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	ت ا���وح � �
ت �
ا���� �� ا���
ص ذوي ا��
�ي��  ا�


� �  1 إر�
دات #"! ��

  
  
  
 

 ا�ه(اف
م� ال����.. آ�� ت�* ا���رة )'  م&ّ�$#"���ت م �دة و��ا���ن أ���ل ال����� ذوي ا�
�	�ت  �����1

ا;م4 ال�� �ة ال&��� ، م� ال98وري أن ت��8 م2010 #�7�0-(LXI) 110ر	4 2�3# ال�1$# ال��0$/�# 
�� ل=>ون ال����
م� دون أي ت���.. ��A' ه/ا ا;م�A" ���� 9ق ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت ال/�� ت=���4 ر

4 "������. ت>م� �
��E ل9Dوف ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت ال/�� ت=�� 4�( 9��Fال��7�0# ل� G�
مH>ول�# 
"�ل م��1
# م� ا;م�ر ال�' �A�K# ا�ر��دات ل��0J' م�7�0# ا;م4 ال�� �ة ال&��� ل=>ون ال����� ه/I ال

  �P1 أ3/ه� O&�� ا�
��Nر أK$�ء ت L�ّ ت�� ال�H>ول�#.

                                                           
1
  'Nل�Q G�
 ENF$� م�ّAر��د ال��ل�� ا ،#A�Kال� I/ه '( S�FTم ه/ا ال��?�Hال�����، و� G�
إن ت9آ�. ه/I ال�A�K# ه� 

"�Wت م �دة، 
�G ا;�?�ص 
���' ال�H$1# و9�Vه4 م� ا;�?�ص وال���1
�ت ال/�� ت=���4 ر
��# ال��1ء، و)' 
 م�7�0# ا;م4 ال�� �ة ال&��� ل=>ون ال�����.
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+�
 ن-�ة �
  أو أآ9Z م� ا;م�ر ال��ل�#: ةوا"�	� �&�ن' ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت م� 


��A#، ذه$�#، أو  - ،#��H� ت�	�
 2"9آ�# ���Q# ا;م�إ
 إ�O�2ت -
 أم9اض م.م$# -

 
 

ال�=�رآ# ال���Hو�#  ت&�Eه/I ال&�ام�O ،L��7)# إلG ت���. إ����
' و�AK)' و�H�ي وإ	��Tدي وس��س'، 
 .داد ال����. �3ل ا;زم�ت وال$.وح.�VلNً� م� �)' ال���1^. 


�	�ت. �Oل4V9 م� 
�م و��د م� سّ��ن ال&�ل4 ه4 م� ذوي ا� 3%15تAّ�ر م$�D# الT # ال&�ل��# أن 
إلG أن 8O&# م���� م� ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت ه4 ن�ز"�� "�ل�ً� d(  PNHOن ه/ا �=�9إ"�Tءات دول�#، 

 .#�&�NFت أو ال��ارث ال�
إن ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت ل��Hا م��1
# م��1نH#؛ ل���4 	�رات ال$.ا
 .4�
$� ال$.وح، �SNT ل�>Wء ا;�?�ص نg0 و"���ت م?��0# و��Hه��ن 9FOق م?��0# )' م��1&�ت

 وأال�H^  وأا�O .��93i��7)# إلG ذل�، )dن�4 	� ��	�ن O�&2# )' ال�$LAّ ل�h?�ص  ا;س�س�#  ���تال
 9D$أو ال�&4�ّ. وأال L2ال��ا  

�� ال$.الN&T# ت.�� ه/I ال�O�&Tت م� ال� ���ت NNH� 'ال��	س�#. �	م� ت��ن  �ًNل�V '9ي، وال�HAوح ال 
� ��ج ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت إلG "���# إ�7)�#. إن�4 م&��79 ل?9F م�.ا�� م� ال&$��O ،j )' ذل� 

وا�س��lل م� 	LN أ
�8ء ال&�ئ�#، وال����. وا�س�Z$�ء م� إم��ن�# ال �Tل  ا�س��lل الH$1' وال�$.ل'،

�ة ا�ن�Hن�#، وال�&��4، وم�ارد ال9زق، وال9
��# الT �#، و�Hال� G�
  G�
، 4ال�H$1#ال E )' ال �Tل 

م� ّ�ل' $�ئ��� وال�����Z وال�Z?�ص 	� ت�&9ض ال$�Hء، وآ�Nر ال�H، وا;�0Qل، وا; ال?�م�ت ا;93ى.و
ا�
�	�ت ;�F3ر أآ9N. ل�/ا الPNH م� ال98وري تE�NF م�AرO# ال&�9  ذوي 5 الg$1 وم.دو�' ال1$�ر

