزارة الصحة، المملكة العربیة السعودیةلمبادرة أولویة
، وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة، المملكة شروط وإجراءات منح الصق بطاقة تسھیالت مروریة للمعاق 77

 العربیة السعودیة.
، وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة، شروط وإجراءات الحصول على بطاقة تخفیض أجور اإلركاب للمعاق 78

 المملكة العربیة السعودیة.
 

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Documents/awlawia-2019.pdf
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Documents/awlawia-2019.pdf
https://hrsd.gov.sa/ar/procedures/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%82-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82
https://hrsd.gov.sa/ar/procedures/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82
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 79للمعاقین المروریة التسھیالت الصق/وبطاقة اإلركاب أجور تخفیض بطاقة إصدار دلیل ویؤكد
ً تلقائیا   الحصول ة    ّ أحقی   بالضرورة یعني ال البطاقتین إحدى على الحصول   ّ أن    وبینما. األخرى البطاقة على        

  المقیمین السعودیین غیر ومن السعودیین من اإلعاقة لذوي المروریة التسھیالت الصق/بطاقة  ُ   ت منح
ً اختالفا   اإلركاب أجور تخفیض بطاقة على الحصول شروط تختلف السواء، على السعودیة في ً بسیطا           بین      

ً مصابا   الشخص یكون أن على كالھما   ّ  یشد د   ّ  إن ما السعودیین، غیر من والمقیمین السعودیین  جسمیة بإعاقة      
نة صةتمخ لجنة فحص وبموجب طبي، بتقریر مثبتة عقلیة أو حسیة أو ّ   مكو   يصصاتواخ طبیب، من   

 ذوي ولحصول. خاصة تربیة يصصاتواخ طبیعي، عالج يصصاتواخ اجتماعي، يصصاتواخ نفسي،
ً خالفا   األدنى،      ّ بالحد   المائة في 50 اإلعاقة نسبة تكون أن یجب البطاقة، على السعودیین غیر اإلعاقة      

 .80سقف   ّ أي   لھم  ُ  َّ ی حد د لم الذین للسعودیین

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

ّ ِ  المزو  دة الجھات تعتمد  على الراھن الوقت في    ٍ جار   والعمل للتقییم، الخاصة إجراءاتھا للخدمات     
ّ  موح د وطني    ّ سجل   إنشاء ّ  أم ا.       ّ المعنی ة الجھات بكافة ربطھ    ّ یتم      ً حالیا   المتداولة البیانات        ّ فیتم   اإلعاقة حول      

 والتي ،2017 عام في لإلحصاء العامة الھیئة أجرتھا التي الدیمغرافیة المسوح من علیھا االستحصال
 .81اإلعاقة بإحصاءات       ّ المعني   واشنطن فریق بأسئلة الغایة لھذه استعانت

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

ً حالیا   السعودیة العربیة المملكة تسعى ّ   موح دة وطنیة بیانات قاعدة إنشاء إلى        بكافة وربطھا   
 .وسواھما التعلیم ووزارة الصحة كوزارة الشأن بھذا       ّ المعنی ة الوزارات

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

ً حالیا   السعودیة العربیة المملكة تسعى ّ   موح دة وطنیة بیانات قاعدة إنشاء إلى        بكافة وربطھا   
  .وسواھما التعلیم ووزارة الصحة كوزارة الشأن بھذا       ّ المعنی ة الوزارات

                                                
رعایة العامة لدارة اإل، التسھیالت المروریة للمعاقین الصق/یل إصدار بطاقة تخفیض أجور اإلركاب وبطاقةدل 79

 .المملكة العربیة السعودیة، االجتماعیة الموارد البشریة والتنمیةوزارة  وتأھیلھم،المعوقین 
 .6ص  المرجع نفسھ، 80
 تنفیذ علىالمجتمع الدولي  مع، للعمل 2002في عام  عاقةاإلواشنطن المعني بإحصاءات فریق األمم المتحدة  أنشأت 81

اإلحصائیة الماثلة في مجال جمع البیانات بشأن معالجة التحدیات  اإلعاقة حاالت بقیاس المعنیة الدولیة الدراسیة الحلقة مقترحات
                                                                   ُ                                              الصحیحة والموثوقة والقابلة للمقارنة بین البلدان عن اإلعاقة، وتطویر ن ھج لتحسین اإلحصاءات عن األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة 

