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.لهاالمكملاالختياريللبروتوكولباإلضافةاإلعاقةذويلحقوقوكامال ًشامال ًتنظيما ً

فيالحقهوالفئةهذهحقوقمنحقبحثعلىالتركيزالورقةهذهفيوسنحاول

.االعاقةلذويالتشغيلوالتأهيل

مقدمة



.التشريعاتخاللمنالمعاقتشغيلحق-1

عامةقواعدتضعإنهانصوصهامنيتضحالدولوأنظمةدساتيرإلىبالرجوع

قحقوالىالصريحةاإلشارةدونالمجتمع،أفرادبينلمساواةاواإلنسانلحماية

حمايةلقانونياأساساتشكلأنهافيتبدوقيمتهافانثمومنبالذات،المعوقين

الشخصفأنلذلكواستناداالمجتمع،افرادمنيتجزأالجزءبوصفهمحقوقهم

.العامالواقععلىاآلخروناألشخاصبهايتمتعالتيالحقوقبنفسيتمتعالمعاق

.لتشغيالحقباإلعاقةلذوىالدوليةاالتفاقيةعلىالموقعةالدولاعترفت-2

قدمعلىالعمل،فياإلعاقةذوياألشخاصبحقاألطرافلدولاتعترفوفيه

عملفيالرزقلكسبلهمالفرصةإتاحةالحقهذاويشملاآلخرين؛معالمساواة

ذوياألشخاصأماممنفتحتينوبيئةعملسوقفيبحريةيقبلونهأويختارونه

الحقإعمالاألطرافالدولوتحمي.فيهماانخراطهمويسهللهموشاملتيناإلعاقة

ذلكوعملهم،خاللاإلعاقةتصيبهمالذينأولئكحقذلكفيبماوتعززه،العملفي

سنذلكفيبما،غيرهاتأهيلإعادةمنالمناسبةالخطواتاتخاذطريقعن

:يليمامنهاأهدافعدةلتحقيقالتشريعات،

ملحقًالشخصًالمعاقًفيًالتشغيلًوالحصولًعلىًع: أوال



متعلقةالالمسائلبجميعيختصفيمااإلعاقةأساسعلىالتمييزحظر1.

والعمل،والتعيينالتوظيفشروطومنهاالعمالة،أشكالبكافة
.ةوالصحياآلمنةالعملوظروفالوظيفي،والتقدمالعمل،واستمرار

ومالئمة،عادلةعملظروففياإلعاقةذوياألشخاصحقوقحماية2.

يوتقاضالفرصتكافؤذلكفيبمااآلخرين،معالمساواةقدمعلى

نةالمأموالعملوظروفالقيمة،متساويبعملالقياملقاءمتساوأجر
.مالمظالمنواالنتصافالتحرش،منالحمايةذلكفيبماوالصحية،

العُماليةحقوقهمممارسةمناإلعاقةذوياألشخاصتمكينكفالة3.
.اآلخرينمعالمساواةقدمعلىوالوظيفية

علىفعالةبصورةالحصولمناإلعاقةذوياألشخاصتمكين4.

دريبوالتالتوظيف،وخدماتوالمهني،التقنيللتوجيهالعامةالبرامج
.والمستمرالمهني



وقسفياإلعاقةذويلألشخاصالوظيفيوالتقدمالعملفرصتعزيز5.

عليهوالحصولالعملإيجادعلىالمساعدةتقديمعنفضالالعمل،
.إليهوالعودةعليهوالمداومة

يات،التعاونوتكوينالحرة،األعمالومباشرةالحّر،العملفرصتعزيز6.
.الخاصةالتجاريةاألعمالفيوالشروع

.العامالقطاعفياإلعاقةذوياألشخاصتشغيل7.

خاللمنالخاصالقطاعفياإلعاقةذوياألشخاصعمالةتشجيع8.

يحية،التصحالبرامجتشملقدمناسبة،تدابيرواتخاذسياساتانتهاج

.التدابيرمنذلكوغيروالحوافز،



األشخاصًذويًاإلعاقةًعلىًقدمحمايةًتكفلًالدولًاألطرافً-3
.. . . المساواةًمعًاآلخرين،ًمنًالعملًالجبريًأوًألقسري

ذويًكفالةًتوفيرًترتيباتًتيسيريهًمعقولةًلألشخاص9.