ت EA إل�.ام�ت�� ل��8ن ل=>ون ال����� أن ال&���  ا;م4 ال�� �ةوال1$�ر (الg$1) وال�$ّ�ع إذا آ�ن ل�#�7�0 
  آL 3�م�ت ال ���#، ��O )' ذل� ال ��ل ال���F# ا;م�، م��"# ل���1^ وت=�L ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت.أن 

                                                           
2
2006ال��9ء م9ا�&# إت�0	��A" #ق ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت وال9Nوت�آ�ل ا����3ري،    

3
 
�	# م� م$�D# الT # ال&�ل��#/الN$� ال�ول'، ال��9ء م9ا�&# م�ّ?t ال�9�9A ال&�ل��# "�ل ا�  2011 # 0T7، ال.  

4
ل ��^ ا;�?�ص ال E )' ال �Tل 
��H$� G#. إW أن w&O 	�ان�� ال�H$1#، ت�ّ�. L�=O واS7 ا;�?�ص ذوي   

9N ال�g$ّ1 أو م� �3ل وA�K# وWدة. #�H$� G�
 ا�
�	�ت، 
9N اس�Z$�ئ�4 مZً� م� ال E )' ال �Tل 
5
م�FT �ت "ال�����Z والZ$�ئ��� وم� ّ�ل' ال1$�ر وم.دو�' الg$1"  ت�H?�م ل���H# م��1
�ت م� ا;�?�ص W إن  
.4� ���AO�Fن وال��0ه�4 ال���A��# لhدوار ال1$�ر�# ل�/آ�ر وا�ن�ث )' م��1&�ت
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  س7 ا��6
#+�(م ا� ��44 وا��3
رآ+: ُأ
  
 

إّل� أن ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت ه4  ��ا�y ���^ ا;�?�ص ال/�� ��&�79ن ل�$.وح ال9HAي ت ���ت 
���ة.
 �	 4�
�G ال�=�رآ# ال0ّ&�ل# آ�ل��1^ )' ا;آ9Z ت&79ً� ل�F3hر ;ن 4�
�م 	�رت PNHO ن�ا م9ئ��� أو��� W

�4 و�VلNً� م� W ��4 ال9Aار�� تzم�� "���ت�4 ال ��ئ�#.ات ال�' ت
  


�G ال P1� ،.ت م� ال�����	�
�4 ل��8ن 
�م م&�ن�ة ا;�?�ص ذوي ا�H0��0 أنJات���A�&رآ�ا م�4 أن ��
#	�
�$�} ال �4 ال�ENH م� نtA وأن ��8$�ا أن ال9Nام} ���ل�# وت=�رآ�#. 	�  ال�ANH# وس��آ�4 تI�1 ا�

?�ص ذوي ا�
�	�ت )' ال�&9)# "�ل ا�
�	# و"�ل "�Aق ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت. إن اس�Z$�ء ا;�
 : )' ِآ� ال �ل��� ��L م� أ���ل ال����..$.وح 	� ���ن 
�  9�V	T� أو 
��ًا�3ل ال

  
)A{ إذا ت4 تNّ$' م�AرO# ���ل�# وت=�رآ�#. إن ��L ا;�?�ص ذوي ���� ت E�A م&��ر م9ت0^ ل� ���# 

ه� أم9 أس�س' ل�9��F وت$�0/ "��ل م$�سN# ل��=�آL ا�
�	�ت )' 
����ت ت=��L ال��Hس# وا�س�=�رات 
ه' أم�ر ' )' آL م9ا"L ا;زم# وال �Wت ال���F# ا;م� ل�=�رآ# )ال�' ��ا���ن��. إن ا�س�=�رة وا


�G م�7�0# ا;م4 ال�� �ة ال&��� ل=>ون ال����� أن ت��8 	�ر P1� .#ت أس�س��	�
ة ا;�?�ص ذوي ا�

�G اس�?�ام .4� م��رات�4 و	�رات�4 ل�0$&��4 ال=?�T#، ول�0$&# 
�ئ�ت�4 وم��1&�ت

 

 ا��:9ات
ا;م�O 4 9س�=�رة وإ�9اك ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت )' 2$^ ال9Aار وو7^ ال9Nام} وال��Aدة، 	 - •

.#F=4 ا;ن��Aوت #N	4 وم9ا��T4 وال�=�رآ# )' ت� ال/ي ���S ل�4 إ
�Fء رأ�
وال�>س�Hت ا;93ى. 	�O 4ل�$�92ة ال�$��Dت ال�' ت&$�O G;�?�ص ذوي ا�
�	�ت 	NO 4$�ء 	�رات  •

