
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
  حولندوة 

االتفاقية الدولية وخطة التنمية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف "
 "2030 املستدامة

 

 
 ورقة عمل حول

 "قانوني حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التشريعات كداعم"

 

 إعداد

 النابلسي نبيل طارقالمستشار 
 مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

 الشؤون االجتماعيةوالمشرف على وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس 
 

 2019يناير / كانون الثاني  14 – 13األمانة العامة: 

 األمانـة العامـة
 القطاع االجتماعي

 إدارة التنمية والسياسات االجتماعية
 األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب



 1 

 مقدمة: 
 

في نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة، عد اإلقليم العربي من أكثر أقاليم العالم ي  
ومواصلة اسرائيل  األخيرة، اآلونةخاصة بعد األحداث التي شهدتها المنطقة في 

 القوة القائمة باالحتالل ممارستها الالإنسانية على الشعب الفلسطيني الشقيق،
الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة بما يمكنهم من العيش بصورة  لالحتياجاتونظرًا 
داخل المجتمعات، بادرت العديد من الدول العربية أن لم يكن كلها بإصدار عادية 

تشريعات وقوانين تنظم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، هذا على الجانب الوطني 
عاقة الذي وعلى الجانب اإلقليمي العربي جاء العقد العربي لألشخاص ذوي اإل

 مناخال هيأت، ليضع بعض األسس التي 2004أقرته القمة العربية في تونس عام 
صدار تشريعات  إلصدار وتحديث التشريعات القائمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بل وا 

بدول  األشخاص ذوي اإلعاقة الموحد لحقوق لقانون االسترشاديجديدة، كما يعد ا
مجلس السادسة والعشرون لدورة الاده في الذي تم اعتم مجلس التعاون الخليجي

 : )مسقطالعربية  وزراء الشؤون االجتماعية في دول مجلس التعاون الخليج
 أحد المبادرات العربية الهامة في هذا المجال. (،2009نوفمبر 

عام األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقيةمع إصدار و   
على التشريعات والقوانين  االطالع، وما تضمنته من متطلبات، ومع 2006

والدساتير التي تنظم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الدول العربية وموائمتها 
، ظهرت الحاجة إلى بما يتماشى مع االتفاقية التي انضمت إليها الدول العربية

العربية على تحديث تشريعاتها يساعد الدول  ،إيجاد إطار تشريعي نموذجي عربي
يذ متطلبات هذه بما يمكنها من تنف ،أو إلغاء البعض واستحداث تشريعات جديدة

 االتفاقية الهامة.

بناء على ما سبق جاءت مبادرة مجلس وزراء العدل العرب والتي أنضم  
إليها مجلس وزراء الشؤون االجتماعية لوضع مشروع قانون عربي استرشادي 

شخاص ذوي اإلعاقة، وشكلت لجنة من المتخصصين والخبراء لحماية األ
إلى األمانة الفنية  باإلضافةمن األشخاص ذوي اإلعاقة  برئاسةوالمسؤولين 
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الذي اقره ن، إلعداد مشروع هذا القانو العرب لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية
 .2015والبرلمان العربي عام مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،  كل من
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 أهداف مشروع القانون العربي االسترشادي لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 جاء مشروع القانون ليهدف إلى: 

عربية يمكنن أن تكنون أساسنا لقنوانين  استرشاديهتأسيس نصوص قانونية  -1

وطنينننة ينننتم تشنننريعها لصنننالص حقنننوق األشنننخاص ذوي اإلعاقنننة فننني الننندول 

العربيننة العتمادهننا فنني التشننريعات الوطنيننة لهننذه النندول، كنندليل استرشننادي 

للوصننول إلننى الغايننة المشننتركة المتمثلنننة فنني تقريننب النصننوص القانونينننة 

 الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

القنننوانين الوطنينننة للننندول العربينننة منننع االتفاقينننة الدولينننة لحقنننوق مواءمنننة  -2

األشنننخاص ذوي اإلعاقنننة، حتنننى يتحقنننق تطنننوير القنننوانين الوطنينننة للننندول 

العربيننة المعنيننة بحقننوق األشننخاص ذوي اإلعاقننة، وتأكينند سننالمة موقننف 

 .الدولية بموجب أحكام االتفاقية االتزاماتهالدول العربية من تنفيذ 

مجلسنني وزراء العنندل والشننؤون االجتماعيننة العننرب فنني إعننداد  اكاشننتر كمننا يعنند 

تأكينند لتواصننل وتنسننيق األجهننزة العربيننة المعنيننة، بمننا ينننعكس مشننروع هننذا القننانون 

 .إيجابًا على األشخاص ذوي اإلعاقة وحصولهم على حقوقهم المشروعة

 :سمات مشروع القانون

النندول العربيننة عننند قنند تضننمن مشننروع القننانون مبننادال قانونيننة السترشنناد  