 .في كل أنحاء العالم

https://departments.moe.gov.sa/SPED/Documents/Guidecards.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/about/about-the-wg/
https://unstats.un.org/unsd/disability/Seminar%202001.html


-77- 

 موریتانیا

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ  یعر   موریتانیا، في المعاقین، األشخاص وحمایة بترقیة المتعلق 2006-043 القانوني األمر   
ً كلیا   القیام یستطیع ال شخص   ُّ أي  " بأنھ اإلعاقة ذا الشخص  العامة الحیاة من أنشطة عدة أو بنشاط      ً جزئیا   أو     

  الخلقي األصل ذات الحركیة أو العقلیة أو الجسمیة وظائفھ إحدى في ظرفیة أو دائمة إصابة نتیجة
َ  المكتس ب أو      "82. 

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .واضح غیر

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 .واألسرة والطفولة االجتماعیة الشؤون وزارة

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 الصادر 2017-641 رقم المقرر بموجب المعاق الشخص بطاقة بإصدار      ّ  المكل فة الفنیة اللجنة نشئت ُ أ  
ّ  تتشك ل وھي ،83واألسرة والطفولة االجتماعیة الشؤون وزارة عن   :من    

ً رئیسا  واألسرة  والطفولة االجتماعیة الشؤون وزارة لدى المعاقین األشخاص مدیریة مدیر )1(       
 للجنة؛

     ً عضوا ؛ الصحة، وزارة    ّ  تعی نھ طبیب )2(

 .المعاقین لألشخاص الوطنیة للجمعیات الموریتانیة االتحادیة عن ممثلین أربعة )3(

                                                
 ، موریتانیا.المتعلق بترقیة وحمایة األشخاص المعاقین 2006-043رقم  يالقانوناألمر المادة األولى من  82
إصدار بطاقة الشخص      ّ    المكل فة باللجنة الفنیة عمل  وتشكیلة وسیر بشأن إنشاء 2017-641رقم  یتوفر نص المقرر 83

-https://drive.google.com/file/d/1: 733، ص 1399، في الجریدة الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، العدد المعاق
nxoBFHWcgLW1uq2XXc4PCEf4g9Keeka/view . 

https://www.fonctionpublique.gov.mr/IMG/pdf/_043_2006.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-nxoBFHWcgLW1uq2XXc4PCEf4g9Keeka/view
https://drive.google.com/file/d/1-nxoBFHWcgLW1uq2XXc4PCEf4g9Keeka/view
https://drive.google.com/file/d/1-nxoBFHWcgLW1uq2XXc4PCEf4g9Keeka/view
https://drive.google.com/file/d/1-nxoBFHWcgLW1uq2XXc4PCEf4g9Keeka/view
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  تحیلھا   ّ ثم   التقییم، طلباتواألسرة  والطفولة االجتماعیة الشؤون لوزارة المحلیة المكاتب     ّ تتلق ى
 . الفنیة اللجنة إلى

  :التالیة المھام الفنیة اللجنة وتتولى

  الطلبات؛ مراجعة )1(

  ودرجتھا؛ اإلعاقة بنوع     ّ البت   )2(

  صالحیةالبطاقة؛ انتھاء تاریخ تحدید )3(

ً تبعا   الطلب   ّ  مقد م منھا یستفید التي الخدمات تحدید )4(  االجتماعي ووضعھ الحتیاجاتھ     
 . واالقتصادي

 .االقتضاء عند أو الشھر، في مرتین    ّ أقل ھ الفنیة اللجنة تجتمع

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

ً فوفقا   نعم،  الفنیة اللجنة عمل وسیر وتشكیلة إنشاء بشأن 2017-641 رقم المقرر من 8 للمادة      
  الحصول طلب برفض قرار صدور عند األخیر، لھذا یحق المعاق، الشخص بطاقة بإصدار      ّ  المكل فة

 . الموجبة باألسباب الطعن    ِّ ً معل  ال   شھر، مھلة ضمن بالقرار الطعن البطاقة، على

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

ً وفقا    المكلفة الفنیة اللجنة عمل وسیر وتشكیلة إنشاء بشأن 2017-641 رقم المقرر من 9 للمادة     
 االعتبار بعین     ً آخذة   البطاقة، على الحصول طلبات مراجعة اللجنة     ّ تتول ى المعاق، الشخص بطاقة بإصدار