 ا�
�	�ت )' ال��Hس�ت وال9Nام} ال�Q$�#.ل=�L ال����� ذوي 
 


�G ال&�م��� ا�ن�Hن��� أن  P1� ،ت�	�
�N/ل�ا آL ال1�� ل?�E واس��ام# ��O# ���ل�# ل�h?�ص ذوي ا�
 W ات�F?9ام} والN4 ��7ن أن ال���
 P1� ،ذل� G�7)# إل��O .ول�&�ئ�ت وال���1&�ت #��
ول�A�م' ال9

 ا�س�Z$�ء. ت=�L أن ت�Hه4 )' ال����. أو
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 أ�9ر أس
س4+ �@خ< =�4> ا�� ;
ر
  

 9��Fء ت�$K9ام} والأN��0 الJال�� G�
 P1� ،4���Hس�ت ل��9Fق ل ���ت ال����� ذوي ا�
�	�ت و"����
 أO /3&�� ا�
��Nر ا;م�ر ال��ل�# ذات ا;ول��#:

 
4�9+ ��ت�Dة �BC ا�6�9ق�� Fا�� إس �(ام =

  
�4 ا�ن�Hن�#  ا�
�	�ت g0$O ال90ص آ�ل$�ز"�� ا��93i ل����^ P1�^��1O أن � GD ا;�?�ص ذوي 	�A"

ال��N#  تNّ�� م&�ل4م&���9 ًم�ِ.م# ول��=�رآ# )' ال9Nام} ال�$�سN#. ت>م� أ9Q ال&�L ال�ول�# وال�Q$�# ال�Aن�ن�# 
 9�V الُ��ِ�.ة.

 
 ا

  ا��:9ات
  تzآ� م� أن ال����0J ��رآ�ن "�Aق ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت و�9ّآ.ون 
�G إت�0	��A" #ق  •
 ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت. •
 	9��F�O 4 �9اآ�ت إس�9ات��1# م^ م$��Dت ت���� 9N3ة م�ئ�#. •
ل9)^ م��Hى ة ال&��� ل=>ون ال����� وال����0J ال=9آ�ء 	z�O 4م�� ال��ر�P ل��7�0# ا;م4 ال�� � •

 '
�� و"�ل "�Aق ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت."�ل ا�
�	# وال�Hال�O #A�&آ��ت ال��� 
و�9آ�ءه� ال&��� ل=>ون ال����� ;م4 ال�� �ة A�رات ال�ا��3# ل��8ن أن 9Oام} م�7�0# ا	NO 4$�ء ال •

 ���ل�# وم��"#.
 

N4 )' ال���� '( E ت ال�	�
)A� � ����ن إلG  9ام} ا�ن�Hن�#. �O��7)# إلG ذل������ ا;�?�ص ذوي ا�
�4. 	� ���ن م� ال98وري ت&��L ال��N# ال��د�#، أو تzم�� ر
��# أو م&�ات �	�

�ة PNHO #2�3 إ�Hم


�ة أو ال�=�رآ# L�=O آ�مL )' ا;ن=F# ال�$.ل�# وال���1&�#.�Hال� G�
 ت��$�4 م� ال �Tل 
 

 ا��:9ات
 #Oر�Aم '$N�O 4	ر�Hت  م.دو�# ال��O�1س�� }�F?ال� �$
:#	�
  ل�

•  L4 آ��T�O 4	.ت�	�
 ا�س��O�1ت ل���ن ���ل�# وم��"# وت=�L ا;�?�ص ذوي ا�
•  L�=O 4	#���l=ال� #F?دة ��7 ال�ات ال� �F?9 ال&�م# الFص ذوي  قل���?�hدة ل�ل� ���ت ال� 

�
 	�ت.ا�
 


�ت ل��9Fق ل�L ا;�F3ر وال ���ت ال��&��O #A;�?�ص �FAدة ال�م�& #Oر�Aو��د م P1ت��	�
. ذوي ا�
 )' آL ا;ن=F# ا�ن�Hن�# ال�' ت=�zO E  :Lن ت�4 إس�=�رت�4 وأن �=�رآ�ال���4 ال