. اإلعاقةًفيًأماكنًالعمل

يةًتشجيعًاكتسابًاألشخاصًذويًاإلعاقةًللخبراتًالمهن. 10

.فيًسوقًالعملًالمفتوحة

اظًتعزيزًبرامجًإعادةًالتأهيلًالمهنيًوالوظيفي،ًواالحتف11.

بالوظائف،ًوالعودةًإلىًالعملًلصالحًاألشخاصًذويً

.اإلعاقة



يتينأساسنقطتيننستحضرالتشغيليخصبماقينالمعاواقععننتحدثعندما

.ككلالتشغيلواقعتخصوالثانيةكشخص،المعاقتخصاألولى

لألولىفبالنسبة

الحكوميةوالجهاتالمدنيالمجتمعجمعياتطرفمنالمبذولةالمجهوداتفرغم

ماجهإدوتسهيلالمعاقبالشخصالعنايةإلىتهدفالتيوالخاصوالقطاعالمسئولة

خلقطريقعناآلخرنظرةتكرسهاالتيالعزلةدائرةمنوإخراجهالمجتمعداخل

يةالمادالناحيةمنمستقالالمعاقالشخصجعلإلىتهدفالتيالبرامجمنمجموعة

فظروفيالعيشمنليتمكنواصغرىمشاريعخلقطريقعنالحاجة،عنوإغنائه

جيدة

الثانيةللنقطةبالنسبة

خصيصتعلىتنصاانهرغمقوانينالأنفنجدككلالمعاقتشغيلواقعتخصوالتي

ميةالعموالوظيفةفيملزمةكنسبةلهؤالءدولةكلباعتبارتختلفمئويةنسبة
:الىيهدفلمااإلعاقةذوىحقوقمنحقالتشريعيالعملهذاواعتبار

واقعًتشغيلًذويًاالعاقةً



بغايةالعملخاللمناالجتماعيالدمجفرصإتاحة:أوال

اطنالمودورلعبمنالمعوقتمكينوبالتالي،االستقاللية

فيواضحةنصوصفيذلكوتكريسواإليجابيالفعال

.القانونصلب

الخاصوالقطاعالعامالقطاعوحداتخاللمنالدائمالعمل:ثانيا

الهوإيصالحقهذاتثبيتأجلمنالمعاقينتشغيلمجالفي

لىإوالخاصالعامالقطاعبينالعالقةوتحويلأصحابهإلى
.الحقعلىمبنيةعالقة . .



عموماالمعوقينتشغيلمنتحدالتيوالعواملالمشكالتأنشكال

خرآلمجتمعمنتختلفأنويمكنومتنوعةكثيرةخصوصاوالمكفوفين

وعيىمدوالىالمجتمعفيواالقتصاديةاالجتماعيةالعواملتفاعلبسبب
.الفئاتهذهنحوواتجاهاتهماإلعاقةمشكلةبحجمهأفراد

وأهمعمومااالعاقةذويالتشغيلواقعحولالتحدياتتلكولمعرفة

أخرىجهةمناالعاقةوذويجهةمنالعملألصحابالمعيقةالمشكالت

-:الورقةهذهمبرراتوكانت

التناقض .تشغيلهميتماللذينأعدادفيالتدريجي-أ

عدم والمؤسساتالشركاتإلزاممنوالتشريعاتالقوانينفاعلية-ب
.المعوقيناألشخاصبتشغيلالحكومية

ذويًالتحدياتًوالمشكالتًوالعواملًالتيًتحدًمنًتشغيلًاألشخاصً
:االعاقة



هيليعععةًلغايعععاتأصععععوبةًحصعععولًاألفعععرادًالمععععوقينًعلعععىًالقعععروضًالت1.
.المشاريعًالفرديةًوقلةًقيمتهاًالماليةً

علعىًعدمًفعاليةًقوانينًرعايةًالمعوقينًأوًقعوانينًالعمعلًوالتعيًتعنص2.
.تشغيلًالمعوقينًبنسبةًمحددة

نحوًالمعوقينًوتشغيلهم3ً. . االتجاهاتًسلبيةًجداً 

.تدنيًاألجورًالمدفوعةًلإلفرادًالمعوقين4ً.

قلعععةًخعععدماتًالتأهيعععلًالمهنعععيًللمععععوقينًوععععدمًتوافعععقًبععععضًالمهعععن5ً.
. وحاجاتًسوقًالعملًالمفتوحً

. عدمًتوفرًالتعديالتًالمطلوبةًلبيئةًالعمل6ً.