 . الملف دراسة عند واالقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة والوظیفیة الصحیة الجوانب جمیع

  :والوظیفیة الصحیة الجوانب فحص عند االعتبار في الفنیة اللجنة وتأخذ

  العجز؛ سبب )1(
  ودرجتھ؛ العجز نوع )2(
  واستقاللیتھ؛ الشخص وظائف على العجز تأثیر )3(
ِ   المساع دة األدوات أو التأھیل إلى الشخص حاجة مدى )4(   الشخصیة؛ المعونة أو والتكنولوجیا      
 .الشخصیة الیومیة المھام أداء على الشخص قدرة )5(
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ً أیضا  الفنیة  اللجنة وتنظر   للشخص واالقتصادیة واالجتماعیة النفسیة الجوانب فحص أثناء     
 االندماج وعلى والمھنیة االجتماعیة للحیاة ةیالرئیس األنشطة في المشاركة على رتھقد مدى في اإلعاقة، ذي
ً أیضا  الفنیة  اللجنة تطلب وقد. المجتمع في  .آخر طبي شبھ أو طبي بكشف التقییم ھذا استكمال     

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

  .واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 .واضح غیر

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

  ،المعاقین األشخاصوحمایة  بترقیة المتعلق 2006-043 القانوني األمر من 34 المادة    ّ تنص  
 األطفال تقییم عملیة بإدارةواألسرة  والطفولة االجتماعیة الشؤون ووزارة التعلیم وزارة من   ّ كل   تكلیف على
 وطنیة لجنة استحداث على المادة    ّ تنص   كذلك. والعام الخاص التعلیم ارسمد في ودمجھم اإلعاقة، ذوي

 العادیة المؤسسات داخل اإلعاقة ذوي األطفال ومتابعة توجیھ بمھمة  ُ  َّ ت كل ف االختصاصات متعددة المركزیة
 التعلیم وزارة عن صادر مشترك مرسوم بموجب اللجنة ھذه تشكیلة   ُ ّ  وت حد د. السواء على والمتخصصة

 .واألسرة والطفولة االجتماعیة الشؤون ووزارة

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

  المعاقین، األشخاص وحمایة بترقیة المتعلق 2006-043 القانوني األمر من 45 المادة    ّ تنص  
 مرسوم بموجب والمھني الفني التكوین مراكز إلى اإلعاقة ذوي األشخاص دخول إجراءات  ُ ّ  ت حد د أن على

 .والمھني الفني التكوین ووزارةواألسرة  والطفولة االجتماعیة الشؤون وزارة عن صادر مشترك

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 .نعم

ً أیضا   البطاقة  ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي     

 المتعلق 2006-043 القانوني األمر في الوارد المعاق الشخص تعریف   ّ أن   بما األرجح، على نعم
 .السواء على ةظرفی أو دائمة إصابة إلى یشیر المعاقین األشخاص وحمایة بترقیة

https://www.fonctionpublique.gov.mr/IMG/pdf/_043_2006.pdf
https://www.fonctionpublique.gov.mr/IMG/pdf/_043_2006.pdf
https://www.fonctionpublique.gov.mr/IMG/pdf/_043_2006.pdf
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 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

     ّ یتعی ن حیث المركزیة، المعاق بطاقة بإصدار      ّ  المكل فة الفنیة اللجنة لمراجعة البطاقة طلب یخضع
 وشھادة شمسیتین، وصورتین الوطنیة، الھویة بطاقة عن ونسخة الطلب، نموذج تقدیم العالقة صاحب على
 . الفنیة اللجنة تقتضیھ ما وفق المعني، االختصاصي من أو الرئیسي المقاطعة طبیب من طبیة

 بطاقة واألسرة والطفولة االجتماعیة الشؤون وزارة أطلقت ،2017 دیسمبر/األول كانون في
 البیانات، جمع عملیة تعزیز إلى البطاقة ھذه وتھدف. ودرجتھ العجز نوع   ّ  تحد د التي ،84المعاق الشخص

ً مجانا   الصحیة الخدمات من االستفادة تیسیر عن    ً فضال    وتخفیض للدولة، التابعة الصحیة المؤسسات في      
 االجتماعیة الشؤون وزارة وكانت. الخاصة العیادات في العالج وتكالیف النقل شركات في النقل تذاكر