 ال��E�K وال�L�1H وال�7^ ال�Aن�ن' •
 تzم�� ال ���ت ا;س�س�# (الF&�م، ال���I، ال�zوى، ال9
��# الT �#، إل�.) •
 ت�ز�^ ال��اد الl/ائ�# و9�V الl/ائ�# •
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• j$&ل��ت ل��0دي ال� 
 '$Nال� g$1ال G� ر����8 "��ئ�# أس�س�# أ93ىوال1$Aول yل #O�1س��وا 
 د ال9زق، و9Oام} ت���L ال�=�ر�^ ال9�lTةال��ر�P (أو إ
�دة ال��ر�P) ال��$'، وم�ار •
 ال�&��4 ال=��ل' •
 تzم�� ال�&��م�ت •
• #� Tال E(ارس، وال�9ا�وى، ال�zذل� ال� '( ��O ،#$ت ��# �م G$O م��zت 

 ��H�ام#ال ��ل ال 
 

  


�G م�7�0# ا;م4 ال�� �ة ال&��� ل=>ون ال����� P1�  د ال���$# ل��8ن��و�9آ�ءه� أن �N/ل�ا آL ال1
:L�=م�ت ال�' ت�ال? G�
  "�Tل ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت 

آL ال?�م�ت وال9Nام} ال9س��# وال�?�T# )' ال�?���ت وال�$�EQ ال �98# (مZً�، ال��N# ال��د�#،  •
 وال��اL2)ال$LA، ال�&��م�ت 


�G أس�س ال��ا)A# ال�ANH#)اض ال�.م$#، اال9
��# ال�NF# (م&�ل1# ا��O�2ت وا;م9 • #O�NFل  
  3�م�ت ال�
4 ا�����
' ال ��م�# •
• Lه�zدة ال��
  إ
  تA��4 ال9
��# (ت=�L ال9
��# ال�$.ل�#) •
• g0$4 ال
  إ����
'-ال�
 م9ا	N# ال ���# •

 

 
�4"� تHآ( �> ا� ��#G وا� 

  
�3ل 
����ت ال�&j�9 وال�L�1H. إن ا;�?�ص ال/�� ن."�ا ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت  ت$�س'�VلNً� م� ��4 

79# ل��$�س'. ل/ل� )dن وال/�� �&�=�ن )' س��	�ت "�98# م9ات 
���ة 9Zع ه4 ا;آ�Nم� ال98وري إت y

وي ال�$��Dت ال�' ت&$�O G;�?�ص ذ	� ���ن ل�ى ل� ��� ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت. إ�9اءات وا7 # 
ل�ائS م�0�ة "�ل م&��م�ت ا;
�8ء، و	� ���ن �O�م��ن وم$��Dت ال���1^ ال��ن' ا;93ى ا�
�	�ت 

 .��إن ا;�0Qل ذوي ا�
�	�ت ه4 م&L�=O ��79 ت ��� ا;)9اد ال/�� � ����ن إلG د
4 م �د م� �3ل

�م و��د �$�H#. �3ص ل&�م تL�1H وWدت�4، ا;م9 ال/ي �&79ّ��F3; 4ر "���# إ��O #�(�7 )' ذل �

.��
$� ال�Wدة وأن ���ن�ا 	�در�� 
�G ال �Tل 
��H$� G# وو�Kئ�NK Eت�# واس�?�ام 4���1Hأن ��4 ت P1�  
 
  ��:9اتا
  تzآ� م� تL�1H ال�Wدة ل�0Qhل ذوي ا�
�	�ت •
  إ�9اءات ل� ��� ال����� ذوي ا�
�	�ت إت?/ •
•  #Dال��� EQ�$ل�� SH�O 4	 ا;�?�ص ذوي ���تل� �	�
  ا�
أP�Q م� م��Z' ال���1^ ال��ن' وال1��ت ال9س��# ال�$�سN# وال�$��Dت 9�V ال ��م�#  •

�;�?�ص ذوي ا�
�	�ت ال�' ت&$��D$�O Gت الوال���1
�ت ال��$�# وال�$��Dت ال�9ت�.ة 
�G ال���1^ و
.4�  تA��4 م&��م�ت 
� ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت و
� م��ن

  ا�
�	�ت )' ال�����Aت ال�=�رآ�# و)' ال�����Aت ا;93ى	9�dO 4اك ا;�?�ص ذوي  •
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  إس�?�م )9ق م�&�دة ال��Jئj ل�1^ ال��Nن�ت 
� ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت •
  	�O 4=�رآ# ال��Nن�ت ال�$�سN# م^ ال�آ�Wت ال=��9# م� أ�L ال���O&#، م^ ��7ن س9ّ�# ال�&��م�ت •
• g$1ل�&�9 وال �ًA(ال$��ئ} و Lآ j�$T�O 4	 

 