 صياغة تشريعاتها الوطنية في مجال حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة.
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ال يهننندف مشنننروع القنننانون إلنننى تقرينننب القنننوانين الوطنينننة فننني الننندول العربينننة 

إلننى توحيند المسننائل التني يننتم معالجتهننا منن خننالل صننياغة  فحسنب، بننل أننه يسننعى

د خننال مننن بعننض الجوانننب فنني ضننوء أنننه قننانون استرشننادي، فقننقانونيننة نموذجيننة، 

الشننكلية التنني تنننص عليهننا القننوانين الوطنيننة كالسننند القننانون وبعننض النصننوص 

لغنناء القننوانين إللقننوانين النافننذة وتنناري   اإللغنناءالقانونيننة التنني تتعلننق بالتعننديل أو 

 ونفاذها، وترك ذلك لكل دولة على حدا عند سن تشريعاتها.

لغناء منا هنو مطبنق إأي حنال منن األحنول أن االسترشاد بهذا القانون ال يعنني بن

من قوانين في الدول العربية أو أي قنرارات تتعلنق بشنؤون األشنخاص ذوي اإلعاقنة 

وتمنننننحهم حقننننوق أفضننننل ممننننا هننننو منصننننوص عليننننه فنننني مشننننروع هننننذا القننننانون 

 االسترشادي.

 منهجية مشروع القانون االسترشادي:

أسسننت مضننمون علننى عكننس مننا جنناء فنني أغلننب التشننريعات العربيننة التنني 

ايا الخاصنة نصوصها القانونية على االهتمام بجاننب الرعاينة فني التعامنل منع القضن

ذوي اإلعاقة، جاء مشنروع القنانون ليؤسنس مفهنوم جديند فني موضنوع  باألشخاص

اإلعاقننة وهننو أن حالننة اإلعاقننة مننا هنني إال صننورة مننن صننور التنننوع البشننري وأن 

بجميع الحقنوق والحرينات االساسنية  نسان له الحق في أن يتمتعإالشخص المعاق 

مننن وقنند بننات  دون تمييننز وعلننى قنندر مننن المسنناواة مننع األشننخاص غيننر المعنناقين،
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الضنننروري علنننى الننندول العربينننة التننني صنننادقت علنننى االتفاقينننة الدولينننة لحقنننوق 

ن تعمل على سنن او تعنديل تشنريعاتها بمنا ينؤمن حصنول أاألشخاص ذوي اإلعاقة 

فني ضنوء حقوق أفضل بكثير عمنا كنانو يتمتعنون بنه األشخاص ذوي اإلعاقة على 

التشننريعات الوطنيننة السننابقة وبمننا يننؤمن ممارسننة األشننخاص ذوي اإلعاقننة لكافننة 

 الحقوق والحريات التي نصت عليها االتفاقية.

 مضمون مشروع القانون العربي االسترشادي:

 تم تقسيم مشروع القانون إلى ستة أبواب كالتالي: 

من التعريننف بالمصننطلحات الننواردة فنني مشننروع القننانون وأهدافننه البنناب األول : تضنن

 .واحكام سريانه وقوامه

 الباب الثاني : حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

تمتع بالحقوق والحريات األساسية وفقًا لما هو وارد فني االتفاقينات تضمن ال 

والدسننناتير والقنننوانين النافنننذة فننني الننندول العربينننة علنننى قننندر المسننناواة منننع الدولينننة 

األشننخاص غيننر ذوي اإلعاقننة بحقهننم فنني الحينناة، مننع التأكينند علننى حصننولهم علننى 

حقنوقهم المدنيننة والشنرعية بحيننث الشنخص ذوي اإلعاقننة كغينره مننن األشنخاص فنني 

ث وكافننة التصننرفات الحقننوق الخاصننة بأهليننة الوجننوب وأهليننة األداء والتملننك والميننرا

القانونيننة، بمننا فيهننا الحنننق فنني التقاضنني، والحننق فننني الحريننة واألمننن والسنننالمة، 

الجنسننية وحريننة التنقننل والتعبيننر عننن الننرأي والحصننول علننى المعلومننات  واكتسنناب
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 احتننراموالحننق فنني المشنناركة فنني الحينناة السياسننية والثقافيننة والفنيننة والرياضننية مننع 

ة، وذلننك فضنناًل عننن حقننه فنني الننزوا  واإلنجنناب خصوصننية األشننخاص ذوي اإلعاقنن

ورعاية األطفنال، وحقنه فني النتعلم والحصنول علنى الرعاينة الصنحية المتكاملنة، منع 