 المستوى على تطبیقھ أمل على نواكشوط، في البرنامج من التجریبیة المرحلة أطلقت قد واألسرة والطفولة
 ).المناطق باقي في الوطني المستوى على تطبیقھ تم إذا ما المسؤولین أجوبة توضح لم ولكن( الوطني

 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

 ذوي لألشخاص وطنیة بیانات بقاعدة االحتفاظ واجب إلى الساریة والمراسیم القوانین تشیر ال
ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا وسبل بیانات قاعدة وجود على بوضوح    ّ یدل   شيء وال اإلعاقة،  . للخدمات     

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 .واضح غیر

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 .واضح غیر

 

  

                                                
ملف بطاقة الشخص المعاق متوفر على موقع وزارة الشؤون االجتماعیة والطفولة واألسرة في موریتانیا:  84

https://www.masef.gov.mr/spip.php?article567. 

https://www.masef.gov.mr/spip.php?article567
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 الیمن

 باإلعاقة التعریف -1

 ؟التعریف ھو ما )أ(

ف ّ ِ یعر    اإلعاقة ذا الشخص الیمن، في المعاقین، وتأھیل رعایة بشأن 1999 لسنة 61 رقم القانون   
 بسبب مستدیم، جزئي أو كلي بعجز مــصـاب أنـھ بالفحـص   ُ ثب ت أنثى، أم كان     ً ذكرا   شخص،   ّ كل  " بأنھ

 جزئیة أو كلیة بصورة نشاط أي مزاولة أو      ّ التعل م على قدرتھ عدم في    ّ تسب ب مرض أو إصابة أو عاھة
 .85"مستدیمة

 ؟والمحلي الوطني المستویین على مواءمتھ جرت ھل )ب(

 .نعم

 اإلعاقة تقییم على     ّ  القی مة الجھة -2

 ؟التقییم عملیة     ّ یتول ى من )أ(

 اإلدارات مع التقییم، عملیة على     ّ  القی مة ةیالرئیس الجھة ھي والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة
 . سلطتھا تحت مختلفة تقییمات تجري التي

 لسنة 5 رقم الجمھوري القرار بموجب المعاقین لرعایة العلیا الوطنیة اللجنة الیمن في ُ  ّ  ش ك لت
ً نائبا   والعمل االجتماعیة الشؤون ووزیر الوزراء مجلس رئیس برئاسة وھي ،199186    ّ كل   وعضویة لھ،      

 التأھیل عام ومدیر اإلعالم، وزارة ووكیل والعمل، االجتماعیة الشؤون وزارة ووكیل الصحة، وزیر من
 .والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة في االجتماعي

 العامة للسیاسات العلیا االستراتیجیة التوجھات تحدید المعاقین لرعایة العلیا الوطنیة اللجنة تتولى
 تحلیل   ّ بی ن   ّ  إن ما. المجتمع في الكاملة ومشاركتھم اندماجھم وتحقیق اإلعاقة ذوي وتأھیل برعایة المتعلقة

                                                
 ن.الیم ،بشأن رعایة وتأھیل المعاقین 1999لسنة  61القانون رقم من  2المادة  85
، اختصاصاتھا بشأن إنشاء وتشكیل اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین وتحدید 1991لسنة  5القرار الجمھوري رقم  86

 الیمن.
 

http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11620
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=36
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 االجتماعي للتأھیل العامة اإلدارة   ّ أن   ،201887-2014 لإلعاقة الوطنیة االستراتیجیة في الوارد الوضع
 المعاقین لرعایة العلیا الوطنیة للجنة التنفیذیة المھام إلیھا  ُ    ا سندت التي والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة في
 االستراتیجیة، أوصت لذا،. الماضیة السنوات في والمطلوب المتوقع بالمستوى مھامھا أداء من تتمكن لم

 وتفعیل المعاقین لرعایة العلیا الوطنیة اللجنة تشكیل بإعادة ،)6 الفقرة( لتنفیذھا المسبقة المتطلبات إطار في
 . الوزراء مجلس لرئاسة وتخضع المستویات أرفع على    ّ  ممث لة القطاعات، متعددة كلجنة دورھا

 قرار تتخذ التي ھي والعمل االجتماعیة الشؤون لوزارة التابعة االجتماعي للتأھیل العامة واإلدارة
 التي التعاریف وفي. المھني والتدریب التأھیل خدمات بتوفیر المعاقین تأھیل مراكز تقوم فیما التقییم،

