
 ودوة علمية بعىوان : " الوصاية على األشخاص ذوي اإلعاقة ما بيه الحماية وتقرير المصير"

انؼهًٍت نكهٍت انؼهٕو انخشبٌٕت ٔححج سػاٌت ػًٍذ كهٍت انؼهٕو انخشبٌٕت األعخار انذكخٕس  ضًٍ عهغهت انُذٔاث

صانح انشٔاضٍت َظى طهبت انذكخٕساة فً يغاق انخطبٍماث انًٍذاٍَت فً انخشبٍت انخاصت َذٔة ػهًٍت بؼُٕاٌ :   

و األحذ انًٕافك " انٕصاٌت ػهى األشخاص رٔي اإلػالت يا بٍٍ انحًاٌت ٔحمشٌش انًصٍش" ٔرنك ٌٕ

 صباحاً فً يذسج خهٍم انغانى. 10فً حًاو انغاػت  13/11/2012

حٍذ لذو ػًٍذ انكهٍت األعخار انذكخٕس صانح انشٔاضٍت كهًت أكذ فٍٓا ػهى دٔس انُذٔاث انؼهًٍت نكهٍت انؼهٕو 

ًجخًغ األسدًَ انخشبٌٕت فً حشجًت سعانت انجايؼت األسدٍَت انٓادفت إنى االحصال ٔانخٕاصم يغ يكَٕاث ان

 انًخخهفت.

كًا أشاس ػًٍذ انكهٍت إنى ْذف ْزا انهماء انًخًثم بخغهٍظ انضٕء ػهى يٕضٕع انٕصاٌت ػهى 

األشخاص رٔي اإلػالت، فمذ َال ْزا انًٕضٕع ػُاٌت خاصت يٍ نذٌ جالنت انًهك ػبذ هللا انثاًَ بٍ انحغٍٍ 

باعخصذاس لإٌَ "حمٕق األشخاص انًؼٕلٍٍ" نغُت  ٔانًششع األسدًَحفظّ هللا حؼانى ٔلذ حٕج ْزا االْخًاو 

و. ٔحُبثك فهغفت األسدٌ حجاِ انًٕاطٍٍُ انًؼٕلٍٍ يٍ انمٍى انؼشبٍت اإلعاليٍت، ٔانذعخٕس األسدًَ 2002

ٔاإلػالٌ انؼانًً نحمٕق اإلَغاٌ ٔانًبادئ ٔاألحكاو انًُصٕص ػهٍٓا فً االحفالٍاث انذٔنٍت انًخؼهمت بحمٕق 

حمٕق األشخاص انًؼٕلٍٍ، ب االػخشافٍ. ٔحؤكذ ْزِ انفهغفت ػهى ػذد انًشحكضاث أًْٓا: انًؼٕلٍ األشخاص

ٔحكافؤ انفشص ٔػذو انخًٍٍض بٍٍ األشخاص ػهى أعاط اإلػالت، ٔلبٕل األشخاص انًؼٕلٍٍ باػخباسْى جضءاً 

 يٍ طبٍؼت انخُٕع انبششي، َٔشش انٕػً ٔانخثمٍف حٕل انمضاٌا انًخخهفت نألشخاص انًؼٕلٍٍ.

 

ٔطبماً نمإٌَ حمٕق األشخاص انًؼٕلٍٍ فمذ عؼج يؤعغاث انًجخًغ انًذًَ كافت ٔيُٓا انجايؼاث 

حشجًت يٕاد ْزا انمإٌَ، ٔٔضؼٓا يٕضغ انخُفٍز. ٔلذ أٔنج انجايؼت األسدٍَت أو انجايؼاث انطهبت  إنى

بٍت انًُاعبت، كًا ٔفّشث انًؼٕلٍٍ ػُاٌت خاصت، حٍذ ٔفّشث إنٍٓى انشػاٌت انصحٍت ٔانخذياث انُفغٍت ٔانطال

انًخخهفت، حخى أصبحج انجايؼت األسدٍَت انٍٕو يمصذاً نكثٍش يٍ انطهبت  ػالاثفشص حؼهٍى يخُٕػت حالئى اإل

%( يٍ انطهبت 20انًؼٕلٍٍ يٍ كافت يُاطك انًًهكت ٔيحافظاحٓا، حٍذ حخحذد األسلاو ػٍ حٕاجذ أكثش يٍ )

 انًؼٕلٍٍ انجايؼٍٍٍ فً انجايؼت األسدٍَت.

 

َخبت يٍ انؼهًاء ٔاألعاحزة فً ْزِ انُذٔة حٕل ْزا انًٕضٕع اعخضافج انكهٍت انًخؼًك ٔنهحذٌذ 

األفاضم يًٍ ٌُشٓذ نٓى فً ْزا انًجال. ْٔى: عؼادة األعخار انذكخٕس َؼًاٌ انخطٍب ػضٕ انًحكًت 

حشاعٍظ يٍ دائشة انذعخٕسٌت األعبك، ٔانذكخٕس صٌذ انكٍالًَ يٍ دائشة لاضً انمضاة، ٔانذكخٕس أحًذ ان

 اإلفخاء، ٔاألعخارة سدٌُت خهٍفاث يُذٔبت ػٍ انًجهظ األػهى نشؤٌٔ األفشاد انًؼٕلٍٍ. 

 ٔلذ اخخخى انهماء بُماػ حفاػهً  بٍٍ انحضٕس ٔانضٍٕف األفاضم.

 

 

 

 

 

 

 

 













 
 

 