. صعوبةًالمواصالتًوعدمًتوفرًالوسائطًالمعدلة7ً.

. يةًعدمًوجودًأوًقلةًالخبرةًالعمليةًلدىًالمعوقينًأليةًأعمالًتنافس8.

. قينًالتنافسًغيرًالمتكافئًماًبينًاألشخاصًالمعوقينًوغيرًالمعو9.

. طولًفترةًالدوامًاليوميً. 10



.عدمًالرغبةًفيًإلزامهمًبنسبةًمعينة1ً.

صًعدمًالقناعةًبقدراتًالمعوقًبالعملًواإلنتاجًكالشعخ2.
.األعمالًالمجهدةًغيرًالمعوقًوخاصة

اتًعدمًالرغبةًفيًإحعداثًأيعةًتععديالتًوتحمعلًأيعةًنفقع3.
.ماديةً

التخوفًمنًتحملًأيةًمخاطرًتحدثًللمععوقًومعاًينعتج4.
.ذلكًمنًتكاليفًماليةً

لًالخبععراتًالفنيععةًلععدىًالشععخصًالمعععوقًممععاًيقلعععععدمًتععوفر5ً.

. الرغبةًفيًتشغيلهمًمن

أماًأعلىًخمسًمشكالتًمنًوجهةًنظرًأصحابًالعملًفقدًكانتً
:كالتالي



مًفععيًدمجهععتهممسععاهملمشععاريعًتععأهيلهمًوتشععغيلهمًولضععمانًتععوافرًالععدعمًالمععاديًالكععافيعععدم1.

.داخلًمجتمعاتهم

.بالمجتمععموماًعدمًإلزاميةًالقوانينًواألنظمةًالتيًتساهمًفيًحمايةًحقوقًالمعاق2ً.

.عدمًالتطبيقًإنًوجدًالقانون3.

تتطلععبًوعيععاًمجتمعيععاًالمعععاقينًخصوصععاًمععنًناحيععةًالعمععلًًكمععاًأنًنظععرةًالمجتمعععًًلألفععراد4ً.
.بااللتزامًاألدبيًواألخالقي،ًتجاهًهذهًالفئةًمنًالمجتمعو

:للمعالجةًاألساسياتً
نًاجراءًدراسةًمسعحيةًشعاملةًلتحديعدًحجعمًالمشعكلةًونوعيعةًوتخصصعاتًومعؤهالتًومواقععًالبعاحثي-1

ععنًالعمععلًمععنًاألشععخاصًالمعععاقينًعمومععاًًخاصعةًمعععًدراسععةًسععوقًالعمععلًوتحديععدًاحتياجاتععهً

لًالحاليعععةًوالمسعععتقبليةًمعععنًمختلعععفًالتخصصعععاتًوالمهعععنًمعععنًخعععاللًاحتياجعععاتًتنفيعععذًوتشعععغي

اوًالمشروعاتًالتنمويةًالجاريًأوًالمزمعًتنفيعذهاًوتشعغيلهاًمعنًقبعلًالقطعاعًالععامًاوًالخعاص

.االستثماريً

المسعتقبليةًوفعقًتوجيهًالمؤسساتًالتعليميةًوالتدريبيةًوالتأهيليةًلتلبيةًاحتياجاتًالسعوقًالحاليعةًو-2
. حوافزًوبرامجًجادةًومعتمدةً

فياألفرادهؤالءدمجدونتحولأخرىوعقباتعدةتحدياتهناك
-:وتتمثلفاعلة،عناصرإلىوتحويلهمالمجتمع



ألية  خلق فرص العمل 

فق النص المباشر في العقود على ضرورة تشغيل ذوي االعاقة  و1.

ل غير المهن والوظائف المتوفرة والقيام بتدريب وتأهيل وإعادة تأهي

.المتوفر

يذ أو االهتمام بوضع موازنه بشرية عند اعتماد أو توقيع عقود تنف2.

العمل تشغيل المشاريع التنموية العامة والخاصة واالستثمارية ، و

او ( من المعاقين) على إعداد برامج توفير القوى العاملة المطلوبة 
(الخ ... تشغيل و–تنفيذ صيانه ) من ضمنها لهذه المشاريع 

يفيه االولوية في تنفيذ المشروعات ذات الكثافة العمالية او الوظ3.

. العالية 

تبسيط إجراءات دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة 4.