 بأنھا" وتأھیلھ المعاق رعایة" عبارة تعریف تم المعاقین، وتأھیل رعایة لقانون التنفیذیة الالئحة نتھا   َّ تضم  
 والنفسیة والذھنیة الجسدیة المستویات على أفضل بشكل حیاتھ ممارسة من    ّ  تمك نھ التي واألنشطة الخدمات"

 .88"والمھنیة واالجتماعیة

 االجتماعي للتأھیل العامة اإلدارة لدى التقییم إجراءات )1(

 تتخذھا أن ینبغي التي التقییم إجراءات على ،المعاقین وتأھیل رعایة لقانون التنفیذیة الالئحة تنص
 :وھي التالیة ،)5 المادة( والتأھیل الرعایة تقدیم أجل من المختصة اإلدارة

 ؛الطلب تعبئة في ومساعدتھ والتدریب التأھیل بطلب الخاص النموذج التأھیل طالب تسلیم •
 ؛بذلك الخاص      ّ السجل   في البیانات وكافة اسمھ تسجیل •
 التأھیل ومراكز المختصة اإلدارة   ّ    تقد مھا التي بالخدمات أمره    ّ ولي   أو التأھیل طالب توعیة •

 ؛األھلیة والجمعیات المعاقین لجمعیات الوطني واالتحاد
ً وفقا   الطبي الفحص إلجراء مختص بیبط على عرضھ •  ؛لذلك      ّ المعد   للنموذج     
 تأدیتھا یمكنھ التي) المھن( المھنة واقتراح الرأي إلعداد المھني يصصاتاالخ على عرضھ •

 ؛ورغبتھ میولھ مراعاة مع
 اتضحت إذا والتدریب التأھیل على یساعده تعویضي بجھاز لتزویده الالزمة اإلجراءات اتخاذ •

 ؛ذلك إلى حاجتھ
ً طبقا   اإلدارة في االجتماعي االختصاصي/المساعد بمعرفة عنھ شامل بحث إجراء •  للنموذج     

 ؛لذلك      ّ المعد  
                                                

ٌ  االستراتیجیة فریق      ّ أعد  . الیمن ن،یالمعاق لیوتأھ ةیرعا صندوق ،2018-2014االستراتیجیة الوطنیة لإلعاقة  نص 87                 
 البنك الدولي.                                                                ٍ     من الخبراء في شؤون اإلعاقة لدى جھات حكومیة وغیر حكومیة یمنیة، بدعم  من 

بشأن  1999لسنة  61بشأن الالئحة التنفیذیة للقانون رقم  2002لسنة  284قرار رئیس مجلس الوزراء رقم من  2المادة  88
 ".الالئحة التنفیذیة لقانون رعایة وتأھیل المعاقینتسمى الالئحة "من ھذا القرار على أن  1، الیمن. ونصت المادة رعایة وتأھیل المعاقین

 

http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
http://yehwrf.org/nprint.php?sid=121
http://yehwrf.org/nprint.php?sid=121
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
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ً وفقا   عنھ شامل ملف إعداد •  .لذلك      ّ المعد   للنموذج     

 ،رعایة وتأھیل المعاقین قانون في الوارد التعریف علیھ ینطبق أن اإلعاقة ذي لتأھیل   ُ    وی شترط
ً عقلیا       ً مختال   یكون    ّ وأال    الالئحة من 6 المادة( والتدریب التأھیل برامج من باالستفادة لھ یسمح ال الذي بالقدر      

 ).التنفیذیة

 ى     ّ ویتول  . الخدمات ي  ّ لق    َ لت   المختص التأھیل مركز إلى اإلدارة  ُ    ت حیلھ التقییم، عملیة استكمال فور
 ):التنفیذیة الالئحة من 12 المادة( التالیة المھام المركز

ّ  یتضم ن الذي الملف على الع   ِّ االط    •  والنفسیة والطبیة والمھنیة والتربویة االجتماعیة التقاریر    
ُ     الم حالة  التأھیل؛ إلى والحاجة العجز مدى لتحدید العلیا، اإلدارة من المركز إلى   

