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مووو ورقوواا املعلوموواا املقدمووة مووح ا اوواا وواح ة امل وول ة ش و ن
كريي اس*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماا أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس اات راد ال اادوري الو اااملو وه ااو م ااو لور ااا امل لوم ااا املقدما ا ما ا  16ها ا ة اااح
مصاال ( )1إىل االساات راد الاادوري الوااامل ،وهااو مق ادوج قااال مااو صق ااداً ااد ا ص ا
ل اادو الالمااا و ويتفاام مرعااً مسااتقالً ملساااو امل سسا الوان ا قااوق اإلنسااان امل تمااد بنااا
عل التق د الاامل مب اوئ ريسو

اثنيا -املعلوماا املقدمة مح ا ااا اح ة امل ل ة
ألف -نطاق االلت اماا الدولية( )2والتعاون مع اآللياا واهليئاا الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -2أوةااا الور ا املواامك ر ا  ٤كريي ااااب لتصااديى علا ال هااد الاادوو ا ااا
()٤
اال تصاوي واال تماع والثقام

قااوق

 -3وأوة ا مرك ا مناهف ا القتاال ال ااااب كريي ااااب لتصااديى عل ا ال هااد الاادوو ا ااا
ق ااوق املدن ا ا والس اسا ا وبروصوكول اال اال ت اااري الث اااين اة اااوا إىل إل ااا عقوبا ا اإلع ااداج ،
وكذلك عل االصفا الدول ماي مج ع ا قخا م اال تفا القسري()6و
()5

__________

*

اب حتورر هذه الوث ق ل إرساةا إىل ووائر الممج الت ريري
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 -٤وأوة مرك مناهف القتل
اجلماع وامل ا عل ها()7و

ال ااب كريي اااب لتصاديى علا اصفا ا مناع رابا اإل و

 -5وأوةا ا مل الدول للقفا عل ا سال النوويا ن صو اع كريي اااب علا م اهاد ا ما
املت د ظر ا سل النووي وأن صصدق عل ها عت ارها مسأل ذا أو وول عا ل ()8و

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

() 9

 -6أقار الور املومك ر  2إىل أن ص ديل وستور كريي ااب  2013ما م إنوا
وزار املرأ والو اب والرايض والو ون اال تماع ا الات صفا قا النهاود ملارأ و كماا أقاار
الور  2أيفاً إىل أن والي ق النهود ملرأ هي التنس ى وص ما مراعاا املنظاور اجلنسااين
مج ااع ااع ااا التنم ا ()10و و هااذا الص اادو ،أوة ااا الور ا املواامك ر ا  2ا اوم ا انو ااا
مااصاات صنسا ى الوا ون اجلنسااان مج ااع الااوزارا املختصا  ،والتأكااد ما أن لااديها القاادر
اجملال اجلنساين عل صقدمي مساوا صقن وصقادمي املواور للخاا واالساماص ا ا والس اساا
وامل ان ا القااع ()11و
 -7وأوةا الور ر  2أيفاً ن صنظر ا اوما زايو الوااائا الدائما والفن ا وا ال
ق ا النه ااود مل ارأ  ،وال م اال عل ا س ا ل ا ولوي ا بن ااا القاادرا التقن ا لف اراو امل ااواف
ق ا النه ااود مل ارأ بوة ااا ذل ااك ا اً م ا الت اادريت أثن ااا ا دم ا
ال اادائم ا ااال
()12
للمواف ال موم  ،حمل اً أو إ ل م اً أو ستخداج الوسائل اإللامون و

يم -تنفيووال االلت اموواا الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة ني القطا اا