  7 أن-�+ إ�
�+�H = Iس4
 

ل�h?�ص ذوي ا�
�	�ت، �Oل�=�رك م^ 	9��F�O 4 أن�D# إ"�ل# )ّ&�ل#، ل��8ن تzم�� ال ���ت وال �Aق 
ل�' وال�$��Dت ال$�Hئ�# وال�1&��ت اال�$��Dت ال�' ت&$�O G;�?�ص ذوي ا�
�	�ت �# وال�$��Dت ال� �


�G ال���1^، وال=9آ�ء ال ��م���.، وال�$��Dت ال�9ت�.ة ُت&$�N�O Gر ال�H، وال�$��Dت ال��$�#  
 

 ��:9اتا
��، 	E�?O 4 ن •�A�9Qو ���� وم��ن�� وو	�
�Dم إ"�ل# )ّ&�ل 
9N ت ��� مH>ول��ت ال&�L م� "�� ن�

�Oل�$E�H م^ ال�$��Dت ال�' ُت&$�O G;�?�ص ذوي ا�
�	�ت وال�آ�Wت ال ��م�# وال�$��Dت ال�ول�# 
 ال?�م�ت. N#، وس�ئ9 م>م$'وال� ��# ال�$�س

  
 

��= I� +دا�� +J4= <4�H9ى ا��9� وت �� 
  

� ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت. ���	� ت�Hه4 ت9T)�ت أ
�8ء ال&�ئ�# ومAّ�م' ال9
��# وأ
�8ء ال���1^ )' ت
 م� �3ل م�Nدرات ر)^ م��Hى ال�
' ال��ئ�# P1�.�ً�(�AK ال�9ّFق ل/ل� 

 
 ا��:9ات

 ا�
�	�ت )' آL أن=F# ال�&��م�تي 	�O 4ل�9آ�. 
��A" Gق ا;�?�ص ذو •
	9�dO 4اك أ
�8ء ال&�ئ�# ومAّ�م' ال9
��# )' أن=F# ا�س���اف، و)' "��ت ال�&��م�ت و9�Vه�  •


$� ا�م��ن 4
 .م� م�Nدرات ال��اL2، و)' ال�?�F{ وال�
• L�� #ن أه���
 	�O 4&��� م�jJّ ل�9ا	N# 	���8 ا�
�	# ول��8ن أن أ
�8ء الE�90 وال.م�ء �9ا

.LZل��O م��Aم� ال=9آ�ء ال P�Qت وت�0دي ال����.. إ�	�
  ال����� ذوي ا�
 

<�Lدي  إ
M = I� :+#)�
ل ا�خ�ى �> ا�س OPل ��G ا��;�� �BC ا�ا��6
#+ ا�"Dا�"�7 وا�"�(ر وا��

و��9Q� ل
� � 
 س9ء ا���
�C+ واس "! ��

.  
 ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت، م� ن�Hء وأ�0Qل وآ�Nر ال�H، وال/�� �&���ون 
�G مAّ�م' ال9
��# ��&9ّض

(و"G�ّ ا;�?�ص ال�&ّ�	�� �H��ً�) PNHO ال�42  ال���=��وال/�� �&�ن�ن م� إ
�	�ت "9آّ�#، وا;�?�ص 
 ،'(�AZل وس�ء ال�&�م�#.ال�lل�س� ��O'$Nال� j$&ال �ذل�، �.� Gال1$ �7)# إل G�
g وال1$�ر م� ال�&9ّض 

 G9 إلZت ه4 ا;آ�	�
ا���ز (م9ض نtA ال�$�
# الN=�9# ال��NH#). لhسd( ،jن ا;�?�ص ذوي ا�

�G الg$1 وال1$�ر و9Oام} ا�س�O�1#. ت&7َ9ً� ل�س�Z$�ء 
$� ت4��T وت�0$/  '$Nال� j$&9ام} ت�0دي الO

والT # ا�ن9�V #�O�1 م��"# ل�>Wء ا;س?�ص وW ت3z/ ا���ز �VلNً� م� ت��ن ال?�م�ت ال�Aن�ن�#، و3�م�ت 
.#�1�  "���ت�O 4&�� ا�
��Nر. �P1 ال�9ّFق إلG ه/I الA�9FO ���8A# م$
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 ا��:9ات
ا;�?�ص  ن�Dم ل�9ا	N# ا;�?�ص ا;آ9Z ت&79ًّ� و	9�dO 4اك وتzس�g 6ل� ���إ
�L م^ ال=9آ�ء  •

G�
 '$Nال� j$&ت )' �ل��ت ت�0دي ال�	�
 الg$1 وال1$�ر وا�س�O�1# لy. ذوي ا�

�G آ�#�0  • ،#��

�ئ�ت�4 ومAّ�م' ال9 G�7)# إل��O ،ت�	�
	�O 4 ��� وت�ر�P ا;�?�ص ذوي ا�

 ت ��� وت�0دي وا��Oغ 
� "�Wت ال&$j وا�س��lل وس�ء ال�&�م�#.
 