ّ  تتضم ن أن على وتدریبیة تأھیلیة خطة ووضع التأھیل طلب بقبول قرار إصدار •  التي المھنة    
ب ّ  سی در   ؛والتدریب للتأھیل اإلجمالیة النفقات، والتدریب مدة، وعلیھا   ُ 

 القبول؛ قرار صدور تاریخ من شھرین مھلة ضمن بالتدریب التأھیل طالب إلحاق •
ّ  الموج ھ المھنة على تدریبھ •  التدریب؛ مواصلة على قدرتھ مدى من التحقق بغرض     ُّ    لتعل مھا،     
ب التي المھنة نوع   ّ  تحد د وتدریب تأھیل شھادة منحھ • ّ  تدر   التدریب اختبار اجتیازه فور علیھا،   

 المھنة؛ تلك على
 .القانونیة بالطرق الشھادة فقد إثبات بعد فقدانھا، عند فاقد بدل شھادة منحھ •

 اجتیاز شروط من إعفاؤه    ّ یتم   والتدریب، التأھیل شھادة علىالشخص ذي اإلعاقة  حصول فور
ب التي الوظیفة بطلب     ّ  التقد م عند الصحي االمتحان ّ  ت در   ).التنفیذیة الالئحة من 13 المادة( علیھا  َ 

ً تلقائیا   اسمھ     َّ ویقی د   مساعدتھ وتتم والتأمینات، المدنیة الخدمة وزارة سجالت في عمل كطالب        
  ).التنفیذیة الالئحة من 15 المادة( بنجاح والتدریب التأھیل شھادة اجتیازه فور وظیفة، إیجاد في

 المعاقین وتأھیل رعایة صندوق لدى التقییم إجراءات )2(

 الشؤون وزیر برئاسة وھو ،2000 عام في 89المعاقین وتأھیل رعایة صندوق الیمن في  ُ   أ نشئ
 االتحاد عن ممثلین وثالثة التخطیط، وزارة ووكیل المالیة، وزارة وكیل من   ّ كل   وعضویة االجتماعیة

 .األعمال قطاع عن ممثلین وثالثة المعاقین، لجمعیات الوطني

 . اإلعاقة ذوي األشخاص وتأھیل لرعایة المخصصة األموال وإدارة بجمع الصندوق   ُ ِّ وك ل  ف
 التي الخدمات عن    ً فضال   حكومیة، غیر أو حكومیة جھات تدیرھا التي الرعایة لبرامج    ّ        یوف رالتمویل وھو

                                                
 الیمن. ،بشأن صندوق رعایة وتأھیل المعاقین 2002لسنة  2قانون رقم  89

http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11620
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=32
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ِ    المساع دة، التعویضیة والتقنیات واألجھزة الصحیة، الخدمات تمویل تشمل وھي مباشرة، األفراد إلى   ّ    یقد مھا       
 .التعلیمیة والخدمات

 : 90التالیة والوثائق المعاییر الفردي الطلب تقییم إجراءات وتشمل

ً مصابا   الشخص یكون أن •  یكون أن أو ،)كفیف أبكم،   ّ  أصم ، – حسیة ذھنیة، حركیة،( بإعاقة      
ضا   ً معر     ّ  بإعاقة؛ لإلصابة   

 الشخصیة؛ الھویة بطاقة   ّ  یقد م أن •
ز أن • ِ  ی بر   النماذج خالل من استكمالھ    ّ یتم   والذي العجز، درجة/نسبة   ّ  یحد د الذي النھائي التقییم  ُ 

 القرار نموذجو التقییم؛ نماذجو ؛91الحالة نموذجو الطبي؛ التقییم طلب نموذج :التالیة المعبأة
 .النھائي الطبي

 ؟تركیبتھا ھي فما تقییم، لجنة أو طبیة لجنة وجود حال في )ب(

 محافظة،   ّ كل   في طبیة     ٌ لجنة   التقییم      َ عملیة       ّ تتول ى بل مركزیة، تقییم لجنة أو طبیة لجنة   ّ ألي   وجود ال
نة ّ   مكو   .أطباء مجموعة من   

 ؟للطعن آلیة ِ  م ن ھل )ج(

 القرار طعن إمكانیة    ّ لكن   الطعن، أشكال من شكل   ّ أي   إلى بھا المعمول واللوائح القوانین تشیر ال
 .الیمنیین المسؤولین بحسب متاحة،