إدارة التشغيل 

عاملةًتفعيلًدورًمكاتبًالتشغيلًولجانًالمتابعةًمعًوزارةًالقوىًال-1

.المعنيةًبتشغيلًالمعاقينًمنًقبلًوزارةًالتنميةًاالجتماعيةً

التحققًمنًأعدادًالباحثينًعنًعملًومنعًاالزدواجيةًفيًالعملً-2

.والسماحًبالعملًالجزئيًأوًبالساعةًمثالً

اتًالمنفذةًتتولىًمكاتبًالتشغيلًاولجانًالمتابعةًالتنسيقًمعًالشرك-3

وبماًوالمشغلةًللمشاريعًوالوقوفًعلىًحاجتهاًلأليديًالعاملةًالوطنية

.  يخصًالمعاقينًوالنصًعنًذلكًعندًالتعاقدً

اقةذويًاالعتنظيمًتشغيلًبعضًالمهنًالتيًيستطيعًاالشخاصً-4
بعدموالزامً–القيامًبهاًوالتيًتؤدىًحالياًمنًقبلًالعمالةًالوافدةً

التشغيلًبهذهًالمهنًاالعنًطريقًاالستشارةًوالتوفيرًأنًأمكنًمن
مكاتبًالتشغيلً



.ماًسيفتحًآفاقًجديدةًفيًمجالًتشغيلًهذهًالفئة
يةًفيًاعتبارًصدورًاالتفاقيةًلحمايةًحقوقًاألشخاصًذويًاإلعاقةًنقلةًنوع-1

يةًفيًترسيخًحقوقًهذهًالفئةًمنًخاللًالتأكيدًعلىًمبدأيًالمسؤوليةًالوطن

:النهوضًبهاًوالتميزًااليجابيًلفائدتهاًوتقتضيًهذهًالعملية

ةًالمعتمدةًاالتفاقيةًالدوليةًلحمايةًحقوقًذوىًاإلعاقةًوفقًاآلليمتابعةًتنفيذً•

للرصدًمنًقبلًاألممًالمتحدةًوكذلكًتطبيقًالقوانينًالخاصةًباألشخاص
.المعاقينًفيًكلًدولة

.الكفيفًالعملًعلىًتغييرًنظرةًالمجتمعًلقدراتً•

.ذاًالمجالالمجتمعًالمدنيًفيًتجسيمًمبدأًالمسؤوليةًالوطنيةًفيًهرتفعيلًدو•

اياًتوظيفًخططًوطنيةًًواستراتيجياتًفاعلةًبماًيخصًقضالشروعًفيًتنفيذً•
–وبمجاالتًالعملًغيرًالنمطيةً–وتشغيلًذويًاالعاقةًومنهمًالخريجينً

العربيةًاالستفادةًمنًاإلستراتيجيةًالعربيةًالتيًوضعتهاًالمنظماتًالدوليةًو•
عاقةكمرجعيةًلرسمًسياسةًناجحةًلرعايةًوتأهيلًوتشغيلًاألشخاصًذويًاال

:التوصياتً



: لحل هذه المشكلة يتطلب اآلتي 

تحديدًحجمًالمشكلةًونوعيةًومؤهالتًوتخصصاتًومواقعًالباحثينًعنًًًًًًًًًًًً-1

.ذويًاالعقةالعملًمنً

دراسةًالمالكاتًالفنيةًفيًمراكزًالتأهيلًوالتدريبًوسدًشواغرهاًمنًذويً-2

الكفاءةًوالتخصصاتًبماًيضمنًرفعًمعدالتًاالداءً

تشغيلًتحديدًنسبةًاالشخاصًذويًاالعاقةًمنًالموازنةًالبشريةًالالزمةًلتنفيذًو-3

المشروعاتًالعامةًوتحديدًحجمًمساهمةًالقوىًالعاملةًالوطنيةًفيهاًمعًتوجيه

.المؤهلينًمنًالباحثينًعنًعملًمنًالمعاقينًلتنفيذًهذهًاًلموازنهً

اتهاًتولىًالشركاتًبرامجًتدريبًالباحثينًعنًعملًمنًالمعاقينًوفقًاحتياج-4

.وتحتًإشرافًوزارةًالقوىًالعاملةًووزارةًالتنميةًاالجتماعيةً

حًضمانًتطبيقًًقانونًالعملًالعمانيًوقانونًرعايةًوتأهيلًالمعاقينًولوائ-5
.يهاًوزارةًالخدمةًالمدنيةًالخاصةًبتشغيلًوتوظيفًالمعاقينًوالنسبًالمحددةًف