 


ً4�9�� I4C� إج�� ا� 
  

#
�Fس��O Lت  آ�	�
ا;�0Qل ال�&4�ّ. إّل� أنy، وPNHO ال�42 ا�����
' و
�امL أ93ى، )dن ا;�0Qل ذوي ا�
�VلNً� م� W ��4 إد�3ل�4 إلG ال��رس#. 
$�م� � LT ه/ا، �P1 إت?�ذ �F3ات م �دة ل�=�1^ ال&�ئ�ت 


�G ال��راسوأ
�8ء ال���1^ 
�G إرس�ل آL ا;�0Qل إلG ال��رس#.  P1� آ/ل� zذل�، م� أن ت� G�
 4�	
���3Lل H4 )'  ت��4 و���O P�"9ال� Lرس# وم� أ��ال� Gت إل�	�
ال��2ل الH1�ي ل�0Qhل ذوي ا�
 ال�&��4.

 
 �:9اتا�
 إ�&L ال�&��4 م��"ً� ل���1^: •
 آL أن=F# ا�س���اف	L�=O 4 ���^ ا;�0Qل ذوي ا�
�	�ت )'  •
 ال��رس#	�O 4 ��� ا;�0Qل ذوي ا�
�	�ت وال/�� W �9ت�دون  •
 	�O 4$�	=# ال ��# ل��&��4 ال=��ل' م^ ال�&���� وا;�0Qل وال���1
�ت ال�9ت�.ة 
�G ال���1^ •
ت�L2ّ إلG ات�0ق 
�G م��Hى 	�O 4 ��� م&ّ�	�ت ا�رت��د ال��رس' ل�0Qhل ذوي ا�
�	�ت و •

�� ال���1^ "�ل ال?�Fات ال�زم# �زال�
 م��"# ل�^��1	zO 4	��# ال��N# ال��د�# )' ال��رس ل���ن  •
ن�	� م^ ال�&���� آ�dO jم��ن�4 إدارة ال�0Tف ال��$ّ�
# وأ	��# ال�$�} وإ�9اك م�H=�ري ال�&��4  •

 و)E ال ��#

� ال?�م�ت ال?�2# ال� ��# ل�0Qhل ذوي ا�
�	�ت ال �دة وال/�� ���N�Fن د
�ً� )9د�ً� أو  • � Oإ

�ً2�3 
ل�� .9��l	dO 4س�=�رت�4 وم9ا	N# م=�رآ�� '( 4	9�dO 4اك ا;�0Qل )' ال��رس# آ&$�92 أس�س�#  •

 ال��رس# وت9ّFق ;�# 	���8 	� ت9Fأ.
 

�9
ت، ووس
ئ� ا��3� إس �(مCس;+ ا���
 وا� 9اص� ا���
  

تzآ� م� أن ال�&��م�ت م��"# ل���1^. إس�?�م ال�س�ئL ال�$�سN# ل���اL2 وال9س�ئL ال�ا7 #. مZً�، إس�?�م 

$� ال��اL2 م^  #F�HO #&4، لTر�# م^ ا;�?�ص ال���ا #lت ال/ه$�#، وال��	�
ا;�?�ص ذوي ا�

��H&�ن ���ًا، وال9اد�� وال��اL2 ال�D0' م^ ا;�?�ص ذوي  W  ل��ال�9ئ�#  وال�Tر وال=9و"�ت
.#�ّ9TNت ال�	�
 ا�

                                                           
6
���� د
4 ه/I ال&���# 
9N اس�?�ام أداة ت ��� ال?9F ال��.ا��.    
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  ا��:9ات

• =O ف���Hا;س�س�#، و2�3# ت�� ال�' ت L9�8 ال9س�ئ �O 4	 �3ص ا;�?�ص ذوي L� ،ت�	�
ا�
Oٍل���z .#Nدة وم$�س�م�& 

 

 
 +4C�� ائ4+ وا��9اد ت9ز#� إج��>Pئ�ً+ا�O� �Yائ4+ أآ>Pا� �4Z  

 