 اإلعاقة تقییم نظام -3

 ؟اإلعاقة تقییم    ّ یتم   كیف )أ(

ّ ِ  مزو  دة جھة كل تعتمد  للتأھیل العامة اإلدارة: الجھات تلك وتشمل للتقییم، الخاصة آلیتھا للخدمات   
 للتأمینات العامة المؤسسةو للتنمیة؛ االجتماعي الصندوقو المعاقین؛ وتأھیل رعایة صندوقو االجتماعي؛
 .االجتماعیة

                                                
وزارة الشؤون  ،على المستوى الفردي التي یقدمھا الصندوقخدمات صندوق رعایة وتأھیل المعاقین: الخدمات  دلیل 90

 االجتماعیة والعمل، الیمن.
ّ          التنفیذیة والموقع اإللكتروني یدل  على ذلك.     ّ                  ، إن ما ال شيء في الالئحةةاالجتماعی الحالةنموذج  قد یشیر إلى 91                                
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 التقییم إلى باإلضافة نفسي، وربما ومھني، اجتماعي بتقییم االجتماعي للتأھیل العامة اإلدارة تقوم
ّ  یرك ز كونھ شمولیة أقل فھو المعاقین وتأھیل رعایة صندوق تقییم أما الطبي،  . الطبي الفحص على   

 التعلیم برامج تشمل اإلعاقة ذوي لألشخاص خدمات للتنمیة االجتماعي الصندوق    ّ یوف ر جھتھ، من
 الموقع على بوضوح یستعرض أن دون من ولكن ،92الطفل حمایة جانب إلى المبكر والتدخل والتأھیل

 تحلیل في ،2018-2014 لإلعاقة الوطنیة االستراتیجیة أشارت وقد. یعتمدھا التي التقییم آلیة اإللكتروني
 غیاب إلى ،)6.2.5 الفقرة( والعقبات التحدیات وعرض الیمن في االجتماعي األمان لشبكة الحالي الوضع
 فرغم. المعاقین وتأھیل رعایة وصندوق للتنمیة االجتماعي الصندوق بین المعلومات تبادل أو التنسیق

 أشارت إعاقة، ذي شخص ألف 150 عن یزید ما بدعم تفید للتنمیة االجتماعي الصندوق من تقاریر ورود
 .استھدافھا وكیفیة المستفیدة الفئات حول واضحة معطیات وجود عدم إلى االستراتیجیة

ً معم قا        ً تحلیال    ُ   ت جري 2018-2014 لإلعاقة الوطنیة االستراتیجیة   ّ أن   إلى اإلشارة تجدر    ّ  للوضع   
 النیة فال. اإلعاقة لفھم االجتماعي النموذج إلى الطبي النموذج من البلد انتقال كیفیة حول توصیات وترفع

 .الیمن في الدائر الصراع   ّ ظل   في     ّ متعث ر المسار ھذا    ّ لكن   النقلة، ھذه لتحقیق ینقصان العام المخطط وال

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام لألطفال ھل )ب(

ً نظاما   القوانین تذكر ال   لإلعاقة الوطنیة االستراتیجیة تشیر كما األطفال؛ لتقییم      ً غایرا   ُ م        
 الكشف خدمات توفیر عدم" إلى ،)1.2.5 الفقرة( الصحة لقطاع الحالي الوضع تحلیل في ،2014-2018

ّ  والتدخ ل والتشخیص  ".اإلعاقة ذوي األطفال لصغار المبكر      

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام االجتماعي التأمین   ّ ظل   في اإلعاقة لمعاش ھل )ج(

 ،والتأمینات المدنیة الخدمة وزیر التي یرأسھا ،االجتماعیة للتأمینات العامة المؤسسة لدى نعم،
 أن یجب المعاش، ھذا فالستحقاق. 93العجز معاش طلبات لدرس خاصة طبیة ولجنة منفصلة تقییم لجنة
 عن لدیھ العجز نسبة    ّ تقل      ّ وأال   مھنة،/عمل   ّ أي   ممارسة على قدرتھ بفقدان    ّ  تسب بت قد الشخص إصابة تكون