املساوا وعدج التم

()13

 -8أقار رابا  Boutokaan Inaomataia ao Mauriia Binabinaineإىل أنل عل الرغ م
صوةا ا ا اجلول ا ا الثان ا ا لالس اات راد ال اادوري الو ااامل ،اب صف ااع ا اوما ا أي ا ا ا ل ة ااال
القانوين ،كما اب صالى أي م اور صت لاى حمايا حقاوق ا قاخا ذوي امل اول اجلنسا واةاواي
اجلنسان املختلف م الوة والتم والت ا ال لاد()1٤و كماا أقاار الراباا إىل أن ا اوما
اب جتر أي إةال انوين بوأن إل ا جترمي املثل اجلنس ()15و
 -٩وأوةااا الرابا ا ا اوم ا ممل ا أمااور منهاااو س ا وصاااوير وصنف اذ ا حااااج القانون ا الاات
حتمااي حقااوق املثل ااا واملثل ا وم وو ااي امل اال اجلنسااي وم ااايري اةوي ا اجلنس ا وحاااملي ةاافا
اجلنس م التم والوة وال نا؛ وعدج جترمي ال ال اجلنس لماضي و/أو املثل اجلنس ()16و

التنم وال ئ وا عمال التااري وحقوق اإلنسان
 -10رح ااا الور ا املواامك ر ا  ٤سااتمرار ا ا كريي ااااب للتنف ااذ املواام  ،حتديااداً بوااأن
ص ااري املناااد وإوار اااار الااوار ( ،)2023-201٤وهااي صواري ا صام ل ا للخاا الوان ا
إلوار اار الاوار واإلاار الواين امل اين بت اري املنااد والتا اا م الو وأقاار الور ا املوامك
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ر  ٤أيفااً إىل أن هادا اا التنف اذ املوام هاو ا اد ما ماواا الفا ا أمااج ااار ثاري
ص ري املناد والاوار ()17و
 -11وأقار الور املومك ر  ٤أيفاً إىل أنل ملا كانا كريي ااب عرض للتأثر بت ري املناد،
مإن رؤي كريي ااب لا  20سن ( )2036-2016صقر ن هواقا كريي اااب أمااج ص اري املنااد ص اد
أحاد امل و اا الرئ سا الات حتاول وون صنم تهاااو وأكاد الور ا املوامك ر ا  ٤أناال ةاذا السا ت
م الفروري ص م التا ا مع ص ري املناد والتخف ا م آاثره برامج قىت لفمان ب ئ عمال
صراعي حفظ ال ئ وص ري املناد والتنم املستدام ()18و
 -12وذكاار الور ا املواامك ر ا  1أن أحااد أها اااثر الساال لت ااري املناااد كريي ااااب هااو
الت ا الواسع النااق للمبا السااحل اط اا جلا رو و هاذا الصادو ،أوةاا الور ا املوامك
ر  1كريي ااب بفمان محاي سواحل مج ع اجل ر م مج ع آاثر ص ري املناد السل ؛ وروج املنااى
الت غمرهتا ا ماار ال ير لو ا صفوي ا مراد ،وا فاظ عل امل اه اجلوم النق وعل املا ار
اامن ا ة ا اً؛ وصااومري ا ووا أو امل اادا املناس ا عل ا الف ااور للم ن ا ب ا ا ااد م ا اااثر
الرئ س لت ري املناد؛ وإيال م يد م االهتماج ملسأل صومري ا ووي لألقخا الذي ي واون
املوا ع املتفرر ()1٩و
 -13و هااذا الصاادو ،أوةااا الور ا املواامك ر ا  ٤كريي ااااب بفاامان صااومري م اااه الواارب
النق وحصول اجلم ع عل دما امل اه والصرا الص ي؛ وضمان صومري ال اذا الااا  ،حاىت
أو ااا الا اوار الا ا ؛ وضاامان صقاادمي مااا يافااي م ا اادما ة ا جلم ااع الساااان،
ال س ا ما أثن ااا ا ح اوال املنا ا القاس ا ؛ وكفال ا أن صنف ااذ الس اس ااا واإل ارا ا املتص اال
ملناد يتفم صرص ا اة م ما يت لى حقوق ا افال والنساا ؛ ومواةال ا اوار واملفاوضاا
االست ا الثنائ واملت دو ا اراا مع الدول ا ر بوأن محايا حقاوق اإلنساان كريي اااب
ع اريى كفال صومري مالذا آمن لسااان كريي اااب عنادما صصا ر ا ره غاري ةاا للساا ؛
ومواةل التفاود مع الدول ا عفا اصفا ا م املت اد اإلااريا بواأن ص اري املنااد لتادر
حقوق اإلنسان مساواهتا اطدو وان اً املنق الت ستقدمها )20(2020و
 -1٤كما أوةا منظم  Just Atonement Incكريي اااب بتاومري االحت ا اا الفوريا جماال
اة اكل ا ساس عا ارياى يصا أل ا ماوال العتمااو م ااور منظما صُ اج انواا ادران حريا
ماي ا راضي املت ق ؛ وصومري نظ أمفال للصارا الصا ي ولتام اع م ااه ا مااار ،يااون ما
قأهنا أن صسه حتس مر الوةول إىل م اه الوارب وا اد ما انتواار املارد ،وما ارصفاا
الاثام الساان  ،وم ال واةا الت ما زالا صلو امل اه اجلوم ()21و
 -15وأوةا املنظم أيفاً املواان كريي اااب لتماااب اللااو بلادان أ ار ن اجلا ر
املر ان ا أة ا ا م مااور و وإرسااا أسااااب القااانون الاادوو يت ا ر لألم اراو التمااااب اللاااو ن
ص ري املناد ل أرضه غري ةا للساا سا اون ضارورايً مايا ح اا املاواان كريي اااب،
ولفمان حتم ل املس ول املومك ع الت ويض ع ا ضرار للدول الت ساوا أكثار ما غريهاا
ا زما املنا ا و وإذا أةا ر إنوااا اجلا ر االةاااناع ال اهظا التالفا ضاارورايً للسااما لدولا
كريي ااااب ل ق ااا  ،م ااإن التموي اال ال ااالزج ة ااذا املو اارو ين ااي أن صقدم اال صل ااك ال اادول أو اة ئ ااا
الدول ا ا ؛ واسا اات دا آل ا ااا ري ّا ا ا م ا اوااين كريي ااااب م ا ا التما ااااب س ا ا ل االنتصا اااا القانون ا ا
م ما خيأل ا سائر الت ص رضوا ةا بس ت ص ري املناد س اون ضرورايً لت ق ى ال دالا للمتفارري
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ولت ف ا الت ااريو وناات أن يفااع ال لاادان الصااناع للمسااا ل ع ا مساااواهتا ع ا عل ا
املناد والفرر الذي يتس ت م ل()22و