�G �ل��ت ال��ز�^ أن ت=�L ال��1^ وأن ت��ن م��"# ل���1^.  P1� ت����

$� ال���رس#، �VلNً� م� ت�Aم 

ال��ز�^ �Oس�Z$�ء ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت ال/�� �F�H� W&�ن "�L ال tT الl/ائ�# ال��AZ# أو ال��2ل 
�1�� إلG ن�Aط ال��ز�^ أو ا�ن��Dر " PNHO #ائ�/l9 ال�V م��ن إس�&��ل ال��اد��O ن��� W �	 .#���Q ل9�0ات

y. أو �����، و	� W ��$�سP ا��Oأو ا yl8م P&Tن م� ال��� �	دة أو �ائ�# ال� /lت ال�N�Fاء م^ ال��/lل

 	� ���ن ه$�ك "��# ل��اد V 9�V/ائ�# إ�7)�# (م�FO LZن��ت إ�7)�# أو 9�Vه�).
 

 ا��:9ات
9�dOاك ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت )' ت4��T وت$�0/ ال9Nن�م}، وتzّآ� م� أن ال��ز�^ م��ح ل���1^ 	4  •

 وم�ئ4.
•  /3 tT ام ال�واس�? ،LA$4 )' ال
O&�� ا�
��Nر و7^ �02ف إن��Dر م�T0$#، وتzم�� ال�

 ال9�lTة ال 41، أو 3�م�ت ال��L�2 إلG ال�$�زل.
•  ���� )' ال��ز�^ وتzّآ� م� أن��� P1� 'ال��اد ال� ���ت  �$
	�O 4س�=�رة ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت 

 تLT ل�L ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت.
م� ��3ه� م� أي  ^ ال��اد الl/ائ�# و9�V الl/ائ�# ل�h?�ص ذوي ا�
�	�ت ل��zآ��9�Oا	N# ت�ز	4  •

 أو أي ن�ع �93 م� ال����. وس�ء ال�&�م�#.إس��lل أو إ�O.از 
 

 
 ا�9C6ل ا��� (ا�+ ��4�9+ و إج�� ��4C+ ج�� ا���3

  
 ��O ،��93iم م� ا�ّA4 ال�

�ة ال90د�# أو �&��� ال�9�Z م� ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت 
�G ال��Hذل� ال� '(

#��
، أو ال��0
L أو ال��اL2. م��� أن �=�L ا;�?�ص ال�ا
��� أ
�8ء ال&�ئ�#، د
4 مAّ�م' ال9

��� ال=?���T، مAّ�م' ال9
��#، ال������9، ال&�ئ�ت الُ��H4 ال�
0�8#، ا;2�	�ء، أو مAّ�م' ال�


�G الI�(9 الH1�ي والg0$ إن ا�ن�T0ل 
� ا;�?�ص ال�ا
��� 	� �>9K ال�>	���. 9�Nآ L�=O- '
إ����
و�.�� م� ال�&9ّض ل?9F ا�س��lل وال����. أو ا�س�Z$�ء. � LT ه/ا L�=O �3ص 
$� ت ��� وا�س��Aل�# 

 ،yH0* ن	ام#. )' ال���Hو7^ ال ��ل ال� G�
 #	�
�P1 أن W �&��� ا���3ر ال ��ل ال��H�ام# ل=?t ذو إ
.#��
 مAّ�م' ال9

 
 9ات��:ا
 ت�4 )' ال ��ل ال��H�ام# و��^ ال=�Lا;�?�ص ذوي ا�
�	# "�ل ر�NV	�O 4س�=�رة  •
• 4
 ت�0دى إن�T0ل ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت 
� أ
�8ء ال&�ئ�# أو مAّ�م' ال�
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• �hا;ول��# ل ��� �O 4	L�=ال ^�� G�
 L�&ء ال�$Kت أ�	�
م' ال9
��# و	L�=O 4 مAّ� ?�ص ذوي ا�
L�&4 )' ه/ا ال�"E ال&�� �Oس��Aل�# )' تzّآ� م� ا"�9ام ال �Aق ال��H�ام# ل �Aق ال ��ة ال&�ئ��# و. ل

 ال���1^.
 

  
+ّ�
� إتYت! أآ
Dوا�� <D� إج�� ا��Hوى وا��

  

$� أ	��# أو ت=��� م$�زل م>	�# أو دائ�#، أو م�Nن' إK�V#، أو م9ا)E ل��7�0# ا;م4 ال�� �ة ال&��� ل=>ون 

�?�ص ذوي ا�
�	�ت )' ال�4��T أوال�&��L. ت�0دى ا;�F3ر أو ا��O�2ت 
9N ال�����، 	9�dO 4اك ا;
إزال# ال�&�	�ت 
$� ن�Aط ��^ ال���I وال�9ا"�w وال��ارس وال�9ا)E ال�NF# وم9اآ. ال&�L ون�Aط ال?�م#. 