اضععطالعًمنظمععاتًالمجتمعععًالمععدنيًسععواءًالجمعيععاتًالمعنيععةً-2

عععنًبععالمكفوفينًأوًغيرهععاًعلععىًمسععاعدةًالمعععوقينًًًالبععاحثين

عاقعةًالعملًأوًتشكيلًجمعياتًجديدةًللنهعوضًبتشعغيلًذويًاال

:التاليةلتقومًبأدوارها

.العملًأوًالتوظيفللبحثًعنًذويًاالعاقةًتوجيهًوإرشادً•

.استكشافًمجاالتًجديدةًللتشغيل•

خاصًشاألتشغيلًالتيًترغبًفيًبمجاالتًالعملًًربطًالصلةً•
.ذويًاإلعاقةً

 .فيًالشغلًوالمحافظةًعليهمساعدتهمًعلىًاالستمرار•
مجععععالًالعمععععلًتععععذليلًالصعععععوباتًالتععععيًقععععدًتعترضععععهمًفععععيً•

.منًناحيةًالبيئةًالمناسبةًبهواالستقرارً



لزمةالمالسياساتوضعبخصوصالمعنيةالجهاتمعالتشاور•
الحقلهذاالضامنةاآللياتوفقلتشغيلهم

ادعمهوضمانالدولةمعبالمشاركةالمهنيوالتأهيلالتدريب•

دادإلعمعتمدةقانونيةوصيغآلياتوفقواالعتباريالفني
.المهنيةللحياةالكفيف

داةأالمعنيةالجهاتوالمدنيالمجتمعمنظماتبينالتنسيق•

االعاقةذويوتأهيللتدريبواحدةمنظومةفيللعملعملية

مجاالتستكشافالاألهميةالميدانيالجانبوإعطاءالبحث
.التشغيلوفرصوالتأهيلالتدريب



.نًالمهنيوالتكوي-تتمثلًهذهًالمتطلباتًخاصةًفيًاآلالتًالتعويضية،ًتهيئةًالمحيطً

:اآلالتًالتعويضية-أ
تمثعععلًاآلالتًالتعويضعععيةًأداةًهامعععةًفعععيًإكسعععابًالشعععخصًالمععععوقًاسعععتقالليةًفعععي

ممارسععععةًحياتععععهًالخاصععععةًمنهععععاًوالتشععععغيليةًواالجتماعيععععةًسععععواءًكانععععتًهععععذهًاآلالتً

دريبالتعويضيّةًوالتجهيزاتًالميسرةًلإلدماجًلفائدةًالمعوقينًأثناءًالعملًأوًالت

 :تهيئةًالمحيط-بـ
:تطّورًمفهومًقابليّةًالوصولًمن

 .ةبرفعًالحواجزًالمعماريًّذويًاالعاقةًتهيئةًالمحيطًوتيسيرًتنقّلًاألشخاصً
:ليشملًكذلك
المعلوماتًواالتصالًوالوصولًإلىًالخدمةًوالحصولًعليهاًبأشكالًعلىًالحصولً

همميّسرةًتراعيًخصوصيات

:ةًتهيئةًمتطلباتًتشغيلًاألشخاصًذويًاالعاق-3



ةًتعذرًويمكنًللمؤسساتًاالستفادةًبالبدائلًالمعتمدةًفيًحال-4

:التشغيلًالمباشرًلذويًاالعاقةًًوهي

لفائدةعليهالقادرالعملمنقسطإنجازمنالكفيفالشخصتمكين•

اتفاقعقدبمقتضىخارجهاأوالمؤسسةداخلسواءالعملصاحب
.المهنةلذاتالمضموناألدنىاألجراألقلعلىالماليمقابلهيعادل

وأالخاصلحسابهمالعاملينالمكفوفيناألشخاصمنتوجاقتناء•

لىعيعادلبمابهمالمعنيةللجمعياتالتابعةاإلنتاجمراكزمنتوج

نعالبحثفترةطيلةشهركلعنوذلكالمضموناألدنىاألجراألقل
.العمل

لبدائلابإحدىالعملإمكانيةعدمأوالمباشرالتشغيلتعذرثبوتعند•

األدنىاألجرثلثيتساويماليةمساهمةالعملصاحبكليلزم

غيلالتشتعذرفترةطيلةوذلكالمهنةتلكعلىالعامللذاتالمضمون



هيعلًًأقسامًلتدريبًاألشعخاصًذويًاالعاقعةًفعيًمراكعزًالتأتخصيص5ً.