ص ااري

 -2احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية

ا ى ال مل و اروا عمل عاول ومواص
 -16أوةااا الور ا املواامك ر ا  ،6ما با أمااور أ اار  ،ا اوما  ،عا اريااى وزار ال ماال
واملوارو ال وري  ،انفاذ اصفا ال مل ال ري عل مج ع أة اب السف ووكاال التوا اا الات
صوا ااا النس ااا ال ااار م ا كريي ااااب؛ وصنق ا ر امل اااوئ التو ه ا ال اات ص اانظ عم اال ال ااار م ا
كريي ااب عل منت السف ال امل اط  ،وإقرا النسا ال ار وأة اب املصال اا اري
هااذا التنق ا ر؛ وإورا أحااااج بو ااأن صا ااام ماار ال م اال ،والال اات م ا مج ااع أر ب ال م اال
االلت ا اج بتاااام ماار ال ماال مبو اات ال ناادي الفاارع  1و  2م ا ااانون ال ماال وال ال ااا
الصناع ل اج  ،2015والوروط الوان للخدم ؛ وإعاو ال مل بربانمج صوا ا النسا ال اار
السف ا ار ()23و
ال اار ا اوم ا وأة ا اب السااف
 -17و ملثاال ،أوةااا رابا ا نسااا كريي ااااب ال ااامال
ا اة ا بتوا ااا النسااا لل ماال عل ا السااف اطل ا  ،بوةااا ذلااك ا اً م ا املسااار الااوا في
ل ص ضااباا ؛ وأن ص تماد ا اوما  ،عا ارياى وزار ال مال واملاوارو ال واري  ،نظامااً صوااا
مبو ل وزار الثرو السما النسا واائا مرا ا ()2٤و
ال اار ا اوما ا علا ا صق اادمي ال اادع
 -18كم ااا حث ااا راباا ا نس ااا كريي ااااب ال ااامال
واملساعد الالزما إىل النساا الاالر يارغا اكتسااب اربا عمل ا علا الساف اطل ا لت يا
مساره الوا في ح ث يص بسهول مهندسا وضاباا حراي ()25و