� إس�=9 ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت ال�?��0# ل��8ن ���ل�# مSH ا;�F3ر. 	z�O 4م�� ا�ن�رة )' ا;م�آ
 P9آ��O 4	راتال&�م#، و�وا;دراج وال�$  �ت ال���Hإم��ن�# ال��2ل وا;م�ن.  م ��H ن' ل��Nل�� P1�

7
�G آL ال��Nن' ال1���ة أن ت�EO�F وال��Tم�4 ال&�ل��# وت��S ال��2ل ل���1^. 
 

 ��:9اتا
• �� .تzآ� م� أن آL الG$N ال� ��# وال�H$�# �م$# وم$�سN# و���� ال��2ل إل�
�ص ذوي ا�
�	�ت )' ت4��T وتA��4 ال�
4 ل�G$N ال� ��#، إس�=9 ا;�?�ص ذوي 9�dOاك ا;�?	4  •

 ا�
�	�ت "�ل ال ���ت ال� �دة.
 ال�>	�# وال�ائ4. �9آ�ء الN$�ء ل��8ن إت�"# ال��Hآ�إ
�L م^ ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت و •
�0دي أ�# ت9��lات م��0# تzآ� م� أن آL أ
��ل الN$�ء ت��S ال��2ل ل�h?�ص ذوي ا�
�	�ت، ل� •

.�ًA"W 
•  ��H9وف الJ م� أن �آz4 أو ت�W ت&.ل ا;�?�ص )' ال�$.ل أو )' ال���1^ أو ت�Hه4 )' 
.ل

.4� اس�Z$�ئ
 

 
+�
 � �� إج�� خ(�
ت ا��

 9�Hم�� أو ت�z�O 4	 ت و�2ل�	�
ال$LA، ل�' ����$�ا م� ال��2ل إلG إلG 3�م�ت ا;�?�ص ذوي ا�
و	ّ�م 3�م�ت ال�L�1H و9�Vه� م� ال?�م�ت. 	7�O 4^ م&���9 �2رم# ل�)^ ن�A0ت ال$LA م$/ الN�ا�#، 

ال�?�8�0ت )A{ ل�h?�ص ال/�� �F�H� W&�ن ال��2ل. 
$� تzم�� ال$LA ل�����، تzّآ� م� أن�� �م$#، 
 م�ئ�#، و���ل�#.

 
 �:9اتا�
 تzم�� ال$LA، إ"9ص دائ�ً� 
�L&( G ال��ل':
$� ال$LA أو  •

�ة 	LN م �ول# مHإسzل ا;�?�ص ذوي ا�
�	�ت م� إذا آ�ن�ا O ��# ل •�H��.4�
�ت� 

                                                           
7
 �$N4  ال��9ء م9ا�&# ال	4  2ر��T4 ال&�ل�' ه$� آـ "ت��Tال� j�9&ت4 ت �Aت. ل�	�
م� إت�0	��A" #ق ا;�?�ص ذوي ا�

ال��اد وال���Nت وال9Nام} وال?�م�ت ال���� اس�?�ام�� م� 	LN ���^ ال$�س، zO	L�� GT م���، م� دون ال ��# إلG أ	��# 

�G "ال�4��T ال&�ل�'" أن �Z�H$' ا;دو P1� W .4 �3ص��Tاتأي ت  
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• .4�O #2�?ال LA$ت "�ل "���ت ال�	�
 إس�=9 ا;�?�ص ذوي ا�
• .4�
�ت�Hل� PHا;ن #A�9Fت إر��دك ل��	�
 إسzل ا;�?�ص ذوي ا�

��� ال=?W،���T تLT0 ا;�?�ص ذوي  •�H4، أو ال��O #2�?4 ال
أو  ا�
�	�ت 
� أدوات ال�

j�ّ4.أو  أدوات ال��� أدو��
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��.4 إن��ج ه/I ال�A�K# ل���ن م��"# zO	L�� GT م��� ل�h?�ص ت�
�NQ ن�&�F�H� W ��/ال  

 
��.ت4 إن��ج ه/I ال�A�K# ل���ن م��"# zO	L�� GT م��� ل�h?�ص �
�NQ ن�&�F�H� W ��/ال  
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�دة إن��ج أو 
تA��9 دور  م� م�7�0# ا;م4 ال�� �ة ال&��� ل=>ون ال�����، �9ط أن ��4 ت�ز�^ آL ا;�.اء م�1نً� وأن ��4
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