والبيئننة المالئمننة والكننوادر المؤهلننة لتأهيننل األشننخاص  والمسننتلزماتتننوفير األدوات 

 في المجتمع لالندما ذوي اإلعاقة وصوال بهم 

 وق األشخاص ذوي اإلعاقة :الباب الثالث: هيئة حماية حق

يقتنننرذ هنننذا القنننانون تأسنننيس هيئنننة تعننننى بحماينننة حقنننوق األشنننخاص ذوي  

اإلعاقة، واتخاذ كافة اجنراءات الحماينة الالزمنة لنذلك وحندد مشنروع القنانون ارتبناط 

هننذه الهيئننة بالدولننة وفننتص مقرهننا والدرجننة الوظيفيننة لمننن يرأسننها فنني ضننوء التنظننيم 

قتنرذ مشنروع القنانون فني هنذا الصندد تشنكيل مجلنس إدارة اإلداري لكل دولة، كما ي

يضننم فنني عضننويته عنندد مننن ممثلنني الننوزارات المعنيننة ومنظمننات المجتمننع المنندني 

(، باالضنافة إلنى عندد 7وبمشاركة أشخاص من ذوي اإلعاقة، ال يقنل عنددهم عنن )

 لمختصين والمعنيين بشؤون اإلعاقة.من األطباء وا

 وزارات المعنية بحقوق وحريات األشخاص ذوي اإلعاقة:الباب الرابع: التزامات ال

بمنا أوضص مشروع القانون المهام التي تتولها كل وزارة من الوزارات المعنية  

يمكننن مننن تمتننع حقننوق األشننخاص ذوي اإلعاقننة بحقننوقهم وحرينناتهم، وتننذليل كننل 

 الصعاب التي قند تنواجههم فني سنبيل تحقينق ذلنك، وحندد مشنروع القنانون النوزارات
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المعنينة بننوزارات الصنحة، التربيننة، التعلنيم العننالي والبحنث العلمنني، العمنل، الشننؤون 

 االجتماعية، والشباب والرياضة، العدل، النقل، اإلعمار واإلسكان والتخطيط.

 الباب الخامس: 

وضننع مشننروع القننانون نصوصننًا عقابيننة لكننل مننن يخننالف أحكامننه المتعلقننة 

بإلزامه قطاعات العمل العام والخاص بتخصيص نسبة مؤية من الوظنائف واألعمنال 

لتعيننين األشننخاص ذوي اإلعاقننة وأقتننرذ المشننروع مضنناعفة العقوبننة فنني حننال تكننرار 

مننن اسننتخدم مخالفننة صنناحب العمننل، كمننا نننص مشننروع القننانون علننى معاقبننة كننل 

فني حالنة كنون المعناق حندثًا  شخص ذوي إعاقة في إرتكاب جريمة وتشديد العقوبة

 باإلضافة إلى معاقبة كل من ذي إعاقة استغل عاهته أو عوقه للتسول.

 الباب السادس: 

ألزم هذا الباب الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقنوق  

هنذا القنانون وتقنديم التقنارير الالزمنة ورفعهنا إلنى األنسان في متابعنة تنفينذ أحكنام 

الجهات المعنية بغينت دمنج األشنخاص ذوي اإلعاقنة فني المجتمنع علنى نحنو كامنل 

 وفعال.

سترشادي لحماينة حقنوق األشنخاص ذوي توصيات بشأن مشروع القانون العربي اال

 :اإلعاقة
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تشكيل لجنة منن الخبنراء والمتخصصنين فني الندول العربينة، وبالتعناون منع  -1

منظمات األمم المتحدة والمجتمع المدني لوضع تصور لكل دولة على حدا، 

تشننريعات  اقتننراذا علننى موائمننة تشننريعاتها أو يسنناعدهبننناء علننى طلبهننا 

ص دولينة لحقنوق األشنخاجديدة، بما يمكنها من تنفيذ متطلبات االتفاقينة ال

ذوي اإلعاقنننة، علمنننًا أن هنننناك عننندد منننن الننندول العربينننة قامنننت بتحنننديث 

 تشريعاتها وقوانينها في ضوء هذا القانون.

لمختلنف النوزارات المعنينة لتنفينذ متطلبنات عقد ورش عمل ودورات تدريبية  -2

 هذا القانون.

نشننر القننانون فنني كافننة وسننائل اإلعننالم المسننموع والمرئنني، وكننذلك اإلعننالم  -3

صندار مشنروع القننانون بلغنة برايننل المتخصنص لألشنخاص ذوي اإلعاقننة،  وا 

 ولغة اإلشارة.

تنظننيم حملننة إعالميننة توعويننة لألشننخاص ذوي اإلعاقننة لتعننريفهم بحقننوقهم  -4

 في ضوء القانون واالتفاقية الدولية. موالتزاماته