ا ى الص

()26

 -1٩أقار جملس الانائس ال املي إىل ثري التااارب النوويا الات أ رياا با عاامي 1٩57
و 1٩62علا ا ااى الصا لألقااخا املتفاارري ما هااذه التاااارب()27و و هااذا الصاادو،
أوة ا اجملل ااس ،ض اام مجل ا أم ااور ،كريي ااااب ا ارا صق ا ق ااامل ورة ااد االنتهاك ااا املس ااتمر
قوق اإلنسان والتصدي ةا ،وال س ما حى الف ااي الرعاي الص  ،وعل و ل ا صو
كريي ااب؛ وإ را وراس ع اااثر الص اطتمل عل أ اال املساتق ل ،أي أافاال وأحفااو
النا ؛ وصقدمي املساعد للف ااي بتومري الرعاي الصا والادع النفساي واال تمااعي ،وص ما
ا دما اال تماع واال تصاوي  ،ومساند راباا وع الف ااي ،والتوع ملخاار()28و
 -20وأعربااا الور ا املواامك ر ا  3عا لقهااا إزا ارصفااا م اادل ا صااوب لااد املراهقااا ،
وارصفااا م اادل ا صااوب اإلمجال ا  ،وارصفااا حاااال ا ماال املرغااوب ،وارصفااا االحت ا ااا غااري
املل ا م وسائل منع ا مل ،وارصفا م ادل اعتالل/وم اا ا مهاا والرضاع ،وارصفاا م ادال
اإلةاااب م اراد املنقول ا نس ا اً/مريواب نقااأل املناع ا ال و اري ()2٩و وأعربااا الور ا أيف ااً ع ا
قواغل إزا عدج كفاي مر ا صول عل دما الص اجلنس واإلجناب  ،مفاالً عا عادج
م ال ا ب ارامج التثق ااا اجلنسااي الوااامل للو ا اب()30و و هااذا الصاادو ،أوةااا الور ا املواامك
ر ا  3ن صااومر ا اوم ا ب ارامج الص ا اجلنس ا واإلجناب ا املناس ا  ،مبااا ذلااك ب ارامج صنظ ا
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ا ساار املتاح ا للام ااع واملدجم ا ا ا ا اإلملائ ا الوان ا املق ل ا للفاام  ،2025-2021وأن
يصأل م ان سنوي كام لفمان التنف ذ الف ال؛ و ن صفع ا اوم منهااً للتثق ا اجلنسي
الوامل وإوما ل مج ع املناهج الدراس املداراب اإلعداوي والثانوي ()31و
 -3حقوق أشخاص حمدديح أو فئاا حمددة