المهنعععيًوفعععىًحالعععةًانععععدامهاًفعععيًهعععذهًالدولعععةًأوًتلعععكًيصعععارًإلعععىً

تخصيصًفرصًتدريبًمالئمةًذاتًعلىًمهعنًذاتًرواجًفعيًسعوق

.العملًفيًمراكزًالتدريبًالمهنيً

مراكعزًإعطاءًحقًقيامًاألشخاصًالطبيعيينًواالعتباريينًفعيًإقامعة6.

طبقععععاًللشععععروطًللمكفععععوفينًتأهيععععلًمختلفععععةًأوًوحععععداتًتععععدريبًو

زيععادةًوحععداتًالدولععةًالمعنيععةًللعمععلًعلععىواألوضععاعًالتععيًتحععددهاً

.التدريبيةالخدمات

االعاقعةذويضرورةًتفعيلًدورًاألعالمًفيًالتوعيةًبقضعاياًتشعغيل7ً.

مععنتهاًمنظمععاتًالعمععلًالعربيععةًوالدوليععةوفععقًاآلليععاتًالتععيًوضععع

يلًخاللًالندوةًالتيًأقامتهاًحولًدورًاألعالمًفىًمجالًرعايةًوتشعغ

.ذويًاإلعاقةً



ملالعتحددآلياتوفقاإللزاميالتشغيلنسبةيادةز-8

اإلعاقةأنواععلىمقسماالمعاقينلألشخاصالمطلوب

اعللقطيمكنوبماالمتاحةللفرصومالءتهاالقدراتوفق

التياإلعداداستيعابمنللدولةاإلداريوالجهازالخاص

لواردةاالتشغيلموادتنفيذعدمعقوبةورفع,تأهيلهايتم

الموادبعضتنفيذبعدمخاصةعقوباتإضافةمعبالقانون

حداتوأومكاتبإنشاءواالتفاقيةبالقانونالخاصةىاالخر

أندونمخصصةاإلعاقةلذويالتشغيلمكاتبضمن

ددةمتعالتشغيلمكاتبعملضمنالتشغيلعمليةتكون

لتشغيأخصائيمسيرةضمنمنيكونأنعلىاألغراض

.بالمعاقينالمعنيةالوزارةمن



لقعععدًأصععععبحتًقضعععيةًتأهيععععلًوتشعععغيلًاألشععععخاصًذوىًاإلعاقعععةًوخاصععععةً

ملهًولعيسًالمكفوفينًمنًالمشاكلًالرئيسيةًالتيًيواجههاًوطنناًالعربيًبأك

وأصعععبحتًالحاجعععةًماسعععةًأالنًإلعععىًتكعععاتفًالجهعععودً-سعععلطنةًعمعععانًفقعععطً

تفاقيععةًالحقوقيععةًواإلنسععانيةًعلععىًالمسععتوياتًكافععةًلوضعععًالتشععريعاتًواال

ينًالدوليةًلحمايةًحقوقًاألشخاصًذوىًاإلعاقةًوالمنصوصًعنهاًبعالقوان

موضععععًالتطبيعععقًوبعععذلًالجهعععودًالعلميعععةًلمعععاًيضعععمنًدمعععجًالمععععوقينًفعععيًً

ميعةًالمجتمعًمنًخاللًالتعدريبًوالتأهيعلًوالعمعلًليسعاهمواًفعيًمسعيرةًالتن

المسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتدامةًوبمختلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفًأنواعهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاً

وفععيًالختععامًفععإنًضععمانًحصععولًكععلًفععردًمعععوقًعلععىًحقوقععهًفععيًالرعايععة

جتمععًهوًبالًشعكًمسعؤوليةًمشعتركةًبعينًالدولعةًوالم-والتأهيلًوالتشغيلً

حيعاةًفيًتقليلًحدةًأثعارًاإلعاقعةًوإتاحعةًالفرصعةًلكعلًفعردًمعنهمًأنًيحيعاًال

هاًلعهًالكريمةًفيًوطنهًمنًخاللًاالستجابةًلحقوقهًالمشروعةًالتعيًضعمنت
.وليةًًالقوانينًوالتشريعاتًالوطنيةًوالعقودًواالتفاقياتًالعربيةًوالد

الخالصــــــــة
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