ً طبیا         ً تقریرا     ّ  یقد م أن علیھ      ّ ویتعی ن. المائة في 70 ّ  إم ا بدرسھ، للمؤسسة التابعة الطبیة اللجنة فتقوم       أو لقبولھ  
ً أیضا   الشخص یكون أن ویجب. رفضھ ً اشتراكا   60 عن    ّ یقل   ال ما  ّ  سد د قد یكون وأن التقاعد   ّ سن   دون              
 . أخرى شروط إلى باإلضافة التأمین، في      ً شھریا  

  

                                                
 ، الیمن.، الصندوق االجتماعي للتنمیةإلى األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة المقدمةالخدمات  92
 ، الیمن.، المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیةمعاش العجز 93
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 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتعلیم ھل )د(

 عام، بشكل     ّ  للسك ان التعلیم توفیر تحدیات إلى 2018-2014 لإلعاقة الوطنیة االستراتیجیة تشیر
 ذوي لألطفال التعلیم توفیر تعیق التي األكبر التحدیات وإلى الیمن، في األمیة معدالت ارتفاع إلى     ً نظرا  

ً خصوصا   اإلعاقة،  .  الحضریة المناطق في ومحصورة محدودة المھني والتأھیل التعلیم مراكز    ّ وأن        

     ً عددا   الدولیة، المانحة الجھات على كبیر   ّ حد   إلى یعتمد الذي للتنمیة، االجتماعي الصندوق یدعم
 .محلیة حكومیة غیر منظمات تنفذھا التي اإلعاقة ذوي لألطفال التعلیمیة البرامح من

 ؟غایر ُ م   تقییم نظام للتوظیف ھل )ھ(

 ي ّ ق     َ لتل   التأھیل مراكز في المتوافرة البرامج إلى بطلباتھم     ّ  التقد م اإلعاقة ذوي لألشخاص  ُ   ی تاح
 . أعاله المذكور النحو على التدریب

 اإلعاقة بطاقة -4

 ؟إعاقة بطاقات البلد صدر ُ ی   ھل )أ(

 لسنة 61 رقم القانون من 31 المادة    ّ تنص   بل اإلعاقة، ذوي لألشخاص إعاقة بطاقة الیمن یمنح ال
  والعائلیة الشخصیة البطاقة في اإلعاقة نوع تدوین وجوب على المعاقین وتأھیل رعایة بشأن 1999

 .السفر جواز أو العمل بطاقة أو

 إعاقة ذي    ّ لكل   تدریب شھادة والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة تمنح التوظیف، ألغراض لكن،
 بأحد بالضرورة االلتحاق دون من مناسب، لعمل أھلیتھ   ُ  ثب تت للذي خبرة وشھادة بنجاح، وتدریبھ تأھیلھ   ّ تم  

 ). 61 رقم القانون من 7 المادة( الوزارة لدى التدریب برامج

ً البطاقةأیضا    ُ  َ ت من ح ھل )ب(  ؟المؤقتة اإلعاقة لذوي            

 .منطبق غیر

 ؟الطلب   ّ  مقد م من المطلوبة المستندات وما  ُ      ی صدرھا؟ َ  م ن )ج(

 .منطبق غیر
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 اإلعاقة سجالت/بیانات قاعدة -5

 ؟رقمیة ھي وھل اإلعاقة؟ ذوي لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة أو سجالت تتوافر ھل )أ(

 لألشخاص وطنیة بیانات قاعدة وجود عدم إلى 2018-2014 لإلعاقة الوطنیة االستراتیجیة تشیر
ً سلبا   ینعكس ما اإلعاقة، ذوي . الشأن بھذا وواقعیة استراتیجیة خطط وضع على القرار   ّ  صن اع قدرة على     
ّ ِ  المزو  دة الجھات مختلف بین التنسیق وغیاب المعلومات تبادل عدم االستراتیجیة تلحظ كذلك  للخدمات،     

 والصندوق المعاقین، وتأھیل رعایة وصندوق االجتماعي، للتأھیل العامة واإلدارة التأھیل، ومراكز
 .االجتماعیة للتأمینات العامة والمؤسسة للتنمیة، االجتماعي

ً تلقائیا   بالمعلومات السجالت تلك تغذیة إلى التقییم عملیة   ّ  تؤد ي ھل )ب(  ؟       

 .منطبق غیر

ّ ِ  المزو  دة الجھات بمختلف ربطھا    ّ یتم   ھل )ج(  ؟الوطنیة/المحلیة المستویات كافة وعلى للخدمات؟     

 .منطبق غیر
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