املرأ

()32

 -21أق ااار مركا ا وعا ا املا ارأ والاف اال كريي ااااب إىل أن صفس ااري أح ااد ا حا اااج ال ا اوارو
الدستور (الفصل الثاين  -املاو  ،)3(15واملااو  )22يسامر لتم ا ضاد املارأ  ،وأن آاثر هاذا
ا اا ا راس ااخ ع اادو ما ا القا اوان الس اااري كريي ااااب()33و و ه ااذا الص اادو ،ح ااث املركا ا
ا اوم عل أن صنقر ،عل س ل ا ولوي  ،الفصل امل ين كملال الدساتور ،وانقاد ا اوما
النظر لتاو ص ديل مج ع التوري ا التم ي الوا ع ضد املرأ ()3٤و
 -22وأقااار الور ا املواامك ر ا  5إىل أن الدسااتور و ااانون اجلنس ا ينتهاااان حقااوق امل ارأ
املت لق جلنس وامل ايري الدول قوق اإلنسان ،وذلك حرماهناا ما حاى املسااوا ماع الر ال
منر اجلنس لألافال الذي يولدون ار ال لد ،وما املسااوا القادر علا التاانس وجتنا س
أافاةا ،واملساوا ا ى منر نس تها للا و ()35و و هاذا الصادو ،أوةاا الور ا املوامك
الدسا ااتور و ا ااانون اجلنس ا ا
ر ا ا  5كريي ا ااااب اةا ااال ا حاا اااج الا اات ري ا ا ب ا ا اجلنس ا ا
القدر عل منر اجلنس لألافاال وا زوا وون
ل اج  ،1٩7٩لتاريس املساوا ب املواان
ري عل أسااب نو اجلنس()36و
 -23وأعربا الور املومك ر ا  3عا القلاى إزا ارصفاا م ادال ال ناا اجلنسااين ،مباا م ال
ال ن ااا اجلنس ااي()37و وأك ااد مركا ا وعا ا املا ارأ والاف اال كريي ااااب ،ومقا ااً للدراسا ا ال اات أ ري ااا
كريي اااب ،أن م ادل انتواار ال ناا ال ااائلي
عااج  2010عا ال ناا ضاد النساا والفت اا
إنفااذ
مناق اط اةاوئو وومقاً ملا ذكر املركا  ،ماإن قاركا رئ سا
كريي ااب هو ا عل
القااانون ،وصاة ا الواارا كريي ااااب ،مالااوب ماانه مها اااور ال نااا ال ااائلي والقاادر عل ا
إنفاااذ القااانون ،ولاا اصفاار ب ااض ا اااال أن ال ديااد ما أماراو الواارا اب يتماناوا ما أوا
وا ه عل الن و الاامل ،وذلاك بسا ت التفساري ا ااا أو ساو مهمها ووارها والت امااهت
ااانون ال ااو ج ا س ااريو وأك ااد املرك ا ك ااذلك أن ح اادو صقص ااري اف ااا م ا ان اات
اط اادو
املااواف املالف ا انفاااذ القااانون سااتاون لاال صااداع ا س ا م عل ا النسااا وا افااال هااذه
ا ال ()38و و هذا الصدو ،حث املرك ا اوم عل أن صواةل ،علا سا ل ا ولويا  ،التادريت
املستمر ملوافي إنفاذ القانون بوأن املنظور اجلنساين ،والت اري املوا اا بواأن ال ناا ال اائلي،
وال نا القائ عل نو اجلنس ،و انون الو ج ا سري()3٩و

ا افال

()٤0

 -2٤وأقا ا ااار منظم ا ا ا  Reitan Aine Ni Kamatu Iaonكريي ا ا ااااب إىل ضا ا اارور أن صنو ا ا ا
ا اوم ا مراك ا لرعاي ا الرضااع وا افااال الص ا ار()٤1و و هااذا الصاادو ،أوةااا املنظم ا  ،ضاام
مجل أمور ،ن جتاري ا اوما م ياداً ما الدراساا بواأن هاذه الفارور ب ا صنف اذ ماار إنواا
أماك لرعاي ا افال؛ وأن ريانر الدولا ةاالح صنظا رعايا الافال بوةافها م سسا ص ل م ا ؛
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ووضااع م ااايري اجلااوو عل ا الص ا د الااواين وا ااى
ريويل رعاي الافل املوازن ا اوم ()٤2و

رعاي ا الافاال ااار أايج الدراس ا ؛ وإورا

 -25وب نما صالحظ الو ا الدول للقفا عل است الل ا افال ال اا و إنتاا املاواو
اإل ح ا ا واالجتا ااار ن ا ا غ ا اراد نس ا ا نتا ااائج الدراس ا ا االستقصا ااائ بوا ااأن حا ا ا وناا اااق
االساات الل اجلنسااي لألافااال مناق ا اط ا اةاااوئ ،مبااا ذلااك كريي ااااب ،مإهنااا صوةااي
ا اوم بتقدمي التمويل دما الدع عل و ل السرع  ،وصوس ع ناااق صادريت الوارا وزايو
مواروها م أ ل التصدي بوال متسى لالست الل اجلنسي لألافال()٤3و
 -26وذكر امل اور ال امل إلهنا مج ع أقاال ال قوبا ال دن ا الات ريااراب ضاد ا افاال أن
املاو  226م القانون اجلنائي ل اج  1٩77أكد حى أي والاد ،أو مادراب ،أو أي قاخأل
آ ار لدياال وةااي انون ا علا الافاال أو الوااب أن ي ا اال ب قوبا م قولا و وأكاد امل اااور
ال امل ا عل ا أناال ين ااي إل ااا هااذا ا ا ا حااىت ياااون واض ا اً القااانون أناال ل ا س هنااا ا ا
أو ور ا لل قوب ا ال دن ا ابا ا اعت ارهااا م قول ا و وين ااي س ا حظاار جلم ااع أقاااال ال قوب ا
ال دن الت ابارسها اا واملدرسون وغريه م ا قخا ذوي السلا عل ا افال()٤٤و
 -27وأقااار امل اااور ال امل ا إىل أن ال قوبا ال دن ا موااروع املنا لو كمااا أقااار إىل إ ارا
عاادو ما االست راضااا لتق ا امتثااال التواري ا الوان ا الصفا ا حقااوق الافاالو وأحااااا علمااً
بقانون رعاي ا افال والو اب وا سر ل اج  ،2013الذي ينأل عل أن م مس ول ا الوالادي
كفال ا أن ينوااأ ا افااال ب ئ ا ال ا م ا ال نااا واإليااذا واإلوااال واالساات اللو ب ااد أن امل اااور
ال امل أكد أن القانون ال حيظر مج ع أقاال ال قوب ال دن صرب ا افاال وال يل اي ا اى
ممارس ال قوب امل قول املنصو عل ها املاو  226م القانون اجلنائي()٤5و
 -28وأق ااار امل اااور ال امل ا أيف ااً إىل أن ال قوب ا ال دن ا مو ااروع وور الرعاي ا ال ديل ا
والرعاي النهاري مبو ت حى ممارس ال قوب امل قول الوارو املاو  226ما القاانون اجلناائي
ل اااج  ،1٩77حا أهنااا حمظااور املااداراب()٤6و وذكاار امل اااور أناال ال يو ااد حظاار لل قوبا
ال دن ا ا بص اافتها إ ا ارا ً وي ا ااً امل سس ااا اإلة ااالح  ،وأن اال ال صو ااد لا اوائر بو ااأن امل املا ا
املناس للم تا ي الساون()٤7و
 -2٩وأعربااا امل اااور ال امل ا ع ا لقهااا م ا أن ااانون حماااك الصاالر ن ا ال قوب ا ال دن ا الاات
حيا نا القفا حاى مت اان صاماو أعمااره با  10و 17سان  ،مبو ات املااو  226ما القاانون
اجلنائي ،وأن ال قوب ال دن مسمو نا ا حااج التقل دي الصاور وامر م جمالس اجل ر()٤8و

ا قخا ذوو اإلعا

()٤٩

 -30أثنا الور ا املوامك ر ا  7علا ا اوما لوضا ها س اسا وان ا بواأن اإلعا ا صافال
صومري مج ع املاوارو املتاحا للماتماع اطلاي ،عا ارياى حتسا اة اكال ا ساسا ال اما الات صتا ر
لألقا ااخا ذوي اإلعا ا ا ا صا ااول عل ها ااا ،وصا ااومري امل لوما ااا والتانولو ا ااا ملسا اااعد ذوي
اإلعا ا ال صري ()50و
 -31وأق ا ااار الور ا ا ا أيفا ا ااً إىل الت ا ااداي ال ا اات صوا ا اال ا ق ا ااخا ذوي اإلعا ا ا ا ال ا ااذي
ال حيصاالون عل ا امل لومااا املقدم ا أو املتاح ا لااذوي اإلعا ااا ال صاري و وم مااا يت لااى ة اكاال
6

GE.19-18011

A/HRC/WG.6/35/KIR/3

ا ساس  ،مإن امل اين ال ام ال ص ال غري م ّسر الوةاول لنسا لألقاخا ذوي اإلعا ا  ،علا
س ا ل املثااال ،املااصاات ،واملصااارا ،وا رةااف  ،وحماااا املاااارا ()51و وساالاا الور ا الفااو
أيف ااً عل ا أن ا قااخا ذوي اإلعا ا ل ا س مبقاادوره ب ااد االساات الل الااماال لوسااائل النقاال
السفر ،عل س ل املثال ،ا امال ال ام و وم ظا ساائقي
ال اج ،ويوا هون ة وب ل
ا ا ااامال ال يتو فا ااون عنا ااد رؤي ا ا ا قا ااخا ذوي اإلعا ا ا حماا ااا ا ا ااامال و وال صو ا ااد
حااامال مه ااأ ابا ا أن يساات لها ب ساار ا قااخا ذوو اإلعا ا الااذي يسااتخدمون الاراسااي
املت رك و وأقار الور أيفاً إىل أن النقل أكثر صالف ملساتخدمي الاراساي املت ركا نال لا س
امااهن است الل ا امال ال ام ()52و
 -32و هذا الصدو ،أوةا الور املوامك ر ا  7ا اوما بتاومري صانولو اا االصصااال ،
مثل التانولو ا املسااعد  ،مباا ذلاك ل ا برايال ،وبرجم اا ارا الواقا  ،وال ااا الصاو ،
وصرك اات بااالط باال نت ااو حمسااواب ر اال ا ماااك ال ام ا  ،وأ ه ا التنقاال ،وذلااك لتما ا
ا قااخا ذوي اإلعا ا م ا االلت اااق ملااداراب وال ماال والتاادريت وا اادما ا اار لت ي ا
رماهه و كما أوةا الور ن صست رد ا اوم انون ال نا كريي ااب لافال صاومري صرص اا
م قول لألقخا ذوي اإلعا ص سر ة الد ول إىل امل اين ال ام ()53و
 -33وأعربا مدرس ومرك ا افال ذوي االحت ا ا ا اة كريي ااب (املدرسا واملركا )
ع ا ا صقا ااديروا جلها ااوو ا اوم ا ا لق امها ااا بوضا ااع س اس ا ا و ا ا ا عما اال وان ت ا ا بوا ااأن اإلعا ا ا
( ،)2021-2018اللت أعاتا ا ولوي للت ل اجل د لألافال ذوي اإلعا ()5٤و
 -3٤وأبرز املدرس واملرك أن ال دو املت اياد ما الااالب ذوي اإلعا ا سا تالت زايو عادو
الفصاول الدراسا لتل ا تلاا االحت ا اا  ،ممااا ي اين ا ا ا إىل مسااح إضاام ما ا راضااي
لتوا ا د م ااان دي ااد و وأعرب ااا املدرسا ا واملركا ا عا ا لقهم ااا ن ا اوما ا اب صس ااتات لال اات
ا صول عل أراد حاوم لتوس هذه املداراب()55و
 -35وذكر املدرس واملرك أنل عل الرغ م أن ا اوم د ا قا س اس ص ل م ا قاامل
املداراب ال اوي  ،مإن م ظ ه ال ا افال ال ابانه
هتدا إىل إوما الاالب ذوي اإلعا
استخداج امل اين املدرس ()56و
 -36و ه ااذا الص اادو ،أوة ااا املدرس ا واملركا ا ا اوم ا مب ااا يل اايو زايو وعمه ااا امل اااو ك ااي
صومل املرص ا الت صصرمها امل يد م امل لم م املاداراب الات صاديرها املنظماا غاري ا اوم ا ؛
ل ال ن الت ت ا للماداراب م نا للااالب ذوي اإلعا ا  ،مباا ذلاك صوسا
وال مل موراً عل
مو اارو ال ن ا ا الت ت ا ا للم ااداراب ل و اامل امل ااداراب املخصصا ا لألاف ااال ذوي اإلعا ا ا ؛ وم اجلا ا
القفااااي املل ا لألافااال ذوي اإلعا ا  ،مبااا ذلااك صوسا املدرسا واملركا الساات اب الا ايو
عاادو امللت ق ا ؛ ويص ا أل م ان ا ساانوي لتنف ااذ س اس ا الت ل ا الوااامل ؛ وصقاادمي ماانر وراس ا
لتاادريت امل لم ا اال بااد ا دم ا و أثنااا ا دم ا ملواةاال بنااا اادرهت عل ا صااومري ص ل ا ااد
لألافال ذوي اإلعا ()57و
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